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چکیده
خیر خاورمیانـه، عـالوه بـر تـأثیرات متنـوع خـود، فرصـتی مناسـب بـراي سیاسـت           هاي اجنبش

تحـوالت  . تري در منطقه ایفا نمایندخارجی برخی کشورهاي عرب فراهم نموده است تا نقش فعال
مردمـی منطقـه حـاکی از آن    –هاي اسـالمی  ها در قبال جنبشگیري دولتاخیر خاورمیانه و موضع

از سوي دیگـر مواضـع دوگانـه ایـن کشـور در      . نمایداص را دنبال میاست که دولت قطر نقشی خ
زمانی آن با نقش مذکور ایـن سـؤال را پدیـد آورده اسـت کـه علـت ایـن        قبال مسئله فلسطین و هم

مواضع دوگانه چه بوده ؟ اهداف سیاست خارجی این کشـور از ایـن دوگـانگی رفتـار چیسـت؟ و      
کنـد  باشد؟ این نوشتار تالش مـی اي اخیر خاورمیانه چه میهرابطه آن با نقش قطر در مسئله جنبش

عوامل دخیل در اتخاذ رویکرد دوگانه قطر در مسئله فلسطین پـس از بیـداري اسـالمی و تحـوالت     
جهان عرب را بررسی نموده و نشان دهد که قطر به دلیل اقتضائات ساختاري ناشـی از ریـز دولـت    

ا عربستان از سـوي ایـاالت متحـده را در تحـوالت اخیـر      بودن این کشور نقشی نیابتی و هماهنگ ب
گردد در از سوي دیگر ابعاد این نقش که به مسئله فلسطین و امنیت اسرائیل باز می. پذیرا بوده است

تعارض با فرهنگ و باور اجتماعی این کشور بوده و به دوگانگی مواضع در این کشور منجر شـده  
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مقدمه
اي، در چند سال اخیر در پی ایفاي نقشی جدي و متمایز نسـبت بـه سـایر    قطر در عرصه منطقه

ایـن  .کنداي ایفاي نقش میهاي منطقهعنوان میانجی در مناقشهفارس برآمده و بهکشورهاي خلیج
هـاي فعـال در سـطح    فـاي نقـش  کشور توانسته اسـت ضـمن تضـمین امنیـت و ثبـات خـود، بـه ای       

دهنـده بلنـدپروازي قطـر از    گستردگی حوادث در پهنه جغرافیـاي منطقـه نشـان   . اي بپردازدمنطقه
عنـوان بـارزترین صـحنه بـراي     مغرب تا الجزایر، لیبی، تـونس، مصـر، سـودان، یمـن و سـوریه بـه      

در جهـان عـرب   هـاي اخیـر   بنابراین در بررسـی آنچـه در سـال   . هاي متعدد این کشور استنقش
فـارس  جزیـره کوچـک قطـر در حاشـیه جنـوبی خلـیج      سادگی از نقش شبهتوان بهگذرد، نمیمی

آمیز نباشد، بنا به نظري باید گفت کـه  کند که اگر اغراقآفرینی میاي نقشگونهقطر به. گذشت
Brahimi El Mili, 2008: 2)(. شوندختم می» دوحه«هاي اخیر به ها در سالواقعاً همه راه

هاي اخیر خاورمیانه، عالوه بـر تـأثیرات متنـوع خـود، فرصـتی مناسـب بـراي سیاسـت         جنبش
. تـري در منطقـه ایفـا نماینـد    خارجی برخی کشورهاي عرب فـراهم نمـوده اسـت تـا نقـش فعـال      

مردمـی منطقـه   –هـاي اسـالمی   ها در قبـال جنـبش  گیري دولتتحوالت اخیر خاورمیانه و موضع
از سـوي دیگـر مواضـع دوگانـه     . نمایده دولت قطر نقشی خاص را دنبال میحاکی از آن است ک

زمانی آن با نقش مذکور این سـؤال را پدیـد آورده اسـت    این کشور در قبال مسئله فلسطین و هم
که علت این مواضع دوگانه چه بوده؟ اهداف سیاست خارجی این کشور از این دوگانگی رفتـار  

باشـد؟ ایـن نوشـتار    هاي اخیر خاورمیانه چه مـی در مسئله جنبشچیست؟ و رابطه آن با نقش قطر
کند عوامل دخیل در اتخـاذ رویکـرد دوگانـه قطـر در مسـئله فلسـطین پـس از بیـداري         تالش می

اسالمی و تحوالت جهان عرب را بررسی نموده و نشان دهد که قطر به دلیل اقتضائات ساختاري 
یابتی و هماهنگ با عربستان از سوي ایاالت متحـده را  ناشی از ریز دولت بودن این کشور نقشی ن

از سوي دیگر ابعاد این نقش کـه بـه مسـئله فلسـطین و امنیـت      . در تحوالت اخیر پذیرا بوده است
گردد در تعارض بـا فرهنـگ و بـاور اجتمـاعی ایـن کشـور بـوده و بـه دوگـانگی          اسرائیل باز می

.مواضع در این کشور منجر شده است
ها بپردازیم، پژوهش حاضر مراحـل ذیـل   به این نتایج برسیم و به آزمون این فرضبراي اینکه 

اي قـدرت، عـواملی را کـه    نخست، با شناسایی جایگـاه قطـر در معـادالت منطقـه    : کندرا طی می
هـاي اخیـر باشـیم، موردبررسـی قـرار      موجب شد تا شاهد تغییر دیپلماسی قطـر در جهـان در دهـه   

» خیـزش عربـی  «ه اقـدامات قطـر در تحـوالت اخیـر منطقـه، موسـوم بـه        در گام بعدي ب. گیردمی
گیـرد و درواقـع، در اینجاسـت    بخش بعدي عمده مطالب این مقاله را در بر مـی . شودپرداخته می

. شـود نشـان داده مـی  2011که سیاست دوگانه قطر در تحوالت فلسطین بعد از رویدادهاي سـال  
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توان از آن غافـل  سئله فلسطین نیز موضوعی است که نمیو م2013انتقال قدرت در قطر در سال 
بخـش پایـانی نیـز موانـع و     . شد، بحثی که بخـش بعـدي مقالـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت       

آفرینی تأثیرگـذار در مسـئله فلسـطین را مـورد ارزیـابی      روي قطر براي نقشهاي پیشمحدودیت
روش اسنادي یـا بررسـی اسـناد عمـدتاً از     درنهایت باید گفت که پژوهش حاضر از . دهدقرار می

هـاي رسـمی داخلـی و    و خبرگـزاري هـا  ها و اطالعات موجود در کتابخانـه مقاالت علمی، کتاب
.کندخارجی استفاده می

گرایی و سیاست خارجی قطرعمل
هـاي مهـم و اساسـی در جهـان    اي از مؤلفـه در استراتژي سیاست خارجی فعلی قطر، مجموعه

ها منبعث از طرز تفکـر رهبـران سیاسـی و بخشـی نیـز حاصـل       است که برخی از آنبینی، مشهود 
به نظـر پراگماتیسـم مشخصـه اصـلی     . المللی استاي و بینهاي منطقهمواجه این کشور با واقعیت

قطر درصدد است با ایفاي نقـش مـؤثر   . هاي عربی استرفتار سیاست خارجی قطر بعد از انقالب
قالب میانجی، با احیاي نفـوذ خـود در منطقـه و شـکل دادن بـه آینـدة       در قامت نقش فردي و در

.اي یابدخاورمیانه، نقشی متناسب با یک قدرت بزرگ منطقه
مثابه یک نظریۀ فلسفی و روش دستیابی بـه حقیقـت، دیـدگاه تقریبـاً جدیـدي      پراگماتیسم، به

. ا رواج پیــدا کــرداســت کــه در اواخــر قــرن نــوزدهم و اوایــل قــرن بیســتم مــیالدي در آمریکــ  
اي بایـد برپایـۀ نتـایجی کـه از     پراگماتیسم بر این اصل استوار است که دربارة هر نظریه یا آمـوزه 

اي به نتیجۀ خوب و کارآمـد  ها، اگر عقیدهبه نظر پراگماتیست. آید، داوري کردآن به دست می
چیزي نیسـت کـه مسـتقل و    درواقع، حقیقت . براي انسان بیانجامد، باید آن را حقیقی قلمداد کرد

هـا داراي پیونـدهاي   فلسفۀ پراگماتیسم نیز هماننـد سـایر فلسـفه   . مجرد از انسان وجود داشته باشد
).89: 1389سبزیان و شعیب، (عمیقی باسیاست و مسائل سیاسی است 

. به معنی عمل اقتبـاس شـده اسـت   » پراگما«از واژة یونانی ) پراگماتیسم(گرائی اصطالح عمل
ات، ا  گیـري، روي جیمز این نظریه را یک شیوه جهـت ویلیام صـول، مقـوالت و   گردانـدن از اولیـ

عمـل . دانـد روي کردن به چیزهاي آخرین، ثمرات، نتایج و امـور واقـع مـی   ضروریات تصوري، 
در ایـن نظریـه عقایـد    . گرائی کوششی بـراي تفسـیر هـر مفهـوم از طریـق نتـایج عملـی آن اسـت        

در . گذارند و همین تأثیر حقیقت آن عقایـد اسـت  بر عمل ما تأثیر میقواعدي براي عمل هستند،
. شـود تلقی می» مصلحت«اند و حقیقت همان آمیختهاین نظریه، حقیقت و سودمندي کامالً درهم

هـایی اسـت کـه بـراي     گرایی و مکتب اصالت عمل معـادل گرایی، مصلحتدر منابع فارسی عمل
عنـوان مکتبـی نـام بـرده شـده کـه ارزش اعمـال و        گرایی بهلواژه پراگماتیسم ذکر شده و از عم
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افکار را بر اساس فوائد و نتایج آن عمل بررسی و بر آنچه در دنیاي واقع و نه آرمانی بایـد انجـام   
گرائی کالسیک شکلی از ابزارگرایی اسـت و بـه   گرایی سیاسی مانند عملعمل. داد، تأکید دارد

نـوري،  (کنـد  هاي موجود در شرایط موجود تأکید میو فرصتعلم تجربی، نتایج، اندیشه، عمل
1386 :72 .(

هـاي موجـود، بـه    گرایانه در سیاست خارجی بـا پـذیرش واقعیـت   بر همین اساس، رویکرد عمل
سـه اصـل کلـی ایـن     ). 137: 1392شـیرخانی،  (دنبال استفاده حداکثري در راستاي منافع خود است 

هـا و توانـایی در   بـودن منـافع و هزینـه   المللی، واقعی و معقولنرویکرد شامل پذیرش نظم موجود بی
گـرا مسـتلزم تعیـین و تعریـف     بنابراین، یـک سیاسـت خـارجی عمـل    . تحقق اهداف موردنظر است

المللـی، اولویـت یـافتن توسـعۀ اقتصـادي بـر ایـدئولوژي، تقـدم         هاي نظام بیناهداف بر پایۀ واقعیت
گـري و  ، محاسـبه )337: 1389موسـوي شـفائی،  (ن بر سایر اهداف توسعه ملّی و تأمین رفاه شهروندا

هـاي فکـري، سیاسـی،    نمـودن زمینـه  عقالنیت در تعریـف منـافع و روابـط بـا جهـان خـارج، فـراهم       
المللی و تعامل با آن، گسترش و تعمیـق هـر   اقتصادي و اجتماعی در داخل، پذیرش نظام موجود بین

المللـی، ارائـۀ تصـویري مطلـوب در نـزد      ا و نهادهـاي بـین  هـ چه بیشتر روابط بـا کشـورها و سـازمان   
المللـی، احتـراز از ورود جـدي بـه مناقشـات و درگیـري      جهانیان، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بـین 

هایی که با منافع حیاتی آن کشور تقابل نداشته باشد، ادغام در اقتصاد جهـانی و اسـتفاده حـداکثري    
ي کشـور و جلـوگیري از تصـمیمات شخصـی و     در راسـتاي توسـعه  المللـی از ظرفیت نهادهاي بـین 

المللی اسـت، در  که سیاست خارجی حلقۀ ارتباطی کشور با محیط بینباشد و ازآنجاییرادیکال می
اي هر کشـور در جهـان امـروز میسـر     ، اساساً امکان پیشبرد اهداف توسعهصورت ضعف این ارتباط

گرایانه دانسـت کـه مبتنـی بـر اصـول سـودمند،       توان عملمیاي رابنابراین، سیاست خارجی. نیست
)Gardini and Lambert, 2011: 17. (ها باشدها و سیاستبودن ایدهقابل تحقق و عملی

گرایی رویکرد مفهومی مناسبی بـراي تحلیـل سیاسـت خـارجی قطـر      رسد که عملبه نظر می
خارجی قطر این اسـت کـه حاکمـان    گرایانه در سیاست هاي رویکرد عملکی از شاخصی. باشد

ایـن کشـور از سـازوکارهاي مختلـف سیاسـی، دیپلماتیـک، اقتصـادي، نظـامی و فرهنگـی بـراي           
مـرور کلـی کـه در ادامـه از سیاسـت خـارجی قطـر در قبـال         . گیرنـد پیشبرد منافع خود بهـره مـی  

. رایی استگآید، نیز گواه التزام عملی این کشور به اصول رویکرد عملتحوالت فلسطین می

اي قدرت قطر و معادالت منطقه
ها همواره در این زمینه بوده است تـا بـا دسـتیابی بـه عوامـل و ابزارهـاي قـدرت        تالش قدرت
سیاسـت خـارجی   . فـرد، موقعیـت برتـري در نظـام قـدرت موجـود داشـته باشـند        آفرین منحصربه
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قـدرت را توانـایی یـک    تواندر یک تعریف کلی، می. هاستکشورها تابعی از سطح قدرت آن
المللی در استفاده از منابع محسوس و نامحسوس و امکانـات بـراي تحـت تـأثیر    بازیگر صحنه بین

نظـران  صـاحب . هـاي ملـی تعریـف کـرد    المللی در جهت خواستقراردادن نتایج رویدادهاي بین
نـابع بـالقوه   عنـوان م متغیرهایی چون جمعیت، مساحت و موقعیت ژئوپولیتیک، ذخایر معدنی را به

. کننـد قدرت؛ و متغیرهایی چون مدیریت و فناوري را عوامل بالفعل کننده قدرت ملی تلقـی مـی  
عوامـل محسـوس   . شـوند منابع بالقوه و بالفعل درمجموع عوامل محسـوس قـدرت محسـوب مـی    

توسط عوامل نامحسوس قدرت مانند رهبري، تصور ملی و حمایـت مردمـی افـزایش، کـاهش و     
شدن نظریه قدرت نرم، عواملی چون رسانه، سینما، فرهنـگ،  امروزه با مطرح. کنندیتعدیل پیدا م

توجـه قـرار گرفتـه    هـا بـر یکـدیگر مـورد    المللی در نفوذ دولتتصمیمات و ساختار داخلی و بین
اي و کوچـک  اگر کشورها از حیث قدرت به ابرقدرت، بـزرگ، منطقـه  ) Jones, 1997: 2(.است

اساسـاً سـطح   . المللی متفاوت خواهد بودایره نفوذ این کشورها در عرصه بینتقسیم شوند، طبعاً د
کـه قـدرت   با توجه به ایـن . کندقدرت هر کشور، سیاست خارجی خاصی را دیکته و هدایت می

هاي خـارجی متناسـب بـا    سیاستاي،اي پویاست، کشورها بسته به تغییر قدرت در هر برههپدیده
.کنندآن را دنبال می

نفر و مسـاحتی برابـر بـا    1758793این کشور جمعیت معادل . نیز از این حیث جدا نیستقطر
قطر کشـوري فاقـد ملـت    . کیلومترمربع دارد و اقتصادي عمدتاً مبتنی بر نفت و گاز دارد11,435

شـوند و درواقـع   است و مردم بومی آن استمرار ترکیب جمعیتی عربستان سـعودي محسـوب مـی   
هـا بـه لحـاظ    قطـري . انـد تند کـه از عربسـتان آمـده و در آنجـا سـکونت یافتـه      استمرار قبائلی هسـ 

شـوند و  اجتماعی و مذهبی نیز استمرار مذهب و ساختار اجتماعی حاکم بر عربستان محسوب می
تمـام عوامـل   . دومین کشور بعد از عربستان سعودي هستند که در آن گرایش وهابیت ریشه دارد

دك، فقـدان تـاریخ، مـذهب و ملـت متمـایز و احاطـه توسـط        فوق ازجمله وسـعت و جمعیـت انـ   
بینـی بـا   عنـوان دولتـی ذره  اي قدرتمند، باعث شده اسـت تـا قطـر بـه    همسایگان و بازیگران منطقه

ها و تهدیدات متعددي روبرو باشـد کـه ایـن عوامـل بقـاي و امنیـت       ها، معضالت و آسیبچالش
ه به این شرایط، دولـت قطـر در عرصـه داخلـی و     با توج. کنداین کشور را با مشکالتی روبرو می

سوي ارائه رفتارهایی گام برداشته اسـت کـه از منظـر تحلیلـی، واجـد اهمیـت       سیاست خارجی به
کند که خود را به یـک الگـو در   قطر براي بقاي تمامیت و حاکمیت خود تالش می. باالیی است

عنوان بازیگر مهم درصـحنه بـین  خود بهقطر به دنبال معرفی . سیاست، اقتصاد و جامعه تبدیل کند
انـدام در برابـر همسـایگان قدرتمنـدي چـون      المللی باوجود مساحت کم جغرافیـایی آن و عـرض  
سیاسـت خـارجی   . هایی نیز داردها و تواناییعربستان و ایران و ترکیه است که در این راه فرصت
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بـط سیاسـی دارد و بـراي ایـن     زمان بـا کشـورهاي مختلـف روا   اي است که همگونهکشور قطر به
هاي قطـر همـواره بـه    هاي عربی، سیاستتا پیش از آغاز انقالب. سیاست خود نیز توجیهاتی دارد

اما چنـد عامـل   . ها بودها و وابسته به آندلیل حضور پرقدرت عربستان سعودي، زیر سایه سعودي
:موجب شد تا شاهد تغییر دیپلماسی قطر در جهان باشیم

بـدون تردیـد سیاسـت خـارجی جدیـد      : اشرت رسیدن شیخ حمد و وزیر خارجهبه قد) الف
قطر از زمان روي کار آمدن شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر و شیخ حمد بـن جاسـم   

.اي و اساسی شدبن جبر آل ثانی، شاهد تغییر و تحوالت ریشه
لویزیونی الجزیره و نقشی کـه  دومین عامل قدرت یافتن قطر را در شبکه ت: شبکه الجزیره) ب

اندازي شـد کـه رسـانه   ویژه آنکه شبکه الجزیره زمانی راهتوان دانست، بهاین شبکه ایفا کرد، می
بردند و هیچ شبکه فعالی در عرصـه جهـان عـرب بـه اطـالع     هاي عربی درافول و رکود به سر می

زه داد تا جـاي ممکـن بـه جـذب     این امر به الجزیره اجا)Chatriwala, 2011. (رسانی مشغول نبود
خبري و محرومیت اطالعاتی و فرهنگی به سـر  مخاطب بپردازد و ازآنجاکه مخاطبان عرب در بی

بردند، باعث شد تا تحریف حقایق این شبکه را بپذیرند و باوجود انتقاداتی کـه بعـدها بـه ایـن     می
حـال توانسـت بـراي    بـااین اش وارد شـد، اي و اخالقـی شبکه به خاطر زیر پا گذاشتن اصول حرفه

.هاي منطقه باشدترین شبکهسال، از پرمخاطب15
اما یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در تقویت نقـش قطـر   : شکاف در رهبري جهان عرب) پ

در این زمان شـاهد کـم  . المللی را باید ایجاد شکاف در رهبري جهان عرب دانستدر عرصه بین
اي بـودیم  ، عربستان سعودي و سوریه در عرصه منطقهرنگ شدن نقش کشورهایی همچون مصر
.اي بازي کندتري را در عرصه منطقهو این امر به قطر اجازه داد تا نقش پررنگ

درواقع قطر در زمان شـیخ حمـد و در طـول    : تعامل قطر با اخوان المسلمین، اسرائیل و امریکا) 4
هـاي سـلفی   المسـلمین و دیگـر گـروه   هاي گذشته روابط عمیق و مستحکمی با جماعت اخوانسال

هـا بـود و خبرهـاي مـرتبط بـا      تکفیري برقرار کرد و پذیراي بسیاري از رهبران و سـران ایـن جریـان   
هـاي تکفیـري در افغانسـتان و عـراق و اروپـا و      الدن و الظـواهري و دیگـر گـروه   افرادي همچون بن

:Amer, 2013. (آمریکا در رأس خبرهاي الجزیـره قـرار گرفتنـد    امـا در خصـوص روابـط قطـر و     ) 9
همتـا بـود، بـه    رسد، نیازي به تفسیر و توضـیح باشـد کـه روابطـی متمـایز و بـی      امریکا نیز به نظر نمی

تکیه قطر بر این مثلث موجب شـد ایـن   . نهادریاض هم فراتر می- حدي که پا را از روابط واشنگتن 
المللـی  اي و بـین تر در عرصه منطقـه الکشور سیاست خارجی را در پیش گیرد که بر پایه حضور فع

راحتـی  المسلمین این امکان را براي قطر فراهم کرد که بـه رابطه دوحه با جماعت اخوان. استوار بود
هـا و نیروهـاي   اي به جریـان هاي سري و محرمانهگراي سیاسی نفوذ کند وکانالهاي اسالمدر گروه
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تـوان در گشـایش دفتـر طالبـان در     نه این امـر را مـی  گراي معارض امریکا بزند که آخرین نمواسالم
همچنـین  ) Associated Press, 2012. (دوحه براي فراهم کردن زمینه مذاکره با امریکا مالحظه کـرد 

هاي طرح سازش فلسـطینیان  عنوان یکی از طرفرابطه قطر با اسرائیل این امکان را به دوحه داد تا به
درنتیجه، این کشور در پی تحوالت مربـوط  ) Allaf, 2011. (باشداسرائیلی، پاي میز مذاکره حاضر–

و نیـز قـدرت اقتصـادي متکـی بـر      ) یعنی شبکه الجزیـره (اي به خیزش عربی با استفاده از غول رسانه
.نفت و گاز، خود را به یک بازیگر فعال در منطقه تبدیل کرده است

آفرینی در تحوالت خیزش عربینقش
نی است که نقـش پررنـگ و رو بـه رشـدي را در تحـوالت اخیـر منطقـه        قطر ازجمله بازیگرا

اي که امروزه به جهـت اسـتفاده از دیپلماسـی پویـاي خـود، داراي      گونهخاورمیانه داشته است، به
حضور و نقش در سرنگونی برخی از دیکتاتورهـاي منطقـه،   . نقشی فعال در تحوالت منطقه است

گري در اختالفات میان کشورها و اختالفـات احـزاب و   یانجیالمللی، مهاي بینمیزبانی کنفرانس
هـاي اقتصـادي، بـازیگر نقـش مکمـل در      هاي سیاسـی در درون کشـورها، اعطـاي کمـک    گروه
دهـی  رسانی پویاي این کشور از تحوالت منطقه جایگاه آن را در شـکل هاي غربی و اطالعپروژه

دگی حوادث در پهنه جغرافیاي منطقـه نشـان  همچنین گستر. به تحوالت خاورمیانه باال برده است
عنـوان  دهنده بلندپروازي قطر از مغرب تا الجزایر، لیبی، تونس، مصر، سـودان، یمـن و سـوریه بـه    

نظـام پادشـاهی قطـر از دو دهـه پـیش بـه       . هاي متعدد این کشور استبارزترین صحنه براي نقش
تحوالت خیزش عربـی حاکمـان قطـر    اما سرعت تحوالت با آغاز . دنبال ایفاي چنین نقشی است

حال متفاوتی، در تحوالت خاورمیانـه و شـمال آفریقـا    را بر آن داشت تا نقش چندجانبه و درعین
» خیـزش عربـی  «رغم حکومت اقتدارگرایانـه مسـتقر در آن از   ترتیب این کشور بهاینبه.ایفا کنند

در اینجا فقط به دو مـورد لیبـی   ) Roberts, 2012. (اش استقبال کردطلبانهبراي اجراي نقش توسعه
.کنیمو سوریه و نقش شبکه الجزیره در تحوالت اخیر بسنده می

بـه همـراه تعـداد    2011در سـال  ) 1973قطعنامـه  (قطر پس از تصویب قطعنامه شوراي امنیت 
لیـا  ها ازجمله ایاالت متحده، انگلیس، فرانسه، کانادا، دانمارك، امارات، نـروژ، ایتا دیگر از دولت

همچنـین در عملیـات   . کنـد المللی براي حمله هوایی به لیبـی شـرکت مـی   در عملیات ائتالف بین
هاي عضـو ایـن سـازمان را    کشور» عملیات حفاظتی متحد«ناتو علیه دولت علیه معمر قذافی با نام 

این عملیات شامل سه بخش تحریم تسـلیحاتی، اجـراي منطقـه پـرواز ممنـوع و      . کندهمراهی می
صورت رسمی تأییـد  دولت قطر بعدها به) Krass, 2011: 3. (م براي حفاظت از غیرنظامیان بوداقدا

.کرد که با فرستادن صد سرباز به لیبـی از شورشـیان علیـه قـذافی حمایـت بـه عمـل آورده اسـت        
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)Black 2011:1 (هاي سیاست خارجی خـود را بـراي ایفـاي نقشـی قـاطع      بنابراین قطر تمامی اهرم
قطر نخستین کشوري بود که شوراي انتقالی لیبی را به رسمیت شـناخت و  . ه کار گرفتدر لیبی ب

حمایت مـالی و تسـلیحاتی   . اي در لیبی جدید شدترین بازیگر استراتژیکی و سیاسی منطقهبزرگ
دوحه به انقالبیون لیبی با هدف سرنگونی معمر قـذافی نشـان از راهبـرد جدیـد قطـر بـراي نقـش       

. معادالت قدرت داردآفرینی فعال در 
عنـوان بـازیگر   قطر به. هاي عمده کشاکش در بحران سوریه استهمچنین قطر ازجمله طرف

فعال و مخالف بشار اسد است و همواره از معارضین سـوري ازجملـه اخـوان المسـلمین و گـروه      
در حـال حاضـر تأثیرگـذاري بـر     . موسوم به ارتـش آزاد سـوریه حمایـت آشـکاري داشـته اسـت      

این امیرنشین اولین کشـوري بـود کـه    . هاي سیاست خارجی قطر استت سوریه از اولویتوضعی
عنوان اعتراض از سوریه فراخواند و نیز اولین کشوري بود کـه سـفارت سـوریه را    سفیر خود را به

همچنــین اولــین ) BBC, 2013. (هــا را بــه رســمیت شــناختبــه اپوزیســیون ســوریه تحویــل و آن
هاي سوریه را بـه میـان کشـید و بعـد از آن هـم بـه حـامی اصـلی         تحریمکشوري بود که صحبت 

قطر کشوري اسـت کـه در رونـد بحـران در سـوریه      . مداخله نظامی در این کشور بدل شده است
کارهـاي سیاسـی را در پـیش    نقش مهمی داشته و در راسـتاي رسـیدن بـه اهـداف خـود ابتـدا راه      

عد نمودن بشار اسـد بـراي کنـارگیري از قـدرت،     گرفت و پس از عدم موفقیت دررسیدن به متقا
ها شرایط و بستر الزم را براي مداخلـه نظـامی در سـوریه    تالش کرد تا با استفاده از رابطه با غربی

هاي فلسطینی، مجهز کردن مخالفان رژیـم سـوریه و بـه    تالش براي جلب نظر گروه. فراهم آورد
جملـه اقـداماتی اسـت کـه ایـن کشـور بـراي        اجماع رساندن کشورهاي عربی علیه این کشـور از 

صرف کـرد و بـه   سوریههاي سنگینی را درهزینهقطرهمچنین . سقوط بشار اسد انجام داده است
ایــن ) Chulov, 2012. (هــا در ایــن کشــور تأثیرگــذار باشــدگیــريدنبــال آن بــود کــه در تصــمیم

تأثیرگذاري در راستاي همـان سیاسـت خـارجی اسـت کـه ایـن کشـور در لیبـی و بـا حمایـت از           
.اقدامات مسلحانه دنبال کرد

تـرین  ایـن شـبکه یکـی از پرمخاطـب    . ه کـرد در همین راستا باید به نقش شبکه الجزیره توجـ 
هـاي اخیـر توانسـته جایگـاه مهمـی در معـادالت روانـی        هاي جهان عرب است که در سـال رسانه

تـوان بـه دور از سیاسـت   این شبکه را قطعـاً نمـی  ). 20: 1390کاردان، (حاکم بر منطقه بازي کند 
هاي اخیـر  ا که این رسانه در سالبر همین اساس، سیاستی ر. اي کشور قطر تحلیل کردهاي منطقه

در ایـن زمینـه، شـبکه    . توان در همین چـارچوب بررسـی کـرد   کند میدر خیزش عربی دنبال می
هاي ایفاي نقـش فعـال خـود را بیشـتر     الجزیره یک ابزار مهم براي دولت قطر است تا بتواند زمینه

راي مهیا ساختن شـرایط جهـت   سازي در کشورها بیکی از این موارد، بحران. از قبل فراهم سازد



2011187آفرینی قطر در مسئله فلسطین بعد از تحوالت منطقه نقشبررسی 

الجزیره از همـان ابتـدا اعتراضـات    . سوریه یک مثال آشکار در این زمینه است. ایفاي نقش است
موازات ایـن  به. اي طیف اپوزیسیون عمل کردسوریه را پوشش کامل داد و در نقش حامی رسانه

هـا و جلسـات   نشسـت اي، شرایط براي ایفاي نقش قطر در سطح منطقـه فـراهم شـد و    شیوه رسانه
ترین کشورهایی مبدل گشت کـه در  متعددي در دوحه برگزار شد و دولت قطر به یکی از اصلی

)Chatriwala, 2011. (پرونده سوریه فعال بودند
فارس که در قبال خیزش عربی سکوت اختیـار  بنابراین قطر برخالف سایر کشورهاي خلیج

. تدارگرا و در کنار حامیان بهار عربـی قـرار گرفـت   هاي اقکردند، عمالً در کنار مخالفان رژیم
سیاست خارجی قطر که عملکرد شبکه الجزیـره، مشـارکت مسـلحانه در لیبـی و کمـک مـالی       

مثابـه  اي را بـه آینـد، رویـدادهاي منطقـه   هاي آن به شمار مـی فراوان به مخالفان بشار اسد تجلی
هاي در اختیار خود سعی در اده از اهرمهاي تازه براي فعال شدن قلمداد کرده و با استففرصت

تـرین  گرفتن از آن با حداکثر امکانات داشته است، درواقع قطـر در عـالم سیاسـت بـزرگ    بهره
و ) 71: 1391الحسینی، (هاي مخالف محور مقاومت بوده هاي مالی به تمام گروهحامی کمک

اما قطـر  . شودمحسوب میبخش هاي آزاديهاي مقاومت و جنبشدر عالم رسانه تریبون گروه
تاکنون چگونـه در تحـوالت فلسـطین نقشـی بـازي کـرده       2011در خیزش عربی یعنی از سال 

. است

نقش قطر در تحوالت فلسطین 
قطر نیز از این امـر  . مسئله فلسطین، از دیرباز موردتوجه کشورهاي عرب و اسالمی بوده است

نحـوي ر از اهمیت واالیی برخوردار است، بـه مسئلۀ فلسطین در سیاست خارجی قط. مستثنا نیست
عنـوان یـک بـازیگر کلیـدي در     گر در تالش است خـود را بـه  که قطر با بازي نقش یک میانجی

هرچنـد قطـر راهبـردي هژمـونیکی در ایـن زمینـه       . ترین بحران منطقه خاورمیانه معرفـی کنـد  مهم
خطـر نبـوده و   بـی » بقه قـدرت نـرم  مسـا «شکل داده که مبتنی بر هزینه منابع مـالی اسـت، امـا ایـن     

Brahimi El. (پیمانان این کشور گـردد احتمال دارد موجب رنجش برخی از هم Mili, 2008: 4(
که بسیاري از بازیگران منطقه نگاه ایدئولوژیک و منفعتی خـاص خـود را بـه    وجود، درحالیبااین

گرایانـه دربـارة موضـوع    مسئلۀ فلسطین دارند، قطـر تـالش کـرده اسـت رویکـردي کـامالً عمـل       
آنچــه ویژگــی . اي بــراي بــازیگري اســتفاده کنــدمنزلــۀ عرصــهفلســطین داشــته باشــد و از آن بــه

گرانـه آن در قبـال   متمایزکننده سیاست خارجی قطر در مسئله فلسطین است، یکی نقـش میـانجی  
ناقشـه  گرایانـه آن در م هـاي فلسـطینی و دیگـري، روابـط عـادي بـا اسـرائیل و نقـش واسـطه         گرو

.شودمباحثی که در ادامه دنبال می. فلسطینی است-اسرائیلی
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هاي فلسطینیمیانجیگري میان گروه) الف
هاي فلسطینی اعم از مقامات حکومـت  دولت قطر تالش کرده است تا رابطه نزدیکی با گروه

خودگردان و یا جنبش حماس و جهاد اسالمی برقرار کند و آخـرین اقـدام آن کشـور برگـزاري    
المللی از بـه رسـمیت شـناختن کشـور فلسـطین      منظور جلب حمایت بیننشست عربی در دوحه به

توان حمایت قطر از عضـویت فلسـطین در سـازمان ملـل در     جلوه بارز این اقدام را می. بوده است
ایـن بعـد سیاسـت خـارجی قطـر در تحـوالت فلسـطین را        ) Roberts, 2012. (دانسـت 2011سال  

قطـر در یـک   . هاي فلسـطینی تلقـی کـرد   گیري میان گروهین کشور براي میانجیتوان تالش امی
هـاي مردمـی   هاي خود را تداوم داده و در دورة جدید بعـد از خیـزش  دهۀ گذشته این نوع تالش

هـاي  هاي قطر در میان گروهآفرینیازجمله نقش. ها را شدت بخشیده استدر جهان عرب نیز آن
بیسـت  . بـود 2008روزة غـزه در سـال   22ها در زمان جنـگ  ي از آندارفلسطینی، نمایش جانب

ایـن نشسـت بعـد از    . روز پس از جنگ غزه به ابتکـار امیـر قطـر، نشسـتی در دوحـه برگـزار شـد       
کننـده، بـا حضــور   فشـارهاي زیـاد و بـراي جلـوگیري از بـه حدنصـاب رسـیدن اعضـاي شـرکت         

و نیـز سـران هفـت گـروه مبـارز      ... وکشورهاي عربـی ازجملـه عـراق، سـوریه، الجزایـر، مغـرب       
فلسطینی مستقر در سوریه ازجمله خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حمـاس، رمضـان عبـداهللا دبیـر     
. کل جهاد اسـالمی و احمـد جبرئیـل، دبیـر کـل جبهـۀ خلـق بـراي آزادي فلسـطین برگـزار شـد           

بـی، بـازنگري در   توقف طرح صـلح عر : پیشنهادهاي امیر قطر براي این گردهمایی عبارت بود از
منظـور ارسـال کمـک بـه غـزه، توقـف       روابط دیپلماتیک و اقتصادي، ایجاد یک پـل دریـایی بـه   

هـا و تسـهیل   گـر، بازگشـایی گـذرگاه   نشینی فوري و گسترده نیروهاي اشـغال فوري حمله، عقب
رسانی به رفع محاصرة غیرقانونی نوار غـزه، ایجـاد صـندوق بازسـازي نـوار غـزه و تـالش        کمک

.هاي جنگیي محاکمۀ مسئوالن رژیم اسرائیل به دلیل ارتکاب جنایتبرا
رابطـه ایـن کشـور بـا     . هاي مختلف فلسـطینی افـزایش داد  قطر در ادامه رابطه خود را با گروه

تشکیالت خودگردان و فتح، با توجه به تمایل تشکیالت به پیشبرد صلح با اسـرائیل ادامـه دارد و   
کنـد،  تا حد بسیار زیادي طبیعی جلوه مـی -اف قطر در مسئلۀ فلسطین ها با توجه به اهداین تماس

هـاي  گـرا و نماینـدة مقاومـت، بـا بحـث     عنوان گروهی اسالمنوع تعامالت این دولت با حماس به
غـزه بـاز   2006روابط حماس و قطر به پیروزي این گروه در انتخابـات  . بسیاري همراه بوده است

هـاي قطـر بـراي تعامـل بـا      تـرین دلیـل تـالش   ید بتوان گفت مهـم شا) Amer, 2013: 9. (گرددمی
هـاي سیاسـی و مـالی از ایـن جنـبش کـه بـه نزدیکـی بیشـتر دو طـرف           حماس و برخـی حمایـت  

تـدریج حمـاس را از رونـد مبـارزاتی و     شود این است کـه قطـر در پـی آن اسـت کـه بـه      منجرمی
تحـدکردن آن بـا سـاف بـه رونـد      مقاومت دور کند و به سمت روند سیاسی بکشـاند، سـپس بـا م   
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هاي گذشـته تـالش کـرده    درواقع، قطر طی سال. اي بدهدصلح و سازش با اسرائیل اعتبار دوباره
است با به دست گرفتن ابتکار صلح خاورمیانه، حماس را وارد عرصۀ سیاسی کند و از این طریـق  

ین تـالش کـرده اسـت    همچنـ . توانایی و ظرفیت مانوردهی آن را در عرصۀ مبارزاتی کاهش دهد
دیگر آنـرا از مـدار   عبارتاین گروه را از جریان مقاومت و مبارزه علیه اسرائیل خارج کند و یا به

کننـده دررونـد صـلح    هاي مـذاکره عنوان یکی از طرفاما عدم پذیرش حماس به. ایران دور کند
ث شـده اسـت   توسط آمریکا و رژیم اسرائیل و همچنـین تأکیـد مـداوم حمـاس بـر مقاومـت باعـ       

. هاي قطر به نتیجۀ ملموسی نرسدتالش

روابط مؤثر با اسرائیل) ب
هاي دیگر سیاست خارجی قطر که با تحوالت فلسطین مـرتبط اسـت تـالش    کی از مشخصهی

براي حفظ و گسترش تعامالت بـا رژیـم اسـرائیل و کمـک بـه عـادي شـدن اوضـاع اسـرائیل در          
هـاي سیاسـی و   سـترش تعـامالت تجـاري، ایجـاد تمـاس     خاورمیانه با ابتکـارات مختلـف ماننـد گ   

قطـر  . اسرائیلی اسـت -فلسطینی و عربی-دیپلماتیک و حمایت از گفتگوها و مذاکرات اسرائیلی
فـارس بودنـد کـه بـراى اولـین      در کنار عمان، تنها کشورهاى عرب حاشیه خلیج90در اوایل دهه

اسـحاق  «تیک با اسرائیل را از بین بردنـد و  قبح روابط اقتصادى و دیپلما» کمپ دیوید«بار پس از 
وزیر وقت اسرائیل به منطقه سفر کرد و دفتر اقتصادى اسـرائیل در دوحـه گشـایش    نخست» رابین

اکنـون در  شود ایـن دفتـر هـم   رغم تعطیلى موقت آن در اثر فشارهاى عربى، گفته مىیافت و على
هـا  هـا بـا اسـرائیلی   اي، قطـري هاي منطقـه ها و مخالفترغم حساسیتبنابراین به. دوحه فعال است

ها و افتتـاح دفتـر تجـاري    ، به دلیل ایجاد فضا براي اسرائیلی1990این کشور در دهه . رابطه دارند
) Machowski, 2011. (اسرائیل در دوحه، انتقادات بسیاري را متحمل شد

اسـرائیل نیـز طبـق    قطر همواره درصدد صدور گاز به اسرائیل بوده و این در حالى اسـت کـه   
، شیمون پرز درصدد برقرارى روابط گسترده اقتصادى بـا دول عربـى بـه   »خاورمیانه جدید«طرح 

هـاي  امنیتـى خاورمیانـه اسـت و در برخـى از طـرح     -عنوان مقدمه حضـور در معـادالت سیاسـى    
یى نظیـر  فارس در برابـر تهدیـدها  امنیتى آمریکا، حضور اسرائیل در ترتیبات امنیتى خلیج-نظامى 

از سویى، با همکارى گسترده نظامى قطر با آمریکا، دولت قطـر بـا چـراغ    . ایران مطرح شده است
سبز شیخ حمد، امیر پیشین قطر و با مدیریت و محوریت شیخ حمد بن جاسم وزیر خارجـه وقـت   

مراودات قطر بـا اسـرائیل، موجـب سـفر     . این کشور درصدد ایفاى نقش در مسئله فلسطین برآمد
اى اسرائیل در اجالس سـازمان تجـارت جهـانى در دوحـه     هاى منطقهوزیر همکاري» لى میلورو«

وى پس از بازگشت به تل آویو به دولت اسرائیل پیشنهاد خرید گاز از قطـر را  . شد2003در سال
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هـایی بـه   هـا پیـام  همین پیشینه باعث شد که در دورة جدید پـس از خیـزش عربـی، اسـرائیلی    . داد
منظور امکان خرید گاز از این کشور بـه هاي ارتباطی بهدند مبنی بر بازگشت به کانالدوحه فرستا

متوقف شد، امـا در  2008مذاکرات بین طرفین براي خرید گاز در سال . شدة مصرجاي گاز قطع
زدن سران قطر در موضوع خرید گـاز مـایع، مـذاکراتی    مقامات اسرائیلی براي محک2012سال 

هاي اسرائیلی نیز فشارهاي بیشتري به قطر براي رسیدن به تـوافقی نهـایی   شرکت. را شروع کردند
هـاي  توانـد ضـربه  براي واردات گاز از این کشور وارد کردنـد، زیـرا قطـع نهـایی گـاز مصـر مـی       

)Peskin, 2012. (ها وارد کندسنگینی را به آن
امات قطري ضمن حمایت مق. بنابراین نقش دوگانه قطر در مسئله فلسطین کامالً مشهود است

از جنبش فلسطین از طریق شبکه الجزیره و دعوت از سران جنبش حمـاس و دولـت خـودگردان    
مردان اسرائیل نیـز ارتبـاط نزدیکـی داشـته و تأسـیس دفتـر اقتصـادي        براي بازدید از قطر با دولت

اسـت دوگانـه   خـوبی نشـانگر سی  آمد سران این رژیم با مقامات قطري بـه واسرائیل در قطر و رفت
المللـی در دوحـه شـرکت کـرده و     هاي بـین مقامات اسرائیلی بارها در کنفرانس. آن کشور است

طور رسمی از قطر دیدار و امیـر قطـر و سـایر    به2006جمهور اسرائیل در سال شیمون پرز، رئیس
.دوحـه حضـور یافـت   هـاي  طور علنی در بازار و فروشگاهوگو نمود و بهمقامات آن کشور گفت

وزیر و وزیر امور خارجه  قطر در همان سال ضمن سفر به تـل که حمد بن جاسم، نخستهمچنان
هاي بلندپایه این رژیم دیـدار و در خصـوص نشسـت وزیـران خارجـه      آویو، چهار ساعات با مقام

ر حمـد بـن خلیفـه، امیـر قطـر د     شـیخ . نمـود وگوآویوگفتتل–عرب در بیروت و روابط دوحه 
دیدار با شیمون پرز ابراز تأسف نمود که روابـط کشـورش بـا اسـرائیل از پیشـرفت مـورد انتظـار        

سـران  . برخوردار نیست و از دانشجویان اسرائیلی دعوت کرد که در دانشگاه قطر تحصـیل کننـد  
روابط خـود را بـا   2008-2009هاي دوحه حتی در دوره جنگ نخست اسرائیل علیه غزه در سال

)Amer, 2013: 9. (مناقشه حفظ کردندهر دو طرف
هاي کلی قطـر در سـطح منطقـه مبنـی بـر افـزایش       سو تحت تأثیر سیاستاین مشخصه از یک

گرایانه و غیـر آرمـانی   هاي آمریکا است و از سوي دیگر از نگاه عملنقش خود و جلب حمایت
خـود بـا اسـرائیل و    قطـر در مسـیر بهبـود روابـط    . گیـرد رهبران قطر به موضوع فلسطین نشئت می

هـاي خـود را بـا    سازي وضعیت این رژیم در خاورمیانـه در ابعـاد مختلـف تـالش    کمک به عادي
اي مختلـف  هاي تجاري، دیپلماتیـک و رسـانه  هایی ادامه داده است که شامل سیاستفرازونشیب

ی درواقع، قطـر بـا اتخـاذ رویکـردي ویـژه در قبـال اسـرائیل تـالش کـرده اسـت سیاسـت           . شودمی
این سیاست خارجی قطر فقـط در قالـب   . باره اتخاذ کندمتفاوت از اغلب کشورهاي منطقه دراین

پـذیر اسـت و بـر ایـن اسـاس مناسـبات نیمـه عـادي قطـر بـا           برنامۀ کلی سیاست خارجی قطر فهم
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.شوداسرائیل فقط یکی از ابعاد سیاست خارجی این کشور دانسته می
ــ  .ن قطــر اســت کــه بیشــترین روابــط را بــا اســرائیل دارد در میــان کشــورهاي اســالمی و عــرب ای

)Rabi, 2009 :2(سازي وضـعیت اسـرائیل و پایـان    ها براي عاديترین طرحی که قطرياکنون مهمهم
کنند، طرح صلح خاورمیانه است که دوحـه تـالش مـی   هاي امنیتی این کشور دنبال میدادن به چالش

هـاي عربـی قطـر    بعد از خیزش. اي خود را ارتقا دهدح منطقهکند نقشی اساسی در آن بازي کند تا سط
بـر  . عنوان شرایطی مناسب بـراي پیشـبرد صـلح بـا اسـرائیل اسـتفاده کنـد       تالش کرد از فضاي جدید به

با دعوت از اسرائیل بـراي بـه رسـمیت شـناختن حقـوق ملـت       2012ی همین اساس، امیر قطر در ماه م ،
هـاي عربـی، از ایـن کشـور خواسـت      ر خاورمیانـه در کنـار انقـالب   فلسطین و ایجاد صلحی عادالنـه د 

، بـه  2012جـوالي 22نشسـت دوحـه در   . بـا اعـراب بـردارد   » صلح و همزیسـتی «گامی مثبت در جهت 
هاي قطر براي پیشـبرد صـلح خاورمیانـه    وزیر و وزیر خارجۀ قطر، گام دیگري از تالشریاست نخست

کـردن روابـط خـود و کشـورهاي     اي قطـر بـراي عـادي   هـ توان گفت تالشدرمجموع می. بوده است
سـازي  هرچنـد مقامـات قطـري طـرح عـادي     . وفصل مسئله فلسطین اسـت دیگر منطقه با اسرائیل و حل

1968نشـینی اسـرائیل از تـا مرزهـاي سـال      روابط با اسرائیل را در کنار متغیرهاي دیگـري ماننـد عقـب   
، واقعیت آن است که این سیاسـت رکـن مهـم سیاسـت     )Al Jazeera, 30 April 2013(کنند پیشنهاد می

. دهدالمللی قطر را تشکیل میاي و بینخاورمیانه

تحوالت جدید و مسئله فلسطین) پ
2011همانطورکه در باال اشاره شد، قطر بـا شـروع خیـزش مردمـی در جهـان عـرب از سـال        

اسی پویا و پرتحرك خـود بیشـترین   اي و نیز دیپلمتالش کرده که با استفاده از توان مالی و رسانه
تـوان  بـر ایـن اسـاس، مـی    . اي خود را بیشـتر کنـد  اي ببرد و نقش منطقهبهره را از تحوالت منطقه

هاي قطـر در سـطح منطقـه    اي و تأثیرگذاريهاي منطقهگفت در دورة جدید شاهد افزایش تالش
. ن سـعودي خـواهیم بـود   هاي دیگـر ماننـد ترکیـه و عربسـتا    و رقابت این دولت کوچک با دولت

رویکرد قطر نسبت به مسئلۀ فلسطین را در دورة جدید نیز در چهارچوب تحرکات جدیـد منطقـه  
. توان بررسی کرداي دیگر میاي این کشور و رقابت آن با بازیگران منطقه
نامـۀ آشـتی   پـس از توافـق  . هاي فلسطینی تالش کردهقطر در این دوره هم براي نزدیکی به گرو

ی که در قاهره میان محمود عباس، رئیس کشور فلسطین، رئیس تشـکیالت خـودگردان فلسـطین    مل
و رئیس کمیتۀ اجرایی ساف و خالـد مشـعل، رئـیس دفتـر سیاسـی جنـبش حمـاس امضـاء شـد، در          

، امیــر قطــر نشســتی بــا حضــور ابومــازن و مشــعل برگــزار کــرد کــه طــی آن  2012فوریــۀ 5تــاریخ 
تعیـین محمـود   : ها عبارت بودنـد از ترین آنلسطینی به وجود آمد که مهمهایی بین دو گروه فتوافق
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وزیر دولـت وحـدت ملـی، تشـکیل دولـت وحـدت ملـی از افـراد شایسـته و          عنوان نخستعباس به
گـذاري و آغـاز بازسـازي غـزه توسـط دولـت       مستقل، برگزاري انتخابات ریاستی و مجلـس قـانون  

هـاي قـاهره   هاي تشکیل شـده و تأکیـد بـر اجـراي توافـق     تهوحدت ملی، توافق بر سر ادامۀ کار کمی
) Rabbani, 2012. (ازجمله آغاز فعالیت ستاد مرکزي انتخابات در کرانۀ بـاختري، نـوارغزه و قـدس   

هـاي قطـر   هاي فلسطینی در اولویـت تـالش  گري بین گروهبنابراین همچنان در این دوره نیز میانجی
.دربارة مسئلۀ فلسطین قرار دارد

سال محاصرة غـزه بـه   5ترین مقام عربی بعد از عنوان بلندپایهبه غزه به2012میر قطر در سال ا
هـاي مـالی چندصـدمیلیون دالري بـه     در این سفر کمک) NY Time, 2012. (این منطقه سفر کرد

اي قطـر در سـطح کـالن و اهـداف     این سفر را در چهارچوب سیاسـت منطقـه  . حماس اعطاء شد
بـا اسـتفاده از موضـوع    (آفرینی و نفـوذش در منطقـه   جی آن یعنی افزایش نقشکلی سیاست خار

هاي بین حمـاس و  تواند شکافشود که قطر میدر این چهارچوب گفته می. تلقی کرد) فلسطین
هاي فلسطینی دیگر مانند فتح را کم کند، همچنین مسئولیت رهبري جهان اهل سـنت را بـه   گروه

فارس نفوذ کنـد کـه یکـی از اهـداف ایـن نفـوذ تعـدیل رویکـرد         خلیجعهده بگیرد و به فراتر از 
. سوي تشکیالت خودگردان و شاید پیشبرد روند صـلح خاورمیانـه اسـت   حماس و کشاندن آن به

تواند گامی دررسـیدن  ها تا صلح خاورمیانه راه زیادي باشد، اما اولی میشاید از وحدت فلسطینی
(Fisher, 2012: 3). به دومی باشد

را 2012در نـوامبر  ) جنگ دوم اسرائیل علیه غـزه (روزة غزه موضع قطر در برابر جنگ هشت
در ایـن جنـگ قطـر ماننـد برخـی از      . هـاي فلسـطینی گذشـته دانسـت    تـوان ادامـۀ سیاسـت   نیز می

کشورهاي عربی دیگر مانند عربستان سعودي سکوت نکرد، اما رویکرد آن نیز عمـدتاً سیاسـی و   
حضـور امیـر قطـر در قـاهره و     . ها بـود ت انتقاد از اسرائیل و حمایت از فلسطینیتبلیغاتی و در جه

ــارة حملــه   ــا مقامــات عربــی و فلســطینی درب هــاي اســرائیل و اعطــاي برخــی  رایزنــی و گفتگــو ب
نمود دیپلماسی فعاالنـه وي  ) گیري از ابزارهاي مالیبهره(ها هاي مالی و انسانی به فلسطینیکمک

امیر پیشین قطر طی سفرش به مصـر و دیـدارش   . ش خویش در این جنگ بودبراي نشان دادن نق
هـاي  هـاي مجـروح در بیمارسـتان   میلیون دالر به فلسطینی10با محمد مرسی، تصمیم گرفت مبلغ 

گونـه کمـک پزشـکی و دارو و تجهیـزات     همچنین امیر قطـر دسـتور داد همـه   . مصر کمک کند
.ر غزه قرار بگیرددرمانی الزم در اختیار آسیب دیدگان نوا

واگذاري قدرت در قطر و مسئله فلسطین
شیخ حمد بـن خلیفـه آل ثـانی    2013ژوئن 25همانطورکه در ابتداي این مقاله بحث شد، در 
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. قدرت را به فرزندش شیخ تمیم بن حمـد آل ثـانی، ولیعهـد پیشـین و امیـر جدیـد واگـذار کـرد        
)Smith-Spark, 2013 (سال پیش در چنین روزي در کودتـایی سـفید   شیخ حمد بن خلیفه هیجده

دسـت گرفـت و پـس از هیجـده سـال در حرکتـی       علیه پدرش شیخ خلیفه آل ثـانی قـدرت را بـه   
امـا آیـا ایـن انتقـال قـدرت      .نمادین در همان روز، امارت امیرنشین قطر را به پسرش واگذار نمود

بر سیاست خارجی قطر در مسئله فلسطین تأثیر خواهد گذاشت؟
ها از نقشی که در معادالت قدرت به دسـت آورده اسـت،   ید گفت که قطر در طی این سالبا

توان استدالل کرد که سیاست خـارجی در مسـئله   رسد و به همین دلیل میبسیار راضی به نظر می
رسـد کـه جـایگزینی امیـر بـا      نظـر نمـی  فلسطین همراهی با همان سیاسـت امیـر پیشـین باشـد و بـه     

هرچنـد کـه   . دنبـال داشـته باشـد   اي را در عرصه سیاست خارجی بـه اتفاق ویژهولیعهدش در قطر 
بـاره نظـام   ها تمایلی به اینکه یـک انتقادهاي شدیدي متوجه سیاست خارجی قطر است، اما قطري

دیپلماتیک خود را تغییر دهند نشان نخواهند داد و شاهد تغییر چندانی در دیدگاه ایـن کشـور در   
اشـاره  خطیـب همانطورکـه  .اي همچـون فلسـطین نخـواهیم بـود    هـم منطقـه  رابطه با موضوعات م

کـارگیري ابزارهـاي دیپلماسـی    واسطه رشد اقتصـادي خـود و بـه   کند، قطر در دو دهه اخیر بهمی
الملل در منطقه خاورمیانـه تبـدیل شـده و بحرانـی     عمومی به یکی از بازیگران مطرح سیاست بین

. باشـد و مثبـت یـا منفـی بـه ایفـاي ایـن نقـش نپرداختـه باشـد          نیست که قطر در آن نقشی نداشته 
حفظ امنیـت و ثبـات   : اش در آینده عبارتند ازجویانههاي قطر براي سیاست خارجی واسطهانگیزه

اي با جغرافیاي پرتنش؛ جلوگیري از درگیري و ورود به منازعات با انتخاب یکـی  خود در منطقه
خصـوص در برابـر عربسـتان    اي بـه عنوان بـازیگر منطقـه  بهاز طرفین؛ تمایل به گسترش نفوذ خود

)Khatib, 2013: 417. (المللسعودي و اهرم نفوذ در جامعه بین
. قطر سیاست خارجی خود را در مسئله فلسطین حفظ و همچنان تأثیرگذار باقی خواهـد مانـد  

هـاي  هجمهـوري مصـر بـر رابطـه قطـر بـا گـرو       ، رئـیس محمد مرسیهرچند عواملی چون سقوط 
گرایـی قطـر و حمایـت از دولـت مرسـی، آن را در      زیرا سیاسـت اخـوان  . فلسطینی تأثیر گذاشت

هاي پیشـین ایـن   دولت جدید مصر مثل سایر دولت. شرایط جدید مصر در موضع انفعال قرار داد
کـه  (کشور درصدد برخواهد آمد که نقش پیشتاز خود را در مسـئله فلسـطین و غـزه اعـاده کنـد      

بـس نشـان داد   اسرائیل علیه غزه و تالش مصر براي برقـراري آتـش  2014د و جنگ همین هم ش
ــد    ــاقی خواهــد مان ــه ب ــا در ایــن زمین ــازیگر یکت ــان ب ایــن مســئله و تعارضــات  ). کــه مصــر همچن

ایدئولوژیکی که با قطر در مسئله ممکن است پیش بیاید، قطعاً بر نقش میانجیگرانه قطر در مسـئله  
هـایی هـم کـه قطـر درصـدد ایجـاد پیونـد        یکی از علـت . ر خواهد گذاشتاسرائیل تأثی-فلسطین

. گردد، به همین عامل برمی)Spyer, 2014(دوباره بین تهران و حماس برآمد 
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هـاي  هرچند از زمان آغاز خیزش. روابط دو کشور قطر و اسرائیل همچنان پابرجا خواهد ماند
اخـتالف در درك و فهـم مسـائل، موجـب     هایی هـم داشـته اسـت و   عربی روابط با اسرائیل تنش

گرایـان  سوءتفاهم میان رهبران قطر و مسئوالن اسرائیل شده است؛ زیرا مسئله افزایش نفوذ اسـالم 
ها در مصر و منطقه و جایگزین ایران شـدن در ارائـه کمـک مـالی بـه      گرایی آنو سیاست اخوان
ین رفتارهـا را در راسـتاي منـافع خـود     ها اهایی را براي اسرائیلی در پی دارد و آنحماس سوءظن

اي را ها، قطر در معادله استراتژیک منطقـه نقـش گسـترده   اما به هرجهت ازنظر اسرائیلی. بینندنمی
بینی کرد که اسرائیل روابـط خـود را بـا آن حفـظ و از ایـن نقـش      توان پیشکند و لذا میایفا می

,Al Jazeera. (کندآفرینی فعاالنه قطر استقبال  30 April 2013 (
اتفـاق  2009- 2008جنـگ اول سـال   (دهـد  نشان مـی 2014جنگ سوم اسرائیل علیه غزه در سال 

کـه چگونـه قطـر همچنـان سیاسـت عمـل      ) بـود 2012روزه در سال افتاد و جنگ دوم یا جنگ هشت
طـرف از آمریکــا خریــدهاي تســلیحاتی  ازیــک. کنــدگرایانــه خــودش را حفـظ مــی گرایانـه و واســطه 

تـوان یکـی از اهـداف آن را حمایـت غـزه و حمـاس دانسـت و از سـوي دیگـر در          آیـد کـه مـی   یبرم
,Daily Newsegypt. (گـردد گـذاري قطـر در فوتبـال اسـرائیل منتشـر مـی      بحبوحه جنگ خبـر سـرمایه  

) Business Insider, 2014. (کندبس دعوت میهمچنین طرفین را به برقراري آتش) 2014
اي بـا جـذابیت   سمتی خواهـد رفـت کـه بـه ارائـه چهـره      ه قطر جدید بهدرنهایت باید گفت ک

بیشتر دیپلماتیک از قطر بپردازد و یکی از ابزارهاي محقق نمودن این امر بازگشـتن بـه دیپلماسـی    
داد میانجیگري در موضوع فلسطین است که محتواي اصلی سیاست خارجی قطـر را تشـکیل مـی   

داشـت و در  در لیبـی و سـوریه در آن مسـیر گـام برمـی     هـاي عربـی و مداخلـه    و پیش از خیـزش 
دسـت مصـداقیت قابـل   هاي سـودانی و صـلح دارفـور و موضـوعاتی ازایـن     میانجیگري بین گروه

. المللی به این کشور داده بوداي در سطح بینمالحظه

هاي اقدامقطر و محدودیت
ش در مسـئله فلسـطین بـه    هـاي قطـر در ایفـاي نقـ    ها و توانمنـدي که در مورد ظرفیتدرحالی

اي و دیپلماتیـک ایـن کشـور و تعـامالت آن بـا      هـاي رسـانه  هایی مانند قدرت نرم و ظرفیتمؤلفه
تـوان ایـن   تـوان اشـاره کـرد، مـی    هاي مختلف این مسئله و همچنین توان اقتصـادي آن مـی  طرف

هـایی  تآفرینـی در مسـئله فلسـطین بـا چـه محـدودی      پرسش را نیز مطرح ساخت که قطر در نقش
:رسد در این خصوص بتوان به چهار محدودیت عمده اشاره کردمواجه است؟ به نظر می

تـوان  آفرینی در مسـئله فلسـطین را مـی   روي قطر براي نقشنخست محدودیت و چالش پیش
آفرینی قطر و تمایـل و تـوان   هاي فلسطینی به نقشتردید و نگاه منفی غالب در میان مردم و گروه
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ها و رهبران فلسـطینی سـعی دارنـد    هرچند برخی گروه. به آرمان فلسطین دانستآن براي کمک
هـا بهـره جوینـد و    هاي قطر مانند توان مالی آن براي بهبـود شـرایط خـود و فلسـطینی    تا از قابلیت

حـال تردیـدها و   اي کنـونی را تسـهیل کننـد، امـا درعـین     شرایط فعالیـت خـود در شـرایط منطقـه    
مشاهده اسـت و بـه  نسبت به اهداف و تمایالت قطر در این خصوص قابلهاي عمیقی نیزسوءظن

عنوان پشـتیبانی  توان این کشور را بهها و اقدامات قطر، نمیها از حمایترغم استقبال برخی گروه
.کننده در معادالت اسرائیلی ـ فلسطینی محسوب کرددائمی و بازیگري تعیین

اي ایـن کشـور   تـوان رقبـاي منطقـه   مسئله فلسطین را میآفرینی قطر در دومین مانع براي نقش
آفرینی در معـادالت فلسـطین   دانست که از قدرت و تأثیرگذاري و مشروعیت بیشتري براي نقش

آفرینی در رقابـت  هاي الزم براي نقشمدت و بلندمدت قطر از پتاسیلبرخوردار هستند و در میان
هـاي  نکته دیگر آنکه بعید اسـت کـه دولـت   ).1: 1391،ياسد(با این بازیگران برخوردار نیست 

گونه کـه  همان. آفرینی محوري قطر در مسئله فلسطین معتقد و پایبند باشدمحوري منطقه به نقش
بـا حضـور مصـر،    -اي چهارجانبـه  پیشنهاد مصر در مورد بحران سـوریه مبنـی بـر تشـکیل کمیتـه     

بدون حضور قطـر نشـان داد کـه بـازیگران     -) Press TV, 2014(ترکیه، ایران و عربستان سعودي 
عنـوان بـازیگر   اصلی منطقه در مسئله مهمی مانند فلسطین دشوار اسـت قطـر را در کنـار خـود بـه     

دانـد،  دار اصلی مسـئله فلسـطین مـی   چراکه کشوري مانند مصر خود را داعیه. ک بپذیرندیدرجه
در سطحی متفاوت از قطر تصور مـی عنوان رهبر عربی و جهان اسالم عربستان سعودي خود را به
هـاي جدیـد خـود در قبـال اسـرائیل و      گـري و سیاسـت  هـاي نوعثمـانی  کند و ترکیه نیز با اندیشـه 

ها جایگاه کانونی براي خود در مسئله فلسطین قائل است و یا ایـران کـه از بـدو انقـالب     فلسطینی
ر چنین فضایی، شرایط براي نقـش رو دازاین. دار دفاع از آرمان فلسطین بوده استاسالمی پرچم

. آفرینی محوري قطر در مسئله فلسطین دشوار خواهد بود
. شـود هـاي سـخت الزم از سـوي قطـر مربـوط مـی      اما محدودیت مهم دیگر به فقدان ظرفیت

ازجمله جمعیت زیـاد، سـرزمین یـا قـدرت نظـامی بـاال کـه بتوانـد ایـن کشـور را بـه حفاظـت از             
عبـارت بـه ). 121ص:1390اسـدي،  (هـایش ترغیـب کنـد    آفرینینقشدستاوردهاي خود و تداوم 

اي آن بـراي تأثیرگـذاري بـر    که منابع مالی و ظرفیت نرم قطر ازجمله قدرت رسـانه دیگر درحالی
مسئله فلسطین چندان قابل چالش نیست، این کشور در عرصـه قـدرت سـخت از توانمنـدي الزم     

Amer, 2013: 1-9)(. وردار نیستکنندگی در معادالت فلسطین برخبراي تعیین

آفرینـی قطـر و   شود کـه نقـش  عنوان محدودیت مهم قطر به این مسئله مربوط مینکته آخر به
اقدامات آن در موضوع فلسطین، نقشی ثانوي و نیابتی تحت تـأثیر مالحظـات روابـط بـا آمریکـا      

مناقشـه فلسـطینی بـاوجود    کـه بحـران خاورمیانـه و    بنابراین، درحـالی ) Christopher, 2012. (است
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مانـده  المللی کماکان الینحل بـاقی اي و بینچندین دهه تالش و اقدامات بازیگران مختلف منطقه
هاي چهارگانه بـاال بـراي   ها و چالشها تحقق نیافته است، با توجه به محدودیتو آرمان فلسطینی

کوچـک قطـر بـا آسـیب    توان انتظـار داشـت کـه کشـور    آفرینی قطر در مسئله فلسطین نمینقش
اي بتوانـد همـواره   آفرینـی ثـانوي و نیـابتی خـود در بسـیاري از تحـوالت منطقـه       ها و نقشپذیري

.کننده در پیشبرد مسئله فلسطین باقی بماندبازیگري تعیین

نتیجه
کرد به این پرسش پاسـخ دهـد کـه مشخصـه متمایزکننـده رفتـار قطـر در        این مقاله تالش می

نمـا یـا مشخصـه متمایزکننـده رفتـار قطـر در قبـال        چیست؟ گفته شد کـه مـنش  تحوالت فلسطین 
هـاي  گرایانـه آن میـان گـروه   گرانـه و واسـطه  طرف، نقش میانجیتحوالت فلسطین را باید ازیک

با ایـن رفتـار اسـت کـه قطـر تـالش       . ها و اسرائیل دانستفلسطینی و از طرف دیگر میان فلسطینی
تـرین بحـران منطقـه خاورمیانـه معرفـی      بـازیگر کلیـدي در مهـم   عنـوان یـک   کند خـود را بـه  می

هـاي فلسـطینی اعـم از مقامـات     دولت قطر تـالش کـرده اسـت تـا رابطـه نزدیکـی بـا گـروه        .کند
قطر بـا هـر دو گـروه اصـلی     . حکومت خودگردان و یا جنبش حماس و جهاد اسالمی برقرار کند

هـا تعامـل دارد و تـالش    یک جدي بین آنهاي استراتژرغم تفاوتفلسطین یعنی فتح و حماس به
هـا بـا   گـري ها بازي کند، اما گفته شد که این تعامالت و میانجیکند نقش میانجی را براي آنمی

سـوي  هـا بـه  تـرین آن نیـز هـدایت فلسـطینی    شود و مهممالحظات و اهداف خاص خود انجام می
خارجی قطر کـه بـا تحـوالت    هاي دیگر سیاستیکی از مشخصه. صلح و سازش با اسرائیل است

فلسطین مرتبط است تالش براي حفظ و گسترش تعامالت با رژیـم اسـرائیل و کمـک بـه عـادي      
شدن اوضاع اسرائیل در خاورمیانه با ابتکارات مختلف ماننـد گسـترش تعـامالت تجـاري، ایجـاد      

-و عربـی فلسطینی-هاي سیاسی و دیپلماتیک و حمایت از گفتگوها و مذاکرات اسرائیلیتماس
. اسرائیلی است

تالش کرده که با اسـتفاده از تـوان   2011قطر با شروع خیزش مردمی در جهان عرب از سال 
اي ببـرد  اي و نیز دیپلماسی پویا و پرتحرك خود بیشترین بهره را از تحوالت منطقـه مالی و رسانه
ارس کـه در قبـال   فـ قطـر بـرخالف سـایر کشـورهاي خلـیج     . اي خود را بیشتر کننـد و نقش منطقه

هـاي اقتـدارگرا و در کنـار    خیزش عربی سکوت اختیـار  کردنـد، عمـالً در کنـار مخالفـان رژیـم      
سیاسـت خـارجی قطـر کـه عملکـرد شـبکه الجزیـره، مشـارکت         . حامیان بهار عربی قـرار گرفـت  

آینـد،  هـاي آن بـه شـمار مـی    مسلحانه در لیبی و کمک مالی فراوان به مخالفان بشـار اسـد تجلـی   
هاي تـازه بـراي فعـال شـدن قلمـداد کـرده و بـا اسـتفاده از         مثابه فرصتاي را بهیدادهاي منطقهرو
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در مسـئله  . گرفتن از آن بـا حـداکثر امکانـات داشـته اسـت     هاي در اختیار خود سعی در بهرهاهرم
ایـن  . فلسطین ما شاهد تداوم همان مشخصـه متمایزکننـده دوگانـه سیاسـت خـارجی قطـر هسـتیم       

روزه گیري ایـن کشـور در برابـر اسـرائیل در جنـگ هشـت      ه اقدام قطر ازجمله موضعبحث در س
.هاي فلسطینی و سفر امیر قطر به غزه دنبال شد، تالش براي نزدیکی بیشتر به گروه)2012(غزه 

اي در عرصـه  توان انتظار اتفاق ویژهرغم انتقال قدرت در قطر نمیهمچنین استدالل شد که به
باره نظام دیپلماتیـک خـود را   ها تمایلی به اینکه یکقطري. ین کشور را داشتسیاست خارجی ا

تغییر دهند نشان نخواهند داد و شاهد تغییر چندانی در دیدگاه این کشور در رابطه بـا موضـوعات   
هـایی نقـش  بخش نهـایی مقالـه بررسـی محـدودیت    . اي همچون فلسطین نخواهیم بودمهم منطقه

ر مسئله فلسطین بود که در این خصوص به چهـار محـدودیت عمـده اشـاره     آفرینی فعاالنه قطر د
آفرینـی قطـر؛   هاي فلسطینی به نقشنخست، تردید و نگاه منفی غالب در میان مردم و گروه: کرد

افـزاري الزم از سـوي قطـر؛    هـاي سـخت  اي این کشور؛ سـوم، فقـدان ظرفیـت   دوم، رقباي منطقه
.تأثیر مالحظات روابط با آمریکاتحت چهارم، نقشی ثانوي و نیابتی قطر 



)45پیاپی (94زمستان، 15شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه198

منابع 
فارسی) الف

، فصلنامه مطالعـات  »سیاست خارجی قطر و تحوالت عربی«، )1390(اکبر، اسدي، علی-
.47، شماره 12راهبردي جهان اسالم، سال

، »آفرینــیهــاي نقــشقطــر و مســئله فلســطین محــدودیت«، )1391(اکبــر، اســدي، علــی-
.در خبرگزاري فارس28/8/91خ شده در تاریمشاهده 

هـا و  هاي مردمی جهان عـرب ظرفیـت  نقش قطر در خیزش«، )1390(اکبر، اسدي، علی-
.4گذاري، سال دوم، شماره سیاستنامه، فصلنامه ره»هامحدودیت

، همشـهري  »هـاي بـزرگ کشـوري کوچـک    نقـش «، )1391(الحسینی، محمدصـادق،  -
؟59شماره، اردیبهشتدیپلماتیک، 

، ماهنامه مرکـز مطالعـات خلـیج   »جزیره مجازي جهان عرب«، )1390(کاردان، عباس،-
.118، شماره 12فارس و امنیت، سال

بررسـی  : پراگماتیسم و سیاست«، )1389(آبادي، علیرضا و شعیب، بهمن، موسیسبزیان-
.5، شمارة المللی، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین»و قند پراگماتیسم در قلمرو سیاست و حکومت

: گرایانــه و توســعۀ اقتصــاديسیاســت خــارجی عمــل«، )1392(شــیرخانی، محمــدعلی، -
.12شدن، شمارة ، فصلنامۀمطالعات راهبردي جهانی»مطالعۀ موردي چین

محـور بـه سیاسـت خـارجی ایـران؛      رویکـرد توسـعه  «، )1389(شفائی، مسـعود،  موسوي-
.2، شماره 40ان، دوره سیاست، تابستۀ، فصلنام»هاها و چالشضرورت

ــوري، علیرضــا، - تحــولی رویکــردي در سیاســت خــارجی روســیه در دورة  «، )1386(ن
.19، دیپلماتیک همشهري، شمارة »پوتین

انگلیسی) ب
- Allaf, Rima, (2011),”Qatar’s Influence Increases in the Middle East”,

Guardian, 15 December. Available Online at: www.guardian.co.uk
/commentisfree/2011/dec/15/qatar-influence-middle-east.

- Al Jazeera, (30 April 2013), “Arab states back Israel-Palestine Land
Swaps”, Available Online at: http://www.aljazeera.com/news/middleeast
/2013/04/20134306544952976.html.

- Amer, Adnan Abu, (2013), “The Regional Powers’ Influence on
Political Transformation Process in the Palestinian Territories”, Friedrich Ebert
Stiftung.



2011199آفرینی قطر در مسئله فلسطین بعد از تحوالت منطقه نقشبررسی 
- Associated Press, (2012), “Taliban Will Open Office in Qatar for Peace

Talks”, USA Today, 4 January. Available online at: www.usatoday.com/news/
world/story/2012-01-03/taliban-qatar peace/52353644/1.

- BBC, (2013), “Syria Crisis: Qatar Handing Embassy over to
Opposition”, BBC, 13 February. Available online
at:http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21442871.

- Black, Ian, (2011), “Qatar Admits Sending Hundreds of Troops to
Support Libya Rebels”, Guardian, 26 October. Available online
at:www.guardian.co.uk/world/2011/oct/26/qatar-troops-libya-rebels support.

- Brahimi El Mili, Naoufel, (2008), “Tous Les Chemins Menent A Doha”,
Available online at: http://www.20minutes.fr/monde/275966-tous-chemins-
menent-a-doha.

- Business insider (2014 July), “Gaza Conflict Qatar in an Awkward
Position”, Available online at:http://www.businessinsider.com/gaza-conflict-
qatar-us-relations-2014-7.

- Chatriwala, Omar, (2011), “What WikiLeaks Tells Us about Al-
Jazeera”, Foreign Policy, 19 September. Available online at:
www.foreignpolicy.com/articles/2011/09/19/what_wikileaks_tells_us_about_al_
jazeera?hidecomments=yes.

- Chulov, Martin, (2012),”Qatar Crosses the Syrian Rubicon: £63m to
Buy Weapons for the Rebels”, Guardian. Available online at:
www.guardian.co.uk/world/2012/mar/01/syria-conflict-rebels-qatar-weapons.

- Christopher, Blanchard, (2012), “Qatar: Background and US Relations”,
Congressional Research Service paper, 6 June 2012. Available online at:
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL31718.pdf.

- Daily Newsegypt, (2014), “Qatar Invests Israeli Football Despite Gaza War
Words Jerusalem”, Available online at: http:// www.dailynewsegypt.com/
2014/08/02/qatar-invests-israeli-football-despite-gaza-war-words-jerusalem/.

- Fisher, Max, (2012), “Qatar’s Foray into Gaza Politics: Bad for Iran,
good for Israel?”, October 2. Available online at: http://www.washingtonpost.
com/ blogs/ worldviews/ wp/ 2012/10/26/ qatars-foray-into-gaza-politics-bad-
for-iran-good-for-israel.

- Gardini, Gian and Lambert, Peter, (2011), Latin American Foreign
Policies: Between Ideology and Pragmatism, New York :Palgrave Macmillan.

- Jones, Walter, (1997),Tha Logic Of International Relotions , 8th Ed.
New York: Longman.

- Krass, Caroline, (2011), “Authority to Use Military Force in Libya”,



)45پیاپی (94زمستان، 15شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه200

Opinions of the Office of Legal Counsel, Vol .35.

- Khatib, Lina, (2013), “Qatar's Foreign Policy: the Limits of
Pragmatism”, The Royal Institute of International Affairs, Vol. 89, No. 2.

- Machowski, Matthew, (2011), “ARABICA: Qatar-Israel Relations: A
Historical Overview”, 19 May 2011, Available online at: http: //
www.matthewmachowski.com/ 2011/05/qatar-israel-relations.html.

- NY Times (2012), “Qatari Emir Visits Gaza, Pledging $400 Million”,
Available online at: http://www.nytimes.com/2012/10/24/world /middleeast/
pledging-400-million-qatari-emir-makes-historic-visit-to-gaza-strip.html.

- Peskin, Doron, (2012), “Report: Qatar offering Israel gas”, Available
online at:http://www.ynetnews.com/articles/0,7340, L-4064547, 00.html.

- Press TV, (2014), “Iran Urges Egypt to Hold Urgent Quartet Meeting
on Syria". Available online at: http://www.presstv.com/detail/2013/05
/04/301712/iran-urges-urgent-quartet-talks-on-syria/.

- Rabi, Uzi, (2009), “Qatar’s Relations with Israel: Challenging Arab and
Gulf Norms”, Middle East Journal, Vol. 63, No. 3.

- Rabbani, Mouin, (2012), “Qatar and the Palestinians”, Available online
at: http://www.jadaliyya.com/pages/index/8692/qatar-and-the-palestinians.

- Roberts, David, (2012), “The Arab World’s Unlikely Leader: Embracing
Qatar’s Expanding Role in the Region”, Available online at:
http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/POMED-Policy-
Brief_Roberts.pdf.

- Smith-Spark, Laura, (2013),”Qatar Emir Transfers Power to Son in
Historic Transition”, Available online at: http://edition.cnn.com/ 2013/06/25/
world /meast/qatar-power-change/.

- Spyer, Jonathan, (2014), “Qatar’s Rise and America’s Tortured Middle
East Policy”, Availableonline at:http://www.thetower.org/article/qatars-rise-and-
americas-tortured-middle-east-policy/.


