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چكيده

سوريه كه تا پايان سال 2010 ميالدی از كشورهاي باثبات و تاثيرگذار در منطقه خاورميانه به شمار مي رفت؛ از 

ابتداي سال 2011 به يكي از بي ثبات ترين، رخنه پذيرترين و محوري ترين كانون هاي كشمكش و رقابت منطقه اي 

داخلی،  در سه سطح  تاثيرگذار  بازيگران  تنوع  و  كثرت  دليل  به  بحران سوريه  است.  تبديل شده  بين المللي  و 

دوم  زمان جنگ جهانی  از  خاورميانه  بحران های  پيچيده ترين  و  غامض ترين  از  يكی  به  بين المللی  و  منطقه ای 

تاكنون تبديل شده است. يكی از بازيگران منطقه اي تاثيرگذار و از طرف های عمده كشاكش در بحران سوريه، قطر 

است. سياست خارجی قطر در قبال ناآرامی های داخلی سوريه در ابتدا غيرشفاف و نامعلوم بود؛ به طوری كه در 

ابتدا از فعاليت های خشونت آميز و تظاهرات اعتراض آميز سوری ها ناراضی بود و در كنار بشار اسد ايستاد؛ اما دوحه 

بعد از مدتی سياست خود را تغيير داد و عليه بشار اسد موضع گرفت و به پشتيبانی از مخالفين نظام پرداخت. 

مقاله حاضر با استفاده از رويكرد توصيفی– تحليلی و با تكيه بر منابع كتابخانه ای درصدد پاسخ به اين پرسش 

است كه چرا قطر در قبال بحران سوريه سياست خارجی تهاجمی را اتخاذ كرده است؟ فرضيه پژوهش اين است 

كه قطر با هدف افزايش قدرت خود در سطح منطقه ای و برجسته سازی تصوير و نقش خود در سطح بين المللی، 

رهيافت تهاجمی را در سياست خارجی خود نسبت به بحران سوريه اتخاذ نموده است.

واژگان كليدی: بحران سوريه، قطر، قدرت منطقه ای، سياست خارجی، اخوان المسلمين.
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مقدمه
منطقه خاورميانه، كه بعد از جنگ جهانی دوم تاكنون از پرتنش ترين و رخنه پذير ترين مناطق در 
سياست بين الملل بوده است، به دليل موقعيت ژئوپليتيك، ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك، و ژئوكالچر، 
محل تالقی منافع و منازعه ميان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای محسوب می شود. از آغاز سال 
2011، اين منطقه شاهد تحوالت اساسی و بحران های متعددی بوده است. به دنبال آغاز خيزش های 
مردمی و تحوالت در تونس، مصر، ليبی، يمن، بحرين و كشورهای ديگر، به تدريج اعتراض هايی نيز از 
فوريه همان سال در برخی شهرهای سوريه شكل گرفت. اين اعتراض ها در نيمه دوم مارس 2011 
درنهايت منجر به درگيری های خشونت آميزی ميان ارتش سوريه  و مخالفان نظام شد كه زمينه های 
اين كشور فراهم ساخت. اگرچه عوامل داخلی متعددی  ناامنی، بی ثباتی و گسترش بحران را در 
ازجمله نظام تك حزبی، تبعيض های قومی و فرقه گرايی، اقتصاد ضعيف، فساد مالی و اداری گسترده، 
و عدم پاسخگويی مناسب به مطالبات مردم برای اصالحات سياسی، در شكل گيری بحران سوريه 
نقش مهمی داشته اند، اما عامل اصلی تشديد و تداوم بحران اين كشور نقش بازيگران خارجی است. 
بين المللی  و  منطقه ای  داخلی،  بازيگران  ميان  مختلف  ديدگاه های  و  برداشت ها  نوع  منافع،  تضاد 
تاثيرگذار در سوريه، بحران اين كشور را به بحرانی عميق و پيچيده تبديل كرده است )جعفری 

ولدانی و نجات، 1392: 142(. 
هدف مقاله حاضر بررسی نقش و سياست خارجی قطر در قبال بحران سوريه از 2011 تا سال 
2017 می باشد. قطر تا پايان سال 2010 ميالدی در سطح منطقه در نقش ميانجی حاضر می شد و 
در برخی از تحوالت نيز سياست بی طرفی را اتخاذ می كرد؛ اما با شروع خيزش های مردمی به ويژه در 
ليبی و مصر سياست خود را تغيير داد و به حمايت های مالی و رسانه ای از انقالبيون پرداخت، تا از اين 
طريق، انقالب های عربی را بر اساس منافع خود هدايت و مديريت كند. قطر در خيزش های مردمی 
و تحوالت جديد جهان عرب، نقش آفرينی قابل مالحظه ای دارد و با تعقيب اهداف و سياست های 
بلندپروازانه، تالش می كند تا سطح تاثيرگذاری و كنش گری خود در سطح منطقه خاورميانه را در حد 

قدرت های منطقه ای نظير جمهوری اسالمی ايران، تركيه و عربستان سعودی ارتقا دهد.
با معترضان ترغيب  با شكل گيری اعتراضات در سوريه، دولت قطر نظام بشار اسد را به مدارا 
كرد؛ اما با شدت گرفتن درگيری بين نيروهای دولتی و مخالفان، به يكی از حاميان اصلی مخالفان 
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نظام تبديل شد. پس از شكل گيری اپوزيسيون سوريه، قطر در سطح منطقه ای و بين المللی تالش 
گسترده ای را برای به رسميت شناخته شدن آنها انجام داد. اين كشور كمك های مالی و تسليحاتی 
متعددی از جريان اخوان المسلمين و ارتش آزاد سوريه كرده است. كانال الجزيره اين كشور نيز به 
تريبون گروه های شورشی تبديل شده و از حاميان اصلی گروه های مخالف نظام سوريه محسوب 

می شود. 
پرسش اصلی مقاله حاضر اين است كه چرا قطر در قبال بحران سوريه سياست خارجی تهاجمی 
شده  تقسيم  بخش  چهار  به  مقاله  ساختار  پرسش،  اين  به  پاسخ  به منظور  است؟  كرده  اتخاذ  را 
است. بخش اول به بررسی پيشينه روابط خارجی قطر و سوريه، در بخش دوم به رويكرد سياست 
خارجی قطر در قبال بحران سوريه و تقسيم آن به چهار مرحله زمانی مختلف، در بخش سوم به 
بحران  قبال  در  دوحه  تهاجمی  رويكرد  اتخاذ  به داليل  درنهايت  و  قطر  اتخاذ شده  مكانيسم های 

سوريه پرداخته می شود.

يك. روابط قطر و سوريه 
روابط دوجانبه قطر و سوريه تا قبل از شروع ناآرامی ها در سوريه در دو سطح، سياسی و اقتصادی 
به  شكل مستمر و سير صعودی رو به افزايش بود. در سطح سياسی، ديدارهای مسئوالن و مقامات 
اين ديدارها،  ازجمله مهمترين  يافت.  افزايش همكاری های دوجانبه گسترش  دو كشور در زمينه 
سفر بشار اسد در سال 2003، به دوحه پايتخت قطر به منظور بررسی پيامدهای حمله هوايی رژيم 
صهيونيستی به سوريه در 5 اكتبر 2003، تحريم های اعمال شده اياالت متحده آمريكا عليه دمشق 
و نحوه تالش های كشورهای عربی برای مقابله با اين پيامدها بود. ديدار ديگر سال 2010 با هدف 
حضور در افتتاحيه دوحه به عنوان پايتخت فرهنگی كشورهای عربی در سال 2010 بود. همچنين 

شيخ حمد بن خليفه، امير قطر در سال 2008 دوبار به دمشق سفر كرد )عبد الجواد، 2014(.
به طور كلی روابط دوجانبه قطر و سوريه تا قبل از سال 2011 تحت عنوان روابط استراتژيكی و ائتالف 
راهبردی توصيف می شد. قطر به رغم مخالفت بعضی از كشورهای عربی ازجمله عربستان سعودی از 
مواضع دمشق در قبال حمايت گروه های مقاومت لبنان پشتيبانی كرده است. در مقابل سوريه در رابطه 
با مناطق مورد نزاع قطر و بحرين از مواضع دوحه حمايت كرده است )تعتاع، 2012: 2(. همچنان كه 
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انعقاد توافق دوحه پيرامون حل بحران داخلی لبنان نقطه اوج همكاری اين دو كشور بود. قطر همچنين 
تالش های گسترده ای در پايان دادن به انزوای دمشق پس از اتهام سوريه به ترور رفيق حريری نخست 
وزير لبنان انجام داد. عالوه بر آن دوحه در اعاده جايگاه بين المللی بشار اسد، نقش مهمی در اقناع نيكال 
ساركوزی رييس جمهور سابق فرانسه برای بازگرداندن روابط و بهبود روابط كشورش با سوريه ايفا كرد 

)الحسن، 2012: 10(. 
به هر ترتيب، گسترش روابط قطر و سوريه و هماهنگی مواضع دو كشور در مورد مسايل سياسی 
كاتاليزوری در جهت افزايش روابط اقتصادی و تجاری دو كشور بود. در همين راستا، به دنبال سفر 
سال 2003 بشار اسد به قطر بيش از 13 موافقت نامه در بخش های مختلف خصوصی و دولتی در 
بين  انرژی و كشاورزی  نقل،  اقتصادی، تجاری، علمی و آموزشی، گردشگری، حمل و  زمينه های 

طرفين امضا شد. 
در سال 2005 نيز در كنفرانس سرمايه گذاری قطر و سوريه طرح های پيشنهادی متعددی مطرح 
شد. در اين بين، سال های 2006 و 2007 ميالدی دوران طاليی و نقطه عطفی در روابط تاريخی دو 
كشور به شمار می رود. طی اين دوسال قراردادهای متعددی بين دو كشور منعقد شد. از جمله اين 

قراردادها و موافقت نامه ها می توان به موارد زير اشاره كرد:
ايجاد بانك اسالمی بين المللی، با سرمايه اوليه 5 ميليارد ليره در دمشق، آغاز طرح گردشگری 
در سال 2007 با هزينه 224 ميليون دالر كه توسط موسسه ديار قطری در مناطق سواحلی سوريه 
اجرا شد؛ تاسيس بانك بين المللی سوريه و قطر در سال 2007 با سرمايه 100 ميليون دالر؛ تاسيس 
و... )شاهر، 2010(. همچنين  با سرمايه 20 ميليون دالر  اعتباری سوريه در سال 2008  شركت 
حدود 18 هزار نفر از مردم سوريه در قطر حضور دارند كه در بخش های مختلف پزشكی، مهندسی، 
نيز  تابستان  در فصل  بازرگانی مشغول هستند.  و  تجارت  فعاليت های ساخت وساز،  بانكی،  اداری، 
تعداد زيادی از مردم قطر به منظور گردشگری به سوريه سفر می كنند. عالوه بر آن سرمايه گذاران 

متعددی از قطر در بازار سوريه فعال هستند. 
با وقوع بحران سوريه در سال 2011 روابط دوجانبه سوريه و قطر به شكل غير منتظره ای تغيير 
پيدا كرد. برجسته ترين اين تغييرات در تعطيلی سفارت قطر در دمشق و تعليق فعاليت های آن برای 
مدت نامعلوم بود. دليل بستن سفارت قطر در دمشق تظاهرات سازماندهی شده حاميان بشار اسد 
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در مقابل سفارت آن در محله »ابورمانه«، در اعتراض به نحوه انعكاس و پوشش خبری كانال الجزيره 
نسبت به تحوالت و تظاهرات در سوريه بود )نجات، 1396: 177(.

عالوه بر آن، قطر در كنفرانس ها و مجامع بين المللی حمايت های گسترده ای از مخالفان سوری 
انجام داد. در همين پيوند، حمد بن جاسم نخست وزير سابق قطر در يك كنفرانس مطبوعاتی با 
آنجال مركل صدراعظم آلمان، از حمايت مطلق قطر از مخالفان سوريه خبر داد. وی اعالم كرد كه 
دولت قطر هرگونه اميدی نسبت به انجام اصالحات توسط بشار اسد را ناممكن، و تنهاترين راهكار 

مناسب برای حل اين بحران را را هكار نظامی می دانند. 
به طور كلی، قطر حمايت های مالی متعدی از مخالفان سوريه انجام داده است. بر اساس گزارش 
»فايننشنال تايمز« قطر طی دو سال نخست بحران سوريه بيش از 3 ميليارد دالر را صرف حمايت 
از مخالفان سوری كرده است. به طوری كه اين حمايت و سرمايه گذاری مالی قطر بر روی مخالفان 
نظام سوريه از ساير كشورهای منطقه نظير عربستان سعودی بيشتر است )عبد الجواد، 2014(. قطر 
در بحران سوريه ضمن حمايت از پناهندگان سوری، كمك های شايانی به معارضين مسلح سوری 

نيز ارايه كرده است.

دو. رويكرد سياست خارجی قطر در قبال بحران سوريه
سياست خارجی هر كشوری برآيندی از مجموعه مولفه های محيط بين المللی و منطقه ای است. 
درواقع، سياست خارجی كشورها تحت تاثير توانمندی ها و قابليت ها يا آسيب پذيری های داخلی از 
يكسو و چالش ها و فرصت های منطقه ای و بين المللی از سوی ديگر است. سياست خارجی كشورها 
ارتباطی مستقيم با قدرت و ظرفيت های مختلف آنها دارد. آن گونه كه رئاليست های نوكالسيك 
مانند راندل شولر بيان می كنند، هر اندازه توانمندی و قدرت نسبی كشورها افزايش يابد، آنها در 
پی توسعه نفوذ خود در عرصه و محيط بيرونی خواهند بود و تعريفی گسترده از منافع ارايه خواهند 
داد. براين اساس در رئاليسم منافع بر مبنای قدرت تعريف می شود. با اين حال، آسيب پذيری ها 
می توانند در جهت عكس قابليت ها، رفتارهايی متفاوت را بر كشورها تحميل كنند و به خصوص آنها 
را به سوی احتياط و دورانديشی بيشتر در سياست خارجی وادارند. از اينجا مولفه های قدرت در 
تمايز بين دولت هايی كوچك مانند قطر با قدرت های بزرگ در رفتارهای سياست خارجی قابل درك 
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است )اسدی، 1390: 3(.
به نظر می رسد مهمترين نكته در درك سياست خارجی قطر و تشريح مبانی و اصول اوليه آن 
دقت در طبقه بندی اين كشور به عنوان كشوری كوچك در عرصه بين المللی و ويژگی های خاص 
اين گونه دولت هاست. كشورهای كوچك همانند قطر ويژگی ها و آسيب پذيری های خاص خود را 
دارند كه باعث بروز رفتارهايی خاص از آنها در عرصه سياست خارجی، به ويژه اتخاذ راهبردهايی برای 
تضمين بقا و امنيت شان می شود. براين اساس سياست خارجی قطر نوعی واكنش به محدويت های 
آن در عرصه قدرت و تالش برای فايق آمدن براين مشكالت و محدوديت هاست )اسدی، 1390: 4(. 
به  قطر  در  انگلستان  حمايت  با  كه  است  آل ثانی  خاندان  حاكميت  تحت  قطر  كوچك  كشور 
حكومت رسيدند. قطر در سال 1971، از قيوميت انگلستان خارج شد و به استقالل رسيد. از زمان 
استقالل اين كشور، شيخ خليفه حكومت اين كشور را در دست گرفت و حدود 23 سال بر قطر 
حكومت كرد. در سال 1995، شيخ حمد پسر شيخ خليفه در هنگام سفر وی به فرانسه با كودتايی 
بدون خون ريزی زمام امور را در دست گرفت )علوی، 1374: 82(. كودتای شيخ حمد، بر عليه پدر 
خود كه با حمايت آشكار آمريكا انجام شد، سبب انجام برخی تغييرات ازجمله شروع فعاليت كانال 
تلويزيونی الجزيره در قطر و برپايی انتخابات شوراهای شهرداری در دوحه گرديد. از زمان حاكميت 
شيخ حمد، قطر در عرصه داخلی و منطقه ای شاهد تحوالت و پيشرفت های چشم گير و مهمی شده 

است.
شيخ حمد تالش كرد تا اين كشور كوچك تحت الحمايه عربستان سعودی را به قدرتی تاثيرگذار 
در منطقه تبديل كند. بنابرين تالش كرد تا با بهره گيری از سرمايه عظيم نفت و گاز و ثروت ناشی 
از آن و همچنين هماهنگی با سياست آمريكا و غرب در سياست خارجی و راه اندازی و توسعه شبكه 
رسانه ای الجزيره به جاه طلبی ها و بلند پروازی های خود در زمينه حل و فصل مناقشات منطقه ای و 

تاثيرگذاری بر جريانات سياسی در كشورهای مختلف، جامه عمل بپوشاند )جنتی، 1391: 51(. 
و  تحوالت  با  آل ثانی،  خليفه  بن  حمد  شيخ  آمدن  كار  روی  زمان  از  قطر  خارجی  سياست 
كوچك،  كشوری  به عنوان  داشته  سعی  قطر  به عبارتی،  است.  بوده  همراه  ريشه ای  دگرگونی های 
تثبيت  از آن در جهت  و  بزرگ در صحنه روابط بين الملل نشان دهد  را كنش گری  همواره خود 
نقش منطقه ای و بين المللی خويش بهره برداری كند )ابراهيمی، 1390: 128(. گرچه دولت قطر 
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در زمينه اصالحات سياسی در داخل كشور ناكام مانده و همچنان فاقد يك پارلمان مردمی و آزاد 
است و تمام تصميمات توسط شخص امير قطر و نخست وزير آن كشور انجام گرفته می شود؛ ولی 
اياالت متحده آمريكا و  با  در زمينه سياست خارجی كوشيده است ضمن برقراری رابطه تنگاتنگ 
غرب و برقراری روابط اقتصادی با كشورهای شرق آسيا در تحوالت جهان عرب و ديگر كشورهای 
منطقه، ايفای نقش كند. عالوه بر آن، با راه اندازی غول رسانه ای الجزيره كه متشكل از چند شبكه 
تلويزيونی است، توانسته است نقش اول را در جذب بيننده در جهان عرب به خود اختصاص دهد. 
همچنين يكی از بزرگ ترين زرادخانه سالح های آمريكا در خارج از اياالت متحده هم اكنون در قطر 
استقرار يافته است و حضور نظامی آمريكا در پايگاه »العديد« دوحه و چند كيلومتری كاخ سلطنتی 

امير قطر، نشان بارزی از عمق روابط دو كشور بوده است )جنتی، 1391: 49(. 
و  جايگاه  از  فراتر  نقش هايی  ايفای  با  اخير  سال  چند  در  كه  است  كشورهايی  از  يكی  قطر 
ظرفيت هايش توانسته است، وزن و تاثيرگذاری خود را از سطح يك كشور كوچك و ذره ای به سطح 
به عنوان يك دولت ذره ای  اين كشور  برساند.  بين المللی  ائتالف های  در  و شركت  فعال منطقه ای 
توانسته است ضمن تضمين امنيت و ثبات خود، به ايفای نقش های فعال در سطح منطقه ای بپردازد. 
قطر ازجمله بازيگرانی است كه نقش پررنگ و رو به رشدی را در تحوالت اخير منطقه غرب آسيا 
داشته است؛ به گونه ای كه امروزه به جهت استفاده از ديپلماسی فعال و پويای خود، دارای نقش 
مهمی در تحوالت منطقه است. حضور و نقش در سرنگونی برخی از ديكتاتورهای منطقه، ميزبانی 
كنفرانس های بين المللی، ميانجی گری در اختالفات ميان كشورها و اختالفات احزاب و گروه های 
بازيگر نقش مكمل در پروژه های غربی و  سياسی در درون كشورها، اعطای كمك های اقتصادی، 
اطالع  رسانی پويای اين كشور از تحوالت منطقه جايگاه آن را در شكل دهی به تحوالت غرب آسيا باال 
برده است. همچنين گستردگی حوادث در پهنه جغرافيای منطقه نشان دهنده بلندپروازی قطر از 
مغرب تا الجزاير، ليبی، تونس، مصر، سودان، يمن، فلسطين و سوريه به عنوان بارزترين صحنه برای 
نقش های متعدد اين كشور می باشد. نظام پادشاهی قطر از دو دهه پيش به دنبال ايفای چنين نقشی 
بوده است. لذا شكل گيری موج انقالب های عربی حاكمان قطر را بر آن داشت تا نقش چندجانبه و 

در عين حال متفاوتی، در تحوالت منطقه غرب آسيا ايفا كنند.
بود؛  نامعلوم  و  غيرشفاف  ابتدا  در  سوريه  داخلی  ناآرامی های  قبال  در  قطر  خارجی  سياست 
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در  و  بود  ناراضی  مردم  اعتراض آميز  تظاهرات  و  فعاليت های خشونت آميز  از  ابتدا  در  به طوری كه 
كنار بشار اسد ايستاد؛ اما بعد از مدتی سياست خود را تغيير داد و عليه بشار اسد موضع گرفت و 
به پشتيبانی از مخالفين نظام پرداخت. به طور كلی، سياست خارجی قطر در قبال بحران سوريه را 

می توان به چهار مرحله زمانی مختلف تقسيم نمود.
2- 1. مرحله اول: فوريه 2011 تا ژوئن 2011

با توجه به ديدگاه ابهام آميز دولت قطر نسبت به ماهيت تحوالت در سوريه، دو ديدگاه متضاد 
و  قاطعانه در كنار معترضين  و مطبوعات قطر  الجزيره  ظاهر شدند. در حالی كه شبكه رسانه ای 
نظام سوريه  عليه  تبليغات سياسی  و  شانتاژ  افزايش  به  و  كردند  ايستادگی  نظام سوريه  مخالفان 

پرداختند. 
دولت قطر در پنج ماه اول بحران، سياست محتاطانه ای را اتخاذ كرد و به نصيحت و ارشاد نظام 
سوريه مبادرت كرد و خواستار حل بحران سوريه از طريق مسالمت آميز و گفت وگو بود. در همين 
راستا، امير قطر در 30 مارس 2011 با بشار اسد به صورت تلفنی گفت وگو كرد. در دوم آوريل 2011 

نيز حمد بن جاسم وزير امور خارجه وقت قطر به سوريه سفر نمود )الحسن، 2012: 6(. 
از  بود.  بحران  از  برای خروج  راه حل سياسی  ايجاد  به دمشق،  بن جاسم  از سفر حمد  هدف 
همين رو، وی پيشنهاد اعمال اصالحات گسترده از جمله آزادی سياسی و رسانه ای، آزادی زندانيان 
سياسی به ويژه اخوان المسلمين، لغو قانون وضعيت اضطراری و اجازه بازگشت به اپوزيسيون خارج 
نمودن  متقاعد  در  جاسم  بن  حمد  نااميدی  دنبال  به  اما  نمود.  ارايه  سوريه  مقامات  به  را  نشين 
بشار اسد و همچنين عدم قبول ديدار مجدد بشار اسد با وزير خارجه قطر، شبكه الجزيره به طور 
گسترده ای به بزرگ نمايی و برجسته نمايی تحوالت سوريه پرداخت و اخبار سوريه در صدر اخبار 

اين شبكه قرار گرفت. 
2-2. مرحله دوم: ژوئيه 2011 تا دسامبر 2011

به دنبال تشديد تبليغات رسانه ای شبكه های الجزيره و العربيه و همچنين حادثه كشتار حماه در 
31 ژوئيه 2011 كه حدود 139 نفر در آن كشته شدند؛ رويكرد قطر نسبت به تحوالت سوريه تغيير 
اساسی پيدا كرد )تعتاع، 2012: 4(. حمله حاميان اسد به سفارت قطر در ژوئيه 2011، نيز موجب 
شد كه حكومت قطر در 18 ژوئيه 2011 فعاليت خود را در دمشق تعطيل اعالم نمايد و به تبع آن 
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سفير خود را فراخواند و سفارت خود را تعطيل نمايد. در واقع، قطر اولين كشور عربی بود كه سفير 
خود را از دمشق فراخواند و به تعطيلی سفارت خود در سوريه مبادرت كرد.

امير قطر در 25 اوت 2011 از شيوه برخورد نظام سوريه با تظاهر كنندگان انتقاد كرد، در روز 
بعد نيز شيخ حمد بن جاسم وزير امور خارجه قطر خواستار آغاز اصالحات سريع برای جلوگيری از 
تشديد بحران در سوريه شد. در 26 اكتبر 2011 نيز شيخ حمد بن جاسم بر حل بحران سوريه بدون 

هر گونه دخالت خارجی تاكيد كرد.
چارچوب  در  و  مسالمت آميز  طريق  از  سوريه  بحران  دنبال حل  به  ابتدا  در  قطر  حقيقت،  در 
اتحاديه عرب بود. در همين راستا، از 27 اوت 2011 به دنبال راهكاری برای توقف خشونت و انجام 

گفت وگوی ملی با مخالفان نظام سوريه بود.
اولين اقدام اتحاديه عرب به رهبری قطر و عربستان سعودی، در قبال تحوالت سوريه، اجالس 
وزرای خارجه اين اتحاديه در 16 اكتبر 2011 در مصر بود. به رغم انتظار تعليق عضويت سوريه در 
اين اتحاديه تمام آن چيزی كه اتحاديه عرب در اين زمان انجام داد، درخواست از اسد برای توقف 
با  اتحاديه عرب  بكارگيری خشونت و زور و آغاز گفت وگوها ميان اسد و مخالفان بود. همچنين، 
تشكيل »كميته حل بحران سوريه« به رياست قطر، اين كميته را مكلف به پيگيری بحران سوريه 

كرد )فكری، 2012: 163(.
با افزايش شدت درگيری  ها در سوريه، اتحاديه عرب در نشست فوق العاده با وزرای خارجه خود 
در 12 نوامبر 2011 در قاهره، عضويت سوريه در اين اتحاديه را با 19 رای موافق، يك رای ممتنع 
)عراق( و دو رای مخالف )يمن و لبنان( تعليق كرد. در ادامه منازعات سوريه، اتحاديه عرب در 24 
دسامبر 2011 طرح ورود ناظران به سوريه را به سرپرستی »محمد مصطفی الدابی« تصويب كرد. 
اما نتيجه گزارش اين ناظران در خصوص بحران سوريه مبنی بر وجود اقدامات مسلحانه عليه نظام 
اسد، دولت  های عرب خليج فارس به ويژه قطر و عربستان سعودی را كه خواستار كناره گيری بشار 
اسد از قدرت بودند ناخشنود ساخت. درنتيجه، عربستان سعودی و پس  از آن ساير كشورهای عرب 

حاشيه خليج فارس ناظران خود را فراخواندند.
به هر حال مرحله دوم، نقطه عطفی در سياست خارجی قطر در قبال تحوالت سوريه بود؛ چراكه 
اين كشور در ابتدا به صورت فردی به مخالفت با نظام سوريه برآمد اما مدتی بعد از طريق اجماع 
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و با بهره برداری از شورای همكاری خليج فارس و اتحاديه عرب فعاليت های خود عليه دولت سوريه 
را پيگيری كرد. 

3-2. مرحله سوم: ژانويه 2012 تا مه 2013
مرحله سوم، راديكال ترين ديدگاه و نگرش قطر به بحران سوريه بود. در اين دوره، دوحه عالوه 
بر اقدامات متعدد به منظور سرنگونی بشار اسد در چارچوب اتحاديه عرب طرح های متعدد ديگری 
را به منظور مداخله نظامی به سوريه مطرح كرد: 1( اعزام نيروهای عرب به سوريه برای جلوگيری از 
خون ريزی؛ بر اساس اظهارات شيخ حمد بن خليفه اين نيروها می توانند به مردم سوريه كمك كنند 
تا سركوب و كشتار را متوقف سازند. 2( تسليح معارضان و مداخله نظامی برای سرنگونی نظام اسد؛ 
در همين راستا شيخ حمد بن جاسم در 27 فوريه 2012 از جامعه بين المللی درخواست نمود كه به 

فكر مسلح نمودن و تدارك پناهگاه برای مخالفان نظام سوريه باشند )الحسن، 2012: 8(.
در نوامبر سال 2012، گروه های مخالف سوری در نشستی در دوحه قطر به توافق رسيدند كه 
شورای رهبری جديدی تشكيل دهند كه گروه های بيشتری را دربر گيرد. قطر همچنين نقش مهمی 

در توافق ميان مخالفان سوری به منظور مقابله و سرنگونی سريع تر نظام بشار اسد انجام داد.
به عنوان  ائتالف  اين  شناسايی  ضمن  قطر  خارجه  وزارت  سوريه،  ملی  ائتالف  تشكيل  پی  در 
قطر  دولت  كرد.  آمادگی  ابراز  آن  با  سياسی  رسمی  روابط  برقراری  برای  سوريه،  مردم  نماينده 
همچنين در روز 13 فوريه 2013 اعالم كرد، سفارت سوريه در دوحه را به مخالفان بشار اسد واگذار 
كرده  است. ائتالف ملی سوريه متشكل از مخالفان نظام اسد نيز با صدور بيانه ای اعالم كرد، دولت 
قطر كه پيش تر ائتالف ملی سوريه را به عنوان نماينده قانونی مردم اين كشور به رسميت شناخته 
بود، اكنون به طور رسمی سفارت سوريه را به اين ائتالف واگذار كرده است. »نزار الحراكی« يكی 
از اعضای ائتالف مخالفان سوری كه پيش تر به عنوان نماينده اين تشكل در دوحه تعيين شده بود، 

به عنوان سفير رسمی سوريه در قطر مأموريت جديد خود را آغاز خواهد كرد.
در روز 27 مارس 2013 نيز سفارت سوريه در قطر با حضور معاذ الخطيب، رهبر سابق ائتالف 
در  شد.  بازگشايی  دوحه  شهر  در  قطر،  سابق  خارجه  امور  وزير  العطيه،  خالد  نيز  و  سوريه،  ملی 
حقيقت، قطر از حاميان اصلی ائتالف ملی سوريه و نخستين كشوری است كه روابط خود را با اين 

ائتالف تا سطح سفير ارتقا داده است.
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همچنين سران كشورهای عضو اتحاديه عرب در نشست خود در روز 26 مارس 2013 به ميزبانی 
قطر در شهر دوحه برگزار شد، كرسی سوريه در اين اتحاديه را به ائتالف ملی سوريه واگذار كردند 

كه بزرگ ترين ائتالف مخالفان عليه بشار اسد شمرده می شود )نجات، 1396: 183(.
4-2. مرحله چهارم: ژوئن 2013 تا ژانويه 2017

دوره چهارم از سياست خارجی قطر نسبت به بحران سوريه را می توان دوره »پارادوكسيكال« 
ناميد، چراكه در اين دوره كنش مقامات قطری نسبت به تحوالت داخلی سوريه با تناقض بسياری 
همراه بوده است. در يك زمان از راهكار مسالمت آميز برای خروج از بحران سوريه و ماندن بشار 
اسد در دوره گذار تاكيد می كنند، مدتی بعد رويكرد خود را تغيير و از دخالت نظامی در سوريه 
پشتيبانی می كنند. به عنوان مثال خالد العطيه، وزير خارجه سابق قطر در اكتبر 2015 از دخالت 
نظامی در سوريه استقبال نمود و گفت: »دوحه در صورت نياز به مداخله نظامی در خاك سوريه، با 
همكاری تركيه و عربستان سعودی وارد جنگ در سوريه خواهد شد« )العطيه، 2015(. اما محمد 
بن عبد الرحمن آل ثانی وزير خارجه قطر، در اوت 2016، در نشست ساالنه سفرای نروژ در كشورهای 
خارجی در اوسلو بر راهكار مسالمت جويانه تاكيد و گفته است: »درگيری و جنگ در سوريه و ساير 
كشورهای خاورميانه بايد متوقف شود. مردم كشورهای خاورميانه به دولت هايی نياز دارند كه بتواند 

امنيت را برای آنان به ارمغان آورد« )آل ثانی، 2016(.
در اين دوره تحوالت عمده ای در سطح داخلی كشور قطر و در سطح منطقه ای رخ داده است. در 
25 ژوئن 2013 رويداد مهمی در تاريخ قطر شكل گرفت. در اين روز شيخ حمد بن خليفه تصميم 
گرفت قدرت را به فرزندش شيخ تميم بن حمد آل ثانی واگذار نمايد )عبداهلل و الناصری، 2014: 2(. 
تنها چند روز بعد از جانشينی شيخ تميم به جای پدرش، ارتش مصر دست به كودتا زد و عبد الفتاح 
السيسی، وزير دفاع سابق محمد مرسی، رييس جمهور دولت اخوان المسلمين را كنار زد. مسئله ای 
كه سبب بروز اختالف های شديد ميان دوحه و قاهره شد. اختالف هايی كه با انتخاب السيسی به 
سمت رياست جمهوری مصر وارد فاز تازه ای شده است. به دليل حمايت قطر از اخوان المسلمين و از 
آنجايی كه كشورهای عربی حوزه خليج فارس همگی از اخوانی ها احساس خطر می كنند، روابط دوحه 
با پايتخت های عربی اين حوزه نيز به شدت متشنج شده است تا آنجا كه در مارس 2014، امارات 

متحده عربی، عربستان سعودی و بحرين در اقدامی بی سابقه سفرای خود را از قطر فرا خواندند. 
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ناكامی قطر در تحوالت مصر و شكست اخوان المسلمين، رهبران قطر را واداشت تا در پرونده 
سوريه به ويژه بعد از تغيير رويكرد نظام بين الملل و آمريكا در قبال نظام سوريه تجديد نظر كنند. 
اخوان المسلمين  كه  می كرد  تالش  گذشته،  سال های  در  فعالش  بسيار  خارجی  سياست  در  قطر 
پايگاهی در سوريه داشته باشد و هر چه زودتر دولت اسد سرنگون گردد؛ اما با تغييرات داخلی در 
قطر و ايستادگی دولت دمشق و همچنين تغيير موازنه قوا در سطح منطقه ای و بين المللی به تدريج 
قطری ها از يكسو مسئوليت گروه های مخالف سوريه را به عربستان سعودی سپردند و از سويی 

نيز تالش كردند تا مواضع جديدی را در مورد سوريه اتخاذ كنند.1
شيخ تميم سعی كرد با تعديل سياست های بلندپروازانه پدر و وزير امور خارجه اش شيخ حمد 
بن جاسم، كم تر در امور داخلی ديگر كشورها دخالت كند. در تحوالت سوريه، بعد از روی كار آمدن 
شيخ تميم، همان گونه كه بشار اسد گفته بود، قطر مشی مسالمت آميز را در پيش گرفت. در سفر 
»اخضر ابراهيمی« نيز اين كشور گفت وگوی بدون پيش شرط را مورد تاكيد قرار داد و اعالم كرد 
نبايد اين پيش شرط كه »اسد بايد از قدرت كناره گيری كند« به عنوان شرط تشكيل كنفرانس ژنو 
2 مطرح شود. پيش تر نيز قطر واسطه آزادی چند گروگان لبنانی شد كه توسط نيروهای معارض 

دستگير شده بودند و با تالش اين كشور گروگان ها آزاد شدند )ربيعی و حيدری، 1393: 51(.
تغيير سياست قطر در قبال سوريه، نشانه های عميق تر و موثرتری نيز دارد؛ قطر عالوه بر ايفای 
نقش در پايان دادن به پرونده گروگان ها، در پی آزمايش ميزان آمادگی دمشق برای بهبود روابط 
دوجانبه است. قطر برای تحقق اين هدف از چند كانال مختلف وارد شده كه هر كدام حاوی نوع 
مشخصی از »پيشنهادات« دوحه به دمشق است. اين پيام ها هم زمان با اقداماتی صورت می گيرد 
كه می توان آن  را »نشانه های حسن نيت يك طرفه« خواند. برجسته ترين اين اقدامات كنار كشيدن 
قطر از بازی فشار بر ليره سوريه است كه با مشاركت چند كشور ديگر حوزه خليج فارس و همراهی 

برخی محافل لبنانی، صورت می گرفت.
نقطه اوج تالش های حكام جديد قطر برای پايان دادن به دشمنی با حكومت سوريه، هنگامی بود كه 
نقش قطر در آزادی گروگان های اعزاز، در رسانه ها مطرح شد. اين نقطه اوج را بايد در بسته پيشنهادی 
1. در پی واگذاری قدرت در قطر و كنار گذاشتن شيخ حمد بن خليفه از پرونده بحران سوريه، كنترل ائتالف معارضان خارج نشين سوريه به دست 
»بندر بن سلطان بن عبدالعزيز« رييس دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی افتاد. ائتالف معارضان خارج نشين با ابتكار عمل قطری ها و با حمايت 

آنكارا تشكيل شده بود و اغلب اعضای آن را وابستگان به اخوان المسلمين تشكيل داده بودند.
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امير قطر تميم بن حمد آل ثانی برای بشار اسد جستجو كرد؛ در اين بسته پيشنهادی كه مستقيما 
از سوی امير قطر ارسال شده دو نكته اساسی وجود دارد: نخست آمادگی دوحه برای توقف كمپين 
تبليغاتی شبكه الجزيره عليه حكومت سوريه، دوم تعهد قطر مبنی بر تامين مالی بازسازی سوريه و نيز 

تعهد اين كشور برای پرهيز از هر گونه اقدام عليه امنيت مالی در سوريه است )شراره، 2013(.
بلكه  البته بشار اسد در قبال طرح های مسالمت جويانه حكومت جديد قطر، شتاب زده نشده 
بسيار محتاطانه عمل كرده است. وی بارها در مقابل فرستادگان امير قطر به اين نكته اشاره كرده 
كه اقدامات چند سال اخير قطر، موجب ريخته شدن خون مردم سوريه شده و بر اين اساس، قطر 
نه تنها با حكومت سوريه بلكه با مردم اين كشور نيز مشكل دارد. واقعيت آن است كه قطر شكاف 
عميقی ميان خود و مردم سوريه ايجاد كرده و برای پر كردن اين شكاف به چيزی بيش از يك 
تصميم سياسی برای از سرگيری روابط نياز دارد؛ قطر گروه های مسلحی را زير چتر مالی خود گرفته 
كه اعمال تروريستی انجام داده اند و شبكه الجزيره نيز هويت ملی سوريه را مورد حمله تبليغاتی 

خود قرار داده است )شراره، 2013(.
و  است  نداشته  بر  دست  سوريه  در  خود  دخالت  از  كامال  چند  هر  قطر  كه  است  ذكر  شايان 
سياست هاي مداخله جويانه اين كشور همچنان به اشكال جديدي ادامه دارد. اما تالش گسترده ای 
برای احيای روابط با سوريه آغاز كرده و در پی آزمايش ميزان آمادگی دمشق برای بهبود روابط 
دوجانبه و ارايه پيشنهاداتی به دمشق است. اما بايد توجه داشت كه اين رويكرد با توجه به شرايط 
ناكامی های گذشته در سوريه و همچنين هراس   اثر  تا حدی در  و  بين المللی  و  جديد منطقه ای 
غربی ها از نوع رويكرد قطر در سوريه بوده است. در اين حال تغيير رويكرد قطر در سوريه در نوع 
بر توان و قدرت  بلندمدت در بحران سوريه داشته باشد و  خود می تواند پيامدهايی كوتاه مدت و 

دولت مركزی بيفزايد.
در مجموع می توان گفت كه سياست خارجی قطر در قبال بحران سوريه در تعارض با اصول و 
مفاد قانون اساسی اين كشور است؛ چراكه ميانجی گری، تشويق به حل منازعات و عدم دخالت در 
امور داخلی كشورها جزء اولويت های سياست خارجی قطر به شمار می رود. اما جاه طلبی و سودای 
موفق  خارجی  سياست  از   2011 سال  در  دوحه  كه  شد  سبب  منطقه ای  قدرت  به  تبديل شدن 
اعتراضات ضد  امور داخلی كشورهای عربی درگير  و مداخله در  ميانجی گرايانه خود عدول كرده 
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حكومتی را در دستور كار خود قرار دهد.

سه. مكانيسم های قطر در بحران سوريه 
بازيگر  به عنوان  كشور،  اين  سوريه می باشد.  بحران  در  كشاكش  عمده  ازجمله طرف های  قطر 
فعال مخالف بشار اسد می باشد و همواره از معارضين سوری ازجمله اخوان المسلمين و ارتش آزاد 
سوريه و جيش الفتح حمايت آشكاری داشته است. اين كشور برای پيشبرد اهداف خود در سوريه 
مخالفان  از  ديپلماتيكی  و  سياسی  حمايت  به طور كلی  می كند.  استفاده  مختلفی  مكانسيم های  از 
نظام سوريه، حمايت مالی و لجستيكی از شبه نظاميان مخالف نظام سوريه، كمك های تسليحاتی از 
گروه های مسلح سكوالر و اسالم گرای سلفی، حمايت رسانه ای از مخالفان نظام و ايجاد جنگ روانی 
عليه دولت و ارتش سوريه و تهديد به حمله نظامی از جمله سازوكارهای اتخاذ شده توسط قطر در 

قبال بحران سوريه بوده است.
اولين  نيز  و  فراخواند  از سوريه  اعتراض  به عنوان  را  بود كه سفير خود  نخستين كشوری  قطر 
اين  به رسميت شناخت.  را  آنها  و  تحويل  اپوزيسيون سوريه  به  را  بود كه سفارت سوريه  كشوری 
كشور طراح اصلی بسياری از قطعنامه های اتحاديه عرب بر ضد سوريه از جمله تعليق عضويت در 
اتحاديه، و حمايت از اعضای ناظران به سوريه و طرح مسئله سوريه در شورای امنيت سازمان ملل 
متحد بوده است. قطر اولين كشوری بود كه صحبت تحريم های سوريه را به ميان كشيد و بعد از 
آن هم به حامی اصلی مداخله نظامی در اين كشور بدل شده است. قطر كشوری است كه در روند 
بحران در سوريه نقش مهمی داشته و در راستای رسيدن به اهداف خود ابتدا راهكارهای سياسی 
را در پيش گرفت و پس از عدم موفقيت در رسيدن به متقاعد نمودن بشار اسد برای كناره گيری 
از قدرت، تالش كرد تا با استفاده از رابطه با غربی ها شرايط و بستر الزم را برای مداخله نظامی در 
سوريه را فراهم آورد. تالش برای جلب نظر گروه های فلسطينی، مجهز كردن مخالفان رژيم سوريه و 
به اجماع رساندن كشورهای عربی عليه اين كشور از جمله اقداماتی است كه اين كشور برای سقوط 

بشار اسد انجام داده است.
از ديگر سازوكارهای قطر در بحران سوريه منابع مالی است. قطر يكی از كشورهای ثروتمند 
جهان است. قطر طی يك دهه از سال 1995 تا 2005 از يك كشور فقير به قله اقتصاد جهان رسيد 
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و در نيمه دوم دهه اول قرن 21 اين كشور با 102 هزار دالر دارای باالترين درآمد سرانه در جهان 
شد. توليد ناخالص داخلی قطر طی سال های 2008 تا 2012 به طور ميانگين ساليانه 12 درصد 
رشد داشت. طبق آمار بانك جهانی، نرخ تورم در قطر طی سال های 2010 تا 2012 زير 2 درصد 
بود. فقر و بيكاری نيز در قطر در سطح پايينی قرار دارد. قطر سومين ذخاير گازی دنيا را داراست و 
به دليل درآمدهای كالن ناشی از صدور گاز مايع هم اكنون در ميان كشورهای ثروتمند جهان جزو 
صدرنشين هاست. فروش نفت وگاز، قطر را به كشوری با باالترين درآمد سرانه تبديل كرده است. 
در عرصه اقتصادی، قطر به طور سنتی اقتصادی مبتنی بر صيد مرواريد داشته است، اما با پيدايش 
نفت و گاز اكنون اقتصاد اين كشور بر مبنای صدور گاز به ويژه در قالب LNG استوار است. اينكه يك 
كشور كوچك مانند قطر توانسته اين گونه به چهار راه تحوالت منطقه ای تبديل شود بدون  ارتباط با 

قدرت اقتصادی اين كشور نيست )نجات، 1396: 188(.
پس از سرنگونی رژيم معمر قذافی در ليبی، قطر كه توانسته بود با اقدامات خود نقش فعال و 
موثری را در تحوالت ليبی ايفا كند، به خود اجازه داده تا در امور داخلی ساير كشورهای عربی با 
اعطای مبالغ مالی هنگفت مداخله كند. در دومين كنفرانس دوستان سوريه كه در استانبول برگزار 
شد اعالم شد كه از اين به بعد به نظاميان مخالف بشار اسد حقوق ماهيانه پرداخت می شود. طبق 
از سوی سه كشور قطر،  قرار شد كه 100 ميليون دالر  آمد  به عمل  اين اجالس  توافقاتی كه در 

عربستان سعودی و امارات متحده عربی در اختيار شورای ملی سوريه قرار گيرد.
با شروع ناآرامی در سوريه قطر به همراه عربستان سعودی و تركيه پايگاه هايی را به منظور آموزش 
مزدوران و اعزام آنان به خاك سوريه ايجاد كرده اند و اين مزدوران از كشورهای مختلف اسالمی و عربی 
هستند كه توسط نظاميان صهيونيستی و آمريكايی و ترك آموزش ديده سپس برای اجرای نقشه های 
خود عليه مردم سوريه، عازم اين كشور شده و در قبال اين اقدام، حقوق بااليی دريافت می كنند. 
همچنين ايستگاه هايی برای انتقال سالح به داخل سوريه نيز در نظر گرفته شده است كه يكی از آنها 
در منطقه تحت نفوذ سعد حريری رييس جريان المستقبل لبنان و سمير جعجع سياست مدار لبنانی 
در بيروت است كه هزينه مالی آن را قطر و عربستان سعودی تامين می كنند. همچنين از مهمترين 
حمايت های مالی قطر از مخالفان سوری می توان به پيشنهاد و تعهد جنجالی حمد بن جاسم، وزير 

خارجه وقت قطر نسبت به تامين مالی هرگونه اقدام نظامی عليه سوريه اشاره كرد )بخشی، 1391(.
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قطر بزرگ ترين حامی مالی مبارزان شورشی در سوريه است. تخمين زده می شود كه بيش از 
سه ميليارد دالر ازجمله كمك هاي قطر در طول جنگ داخلی سوريه بوده است. عالوه بر اين قطر از 
آوريل 2012 تا مارس 2013 حدود 70 محموله نظامی و تسليحاتی برای نيروهاي شورشی فرستاده 
است. قطر با توجه به ايدئولوژي عمل گرايانه خود، عالوه بر اپوزيسيون سوريه از جمله ائتالف ملی 
النصره حمايت  از جبهه  ديگر  مسلح  نيروهاي  ساير  از  می شود  غرب حمايت  از سوي  كه  سوريه 
می كند )Jansson, 2014: 9(. قطر همچنين از حاميان اصلی گروه ارتش آزاد سوريه، جيش الفتح و 

جريان اخوان المسلمين سوريه به شمار می رود.
با تشديد بحران و فعاليت گروه های مسلح، قطر عالوه بر فراهم نمودن سالح برای ارتش آزاد 
از  نيز پرداخت می كرد. حمايت مالی قطر  را  سوريه و ساير گروه های مسلح، حقوق شبه نظاميان 
گروه های مسلح مخالف نظام سوريه به حدی زياد صورت گرفت كه برخی از تحليلگران از آن به 
»سياست مزايده ای« ياد كرده اند. زيرا قطری ها بدون اينكه اطالعات دقيقی از يك گروه مشخص 
داشته باشند به آن گروه مطابق با آماری كه اعالم می كنند برای فعاليت عليه نظام سوريه مبالغ 

مالی پرداخت می كنند.
عالوه بر آن گزارش های متعددی از پيشنهاد رشوه كالن قطر به مقامات و مسئوالن دولت سوريه 
با هدف جدايی از دولت و پيوستن آنها به صف مخالفين نظام داده است. در همين پيوند، سفير 
سوريه در موريتانی، از پيشنهاد مالی سفير دوحه در نواكشوت برای جدايی از دولت سوريه خبر 
داد كه با مخالفت وی با اين پيشنهاد همراه بود )Hanly, 2012(. در اين بين، يكی از مقامات دولت 
سوريه كه از اين قبيل پيشنهادات استقبال نمود، رياض حجاب است. وی از ژوئن تا ابتدای اوت 
2012 نخست وزير سوريه تحت رياست جمهوری بشار اسد بود؛ اما در 6 اوت 2012 به مخالفان 
نظام سوريه پيوست. شايان ذكر است كه بيشتر نظاميان و مقامات سياسی كه از دولت سوريه جدا 

و به گروه مخالفان پيوسته اند به قطر گرايش دارند. 
اتخاذی قطر در بحران سوريه  از ديگر سازوكار  كمك های تسليحاتی به مخالفان نظام سوريه 
بوده است. قطر به علت جمعيت اندك و نداشتن نيروی نظامی كافی نمی تواند به طور مستقيم در 
مسايل منطقه ای دخالت كند؛ به همين دليل به منظور تاثيرگذار بيشتر در تحوالت سوريه به تامين 
تسليحات مخالفين نظام پرداخته است. به گزارش موسسه تحقيقات صلح استكهلم، قطر بزرگ ترين 
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تامين كننده سالح در ناآرامي هاي سوريه مي باشد )نجات و همكاران، 1393: 100(. 
ليبی  مسلح  افراطی های  از  متشكل  نظامی  عنصر   2500 از  متشكل  گروهی  همچنين  قطر 
شهر  در  آموزشی  پايگاه  دو  به  هواپيما  با  را  عراق  السنه«  »انصار  تروريستی  گروه  عناصر  و 
با سرمايه گذاری كالن بر  با سوريه، منتقل كرده است. دوحه  انطاكيه، در مناطق مرزی تركيه 
آن بود گستره بحران سوريه را به لبه پرتگاه برساند و دمشق را به سمت تنش و جنگ داخلی 
و طايفه ای سوق دهد. اين اقدامات نشان گر اين است كه قطری ها برای رسيدن به هدف خود 
بهره  دارند  را  آن  استفاده  امكان  كه  ابزارهايی  همه  از  و  مصمم هستند  اسد  نمودن  ساقط  در 
ادلبی، عضو شورای ملی مخالف  از عمر  نقل  به  آمريكا  راديو سواء   .)1391 )بخشی،  می گيرند 
سوريه، تاكيد داشته كه شيخ حمد بن خليفه، امير سابق قطر، پيشنهاد ارسال نيروهای عربی 
و غربی به خاك سوريه، به سبب آن چه را كه او جلوگيری از خون ريزی در سوريه می خواند 
داده است. حمايت سريع قطر از ارتش آزاد سوريه و شورای ملی سوريه، خود گويای اين نكته 
است كه قطر سياست مداخله مستقيم منطقه ای را به عنوان الگويی جديد در منطقه پايه گذاری 

كرده است )ابراهيمی، 1390: 141(.
به ويژه شبكه  نرم  قدرت  از  بهره برداری  نظام سوريه،  به منظور سرنگونی  قطر  از ديگر سازوكار 
»الجزيره« است. جوزف نای در كتاب »قدرت نرم«، از سازمان های فراملی دولتی و غير حكومتی، 
روزنامه ها و رسانه ها به عنوان بخش هايی كه با استفاده از فناوری های ارتباطی، شبكه ای از روابط 
اساس  اين  بر  )نای، 1387: 32(.  نام می برد  است  نرم  قدرت  توليد  آن  برآيند  كه  ايجاد كرده اند 
رسانه، يكی از مهمترين ابزارهای قدرت نرم است. امروزه رسانه ها نقشی فراتر از اطالع رسانی دارند 
و از رسانه ها به مثابه ابزارهای نوين جهت تحت تاثير قرار دادن افكار عمومی و دستيابی به اهداف 
استفاده می شود. رسانه ها می توانند با برجسته سازی اخبار و حوادث، روند تحوالت را سرعت بخشند 
و واقعيت ها را آن گونه كه در جهت منافع گروه خاصی باشد نشان دهند. اين واقعيت را می توان 
و  عرب  جهان  در  عربی  الجزيره  شبكه خبری  كرد.  مشاهده  خوبی  به  قطر  الجزيره  شبكه  درباره 
الجزيره انگليسی در اروپا و آمريكا، شبكه ای سرشناس، برجسته و شناخته شده است. ظرفيت ها 
و پيشرفت های آموزشی و فرهنگی قطر و قابليت های رسانه ای آن كه در شبكه تلويزيونی الجزيره 
بروز يافته است از جمله مهمترين مولفه هايی است كه قطر از آنها به عنوان قدرت نرم در سياست 
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خارجی خود استفاده می كند. 
در انقالب های عربی سال 2011، شبكه های رسانه ای، نقش مهمی در تجزيه سريع حداقل دو 
رژيم منطقه يعنی مصر وتونس و همچنين در توزيع و سازماندهی و بسيج سياسی اجتماعی در چند 
كشور ديگر ايفا كردند. در اين ميان شبكه رسانه ای الجزيره از ابتدای شكل گيری اعتراضات خيابانی 

در سوريه جريان سازی وسيعی را عليه دولت بشار اسد آغاز كرده است. 
شبكه الجزيره با اتخاذ مواضع خصمانه نسبت به دولت بشار اسد، سعی كرده است با تحريف 
اين  را در جهت دلخواه سوق دهد. در  بينندگان  افكار عمومی  واقعيت ها، بزرگ نمايی و سانسور، 
ميان برجسته ترين سياست شبكه الجزيره در پوشش خبری وقايع سوريه مربوط به منفور و ظالم 
نشان دادن چهره بشار اسد در مقابل مردم اين كشور است. اين شبكه ضمن ناديده گرفتن اصالحات 
صورت گرفته در نظام سياسی كشور، از جمله رفراندوم قانون اساسی و انتخابات مجلس اين كشور 
و عزم بشار اسد در واگذاری مقام رياست جمهوری و برگزاری انتخابات، سعی در چارچوب سازی 
مسايل كشور و تخريب چهره دولت سوريه داشته است )اميدی و رشيدی، 1392: 148(. فعاليت های 
رسانه ای الجزيره در قبال تحوالت سوريه در راستای سياست قطر مبنی بر تشديد بحران در سوريه 
و كمك به تغيير نظام در اين كشور است كه مكمل تالش های سياسی دوحه برای مقابله با دولت 
بشار اسد در سطح جهان عرب محسوب می شود. برخی كارشناسان معتقدند اقدامات الجزيره در 
راستای ايجاد فضای روانی و تبليغاتی عليه دولت سوريه بوده و هدف آن تضعيف روحيه نظاميان 

دولت سوريه است. 
تهديد به حمله نظامی و تالش برای ورود نظامی به سوريه از ديگر مكانيسم های تهاجمی قطر 
از بحران سوريه تاكيد داشته  در بحران سوريه است. قطر همواره بر راه حل نظامی برای خروج 
است. با تشديد بحران سوريه شيخ حمد، امير قطر با كنار گذاشتن راهكارهای سياسی برای حل 
برای  كمك  راستای  در  فعاليت هايی  می شد،  پيگيری  عرب  اتحاديه  طريق  از  كه  سوريه  بحران 
انجام داد. قطر همچنين ارجاع پرونده سوريه به شورای امنيت  مسلح كردن مخالفان سوری را 
سازمان ملل و همچنين اعزام نيروهای نظامی عربی به سوريه را مطرح ساخته است. قطر در پی 
برای  را  ليبی  برای  اجرا شده  و طرح  است  ليبی  بحران  نقش آفرينی گسترده در سوريه همانند 
سوريه نيز در دستور كار خود قرارداده است. در اين راستا قطر تالش نموده است كه بسترها را 
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برای مداخله ناتو و آمريكا در سوريه فراهم نمايد.
با طرح احتمال  با سی.ان.ان  العطيه، وزير خارجه سابق قطر در اكتبر 2015 در گفتگو  خالد 
مداخله نظامی قطر در سوريه در پاسخ به حمالت هوايی روسيه در حمايت از اسد، گفته بود: »دوحه 
در صورت نياز به مداخله نظامی در خاك سوريه، با همكاری تركيه و عربستان سعودی وارد جنگ 
در سوريه خواهد شد« )العطيه، 2015(. اين پيشنهاد هشدار دولت سوريه را در پی داشت؛ فيصل 
المقداد معاون وزير خارجه سوريه در واكنش به اظهارات وزير خارجه قطر مبنی بر دخالت نظامی 
در كشورش با تاكيد بر اين كه سوريه لقمه چربی برای عربستان سعودی، تركيه و قطر نيست، افزود: 
»اگر قطر بخواهد در سوريه دخالت نظامی كند، سوريه آن را به مثابه دشمنی مستقيم قلمداد خواهد 
كرد و بسيار روشن است كه در صورتی كه مورد حمله متجاوزين قرار گيريم، پاسخ ما بسيار كوبنده 
خواهد بود« )المقداد، 2015(. مدتی بعد خالد العطيه، در مصاحبه با الجزيره با عقب نشينی از موضع 
قبلی خود، اعزام نيروی قطر به سوريه برای جنگ با دولت دمشق را رد كرده است. وی با اشاره به 
اختالف نظرهای كنونی در حل بحران سوريه گفت، وی از گفت و گو بين دو طرف حمايت می كند.

دولت قطر همچنين در اكتبر 2016 از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواست تا برای حمايت 
از غيرنظاميان در حلب و ساير شهرهای سوريه فورا وارد عمل شود. علياء احمد بن سيف آل ثانی، 
نماينده دايم دولت قطر در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنيت گفت اوضاع كنونی سوريه 
تهديدی بزرگ برای جوامع بين المللی به شمار می رود و در سايه شكست های متوالی برای ايجاد 
نظام سوريه،  از سوی  بين المللی  قوانين  نقض  ادامه  و  بحران سوريه  برای  و سريع  نهايی  راه حلی 
اوضاع در خاورميانه از آنچه امروز وجود دارد، بدتر خواهد شد. وی مدعی شد كه نظام سوريه ناقض 
آتش بس و مصوبات شورای امنيت است و آن را به استفاده از سالح  و ارتكاب جنايت عليه مردمش 

متهم كرد )آل ثانی، 2016(.

چهار. داليل اتخاذ رويكرد تهاجمی قطر در بحران سوريه
4-1. عدم پای بند بودن به اصول خاص در سياست خارجی

عاملی كه باعث می شود قطر در سياست خارجی منعطف باشد و در مواقع لزوم تغيير ديپلماسی 
قطر  اينكه  با  است.  خارجی  سياست  عرصه  در  خاص  تابوهای  و  اصول  به  نبودن  پای بند  دهد، 
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و در  دارد، در حوزه ها  توجه  رفتارهای سياست خارجی خود  تمام  امنيت ملی در  و  بقا  به حفظ 
چارچوب های تعريف شده خاص خود كه به منافع امنيتی آن آسيب نمی زند، در مقايسه با ساير 
بازيگران منطقه ای، با انعطاف و دگرگونی های قابل مالحظه ای رفتار می كند كه تحرك و پويايی 
خاصی به ديپلماسی اين كشور می دهد. قطر در قبال تحوالت عربی با تغيير بسياری از روابط و 
بازيگران  كه  در حالی  پرداخت،  رفتارهای سياست خارجی خود  بازتعريف  به  راهبردهای گذشته 
منطقه ای ديگر مانند عربستان سعودی، جمهوری اسالمی ايران و تركيه به دليل پای بند بودن به 
اصول و منافع خاص نتوانستند به اندازه قطر در رفتارها و ديپلماسی خود در قبال تحوالت عربی 
پويايی داشته باشند )اسدی، 1390: 14(. برای مثال بازيگران منطقه ای از جمله ايران، عربستان 
سعودی و تركيه مالحظات اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيك و امنيتی خاصی در واكنش به تحوالت 
منطقه ای از جمله سوريه لحاظ می كنند؛ اما قطر چنين مالحظاتی در رفتارهای سياست خارجی 

خود ندارد.
4-2. تالش برای خارج شدن از سياست تحميلی عربستان سعودی

يكی از عوامل ديگر كه باعث اتخاذ رويكرد تهاجمی قطر نسبت به تحوالت سوريه بوده است، 
تالش قطر برای خارج شدن از سياست تحميلی و سلطه عربستان سعودی بر كشورهای عضو شورای 
همكاری خليج فارس می باشد )فكری، 2012: 163(. روابط ميان قطر و عربستان سعودی در طول 
دو دهه گذشته مناسب و گرم نبوده است و دوحه سياست های عربستان سعودی را مهمترين تهديد 
برای بقای خود می داند. در حقيقت، جلوگيری از نقض تماميت ارضی و امنيت وجودی قطر از سوی 
رياض  و  دوحه  ميان  تنش های  است.  قطر  خارجی  سياست  محرك  اصلی ترين  عربستان سعودی 
نخستين بار در سال 1992 ميالدی با تنش در مرز و كشته شدن دو مرزبان حالت جدی به خود 
گرفت. در سپتامبر 1992 نيروهای نظامی عربستان سعودی با تجاوز به قطر بخش هايی از خاك 
اين كشور را به تصرف درآوردند. به دنبال آن، قطر اجرای قرارداد مرزی 1965 با عربستان سعودی 
را به حالت تعليق درآورد و در اعتراض از شركت در جلسات شورای همكاری خليج فارس اجتناب 

كرد )جعفری ولدانی، 1371: 52(. 
سرانجام اختالفات مرزی بين دو كشور در سال 2001 به نفع عربستان سعودی حل و فصل و در 
كنار آن راه خشكی قطر و امارات متحده عربی قطع شد. با اين حال، چالش ها و مسايل مختلفی 
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بين دو طرف وجود دارد كه باعث تنش و رقابت منطقه ای عربستان سعودی و قطر، به خصوص تداوم 
احساس تهديد دوحه شده است. 

گروه های  از  و  می باشد  اسد  بشار  سرنگونی  خواستار  سعودی  عربستان  كنار  در  قطر  چه  اگر 
مخالف نظام پشتيبانی مالی و تسليحاتی می كند؛ اما بين اين دو كشور اختالف گسترده ای در مورد 
پرونده بحران سوريه وجود دارد. قطری ها بيش تر از گروه های اخوان المسلمين حمايت می كنند و 
با جريان  عربستان سعودی شديدا  قطر،  برخالف  اخوانی ها می باشند.  توسط  دولت  ايجاد  طرفدار 
اخوان المسلمين مخالف است، از همين رو، سعودی ها در سوريه بيشتر از گروه های سلفی پشتيبانی 

می كنند و خواستار تشكيل دولتی توسط سلفی ها می باشند. 
4-3. مخالفت سوريه با خط لوله گاز قطر– تركيه

ميدان گازي پارس جنوبي، غني ترين ميدان گازي طبيعي در جهان بين ايران و قطر مشترك 
است. قطر سال هاست كه به علت رقابت با ايران بر سر ذخاير گازي پارس جنوبي، در پي يافتن راهي 
براي صدور گاز خود از طريق خطوط لوله است. زيرا گاز قطر تنها در صورتي مي تواند به كشورهاي 
اروپايي برسد كه تبديل به مايع و از طريق دريا حمل شود؛ مسيري كه ظرفيت را محدود مي كند 

و هزينه ها را افزايش مي دهد.
يكي از مهم   ترين مسيرهاي انتقال گاز قطر، از خاك سوريه به تركيه و سپس اروپا ميباشد. در 
همين راستا دوحه از سال 2009 باب گفتوگو با تركيه و ديگر كشورها را بازكرد. اما در همين 
سال بشار اسد اعالم كرد تفاهم نامه ايجاد خط لوله از طريق سوريه را امضا نمي كند. پس از آن 
اقدامات اسد بيش از پيش خشم كشورهاي حاشيه خليج فارس را برانگيخت؛ چرا كه او از »خط 
لوله اسالمي« كه مورد تاييد روسيه بود و از ميدان گازي ايران از طريق سوريه به بنادر لبنان كشيده 
مي شد، حمايت كرد. اين خط لوله ايران را، تبديل به تامين كننده اصلي بازارهاي انرژي اروپا مي كرد 
و نفوذ تهران در خاورميانه و جهان را به طور چشمگيري افزايش مي داد. از آنجا كه جمهوري اسالمي 
ايران نيز به دنبال مسيري براي احداث خط لوله و صدور گاز به اروپا از طريق متحدين خود در 
منطقه ميباشد مسيرعراق- سوريه كه از متحدين استراتژيك ايران در منطقه هستند را برگزيد و 
در نتيجه يادداشت تفاهم سه جانبه اي در25 ژوئن 2011 ميان ايران، عراق و سوريه در شهر بوشهر 
به امضا رسيد كه قرار شد خط لوله ای با ظرفيت 110 ميليون متر مكعب گاز در روز يا 40 ميليارد 
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متر مكعب گاز در سال 2016 افتتاح شود )موسوی و زمردی، 1396: 169(. بدينترتيب بشار اسد 
ابتدا قرارداد احداث خط لوله قطر- تركيه را لغو كرد و سپس با ايران قرارداد خط لوله اسالمي را 

منعقد كرد.
خط لوله مشترك قطر– تركيه، دوحه را از طريق پايانه هاي توزيع تركيه مستقيما به بازارهاي 
اروپايي متصل مي ساخت. اين خط لوله سلطه قطعي قطر بر بازارهاي گاز طبيعي را موجب مي شد 
و دوحه، نزديك ترين متحد آمريكا در جهان عرب را قوي تر مي ساخت. از همين رو پس از تشديد 
ناآرامی ها و اعتراضات در سوريه قطر و تركيه كه هر دو حامي ايدئولوژي اخوان المسلمين در منطقه 
هستند، به حمايت مالی، سياسی و تسليحاتی از مخالفان نظام سوريه به ويژه گروه های وابسته به 

اخوان المسلمين پرداختند.
4-4. مقابله با نفوذ ايران و تضعيف محور مقاومت

با توجه به نفوذ رو به گسترش گفتمان انقالب اسالمی در جهان عرب و به ويژه در ميان افكار 
عمومی كشورهای حوزه خليج فارس، قطر جمهوری اسالمی ايران را هم از بعد ملی گرايانه در قالب 
دوگانگی عرب / عجم و هم از بعد مذهبی در قالب دوگانگی شيعه / سنی و هم از لحاظ نظامی 
به عنوان تهديدی عليه موجوديت خود قلمداد كرده است )طالبی آرانی، 1392: 6(. در واقع نگرانی 
قطر و كشورهای عربی حاشيه خليج فارس از افزايش قدرت روز افزون جمهوری اسالمی ايران در 
منطقه و تالش برای تضعيف ايران از طريق سرنگون كردن هم پيمان منطقه ای آن از ديگر داليل 

اتخاذ رويكرد تهاجمی قطر نسبت به تحوالت سوريه بوده است )رجب، 2012(. 
اگر چه قطر روابط گسترده ای با جمهوری اسالمی ايران دارد اما اين كشور همواره تالش كرده 
است تا از نفوذ ايران در منطقه خاورميانه به طور عام و در خليج فارس به طور خاص جلوگيری نمايد 
)Khatib, 2013: 419(. تالش قطر برای ميانجی گری طرف های تحت حمايت تهران و جبهه مخالف 
در  ايران  نفوذ  با  مقابله  برای  به عنوان تالشی  را می توان  در خاورميانه  منازعات مختلف  در  ايران 
خاورميانه ارزيابی كرد. در همين پيوند، قطر در جريان تحوالت عربی سعي كرده است با تشكيل و 
حمايت از هالل اخواني، تا حد زيادي، آنچه را هالل شيعي مي خواند، تضعيف و موازنه جديدي را 

در منطقه به كمك تركيه ايجاد كند. 
آنها است. در واقع سوريه،  نگراني  پايان  به معناي  از حكومت علوي سوريه  رهايي شيوخ عرب، 
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آخرين حلقه از زنجيره حكومت هايي است كه در فضاي افراطي گري دهه های 60 و 70 ميالدی 
به قدرت رسيدند و همچنان بر سرير قدرت باقي مانده اند. حكومت ناصر، قذافي، جمهوري يمن 
جنوبي و... همگي تهديدي براي اين شيوخ به شمار مي رفتند. سوريه با بشار اسد براي كشورهای 
عربی حاشيه خليج فارس از جمله قطر به معناي همگرايي استراتژيك دمشق با تهران، نزديكي به 
حزب اهلل و نيز تهديدي براي سلطه شيوخ عرب در منطقه است. در راستاي همين تفكر، حمايت 
از مخالفان دولت قانوني در سوريه، حميات مادي و معنوي از آنان در دستور كار شيوخ عرب قرار 
گرفت. گسيل كردن سلفي هاي افراطي به سوريه در واقع با هدف صدور بحران و رهايي از تهديد 
هرچند مقطعي دولت سوريه بود. ارسال سالح و مهمات به سوريه تنها راهكار براي رهايي از دولت 
بشار اسد نبود، بلكه دوحه از طريق فعاليت هاي اطالعاتي با حمايت آمريكا و متحدانش يك رشته 
فعاليت هاي جاسوسي و خراب كاري وسيعي در اين كشور آغاز كردند. انفجار در سازمان امنيت ملي 
سوريه يكي از اين اقدامات است. مقامات قطر، بحران سوريه را فرصتي براي افزايش نفوذ خود از 
يك سو و كاهش نفوذ ايران در منطقه از سوي ديگر می دانستند. از اين رو، با حمايت از فرقه گرايي در 
سوريه، با رويكردي قدرت محور جنگي نيابتي را در اين كشور توسط گروه هاي تندرو آغاز كردند. 

4-5. تالش برای برجسته سازی تصوير بين المللی و تاثيرگذاری منطقه ای
به عنوان  مطرح شدن  و  بين المللی  در سطح  خود  تصوير  برجسته سازی  قطر  اينكه  به  توجه  با 
بازيگری تاثيرگذار در غرب آسيا، به خصوص در بحران ها و منازعات منطقه ای را يكی از اركان مهم 
سياست خارجی خود قرار داده، تحوالت عربی جديد فرصت های مهم در اختيار قطر گذاشته است. 
خيزش های مردمی در منطقه و بحران های مختلف كه از تونس و مصر آغاز شد و به صورت دومينو 
وار به ساير كشورهای عربی سرايت كرد، به رغم بسياری ريشه های مشترك يا دست كم مشابه، هر 
كدام ويژگی ها و روندی خاص و متمايز دارند. لذا فرصت هايی مختلف در اختيار دولت كوچك قطر 

قرار گرفته است تا بتواند نقش آفرينی های خاص خود را داشته باشد. 
در مورد بحران سوريه قطر سعی كرده است رويكردی راديكال كه هدف آن تغييرات اساسی در 
اقدامات سياسی، دپيلماتيك و  از خود نشان دهد. نقش آفرينی  قطر و تحركات و  اين كشور است، 
رسانه ای آن از تحرك و پويايی بااليی در مقايسه با ساير بازيگران منطقه ای برخوردار است و در راستای 
برجسته سازی تصوير بين المللی و تاثيرگذاری منطقه ای اين دولت ارزيابی می شود )اسدی، 1390: 14(. 
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4-6. همگامی با غرب و كسب حمايت بين المللی
عامل مهم ديگری كه تاثيرگذاری و نقش آفرينی قطر را در بحران سوريه افزايش داده همگامی 
اين دولت كوچك با سياست ها و منافع غرب در خصوص اين تحوالت و درنتيجه برخوردار شدن از 
نوعی حمايت فرامنطقه ای برای نقش آفرينی جدی در اين خصوص است. يكی از محورهای سياست 
خارجی قطر ائتالف و همكاری با غرب با محوريت آمريكا در منطقه است. بر همين اساس، قطر 
در جريان تحوالت اخير جهان عرب در تالش بوده است تا حد امكان با غرب، به خصوص آمريكا، 

به منظور كنترل و مديريت هدايت شده تحوالت اخير همكاری كند. 
جهت گيری و همكاری جدی قطر با غرب و آمريكا در تحوالت عربی به ويژه بحران سوريه نمود 
بارزی داشته است. قطر در بحران سوريه در كنار عربستان سعودی اصلی ترين نيروهای پيش برنده 
رويكرد تغيير نظام بشار اسد هستند. همكاری های نزديك قطر با آمريكا و غرب در جريان تحوالت و 
خيزش های مردمی و تالش برای حركت در چارچوب اهداف و منافع غرب در سطح منطقه فرصت ها 
و منابع مهمی در اختيار قطر می دهد. در واقع حمايت قدرت های غربی از نقش قطر در منطقه منابع 
قابل توجه بين المللی در اختيار اين كشور قرار می دهد. براين اساس قطر از فرصت ها و قابليت هايی 
فراتر از توانمندی های خاص و درونی خود برخوردار است و اين موضوع به ويژه باعث شده كه اين 
كشور بتواند حوزه عملی گسترده تری در تحوالت عربی به ويژه پرونده سوريه داشته باشد. می  توان 
اين مسئله را نوعی رانت بين المللی برای نقش آفرينی قطر در منطقه غرب آسيا و بحران های اخير 

تلقی كرد )اسدی، 1390: 16 - 15(.

نتيجه گيری
راهبرد  با   2011 سال  از  قبل  منطقه ای  بحران های  در  خود  اقتصادی  رشد  درنتيجه  قطر 
عربی  كشورهای  ديگر  داخلی  امور  در  مداخله گرايی  رويكرد  قالب  در  آن،  از  پس  و  ميانجی گری 
مهمترين  از  مصر  و  ليبی  به خصوص  و  آفريقا  كشورهای شمال  در  قطر  است.  كرده  نقش آفرينی 
كشورهای تاثيرگذار در تحوالت بوده است. در تحوالت يمن و بحرين، قطر به رغم همراهی با طرح ها 
و ابتكارات شورای همكاری خليج فارس، هم زمان نقشی متفاوت و برجسته تر نيز برای خود تعريف 
كرده است. در تحوالت و ناآرامی های سوريه نيز، قطر هم به صورت فردی و هم در قالب اتحاديه 
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عرب و شورای همكاری خليج فارس سعی نموده است تا در تشديد بحران و ايجاد دگرگونی در اين 
كشور پيشتاز باشد و در سوريه نيز نقشی همانند ليبی بازی كند. 

از  يكی  است.  داشته  به همراه  برای دوحه  متعددی  در سوريه چالش های  قطر  ماجراجويی  اما 
پيامد های منفی رويكرد قطر در بحران سوريه به سياست خارجی اين كشور مربوط می شود. قطر از 
اواخر دهه 1990 توانست سياست خارجی ميانجی گرايانه موفقی را در سطح منطقه از خود نشان 
دهد. قطر در درگيری های متعددی از جمله لبنان، فلسطين، يمن، سومالی، دارفور، اتيوپی، اريتره، 
افغانستان و اندونزی ميانجی گری كرده و سعی نموده بين گروه های مختلف نقش داور و ميانجی 
را ايفا كند. اين كشور نيز توانست روابط خود را با مجموعه ای متضاد از بازيگران همانند جمهوری 
اسالمی ايران، اياالت متحده آمريكا، رژيم صهيونيستی و جنبش مقاومت حماس متعادل كند. اما از 
سال 2011 تغيير محسوسی در سياست خارجی اين كشور ايجاد شده و سياست مداخله جويانه را 

جايگزين سياست موفق ميانجی گرايانه كرده است.
چالش ديگر قطر در خصوص رويكرد خود نسبت به تحوالت سوريه، در رابطه با قدرت نرم اين 
كشور بازمی گردد. كانال الجزيره از ابتدای تحوالت سوريه با برجسته سازی و بزرگ نمايی اعتراضات 
انتقاد قرار گرفته شده است.  و درگيری های اين كشور و در مقابل با سانسور اخبار بحرين مورد 
رويكرد دوگانه الجزيره در قبال حوادث سازمان يافته در سوريه و سكوت در برابر قيام مردمی در 
بحرين موجب شده تا چند تن از كاركنان برجسته و خبرنگاران سرشناس اين شبكه در واكنش 
به دوگانگي شيوه خبري و سياست الجزيره در پوشش اخبار سوريه و بحرين از سمت خود استعفا 
دادند و به همراه افراد ديگری، شبكه »الميادين« را تاسيس كردند كه در حال حاضر از رقبای اصلی 
شبكه الجزيره به شمار می رود. در حقيقت، شبكه الجزيره كه روزگاری يكی از اصلی ترين شبكه های 
پربيننده عربی بود امروز به دليل حمايت از سياست های دوحه و تبديل شدن به رسانه ای حكومتی 

اكثر بيننده های خود را از دست داده است.
چالش ديگر بحران سوريه برای قطر به مسايل اقتصادی بازمی گردد. قطر مدت 15 سال از سال 
2000 ميالدی تا 2015 هر ساله شاهد مازاد سرمايه و افزايش ذخيره صندوق سرمايه گذاری خود 
بود، اما اكنون به اذعان وزير امور اقتصاد و دارايی اين كشور، با كسری بودجه مواجه شده است. 
بدون ترديد اين كسری بودجه نتيجه سياست خارجی مداخله جويانه قطر است. قطر در بحران 
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سوريه از بازيگران اصلی بود و هزينه زيادی در اين كشور برای سقوط نظام بشار اسد اختصاص داد.
در پايان می توان گفت كه هر چند بازيگری و نقش آفرينی كشورهايی همانند جمهوری اسالمی 
ايران، تركيه و عربستان سعودی در سطح منطقه ای با توجه به مولفه های قدرت و داشتن ويژگی های 
يك بازيگر محوری يا قدرت منطقه ای پذيرفته شده و منطقی به نظر می رسد، اما نقش آفرينی قطر 
بسيار بلند پروازانه تر از جايگاه اين كشور كوچك در سطح منطقه محسوب می شود. به تعبير ديگر، 
قطر فاقد مولفه های واقعی قدرت همانند جمعيت و سرزمين است؛ از همين رو می كوشد با تكيه بر 
منابع مالی و رسانه ای و تبعيت از سياست  های قدرت های فرامنطقه ای برای خود نقشی در منطقه 

تعريف كرده و خود را بازيگری موثر بشناساند.
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