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 ملخص الرسالة

هذه الدراسة السياسة الخارجية القطرية تجاه دول الربيع العربي والقضية الفلسطينية حيث  تبحث
كان لقطر دور فاعل وسياسة خارجية نشطة ومتميزة عن بقية السياسات الخارجية العربية في المنطقة 

 .جاه التفاعالت واألحداث المختلفةت
 

الخارجية القطرية تهدف إلى تحقيق طموحات السياسة "انطلقت الدراسة من فرضية مفادها بأن 
قطر في ريادة إقليمية وعربية خاصة بعد تراجع وغياب الالعبين اإلقليميين الكبار مثل مصر والسعودية 

, وأن قطر قد نجحت في استثمار عدد من الفرص التي أحدثها فهم قطر لتوازنات القوى الدولية من خالل
, وقد اتبع الباحث عدة مناهج هي المنهج وهي الفرضية التي أثبتتها نتائج الدراسة ",الربيع العربي

والمنهج المقارن, ومنهج تحليل  الوصفي التحليلي الذي يقوم على تجميع البيانات وتحليلها وتفسيرها
 .أداة المقابلة مع مختصين وباحثين, كما استخدم المضمون

الوقوف على مرتكزاتها, و  ومات السياسة الخارجية القطرية,هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مق
 .ربيع العربي والقضية الفلسطينيةوأهدافها, وأدواتها, وأهم سماتها في ظل بروز الدور القطري تجاه دول ال

السياسة  ودرستمقومات السياسة الخارجية القطرية, ربعة فصول تناولت تكونت الدراسة من أ
السياسة الخارجية وآسيا واختتمت باستعراض بلدان الربيع العربي في أفريقيا,  الخارجية القطرية تجاه

 :دراسةلها ال تومن أهم النتائج التي توصل القطرية تجاه القضية الفلسطينية,
الممارسة السياسية لقطر على عدد من االستراتيجيات السياسية مثل استراتيجية حسن  ارتكزت -8

التحالفات اإلقليمية والدولية, واستراتيجية تكوين سمة وطنية لبناء مكانة استراتيجية و الجوار, 
تتم بمعزل عن إرادة القوى الدولية المتقدمة الطرف أن سياسة قطر  وال يمكن غض, فريدة

كالواليات المتحدة, لكن قطر أدركت موازين القوى في النظام العالمي وتحاول التحرك في 
يرفع من مكانتها بين الشعوب العربية واإلسالمية من خالل وسائل المساحات المتاحة لها بما 

 وأدوات متعددة.
فني ظنل غيناب في استثمار أغلب الفرص التي سننحت لهنا فني مرحلنة الربينع العربني قطر نجحت  -2

قتصنننادي فنننني دول كبنننرى فننني المنطقنننة منننن أجنننل أن تعننننزز مكانتهنننا وتعظ نننم دورهنننا السياسننني واال
النندور القطنري فنني القضنية الفلسننطينية رافعنة لقطننر للندخول إلننى ملفنات إقليميننة  , كمننا مثنلالمنطقنة
 أخرى.
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Abstract 
This study investigates the Qatari foreign policy towards Arab Spring countries 

and the Palestinian issue, where Qatar had an active  foreign policy and it was different 

from the rest of Arab foreign policies in the region toward the interactions and various 

events. 

 

The study hypotheses states that the Qatari foreign policy aims to achieve the 

aspirations of Qatar at arabic and regional forefront, especially after retreat and 

absence of big regional players, such as Egypt and Saudi Arabia , Qatar understanding 

of international power’s balances , and there was successfully invested to Arab Spring 

opportunities. And this is the hypothesis that was proven by the study’s results. 

 the researcher followed several methods which are:  

a descriptive analytical method which is based on data collection, analysis and 

interpretation of it, The researcher used the tool of interview with specialists and 

researchers, and  the comparative method and the content analysis  method has been 

used . 

 

This study aims to detect the elements of Qatari foreign policy and standing on 

its bases, objectives, tools and most important characteristics  in the light of the 

emergence of the Qatari role towards the countries of Arab Spring and the Palestinian 

issue. 

 

The study consists of four chapters dealing with the elements of the country's 

foreign policy, and studied the Qatari foreign policy towards the Arab Spring countries 

in Africa, Asia and concluded with Qatari foreign policy towards the Palestinian issue. 

  

Several results have been concluded by the study affirm that:  

 

1- political practice of Qatar based on a number of political strategies such as the 

good-neighborliness strategy, and regional and international alliances strategy, 

The formation of a national trait strategy in order to build a unique position ,and 

we  cannot be overlooked that the policy of Qatar are in isolation from the will 

of the international forces as the United States, but Qatar realized the balance of 

powers in the global system and trying to move in the available spaces, 

including raising of its position among Arab and Islamic peoples by means of 

multi-tools. 

2- There is a belief  that Qatar has succeeded in investing most of their chances in  

Arabic Spring stage in the absence of major countries in the region in order to 

strengthen its position and maximize its political and economic situation in the 

region, and Qatar has benefited from the Palestinian issue to log into other 

regional issues. 
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 المقدمة:
يعيش العالم اليوم وفق نظام يجمع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية 

, حينث يعتبنر النناظم النذي يجمنع هنذه المكوننات هنو سنعي الجمينع وحركات التحرر والمؤسساتوالشركات 

السننيادة وحمايننة األمنن القننومي ونسننج عالقننات لتحقينق أهدافننه, والحفنناظ علنى مصننالحه, مننن حيننث تحقينق 

جيندة وتطننوير المسننتوى االقتصننادي, وغيرهننا مننن األهننداف التنني مننن أجلهننا تبنننى السياسننات وتنفننذ الخطننط 

 واالستراتيجيات.

وتبقى الدولة إحدى أهم هذه الفواعنل علنى السناحة الدولينة نظنرا  لمنا تمتلكنه منن مبندأ السنيادة, ومنا 

ن من أهم ما تحقق به الدولة أهندافها تحوزه من اإلمكانات ا خاصنة فني ظنل العولمنة –لمادية والعسكرية, وا 

هو السياسة الخارجية التي تصدر عن السلطة السياسية في داخل الدولة,  -وثورة المعلومات واالتصاالت 

 (.20: 2383أو عن الوحدة القرارية التي تأتي في قمة الهرم السياسي فيها. )فهمي,

لسياسنة الخارجيننة عنن مجمننل توجهنات الدولننة تجناه النندول والفواعنل األخننرى  والعامننل كمنا وتعبننر ا

األعلى  المؤثر فيها دائمنا هنو مصنلحة الدولنة , حينث تلعنب عندة عوامنل فني توجهنات الندول منهنا عوامنل 

ومواقننف ذاتينة مثنل الثنروات الطبيعينة, والمنوارد البشنرية والموقنع الجغرافني, وعوامنل البيئنة الدولينة منن قنوى 

ومتغيرات ومصالح, ويتضح أيضا أن السياسة الخارجية هي الخطط واألعمال والمننهج النذي تتبعنه الدولنة 

 (.22: 2335في عالقاتها السياسية واالقتصادية واالستراتيجية مع الدول األخرى. )الرشدان والموسى,

 2388ومطلننع العننام  ,2383وال يخفننى علننى المتننابعين  أن العننالم العربنني شننهد فنني نهايننة العننام 

ثورات شعبية انطلقت من تونس وليبيا ومصنر والنيمن وسنوريا, واصنطلح عليهنا باسنم ثنورات الربينع العربني 

كمرحلة فاصلة ثنارت فيهنا الشنعوب علنى حكامهنا واصنفة إيناهم بنالظلم والطغينان, فكنان ضنروريا أمنام هنذه 

ياسننة الخارجيننة فنني تحقيننق مصننالح النندول أن التغيننرات المهمننة والتحننوالت البننارزة, ومننا ذكرنننا عننن دور الس

بالدراسننة المعمقننة,  -التنني مننا زالننت معظننم تفاعالتهننا لننم تنتننه بعنند  -تحظننى السياسننة  تجنناه هننذه الثننورات
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والبحنث المسنتفيض للوقنوف علنى توجهاتهنا وتأثيراتهنا ونشناطاتها المختلفنة خاصنة فني موضنوي التنأثير فني 

 2382الربيع العربني, ودعنم القنائمين علنى هنذه الثنورات. )فكنري , شكل  النظام السياسي الجديد في بلدان

:862.) 

في ظل غياب كبينر للندول الكبنرى وخاصنة مصنر عنن التنأثير  -العربية  ات الخارجيةمكن لمتابع السياسي

دولننة قطننر  لعبتننه ومننا زالننت تؤديننهالمتزاينند والمننؤثر الننذي  النندورأن يلحننظ بوضننو  -فني مجريننات األحننداث 

التني رسنمت بهنا قطنر سياسنتها الخارجينة  تجناه الثنورات العربينة والطريقنة ويين اإلقليمي والندوليعلي المست

معننت بننين عنندد مننن فنني ضننوء رغبتهننا فنني تحقيننق المكانننة اإلقليميننة والدوليننة وانتهاجهننا لسياسننة خارجيننة ج

واالتهننام   , وحفاظهننا علنى شننبكة تحالفننات معقنندة جعلهنا بننين دائرتنني اإلعجننابالمتناقضنات بصننورة واضننحة

خاصة فيما يتعلق بالربيع العربني, ولقند تضناعف حضنور قطنر فني الشنأن العربني, وأصنبحت موجنودة فني 

 (.86: 2382كل مناسبة تقريبا. )عبد اهلل ,

سننة اسنتثنائية للسياسنة الخارجينة القطرينة حينث لعبنت قطنر أدوارا ممينزة تجناه الثنورات  2388كانت سنة  

زامنة فني أكثنر منن بلند عربني مثنل تنونس ومصنر وليبينا, وتحركنت السياسنة التي وقع بعضها في أوقات مت

الخارجينة بنأدوات متعنددة موظفنة المننال والعالقنات الدبلوماسنية واإلعنالم المتمثنل فنني قنناة الجزينرة منن أجننل 

 تحقيق مصالحها.

ة الفلسننطينية لننم تغفننل السياسننة الخارجيننة القطريننة القضننية الفلسننطينية انطالقننا مننن أهميننة ومركزيننة القضنني

وتأثيرهننا وتأثرهننا بمجريننات األحننداث فنني المنطقننة, إضننافة إلننى التوجننه القائننل بننأن الظلننم الننذي تعننرض لننه 

بننين  سننرائيلي عليهننا وتعثننر عمليننة التسننويةالشننعب الفلسننطيني ومننا جننرى فنني غننزة مننن مقاومننة للعنندوان اإل

سرائيل  شنعوب العربينة التني رأت كينف واجنه يشبه بصورة أو بأخرى ما تعرضنت لنه الالسلطة الفلسطينية وا 

مما جعل من المناسب دراسة الدور , الشعب الفلسطيني كل أشكال الظلم التي مارسها االحتالل االسرائيلي
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مننع اسننتمرار التفاعننل القطننري مننع ملفننات القطننري فنني القضننية الفلسننطينية فنني فتننرة انطننالق الربيننع العربنني 

عادة إعمارو  تسويةلالقضية الفلسطينية المتعددة مثل عملية ا  وغيرها.  الحصار والمصالحة وا 

ء تكثننر حولهننا ا راو ينرة للجنندل علنى المسننتوى السياسني, قطننر أكثنر دولننة عربيننة مثوأمنام حقيقننة مفادهنا أن 

واألسنئلة حنول  فحسنب,ال يختلف حولها المعلقون والمحللون السياسنيون و  ,والمواقف والتحليالت والمشادات

منا قند يظنن  ,ن يجند المنرء إجابنة شنافية ونهائينةدور قطر على السناحة العربينة كثينرة جندا, ومنن الصنعب أ

المننرء سننمة قطننر السياسننية, ال يلبننث أن يتبنندل بظننن آخننر وذلننك تبعننا لموقننف سياسنني جدينند يصنندر عننن 

 (2382)قاسم, اإلمارة.

في العالقنات  يالت للخبراء والباحثينالت والتحلاعتمدت الدراسة على كم كبير من الدراسات والمقا

الدولية بالرغم من صعوبة الحصول على مراجع حديثة  لندرة الدراسات والكتب التي تناولت هذا الموضنوي 

لحداثته واستمرار تفاعالته, وعلى حد علنم الباحنث فنأن أول كتناب علمني صندر عنن سياسنة قطنر كنان قند 

للغننة الفرنسننية, وقنند تننناول النندور القطننري  تجنناه الربيننع العربنني مننع فنني فرنسننا وبا 2380نشننر فنني مننارس 

 مواضيع أخرى منها مثل السياسة الداخلية لقطر, وتزايد المشاريع االستثمارية القطرية في فرنسا.

ركزت الدراسنة علنى السياسنة الخارجينة القطرينة تجناه الثنورات العربينة  التني حندثت فني إفريقينا فني 

ليبيننا, وكنذلك الثنورات التنني حندثت فنني آسنيا فني كننل منن الننيمن والبحنرين وسننوريا, كنل منن تننونس ومصنر و 

لمعرفنننة مرتكنننزات السياسننننة  واالقتصنننادية واإلعالميننننةإضنننافة للقضنننية الفلسنننطينية عبننننر األبعننناد السياسنننية 

 الخارجية القطرية وطبيعة الدور القطري وأهدافه وأدواته والتحديات التي يفرضها الربيع العربي عليه.

يعتبننر النندور القطننري فنني الربيننع العربنني مهمننا جنندا حيننث أن الربيننع العربنني الننذي يعبننر عننن إرادة  

وخاصننة فيمننا يتعلننق الشنعوب إن قنند ر لننه النجننا  سننيغير خارطننة العالقننات والتوازنننات فنني المنطقننة العربيننة 

 بالقضية الفلسطينية.
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 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية : 

معالجة الدراسة  لموضوي السياسة الخارجية القطرية تجاه الربيع العربي والقضية الفلسطينية وهنو  -8

موضوي  حديث وحيوي يشهد تطورات كبيرة ال تزال تتفاعل مع حالنة  ممتندة منن الحنراك الشنعبي 

يتوقننع أن تننننجم عنهننا تنننأثيرات كبينننرة تطننال الشنننأن السياسننني واألمننني واالقتصنننادي واالجتمننناعي, 

إضنافة الرتبنناط موضننوي الرسننالة بالقضنية الفلسننطينية التنني تمثننل قضنية مركزيننة ل مننة االسننالمية 

 والعربية.

نندرة الدراسنات التنني عالجنت موضنوي الربيننع العربني مننن حينث توجهنات السياسننة الخارجينة للنندول  -2

تسنمت بهنا وقلة المصادر نظرا لحداثة الموضوي وعندم انتهناء تداعياتنه, إضنافة للديناميكينة التني ا

الدبلوماسننية القطريننة فنني الكثيننر مننن االتجاهننات, كمننا يضنناف إلننى ذلننك نشنناط وفعاليننة السياسننة 

 الخارجية القطرية وغموضها وتناقضها أحيانا مما يشجع على دراستها وبحثها.

يتوخى أن تقدم الدراسة قراءة علمية لسياسة خارجية نشطة وفعالة يمكن االستفادة من تجربتها في  -0

للقضية الفلسطينية, كذلك أن تقدم الدراسة مسناهمة واعينة فني النقناش الندائر حنول الثنورات العمل 

 .العربية ومحاولة لفهم محددات السياسة الخارجية القطرية وأهدافها في فترة مهمة
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 مشكلة الدراسة:

 تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ؟و القضية الفلسطينية السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي ما دور

 من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: يتفريو 

 ما مرتكزات السياسة الخارجية القطرية ؟ -8

 ما أهداف السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية ؟ -2

 الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية؟ما أدوات السياسة  -0

إلى أي مدى تجاوبت قطر مع المواقف الخارجية في سياستها تجناه بلندان الربينع العربني والقضنية  -2

 الفلسطينية ؟

 ما مواقف الشعوب العربية في بلدان الربيع العربي وفلسطين تجاه السياسة الخارجية القطرية؟ -5

 الدراسة:أهداف 

 تحديد مرتكزات السياسة الخارجية القطرية. -8

 .والقضية الفلسطينية التعرف على أهداف السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي -2

 لقطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية.التعرف على أدوات السياسة الخارجية ا  -0

مدى تأثر الدور القطنري بنالمواقف الخارجينة فني سياسنته تجناه بلندان الربينع العربني والقضنية  بيان -2

 الفلسطينية.

 التعرف على طبيعة المواقف الشعبية العربية من السياسة القطرية تجاه بلدان الربيع العربي -5
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 فرضيات الدراسة :

ادة إقليمية في منطقة الخليج و تهدف السياسة الخارجية القطرية إلى تحقيق طموحات قطر في ري -8

ريادة عربية على مستوى الوطن العربي خاصة بعد تراجع وغياب الالعبين اإلقليميين الكبار مثنل 

 مصر والسعودية.

ال يمكن للسياسة القطرية أن تعمل في ظل تجاهل توازنات القوى الدولينة ممنا يجعلهنا تبندو متنأثرة   -2

ططنننات الدولينننة للنننتحكم فنني المنطقنننة العربينننة, ممنننا ال فنني كثينننر منننن األحينننان بالضننغوطات والمخ

 يعكس سياسة قطر كدولة بقوتها الحقيقية بقدر ما يعكس سياسة الدول الكبرى  في المنطقة.

كان لقطر دور بنارز فني دعنم القضنية الفلسنطينية وحاولنت أن تبندو متوازننة تجناه كافنة األطنراف   -0

كنة حمناس بشنكل أكبنر فني إطنار دعمهنا ل سنالميين الفلسطينية إال أنه يالحظ أنها تقوم بدعم حر 

 عموما .

استخدمت قطر في سلوكها تجناه بلندان الربينع العربني أدوات متعنددة منن القنوة تمثلنت فني اإلعنالم  -2

وخصوصننا قننناة الجزيننرة, والمشنناريع االقتصننادية, واألدوات الدبلوماسننية وقنند نسننقت قطننر اسننتخدام 

من المصالح إال أنها في بعض األوقات سببت لها الكثينر  هذه األدوات بشكل يحقق لها أكبر قدر

 من االنتقادات واالتهامات.

 منهج الدراسة :

معظم مناهج البحنث لنديها  طالما أن استخدام طريقة واحدة غير كافية ل جابة عن "كيف" و "لماذا", وألن"

و مننهج فني البحنث وذلنك اسنتخدام أكثنر منن طريقنة أ جوانب قصور ومزايا في آن معنا, فنأن ذلنك يسنتدعي

 المناهج مجتمعة, ولتجاوز جوانب القصور النذي يمكنن أن تعانينه هنذه المنناهج, لالستفادة من ميزات هذه

 فني وخاصنة , الواحندة وهنو منا يسنمى بننمنهج "التثلينث" أي اسنتخدام أكثنر منن مننهج بحنث لدراسنة المسنألة
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ج".  والكيفيننة وصننوال إلننى أحسننن النتننائ كميننةالبحننث ال العلننوم السياسننية مننن خننالل تننناول مننناهج دراسننات

 ( 709: 2383)المدلل ,

 هي:و ولما سبق, وتبعا ألغراض الدراسة اتبع الباحث المناهج التالية 

الننذي  يقننوم علننى تجميننع البيانننات حننول الموضننوي المحنندد , فنني فتننرة زمنيننة  المــنهج الوصــفي التحليلــي 

سنتخدم الباحنث أداة المقابلنة منع مختصنين ورجنال محددة, وتحليلها وتفسيرها للوصول لنتنائج علمينة, كمنا ا

 فيمنا اتبنع مراكنز القنوة وصننع القنرار السياسني,للتعرف على  وخبراء وباحثين  سياسة على الساحة القطرية

 تصننرفات السياسننة الخارجيننة باحننث بننين فتننرة زمنيننة وأخننرى وبننينقننارن الحيننث المــنهج المقــارن:  لباحننثا

الباحث  سياسة القطرية, كذلك اتبعي مدى تطورت الوآخر وبين دولة وأخرى للتعرف أل بين حدث القطرية

ات فننني تحلينننل بعنننض القضننايا المهمنننة منننن خننالل تحلينننل الخطابنننات والتصنننريح مــنهج تحليـــل المضـــمون

 والوقوف عليها من باب األهمية.

 حدود الدراسة:

 2380, وحتى القمة العربية 2383منذ انطالق الربيع العربي في تونس نهاية : الحد الزماني

رية تجناه الثنورات العربينة فني اقتصر تناول الموضوي على دراسة السياسة الخارجية القط :وضوعيالحد الم

ثنننالث دول أفريقينننة هننني تنننونس ومصنننر وليبينننا, وثنننالث دول آسنننيوية هننني سنننوريا والنننيمن والبحنننرين إضنننافة 

 للسياسة القطرية تجاه القضية الفلسطينية في ضوء تحوالت الربيع العربي.
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 الدراسات السابقة

 أول: الدراسات العربية

 ".على دول مجلس التعاون الخليجي ( "انعكاسات الربيع العربي1041عبد اهلل )  -4

م فني دول مجلنس التعناون 2388تناولت الدراسة عدة أهنداف منهنا معرفنة أثنر التحنوالت الفجائينة فني عنام 

 الخليجي, ومعرفة طبيعة تعامل األخيرة معها, وتوصل الباحث أن الحالة الخليجية تحتنوي علنى نقناط  قنوة

وضعف تتفاوت في التأثير, ففي حين تعتبر  البحرين خاصنرة الدولنة الخليجينة ,وكنذلك عمنان منن بعندها,  

فنأن السنعودية تعتبنر حالننة خليجينة خاصنة, أمنا قطننر كمنا أظهنرت الدراسنة فهنني أكبنر نقناط القنوة الخليجيننة 

 وهي الرابح األكبر من الربيع العربي حتى ا ن .

 

ــــــاعالت 1041حــــــاث والدراســــــات  )دراســــــة المركــــــز العربــــــي ل ب -1 ( بعنــــــوان "التف

 "العربية الجيوستراتيجية والثورات

هنندفت الدراسننة إلننى توصننيف وتحليننل أثننر الثننورات العربيننة الجيواسننتراتيجي المحتمننل إقليميننا وعالميننا, 

وحاولنت وضننع رؤينة استشننرافية للتغينرات الجيوسننتراتيجية بعند الثننورات العربينة, ومننن أهنم النتننائج التنني 

وصلت لها الدراسنة هني تباعند العالقنات اإليرانينة التركينة تبعنا للخنالف بشنأن سنوريا, وتصناعد الندور ت

الروسنني فنني الشننرق األوسننط, ثننم تنبننه صننناي القننرار الخليجيننين إلننى التحننديات الجدينندة التنني فرضننتها 

 الثورات العربية لينتقل التفكير من التحصن إلى التفكير في المدى األبعد.
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( بعنــوان " أثــر التحــولت الدوليــة اإلقليميــة علــى السياســة الخارجيــة 1044ثــاني ) آل  -4

 ( .1040إلى  1000القطرية خالل الفترة من أعوام )

 2383إلنى عنام   2333هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة الخارجية القطرية خالل الفترة من عنام 

رجية القطرية  والمتغيرات الداخلية والخليجينة, واعتمندت من خالل فهم آليات صنع القرار في السياسة الخا

الدراسة على توظيف منهج صنع القرار في النظم السياسية, وتوصلت الدراسة أن قطر  منذ اسنتقاللها لهنا 

أهنننداف واضنننحة علنننى مختلنننف األصنننعدة  والسننناحات لمنننا تمينننزت بنننه منننن بعننند نظنننر ومواكبنننة لمسنننتجدات 

 وتبلور هذا بشكل واضح منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم.األحداث والمتغيرات السياسية 

( بعنـوان "السياسـة الخارجيـة القطريـة تجـاه الصـراع العربـي اإلسـرائيلي 1044قنـديل )  -1

 .كم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "في ظل ح

ي, وهنندفت الدراسننة لبيننان تناولننت الدراسننة دور السياسننة الخارجيننة القطريننة تجنناه الصننراي العربنني اإلسننرائيل

المتغينننرات والعوامنننل المنننؤثرة  واالتجاهنننات المسنننتقبلية للسياسننننة الخارجينننة القطرينننة تجننناه الصنننراي العربنننني 

اإلسرائيلي, واتبعت الدراسة منهج بناء الدور, وتوصلت الدراسة إلى أن دور قطر أصنبح يمثنل ثقنال إقليمينا 

القضنية الفلسنطينية فني إطنار طموحاتهنا فرصنة تاريخيننة فني القضنايا الشنرق أوسنطية, كمنا أن قطنر تعتبنر 

حداث اختراق يترجم الطمو  السياسي المتدرج لها.  فيما لو أتي لها امتالك زمام المبادرة وا 

 ( بعنوان " الربيع العربي إلى أين "1044كتاب  بلقزيز وآخرون ) -5

وهل هو في حد ذاته  ثورة أم صناعة  تناول الكتاب عدة مواضيع منها التعرف على مستقبل الربيع العربي

لفرصة سياسية وكان من أهم النتائج ويرى المؤلف أن مستوى العفوية في الحراك التونسي والمصري أقرب 

إلى صناعة الفرصة السياسية منه إلى الثورة, كما يرى المؤلف أن الدوحنة بنرزت كعاصنمة سياسنية للنظنام 

يق رؤية إقليمية وعالمية طموحنة وتنأتي قنناة الجزينرة لتجسند عمنق العربي حيث تم توظيف ثروة البالد لتحق
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تأثير قطر في الربيع العربي, كما تبين في النتائج أن التغيير من الداخل ممكن بدون الحاجة إلى الخارج, 

 إضافة إلى خطأ تعميم ما حدث في ثورة في بلد ما على بلد آخر.

ينـاير"   15الخارجية المصـرية بعـد ثـورة  : "محددات السياسة( بعنوان1044أبو زيد ) -6

 مركز دراسات الوحدة العربية.  مجلة المستقبل العربي

أكدت الدراسة أن السلوك الخارجي ألية وحدة في النظام الدولي هو نتيجة تفاعالتهنا علنى مسنتويات ثنالث 

لمسنتويات الثالثننة, وقنند هني مسننتوى األفنراد والدولننة والنظنام, ورأى الباحننث أن الثنورة المصننرية أثنرت علننى ا

اتبعننت الدراسننة المنننهج الننواقعي القننائم علننى االفتراضننات بننأن النظننام النندولي هننو نظننام تنافسنني ذو طبيعننة 

فوضننوية, حيننث ال سننلطة مركزيننة أعلننى مننن الحكومننات الوطنيننة تقننوم بتوجيننه نننوي العالقننات وتحديننده بننين 

ة منننا بعننند الثنننورة, وكيفينننة إدارة المرحلنننة الننندول, وقننند توصنننل الباحنننث أن الخطنننر الحقيقننني يكمنننن فننني مرحلننن

االنتقالينة, وتوصنل الباحنث أن التحننوالت التني أوجندتها الثننورة سناهمت فني إعننادة التفكينر بمسنتقبل العننرب, 

وعالقناتهم ببقيننة القننوى الدوليننة ودول الجننوار الجغرافنني, وأكنند الباحننث أن النظننام السياسنني المصننري الجدينند 

ستوى الخارجي, وقد يضطر لخوض حرب من أجل استعادة مكانة مصر سيواجه تحديات عظيمة على الم

والرغبة في تحقيق موقع متقدم, وتوصنل الباحنث إلنى أن علنى مصنر إذا أرادت العنودة لموقعهنا القينادي أن 

تدرك التغيينرات التني جنرت فني المنطقنة منن انتقنال مراكنز القنوة منن الندول العربينة إلنى دول الجنوار وتحندد 

 والبدائل للتعامل معها بما يحافظ على مكانتها ومصالحها.أفضل السبل 

(بعنوان "عالقـات الخلـيج الدوليـة"  جامعـة جـور  1040تقرير مركز الدراسات الدولية)  -7

 تاون.

هنندفت المبننادرة البحثيننة التنني صنندرت عننن جامعننة جننورج تنناون مننن بنناحثين عننرب وأجانننب إلننى استقصنناء 

االستراتيجية األمنية والسياسة الخارجية على اإلصالحات السياسية في منطقة الخليج, والسياسات المتعلقة 
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ل كتاب منن نوعنه يصندر بأيران والسعودية وقطر واألطراف الفاعلة األخرى وتحتوي الدراسة التي تعتبر أو 

عن مؤسسنة تعليمينة منن قطنر علنى  عندة دراسنات كنان أبرزهنا دراسنة "سنتيفن راينت" بعننوان "سياسنة قطنر 

الخارجية: االستقاللية واألمن", وتهدف الدراسة إلنى استقصناء القنوى المحركنة والطنابع الفريند ل همينة التني 

جتمننع النندولي, وتوصننلت الدراسننة إلننى أن النندور تبننديها سياسننة قطننر الخارجيننة  داخننل منطقننة الخلننيج والم

الحينوي النذي تلعبنه قطنر فني تسنوية النزاعنات اإلقليميننة يندفع للتسناؤل حنول دوافعهنا الخفينة  وذلنك بننالنظر 

 إلى أنها من الواضح ال تتعلق بتحقيق االستقاللية واألمن.

 .1005-4995(بعنوان :"السياسة الخارجية القطرية 1005كتاب  آل ثاني)  -8

من أجل التعرف على أهم  2335و 8995ركز الكاتب على دراسة السياسة الخارجية القطرية بين عامي 

لقاء الضوء على أهم العوامل المنؤثرة فني صننع القنرار السياسني للدولنة, واتبنع  توجهاتها وتحوالتها الهامة, وا 

الكاتنب هنو التنزام قطنر باألسنس الكاتب منهج صنع القرار والمنهج التاريخي,  وكان من أهم ما توصل لنه 

التي وضعتها لنفسها في تحقيق التوازن  وتقريب وجهات النظنر حنول العديند منن القضنايا الدولينة , والندور 

 الكبير ألمير قطر في الحرص على ارتقاء قطر في مجال العالقات الدولية . 

 (.1041(   )1044مساهمات المفكر العربي عزمي بشارة ) -9

تننناول المفكننر عزمنني بشننارة الثننورات العربيننة فنني مختلننف البلنندان بالرؤيننة والتحليننل لمشنناهدها ومواقفهننا مننن 

خالل الكتب و المقاالت واللقاءات والمقابالت والقنراءات التحليلينة ,كمنا رافنق الجمناهير منن خنالل إطاللتنه 

راطني ثنوري وعقالنني اسنتطاي اإلعالمية في تحليل الثنورات, بنل وقبنل ذلنك منن خنالل تطنوير خطناب ديمق

من خالله تشريح التراكيب السياسية والفكرية العربية, فرافق ثورة مصر عبر المنابر اإلعالمية, وكتب عنن 

انتخابات ليبينا, ووضنع أفكنار حنول الثنورة السنورية, وألنف كتينب "فني الثنورة والقابلينة للثنورة ": نحنو تأسنيس 

ة, فيمنا أصندر عندة قنراءات منهنا قنراءة فني الموقنف اإلسنرائيلي منن نظرينة علمينة عنن الثنورة العربينة الحديثن
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الثننورة السننورية ومسننتجداته, كمنننا تحنندث عننن الثنننورة التونسننية فنني مقالننه "زمنننن الثننورات ,وسننرعة الضنننوء , 

 وتونسة العرب".

 

 (.1041(  )1044مساهمات المفكر اإلسالمي فهمي هويدي ) -40

ثنننورات العربيننة واألوضننناي العربينننة بكتاباتننه فصننندر عننننه حنننوالي   تننناول المفكنننر اإلسنننالمي فهمنني هويننندي ال

(, كنننان منننن أبرزهنننا مقنننال الربينننع 2382( مقنننال حتنننى يولينننو )873, وحنننوالي )2388( مقنننال فننني  033)

العربني مننن المند إلننى الجنزر, ودروس تونسننية فنني قنراءة الحالننة المصنرية, ومقالننه اختطناف الربيننع العربنني, 

( والننذي اعتبننر فيننه 2388لننوزراء التركنني رجننب طيننب أردوغننان فنني سننبتمبر )وحننواره الشننهير مننع رئننيس ا

أردوغنان أن سنناعة الشننعوب العربينة قنند دقننت, ومقالننه مراجعنات علننى خطنناب مننا بعند الثننورة, ومقننال تننونس 

تحذركم, ومقال تساؤل مشروي حول التزامات مصر الخارجية الذي أكند فينه مندى الحاجنة لتحنرر العالقنات 

سرائيل للتعرف على حدودها وحقيقتها.مع الواليات ا  لمتحدة وا 

 الدراسات األجنبية ثانيا: 

 (Steinberg 2012دراسة ستاينبرغ ) -4

Qatar and the Arab Spring Support for Islamists and New Anti-Syrian 

Policy 
 بعنوان )قطر والربيع العربي: دعم اإلسالميين وسياسة جديدة لمناهضة سوريا(

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور القطري في الربيع العربي خاصة  فيما يتعلق بسوريا حينث توصنلت 

الدراسة أن قطر عملت و تعمل جاهدة من أجل تبني دور رائد في العالم العربي وقامت قطر بالتعنديل منن 

تجناه سنوريا قند يننؤدي  , كمنا توصننلت الدراسنة أن سياسنة قطنرالخارجينة فني أعقناب الربينع العربنيسياسنتها 
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ينران  إلى زعزعة اسنتقرار عمنل دولنة قطنر فني الموازننة التقليدينة بنين الوالينات المتحندة وحلفائهنا منن جهنة وا 

 وحلفائها من جهة أخرى.

 

 (:  Colombo 2012دراسة كولمبو ) -1

The GCC Countries and the Arab Spring. Between Outreach, Patronage 

and Repression 
 بعنوان :)دول مجلس التعاون والربيع العربي بين الرعاية والتوعية والقمع (

الدراسننة إلننى التعننرف علننى طريقننة تعامننل دول مجلننس التعنناون الخليجنني مننع أحننداث الربيننع العربنني   هنندفت

, الخليجي  على منطقة الشنرق األوسنطوردود أفعالها على الثورات العربية وأثر تعامل دول مجلس التعاون 

توصلت الدراسة إلى أن دول مجلنس التعناون كالنت بمكينالين فني تعاملهنا منع الثنورات العربينة واسنتخدمت و 

 ثالث ثنائيات رئيسية هي الداخل مقابل الخارج والملكيات مقابل الجمهوريات والسنة مقابل الشيعة.

 :(  Blanchard 2012) .دراسة  بالنكارد -4

Qatar: Background and U.S. Relations 
 : الخلفية والعالقات األمريكية(بعنوان ) قطر

قدمت الدراسنة الصنادرة عنن مركنز أبحناث الكنونجرس  تعرينف عنام حنديث عنن دولنة قطنر,  حينث تناولنت 

الدراسة التعريف بدولة قطر وسياستها الخارجينة تجناه عندة أطنراف وقضنايا مثنل  طالبنان وحمناس ودارفنور 

وتجاه الوضع في لبنان, ثم تناولت االقتصاد القطري من حيث الننفط والغناز, ثنم ومجموعات ليبية وسورية 

تحدثت عن طبيعة العالقات األمريكية القطرية ومواقفهما تجاه عدة قضايا , ولم تغفل الدراسة الحديث عن 

 الدور اإلعالمي لقطر وقناة الجزيرة على وجه الخصوص في التأثير في مسر  العالقات الدولية.
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 (Keiswetter, 2012) .دراسة كايسويتر -1

The Arab Spring: implications for  us  policy and interests 
 سياسة الوليات المتحدة ومصالحها.: الربيع العربي : اآلثار المترتبة على بعنوان

لدينه ديناميكينة  أكد الباحث أن إدارة أوبامنا تصنر علنى أن كنل بلند منن البلندان المشناركة فني الربينع العربني

خاصة به, ولكن مع ذلك هناك حاجة إللقاء نظرة شاملة على الكيفينة التني سنوف ينؤثر بهنا الربينع العربني 

علننى مصنننالح الوالينننات المتحننندة فننني الشنننرق األوسنننط , وحننناول الباحنننث التعنننرف علنننى طنننرق تقينننيم أمريكنننا 

هنا علنى أهنداف الوالينات المتحندة وآثار  2388ل حداث التي تجتا  منطقة الشرق األوسط مننذ مطلنع عنام 

فيما يتعلق باإلصال  السياسي واالقتصادي وآفاق مفاوضات السالم فني الشنرق األوسنط, وقند أكند الباحنث 

أن الربينع العربنني قنند أظهنر حنندود القننوة األمريكينة فنني الشننرق األوسنط , فيمننا تننناول الباحنث قضننايا الطاقننة 

الباحث أن الوالينات المتحندة سنتبقى القنوة الخارجينة الراجحنة  واألمن في الخليج ومكافحة اإلرهاب, وتوصل

فني الشنرق األوسنط بفضنل حجنم اقتصنادها وقوتهنا التني ال تضناهى و أصنول قوتهنا الناعمنة, ولكنن سننوف 

 تتراجع بسبب أخطاء سياساتها وخاصة الحرب المكلفة في العراق.

 (:  ,Ulrichsen 2011)  اولريشسندراسة  -5

Qatar and the Arab Spring 
 بعنوان :)قطر والربيع العربي( 

هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب التي جعلت قطر تسير بمسار مختلف عن عندد كبينر منن بلندان 

ف , وكينفي األوقات الحرجنة للربينع العربني, وكذلك التعرف على دور قطر العالم العربي في ا ونة األخيرة

, وتخلص الدراسة إلى أن قطنر مارسنت اندتها للثورات في بلدان أخرىمن الممكن أن تستفيد قطر من  مس

, وكنذلك  فني الحنديث عنن ت الربيع العربي في اليمن وليبيالي التعاون في عدد من ملفاادورا قياديا في مج
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, لكنهنا فني موقنف ها اضطرابات في المستقبل المنظورالداخل القطري  فأن قطر من المستبعد أن يحدث ب

 .خاصة بعد تدخلها في البحرينحساس 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

بنظرة متأنية على الدراسات السابقة نجد أن الدراسات العربية السابقة  لموضوي البحث قليلة  نظرا 

 لحداثة الموضوي واستمرار تداعياته مقارنة  بالدراسات والمقاالت األجنبية حول الربيع العربي.

دراسننات  الحالننة القطريننة بشننكل خنناص دون ربطهننا بننالربيع العربنني فنني حننين تناولتهننا وقنند تناولننت بعننض ال

دراسنات أخننرى فنني إطننار  مجلننس التعنناون الخليجنني وتعاملنه مننع أحننداث الربيننع العربنني  مثننل دراسننة )عبنند 

 الخنالق عبند اهلل ( التني تناولنت انعكناس الربينع العربني علنى دول مجلنس التعناون, ودراسنة )المركنز العربني

ل بحاث والدراسات( التي عالجت أثر الثورات العربية على البعند اإلقليمني, فيمنا تناولنت دراسنة )خليفنة بنن 

( أي قبنل انطننالق شننرارة الثننورات 2383بندر آل ثنناني( تننأثر  السياسننة القطرينة  بننالتحوالت اإلقليميننة قبننل )

 اه بلدان الربيع العربي.العربية  في حين أن الدراسة الحالية تعالج طبيعة الدور القطري تج

وتتفننق الدراسننة الحاليننة مننع دراسننة )قنننديل ( فنني تننناول القضننية الفلسننطينية, لكننن الدراسننة الحاليننة 

تتناولها في ضوء تحوالت الربيع العربي, فيما تتفق الدراسة مع كنل منن دراسنة )بلقزينز( فني دراسنة مسنتقبل  

يناير حيث أن الدراسة  25الخارجية المصرية بعد ثورة  الربيع العربي ودراسة )أبوزيد( التي درست السياسة

الحالية تدرس السياسة الخارجية القطرية في ضوء تحوالت الربيع العربي, فيما استفاد الباحث من االطالي 

 على مساهمات عدد من المفكرين أبرزهم المفكر عزمي بشارة والمفكر فهمي هويدي.

تفنق مننع دراسنة )سنتاينبري ( فنني تنناول موضننوي قطنر والربيننع أمنا الدراسنات األجنبيننة فنأن الدراسننة ت

العربني غيننر أن الدراسننة الحالينة تنندرس السياسننة القطرينة تجنناه كننل بلندان الربيننع العربنني ولنيس فقننط الحالننة 

السنورية, أمنا دراسنة )كولمبننو( فقند جناءت أيضنا فنني سنياق دراسنة الوضنع الخليجنني بشنكل عنام, أمنا دراسننة 

للباحث قدرا كبيرا من المعرفة عن دولة قطر وطبيعة مقوماتها وعالقاتهنا, أمنا دراسنة   )بالنكارد( فقد قدمت
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)كاييسننويتر( فاتفقننت مننع الدراسننة فنني معالجننة موضننوي الربيننع العربنني لكنهننا تناولتننه مننن حيننث آثنناره علننى 

لالخنتالف  المصالح األمريكية, أمنا دراسنة )أولريشسنن( فقند اتفقنت منع الدراسنة فني دراسنة األسنباب المؤدينة

 في الدور القطري تجاه الثورات العربية عن باقي األقطار العربية.

وتتميز الدراسة الحالية فني تناولهنا للسياسنة القطرينة تجناه موضنوي الربينع العربني ومعالجتهنا  ثنار 

ذلنك علنى القضنية الفلسننطينية, وبشنكل عنام تنم االسننتفادة منن الدراسنات السنابقة فنني صنياغة أسنئلة البحننث 

هدافنه وفرضنياته ووضننع تصنور عنام عننن فصنول الدراسنة, وكننذلك تنم االسنتفادة منهننا فني تحديند المننناهج وأ

 التي اتبعها الباحث في الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: مقومات السياسة الخارجية القطرية      

 : مرتكزات السياسة الخارجية القطريةولالمبحث األ         

 : أهداف السياسة الخارجية القطريةالمبحث الثاني          

 : أدوات السياسة الخارجية القطرية المبحث الثالث          

 : سمات السياسة الخارجية القطريةلمبحث الرابعا          
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 الفصل األول: مقومات السياسة الخارجية القطرية
منننن أكثنننر مننننن منظنننور فقننند عر فننننت منننن حينننث األهننننداف  يعنننر ف المختصنننون السياسنننة الخارجيننننة

والسياسنننننات والمصنننننالح الوطنينننننة والتخطنننننيط والسنننننلوكيات واألنشنننننطة واألدوار والمننننندخالت وأسننننناليب حنننننل 

المشنكالت, إضنافة إلنى ارتبناط السياسنة الخارجينة بالندول وغيرهنا منن المنظمنات الدولينة, لنذا فأننه يصنعب 

 سة الخارجية بسبب تعقد الظاهرة وتغير ظروفها وتشابك أبعادها.الوقوف على تعريف موحد لظاهرة السيا

ويعتبرها البعض: "أنها العمل على إيجاد التوازن بين االلتزام الخارجي لدولة ما والقنوة التني تلنزم لتنفينذ هنذا 

ا االلتزام", وتعرف أيضا بأنها: "مجموعة األعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولنة منا لتسنيير عالقاتهن

مع دول وأطراف دولية أخرى", كما يمكن تعرينف السياسنة الخارجينة أنهنا: "بمثابنة مجموعنة عملينات تننظم 

نشاطات الدول وسلوكياتها تجاه الدول األخرى والمؤسسات التابعة لسيادتها وعالقاتها مع غيرها من الندول 

ة وحمايننة أمنهننا". )بننن حننارب, علننى كننال الصننعيدين اإلقليمنني والعننالمي لتحقيننق مصننالحها وأهنندافها الوطنينن

8999  :23-28) 

ويرى مازن الرمضناني السياسنة الخارجينة علنى أنهنا: "السنلوك السياسني الخنارجي الهنادف والمنؤثر 

لصانع القرار", ويقندم تعريفنا آخنر يركنز علنى عنصنري التخطنيط والمصنلحة الوطنينة: "فالسياسنة الخارجينة 

فني الدولننة تجنناه النندول أو الوحندات الدوليننة األخننرى بهنندف هني منهنناج مخطننط للعمنل يطننوره صننانع القننرار 

(, والسياسنة الخارجينة ليسنت 26: 8998تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنينة" )الرمضناني, 

تعبينرا  محنددا  عنن مصنالح الدولنة أو مفناهيم الحقيقنة الدوليننة بنل هني منزيج منن مصنالح وتصنورات عندة قنند 

ون, وفنني الحقيقننة فننأن جننزءا  كبينرا  مننن السياسننة يعكننس وقننائع  تخننرج عننن دائننرة تكنون مترابطننة أو قنند ال تكنن

 سيطرة صنع القرار.
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تتألف السياسة الخارجية من عدد غير محدود تقريبا  من االفتراضات التي تعكس الشكوك الواقعة  

التعامنل مننع  ضنمن البيئنة الدوليننة, ولعنل أخطرهنا رفننض تقبنل حقيقنة الظننروف المتغينرة أو عندم القنندرة علنى

 ( 239: 8989األوضاي الجديدة.)كانتور, 

ويتضح وفقنا  ألكناديميين آخنرين أن السياسنة الخارجينة: "هني السنلوك السياسني الخنارجي لصنانعي 

القرار والذي يعبر عن إرادة دولته ومصالحها تجاه غيره من الوحندات السياسنية أو الندول خنالل فتنرة زمنينة 

 (62: 2339. )الخزرجي,معينة ولتحقيق أهداف محددة"

ويتبدى من خالل التعريفات السابقة أن السياسنة الخارجينة تمركنزت حنول مجموعنة العملينات التني 

تنظم السلوك السياسي الخارجي للدولة تجناه الندول أو الوحندات األخنرى لتحقينق أهنداف محنددة خنالل فتنرة 

 دولة. زمنية معينة وفق منهاج مخطط يقوم بتطويره صانع القرار في ال

تخضع  السياسات الخارجية في مختلف الندول وفقنا  لمنا سنبق منن تعريفنات لعندة عوامنل وعناصنر 

متشننابكة ومتداخلننة تعنند بمثابننة المرتكننزات التنني تقننوم عليهننا هننذه السياسننة, وتتنننوي المرتكننزات بتنننوي النندول 

التي تستلزم من الدولة المعنية اتخاذ واألزمنة والظروف البيئية وتتأثر بالتغيرات الداخلية واإلقليمية والدولية 

 (Chandra,1999: 86فعل مناسب لمواجهتها والتعامل معها.)

والجدير بالنذكر أن معظنم المختصنين فني القضنايا السياسنية يتفقنون علنى رأي شنبه موحند حنول ماهينة 

 هذه المرتكزات والعوامل التي يمكن تصنيفها إلى ما يلي:

 يا, وتتضمن الحيز الجغرافي والموارد الطبيعية.العوامل الطبيعية الدائمة نسب -8

 العوامل المادية المتغيرة مثل المؤسسات االقتصادية والعسكرية والعوامل العلمية والتقنية. -2



20 

 

العوامل البشرية والحضارية والثقافية واالجتماعية, وتشمل السكان والتنراث الحضناري والنرأي العنام  -0

دة الوطنيننة والشننعور القننومي دون إغفننال صننانعي السياسننة واإليديولوجيننة واإلعننالم ومشنناعر الوحنن

 (22: 8999الخارجية)القيادة السياسية(.)بن حارب,

بأن العناصر المتمثلة في بقاء الدولة ووجودها المادي, وهويتها الوطنية, وأمنها تعد  ويضيف اإلبراهيم

علمنا  بنأن لضنغوط المختلفنة, فني ظنل وضنع دولني, يتمينز بالفوضنى وا الخارجيةمن أهم مرتكزات السياسة 

-98: 8982, )اإلبراهيم عسكرية, واقتصادية, وسياسية, واجتماعية. تضمن أبعادا  مفاهيم هذه العناصر ت

99) 

ويمكنن التعنرف علنى مقومنات السياسنة الخارجينة القطريننة منن خنالل مناقشنة المرتكنزات والسنمات التنني 

 ذلك من االطالي على أهداف السياسة القطرية وأدواتها:تتميز بها السياسة الخارجية القطرية, بما يتخلل 

 : مرتكزات السياسة الخارجية القطريةالمبحث الول
 تستند السياسة الخارجية القطرية إلى عدة مرتكزات أساسية يمكن تصنيفها كالتالي:

 المرتكز التاريخي:     -1
بمرحلة السنيادة العثمانينة رغنم أنهنا تأثرت قطر في تكوين بنائها التاريخي بمرحلتين: األولى تتعلق 

, والثانيننة تتعلنق بالحمايننة البريطانينة التنني بندأت بصننورة غيننر 8982كاننت سننيادة اسنمية وانتهننت فني عننام 

رسننمية خننالل النصننف األول مننن القننرن التاسننع عشننر, وأصننبحت رسننمية بعنند رحيننل األتننراك خننالل الحننرب 

 8853, وينذكر أنننه خنالل الفتننرة مننن 8978ة قطنر عننام العالمينة األولننى, وانتهنت بننأعالن االسنتقالل لدولنن

تعاقب على حكم شبه الجزيرة القطرية عد ة شيوخ  من عائلة آل ثاني كان آخرهم الشيخ حمد  8995حتى 

 ( 89-86: 8995.)آل ثاني, 8995في سبتمبر  الذي تولى الحكم عبر انقالب بن خليفة آل ثاني
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مختلفننة بعنند ذلننك لتصننبح أكثننر مشنناركة ونشنناطا  فنني  تشننكلت السياسننة الخارجيننة القطريننة بصننورة

حيننث سننعت قطننر ألن تكنون أكثننر اسننتقالال  عنن دول المنطقننة فسننعت إلننى  القضنايا الرئيسننية فنني المنطقنة,

 (889: 2383)عبد الواحد, إقامة عالقات خارج منطقة الخليج.

واحتضنننت أكبننر  8998وألجنل حمايننة أمنهننا وق عننت قطننر اتفنناق الندفاي مننع الواليننات المتحنندة عننام   

قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة, بعد ذلنك واجهنت قطنر بعنض المشناكل الصنغيرة منع جارتهنا البحنرين, 

إلنى  8992إلنى  8992وكذلك مع الجارة األكبر السعودية, وأسفر النزاي الحدودي مع السعودية في الفتنرة 

حافظنننت قطنننر علنننى عالقنننات طيبنننة منننع ومننننذ ذلنننك الحنننين  ,2388توقينننع اتفننناق ترسنننيم الحننندود فننني عنننام

السنننننننننعودية, وحرصنننننننننت بشنننننننننكل كبينننننننننر علنننننننننى عننننننننندم تنننننننننوتير عالقاتهنننننننننا منننننننننع أي  منننننننننن دول الجنننننننننوار. 

(AKHMETOV,2012 وينننذكر أن قطنننر لنننم يسنننجل لهنننا فيمنننا سنننبق أدوارا  محورينننة فننني تننناريخ القضنننايا ,)

قليمية والدولية يتمثل العربية الكبرى في السابق حيث يرى البعض أن بدايات ظهور قطر على الخريطة اإل

في الدور اإلقليمي الذي أوجدته قطر عبر استضافتها لجملة من الفعاليات التي رافقنت إطنالق قنناة الجزينرة 

(, 60: 2383)أبننو الننرب ,8997خصوصنا  عقنند المننؤتمر االقتصنادي ا سننيوي اإلفريقنني فنني الدوحنة عننام 

لنذي لنم تكنن تمارسنه منن قبنل, ويرجعنون بنروز مما يجعل بعنض المحللنين يسنتغربون الندور الحنالي لقطنر ا

الننننندور السياسنننننني القطننننننري إلننننننى وجنننننود فننننننراي نتيجننننننة غينننننناب القنننننوى اإلقليميننننننة مثننننننل مصننننننر والسننننننعودية 

 (2382والعراق.)أبراش,

 مرتكز الجغرافيا السياسية:  -2
الدولة إنما هي نتيجة الموقع الجغرافي والبيئة واإلنسان, وبناء على هنذه الثالثينة  تعتبر جيوبوليتكا

منن القنرار األمنني ومسنر  األحنداث, وعنادة منا يندرس منن منظنورين:  فأن العنصر الجيوبوليتكي يحندد كنال
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اني األول يتعنننرض لدراسنننة محنننيط الدولنننة الخنننارجي وموقعهنننا الجغرافننني وحننندودها السياسنننية, والمنظنننور الثننن

 (25: 8996يتعرض للتقسيم الداخلي وأثره في النشاط البشري ومركزية السلطة السياسية.)محمد, 

 لموقع الجغرافي:أ. ا

ترجننع أهميننة موقننع  قطننر لوقوعهننا فنني منتصننف السنناحل الغربنني للخلننيج العربنني, وهنني عبننارة عننن 

ر منطقة يابسة تخترق الخليج كيلو متر مربع, وتعد أكب 88207شبه جزيرة تمتد داخل المياه على مساحة 

العربنني مننن منتصننفه ممننا يمكنهننا مننن إحكننام السننيطرة علننى تننأمين المالحننة فنني الخلننيج وتقننديم المعونننات 

الحربية الالزمة ل ساطيل البحرية والناقالت العمالقة داخل الخليج, مما جعل موقعها موضعا  للتنافس بين 

كلم, وتتصل قطر برا   863ويبلغ أكبر طول لشبه جزيرة قطر فرنسا وبريطانيا خالل اتفاقية سايكس بيكو, 

كلننننننم, وتجنننننناور كننننننالر مننننننن اإلمننننننارات والبحننننننرين  63بالمملكننننننة العربيننننننة السننننننعودية بحنننننندود بريننننننة طولهننننننا 

يران.)التميمي,  (68: 2382وا 

 : الغاز الطبيعي و  البترولب. 

 2533الخنام علنى عمنق عندما عثنر علنى  8908اكتشف البترول ألول مرة في قطر في أكتوبر 

(, وفنني قطننر لننم يلعننب الموقننع 2: 2382قنندم, ويوجنند فنني قطننر عنندة حقننول بتننرول بريننة وبحرية)النندليمي,

البحننري فقننط  النندور االسننتراتيجي بننل مننارس البتننرول والغنناز أثرهمننا فنني اإلضننفاء علننى موقننع قطننر أهميننة 

لغاز قطر لتكنون قوينة ومركزينة بشنكل عالية في المستوى اإلقليمي والدولي, كما قادت صناعات البترول وا

 قطننر تتمتننع ويننؤثر الغناز بشننكل خناص فنني سياسننة قطنر الخارجيننة حينث ,(Barakat,2012:3متصناعد)

فننني المئنننة منننن  82تريلينننون قنندم مكعنننب, تمثنننل نحنننو  896تبلنننغ  منننن الغننناز الطبيعننني باحتياطيننات مؤكننندة

مغمور تحت المياه, وهو حقل ضخم تعنادل في الحقل الشمالي الهذا االحتياطي يقع و , االحتياطي العالمي

لحقنل  ننه يعتبنر امتندادا  أكيلنومترا مربعنا(, كمنا  88.207ة )مساحته بالتقريب مساحة كل قطر علنى اليابسن

 (2380)أحمد,الجنوبي اإليراني. "بارس"
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ويرى البعض أن العنصر الجيوبنوليتكي يشنكل أساسنا  قوينا  لبنناء دولنة صنغيرة علنى سناحل الخلنيج 

آخننرون أن  يننرى ي كقطننر تتمتننع بمسننتوى معيشنني مرتفننع, وتحننتكم إلننى سننلطات إداريننة حديثننة, بينمنناالعربنن

ومنا زال مصنندر قلنق لقطننر منن خننالل موقعهنا بننين القنوتين المتنافسننتين فني الخلننيج  الموقنع الجغرافني شننك ل

ينننران, وهنننو منننا يعنننني إمكانينننة وقوعهنننا ضنننحية للتننننافس علنننى الجغرافينننا السيا سنننية فنننني وهمنننا السنننعودية وا 

 (86:  2382المنطقة)التميمي,

وقنند اختلننف منظ ننرو العالقنننات الدوليننة حننول أهميننة دور الموقنننع الجغرافنني فنني السياسننة الخارجينننة 

للدولنننننة فانقسنننننموا إلنننننى اتجننننناهين, األول ينننننرى أن التطنننننور التكنولنننننوجي, فننننني مينننننادين األسنننننلحة التكتيكينننننة 

إلننى تلكنل تننأثير العوامنل التقليديننة فني السياسننات واالسنتراتيجية وتطننور وسنائل المواصننالت واالتصنال أدى 

الداخليننة والخارجيننة للنندول المعاصننرة, أمننا االتجنناه الثنناني, فأنننه يننرى بننأن الجغرافيننا تعنند فنني مقدمننة العوامننل 

 (520: 8997المادية الدائمة في السياسة الخارجية, وهني منن أكثنر مقومنات سياسنة األمنة ثباتنا. )مهننا, 

, لكنن ينث المسناحة والموقنع  وعندد السنكانمكن إغفال العوامل الجغرافية لقطنر منن حومن الواضح أنه ال ي

تتغلننب علنى واقعهننا الجيوبننوليتيكي خاصننة مننع  يبندو أن قطننر تحنناول تبننني االتجناه األول بدرجننة كبيننرة كنني

مكانات مادية وفيرة  .اقتصاد قوي وا 

 المرتكزات البشرية:-3
ينيم القنوة القوميننة للدولنة باعتبارهنا قنوة العمنل, كمنا تمند القننوات تلعنب القنوة البشنرية دورا  كبينرا  فني تق

المسنننلحة باحتياجاتهنننا منننن القنننوى البشنننرية, وهننني عامنننل مهنننم فننني تبنننو ء الدولنننة موقنننع مهنننم فننني المجتمننننع 

 (29: 2383الدولي.)طشطوش,
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نسننمة  886878870حسنب جهنناز اإلحصناء القطننري   08/8/2382بلنغ عنندد سنكان قطننر حتننى 

(, ويقندر 2382%. )موقنع جهناز اإلحصناء القطنري, 833افدين, كما تبلغ نسنبة الحضنر معظمهم من الو 

 (Hroub,2012: 35ألف مواطن  تقريبا .) 253عدد من يحملون جواز السفر القطري ب 

وقد استمد الهيكنل السنكاني القطنري باألسناس مقوماتنه منن هجنرة قبلينة رئيسنية, ويتضنح أن عامنل 

في حجم السكان وخصائصهم, حيث يمكن القول بأن نصف سنكان قطنر منن غينر الهجرة يلعب دورا  كبيرا  

مواطنيهننا فنني األصننل, ويمثننل الوافنندون نسننيجا  غيننر متجننانس مننن العننرب وا سننيويين واألفارقننة وعنندد مننن 

 األوروبيين, غير أن هناك بعدين مهمين في هذا األمر وهما :

يعمننل الجانننب الننوطني فنني التملننك ومجنناالت تواضننع مسنناهمة العنصننر الننوطني فنني النندخل القننومي حيننث 

اإلدارة غيننر المباشننرة, أمننا البعنند الثنناني فهننو الالتجننانس اللغننوي بننين الطوائننف المختلفننة, والالتجننانس فنني 

العنادات والتقاليند يحمنل أخطنارا  عديندة وظنواهر لنم تكنن معروفنة قبنل ذلنك فني المجتمنع القطنري.)آل ثنناني, 

8995 :05-08) 

ن هنناك اقتنناي بنأن قضنية الخلنل السنكاني قضنية تهنم قطنر, وينرى بنأن السياسنة الخليفي بنأويقول 

السكانية لقطر تنطلق من استشنعار ل خطنار المسنتقبلية التني يمكنن أن تننجم عنن االرتفناي غينر الطبيعني 

وتصنحيحا  لهنذه االخنتالالت  لمعدل النمو السكاني في دولة قطر, ومن اعتراف باختالل التركيبة السنكانية,

 :ة لهذه األبعاد الثالثة تمثلت فيوضعت السياسة السكانية ثالث غايات رئيسي

 , وتحقيق التوازن في النمو السكاني العام. نينزيادة معدالت النمو الطبيعي للمواط . أ

 .بما يؤدي إلى زيادة نسبة عدد المواطنين بين مجموي السكانالخلل تصحيح  . ب

مساهمة القطريين في النشاط االقتصادي, وخفض نسبة البطالة بينهم, وبالتالي  زيادة . ت

  (9: 2388)الخليفي,تخفيف عدم التوازن في سوق العمل.
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تمثلنننت أحننند الحلنننول لعنننالج المشنننكلة السنننكانية فننني قطنننر منننن خنننالل اسنننتقطاب الخبنننراء والعلمننناء 

قطر على استقطاب العرب حتى تحافظ على بأن تركز  المختلفة, وينصح باحثون والمفكرين في المجاالت

 (2382الوجه العربي للدولة. )قاسم,

 المرتكزات السياسية:  -4
ترتكز دولة قطر في ممارسناتها السياسنية علنى عندد منن االسنتراتيجيات السياسنية مثنل اسنتراتيجية 

نينة لبنناء مكاننة فريندة, حسن الجوار, استراتيجية التحالفات اإلقليمية والدولينة, واسنتراتيجية تكنوين سنمة وط

ويعتقند أن السنبب وراء تبنني قطنر اسننتراتيجية حسنن الجنوار واسنتراتيجية التحالفننات يرجنع إلنى عندة عوامننل 

منها مخاوف قطر األمنينة, فيمنا يبقنى الطمنو  النوطني لقطنر دافعنا  أساسنيا  نحنو سنعيها لبنناء مكاننة دولينة 

  (Peterson,2006:741)فريدة. 

لسياسية التي حققتها قطر داخليا , وسعيها إلى بناء دولة ديمقراطينة عصنرية تضاف اإلصالحات ا

إلى المرتكزات السابقة, فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية بشكل عام تطنورات 

سياسننية مهمننة علنننى صننعيد اإلصنننال  السياسنني, توضنننحها العدينند منننن المؤشننرات منهنننا: إجننراء انتخابنننات 

وبلدينننة, وتطننور نسنننبي فنني اختصاصنننات المجننالس النيابينننة بهننا, وازديننناد االهتمننام الشنننعبي تجننناه برلمانيننة 

القضايا المطروحة عليها, ونفذت قطر على وجه الخصوص عنددا  منن الخطنوات اإلصنالحية مثنل إطنالق 

علنننى  2332حريننة اإلعنننالم ومشنناركة المنننرأة, كمننا صنننادق الشننيخ حمننند بننن خليفنننة فنني الثنننامن مننن يونينننو 

م لمشنننروي الدسنننتور        سنننتور الننندائم لدولنننة قطنننر, وبنننناء  علنننى اسنننتفتاء شنننعبي عب نننر القطرينننون عنننن تأييننندهالد

 (.6: 2337) قطي,

منننن الدسننتور القطنننري علنننى أن نظننام الحكنننم يقنننوم علننى أسننناس فصنننل  وقنند نصنننت المننادة السنننتون

السلطات مع تعاونها على الوجنه المبنين فني الدسنتور, والسنلطات النثالث هني: السنلطة التشنريعية ويتوالهنا 
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مجلننس الشننورى, والسننلطة التنفيذيننة ويتوالهننا األميننر ويعاونننه مجلننس الننوزراء, والسننلطة القضننائية وتتوالهننا 

(, كما نصت المادة الثامنة من الدستور الدائم لدولنة قطنر "حكنم 86: 2335تور الدائم لقطر,المحاكم)الدس

الدولنننة وراثنننني فنننني عائلننننة آل ثننناني, وفنننني ذريننننة حمنننند بنننن خليفننننة بننننن حمنننند بنننن عبنننند اهلل بننننن جاسننننم مننننن 

 (6: 2335الذكور".)الدستور الدائم لقطر, 

االلتنننزام بمبنننادا التعنننايش السنننلمي والتعننناون الننندولي علنننى أسننناس االحتنننرام  كمنننا وجننندد أمينننر قطنننر  

المتبننادل والمصننالح المشننتركة واالنفتننا  علننى الحضننارات والتفاعننل معهننا, واإليمننان بضننرورة احتننرام حقننوق 

اإلنسنننان وااللتنننزام بتسنننوية النزاعنننات بنننالطرق السنننلمية خنننالل خطابنننه فننني الننندورة الرابعنننة والثالثنننين لمجلنننس 

ورى القطنننري, كمنننا دعنننا لتعزينننز العالقنننات منننع دول مجلنننس التعننناون معتبنننرا  إياهنننا فننني مقدمنننة أولوينننات الشننن

مننذ اسنتقاللها عبنر  تمي نزتقطنر وأكد هذا المعنى سياسيون قطريون بقنولهم أن  السياسة الخارجية القطرية,

مسنتجدات الكبنة موامنن خنالل لنى مختلنف الصنعد والسناحات عجية ذات األهنداف الواضنحة سياستها الخار 

  (28: 2388.)قنديل,والمتغيرات السياسية المختلفة في العالم

 حمند بنن خليفنة آل ثناني علنى درب إقامنة نظنام ميراإلصالحات التي قام بها األ ويرى البعض أن

ديمقراطنني حننديث شننك لت منطلحقننا  نحننو تحننو ل ملمننوس فنني السياسننة الخارجيننة القطريننة, وقنند بننرز هننذا فنني 

دولية الهامة التي اسنتقبلتها قطنر فضنال  عنن الجنوالت والتحركنات السياسنية علنى كافنة القنارات, الملتقيات ال

وهنذا يؤكنند أن صننياغة القننرارات الخارجيننة هنني نتنناج التنداخل بننين التفنناعالت الداخليننة والخارجيننة, إلننى حنند 

بالسياسننة أضننحى مننن الصننعب إقامننة حنندود فاصننلة بننين مننا يننندرج ضننمن السياسننة الداخليننة, ومننا يننرتبط 

الخارجيننة للدولننة وهننذا مننا يصنندق علننى النمننوذج القطننري, فاإلصننالحات التنني حققتهننا قطننر علننى الصننعيد 

الداخلي, وسعيها لبناء دولة ديمقراطية عصنرية والمشناريع التنموينة التني اسنتفادت منهنا البلند كلهنا سناهمت 

 (26: 2388قنديل, في نجا  قطر في رسم سياسة خارجية متميزة في منطقة الخليج العربي.)
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دسنتور قطنر الندائم لعنام بيد أن علي الكواري في دراسته حنول حالنة الديمقراطينة فني قطنر ينرى أن 

لنة علنى في بعض مواده منن مقومنات نظنام الحكنم النديمقراطي, ولكنن اإلحايقترب من حيث النص  2332

مننن الدسنننتور عطلنننت ذلنننك ( 853)إلحالنننة علنننى القنننوانين إضننافة إلنننى المنننادةامننواد أخنننرى فننني الدسننتور أو 

 (2388)الكواري,االقتراب.

( بابتعادهمننا عننن الديمقراطيننة, حيننث تنننص المننادة 87( والمننادة )853ويستشننهد الكننواري بالمننادة )

( كمنننننا يلننننني "يلغنننننى النظنننننام األساسننننني المؤقنننننت المعننننندل المعمنننننول بنننننه فننننني الدولنننننة والصنننننادر فننننني 853)

الشورى الحالي إلى أن يتم انتخناب مجلنس الشنورى , وتبقى سارية األحكام الخاصة بمجلس 89/2/8972

( مننن الدسننتور " بننأن المخصصننات 87(, كمننا تنننص المننادة )20: 2335الجدينند" )الدسننتور النندائم لقطننر,

المالينننة ل ميننننر و كنننذلك مخصصننننات الهبنننات والمسنننناعدات, يصننندر بتحدينننندها قنننرار مننننن األمينننر سنننننويا" 

 (82: 2335)الدستور الدائم لقطر, 

مننن شننيء فقنند بننرز دور الدوحننة علننى السنناحة الدوليننة, وبننات لهننا دور يفننوق حجمهننا ومهمننا يكننن 

الجغرافني وعنندد مواطنيهننا, حيننث نجحننت قطننر فنني دور الوسننيط فنني لبنننان عننندما فشننلت السننعودية ومصننر 

وفرنسا والجامعة العربية, ونشطت الدبلوماسية القطرية على الساحة الفلسطينية, وتبوأت قطر دور الوسنيط 

(, 88: 2382لفصنننائل الفلسنننطينية, كمنننا سنننعت لتحقينننق السننالم فننني دارفنننور فننني السنننودان)آل ثننناني,بننين ا

وحافظت قطر على مسنافة متوازننة منع جمينع القنوى فحافظنت علنى عالقنات منع إينران وسنوريا إلنى حند منا 

رغنم تحفظننات دول مجلننس التعناون حيننال مننا تسنميه األطمنناي اإليرانيننة فني المنطقننة, فنني حنين ظلننت قطننر 

ليفا  للواليات المتحدة التني تقنع كبنرى قواعندها العسنكرية األمريكينة فني المنطقنة علنى أرض قطنر, وكنذلك ح

حافظننت قطننر علننى صننالت كبيننرة مننع حركتنني فننتح وحمنناس, وفنني نفننس الوقننت علننى عالقننات هادئننة مننع 

 (Abraham,2008إسرائيل.)



29 

 

دوحة جوزينف ليبنارون, فني يونينو وفي محاولة لتفسير السياسة القطرية قد م السفير األمريكي في ال

, تفسننننيرا قننننال فيننننه: "أعتقنننند أن قطننننر  تحتننننل مسنننناحة فنننني وسننننط الطيننننف األيننننديولوجي فنننني العننننالم 2339

اإلسالمي, والهدف من ذلك الحفاظ على أبواب جميع العبني هنذا الطينف مفتوحنة أمامهنا, إن قطنر تمتلنك 

 (.Blanchard,2012:14الموارد لتنفيذ رؤيتها, وهذا أمر نادر الحدوث" )

وينطلق الدور القطري حسب الدكتور إياد العرفني إلنى العالقنات الدبلوماسنية الحيوينة والممينزة منع  

  (72: 2382الالعبين األساسيين على المستوى المحلي والعربي واإلقليمي والدولي.)التميمي, 

ملننة مننن الثوابننت الدبلوماسننية القطريننة عمنندت إلننى االنطننالق مننن جوحسننب دبلوماسننيين قطننريين فننأن 

 تمثلت في :

, وعندم التندخل فني الشنؤون الداخلينة للندول األخنرى وتجننب سياسنة االلتزام بحقوق السنيادة والدولنة . أ

 المحاور. 

مع تقبنل تبنعات اإلسهام فني تحقينق السننالم ورفنض االحتننكام إلنى ي فلسفة الدبلوماسية الواقعية تبن . ب

 القنوة في فض المنازعات.

 , ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية أو التكيف معها.الشرعية الدولية االلتزام بقواعد  . ت

يستند العربية  التحرك الدبلوماسي والسياسي لدولة قطر على الساحة بأن  يضيف الدبلوماسيون القطريونو 

القائمنة علننى توحيند المواقنف إزاء القضننايا المصنيرية ونبنذ الخالفننات وتندعيم التضنامن العربنني  قناعتهنا إلنى

 ( 2382)موقع الديوان األميري, واعتماد أسلوب الحوار وتغليب المصلحة القومية العليا على ما سواها.

واإليجابينة  تنتهج قطر خالل نشاطها السياسي والدبلوماسي في القضايا اإلقليمينة أسنلوب الحيادينة

فنني الوقننت نفسننه عبننر االقتننراب مننن الخصننوم والتقننرب مننن أطننراف الصننراي بعينندا  عننن سياسننة االسننتقطاب 

 (280: 2388اإلقليمية.)خضير,
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قاسم في انتهاج قطر ألسلوب الحياد مبنررا  لحينرة األطنراف المختلفنة تجناه المواقنف القطرينة,  يرى 

نفسنه علنى السناحة العربينة  أمير قطنر  , وبالتالي يفرضاما  غامضة تم سياسة  لكنه يرى أن قطر ال تنتهج 

رأي قطننر ال يمكننن  تبعننا لرؤيننة مفادهننا أنننه قننادر علننى التننأثير سننواء مننن الننناحيتين الماليننة والسياسننية, وأن  

منن  يحاول ترجمة طمو  مخزون لديه بأفعنال علنى األرض, وفهنم الطمنو  ال يتنأتى إال   , وفي ذلك تجاهله

 (.2382)قاسم,لسياسات العملية التي ينتهجها.خالل تحليل ا

أبنراش فنأن القينادة السياسنية لقطنر قينادة طموحنة لكنن يبندو أن هنذا الطمنو  زائند عنن الحنند  وبنرأي 

بحيننث يتعنندى حنندود قطننر التنني عننززت هننذا الطمننو  باسننتغاللها إلمكاناتهننا االقتصننادية الكبيننرة وبحسننمها 

 (2382اليات المتحدة بشكل خاص.)أبراش,مع الغرب والو  استراتيجيةاألمر بعالقة 

ويمكنننننا تلخنننيص المرتكنننزات السياسنننية لقطنننر باسنننتراتيجياتها النننثالث المتمثلنننة فننني حسنننن الجنننوار, 

والتحالفننات اإلقليميننة والدوليننة, وبننناء مكانننة دوليننة فرينندة, إضننافة للقيننادة السياسننية الطامحننة لتحقيننق هننذه 

طرينق االنفتننا  السياسني والننهج الدسنتوري النذي أدى لحالنة مننن المكاننة, واإلصنالحات الديمقراطينة وتبنني 

 االستقرار السياسي, وهذا يشكل دعامة أساسية للسياسة الخارجية القطرية.

 المرتكز القتصادي -5
تحتل دولة قطر مكانة اقتصادية عالمية متميزة على المستوى العربي والعالمي, فالعالمية أصبحت 

 لالقتصاد القطري وقد ساهم في تكوين هذه السمة عدة عوامل منها:هي السمة الغالبة 

 :الثروات القتصادية الكبيرة من النفط والغاز الطبيعيأ.

مليار برميل, وتمتلك ثالث احتياطي عالمي  2582تمتلك قطر احتياطات نفطية مؤكدة تصل إلى   

المصدر األول للغاز المسال في العالم تريليون قدم مكعب, وتعد  896من الغاز الطبيعي ويقدر ب 

في شراكات واسعة مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية  ت قطردخل وقد (,60: 2382)التميمي, 
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)إيكسون موبيل, وشيل( الستخراج الغاز المسال, والمتوافر بغزارة في الحقل الشمالي, وتمثل عائدات 

 (Kinninmont, 2013. )مي% من الدخل الحكو 73ما يقرب من الغاز المسال 

 في القتصاد القطري: معدلت النموب.

, فيما شكلت صادرات النفط والغناز الطبيعني 2382سجلت قطر أعلى نمو اقتصادي خالل العام 

أكثننر مننن نصننف عائنندات الحكومننة القطريننة, وقنند سننجل نمننو القطنناي الخنناص فنني قطننر تطننورا  نشننيطا  فنني 

لى دخننل للفننرد فنني العننالم, فحسننب صننندوق النقنند النندولي فننأن متوسننط السنننوات األخيننرة , وتتمتننع قطننر بننأع

, 2383ألننف دوالر فنني  88.228, و2339سنننة  ألننف دوالر 77.567دخننل الفننرد فنني قطننر وصننل إلننى 

, وقندر صنندوق النقند الندولي 2382ألف دوالر في 836.208, بينما 2388دوالر في  ألف 832.920و

كمنا توقننع  2388% فني العننام  89, و2383% فني العننام 87النمنو اإلجمنالي للننناتج المحلني القطننري ب 

ملينار دوالر, وأن يسنتمر هنذا حتنى  8687صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة القطرينة فائضنا بحنوالي 

 (IMF,2012: 2).2385م العا

 تشكيل مصادر متنوعة للدخل المحلي:ل من الدولة الدعم ت. 

تعزى أسباب تحقيق اإلنجازات االقتصادية القطرينة إلنى االسنتراتيجيات التني تبنتهنا الدولنة لتطنوير 

نشننناء هيئنننات عامنننة للسنننياحة  إنتننناج الننننفط واالسنننتغالل األمثنننل لثنننروة للنننبالد, وتطنننوير مؤسسنننات الدولنننة وا 

واألشننغال والتخطننيط والتطننوير العمراننني, والمجلننس األعلننى لالسننتثمارات, وهنني عالمننات مهمننة  لتحننديث 

شننعال رو  المنافسة.)خضننير, : 2388النظننام االقتصننادي, وكننذلك إفسننا  المجننال أمننام القطنناي الخنناص وا 

238) 

منن أجنل تنوينع  المسنال إيراداتها من الننفط والغنازقطر تستخدم وفي إطار سعيها لتنويع االقتصاد 

تركنننز قطنننر علنننى التنوينننع فننني مجننناالت مختلفنننة مثنننل النقنننل الجنننوي , األخنننرىاالقتصننناد ودعنننم القطاعنننات 

والعقننارات واالتصنناالت وتعمننل علننى معالجننة القيننود التنني تحننول دون االكتشنناف االقتصننادي ووالدة أنشننطة 
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ي على عائندات الغناز المسنال, وي االعتماد الكلقطر ال تن إال أن(, 22: 2382اقتصادية جديدة)آل ثاني,

ننا  57ياطننات تكفيهننا حتننى االحت العتبننارات تتعلننق بأنننه مننورد غيننر متجنندد, إذ تشننير التقننديرات إلننى أن   عام 

باإلضنننافة إلنننى اكتشننناف الغننناز فننني الحجنننر الطفلننني فننني الوالينننات المتحننندة, والصنننادرات المتنامينننة  ,قادمنننة

عننالوة علننى ذلننك, فننأن قطننر  ,ي انخفنناض سننعره عالميرنناستسنناهم فنن ألسننتراليا للغنناز الطبيعنني, وكلهننا عوامننل

فهمت الدرس جيد ا منن تجنارب دول الخلنيج األخنرى, بضنرورة تنوينع مصنادر دخلهنا, وعندم االعتمناد علنى 

 ( Kinninmont, 2013) مورٍد سعره متغير عالميرا.

الفصنلية  ذار  إلنى األرقنام المتضنمنة فني النشنرة اإلحصنائية سنتنادا  لكن  جاسنم حسنين ينرى بأننه ا

ارتفعنت المسناهمة النسننبية للقطناي النفطنني  قنند ومصندرها مصنرف قطننر المركنزي 2388)منارس( منن عننام 

تعتبنر هننذه , و 2383فنني المائنة فنني  57إلنى  2339فني المائننة فني  26فني النناتج المحلنني اإلجمنالي مننن 

ي ولكن يتوقع حصول مزيد من دليال  على أن االقتصاد القطري ال يزال أسير تطورات القطاي النفطالنسبة 

 ( 2388التنوي االقتصادي في غضون السنوات المقبلة.)حسين,

 :ث.التشريعات والقوانين الممهدة لتنفيذ المشاريع القتصادية الكبيرة 

التنني تنننص علننى أن مننن الدسننتور النندائم لدولننة قطننر  28المننادة رقننم ومننن أمثلننة هننذه  التشننريعات 

حرية النشاط االقتصادي على أساس العدالة االجتماعينة والتعناون المتنوازن بنين النشناط العنام  تكفلالدولة "

والخاص لتحقيق التنمينة االقتصنادية واالجتماعينة وزينادة اإلنتناج وتحقينق الرخناء للمنواطنين, ورفنع مسنتوى 

 ( 83: 2335قطر, معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم , وفقا ألحكام القانون". )الدستور الدائم لدولة

وتقوم بسنن القنوانين والتشنريعات وتقنوم بتحنديثها إلرسناء ودعنم , سياسة االقتصاد الحرقطر تتبع و 

هذا التوجه االقتصادي المفتو  على كافة دول العالم وليسنت هنناك أينة أعبناء جمركينة أو قينود علنى القينام 

ج فضننال عننن أن الدولننة قامننت بسننن بعننض باألعمننال أو إجننراء المعننامالت والتحننويالت الماليننة إلننى الخننار 
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القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيالت التي من شأنها رفنع معندالت ربحينة المشنروعات التني تقنام 

 (2380)موقع وزارة الخارجية القطرية,فيها.

 

 :األنشطة الصناعية والتجارية والستثمارية القطرية الكبيرةج.

تتبنننع تفاصننيل االسنننتثمارات القطريننة حننول العنننالم بننالنظر لتعاظمهنننا  لننم يعنند سنننهال  علننى المننراقبين

أعلن عن توقيع اتفاق بين "قطر إلدارة األصول" و  2388وتنوعها بصورة مستمرة, فعلى سبيل المثال في 

علننى  "قطنر القابضنة"اسنتحوذت فيما   ملينون دوالر, 253"بننك بناركليز" البريطناني السنتثمار مشنترك قيمتنه 

 ( 0: 2/7/2382.)صحيفة العرب,مليار دوالر 2.2بن "هارودز"ملكية متاجر 

 87عبر سيطرتها على  "فوكس ويجن"تعتبر قطر ثالث أكبر مستثمر في  وفيما يتعلق بالقطاي الصناعي,

مليننون دوالر فنني قطنناي  282اسننتثمار قننائم فنني أسننتراليا بقيمننة  يهاكمننا يوجنند لنند ,بالمئننة مننن أسننهم الشننركة

وطالمنا الحنديث عنن االسنتثمار  ,ة منن القندرات الزراعينة ألسنتراليازراعة والتربية الحيوانينة بقصند االسنتفادال

ملينار دوالر فني االكتتناب  2.8بالمساهمة بمبلغ قندره  2383في العام  "قطر القابضة"الزراعي فقد أقدمت 

وتمتند , لحينويالقطنري فني هنذا القطناي االصيني وبالتالي تعزيز التواجد  "بنك االستثمار الزراعي"العام في 

القابضنة المملوكنة  "فنيلم ينارد"االستثمارات القطرية لتشمل القطاي الترفيهي والسينمائي, حيث أقدمت شركة 

والننت "مننن مجموعننة  "ميننرامكس"علننى شننراء  2383فنني نهاينة  "قطننر القابضننة"لعندد مننن المسننتثمرين بينننهم 

 ( 2382)حسين,مليون دوالر. 660بقيمة  "ديزني

أعلن صنندوق الودائنع الحكنومي الفرنسني وشنركة قطنر القابضنة المنبثقنة منن صنندوق وفي باريس 

سُيسننتثمر فني الشننركات الصنغيرة والمتوسننطة  ملينون ينورو 033قطنر االسنتثماري إنشنناء صنندوق برأسننمال 

للسننلع الفنناخرة,  "إل.فنني.إم.إتش"قطننر تسننتحوذ فنني فرنسننا علننى حصننص فنني مجموعننة  ُيننذكر أن, الفرنسننية
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النفطيننة العمالقننة, ونننادي بنناريس  "توتننال"التنني تعمننل فنني قطاعننات متعننددة, وشننركة  "الجنناردير"ومجموعننة 

 ( 8:  8/82/2382)صحيفة العرب,.سان جيرمان لكرة القدم

ومنننن المخطنننط أن يننننتم  ر, اسنننتثمارات بقيمنننة تريلينننون دوال يريننند ينننا  قو  ا  ماليننن ا  قطاعنننوتمتلنننك قطنننر 

كمنا تحظني   , منن ميزانينة الدولنة لتطنوير البنينة التحتينة خنالل السننوات األربنع المقبلنة 23   تخصيص نحو 

  واليابننان,   وأوروبننا,   مثننل الواليننات المتحنندة,   ,ىلعالميننة الكبننر قطننر بعالقننات تجاريننة قويننة مننع االقتصننادات ا

 كمنا تملنك هيئنة االسنتثمار القطرينة أصنوال    , مثل السنعودية باإلضافة إلي الدول الرئيسية في اإلقليم    وكوريا, 

تسنننتثمر قطنننر  وكنننذلك   , ملينننار دوالر فننني كبنننري الشنننركات فننني مختلنننف أنحننناء العنننالم 73   بقيمنننة  وحصصننا  

ملينارات دوالر فني  83و   ملياري دوالر في السودان,    حيث تستثمر نحو   بصورة مكثفة في المنطقة العربية,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (0: 2382.)القطارنة,ليبيا

 :من مقومات جذب الستثمار األجنبي مجموعةلقطر  متالك ا ح.

 , وتنوفر جملنة منن عوامنلاالسنتقرار السياسني واالجتمناعيالجنذب هنو  ات مقومنمن أبرز هنذه إن 

حرينة  من أهنم االمتينازات العامنة, و اإلنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات االستهالك الكبير للطاقة

لى البالددخول  , واألصول متى رغب المسنتثمر فني ذلنكحرية تحويل األربا  , و رأس المال وخروجه من وا 

 (2380وزارة الخارجية القطرية,)موقع  حرية التحويل للعمالت األجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.و 

ويرى عدد من المختصين بأنه يمكن النظر إلى القوة االقتصادية القطرية, على أنها الركيزة 

الذي بزي منذ منتصف التسعينيات, ويضرب مثال على ذلك  تي ينطلق من خاللها الدور القطرياألولى ال

مليون دوالر  533األمريكية في صفقة قاربت ال  "Current TV"بشراء قناة الجزيرة القطرية فضائية 

  "The Shard"% في برج 83إلطالق قناة الجزيرة أمريكا", ويملك المستثمرون القطريون ما يقرب من 

 ( Kinninmont, 2013. ) 2022في بريطانيا, عالوة على تنظيم قطر مونديال كرة القدم في عام 
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 المرتكز العسكري:  -6
% منهم هم أجانب ال 73فردا  يقدر بأن  88833لبشرية العسكرية القطرية حوالي يبلغ عدد القوة ا

يحملون الجنسية القطرية, بينما تعتبر قطر ثاني أصغر قوة عسكرية منن حينث العندد فني الشنرق األوسنط, 

% مننن أسننلحة قطنننر بننالرغم مننن التعننناون القطننري األمريكنني والقطنننري 83وقنند زودت فرنسننا قطننر بحنننوالي 

 2332و 2333% مننن إجمننالي إنفاقهنننا بننين الفتنننرة 02.5واسننتنفذت قطنننر  ي فنني مجنننال النندفاي,البريطننان

ملينننار دوالر أمريكننني علنننى قطننناي الننندفاي فننني  2.98لصنننالح قواتهنننا العسنننكرية, كمنننا أنفقنننت قطنننر حنننوالي 

, ومنذ ذلك الحين سنارت قطنر وفنق برننامج محندود منن التسنلح, والتحنديث فقنط هنو منا اشنتري منن 2335

 (Blanchard,2012: 11ألسلحة األمريكية للدفاي ضد الهجمات الصاروخية المحتملة. )أنظمة ا

أمننا عننن المعنندات العسننكرية القطريننة فنجنند أن سننال  الطيننران القطننري لننيس مجهننزا  للقيننام بأنشننطة   

عسكرية جادة بدون مساعدات خارجية, كما أن موارد الجيش ا لينة متواضنعة الحجنم وفني بعنض األحينان 

دة الجودة, وعلنى سنبيل المثنال فنأن القنوات البحرينة القطرينة تتمتنع بمنؤهالت محندودة لخنوض معنارك محدو 

 ( 2: 2382كما.)القطارنة, جادة ولكنها صالحة للقيام بمهام مكافحة اإلرهاب وعمليات التهريب,

قليمينة  لكونهنا  ونظرا  لوقوي قطر في منطقة الخليج العربي المتنافس عليها بين عدة قنوى عالمينة وا 

منطقة استراتيجية منن حينث الموقنع والثنروات النفطينة ومخنزون الغناز الطبيعني, إضنافة لوقنوي عندة أزمنات 

عننالم ومننن ضننمنها دول وحننروب فيهننا, ونتيجننة للهيمنننة األمريكيننة علننى معظننم األقنناليم االسننتراتيجية فنني ال

الخلنيج, وبنناء  علنى عندم فعالينة وكفاينة أدوات قطنر العسنكرية منن حينث أنهنا ال تسنتطيع مجناراة السننعودية 

يران قامت قطنر بنالتعويض عنن ذلنك عنن ذلنك بقبنول اسنتخدام الوالينات المتحندة قاعندتي العديند والسنيلية  وا 

قابننننننل تننننننوفير الحمايننننننة والمظلننننننة األمنيننننننة كبننننننديل لوجيسننننننتي إلقامننننننة مقننننننر القيننننننادة المركزيننننننة الوسننننننطى م

(, وقامت قطر بذلك إدراكنا  منهنا ألهمينة المرتكنز العسنكري لهنا, لنيس ألننه أكثنر 225: 2388لها)خضير,

عناصننر األمننن القنننومي والسياسننة الخارجينننة تننأثيرا  علنننى المرتكننزات األخنننرى ولكننن لكوننننه العنصننر الوحيننند 
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ة عنند تعرضنها للتهديندات المباشنرة فني الوقنت النذي تفشنل فينه المسئول عنن تحقينق الحماينة المباشنرة للدولن

(, حينننث وجننندت نفسنننها محتاجنننة إلنننى مظلنننة أمنينننة أمنننام 78: 2335السنننبل والوسنننائل األخنننرى )آل ثننناني,

  (82: 2388ترتيبات أمنية أمريكية نجحت الواليات المتحدة في إقناعها بالتحالف معها.)النعاس,

قطر فأنهنا بندت محندودة جندا  خنالل العشنرين عامنا الماضنية, أما بخصوص النشاطات العسكرية ل

الدبابات القطرينة بتنوفير قامت  ,ة ال سيما خالل معركة الخفجيحرب الخليج الثاني خالل 8998ي عام فف

 ,الدعم الناري لقوات الحرس الوطني السعودي خنالل قتالهنا فني شنواري مديننة الخفجني ضند القنوات العراقينة

, وبعد اندالي االحتجاجات فني ات التحالف الكندية باستخدام قاعدة جوية داخل البالدكما سمحت قطر لقو 

فني سنابقة منن نوعهنا فني إطنار قنوات دري الجزينرة التني دعمنت النظنام  تنم إرسنال القنوات القطرينة البحرين 

, كمننا شننناركت قطننر عسنننكريا, إلنننى جانننب اإلمنننارات واألردن, فننني 2388الحنناكم فننني البحننرين فننني منننارس 

في إسقاط نظام معمر القذافي, وشاركت إلى جانب القنوات الليبينة فني  مهما   مليات الناتو التي لعبت دورا  ع

 ( 2382)رجب, عمليات برية, إلى جانب مشاركتها في فرض المنطقة العازلة.

 المرتكز اإلعالمي: -7
العنام النداخلي والخنارجي ال يخفى على أحند أن  لوسنائل اإلعنالم دورا  كبينرا  فني إدارة وتوجينه النرأي 

إزاء قضايا معينة تطرأ هنا وهناك, ويمكننا أن نتبين طبيعة السياسنة الخارجينة لدولنة منن الندول منن خنالل 

وسنائل إعالمهننا وطبيعتهننا ونوعيتهننا وقراءتهنا ل خبننار الخننام وتوجيههننا وتسييسنها بمننا يننتالءم مننع توجهاتهننا 

 (200: 2388السياسية )خضير,

بينما تأسست هيئة اإلذاعة والتلفزيون في مايو  2338في مطلع عام  قطر فضائيا  انطلق تلفزيون 

أنشنئت المؤسسنة  2339وفني عنام  ,8996مننذ ننوفمبر فني قطنر قنناة الجزينرة  وقبل ذلنك تواجندت 8997

 أصننبحتأمننا الصننحافة القطريننة األهليننة فقنند , القطريننة ل عننالم لتننؤدي دورهننا فنني خدمننة الرسننالة اإلعالميننة
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ت قائمنننة بننننذاتها تصننندر عننننن دور نشنننر خاصننننة ولهنننا مطابعهننننا الحديثنننة فضننننال عنننن اسننننتثماراتها مؤسسنننا

قسننم البحننوث فنني مركننز الدوحننة لحريننة اإلعننالم  مسننئولة وأشننارت )موقع وزارة الخارجيننة القطريننة(الناجحننة.

كنناديميين أن اإلعنالم القطنري لننم يحنظح لنهن باالهتمنام الكننافي منن قبنل البناحثين األ (روز ميينرتنس)السنيدة 

 (2382)الراية,بالقدر الذي حظيت به شبكة الجزيرة.

 وقد امتلكت قطر جهازا  إعالميا  تمثل في الوحدات التالية:

 المؤسسة القطرية لإلعالمأ.  

 وتندرج تحت مهامها متابعة الوحدات التالية

 .إذاعة قطر -8

 .تلفزيون قطر -2

 .إذاعة صوت الخليج -0

 .قناة الدوري والكأس -2

 وكالة األنباء القطرية:ب. 

, لتكنون 8975لسننة  92بموجنب المرسنوم األمينري رقنم  8975أنشئت وكالة األنبناء القطرينة فني 

بذلك أول وكالنة أنبناء عربينة متخصصنة فني أخبنار منطقنة الخلنيج ولتصنبح أحند منجنزات المسنيرة القطرينة 

إلننننى تحقينننننق أهننننداف اإلعنننننالم   وتسنننننعى الوكالننننة, عالمننننني, ويرمننننز لهننننا بنننننالحروف "قنننننا"فنننني المجننننال اإل

 (2382)موقع وكالة األنباء القطرية, .القطريةاإلعالمية الوطنية  واإلستراتيجية

 ت.شبكة الجزيرة:

 وثائقيننة ورياضنننية ويضنناف إليهنننا مركننز أبحننناثالجزينننرة مننن عننندة قنننوات إخبارينننة و  وتتننألف شننبكة

 ومراكز تدريب وأجزاء اخرى, وتعد أبرز مؤسسات شبكة الجزيرة هي:
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 قناة الجزيرة: -4

صنة فنني وتعتبنر أول قنناة فضننائية عربينة متخص, 8996عننام  منن الدوحنة بثهنناقنناة الجزينرة بندأت   

سننعت القننناة إلننى تقننديم إعنالم عربنني ينقننل األخبننار بشننكل ينننافس القنننوات اإلخباريننة حيننث مجنال األخبننار, 

مكانينات كبينرة  , وقند سناعد الشنيخ حمند علنى األجنبية مستعينة بنذلك بمنا امتلكتنه منن تكنولوجينا متطنورة وا 

ب مليننون دوالر, ومننذ ذلننك الحنين زودت الحكومننة القطرينة أغلنن 823تأسنيس شننبكة الجزينرة  بمنحننة بلغنت 

 (Blanchard,2012: 19تمويل القناة. )

العالمينة منع بداينة الحنرب  إلنىتغطية مميزة,  االنتفاضة الفلسطينيةت غط  التي  الجزيرة انتقلتقد و 

, وفني ة علنى العنراقعلى أفغانستان ومع تصاعد حندة الصنراي فني المنطقنة وبخاصنة بعند الحنرب األميركين

, قنناة الجزيننرة ل طفننال عننام 2330ات رياضننية عننام باقننة قننو  أطلقننت "الجزيننرة"إطنار توسننيع نطنناق تأثيرهنا 

والتنننني تعتبننننر أول قننننناة فضننننائية عربيننننة  2336, الجزيننننرة الدوليننننة عننننام 2335, الجزيننننرة مباشننننر 2335

وهني أول قنناة فضنائية عربينة  2337متخصصة باألخبار وناطقة باللغة اإلنجليزية, الجزيرة الوثائقية عنام 

 (68: 2339)المهداوي,ي.متخصصة بالفيلم الوثائق

وقد وظفت القيادة السياسية في قطر  القناة للتعبير عن سياسنتها عبنر إيحناءات تتمثنل فني تسنليط 

جنراء اسنتطالعات النرأي حولننه.  دارة الحنوارات السياسنية وا  الضنوء علنى هنذا الخبنر أو ذاك فني منطقنة مننا وا 

 ( 205: 2388)خضير,

قنناة تلفزيونينة تقليدينة, فبفضنل إقندامها بنال خنوف علنى الحنروب أن الجزينرة كاننت أكثنر منن  ينرىو 

الخوض في السياسة العربية, نجحت في خلق منبر جديد للحرية السياسية, وهو منا بلنغ ذروتنه فني دعمهنا 

الصريح للثورات العربية, فالجزيرة بمثابة ناطق مخضرم بلسنان دولنة قطنر وأميرهنا حمند آل ثناني, وبالتنالي 
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 ء ال يتجزأ من الهوية الوطنية لدولنة قطنر وطموحاتهنا فني مجنال السياسنة الخارجينة.فأن الجزيرة تشكل جز 

Hroub,2012: 37).) 

قطنر حاء المنطقة هي مصندر كبينر لنفنوذ إن قدرة الجزيرة على التأثير في الرأي العام في جميع أن

تغطينة الجزينرة اإليجابينة كما أنها تستخدم لتحسين العالقات مع الدول األخرى, وعلى سبيل المثنال سنهلت 

لنشاطات العائلة الملكية السعودية المصالحة بنين الدوحنة والريناض خنالل العنام الماضني, وال تنزال الجزينرة 

 (85: 2382واحدة من األدوات الدبلوماسية األكثر فعالية بيد الحكومة القطرية )التميمي,

   :ز الجزيرة للدراساتمرك -1

تعننى بتعمينق  , وهنو مؤسسنة بحثينة2336سننة شنبكة الجزينرة  عننت مركز الجزينرة للدراسنا انبثق

شنناعة المعرفنننة عبننر وسنننائل اإلعننالم وتكنولوجينننا االتصننال, مسننناهمة منهننا فننني  مقومننات البحننث العلمننني وا 

ثنراء التفكينر االسنتراتيجي فني العنالم العربني غنناء المشنهد الثقنافي واإلعالمني وا  , االرتقاء بمستوى المعرفنة وا 

إلننى جانننب التقننارير ومتابعننة  وكراسننات تقنندير الموقننفالكتننب وأوراق الجزيننرة,  المركننز  راتوتتضننمن إصنندا

)مركز الجزيننرة عننن عرضنه ل طروحننات الجامعينة. والمنؤتمرات والنندوة الشننهرية التني يقيمهننا المركنز, فضنال  

 (2388للدراسات,

 ث. مركز الدوحة لحرية اإلعالم:

 فنيسنس , تأتعمل من أجل حرية وجودة الصنحافة فني قطنر والشنرق األوسنط والعنالم هو مؤسسة و 

الدوحة لحرية اإلعالم على ثالث مجناالت  و ترتكز أنشطة مركز,  2338 ري وافتتح فيبقرار أمي 2337

 و يننظم, البحث والتفكير, و التعليم و التدريب ة, وشرة للصحفيين والمؤسسات اإلعالميالمساعدة المبا هي:

الدراسننات حننول حريننة الصننحافة, والتشننريعات اإلعالميننة,  نوالننندوات والمننؤتمرات ولجنناالمننناظرات  المركننز

والنفاذ إلى المعلومات وا ثار المترتبة على التغيرات التكنولوجية ووسائل اإلعالم الجديد وشبكات التواصل 

 )موقع مركز الدوحة لحرية اإلعالم(االجتماعي.
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 :القطرية  . الصحافة

جرائنند حاليننة ناطقننة باللغننة العربيننة وثننالث ناطقننة باللغننة  ربننعأنجنند بننالنظر إلننى الصننحافة القطريننة 

صننحيفة , و صننحيفة الرايننةأمننا الصننحف العربيننة فهنني  ,شننكل قطنناي اإلعننالم المكتننوب فنني قطننراإلنجليزيننة ت

ناطقة باللغة أول صحيفة قطرية  Gulf Timesصحيفة , وتعتبر صحيفة العرب, صحيفة الوطن, و الشرق

 The Peninsulaصنحيفة  ر, كمنا تصنداإلنجليزية تصدر عنن مؤسسنة الخلنيج للنشنر والطباعنة والتوزينع

عنن دار الننوطن التننى Qatar Tribuneصنحيفة , فيمنا تصنندر والتوزيننع دار الشننرق للطباعنة والنشننرعنن 

 (2382ارجية القطرية,)موقع وزارة الختصدر عنها صحيفة )الوطن( القطرية اليومية الناطقة بالعربية.

ولما سبق فأن قطر تسعى ألن تكون  مؤسساتها اإلعالمينة العاملنة علنى تعبئنة النرأي العنام حولهنا 

داعما  قويا  للنشاط الدبلوماسي الحثيث ومرتكزا  أساسيا  لسياستها الخارجية من أجل تعنويض البنون الشاسنع 

كننزات بشننرية ومسنناحة جغرافيننة ووفننرة نفطيننة وحتننى بينهننا وبننين النندول الكبيننرة فنني المنطقننة التنني تمتلننك مرت

 .ي في القضايا العربية واإلقليميةمكانة دينية من خالل لعب دور سياسي ودبلوماسي فاعل ومتنام
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 : أهداف السياسة الخارجية القطريةالمبحث الثاني
بأهداف السياسة الخارجية القطرية أنها األوضاي التي تنود أن تحققهنا قطنر فني البيئنة الخارجينة  يقصد

وذلننك بالتننأثير بالنسننق النندولي أو فنني الوحنندات الدوليننة األخننرى, وبصننفة عامننة تنصننرف أهننداف السياسننة 

 الخارجية القطرية إلى األهداف التالية:

 الحفاظ على قطر من المهددات األمنية:-4
يران كان منن و مع عدم وجود تناسب في المساحة والسكان بين قطر وجارتيها القويتين السعودية     ا 

أن تنردي جيرانهنا عنن غزوهنا, حينث ينرى رئنيس مركنز فني أهم أهداف السياسة الخارجية القطرينة هني 

تتحننالف الشنرق للدراسنات اإلقليمينة واالسنتراتيجية فني القناهرة مصننطفى اللبناد بأننه تحنتم علنى قطنر أن 

ن منن الشنمال والجننوب, و  مع قوة دولية من خارج المنطقة لضمان أمنها في مواجهنة جيرانهنا العمالقنة ا 

كون قطر الدولة الوهابية الثانية بعند السنعودية فنأن قطنر تتخنوف منن قينام السنعودية بضنمها فني وقنت 

 (23-88: 2382من األوقات.)اللباد, 

لطبيعي القطرية خالل الحدود البحرينة منع إينران ممنا أقننع قطنر كما تمتد أجزاء كبيرة من حقول الغاز ا

بننأن تتبنننى توجهننا غيننر صنندامي مننع إيننران حتننى فنني أوقننات التننوتر بننين إيننران وجيرانهننا أو بننين إيننران 

 (860-862: 2382والواليات المتحدة. )فكري, 

اإلمارة, عن طرينق ضمان استمرارية الحكم الوراثي بكما يرتبط بهدف حماية قطر من المهددات هدف 

نا وأن النظنام القطنري  إيجاد شركاء وحلفناء علنى كنل األصنعدة, سنيحولون دون سنقوط النظنام, خصوص 

 ( Kinninmont, 2013) قائم على وجود عائلة آل ثاني في الحكم.

 تحقيق المكانة اإلقليمية والدولية:-1
سيا  من أهداف السياسة الخارجية تعتبر رغبة قطر في تحقيق المكانة اإلقليمية والدولية هدفا  أسا  

من  بعدد طموحات أمير قطر القطرية, ويربط البعض سعي قطر نحو تحقيق المكانة الدولية و 
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النظام السعودي والخروج  و السابق المصري التأمل مثل مواجهة عداوة النظاماالحتماالت التي تستحق 

وجود الجرأة السياسية القطرية النابعة جزئيا من , واالعتقاد مع من مدار السيطرة اإلقليمية من السعودية

 الموارد النفطية الهائلة ومن الحماية األمريكية بأن قطر قادرة على شغل فراي الزعامة اإلقليمية

  (Hroub, 2012: 35)رغبة النخبة الحاكمة في قطر وعلى رأسها األمير ووزير , وهذا يرتبط ب

 ( Kinninmont, 2013) اريخ المنطقة والتأثير في مجرياته.خارجيته في االضطالي بدور في كتابة ت

وأن تندعم في قلب أحداث المنطقة, قطر أن تظل  ويرى البعض أن سياسة قطر الخارجية  تهدف إلى

وهنذا بندوره يفسنر  ,المنطقنة والعنالم الغربنيبنين فني المنطقنة, و  بندور الوسنيط مركزها في اإلقليم عبر قيامهنا

علنني عالقننات مننع مختلننف األطننراف السياسننية فنني المنطقننة, خاصننة المعاديننة حننرص قطننر علنني الحفنناظ 

.)فكري, اإلسنننالمية ىمثنننل القنننو  منهنننا ويجننند صنننعوبة فننني التواصنننل معهننناللغنننرب, أو التننني يتنننوجس الغنننرب 

(, وتعتبننر سياسننة قطننر تجنناه الثننورات العربيننة فنني نظننر كثيننر مننن المحللننين متعلقننة بهنندف 862:  2382

 (2382الزعامة اإلقليمية في ظل تراجع وغياب العديد من الفاعلين اإلقليميين.)أبراش,تحقيق المكانة أو 

 وتوفير الموارد التي تحتاجها: استثمار موارد البالد-4
هنننندفت السياسننننة الخارجيننننة القطريننننة إلننننى اسننننتثمار مننننوارد قطننننر الهيدروكربونيننننة لتحقيننننق التنميننننة   

قنادر علنى جنذب األمنوال والتقنينات األجنبينة, وجناء  المستدامة, كما هدفت إلى تحقيق مناخ اسنتثماري

من ضمن أهدافها العمل على تسهيل إيجاد بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة وقادرة على التنافس في عالم 

متغيننر, إضنننافة إلنننى السنننعي إلقامنننة روابنننط تجارينننة واسنننتثمارية ومالينننة منننع دول مجلنننس التعننناون ومنننع 

: 2338ليميننة والعالمية.)األمانننة العامننة للتخطننيط التنمننوي بقطننر, المنظمننات االقتصننادية العربيننة واإلق

88) 

وتسعى قطر في هذا اإلطار إلى بناء اقتصاد متنوي انطالقا  من قناعة تامة بأن االقتصاد المتننوي 

أكثر اسنتقرار وأكثنر قندرة علنى تنوفير الوظنائف والفنرص للجينل القنادم, وجينر بالنذكر أننه سنوف تسناهم 
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من المؤسسنات فني حملنة تنوينع االقتصناد فني قطنر أبرزهنا مركنز قطنر المنالي, وبننك  مجموعة متنوعة

 (25: 2382قطر للتنمية, وجهاز قطر للمشاريع )آل ثاني,

 :تعويض الخلل السكاني العمل على -1

تشننهد قطننر نمننوا  سننكانيا  متسننارعا  يعننود الجننزء األكبننر منننه للزيننادة المسننتمرة فنني قننوة العمننل الوافنندة,     

لذلك كان من األهداف التي وضعتها قطر هو الموازنة بين ما يترتب على اسنتقطاب هنذه العمالنة منن 

آثنار سنلبية محتملننة علنى الهوينة الوطنيننة منن جهننة وبنين المننافع المرتجنناة منن زينادة العمالننة منن جهننة 

 (5: 2338)األمانة العامة للتخطيط التنموي بقطر,  أخرى.

التحننننديات أن يتجنننه إلننننى يتوجننننب أكلنننه  فننني قطننننرل السننننكاني تصننننحيح الخلننن منننن أجننننل أن ينننؤتي

 :األولويات التاليةجنة الدائمة للسكان الل صاغت سهذا األسا, وعلى ويتجاوزها

االلتننزام باالحتياجننات الفعليننة لخطننط  العمننل مننع الجهننات المعنيننة لوضننع سياسننة لالسننتقدام تضننمن . أ

 التنمية والحد من استقدام العمالة الفائضة عن الحاجة.

العمل مع الجهات المعنية على ضبط عمليات اسنتقدام الوافندين والتأكند منن التنزام جمينع الشنركات  . ب

 والمؤسسات بالسياسات واألنظمة المتعلقة بذلك.

 ى اقتصاد المعرفة.متابعة التوجه التنموي الجديد القائم عل . ت

 العمل على إدماج القطاي الخاص في تنفيذ سياسات القوى العاملة.  . ث

وجنندواها يتوقننف علننى  ,عننن هننذه األولويننات هننو أنهننا تتصننف بدرجننة مننن العموميننة يمكننن القننول و 

إضنافة إلنى ذلنك فأنهنا أغفلنت عنامال  حاكمنا   ,طبيعة السياسنات التني ستوضنع لضنبط عملينة االسنتقدام

   (9: 2388)الخليفي,هو حجم وطبيعة اإلنفاق الحكومي. وبدون تصحيح ذلك سيظل الخلل قائما .

 فني مجنال التعناون الندولي تعزينز دور قطننر  2303ومنن األهنداف التني وضنعتها قطنر ضنمن رؤيتهنا لعنام 

إطار مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربينة ومنظمنة  اإلقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا, خصوصا في
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 , تكثيف وتعزينز التبنادل الثقنافي منع الشنعوب العربينة خاصنة والشنعوب األخنرى عامنة, و المؤتمر اإلسالمي

المسنناهمة فنني تحقيننق األمننن , و رعايننة ودعننم حننوار الحضننارات والتعننايش بننين األديننان والثقافننات المختلفننةو 

نسنانية.والسلم العالميين من  )األماننة العامنة للتخطنيط التنمنوي  خنالل مبنادرات سياسنية ومعوننات تنموينة وا 

 (88: 2338بقطر, 

تهنندف إلننى تخفيننف الفقننر  قطننرن وحسننب وزيننر الدولننة القطننري للشننئون الخارجيننة خالنند العطيننة فننأ

كمننا تهنندف فنني ونشننر التعلننيم األساسنني واالسننتجابة الطارئننة واإلغاثننة العاجلننة لمواجهننة الكننوارث واألزمننات 

: 2382)إدارة التنمينة الدولينة وزارة الخارجينة,  تحقيق أهداف األلفينة اإلنمائينة نفس الوقت إلى اإلسهام في

6) 

ومع منا سنبق منن أهنداف عب نرت عنهنا الخارجينة القطرينة فنأن هنناك منن يشنكك فني هنذه األهنداف 

لسيطرة ما يسمى بتيار اإلسالم السياسي,  بالقول أن السياسة الخارجية القطرية تنفذ أجندة أمريكية أو تمهد

قننننننة وكننننننيال عننننننن السياسننننننة األمريكيننننننة فنننننني المنط (أبننننننراشصننننننادية, بننننننل يعنننننند ها )أو تعزيننننننز ثروتهننننننا االقت

لمننا تقننوم بننه دولننة قطننر مننن أدوار خننالل سننلوكها فنني يننرى أنننه بالنسننبة  (اليننامي) (, لكننن 2382)أبننراش,

كمننا يعتبننر مسننئول  (,2382)اليننامي, علهننا ذلننك أحنند.المنظومننة الدوليننة يعتبننر حننق مشننروي مننا لننم تننؤذ بف

العالقنات الخارجيننة فني حركننة حمناس أسننامة حمندان أن دولننة قطنر تمثننل نموذجنا لنن رادة السياسنية العربيننة 

 (2382طقة.)حمدان,لدول المن
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 : أدوات السياسة الخارجية القطرية المبحث الثالث
التقسيمات ألدوات تنفيذ السياسة الخارجية فهناك من يقول أن السياسة الخارجية تمتلك ست  تتعدد

قنوات, وهي األداة الدبلوماسية, والعامل االقتصادي, واإلكراه النفسي, والحنرب النفسنية, والتفتينت النداخلي, 

 (29: 2382والحرب. )النعيمي, 

ثمننان أدوات محننددة هنني: األدوات الدبلوماسننية,  فيمننا يقسننم هيرمننان أدوات السياسننة الخارجيننة إلننى

واالقتصنننننننننادية, والعسنننننننننكرية, واألدوات السياسنننننننننية الداخلينننننننننة, واألدوات االسنننننننننتخبارية, واألدوات العلمينننننننننة 

والتكنولوجيننة, والمننوارد الطبيعينننة, واألدوات الرمزيننة, ويقصننند بهننا مجموعننة األدوات التننني تتضننمن محاولنننة 

 (95-92:  8998شمل أدوات دعائية وأيديولوجية وثقافية.)سليم , التأثير في أفكار ا خرين, وت

 األدوات التالية: ويمكن حصر أدوات السياسة الخارجية القطرية في

 :الرسمية الدبلوماسية -1
يعتبنر العمننل الدبلوماسني أحنند أهنم األدوات التنفيذيننة للسياسننة الخارجينة القطريننة, ويشنير عنندد مننن   

البقناء والرغبنة فني تحقينق المكاننة  اسنتراتيجيتيجينة علني ضنوء سياسنتها الخار  ترسم قدالمحللين أن قطر 

تندعيم  ىمن خاللها إلقطر وقد هدفت بين األطراف المتنازعة,  اطةدبلوماسية الوس معتمدة على  اإلقليمية

واالسنتقرار م بالسنالم مركزها في اإلقليم عبر رسم صورة الوسيط المحايد النذي يمكنن االعتمناد علينه, والمهنت

 (860: 2382.)فكري,في المنطقة

وقند اسننتخدمت قطننر القنوة الناعمننة فنني ننزي فتيننل األزمننات فني مننناطق التننوتر العربينة, فقنند تمكنننت 

الدبلوماسية القطرية من الحيلولة دون انزالق لبنان إلى حرب أهلية جديدة, ودون انندالي حنرب بنين أرتيرينا 

دارفنور ممنا جعلهنا تبنرز بشنكل واضنح فني دور الوسنيط, وتبننت  وجيبوتي, كما نجحت بتخفيف التنوتر فني

قطر دبلوماسية نشطة حيث فتحت آفاقا  جديدة للعالقات في كافة المجاالت مع عدد من الدول كان أبرزها 

 (.228: 238في كال الدولتين)خضير, إيران, وتكررت الزيارات المتبادلة بين المسئولين
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وسننلطت منننن خنننالل بننارز فننني الثننورات العربينننة, دبلوماسننني نجحنننت قطننر فننني لعننب دور ومننؤخرا   

 (23: 2382)الدجني, على فساد واستبداد األنظمة الشمولية في المنطقة. اإلعالم الضوء

 :الدبلوماسية العامة -1 
تسننتهدف الدبلوماسننية العامننة الشننرائح المننؤثرة مثننل النخننب الثقافيننة أو السياسننية وقننادة الننرأي العننام 

نفسنها قندمت  بالشئون الخارجية واألحداث العالمينة, وفني هنذا المجنال وظفنت قطنر الجزينرة التنيوالمهتمين 

فضنننائية وتعنند (, 860: 2382)فكري,المنبننر المفتنننو  لكننل مننن ال صننوت لننهعلنني أنهننا صننوت الشننعوب و 

بنل  ر,ا ال يعيب قطنمن أهم وسائل القوة الناعمة لدولة قطر, إن لم تكن أهمها على اإلطالق, وهذالجزيرة 

بنالتخطيط والبحنث اهتمنامهم  هو شيء يذكر لهنا ويعند منن مفاخرهنا, خاصنة وأن القطنريين قند أثبتنوا عملينا  

هناك ارتباط وثيق بين قطر الدولة وبين فضائية الجزيرة كقنناة قطرينة تعند أبنرز أذري قوتهنا  , وقطعا  العلمي

لدولنننة وأهنننداف القنننناة, وال بنننين أداء الناعمنننة, علنننى أن  ذلنننك ال يسنننتدعي بالضنننرورة الخلنننط بنننين أهنننداف ا

 (2388.)مقلد, الطرفين, وعالقاتهما بالعالم الخارجي

تتمثنننل أهمينننة شنننبكة الجزينننرة فننني شنننبكة العالقنننة المباشنننرة أو غينننر المباشنننرة التننني نسنننجتها الشنننبكة 

الندفاي عنن ومؤسساتها مع األفراد والمؤسسات المجتمعية عبر العالم, وتعتبر الجزيرة أداة هامة في ترسنانة 

ثبات دولة قطر, بل تمارس القناة أدوارا  هجومية عندما يصعب على الدبلوماسية العامة القطرية تحقيق منا 

تصنننبو إلينننه, وعنننندما تشنننعر قطنننر أن قنننوى إقليمينننة تحننناول تهمنننيش أو إقصننناء الننندور القطنننري, وال يمكنننن 

األداة األكثنننر قننندرة علنننى المواجهنننة لدبلوماسنننيتها الرسنننمية أن تواجنننه هنننذا التهمنننيش مباشنننرة فتكنننون الجزينننرة 

والتأثير في الرأي العام المستهدف بهدف الضغط عليه للتأثير على حكومتنه لتغينر موقفهنا فني قضنية منا , 

 (86: 2382وهذا هو بالضبط دور الدبلوماسية العامة ورأس الحربة في أدواتها اإلعالم.)التميمي, 
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 :الستثمارات والمساعدات الخارجية -4
القطريننة لتحقينننق  أحننند أهننم أدوات السياسننة الخارجيننةالمسنناعدات الخارجيننة االسننتثمارات و تعتبننر 

أهندافها ومصننالحها, حيننث قامننت قطننر بأيجنناد فننرص اسنتثمارية كبيننرة فنني مجنناالت عنندة ولنندعم هننا التوجننه 

 (, وفيمنا يخنص228:  2388لندعم األنشنطة االستثمارية)خضنير, 2336أنشأت مركز قطر المنالي عنام 

لتشمل مناطق جغرافية متباعدة ومتعنددة حنول رقعة المساعدات القطرية قد اتسعت المساعدات الخارجية, ف

العالم دون االقتصنار علنى الجنوار الجغرافني اإلقليمني العربني واإلسنالمي حينث قندمت المسناعدات الطارئنة 

ن وجفنناف القننرن اإلفريقنني فنني العدينند مننن الكننوارث الكبننرى مثننل فيضننانات باكسننتان, وزلننزال هننايتي واليابننا

وقننند بلغنننت المسننناعدات والمعوننننات اإلنسنننانية , باإلضنننافة إلنننى األزمنننات اإلنسنننانية مثنننل فلسنننطين ودارفنننور

منا قيمتنه خمسنة م 2388-م 2383والتنموية المقدمنة منن دولنة قطنر حكومينة وغينر حكومينة فني العنامين 

)إدارة دول من كافة قنارات العنالم. 838إلى  رياال قطريا تم تقديمها 78ألفا و 203مليونا و 007مليارات و

 (86: 2382التنمية الدولية وزارة الخارجية, 

 :وتكتالت أحالفالدخول في  -4
تعتبننننر األحننننالف والتكننننتالت تجمعننننا  يضننننم دولتننننين أو أكثننننر ويفتننننرض مصننننلحة متماثلننننة وخطننننا  "

الحلف هو تجمع ذو أغراض عسكرية استراتيجيا  معينا  وقد يكون التكتل بداية للحلف لكن الفرق بينهما أن 

سياسنية بالدرجننة األولنى, ويجننب أن يسنتند إلننى معاهنندة دولينة, بينمننا التكتنل يسننتهدف التعناون فنني الشننئون 

 (8: 8978.)ناصف,"السياسية واالقتصادية

تعتبر قطر أن أحد أهم اهتماماتها هو حماية نفسنها عبنر عقند اتفاقينات أمنينة وعسنكرية نظنرا  إلنى 

ها علنننى حماينننة نفسنننها بمفردهنننا, ورأت قطنننر نفسنننها بعننند امتنننناي السنننعودية عنننن دعنننم االنقنننالب عننندم قننندرت

السننلطوي فنني الدوحننة منتصننف التسننعينيات أنهننا سننتكون أكثننر أمنننا  مننع وجننود مظلننة أمنيننة أميركيننة علننى 

 (222: 2388)خضير, .أراضيها



48 

 

االرتبناط بدولنة كبنرى أو الموازننة إمنا  فأن أمنام قطنر لتحمني أمنهنا لنظريات العلوم السياسية  وفقا  و   

التحالف مع , أو بين عدة دول عبر انتهاج سياسات متقلبة حيال هذه الدول لخلق هامش مناورتها الخاص

انتهجت قطر سياسنة جديندة تجمنع بنين الخينارات الثالثنة, ولكنهنا , وقد مجموعة دول في المنظمات الدولية

بعالقننة أمنيننة واضننحة مننع واشنننطن كضننامن ألمنهننا أمننام تننرتبط الدوحننة , حيننث ال تنحصننر فنني أي منهننا

التهديدات المحتملة سائرة فني ذلنك فني خينار االرتبناط بدولنة كبنرى, وتعتمند الدوحنة كنذلك المبندأ الثناني أي 

, الموازننة بنين عندة دول, عبنر عالقنات العمنل الجيندة مننع تنل أبينب, والعالقنات األكثنر منن جيندة منع إيننران

تناقضننات النظننام اإلقليمنني فنني الشننرق األوسننط ووظفتننه لمصننلحتها, وهنني هنننا  بمعنننى آخننر جمعننت قطننرو 

ولنم تنوفر قطنر البنديل الثالنث , ليمينة واحندة )السنعودية أو إينران(حماية نفسها من الوقوي تحت هيمنة قوة إق

لكننن عوضننت دول فنني المنظمننات الدوليننة,  المتننا  نظريننا  أمننام النندول الصننغيرة, أي التحننالف مننع مجموعننة

قاتهنننا التننني تشنننبه مروحنننة عنننابرة للقنننارات وتجمنننع فرنسنننا منننع جننننوب أفريقينننا منننع البرازينننل وغيرهنننا منننن عالب

 (23-88:  2382)اللباد,الدول.

كمننا أن قطننر عضننو فنني مجلننس التعنناون الخليجنني وهننو عبننارة عننن صننيغة سياسننية تنننظم التعنناون   

ة لننردي التهدينندات العسننكرية انبثقننت عننن المجلننس قننوة عسننكري 2330الخليجنني, لكننن بعنند احننتالل العننراق 

 (225: 2388اإلقليمية. )خضير,

 األدوات العسكرية: -5
علننننى النننندعم المننننالي  حتننننى فتننننرة قريبننننة اسننننتها الخارجيننننة الداعمننننة للتغييننننراعتمنننندت قطننننر فنننني سي  

لالعتمننناد علننننى التنننندخل  واللوجيسنننتي, وعلننننى الننندعم اإلعالمنننني منننن خننننالل قنننناة الجزيننننرة, واتجهنننت أخيننننرا  

ال يعنننني بالضنننرورة صنننغر حجنننم قطنننر كدولنننة, مقارننننة , ولكنننن فننني حنننالتي البحنننرين وليبينننا العسنننكري, كمنننا

, اسنتبعادها األداة العسنكرية فنني تنفينذ أهنداف سياسننتها الخارجينة, ولكنن يالحننظ بالسنعودية أو بمصنر مننثال  
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ففني , ذه القوة العسكرية في إطنار جمناعيفي الوقت ذاته, والعتبارات خاصة بحجمها, تفضيلها استخدام ه

حالنة البحنرين, تنم إرسننال القنوات القطرينة, فنني سنابقة منن نوعهننا فني إطنار قننوات دري الجزينرة التني دعمننت 

, كمنا شنناركت قطننر عسنكريا, إلننى جانننب اإلمننارات واألردن, 2388النظنام الحنناكم فنني البحنرين فنني مننارس 

ت إلى جاننب القنوات الليبينة في عمليات الناتو التي لعبت دورا مهما في إسقاط نظام معمر القذافي, وشارك

 (2382)رجب, في عمليات برية, إلى جانب مشاركتها في فرض المنطقة العازلة.
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 : سمات السياسة الخارجية القطريةالمبحث الرابع

عننننن  تعبننننر اتفنننق دارسننننو العالقننننات الدوليننننة علننننى أن للسياسننننة الخارجيننننة خصننننائص وسننننمات محننننددة

اسننات والتصننريحات يننتم تحليلهننا عبننر تحليننل السي سياسننة معلنننة, كمننا أن لهننا التوجهننات الخارجيننة للدولننة

السياسننة الخارجيننة للنندول الصننغيرة تتسننم بمسننتويات (, وبننالرغم مننن أن 2: 2330)الغالي,المعلنننة الرسننمية

 كمنا يغلنب فيهنا , وبتغلينب االعتبنارات االقتصنادية علنى السياسنية,ة من االنخراط فني الشنئون الدولينةمتدني

, إال أن السياسة القطرية مثلت استثناء  (70-66: 2338)شلبي, لطابع الشخصي على السلوك الخارجيا

 في هذا اإلطار وتميزت بمجموعة من السمات يمكن عرضها في السمات التالية:

 المستوى المرتفع من النخراط في الشئون الدولية. -1

ربمنا كاننت أبنرز سنمة منن سنمات السياسنة الخارجيننة القطرينة هنو المسنتوى المرتفنع منن االنخنراط فنني  

وعلى عكس سمة النظرة الضيقة عن قضايا السياسنة الخارجينة للندول الصنغيرة لنم يقتصنر  الشئون الدولية,

رجع هذا إلمكاناتهنا سلوك قطر الخارجي على حدودها الجغرافية بل تعداه إلى أبعد من ذلك بكثير, وربما ي

االقتصادية الكبيرة التني تمكنهنا منن اإلنفناق علنى تكناليف العمنل الدبلوماسني, لكنهنا تبقنى أقنل انخراطنا  فني 

 (87: 2339المجال العسكري وذلك لضعف قدراتها العسكرية. )البزاز,

ال تنتمي قطنر  ية فمن ناح  , الالعبين الرئيسيين في العالم العربي شبكة عالقات واسعة معتتمتع قطر ب

النذي يضنم    ةمنو اقملا رو حنم  أو   وعلنى رأسنها السنعودية, التني تضنم الملكينات المحافظنة     رار قتسنالا  لمجموعنة

دول     منننع   ةقادصننن  بعالقنننات إلنننى وقنننت قرينننب اإلمنننارة احتفظنننتكمنننا    هنننا السنننوريين واللبننننانيين,حلفائإينننران و 

وتستضنيف أكبنر قاعندة جوينة أمريكينة    للوالينات المتحندة, وثيقنا   حليفنا  تعند قطنر    ومن ناحية ثانية  , الجانبين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (2: 2382)القطارنة,.منطقةفي ال
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ولية وتنشيط عضويتها فيها, فقند حصنلت علنى أحند حرصت قطر على العمل من خالل المنظمات الد

المتحندة فني عنام  المقاعد األربعة المخصصة للقارة ا سيوية للمجلس االقتصادي واالجتمناعي التنابع ل منم

عضنوا  فني  , كمنا تنم اختيارهنا2330إلنى  2333رئاسة منظمة المؤتمر اإلسنالمي منن  , وتسلمت 2338

عضوا  غينر دائنم  , كما تم انتخابها2332في يناير ة العامة ل مم المتحدة اللجنة اإلعالمية التابعة للجمعي

فننني تأسنننيس مجلنننس  , وعلنننى الصنننعيد الخليجننني سننناهمت2337, 2336فنني مجلنننس األمنننن لفتنننرة عنننامين 

لالتفاقينة العامنة للتجنارة )الجنات(  8992عنام  , كمنا انضنمت8988ربية منذ عام التعاون لدول الخليج الع

المنؤتمر النوزاري الرابنع لمنظمنة التجنارة  , وقند استضنافتفيما بعد منظمنة التجنارة العالمينةالتي حلت محلها 

 (2382, .)موقع وزارة الخارجية القطرية2338العالمية في نوفمبر من عام 

قبول عضوية قطر, مما فاجأ عددا  منن المنراقبين كنون  قررت المنظمة الفرانكفونية 2382وفي أكتوبر 

قطننر ال تربطهننا صننالت تاريخيننة بالمنظومننة الثقافيننة الفرنسننية, ومارسننت قطننر مننن أجننل قبولهننا عضننوا  فنني 

المنظمنة ضنغوطا  علنى دول إفريقينة, كمنا عند  محللنون دخنول قطنر للمنظمنة الفرانكفونينة بمثابنة مكافنأة مننن 

علنننى الهجمنننة االسنننتثمارية القطريننة بفرنسنننا فننني ظنننل أزمنننة اقتصنننادية تهنننز  (هوالنننند)إدارة الننرئيس الفرنسننني 

 (  2382االتحاد األوروبي وتهدد االقتصاد الفرنسي.)صحيفة العرب,

اللعنب  ةسياسب وبالنظر إلى االنخراط القطري الكبير في الشئون اإلقليمية والدولية فأن كثيرين يصفونه

س فقنط أصنابعها بنل حنرق لنيي ليمي الكبير للدولنة الصنغيرةأ أوالدور اإلقنضج مشروي يإما أن ر, فهو بالنا

 ( 2339)عبدالكريم, .كيانها كله

 القدرة العالية في استثمار المقدرات القتصادية لتحقيق مكاسب سياسية. -2

, فقند قامنت لنى مواردهنا االقتصنادية بشنكل كبينرسياسنتها الخارجينة ع مد قدرة قطر فني لعنب أدواروتعت

توظيف الغاز الطبيعني فني نطناق سياسنتها نحنو االنندماج فني االقتصناد العنالمي, كمنا اسنتفادت منن قطر ب
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: 2388مقدراتها االقتصادية في إنجا  جهودها في عندد منن ملفنات الوسناطة فني أكثنر منن نزاي.)خضنير,

229) 

عناون القطنري وفي هذا اإلطار حرصت قطر على التوسع ومد أذرعهنا الدولينة فني أكثنر منن مكنان ويعند الت

وفق ا التفاقيات ُوقِّعت بين البلندين من أمثلة هذا التوسع, و  2382األوكراني في مجال الطاقة خالل نوفمبر 

قد تصبح قطر بوابة للحبوب األوكرانية إلى منطقة الخليج العربي والشرق األوسنط, كونهنا أبندت االسنتعداد 

بالمقابنل تحصنل أوكرانينا  األوكرانني فني الندول العربينةلالستثمار في زراعة الحبوب العلفية ومبيعات القمح 

 (2382.)محمد, على الغاز المسال من قطر

وبالرغم من أن التعاون القطري األوكراني قد يهدد بتوتير العالقات القطرينة الروسنية إال أننه خطنوة تسنتحق 

 ل سباب التالية: (فيغان أكوبيان)الخبير المجازفة برأي  

وجودهنا فني الفوائد االقتصادية التني سنتجنيها قطنر منن أوكرانينا, ومنن خاللهنا سنتتمكن منن تعزينز  . أ

 سوق الطاقة األوروبي. 

, وهذا له أثره في الساحة الدولينة إضعاف النفوذ الروسي في فضاء دول االتحاد السوفيتي السابق, . ب

 ياق.ويرى الباحث أن هناك مبالغة في تضخيم الدور القطري في هذا الس

ن الدور النشيط لدولة قطر في دول االتحاد السوفيتي السابق, والسيما دول البلطينق, واالتفاقينات إ . ت

بين قطر وجمهوريتي طاجيكسنتان وقرغيزسنتان حنول دعنوة العمنال منن هناتين الندولتين إلنى قطنر, 

د ملينننون دوالر لتحسنننين االقتصنننا 833وكننذلك قينننام دولنننة قطنننر بأنشننناء صنننندوق اسنننتثماري بمبلنننغ 

الطاجيكي, كل ذلك جعنل العديند منن الخبنراء النروس يعتبنرون أن  قطنر بسياسناتها الخارجينة إنمنا 

 (2382)علوش,تقف في وجه االتحاد الروسي. 
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 دبلوماسية الوساطة اعتماد  -3

عربية بها مشاكل داخلية مثل  استحوذت قطر على أدوار الوساطة اإلقليمية في بلدان 2335منذ عام 

مضننت  , وبعند ذلننكالنيمن ولبنننان والعنراق وغيرهننا ممنا حننذا المحللنين بوصننف قطنر بالوسننيط غينر المتوقننف

قطننر قنندما  فنني مشننروي وسنناطة بننين الفصننائل الفلسننطينية فننتح وحمنناس, كمننا بنندأت محادثننات تاريخيننة بننين 

يها من خنالل العمنل السياسني والدبلوماسني ( إضافة لسعBarakat,2012:14الواليات المتحدة وطالبان )

إلى فض المنازعات بين السودان وتشاد, وبين فرنسا وسوريا, فضنال عنن استضنافتها للمنتنديات ومنؤتمرات 

 (889: 2383القمة.)عبد الواحد, 

ممثلنننون منننن دارفنننور ونيجيرينننا وجيبنننوتي وليبينننا منننن أجنننل  إلنننى قطنننر فقنننط  2388وقننند حضنننر فننني عنننام 

, 2388 فنتح فني فبراينرو  توسط القطريون في اتفاق لتوزيع السلطات بين حمناس مؤخرا  مفاوضات سالم, و 

حتى حركة طالبان خططت لفتح مكتب لها في الدوحة لتمهيد الطريق لمباحثنات منع الحكنومتين األميركينة 

(, وفيمنا يلني عنرض لنبعض النمناذج عنن أدوار الوسناطة القطرينة فني 889: 2383)عبند الواحند,واألفغانية

 دد من البلدان العربية :ع

 الوساطة القطرية في نزع فتيل األزمة اللبنانيةأ. 

مكانياتهننا وظفننت قطننر التنني كننان لهننا موقننف متميننز فنني إدانننة الحننرب اإلسننرائيلية علننى لبنننان كننل إ

: 2383, د فشل كل الوساطات السابقة)عبد الواحندوعالقاتها مع األطراف اللبنانية إلنجاز توافق لبناني بع

أحنداثا  كنادت أن تهنوي بنه إلنى شنفير حنرب أهلينة تمثلنت  2336, وكان لبنان قد شهد  منذ نوفمبر (828

, ووقنوي اشنتباكات دامينة أدت اغتيال عندة شخصنيات لبنانينة مناوئنة لسنورياشيعة, و وزراء عدة  في استقالة

اللبننانيين فني الدوحنة  لفرقناءية, لتبدأ المحادثات بنين ا, ثم بدأت وساطة من الجامعة العربقتيال   82لسقوط 

 د وكالنة األنبناء األلمانيننة .)2338منايو  28ليتوصنلوا إلنى اتفناق إلنهناء األزمنة فني  2338منايو  86فني 

 (2338ب أ, 
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منن يمسنك , و  ُيحكنم بمنطنق األكثرينة واألقلينةال توازناتنه حس اسنة, و لبنان بلد تركيبتنه معق ندةوبالرغم من أن 

لة لتهميشنه تحقنق عكنس المنراد وأي محاو , وال تجاهله ما  صعبا  ال يمكن شطبهرار طائفة كبرى يصبح رقبق

 (23: 2338)شربل,  منها

 علننى وشننكفني الوسنناطة بننين الفرقناء اللبنننانيين, ونزعننت فتينل الحننرب األهليننة التني  نجحنت قطننر 

وقنننننننند لعبننننننننت الدوحننننننننة بننننننننذكاء عننننننننندما تحركننننننننت مننننننننن القنننننننناهرة بوفنننننننند وزاري عربنننننننني بقيننننننننادة , االنفجننننننننار

 (2338.)القاضي,يةقطر 

 دور قطر في الوساطة في اليمنب. 

جننناءت المبنننادرة القطرينننة للوسننناطة فننني النننيمن بنننين الحكومنننة اليمنينننة وجماعنننة الحنننوثي كجنننزء منننن 

استراتيجية قطنر األوسنع لحنل النزاعنات والتني شنملت لبننان وفلسنطين والسنودان, ويظهنر أن الجهنود بندأت 

إلنى صنعدة, حيث أرسل األمير فريقا  من وزارة الخارجينة  2337خالل زيارة أمير قطر إلى اليمن في مايو 

ونتج عن ذلك إعنالن مشنترك لوقنف إطنالق الننار لنم يصنمد طنويال , حينث التقنى الطرفنان بعند ذلنك لتوقينع 

اتفنناق بالدوحننة منننع تعهنند الدوحنننة بتمويننل إعنننادة اإلعمننار فننني صننعدة دون أي تفاصنننيل معلنننة. )مجموعنننة 

 ( 20: 2339األزمات الدولية,

طة فأن االتفاق في الدوحة قد باء بالفشل وذلك لعندة أسنباب وعلى الرغم من تقدم الجهود القطرية في الوسا

أولها عدم احتواء االتفاق على أي تفاصيل في شأن كيفية إعادة إعمار صعدة, ثنم اسنتياء المملكنة العربينة 

السنننعودية منننن التننندخل القطنننري, إضنننافة إلنننى شنننكوك الحكومنننة اليمنينننة منننن أن الوسننناطة القطرينننة حنننندت 

د بنأنهم علنى قندم المسناواة منع الدولنة, لنذا انهنار االتفناق بنين الطنرفين, لكنن ال تننزال بنالحوثيين إلنى االعتقنا

 (82: 2383مبادئه تشكل األساس المرجح ألي تسوية في المستقبل.)بوتشيك,
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 ماسية الوساطة القطرية في دارفوردور دبلو ت. 

مواقنع الحكومنة  جماعنات المتمنردين حينث هاجمنت   2330فني منارس  الصراي فني دارفنور اندلع

ة وميليشننننيا قننننوات الحكومنننن ونفننننذت ,صننننادي والسياسنننني للمنطقننننةالسننننودانية احتجاجننننا علننننى التهمننننيش االقت

ألنننننننف  033ألنننننننف إلنننننننى 233إلنننننننى وفننننننناة منننننننا بنننننننين  الصنننننننراي قننننننند أدى هجمنننننننات مضننننننناد,  "الجنجويننننننند"

عربي هي الطرف اللما تمتلك من هوية محايدة وقدرة مجربة قحطحر (, وكانت Barakat,2012:19شخص)

 ,زمنات الُسنودانللتوس نط لتسنوية أ ُيمكن أن تنظر إليه األطراف الُسنودانية, بوصنفه األكثنر توازننا  كان الذي 

 (2388)هارون,.وية بنجا األوفر حظ ا إلنجاز مهم ة التسو 

في الواقع كان توسط قطر في نزاي يمس بشكل مباشر األمن القومي المصري واألفريقني أمنرا  مسنتغربا  منن 

ض, لكننن الالفننت هننو أن تلقننى المبننادرة القطريننة قبننوال  مننن أطننراف النننزاي وهننو مننا عجننزت عنننه أطننراف النبع

مجاورة مثل مصر وليبينا وتشناد, وتوجنت الجهنود الدبلوماسنية القطرينة  بنالتوقيع علنى اتفاقينة وقنف إطنالق 

والر فني صنندوق , وفضال عن ذلك قررت قطر االشتراك بمليناري د2383فبراير  87النار في الدوحة في 

 (822: 2383إعادة بناء السودان.)عبد الواحد,

 :الوساطة دبلوماسيةوامل نجاح عث.

 من خالل العوامل التالية:في حل كثير من األزمات اإلقليمية  يقطر الدور النجا   ويتلخص

الوسنناطة وم قطنر بندور علننى القضنية التني تقنوخاصنة األمريكينة توافنق اإلرادات اإلقليمينة والدولينة  -8

اإلرادات  -أو تتطنابق أحياننا  -ولعنل التمينز القطنري يتمثنل فني اختينار القضنايا التني تتوافنق  ,فيهنا

 والخرائط اإلقليمية والدولية بشأنها.

وقننوف قطننر علننى مسننافة واحنندة مننن مختلننف الفرقنناء السياسننيين والمننذهبيين واحتفاظهننا بعالقننات   -2

 محل الوساطة. جيدة مع كل الالعبين الفاعلين داخل الدولة
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هنو دخولهنا  هم فني نجاحهناتهاأ ولعل منا سنافي إنجا  عملية الوساطة ذا قطر انحصار مصلحة  -0

بعد محاوالت دول لها مصلحة مع هذا الطنرف أو ذاك ومنن ثنم تنحناز وال يمكنن أن يكنون تندخلها 

 (2339)عبد الكريم,مشروع ا للحل رغم قدراتها الهائلة ووزنها الكبير.

بننأن الوسنناطات الفرديننة أفضننل مننن الجماعيننة التنني تتجاذبهننا محنناور  كافيننة لنندى قطننرقناعننة تولنند  -2

 (Barakat,2012: 14)ومواقف متناقضة

امننتالك قطننر لسننلة ماليننة تسنناهم فنني إطفنناء نننار النزاعننات, تعنند وتتكفننل بأعبنناء معينننة مثننل إعننادة  -5

 اإلعمار أو غيرها من األعباء المالية. 

ونشناطها, ومتاننة عالقاتهنا بالندول اإلقليمينة, وعندم جمودهنا وتمسنكها فعالية الدبلوماسية القطرية   -6

 (0: 2338بقواعد بروتوكولية جامدة) حسين,

شنكل وطبيعنة العالقنات القائمنة بنين قطنر ينظر البعض بتحفظ لدور الوساطة الذي تلعبه قطر نظنرا  لو 

سنرائيل, ر حقهنا فني موقفهنا المقند   قطنر خسال نسنتطيع أن ننب هويندي ينرى أننهإال أن  و الواليات المتحدة وا 

من المقاومة الفلسطينية والمقاومنة اللبنانينة, وفني الوسناطة بنين حكومنة النيمن والحنوثيين, وفني الندفاي عنن 

 (.2338)هويدي, عروبة الصومال

ويؤكنند عبنند الننرحمن كننريم عضننو المجلننس األعلننى لالتصننال التونسنني أن عالقننات الدوحننة بننالغرب لننم  

 (80: 2338تمنع القيادة القطرية من لعب دور إيجابي في القضايا العربية المستعصية.)عطية, 

ومننع انطننالق الثننورات العربيننة يننرى الننبعض أن قطننر تراجعننت قلننيال عننن أدوار الوسنناطة ليحننل محلهننا 

فنني السياسننة الخارجيننة  نشننطا   تخننذت قطننر دورا  وارا أخننرى أكثننر تحيننزا  لطننرف دون ا خننر, وفيمننا سننبق اأد

, باستعمال تأثيرها وموقفها السنلمي وكفاءتهنا كوسنيط لحنل الصنراعات فني منطقنة الشنرق األوسنط وخارجهنا

 2388ي شنهر منارس قامت فنولكن ما اتخذته قطر من إجراءات في ليبيا فاجأ العديد من المحللين عندما 
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, بأرسنال سنت طنائرات منن طنراز مينراج لالنضنمام إلنى حلنف شنمال األطلسني )نناتو( فني العملينات الجوينة

 (2388)روبرتس, ومثلت هذه الخطوة نقلة نوعية في السياسة الخارجية القطرية.

 سياسة خارجية قطرية أكثر استقاللا عن دول مجلس التعاون الخليجي -4

ة الدول الخليجية الست في إطار مجلس التعاون فنأن هنناك مجموعنة في ضوء انتظام مجموع

وقطنر كدولنة  ,عينة تتننوي بنين الثابتنة والمتغينرةمن العوامل الحاكمة للتوجهنات الذاتينة والتوجهنات الجما

خليجيننننة ضننننمن النظننننام اإلقليمنننني ال تخننننرج عننننن ثوابننننت البيئننننة الخليجيننننة مثننننل الموقننننع والخصننننائص 

ينننات سياسنننتها لكنننن  قطنننر جعلنننت منننن أولو (, 286: 2388عسنننكرية )خضنننير,قننندرات الاالجتماعيننة وال

أن تنننأى بسياسننتها الخارجينة عننن أي نفننوذ خنارجي مننن النندول المحورينة فنني الشننرق األوسننط  الخارجينة

, وقد أتاحت العالقات المتميزة لقطر مع الوالينات المتحندة وموافقتهنا الخروج من دائرة التأثير السعوديو 

, للجننيش األمريكنني 8992المشننترك عننام سننيلية وميننناء العدينند بموجننب اتفاقيننة النندفاي تننأجير قاعنندة اال

والسما  بفنتح مكتنب لرعاينة المصنالح التجارينة اإلسنرائيلية بنأن تقنول قطنر أنهنا تتبننى السياسنات التني 

    (889: 2383)عبد الواحد,.تراها منسجمة مع مصالحها العليا

إلننى موقننف مميننز بعقنند قمننة طارئننة عربيننة لمناقشننة العنندوان اإلسننرائيلي علننى غننزة  قنناد مننا سننبق اتخنناذ قطننر

رغننم معارضننة كننل مننن مصننر والسننعودية, كمننا اتخننذت قطننر موقفننا  مسننتقال   عننن دول الخلننيج إزاء  2339

 البرننامج الننووي اإليرانني النذي جعلتنه اإلدارة األميركينة الخطنر االسنتراتيجي المهندد ل منن القنومي العربني,

وقال الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري بنأن موقنف بنالده منن ملنف البرننامج الننووي اإليرانني هنو 

ضرورة حل الخالفات بالطرق السلمية استنادا  إلى األحكام والمعايير في الوكالة الدولية للطاقة الذرينة, وأن 

 (2338ان,وسائل الضغط مهما كانت ال توفر بالكامل الحلول المنشودة. )هيرم
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ولكن استقالل قطر في كثير من سلوكياتها الخارجية يراه البعض جامعنا  لكثينر منن التناقضنات والتسناؤالت 

حول كيفية أن تكون قطر أول بلد خليجي يقيم عالقات علنية مع إسرائيل, وفني نفنس الوقنت تتضنامن منع 

منع النظنام السنوري, وفكفكنة  فتشارك في إعادة إعمار الجنوب, كذلك تحنالف قطنر 2336لبنان في حرب 

ثننم انقالبهننا علنننى هننذا التحننالف والننندعوة إلسننقاطه بنننالقوة  2339إلنننى  2335جنندر العزلننة منننن حولننه مننن 

 (23-88: 2382.)اللباد,2388العسكرية ابتداء من العام 

 السياسننننية الخارجيننننة نابعنننا  مننننن رغبتهنننا بقنننندر مننننا تحركهنننا طنننر ال تلعننننب دورا  مسننننتقال  أن ق غطنننناس وينننرى

ويكيلنيكس" ولنيس بحاجنة إلنى برهنان, إذ يصنعب علنى دويلنة مثنل وهذا األمر واضح تماما  فني " األمريكية,

قطر أن تلعب دورا  إقليميا  أو دوليا  في التأثير في مسارات االقتصاد العالمي, لو لنم تكنن مدعومنة فني ذلنك 

رى د. عننزام التميمنني بننأن (, بينمننا ينن2388)غطنناس,مننن قننوى غربيننة ومننن الواليننات المتحنندة بشننكل خاص.

قطر تؤدي دورا  مشرفا  ودعمها الواضح لكثير من الدول العربية ومشاريعها االقتصادية هي دليل علنى هنذا 

 (2380الدور.)التميمي, 

ويرى الباحث أن قطر تسعى ألن تكون لديها المرونة في قراراتها بحيث تكون مستقلة عنن القنرار الخليجني 

 صالحها وتبعا للقضية التي يتخذ بشأنها القرار.أو منسجمة معه تبعا لم

تأثر السياسة الخارجية القطرية بالتصورات والدوافع الشخصية للقيادة  -5
 القطرية.

 

يعتقنند بننالرغم مننن وجننود تقنندم كبيننر ملمننوس فنني االسننتفادة مننن المستشننارين ومراكننز األبحنناث أنننه  

صنننورات والننندوافع الشخصنننية للقينننادة يصنننعب تفسنننير السياسنننة الخارجينننة  بمعنننزل عنننن المعتقننندات والت

القطريننننة, حيننننث تالحننننظ توجيهننننات األميننننر ونشنننناط رئننننيس الننننوزراء فنننني القننننرارات المتعلقننننة بالسنننننلوك 

 ( 03: 2388الخارجي.)قنديل, 
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ويرجع الكثير من الباحثين الفضل في حضور السياسة القطرية إلنى أمينر قطنر الشنيخ حمند بنن خليفنة 

ل إلى النشاط الدؤوب لرئيس مجلنس النوزراء الشنيخ حمند بنن جاسنم وطموحه السياسي, كما يعود الفض

الذي دأب على تكثيف االتصاالت بالعالم الخارجي, وركز على توسيع العالقات مع دول أفريقيا وآسيا 

وأمريكنا الالتينينة إلنى جاننب تعمينق العالقننات منع الندول العربينة ودول أوروبنا والوالينات المتحنندة.)موقع 

 (2382ة القطرية,وزارة الخارجي

 دعم قطر الواضح لإلسالميين في مواقف متعددة. -6

يسود اعتقاد لدي عدد كبير من المحللين بأن السياسة الخارجية لقطر تدعم اإلسنالميين أكثنر منن 

 : أن قطنننر قننندمت الننندعم للمقنننناتلين(ألكسننني بوريسنننوف)غينننرهم, حينننث يقنننول أسنننتاذ العلنننوم السياسننننية 

وفنني العنننام , مننن حاشننيته 733شنننان و رئيس الشياللجننوء السياسنني لننفيمننا بعننند كمننا منحننت  ,الشيشننان

وبعد القضاء على الجماعنة اإلسنالمية المقاتلنة فني ليبينا التني حاولنت خنوض حنرب عصنابات  8996

 (2382قطر)بوريسوف, في برقة وجد عناصر المجموعة ملجأهم في

ورئنيس المكتنب السياسني  كما كان أعضاء في قينادة حركنة اإلخنوان المسنلمين المصنرية والسنورية 

وفا  دائمنننين علنننى العاصنننمة لحركنننة حمننناس خالننند مشنننعل ورئنننيس حركنننة النهضنننة راشننند الغنوشننني ضننني

 انتقنلكما أن رئيس الرابطة العالمية لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي النذي نفني منن مصنر  ,القطرية

 لجزينننننرة.للعننننيش فننننني قطنننننر وحصنننننل علنننننى إمكانينننننة التحننننندث بشنننننكل دائنننننم منننننن خنننننالل شاشنننننة قنننننناة ا

 (23: 2388)شديد,

إلى وصول  يستندقول أن قطر تدعم اإلخوان المسلمين من ي وترى جواهر بنت محمد آل ثاني أن

اإلسالميين, وخاصة جماعة اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في دول الربيع العربي, وكأن ليس لهنم 
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الء وقننائع انهم, وينسننى هننؤ أن قطننر هنني مننن أوصننلتهم مكنن -بقناعننة كاملننة-الحننق فنني ذلننك, معتقنندين 

  مهمة تبدد تهمتهم, وهي

عامننا , وأنهنننا جماعننات منظمنننة, ذات  83أن بعننض هننذه الجماعنننات اإلسننالمية يمتننند عمرهننا إلنننى  . أ

 أهداف محددة, ال تنتظر من غيرها توجيها  أو أوامر.

سنناندت دول الربيننع العربنني منننذ اليننوم األول, ولننم تُفضننل حزبننا  أو جماعننة أو تعنناملهم بشننكل  قطننر . ب

مميننننز علننننى حسنننناب غيننننرهم, ولننننم تتعامننننل بعنننند ذلننننك إال مننننع الحكومننننات التنننني اختارهننننا الشننننعب, 

 وبدبلوماسية رفيعة.

ال تعطينه لندول الربينع العربني,  -وغيرها منن الندول مثنل السنعودية-الدعم المادي الذي تمده قطر  . ت

.)آل لجماعات بعينها, بل تعطيه للندول وشنعوبها وفني العلنن, بعكنس منا يفعلنه النبعض فني الخفناء

 (83: 2380ثاني, 

بينة الناعمنة دعنم وبعنث الوها وفي سياق دعم قطر ل سنالميين ينذكر النبعض أن  قطنر تسنعى إلنى

في كلمة افتتنا  جنامع , فقد جاء يا  وعالم واألهداف القطرية إقليميا   اتم مع التوجهءالتي يمكنها أن تتوا

,  التني ألقاهنا الشنيخ حمند بنن خليفنة آل 2388ديسنمبر 85الوهناب فني الدوحنة  الشيخ محمند بنن عبند

قنائال  بأننه لنن يندخر جهندا  فني نشنر  ثاني أمير قطر أن قطر ستسنعى إلنى دعنم ونشنر الندعوة الوهابينة

واستلهام عزم وتجربنة الندعوة الوهابينة بمنا يواكنب تعاليم اإلسالم في وقت نرى فيه حاجة األمة للتجديد 

 (. 5: 2388)صحيفة العرب, .العصر وتطوراته

عن استضافة قطنر للشنيخ يوسنف القرضناوي رئنيس هيئنة علمناء المسنلمين  هذا اإلطارويمكن الحديث في 

كمرجعيننة دينيننة كبيننرة حيننث يننرى الننبعض أن قطننر اسننتفادت مننن وجننود الشننيخ مننن خننالل المسنناهمة فننني 

التقارب القطري اإليراني, إضافة إلى أن شهرة القرضاوي عبر منبر الجزيرة قند عندها النبعض عامنل جنذب 
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الل رئاسننة أو عضنننوية الشننيخ لمجنننالس اإلشننراف النننديني فنني أبنننرز المصنننارف للمصننارف القطرينننة مننن خننن

 (98: 2383اإلسالمية في قطر.)أبوالرب,

طننالل العتريسنني يننرى بننأن قطننر دولننة بننال أيديولوجيننة, وهنني فقننط تنندرك أن  لكننن المحلننل السياسنني

عندة النفنوذ فني المنطقنة اإلسالميين هم القوة الجديدة في العالم العربي, والتحالف معهنم سيضنع األسناس لقا

(, بنل يعتبنر النبعض أن قطنر تنطلنق فني دبلوماسنيتها الرامينة إلنى توسنيع دائنرة نفوذهنا 23: 2388)شنديد,

منننن أنهننننا ال تنننرتبط بمرجعيننننة أيديولوجينننة, ألن ارتباطهننننا بمرجعيننننة أيديولوجينننة يحنننند منننن نشنننناطها ويعيننننق 

 ( 77: 2382امتدادها.)التميمي,

 لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الهتمام الواسع باإلعالم  -7

حينث   , فني ممارسنة دورهنا فني المنطقنة   أدوات القنوة الجديندة, ىدحن كنأ عتمد قطر على األداة اإلعالميةت

منن لتنتقنل    ,التي تعد العنوان األبنرز عنند الحنديث عنن اإلعنالم فني قطنر لعب التطور السريع لقناة الجزيرة

فني تعزيننز دور قطننر  مهمننا   دورا   عالمينة دوليننة ناطقننة بلغنات متعننددةإ مجنرد قننناة إخباريننة عربينة إلنني شننبكة

                                                                                                                     (  0: 2382)القطارنة, . ومكانتها

وبدت الجزيرة أداة فاعلة لدعم الدبلوماسيتين التقليدية والعامنة لدولنة قطنر, حينث كشنفت صنحيفة الغاردينان 

ضنمن وثنائق دبلوماسنية أمريكينة كشنفها موقنع ويكلننيكس, أن الوالينات المتحندة تعتقند أن قطنر تسنتخدم قننناة 

دول أعمالهننا علننى المسننر  الجزيننرة كورقننة مسنناومة فنني مفاوضننات السياسننة الخارجيننة للمسنناعدة فنني دفننع جنن

 (82: 2382الدولي.)التميمي,

 النحياز إلى القضايا القومية العربية دون إثارة مشكالت. -8

ن المالحظ أن القينادة القطرينة انحنازت بصنورة عامنة للقضنايا القومينة العربينة التني ال قاسم أنه م يرى 

بحيث ال يثينر أميركنا  جدا   طري بقي حذرا  أي أن االنحياز الق ,تأتي على الحكم بعداء من الشرق أو الغرب
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, كما بدا في صورة البعد اإلنساني أكثر مننه فني والدول األوروبية, وال يثير إيران أو غيرها من دول الجوار

األبعاد األخرى, وربمنا كنان هنذا أكثنر  وضنوحا  قبينل الربينع العربني, حتنى أدوار الوسناطة التني أدتهنا قطنر 

 المحللنننين بمنننا ال يتعنننارض منننع المصنننالح األمريكينننة والغربينننة فننني المنطقنننة. جننناءت فننني نظنننر العديننند منننن

 (2382)قاسم,

وتجدر اإلشارة هنا إلنى اعتمناد قطنر علنى أدوات وأسناليب القنوة الناعمنة منن خنالل توظينف أدوات اإلقنناي 

 (78: 2382واالستمالة بعيدا  عن أساليب الضغط والترهيب في إدارة العالقات الدولية. )التميمي,

 السياسة الخارجية القطرية. غلبة الطابع البراغماتي في -9

ن يجند المنرء إجابنة شنافية , ومنن الصنعب أقطر علنى السناحة العربينةحول دور  تدور أسئلة كثيرة جدا  

سننمة قطننر السياسننية, ال يلبننث أن يتبنندل بظننن آخننر وذلننك تبعننا لموقننف أنننه مننا قنند يظننن المننرء ف ,ونهائيننة

كننارلو الدوليننة  وإذاعننة مونتن لمحلنل السياسنني لندى(, لكننن ا2382)قاسننم, رةمناسياسني جدينند يصندر عننن اإل

يرى في دور قطر مرونة زائدة وكبيرة من حيث قندرتها علنى حنوار كنل األطنراف,  فعنندما  بو ديابأخطار 

حصلت الحرب في لبنان وغزة كان لقطر مواقف قوينة, وهني التني كنان لهنا عالقنات  تجارينة منع إسنرائيل, 

نحو إقامة عالقات جيدة مع إيران, وحتى على صعيد عالقاتها خنارج المنطقنة فنأن قطنر تحمني كما سعت 

نفسها بشبكة عالقات مميزة مع الواليات المتحدة ومع فرنسنا, وعبنر هنذا تحناول أن تلعنب دور سياسني فني 

 (2382المنطقة.)أبودياب,

مواقننف قطننر التنني فيهنا قنندر كبيننر مننن التننناقض تجناه قضننايا محننددة, مثننل دعمهننا القضننية  رجننب أن وتنرى

منع  قنت النذي تحنتفظ فينه بعالقنات جيندةالفلسطينية, واستضافتها العديند منن قينادات حركنة حمناس, فني الو 

تفسنر  إسرائيل, في مخالفة لموقف مجلنس التعناون, النذي هني عضنو فينه, منن مسنألة التطبينع منع إسنرائيل

 (2382جميعا بغلبة الطابع البراغماتي لدى السياسة الخارجية القطرية.)رجب,
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وفي الواقع, فأن اإلدراك البراغماتي للرهاننات الجيوبوليتيكينة فني المنطقنة, دفعنت القينادة القطرينة إلنى تبنني 

سياسننننات متوازنننننة وغيننننر عدائيننننة, عوضننننها عننننن الكثيننننر مننننن عوامننننل ضننننعفها مننننن منظننننار معننننايير القننننوة 

 (823: 2383ليمية.)عبدالواحد,اإلق

 السبق والجرأة واستغالل الفرص. -11

,حينننث كانننت قطنننر أول دولنننة خليجينننة تقنننيم عالقنننات ة القطرينننة بالسنننبق والجنننرأة تتميننز الدبلوماسننني  

تجارية علنية مع إسرائيل, فيما وصفت هذه العالقات بالجريئة, وأرجع كثينرون السنبب فني أنهنا تسنتمد 

(, كما كان لقطر دور جريء في دعوة 882: 2383تحدة األمريكية )أبو الرب,جرأتها من الواليات الم

كاننت قطنر أول دولنة على سنبيل المثنال إيران لالنضمام لمجلس التعاون الخليجي, ومع الربيع العربي 

وانسنحبت  ةر سحب سفيرها من دمشق قبل أي دولاستبقت قطتبارك الثورة في تونس وفي مصر, كما 

 (77: 2382اليمني يماطل بشكل واضح.)التميمي,ن الرئيس أليجية بعد اقتناعها بمن المبادرة الخ

يكنون  لقد كان ألمينر قطنر فضنل السنبق فني تعبيند الطرينق العربينة الرسنمية إلنى غنزة, ولنن ومؤخرا  

إذا ما حمل المستقبل القريب زيارة عربية رسمية إلى غزة من الوزن الثقيل, فقند أضنحت التربنة   مفاجئا  

 (2382)بسيسو,خصبة والبذرة مهيأة تماما لنماء موقف عربي جديد تجاه غزة.

 التأكيد على المبادئ الدولية والقانون الدولي والقيم األخالقية. -11

الماليننة للعدينند مننن النندول الناميننة فنني قننارتي آسننيا سنناهمت قطننر فنني تقننديم المعونننات والمسنناعدات 

وأفريقيننا إضننافة إلننى إسننهامها فنني صننناديق التنميننة اإلقليميننة والدوليننة المختلفننة, كمننا قنندمت مسنناعدات 

سننالمية تضننررت مننن الكننوارث, سننعت لمعالجننة مشنناكل الفقننر فنني عنندد مننن النندول مننن  لنندول عربيننة وا 

نسانية.   (20: 2339)البزاز,خالل جهود دبلوماسية وسياسية وا 
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ؤكند علنى ضنرورة التمسنك بالتعنايش السنلمي والتعناون علنى تإن قطنر ويقول رئيس مجلنس النوزراء القطنري 

ركنز تكمنا  ,ركة طبقنا لقواعند الشنرعية الدولينةالصعيد الدولي على أساس االحترام المتبادل والمصالح المشنت

الشنعوب والثقافنات والحضنارات بمنا ينبغني لهنا منن  على قيم التسامح والعدالة واالنفتا , وعلى التفاعل بين

ن ,و الجننس أو اللنون أو الندينوعدم التمييز بين األفراد على أساس العنرق أ اإلنساناحترام حقوق   قطنر  وا 

تمسك بقوة بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية طبقا لما يقرره القانون الدولي وبنبذ اللجوء إلى القوة ت

إلنى تعزينز مكاننة ودور األمنم المتحندة  تدعو قطنروعلى هذا األساس , واإلكراهاليب الضغط وسواها من أس

فنني العالقننات الدوليننة باعتبارهننا المحفننل العننالمي الوحينند الننذي يجسنند ميثاقهننا الشننرعية الدوليننة التنني تحكننم 

 (2338)موقع وزارة الخارجية القطرية, .سلوك الدول

غاثنة المنكننوبين ومنن أهنم هننذه وتعمنل عندد منن المؤسسننات اإلغاثينة  القطرينة فني مجننال خدمنة االنسنانية وا 

المؤسسات مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا, وجمعية عيد الخيرية, وجمعية قطر الخيرية, وقند أطلقنت قطنر 

عننددا مننن المبننادرات اإلنسننانية مثننل مبننادرة "هننوب فننور" وهنني عبننارة عننن قننوة إنسننانية تنتشننر فنني المننناطق 

 (99: 2382نتشر قوات حفظ السالم في مناطق الصراعات المسلحة.)التميمي,المنكوبة كما ت

 خالصة :
فني األدوار منا بنين  السياسة الخارجية القطرية أن هنناك تكنامال  ى من دراسة مرتكزات وسمات يتبد

االقتصننننادية والسياسننننية واإلعالميننننة, وسننننعيا قطريننننا لتعننننويض الخلننننل فنننني المرتكننننزات الجغرافيننننة المشنننناريع 

 تشننكيل مقومننات سياسننة قطننر الخارجيننة التنني تحقننق أهنندافها المنشننودة, وقنندمننن أجننل كانية والعسننكرية والسنن

بالمسننتوى العننالي مننن االنخننراط فنني الشننئون الدوليننة مننا بننين الوضننو   السياسننة الخارجيننة القطريننة تميننزت

حننند األطننننراف والتنننناقض والمروننننة والغمننننوض والبراغماتينننة, متبنينننة دور الوسنننناطة فننني مرحلنننة ومنحننننازة أل

المتنازعة في مرحلة أخرى, كما يالحظ أن هناك انقساما  في المواقف تجناه هنذه السياسنة الخارجينة الفاعلنة 
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منن جهنة وطموحهنا وثرواتهنا  والتي يرجع كثيرون نشاطها وتميزها إلى غيناب الفناعلين اإلقليمينين المنؤثرين

ن بندون أي شنك نجحنت قطنر فني اسنتثمار من جهة أخنرى, بينمنا يشنكك آخنرون فني أهندافها ودوافعهنا, لكن

الفرص التي سنحت لها في ظل غياب وتراجنع دول كبنرى فني المنطقنة منن أجنل أن تعنزز مكانتهنا وتعظ نم 

 دورها السياسي واالقتصادي ما استطاعت إلى ذلك سبيال.
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في  بلدان الربيع العربي: السياسة الخارجية القطرية تجاه الفصل الثاني
 أفريقيا

من تونس ثم انتقلت إلى مصر ومن بعدها شمال  انطلقت الثورات العربية في قارة أفريقيا وتحديدا  

, وعدم احترام إرادة والفقر والتبعية للخارج التسلط والظلم وكبت الحريات يا حيث تشابهت ظروفليب

الشعوب, وأمام هذه الثورات تعددت مواقف الدول وسياساتها الخارجية, من حيث التفاعل والتعاطي مع 

هذه الثورات فضال عن الدعم والتأييد, وكان لدولة قطر دور متميز عن كثير من الدول تجاه هذه 

لبعد السياسي اات, ويعرض هذا الفصل الدور القطري تجاه الدول الثالثة من أبعاد متعددة مثل الثور 

كأبعاد معتبرة في السياسة الخارجية القطرية مع مراعاة االختالفات بين دولة إلعالمي واالقتصادي وا

 ودولة من حيث الثقل الدولي والمكانة التاريخية والظروف المحيطة.

ولعننل  المشننهد اإلقليمنني كننان مسنناعدا فنني عمليننة التغيننر, حيننث يشننير كثيننر مننن المحللننين إلننى أن 

دخول الننوطن لنن وتحولننه فيمننا بعند ليشننهد وضنعا  اثنيننا  وطائفيننا  معقندا  كننان بداينة 2330ل العننراق عنام احنتال

العربنننني مرحلننننة جدينننندة حاولننننت فيهننننا الواليننننات المتحنننندة تثبيننننت مواقعهننننا الجدينننندة وتعزيننننز قيادتهننننا للنظننننام 

لننوطن العربنني, لسننمة ثبننات مصننالح القننوى العظمننى فنني ا , وكننان هننذا ممننثال  (88: 2382)الحمنند, الدولي

وغياب الفعل العربي الرسمي على الساحة الدولية, كما حاولت إسرائيل االستفادة من الوضع بفرض حلنول 

وعملنننت علنننى إجبنننار السنننلطة الفلسنننطينية بقبنننول الحلنننول  ,2335ت باالنسنننحاب األحنننادي منننن غنننزة بننندأ

وتطنور التنسننيق  "ور االعتندالمحن"و" محنور الممانعننة", وشنهدت المرحلنة زيننادة االسنتقطاب بنين اإلسنرائيلية

المركننز ) .2336حمنناس فنني انتخابننات عننام سننيما بعنند فننوز اإلسننرائيلي إلننى "درجننة التحننالف" ال المصننري

 (2: 2382, ل بحاث العربي

 فقنند حققننت المقاومننة اللبنانيننة إنجننازا  إقليميننا بننرز دور حركننات المقاومننة فنني أكثننر مننن بلنند عربنني, 

وكننان للحننرب اإلسننرائيلية علننى غننزة فنني نهايننة  ,2336لي علننى لبنننان عننام بننالوقوف أمننام العنندوان اإلسننرائي
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آثننارا  مختلفننة علننى دول المنطقننة وخاصننة مصننر التنني بنندا موقفهننا وكأنننه متننواط  مننع هننذه الحننرب,  2338

أيضا  تعطلنت مفاوضنات انضنمام تركينا إلنى االتحناد األوروبني, ممنا جعلهنا تتبننى مقاربنة  2335وفي عام 

تها الخارجيننة بحيننث أصننبحت أكثننر اقترابننا مننن النندول العربيننة واإلسننالمية, فيمننا أحنندثت مختلفننة فنني سياسنن

تراجعنننا  فننني العالقنننات اإلسنننرائيلية التركينننة.  2383حادثنننة االعتنننداء اإلسنننرائيلي علنننى أسنننطول الحرينننة فننني 

 (02: 2382)المشاط,

خننالل اتفاقيننة  السننودان مننن راتيجية أيضننا  تنندخل الغننرب النفصننال جنننوبومننن التغيننرات الجيواسننت

, ومن األمور التي ينبغي اإلشارة إليها أن الوالينات المتحندة األمريكية  التي رعتها الواليات المتحدة "نيفاشا"

األمريكية كانت داعمة الستقرار األنظمة العربينة المسنتبدة وفوجئنت كمنا فوجئنت األنظمنة باشنتعال الثنورات 

 (8: 2382ل بحاث, المركز العربي مناقضة لها تماما. )التي تعتبر خارجة عن سياق سياساتها بل 
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 المبحث األول: السياسة الخارجية القطرية تجاه تونس 
 

ولنم تتوقنف موجنات تاريخينة جديندة فني العنالم العربني,  مرحلنةلبداينة ة الشعبية التونسنية لت الثور مث  

نتها إلنى العديند منن هذه الثورة عند حدود تونس بل تعند   رت الطاقنة الكامننة النبالد العربينة, ففعلنت فعلهنا وفج 

للحرينات وغيناب  ها و مصنادرتهاتسنلطاألنظمنة و فساد في هذه الشعوب التي تجمعها القواسم المشتركة من 

, وقد تزامن حدوث الثورة منع حالنة نشنطة تعيشنها السياسنة الخارجينة القطرينة (2: 2388)صديقي, العدالة

 يا خارجيا مختلفا  عن كثير من دول المنطقة تجاه الثورة التونسية.التي مارست سلوكا  سياس

 

 الثورة التونسية:لمحة عن 
والحرينات  توجينه ضنربات متتالينة لحرينة المعتقند شهدت تونس فني عهند النرئيس المخلنوي بنن علني

قنان التنني االحت حننداثا  عديندة عنززت فنني مجموعهنا حالننة, وشنهدت السنناحة التونسنية أالعامنة وحرينة التعبيننر

 .(5: 2388)صديقي, بلغت ذروتها عبر الثورة 

بعند إحنراق محمند البنوعزيزي  انندلعت شنرارة المظناهرات الشنعبية 2383من عام سمبردي 87 في و 

 العدالنة االجتماعينة, غينابأوضناي البطالنة المزرينة, و , فخرج آالف التونسيين الرافضنين لمنا اعتبنروه نفسه

 المظاهرات إلى انتفاضة شعبية عارمة شملت عدة مدن تحولت, ومن ثم حاكمتفاقم الفساد داخل النظام الو 

ممنا أجبنر  ا هتتوسنعت وازدادت شند   , ثنمعلى إقالة عدد من الوزراء الرئيس في بدايتهاوقد أجبرت , تونسية

, بعدها تنم تكلينف محمند فلجأ إلى السعودية, 2388يناير  82 بن علي على الهروب من البالد خلسة  في

محمند الغنوشني برئاسنة حكومنة مؤقتنة للنبالد, لكنن الغنوشني النذي كلنف بندوره و  المبزي رئيسا  بشكل مؤقنت,

, ثنم بتشنكيل الحكومنة التونسنية المؤقتنةالبناجي قائند السبسني  يكلنفالمبنزي  , ممنا جعنلرغم على االسنتقالةأُ 

مقاعنند المجلننس الننوطني مننن تننال ذلننك  فننوز حركننة النهضننة  ذات التوجهننات اإلسننالمية بالنصننيب األوفننر 

لمنصنننف المرزوقننني رئيسنننا  , انتخنننب المجلنننس التأسيسننني التونسننني ا2388 ديسنننمبر 82وفننني , التأسيسننني
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منصننب رئننيس الحكومننة.)موقع بنني بنني  عننام لحركننة النهضننة, حمننادي الجبنناليوشننغل األمننين ال, للجمهوريننة

   (2388سي, 

 العالقات القطرية التونسية قبل الربيع العربي -1
سلبية للغاية تجاه في العقد األخير  المخلوي زين العابدين بن عليالسياسة الخارجية للرئيس كانت 

السياسنة الخارجينة  تبعينة واكتفناءمحندودة بسنبب منع دول الخلنيج  العالقناتظل ت , و بشكل عام دول الخليج

 ( 2388السالم,)عبد . اتجاه واحد هو االتحاد األوروبي مع طرف واحد وفيبالعمل التونسية القديمة 

رهننا وتطو  بشننكل عنام والقطريننة بشنكل خنناص لنئن كثننر الحنديث اليننوم عنن سننبب تجندد العالقننات الخليجينةو 

منن يبحنث فني تنناريخ فنأن  واسنتتباب األمننن بعند فتننرة قصنيرة منن انندالي الثنورة بشنكل سنريع وملفنت لالنتبناه

(, إذ شننهد العننام 2382)خميسنني,ة.هننذه العالقننات قديمنة ومتجذر  أنالعالقنات التونسننية الخليجيننة سيكتشنف 

اتفناق  8988توقيع العديد منن االتفاقينات وبروتوكنوالت التعناون ومنذكرات التفناهم, كمنا شنهد العنام  8975

توقينع اتفاقينة إنشناء لجننة علينا مشنتركة لتنمينة  8992انتداب عمال تونسيين للعمل في قطر, وشهد العام 

زارة الشئون الخارجية التونسنية  منذكرة تفناهم للتعناون والتنسنيق العالقات, ووقعت بين وزارة خارجية قطر وو 

النذي شنهد حنوالي  2383بعندها انخفضنت وتينرة االتفاقينات الثنائينة حتنى عنام  2332في فبراير منن عنام 

 (2383اتفاقية ومذكرة تفاهم بين تونس وقطر.)موقع وزارة الخارجية التونسية, 85

ة قطننننر وحكومننننة للتعنننناون الصنننناعي بننننين حكومننننة دولنننن اتفاقيننننة 2383وكنننان مننننن بننننين اتفاقيننننات 

علنى تصديق و  , عالي والبحث العلمي والتكنولوجيالتعاون في مجال التعليم الااتفاقية و  ,الجمهورية التونسية

بروتوكول إضافي التفاق بين وزارة العمل بدولة قطر ووزارة الشؤون االجتماعية بالجمهورية التونسية بشنأن 

)موقنننع وزارة العننندل  .2383/ 82/ 86مديننننة تنننونس بتننناريخ العمنننال التونسنننيين الموقعنننة بتنظنننيم اسنننتخدام 

 (2382القطرية,
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الننبعض منهننا تننم ورغننم قنندم العالقننات القطريننة التونسننية ووجننود أنشننطة دبلوماسننية متبادلننة إال أن 

مشننروي (, ومننن أمثلنة هننذا التغيينب عندم البنندء فني 2382)خميسني,خاصننة فني عهنند بنن علي بنه عمندا  يتغي

رها شننركة إلنشنناء أول مصننفاة تبنيهننا وتملكهننا وتنندي 2337فنني  هنننت شننركة قطننر للبتننرول قنند فننازت بعقنندكا

وتأجل حتى تنم إعنادة إحيائنه بعند الثنورة, ويضناف  لكن المشروي لم يبدأ منذ توقيع العقد ,خاصة في تونس

 المنصننفظهننر  عننندما  2336فنني هننذا اإلطننار قننرار بننن علنني قطننع العالقننات الدبلوماسننية مننع قطننر عننام 

دعننا إلننى العصنننيان و  لبنننرامج علننى شاشننة قننناة الجزينننرة فنني أحنند ا  -الننرئيس التونسنني الحنننالي -المرزوقنني

نظننننام بننننن علنننني ال يصننننل ح وال  المنننندني فنننني تننننونس, وقننننال قولتننننه التنننني اشننننتهرت آنننننذاك, وأعلننننن فيهننننا أن

 (88/2/2336.)الجزيرة نت, يصُلح

علنى مننا قالنت إنننه حملنة معاديننة  سنفارتها فنني قطنر احتجاجننا   إغننالقبعنند ذلنك رسنميا  تننونس أكندت

عليه الجزيرة القطرينة  أقدمتما  ن"إ في حينهال بيان للخارجية التونسية اوق, ضد تونس تشنها قناة الجزيرة

التني  واألخالقمن مواقف مغرضة ومقصودة تجاوز كل الحدود ويتنافى مع كل المبادا  األخيرة ا ونةفي 

)أبنو ال عالقة للحكومة بقنناة الجزيرة.أنه  في حينها نو القطري ن", وأكد المسئولو اإلعالميالعمل يقوم عليها 

 (2336حسين,

وحرصت قطر على عدم انقطاي العالقات بشكل تام, فنتال ذلنك زينارة أمينر قطنر إلنى تنونس حينث 

كنررت الزينارة منن األمينر عقد اجتماعا  مع الرئيس التونسي في زيارة وصفت بأنها زينارة أخنوة ومنودة, كمنا ت

وصننل رئننيس مجلننس النننوزراء  2383, وقبننل بدايننة الثننورة بأينننام قليلننة فنني ديسننمبر 2339إلننى تننونس فنني 

القطنري حمند بنن جاسنم إلنى تنونس رئيسنا  لوفند بنالده إلنى اجتماعنات الندورة الخامسنة للجننة العلينا التونسنية 

جاريننة واالقتصننادية بننين القطنناي الخنناص ورجننال القطريننة المشننتركة التنني درسننت آفنناق التعنناون والشننراكة الت

 ( 2383األعمال في البلدين.)وكالة األنباء السعودية,
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وحول كونه آخر من زار زين العابدين بن علي في تونس,  قال رئيس الوزراء القطري بأننه: "كنان 

إلنى التنميننة يحمنل رسنالة مننن األمينر حننول المشناكل الموجنودة فنني المنناطق الجنوبيننة فني تنونس, وحاجتهننا 

واستعداد قطر لتغطية نفقات هذه التنمية على أن تذهب للنناس مباشنرة, لعلنم األمينر أن هنناك فقنر وحاجنة 

 (2/2/2382عند الناس في تلك المناطق". )برنامج بال حدود , مقابلة مع رئيس الوزراء القطري , 

 السياسة الخارجية القطرية تجاه الثورة التونسية -2
أحند النمناذج الدالنة علنى اتسناي دائنرة النفنوذ القطنري, إذ لنم , و العربنيالربينع مهند ثنورات  تعد تونس

حركننة االقتصنناد والسياسننة فنني  علننى دولننة قطننرالكبيننر ل دورالنن التونسننيالعربنني و يعنند يخفننى علننى الشنناري 

التونسننية (, ويمكنننا الوقنوف علنى سنلوك السياسننة الخارجينة القطرينة تجناه الثنورة 88: 2382تونس)اللبناد, 

 من خالل األبعاد التالية:

: البعد السياسي:  أول ا
 

بدأ بروز االهتمام القطري بالشأن التونسي بشكل واضح في إعالن قطر مسناندتها للثنورة التونسنية 

حيننث كانننت قطنننر أول دولننة أعلننننت مسنناندتها للثنننورة  بحسننب منننا أكننده السنننفير التونسنني فننني قطننر محمننند 

 ا كانت سباقة في تبادل الزيارات علنى أعلنى المسنتويات بعند نجنا  الثنورة,الظريف الذي وصف  قطر بأنه

وتكفلت دولة قطر بتكناليف عنالج عشنرين منن جرحنى الثنورة التونسنية وقامنت بنقنل عندد مننهم إلنى الدوحنة 

وقد انعكست هنذه العالقنات السياسنية المتمينزة علنى التعناون الثننائي بنين البلندين  ,لتلقي العالج على نفقتها

ليشمل التعاون الفني واالستثمار واالتصاالت والتبادل التجاري والتبادل الثقافي والعديد من االتفاقينات التني 

 (  2/83/2382وقعت بين البلدين.)صحيفة العرب, 

يعتقد كثيرون بأن القيادة السياسية فني قطنر قامنت بندور داعنم للثنورة التونسنية حينث يؤكند ذلنك منا 

قطنر قامنت بندور رائند فني إنجنا  الثنورات العربينة, م حركة النهضنة فني تنونس: "إن قاله راشد الغنوشي زعي
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, وساندت الناطقين بها, وعاونتهم على التعبير عن جت لها إعالميا  ومنها الثورة التونسية, حيث تبنتها ورو  

بننننننل ذهننننننب الغنوشنننننني إلننننننى أبعنننننند مننننننن ذلننننننك عننننننندما اعتبننننننر قطننننننر شننننننريكا  فنننننني نجننننننا  الثننننننورة , "آرائهننننننم

 ( 2388ية.)الغنوشي,التونس

وتعنننددت الزيننننارات بننننين المسننننئولين فنننني البلنننندين بعنننند الثننننورة )سننننواء فنننني الدوحننننة أو فنننني تننننونس(, 

وتمخضت عنن وعنود منن قطنر بندعم التنمينة واالسنتثمار فني تنونس فني إطنار اسنتثمارات قطرينة كبينرة فني 

 ( 2388دول الربيع العربي من بينها تونس. )الشياظمي وعياد, 

إلننى الدوحننة كننل مننن  قننام بهنناالزيننارات التنني  بننرز ذلننك فننيو  ,القطننري مهمننا  للتونسننيينوبنندا النندور 

قطنر, تحنت عننوان  إلنى  2388يولينو  أمسنك بزمنام السنلطة فني تنونس بعند الثنورة, فقند توجنه السبسني فني

للحكننم فننأذا بننرئيس الننوزراء التونسنني حمننادي  , ثننم جنناءت حركننة النهضننة ةثننور المبننادا وأهننداف التعريننف ب

المننؤثر, أو  بنر لتنونس, أو الجزائنر الجناربنالي ينذهب إلنى الدوحنة  قبنل بناريس الشننريك االقتصنادي األكالج

ثم بدأت المساعدات القطرية تنزل على خزينة الدولة في تونس, وراجت اإلشناعات حتى الواليات المتحدة, 

كبينر بنين السياسنة  فنقا رافنق ذلنك منن توا, ومنالنهضنة حركنةضنا إلنى والتقارير عن أمنوال قطرينة تنذهب أي

 ( 2382)قربوسي,الخارجية لتونس والسياسة الخارجية القطرية.

نه أمينر قطنر فني  إلنى تنونس حينث التقنى النرئيس التونسني فني القصنر   2382ينناير  80كمنا توج 

 األمينر متابعنة قطنر للتحنول الجناري أكد  وقد الرئاسي بقرطاج في زيارة لتهنئة تونس بالذكرى األولى للثورة, 

"نحننن نعننرف مننا حنندث خننالل األشننهر األخيننرة فنني تننونس والتغييننر الننذي حصننل, ونحننن  :فنني تننونس قننائال

وأضاف ", طبيعتنا في قطر ندعم التوجه للتعاون بين دولة قطر والدول العربية والتعاون العربي بشكل عام

مننا فرصنة تاريخينة فني أما"أن  معربا  عنن أملنه فني وجنود كينان عربني يشنبه االتحناد األوروبني قنائالاألمير 

". )صنحيفة التحوالت التي تحصل في عدد من الدول العربية إليجاد كيان كما حصل فني الكينان األوروبني

(, وفنني ذكننرى االحتفننال بننالثورة قننال أميننر قطننر: "إن مننن واجبنننا أن نقننف  بجانننب 82/8/2382العننرب, 
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 تبح مفتوحننا  للتكامننل بننين االقتصننادياتننونس لننندعمها لعبننور هننذه المرحلننة االنتقاليننة بنجننا  والمجننال أصنن

العربية", وأكد بأن قطر تعتبر شهداء تنونس هنم شنهداء قطنر وأعلنن عنن مسناهمة قطنر فني صنندوق لندعم 

 (82/8/2382أسر شهداء و جرحى الثورة . ) قناة الجزيرة, 

 ن  أاألميننر أكند لننه  إن   بندعم دولننة قطنر لتننونس قنائال  المرزوقنني المنصنف  تونسننيه النرئيس النننو  وقند 

األمير قناعة راسنخة بندعم تنونس  يمقراطي في تونس وأنه لمس لدى دولة قطر ستدعم بكل قوة التحول الد

 ( 2382)ربحي, وأن هذا الدعم يدخل حيز التطبيق.

مواقننف البلنندين حننول  ة, فقنند تمخضننت الزيننارة عننن توافننقونسننية قطريننشننراكة تل تعنند الزيننارة بدايننةو 

 دولينننا   ا  لننم يكننند يمضنني شننهر واحنند علننى الزينننارة إال وكانننت تننونس تحتضننن مننؤتمر حيننث  ,األزمننة السننورية

بشنكل درامناتيكي كبينر فني ظنرف  ف التونسني منن األزمنة السنورية الموقوتطور صدقاء الشعب السوري, أل

مننذ وكاننت تنونس  ,العالقنات والتعناون بنين البلندين بصنفة كاملنةحتى وصل لحد قطع كل أشنكال  أسابيع,

 .ن الصنننننراعات القائمنننننةمننننن حدينننننةيننننندة وال تنخنننننرط فننننني مواقنننننف االسنننننتقالل تمنننننارس دبلوماسنننننية شنننننبه محا

 (2382)قربوسي,

وكانت العالقات القطرية التونسية وما حملته زيارة أمير قطنر قند أثنارت جندال  فني الشناري التونسني 

لبسنط نفوذهنا فني العنالم  حيث اعتبرتهنا قنوى سياسنية تندخال  فني الشنئون الداخلينة, وتواصنال  لمسناعي قطنر

العربي, وهددت أحزاب سياسنية بمقاطعنة الجلسنة االفتتاحينة للمجلنس التأسيسني فني حنال تمنت دعنوة أمينر 

قطننر كضنننيف شننرف, فيمنننا اسننتغرب آخنننرون هننذا النننرفض لزيننارة أمينننر قطننر النننذي دعمننت دولتنننه الثنننورات 

ة النرئيس الفرنسني النذي وقفنت بنالده منع العربية, وطالبوا الرافضنين للزينارة بنأن يرفضنوا منن بناب أولنى زينار 

 (2388بن علي. )الورفلي,

, ةلم يتوقف سيل االنتقادات الموجهة إلى دولة قطر في عناوين الكثير من وسائل اإلعالم التونسي  

منع المواقنف  ية التونسنيةدبلوماسنالالنبعض بننتماهي  وصنفه وكان النقد موجها  أيضا  إلى حركنة النهضنة بمنا
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وطنننال النقنند زينننارات المسننئولين التونسنننيين لقطننر واسنننتقبال  ,خضنننوي لتأثيرهننا المنننالي والسياسننيالو  القطريننة

 (2382المسئولين القطريين في تونس.)بالطيب, 

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم االحتجاج في وقت سابق على استعمال قطر للموان  البحرية التونسنية  

(, كمنا طالنت االنتقننادات وزينر الخارجيننة التونسني رفيننق 2388إليصنال األسنلحة للثننوار فني ليبيننا.)الورفلي,

ية, حيث كان يعمل سابقا  مديرا  لقسم البحوث في عبد السالم بالقول أن قطر تقف وراء تعيينه وزيرا  للخارج

مركز الجزيرة للدراسات, وفي هذا اإلطنار طلنب سنمير بالطينب عضنو المجلنس التأسيسني التونسني وممثنل 

القطب الديمقراطي الحداثي من رئيس الحكومة توضيحات حول تدخل حكومنة أجنبينة فني تعينين شخصنية 

هنو منا (, و 2382وطنية في الحكومة في إشارة واضحة لرفض تدخل الدوحة في الشنأن التونسني)بالطيب, 

نفاه وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السالم في أن يكون لقطر عالقة بترشنيحه لهنذا المنصنب وأن النذي 

 (26/82/2382كان وراء ذلك هو مؤهالته ونشاطه في حركة النهضة. )قناة الشاهد التونسية, 

نس ن قطننر راهنننت علننى حركننة النهضننة مننن أجننل ضننمان مصننالحها فنني تننو الننبعض بننأوبينمننا رأى   

سواء كان ذلك بحفظ جزٍء منن الكعكنة االسنتثمارية للدوحنة أو بنالوقوف وراء مواقفهنا منن القضنايا اإلقليمينة, 

(, 2382)قربوسني, .لوذلك مقابل إعاننات مالينة تسناعد الحكومنة التونسنية علنى مجابهنة أزمتهنا فني النداخ

 قطننرمنن  التونسني قنرار الننوطنيالمبالغنة فني التنوهم والخننوف علنى اسنتقاللية العنندم يجنب رأى آخنرون أننه 

)بنننن  .أن دولنننة قطنننر كاننننت أول منننن سننناند الثنننورة التونسنننيةيجينننة وخاصنننة وغيرهنننا منننن دول المنطقنننة الخل

 (  2382رحومة,

بنأن " : قال نور الدين البحينري عضنو المكتنب التنفينذي لحركنة النهضنة وردا على تلك االتهامات 

و هويتنه قنائال بنأن حركتنه مهمنا كنان موقفنه أ بطنة بناألجنبيالثورة التونسية ثنورة تونسنية خالصنة ليسنت مرت

بأنهنا تتلقنى دعنم  اتهامنات قبنل الثنورة وبعندهاالتي فازت بانتخابات المجلس التأسيسي التونسني وجهنت لهنا 
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البينننة علننى مننن و  ايراننني وسننعودي وفرنسنني, وأن تصننويت الشننعب التونسنني دليننل علننى تفاهننة االتهامننات,

 (82/88/2388)البحيري, برنامج تلفزيوني, . "ب من اتهمنا في السابقالتاريخ كذ ادعى وأثبت

    

وقند أكنند  وزينر حقننوق اإلنسنان والننناطق الرسنمي باسننم الحكومنة التونسننية سنمير ديلننو فني رده علننى 

والنذي قامنت قطنر بأخراجنه  -التعامل مع قطر بالرغم من وجود صخر المناطري صنهر بنن علني فني قطنر

لعالقنننات بنننين الننندول ال تحكمهنننا الخلفينننات االنطباعينننة, إنمنننا تحكمهنننا جملنننة منننن : "أن ا -منهنننا بعننند ذلنننك

االعتبارات التي تنظم المصلحة الوطنية, فال يمكن أن نوقف عالقاتننا منع  السنعودية حتنى تسنلمنا النرئيس 

 السابق, ويضيف بأن هذا ال يمكن أن يعمل به في العالقات الدولية, ومع قطر يوجند جملنة منن االتفاقنات

االقتصادية بين تونس وقطر ومن يجد أن هناك ما يمس بسيادة الدولة فنحن مستعدون لمراجعنة أي قنرار, 

 (2382لكننا حريصون على خدمة اقتصاد البالد مع مراعاة استقاللية القرار التونسي". )ديلو,

ونسنية ومن خالل متابعة الدور القطري السياسني تجناه تنونس يتضنح لننا أن قطنر دعمنت الثنورة الت

من خالل تخليها عن أحد أهم سمات سياستها الخارجية وهي أدوار الوساطة كي تلعب أدوارا  جديندة حينث 

 (7: 2382وقفت في صف الشعوب في مواجهة األنظمة الديكتاتورية.)اللباد, 

ويمكن القول بنأن قطنر سناندت الثنورة التونسنية ومنا زالنت تندعم الحكومنة التونسنية سياسنيا , ويوجند 

ذلننك لقننوة العالقننات بننين القيننادة القطريننة وحركننة النهضننة,  قننف السياسننية للبلنندين, ويرجننع تقننارب فنني الموا

وبينمنا يعبنر القنادة التونسننيين بمنا فنيهم قننادة منن حركنة النهضنة عننن امتننانهم لندعم دولننة قطنر لثنورة تننونس 

 .فأنهم يؤكدون على استقاللية القرار التونسي وعدم ارتهانه ألي جهة كانت
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 ثانيا: البعد القتصادي
وق عنت قطنر مجموعننة منن االتفاقيننات التجارينة مننع تنونس قبننل الثنورة بأيننام قليلنة خننالل زينارة رئننيس 

الوزراء القطري لتونس, وبعد الثنورة أعلننت قطنر منن خنالل عندة زينارات لمسنئولين رسنميين ولرجنال أعمنال 

فرصننة  بعنند الثننورة, وتننرى قطننر فنني هننذه الزينناراتقطننريين أنهننا ستسنناعد تننونس علننى إعننادة بننناء االقتصنناد 

بعننند الثنننورة ازدادت الزينننارات حتنننى و  ,تنننونس لفنننرص االسنننتثمارية المتنننوفرة فنننيل والدراسنننةمناسنننبة لالطنننالي 

منرات أسنبوعيا بصنفة مباشنرة دون توقننف.  5الخطنوط الجوينة القطرينة تسني ر رحالتهنا إلنى تنونس أصنبحت 

 (82/8/2382)صحيفة العرب, 

رتنه إلنى تننونس قنام أمينر قطنر بننالتوقيع علنى عندد منن االتفاقيننات ومنذكرات التفناهم بننين وخنالل زيا

كمنا تننم التوقينع علنى منذكرة تفنناهم  اتفاقيننة اسنتثمار فني سنندات علننى الخزيننة التونسنية,البلندين كنان أبرزهنا 

للبتننرول  للتعنناون فنني مجننال تكريننر النننفط وبرنننامج شننبكة الغنناز الطبيعنني للمنندن التونسننية بننين شننركة قطننر

الدولينة وحكومنة الجمهوريننة التونسنية, ومننذكرة التفناهم للتعنناون بنين شننركة الكهربناء والمنناء القطرينة والشننركة 

, إضننافة إلننى الننوطني ووزارة الماليننة التونسننية التونسننية للكهربنناء والغنناز, ومننذكرة التفنناهم مننا بننين بنننك قطننر

 .بنين جمعينة قطنر الخيرينة وجمعينة تنونس الخيرينة تعناونالاتفاقينة اتفاقيات بين مؤسسات من البلدين مثل 

مشننروي تهيئننة محطننة  وتننم التوقيننع أيضننا  علننى اتفاقيننة اسننتثمار لتطننوير(, 82/8/2382)صننحيفة العننرب,

فعنال المستثمرون القطرينون , وبدأ بين شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري والجمهورية التونسيةاألرتال 

ملينون دوالر, وجندير  83بقيمنة في تركيز مشاريعهم في تونس ومنها مشروي سياحي كبير فني والينة تنوزر 

الثننورة ولكنهننا أتننت  بعنند  األجنبينة ماراتالسننتثكبيننر ل بالنذكر أن  المشنناريع القطريننة جنناءت فني ظننل تقلننص

 (82/8/2382)صحيفة العرب, ضمن رؤية متفائلة لمستقبل االقتصاد التونسي.

توقنع صنندوق النقند الندولي أن تحقنق تنونس نسنبة جاءت االستثمارات القطرية فني تنونس فني ظنل   

بننك المركنزي أعلنن ال 2382فني إبرينل , و 2380فني % 0.5و ,2382% فني 2.2نمنو اقتصنادي بنسنبة 
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باالكتتننناب فننني سنننندات قنننرض  2382فننني أبرينننل ملينننون دوالر  533ونس أن قطنننر أقرضنننت تننن فننني تنننونس

بنالرئيس المخلنوي زينن الشنعبية التني أطاحنت  حمادي الجبنالي فني التعنافي منن آثنار الثنورة لمساعدة حكومة

 %2.5لقننرض خمننس سنننوات بنسننبة فائنندة العابنندين بننن علنني, وأضنناف البنننك المركننزي فنني بيننان أن منندة ا

% مننن الننناتج المحلنني 58.8وتشنير إحصننائيات البنننك النندولي إلنى أن ديننون تننونس الخارجيننة تشنكل نسننبة 

 (  89/2/2382) موقع الجزيرة , مالي.اإلج

 

 ثالثا: البعد اإلعالمي
ال يمكننن إغفننال النندور األساسنني لقننناة الجزيننرة عننندما يننتم الحننديث عننن البعنند اإلعالمنني للسياسننة 

الخارجينة القطرينة  تجناه الثنورات العربينة, وفيمنا يتعلنق بنالثورة التونسنية علنى وجنه الخصنوص, فقند  قامنت 

رة الشننعبية  فنني عننرض الثننو  ورا  مهمننا  ديننة بتغطيننة الثننورة التونسننية  بطريقننة جعلتهننا تلعننب قننناة الجزيننرة القطر 

لنم يكنن لقنناة الجزينرة الفضنائية التني منا فتئنت مننذ و (, 2: 2382 التي أطاحنت بالنظنام التونسني)القطارنة,

تصندرت وسنائل , بنل ه الفرصنةت هنذأن تفنو   األنظمنة العربينة تجاوزات تسلط الضوء على كثير مننشأتها 

أول ثنننورة شننعبية يشننهدها بلننند عربنني, وتمكنننت رغنننم عننداء نظننام النننرئيس  فنني تننونس تاإلعننالم التنني غط ننن

.)موقع الجزيننرة التونسنني زيننن العابنندين بننن علنني لهننا مننن أن تواكننب عننن كثننب تصنناعد االنتفاضننة التونسننية

  (2388نت,

وكاننت شنركات التصنوير التنني قبنل انندالي الثنورة كاننت الجزينرة ممنوعنة منن التصنوير فني تنونس, 

تتعامنل مننع الجزيننرة تتعنرض للعقوبننات, لكننن كننان للجزينرة أسنناليب خاصننة فنني إخنراج الصننور بالتعنناون مننع 

 (  2388مدونين تونسيين رغم الرقابة الصارمة التي كان يفرضها بن علي عليهم. )حجي,

كاننت من طنرف إعالمني, بنل لنظام التونسي للجزيرة, جعل القناة أكثر من االمواقف المعادية لعل 

سننيدي ولعنل احتضنان القنناة لالنتفاضننة الشنعبية المنطلقنة منن بشننكل كبينر,  عنن الصنوت المعنارض ا  تعبينر 
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دون أن تنندري أن المسننألة أكبننر مننن انتفاضننة ولكنهننا انعطافننة تاريخيننة غينننر  كننانبوزينند والقصننرين وتالننة 

دول عربينة ى قبل أن تنتقل عدوى السقوط إلنمسبوقة تتوج وفي ظرف زمني قياسي بسقوط للنظام التونسي 

 ( 2388)شريت,.أخرى

يرى البعض بأن تغطية الجزيرة للثورات العربية, اتسمت بالحذر في تنناول األحنداث, حتنى أصنبح 

جليننا  أن الحركننات االحتجاجينننة ال رجعننة فيهننا عنننندها بنندأت الجزينننرة فنني تغطيننة مكثفنننة مباشننرة ل حنننداث, 

 (860: 2382يالت واللقاءات.)فكري, مصحوبة بالعديد من التحل

وبتلقنني الجزيننرة لتفننويض مطلننق مننن القيننادة السياسننية فنني قطننر انخرطننت الجزيننرة فنني تغطيننة حيننة 

ل حنننداث فننني تنننونس باالعتمننناد علنننى شنننبكات اإلعنننالم االجتمننناعي بعيننندا  عنننن أعنننين المسنننئولين األمنينننين 

الظهور في وسائل اإلعالم المحلية بقناة الجزيرة  المحليين, ولقد استعان الثوريون الذين كان محظورا عليهم

للوصول إلى شعوبهم وتعبئتها لصالح الثورات, وألغت القناة برامجها العادية وتحولت إلى ورشة عمل علنى 

 ( :Hroub,2011مدار الساعة ل خبار والمقابالت المباشرة على الهواء.)

لدور الذي قامت به قناة الجزيرة فني سنياق با -الرئيس التونسي الحالي–المنصف المرزوقي   أشاد

المننؤرخين هننم وحنندهم منن سننيقيم النندور الننذي لعبتننه الجزيننرة  أن إلننى منا عننرف بربيننع الثننورات العربيننة, الفتنا  

ن الجزيننرة قامننت بنندور خننارق للعننادة فنني التمهينند أالدكتاتوريننة و  األنظمننةالشننعوب ضنند  إرادة إلننىبانحيازهننا 

الفكنننننر النننننديمقراطي بالعنننننالم  إنضننننناجفننننني  كبينننننرا   الجزينننننرة للدراسنننننات دورا  للثنننننورات العربينننننة ولعنننننب مركنننننز 

 ( 20/2/2382)صحيفة العرب,العربي.

ويضننيف لطفنني حجنني الننذي عمننل مراسننال  سننريا  للجزيننرة لمنندة سننبع سنننوات, حتننى يننوم هننروب بننن 

لجزيرة ساهمت علي, حيث أعلن نشاطه كمراسل للجزيرة أن المواطنين التونسيين يعتقدون بدرجة كبيرة أن ا

 (2388في صناعة الثورة التونسية.)حجي,
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 أن   التونسنية, خصوصنا   ثنورةكنزت علنى الجاننب النديني منن اليالحظ بعنض المحللنين أن الجزينرة ر 

للواليات المتحدة في قمع ما يسمى "التطنرف اإلسنالمي", إذ سنجن النشنطاء السياسنيين  بن علي كان حليفا  

ورغنم أن النبعض اتهنم الجزينرة بنالتحيز ل سنالميين فني يش فني المنفنى, أجبنرهم علنى العن ن لنه والمعارضي

وهنذا منا , ا كاننت متوازننة فني عرضنها ل حنداثتغطيتها على حساب القوى األخرى, فأن ثمة من يؤكد أنه

يراه أستاذ الصحافة واالتصال الجماهيري في الجامعة األميركية في القاهرة حسنين أمنين, حنين يعلنق علنى 

)موقنع  , وكانت تغطيتها موضوعية شملت وجهنات نظنر مختلفنة".ممتازا   ت عمال  قد أد   طية قائال "تلك التغ

 (89/8/2388الجزيرة نت, األخبار, 

للثورة  , فأفردت األخيرةخاصا   الجزيرة اهتماما  قناة فرضت الثورة في تونس على لقد 

مساحات واسعة من أوقات بثها, ومع اشتداد الثورة تصاعدت التغطية واستضافت القناة 

العديد من المحللين والمعارضين التونسيين, وظلت التغطية موسعة حتى نجحت الثورة في 

إسقاط النظام بعد هرب الرئيس السابق زين العابدين بن علي من تونس, وبعد نجا  الثورة 

اة مكتبا لها في تونس, وبدأ مراسلوها وصحفيوها يظهرون على الشاشة من افتتحت القن

 (85: 2382تونس.)محمد عبد اهلل, 

وقد برز أن الدور اإلعالمي الذي اضطلعت به قناة الجزيرة الفضائية كان األبرز في توجه السياسة 

 حداث.الخارجية القطرية تجاه الثورة التونسية, وكان له أثر واضح في مجريات األ

 رابعا: البعد العسكري
 

علنى اتفناقيتي بروتوكنول عسنكري وتعناون لتعزينز بعد الثنورة عت دولة قطر والجمهورية التونسية ق  و 

اللنواء  تفناقيتين منن جاننب دولنة قطنر العالقات الثنائية بين البلدين في المجاالت العسنكرية. ووقنع علنى اال

عبننندالكريم  ب الجمهورينننة التونسننيةالننركن حمنند بنننن علنني العطينننة رئننيس أركنننان القننوات المسننلحة ومنننن جاننن

 (23/88/2382)صحيفة الراية , الزبيدي وزير الدفاي الوطني.
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وشاركت تونس وألول مرة في تمرين الصقر الجار  بدولنة قطنر منن خنالل إرسنال مجموعنة منن العسنكريين 

عسنكري  8233التمرين, إلنى جاننب وفنود منن دول عربينة وأجنبينة يبلنغ عنددها حنوالي  التونسيين إلى هذا

سنيارة مصنفحة  73تلقت تنونس معوننات قطرينة تتمثنل فني  ومؤخرا  , ن مختلف الرتب والدرجات العسكريةم

. الهبنة القطرينةلينة التونسني بنفسنه السنتقبال هنذه ومعدات أخرى ذات طابع أمني أيضا , ووقنف وزينر الداخ

 (2382)قربوسي,

تها منن حسنن مكنمثل الجزيرة والموارد المالية الكبيرة مهمة دوات أامتلكت قطر من خالل ما سبق فأن 

 الثورة التونسية,  ويمكننا الوقوف على مالمح السياسة القطرية تجاه الثورة التونسية بما يلي: ثماراست

 .الثورة مع النظام التونسي قبل شهدت العالقات تذبذبا  وارتباكا   -8

 رغم عدم التوافق مع الموقف االمريكي.لثورة التونسية تعد قطر أول دولة أعلنت دعمها ل -2

 قامت قناة الجزيرة  بدور داعم ومنحاز للشعب التونسي ضد النظام التونسي السابق . -0

 لت قطر صندوق دعم أهالي شهداء وجرحى الثورة التونسية.مو   -2

 عد الثورة.تونس ب يعد أمير قطر أول زعيم قام بزيارة -5

 .االقتصاد التونسي من خالل اإلقراض والمشاريع االستثمارية ت قطردعم -6

مننع القيننادة السياسننية التونسننية خننالل الفتننرة االنتقاليننة وبعنند انتخابننات  امتلكننت قطننر عالقننات قويننة -7

 ., ومع الرئيس المرزوقيي, كما تمتلك عالقات جيدة مع حركة النهضةالمجلس التأسيس

 ر مع تونس على عدد من القضايا االقليمية من أبرزها الموقف تجاه الشأن السوري.توافق قط -8

 ولحركة النهضة.لسياسة قطر في تونس  من سياسيين وناشطين تونسيين بروز انتقادات -9
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 : خالصة
 يمكن القول بأن قطر ساهمت من خالل قناة الجزيرة بدور كبينر فني إبنراز وتغطينة الثنورة التونسنية

نجنا  الثنورة التونسنية, كمنا أن الندعم االقتصنادي والمشناريع االسنتثمارية  تغطية متميزة مما كان له أثر فني

, كمنا أن عالقنة قطنر نسني النذي واجنه مشنكالت منا بعند الثنورةالقطرية كان لها دور في دعنم االقتصناد التو 

 بننناءفنني الم سنناهم بسننرعة مننع زعمنناء تونسننيين مثننل المنصننف المرزوقنني وراشنند الغنوشنني ورفيننق عبنند السنن

, كذلك ساهمت بعض األمور التي تميزت بها الثورة التونسية في إبراز الدور القنوات بين البلدين بعد الثورة

كدولنة إقليمينة فني المنطقنة كمصنر  سياسنيا   القطري تجاه الثورة ومن ذلك فجائيتهنا وعندم تكنوين تنونس ثقنال  

كبيننننر وعالقننننات متينننننة للجننننيش التونسنننني  مننننع االمننننريكيين  وسننننوريا مننننثال , إضننننافة إلننننى عنننندم وجننننود نفننننوذ

 ن علي التي عملت على إضعاف الجيش.واألوروبيين نظرا  لسياسات ب

يننرى الباحننث أن الثننورة التونسننية كانننت محطننة بننارزة فنني تحننول ملحننوظ فنني السياسننة القطريننة مننن 

تونسنية إلنى التحينز لصنالح الشنعب دبلوماسية الوساطة التي تميزت بها خالل السنوات التي سبقت الثورة ال

التونسي في مواجهة النظام, وحرصت قطر على عالقات مميزة منع النظنام بعند الثنورة, وأن قطنر اسنتفادت 

مننن ميننزة السننبق فنني دعننم الثننورة التونسننية ومننن خصننائص الثننورة نفسننها التنني امتننازت بالفجائيننة والسننلمية  

كان موقنف قطنر واضنحا  مننذ األينام األولنى للثنورة التونسنية والشعبية وتباطؤ المواقف الدولية تجاهها حيث 

بالوقوف إلى جانبها ومساندتها, وقد القت قطر خالل هذا الدور انتقادات شديدة خاصة من األطراف التني 

خسننرت انتخابننات المجلننس التأسيسنني التنني اتهمننت قطننر بالتنندخل فنني شننئون تننونس, لكننن هننذه االنتقننادات 

ي في سياق المناكفات الداخلينة فني تنونس بنين حركنة النهضنة واألحنزاب والتينارات يمكن أن تفسر بأنها تأت

المعارضة لها التي تتهم قطر بدعم االسالميين, وربما يكون هنذا االمتعناض واالحتجناج منن بعنض الفئنات 

التونسية ضد قطر دافعا  لقطر لتخفيف وضبط ما تسميه هذه الفئنات بالتندخل, ويسنميه القطرينون عالقنات 

 شرعية وهادفة لتوثيق العالقات في إطار سعي قطر لتوسيع دورها اإلقليمي في المنطقة.
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 مصر سياسة الخارجية القطرية تجاهالالمبحث الثاني: 
دولة محورية في المنطقة العربية واإلفريقية, حتى مع تراجع تأثيرها باعتبارها مصر تهتم قطر ب

أهمية خاصة في السياسات الخارجية لكثير من ثورة أو بعدها سواء قبل الفي الفترة السابقة, وتحتل مصر 

 التي تهتم أيضا بمصر من أوجه متعددة.قطر دولة  , ومن هذه الدولالدول

 أهمية مصر بالنسبة لقطر

, نتيجة مرور ثلثي إنتاج دول الخليج بما فيها قطر للدول الخليجية حيويا   شريانا   قناة السويستعد  -8

 ةدحاو  ةدحو  يف جلاعت يتلا ةمهملا ةيئاملا تار مملا نم ةانقلا  تعدكما عبرها,  والغاز من البترول 

                                                                       (28 :2382 ,ةفيلخ). يجيلخلا نمألا تاسار د عيمج يف

العديد من  قطر تستقطبو  ,يألف مصر  803قطر حوالى  يرية فيبلغ عدد الجالية المص  -2

أطباء منهم , كما أن هناك عددا  كبيرا عمالة العادية المنتظمة والمقننةالعمالة المصرية منها ال

 يوالشرطة, وكل هذه العمالة تعمل فالقوات المسلحة عاملين في قانونيين و ومهندسين وخبراء 

 (2382)أبودنيا,والخاص. يالقطاعين الحكوم

بلغ حجم الصادرات   قدعلى سبيل المثال فو قطر, بين مصر و  ةاألهمية االقتصادية المتزايد -0

ات في النصف األول من عام مليون دوالر للوارد 227مليون دوالر مقابل  888المصرية لقطر 

 دولة. 827من إجمالي  23تحتل االستثمارات القطرية في مصر  المرتبة الن كما , 2383

 ( 2/5/2388)صحيفة العرب,

مصر الدولية وتأثيرها في القضايا اإلقليمية والعربية, ويندرج تحت هذا دور قطر في  مكانة -2

  القضية الفلسطينية الذي ال يمكن أن يتم دون أن تعضد عالقاتها بمصر

وجود اإلخوان المسلمين في الرئاسة ومجلس الشعب المصري, حيث تربطهم بقطر عالقات جيدة  -5

 (2380)الشريف, قابلة للتطوير.
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 مصرية قبل الثورة عالقات القطرية الال -8
شهدت العالقات القطرية المصرية تذبذبا  خالل سنوات ما قبل الثورة, حيث اعتبر النظام السابق 

في مصر التحركات القطرية في المنطقة نوعا  من المزاحمة على النفوذ المصري في عدد من القضايا 

يعتبر أن  العالقات القطرية المصرية في كافة  آل ثاني بن جاسمحمد العربية, لكن رئيس الوزراء القطري 

 تجاهحصل  مثلما ,كانت تمر بأزمة في مرحلة معينة ألسباب محددة ظروفها لم تكن يوما  سيئة, لكنها

)رئيس الوزراء القطري  وبعض الرؤى السياسية في بعض القضايا العربية المفروض عليها غزة والحصار

 (82/8/2380مقابلة مع الجزيرة,

حينما توسطت مصر بين قطر والسعودية  8956يعتقد البعض أن بداية الخالفات كانت منذ عام   

في النزاي الحدودي بينهما, وتعهدت بمتابعة ترسيم الحدود بين الطرفين خالل عام من االتفاق إال أن ذلك 

عدها عبر قرار األمير تسريح لم يحدث مما اعتبرته قطر انحيازا  مصريا للسعودية, وجاء التحرك القطري ب

ألف مصري يعملون في قطر ردا  على رفض مصر حضور المؤتمر االقتصادي في الدوحة عام  23

, فضال  عن استقبال الدوحة للشيخ يوسف القرضاوي الذي يعتبر من أبرز المعارضين لنظام 8997

 (60: 2383مبارك.)أبو الرب, 

, التقى خاللها بالرئيس 2337يناير ولة قطر بزيارة لمصر في د قام الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني أمير

قام وزير البترول  2339يونيو  وفي ,السابق مبارك, حيث بحثا سبل دعم عالقات التعاون بين البلدين

من والتاسع لمنتدى الغاز المصري السابق سامح فهمي بزيارة الدوحة مرتين للمشاركة في االجتماعين الثا

 (03/6/2339اليوم السابع,  )صحيفة.بالدوحة

لكن هذه الخالفات بين البلدين التي أدت لفتور العالقة قرابة خمسة عشر عاما  تم طي صفحتها 

الرئيس في الدوحة ستقبل أمير قطر عندما ا 2383بشكل أكبر حسب عدد من المتابعين في نوفمبر 

ها على عدم قيام الرئيس مبارك بزيارة عتب القيادة القطرية بعد أن أبدت حسنى مباركالمصري السابق 
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عتب مصر على قطر لصمتها إزاء ل نظرا   2339عن القمة العربية  فضال  عن تغيبه, ٦٠٠٢ للدوحة منذ

ضد جملة من سياسات مصر اإلقليمية,  اعتبرته األولى حملة تحريض متعم دة قادتها قناة الجزيرة ما 

 2338نهاية على قطاي غزة  , والثانية2336عام  بنانب الصهيونية األولى على لالسيما خالل الحر 

سرائيل)كروم,  (, حيث أكدت 8: 2339إضافة لدخول قطر على خط صفقة تبادل األسرى بين حماس وا 

قليمية وت صفحة خالفات استمرت سنوات ط مصادر دبلوماسية أن الزيارة على خلفية قضايا ثنائية وا 

ودخول قطر على خط األزمة بدارفور, حيث تعتبر مصر  يتباين الرؤى حول الملف الفلسطين أهمها

)صحيفة المصري اليوم باعتبارهما ملفين مصريين بامتيازالدخول على الملفين من أهم نقاط الخالفات 

25/88/2383,) 

ورغم حالة التنافر بين الطرفين إال أن المصالح الحيوية بين البلدين منعت من تدهور العالقة 

حد القطيعة وتتبدى المصالح في توافق البلدين في عدد من القضايا العربية واحتضان والوصول بها إلى 

 قليميةعن القضايا اإل فضال  قطر للعمالة المصرية, واستقبال مصر  الف السائحين القطريين سنويا , و 

بتوجيه  , حيث وعد أمير قطرفي المباحثات هو األبرز االقتصادي يعربية كان الشق الثنائوالعالقات ال

, وكذلك العمل على على تكثيف استثماراتها بمصر روة السيادية القطريةالشركات التابعة لصندوق الث

مبارك طلب من  , وكانشراء بعض الشركات المصرية العامةعلى خط  القطريتيسير دخول الصندوق 

ة إذا التشييد, خاصمجال المقاوالت و  يول الشركات المصرية إلى السوق القطرية فتيسير دخأمير قطر 

 ( 25/88/2383, مؤكدا  دعم مصر لها. )صحيفة المصري اليوم كأس العالمفازت الدوحة بتنظيم 

 وكان من أبرز االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين مايلي:

 (.8993اتفاقية التبادل التجاري والتعاون االقتصادي )يناير  -

 (.8996القطري المشترك )مايو -إنشاء مجلس رجال األعمال المصري اتفاقية -

 (.8999اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات )ديسمبر  -
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 (.8999مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس ) -

 (.2335اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي )موقعة باألحرف األولى في أكتوبر  -

في مجاالت التعليم والبحث العلمي بين حكومتي قطر وجمهورية مصر العربية اتفاقية التعاون العلمي  -

 (8/88/2382)صحيفة العرب  .دل الطالب والمناهج الدراسية, ويتم بموجبها تبا2335/2338ل عوام 

 السياسة القطرية تجاه الثورة المصرية  -1

لفرصة ثورة المصرية امتدادا  لال اعتبرت لقيادة القطريةيسود اعتقاد لدى كثير من المتابعين بأن ا

فوري لقطر على كان الرد الو  بعد دعمها لثورة تونس, التي كانت تنتظرها لتأكيد نفوذها وموقعها اإلقليمي ين

 ة والمالية.الدبلوماسيو  اإلعالمية دواتهاالنشر الفعلي أل ثورة في مصر هوال

 لمحة عن الثورة المصرية :
وكبرى يث خرج ا الف إلى ميدان التحرير ح, 25/8/2388في المصرية  انطلقت االحتجاجات

واجتماعية  أوضاي سياسية احتجاجهم علىعن  معبرين لبة باإلطاحة بالرئيس مبارك,المدن للمطا

, ة الفقرالبطالة, وتزايد حدو  واقتصادية متدنية, تتمثل في مظاهر القمع وكبت الحريات وتعسف األمن

طلب الرئيس  28/8/2388وفي , قوانين جائرة في األجور والضرائبو الثروة,  وعدم تطبيق عدالة توزيع

وعين اللواء ثم كلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة  ,من حكومة نظيف التقدم باستقالتها

  (2/2/2388)موقع الجزيرة نت,  .عمر سليمان نائبا له

 ألعلى للقوات المسلحة بأدارةفه المجلس اأعلن عمر سليمان تنحي مبارك وتكلي 88/2/2388وفي  

البالد, وخالل هذه الفترة أصدر الجيش عدة بيانات منها إعالنه أنه سيتولى حكم البالد بصفة مؤقتة لمدة 

استجاب المجلس العسكري  0/0/2388ستة أشهر أو حتى تتم االنتخابات البرلمانية الرئاسية, في 

مد شفيق وتكليف عصام شرف بتشكيل الحكومة, ثم جرى االستفتاء لمطلب الثوار وأعلن قبول استقالة أح
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.) موقع العربية نت , % من المشاركين في التصويت77.2على التعديالت على الدستور حيث أيدها 

82/2/2388 ) 

 205 عن فوز حزب الحرية والعدالة بن 28/8/2382 وأسفرت انتخابات مجلس الشعب المصري بتاريخ 

-20, وفي  85/6/2382% , وفي 22بنسبة  820ليه حزب النور بن % ي2782مقعدا بنسبة 

تم إجراء الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية المصرية ثم جرت جولة اإلعادة بين محمد  22/5/2382

. ) موقع الجزيرة نت, % 58.70مرسي وأحمد شفيق وأسفرت عن فوز محمد مرسي بنسبة 

22/6/2382 ) 

بدون تدخل خارجي, أزاحت الثورة المصرية الفريدة في عمقها واتساعها الشعبي وسلميتها رأس النظام وقد  

تغلق الطريق للبدء في  إلصال  الرئيسة, وأهمها التوريث, وزالت عقبات كبيرة  كانتوأطاحت بعوائق ا

.)المركز ن التغييركبيرة في المواقف الدولية مبسرعتها دون حصول تباينات الثورة وحالت اإلصال , 

 (9: 2382العربي ل بحاث,

 ويمكننا تناول السياسة الخارجية القطرية تجاه الثورة المصرية من خالل المسارات التالية:

 أول: البعد السياسي 
 -4 مر الموقف السياسي القطري تجاه الثورة المصرية  بمراحل يمكن تقسيمها على النحو التالي:

 ندلع الثورة حتى نهاية فترة المجلس العسكريالمرحلة الولى: منذ ا

, مبدية 2388يناير  25في  المصرية منذ اللحظات األولى لقيام الثورة هاقطر عن موقف عبرت

واحترامها لمطالبه المشروعة بتحقيق العدالة االجتماعية, و  ,رغبة الشعب المصري في التغييرل احترامها

إطالق الحريات في كافة المجاالت الحياتية, ولم تصطف قطر مع الدول الداعمة للنظام السابق, ولم 

إلعطاء العالقات  تها بعد تنحي مباركحماس تقف على الحياد بل كانت مع موقف ثورة الشعب, وظهرت

 (2388)البوعينين, .لبلدينيرة والتمهيد لتفعيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزراء ابين البلدين أولوية كب
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ونقل السلطة  استبقت قطر جميع الدول العربية في رد فعلها تجاه تنحي الرئيس المصري السابق

, وهامة"قطر إن هذه "خطوة إيجابية حيث قال الديوان األميري في س األعلى للقوات المسلحة, إلى المجل

"تابعت دولة قطر باهتمام بالغ تطورات األحداث الجارية في األميري كالتالي: بيان للديوان جاء و 

ذ تعبر عن احترامها إلرادة الشعب المصري وخياراته, فأنها تحيي  جمهورية مصر العربية الشقيقة, وا 

شعب العربية ومصالح الالدور الكبير والهام للقوات المسلحة المصرية في الدفاي عن مصر واألمة 

واستطرد "ودولة قطر إذ تتطلع الستعادة مصر دورها القيادي في العالم العربي واإلسالمي , المصري

ودعم ومناصرة قضايا األمتين العربية واإلسالمية, فأنها تؤكد حرصها على عالقات متميزة مع جمهورية 

)صحيفة  ".الشقيقين لح البلدين وشعبيهمابما يخدم مصاوتطويرها  عمل على تنميتهامصر العربية وال

 (.88: ص 80/2/2388فلسطين,

رئيس الوزراء قام  وتصاعد الدعم القطري للثورة المصرية في المواقف ثم في تبادل الزيارات حيث  

إقامة جلسة مباحثات ودية  توتم   ,حكومته بزيارة قطر يوعدد من الوزراء فالدكتور عصام شرف السابق 

جميع  يام بالعالقات المصرية والتنسيق فباالستعداد لمزيد من التطوير واالهتم يونقطر وبدأ ال ,للغاية

الشيخ تميم ولى  أمير دولة قطر بزيارة لمصر ثم يبعدها الشيخ حمد بن خليفة آل ثانالمجاالت ليقوم 

لمصرية القطرية ليبدأ مشاورات مكثفة واالتفاق على إنشاء اللجنة ا ا  يقطر  مسئوال   25العهد بصحبة 

مليارات دوالر  83والممهدة الستئناف اللجنة المشتركة برئاسة البلدين وتم خاللها اإلعالن عن ضخ 

 (2382)أبو دنيا,كاستثمارات فى مصر.

تم ترقية مستوى التمثيل في مجموعة بين قطر ومصر بعد الثورة  وفي إطار تمتين العالقات

ومصريا  أكد المشير  ,حساسيات بين مصر وقطرت والالعقبا إزالةوالعمل على  ,البلدين العمل بين

المصري في العديد من  القطري حرص بالده علي دعم التعاونطنطاوي رئيس المجلس العسكري 

لشعبين الشقيقين, كما أشاد  طنطاوي بتطور العالقات المجاالت في ظل العالقات المتميزة التي تجمع ا
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عزيز روابط التعاون بين علي دفعها في العديد من المجاالت لت القطرية التي يتم العمل المصرية

 (.2388)عبد الخالق, الدولتين

خالل  مليون دوالر للخزانة من 533وقدمت في مصرفي هذه الفترة, بضخ األموال ووعدت قطر 

عدم , من حيث هذه الوعودبعض انعكس على  ين التحول السياسولك ,شراء أذون الخزانة المصرية

جراء االنتخاباتر االستقرا أدى الى مما المرحلة المقبلة  يمصر ف يوالترقب لما ستسفر عنه األمور ف وا 

كانوا  نهملك فأ, ولذمصر متابعة دقيقة يالقطريون األمور فحيث يتابع  ,اراتتأجيل ضخ هذه االستثم

المعنى األستاذ محمد  (, وقد أكد هذا2382في مصر. )أبودنيا, يتظرون االنتهاء من التحول السياسين

حسنين هيكل بقوله أن أمير قطر قد أخبره في فترة إدارة المجلس العسكري للبالد بأنه يريد أن يقدم 

مساعدات ومعونات لمصر من خالل مشروعات وليس سد عجز لميزانية الدولة, لكنه كان ال يعرف 

حالة عدم االستقرار وعدم اتضا  الجهة التي يمكن أن يتحدث معها من أجل تقديم الدعم مشيرا  إلى 

 ( 28/82/2382عواقب االمور في تلك الفترة. )هيكل, قناة سي بي سي, 

وتفاعالتها  أن مصريؤكد تعتبر التوجهات القائمة في قطر تجاه مصر بعد الثورة تسير في اتجاه 

رك مصر ليج بتعلى خالف مع اتجاه آخر تتبناه بعض دول الخمن أن يتم عدم االهتمام  أكبر تأثيرا  

 (.58: 2382.)خليفة,لمشكالتها الداخلية

يمكن القول بأن هذه المرحلة  قد شهدت من الناحية السياسية دعما  قطريا  في المواقف السياسية 

لية مع تيارات وقوى سياسية محمومة خالل المرحلة االنتقاتصاالت قطرية للثورة والمجلس العسكري, وا

من اجل ترسيخ العالقات, ووعودا  من السياسيين القطريين بتقديم معونات اقتصادية وتنفيذ  مصر يعدة ف

مشاريع اقتصادية, مع ترقب ومتابعة حثيثة لعملية التحول السياسي المصري بعد الثورة, ويمكن القول 

ورات في أيضا بأن هذه المرحلة من عالقات قطر مع المجلس العسكري تعتبر دليال لمساندة قطر للث

 الفترات التي لم يكن اإلسالميون في قيادة الدولة حينها.
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 مرحلة الرئيس محمد مرسي -1

تابعت قطر بعد فوز الرئيس محمد مرسي بانتخابات الرئاسة المصرية تبادل الزيارات مع مصر, 

قبل , وبعدها بشهر تقريبا  است2382حيث استقبل األمير وزير الخارجية المصري في الدوحة في يوليو 

قالت مؤسسة الرئاسة في بيان لها إن اللقاء تضمن الرئيس المصري محمد مرسي أمير قطر في القاهرة, و 

, مباحثات حول آفاق التعاون المشترك بين الدولتين وسبل تطويره سياسيا  واقتصاديا  وفى جميع المجاالت

في مقر الوفد الدائم  2382 في سبتمبروتعددت اللقاءات بين أمير قطر والرئيس المصري حيث التقيا 

, وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة بنيويوركلدولة قطر لدى األمم المتحدة 

 (26/9/2382)صحيفة الراية,ل مم المتحدة.

, بعد 2382أكتوبر  22في بين أمير قطر والرئيس المصري محمد مرسي  تكرر اللقاء  

األوضاي  ركزت المشاورات بينهما حولتا مصر ألمير قطر إلتمام زيارته لغزة , و التسهيالت التي قدمته

 استقبل الرئيس محمد مرسي 2382نوفمبر  87في و , واألوضاي في األراضي الفلسطينية ,سوريا في

علي الشعب  "االعتداءات اإلسرائيلية"ل وقف ة وسبغز    األوضاي في هماوتناولت مباحثات ر,قطأمير 

ضرورة اتخاذ موقف عربي ظر المصرية والقطرية حول عكست المباحثات تطابق وجهتي النو  ,الفلسطيني

ان ضده. ) موقع العربية نت, موحد من خالل جامعة الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني ورفض العدو 

87/88/2382 )                                                

الفترة السابقة بتزايد المساندة القطرية للمواقف المصرية, والبدء الفعلي بمشاريع استثمارية  وتميزت

قطرية, وضخ أموال قطرية للحكومة المصرية, لكن في نفس الوقت برزت انتقادات كثيرة من إعالميين 

حرير مجدي الجالد رئيس ت وسياسيين مصريين للدور القطري في مصر, ومثال على ذلك ما قاله 

على  تتركز برأيه  "القطرنة"و, "قطرنة مصر" ة أن هناك محاولة قطرية لما أسماهصحيفة الوطن المصري

", فيما للسيطرة على الدولة المصرية"حددة تمويل ومساندة قوى سياسية م ثالثة محاور أساسية: األول
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ز على يركفهو "التالثالث  يلمحور القطر ي "بالسيطرة على االقتصاد المصري", أما االمحور الثانيتمثل 

". المنطقة يف يمستقبلية لتنفيذ المخطط األمريك لفصائل المصرية القادرة على عقد صفقاتتمويل ودعم ا

 (2/9/2382, )الجالد

مصر أثناء المرحلة  يالواضح للتيار الصاعد ف يال يمكن فصل الدعم القطر ويرى الجالد أنه "

زيارة مسئول المخابرات القطرية إلى القاهرة قبل  ومن هذا ,تلفةلية وجوالت االنتخابات المخاالنتقا

ثم , اعلة, وما حمله من أموال سائلةاالنتخابات الرئاسية, وما تردد عن لقاءاته السرية بقيادات سياسية ف

 يسى فاالجتماعات المغلقة لحملة الدكتور محمد مر  يف -يرجح أنها قطرية  -ية خليجية مشاركة شخص

سهام هذه الشخصية فجولة اإلع  (9/9/2382, " )الجالدلتخطيط للحملة على مدار الساعة.ا يادة, وا 

في معرض رده حول اتهامات من قبل إعالميين مصريين بأن قطر  رئيس وزراء قطروقد أكد 

, ألن دولة "مزحة سخيفة" ذه"بالنسبة للهيمنة القطرية على مصر فه :تسعى للهيمنة على مصر حيث قال

وبمقدراتها البشرية واالقتصادية ال يمكن أن يتم الهيمنة عليها من قبل دولة أخرى", مؤكد ا أن بحجم مصر 

"مصر القوية مهمة للعرب, ولنا في قطر بشكل خاص, وأمير قطر يعترف بدور مصر الريادي, وأن 

 ( 9/8/2380راء,لوز )مؤتمر صحفي رئيس ا مصر أكبر دولة عربية, ونقدر لمصر كل أدوارها".

 أكد القطريون في أكثر من موقف على أهمية مكانة مصر ودورها اإلقليمي, كما أكدوا الدعوة

 (2388)البوعينين, .مة العربيةحاضنة ل ك ها المعهودةلرجوي مصر إلى وضعها الطبيعي ومكانت

نة على قناة وفي إطار االتهامات لقطر بالعمل على تنفيذ مشاريع "للهيم ومن ناحية أخرى,

, مصر بهاممتازة مع عالقة تربطها أن قطر دولة شقيقة الرئيس المصري محمد مرسي: "قال  السويس",

حيث تقف داعمة للمصريين في ثورتهم, كما هي الدول العربية, منوها  إلى أن قناة السويس معلم مصري 

 ( 25/2/2380". )مرسي, ي دولة دخل أو مشروي أو تملك بهاال مجال أن تكون أل
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 شدد حول اتهامات لقطر بدعمها لجماعة اإلخوان المسلمين دون الجماعات واألحزاب األخرى, و 

على أن بالده على عالقة جيدة مع كل القوى السياسية خالد العطية وزير الدولة للشئون الخارجية القطري 

الحكومات, ومن هنا جاء  بمصر, لكنها تلتزم بأدبيات التعامل, وبذلك هي تلتزم بالتعامل الرسمي مع

وأوضح أن الدعم الذي تقدمه , د وصولهم لسدة الحكم باالنتخاباتتعاملها مع جماعة اإلخوان المسلمين بع

قطر لمصر ثمرة االتفاقات التي عقدت مع العسكر قبل االنتخابات التي جاءت باإلخوان لسدة 

 (2380)العطية, الحكم.

عن  أن دعم قطر للثورة المصرية لم يكن بعيدا   فهميأنه  ويرى الباحث المصري حسام مقلد

للشعب المصري, وهذا أمر طبيعي ومفهومأ فليس بخاٍف  خالصا   مصالحها السياسية, ولم يكن كله حبا  

على أحد مقدار الجفاء والتنافر الذي كان بين قطر وبين نظام مبارك السابق, كما أن السياسة ال تعرف 

المصري ونهوضه  النظامتعافي ب لكنه أيضا ال يعتقد أن قطر تحزندائمة,  تحالفات مستمرة وال خالفات

 (2388. )مقلد,مؤامرة إلى هذا الحدنظرية الب مطالبا  بعدم التفكير دائما   من جديد,

عن احثة د شيء بال مقابل, والدول البفي عالم السياسة ال يوجويميل عدد من المحللين إلى أنه 

مكان لها بين الكبار, دائما ما تجد في الفراي السياسي ضالتها للتحكم في دور والطامحة في خلق 

 ومحاولة لفرض اسلوبها في ترتيب أوراق المشهد السياسي. لدول االخرى,سية االقتصادية لالبوصلة السيا

 (2380)كمال ,

تجاه  بدوره لم يستغرب الدكتور جواد الحمد رئيس مركز دراسات الشرق األوسط  ما تقوم به قطر

مصر, حيث ال يوجد دولة إال وتبحث عن دور إقليمي لها, وقطر تريد المحافظة على دورها اإلقليمي 

وبالتالي كان لزاما  عليها أن تتفاعل مع الحراك اإلقليمي, وفي الشأن المصري  تحاول قطر أن تكون الى 

ب دورها الحالي. )مقابلة جانب مصر في الوضع الجديد فأن فعلت ذلك فستكسب دورا  جديدا  الى جان

 (20/2/2380شخصية للباحث مع د جواد الحمد,
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د من المتابعين بأنها تحسن ومن خالل سلوكها مع ثورة تونس وثورة مصر أثبتت قطر وفق عد

ستخدام الثورات با , فلم تكتف بتغطيةالفرص من أجل تحقيق أغراضها االستراتيجية في المنطقة استثمار

لجماعة اإلخوان  لعملي, ففي مصر أطلقت دري الدعم زحفت إلى ميدان الفعل ا قناة الجزيرة لكنها

دا  من حيث غياب الدورين المسلمين, حيث استطاعت قطر قراءة األبعاد االستراتيجية في المنطقة جي

 ( 2380)الشريف, المصري و السعودي

طر, لكن جوهر المشكلة ن المشكلة ليست في الدور الذي تقوم به قيرى األستاذ  فهمي هويدي بأ

وربما كان جزء من المشكلة , يكمن في الفراي العربي المخيم والذي حول العالم العربي إلى جسم بال رأس

أن الدور القطري يمضي في اتجاه يبدو في بعض األحيان مستقال ومختلفا عن مسار الدور السعودي, 

, ويضيف طابق الدور القطري مع السعوديو تحتى أزعم أن درجة النقد واالستياء يمكن أن تتراجع ل

ن قطر ليست الدولة العظمى التي يتوهمها البعض محركة ألحداث المنطقة, وينبغي أال تالم إذا هويدي بأ

األمر الذي يسوي لنا أن نقول أن لومنا ال ينبغي أن يوجه إلى  حاولت أن تقوم بدور في الفراي الراهن,

 (2382)هويدي, ين ال يعملون هم األجدر باللوم والعتاب.الذين يعملون, ولكن القاعدين الذ

شهدت المرحلتين السابقتين ما وصفه بعض المراقبين بأنه مجال جديد للخالف بين مصر وقطر, 

, وترى العام لجامعة الدول العربية مينرحمن العطية لمقعد األترشيح قطر لعبدالومن هذه الملفات ملف 

الدوحة لم تلبث بعد ذلك أن أغلقت هذا الملف  , لكنعلى بلد بعينها حكرا  , وليس منصب إقليمي قطر أنه

 (2388بسحبها ترشيح العطية, ودعمها لترشح نبيل العربي لمنصب االمين العام. )البوعينين, 

وبخصوص الوضع السوري ونتيجة عدم وجود الدوحة في اللجنة الرباعية المشكلة لحل أزمة 

خشي البعض أن  ,ها مصر خالل القمة اإلسالمية التي أقيمت بمكة المكرمةوالتي أطلقت مبادرتسوريا, 

, لكن عموما والملف السوري خصوصا   مع الدوحة التي تميز موقفها إزاء الثورات العربية يسبب ذلك خالفا  

وجود استياء قطري نتيجة استبعاد الدوحة من اللجنة نفى ياسر علي  الرئاسة المصريةباسم  المتحدث
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كما نفى تأثير ذلك على الوديعة القطرية بالبنك المركزي, الفتا  إلى أن , مة سوريااعية المشك لة لحل أز الرب

المبادرة التي طرحها الرئيس محمد مرسي لحل األزمة السورية ال تعني استبعادا  ألحد, مؤكدا  أن الرئيس 

 (22/8/2382)موقع العربية نت, يبحث عن أكثر األطراف قربا  من القضية.

 

 مصر إعادة توجه أنترى بقطر , فأن أما بخصوص موقف قطر من العالقات االيرانية المصرية

 ترى قطرو  تدخل في شؤون الغير,تال  أن قطرخل في نطاق السيادة المصرية, و يدعالقاتها مع طهران 

لمكانة  أن العالقات المصرية االيرانية قد تسهم في إيجاد وضع صحي للعالقات العربية االيرانية نظرا  

 (2388)البوعينين,  مصر العربية واإلسالمية والدولية وما لديها من مقومات تاريخية هامة.

قد أكدت قطر وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية ورعاية مصر بعد الثورة لها بعد جهود قطرية, ف

, مصرو  ن قطرلن يكون هناك خالف بيبالقول: "حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء على لسان الشيخ 

, في إنجاز االتفاق جدا  مصر الثورة, ونقدر دورها, والدور المصري واضح  ونحن نحترم

المصرية, ونعلم الفلسطيني, وهذا شيء يسرنا في قطر, ونحن ندعم هذا االتفاق بالرعاية /الفلسطيني

 (2388)علي,  ."ة لمصر وهي تسرنا كثيرا  وندعمهابالتوجهات الجدية الجديد

 ثانيا: البعد القتصادي
بين االقتصادي مدفوعة بمسار التعاون  بعد الثورةقوية المصرية دفعة  شهدت العالقات القطرية

زت , لعمل, نحو تعزيز عالقاتهما في مختلف مجاالت االبلدين ئيس مجلس الزيارة التي قام ر وقد عز 

نقل خاللها رسالة تضم نت دعما  قطريا  صريحا  بين البلدين, حيث  ات التعاونعالقالقطري الوزراء 

"ال سقف , وتوجيها  من األمير بأنه وواضحا  لمساعدة مصر في الخروج من أزمتها االقتصادية الراهنة

 (88/9/2382)صحيفة الراية ,للتعاون أو االستثمار في مصر" .
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يضع العراقيل أمام االستثمارات القطرية ويفرض  النظام السابق وقد جاء هذا الدعم بعد أن كان

بينما هناك مصر,  يفرض مبالغ على الشركات القطرية فعلى عدم الشفافية و  الضرائب المجحفة, فضال  

تسعى  التيمصرية الجديدة للحكومة ال وهو ما يعد إنجازا   اتفاق حاليا  لتسهيل عمل الشركات القطرية

 ( 2388)العطية ,  لجذب االستثمارات القطرية.

تقدمت قطر المجتمع العربي والدولي في الوقوف مع مصر ودعم مصر لتقف على قدميها في   

بعد تولي الرئيس محمد مرسي للرئاسة و  ,قتصادية الصعبة التي تمر بها مصرأعقاب الثورة واألوضاي اال

كما أن  ,لمركزي المصري ومليار دوالر هباتبعة مليارات دوالر ودائع في البنك اقدمت قطر لمصر أر 

. دوالر في مصر خالل الخمسة أعوام القادمة مليار 88قطر كانت قد أعلنت عن عزمها استثمار 

 (2380)الشايجي,

الشمالي في االستثمارات  مليارات دوالر في منطقة الساحل 83بواقع وتوزعت االستثمارات 

 ,الت البضائع التي تمر بهالناق ةخليج السويس لتوفير خدمات لوجستيمليارات دوالر في  8و ة,السياحي

من  ةه اكثر ربحييزخر بفرص استثماري ألنهاهتمام المستثمرين في قطر بالسوق المصري نظرا   ويأتي

 ( 88/9/2388)صحيفة الراية,  .األخرى ةسواق االجنبياأل

حالة التفاؤل إيجاد  دعم القطري المتمثل في ضخ حزمة كبيرة من االستثماراتوقد كان من ثمار ال

 أكد  وتبدد المخاوف من االستثمار في مصر, حيث  التي سادت أوساط المتعاملين بالبورصة المصرية,

نهيار االحتياطي قل صت من استمرار ا جاءت في وقتها  الخبير المصرفي أحمد آدم أن الوديعة القطرية

ارتفع االحتياطي بشكل غير  2382أغسطس بدرجة كبيرة, فخالل  النقدي لمصر من العمالت األجنبية

ا على أنه لوال الوديعة القطرية النخفضت االحتياطات  733مسبوق منذ الثورة بقيمة  مليون دوالر, مشد د 

  (2/9/2382 )صحيفة العرب , مليون دوالر. 533النقدية لمصر لن 
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شركة برأس 856من الدول المستثمرة في مصر بعدد شركات تصل إلى  87 ةقطر المرتبتحتل 

عام  يبين مصر وقطر ف يبلغ حجم التبادل التجار ر, وقد دوالمليون  568مال قطري يبلغ حوالي 

وهناك شراكات  2388عام يمليون دوالر ف 533 أنه قفز إلى مليون دوالر إال 033حوالى  2383

ءات لهم مع متبادلة بين رجال األعمال والمستثمرين من مصر ,تقوم السفارة بمساعدتهم وترتيب لقا

الجانبين لزيادة التبادل  العديد من المجاالت والعمل على تبادل الزيارات بين يالمسئولين القطريين ف

 (2382دنيا,)أبو وليعبر على حقيقة العالقات بين البلدين. يالتجار 

 

ويقدر متابعون بأن توجسات بعض المصريين من سيطرة قطر على مفاصل االقتصاد المصري 

 ل سباب التالية:وذلك ؤثر على سالمة القرار المصري, ت ليست ذات أهمية بحيث 

 ( أن حجم االقتصاد المصري أكبر من قدرة أي سيطرة خارجية.8

ذا أراد أحد بالفعل أن يسيطر  253وز ( أن ديون مصر الداخلية والخارجية تتجا2 مليار دوالر أميركي, وا 

 .وهذا صعب جدا.على هذا االقتصاد, عليه أن يوفر هذا الرقم 

( أن شخص الدكتور محمد مرسي الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز اقتصادي وتجاري على الطريقة 0

مهما  -ن يسمح بأي مصالح الماليزية والذي يكتسب شخصية صلبة قريبة لمهاتير محمد, ال يمكن أ

 .ن تتعدى المصلحة الوطنية المصريةأ -كانت 

( أن صانع القرار في قطر أصبح من كثرة تجاربه السياسية في التعامل مع ملفات إقليمية يدرك جيدا 2

 (2382)أديب,الصيغة الناجحة في تحقيق التعاون المشترك.

( عدم إمكانية ذلك بالنظر ألسباب عائدة إلى طبيعة قطر نفسها من حيث مقوماتها السكانية والجغرافية 5

 والعسكرية.
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 ثالثا: البعد اإلعالمي
على مدى خمس سنوات قبل الثورة كان لمصر حصة األسد في التغطية اإلخبارية للجزيرة, وقد 

ات من برامج حوارية على القنوات المصرية, وتم بث تلقت الجزيرة أيضا  انتقادات شديدة في عدة مناسب

عشرات الساعات الوثائقية في الجزيرة عن مصر بحيث زادت عما أنتج عن كل الدول العربية مجتمعة, 

وكل هذه الساعات من البث حملت انتقادا  للنظام, لكن دور الجزيرة في تحريك الشاري المصري كان 

ألذهان فكرة أن مصر تعيش في ظل نظام خارج التاريخ. )الحجاوي, ضئيال  حقا , إال أنها تركت في ا

2388 :92 ) 

ال أنه في إ في اليوم األول, في بداية االحتجاجات متواضعة نسبيا  التغطية  مع اندالي الثورة كانت

اإلعالمية  رت كافة إمكاناتهامعها إلى النهاية, وسخ   وقالبا   من الثورة وقفت قناة الجزيرة قلبا   اليوم الثاني

, واكتسبت بذلك ثقة جموي كبيرة من المصريينأ إذ اعتبرها الكثيرون الذراي الفنيةوطاقاتها البشرية و 

اإلعالمية للثوار, والمرآة الموثوقة التي تعكس أكثر الصور موضوعية وأقربها إلى إظهار حقيقة ما يجري 

الدولة على المنابر اإلعالمية وغياب في ظل سيطرة  المصرية ميادينالان التحرير وغيره من في ميد

 (.2388)مقلد, .الحقيقة

إذا كانت العالقة بين الجزيرة ومصر قامت على التوتر الدائم سابقا , فأن هذا التوتر وصل إلى 

يناير, حيث وصلت تغطية القناة ألحداث الثورة اليومية الحد األقصى,  25حد االنفجار خالل ثورة 

برامجها وفتحت بثها بشكل مستمر ومتواصل لتغطية أحداث الثورة وتطوراتها, فعطلت الجزيرة كل 

واستضافت الجزيرة العشرات من المعارضين المصريين, وفي نفس الوقت استضافت المتحدثين باسم 

النظام المصري ولو بصورة أقل مما أثار هذا في مجموعه من حفيظة النظام  المصري الذي شعر بخطر 

لنظام إذ تشارك الناس وتتفاعل معهم في الثورة وتحثهم عليها مما يشكل خطرا على النظام. الجزيرة على ا

 (82: 2388)محمد عبد اهلل , 
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مع احتدام التظاهر في مصر قطعت الحكومة  المصرية بث الجزيرة على القمر الصناعي نايل 

لحا  الشعبي على سات, لكن المحطة تمكنت من وضع بثها على عدة محطات صديقة, واستمر اإل

إسقاط النظام في مصر, ولقيت الجزيرة التحية والشكر من الجمهور الثائر, وبرز في الثورة المصرية دور 

المفكر العربي عزمي بشارة الذي كان يقدم تحليالت سياسية عميقة, وكان له أثرا ملموسا في استنهاض 

لثورة في بعض التحليالت, ورغم وجود الرو  الهمم في نفوس شباب الثورة, إضافة إلى البعد التوجيهي ل

اإلسالمية بشكل عام في بث الجزيرة ظلت الجزيرة تبث وكأنها تمثل شباب الثورة, بالرغم من حقيقة 

صعوبة ثورة مصر على الجزيرة اكثر من ثورة تونس, وذلك للسيطرة التي كان يتمتع بها اإلعالم المصري 

 (2388اوي, المؤيد للنظام السابق في مصر.)الحج

 

الجزيرة المحلل السياسي ياسر الزعاترة أن يعتقد  وحول مساهمة الجزيرة في صنع الثورة المصرية

, بل المظالم وشعور الناس بأمكانية يصنع الثورات ال تصنع الثورات, وال حتى اإلنترنت بكل تجلياته

لتضحيات هو أنها تعكس تلك ا, وجل ما تفعله الجزيرة خالل االحتجاج السلمي والتضحيات التغيير من

 (88:  0/0/2388)الزعاترة, .من خالل تغطيتها

لخبر وأساليب صياغته وطرق التعامل معه من تحليل ومناقشة الجزيرة لطريقة تقديم  لكن

أوسع ويضعه في حجم أكبر بكثير من  أبعادا   هو من يرسم لهلحا  عليه بأكثر من طريقة ومناظرة, واإل

في رصد الحدث ونقل الخبر وتحليله, وتضخم أحيانا من بعض السلبيات,  الغ أحيانا  حجمه الطبيعي, فتب

 (2388)مقلد, وتنصر فئة على فئة, وتثير جماعة ضد أخرى.

وفي دراسة حول تغطية الجزيرة للثورة المصرية توصل الباحث  محمد عارف عبداهلل إلى أن 

ا لها, مؤكدا  انحياز الجزيرة لصف الثوار في وجه الجزيرة لعبت دورا مهما في الثورات من خالل تغطيته

األنظمة والحكومات, مبينا  أن هذا يتنافى مع المهنية والموضوعية الصحفية التي يجب أن تتمتع بها 
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وسائل اإلعالم, لكن الجزيرة أسهمت عبر تغطيتها للثورة المصرية أثناء الثورة في تشكيل رأي عام مؤيد 

 (828-827: 2382لمصري السابق. )محمد عبداهلل, للثورة ومعارض للنظام ا

ويتفق الباحث مع ما سبق من انحياز الجزيرة للثوار ضد النظام السابق في مصر وتكثيف تغطيتها لتشكل 

 مساهمة كبيرة وخطوة داعمة لنجا  الثورة المصرية.

 

في إطار الظواهر السياسية ال يمكن تفسير الظاهرة بعامل واحد, ولكن تتعدد األسباب التي تقف 

ن كان بتأثيرات مختلفة, ووفق هذه الرؤية فأنه مما ال شك فيه ان دولة قطر كان لها  خلف هذه الظواهر وا 

المستويات, لعل في هذا الدور عبر العديد من مالمح دور مهم في انجا  الثورة المصرية, وقد تعددت 

مقدمتها وفقا  لترتيب التأثير, وليس وفقا ل همية, البعد اإلعالمي حيث ساهمت قناة الجزيرة في تحقيق 

مزيد من التعبئة للمتظاهرين والمعتصمين, وتسليط الضوء على ما تعرضوا له من انتهاكات وكانت صوتا 

ادة, ثم جاء الدعم السياسي ممثال في المواقف قويا لهم في كل القوي والتيارات ووسائل اإلعالم المض

إلى مصر عبر مراحل الثورة  ي قام بها أمير قطر ورئيس وزرائهالداعم وتعدد الزيارات الدبلوماسية الت

حزمة من المساعدات  ب الرئيس مرسي تصاعد الحديث عنالمختلفة, وفي مرحلة ما بعد انتخا

الموازنة المصرية, وكذلك الحديث عن استثمارات بقيم تتروا   مليارات دوالر, لدعم 5و 2االقتصادية بين 

 (2380)عبد الشافي,  مليار دوالر, وعن دور قطري في تطوير منطقة السويس استثماريا . 88و 82بين 
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 مستقبل العالقات القطرية المصرية.
قدمتها مدي بعدة اعتبارات لعل في م ا  رهن يبقى الحديث عن مستقبل العالقات بين قطر ومصر 

االخوان المسلمين في السيطرة على مقاليد السلطة السياسية في مصر,  نجا  التيارات اإلسالمية وتحديدا  

ية بين الدولتين, كما أن قطر بحرصها على ن األكبر لقوة العالقات المستقبلفهذا العامل يشكل الضما

مع التسويق الجيد لها, وترسيخ تبني سياسات جادة وخطط واضحة للدعم االقتصادي للشعب المصري 

 (2380)عبد الشافي, صورة ذهنية جيدة من شأنه أن يزيد من عمق هذه العالقات.

وجود اإلخوان المسلمين في السلطة في مصر, والدعم الذي قدمته قطر للثورة المصرية ويرى الباحث بأن 

ي دعم , كله بمجموعه يصب ففي كافة المناحي, مع قدرة قطر على تفنيد االنتقادات الموجهة إليها

عالقات مصرية قطرية متميزة, أما في حال إزاحة اإلسالميين عن السلطة في مصر فأن هذا من شأنه 

أن يؤدي إلى عالقات ليست بنفس الزخم إن لم يؤدي إلى مشاحنات وقطيعة ويبقى هذا رهنا بطبيعة من 

 األراضي المصرية.يمسك زمام االمور في مصر خاصة مع أوضاي متقلقلة تعيشها 

عالميا واقتصاديا بشكل  2388يناير  25في  ولما سبق فأن قطر دعمت الثورة المصرية , سياسيا  وا 

ن كانت ركزت على البعد اإلعالمي في بداية الثورة, وبدا استثمارها ودعمها االقتصادي بشك ل متفاوت وا 

تجاه مصر بعد الثورة مميزا, حيث تعد لكن بشكل عام بدا موقف قطر أكبر بعد االنتخابات الرئاسية, 

صرية القطرية بعد الثورة المصرية سمة االستقرار السياسي في العالقات من أبرز سمات العالقات الم

 وخاصة خالل فترة حكم الرئيس محمد مرسي.
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 المبحث الثالث: السياسة الخارجية القطرية تجاه ليبيا
االحتجاجات ضد النظام بعد ثورتي تونس ومصر,  كانت ليبيا هي الدولة التي تصاعدت فيها

ولكنها تميزت بأن األوضاي آلت إلى الصراي العسكري مع النظام, وهنا نحاول أن نتعرف على السياسة 

 .2382الخارجية القطرية تجاه الثورة الليبية, وتطورها منذ العالقات ما قبل الثورة, وحتى نهاية عام 

 قبل الثورة الليبية  العالقات القطرية الليبية -8
 ةمقارنتي سبقت الثورة خالل العشر سنوات الكانت العالقات الليبية القطرية ذات طابع مميز 

, 8969استالم القذافي السلطة عام  بالعالقات الليبية مع بقية دول الخليج التي لم تكن على ما يرام منذ

منذ تولي الشيخ  التعامالت السياسية لبقية دول الخليج ألسلوب مغايرا   اسلوبا  قطر ج انتهال ويرجع ذلك

 (2388)الصيد, .حمد بن خليفة إمارة قطر

يا الليبية مثل لوكربي وأطفال في بعض القضا ا  حتى وان كان شكلي ا  أن تلعب دور  اولت قطرح

وش, )الشا لالعب األكبر في القضية هي ليبيان اأركت مع ليبيا في قضية دارفور مع يدز وتشااإل

و  2339في مشاركة ليبيا في قمة قطر عام  ا  واضح يز في العالقات التم(, كما كان 83: 03/9/2339

الجزيرة  ةاستضاف 2333لكن شهد العام  على المستوى الرئاسي. 2383المشاركة القطرية لقمة ليبيا عام 

ثر ذلك قامت إوعلى  البوعشة,وهو فرج سعد  عاكسفي برنامج االتجاه الم بيللمرة األولى معارض ليو 

ليبيا بسحب سفيرها من قطر احتجاجا على ذلك األمر الذي أدى إلى التزام قطري بعد ذلك بعدم استضافة 

 (2388)الصيد,إي معارض ليبي في حال كان الموضوي يتعلق بليبيا.

ط والغاز في مجال النف متعدد الوجوه ديا  اقتصا تعاونا  الصعيد االقتصادي شهد البلدان وعلى 

وهناك تعاون في المجاالت االقتصادية األخرى في , ين أساسين في إنتاج النفط والغازباعتبارهما بلد

تتناول  عددها عشر اتفاقيات تقريبا  بلدين مجاالت التعمير واإلنشاء وهناك عدة اتفاقيات موقعة بين ال
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قود وقعت بين البلدين  بمليارات وهناك ع, ن االقتصادي واالجتماعي والتنمويمجاالت مختلفة للتعاو 

 (03/9/2339)صحيفة الراية, مجاالت.مختلف الالدوالرات  للتعاون في 

 

 الثورة الليبية
 2388منتصف فبراير في , وتحو لتفي ليبيا لسياسيضد النظام االسلمية تصاعدت االحتجاجات 

الفساد في كافة على  بدأت احتجاجا  , وكانت قد واجهات دموية بين النظام والثوار على عدة جبهاتإلى م

النفط, وغياب المعارضة الحقيقية, وجود  وحالة التخلف رغمالمناحي, وعدم العدالة في توزيع الثروات, 

إلى الحد الذي دفع إلى وصف  والذي امتدت أذري قمعه القمع األمني,وانسداد قنوات التواصل, فضال عن 

رهابي خارجيا بامتيازالنظام الليبي بأنه نظام قمعي   (70: 2388)مهدي, .داخليا وا 

, والذي تضمن أولهما إقرار 8970و 8973وتفاعال  مع األزمة, صدر القراران الدوليان رقما 

عقوبات دبلوماسية ومالية على النظام, وفرض الثاني حظر طيران فوق ليبيا وأكد على حماية المدنيين 

يرا من قدرات النظام الليبي في استخدام قواته الجوية, وحرم بكل الوسائل الالزمة, وهو األمر الذي حد كث

 (70: 2388)مهدي, .لجويقواته البرية من غطائها ا

عالن نهاية  2388أكتوبر  23وفي  تم اإلعالن عن مقتل القذافي في المعارك في مدينة سرت, وا 

عالن التحرير الكامل لليبيا , وفي نهاية أكتوبر تم انتخاب عبد  الرحيم الكيب رئيسا للحكومة نظامه, وا 

 ( 23/83/2388االنتقالية ) موقع الجزيرة نت, 
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 السياسة الخارجية القطرية تجاه الثورة الليبية: -1
 يمكن تناول السياسة الخارجية القطرية تجاه الثورة الليبية من خالل األبعاد التالية:

 أول: البعد السياسي
ي الرسمي في في التليفزيون الليب دور قطرنتيجة لموقف قطر الداعم لثورة تونس هاجم القذافي 

تمض عدة  فلم ,رة العربية سوف يمر أيضا  بليبياأن قطار الثو  , دون أن يدريكبيربشكل  26/8/2388

 (2388)النابلسي,  .ليبيا على الحكم فيأيام حتى قامت الثورة 

نقطة تحول حاسمة في مسار  2388من فبراير  87الثورة الليبية في الن  اندالي ويرى البعض في  

ذح في االعتبار الموقع االستراتيجي لليبيا من  من  هاناحية, وثرواتالسياسة اإلقليمية والعربية, السيما إن ُأخ 

كر أن بأنه ليس هناك أي ليبي يمكنه أن ين, ويقول الهادي شلوف أستاذ العالقات الدولية ناحية أخرى

إلى تقديم السال  الثقيل وتدريب المقاتلين  محدود, وتجاوز ما هو لوجستيغير  القطري للثورة الليبية الدعم

 (  22: 2380)شلوف, .مالي الذي أرهق المجلس االنتقاليوالمساهمة في تجاوز العجز ال

الثورة الليبية فرصة تلو  لها  فيأولى الدول التي رأت كانت قطر من وفي نظر عدد من المحللين 

 كانت, و الهائلة وطموحات قادتها الكبيرة في تأسيس نفوذ لها يالئم حجم ثروتها المالية يساهملتلعب دورا  

أول دولة عربية شاركت في , و يعد يمثل الشرعية في ليبياقطر أول دولة عربية أعلنت أن القذافي لم 

المنطقة,  ول فيفي تطور عربي هو األ, و يارين قطريينلى ليبيا بطائرات وطفرض الحظر الجوي ع

 ,)صحيفة األهرامللشعب الليبي. وحيدا   شرعيا   اعترفت قطر بالمجلس الوطني االنتقالي ممثال  

29/0/2388 ) 

إزاء تفجر الوضع في ليبيا خاصة عندما لعبت دورا  كبيرا  في اجتماي  بدا حماس قطر واضحا    

الذي مه د لقرار من مجلس األمن بفرض حظر جوي على ليبيا يقي الثوار بطش وزراء الخارجية العرب 

 ( 80/0/2388)صحيفة العرب,  طائرات القذافي.
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ال يقف متفرجا, ولكن أن يسهم مساهمة أالمجتمع الدولي  بل إن رئيس الوزراء القطري طالب

"من الطبيعي أن : ار في ليبيا قاليح الثو لة تسليح أو عدم تسلأوحول مس ,الشعب الليبي فعالة في تحرير

, منوها بأنه "من بضع أسابيع لم يتحدث احد عن إعطاء شعب الليبي من أن يدافع عن نفسه"نمكن ال

ولكن ا ن أصبحت العملية مقبولة أن نجعل الليبيين يدافعون عن , يبيين وسيلة للدفاي عن أنفسهمالل

 (5/5/2388) بن جاسم, مؤتمر صحفي,   ".يمكن أن ندافع عنهم من الجو فقط أنفسهم حيث ال

ولكن هذه الدعوة للدفاي عن الشعب الليبي قوبلت بالنقد الذي ربطها بأطماي اقتصادية, فحسب   

الناطق باسم تجمع شباب ليبيا, فأن أي دولة في العالم لديها مصالح وقطر لديها  سليمان البرعصي

أطماي  اقتصادية في المنطقة من حيث الغاز والنفط لتكون أكثر تأثيرا  على الدول األوروبية. )البرعصي, 

2388) 

ان ويرى محمود شمام "أن سعي قطر لتحقيق مصالحها هو حق مشروي لها, وجزء كبير منها ك  

لدعم كرامة الشعب الليبي ولدعم حرية الشعب الليبي, وأن أدوارها في معظمها ايجابية, ونحن ممتنين لهذا 

 (2388الدور والشعب الليبي كله كذلك ولكن هناك بعض التحفظات حول الدوافع القطرية".)شمام, 

ال محمد الكواري مدير وحول دوافع قطر وراء دورها الكبير تجاه الثورة الليبية وردا على ما سبق ق

مركز الخليج  "بأن قطر جزء من األمة العربية وعضو فاعل في الجامعة العربية وسبق لها أن تدخلت 

بطرق إيجابية في النزاعات العربية, وأن قطر لم تصطف في جانب فصيل دون آخر, إضافة إلى أن 

عهد ورئيس الوزراء أن قطر ليس لها قطر ال تتطلع الى حصد غنائم في ليبيا او غيرها, وقد أكد ولي ال

مطامع في ليبيا", وأكد الكواري أن هذا الدور هو قناعة قطرية وموقف عام بأنه ال يوجد مبرر ألي حاكم 

أن يقتل شعبه, وبخصوص تلقي قطر لتوجيهات من الواليات المتحدة بخصوص الوضع في ليبيا قال 

والثورات فاجأتها كما فاجأت غيرها, ومن يدرك أحقية الكواري بأن الواليات المتحدة ال تملك الكون, 

 ( 2388الشعوب بالتغيير هو الذي سوف يبقى في أماكن القيادة.)الكواري, 
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ية تجاه ليبيا التي اتفق كثير من الليبيين على دورها الكبير في دعم الثورة الليب لكن السياسة قطر

تب التنفيذي السابق للمجلس االنتقالي الليبي محمود رئيس المك , حيث انتقدواجهت مزيدا  من االنتقادات

قدمت كثيرا  للثورة الليبية في  رن قطقائال  بأ تشهدها ليبيا وحم لها مسؤولية فوضى السال  التي قطر جبريل

هما إياها بالوقوف إلى لعب دور أكبر من إمكانياتها في شؤون ليبيا, متتحاول لكنها أصبحت  ها,تبداي

الدور القطري في ليبيا إذا كان دورا يلبي مصالح الشعب الليبي فهو "ريل أن جب معينة, وقالئات جانب ف

هذا قد ال يكون دور مرحب به, لكن عندما تنحاز قطر إلى فئة ما ضد بقية الشعب الليبي إلثارة الفتنة ف

 ( 2388جبريل,  ) ."غيرها ء قطر أوليبيا لن تكون تابعة ألحد سوا, مؤكدا  أن " في صالح الليبيين

 مم المتحدة عبدالرحمن شلقم وزير الخارجية الليبي السابق ومندوبها في األومن جانبه اتهم   

عن عدم فهمه وقال شلقم إن ليبيا لن تكون إمارة تابعة لقطر, معبرا   ,لدوحة بمحاولة الهيمنة على ليبياا

وغير معروف حتى لليبيين, قطر تقود أمريكا أنا ال أفهمه, وال أقبله "للتحالف الذي تقوده قطر قائال : 

 ( 7,ص 89/88/2388)صحيفة األهرام ,  ."نسا, من هي قطر؟ ما هي قدرة قطر؟وفر 

ن ألحركة االسالمية الليبية ما قيل حد كبار قادة اأرفض علي الصالبي ومن وجهة نظر أخرى 

عالقتهم مع قطر التي زودتهم بالمال  بسببإال االسالميين لم يحققوا ما حققوه في ليبيا ما بعد القذافي 

نقد ال ال , وأن هذاشخاص ممن لهم عقلية القذافيأهم  , ومن يقول هذا"هذا كذبة كبيرة" والسال  قائال  

ال يستطيع أحد إنكار الدول  (, وأكد الصالبي أنه88/88/2388.)القدس العربي, ساس له من الصحةأ

المدن الليبية, والدعم بالسال   في المواجهات لكل الثوار دون القطري على المستوى اإلغاثي وتشهد بذلك 

تمييز ويشهد على ذلك ثوار مصراتة وزليطن, والدعم االعالمي, وقد صدرت تصريحات عن األمير وولي 

العهد بأن الشعب الليبي ال يستجدي وال يتسول, وأن الدافع  القطري هو دافع انساني منطلق من القيم 

 (2388ة واالسالمية.)الصالبي, واالخالق العربي
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أن الدور الذى لعبته قطر فمصطفى المانع  يالليب ير المجلس الوطني االنتقالأمين س وحسب

أن قطر هى الدولة الفاعلة في  , ولكنه تم في إطار الشرعية الدولية, مؤكدا  أثناء الثورة لم يأت منفردا  

 ( 2/88/2388)عبد القادر, لقطر أية أطماي فى ليبيا.الوقوف إلى جانب الثورة الليبية, ونافيا أن تكون 

بشير الكبتي المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين بليبيا تبعية جماعته أو حصولها على أي  نفى وقد 

 ( 82/0/2382)صحيفة الرأي , دعم من قطر أو الواليات المتحدة.

ر نصاأناس من وقفة احتجاجية ألوقال السفير القطري في القاهرة صالح البوعينين في رده على 

زمة الليبية هذه الوقفة تمثل ضريبة الديمقراطية التي البد من تقبلها, وكما القذافي انتقدوا دور قطر في األ

الساحة العربية هو الرأي تعرفون ما تشهده االقطار العربية من أحداث متالحقة, وهناك عنصر جديد في 

العام العربي, وأعتقد أن كل دولة تستطيع أن تتخذ من القرارات السيادية ما تراه مناسبا لها وما يتماشى 

 (2388) البوعينين, مع سياستها ومع المتغيرات التي تحدث في العالم, والبد أن نتقبل ردود الفعل.

 ثانيا: البعد القتصادي
على استثمارات مشتركة  ,قطرية-لقذافي, عدة اتفاقات ليبيةاام الليبي بقيادة بل انهيار النظبدأت ق

سدة الحكم في ليبيا, بدأت  إلى, وبعد وصول المجلس االنتقالي مليار دوالر 83تتجاوز في قيمتها 

 إضافة لمتابعة ول التي ساندت المجلس االنتقالينها شأن باقي الدأشالتطورات لحكومة القطرية تترقب ا

مزيد من بدأت خطوات إلنعاش تلك المشروعات, علي أمل في , و شاريعها واستثماراتها في ليبيام

 ( 2388. )عبد الظاهر,االستثمارات القطرية في ليبيا

كبر, أيجابية إثارا آالذي لعبته قطر في دعم الثوار,  أن يكون للدور السياسي وكان من المتوقع

هو ما قد يضر تقبلية أو الخالفات بين الثوار, المستخوف من حدوث بعض االضطرابات ال ولكن

بمصالح قطر باعتبارها الدولة العربية األولي التي شاركت في ضرب النظام السابق, وبالتالي فان أي 
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قد يهتز  , الذيلعبه المجلس االنتقالييدم في االستثمارات القطرية مرهون تماما بالدور السياسي الذي تق

 (2388)عبد الظاهر, .في ليبيادولية  تتدخالتماما في حالة 

أن  قدمت قطر عددا من المساعدات االقتصادية والمالية لليبيا, حيث أشار رئيس الوزراء القطري

 , ووعد بتقديم مثلهامليون دوالر 533إلى  233من  2388حتى مايو مساعدات إلى ليبيا قطر قدمت 

 (5/5/2388مر صحفي,  ) بن جاسم, مؤتالعسكرية". ليسللشؤون اإلنسانية و 

لم يكن لدى المجلس  ,نونية في بيع النفط الليبيبعد تجميد األرصدة الليبية والمصاعب القاو 

وغيرها, عندها لع المدعومة مثل الخبز والغاز الس ال لتغطيةدفع مرتبات الليبيين و لاالنتقالي مال كاف 

مليون دوالر  833انبرت قطر عارضة تسويق مليون برميل من النفط لحساب المجلس االنتقالي وتحقيق 

 (7: 80/2/2388.)صحيفة العرب, الطريق االعائدات عن هذمن 

لنفطية قطر بأرسال أربع شحنات من المنتجات ا ومن أوجه الدعم االقتصادي القطري أيضا قيام 

ندما رفضت شركات النفط العالمية تفريغ الشحنات في ميناء بنغازي قبل أن وع, مثل وقود الديزل والبنزين

تعهدت بتقديم ضمان مالي في حال إذا تخلف و يدفع المجلس االنتقالي ثمن إيصالها, تدخلت قطر 

 (22: 2380)شلوف, المجلس االنتقالي عن السداد.

 

ستفيد البنوك والشركات القطرية أن تمحللون بتوقع في ظل التوجه القطري االستثماري في ليبيا و 

من االستثمار في ليبيا, فليبيا كانت تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم, 

)عبد الظاهر, % من إجمالي اإلنتاج العالمي.2مليون برميل يوميا  أي ما يعادل  8.6بأنتاج يصل إلى 

2388) 
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 ثالثا: البعد اإلعالمي
على منوال تغطيتها لثورتي تونس ومصر مستفيدة من النجا   في ليبيا الجزيرةتغطية استمرت  

الذي حققته فيهما, وبدأت منذ اليوم األول للثورة الليبية بتغطية أحداثها, واتهمت من قبل النظام الليبي 

 في تفتيت األمة العربية", وقدية تنفذ أجندة قطر التابعة أصال  ل جندة الغرب"وأنها "قناة الفتنة", بأنها 

اتخذت الجزيرة موقفها بأن تكون مع الثورة وضد نظام القذافي, وبثت الكثير من األخبار والصور حول 

مجازر كتائب القذافي وقصفها للمدنيين في بنغازي وغيرها من المدن الليبية, واستمرت تغطيتها بنفس 

 ( 92: 2382) محمد عبد اهلل,  بمقتله.ة طرابلس والحقا لقذافي بسقوط العاصمالحرارة لحين سقوط نظام ا

األطلسي في ليبيا,   القوات القطرية في العمليات العسكرية التي قادها حلف شمال وأثناء مشاركة

 لم يسبق له مثيل على الثورة الليبية لم يترك أي تفصيل إال الجزيرةقناة  من تركيز إعالمي كان هناك

ولم تكن  ,ا العمل الصحفي المستقل والمحايدتجاوز كثيرا  مباديراه البعض ب وسلط عليه الضوء بأسلو 

قناة الجزيرة تعرض األحداث والتطورات في ليبيا فحسب, بل كانت تؤسس أيضا  للدور القطري القادم 

ن وتعبِّد له الطريق, وذلك عبر جعل الجزيرة ومن ورائها قطر تبدوان ليس فقط كمساندين للثورة بل كالعبي

 (2388)شمام, فاعلين في إنجاحها

برامجها المعتادة, وأصبحت بمثابة ورشة عمل  ألغت من مظاهر تأسيس الجزيرة لهذا الدور أنهاو 

علي مدي الساعة للتغطية وبث الصور الحية, باإلضافة إلدارة المناقشات والمقابالت, حتي إن شعار 

كما بدأت الجزيرة بعد أسبوي من اندالي , مستمرة" غطيةالقناة تحول من "الرأي والرأي ا خر" إلي "الت

االحتجاجات ضد نظام القذافي في استخدام العلم الليبي القديم الذي اختاره الثوار بديال عن العلم الليبي 

ثم ازداد هذا الحشد اإلعالمي مع مشاركة قطر  حايدة,غطية الماألخضر, مما يعد خروجا صريحا علي الت

في عمليات الناتو في ليبيا, وأصبحت تغطية القناة أكثر تحيزا حتي من حيث المفردات المستخدمة, مثل 
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. )فكري, إطالق لفظ "كتائب القذافي" علي ذلك الجزء من الجيش الليبي الذي ظل يقاتل بجانب القذافي

2382 :860) 

ون منهم السيد محمود شمام مسئول اإلعالم السابق للمجلس الوطني االنتقالي في حين يرى كثير   

يؤكد علي و أن الجزيرة لعبت دورا  كبيرا  في الحشد قبل ان تبدأ في االنحياز لطرف من األطراف الليبية, 

للسيد محمود الصالبي القيادي اإلسالمي الليبي "أن الجزيرة كانت منبرا  مفتوحا  منذ بداية الثورة الليبية 

شمام والسيد محمود جبريل وكان مكتب شمام لقيادة األزمة إعالميا في قطر, وكانت قناة ليبيا األحرار 

 ( 2388موجودة في قطر ومدعومة منها لتحقيق أهداف الثورة الليبية".)الصالبي, 

قطر بتقديم كل المساعدات المالية ل عالم الليبي الجديد خصوصا  حين أوعزت الجامعة  قامتو 

, حيث 2388العربية لشركات البث الفضائي بوقف التعامل مع التلفزيون الرسمي الليبي في مايو عام 

: 2380لوف, )ش .ذات الموقف المؤيد للثوارانتقال العديد من الليبيين إلى قناة ليبيا األحرار قطر سهلت 

22) 

وأضاف محمود شمام بأن الجزيرة تعطي انطباعا  يميل كثيرا للتيارات االسالمية وهذا ال يخص 

ليبيا فقط, وليس موقفا  جديدا , وأردف قائال : "عدة مرات أبلغت من األمير أنه يقف على مسافة واحدة من 

د أن نرى ذلك نريد من قطر الصديقة التي كل الفئات والتيارات, وأنه يدعم الديمقراطية ونحن بالفعل نري

وقفت معنا أيام الشدة أن تقف معنا في أيام التحول, فأيام اللعبة السياسية الديمقراطية تكون فيها تجاذبات 

وميل لطرف دون طرف, إذا كان األمر بالتوافق مع ما يطرحه طرف فهذا عادي أما إذا كان هناك دعم 

ضه, والقيادة القطرية تدرك أن الشعب الليبي الذي تحدى الديكتاتورية ال مالي واعالمي وسياسي فهذا نرف

 (2388يقبل بوصاية أي دولة عليه". )شمام, 
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ويبدو أن قطر توزي دعمها ل طراف الثورية بقدر تأييدها الشعبي, ومن خالل رؤيتها أن 

ف المتوقع عالقتها بالطر  المستقبل هو للحركات اإلسالمية بشكل عام , لذا فمن الطبيعي أن تقوي قطر

 ومن الطبيعي أيضا أن تواجه االنتقادات من األطراف األخرى.فوزه في االنتخابات, 

 رابعا: البعد العسكري
قتال الثوار الليبيين بالتفصيل وبعمق أكبر مما فعلته مع  يةلجزيرة الفضائقناة اتغطية  بدت

ولكن ما اتخذته قطر من  ,متوافقة مع السلوك الراهن لقطر الحركات الثورية في البلدان العربية األخرى

في  عندما قامت, وكان  تحوال جذريا في سياستها التقليدية ينإجراءات في ليبيا فاجأ العديد من المحلل

( في بأرسال ست طائرات من طراز ميراج لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي )ناتو  2388مارس 

وقد تدخلت قطر على مر  ,عية في السياسة الخارجية القطريةه الخطوة نقلة نو ومثلت هذ ,العمليات الجوية

ولكن لم يحدث من قبل أن أعلنت قطر علنا من خالل الوساطة  السنين في مجموعة من النزاعات الدولية

 (Roberts, 2011) دعمها لجانب واحد أو القيام بتدخل مباشر.

ولكن عندما نرى أشخاص بقوله: " للتدخل العسكريالقطري الدعوة رئيس مجلس الوزراء  برر

) بن لم يؤمن به" يالقذافولكن  ,يموتون كل دقيقة بعد دقيقة فالتاريخ لن يسامحنا أبدا ونحن نؤمن بالحوار

 (5/5/2388جاسم, مؤتمر صحفي,  

ار , كانت الطائرات القطرية تقلع بشكل منتظم من الدوحة لمد الثو 2388 وفي شهر إبريل

ولكن , أن قطر ترسل أسلحة دفاعية للثواروصر  رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم  , بالسال

التقارير من طرابلس تفيد بأن الدعم ذهب إلى أبعد من ذلك, حيث أكدت هذه التقارير بأن قطر تقوم 

لقطري بجلب كما قام الجيش ا ,غرب طرابلس وشرق ليبيابتدريب المقاتلين الليبيين في جبال نفوسة في 

 22وفي الهجوم األخير على باب العزيزية في  ,إلى الدوحة إلجراء تدريبات خاصة المقاتلين الليبيين

 (Roberts, 2011) أغسطس شوهدت القوات القطرية الخاصة على الخطوط األمامية للقتال.
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ليبيا, القوات القطرية في العمليات العسكرية التي قادها حلف شمال األطلسي في  بمشاركة

ات تصدرت قطر قائمة الدول التي وفرت السال  والذخيرة للمقاتلين الليبيين, حيث نقلت إليهم تجهيز 

ة والذخيرة عبر باخراتها التي نقلت أطنانا من األسلح 03وسي  87وقوات عبر أسطولها من طائرات سي 

لجنوب التونسي ليتم نقل كانت ترسو على شواط  جزيرة جربة وجرجيس في ا, حيث والمعدات اللوجيستية

بال دراسة تمت عمليات التسليح بعض  يرى البعض أنو  ,د إلى داخل األراضي الليبيةمحتوياتها فيما بع

 ( 28:  86/82/2382)صحيفة الشرق,  .غير المنضبطة ما خلق عددا من الميليشيات

ضافة لما سبق فقد أكد الفريق جوزيف شارل بوشار قائد عملية "الحامي الموحد" في حلف الناتو بليبيا  وا 

أن القوات المسلحة القطرية كانت الركيزة األساسية في تحقيق أنجح عملية في تاريخ الناتو والتي تمت 

على األرض الليبية ضد نظام القذافي, حيث أثبتت القوات القطرية قدرات فائقة في العمليات الميدانية 

صعوبات في التعامل مع الثقافة الليبية وفتحت بوابة التفاهم مع المواطنين الليبيين, الفتا  والقتالية, وذللت ال

 (89:  2382إلى الجهود المتميزة التي قامت بها طائرات النقل االستراتيجية. )الكايد و أمين,

 

 المزايا التي سمحت لقطر بلعب دور مهم في ليبيا:

لسياسي القطري تجاه الثورة الليبية كان له عوامل ساهمت في يعتقد أن المشاركة العسكرية والدور ا

 جعله دورا مهما وفاعال:

وهذا يسمح لقطر أن ترسل  طائراتها , الواليات المتحدةتحالفها مع أمن قطر مضمون من قبل  -8

على بعد ال يتجاوز  تهديدات من إيرانحتى مع وجود ميال إلى ليبيا  8833المقاتلة على بعد 

 ن الشمال الشرقي.ميال م 825

وهي ترى أنها وسيط له  ,المي والغربقطر في إدراج نفسها كوسيط رئيسي بين العالم اإلس ةرغب -2

وطوال األزمة في ليبيا اتبعت قطر , مع التحالفات المعادية للغرب برة وصداقات ضروريةخ
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وقد لجأ وزير الخارجية السابق في النظام الليبي موسى كوسا,  ,مع طرفي النزاي مماثال   تكتيكا  

وهذا يبرز أن قطر فهمت أن  ,غادرة المملكة المتحدةإلى قطر ل قامة فيها بعد أن اضطر إلى م

المسؤولين السابقين في النظام مثل كوسا يمكن أن يكونوا مفيدين في التفاوض مع فلول النظام 

 (Roberts, 2011) القديم والثوار.

 علي الصالبي المعارض السابق والليبي البارز قد أن يعت عالقة قطر القوية باإلسالميين, حيث  -0

 فبراير  87ويذكر أن أخاه إسماعيل الصالبي يقود لواء , اتصال مع النخبة في قطر كان على

تدرك و  ,على دعم مالي قوي من قطر نيتحصال ماهيعتقد انو والقائد العسكري عبد الحكيم بلحاج 

 قطر أن اإلسالميين جزء ال يتجزأ من المشهد السياسي الليبي وأن تهميشهم لن يكون صائبا.

في مرحلة ما بعد القذافي خاصة في القطاي النفطي والغاز والقطاعات  اقتصاديا   قطر أن تستفيد  -2

أما االستفادة األخرى فهي الثناء الكبير الذي تلقته من قبل  ,قل وأمن المنشلتذات الصلة مثل الن

 (Roberts, 2011)الحلفاء الغربيين الرئيسيين في لندن وباريس وواشنطن.

 

 ملخص معالم الدور القطري في ليبيا

 22قطر أول دولة عربية تدين استخدام القوة ضد المدنيين في ليبيا وطالبت النظام في  كانت -8

 بالتوقف عن قمع المدنيين. 2388فبراير 

 كممثل شرعي للشعب الليبي. 2388مارس  28 اعترفت قطر بالمجلس االنتقالي -2

 .ةاستضافت عددا من المعارضين الليبيين ومقر لقناة معارضة انطلق بثها من الدوح -0

مارس بتكليف الناتو بحماية  87لعبت دورا رئيسيا في حشد الدعم العربي لقرار مجلس االمن  في -2

 ن.المدنيين الليبيي

 .شاركت في الحملة الجوية بأرسال لطائرات ميراج -5
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علن رئيس االركان القطري اللواء حمد بن علي العطية أن جنود قطريين قاتلوا على األرض مع أ -6

 الليبيين.

 .وتسويق النفط عبر ميناء بنغازي لتصدير برمت اتفاقيات مع المجلس الوطنيأرس ما 27في  -7

صدقاء ليبيا بمشاركة قادة حلف األطلسي ورؤساء مؤتمر أاكتوبر استضافت قطر  26في  -8

 رحالت الى ليبياعدة أطلقت الخطوط الجوية التي شاركت عسكريا في ليبيا, وبعد ذلك  الجيوش

 (2388 /88/88,الصائغ). 2388في نوفمبر 

ويرى الباحث أنه بالرغم من اإلجماي الليبي على دعم قطر لثورة الشعب الليبي ضد نظام معمر القذافي 

بكافة أنواي الدعم السياسي والعسكري واللوجيستي واإلعالمي والمالي, إال أن هناك توجسات لدى البعض 

 لليبي .من تدخل قطر في السياسات الداخلية الليبية أو في القرار ا

ويبقى أبرز مالمح الدور القطري تجاه ثورة ليبيا هو وجود اتجاه جديد في السياسة الخارجية 

القطرية, وهو التحول من السياسة التقليدية إلى التدخل العسكري القطري بشكل غير مسبوق ضمن غطاء 

ي تونس ومصر دولي وفي إطار حلف الناتو, إضافة لتقلص االحتمال القائل بأن قطر ساندت ثورت

انطالقا من خالفاتها السابقة مع نظاميهما, حيث أن قطر كانت تربطها عالقات جيدة مع القذافي قبل 

 الثورة.

ومن أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه قطر في سياستها تجاه ليبيا هو تزايد القول بأن القطريين يتدخلون 

بدعوى أن قطر تفضل  االسالميين وتقوم بدعمهم أكثر من في الشئون الداخلية لهذه البلدان بعد ثوراتها 

يت غير غيرهم, وهذا من شأنه خلق أعداء غير ضروريين في وقت يمكن لقطر التمتع بنفوذ أقوى  إن بق

 منحازة لطرف دون ا خرين.
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  في آسيا بلدان الربيع العربيالفصل الثالث: السياسة الخارجية القطرية تجاه 

 .األول: السياسة الخارجية القطرية تجاه اليمن المبحث     

 : السياسة الخارجية القطرية تجاه البحرينالمبحث الثاني     

 السياسة الخارجية القطرية تجاه الثورة السورية :لثالمبحث الثا     
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في  بلدان الربيع العربيجية القطرية تجاه الفصل الثالث: السياسة الخار 

 آسيا

استمرت قطر في متابعتها للثورات العربية التي حدثت في قارة آسيا بعد تلك التي وقعت في 

يتميز هذا الفصل بأنه يتناول السياسة الخارجية القطرية تجاه , و أفريقيا في كل من تونس ومصر وليبيا

المنطقة العربية والعالقة دول لم تصل فيها الثورات إلسقاط النظام مثل سوريا وما تمثله من أهمية في 

القوية التي كانت تربطها مع قطر, ومثل البحرين وهي الدول الخليجية والجارة الصغيرة لقطر والتي 

يختلف المتابعون على كون ما حدث بها هل هو ثورة أم صراي طائفي مدعوم من الخارج, كذلك يتناول 

جربة وساطة بين النظام السابق والحوثيين, هذا الفصل سياسة قطر تجاه اليمن التي كان لقطر معها ت

 والتي تمس أحداثها هي والبحرين منطقة الخليج بشكل مباشر.

 .اليمن الخارجية القطرية تجاهالمبحث األول: السياسة 

اليمن وضعا خاصا بالنسبة لقطر, فهي موطن مهم لتحقيق مكانة إقليمية رائدة في منطقة الخليج  تمثل

  ويتناول هذا الجزء من البحث السياسة القطرية تجاه اليمن قبل الثورة وبعدها.

 قبل الثورة السياسة القطرية تجاه اليمن-4

وتحسنت العالقة , الماضي نتصف السبعينيات من القرنفي مبدأت العالقات بين قطر واليمن 

في مجلس األمن الدولي وجامعة الدول الداعمة لليمن دولة قطر  بشكل كبير بين البلدين بعد مواقف

وما أعقب ذلك م, 8992في اليمن في واالنفصال ية العربية ومجلس التعاون الخليجي أثناء األزمة السياس

 .قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأمير دولة علي عبد اهلل صالحالسابق من زيارات متبادلة للرئيس 

 (2383)العمراني, 
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صالح وحلفائه على الجنوب اقتصر الدور القطري على الرئيس اليمني السابق علي انتصار  منذو 

رأت قطر أن  اعتبر البعض , سعوديةترسيم الحدود بين اليمن وال وبعد, عم بسيط في جوانب أمنيةتقديم د

منذ لليمن يجية الوحيدة الخل ةقبلالكانت التي قطر  ابتعادا عنة صنعاء والرياض عالقهذا التطور في في 

لتمثل مدخال  مناسبا  اتخذته  2332ثم جاءت حرب الحكومة اليمنية والحوثيين في , عام حرب الخليج

في محافظة صعدة,  األولكانت قطر هي الالعب  2338و 2337قطر للعودة إلى اليمن, وفي عامي 

 الحوثيون في اليمن, وكانلها كورقة كما يرى متابعون الستخدامهم  الحوثيين التواصل معطاعت واست

يران. دوا أي سند دوليمجبرين على قبول الدور القطري كونهم لم يج )صحيفة الشرق  إال من قطر وا 

 (82/82/2382السعودية, 

والدة مراقبين حينها , طرحت قطر مبادرة لوقف الحرب مثلت حسب الوبعد توسع رقعة الحرب

كون موافقة الحكومة على رعاية طرف دولي مبادرة بين الحكومة ومتمردين عن الدولة  جديدة للحوثيين

وعرضت قطر إعادة إعمار صعدة وتعويض  كطرف مساو وليس تابعا لها, اعترافا  بالحوثيين تعد  

الخارجية  قيادة مساعد وزيرب 2338فبراير  80المتضررين, وأرسلت فريقا  عسكريا  إلى صعدة في 

 (2388)اللباد, , ل شراف على تنفيذ المبادرة بين الحوثيين والحكومة.القطري, سيف البوعينين

بطريقة  , فأعلنوكبار معاونيه حينها تحمل التدخل القطري الرئيس السابق علي صالحلم يستطع 

انتقادات حادة لقطر كونها كانت طرفا  إلى جانب الحوثيين  اوجهم ر مباشرة موت المبادرة القطريةغي

, لكن يمنيين آخرين رأوا أن سياسي في اليمن ابتداء  من صعدة وسعت ال إلنهاء الحرب بل للعب دور

 (82: 2383مواقف قطر كانت لصالح اليمن.)بوتشيك,

أن القطريين كانوا  ومن األمور التي تم التوقف عندها من قبل الحكومة اليمنية ما أثير حول

لحكم اليمن من  -الذي كان ممثال للحكومة اليمنية في المشاورات مع قطر - األحمرعلي يعدون اللواء 

م اليمني واستمرت عالقة النظا, قبل أن تنطلق ثورات الربيع العربي الل مشروي اتفق عليه الطرفان خ
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علنت عن تقديمه لليمن في مؤتمر المانحين في أوقفت الدوحة الدعم الذي أبعدها بقطر في دائرة التوتر, 

وقدره نصف مليار دوالر, إضافة إلى وقف برامج كثيرة كانت أعلنت عن تمويلها في  2336لندن عام 

اليمن, منها مدينة سياحية كبيرة تقع على أهم مواقع العاصمة اليمنية في جبل عصر المطل على كل 

 ( 82/82/2382)صحيفة الشرق,  صنعاء.

في  2339يناير  86ء رفض الرئيس اليمني السابق حضور قمة غزة التي انعقدت في وجا

الدوحة ليضيف كثيرا  إلى تعقيدات عالقته بقطر, ويقود الدوحة إلى صف خصومه الذين كانوا حينها مع 

وزير الخارجية (, بالرغم من  تعبير 2383) العمراني,  حضور اليمن قمة غزة بزعامة الدوحة ودمشق.

بكر القربي عن تقديره لجهود قطر وموقفها القومي واإلسالمي واإلنساني إزاء القضية  يأبالسابق يمني ال

حرصا على وحدة  تعول على قمة الكويت في مناقشة األوضاي في غزة, إال أنه اكد أن اليمن يةالفلسطين

اركة اليمن في قمة ن عدم مشإفي حين قالت المعارضة اليمنية  الصف العربي وعدم تكريس انقسامه,

 (2339) الفهيدي,  .اقليمية إمالءاتالدوحة جاء نتيجة 

إلى عالقة المملكة  الحوثيين سابقاملف اليمن بشكل عام و المثابرة القطرية بأزاء   يمكن تفسير رو 

العربية السعودية بدولة قطر, فدائما تشعر قطر أن المملكة سياسيا تنظر إليها باعتبارها األخت الصغرى 

. تها االقتصادية وعالقتها الدوليةفي الخليج وهو ما ترفضه قطر بالنظر إلى كاريزما قيادتها السياسية وقدر 

 (2383)الجرادي, 

الالعب  أتى في سياق سعيها لتكونضم الملفات اليمنية  قطر في ويرى آخرون أن حراك

تمتلك قطر نقطة تفوق بوحدة قيادتها السياسية وانسجامها, غير أن أهدافها , و اإلقليمي األهم في المنطقة

تساؤالت عن النتائج التي  أثارمع إيران السابق في اليمن ال تبدو واضحة بما فيه الكفاية, فتحالفها 

 (2383)الجرادي, ة من وراء هذا التحالف.ستجنيها المنطق
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 السياسة الخارجية القطرية تجاه ثورة اليمن  -2
 

سعت ففرصة ذهبية ال تعو ض,  2388وجدت قطر في الثورة اليمنية التي انطلقت في فبراير 

 تحظي عبد هللا ص لح, ولكن لم علالرئيس الس بق قطر للوس طة في بداية الثورة في اليمن بين المع رضة و

دخلت بكل ثقلها المادي واإلعالمي والسياسي لمساندة المعارضة اليمنية, وكان وزير ف بقبول هذه الوس طة

ة مظاهرات للجالي كما خرجت, خارجية قطر أول طرف دولي دعا الرئيس السابق إلى التنحي عن السلطة

 في اليمن الشعبية ضدهصالح بالتنحي عن السلطة رغم أن زخم االحتجاجات  اليمنية في الدوحة, طالبت

 (2382)برنامج حوار مفتو , كان اليزال ضعيفا  حينها.

وبدت قطر مع الثورة اليمنية مستمرة في سلوكها الداعم للثورات العربية, كما سعت لتأكيد 

في االجتماي االستثنائي الثاني لوزراء خارجية دول استقاللية قرارها وموقفها عن اإلطار الخليجي, ف

الصيغة  على تعديل بنود س الوزراء القطرياحتج رئي 2382 ابريل 83اون الخليجي يوم تعمجلس ال

ن الرئيس علي عبد اهلل صالح مراوي وسيبقى يراوي "ألحل االزمة اليمنية, مؤكدا   ةاالولى للمبادرة الخليجي

 (2388)نمر, ولن يقبل أي اتفاق يؤدي الى تخليه عن السلطة".

ها ورفض التدخل القطري في الخليجية, أعلن الرئيس السابق ترحيبه بوبعد إعالن المبادرة 

لة من أنصاره في , أمام حشود هائ2388وقال صالح, في الثامن من إبريل , الشؤون الداخلية لبالده

ن قطر, والمبادرة القطرية شرعيتنا نستمدها من قوة شعبنا اليمني العظيم وليس م"ميدان السبعين, 

)صحيفة العرب, إشارة إلى حديث وزير خارجية قطر عن مبادرة لتنحي صالح عن الحكم., في "مرفوضة

9/2/2388 ) 

زمة في انسحابها من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل األبعد ذلك أعلنت دولة قطر 

لى بالتوقيع ع قد اتخذت هذا القرار مضطرة بسبب المماطلة والتأخيرة أنها الجمهورية اليمنية, موضح
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المبادرة مع استمرار حالة التصعيد وحدة المواجهات وفقدان الحكمة مما يتنافى مع  ياالتفاق المقتر  ف

 (2388, ) موقع وزارة الخارجية القطرية. رو  المبادرة الهادفة إلى حل األزمة في اليمن في أسري وقت

تبرا الدوحة ه الخطوة بانسحابها من الوساطة الخليجية, ألنها بهذ ويرى البعض أن قطر أحسنت

مع توقيع صالح عليها, وقد نظرت قطر إلى ما  قيه المبادرة الخليجية, حتىتالمحتمل أن نفسها من فشل 

جري في اليمن على أنه ثورة شعبية, فيما تبدو نظرة دول مجلس التعاون الخليجي أقرب إلى أنها أزمة 

 (2388سياسية بين الرئيس السابق والمعارضة.)نمر, 

ا نظر آخرون أن قطر قد انسحبت ألن بنود المبادرة لم ترق إلى ما كانت تريده قطر من فيم

تمكين لجهات يمنية تتمتع معها بعالقات قوية بقدر ما تمكن الحزب الحاكم, لكن السفير القطري محمد 

اليمني,  العمادي يرى أن قطر انسحبت من المبادرة الخليجية ألنها رأت أن وجودها يسبب حساسية للنظام

 (9/5/2380فلثرت االنسحاب من أجل إنجا  المبادرة اليمنية. )العمادي, 

تمثل  التي أعلنتها قطر في البداية كانت المبادرة الخليجية ويعتقد يمنيون معارضون للنظام أن

وليس إلى تسوية معينة  مبادئها على تنحي الرئيس عن السلطة,في ترتكز حيث كانت  طوق النجاة لليمن

 (2388)علي,  لوضع نهاية لالضطرابات الدموية في بالده. همع

عن وزراء خارجية  ذي صدرالبيان الفقد أكد , القطريوبعيدا  عن تصريحات رئيس الوزراء 

 بتسليم السلطة إلى نائبه, والسما  السابقضرورة قيام الرئيس اليمني س التعاون لدول الخليج العربية مجل

جومه على قطر, وكأنها هي صاحبة ركز هالسابق الرئيس اليمني  , لكنللمعارضة بقيادة حكومة انتقالية

قطر تجاه  فبمواق, مع أنه أشاد يا  لحل األزمة اليمنيةموقفا  جماعيا  خليجمع أنها كانت تمثل , لمبادرةا

 (2388)علي, دعمها ألمن اليمن واستقراره. مؤكدا مرات عديدة  بالده

اسات وأبحاث تغطية الجزيرة  فيما يتعلق بتغطية قناة الجزيرة للثورة اليمنية, فقد تناولت عدة در و 

للثورات العربية ومن بينها ثورة اليمن, وفي هذا السياق جاءت نتائج استبانة أعدها الباحث اليمني إبراهيم 
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% من الشباب اليمني 27ي, حيث أكد بن قفلة حول حيادية قناة الجزيرة في تغطيتها للثورة اليمينة  كالتال

% أنها كانت منحازة للثورة والثوار والمعارضة, بينما قال الباقون 06أن الجزيرة كانت محايدة, بينما أكد 

 (9: 2388أنها أحيانا تكون منحازة. )بن قفلة, 

في ويرى الشباب اليمني حسب االستبانة السابقة بأن مال ك قناة الجزيرة كان لهم رأي واضح 

مناصرة الشعوب المظلومة ضد الحكام الظالمين, وأما بالنسبة الرتباط السياسة العامة لقناة الجزيرة 

بالسياسة القطرية, فأن الشباب اليمني ال يرى مشكلة في االرتباط, لكن المشكلة تكمن في أهداف السياسة 

فة أم أن دورها مصلحي, الخارجية لقطر, وهل لها دور إيجابي في مناصرة قضايا الشعوب المستضع

 (82: 2388لكنهم يرون أن الواضح هو الدور اإليجابي للسياسة الخارجية القطرية.)بن قفلة, 

 

التخريب والفوضى  ةيلسئو مالدوحة  صالححمل الرئيس السابق علي وبعد خروجه من السلطة, 

لها المسؤولية عن التداعيات المستقبلية للو  ضع بسبب تدخلها الذي وصفه التي وقعت في بالده, كما حم 

اليمني الحالي الرئيس بوصول  ( , لكن2/9/2382)صحيفة الحياة اللندنية, بالسافر في الشأن اليمني.

عادت العالقات القطرية اليمنية على المستوى الرسمي من جديد, وتوجه  عبدربه منصور هادي للسلطة

بزيارة  2382ج التنسيق المتبادل في أغسطس , ثم تو 2382رئيس الوزراء اليمني إلى الدوحة في إبريل 

الرئيس اليمني الجديد للدوحة برفقة اللواء علي محسن األحمر لبحث بعض الملفات. )صحيفة الوطن, 

2/8/2382 ) 

 هادي الحكيمي الرئيساهلل سالم اتهم المعارض السياسي عبدوبعد زيارة الرئيس اليمني للدوحة 

للواء علي محسن, واصفا  األمر اإلخوان وآل األحمر واقطر و التعاون مع و باالنقالب على شركاء الثورة, 

, وفي هذا السياق لم تتوقف كاء العملية السياسية االنتقاليةقاموا به على سائر شر  بنانقالب صامت

حاشد عن ضخ  نائب في البرلمان اليمني أحمدكشف الاالنتقادات لقطر حول دعمها ل سالميين, حيث 
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ما  ماليا  لحزب اإلصال  الذراي السياسي ل خوان المسلمين في اليمن, وأكبر أحزاب تكتل دولة قطر دع

وهو من قادة االحتجاجات ضد صالح, قطر بتجيير الثورة ضد صالح لحساب  واتهم حاشد, المشترك

وتونس  حركة اإلخوان في اليمن الذين يعدون حلفاء قطر في المنطقة حاليا , وتقود هي تحركاتهم في ليبيا

 (82/82/2382)صحيفة الشرق السعودية,  ومصر واليمن وفلسطين.

ليمن من الداعم االقوى لما سمى ثورة التغيير في اال خالف بين المتابعين أن قطر أصبحت 

لكن الخالف , هلل صالحل طاحة بالرئيس اليمني السابق علي عبداالكبير عالمي خالل الدعم المالي واإل

نما يأتي مدفوعا  برغبة  ,ورةلم يكن حبا  بالتغيير والثعم, فهناك من يقول أن ذلك حول دوافع هذا الد وا 

 (2380.)مقبل,  لسعوديةأو تابع لحليف باليمن كالسعودي من خالل اإلطاحة  قطرية بتقليص النفوذ

عملت قطر بكل ويشير البعض إلى صراي خفي بين قطر والسعودية في الساحة اليمنية, حيث 

عم االتجاه االسالمي المتمثل بحزب االصال  اليمني للوصول إلى السلطة في اليمن لكن قوة على د

المبادرة الخليجية التي أطلقها السعوديين كانت تقف حاجزا  أمام أحالم قطر ووصول اإلسالميين 

فة شنت صحي, وقد بادرة الخليجيةعمدت قطر وبكل قوة على عرقلة تنفيذ الم, فللسلطةالمتحالفين معها 

الشرق السعودية هجوما  على دولة قطر واستخباراتها على تدخلها في اليمن من خالل تجنيد أكثر من 

, عبر عالقاتها مع بعض مراكز القوى في الجيش ألف جندي إلى صفوف الجيش اليمني مائتي

 ( 2380اليمني.)مقبل, 

في  اقطري اسعودي اهناك توافقالمختص في الشئون القطرية الدكتور جمال عبد اهلل يعتقد أن ولكن 

قطر تترك إدارة والثورات التي حدثت مؤخرا على وجه الخصوص, و  فات األزمات في العالم العربيإدارة مل

ملفي البحرين واليمن إلى السعودية, بالمقابل تترك السعودية لقطر حرية إدارة ملفات أزمات في دول 

 ( 20/2/2380,.) مقابلة للباحث مع د جمال عبداهللعربية أخرى
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ويرى الباحث أن هناك تنسيقا بين قطر والسعودية فيما يتعلق بالوضع في منطقة الخليج على 

ن كانت قطر تسعى ألن تكون هي الرائدة في المنطقة بعيدا عن الهيمنة السعودية,  وجه الخصوص, وا 

ار مجلس التعاون لكنها رغم ذلك تدرك حساسية منطقة الخليج, لذا فهي تتحرك في المنطقة في إط

 الخليجي إضافة لجهودها الفردية, وهذا ما فعلته في اليمن والبحرين.

وفي ندوة حضرها رموز من المعارضة اليمنية جرت في القاهرة حول األوضاي في اليمن تم 

األكثر وضوحا , وكان محل إعجاب الشباب اليمني, والسيما وأنها كان  الموقف القطريالتأكيد على أن 

شوقي  , وقال عضو البرلمان اليمني التي رفعها شباب الثورة الدولة الوحيدة التي ساندت المطالبكانت 

عالميا  لكي تقف بجوار مطالب الشعب المشروعة: "القاضي  لقد فعلت قطر كل ما في وسعها سياسيا  وا 

 (2382, في الثورة في اليمن. )الجهمي,  حوار مفتو  مع رموز المعارضة اليمنية في القاهرة 

يتضح مما سبق أن السياسة الخارجية القطرية تجاه ثورة اليمن اختلفت عنها تجاه الثورات التي 

سبقتها في تونس ومصر وليبيا, حيث انتهجت قطر في الثورات السابقة المبادرة والسبق والمشاركة الفاعلة 

الدور انسحبت من المبادرة  المستمرة في دعم الثورات , لكنها في ثورة اليمن بعد وقت قصير من هذا

الخليجية, ويرجع ذلك لحساسية موقفها ولطبيعة عالقتها مع نظام صالح, إضافة لدخول السعودية كالعب 

رئيسي في القضية, وهذا يبين أن هناك صعوبات تواجه السلوك السياسي الفردي لقطر في منطقة الخليج 

السعودية عن أدوارها اإلقليمية في الخليج, وبعد  منها وجود مجلس التعاون كمظلة جماعية, وعدم تنازل

قدوم الرئيس اليمني الجديد عادت قطر إلى اليمن ويبدو أنها تسعى للعب ادوار اكبر, ويتوقع الباحث أن 

يتقدم الدور القطري في اليمن بشكل أكبر من خالل عالقاته مع أطراف يمنية متعددة ومن خالل مشاريعه 

 لي المتواصل لليمن.االقتصادية ودعمه الما
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 : السياسة الخارجية القطرية تجاه البحرينالمبحث الثاني

, وقد تطورت هذ العالقات إلى أن كاد عقود مضتإلى لبحرين يعود تاريخ العالقات بين قطر وا

يؤدي إلى نزاي مسلح لوال تدخل الملك فهد بن عبد العزيز لرأب  8986الخالف على جزر حوار عام 

حالة القضية إلى محكمة العدل الدولية التي قررت في مطلع العام الصدي بين  بأن  2338البلدين وا 

البحرين لها الحق في جزر حوار, لكن المحكمة قررت أيضا سيادة قطر على جزيرة زبارة, وجزيرتي جنان 

بو الرب, وحد  جنان,  ورغم الصراي القديم بين الدولتين فأنهما تقيمان عالقات دبلوماسية بينهما. )أ

2383 :82) 

 السياسة الخارجية القطرية تجاه الثورة في البحرين-4

ين, ثالثة أيام فقط بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك, حتى انطلقت االحتجاجات في البحر 

ما أطلقت ونظرا  لوجود , مانبتنحي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سل لتطالب, رفبراي 82وتحديدا في 

تعامل مع الفي بسبب الخطأ الحكومي  "مشاعر المحتجين الغاضبة البحرينية "استغاللعليه الحكومة 

لذي أقلق المكون األمر ا مدفوعة من إيران حاولت اللعب على وتر المذهبية وجود قلةتبين  مطالبهم

إلى جيرانهم,  التفت البحرينيون على تجاوز األزمة ة الحكومة البحرينيةبسبب عدم قدر , و ا خر وهو السنة

تدخل دري الجزيرة لحماية ا بوجوب اء القرار سريعا وحاسمجو  خارجية,م وجود أياد بعد أن تأكد له

 (82/6/2388)السعيدي,  ."الخليجيون وحدة واحدة"المنشلت, وإليصال رسالة واضحة ال لبس فيها: 

 

ن كانت التداعيات جاءت  ,العربي الخليجبلدان أبواب  طرق الربيع العربياستبعد كثيرون أن ي وا 

سعيدة بالربيع العربي, مثل قطر كانت بعض بلدان الخليج ف ,سب متفاوتة من بلد خليجي إلى آخربن

أكبر نقاط الضعف في الخليج العربي, حيث كانت  من البحرينوتعتبر جدا,  اخائفكان وبعضها ا خر 

ألولى محقة ومشروعة, وال خالف عليها من بدأت المطالب الشعبية او أكبر الخاسرين من الربيع العربي, 
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وفي بداية الربيع العربي  ,ارضة لتحقيق اإلصالحات الدستوريةقبل الحكومة التي قبلت الحوار مع المع

كانت البحرين قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مطلب التحول إلى ملكية دستورية عصرية, لكن المعارضة 

عان ما انحرفت المطالب اإلصالحية المشروعة إلى سلوكيات اندفعت كثيرا وبعيدا في مطالبها, وسر 

 (2388)بلقزيز وآخرون,  .ئفي غير مسبوقثورية, وانزلق المجتمع البحريني إلى اصطفاف وتخندق طا

ثورة المهم شين اقتصاديا  يعتبر البعض أن ما جرى في البحرين ثورة كغيرها من الثورات, "فهي 

ضد  نظاٍم ملحكي  طائفي  قبلي  لم يكن بمقدوره مواجهتها سوى بادعاءات إلحاقها  وسياسيا  واجتماعيا  ودينيا ,

 (28/2/2382".) ديوب, بأيران وتشييعها

فيما يعتقد آخرون بما فيهم القطريون أن ما حدث في البحرين ليس ربيعا, "بل هو مشروي 

عما حدث في تونس وليبيا عقائدي شيعي طائفي صفوي مدعوم من إيران إلقامة دولة شيعية, ويختلف 

ومصر, وما حدث في البحرين ال يعبر عن إرادة الشعب إنما يندرج تحت اإلرادة الخارجية". ) العمادي, 

9/5/2380) 

بشدة الحركة المعارضة في المتواجد في قطر  انتقد الداعية اإلسالمي يوسف القرضاويوقد 

السن ة, واعتبر أنها بذلك تختلف عن الحركات  البحرين, واتهمها بأنها ثورة طائفية شيعية موجهة ضد

االحتجاجية في مصر وتونس وليبيا ومصر, واستغرب القرضاوي بشدة قيام المتظاهرين البحرينيين 

 (. 7/2/2380)موقع سي إن إن, بمهاجمة أهداف للسن ة وحمل صور مرجعيات شيعية غير بحرينية.

حرين بعد األزمة, ولكن لم يلق ذلك قبوال من سعت قطر للوساطة بين المعارضة والنظام في الب

والتغطية  عن احتجاجات البحرين ى عدم إذاعة قناة الجزيرة أي أخبارالنظام, ورغم حرص قطر عل

تسجيل فيلم وثائقي حول قامت ب, فأن الجزيرة اإلنجليزية حرصت على التواجد في البحرين, و الضعيفة لها

بسبب  قطرج إلى تقدمت المنامة باحتجاحيث  ,ضة فيما بعدو ما استخدمته المعار االحتجاجات, وه

ومن جانبه , وافتراءاتأكاذيب  بأنه ما جاء به الصحف البحرينية الفيلم ووصفت وبدورها انتقدتالفيلم, 
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قل قناة الجزيرة بتنفيذ أجندة خفية ومحاولة إثارة القال للحكومة ي, النائب السنى الموالياتهم خميس الرميح

)صحيفة اليوم السابع,  الذى تعقده حكومة البحرين مع المعارضة. يبثمار الحوار الوطن واإلضرار

8/8/2388)  

عدة تقارير إلى لعب  ما أشارتو ورغم الحديث عن خالفات سابقة وحالية بين قطر والبحرين 

قطر يخي بين , وخاصة في ضوء الخالف التار 2388قطر دور ا في دعم احتجاجات البحرين في فبراير 

بعد تولي  8996على مشاركة البحرين في مؤامرة لقلب نظام الحكم في قطر في  وكنوي من الرد والبحرين

 (2380)مقبل,  األمير الحالي.

إال أن قطر بددت ذلك وشاركت عسكريا ضمن قوات دري الخليج لدعم النظام الحاكم في 

ال, استبعادها األداة عودية أو بمصر مث يعنى بالضرورة صغر حجم قطر كدولة مقارنة بالسالبحرين, وال

الوقت ذاته, والعتبارات خاصة بحجمها,  يسياستها الخارجية, ولكن يالحظ ف تنفيذ أهداف يالعسكرية ف

 يحرين تم إرسال القوات القطرية فحالة الب يفف ,إطار جماعي يرية فتفضيلها استخدام هذه القوة العسك

. 2388مارس  يالبحرين ف يدعمت النظام الحاكم ف يلجزيرة التإطار قوات دري ا يها فسابقة من نوع

 (2382)رجب, 

ن إرسال دري الجزيرة يأتي تطبيقا لالتفاقيات الموقعة أ وتدافع قطر عن مشاركتها العسكرية بالقول

عيسى آل ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن  عوةدوفي ظل بين دول مجلس التعاون الخليجي, 

 (. 85/0/2388في وضع دقيق وحساس. ) الجزيرة نت ,  وار وطنيخليفة  لح

عملت قطر بعد ذلك على تعزيز تعاونها االقتصادي مع البحرين, وأكدت حرصها على تقوية 

االتفاقات االقتصادية مجموعة من  تمتالعالقة مع البحرين والوقوف معها في مواجهة مشاكلها, فقد 

 825بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو  حيث ,عمق العالقات بين البلدين أكدتالتي  والتجارية
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مليون دوالر , فيما بلغت  707بلغت واردات قطر من البحرين و  , 2388يون دوالر في نهاية عام مل

  (22/2/2380مليون دوالر.)صحيفة الراية ,  87.5صادراتها إلى البحرين 

بمشاركة  يعتبر ما حدث في البحرين ثورة شعبية, وهذا تحقق فعلياويعتقد أن الدور القطري  لم 

ما تمثله البحرين من مصلحة , إضافة لحتواء الوضع هناكقوات دري الجزيرة التي تدخلت الفي  قطر

ر من التدخل في استراتيجية مهمة لكل من الواليات المتحدة والسعودية اللتين يتوقع أن تكونا قد حذرتا قط

, كما أن قطر حريصة على استقرار منطقة الخليج وخصوصا جوارها المباشر وهذا ما يجعلها هذه الحالة

تقف مع الحكومة البحرينية رغم خالفهما القديم وقد أكدت مشاركتها العسكرية مدى حرصها على ذلك, 

 كما يعزز هذا انضواء قطر تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي الذي تفضل قطر العمل في إطاره في

 المنطقة الخليجية.
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 السياسة الخارجية القطرية تجاه الثورة السورية :لثالمبحث الثا
 

قف العربي إلى ثالثة مواقف م المو اانقس في ظل الشعب السوريداعما لثورة جاء الموقف القطري 

 واليمن,  الخليج وعلى رأسها قطر والسعوديةمع الشعب السوريأ تمثلها دول دول  , حيث وقفترئيسة

 دول تقف ضد الشعب السوري تمثلها الجزائر والعراق, وموقف ثالث محايد ويمثله األردن ولبنان.و 

من حيث متانة العالقات مع متميزا, تجاه سوريا النقاط التي تجعل الموقف القطري  يوجد بعض

أقرب إلى إيران من بقية  بدت قطر , إضافة إلى أنالنظام السوري قبل الثورة والتوافق الكبير بين البلدين

 (2: 2382)تعتاي,  دول الخليج العربي المهتمة بالحد من أذري إيران الممتدة هنا وهناك.

 العالقات القطرية السورية قبل الثورة-4

, 2330يعتبر التاريخ المتعلق بالعالقات السياسية واالقتصادية بين سوريا وقطر حافال منذ عام 

اصة في اتفاقية شملت مجمل أوجه النشاطات العامة والخ 80قيع نحو وقد نتج عن هذه العالقات تو 

, وقد صدرت عنه  2335مع مطلع عام  القطريي السوري ُعقد المؤتمر االستثمار حيث البلدين, 

شهدا محطات اقتصادية مهمة ومميزة, بدءا  بتأسيس  2337و 2336كما أن عامي  ,مقترحات متنوعة

مليارات دوالر, مرورا  بالمشاريع السياحية  5من سوريا برأس مال قدره المصرف اإلسالمي الذي انطلق 

القطري برأس  ال  إلى تأسيس البنك السوريالقطرية, وصو  الساحل السوري التي تنفذها شركة الديارعلى 

مليون دوالر, كما ظهر تعاون اقتصادي رفيع المستوى تزامن مع ازدياد ظاهرة تبادل  833مال بلغ 

ن بين البلدين, وارتفاي نسبة العمال السوريين في قطر, وتسجيل نسبة متزايدة سنوية بين عدد المستثمري

 ( 25/88/2335سيا  البلدين.)صحيفة الشرق األوسط, 
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اء بعض الدول للمقاومة رغم استي الدعم السورير المواقف السورية, وأشادت بدعمت قط سياسيا  و 

 النزاي مع البحرين مثال .بعض الملفات كزاء دمشق الدوحة إوفي المقابل دعمت  ,العربية, كالسعودية

 (2: 2382)تعتاي, 

ورغم المحافل العديدة التي ظهر فيها رئيسا البلدينأ كانت اإلشارة األوضح إلى تقارب الدولتين 

لذي , عندما افتتح األسد دار األوبرا السورية بحضور األمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني ا2332 في

الدور الكبير الذي قامت به قناة الجزيرة, عندما حصدت لما سبق يضاف , و قوبل يومها بحفاوة استثنائية

جماهيرية ساحقة لدى الشاري السوري, وتمتعت بمصداقية كبيرة أثناء تغطيتها ل حداث الكبرى التي 

 (2382, أبراش) عصفت بالوطن العربي في السنوات العشر األخيرة قبل هبوب ريا  الربيع العربي.

فت العالقات بين  كبيرة ستراتيجي, كما كان لقطر جهوداقطر وسوريا بأنها عالقات تحالف  وُوص 

رفيق الحريري, ومنها إقناي رئيس الوزراء اللبناني السابق في إنهاء عزلة دمشق بعد اتهامها باغتيال 

 ( 83: 2382وريا. )الحسن, الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي بتحسين عالقات بالده مع س

استضافت قطر قمة غزة الطارئة في الدوحة وكان أبرز الحاضرين هو الرئيس  2339وفي يناير 

السوري بشار األسد الذي أقنع أمير قطر أن يعقد القمة بمن حضر, وكانت تربط الزعيمين عالقات 

أن الريا  التي هبت ضد النظم وبالرغم من العالقات الوطيدة بين الجانبينأ إال شخصية قوية جدا, 

كانت بداية الفتور في العالقة بينهما وكانت نقطة البداية هي الموقف و الحاكمة في دول الربيع العربي, 

القطري المؤيد والداعم للثورة في ليبيا, وتحول الفتور في العالقة بينهما إلى حالة من التوتر خالل  األزمة 

التوتر في العالقة الرسمية بينهما  إلى حد توجيه مندوب سوريا في الداخلية السورية, ووصلت درجة  

خالل اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بتاريخ  ة عبارات مسيئة لوزير خارجية قطرالجامعة العربي

 ( 2388لمناقشة األوضاي المتوترة في سوريا.)أبوشبيكة,  82/88/2388
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 ةالسياسة القطرية تجاه الثورة السوري-1

تختلف الثورة السورية عن بقية الثورات األخرى في البعد الدولي الذي تدحرجت به االمور, إضافة 

حيث كان , ضيا للشعب السوريمر  يقطر الموقف اللم يكن وفي بداية الثورة لبقاء النظام واستمرار الثورة, 

, الشعب ضد نظام األسدوف إلى جانب الوقالدوحة  ختارت, ولكن بعد فترة من السكوت االموقف ضبابيا

,كان من أهم  86/83/2388وقد بدأ التحرك القطري من خالل الجامعة العربية باستصدار بيان بتاريخ 

بنوده: الوقف الفوري للعنف, وتشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء قطر, واالتصال مع 

الوزارية العربية المكلفة بالتعامل مع األزمة  أطراف النزاي لعقد حوار وطني, ومن خالل رئاسة قطر للجنة

 (860: 2382جاءت المبادرة العربية لتعكس الرؤية القطرية. )فكري, 

 ة على خلق إجمايوتدرجت الدوحة في تصعيد مواقفها تجاه النظام السوري, حيث عملت الدوح  

طاب السياسي الرسمي عربي لممارسة الكثير من الضغط على النظام السوري, كما تصاعدت حدة الخ

هو الذي  إن رفض دمشق التعاون مع خطة السالم العربية"ظام األسد, مثال ذلك مقولة القطري ضد ن

 (2388)النابلسي, ". سيؤدي إلى تدويل ل زمة

بعالقات متينة التحول في العالقات بين قطر وسوريا خاصة مع تضحيتها هذا ويقف كثيرون أمام 

ة في سوريا تقدر بستة مليار دوالر, لكن حسب عدد من المراقبين فأن هناك عدة باستثمارات قطرية كبير و 

 أسباب وراء تحول موقف قطر من نظام األسد, منها:

خصوصا بعد انكشاف الدور  ي من محاوالت الهيمنة اإليرانية دول الخليج العربو قطر  تخوف -8

عام لدول مجلس الموقف الاإليراني لما يحدث في البحرين, مما استدعى موقفا منسجما مع 

 توجيه ضربة الخليج, وبما أن سوريا هي حليف رئيسي إليران, فبأمكان دول التعاون  الخليجي

 (2382)رجب,  السوري. ل العمل على إسقاط حليفهاموجعة إليران من خال
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ونظرا ألن  ,السعودية على دول الخليج العربي الخروج من مدار الهيمنة الرغبة القطرية في  -2

للدور  ا   في ظل التراجعالزالت تعيش صراي الدور والزعامة والنفوذ خصوصلمنطقة العربية ا

التاريخي المؤثر لمصر في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق األوسط برمتها بسبب انشغالها 

: 2382يناير, لذا سعت الدوحة لشغل هذا الدور.)فكري,  25بأوضاعها الداخلية بعد ثورة 

862) 

من تنفيذ  يمكنهااأليديولوجية على القيادة القطرية وغلبة الطابع البراجماتي وهذا  تأثير غياب -0

 سياسة خارجية مميزة تحقق مصالحها.

لم تتدخل في سوريا قبل أن ترى الشعب السوري يصرخ ويحتج الموقف اإلنساني لقطر فهي  -2

ترويج النظام السوري لفكرة وجود أجندة  بأنقطر  اعتقاد, و على قمع ثورته بالقتل واالعتقاالت.

خاصة مع قصف النظام السوري للمدارس ودور  لترويج باط بأنه خفية لبعض الدول ضده

 (2: 2382)تعتاي, .العبادة

بين من الثورة السورية بثالث مراحل زمنية محددة شهدت تحوال  نوعيرا في العالقات تمثل موقف قطر 

اعد األحداث وطريقة مواجهة بشار األسد ل زمة لتتراو  بحسب المراحل بسبب تصقطر والنظام السوري 

 التي مرت بها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, وهذه المراحل هي:

 1044 سإلى أغسط 1044ذ اندلع الحتجاجات في مارسمن :ـ المرحلة األولى4

ففي حين كانت  ,سوريا برز موقفان متناقضان طبيعة األحداث في تجاهغموض الموقف  مع

تقف بقوة إلى جانب االحتجاجات الشعبية السورية, وتفتح شاشاتها القطرية الجزيرة إضافة إلى الصحف 

قطر خالل الشهور الخمسة األولى التزمت  وصفحاتها على مصراعيها أمام قيادات المعارضة السورية,

م النصح والمشورة لسوريا, وتبادل أمير قطر لالتصال مع الرئيس الحذر, فاكتفت بالدعوة للحوار وتقدي
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إبريل  2, فيما قام وزير الخارجية القطري بزيارة لسوريا في 2388 مارس 03 األسد  يوم

 (6: 2382.)الحسن, 2388

زخم على المستوى إضافة للما بثته القنوات الفضائية من أحداث العنف والقتل في سوريا ونتيجة ل

في  ةمجزرة حما وخاصة بعدتشهد تحوال  في أواخر هذه المرحلة, القطرية الشعبي بدأت المواقف الرسمية 

قتيال , األمر الذي ترتب عليه حدوث تحول في موقف  809والتي ترتب عليها سقوط  2388يوليو 08

نم  .ي انتفاضة شعبية تطالب باإلصال ا هقطر, انطالق ا من إدراكها أن سوريا لم تكن تتعرض لمؤامرة, وا 

 (2: 2382)تعتاي, 

ا على موقف  2388 ولى السفارة القطرية في يوليحادث االعتداء عب الموقف القطري تصاعدو  احتجاج 

عليق إلى ت 2388 ويولي 88لحكومة القطرية يوم قناة الجزيرة من األحداث في سوريا, األمر الذي دفع ا

غالق سفارتهايرها من سحب سف عملها ثم  (2388. )النابلسي, دمشق, وا 

 1041حتى يناير   1044من أغسطس  :ـ المرحلة الثانية 1

إلى موقف  قف فرديحيث تحولت من مو  ,وقف قطرمث لت هذه المرحلة نقطة تحول فارقة في م

 مواقف التي دفعت في, ولكن هذا الموقف الجماعي سبقه العديد من المع دول مجلس التعاون جماعي

دولة  منها استدعاء قطر وعدد من الدول الخليجية سفرائها من دمشق, حيث كانت قطر أول هاتجاه

 ( 41/8/1044 )النابلسي,. وقامت بأغالق سفارتها هناك ,عربية تسحب سفيرها من دمشق

معارضته ألسلوب تعامل السلطات السورية مع  2388أغسطس 25بدى أمير قطر يوم كما أ

ا وزير خارجيته الشيخ حمد بن جاسم في اليوم التالي حين دعا القيادة االحتجاجات, وهو  ما أكده أيض 

كما أكد الشيخ حمد بن جاسم , السورية إلى البدء في إصالحات سريعة من أجل احتواء الموقف المتأزم

د حرص العرب على حل األزمة السورية دون تدخل أجنبي, الفت ا إلى أن األس 2388 أكتوبر 26يوم  في

 (  83/0/2382لم يوافق على كل ما قدمه العرب. )موقع بي بي سي, 
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في إطار جامعة  إلى تسوية سلمية ل زمة السورية إلى أن توفر حلوال تؤديقطر في البداية  سعت

جراء  2388أغسطس  27فقد اعتمدت الجامعة العربية منذ  ,الدول العربية مبادرة استهدفت وقف العنف وا 

,  ووفق قرار الجامعة العربية  تشكلت  لجنة 2388لشامل مع المعارضة, وفي أكتوبر الحوار الوطني ا

عربية وزارية برئاسة وزير خارجية قطر  مهمتها االتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف لتنفيذ 

 .يةاإلصالحات السياس

 رية الرسمية على ما يلي:وبعد مناقشات اللجنة التي ترأستها قطر, ثبتت الخطة الموافقة السو 

 وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين. -8

 اإلفراج عن المعتقلين بسبب األحداث الراهنة. -2

 إخالء المدن واألحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة. -0

ة والدولية للتنقل بحرية فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل اإلعالم العربي  -2

: رقم رار الجامعة)قفي جميع أنحاء سوريا لالطالي على حقيقة األوضاي ورصد ما يدور من أحداث.

7222 ,22/8/2382 ) 

لم تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها مما حدا بمجلس الجامعة أن يقرر اعتماد جملة من  

اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية, ودعوة جميع أطياف اإلجراءات, من بينها إيقاي عقوبات 

المعارضة السورية لالجتماي في مقر الجامعة العربية خالل لالتفاق على رؤية موحدة للمرحلة االنتقالية 

 المقبلة في سوريا, وفي ذلك االجتماي بعد أن تبلورت فكرة إرسال بعثة مراقبين عربية إلى سوريا.

ز الخوف وبدء التصدي الشعبي دفاعا عن النفس ضد أعمال القمع العسكري وبعد انهيار حاج 

إثر ذلك إرسال بعثة على وتم  ,2388ديسمبر  89واألمني وقعت الحكومة السورية على البروتوكول في 

/ 08/8)بن جاسم,كلمة أمام مجلس األمن, المراقبين العربية وهي أول تجربة في تاريخ الجامعة العربية.

2382) 
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 1044 بداية عامحتى   1041في الفترة من يناير : لثةـ المرحلة الثا 4

فقد قامت قطر فضال  عن جهودها في  في هذه المرحلة, الموقف القطري ضد النظام السوري تصاعد

 إطار الجامعة العربية باقترا  إجراءين من أجل التعامل مع الوضع المتأزم في سوريا:

, وهو االقترا  الذي قدمه لتدخل الدولي مثلما حدث في ليبيااقترا  إرسال قوات عربية بدال  من ا  -8

فزيوني مع شبكة "سي بي إس", في لقاء تل 2382يناير  82خليفة يوم  أمير قطر الشيخ حمد بن

يجاد مناطق آمنة ومراقبة وقف إطالق النار.  وذلك بأدخال المساعدات وا 

 2382 رفبراي 27الدولي يوم دعم المعارضة بالسال أ حيث دعا الشيخ حمد بن جاسم المجتمع   -2

إلى التعجيل بفكرة تسليح المعارضة السورية وتوفير مالذ آمن لها, والسيما بعد الفشل في إقرار 

 (8: 2382)الحسن,  المبادرة العربية بمجلس األمن.

زاء   : الوضع أكدت قطر على ما يليتفاقم وا 

دعم مقتر  النقاط الست األولية للمبعوث المشترك ل مم المتحدة و جامعة الدول العربية مع  -8

و  22/8/2382التأكيد على مبادرة الجامعة العربية القائمة على قراري مجلس الجامعة في 

 .ولية وما يتفري عنها من مقترحاتو هي تستوعب بالكامل مقتر  النقاط الست األ 82/2/2382

 رة إرسال قوات عربية أممية مشتركة إلى سوريا لحفظ السالم . ضرو   -2

 إقامة مناطق آمنه على األراضي السورية .   -0

 توفير كافة أشكال الدعم بما فيها المساعدات اإلنسانية والضرورية للشعب السوري. -2

 م السوري لحمله على االنصياياالرتقاء بأساليب الضغط السياسي و االقتصادي على النظا   -5

 رادة الشعب السوري في التطلع إلى اإلصال  و الديمقراطية. إل

اق القوى السياسية السورية على باهتمام اتفكثفت قطر متابعتها ل وضاي في سوريا حيث تابعت 

ها الدولة السورية " الذي يتضمن المبادا األساسية التي ستبنى عليوي العهد الوطني لسوريا المستقبلمشر "
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لمجلس الوطني السوري لالستمرار في جهوده لتوحيد كافة أطياف المعارضة األخرى.) بن ا دعتالجديدة و 

 ( 8/2/2382جاسم, 

تخليص الشعب السوري, وطالبت المجتمع الدولي ببذل  يأكدت قطر استعدادها للمساهمة ف

آمنا الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "نريد مخرجا  حل خارج مجلس األمن, وقال إليجادالجهد 

ن التغير قادم ولكن نريده بأقل ألى "إري دون حرق االرض" مشيرا للقيادة السورية وترك الشعب السو 

 (.6/6/2382الخسائر". )بن جاسم, 

بعد ذلك سعت قطر بشدة للحصول على االعتراف الكامل باالئتالف السوري الجديد ليكون هو 

ارضة السورية الحاضرة وعلى رأسهم جورج صبرا "كل المع ي الوحيد لكل السوريين, ودعتالممثل الشرع

وا وأال تفرقهم االختالفات, رئيس المجلس الوطني ومعاذ الخطيب رئيس االئتالف الجديد إلى أن يتفق

عتراف ننا سنسعى من االن باال"ثقوا بنا أل قائلة: الثقة بالسعي القطريالمعارضة السورية إلى  ةداعي

االصدقاء سنسعى في الجامعة العربية وفي مجلس التعاون ومع  حنون,  الكامل بهذا الجسم الجديد

".) بن السوريين الوحيد والشرعي الذي يمثل كلهو الجسم  ليكون هذاريكان يضا مع االمأوربيين و األ

 (  88/88/2382جاسم, 

كانت قطر أول دولة في العالم تفتتح سفارة لالئتالف الوطني السوري  2380مارس  27وفي 

, بتسليمها مبنى السفارة السورية لالئتالف السوري واعتبار نزار الحراكي سفيرا لسوريا وشخصية بالدوحة

دبلوماسية رسمية, إضافة لرفع  علم الثورة السورية فوق مقر السفارة بحضور رئيس االئتالف السابق معاذ 

 (82: 28/0/2380الخطيب. ) صحيفة العرب, 

لقطرية تدرجت تجاه الثورة السورية حيث كانت مراقبة وأقرب يمكن القول أن  السياسة الخارجية ا

خالل المرحلتين الثانية والثالثةأ ففي المرحلة الثانية قادت  تاتضحإلى الحياد في المرحلة األولى, ثم 

 لحياد إلى محاولة وقفقطر والسعودية المنظومة العربية في التعاطي مع األزمة فتحول موقفها من ا
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شعب السوري, من خالل طر  حلول دبلوماسية ل زمة في إطار العمل العربي المشترك, المجازر بحق ال

للجنة الوزارية  ترأسهاوهو ما تجسد في المبادرة العربية األولى, ثم جاءت قطر لتقود المرحلة الثالثة بحكم 

  والتغيير, إلى العربية المعني ة بالشأن السوري, فتطور الموقف بشكل جذري من مطالبة األسد باإلصال

مطالبته بالتنحي لنائبه, وهو ما تجسد في المبادرة العربية الثانيةأ بعدها تطور الموقف في اتجاه التدويل 

والمطالبة بدخول قوة عربية ودولية لحماية الشعب السوري وتسليح المعارضة, ورفض الحوار مع بشار 

 (83: 2382)الحسن,  األسد, وهي خيارات دعمتها قطر والسعودية.

رؤية  ينبع من رغبتها في مل" في سورياأن تدخلها  ة قطرن لسياسيالمعارضبعض اعتبر وقد 

المنطقة, وأنها ال تملك رؤية خارج إطار األولويات الغربية, والبعض ا خر  فيمشروي ديمقراطي حقيقي 

نظام األسد الرتكاب ل ررات, فيما اعتبره آخرون بمثابة رخصةقال: إنه ال يمكن فهمه مهما ُطر  من مب

جرائمه, باعتباره عق د األزمة, وأضاي فرصة إصال  النظام, بل وذهب كثيرون إلى أبعد من هذا بالقول: 

 (83: 2382)الحسن,  ."إن الجامعة أصبحت مطية ُتستخدم ألغراض دول الخليج وأجندتها

 

 غيابلعدة امور منها أن ن هناك اعتبارا فأتجاه األوضاي في سوريا وفي قراءة للدور القطري 

تغلة ما تملكه , مسدورا محوريا في المنطقة العربيةأن تلعب   قطرهيأ لفي المنطقة العربية   الدول الكبرى

 من خالل ,ن المواطن العربي وعقليتهلتثبيت هذا الدور في وجداقطر تسعى و من قدرات اقتصادية, 

كمؤسسة إعالمية رسمية لدولة  ناة الجزيرة الفضائيةوهذا ما تعكسه ق ,القتراب أكثر من همومه وأمانيها

, قطر, فالجزيرة  كان لها دور سياسي بغطاء إعالمي في الثورة التونسية, والمصرية, والليبية, واليمنية

 والسلوك والموقف نفسه  تنتهجه  مع ما يحدث في سوريا .
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وخصوصا  مع الدوليمنسجما مع موقف المجتالمؤيد للثورة السورية موقف  قطر كما جاء 

الواليات المتحدة االمريكية, كما انسجم مع مواقف دول الخليج المتوجسة من إيران وحلفائها السوريين 

 .ضربة موجعة إليرانالعمل على إسقاط النظام السوري  خاصة بعد أحداث البحرين مما يجعل 

العربية كان مقيدا بسبب  يعتقد الباحث أن سلوك قطر تجاه الثورة السورية رغم قيادتها للجهود

األبعاد الدولية للملف السوري والتي تمثلت في الدور الروسي والصيني لتحجيم القرارات الدولية بحيث ال 

يكون هناك تدخل عسكري في سوريا كما حدث في ليبيا والتحالف القوي بين إيران وسوريا والعراق, ورغم 

قات متينة مع النظام السوري مما يدل على براجماتية ذلك حاولت قطر قيادة الجهود بقوة مضحية بعال

 ومرونة السياسة القطرية وقدرتها على إدارة التحول الحاد في العالقات  الدولية.
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 الفصل الرابع: السياسة الخارجية القطرية تجاه القضية الفلسطينية

 قبل الربيع العربيتجاه القضية الفلسطينية المبحث األول: السياسة الخارجية القطرية 

 في ظل الربيع العربيتجاه القضية الفلسطينية المبحث الثاني: السياسة الخارجية القطرية 
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 الفصل الرابع: السياسة الخارجية القطرية تجاه القضية الفلسطينية
 

والمسلمين, وتحاول كل دول المنطقة تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب 

الطامحة ألدوار إقليمية  ودولية أن يكون لها دور فعال  ومؤثر في مسارات القضية الفلسطينية المتعددة, 

وفي هذا اإلطار يستعرض هذا الفصل الدور القطري تجاه القضية الفلسطينية وعلى وجه خاص في ظل 

يزا, ويعتقد أن هناك ارتباطا قويا بين الربيع العربي والقضية الربيع العربي الذي لعبت فيه قطر دورا مم

الفلسطينية حيث عانى الفلسطينيون من الظلم واالضطهاد بما ال يقل عما عانته الشعوب العربية التي 

 حدثت في بالدها الثورات.

قبل الربيع تجاه القضية الفلسطينية المبحث األول: السياسة الخارجية القطرية 
 العربي

 

تجاهها, وظهر هذا في   الفلسطينية, وكان لها موقف صريحوقفت قطر تاريخيا مع القضية 

منذ حصولها على االستقالل, وكانت قطر من الدول التي تم فيها  تعددةيحاتها الرسمية ومواقفها المتصر 

مر فلسطين في مؤتوالذي تحول إلى سفارة بعد إعالن قيام دولة , لمنظمة التحرير الفلسطينيةافتتا  مكتب 

 (20: 2388. )قنديل, 8988الجزائر 

خطابات أمير دولة قطر قراءة بقيت القضية الفلسطينية حاضرة في السياسة القطرية, ويمكننا من 

أن نستنتج توجه سواء الحاليين أم السابقين  والتصريحات الصحفية وتصريحات وزير الخارجية القطري

 8972سنة  ما قاله أمير قطر مثاال لذلكالقضية الفلسطينية, و عم دالسياسة الخارجية القطرية تجاه 

نها محور سياستنا وعالقتنا مع إيتنا مثلما هي قضية الفلسطينيين نها قضإالمهم هو القضية الفلسطينية "
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 ."الدول ونحن عندما نضع ميزانية التنمية نحسب أوال  حساب التزاماتنا بشأن القضية الفلسطينية

 (25: 2388)قنديل,

والتي ترأستها قطر قال رئيس الوزراء القطري الشيخ  ,2380وحتى آخر قمة عربية في مارس 

حمد بن جاسم: "إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضيتنا المركزية حتى يتوفر لها الحل العادل والدائم 

في إقامة الدولة والشامل الذي يحقق للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة, وفي مقدمتها الحق 

 (  25/0/2380صحيفة النهار, )الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

مواقف دولة قطر من األوضاي التي مرت بها القضية الفلسطينية قبل الربيع  ونستعرض هنا

 من خالل المحطات التالية: العربي

 تسوية السلميةتطور الموقف القطري  من عملية ال-4
العبارة التالية التي وثقت في موقع وزارة الخارجية القطرية موقف قطر من عملية ربما تلخص 

مقاومة بالتصدي للعدوان للمطالبة  ئيل أوإسرا فتح جبهات عربية ضدل التسوية: "وال تدعو قطر

لب نحن ندعو للسالم وال ندعو لالقتتال مع إسرائيل وال نطوزير الخارجية القطري: "قال ", حيث اإلسرائيلي

اقتتاال مع إسرائيل, ولكن ندعو لموقف عربي يحترمنا من خالله الناس وال أعتقد أن الدول العربية جاهزة 

 (2337موقع وزارة الخارجية القطرية,".) للقتال وال نحفز لعمل قتالي مع إسرائيل

الة وجهها رسوقفت قطر موقف المؤيد لعملية التسوية السلمية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين, وفي 

إلى االجتماي الثاني عشر للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة أمير قطر 

أن السالم الحقيقي لن يسود إال بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على , ذكر 29/88/8989للتصرف في 

الدولية لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين  التراب الفلسطيني, ودعا في رسالته إلى استثمار التحوالت اإليجابية

نعقاد مؤتمر دولي برعاية األمم المتحدة وبحضور جميع االسبيل األمثل للتسوية يمر عبر  وأكد على أن

 (58: 2388األطراف المعنية. )قنديل, 
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 إال , 2332لقمة العربية في بيروت عام أقر ها مؤتمر االتي  بمبادرة السالم العربيةت قطر تمسكو 

بي بأن استمرار الجانب العر   ,م2339 في عقدت في الدوحة في القمة الحادية والعشرين التي نها أكدت أ

لدولية لتحقيق , مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات افي طر  مبادرة السالم العربية

عقد قطر من السياق ذاته  أيدت  وض, بخطة "خارطة الطريق" قطركما رحبت , السالم في المنطقة

عن أسفها لعدم التزام إسرائيل بما تعهدت به خالل مؤتمر قطر وقد عبرت , "أنابولس"المؤتمر الدولي في 

قامة الدول لطةدفع للمفاوضات مع الس أنابوليس من , ة الفلسطينية ضمن إطار زمني محددالفلسطينية وا 

, والتزام عم عملية السالم في الشرق األوسطلد ههودبجقطر  رحبت مع مجي  أوباما للرئاسة األمريكية,و 

. بين الفلسطينيين واإلسرائيليين اإلدارة األمريكية بأقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سنالم نهائي

 (  2382)موقع األمانة العامة لمجلس دول التعاون, 

 1000 الفلسطينية عام  النتفاضةقطر و -1
وقفت قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني خالل أحداث االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في 

واعتبر الشيخ حمد أن , واستنكرت قطر االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني, 2333سنة 

ورفضها للسالم األحداث الخطيرة في األراضي الفلسطينية كشفت عن الوجه الحقيقي للحكومة اإلسرائيلية 

وأشار وزير خارجية قطر إلى أن فشل مجلس األمن , واي القهر لفرض السالم الذي تراهواستخدامها كل أن

رسال مراقبين دوليين كان بمثابة رسالة خاطئة إلى إسرائيل  في إصدار قرار لتوفير حماية دولية وا 

 ( 9/9/2338, لسطينيمركز المعلومات الوطني الف ) لالستمرار في سياستها العدوانية.

وواصلت قطر خالل هذه الفترة اتصاالتها مع السلطة الفلسطينية ودعمها السياسي والمادي 

, السيد مبارك محمد النعيمي, سفير ياسر عرفاتالراحل بل الرئيس استق 2338للسلطة, ففي سبتمبر 

ا على دعم , أكد خاللهروقد تسلم  الرئيس رسالة خطية من  أمير قط, دولة قطر لدى السلطة الوطنية

سفير خالل اللقاء شيكا  الكما سلم ائيلية, الفلسطيني أمام االعتداءات اإلسر  الشعبقطر المطلق لصمود 
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مركز  ) .الشعب الفلسطينيلدعم صمود أمير دولة قطر من  ة ماليين دوالر أمريكي, كتبريبقيمة خمس

 ( 87/9/2338 ,المعلومات الوطني الفلسطيني 

الشيخ حمد بن  لعب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريخالل حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات و 

ام دورا  مهما  وراء الكواليس في فك الحصار عن مقر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في ر  جاسم آل ثاني

 (Rabbani,2012: 43) .2332في ربيع  اهلل خالل عملية الدري الواقي

   1006الفلسطينية  اتالنتخابقطر و  -4
 

هنأ أمير قطر والتي شهدت فوز حركة حماس,  2336بعد إجراء االنتخابات التشريعية الثانية في 

ن هذه العملية االنتخابية ستكون لها أ موضحا   االنتخابات التشريعية الفلسطينيةالرئيس الفلسطيني بنجا  

رئيس المكتب السياسي لحركة  هاتفياأمير قطر  هنأكما  ,ةنتائج إيجابية على طريق بناء الدولة الفلسطيني

)مركز دراسات . عية الفلسطينيةبفوز الحركة في االنتخابات التشري سالمية حماس خالد مشعلالمقاومة اإل

 (  87: 2336الشرق االوسط. 

وهم ويقول القطريون بأنهم دائما يتعاملون مع الطرف الذي يفوز في االنتخابات ويختاره الشعب, 

يرون أنه ينبغي أن تعطى الفرصة لحماس كونها جاءت عبر انتخابات ديمقراطية, ويرى عدد من 

المتابعين أن قطر تدعم حماس أكثر من فتح, لكن القطريين يؤكدون أنهم يتعاملون مع الجميع من مسافة 

 (9/5/2380ادي, واحدة, وال يدعمون فصيال أو تنظيما إنما يدعمون خيارات الشعب الفلسطيني. ) العم

 1008/1009الحرب على غزة -1
الدول العربية  قطر , دعت 2338في نهاية عام  غزة يالعملية العسكرية اإلسرائيلية ف ور بدءف

مصر رفضت رسميا دعوة قطر لعقد مثل هذه , لكن استضافة القمةقطر عرضت , و لعقد قمة طارئة

رئيس , واتهم قتصاديةالقمة االالقمة, مفضلة المشاورات غير الرسمية بين القادة العرب بالكويت في  
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نها أنتقد دوال عربية لم يسمها قائال " فيما يتعلق بغزة, وابعض الدول العربية بن "السمسرة الوزراء القطري

 ( 23/8/2339)بي بي سي, غزة.شاركت في الحصار على قطاي 

 
, كما رتكاب جرائم حرب في غزةعلى السعي لمالحقة إسرائيل قضائيا  بتهمة االقمة أكدت وقد 

نشاء دعت الدول العربية إلى تعليق المبادرة العربية للسالم ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل , وا 

ري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر وقد أكد رئيس الوزراء القط, صندوق إلعادة إعمار غزة

آل ثاني في مؤتمر صحفي عقب إعالن البيان الختامي للقمة أن قطر قررت إغالق المكتب اإلسرائيلي 

بالي العاملين فيه بضرورة مغادرة البالد بأقرب فرصة, إلى أن تكون هناك فرص أفضل  في الدوحة وا 

 (87/8/2339جانب إسرائيل. )الجزيرة نت,  للسالم تتلخص بقيام دولة فلسطينية إلى

وسلطت هذه القمة الضوء على الخالف العربي, حيث امتنع عدد من الرؤساء عن الحضور 

اعتذر بسبب ما قال إنها ضغوط مفروضة بحجج مختلفة, ومن أبرز المتغيبين الرئيس الفلسطيني الذي 

ال يمكن من وجهة سم الشعب الفلسطيني, حيث قادة المقاومة للحديث با بدعوة , مما جعل قطر تقومعليه

مما سبب توترا بين السلطة الفلسطينية  ية الفلسطينيةأن تعقد القمة بغياب أي من المعنيين بالقض نظرها 

إلى القمة أال تخلق شرخا  وشدد رئيس الوزراء القطري على أن قطر كانت حريصة عندما دعت وقطر, 

بعد أن ُأبلغ  أن غياب الرئيس الفلسطيني كانعريقات أكد  صائب اتوضوكان رئيس دائرة المفا, عربيا  

 (87/8/2339بعدم اكتمال النصاب لعقد قمة عربية طارئة.)الجزيرة نت, 

ويبدو أن عقد قطر لهذه القمة أبرز بوضو  مدى انقسام الصف الرسمي العربي, وساهم في زيادة 

 التوتر بين قطر وبين عدد من األنظمة العربية.
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 العالقات مع اسرائيل-5

أن هذه العالقات وترى قطر , 8998للسالم  مؤتمر مدريدمع إسرائيل بعد ها عالقاتقطر بدأت 

وأنه متى عادت هذه  ,نقل رسالة إلسرائيل مفادها أن المشكلة معها تتمثل في الحقوق العربيةتستهدف 

استهدفت العالقة وقتها ترشيح قطر  , كمافي العالقات الحقوق حسب القرارات الدولية فليس هناك مشكلة

ذلك يمثل إضافة خليجية و  8990الدولي كان مقررا من عام  لعضوية غير دائمة في مجلس األمن

 ( 2339.)صادق, وعربية

سرائيليين, ومن أهمها في سياق العالقات تم كما  إجراء لقاءات عديدة بين مسئولين قطريين وا 

لكن مم المتحدة, مش اجتماعات الجمعية العمومية ل لى هاع, 2335عام ي الخارجية وزير بين ء اللقا

إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل إعالن الدولة الفلسطينية, كما أنه لم يقم  استبعد الوزير القطري

ي مكتب للتمثيل التجار  , حيث افتتح8996أن زارها " بيرس " عام بزيارة الدوحة منذ  أي مسئول إسرائيلي

 (2339. )صادق, 8996ذ عدة سنوات وبالتحديد عام في الدوحة من

من الرؤساء والحكام بوقف التطبيع ووقف العالقات الدبلوماسية مع  الشعوبوحول مطالبات 

الشيخ حمد بن  اإلسرائيلية في الدوحة أكد إسرائيل مثال وتوجيه االنتقاد لقطر لعدم إقفالها مكتب الممثلية

وقال إذا كان هناك اتفاق عربي بقطع , يتفق عليه العرب جماعيا شيءأي  مع أن دولة قطرجاسم 

هناك قرار واتفاقية العالقة فنحن سنسير مع كل الدول العربية لقطع كل العالقات , لكن يجب أن يكون 

 (88/8/2339)بن جاسم, .عربية واضحة

 بعد مكتب التمثيل التجاري اإلسرائيلي قررت إغالق 2338لكن قطر بعد الحرب على غزة نهاية 

تسليمه مذكرة رسمية تتضمن قرار دولة و  ,لتجاري اإلسرائيلي لدى الدوحةاستدعاء رئيس مكتب التمثيل ا
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, )موقع وزارة الخارجية القطرية م. 88/8/2339 اعتبارا منقطر بأغالق المكتب ومغادرة موظفيه 

2339 ) 

عوب العربية لكن الباحث يرى أن الدعم القطري لعملية وتعد هذه خطوة قطرية ترحب بها الش

التسوية السلمية مع االحتالل بواقعها المنسجم مع التوجه االمريكي ال يلقى قبوال لدى الشاري العربي 

 واإلسالمي.
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في ظل الربيع تجاه القضية الفلسطينية المبحث الثاني: السياسة الخارجية القطرية 
 العربي

ورغم أن الثورات  ,قليمية ودولية كانت سائدةا  معطيات محلية و  يرتالثورات العربية, تغ انداليمع 

العربية في عمومها, جاءت محلية وطنية ُقطرية, إال أن الفلسطينيين, كسواهم من الشعوب العربية, كانوا 

يترقبونها يوم ا بيوم, وكأن ما يحدث في شواري القاهرة وتونس وطرابلس ودمشق ليس شأن ا يخص تلك 

 (2382اكير ,)أبوعامر وب سب, بل شأن ا فلسطيني ا بامتياز.العواصم فح

 

أن القضية الفلسطينية رغم أنها أصبحت في الموقع الثاني من التناول اإلعالمي العربي في  يعتقد

سلوك السياسي العربي وحتى محافظة على موقعها وأهميتها في ال ظلتزخم الثورات العربية إال أنها ظل 

عربية التي ثارت ضد أنظمة بلدانها الربيع العربي, بل إن إحدى النقاط المشتركة للشعوب البسمى فيما 

وفشلها في , االستبدادية هو شعورها المشترك باإلحباط من تعامل األنظمة العربية مع هذه القضية

 (83/9/2388)بشارة,  استرجاي حقوق الشعب الفلسطيني.

حقتها انتقلت القضية الفلسطينية نقلة نوعية ل مام بعد زوال األنظمة التي حاصرتها سياسي ا, وال

كما أث رت موجة الثورات الشعبية عبر , والتضييق أمني ا, وباتت تتلقى الدعم والتنسيق, بدال  من الحصار

الشرق األوسط على تغيير الكثير من التوازنات السياسية السائدة فيها لعقود طويلة من الزمن, ففقد ُقطبا 

مع اندالي الثورة السورية والمصرية, مما  مهمس وفتح, حليفهما اإلقليمي الالقضية الفلسطينية, حركتا حما

 (2382أبوعامر وباكير ,مكن قطر من الدخول بشكل أقوى من بوابة غياب الرعاة والداعمين. )

إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التطورات والمتغيرات في  وزير الخارجية القطريوأشار 

 يالتطورات والمتغيرات ههذه برز أن من فلسطينية, وأالقضية التصب في مصلحة التي المنطقة والعالم 

وهي في بعدها العربي تتطلع إلى سالم حقيقي تصنعه الشعوب وليس سالما وهميا ة, "الثورات الشعبي
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)بن جاسم,  ."تفرضه الحكومات, وهذه حقيقة نرجو أن تدركها إسرائيل وأن تعي مضامينها واستحقاقاتها

9/82/2382) 

عد والمتنامي تجاه الثورات العربية واصلت قطر جهودها تجاه القضية الفلسطينية وفيما مع دورها المتصا

 يلي مناقشة الدور القطري في محطات بارزة:

 المصالحة الفلسطينية -4
تابعت قطر الجهود المصرية في إنجاز المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في 

هذا رأت قطر التي شاركت بحضور وزير الشئون الخارجية أن و ,  مستفيدة من الثورة المصرية 2388

 (2388)البوعينين,  اإلنجاز يحسب للمجلس العسكري للثورة المصرية.

ومضت قطر قدم  في ملف المص لحة ب لرغم من اته مه  بدعم حم س في غزة وعلمه  المسبق بم  

إنن  لم  ,طبع ً ال أنفي فقط"  ئال:, لكن رئيس الوزراء القطري نفى ذلك ق2337حدث في قط ع غزة في 

عالق ت مع حم س ولدين  ونحن لدين  , نعرف أصالً عن هذا إالّ مثل م  عرفه الب قون من وس ئل اإلعالم

 (22/6/2339 ,قن ة الجزيرة الفض ئية " برن مج "بال حدود. )"عالق ت مع كل األطراف

 

الفلسطينية ا للتوفيق بين السلطة الوطنية هما في وسع تبذل" وأكد رئيس الوزراء القطري أن قطر 

قطاي غزة من الجانب  رفع الحصار عنو  التغيير السياسي في مصر بعد مبديا شعوره بالسعادة وحماس

استمرار االنقسام منذ منتصف يونيو  , بعد2388مايو  2المصري وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 

الفلسطيني ويبعث على األمل في التحرك اإليجابي  ضاي البيت, مما سيؤثر إيجابيا في ترتيب أو 2337

)محاضرة رئيس الوزراء القطري بمركز الدراسات اإلسالمية بجامعة أوكسفورد بعنوان أفكار  ." نحو السالم

 (20/5/2388حول الوضع العربي الراهن وآفاق المستقبل, 
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في السادس من فبراير نجحت الدبلوماسية القطرية ولكن بعد التعثر في تنفيذ اتفاق القاهرة, 

, تي فتح وحماس بعد جهود مضنيةتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركإلى  في الوصول 2382

من المفترض بعد ورأت أن , الفلسطيني تم تأجيجه عربيا ودوليا/أن الخالف الفلسطينيقطر  واعتبرت

 حقيقية, حيث أنه في حماس فرصة  إعطاءحماس باألغلبية كة االنتخابات الفلسطينية التي جاءت بحر 

والعربي  ها وكذلك جاء الرفض الدولينفس اليوم الذي تولت فيه حماس السلطة بادرت إسرائيل إلى رفض

ومن هنا بدأ الخالف وبدأ , إلى السلطةيعتقد أنهم ال يجب أن يأتوا ما زال العرب إذ أن بعض  لها,

 (88/8/2339)بن جاسم,  .الحصار

أشار القيادي في فتح ورحبت الفصائل الفلسطينية بالدور القطري في إنجاز المصالحة, حيث 

علق عزام األحمد إلى أن القيادة القطرية نجحت في تذليل كافة الصعاب وكان من أهمها بالطبع ما يت

 لعبتو المتحدث باسم الحكومة في غزة أن دولة قطر , وأكد طاهر النونبتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

مثمنا الموقف القطري في إنجاز ملف دور ا إيجابي ا لصالح الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية, 

 (23: 8/2/2382المصالحة.)صحيفة الراية ,

ويرى بعض المتابعين أن قطر توصلت التفاق مصالحة بين فتح وحماس لكن تنفيذ هذا االتفاق 

يتم ألمور تتعلق بأشكاليات التنفيذ بين حركتي فتح وحماس, وقال السفير محمد العمادي: "بأن قطر ما  لم

ال سنواصل جهودنا للعمل  زالت مستمرة في جهودها نحو تحقيق المصالحة فأن تحققت فهذا ما نريده, وا 

 (9/5/2380على إنجازها". )العمادي, 

وربما عن سوريا أيضا,  قضية الفلسطينية عن إيرانويبدو أن قطر تميزت في سياستها تجاه ال

إضعاف السلطة الفلسطينية بهدف تقوية الحالة القتالية في سياق صراي  حيث لم تعمل قطر على

لى مقعد على طاولة المفاوضاتالسالم  في عملية دور إلىسعت قطر بل  ,بالواسطة مع إسرائيل , وا 

, تعدة في استمرار للمناورة بين المعسكرات المتنافسةخالف مصر في عهد مبارك, كانت قطر مس وعلى
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, ويؤكد هذا المعنى استمرار الزيارات الرسمية لقطر من الرئيس الفلسطيني بهدف تعزيز سياساتها الخاصة

محمود عباس ورئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية, وزيارة وزيري الداخلية في غزة ورام اهلل للدوحة 

 مؤخرا. 

 إلى غزةحمد ر زيارة المي-1
, 2382أكتوبر  22في  خليفة آل ثاني إلى قطاي غزة زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن  جاءت

 وحملت,  2337الجمود السياسي والحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاي منذ عام من حالة بعد 

ة وبنية إسكانيمليون دوالر تنفق على مشاريع  233معها استثمارات ومساعدات قطرية بقيمة الزيارة 

الحصار الدولي واإلقليمي وبعد دمار الحرب اإلسرائيلية من بعد سنين  تحتية, وذلك ما يحتاجه القطاي

 (2382)تماللي, .2338نهاية العام 

بداية لعهد سياسي مختلف أفرزه الربيع العربي, فما كان محرما الزيارة كثير من المراقبين  اعتبرو 

في ذلك يرى الدكتور محسن و  ,ية واإلقليمية أصبح ممكنا لمن يريد التغييرين الدولباألمس بفعل المواز 

استطاعت أن ترسم لنفسها سياسة مختلفة من خالل الزيارة أن قطر صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات 

بكثير القطاي التي تدير القطاي, حيث دعمت  ماسحوالسيما تجاه غزة, وحركة  عن الكثير من الدول,

 (2380) صالح,مقابلة شخصية, في كثير من المواقف. ساندت حماساألموال, و من 

عندما كان  8999سنة زارها أن ولم تكن هذه الزيارة هي األولى ألمير قطر لغزة, حيث سبق 

 (2382. ) تماللي, سيطرة حماسالزعيم الراحل ياسر عرفات على قيد الحياة, ولم يكن القطاي تحت 

بشأن تفسير الدالالت السياسية التي حملتها زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن ا لكن المحللين اختلفو 

 حملتها الزيارة:أن من أبرز الدالالت السياسية التي ويعتقد خليفة آل ثاني لقطاي غزة, 
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المفروض على قطاي غزة, خصوصا  أن األمير  واالقتصادي أنها كسرت الحصار السياسي -8

برز التي تزور قطاي غزة على هذا المستوى منذ تعرض غزة القطري هو الشخصية العربية األ

 .2337للحصار في عام 

. ظل غياب مصر, والسعودية, وسوريا حصول قطر على دور إقليمي فاعل في المنطقة, في  -2

 (22/83/2382)فياض, 

تكمن في أبعادها الزيارة  تور إبراهيم أبراش: "أن أهميةالدك حيث اعتبرحماس,  دعم حركة -0

ن أمير قطر ول, وأأن تدشين المشاريع االقتصادية ال يحتاج لزيارة رؤساء دالسياسية, معتبرا 

جاء ليستكمل ما قامت به الدوحة على مدار سنوات من رعاية ودعم حركة حماس, وتكريس 

   (2382مقابلة شخصية,)أبراش, االنقسام".

جانب حماس  استغرب الزيارة فاهما من ورائها أن قطر اختارتحتى الموقف اإلسرائيلي الرسمي الذي 

, فقد وجد هذا الرأي ون ألقى بعملية السالم وراء ظهرهأمير قطر بمعانقته حماس يك أنتح, و على جانب ف

ن "أ :سبقمجلس االمن القومي االسرائيلي األئيس أيضا من يخالفه في اسرائيل, حيث قال غيورا آيالند ر 

ن حماس فازت في االنتخابات أ همهاأسباب أ عدةخاط  ل من زيارة أمير قطر لغزة ئيلي موقف االسراال

". )حيدر, شرعية من أي سلطة عربية تقريبا   , وبالتالي فأن سلطتها أكثر2336التي أجريت في عام 

2382 ) 

األسباب التي  كما اختلف المتابعون حول دالالت الزيارة, فأنهم نظروا إليها من زوايا متعددة, وتتداخل

 يوردها المحللون حول زيارة امير قطر إلى غزة, إلى األسباب التالية:

 حماس.كتب السياسي لضمان دعم قادة حماس في غزة إلعادة انتخاب خالد مشعل لقيادة الم -8

ع استخدام نفوذها المهم لدى اإلخوان المسلمين للمساعدة في تحويل رفح إلى معبر حدودي مطب   -2

 .ر وفلسطينومنظ م بين مص
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مليون دوالر وبهدف زيادة كلفة الحالة  233دعم التنمية في قطاي غزة المعدم بمبلغ يساوي  -0

 .قتالية في القطاي في شكل كبيرال

إسرائيلي لمأسسة االنقسام الفلسطيني في شكل نهائي من خالل إرساء  –دعم مخطط أميركي  -2

 .ةر على قطاي غز أسس دبلوماسية للكيان الفلسطيني المقتص

 الهيمنة المصرية على الجهود المتعلقة بالتفاوض على مصالحة وطنية فلسطينية. كسر -5

من خالل السخرية من دعواه بأنه الراعي الوحيد المتبقي عزلة الرئيس السوري بشار األسد  زيادة -6

 .جعل الفصل بين حماس ودمشق نهائيا, و في المنطقة للمقاومة الفلسطينية المستمرة

من مد ه في  قطرت النفوذ االستثنائي الذي تمكنعلى  حول الزيارة القطرية سيراتتدل كثرة التفو 

فحتى منتصف التسعينيات, كان موقع  ,فجأة, بل هو غذِّي لسنوات كثيرة وهذا النفوذ لم يأت   فلسطين

لتها السكانية الصغيرين قطر في الوعي السياسي لمعظم الفلسطينيين يعكس بدقة إلى حد ما حجمها وكت

 (Rabbani,2012: 45.)جدا  

أن قطر سوف  المحلل السياسي جواد الحمدوبغض النظر عن االختالف حول الزيارة, فقد أشار 

بابا واسعا لتشجيع الرسمية العربية للتعامل  فتحتالزيارة أن قطر, و ألمير تجني الكثير من هذا الموقف 

مقابلة شخصية, )الحمد,  .اإلرادة الدوليةمع قطاي غزة بعيدا عن الحصار الدولي وبعيدا عن الخوف من 

2382) 

كما تعد الزيارة نشاطا جديدا يضاف إلى رصيد قطر اإلنساني والسياسي في المنطقة, وتسجل 

لنفسها مكانا باألسبقية في أهم قضايا المنطقة وهي القضية الفلسطينية من خالل العمل في ملفاتها 

 مصالحة أو التدخل لتحريك المفاوضات المتعثرة مع إسرائيل. المتعددة سواء في فك الحصار أو إنجاز ال
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  :حماسحركة احتواء  -2
إلى قيادة حماس في المنفى ملجأ  مؤقتا  بعد طردها من األردن, لكنها لم  قطر , قد مت8999في 

تتردد في إعادتها جوا  إلى عم ان حين تراجعت األخيرة على ما يبدو عن تعهد باستقبالها مجددا  بعد فترة 

 (Rabbani,2012: 44 )ال بأس بها. 

صار اإلسرائيلي على قطاي سنوات ما بعد فرض الح فيعالقة حماس بدولة قطر ازدادت متانة 

 , وفي حين غابت العديد من الدول عن مساعدة2336غزة إثر فوزها في االنتخابات التشريعية عام 

خالل  زدادت العالقة حين عقدت قمة الدوحةوا, للتخفيف من آثار الحصار الفلسطينيين, ظهرت قطر

قائد حماس خالد مشعل, وجلس  إليهاقطر , ودعت 2339-2338الحرب اإلسرائيلية األولى على غزة 

قليميين لدوحة لحماس, بل اتضح العمق اإلقليمي الذي وفرته ا, للمرة األولى بجانب رؤساء عرب وا 

, 2382زيارة أميرها إلى غزة في أكتوبر  من ذلكفل اإلقليمية والدولية, و لها في المحا "باعتبارها "العرابة

لعقد قمة مصغرة لبحث مصالحة فتح وحماس,  2380ودعوته في القمة العربية األخيرة في مارس 

 (2382) أيو عامر, اعتبرتها األولى خطوة قطرية للدفع باألخيرة لسحب حصرية تمثيلها.

يعتقد  عدد من المحللين بأن الدعم القطري السياسي والمالي لقطاي غزة ما هو إال من أجل 

أستاذ العلوم السياسية يعتقد بأن األنظمة  احتواء واستيعاب حركة حماس إال أن الدكتور محمد المسفر

يران وعلى حد قوله فأن "النظام السوري, مرتمية بأحضان إيران و  حماس بأنها عيب علىكانت ت سوريا وا 

الدافع  وفرحماس وأن ي العربي ا ن أن يحتضن نظاممأزق اقتصادي, وبالتالي على الفي مأزق سياسي, 

, ة الوطنيةلتفاوض والوصول إلى عملية المصالحلبحماس وحركة فتح  ناء غزة والدفعلها من أجل إعادة ب

نما هي عملية دعوة ا ن بأن غزة نقطة االنطالق للوحدة  ليسلذا فأن ما تقوم به قطر  عملية احتواء وا 

 (2382)المسفر, ."الوطنية الفلسطينية
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من القضية لة قطر دو موقف أن يؤكد ما ذهب إليه المسفر المحلل السياسي جواد الحمد بقوله 

قطر مع حماس في ظرف صعب جدا في  وقد وقفت ,8996منذ  لم يتزحز  طينية موقف مبدئيالفلس

دعم الشعب الفلسطيني أصال مكرس في الجامعة العربية ولم يكن هناك  , كما أن2339حرب غزة عام 

لسياسي المفروض جرأة وال شجاعة من قبل النظام العربي ومختلف الدول في حينها لكسر الحصار ا

تقدم خطوة على كل الصف قطر تو , العربية في الجامعةوتقديم الدعم الذي توفر في صناديق الدعم 

 (2382)الحمد, .العربي

تأخذ قرارها من قطر, أو أن قطر توجه حماس  الد مشعل على الذين يظنون أن حماسورد خ

قصر نظر, والذي يقف مع الخير وينصر هذا الظن "نحو أجندة معينة, ولتحقق مصالح خاصة, قائال : 

الحق صاحب مصلحة محترمة في الدنيا وا خرة, بدون تبعية, وأقسم قائال: واهلل ما ساومتنا قطر في 

 (2382/ 88/82)الكرادي, شيء, وال ضغطت علينا ألمر معين".

 

التغييرات التي حدثت مع نسجم أيضا مع من دعم لقطاي غزة ي ما تقوم به قطرأن ويرى الباحث 

ية وقطاي الشعوب العربية إلى الحرية والكرامة, ودعم القضية الفلسطين ت فيهاتطلعالثورات العربية التي 

يأتي في هذا السياق بل ربما هو سابق للثورات العربية كحالة ثورية تسعى للحرية  غزة المحاصر

هذا صعب من عدة وجوه أولها أن إيران وسوريا لم  واالستقالل, أما فيما يتعلق باحتواء قطر لحماس, فأن

تتمكنا من التحكم في قرارات حماس الداخلية وقد كانتا بمثابة الراعي للمقاومة, كذلك االتهامات التي توجه 

لقطر بتنفيذ أجندة الواليات المتحدة في المنطقة تجعل من حماس أكثر حذرا , ويعزز هذا ما يؤكده قادة 

تضغط عليهم ولم تطلب منهم تقديم تنازالت معينة أو مواقف معينة مقابل الدعم الذي حماس أن قطر لم 

 توفره لقطاي غزة.
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 :1041الحرب على غزة  -5
 ابيانه , وعبرت في 2382وقفت قطر موقفا واضحا من الحرب اإلسرائيلية على غزة في نوفمبر 

للعدوان اإلسرائيلي األخير على قطاي غزة, الذي أسفر  تها إدانعن  ل مم المتحدة الجمعية العامةأمام 

صابة ال 868عن مصري أكثر من  ا وا  وجد د التأكيد على موقف , مئات من المدنيين األبرياء بجرو شخص 

سرائيل ما دامت األخيرة لم تمتثل للشرعية  قطر المتمثل بعدم إقامة عالقات طبيعية بين الدول العربية وا 

 (2/82/2382)صحيفة الراية,  بدأ األرض مقابل السالم.الدولية واحترام م

وعبرت قطر عن رؤيتها في اجتماي وزراء الخارجية العرب تجاه تطورات االوضاي في غزة بأنها 

عادة النظر بشكل كامل في عملية السالم , بل تدعو إلإلعالن الحرب أو القيام بعمل عسكري ال تدعو

. الفلسطينيين األمل الزائف دون تحقيق شيء , من دونلم برمتهاالتعامل مع عملية الس واستراتيجية

 (87/88/2382)فضائية الحرة, 

وقد لعبت قطر دورا هاما في وقف الحرب على غزة وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء في غزة 

نشهد أن قطر وتركيا بجانب مصر وفروا حماية عربية إسالمية لغزة أثناء حرب إسماعيل هنية بقوله: "

لحرب برية من خالل االتصاالت  اسرائيلا لمنع أن تمتد يد وقاموا بجهود ضخمة جد ",سجيلالحجارة "

على الذين يستغربون من الموقف خالد مشعل وعلق ,  من أجل وقف العدوان على غزة قادة الدولع م

م وشجاي وذو شه واصفا األمير بأنه" يعرفون معدن أمير قطر" القطري قائال: "إنهم معذورون ألنهم ال

ل الحرب خال لو كانت األمة كلها على نفس الموقف القطري والتركي, وتمنى مشعل نخوة وغيرة وطمو "

 (2382/ 88/82)الكرادي,".األخيرة على غزة
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عالن الدولة في المم المتحدةو قطر  -6  ا 
 

الدبلوماسية,  تأكيدا لما ذكرناه من سعي قطر للتواصل مع السلطة الفلسطينية ودعمها في جهودها  

القرار التاريخي الذي اتخذته ما وصفته قطر ب حبت ر فقد دعمت قطر توجه السلطة نحو االمم المتحدة, و 

الجمعية العامة ل مم المتحدة برفع مكانة فلسطين باألمم المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو, باعتباره 

إلى إعادة  عارضت القرار الدول التي ت قطرادة الحقوق الفلسطينية, ودعخطوة هامة في طريق استع

ساسا واضحا هو إعادة األراضي أيتناقض مع المفاوضات بل يضع لها ال  , ألن القرارذلكالنظر في 

) وكالة  .ية المحتلة إلى أصحابها الشرعيينوالتي أصبحت أراضي الدولة الفلسطين 8967المحتلة عام 

  ( 2382/ 03/88أنباء البحرين, 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن امتنانه للدور القطري الداعم إلعالن الدولة, مؤكداقد عبر و 

قيادة الجهد العربي  في رئاسة لجنة المتابعة العربية في أن الفلسطينيين قيادة وشعبا يثمنون الدور القطري

ى عضوية األمم ولن ينسوا هذا الدور في دعم الملف الفلسطيني للحصول عل, تجاه القضية الفلسطينية

المتحدة بصفة مراقب, وأنه يتمنى أن يستمر هذا الدعم القوي حتى تحصل فلسطين على العضوية الكاملة 

 ( 83: 88/8/2380)زرد,  .خطوة على الطريق السترداد الحقوقباألمم المتحدة ك

دى ويبدو في هذا الدور مدى حرص قطر على التوازن في التعامل مع األطراف الفلسطينية, وم

التزامها وحماستها في العمل في المحافل الدولية من خالل النشاط الدبلوماسي والسياسي لخدمة القضية 

 الفلسطينية.

 بعد الربيع العربيللسالم  المبادرة العربيةطر و ق -1
 

 ,ر بعملية التسوية في الشرق األوسطقط, واهتمت 2112قطر مبادرة السالم العربية في  أيدت

لتفاوض السياسي كسبيل أساسي لنيل حقوق الشعب الفلسطيني خصوصا منذ توقيع حيث دعمت خيار ا
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, غير أن الفترة التي تلت اندالي االنتفاضة الفلسطينية الثانية تعد فترة حاسمة 0993اتفاقات أوسلو عام 

 (76: 2388)قنديل, . ومهمة في تطوير مواقفها وبلورة توجهاتها إزاء التسوية

 دعت قطر 2382ديسمبر  9 في الدوحةفي  ة الوزارية لمبادرة السالم العربيةاجتماي اللجنخالل و 

ور عشر سنوات على إلى وقفة موضوعية إلعادة تقييم عملية السالم بما فيها المبادرة العربية بعد مر 

 ( 28/0/2380.)صحيفة الراية , المتغيرات المتالحقة في المنطقة والعالم , كما دعت لدراسة إقرارها

ال يعني وأن السالم , العربية لن تظل مطروحة إلى األبدأن مبادرة السالم  قطر فيما رأت

أن , و االستسالم ولكنه يعني دفع كل جانب الستحقاقاته كاملة ونبذ منطق القوة وأسلوب المراوغة والخداي

لسالم لم يعد مقبوال أن التجاهل اإلسرائيلي لمبادرة او واستخفت بها  فرصة مبادرة السالم تجاهلت اسرائيل

أن الوقت قد حان لخطوات عملية تجعل من السالم حقيقة على  ماال نهاية لم يعد محتمال, واالنتظار إلى

 (9/82/2382)بن جاسم, األرض وليس مجرد شعارات ومبادرات على الورق.

, أقرت في الجامعة العربية رئاسة قطر للدورة الحاليةوأثناء  نطنفي العاصمة األميركية, واشو 

, كما جاء على لسان مع االحتالل المتماثل والمحدود الم العربية مبدأ تبادل األراضيلجنة مبادرة الس

. جون كيرياالمريكي تمهيدا  لعرض موقف عربي موحد على وزير الخارجية  محمد بن جاس رئيس اللجنة

للموقف العربي من التسوية السلمية, رغم أن  (, فيما يبدو كتطور سلبي8/5/2380)صحيفة الدستور, 

هذا موقف فلسطيني سابق, لكن مجيئه على لسان الجامعة العربية يؤكد أن انزالقا حدث في الموقف 

 العربي.

ين الفلسطينيين صائب عريقات: إن وقال كبير المفاوض, ة الفلسطينية بالمبادرةالسلط وقد رحبت

أن  فكرة تبادل د , قبل أن يعود ويؤك"فلسطينية القائمة منذ فترة طويلةبيان الشيخ حمد يعكس المواقف ال"

, 8967األراضي ال يمكن تطبيقها قبل موافقة إسرائيل أوال  على مبدأ حل الدولتين على أساس حدود عام 

تأمل أن يطالب لعميق إزاءها, مبي نة أنها كانت فرفضت هذه المبادرة, معبرة عن قلقها ا أما حركة حماس
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. وقال رئيس قف االستيطان في األراضي المحتلةالوفد الوزاري العربي واشنطن بالضغط على إسرائيل لو 

نحن ضد هذه الخطوة, وضد سياسة التنازالت "مقابلة مع قناة الجزيرة: مكتبها السياسي, خالد مشعل, في 

قد كان ثمة إجماي من , فيتوقف األمر عند حماس ولم", والتفريط بأي شبر من أرض فلسطين المستمرة,

 (0/5/2380)سمارة ورجب,  .لفلسطينية على إدانة هذه الخطوةقبل األحزاب ا

يأتي في سياق المساعي األميركية طالل عوكل أن ه  وعن توقيت هذا القرار, رأى المحلل السياسي

ن قطر في تظهر من خالل كو  ة الظرف العربيوأن صعوب, لمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينيةالستئناف ا

الوضع العربي  واجهة الحالة العربية, وأن تكون قطر في واجهة الدفاي عن الحقوق العربية, فهذا يعني أن

عودة الالجئين, وهما البندان اللذان تتضمنهما  ذكر القدس, أو , متوجسا من عدمليس على ما يرام

 (0/5/2380ارة ورجب, )سم .عربية أصبحت تقتصر على هذا البندالمبادرة, وكأن المبادرة ال

إنه يحترم وجهة النظر الفلسطينية التي عبر عنها السيد إسماعيل الشيخ حمد بن جاسم   قالو 

ن الوفد العربي , وأغزة بخصوص الحدود واحترام الحدودهنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاي 

أن ما طر  الذي ذهب إلى واشنطن منبثق من لجنة مبادرة السالم العربية التي ترأسها دولة قطر, مضيفا  

بناء على قرار القمة العربية أو و  سنوات موجود في الجامعة العربية منذ عدة ليس اقتراحا قطريا, بل هو

أما تفاصيل ت مبادرة جديدة لهذا الموضوي, القمم العربية وقرارات اللجنة العربية المختصة, وليس

أن الفكرة العربية بالذهاب إلى واشنطن صائبة ألننا نعرف أن وأكد المباحثات فهي شأن فلسطيني, 

بنيامين نتنياهو ليس جادا  في أي موضوي للسالم أو يخص السالم, والذهاب إلى واشنطن كان فقط 

)صحيفة .الم ولكن الطرف ا خر ليس جاهزا  عرب جاهزون للسلتوضيح الرأي أكثر فأكثر ل مريكان بأن ال

 (0/5/2380العرب, 

يعتقد أن تصد ر قطر ل عالن عن الموقف العربي في ملف تبادل األراضي ال يساهم في ارتفاي  

تأييدها في أوساط الشعوب العربية والشعب الفلسطيني خاصة في وقت تطالب الشعوب بسقف أعلى من 
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بأعادة النظر  2339ادة حقوق الشعب الفلسطيني, وقد كان التوقع بعد مطالبة قطر في الطمو  في استع

 في المبادرة العربية أن يكون موقفها أكثر اقترابا لحقوق الشعب الفلسطيني.

 :البعد القتصادي -8
 

, حيث اإلنساني والتنمويدورا أساسيا في دعم القضية الفلسطينية على الصعيد قطر لعبت 

هود مماثلة في إقامة مشاريع تنموية في مناطق مختلفة من الضفة والقطاي, فضال عن جحرصت على 

طق, وتضاعف هذا الدعم بعد الربيع العربي, حيث تم  التعاون للحيلولة دون تهويد تلك المنا مدينة القدس

ت كيوتل إلنشاء المشغل الثاني لالتصاال -صندوق االستثمار الفلسطيني وشركة اتصاالت قطر بين

كما أن هناك تعاونا مع شركات قطرية أخرى في  وهي الشركة الوطنية الفلسطينية, الخلوية في فلسطين,

مجاالت التطوير العقاري إلنشاء ضوا  سكنية في أكثر من مدينة فلسطينية, وهي ضاحيتا الجنان في 

 (2382)الحملي وأبولطيف,. ين, والريحان في مدينة رام اهللمدينة جن

مليون  82مشاريع زراعية تتخطى قيمتها  2388في , أطلقت قطر الخيرية لسياقوفي هذا ا

مليون لتر إلى  03الذي يعادل  جاء التبري بالوقود , كمادوالر لتوفير األمن الغذائي المستدام في فلسطين

 .الخدمات قطاي غزة, الذي هددته أزمة طاقة مؤخرا  كادت أن تؤدي إلى شلل مرافق

 

  مساعدات بقيمةلقطاي غزة  أن قطر قدمت  ماهر الطبايالقتصادي الفلسطيني وأشار المحلل ا

بهذا الحجم الكبير من خالل مشاريع  رة في تاريخ قطاي غزة يضخ مبلغ ألول مو ليون دوالر, م 233

ة الكهرباء ألف طن من السوالر القطري لتشغيل محط 25بنقطر تبرعت وقد هامة لقطاي غزة,  استراتيجية

وذلك للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء المزمنة التي يعاني منها قطاي غزة منذ أكثر  , 2382 أبريلفي 

 من ستة سنوات
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ويأتي تنفيذ المنحة القطرية بعد انتظار دام ما يزيد عن ثالث سنوات على إعالن أمير قطر عن 

قمة االقتصادية العربية التي مليون دوالر خالل ال 253إنشاء صندوق إلعادة إعمار غزة وتبري له بمبلغ 

 ( 2382)الطباي, , أي بعد الحرب على غزة مباشرة.2339عام  في الكويت في يناير عقدت

قطر مستمرة بمشاريعها في فلسطين, الفتا إلى وجود أن العمادي السفير القطري محمد وأشار 

المدارس والمستشفيات بما مشروي ضخم إلعمار غزة سيرى النور قريبا, سيتم من خالله بناء المساكن و 

 (2380العمادي, يخدم الشعب الفلسطيني.)

ويالحظ أن قطر تحرص أن ال تقدم المساعدات االقتصادية والمشاريع للتنظيمات وحركة حماس على 

وجه الخصوص حيث تقدم مساعداتها على شكل مشاريع في اإلسكان والبنية التحتية التي تخدم المواطنين 

ال تسبب لها هذه االموال أي إشكاليات مستقبلية خاصة مع إدراج حركة حماس على في قطاي غزة  حتى 

 قوائم اإلرهاب دوليا.

 :البعد اإلعالمي -9

وفيما يتعلق بالبعد اإلعالمي, فقد كانت الجزيرة متواجدة كأداة فاعلة للسياسة الخارجية لقطر, 

, كانت الجزيرة القناة األكثر 2333مع اندالي انتفاضة األقصى على أنقاض اتفاقية أوسلو في آخر ف

اشرة فتغطيتها الشاملة, والمعمقة, والمب ,منطقة في مجال الشؤون الفلسطينيةفي فلسطين, وفي الشعبية 

ياسي للدوحة في صفوف شكل كبير إلى رأس المال السبأضافت لكل جوانب االنتفاضة  في األغلب

تجاه ملفات القضية  تجاوز قدراتهابل الربيع العربي ية القطرية قالدبلوماس ستطعلم ت, و الفلسطينيين

قادرين  القطريونلم يكن و استمرت تغطية "الجزيرة" في الترويج الذكي للسياسة الرسمية,  ف الفلسطينية,

اوض على تفاهمات بين فتح على منافسة أي من السعودية أو مصر في شكل فاعل, على صعيد التف

 (Rabbani,2012: 43. )وحماس
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يناير  20ل الربيع العربي وبين ثورتي تونس ومصر شنت الجزيرة حملة إعالمية في مساء وخال

لكشف وثائق عن تنازالت كانت السلطة الفلسطينية تعرض تقديمها إلسرائيل, وفي اليوم الثالث  23388

من كشف أوراق السلطة انتفضت مصر على نظام مبارك, فوضعت الجزيرة األوراق على موقع خاص 

 (0: 2382اإلنترنت وركزت جهودها لتغطية ثورة مصر. ) الحجاوي,  على

وربما تراجع حضور القضية الفلسطينية على شاشة الجزيرة نظرا النشغالها بتداعيات الربيع 

, لكن 2382العربي في أكثر من بلد, باستثناء بعض المحطات كزيارة األمير لغزة والحرب على غزة في 

ية تجعلها دائما حاضرة بقوة, خاصة إذا ما ربطنا هذا باهتمام القطريين بالقضية مركزية القضية الفلسطين

الفلسطينية وسعيهم إلى دور سياسي فاعل سواء تجاه المقاومة التي تقودها حماس في غزة أو التسوية 

ي في التي تقودها السلطة في رام اهلل, ويتوقع أن يتزايد اهتمام الجزيرة بمواضيع تخص الشأن الفلسطين

 األيام المقبلة. 

استثمرت قطر غياب الدول اإلقليمية الكبرى للعب ادوار إقليمية مهمة خاصة فيما يتعلق بالقضية 

الفلسطينية, وقدمت السياسة الخارجية القطرية بمختلف أدواتها قدمت دعما حقيقيا للفلسطينيين, ويرى 

دعمت حقوقه التي يجمع عليها, فأن هذا الباحث أنه كلما اقتربت قطر من مطالب الشعب الفلسطيني و 

سيكون عامل قوة لزيادة شعبيتها في المنطقة,  وتسعى قطر ألن يظهر دعمها متساويا لكافة األطراف 

الفلسطينية إال أنه يبدو بوضو  أنها أكثر دعما لحركة حماس وربما يندرج هذا في إطار دعم قطر 

ميين في دول الربيع العربي, كما أن العمل القطري ل سالميين في أكثر من بلد في ظل صعود اإلسال

على إيضا  السياسة القطرية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني من شأنه يبدد توجس الفلسطينيين من أهدافها 

ودوافعها التي تسعى إليها من خالل مواقفها وقراراتها, كما أن السياسة القطرية كما تعلن وقوفها مع حقوق 

ضافة الشعب الفلسطين ي ينبغي أن توضح مواقفها من العالقات مع الجانب اإلسرائيلي بشكل جلي, وا 

لذلك فأن الحديث عن محاوالت قطر لعب دور يساهم في تسجيل مواقف لها أمام الواليات المتحدة من 
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خالل حث الفلسطينيين وخاصة حركة حماس على تقديم تنازالت للجانب اإلسرائيلي, فأن هذا األمر 

ا ألن السلطة الفلسطينية وصلت لمسار مسدود في التفاوض, وألن حماس لم توافق على هذا صعب جد

 مسبقا من خالل الضغوط المصرية في فترة نظام مبارك.

 

 خاتمة:

تميزت السياسة الخارجية القطرية في مرحلة انطالق الربيع العربي عن غيرها من السياسات العربية, وكان 

المجاالت والمناسبات, وحاولت أن تستفيد من هذا الدور في تحسين مكانتها لها حضور قوي في معظم 

السياسية واالقتصادية بالرغم من معوقات كثيرة واجهتها كالجغرافيا وعدد السكان وضعف القدرات 

من خالل  العسكرية إال أنها استطاعت مواجهة ذلك وسعت لسد فراي أحدثه غياب القوى اإلقليمية العربية

طبيعة موازين القوى الدولية وتحركت في الغالب بما ال يتعارض معها, وقد القت قطر في سياسة أدركت 

 هذه المرحلة الكثير من االتهامات واالنتقادات لسياستها وأدواتها الدبلوماسية واإلعالمية واالقتصادية.

لسطينية حالة تستحق الدراسة, حيث لعبت لقد شكل الدور القطري تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الف

, مرورا بمصر وليبيا واليمن ولعبت أدوارا مهمة 2383قطر أدوارا مهمة منذ انطالق ثورة تونس في أواخر 

في الثورة السورية, ويتوقع بعد التغيير الداخلي الذي أجراه أمير قطر السابق حمد بن خليفة بتسليم الحكم 

ن كان سيتم التركيز البنه الشيخ تميم أن تسير  قطر على نفس النهج السياسي لكن ليس بنفس القوة, وا 

على الوضع الداخلي بشكل أكبر , وفي حال حدوث تغير في السياسة الخارجية القطرية فأن هذا التغير 

 سيكون تدريجيا.
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 النتائج والتوصيات:

 أول: النتائج
اتيجيات السياسننية مثننل اسننتراتيجية حسننن الممارسننة السياسننية لقطننر علننى عنندد منن االسننتر  ارتكنزت -8

اسننتراتيجية التحالفنننات اإلقليميننة والدوليننة, واسنننتراتيجية تكننوين سننمة وطنينننة لبننناء مكاننننة و الجننوار, 

 .االحتنكام إلى القنوة في فض المنازعات إال في حاالت نادرة وفي إطار محدد, مع رفض فريدة

تطنوير عملت قطر في سياستها الخارجية تجاه دول الربيع العربي والقضية الفلسنطينية منن خنالل  -2

مننا بننين المشنناريع االقتصننادية والسياسننية واإلعالميننة القطريننة مننن أجننل تعننويض  وتكامننل األدوات

بني , وراعت في توظينف أدواتهنا فني الربينع العر الخلل في المرتكزات الجغرافية والسكانية والعسكرية

طبيعننة كننل دولننة وكننل مرحلننة مننن مراحننل الثننورات, ويعنند المرتكننز االقتصننادي الركيننزة األولننى التنني 

تنويننع ل ينطلننق منهننا النندور القطننري مننن حيننث مسنناهمته الكبيننرة فنني النندخل القطننري, وتسننعى قطننر

 .للسياسة الخارجية القطرية كهدف مهماالستثمار الخارجي اقتصادها ب

ثمار أغلنب الفنرص التنني سننحت لهننا فني مرحلنة الربيننع العربني فنني فني اسننتنجحننت قطنر  يعتقند أن -0

ظننل غينناب وتراجننع دول كبننرى فنني المنطقننة مننن أجننل أن تعننزز مكانتهننا وتعظ ننم دورهننا السياسننني 

 واالقتصادي في المنطقة.

ووزينر خارجيتنه  عنصنرا مهمنا الشنيخ حمند يشكل الطمو  السياسي بالزعامة اإلقليمية ألمينر قطنر  -2

فننني  اكبينننر  العنننب أمينننر قطنننر دور تكنننز السياسننني للسياسنننة الخارجينننة القطرينننة, حينننث فنني تقوينننة المر 

االسننتراتيجية القطريننة ألنننه منننذ مجيئننه غيننر سياسننة بننالده معتمنندا علننى عائنندات مصننادر الطاقننة 

 تحقيق المكانة اإلقليمية لقطرالذي هدف إلى الضخمة ونجح في قيادة مشروعه 
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منننن  ة قطنننرحماينننأكننندت قطنننر علنننى اسنننتمرار تحالفهنننا منننع الوالينننات المتحننندة األمريكينننة منننن أجنننل  -5

وظفت قطر عالقاتها مع الدول الكبنرى منن , و ن اإلقليميالتهديدات األمنية بما يسمى تحقيق األما

أجل تحقيق مصالحها, ضمن استراتيجية التوظيفات الدولية المتبادلة  التني تتبعهنا الندول الصنغيرة 

 حيث تقبل توظيف القوى الدولية لها وبالمقابل توظف هي عالقاتها مع الدول الكبرى.

حيننننث اسننننتخدمت الوسننننائل االنخراط فنننني الشننننئون الدوليننننة جيننننة القطريننننة بننننتميننننزت السياسننننة الخار  -6

الدبلوماسية مثل المساعدات والهبات والتدريب واستضافة المنؤتمرات وأعمنال الوسناطة واسنتخدمت 

 ة حين عجزت دبلوماسيا مثل ما حدث في ليبيا.األداة العسكري

ات فني عملينات قبل الربيع العربي من خنالل سلسنة نجاحن اطةالقطرية بسمة الوس اتسمت السياسة -7

ومننع انطننالق الثننورات , فنني مننناطق حساسننة ومعقنندة فنني وقننت غابننت فيننه النندول الكبيننرة الوسنناطة

 .أخرى أكثر تحيزا   محلها أدواراقليال عن أدوار الوساطة ليحل قطر العربية تراجعت 

تجاه غلبة الطابع البراغماتي على السياسة القطرية بوتناقضها أحيانا فسر مرونة السياسة القطرية ت -8

 .دول الربيع العربي والقضية الفلسطينية

في مجموعة كبينرة منن المواقنف قبنل وبعند الربينع مبادرة الامتالك زمام تميزت الدبلوماسية القطرية ب -9

 دعنوة  وجهنت, و العربي حيث كانت قطر أول دولة خليجية تقيم عالقات تجارية علنية منع إسنرائيل

, ومننع الربيننع العربنني علننى سننبيل المثننال كانننت قطننر أول دولننة ونيننران لالنضننمام لمجلننس التعنناإل

تبننارك الثننورة فنني تننونس وفنني مصننر, كمننا اسننتبقت قطننر سننحب سننفيرها مننن دمشننق قبننل أي دولننة 

 .ة من المبادرة الخليجية في اليمنوانسحبت بجرأ

 الثنورات منن ساهم اجتماي عدة عوامل في إنجا  النشاط السياسني والعسنكري القطنري فني -83

أهمها أن أمن قطر مضمون منن قبنل تحالفهنا منع الوالينات المتحندة, ووجنود رغبنة لقطنر فني تقنديم 

بنننين العننالم اإلسنننالمي  المسنناندة للشننعوب العربينننة, كننذلك الرغبنننة فنني إدراج نفسننها كوسنننيط رئيسنني
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والغنننرب, خاصنننة منننع وجنننود عالقنننات قوينننة لهنننا باإلسنننالميين, إضنننافة لتوقعنننات بنننأن تسنننتفيد قطنننر 

 .الثوراتاقتصاديا  في مرحلة ما بعد 

فني إدارة -مع وجود امتعاض سعودي منن الندور القطنري –تنسيقا سعوديا قطريا إن هناك  -88

تبين من خالل التغطينة  ما حدث في اليمن و خصوصاملفات األزمات في العالم العربي والثورات 

, وهذا ينبنع منن اإلدراك القطنري لحساسنية منطقنة الخلنيج البحريناإلعالمية والتدخل العسكري في 

وقننند ازداد التفنناهم القطنننري  ,بننالرغم مننن سنننعيها للخننروج منننن منندار الهيمننننة السننعودية فننني المنطقننة

نظننام األسنند يفقنند إيننران حليفننا محوريننا, لكننن سننقاط إألن ي خصوصننا تجنناه الملننف السننوري السننعود

 .يبقى الخالف حول دعم قطر لحكومات اإلسالميين في دول الربيع العربي

تتم بمعنزل عنن إرادة القنوى في دول الربيع أن األدوار القطرية عن ال يمكن غض الطرف  -82

تحاول التحرك فني , حيث أدركت قطر موازين القوى في النظام العالمي و الدولية كالواليات المتحدة

 .ميةالمساحات المتاحة لها بما يرفع من مكانتها بين الشعوب العربية واإلسال

فنني ظننل غينناب النندول الكبننرى فنني المنطقننة العربيننة  أصننبح لدولننة قطننر دورا محوريننا فنني  -80

المنطقة العربية, مستغلة ما تملكه من قدرات اقتصادية, لكنها فني الوقنت نفسنه تسنعى لتثبينت هنذا 

في وجدان المواطن العربي وعقليتنه, منن خنالل االقتنراب أكثنر منن همومنه وأمانينه, وهنذا منا الدور 

ه قناة الجزيرة الفضائية كمؤسسة إعالمية رسمية لدولة قطنر, فنالجزيرة كنان لهنا دور سياسني تعكس

 والسورية.بغطاء إعالمي في الثورة التونسية, والمصرية, والليبية, واليمنية, 

سننالميين مكونننا مهمننا مننن تركيبننة المجتمننع العربنني يتمتننع بحضننور شننعبي تعتبننر قطننر اإل -82

ومؤثر, وأن أي قوة تريد أن يكون لهنا دور فني ترتينب عناصنر القنوة فني المنطقنة البند أن تتعناطى 

مع هذا المكون, وال تكمنن المشنكلة فني هنذا, إنمنا فني طبيعنة األدوار التني يلعبهنا اإلسنالميون, لنذا 

 ي ترسيخ عالقتها باإلسالميين.فأن قطر تمضي بقوة ف
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دعمت قطر الثورات العربية فأصبح لها أعداء داخل التجمعات العربينة, خاصنة أن هنناك  -85

وسننط كبيننر داعننم ل نظمننة السننابقة كمننا هننو الحننال فنني مصننر, ممننا جعننل السياسننة القطريننة محننل 

 انتقاد خاصة مع الغموض وعدم التوازن في بعض سياساتها تجاه حاالت معينة.

رافعنة لقطنر للندخول إلنى ملفنات أخنرى, وأصنبحت قطنر حاضنرة القضية الفلسطينية لت مث -86

في السياسة اإلقليمية خاصة بعد حربين إسرائيليتين متتاليتين على غزة, ويعتبر أن جزء كبير منن 

 لقضية الفلسطينية.ألحداث اذلك تحقق عبر تغطية الجزيرة 

ن بندت  ية الفلسنطينيةحافظت قطر على عالقات متوازنة مع أطراف القض -87 إلنى حند منا, وا 

 .2339أقرب إلى حركة حماس خاصة بعد الحرب على  غزة في 

 مننع تطلعننناتينسنننجم  لربيننع العربننني والقضننية الفلسننطينيةمننا تقننوم بنننه قطننر مننن دعنننم لإن  -88

ولكن الوقت الذي منا زالنت تتفاعنل فينه ثنورات الربينع العربني  الشعوب العربية إلى الحرية والكرامة,

قننق الثننورات أهنندافها الكاملننة, فننأن الننذهاب إلننى تقييمننات إجماليننة تتسننري فنني إصنندار أحكننام ولننم تح

قطعية يعتبره الباحث أمنرا مبكنرا, وسنتكون األينام القادمنة كفيلنة بتوضنيح مسنارات المنطقنة, والندور 

القطري بشكل خاص لتتضح معالمه ويتضح مدى اقترابه من األهنداف القومينة والوطنينة للشنعوب 

 بية, فالوقت عامل مهم في إنضاج الحقيقة خاصة أن الجوانب السرية وغير المكشوفة كبيرة.العر 

واجهنننت قطنننر فننني سنننلوكها تجننناه دول الربينننع العربننني منننن أبنننرز التحنننديات الرئيسنننة التننني  -89

والقضية الفلسطينية تلقيها االتهامات بتنفينذ أجنندة أمريكينة فني المنطقنة العربينة, وزينادة االنتقنادات 

ممننا يفقنندها سننالميين  , ودعمهننا المنحنناز لالربيننع العربننيفنني الشننئون الداخليننة لبلنندان  دخلهالهننا بتنن

 .صفة الوسيط المحايدل
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 التوصياتثانيا: 

للشعوب  ينبغي أن توضح إذا أرادت قطر أن تلعب  أدوارا قيادية في المنطقة بشكل فاعل, فأنها  -8

خاصة أن الغموض قد مواقفها من العالقات مع الجانب اإلسرائيلي العربية وللشعب الفلسطيني 

 لف هذا الجانب وهذا يتناقض مع ظاهر السياسة القطرية الداعمة لتحرر الشعوب واستقاللها.

ال شك أن هناك موضوعات لم يأت الباحث عليها لضيق الوقت ولضرورات البحث العلمي, وهو  -2

 ئق حيال ماسكت عنه أو لم يؤت على ذكره.ما يوصي به الباحثين الستجالء الحقا

يوصي الباحث السلطة الفلسطينية في رام اهلل والحكومة في غزة باالستفادة من الدعم القطري في  -0

 خدمة القضية الفلسطينية.

يوصي الباحث بمزيد من الدراسات حول قطر وسياساتها نظرا لقلة المراجع والكتب التي تحدثت  -2

 عن سياسة قطر.

في بلدان الربيع  بحث عالقة قطر باإلسالميينالباحث أن تكون هناك دراسة موجهة ل يوصي -5

 .العربي

, وخاصة تلك على حدةمن دول الربيع العربي بحث سياسة قطر تجاه كل دولة يوصي الباحث ب -6

 التي لم تصل فيها األمور إلسقاط األنظمة.

تابعة في المراحل التالية للفترة التي يوصي الباحث بدراسة السلوك القطري تجاه التغييرات المت -7

 .2380تناولتها الدراسة بعد مارس 
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 المراجع:

 : أول الكتب
 

 . بيروت: مؤسسة األبحاث العربية.الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج(. 8982اإلبراهيم, حسن.)

 القدس: دار أبوغوش للنشر. الخطاب.الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات (. 2383أبو الرب, محمد. )

 . بيروت: مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم.التجربة التنموية لدولة قطر(. 2382آل ثاني, العنود.)

 ,مطابع دار الشرق, الدوحة.1005-4995("السياسة الخارجية القطرية 2335آل ثاني, عبد العزيز)

 . الدوحة: شركة الخليج للطباعة والنشر.استراتيجية التنمية الوطنية(. 2382األمانة العامة للتخطيط التنموي. )

 , مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت.الربيع العربي إلى أين( 2388بلقزيز, عبد اإلله وآخرون)

ــة المتحــدة(. 8999بننن حننارب, عبنند الننرحمن. ) ــة لدولــة اإلمــارات العربي  . اإلسننكندرية: المكتننبالسياســة الخارجي

 الجامعي الحديث.

. الدوحة: مركز تغطية الجزيرة للثورات العربية من وجهة نظر الشباب اليمني(. 2388بن قفلة, ابراهيم. )

 الجزيرة للدراسات.

ــى نمــوذ  قطــر(. 2382التميمنني, نننواف. ) ــق عل ــة والتطبي ــة النظري . الدبلوماســية العامــة وتكــوين الســمة الوطني

 والدار العربية للعلوم.بيروت: مركز الجزيرة للدراسات 

. من كتاب الثورات وعالمنا العربي, 1044دور الجزيرة في الثورات العربية (. 2388الحجاوي, عارف. )

 بيروت. مؤسسة هاينريش بول..

 . عمان: دار مجدالوي للنشر.العالقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة األزمات(. 2339الخزرجي, ثامر. )

 (. الدوحة: الديوان األميري.2335م لدولة قطر.)الدستور الدائ

, المركنننز العلمننني  أصـــول العالقـــات الدبلوماســـية والقنصـــلية(,  2335الرشننندان ,عبننند الفتنننا  و الموسنننى,محمد )

 للدراسات السياسية.
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 . بغداد: دار الحكمة.السياسة الخارجية(. 8999الرمضاني, مازن. )

 (. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.2. )طالسياسة الخارجية تحليل(. 8998سليم, محمد. )

ـــــة تســـــوية الصـــــراع العربـــــي (2338شنننننلبي, محمننننند. ) ـــــة للـــــدول الصـــــغيرة األردن وعملي . السياســـــة الخارجي

 . عمان: دار كنوز المعرفة.4991-4919اإلسرائيلي

 العربي ل بحاث والدراسات. . الدوحة: المركزتونس ثورة المواطنة ثورة بال رأس(. 2388صديقي, العربي. )

 . األردن: جامعة اليرموك ,قسم العلوم السياسية.. مقدمة في العالقات الدولية(2383طشطوش, هايل. )

, المركننز العربنني انعكاســات الربيــع العربـي علــى دول مجلــس التعــاون الخليجـي(, 2382عبند اهلل , عبنند الخنالق. )

 للدراسات واألبحاث, الدوحة.

 ,دار الشروق. النظريات الجزئية و الكلية في العالقات الدولية( , 2383عبد القادر )فهمي ,

 . )ترجمة أحمد ظاهر(. عمان: مركز الكتب األردني.. السياسة الدولية المعاصرة(8989كانتور, روبرت. )

الوطن (. دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في 2382محمد عبد اهلل, محمد. )

 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجا . كلية الدراسات العليا. نابلس.  العربي)الثورة المصرية نموذجا(.

. القناهرة: مركنز األهنرام للترجمنة التوازن الستراتيجي في الشرق األوسط ودور مصر(. 8996محمد, مصطفى. )

 والنشر.

 ر غريب للنشر.. القاهرة: داعلم السياسة(. 8997مهنا, محمد. )

 . الكويت: عالم المعرفة.األحالف والتكتالت في السياسة العالمية(. 8978ناصف, مصطفى. )

. دراسنننة غينننر منشننورة فننني الجغرافينننا األبعـــاد الجيواســـتراتيجية إلغــالق مضـــيق هرمـــز(. 2388النعنناس, جمنننال. )

 السياسية, جامعة عمر المختار.

. بغنداد: ار في السياسة الخارجيـة الوليـات المتحـدة األمريكيـة نموذجـاعملية صنع القر (. 2382النعيمي, أحمد. )

 زهران للنشر.

 الدوحة: وزارة اإلعالم والثقافة.الكتاب السنوي. (. 8990وزارة اإلعالم والثقافة لدولة قطر. )
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 ثانيا: الدراسات
( أثر التحنوالت الدولينة واإلقليمينة علنى السياسنة الخارجينة القطرينة خنالل الفتنرة منن 2388آل ثاني, خليفة بن بدر )

 الجامعة األردنية ,عمان. رسالة ماجستير غير منشورة  ( 2383-2333أعوام )

وحنة دكتنوراة . أطر 4994-4911السياسـة الخارجيـة لقطريـة خـالل الفتـرة مـن (. 8995آل ثاني, عبد العزينز. )

 غير منشورة. جامعة قناة السويس.

دراسنة غينر منشننورة. التوجهـات الجديـدة للسياســة الخارجيـة القطريـة فـي عــالم متحـول. (. 2339البنزاز, محمند. )

 مكناس: كلية الحقوق.

 .83/6/2382. ورقة عمل غير منشورة نظرة على قطاع النفط الخام في قطر(. 2382الدليمي, محمد. )

ورقنة , اإلنقـاذ كمثـال انعكاس السياسـة الداخليـة للـدول علـى سياسـتها الخارجيـة:(. 2330الغالي, عبد الرحمن. )

 .الورش التخصصية للمؤتمر العام السادس لحزب األمة-مقدمة لورشة العالقات الخارجية

المســودة الثالثــة دراســة مقارنــة :إطاللــة علــى مســتوى الحمايــة الدســتورية فــي كــل مــن (. 2337قطنني, فننراس. )

. دراسة غير منشورة. جامعة بيرزينت. برننامج الديمقراطينة وحقنوق اإلنسنان: للدستور الفلسطيني والدستور القطري

 بيرزيت.

(. السياسنة الخارجيننة القطرينة تجناه الصنراي العربنني اإلسنرائيلي فني ظنل حكننم الشنيخ حمند بننن 2388قننديل, حناتم. )

 . معهد البحوث. قسم الدراسات السياسية: القاهرة.منشورة رسالة ماجستير غيرخليفة آل ثاني. 

أطروحـــة . تحلينننل مضنننمون ألخبنننار العنننراق فننني قنننناتي الجزينننرة والعربينننة الفضنننائيتين(. 2339المهنننداوي, فنننارس. )

 . األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.دكتوراة غير منشورة
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 الدوريات: ثالثا
 

, العنننندد جريــــدة الشــــرق األوســــط  تننننونس: الجزيننننرة تحننننرض علننننى الشننننغب والفننننتن(. 2336أبوحسنننين, سوسننننن. )

83.892.26/83/2336. 

(, 098,)مجلـة المسـتقبل العربـييناير ,  25( محددات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 2388أبوزيد, أحمد )

 مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت. 

 . 82007العدد  7/9/2382 صحيفة الشرق الوسط , المصريةالعالقات القطرية (. 2382أديب, عماد. )

 .83. ص9336العدد  1/2/2380صحيفة العربقطر واإلخوان المسلمين. (. 2380آل ثاني, جواهر. )

العدد  صحيفة الوطن. ال خالف بين القاهرة والدوحة بشأن األمانة العامة(. 85/5/2388البوعينين, صالح. )

 . حوار أحمد مراد. 5700

 .2/9/2382. صحيفة الوطن المصرية. 2قطرنة مصر (. 2382الجالد, مجدي. )

 .9/9/2382. صحيفة الوطن المصرية. 0قطرنة مصر (. 2382الجالد, مجدي. )

. صحيفة الوطن. 83/2/2382 .حوار مفتو  مع رموز المعارضة اليمنية في القاهرة (.2382الجهمي, ابراهيم. )

 . 6332العدد 

, ملحنق خناص بعننوان اتفناق الدوحنة, الدوحنة. صحيفة الشرق لماذا نجح الحوار في قطر؟,( 2338حسين, طه. )

 .2338مايو  22

, مجلة السياسة الدولية, عودة المشرق؟ التفاعالت االستراتيجية في دائرة المشرق العربي(. 2382الحمد, جواد. )

 .11المجلد  889العدد 

. اسرائيليات. صحيفة األخبار. أسباب لمباركة زيارة أمير قطر لغز ة 6(. 26/83/2382حيدر, علي. )
 .8822العدد

. مركنز الدراسننات 29. العنندد مجلــة دراســات دوليـة .مقومننات السياسنة الخارجيننة القطرينة(. 2388خضنير, ماجند. )

 .223-895الدولية: بغداد.
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 مجلة السياسة الدولية, يناير في مصر 25دول الخليج من ثورة التأرجح: موقف . (2382خليفة, عزمي. )

 .القاهرة.58-28, ص887,العدد 

. صـــــحيفة العــــــرب. الخلنننننل السنننننكاني قننننننراءة فننننني السياسنننننة السنننننكانية لدولننننننة قطنننننر(. 2388الخليفننننني, محمننننند. )

 .9. الصفحة 8556. العدد 85/88/2388

 .  23.الصفحة 2382فبراير  8 فلسطين صحيفة. السياسة الخارجية لقطر(. 2382الدجني, حسام. )

 .83/2/2382, السياسة الدولية ,(.  كيف يمكن فهم سياسات قطر تجاه الثورات العربية؟2382رجب, إيمان. )

صحيفة (.  الرئيس الفلسطيني لن نسى دور قطر في الحصول على العضوية. 88/8/2380زرد, فتحي, )

 83ص . شئون دولية.العرب

.  85675. العدد صحيفة الدستور(. ليست الجزيرة من يصنع الثورات ولكن؟. 0/0/2388الزعاترة, ياسر. )

 .88قضايا وآراء. ص 

مع حسونة الشاوش أمين مكتب  03/9/2339مقابلة صحفية مع صحيفة الراية (. 2339الشاوش, حسونة. )

 40ص  صحيفة الراية.. األخوة العربي الليبي

 .20/8/2380 (   صحيفة الوطن2380 )الشايجي, عبداهلل

صـــــحيفة البراعنننننة فننننني اسنننننتخدام قطنننننر لنفنننننوذ أكبنننننر حجمنننننا فننننني السياسنننننة العربينننننة. (. 2388شنننننديد, أنطنننننوني. )

 .23. ص 86/88/2388,القدس

 ,2115-0991أثننر التغيننر فنني النظننام النندولي علننى السياسننات الخارجيننة للنندول العربيننة (  1008) الشننرعة, علنني.

 , دمشق.228-238 (:82)2 , مجلة المنارة

. آراء 82/2/2380 صحيفة العرب. العالقات القطرية الليبية بعد عامين عن الثورة(. 2380شلوف, الهادي. )

 .22الصفحة  .9388وقضايا. العدد 

قطر تعترف بالمجلس النتقالي ممثال شرعيا وحيدا للشعب شئون عربية .  5ص  29/0/2388صحيفة األهرام 

 . الدوحة. سرت)روييترز( طرابلس. سعيد الغريب.25230العدد  الليبي.
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. صحيفة مندوب ليبيا باألمم المتحدة يتهم قطر بتسليح إسالميين ليبيين(. 89/88/2388صحيفة األهرام. )

 .7. ص 25608األهرام. شئون عربية. العدد 

 23بي ودولي. ص , عر  ياضر األمد بن جاسم : نؤيد مبدأ تبادل ح 8/5/2380صحيفة الدستور, 

 83. صعربي ودولي .إخوان ليبيا ينفون تفردهم بالسلطة(. 82/0/2382صحيفة الرأي. ) 

 .6قطر وتونس توقع اتفاقيتين عسكريتين. محليات. ص  .23/88/2382صحيفة الراية ,

 1. ص4446العدد .قطر: رفع تمثيل فلسطين باألمم المتحدة إنجاز تاريخي 2/82/2382صحيفة الراية, 

 .23ص .83868العدد  .المصالحة الفلسطينية نصر للدبلوماسية القطرية(.23: 8/2/2382صحيفة الراية. )

 .078. العدد قطر وثورة ليبيا(. 86/82/2382صحيفة الشرق. )

 1ص.8686العدد .اتفاقيات وتطورات.  82/8/2382صحيفة العرب, 

 6ص. 8883العدد .  قطر أول دولة ساندت تونس, 2/83/2382صحيفة العرب, 

 .86عربي ودولي.. ص  8039العدد . لحماية المدنيين قطر تقود جهداا . (80/0/2388يفة العرب. )صح

 . 8023.العدد  قطر تسوق مليون برميل من النفط الليبي( . 80/2/2388العرب. ) صحيفة

 .5.الصفحة 8588, العدد 2388 ديسمبر 87. افتتاح جامع محمد بن عبد الوهاب(. 2388صحيفة العرب. )

 .0 . ص8788العدد 2/7/2382. لصندوق القطري تحت األضواءالنشاط الجرئ ل(. 2382صحيفة العرب. )

 .85/83/2382. تاريخ  9376. العدد انضمام قطر للمنظمة الفرانكفونية. (2382صحيفة العرب. )

 .8.  الصفحة 8/82/2382. 8908د . العد. قطر تستثمر في الشركات بأوروبا(2382صحيفة العرب. )

 , تاريخ  8997, كلمة العرب , العدد الستثمار القطري رؤية شجاعة(. 20/2/2382صحيفة العرب. )

 .8.  ص 8068. العدد ترحيب حار من مصر بزيارة األمير(. 2/5/2388صحيفة العرب. )

 .83ص  8985. العدد الثورةقطر ومصر عالقات ممتدة و راسخة بعد (. 8/88/2382صحيفة العرب. )

 .8006. العدد الرئيس اليمني يهاجم قطر(. 9/2/2388صحيفة العرب. )

 2ص .8882العدد  .11اجتماع الدوحة التحضيري للقمة   .(25/0/2380. )صحيفة النهار
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 ..8, ص 6878.العدد قمة قطرية يمنية  (.2/8/2382الوطن. ) صحيفة

 .88. ص ودولي  بعد رحيل نظام مبارك ارتياح شعبيعربي ( 80/2/2388صحيفة فلسطين. )

. صحيفة األهرام المشير طنطاوي يبحث مع أمير قطر دعم العالقات الثنائية( 2388عبد الخالق, أحمد. )

 .2/5/2388المسائي. 

ات مجلــة دراســ. دور السياسنة الخارجيننة القطريننة فنني ظنل األزمننات العربيننة واإلقليميننة(. 2383عبند الواحنند, أثيننر. )

 .  803-887, بغداد. الصفحات 20العدد  دولية.

 .7/82/2339, صحيفة المصريون, بتاريخ قطر والدور اإلقليمي(. 2339عبدالكريم, عمرو. )

. حننوار صنننحيفة الشنننرق اتفـــاق الدوحــة يعكـــس قـــوة ومصـــداقية الدبلوماســـية القطريـــة(. 2338عطيننة, صنننالح. )

 .2338مايو  22. تونس. ملحق خاص بعنوان اتفاق الدوحة. الدوحة

 . 5722. صحيفة الوطن. العدد مصر وقطر عالقات بين السحاب والمطر(. 2/5/2388علي, أحمد. )

صــحيفة , حنوار أجننراه محمنند صننبرة, قطننر قامنت بنندور رائنند فنني إنجنا  الثننورات العربيننة(. 2388الغنوشني, راشنند. )

 .  2/5/2388 العرب

عدد السياسة الدولية, ال ,القوة الناعمة: السياسة القطرية تجاه دول الثورات العربية ما بعد(. 2382) فكري, مروى.

 .862-862, ص:2382, يناير 887

 .2338مايو  25. صحيفة العرب. قطر وسيط الملفات الصعبة(. 2338القاضي, صالح. )

 .7الصفحة  . عنوان الصفحة شئون عربية وعالمية. 6978( العدد 88/88/2388القدس العربي.  )

. ملحنق 2382. أبرينل 888, العندد حالة خاصـة كيـف تـدير قطـر تفاعالتهـا اإلقليميـة(. 2382القطارنة, يسنار. )

 اتجاهات نظرية.

. صنننحيفة الراينننة. العننندد قطـــر ذللـــت التحـــديات امـــام النـــاتو فـــي ليبيـــا(. 2382الكايننند, سنننميح و أمنننين, نشنننأت. )

 .89 . صمحلياتعنوان الصفحة  .2382مارس  26. 83985
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, السنة العشرون ,العدد انتقادات غياب مبارك عن القمة  صحيفة القدس العربي(. 2339كروم, حسنين. )

6866 ,2/2/2339. 

 36/38/2382.تاريخ العدد   صحيفة السفيرمن الوساطة إلى الربيع العربي.  .(2382اللباد, مصطفى. )

 .89صفحة . 82258العدد .

العلنننوم السياسنننية  ,فننني العلنننوم االجتماعينننة واإلنسنننانية. مهنننارات وتقنينننات جمنننع المعلومنننات (2383المننندلل, وليننند. )

 , غزة. 753-709( : 88)8, مجلة الجامعة اإلسالمية نموذجا,

(. التوازنات والتفاعالت الجيوسنتراتيجية والثنورات العربينة. سلسنة تحلينل سياسنات. 2382المركز العربي ل بحاث. )

 .2382ليل السياسات. الدوحة. إبريل المركز العربي لتح

قراءة احصائية وسياسية في نتائج النتخابات التشريعية الفلسطينية  .(2336 )مركز دراسات الشرق االوسط.

 .2336يناير  . . عمانالثانية

السياسة (.  تأثير الثورات العربية في العالقات اإلقليمية في الشرق األوسط, مجلة 2382المشاط, عبد المنعم. )

 , ملحق اتجاهات نظرية.27المجلد  889الدولية, العدد 

مجلة آفاق إفريقية.  قراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا ومساراته المحتملة.(. 2388مهدي, محمد. )

 .93-70. الهيئة العامة لالستعالمات. ص 02العدد 

العدد   87السنة  , . صحيفة الوطنة العربية؟لماذا أصبحت قطر قاطرة الثور (. 87/8/2388النابلسي, شاكر. )

5908. 

ديسنمبر 23(. منصنف المرزوقني منن الجملوكينة إلنى الجمهورينة , صنحيفة الشنرق القطرينة 2388هويدي, فهمني. )

2388. 

 .86/2/2382(. صحيفة الشرق القطرية,2382هويدي, فهمي. )
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 غير المطبوعات:: رابعا
 

؟. حننوار سياسـة قطــر الخارجيــة براغماتيـة أم مغــامرةإذاعي"نافننذة علنى العننالم". برننامج  .(2382أبوديناب, خطننار)

 .8/83/2382كمال طرابيه. إذاعة مونت كارلو الدولية. بتاريخ 

محاضرة رئيس الوزراء القطري بمركز الدراسات اإلسالمية بجامعة أوكسفورد بعنوان أفكار حول الوضع العربي 

 .20/5/2388الراهن وآفاق المستقبل, 

. قننناة الجزيننرة مباشننر. : ثننورة الشننعب فنني تننونس أسنبابها ونتائجهننا وانعكاسنناتها عربينناننندوة .(2388) .بشنارة, عزمنني

 ., الدوحة 8/2388/ 23

 .9/88/2388, حلقة برنامج بال حدود قناة الجزيرة,8(. تغطية الجزيرة للثورات العربية ج2388حجي, لطفي. )

 .( األخبار, ملف جرحى الثورة 2382)أبريل قناة الوطنية. 

خفاقاتها وتحدياتها.حوار مفتو  ندوة   . 6332. العدد83/2/2382صحيفة الوطن  ثورة شباب اليمن ومكاسبها وا 

لشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثناني رئيس لالمؤتمر الصحفي المشترك (. )5/5/2388بن جاسم, حمد. )

يطاليا مجلس الوزراء وزير الخارجية م  ( 35/35/2388 ع وزيري خارجية دولة اإلمارات العربية المتحدة وا 

 ., برنامج الذاكرة السياسية(83/88/2388( )قناة العربية, 2388جبريل, محمود. )

 (. برنامج أجندة مفتوحة. قناة بي بي سي العربية.82/88/2388شمام, محمود. )

 مفتوحة. قناة بي بي سي العربية. (. برنامج أجندة82/88/2388البرعصي, سليمان. )

 (. برنامج أجندة مفتوحة. قناة بي بي سي العربية.82/88/2388الصالبي, علي. )

 (. برنامج أجندة مفتوحة. قناة بي بي سي العربية.82/88/2388الكواري. محمد. )

 (. برنامج أجندة مفتوحة. قناة بي بي سي العربية.82/88/2388الصائغ, بدر الدين. )

 (. قناة بي بي سي العربية, أجندة مفتوحة ,  تقديم بدر الدين الصائغ.82/88/2388بحيري, نور الدين. )ال

 82/8/2382(. برنامج الحقائق الخفية, قناة الوطنية.282ديلو, سمير. )

 كلمة امير قطر في ذكرى الثورة التونسية. 82/8/2382قناة الجزيرة.  
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 /الدور القطري في الربيع العربي.2/2/2382الوزراء القطري ,  برنامج بال حدود , مقابلة مع رئيس

 .تداعيات زيارة أمير قطر لقطاع غزة(. 20/83/2382قناة الجزيرة. برنامج ما وراء الخبر. )

 .. قناة الجزيرة. برنامج ما وراء الخبرتداعيات زيارة أمير قطر لقطاع غزة(.  20/83/2382تماللي, طارق. )

 توضيح وزير الخارجية رفيق عبد السالم.( 26/82/2382 .التونسيةقناة الشاهد 

 .28/82/2382برنامج قناة سي بي سي, مقابلة , هيكل, محمد

ص, قناة مصر  2:50, 25/2/2380(. حوار خاص مع اإلعالمي عمرو الليثي, 2380مرسي, محمد. )

 األولى.

 الطيب الصادق  ية أجراه(. حوار مع خالد العط25/6/2388العطية, خالد. )

 , قناة مصر االولى , 9/8/2380اء مؤتمر صحفي رئيس الوزر 

 (. مقابلة مع الجزيرة.82/8/2380طري . )رئيس الوزراء الق 

 المقابالت:خامسا:

 جامعة األزهر. 8/88/2382(مقابلة 2382أبراش, إبراهيم. )

 . جامعة األمة8/88/2382(. مقابلة 2382أبوعامر, عدنان. )

 . فندق الكومودور. غزة.26/8/2380( مقابلة2380امة. )حمدان, أس

 .83/88/2382(. مقابلة عبر الهاتف بتاريخ 2382قاسم, عبدالستار. )

 . فندق موفنبيك. غزة.25/2/2380( مقابلة 2380التميمي, عزام. )

 . جامعة األقصى.غزة.03/8/2380( مقابلة 2380صالح, محسن. )

 . فندق موفنبيك. غزة.9/5/2380(. مقابلة 2380العمادي, محمد. )

 . فندق موفنبيك. غزة.25/2/2380(. مقابلة 2380الحمد, جواد. )

 .  7/0/2380(. مقابلة عبر البريد اإللكتروني.2380عبد الشافي, حسام. )

 (. مقابلة عبر البريد اإللكتروني.2380عبد اهلل, جمال. )
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 المصادر اإللكترونية:: سادسا
   , حواراألهرام العربى  مصر يالكبير ف اإليجابي يقطر تنتظر التحول السياس(. 1041. )أبودنيا, محمود

 85/2/2382تاريخ االسترجاي: .2/2/2382   الطيب الصادق

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792366&eid=493 

. تاريخ . موقع صوت الوطنالموقف القطري من نظام الحكم في سوريا(. 7/82/2388أبوشبيكة, عدنان. )

 8/2/2382االسترجاي 

//pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/12/07/244785.htmhttp: 

. تركيا والقضية الفلسطينية في ظل تحولت الربيع العربي(. 6/88/2382أبوعامر, عدنان و باكير, علي. )

 82/8/2380تاريخ االسترجاي: مركز الجزيرة للدراسات.

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/11/201211682923673950.htm 

ــــاز يرســــم صــــورة قطــــر السياســــية(. 2380أحمنننند, السننننر. ) . تنننناريخ االسننننترجاي: , صننننحيفة السننننفير العربننننيالغ

8/5/2380 

http://arabi.assafir.com/Article.asp?aid=596&refsite=assafir&reftype=leftmenu&refzon

e=switcher 

وار هننناجر الحفضنننالوي. جرينننندة . حنننلـــم نطـــرد بـــن علـــي لـــيحكم تـــونس آل خليفـــة(. 2382بالطينننب, سنننمير. )

 8/8/2380تاريخ االيسترجاي .27/9/2382التونسية.

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=37&a=70595&temp=1&lang 

 5/2/2380تاريخ االسترجاي  . موقع الجزيرة نت.قطر حين تسد عجز األمة(. 2382بسيسو, مؤمن. )

-b091-4c8b-3422-http://www.aljazeera.net/home/print/7dcab3c3

7847885e6f3f-beaf-4ea9-5265-049383f5dada/95262650 

 ندوة بعنوان العضوية الفلسطينية في األمم المتحدة صراع مفتوح على كل الحتمالت .(2388بشارة,عزمي)

 86/2/2382. تاريخ االسترجاي:83/9/2388

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792366&eid=493
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792366&eid=493
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/12/07/244785.htm
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/12/07/244785.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/11/201211682923673950.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/11/201211682923673950.htm
http://arabi.assafir.com/Article.asp?aid=596&refsite=assafir&reftype=leftmenu&refzone=switcher
http://arabi.assafir.com/Article.asp?aid=596&refsite=assafir&reftype=leftmenu&refzone=switcher
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=37&a=70595&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=37&a=70595&temp=1&lang
http://www.aljazeera.net/home/print/7dcab3c3-3422-4c8b-b091-049383f5dada/95262650-5265-4ea9-beaf-7847885e6f3f
http://www.aljazeera.net/home/print/7dcab3c3-3422-4c8b-b091-049383f5dada/95262650-5265-4ea9-beaf-7847885e6f3f
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c95573fb916f-945f-4f94-cdc1-http://www.dohainstitute.org/content/deae0a49  

رة . أسطنبول. موقع وزا كلمة رئيس الوزراء القطري أمام مؤتمر أصدقاء سوريا(. 8/2/2382بن جاسم, حمد. )

 2/8/2380. تاريخ االسترجاي. الخارجية القطرية

http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=194 

تاريخ  . الدوحة. موقع وزارة الخارجية.مؤتمر اجتماع المعارضة السورية(. 88/88/2382بن جاسم, حمد. )

 2/8/2380االسترجاي. 

http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=206 

. نيويورك. موقع وزارة كلمة وزير الخارجية القطري أمام مجلس األمن .(08/8/2382بن جاسم, حمد. )

 2/8/2380خ االسترجاي. تاري الخارجية القطرية.

 http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=191 

تاريخ االسترجاي.  .. باريسمؤتمر أصدقاء سوريا كلمة رئيس الوزراء القطري. .(6/6/2382بن جاسم, حمد. )

2/8/2380 

http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=201 

في  اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربيةكلمة خالل . ( موقع الخارجية9/82/2382حمد. ) بن جاسم,

 2/8/2380تاريخ االسترجاي.  .الدوحة

.http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=213  

تناريخ االسنترجاي.  .الدبلوماسية التونسية بين ظـالل الثوابـت وريـاح المـد والجـزر(. 2382بن رحومة, الشاذلي. )

85/82/2382 

http://jadal.tn/11064 

 6/8/2380تاريخ االسترجاي.  . موقع الشرق الجديد.سياسة قطر العربية(. 2382بوريسوف, أليكس. )

 neo.com/node/119223-http://www.ar.journal 

http://www.dohainstitute.org/content/deae0a49-cdc1-4f94-945f-c95573fb916f
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=194
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=194
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=206
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=206
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=191
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=201
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=201
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=213
http://jadal.tn/11064
http://jadal.tn/11064
http://www.ar.journal-neo.com/node/119223
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. دراسة منشورة على موقع مركز أمية للبحوث الموقف العربي من الثورة السورية(. 2382د الناصر. )تعتاي, عب

 83/2/2380تاريخ االسترجاي.  والدراسات االستراتيجية.

http://umayya.org/?p=1386 

 8/6/2382تاريخ االسترجاي . مأرب برس.قطر في مواجهة اللجنة الخاصة مؤسسة(. 2383الجرادي, علي. )

http://marebpress.net/articles.php?id=6374 

تاريخ االسترجاي.  . توجس من القوات الخليجية بالبحرين.85/0/2388الجزيرة نت , 

2/2/2380-bd4d-4104-922f-http://www.aljazeera.net/news/pages/138c75ec

c03bf50c88e8 

.تننننننناريخ االسنننننننترجاي المعنننننننارض المرزوقنننننني يننننننندعو النتفاضنننننننة شننننننعبية بتونس(. 88/2/2336الجزيننننننرة, ننننننننت. )

5/5/2380.-9e01-4647-331f-http://www.aljazeera.net/news/pages/f617e417  تننننننننننننننننننننناريخ

 85/83/23880295e30c1ea1االسترجاي. 

. مركز الجزيرة السورية: مستويات التحرك وحصيلة المواقف دول الخليج واألزمة .(2382الحسن, عمر. )

 88/2/2380تاريخ االسترجاي.  للدراسات.

 http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/201262873127604373.htm 

تنناريخ  . موقننع مركننز الخلننيج لسياسننات التنميننةظــاهرة الســتثمارات القطريــة حــول العــالم(. 2382)حسننين, جاسننم. 

 2/88/2382االسترجاي. 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:2

47&Itemid=366-47-07-09-04-d=52:201144&cati-27-14-12-05-012 

, صحيفة العرب قطر ماضية قدماا في دعم القتصاد الفلسطيني .(2382) .الحملي,نور و أبولطيف, ألفت

 23/88/2382. تاريخ االسترجاي. القطرية

.http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1614&artid=188972 

http://umayya.org/?p=1386
http://umayya.org/?p=1386
http://marebpress.net/articles.php?id=6374
http://marebpress.net/articles.php?id=6374
http://www.aljazeera.net/news/pages/138c75ec-922f-4104-bd4d-c03bf50c88e8
http://www.aljazeera.net/news/pages/138c75ec-922f-4104-bd4d-c03bf50c88e8
http://www.aljazeera.net/news/pages/138c75ec-922f-4104-bd4d-c03bf50c88e8
http://www.aljazeera.net/news/pages/f617e417-331f-4647-9e01-%20تاريخ%20الاسترجاع.%2015/10/20110295e30c1ea1
http://www.aljazeera.net/news/pages/f617e417-331f-4647-9e01-%20تاريخ%20الاسترجاع.%2015/10/20110295e30c1ea1
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/201262873127604373.htm
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:2012-05-12-14-27-44&catid=52:2011-04-09-07-47-47&Itemid=366
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:2012-05-12-14-27-44&catid=52:2011-04-09-07-47-47&Itemid=366
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1614&artid=188972
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 29/82/2382تاريخ االسترجاي. ,العالقات الخليجية واجهة جديدة لالنفتاح(. 2382خميسي,نسرين. )

http://www.turess.com/alkhabir/1393 

 2/8/2380تاريخ االسترجاي.  8659البحرينية التغيير الممكن. صحيفة االخبار العدد ديوب, عمار. الثورة

akhbar.com/node/63187-http://www.al 

ريخ تا, إعداد أنس زكي. محللون: قطر نموذج يحتذى تجاه مصر الثورة(. تقرير بعنوان 2380راشد, سامح. )

 4d30-eccd-http://www.aljazeera.net/news/pages/bd9956b6- 5/5/2380االسترجاي

4be457784f85-9a30 

. تننناريخ الحكنننم بالشنننريعة.  النننرئيس التونسننني ربنننط 6377صنننحيفة النننوطن. العننندد  20/2/2382ربحننني, عبننند اهلل.)

 8/5/2380االسترجاي 

.http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20120423&cat=statenews1&pge=25 

ـــــــى الجـــــــرأة(. 2388روبنننننننرتس, ديفيننننننند. ) ـــــــن الحـــــــذر إل ـــــــة م ـــــــة القطري . مجلنننننننة "فنننننننورن السياســـــــة الخارجي

 qurynanew.com/14297http://www.افيرز"

 .8232(. حقيقة ثورة البحرين. صحيفة العرب. 2388السعيدي, سعيد. )

 ٥٩٩١العدد . صحيفة األخبار. عربيات. مقتر  تبادل األراضي(. 0/5/2380سمارة, مالك و رجب, أحمد. )

 \akhbar.com/node/182468-http://www.al 2/5/2380تاريخ االسترجاي.  .٦٠٥٣أيار  ٣الجمعة 

(. تغطينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة قنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناة الجزينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة للثنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننورات 2388شريت,رشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيد. )

22/2/2388http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17126 

http://al-6/2/2380( قطر تستخدم مصر كممر نحو الزعامة المشهد ,2380الشريف, أميرة )

mashhad.com/Articles/154214.aspx 

العننرب  (. األميننر وعنند بنندعم االسننتثمار فنني تننونس . حننوار مننع صننحيفة2388الشننياظمي,محمد و عينناد, محمنند. )

 8522,العدد  8/88/2388

http://www.turess.com/alkhabir/1393
http://www.turess.com/alkhabir/1393
http://www.al-akhbar.com/node/63187
http://www.al-akhbar.com/node/63187
http://www.aljazeera.net/news/pages/bd9956b6-eccd-4d30-9a30-4be457784f85
http://www.aljazeera.net/news/pages/bd9956b6-eccd-4d30-9a30-4be457784f85
http://www.qurynanew.com/14297
http://www.al-akhbar.com/node/182468/
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17126
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17126
http://al-mashhad.com/Articles/154214.aspx
http://al-mashhad.com/Articles/154214.aspx
http://al-mashhad.com/Articles/154214.aspx
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.http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=1417&artid=157379 

. تاريخ االسترجاي (. أسرار العالقات القطرية االسرائيلية. صحيفة مصر الجديدة89/6/2339صادق, نبيل. )

82/82/2382  .http://www.misrelgdida.com/index.php?print=1&news=445 

تاريخ االسترجاي  (علي صالح يهاجم قطر. سياسة2/9/2382صحيفة الحياة اللندنية. )

8/8/2380.http://alhayat.com/Details/431918 

 . العالقات القطرية البحرينية نموذج للتكامل االقتصادي22/2/2380صحيفة الراية , 

دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد اإلعالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (. 2382صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننحيفة الرايننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة. )

 138034ebd36-8f60-49a8-d970-http://www.raya.com/news/pages/bdb08863القطري

. 9859رجال أعمال قطريون يطلقون مشاريع في سورية . العدد .25/88/2335صحيفة الشرق األوسط, 

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=335080#.UWfIvkp6knw 

ربيع الدوحة في صنعاء يثمر نفوذا  لحساب حلفائها .  072العدد 82/82/2382صحيفة الشرق, 

 http://www.alsharq.net.sa/2012/12/12/620296الجدد

 .5/5/2380. تاريخ االسترجاي2056(. العدد25/88/2383صحيفة المصري اليوم. )

um.com/article2.aspx?ArticleID=278570http://today.almasryalyo 

أزمة بين قطر والبحرين بسبب فيلم بثته  (. 8/8/2388 . )صحيفة اليوم السابع

 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=470082الجزيرة

تاريخ االسترجاي  مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بقطر(. 03/6/2339صحيفة اليوم السابع. )

86/82/2382.http://www.youm7.com/NewsPrint.asp?NewsID=113580 

االسترجاي  تاريخ.سر الستماتة القطرية في دعم الثورة الليبية(. 2388الصيد, محمد. )

80/2/2382topic-http://gafsajeune.ahlamontada.com/t5076 

http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=1417&artid=157379
http://www.misrelgdida.com/index.php?print=1&news=445
http://alhayat.com/Details/431918
http://www.raya.com/news/pages/bdb08863-d970-49a8-8f60-138034ebd36
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=335080#.UWfIvkp6knw
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=335080#.UWfIvkp6knw
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/12/620296
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=278570
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=278570
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=470082
http://www.youm7.com/NewsPrint.asp?NewsID=113580
http://gafsajeune.ahlamontada.com/t5076-topic
http://gafsajeune.ahlamontada.com/t5076-topic
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تاريخ االسترجاي . موقع الجزيرة نت.زيارة أمير قطر لغزة وآثارها القتصادية(. 2382الطباي, ماهر . )

5/2/2380-8a8b-4e00-b160-http://www.aljazeera.net/home/print/97bf4c0e

3cb293fd8634-a824-403d-7237-af44be2d88ae/61aafe7f 

ـــــــــــرأي الكويتيـــــــــــة(. 2388عبننننننننننند السنننننننننننالم, رفينننننننننننق. ) ـــــــــــدة ال ـــــــــــع جري ـــــــــــة م .تننننننننننناريخ االسنننننننننننترجاي  مقابل

8/0/23807718-http://www.almasdar.tn/management/article 

االسترجاي  تاريخ.مليارات دولر 40الستثمارات القطرية في ليبيا تقارب (. 2388عبد الظاهر, محمد. )

29/8/2382 http://www.zawya.com/ar/story/ZAWYA20111123123446 

تاريخ االسترجاي , موقع بوابة االهرام.مسئول بالنتقالي ينتقد تصريح شلقم(. 2/88/2388عبد القادر, ماجد. )

8/8/2382 http://gate.ahram.org.eg/News/134377.aspx 

 8/5/2380. تناريخ االسننترجاي . صننحيفة المصنريونقطــر والـدور اإلقليمـي(. 7/82/2339عبند الكنريم, عمنرو. )

.mesryoon.com/news.aspx?id=21786http://www.al 

(. ندوة القوى الصاعدة في المنطقة التحديات والشراكة الدولية. الجزيرة 41/4/1044العطية  خالد. )

4ca1-4dff-http://aljazeera.net/home/print/f6451603- 48/5/1044تاريخ السترجاع نت.

96b3d4c76947-a909-489b-3860-122741d17432/4edb4bff-9c10 

. مركنننننننز الجزيننننننرة للدراسنننننننات قطـــــــري األوكرانــــــي فـــــــي مجـــــــال الطاقــــــةالتعـــــــاون ال(. 2382علننننننوش, فرينننننند. )

.http://studies.aljazeera.net/reports/2012/12/2012122463443720206.htm 

, صحيفة الوطن. العدد  الحنكة القطرية»و  اليمانيةالحكمة  قطر واليمن .. بين(. 88/2/2388علي, أحمد.)

5699.-8E8F-4DFA-FDE2-watan.com/viewnews.aspx?n=55D46F75-http://www.al

writer=152784AC30DAD&d=20110411& 

. 41/4/1044تاريخ السترجاع  قطر في اليمن طبيعة الدور والحضور(. 88/8/2383العمراني, علي. )

http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=6366 

http://www.aljazeera.net/home/print/97bf4c0e-b160-4e00-8a8b-af44be2d88ae/61aafe7f-7237-403d-a824-3cb293fd8634
http://www.aljazeera.net/home/print/97bf4c0e-b160-4e00-8a8b-af44be2d88ae/61aafe7f-7237-403d-a824-3cb293fd8634
http://www.aljazeera.net/home/print/97bf4c0e-b160-4e00-8a8b-af44be2d88ae/61aafe7f-7237-403d-a824-3cb293fd8634
http://www.almasdar.tn/management/article-7718
http://www.almasdar.tn/management/article-7718
http://www.zawya.com/ar/story/ZAWYA20111123123446
http://gate.ahram.org.eg/News/134377.aspx
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=21786
http://aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4edb4bff-3860-489b-a909-96b3d4c76947
http://aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4edb4bff-3860-489b-a909-96b3d4c76947
http://aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4edb4bff-3860-489b-a909-96b3d4c76947
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/12/2012122463443720206.htm
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=55D46F75-FDE2-4DFA-8E8F-52784AC30DAD&d=20110411&writer=1
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=55D46F75-FDE2-4DFA-8E8F-52784AC30DAD&d=20110411&writer=1
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=55D46F75-FDE2-4DFA-8E8F-52784AC30DAD&d=20110411&writer=1
http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=6366
http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=6366
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قليميـــــــــــــــا مـــــــــــــــاذا وراء الــــــــــــــدور(. 2388غطنننننننننننننناس, أميننننننننننننننر. ) . القطــــــــــــــري المتصـــــــــــــــاعد دوليــــــــــــــا وا 

 http://www.daoo.org/dim/news.php?action=show&id=38731حوارات.

  26/8/2380تاريخ االسترجاي  وزراء الخارجية العرب يبحثون التطورات في غزة 87/88/2382فضائية الحرة, 

-israel-gaza-discuss-ministers-foreign-http://www.alhurra.com/content/arab

/215223.html#ixzz2TFxeiGU9 

. األوساط اليمنية تشيد بموقف قطر من غزة(. 2339الفهيدي, ليلى. )  

http://www.qatarconferences.org/gaza/viewlastnews.php?id=113 

تاريخ االسترجاي  . موقع الجزيرة زيارة أمير قطر لغزة بعيون محللين( 22/83/2382فياض, أحمد . )
25/82/2380.-ab5c-48c1-c7d9-http://www.aljazeera.net/news/pages/d493929e

269070fde577 
تنننننننننننننننننناريخ االسننننننننننننننننننترجاي  . موقننننننننننننننننننع الجزيننننننننننننننننننرة نننننننننننننننننننتقطــــــــــــــــــر(. 2382قاسنننننننننننننننننم, عبنننننننننننننننننند السننننننننننننننننننتار. )

8/2/2380.-8ca0-4737-9c60-http://www.aljazeera.net/analysis/pages/bbb3f965

ac5025802e04 

( عناصر الخطة العربية لحل االزمة 22/8/2382, 7222قرار الجامعة العربية: رقم 

 ../.../Resolution_7444_sur-/120122_LEA_pdfwww.diplomatie.gouv.frالسورية

. صنحيفة الشننرق العالقـة التونســية القطريـة بــين المتعـاض الشـعبي والتبعيــة الرسـمية(. 2382قربوسني, علني. )

 http://www.alsharq.net.sa/2012/12/14/623596تونس. ,82/82/2382

( صحيفة الراية. قطر سباقة لدعم غزة 2382/ 88/82الكرادي أكرم . 

7bed4fa0d01d-bd30-4d34-4c0c-ttp://www.raya.com/news/pages/558b9334h 

مصر ما بين الدور القطري وموجة جديدة من ( 2380كمال, أشرف )

 print.html-http://anbamoscow.com/writers/20130122/379551684,الثورة

 

http://www.daoo.org/dim/news.php?action=show&id=38731
http://www.alhurra.com/content/arab-foreign-ministers-discuss-gaza-israel-/215223.html#ixzz2TFxeiGU9
http://www.alhurra.com/content/arab-foreign-ministers-discuss-gaza-israel-/215223.html#ixzz2TFxeiGU9
http://www.aljazeera.net/news/pages/d493929e-c7d9-48c1-ab5c-269070fde577
http://www.aljazeera.net/news/pages/d493929e-c7d9-48c1-ab5c-269070fde577
http://www.aljazeera.net/news/pages/d493929e-c7d9-48c1-ab5c-269070fde577
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/bbb3f965-9c60-4737-8ca0-ac5025802e04
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/bbb3f965-9c60-4737-8ca0-ac5025802e04
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/bbb3f965-9c60-4737-8ca0-ac5025802e04
http://www.diplomatie.gouv.fr/.../pdf/120122_LEA_-Resolution_7444_sur
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/14/623596
http://www.raya.com/news/pages/558b9334-4c0c-4d34-bd30-7bed4fa0d01d
http://www.raya.com/news/pages/558b9334-4c0c-4d34-bd30-7bed4fa0d01d
http://anbamoscow.com/writers/20130122/379551684-print.html
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 . موقع مركز الخليج لسياسات التنمية.قطر:أحالم كبيرة وقدرات محدودة(. 2382اللباد, مصطفى. )

-https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:

31&Itemid=364-47-07-09-04-&catid=51:2011-1 

, صننننننننننحيفة أوكرانيــــــــــا تبنـــــــــي صــــــــــوامع لتخـــــــــزين الحبــــــــــوب فــــــــــي قطـــــــــر (.2382محمننننننننند, عبننننننننندالاله. )

 fbeac829753c-96cf-4772-5bb6-http://www.raya.com/news/pages/2fbeafd0الراية,

 http://www.dc4mf.org/ar/content/122مركز الدوحة لحرية اإلعالم 

. حصاد شهر سبتمبر 87/9/2338المعلومات الوطني الفلسطيني  مركز

2338http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=3488 

تاريخ السترجاع  أبعاد التحول في العالقات القطرية السعودية بعد الثورات(. 2380مقبل, ريهام. )

5/5/1044  

rcssmideast.orgالصراي.-إلى-التفاهم-األقليمية/من-/التحليالت/العالقاتhtml 

. موقنننننننننننننننننننع صنننننننننننننننننننحيفة 28/5/2388. شـــــــــــــــــــكرا قطـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــقيقة(. 2388مقلننننننننننننننننننند, حسنننننننننننننننننننام. )

 http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=60080المصريون.

http://www.gcc-.دعم القضية الفلسطينية وعملية السالم(. 2382موقع األمانة العامة لمجلس دول التعاون, 

Show&ID=338-sg.org/index6fb1.html?action=Sec 

عالن نهاية نظامه(. مقتل ال23/83/2388موقع الجزيرة نت, )  قذافي وا 

09fb7531dcce-b0fa-4336-2b4e-www.aljazeera.net/news/pages/9ba5156b 

تاريخ االسترجاي  . تسلسل زمني ألحداث الثورة المصرية2/2/2388موقع الجزيرة نت, 

9/9/2382-8c40-4c6e-d07c-http://www.aljazeera.net/news/pages/807afb60

4131a0533c97 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:-1-&catid=51:2011-04-09-07-47-31&Itemid=364
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:-1-&catid=51:2011-04-09-07-47-31&Itemid=364
http://www.raya.com/news/pages/2fbeafd0-5bb6-4772-96cf-fbeac829753c
http://www.dc4mf.org/ar/content/122
http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=3488
http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=3488
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=60080
http://www.gcc-sg.org/index6fb1.html?action=Sec-Show&ID=338
http://www.gcc-sg.org/index6fb1.html?action=Sec-Show&ID=338
http://www.gcc-sg.org/index6fb1.html?action=Sec-Show&ID=338
http://www.aljazeera.net/news/pages/9ba5156b-2b4e-4336-b0fa-09fb7531dcce
http://www.aljazeera.net/news/pages/9ba5156b-2b4e-4336-b0fa-09fb7531dcce
http://www.aljazeera.net/news/pages/807afb60-d07c-4c6e-8c40-4131a0533c97
http://www.aljazeera.net/news/pages/807afb60-d07c-4c6e-8c40-4131a0533c97
http://www.aljazeera.net/news/pages/807afb60-d07c-4c6e-8c40-4131a0533c97
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 22/7/2382تاريخ االسترجاي(. مرسي رئيسا لمصر .22/6/2382موقع الجزيرة نت. )

031b285bbce0-93c3-4507-a438-http://www.aljazeera.net/news/pages/4b9296ad 

 http://www.diwan.gov.qa/arabic/Qatar/qatar_new.htm#Politicalموقع الديوان األميري

 http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/22/233653.html(22/8/2382موقع العربية نت, 

تاريخ االسترجاي ردوغان وأمير قطر يبحثون أحداث غزة.(. مرسي وأ87/88/2382موقع العربية نت. )

82/2/2380 http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/17/250178.html 

. 8/2/2380تاريخ االسترجاي لحة(. مبارك يتنحى ويسلم سلطاته للقوات المس82/2/2388موقع العربية نت.) 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/11/137234.html 

تاريخ  ا(. قطر تدعو إلرسال قوات عربية إلى سوري83/0/2382موقع بي بي سي. )

.85/0/2382االسترجاي

http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/03/120310_syria_qatar_troops.shtml?b

w=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1 

 http://www.qsa.gov.qa/ar/PopulationStructure.htmموقع جهاز اإلحصاء القطري.

 8/2/2380تاريخ االسترجاي  (. ثورة البحرين مذهبية تستهدف السنة.7/2/2380موقع سي ان ان . )

 http://arabic.cnn.com/2011/bahrain.2011/3/19/qaradawi.bahrain/index.html 

 .الرؤية واألهداف(. 2388موقع مركز الجزيرة للدراسات. )

http://studies.aljazeera.net/about/aboutstudies/ 

 (2339. )موقع وزارة الخارجية القطرية

http://www.mofa.gov.qa/official_Statements.cfm?id=50 

 موقع وكالة االنباء القطرية

 http://www.qnaol.net/Ar/Pages/default.aspx?web=/QNAAr/Pages/default.aspx#box1 

http://www.aljazeera.net/news/pages/4b9296ad-a438-4507-93c3-031b285bbce0
http://www.aljazeera.net/news/pages/4b9296ad-a438-4507-93c3-031b285bbce0
http://www.diwan.gov.qa/arabic/Qatar/qatar_new.htm#Political
http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/22/233653.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/17/250178.html
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/11/137234.html
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/11/137234.html
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/03/120310_syria_qatar_troops.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/03/120310_syria_qatar_troops.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1
http://www.qsa.gov.qa/ar/PopulationStructure.htm
http://arabic.cnn.com/2011/bahrain.2011/3/19/qaradawi.bahrain/index.html
http://studies.aljazeera.net/about/aboutstudies/
http://www.mofa.gov.qa/official_Statements.cfm?id=50
http://www.mofa.gov.qa/official_Statements.cfm?id=50
http://www.qnaol.net/Ar/Pages/default.aspx?web=/QNAAr/Pages/default.aspx#box1
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تاريخ  (. أسباب الفشل المتوقع للمبادرة الخليجية. ميدل إيست أونالين2388نمر, سليمان. )

 .82/7/2382االسترجاي

online.com/?id=110652-east-http://middle 

ــــور  الــــدور القطــــري (. 2388هننننارون, محمنننند. ) ــــة دارف تنننناريخ  .29/82/2388مجلننننة الصننننحافة, تســــوية أزم

 8/83/2382االسترجاي 

http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=39013 

( مقابلننة صننحفية مننع الشننيخ حمنند بننن جاسننم رئننيس مجلننس الننوزراء القطننري, موقننع الخارجيننة 2338هيرمننان, راينننر)

 .86/8/2382تاريخ االسترجاي القطرية

http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=2&id=99  

. تنناريخ (. ترحيننب وترهيننب إثننر انبنناء حننول دعننوة اميننر قطننر إلننى تننونس, موقننع إيننالف2388الننورفلي, مجنندي. )

 .85/9/2382االسترجاي 

http://www.elaph.com/Web/news/2011/11/696575.html  

 .2338مايو  22جريدة الشرق. الدوحة   . محطات األزمة السياسية اللبنانية(. 2338وكالة األنباء األلمانية. )

 2383http://www.spa.gov.sa/Search.php?pg=1&s=&s2=&by1=nوكالة االنباء السعودية 

 .قطر ترحب بقرار الجمعية العامة برفع مكانة فلسطين في االمم المتحدة.  03/88/2382وكالة أنباء البحرين, 

 86/2/2380تاريخ االسترجاي 

http://bna.bh/portal/news/535360 

 

 

 

http://middle-east-online.com/?id=110652
http://middle-east-online.com/?id=110652
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=39013
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=39013
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=2&id=99
http://www.elaph.com/Web/news/2011/11/696575.html
http://www.spa.gov.sa/Search.php?pg=1&s=&s2=&by1=n
http://www.spa.gov.sa/Search.php?pg=1&s=&s2=&by1=n
http://bna.bh/portal/news/535360
http://bna.bh/portal/news/535360
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