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تسشتند هشذه الورقشة عشىل عمشل اسشتمر ملشدة ثشالث سشنوات للبحشث يف دور قطشر يف الوسشاطة، مبشا يف ذلشك ورقشة نُشرشت يف 

العشام 2012 مشع برنامشج الكويشت للتنميشة والحوكمة والعوملشة يف دول الخليج التابشع لكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسشية. 

اعتمشد هشذا العمشل عشىل عمشي يف لبنشان واليمن والسشودان وفلسشطني، وهشي دول كانشت محط اهتشامم الوسشاطة القطرية.  

إننشي ممشن بالدرجشة األوىل لزمشاليئ يف هشذا املجشال الذيشن كانشوا كرمشاء وموضوعيشني يف آرائهشم لجهود الوسشاطة التشي تبذلها 

قطشر. كشام أود أن أششكر املوظفشني واملوظفات السشابقني واملستششارين القطريني الذي وافقوا عىل مششاركتي هشذا العمل عىل 

أمشل تحسشني مامرسشات قطشر يف كّل ما يتعلق بالوسشاطة. 

وأود أيضشاً أن أششكر نظشرايئ مشن املراجعشني والزمالء يف معهد بروكنجز ال سشيام متشارا كوفامن وايتس، إبراهيم رشقية، وسشلامن 

ششيخ الذيشن قدمشوا يل مالحظشات مثينشة ونقشداً سشاعدين عشىل صقشل العديشد مشن الحجشج الشواردة يف هشذه الورقشة وتوضيحها 

بششكٍل أفضل. 

كشام أننشي أوّجشه الششكر إىل أنشدرو ليشر الشذي كان خري عوٍن يل، إذ سشاعدين عشىل مراجعة املسشودات املتتاليشة وكان أفضل من 

اسشتمع آلرايئ عنشد مناقششة أهشداف هشذه الورقشة والحجشج الشورادة فيها. كام أود أن أششكر سانسشوم ميلتون وتششاريل وولكر، 

مشن وحشدة إعشادة اإلعشامر والتنميشة بجامعة يشورك ، والذين دعمشوا املشرشوع يف مراحله األوىل.

وأود أن أعشر عشن عميشق امتنشاين وتقديشري لقسشمي البحشث واالتصشاالت عشىل مشا بذلشوه مشن جهشد يف التدقيشق اللغشوي 

والتنسشيق، لتسشهيل عمليشة النشرش. 

سلطان بركات

نوفمر 2014

شكر وتقدير



الوساطة القطرية:
1 ما بني الطموحات واالنجازات

 امللخص التنفيذي

عشىل مشدى العقشد املشايض حازت دولة قطر عىل اهتشامم كبري وأثارت الكثري مشن الجدل من خالل سشعيها وراء مبادرات 

وسشاطة لنزاعشات عشدة عالية املسشتوى. وششملت هشذه الجهود التوسشط بني الحكومشة اليمنية واملتمرديشن الحوثيني يف 

2007 و2008، واسشتضافة مفاوضشات العشام 2008 لتجّنشب رصاع سشيايس يف لبنشان، وتسشهيل املحادثشات بشني الحكومشة 

السشودانية وحشركات التمشرد املختلفشة يف دارفشور. بينشام يعشد سشجل نجاحشات قطشر يف هذه الوسشاطات متبايشن، يُظهر 

التحليشل املتعمشق لتاريشخ قطشر يف الوسشاطات عشدًدا مشن األبعاد التي إذا صقلت بششكل جيشد، فمن املحتمشل أن ُيِكن 

قطشر مشن لعب دوٍر مسشتقبي مهم يف تسشوية النزاعشات يف املنطقة. 

فبنظشر البعشض، أتت جهود الوسشاطة القطرية كجزء من مسشاعي الدولة لتصنيف نفسشها كام كان الحشال عندما عززت 

سشمعتها العامليشة مشن خشالل اسشتثامرها يف قنشاة الجزيرة وطلشب اسشتضافة دورة األلعشاب اآلسشيوية 2006 وكأس العامل 

سشنة 2022. وبهشذا الصشدد، يكشن رؤيشة مسشاعي الوسشاطة كطريقشة للحكومشة القطرية لتعزيشز رصيدهشا الدبلومايس 

ورسشم صورة لنفسشها كالعب إقليمي مهم. يف املقابل، يركز املسشؤولون القطريون عىل املكاسشب االسشرتاتيجية األوسشع 

لالنخشراط يف الوسشاطة، واصفشني هشذه الجهود عشىل أنّها التشزام أخالقي.

وقشد سشاعدت عشدة عوامشل قطشر عشىل ترجمشة هشذه الدوافشع املختلفة إىل جهشود وسشاطة فعليشة. فمنذ اسشتالم األمري 

حمشد بشن خليفشة آل ثشاين زمشام الحكشم سشنة 1995، سشعى إىل تنفيذ سياسشة خارجية ناششطة جشّداً من ششأنها أن ترفع 

مكانشة قطشر وأن تحقشق يف الوقشت نفسشه التشوازن بشني العالقشات املتنافسشة إقليميشاً وعامليشاً وإبقشاء خطشوط التواصل 

مفتوحشة مشع كافشة األطشراف. وقشد سشاعدت هشذه العالقات البشالد عىل اكتسشاب القبول كوسشيط - فعىل سشبيل املثال، 

العالقشات الجيشدة مشع كافشة الفصائشل اللبنانيشة، السشيام حشزب الله، سشهلت تقبل قطر كوسشيط.

ويف الوقشت نفسشه، امتلكشت قطشر املوارد املالية لنقل واسشتضافة وفود كبشرية لفرتات طويلة وبنشاء املصداقية من خالل 

العمشل اإلنسشاين الواسشع النطشاق والتعهدات باسشتثامرات تهدف إىل دعم اتفاقيات السشالم املحتملشة. واألهم من ذلك، 

سشمحت هيكليشة صناعشة القشرار، التشي تعتمشد عشىل األششخاص، لعدد صغشري من الششخصيات الرئيسشية، السشيام األمري 

السشابق ووزير الخارجية/رئيس الوزراء السشابق، باملبادرة بجهود الوسشاطة واسشتخدام عالقاتهم الششخصية وجاذبيتهم 

لضشامن االتفاقات.

قبشل العشام 2011، اسشفرت هشذه الجهشود عشن نتائشج متناقضشة. يف حشني نجحشت مزايشا قطشر كوسشيط بششكٍل عشام يف 

جشذب األطشراف إىل طاولشة املفاوضشات، إال أنهشا كانشت أكشر فاعلية يف نشزع فتيل األزمشات القصرية األمد منهشا يف توفري 

الحلشول الطويلشة األمشد للراعشات. إذ رسعشان مشا انهشار االتفشاق األويل بششأن الشراع الحشويث بسشبب احتشكاكات بشني 

الحكومتشني اليمنيشة والقطريشة. أمشا اتفاق الدوحة سشنة 2008 بششأن لبنشان، فتجنب رصاعشاً أكر من ذلشك الحاصل، إال 

أنّشه أهمشل مسشائل أعمق. كذلك، يف حني ششّكلت وثيقة الدوحة لسشالم دارفشور يف العام 2011 إنجازاً كبشرياً بني األطراف 
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املتخاصمشة، إال أنهشا أخفقشت يف الحصشول عشىل تأييد جميشع املجموعات املتمردة القوية وحلّت املششكلة بششكل جزيئ 

فقشط. هشذا، وقشد وافتقر املفاوضون القطريشون يف بعض األحيان للفهم املفصل للراعشات الحاصلة، فيام قّوض النقص 

يف قشدرة قطشر عشىل املراقبشة إرشافهشا عىل تطبيشق ما جشاء باالتفاقيشات ورصف األمشوال املتعهد بها.

وأتشت أحشداث الربيشع العشريب لتششكل منعطفشاً يف االلتزامشات القطريشة يف املنطقشة، فتغشري تركيزهشا مشن التوسشط يف 

الراعشات إىل التدخشل الفاعشل. ومشع توفشري قنشاة الجزيشرة تغطيشًة إعالميشة مكثفشة للثشورات األوىل يف تونشس ومشر 

وغريهشام، سشاعدت قطشر بحششد جامعشة الشدول العربيشة واألرسة الدوليشة للتدخشل يف ليبيشا وحاولشت القيشام باملثشل يف 

مشا يتعلشق بسشوريا. ويف الوقشت نفسشه، قدمشت قطر دعشامً سياسشياً ومالياً كبشرياً للمجموعات التشي تم متكينهشا مؤخراً، 

كاإلخشوان املسشلمني يف مشر، السشيام بعشد انتخشاب محمشد مشريس رئيسشاً للجمهوريشة.

وقشد أثشار هشذا التحشّول يف السياسشة ردود فعشل كبشرية ضد السياسشات التي اعتمدتها قطشر، يف وقٍت كانشت تتكيّف فيه 

هشذه األخشرية مشع اسشتالم األمشري متيشم زمشام الحكم يف يونيشو 2013. وعشىل الرغم من تركيشز أكر عىل الششؤون الداخلية 

للبلشد، اسشتمرت قطشر عمومشاً بعالقاتهشا الوثيقشة مشع املجموعشات اإلسشالمية يف املنطقة، مبشا يف ذلك مر، حيشث أطاح 

انقشالب عسشكري بالرئيشس محمشد مشريس يف يوليشو 2013. ودفعشت االختالفشات عىل هذه السياسشات بشني دول الخليج 

يف نهايشة املطشاف باململكشة العربيشة السشعودية واإلمارات العربية السشعودية والبحرين لسشحب سشفرائها مشن الدوحة 

يف مشارس 2014.

ال ششّك يف أّن التحديشات التشي تواجشه مزيشداً مشن الوسشاطات املدعومشة من قطشر يف املنطقة كثشرية. إذ أعاقشت عالقاتها 

املتوتشرة مشع مشر والسشعودية جهودهشا بالوسشاطة يف املنطقشة، كشام ظهر حني سشعت البشالد إىل التفشاوض للتوصل إىل 

وقشف إطشالق نشار بشني إرسائيل وحشامس خالل رصاعهشام األخشري. إال أّن املنطقة، وبسشبب العدد الكبشري للراعات فيها، 

تحتشاج إىل وُجهشة قريبشة جغرافيشاً وثقافيشاً حيث يكشن لألطشراف املتصارعة أن تلتقي للتحشدث عن اختالفاتهشا يف إطار 

حيادي نسشبيّاً.

عشىل املشدى القصشري، يكشن للنجاحشات الصغشرية الحجشم، كضشامن اإلفشراج عشن راهبات معلشوال السشوريات، أن تششّكل 

أساسشاً إلعشادة بنشاء سشمعة قطشر يف الوسشاطة. أمشا عشىل املشدى الطويشل، فلشدى قطشر القشدرة عشىل وضشع نهشج جديشد 

للوسشاطة وذلشك ملشا متلكشه مشن مشوارد مالية هائلشة وعالقات جيشدة مع الجهشات الرئيسشية يف مناطق النشزاع. ولتحقيق 

ذلشك، عشىل املسشؤولني القطريشني العمشل لتطويشر مؤسسشات الدولشة للتعامشل مع جهشود الوسشاطة، مبا يف ذلشك التوثيق 

املنهجشي لهشذه الجهشود واسشتخدام هشذه املشوارد يف تدريشب الكشوادر الدبلوماسشية التشي يكنهشا إدارة املفاوضات. 

وبالنظشر إىل املسشتقبل، فشريى الكاتشب أنه من املُستحسشن أن تسشعى قطر إىل االسشتفادة من عالقاتها السياسشية املهمة 

ومواردهشا املاليشة، وذلشك مشن خالل تأسشيس هيئة غري حكومية مسشتقلة تضع أسشس الحوار والوسشاطة وتُقشى الدولة 

عشن املششاكل واملصاعشب التشي ال بشد منهشا يف أي عمليشة وسشاطة، سشواء أكانشت بششكل فشردي أو مشن خشالل الرشاكات 

مشع الشدول التشي متلشك سشجالًّ يف الوسشاطة. هشذا وباإلضافشة إىل أّن أي تعهشدات ماليشة تقشوم بهشا قطشر يجشب أن تخدم 

كاسشتثامرات لتنميشة املناطشق املتشررة مشن الراعشات عشىل األمشد الطويشل، بشدالً مشن اسشتخدامها كمحفشزات لجذب 

املششاركني إىل طاولة التفاوض. إذا اتخذت قطر هذه الخطوات وغريها، وقتئٍذ سشتكون يف وضع يسشمح لها يف اسشتئناف 

دور قيشادي يف الوسشاطة لحشل النزاعشات يف املنطقشة مشع نهشجٍ أكر نضجشاً وفعالية لالضطشالع بدور الطشرف الثالث. 



الوساطة القطرية:
3 ما بني الطموحات واالنجازات

املقدمة

تعشرّف األمشم املتحشدة الوسشاطة عشىل أنّهشا “عمليشة يسشاعد فيهشا طرف محايشد طرفشني أو أكشر، مبوافقتهشام، لتجنب 

نششوب رصاع مشا أو إدارتشه أو حلشه، مشن خشالل مسشاعدتهام عشىل التوصشل إىل اتفاقيشات مقبولشة بششكل متبشادل”، 

ولطاملشا ششّكلت هشذه العمليشة عنراً أساسشيّاً يف العالقشات الدولية.1 ومنذ نهايشة الحرب الباردة، جشرت أكر من 700 
محاولشة وسشاطة لحشل نزاعشات دوليشة حيشث لعبشت الدول بششكٍل عشام دور الطشرف الثالث أو الوسشيط.2

ومشع أن نظريشات العالقشات الدوليشة لطاملا أقرّت بدور الدول الصغرية يف الوسشاطة، إال أن املنظشور العام ما زال يعتر 

أن الوسشاطة تنشدرج تحشت نطشاق عمشل مشا يُعشرف بالشدول الكشرى، عىل غشرار الواليشات املتحشدة وروسشيا، حيث أن 

هشذه الشدول قشادرة عشىل نرش القشوات واسشتخدام الضغط املشايل لضامن التوصشل إىل اتفاقيشات والحفشاظ عليها.3 مع 

ذلشك، بنشت عشدة دول صغشرى لنفسشها سشمعة كبشرية كوسشيط من خالل تيسشري الحشوار بني األطشراف.4 املثشالن األكر 

ششيوعاً هشام الرنويشج باسشتضافتها لعمليشة السشالم اإلرسائيلية-الفلسشطينية التشي تُوِّجشت باتفاق أوسشلو سشنة 1993، 

وسشويرسا بشاألدوار التشي لعبتهشا يف رعايشة مسشاعي الوسشاطة )كاملحادثشات بني القشوات املسشلحة الثوريشة الكولومبية 
والحكومشة الكولومبيشة(.5 ومؤخشراً، أُضيفشت كل مشن نيجرييشا وكوبشا وفنلندا وماليزيشا والغابشون إىل املجموعة. 6

أمشا يف منطقشة الشرشق األوسشط، فقشد لعبشت قطر دور الوسشيط يف عشدد من الراعات البشارزة خالل العقشد املنرم، 

مشام جشذب إليهشا انتباهشاً ال مثيشل لشه.7 ويُعتشر ذلك أمشراً غري مألشوٍف نظراً للسشيطرة التقليديشة للدول ثقيلشة الوزن، 

كالواليشات املتحشدة واململكشة العربيشة السشعودية ومشر، عشىل مسشاعي الوسشاطة يف املنطقشة واالفرتاض الششائع بأن 

الشدول الصغشرية تلعشب دوراً ثانويّشاً يف حشل الراعشات. وعشىل الرغشم مشن االنتبشاه اإلعالمشي امللحشوظ واإلششكاليات 

املرتبطشة بالوسشاطة القطريشة يف السشنوات األخشرية، إال أن مسشاعي قطشر كانشت موضشوع عشدد محدود مشن التحاليل 

األكاديية والسياسشية.

تتطشرّق هشذه الورقشة إىل املحفشزات وراء خيشار قطشر بااللتشزام بوسشاطة تقودهشا الدولشة يف مطلشع العقشد األول مشن 

األلفيشة الثالثشة وأثشر هشذه املحفشزات عشىل مسشاعي الوسشاطة القطريشة الجاريشة غشداة الربيشع العشريب. أمشا الهشدف 

فيتضمشن ششقني: األول، وهشو زيادة فهم اسشرتاتيجيات الوسشاطة القطرية، أمشا الثاين فهو تحديد األوضشاع التي تكون 

أو ال تكشون فيهشا قطشر يف مكانشة مناسشبة للتوسشط بفعالية.

نظشراً إىل عشدٍد مشن التغيشريات يف البيئشة اإلقليمية والدوليشة، واجهت الجهشود القطرية للتوسشط يف النزاعات تحديات 

جديشدة يف السشنوات األخشرية. فاإلجشراءات التشي اعتمدتهشا قطشر منشذ بدايشة الربيع العشريب وخالله أرضت بسشمعتها 

كالعشب حيشادي وولشدت ردود فعشل عدائيشة بششكل متزايشد تجاه سياسشات قطشر يف دول املنطقة، كليبيشا ومر، كام 

وأدت إىل ردود فعشل دبلوماسشية غاضبشة مشن اململكشة العربيشة السشعودية ودول خليجيشة أخرى. ويف الوقت نفسشه، 

حّدت السياسشات اإلقليمية املتغرية واملتمثلة بششكل أسشايس بتقارب أمرييك-إيراين محتمل من القيمة االسشرتاتيجية لقطر 
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بالنسشبة للواليشات املتحشدة كوسشيط مشع أطشراف أخشرى غالبشاً مشا تكشون عدائيشة للواليشات املتحشدة. باإلضافشة إىل 

ذلشك، ومشع أن الحكومشة القطريشة تتمتشع من دون ششك باالسشتقرار الداخي واملشوارد املاليشة الوفرية، إال أنهشا تواجه، 

وبششكل متزايشد، ششكاوي مشن بعشض فئشات املجتمشع القطري بسشبب نتائشج مخرجشات التعليشم املتواضعشة وأنظمة 

الرعايشة الصحيشة غشري القشادرة عشىل متابعة احتياجشات املواطنني، وقلة مؤسسشات املجتمع املدين، وعشدم وجود فرص 

للمششاركة يف صنشع القشرار، إىل جانشب مشا يشراه النشاس مشن متييشز واضح يف سشوق العمشل لصالشح األجانشب. باإلضافة 

إىل ذلشك، يششّكل تزايشد إنتشاج النفشط الصخري يف الواليشات املتحشدة ومناطق أخرى من العشامل تحدياً محتمشالً لنتائج 
عائشدات الغشاز والنفشط يف قطر.8

ودفعشت هشذه التطشورات، والتشي تزامنشت مشع انتقشال السشلطة يف يونيشو 2013 من الششيخ حمد بن خليفشة آل ثاين 

إىل ابنشه الششيخ متيشم، باألمشري الجديشد إىل إيشالء األولوية )عىل األقل علنيّاً( للششؤون الداخلية عىل حسشاب السياسشة 

الخارجيشة الناششطة التشي سشعى والشده وراءهشا.9 ومشع أن هشذا التحشول إىل الداخشل قشد يشؤدي إىل نهايشة التدخشالت 

القطريشة العاليشة املسشتوى واندفاعهشا القشوي للوسشاطة يف النزاعشات يف الشرشق األوسشط، إال أن قطشر ال تشزال قشادرة 

عشىل لعشب دور الوسشيط يف زمشٍن زادت فيشه الحاجشة إىل وسشيط محايد يف املنطقشة. لكن، للقيام بذلشك، عىل قطر أن 

تعالشج نقشاط ضعشف وتحديشات أساسشية وأن تتعامشل مشع املهمة بنظشرة مختلفة.   

يصشف القسشم األول مشن هشذه الورقشة تحشّول قطشر، يف عقشود قليلشة، مشن ششبه جزيشرة خليجيشة صغشرية إىل العشب 

إقليمشي فاعشل. أمشا القسشم الثشاين، فسشيناقش الظشروف والعوامشل وراء تركيشز قطر عىل الوسشاطة كعنشر مركزي يف 

سياسشتها الخارجيشة. ثشم تتطشرق الورقشة إىل بعشض نقشاط القشوة والضعشف لنمشوذج الوسشاطة القطرية باالسشتناد إىل 

تحليشل موجشز لقضايشا أساسشية كاليمن ولبنشان والسشودان )دارفور(. أما القسشم الرابشع، فيصّور تطور الشدور القطري 

خشالل الربيشع العشريب مشن الرتكيشز عشىل الوسشاطة فحسشب إىل سياسشة التدخل. ويقيشم هذا القسشم كذلشك تأثري هذا 

التحشول عشىل قشدرة الدولشة عشىل الوسشاطة. يركّشز القسشم الخامس عشىل التأثشري املحتمل النتقشال السشلطة األخري عىل 

مسشار دور قطشر يف الوسشاطة عشىل الصعيديشن اإلقليمشي والعاملشي. وأخشرياً، تقدم الخامتشة توصيات حشول كيف يكن 

لقطشر أن تتجشاوز العقبشات التشي متنعهشا مشن أن تكشون وسشيطاً فعاالً، أخشذا بعني االعتبشار البيئشة اإلقليميشة الحالية.
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ارتفاع نجم قطر 

قطشر، هشي عبشارة عشن ششبه جزيرة عىل الخليشج العريب متتشد بني اململكشة العربية السشعودية وإيران، عاششت يف ظل 

جارتيهشا الكبريتشني. بحكشم موقعهشا، كان ال بشد لقطشر مشن تحقيشق التشوازن بشني الالعبشني الخارجيشني املتنافسشني مشن 

أجشل الحصشول عشىل بعشض الحاميشة الخارجية. وبرزت قطر ككيان سشيايس مسشتقل فقشط تحت قيادة الششيخ محمد 

بشن ثشاين )1850-1878(، حشني تغلبشت عشىل الطموحشات القديشة لسشاللة آل خليفشة البحرينية بالسشيطرة عىل ششبه 
الجزيشرة واكتسشبت االعشرتاف الشدويل كمششيخة سشيادية بفضل الحاميشة الضمنية التشي قدمتهشا بريطانيا.10

بعشد االسشتقالل سشنة 1971، وبششكل خشاص تحشت حكشم الششيخ خليفشة بشن حمشد آل ثشاين )1972-1995(، بقيشت 

قطشر تركشز عشىل الداخشل وتعتمد عشىل الضامنات األمنيشة السشعودية بوجه التهديشدات املتصشوَّرة، كالثورة اإلسشالمية 

يف إيشران والحشرب التشي تلتهشا بشني إيشران والعشراق. إال أّن ظهشور قطشر كالعشب إقليمشي مسشتقل وبشارز بشدأ فقط يف 

العشام 1995، حشني اسشتلم ويل العهشد آنشذاك، الششيخ حمشد بشن خليفشة آل ثشاين، زمشام الحكشم يف البشالد بعشد والشده 

خليفة. الششيخ 

 ويف مطلشع التسشعينيات، ششهدت قطشر ثالث أحشداث مرتابطة مهدت الطريشق أمام تغيري جشذري يف النظرة القطرية 

الخارجيشة وهشي: انتهشاء الحشرب اإليرانية-العراقيشة التشي سشمحت بتطويشر حقول النفط الششاملية يف قطشر؛ واجتياح 

العشراق للكويشت الشذي كششف عن هشاششة دول الخليج الصغشرية؛ والتوتر مع السشعودية التي اعرتضشت عىل إعطاء 

قطشر املزيشد مشن االسشتقالل الشذايت -مهشدت الطريق أمام تغيشري جشذري يف النظرة القطريشة الخارجية. ويف السشنوات 

التشي سشبقت اسشتالمه الحكشم، تشوىل الششيخ حمشد مسشؤوليات متزايشدة يف إدارة ششؤون البلشد.11 وششملت رؤيتشه 

الطموحشة لقطشر التحشرر االقتصشادي واملزيشد مشن الحقشوق السياسشية والتطشور الرسيشع يف البنيشة التحتيشة الداخلية 

واملرافشق االقتصاديشة. ووفقشاً ملسشؤوٍل رفيشع املسشتوى يف وزارة الخارجيشة القطريشة، فشإن هشذا الطمشوح باإلضافة إىل 

الشروة املتناميشة لهشذه الدولشة الخليجيشة، هشو مشا أدى يف نهايشة املطشاف إىل حشس الفاعليشة والتوسشع يف السياسشة 
القطرية.12

ومشن أجشل تحقيشق هشذه األهشداف، لعشب تطويشر مخشزون قطشر الكبشري مشن الغشاز الطبيعشي دوراٍ أساسشياً يف إعطاء 

املجشال لألمشري الجديشد ، السشيام مشن خشالل تحويلشه إىل غشاز مسشال يسشهل نقلشه.13 بشدأت قطشر بتصديشر الغاز سشنة 

1997، وباتشت أكشر مصشدر للغشاز الطبيعشي املسشال يف العشامل بحلول العشام 2006 مام رفشع إجاميل الناتشج املحي إىل 

أكشر مشن 13 باملئشة بشني العامشني 2000 و2011. وأدى إىل ارتفاع إجاميل الناتج املحي بششكل بارز مشن 8 مليار دوالر 

يف العشام 1995 إىل أكشر مشن 200 مليشار دوالر يف العشام 14.2013 هشذا، ويقشارب الدخشل الفشردي اآلن يف قطشر املئشة 
ألشف دوالر سشنوياً، وهشو األعشىل يف العامل.15

وسشاعدت هشذه اإلمكانيشات املالية األمري يف مسشاعيه لتعزيز سشلطته عىل الدولشة. ولطاملا كان حكشم العائلة الواحدة 
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يف عهشد آل ثشاين مضطربشاً بسشبب الخصومشات داخشل العائلشة، مشام أدى إىل انقالبشات ومحشاوالت انقالبيشة عدة عىل 

مشر السشنني.16 إال أن الششيخ حمشد بشن خليفة متّكن من ترسشيخ سشيطرته عشىل الدولة والعائلشة الحاكمة واضعشاً أفراد 

العائلشة مبشارشًة يف موقشع املسشؤولية يف التطويشر الداخشي وجعشل وراثشة الحكشم بشني أبنائشه.17 ويف ويف عهشده كذلك، 

بنشت قطشر مؤسسشات حكوميشة قويشة ونظشام رعايشة موسشع يلبشي حاجشات املواطنشني الذين يقشل عددهشم يف البلد، 
مشام سشاعد عشىل الحفاظ عشىل درجة عاليشة من اللحمشة االجتامعيشة والسشلطة املركزية.18

إقليميّشاً، واجشه الششيخ حمشد التحديشات منشذ بدايشة حكمه، حيث اسشتمرت السشعودية بدعشم األمري املخلشوع لفرتة، 

ويقشال إنهشا نظّمشت محاولشة انقالب مضشاد يف فراير 19.1996 يف مواجهة هذه املسشائل، سشعى األمشري إىل املوازنة بني 

القشوى والتحالفشات اإلقليميشة. بالتشايل، انتقلت قطر بششكل ثابت من تحت املظلة السشعودية وبدأت برسشم سياسشة 

خارجيشة برغامتيشة مسشتقلة سشعت مشن خاللهشا إىل الحفشاظ عشىل العالقشات الجيشدة مشع العبشني متناقضشني، كإيشران 

والواليشات املتحشدة أو حشامس وإرسائيشل.20 وبحسشب أحشد املسشؤولني يف وزارة الخارجيشة، سشمح االسشتقرار الداخشي 
لقطشر بااللتشزام يف الخشارج “بطريقشة إبداعيشة وجريئشة تحدت املعايشري املوجشودة يف املنطقة”.21

وظهشر ذلشك بوضشوح يف انتقشال قطشر باتجاه املدار األمنشي للواليات املتحدة، السشيام مع الدعوة إلنششاء قاعدة جوية 

أمريكيشة يف الدوحشة. وكان اتفشاق التعشاون الدفاعشي سشنة 1992 قشد وضشع حجر أسشاس للتعشاون األمرييك-القطري. 

دفشع اجتيشاح العشراق للكويت يف أغسشطس 1990 بعدد من دول الخليج للتششكيك باعتامدهم السشابق عىل اململكة 

العربيشة املتحشدة لألمشن. ويف عهشد الششيخ حمشد بشن خليفشة، توجهشت الحكومشة القطريشة أكشر نحو ضشامن تحالف 

دفاعشي مسشتثمرًة مشا قيمتشه مليشار دوالر يف قاعشدة العديشد الجويشة يف أواخر التسشعينيات من القرن املايض. وسشّهل 

ذلشك نقشل مركشز العمليشات الجويشة األمريكيشة للشرشق األوسشط مشن قاعشدة األمري سشلطان الجويشة يف السشعودية يف 

العشام 2003 وسشط حساسشية اململكشة لوجشود عسشكريني أمريكيني عشىل أرضها 
ووتّشر العالقات األمريكية-السشعودية غداة هجشامت 22.9/11

مشن جهشة أخشرى، أىت تأسشيس قنشاة الجزيشرة اإلخباريشة الفضائيشة يف نوفمشر 

1996 بعشد تدخشل األمشري حمشد والحكومشة القطريشة إلنقشاذ مشرشوع الرشاكشة 

بشني السشعودية وقنشاة الشش يب يب يس باللغة العربية والذي مني بالفششل ليششكل 

وجهشاً آخشر مشن الوجشود الشدويل املتزايشد للبشالد. ورسعان مشا باتت القنشاة املصشدر اإلخبشاري األول باللغشة العربية يف 

الشرشق األوسشط عارضشًة تقاريشر حريشة من مناطشق النزاعشات كالبلقان والعشراق وأفغانسشتان، باإلضافشة إىل تغطية 

إعالميشة ناقشدة وتحليليشة لألنظمشة العربيشة والسياسشات األمريكية عىل حد سشواء. ومع إدخالها لتغطيشات مل تتواجد 

سشابقاً كالتقاريشر اإلخباريشة مشن داخشل إرسائيشل باإلضافشة إىل الخشط التحريشري األكشر اسشتقاللية بكثري مشن املصادر 

اإلخباريشة اإلقليميشة األخشرى، لعبشت الجزيرة برسعشة دوراً مركزيّاً يف وعشي الجامهري العربية متحديًة روايات وسشائل 

اإلعشالم التشي تديرهشا الشدول. بذلشك، مل تجشذب القناة اإلششادة النقديشة، بل أيضشاً االنتقشادات وحتى الرقابشة املبارشة 
مشن قبشل الشدول التشي طالتها أخبشاره هشذه القناة.23

ووجشد املراقبشون واملحللشون السياسشيون الذيشن اعتشادوا عشىل الخطابات الفارغشة والتحالفشات التقليديشة يف املنطقة، 

الرسشائل القطريشة املتناقضشة – كاسشتضافة قشادة مشن حركشة حشامس ومكتبشاً تجارياً إلرسائيشل يف آن واحشد- مربكة.24 

يف هشذا الصشدد، لحشظ املحلشل املقيشم يف ديب مصطفشى العشاين يف العشام 2008، “أنهشم حقشاً وضعشوا تناقضشات الرشق 

األوسشط كلهشا يف صنشدوق واحشد”.25 وكثشرياً مشا انتقدت إدارة بوش، عىل سشبيل املثشال، تغطية قنشاة الجزيرة للحروب 

بنت  حمد،  عهد  حكومية “يف  مؤسسات  قطر 
موسع  رعاية  ونظام  قوية 

املواطنني. حاجات  يلبي 
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يف أفغانسشتان والعشراق وكذلشك بثهشا رسشائل أسشامة بشن الدن حتشى عندمشا كانشت قطشر تقشدم مخططشات السشتقبال 

عنشارص مشن القيشادة املركزيشة للجيش األمرييك عشىل أراضيها. مع ذلك، ير املسشؤولون القطريون عىل أن املسشؤولني 

األمريكيشني كانشوا يقشّدرون قيمشة قنشوات االتصشال املفتوحة بني القنشاة وتنظيم القاعشدة عىل الرغم مشن التريحات 

األمريكيشة الرسشمية التشي تقشول عكشس ذلشك.26 ويرون عشىل أن “الحفشاظ عىل قنشوات االتصال” هو عنر أسشايس 

يف سياسشتهم الخارجيشة وأن الرتكيشز عشىل “املوضوعشات” عوضشاً عشن “الششخصيات والسشلوك” هشو “الطريقشة البناءة 
الوحيشدة للمششاركة يف السياسشة يف بيئتنشا املعوملشة حيشث تتداخل التجارة واالسشتثامر والسياسشة”.27

وتجشدر اإلششارة إىل أن مبشادرات تصنيشف )Branding( الدولشة كانت مركزيشة لظهور قطر عىل املسشتوى الدويل. ويف 

مقابلشة حديثشة مع تششاريل روز، اعرتف رئيس الوزراء السشابق الششيخ حمد بن جاسشم آل ثاين يف رغبشة قطر بتحديد 

نفسشها كقشوة قياديشة يف املنطقشة عشىل الرغم من حجمها الصغري.28 وقد ششّكلت ششبكة الجزيرة يف قطر جزءاً أساسشيّاً 

مشن هشذه املبشادرة مشع وجشود قنشوات تابعشًة لهشا باللغتشني العربيشة واإلنكليزيشة ولغشات أخشرى، رفعشت مكانشة قطر 

يف جميشع أنحشاء العشامل. وقشد ششملت هشذه املسشاعي أيضشاً عقد مؤمتشرات دوليشة واسشتضافة فعاليات رياضيشة عالية 

املسشتوى، كشدورة األلعشاب اآلسشيوية 2006 وفشوز قطشر باسشتضافة كأس العشامل 2022، باإلضافشة إىل تكريشس نفسشها 

كمركشز نقشل جشوي رئيشي مشن خشالل توسشيع رقعة عمشل الخطشوط الجويشة القطريشة والقيام باسشتثامرات بشارزة يف 

مجشال العقشارات واألعشامل يف املشدن الكشرى حشول العشامل. يف الوقشت نفسشه، طشّورت قطشر صورتهشا كالعشب عشري 

وجشريء وديناميشيك، وهشي صشورة حاولشت أن تحملها إىل سشاحة السياسشة الخارجيشة أيضاً.
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الوساطة القطرية: خيار اسرتاتيجي؟

يتشوزّع الوسشطاء يف النزاعشات الدوليشة عشىل خمسشة فئشات مختلفشة: املنظشامت الدوليشة )مثشالً األمشم املتحشدة(، 

واملنظشامت الحكوميشة اإلقليميشة )كالجامعشة الشدول العربيشة(، واملنظشامت غشري الحكوميشة )مثشالً، مركشز الحشوار 

اإلنسشاين، يف جنيشف(، األفشراد )مثشالً الرئيشس األمريشيك األسشبق جيمشي كارتشر أو الرئيشس الفنلنشدي األسشبق مشاريت 

)كالرنويشج(. والشدول  أهتيسشاري( 

يف الوقشت الشذي متيشل فيه املنظامت إىل املششاركة بسشببأما األفشراد فتحركهم الحوافشز الغريية، “غالباً مشا تفّكر الدول 

باملكاسشب االسشرتاتيجية عندمشا تقشرر االضطالع بدور الوسشيط”.29 أمشا الدول الصغرية الوسشيطة، فهي عشادًة ما تأخذ 

بعشني االعتبشار ملصالشح اسشرتاتيجية أقشل. وتختلشف محفزاتها للمششاركة عن املخاوف االسشرتاتيجية الكشرى، بل تكون 

محشدودة بالتشزام السشالم كجزء من اسشرتاتيجية “تصنيف الشدول” التي تعزز قوتهشا اللينة أو تأثريها الثقشايف. وبالتايل، 

تسشتطيع أن تكشون أكشر انتقائيشة يف تحديشد متى تقوم بالوسشاطة، بدالً مشن أن تكون ُملزمة بالتدخشل.30 باإلضافة إىل 

ذلشك، فشإن الشدول الصغشرية متلشك مزايشا نسشبية رئيسشية لالضطالع بشدور الطشرف الثالث. وتششمل هذه املزايشا درجة 

مصداقيشة أعشىل وموثوقيشة مرسشخة يف حيادهشا البارز، فهي تفتقشر للخلفية التاريخيشة أو القوة التي قشد تهدد الدول 

الكشرى.31 لكشن، يف الوقشت عينشه، ال متلشك الشدول الصغشرية عشادًة مشوارد قوة اإلكشراه التي تسشتخدمها الشدول الكرى 

لتحقيشق النتائشج ولدعشم عمليشات مشا بعشد االتفاق. بدالً من ذلشك، تنخرط هذه الشدول يف مبادرات “وسشاطة بحتة”، 

حيشث قدرتهشا عشىل تحديشد النتائشج أو التأثشري عليها تكمن يف قشوة اإلقناع.32 وغالباً ما تقتر وسشاطة الشدول الصغرية 

عشىل حشل النزاعشات اإلقليمية، وذلك بسشبب قدراتها ومصالحهشا املحدودة.

مشن الصعشب تحديشد دوافشع قطشر الحقيقيشة اللتزامهشا يف الوسشاطة. ييشل املراقبشون الخارجيشون إىل الرتكيشز عشىل 

املكاسشب السياسشية املحتملشة، مثشل تأسشيس سشمعة كصانع للسشالم عشىل طريقشة الرنويشج أو السشويد أو تعزيز قوة 

الدولشة ونفوذهشا يف املنطقشة بوجشه قشوى مجشاورة سشبق أن أثبتشت قوتهشا، كاململكة العربيشة السشعودية ومر. ويف 

تقييم نرُش يف بداية الربيع العريب، سشلّط مهران كامرافا الضوء عىل دور مسشاعي الوسشاطة يف اسشرتاتيجيات تصنيف 

الشدول التشي تسشاعد قطشر عشىل “رسشم صشورة” لنفسشها كمركز دبلومشايس و“وسشيط رصيشح” ذات مصلحة يف إرسشاء 

السشالم وخشرة يف تحقيقهشا.33 وبنظر أحد املفاوضني املششاركني يف الوسشاطة القطرية يف دارفشور، إن محاولة التصنيف 
هشذه “غالبشاً مشا تنتهشي بوضشع املزيشد مشن الرتكيز عشىل أخبار الوسشاطة عوضشاً عشن النتائج”.34

وال تنفشي الحجشة التشي يقّدمهشا املسشؤولون القطريشون رؤيشة قطشر بشأن تصبشح العبشاً رائشداً يف الشرشق األوسشط ويف 

العشامل اإلسشالمي عشىل السشاحة الدبلوماسشية الدوليشة. فهم يقشّرون بالوسشاطة كأولوية اسشرتاتيجية من ششأنها أن تحد 

مشن خطشر التهديشدات الخارجيشة كاإلرهشاب أو تهجشري الششعوب، وأن تحّفشز بيئشة أعشامل تششّجع عشىل االسشتثامرات 

القطريشة، وبحسشب حمشد بن جاسشم، أن مشاكسشة قطر بالوسشاطة تسشمح للمسشاعي الدبلوماسشية الدوليشة بالرتكيز 

عشىل القضيشة الفلسشطينية كمسشألة أساسشية تواجشه املنطقشة.35 لكن املسشؤولني القطريشني ينفون أن قطشر تهدف إىل 
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اسشتخدام الوسشاطة لتحشدي الشدول األخشرى التشي سشبق أن أثبتشت وجودهشا يف هشذا املجشال. يف الواقشع، يف مقابلشة 

أجرتهشا قنشاة الجزيشرة مشع حمشد بن جاسشم يف العشام 2009، أبدى اسشتغرابه مشن ازدراء مسشؤويل السياسشة الخارجية 

املريشة والسشعودية جهشود القطريشني يف مسشألتي دارفشور ولبنشان، مشرراً أن “قطشر مل تحشاول قط أن تتحشدى الدول 

ذات الريشادة التقليديشة يف الرشق األوسشط”، السشيام السشعودية التي أششار إليها بش “الششقيقة الكشرى”.36 بالطبع، إّن 

أبسشط عمشل وسشاطة قشد يششّكل تحدياً. وبحسشب برقيات دبلوماسشية أمريكية مرّسبشة، قال دبلومشايس مري رفيع 

املسشتوى يف الدوحشة يف العشام 2010 “براحشة، مشر مسشتاءة من الوسشاطة القطرية )يف دارفور( فقشط ألنها تحصل 
يف منطقشة نفشوذ مر”.37

ويؤكشد القشادة القطريشون أيضشاً عشىل أن سشعيهم للوسشاطة هشو “واجشب أخالقشي وثقشايف ودينشي” تجشاه الششعب 

القطشري والششعوب األخشرى.38 وتنعكشس هشذه الواجبات يف دسشتور البشالد للعشام 2003، حيث تنص املادة السشابعة 

بششكل خشاص عشىل أن تكشون السياسشة الخارجية القطريشة “قامئة عىل مبدأ تعزيشز األمن والسشالم الدوليني من خالل 

التششجيع عشىل حشل النزاعشات الدوليشة سشلميّاً”. بنظشر هشؤالء املسشؤولني 

)ومتاششياً مشع اسشرتاتيجيات الوسشاطة الخاصشة بالشدول الصغشرى(، اختشارت 

كاليمشن وإريرتيشا والسشودان  منهشا،  القريبشة  النزاعشات  التوسشط يف  قطشر 

ولبنشان حيشث ششعرت أنهشا تسشتطيع التأثشري عىل النتائشج لتعزيشز مزيد من 

االسشتقرار. ويسشارع املسشؤولون القطريشون باإلششارة إىل الدوافشع الدينيشة 

والثقافيشة، حيشث أششاروا إىل أّن القرآن الكريم يششجع األطراف عىل اللجوء 

إىل الوسشاطة والصلشح أو املصالحشة لحشل نزاعاتهشم.39 ونظشراً إىل األهميشة التشي تشوىل للصلشح أو أششكال املصالحشة 

العربيشة التقليديشة يف تعاليشم القشرآن الكريشم واألحاديشث النبويشة كواجب دينشي، ليس من املفاجئ أن نسشمع بعض 
املسشؤولني القطريشني ينفشون أيشة دوافشع للوسشاطة بشني املسشلمني غشري إرضشاء الله.40

مشع أخشذ كافشة هشذه الدوافشع باالعتبشار، مشن املهشم النظشر إىل عدد مشن العوامشل التي سشاعدت قطر عشىل أن تصبح 

وسشيطاً رائشداً منشذ 2006. أوالً، أتشاح االسشتقرار الداخشي واملشايل لصانعشي السياسشة القطريشني السشعي وراء أهشداف 

سياسشية طموحشة داخليّشاً وخارجيّشاً. فقشد مّولشت قطر مششاريع كرى ونظشام رعاية واسشع النطشاق يف الداخل لضامن 

دعشم املواطنشني بينشام سشخت باإلنفشاق يف الخشارج إلبقشاء رشكائهشا العامليشني سشعداء ولتسشهيل مبشادرات الوسشاطة 

اإلقليميشة بتقديشم التششجيعات املاليشة للمششاركني حينشام يكشون ذلشك رضوريّاً.

ثانيشاً، مل يكشن لقطشر الخلفيشة التاريخيشة التشي يلكهشا وسشطاء أثبتوا نفسشهم أكشر يف املنطقشة، مثل اململكشة العربية 

السشعودية ومشر. وأكان ذلشك عشادالً أم ال، إن التاريشخ الطويشل مشن التدخشل يف الششؤون اإلقليميشة يثقشل كاهشل 

الدولتشني بأمشور قشد ال تكشون إيجابيشة دامئشاً. ففشي اليمشن مثشالً، دعمشت كل مشن مشر والسشعودية العبشني داخليني 

متنافسشني يف سشتينيات القشرن املشايض، فيشام باتت األخرية مششاركة بششكل مبشارش يف الحرب يف اليمن سشنة 2009. يف 

هشذا السشياق، وقبشل العشام 2011، كانشت قطر تتمتّع بقشدٍر من الحيادية، وهشو عامل مهم يجذب األطشراف املختلفة 

إىل طاولشة املفاوضات.

ثالثشاً، عشّززت سياسشة قطشر الخارجيشة الواقعيشة والفاعلشة بششكل متزايشد مكانتهشا الدوليشة حتشى فيام كانشت تحافظ 

عشىل عالقشات مشع مجموعشة واسشعة مشن الالعبشني. وال ششك يف أّن عضويتهشا ملدة سشنتني يف مجلس األمشن التي بدأت 

يف العشام 2006 ششّكلت نقطشة تحشّول رئيسشية يف دور قطشر الشدويل البشارز وبدايشة فعليشة لجهشود الوسشاطة النششطة 

القطريون  القادة  سعيهم “ويؤكد  أن  عىل  أيضاً 
أخالقي  ‘واجب  هو  للوساطة 
وديني’. وثقايف 
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الخاصشة بهشا.41 وخشالل حشرب إرسائيشل يف يوليو 2006 عشىل حزب الله يف لبنان، اسشتخدمت قطشر مقعدها يف مجلس 

األمشن لتتميشز عشىل السشاحة الدوليشة، وجمعشت بشني انتقشاد األعشامل اإلرسائيليشة واملبشادرات الدبلوماسشية البديلشة. 

لقشد سشاعد ذلشك، باإلضافشة إىل إدانشة قطشر لحشرب إرسائيشل عشىل حشامس يف قطشاع غشزة يف العامشني 2008 و2009، 

الدولشة القطريشة عشىل تجشاوز الشرشخ السني-الششيعي، مام حّسشن مكانتها بني الجامهري وما يسشمى مبحشور املامنعة 

)إيشران وسشوريا(. يف الوقشت عينشه، سشاعدت عالقشات قطر بالالعبني عشىل اختشالف انتامءاتهم برأب الصشدع يف جهود 

الوسشاطة، بششكل خشاص بشني األطشراف الخاضعشة لعقوبشات دوليشة أو حظشر عشىل السشفر )أي حزب اللشه وحامس(.

رابعشاً، وبالتشوازي مشع هشذه السياسشة الخارجيشة املوّسشعة، أظهشرت قنشاة الجزيشرة قطشر كبلشد مفتشوح للنقشاش الحر 

واملنفتشح نسشبيّاً بحلشول منتصشف العقشد األول مشن القشرن الحايل. ومع تششجيع الجزيرة نقاششات وحوارات حساسشة 

بشني أطشراف متخاصمشة عشىل منصشة إقليمية غري مششهودة حتشى اآلن، رأى املسشؤولون القطريون يف الرشعيشة النابعة 

مشن سشمعة القنشاة فرصشًة لدعوة األطشراف املتخاصمة لتشأيت إىل الدوحة وتحل مششاكلها من خشالل اجتامعات خاصة 

مبشارشة. واعتُشر ذلشك عامشالً أساسشياً يف تششكيل قشرار قطشر بدخول مسشار دبلومشايس يتميشز بصورتهشا الذاتية كطرف 
ثالشث محايد يتوسشط النزاعشات اإلقليمية. 42

وأخشرياً، تعشود خيشارات قطشر بشن خليفة يف الراعات بششكل جشزيئ إىل هيكلية صناعشة القرار ذات الطابع الششخيص 

بششكل كبشري، برئاسشة الششيخ حمشد بشن خليفشة وبدعشم مشن وزيشر خارجيتشه املوثوق بشه حمد بن جاسشم. وقشد اتاح 

غيشاب مسشاءلة الحكومشة أو الرملشان أو أي مؤسسشة سياسشية الفرصشة لألمشري بشأن يبادر ملسشاعي وسشاطة فرديّاً ومن 

دون استششارة. ويف خطشوة وضعشت محفظشة السياسشة الخارجيشة يف مركشز السشلطة القطرية، ائتُمن حمد بن جاسشم 

عشىل منصشب إضشايف هشو منصشب رئيشس الشوزراء يف أبريشل 2007، لتبشدأ بعشد ششهر سلسشلة مكثفشة مشن مسشاعي 

الوسشاطة املتكشررة. مشذاك، اعتشرت الوسشاطة الخارجيشة، كشام تأسشيس قنشاة الجزيشرة واسشتضافة فعاليشات رياضيشة 

رفيعشة املسشتوى، جشزءاً من اسشرتاتيجية قطشر لتصنيشف الدولة.
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نظرة عامة عىل الوساطة القطرية من حيث التطبيق

بشني العامشني 2006 و2010، حاولشت قطشر التوسشط يف عشدد مشن النزاعشات. واعتمدت هذه الوسشاطة بقيشادة الدولة 

عشىل الشروز الرسيشع ملكانشة قطر املرموقة وسشمعتها الدوليشة، باإلضافشة إىل نظرة حيادية تشم تكوينها بعنايشة انطالقاً 

مشن السياسشية الخارجيشة املسشتقلة جشّداً. إن هشذه السشمعة، باإلضافة إىل اندفشاع الدولشة وإمكانياتها املاليشة لتقديم 

محفشزات ماليشة سشخية لألطشراف املتنازعشة، أدت إىل دعشوة قطشر لالضطشالع بشدور الوسشيط يف عشدد مشن مفاوضات 

السشالم رفيعة املسشتوى قبل العشام 2011.

وبفضشل هشذه الجهشود الدبلوماسشية، أصبحشت قطشر تُعتشر بششكل متزايشد سشلطة وسشاطة بشارزة يف الرشق األوسشط 

– يف عيشون القشوى اإلقليميشة والغربيشة عشىل حشد سشواء.43 وتششمل خشرة قطشر العريقشة يف الوسشاطة املحايشدة خالل 

تلشك الفشرتة قضايشا كاليمشن ولبنشان ودارفور. وسشوف يتشم التطرق إىل هشذه القضايا يف مشا يي إلبراز السشامت العامة 

ونتائج مسشاعي الوسشاطة القطرية. ويي ذلك تقييم تحليي لسشجل قطر يف الوسشاطة باالسشتناد إىل دراسشات الحالة 

الثالثشة هذه.

اليمن

أدت اتفاقيشة االتحشاد بشني الجمهوريشة العربيشة اليمنيشة يف الششامل وجمهوريشة اليمشن الديقراطيشة الششعبية يف 

الجنشوب، التشي تشّم توقيعهشا يف 22 مايشو 1990، إىل تأسشيس الجمهوريشة اليمنيشة التشي نعرفهشا اليشوم. وكانشت قطشر 

أول دولشة خليجيشة تدعشم الوحشدة اليمنيشة يف الوقشت الشذي عارضتهشا دول عشدة، مششريًة إىل األهميشة االسشرتاتيجية 

السشتقرار اليمشن بالنسشبة لشدول الخليشج.44 وعشىل الرغشم مشن أن حرب أهلية نششبت بني الششامل والجنشوب يف العام 

1994، بقشي اليمشن موحشداً، لكشن نششأ رصاٌع بني الحكومة اليمنيشة واملتمردين الحوثيني يف محافظة صعدة الششاملية 

يف العشام 2004. ومنشذ ذلشك الحشني وقعشت سشت جشوالت متتاليشة مشن العنشف تخللتهشا اتفاقيشات وقشف إطشالق نار 

ومحشاوالت للوسشاطة باءت بالفششل.

تدّخلشت قطشر يف مايشو 2007 خشالل املرحلشة الرابعشة مشن القتشال لتقديشم خدمشات الوسشاطة الخاصشة بها مشع زيارة 

الششيخ حمشد لليمشن بعشد دعشوة الرئيشس اليمنشي آنشذاك، عشي عبداللشه صالشح. ومبسشاعدة العالقشات الجيشدة مشع 

إيشران )التشي تعتشر الداعشم املشايل الرئيشي لحركة الحوثيشني( التي تطشورت نتيجة املوقشف القوي الشذي اتخذته قطر 

يف حشرب إرسائيشل سشنة 2006 ضشد حشزب اللشه، أرسشلت قطشر أيضشاً وفشد مشن وزارة الخارجيشة مشع ميرّسيشن ينيشني 

للتفشاوض مشع القشادة الحوثيشني، أوالً يف ششامل اليمشن ومشن ثشم يف الدوحشة.45 خشالل هشذه االجتامعشات، وضعشت 

مجموعشة مشن املبشادئ العامشة األسشس التفاقية وقشف إطالق نشار يف 16 يونيو 2007 لتعشود وتنهار بعد أششهر قليلة.

ثشم تشم توقيشع اتفاقيشة أكشر تكامشالً يف الدوحشة يف األول مشن فرايشر 2008، حيشث تعهشدت قطر بدفشع 300 إىل 500 
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القطريون  الوسطاء  التوافق “بالغ  لدرجة  تقديرهم  يف 
والحكومة  الحوثيني  بني 

. ليمنية ا

مليشون للمسشاندة يف إعشادة إعشامر محافظشة صعشدة، وهي معقشل الحوثيني وسشاحة قتال.46 ششمل االتفاقشان أحكاماً 

تنشّص أن تقشوم الحكومشة اليمنيشة بإطشالق رساح السشجناء ومنشح العفشو العشام وإعشادة إعشامر املناطشق التشي مزقتهشا 

الحشروب؛ ويف املقابشل، كان مطلوبشاً أن يتخشىل املتمشردون عشن سشالحهم.47 باإلضافشة إىل ذلشك، قّدمشت قطشر اللجشوء 

السشيايس إىل قشادة املتمرديشن مقابشل تخليهشم عشن سشالحهم.48 ولكشن بعد فرتة قصشرية عىل توقيشع اتفاقيشات فراير، 

تجشدد القتشال. أُفيشد أّن الرئيشس صالشح أرّص عشىل تكشون أن األموال تحت سشيطرة الحكومة، فيام ششعر القطريون أنه 

هنشاك الكثشري مشن املسشؤولني اليمنيشني ممن يتمتعون بالسشلطة للوصشول إىل هذه األمشوال ولكن مشن دون قدر كاٍف 

مشن املسشاءلة.49 وتسشبّب هشذا الوضشع بنسشبة عالية مشن التوتر بشني الحكومتني. يف وقشٍت الحق، أعلشن الرئيس صالح 
فششل الوسشاطة القطريشة، وسشحبت قطشر تعهدها باملسشاعدة، مشام خيّب أمال سشكان محافظشة صعدة.50

بعشد إخفشاق الوسشاطة، اسشتمر القتشال بشني الحوثيشني والحكومشة اليمنيشة يف مطلشع العشام 2010، مشع نشرش 40 ألشف 

عنشر وقصشف جشوي ومدفعشي موّسشع وحتشى تدخشل عسشكري مبشارش مشن اململكشة العربيشة السشعودية، قبشل أن 

يتوقشف القتشال يف 11 فرايشر 2010 مبوجشب اتفشاق وقشف إطشالق النار والشذي طرحتشه الحكومة. رغم سشفر الطرفني 

إىل الدوحشة لتجديشد وقشف إطشالق النشار، تحشت إرشاف قطشر عشىل صياغشة االتفاقيشة السياسشية التشي تضمنشت 22 

نقطشة، اسشتمرت االششتباكات املتقطعة بشني الحوثيني والقوات املواليشة للحكومة خالل العام 2012، واسشتؤنفت لفرتة 

طويلشة من العشام 2014.

عشىل الرغشم مشن املسشاعدة لضشامن اتفشاق إضشايف، مل يكشن تدّخشل قطشر األسشايس يف الشراع الحشويث ناجحشاً. إذ بالشغ 

الوسشطاء القطريشون يف تقديرهشم لدرجشة التوافق بشني الحوثيني والحكومشة اليمنية حول رشوط االتفاقية، واسشتمرت 

بالدوافشع  اليمنيشون  الساسشة  ششّكك  فيشام  بالقتشال  الحوثيشة  الفصائشل 

القطريشة.51 باإلضافشة إىل ذلشك، يقشال إن التدخشل السشعودي عرقل تطبيق 

االتفاقيشة بنجشاح، فالحكومشة السشعودية التشي كان لها تحفشظ عىل دخول 

قطشر يف مجشال نفشوذ السشعودية التقليشدي، عشرت مسشاعي فشض النشزاع 

مشن خشالل دفع األمشوال للحكومة اليمنيشة والقبائل السشنية الحليفة.52 إال 

أنشه مشا كان أكشر رضراً قشد يكشون قلشة االلتشزام الششخيص مشن قبشل األمري 

ومسشؤولني قطريني آخرين رفيعي املسشتوى )وهو عامل حاسشم يف مسشاعي الوسشاطة القطرية الالحقة(، مام عكس 
رمبشا قلشق قطشر من إغضشاب نظرائهشم السشعوديني.53

يف النهايشة، ششّكل غيشاب آليشات املتابعشة الفعالشة لرصشد التطبيشق مصشدر قلشق رئيشي.54 وتبشادل كل مشن الحكومشة 

اليمنيشة واملتمرديشن الحوثشني االتهامات لفششل تطبيشق االتفاقية.55 وتسشبب االفتقار إىل قنوات التوسشط يف الخالفات 

الناتجشة عشن العمليشة بانهيشار اتفاقيشة السشالم. وبحسشب مجموعشة األزمشات الدوليشة، “تلخصشت املبشادرة بشدّر املال 

للمششكلة عشىل أمشل أن تختفشي”.56 ومشع العالقات املحشدودة التي تربطهشا باليمن، مل يكشن لقطر النفشوذ املايل الذي 

متلكشه دول الغشرب الواهبشة، التشي لعبشت دوراً رئيسشيّاً للتوصل إىل وقف إطشالق نار يف فراير 2010. كشام أنها مل يكن 

لديهشا التأثشري الشذي تتمتّشع بشه اململكشة العربيشة السشعودية، وهشي داعشم رئيشي للحكومشة املركزية وقوة عسشكرية 

بارزة.
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لبنان

بعشد حشرب إرسائيشل عشىل حشزب اللشه والتشي دامشت 33 يومشاً يف يوليشو وأغسشطس 2006، انفجشر املجتمشع اللبنشاين 

املنقسشم إىل رصاع سشيايس. وبشني العامشني 2006 و2008، واجهشت الحكومشة اللبنانيشة أزمشة سياسشية فيشام اسشتمر 

املتظاهشرون باالعتصشام يف وسشط بشريوت وحصلشت اغتيشاالت عشدة أدت إىل انعشدام الثقشة بشني تحالفشي 8 و14 آذار. 

أخشرياً، وصلشت األحشداث إىل ذروتهشا يف مايشو 2008 حشني أعلنشت حكومشة السشنيورة أّن ششبكة اتصشاالت حشزب اللشه 

غشري القانونيشة، “وهشي تهمشة ششبيهة العتبار الحزب ميليششيا خارجشة عن القانشون”.57 وبدت الحشرب األهلية احتامالً 

حقيقيشاً فيشام حشّول حشزب الله قواتشه إىل الداخشل واندلعت مواجهات يف الششارع بشني الفصائل السياسشية والطائفية 

املتخاصمة.

ومل يكشن مشن املمكشن أن تكشون اململكشة العربيشة السشعودية وسشيطاً حياديّشاً، وذلشك بسشبب العالقشات السشعودية 

القديشة مشع عشدد مشن املجموعات السياسشية اللبنانيشة، وعدائيتهشا املعروفة تجاه حشزب الله وإيشران، وتاريخها كراٍع 

التفشاق الطائشف الذي ششّكل أسشاس نهايشة الحرب األهلية يف لبنان سشنة 1989. أما قطشر، فكانت العباً جديداً نسشبياً 

وعشىل مسشتوى عشاٍل، السشيام بعشد مواجهة إرسائيل يف األمشم املتحدة حول مسشألة الحرب عىل لبنان سشنة 2006، كام 

أنهشا متتعشت بعالقشات وديشة مشع سشوريا وإيشران وحشزب الله. ما سشاهم يف 

دعشم صشورة قطشر الحيادية هو أّن الششيخ حمد كان الزعيشم العريب الوحيد 

الشذي زار املناطشق التشي يسشيطر عليهشا حشزب اللشه يف بشريوت واملناطشق 

املتشررة مشن الحشرب يف جنشوب لبنشان بعد الحشرب، وخصص مشا يصل إىل 

300 مليشون دوالر يف مششاريع إعشادة إعشامر بإدارة قطرية إلصالح وتششييد 

املنشازل واملنششآت املدمشرة بغض النظر عشن مالكيها وانتامئهشم الطائفي أو 

السشيايس.58 خشالل هشذه الزيشارة والزيشارات التي تلتها، عقشدت قطر عدداً مشن االجتامعات مع مختلشف املجموعات 
اللبنانيشة مؤسسشًة بذلشك لعالقشات كانشت مفيدة لجهود الوسشاطة والتشي بدأتها يف العشام 59.2008

علشامً منهشم بشأن السشعودية سشتكون حساسشة تجشاه أي دور أحشادي قطشري يف لبنشان، سشعى املسشؤولون القطريشون 

لدعشم دورهشم مشن خشالل الحصشول عىل تفويشض من جامعشة الدول العربية، معتمدين بششكل أسشايس عشىل الصورة 

اإليجابيشة لقطشر حينهشا يف أعشني حشزب اللشه وإيشران وسشوريا، مشا أقنشع الجامعشة العربيشة بشأن قطشر كانشت الالعشب 

املناسشب لهشذه املهمشة.60 ومشع هشذا الدعشم، أحشرت قطشر يف 16 مايشو 2008 املجموعشات املتخاصمشة إىل الدوحشة 

للتفشاوض. تشّم توقيشع اتفاقشي الدوحة بعد خمسشة أيام مشن املحادثات املكثفة، مشام أنهى األزمة السياسشية يف لبنان. 

ضشّم االتفشاق نقطتشني أساسشيتني: تعيشني العشامد ميششال سشليامن، قائشد الجيشش اللبنشاين، رئيسشاً توافقيشاً للجمهورية 

وتششكيل حكومشة وحشدة وطنيشة حيشث يكشون لحشزب اللشه الثلشث املعطشل يف قشرارات الحكومشة التشي تتضمشن 30 
مقعشداً وزاريّشاً. لقشي هشذا االتفشاق ترحيبشاً واسشعاً مشن قبل مجلشس األمشن والقشادة اإلقليميشني والدوليني.61

ويُقشال إنشه خشالل املفاوضشات لعشب رئيس وزراء قطشر ووزير خارجيتهشا آنذاك، حمد بن جاسشم، دوراً رئيسشيّاً يف الدفع 

باملحادثشات قدمشاً مشن خشالل خلشق جشّو ودي بشّدد التوتر كلام بشدت هشذه املحادثات الصعبشة قريبة من االنهيشار. وتم 

تصميشم املحادثشات بششكل يضمشن عدم االنحيشاز والفعالية: لكل مسشألة، أُعطي كل طرف دقيقتشني للتحدث ودقيقتني 

للشرد. أمشا املسشائل املكثفشة، كقانشون االنتخابشات، فقشد تشم التعامشل معهشا عشىل هامشش املؤمتر مشن قبل فشرق عمل تم 
التوافشق عليهشا مسشبقاً. أُعطشي املندوبشون 24 سشاعة لتوقيع االتفاقية النهائيشة ضمن صفقشة “كل يشء أو ال يشء”.62

املسؤولون  من “سعى  دورهم  لدعم  القطريون 
تفويض  عىل  الحصول  خالل 
العربية. الدول  جامعة  من 
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وكان لألمشري أيضشاً دور أسشايّس يف السشعي إىل التوصشل لالتفشاق، إذ اتصشل ششخصيّاً بالرئيشس السشوري بششار األسشد 

ليششتيك لشه مشن أطشراف موالية لسشوريا تعيشق املحادثات. ويف غضون سشاعات مشن اتصاله، أعلن حزب اللشه موافقته 

عشىل بنشود االتفشاق.63 ومشن املمكشن أن يكشون قد تم اسشتخدام االسشتثامرات االقتصاديشة الضخمة القطرية يف سشوريا 

للضغشط عشىل دمششق. ويف بدايشة العشام 2008، أعلنشت الرشكشة السشورية القطريشة القابضشة، وهشي واحشدة من أكر 

الشرشكات القابضشة يف سشوريا، توسشيع االسشتثامرات القطريشة ملشدة خمشس سشنوات يف البشالد لتبلشغ 12 مليشار دوالر، 
بطلشب مشن األمري نفسشه كام يقشال.64

اعتشرت التحاليشل األوليشة اتفشاق الدوحشة إنجشازاً تاريخيشاً ونجاحشاً لقطر حيث فششل اآلخرون.65 عىل خشالف ما جرى 

يف اليمشن، متّكنشت قطشر من اسشتخدام اتصاالتها السياسشية لجلب األطشراف املتنازعة إىل طاولشة املفاوضات، وتحقيق 

التوافشق للتوّصشل إىل اتفشاق واجتيشاز مصالشح خارجيشة متنافسشة. حطّشم نجشاح قطشر التصشورات بأنهشا مجشرّد العشب 

ثانشوي، وهشي نظشرة ناتجشة عن فششل مسشاعي الوسشاطة يف محادثات السشالم اإلرسائيلية-الفلسشطينية سشنة 66.2007 

مشا مشن ششك بشأن اتفشاق الدوحشة تجّنشب أزمة كبشرية، نظشراً ألّن لبنشان بدا عىل ششفا حشرب أهلية يف أبريشل 2008.

لكشن نظشراً لتعقيشد الوضشع يف لبنشان، تبشنّي يف نهايشة املطشاف أّن االتفشاق مل يكشن كافيشاً ملعالجة جشذور النشزاع، الذي 

نششأ بعشد العشام ،2006 حيشث انهشارت الحكومشة اللبنانية بعد انسشحاب حزب اللشه يف ينايشر 2011. مل يعالج االتفاق 

هيكليشة املؤسسشات السياسشية اللبنانيشة أو يغشري العالقشات بني الالعبني األساسشيني، عىل الرغم من أنشه كان قادراً عىل 

حشل األزمشة السياسشية اآلنيشة.67 وبهشذا، مل تكن الوسشاطة القطرية أنجح من سلسشلة املحاوالت األخشرى، مام قلل من 

أهميشة اتفشاق الدوحشة وأثره عىل املششهد اللبنشاين املعقد.

دارفور

يف العشام 2008، تصاعشد الشراع يف إقليشم دارفشور غشريب السشودان، الشذي كان قشد بشدأ سشنة 2003، مشام أدى إىل تجديد 

مسشاعي إرسشاء السشالم. ويف سشبتمر 2008، تشم تعيشني قطر كممثلشة لجامعة الشدول العربية للتوسشط يف املحادثات بني 

حكومشة السشودان ومختلف الفصائل املتمشردة، مام منحها مجدداً تفويضاً إقليميّاً للتدخل. بخالف الحالتني السشابقتني، 

فتدخشل قطشر املسشتمر يف دارفشور يعكشس املصالشح االسشرتاتيجية لهشا هنشاك نظشراً للعالقشات القديشة مشع حكومة عمر 
البششري ووجشود جالية سشودانية كبشرية يف الدوحة.68

بعشد عشدة بدايشات متعرة، يف فراير 2010 وقّعت حكومة السشودان وحركة العدل واملسشاواة اتفشاق إطار لوقف إطالق 

النشار، وأعلشن عمشر البششري أن الشراع قشد انتهشى. ويف وقشت الحشق، وقّعشت مجموعشات متمشردة صغرية أخشرى تُعرف 

بحركشة التحريشر والعدالشة أيضشاً اتفاق إطار ووقشف إطالق نار.69 وتُعشرف مجموعة الوثائق املوقّعشة باتفاقيات الدوحة. 

ومشع أن وسشطاء آخريشن كانشوا مهمشني للعمليشة السشلمية، السشيام أولئك مشن االتحشاد األفريقشي واألمم املتحشدة، إال أن 

الجهشود القطريشة بقيت هشي األبرز.

إحشدى ميشزات مسشاعي قطشر كانشت املسشتويات العاليشة لاللتشزام الششخيص الذي أظهشره كبشار املسشؤولني القطريني. 

إذ أمشى وزيشر الدولشة للششؤون الخارجيشة آنشذاك أحمشد بشن عبداللشه آل محمشود )الشذي يتشوىل اآلن منصشب نائب 

رئيشس مجلشس الشوزراء ووزيشر الدولشة لششؤون مجلس الشوزراء( أششهراً يف االجتشامع مع الجهشات املعنيشة ألخذ فكرة 

عشن وجهشات النظشر الدوليشة حشول الراع، كشام التقى يف الخرطشوم ودارفشور بأطراف الشراع والسشكان التررين.70 
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وكان إجشراء املحادثشات يف الدوحشة غايشًة يف األهميشة. حيث اسشتضافت قطر وفوداً كبرية وعىل فشرتات طويلة، من خالل 

املسشار األول ملحادثشات النخبشة واملسشار الثشاين ملفاوضشات مع ممثشي املجتمع املشدين. باإلضافة إىل ذلك، كان اسشتخدام 

قطشر للشامل كوسشيلة ضغشط أساسشيّاً، مشام حّفشز عشىل إمتشام املفاوضشات. يف بدايشة املحادثشات، تّعهشدت قطر باسشتثامر 

مليشاري دوالر وتأسشيس مشرف للتنميشة ملعالجشة املسشائل التنمويشة يف دارفشور إذا نجحشت املحادثشات.71 ويف خطشوة 

اعتشرت خطشوة مشن عمليشة التحفيشز، توسشطت هيئشة االسشتثامر القطرية يف صفقشة لتطويشر أراٍض زراعية يف السشودان 

لتحفيشز الصشادرات الغذائيشة إىل قطشر بهدف جذب حوايل مليار دوالر من األموال االسشتثامرية. ويثبشت هذان املجاالن، 

أي توفشري موقشع مالئشم ومحفشزات اقتصاديشة، قشدرة قطر عىل االسشتفادة مشن إمكانياتها املالية يف الوسشاطة.

عشىل الرغشم مشن االتفاقيشات، انتقشد كثشريون جهشود قطشر يف دارفشور. فقشد اتهشم بعشض األطشراف قطشر باالنحيشاز إىل 

الحكومشة السشودانية، فيشام أششار آخشرون إىل أن بعشض املجموعشات املتمشردة يف دارفشور ال تثشق بالشدول العربيشة مبا 

يف ذلشك قطشر، وتعتشر أن قطشر تدفشع باملحادثشات لحاميشة عمر البششري مشن إدانشة املحكمشة الجنائية الدوليشة.73 من 

الجهشة األخشرى مشن طاولشة املفاوضات، أدانت الحكومة السشودانية املحادثات لكونها غري ششاملة بالششكل الكايف. إن 

عشدم ضشم بعض الفصائل، كجيش التحرير الششعبي السشوداين )ومجموعات 

ال  السشالم،  عمليشة  اسشتدامة  عشدة حشول  مخشاوف  أثشار  أخشرى(  متفرعشة 

سشيام وإن عشدم القشدرة عشىل التوصشل إىل توافشق بشني هشذه األطشراف كان 

السشبب األسشايس وراء اإلخفاقشات املاضيشة يف مسشاعي الوسشاطة وأدت إىل 

جمشود املحادثشات سشنة 74.2012 حشاول الوسشطاء القطريشون إرشاك هشذه 

املجموعشات وتوسشطوا يف اتفاقيشة مشع حركشة التحريشر والعدالشة يف العشام 2011 وتفاوضشوا مع فصيل منششق آخر يف 

أكتوبشر 75.2012 ومشن خشالل هشذه الخطشوات، أمل املفاوضون توسشيع نطشاق االتفاقيشة تدريجيّاً بتششجيع املزيد من 

املجموعشات عشىل االنضشامم، إال أن محاوالتهشم بشاءت بالفششل.

وركشزت انتقشادات أخشرى عشىل الثغشرة الكبشرية بني التعهشدات املالية ودفشع األموال الفعشي. بعد أكر من سشنتني عىل 

توقيشع اتفاقيشات الدوحشة، كانشت الحكومشة السشودانية قشد دفعشت أقشل مشن 135 مليشون دوالر مشن االلتشزام البالشغ 

2.65 مليشار دوالر. ودفشع هشذا التباطشؤ بقطشر إىل تأخشري مؤمتشر املانحشني حتشى أبريشل 2013 حشني تعهشدت بتقديشم 

500 مليشون دوالر.76 وواجهشت قطشر أيضشاً ششكاوى مشن األطشراف السشودانية يف العشام 2013 بأنهشا فششلت بتوفري 2 

مليشار دوالر عشىل ششكل اسشتثامرات موعشودة، حتشى يف الوقشت الشذي كانشت توجشه فيشه االسشتثامرات نحشو عواصشم 
أخرى.77 عربيشة 

أمشا االنتقشادات األخشرى لعمليشة السشالم يف دارفشور، فرتتبشط بهيكليتهشا ومنطهشا. فقشد أوضشح الناقشدون أن هيكليشة 

املحادثشات التشي تتألشف مشن مسشارين أدت إىل نقشص يف التنسشيق والششفافية واملضمشون، مشام سشاهم يف حشدوث 

انقسشامات داخليشة بشني األطشراف املختلفشة.78 واعتشر آخشرون أن اتفاقيشات الدوحشة كانشت غشري محشددة وتفتقشد 

للتفاصيشل مشن أجشل تطبيشق ملمشوس مثشل التوقيشت واملششاكل املرتبطشة بإصشالح القطشاع األمني مبا يف ذلشك ترسيح 

ونشزع السشالح وإعشادة إدمشاج املقاتلشني يف املجتمع.79 وقال ممثل حركة العدل واملسشاواة أحمد حسشني إن الوسشطاء 

القطريشني سشارعوا إلنجشاز املفاوضشات لتجنب نقلهشا إىل مر. من جهتها، أفادت أحد مؤسسشات املجتمع يف منششور 

بعنشوان “خارطشة الطريشق للسشالم”، بشأن املحادثات كانت بطيئشة جّداً وطالب بإطشار عمل أكر وضوحشاً وإطار زمني 
أضيق للوسشاطات املسشتقبلية.80

للامل  قطر  استخدام  مام “كان  أساسّياً،  ضغط  كوسيلة 
املفاوضات. إمتام  عىل  حّفز 
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تنوعشت جهشود الوسشاطة القطريشة األخشرية إىل حشد مشا، فتضمنشت جهشود املسشار الواحشد الدبلوماسشية التقليديشة 

)كشام يف لبنشان واليمشن( والجهشود املتعشددة املسشارات التشي تسشتهدف مجموعات سياسشية واملجتمع املشدين )كام يف 

دارفشور(. كذلشك، عملشت قطر كوسشيط منفشرد أو بالتحالف مشع هيئات كاالتحشاد األفريقي واألمشم املتحدة ومجلس 

التعشاون الخليجشي. ومشن بشني هذه النشامذج، تظهر مواضيع وأمناط مششرتكة، أبرزهشا أهمية الششخصيات )والعالقات 

الششخصية( يف قيشادة اسشرتاتيجيات وسشاطة قطر.

تحقيق القبول كطرف ثالث

يُعتشر قبشول الوسشيط أمشراً أساسشيّاً يف نجشاح أي جهود للوسشاطة، نظشراً لطبيعة الوسشاطة اإلرادية. ويعشود قبول قطر 

كوسشيط خارجشي يف النزاعشات الخارجيشة سشابقة الذكر إىل حد كبري إىل سشعي الدولة الواضح لتحقيق مسشار مسشتقل 

يف الششؤون الخارجيشة. وقشد سشاعد هشذا، باإلضافشة إىل عمشل قناة الجزيشرة، قطر عشىل الحفاظ عىل خطشوط االتصال 

مشع مجموعشة كبشرية مشن الالعبشني، مشام ششّكل جشرساً بشني األطشراف املتنازعشة حتى يف وقشٍت كانشت تتعامشل فيه مع 

راعشني خارجيشني ومخربشني محتملشني. فعشىل سشبيل املثال، إن العالقشات الجيدة التشي ربطت قطر مع بعشض الفصائل 

اللبنانيشة، السشيام حشزب اللشه، جعشل مشن قطشر وسشيطاً مفضشالً باملقارنة مشع اململكشة العربيشة السشعودية أو مر يف 

العشام 2008. أمشا العالقشات القطريشة الجيشدة مع سشوريا وليبيا قبشل2011 ، فكانت أساسشية يف دفشع املفاوضات قدماً 

يف لبنشان ودارفشور تباعشاً، وحالشت دون أن تقشوم أي مشن الدولتشني بعرقلشة املفاوضشات. مشن املالحظ أن هشذه مل تكن 

الحشال يف اليمشن، حيشث تعتشر تجربشة قطر األقشل نجاحاً يف الوسشاطة. فعىل الرغم مشن قنوات االتصشال املفتوحة مع 

إيشران آنشذاك، سشاهم غيشاب “االتصشاالت املنظمة” مع األطشراف الثانوية يف النشزاع أو الدول املعنية األخرى، وبششكل 
خشاص اململكشة العربية السشعودية، يف فششل املحادثات يف نهايشة املطاف.81

إّن الحيشاد هشو الحجشر األسشاس يف نجاح الوسشاطة، فإذا بدت عملية الوسشاطة منحشازة، من الصعب إحشراز أّي تقدم. 

ويف دراسشة الحشاالت الثالثشة، اتفق األششخاص الذيشن أُجريت مقابالت معهم ممن ششاركوا يف عمليات الوسشاطة، عىل 

أن قطشر بذلشت جهشوداً كبشرية لتقشدم نفسشها كالعشب حيشادي. يف الحالة السشودانية، حاولشت قطر التواصشل مع كافة 

األطشراف. أمشا يف املحادثشات اللبنانيشة، فوضعشت قواعد أساسشية عادلشة إلدارة النقاششات. وحرصت قطشر عىل تقديم 

امتيشازات متسشاوية لكافشة املششاركني الذيشن دعيشوا إىل الدوحشة، حتشى أنهشم اسشتضافوا الجميشع يف نفشس الفنشدق 
وأقلوهشم عىل مشن طائشرة واحدة.82

وتعشززت مصداقيشة قطشر كوسشيط يف الحاالت الثالثة بفضل عدد من العوامل. فقد سشاعد التفويض الواضح للتوسشط – 

بدعشوة مشن الرئيشس صالشح يف حالة اليمن ودعوة مشن الجامعة العربية يف حالتشي لبنان ودارفور– عشىل إضفاء الرشعية 

عشىل دور قطشر، السشيام يف القضيتشني األخريتشني. كشام أن العمل اإلنسشاين لقطشر واملنظشامت الخريية القطريشة زادت من 

مصداقيشة جهشود الوسشاطة التشي قامت بهشا الدولة. وقشد ارتقت مكانشة قطر يف املجتمعات الششيعية املهمششة تقليديّاً 

بعشد االسشتثامرات الكبشرية لهشا يف إعشادة إعشامر جنوب لبنشان. كذلك يف دارفور، سشاعدت مششاركة قطر والهشالل األحمر 

القطشري يف توفشري املسشاعدة اإلنسشانية بتكريشس صشورة قطشر كوسشيط موثشوق، ليس فقشط بنظر املنطقة فحسشب، بل 

أيضاً بنظر األرسة الدولية. ويقال أن الدعم الفرني واألمرييك كان أساسشيّاً يف السشامح لقطر بتخطي املعارضة املرية 
التشي رأت نفسشها أحشق بأن تلعب دور الوسشيط الخارجشي لحل الشراع يف دارفور.83
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إجراء املحادثات

فيشام نجحشت قطشر بضشامن دور الوسشيط يف كل مشن الحشاالت املذكشورة، إال أّن سشجلها يف أداء هشذا الشدور كان 

موضشع للجشدل. ال ششك يف أن هشذه الحشاالت الثالثشة تششري إىل أن التأسشيس للمحادثشات يششكل نقطشة قشوة يف 

الوسشاطة القطريشة مشن ششأنها أن تسشاعد عشىل تحقيشق قشدر من الثقشة وإدارة الشرشكاء وتيسشري الحشوار. ويعود ذلك 

بششكل أسشايس إىل االلتشزام الششخيص املكثشف الشذي أواله كل مشن األمشري السشابق ورئيشس الشوزراء السشابق ووزيشر 

الخارجيشة باإلضافشة إىل نائشب رئيشس مجلس الشوزراء الحايل ومؤخراً األمشري الجديد. وتعزز هذه التدخالت الششخصية 

ثقشة األطشراف يف املفاوضشات عندمشا تشرى التشزام امليرّسيشن يف الوسشاطة. وتسشتطيع قطشر أيضشاً أن تتحكشم باملخربني 

املحتملشني، كشام يف لبنشان حيشث يقشال أنشه قشد تشم اسشرتضاء سشوريا بوعشود باسشتثامرات قطريشة كبشرية وتشم إبقاؤها 

مطلعشة )كشام السشعودية وإيشران( مبجريشات املحادثشات لضشامن توافقهشا يف االتفاقيشة املحتملشة.

كذلشك، يف لبنشان، أظهشر الوسشطاء القطريشون تفهشم خشاص لديناميكيشات النجشاح ومصشادر القشوة والضغشط املعنيشة. 

وتأقلمشت قطشر مشع دور الوسشاطة مشن خشالل تكثيشف االجتامعات التشي ُعقدت منذ العشام 2006، يف بريوت بششكل 

خشاص، والتشي جمعشت مختلشف الفصائشل مشع بعضهشا وبالتشايل سشاعدت إىل التوصشل التفشاق. ويعتشر البعشض أن 

صفقشة الدوحشة 2008 أرسشيت دعامئهشا يف االجتامعشات التشي سشبقتها.84 حتشى خشالل االجتامعشات يف الدوحشة، حر 

األمشري السشابق ششخصيّاً وتدخشل مبشارشًة كلشام وصلشت املحادثات إىل حائط مسشدود أو حشني كان األطشراف يتبادلون 

االتهامات الششخصية.85 كذلك، إن املهامت اإلنسشانية التي لطاملا قامت بها قطر يف دارفور وعدد الرعايا السشودانيني 

الكبشري يف الدوحشة أضفشى درجشة مشن األلفشة ما بشني السشودان وقطر قبشل االلتشزام يف عملية السشالم.

يف هذا السشياق، يعتر الباحث مهران كامرافا “أّن مدى تقدير املفاوضني القطريني للتعقيدات الحساسشة والفروقات 

التشي متيشز كل قضيشة، وبالتشايل العنايشة واالنتبشاه املتخصصشني التشي تطلبهشا كل قضيشة، أمشر يصعشب تحديشده”.86 يف 

اليمشن مثشالً، مل ترهشن قطشر عشن معرفة معمقة بالسشياق الداخشي، وقد اسشتندت مصداقيتها كوسشيط خارجي فقط 

عشىل قنشوات االتصشال املفتوحشة مشع إيشران. كذلشك، مل تكشن الوسشاطة القطريشة مطابقشة للمامرسشات التقليدية لحل 

النشزاع، فأتشت اتفاقيشات السشالم حاملشًة موجبشات أخالقيشة غشري مناسشبة ألطراف النشزاع.87 فعىل سشبيل املثشال، طالب 

اتفشاق الدوحشة للعشام 2007 أن يتخشىل الحوثيشون عن سشالحهم، ومل يكن هناك من أحشكام مامثلة للحكومشة اليمنية 

وال حتشى بششكل رمشزي، مشام يناقشض بششكل مبشارش “املنطشق التعويشي للوسشاطة القبليشة بني أطشراف ترى نفسشها 

بأنهشا متسشاوية”.88 يف الواقشع، تششري بعض اآلراء غري الداعمة لسشجل الوسشاطة القطرية إىل أن قطشر كانت محظوظة 

ليشس أكشر يف لبنشان سشنة 2008، وقشد عاششت عشىل هشذا النجشاح املنفشرد مشذاك. وحتشى يف هشذه الحالشة الناجحشة، 
انتُقشدت الوسشاطة القطريشة لقلشة فهمها للسشياق الداخشي وعدم اتسشاقها مع مامرسشات الوسشاطة التقليدية.89

وهنشاك اعتبشار آخشر ملرحلشة مشا قبشل الوسشاطة، وهشو توقيشت التدخشل. يف لبنشان، كانشت معايشري نضشوج النشزاع كلها 

متوفشرة - وصشل العنشف إىل حالشة مشن الجمود املشؤذي للطرفني ومل يكن مشن املمكن التصعيد أكر مشن دون الوصول 

إىل كارثشة - فشأىت اتفشاق الدوحشة ليقشدم “منفشذاً” مقبشوالً.90 وأيضشاً، رغشم كشون تصشورات “الغرييشة” بارزة جشّداً عند 

االطشراف املتنازعشة إال أنشه ارتفشع مسشتوى الدعشم للسشالم فيشام كانشت السشاحتان السياسشية والعامشة مرتشني عشىل 

تجنشب الفتنشة األهليشة الدموية.

أمشا يف مشا يتعلشق باليمشن ودارفشور، فمشن املرجشح أن تكشون قطشر قد أسشاءت الحكشم عىل مسشتوى الدعم السشيايس 
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والعشام للسشالم. لقشد أششار بعشض املحللشني إىل أن نظشام عشي عبدالله صالشح مل يكن لديشه رغبة حقيقيشة يف دعم حل 

النشزاع فعشالً، السشيام وأنشه كان مسشتفيداً مشن اإلجشراءات االسشتبدادية التشي يطبّقهشا تحشت غطشاء النزاع، فيشام ازداد 

االسشتياء مشن الحكومشة بسشبب عشدد الضحايشا املتزايشد يف محافظة صعشدة.91 متاششياً مع مفهومنشا للنزاعشات الصعبة 

بششكل خشاص، فشإن تصلشب األفشكار تجشاه “اآلخشر” مشن قبشل الجهتشني يف اليمن يعنشي أنشه مل يكن هناك مشن مدخل 
حقيقشي للوسشاطة يف تلشك املرحلة.92

باإلضافشة إىل ذلشك، ففشي دارفشور مل يكشن هنشاك حالة من الجمشود املؤذي بششكٍل متبادل يجر األطراف عىل السشعي 

لحشل النشزاع. ومل تكشن الحكومشة تحشت ضغشٍط كاٍف للقيشام بتنشازالت ذات مصداقيشة حشول ششمل كافشة الرشائشح يف 

السياسشة أو عمليشة انتقشال ديقراطيشة، ونتيجشًة لذلشك، فششلت وثيقة الدوحة للسشالم يف دارفور يف معالجة املششاكل 

العميقشة التشي ولّشدت التمشرد يف البدايشة.93 ومشع ارتفشاع مسشتوى االسشتياء بشني املجموعشات املتمردة الثشالث األقوى، 

مل يوقشع أحشد االتفاقية.

يف مشا يتعلشق بتششكيل اتفاقيشات السشالم وصياغتهشا فعلياً، لقطر سشجل متناقشض يف أفضل األحوال. فمع أن الوسشطاء 

القطريشني اتبعشوا الخطشوات الروريشة التفاقيشة ناجحشة، إال أّن اإلطشار الزمنشي وخطشط التطبيشق مل تكشن متينشة مبشا 

يكفشي لضشامن النجشاح. ففشي اليمشن، مثالً، رغشم صياغة إعشالن مبادئ واتفاقية سشالم كاملشة، إال أّن أياً مشن الوثيقتني 

مل يششمل آليشات كافيشة لحشل النزاعشات األنية التشي قد تحصل خشالل التنفيذ أو تسشجيل تقدم، وتخلل فشرتة االنتظار 

بينهشام أعشامل عنشف. وأدى عشدم القشدرة عشىل حشل الخالفشات إىل انهيار االتفشاق، فيشام الم كل طرف اآلخشر. ومل يتم 

أو يُلحشظ أي تقشدم وال حتشى بسشيط يف التطبيق.

القوة املالية

عشىل خشالف معظشم الشدول الوسشيطة الصغشرى، متيل قطشر لالعتامد عشىل القشوة املالية العاليشة لجذب األطشراف نحو 

االتفشاق. وتششكل لوجسشتيات الوسشاطة املكلفشة قنشاًة السشتخدام هشذه املشوارد. فتواجشد صناديشق للدولشة بشروات 

غشري محشدودة تضمشن حصشول الوسشاطة بجشو مشن الراحشة يف الدوحشة. ففشي حالشة لبنشان، سشافر كل املمثلشني عشىل 

مشن الطائشرة نفسشها ومكثشوا يف فنشدق الششرياتون يف الدوحشة بشإرصار مشن األمشري السشابق.94 وَضِمشن ذلشك أن يبقشى 

املندوبشون عشىل اتصشال وثيشق ببعضهشم البعض خشالل إقامتهشم يف الدوحشة، داخل وخشارج قاعة التفشاوض. أما خالل 

املفاوضشات بششأن دارفشور، فقشد مكشث أكشر مشن 120 مششارك يف أفخشم 

فنشادق الدوحشة ألكشر مشن سشنة وحصلوا عشىل املياومشات وخدمشات التنقل 

والرعايشة الصحيشة املجانيشة طشوال فرتة محادثات السشالم.95 وبالتايل، ال ششك 

يف أن بيئشة التفشاوض التفشاق الدوحشة كانشت مريحشة جشّداً. ويف الواقشع، إن 

ظشروف اإلقامشة السشخية يف الدوحشة مل تعِط بعشض الجهات املعنية، السشيام 

مجموعشات املجتمشع املشدين، الكثري من املحفزات للتوصشل إىل اتفاق برسعة 

والعشودة إىل دارفشور. فقشد أششار أحد األكادييني إىل أن مسشتوى الراحشة يف الدوحة خلق ثغرة بشني الجهات املفاوضة 

وقواعدهشم الششعبية يف بالدهشم.96 إن قشدرة قطشر عشىل اسشتخدام املشال للضغشط عشىل أحد أطشراف النشزاع أو كليهام 

للقبشول بحشل مقشرتح، طرحت تسشاؤالت حشول حيادها يف بعض الحشاالت، كدارفور واليمشن. غالباً ما يكون اسشتخدام 

هشذا النشوع مشن الضغشط مشن سشامت الوسشطاء األقويشاء، كالواليات املتحشدة، وليشس الدول الصغشرية، كالرنويشج التي 

تعتمشد أكر عشىل الثقشة والحشوار والتواصل.

بتشكيل  يتعلق  ما  وصياغتها “يف  السالم  اتفاقيات 
متناقض  سجل  لقطر  فعلياً، 

األحوال. أفضل  يف 
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أمشا يف اليمشن، فُعشرض تقديشم 300 إىل 500 مليشون دوالر إلعشادة اإلعشامر يف محافظشة صعشدة اسشتُخدمت مشن أجشل 

تعزيشز صفقشة السشالم. كذلشك، سشاهمت التعهشدات مبسشاعدات تنمويشة لدارفشور وااللتشزام بعقشد مؤمتشر للجهشات 

املانحشة حشني يصبشح االتفاق نافشذاً بإقناع األطشراف عىل املوافقة عشىل املحادثات 

بينشام سشاعدت بالتحكشم باملخربشني املحتملشني يف الوقت نفسشه.97 حتشى يف حالة 

املحادثشات اللبنانيشة، كان املششاركون مدركشني أن قطشر كانت قد سشاهمت مببلغ 

300 مليشون دوالر يف مششاريع إعشادة اإلعشامر يف جنشوب لبنشان.98 ال ششك أن 

تاريشخ قطشر يف مجشال تقديشم املسشاعدات اإلنسشانية والتنمويشة يف الشدول التشي 

قدمت فيها بالوسشاطة، أدت إىل إحسشاس املسشؤولني القطريني بالقدرة عىل رفع 

مسشتوى العشروض مشن أجشل التوصشل إىل اتفشاق. عشىل األرجشح، كان لتعيشني حمشد بشن جاسشم رئيسشاً للشوزراء ووزيراً 

للخارجيشة يف آٍن واحشد سشنة 2007 إىل جانشب مصالحشه التجاريشة املتعشددة، دوراً يف خلشط األمشور.99 ونظشراً إىل تركشز 

سشلطة صناعشة القشرار يف أيشدي قليلشة، ومبشا أنشه ما من حاجشة إىل موافقشات إضافية كثشرية لرف املال، فمن السشهل 

عشىل املفاوضشني القطريشني أن يتعهشدوا مببالشغ كبشرية من التمويل يف فشرتة قصشرية. إال أّن ضامن التوزيشع الفعال لهذه 

التعهشدات يتطلشب إمكانيشات مؤسسشاتية أكر.

اإلمكانية والتطبيق

تعتشر مرحلشة التطبيشق مشا بعشد االتفشاق مرحلشة أساسشية يف فشض النشزاع، وغالبشاً مشا يتشم غض النظشر عنهشا إذ يفقد 

الالعبشون الخارجيشون اهتاممهشم بعشد توقيشع االتفاقيشة ويحّولشون أنظارهشم إىل أمشوٍر أُخشرى. يف الوضشع املثشايل، عىل 

نتائشج الوسشاطة أن تعشزز اإلمكانيشة الذاتيشة للشدول لتشويل قيشادة عمليشة التحشول وإدارتهشا يف مرحلشة ما بعشد النزاع، 

إال أنهشا غالبشاً مشا تحتشاج إىل دعشم خارجي. وتششمل املششاكل الرئيسشية توفشري اآلليات لحشل نزاعات ما بعد التسشوية 

وبنشاء الدعشم الششعبي والسشيايس لسشالم مسشتدام وضامن مششاركة املجتمع املشدين والجهات املعنيشة املحلية يف رصد 

املخالفشات والنزاعشات املحتملشة. لكشن يف معظشم األحيشان تنهشار االتفاقشات أو يتشم إهاملهشا أو تششويهها بعشد انتهاء 

املفاوضات.

ولعشل هشذا املجشال هشو أكشر مشا تفتقشده الوسشاطة القطريشة، حيشث أنشه غالبشاً مشا يتشم انتقادهشا نتيجشة اإلخفاق يف 

ضشامن متانشة وششمولية خطشط التطبيشق مبا يكفشي. وتتحشدث انتقادات أخشرى عن اإلخفشاق مبتابعشة االتفاقات عىل 

األمشد البعيشد. ففشي اليمشن، مثشالً، حيشث كان التطبيشق صعبشاً، انتهشى األمشر بقطر باالنسشحاب مشن عملية الوسشاطة 

ومل تسشتثمر يف املناطشق املتشررة مشن الشراع كام وعدت. وكذلك تششري انتقشادات مامثلة إىل أن الوسشطاء القطريني 

فششلوا يف معالجشة جشذور الشراع يف لبنان.

ويتطلشب هشذا النشوع مشن املتابعشة بنيشة تحتية لتمكشني االلتزام املتواصشل يف مرحلة ما بعد الوسشاطة حتشى قبل بدء 

املفاوضشات. وهشذا أمشر صعشب بالنسشبة لقطر نظشراً لعدد املوظفشني املدنيني القليل ممشن يلكون املهشارات واملعرفة 

والخشرة الروريشة لدعشم مثشل هذا االلتشزام. وتظهشر اإلمكانيات املحشدودة لشوزارة الخارجية من خالل تقارير تششري 

إىل أن الوسشطاء رفيعي املسشتوى كانوا منششغلني ششخصياً يف مفاوضات دارفور لوقٍت طويل– وزير الدولة للششؤون 

الخارجيشة آنشذاك أحمشد آل محمشود كان يشي 90 باملئشة مشن سشاعات عملشه فيهشا – فتشم إرسشال مسشؤولني أقشل 
مسشتوى للتوسشط يف موريتانيشا، مشام حشد من فرص النجشاح يف هشذه املهمة.100

عىل  السهل  أن “من  القطريني  املفاوضني 
من  كبرية  مببالغ  يتعهدوا 
قصرية. فرتة  يف  التمويل 
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ومشن األمشور التشي تٌأخشذ عشىل قطشر، ضعشف مهاراتهشا يف التفشاوض. واسشتهدف النقشاد بششكٍل خاص ضعشف املعرفة 

املؤسسشاتية القطريشة بأفضشل اسشرتاتيجيات الوسشاطة املتعشارف عليهشا وكذلشك ضعف القشدرات عىل متابعشة وتنفيذ 

قشرارات مشا بعشد التسشوية، مبشا يف ذلشك احرتام قرارات وقف اطشالق النار. هذا وقشد أفاد بعض أعضشاء فريق التفاوض 

مشن دارفشور أن اإلجشراءات كانشت تفتقشر حتشى ملشدون مالحظات رسشمي، مام جعل من ششبه املسشتحيل اسشرتجاع ما 

قيشل يف املحادثشات أو التفكشري بالعمليشة يف املسشتقبل.101 وغالبشاً مشا ينظشر لجهشود قطر عىل أنهشا تعتمد اعتشامداً كلياً 

عشىل القشدرات الششخصية لألفشراد، وبششكل خاص األمري السشابق حمشد بن خليفشة، ورئيس الشوزراء ووزيشر الخارجية 

السشابق حمشد مشن جاسشم، ونائب رئيشس مجلس الوزراء الحشايل أحمد آل محمشود، والذين اعتمدوا عشىل فطرتهم يف 

التقريشب بشني وجهشات النظر وششخصيتهم الجذابشة واملال مشن أجل إبشرام االتفاقات.

الوساطة القطرية: نجاح قصري األمد

يبشدو واضحشاً مشام ذُكشر أعشاله أن دولة قطر مل تطشور منوذجاً محدداً للوسشاطة كطشرف ثالث. فقد اعتمشدت بدالً من 

ذلشك عشىل مزيشج مشن املشال والعالقشات االسشرتاتيجية التشي غالبشاً ما تكشون ششخصية مع مختلشف األطشراف لتجذبهم 

إىل طاولشة التفشاوض. لطاملشا اسشتطاعت قطشر، كدولشة عربيشة ومسشلمة، تقديم نفسشها لألطشراف اإلقليميشني عىل أنها 

وسشيط مالئشم ثقافيّشاً، مشع أنهشا تفتقشد يف بعشض األحيشان للحساسشية الثقافيشة والسياسشية يف سشياقات معيّنشة وعشىل 

املسشتوى املحشي. وهشذا األمشر جعل خشراء الوسشاطة املخرمني يششككون بحكمة االلتشزام الكامل مشع قطر يف هذه 
املجاالت.102

غالبشاً مشا يصشف املسشؤولون القطريشون جهشود الوسشاطة يف بلدهشم بتعابشري برّاقشة، مّدعشني إرشاك العامشة واإلعشالم 

بطريقة تسشاعد يف عملية التفاوض مع الحفاظ عىل رسية اإلجراءات. وال ششك يف أن تلميع صورة قطر الدبلوماسشية 

يف اإلعشالم سشاعد عشىل تعزيشز مكانتهشا الدوليشة، إال أنه ليس مشن الواضح إن كان ذلشك دامئاً مفيداً للتفشاوض. فالرتكيز 

الكبشري عشىل نجاحشات الوسشاطة يف الصحافشة وغريها قشد يجذب االنتبشاه بعيداً عشن رضورة تطوير آليشات وإمكانيات 

مؤسسشاتية مشن أجشل التشزام طويشل األمد يف حل  النزاع. وبششكل عام، كانشت تدخالت قطر مناسشبة ملعالجة األزمات 

القصشرية األمشد أكشر منهشا لتمهيشد الطريشق أمام حلشول طويلة األمد. ومشع تداخل الوسشاطة وجهود تصنيشف الدولة، 

يكشن أن يطغشى النجشاح يف صفقشة رسيعشة عىل أهمية االسشتثامر يف تطبيشق طويل األمد لهشذه االتفاقات.

ويششجع االهتشامم بالدعايشة املفاوضشني القطريشني عىل تجاوز حشدود الوسشاطة الحيادية، فيقرتحشون حلولهم الخاصة 

ويقدمشون محفشزات ماليشة لتحقيشق اإلجشامع. مشع أن دبلوماسشية دفرت الششيكات القطريشة قد تششجع األطراف عىل 

التوصشل إىل اتفشاق، إال أنهشا قشد تحّفشز كذلشك السشعي وراء املكاسشب القصشرية األمشد عوضشاً عشن معالجشة الجشذور 

األساسشية للراعشات.103 هشذه كانشت الحالشة يف لبنان، حيشث أخفقت التحشوالت الهيكلية غري الكافيشة يف القضاء عىل 

األزمشة السياسشية املسشتمرة منشذ اتفشاق الدوحشة 2008. أمشا العامل األكشر رضراً، فهو اإلخفشاق باإليفاء باملسشاعدات 

التشي تشم التعهشد بهشا. مهشام كان السشبب، إن الثغشرة الكبشرية بشني التعهشدات والدفشع، كشام حصشل يف دارفشور، خفف 

مشن األثر اإليجشايب للدعشم املايل.

وتتفاقشم األمشور بسشبب تركّشز أنششطة قطشر الدبلوماسشية يف أيشدي عشدد صغشري مشن األششخاص. فغالبشاً مشا ظهشر أن 

الرغبشة بالتوسشط كانشت مدفوعشة بالرغبشة الششخصية لألمشري السشابق ودافعشه الديني للعمشل كصانع للسشالم وكذلك 

تعزيشز مكانشة قطشر الدوليشة بقدر مشا كان مدفوعاً باملخشاوف االسشرتاتيجية حول سياسشة قطر الخارجيشة.104 وصحيح 
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أن هشذا التدخشل الششخيص قشد حقق بعشض النجاحات، إال أنشه أعاق الجهود يف تطوير الخرة املؤسسشاتية وترسشيخها 

يف اسشرتاتيجيات الوسشاطة. واالنتقال لحكم الششيخ متيم، مثالً، ترك قطر من دون ششخصني رئيسشيني جّسشدا الوسشاطة 

القطريشة، وهشام األمشري السشابق وحمشد بشن جاسشم، وهشذه خسشارة كبشرية نظشراً العتشامد قطشر الكبري عشىل عالقاتهام 

الششخصية مع األطشراف املتنازعة.
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الرسم األول : خصائص قطر كوسيط

دارفورلبناناليمنالخصائص

 الدافع كام هو 

مالحظ من الخارج

ضامن أمن املنطقة بفضل طرق 

شحن النفط والغاز، االنتقال إىل 

دائرة النفوذ السعودي

حامية وتقديم املصالح التجارية؛ 

االستفادة من دور السعودية 

كراٍع للسياسة اللبنانية

مصالح تجارية متعددة يف 

املنطقة؛ أمن غذايئ؛ تحدي دور 

مر التقليدي يف السودان

الدافع املعلن من قبل 

قطر

معالجة االستقرار اإلقليمي؛ 

االستجابة للواجب األخالقي 

والديني للعمل كصانع سالم

االستجابة للواجب األخالقي 

والديني للعمل كصانع للسالم؛ 

رشاكة وثيقة بني لبنان وقطر

معالجة االستقرار اإلقليمي؛ 

االستجابة للواجب األخالقي 

والديني للعمل كصانع سالم؛ 

الروابط الثقافية بني دارفور 

والسودان.

الهوية العربية واإلسالمية؛ صورة القبول

الالعب الحيادي واملستقل 

واملوثوق؛ رابط مع إيران بفضل 

قبول الحوثيني.

خلفية تاريخية أقل من املنافسني 

اإلقليميني السيام السعودية، 

عالقات جيدة مع املخربني 

الخارجيني؛ عالقات جيدة مع 

حزب الله

الهوية اإلسالمية؛ صورة الالعب 

الحيادي واملستقل واملوثوق؛ 

تاريخ كرشيك إغاثة وتنمية يف 

دارفور

وساطة شخصية إىل حّد كبري اإلمكانيات

بقيادة عدد قليل من األفراد؛ 

ضغط مايل كبري

التزام شخيص قوي من قبل 

األمري/رئيس الوزراء؛ السلوك 

الفعي للمفاوضات يحظى 

برتحيب كبري لفعاليته

تعاون مع فريق الوساطة يف 

األمم املتحدة/االتحاد األفريقي؛

ضغط مايل كبري

دعوة من عي عبدالله صالح التفويض

للتوسط

الحصول عىل دعم الجامعة 

العربية للوساطة

دعم الجامعة العربية واالتحاد 

األفريقي واألمم املتحدة للتواصل

غري ناجحة البتة: نجاح مبديئ يف النتائج

التوصل التفاق لكن األثر الطويل 

األمد واملتابعة كانا ضعيفني

األكر نجاحاً بني مساعي قطر 

الكرى، تجنب حرب أهلية، لكن 

االتفاق انهار سنة 2009؛ متابعة 

ضعيفة

نجاح مؤهل؛ وثيقة الدوحة 

للسالم يف دارفور ال تزال سنة 

2014 املرجع األكر لكن فشلت 

يف شمل كافة األطراف
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بحلشول نهايشة العشام 2010، باتشت قطشر موضشع اهتامم إعالمشي ودبلومايس عاملي كبشري، حيث أنها توسشطت يف ما ال 

يقشل عشن سشتة نزاعشات يف أقشل مشن خمشس سشنوات. ووصلشت ششهرة قطشر إىل ذروتها يف ديسشمر 2010 حشني فازت 

البشالد بتنظيشم كأس العشامل 2022، وششكل هشذا النشر املفاجشئ نجاحاً باهراً زاد مشن تصنيف قطر كدولشة. وبعد أقل 

مشن أسشبوعني، أرضم محمشد البوعزيشزي النشار بنفسشه مطلقشاً سلسشلًة مشن األحشداث أدت بنهاية املطاف إىل إسشقاط 

القشادة املسشتبدين الشذي اسشتلموا الحكشم مشدة طويلشة يف تونشس ومشر وليبيشا واليمن وهشددت النظامني السشوري 

والبحرينشي. ويف ظشل االضطرابشات التشي عمشت املنطقشة، تبنشت قطشر موقفاً فاعشالً يف دعشم املحتجشني واملعارضني يف 

دول عشدة. واعتشرت الثشورات فرصشة لتوسشيع سياسشتها الخارجيشة الضخمة أكر، مع أنها قد تعرض سشمعتها كوسشيط 

حيشادي نسشبيّاً للخطر.

بشدءاً باألحشداث يف تونشس، غطشت قنشاة الجزيشرة عشىل مشدار السشاعة مششاهد التظاهشرات الكشرى وانهيشار األنظمشة 

يف الشرشق األوسشط وحشول العشامل.105 وال ششك يف أن “تأثشري الجزيشرة” سشاعد يف تعزيشز صشورة الثشورات األوليشة يف 

تونشس ومشر وليبيشا وسشوريا واليمشن.106 وحصشدت القنشاة االنتقشاد والثنشاء يف آٍن واحشد ألنهشا تجشاوزت مجشرد نقل 

األخبشار لتلعشب دوراً مبشارشاً يف دعشم االحتجاجشات املعارضشة لألنظمشة االسشتبدادية. ومشع التدقيشق يف اسشتقاللية 

الجزيشرة، ششكل التفاوت املالحشظ كغيشاب التغطية للتظاهشرات يف البحرين 

أول انتكاسشة بشارزة الدعشاء قطشر وقوفهشا بجانشب الششعوب ضشد األنظمشة 

القمعيشة يف املنطقشة.

يف الوقشت نفسشه، انتقلشت السياسشة الخارجيشة القطريشة مشن الرتكيشز عشىل 

الوسشاطة الصبشورة إىل التدخشل املندفشع واملواجهشة. ومشن وجهشة نظشر أحد املسشؤولني القطريشني، كان ذلشك معتمداً 

عشىل رؤيشة األمشري السشابق بشأن الوقت مناسشب لقطر لتضطلشع بدور إقليمشي أكر من خشالل اتخاذهشا موقف مبديئ 

مبنشي عشىل قيشم انسشانية يف هشذه املرحلشة الحساسشة مشن التاريشخ.107 وتعشززت هشذه النظشرة نتيجشة االنتبشاه البارز 

الشذي حظيشت بشه قطشر يف مسشاعي الوسشاطة السشابقة واملششاريع الخارجيشة محشدودة النطاق.

يف ليبيشا، مثشالً، عشىل الرغشم مشن العالقات الودية سشابقاً مع نظشام القذايف، سشاعدت قطر عىل حششد الجامعة العربية 

واألرسة الدوليشة لدعشم منطقشة حظشر جشوي )املتمثشل بقشرار مجلشس األمشن رقشم 1973( بهشدف الحشد مشن هجامت 

النظشام، حتشى أنهشا أرسشلت سشت طائشرات مقاتلشة من طشراز مشرياج للمششاركة يف الجهود الدوليشة. وكانشت قطر أول 

دولشة عربيشة تعشرتف باملجلشس الوطنشي االنتقشايل كحكومشة رشعيشة يف ليبيشا، وقد قدمت أكشر من 400 مليشون دوالر 
لدعشم مختلشف مجموعشات الثشوار وتدريبهشا وتسشليحها. وقد سشاعد مئات الجنشود القطريني الثشوار أثناء الشراع.108

كذلشك، سشارعت قطشر يف رسشم مسشار مسشتقل يف سشوريا وعلقشت عمشل سشفارتها يف دمششق يف يوليشو 2011 وقشادت 

من الوساطة إىل التدخل

فاعالً  موقفاً  قطر  واملعارضني “تبنت  املحتجني  دعم  يف 
يف دول عدة.
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جهشود الجامعشة العربيشة لتعليشق عضويشة سشوريا. كشام أنها حاولت مشراراً بناء دعم عشريب ودويل لعملية عسشكرية يف 

سشوريا. ومنشذ بدايشة الثشورة، قدمشت قطشر ما يشوازي ثالثشة مليشارات دوالر للمجموعات الثوريشة باإلضافشة إىل مئات 
املاليني عىل ششكل مسشاعدات إنسشانية.109

وفيشام اضطلعشت قطشر بشدور قيشادي مسشتقل ملعالجشة هشذه األزمشات، جذبشت أفعالهشا بششكل متزايشد االتهامشات 

باملحابشاة يف طريقشة توزيشع الدعشم واملشوارد، السشيام يف مشا يتعلشق بدعشم قطر تجشاه املجموعشات اإلسشالمية التي تم 

متكينهشا يف أعقشاب الربيشع العشريب. وركشز عشدد مشن املراقبشني الخارجيني عىل أسشباب قطشر األيديولوجيشة لدعم هذه 

الفصائشل وأششاروا إىل تأثشري الدعشاة اإلسشالميني، كيوسشف القرضشاوي الشذي ُولشد يف مشر وعشاش يف املنفشى، الدوحة، 

ألكشر مشن 50 سشنة وهشو يتمتشع بعالقشات وثيقشة مشع عائلشة آل ثشاين.110 ورأى محللشون آخشرون الدعشم القطشري 

لإلسشالميني عشىل أنشه جزء من سياسشة خارجيشة برغامتية تعتر هشذه املجموعات “القشوة الكرى التالية” يف السياسشة 
العربيشة، مشام ينشح قطشر مسشاحة اسشرتاتيجية لتوسشيع نفوذها.111

يف مشر، وفيشام قدمشت قطشر حشوايل 500 مليشون دوالر كمنحشة يف السشنة التشي تلشت الثشورة، ازداد دعمهشا بششكل 

كبشري مشع انتخشاب مرششح اإلخوان املسشلمني محمد مريس للرئاسشة املرية يف صيشف 2012. ويف السشنة التالية، ازداد 

مجمشوع الدعشم املشايل القطشري إىل حوايل خمسشة مليارات دوالر، مع وعشود تصل إىل 18 ملياراً من االسشتثامرات تأيت 

الحقشاً.112 كشام يُنظشر إىل قطشر، يف كل مشن ليبيا وسشوريا، عىل أنها توجه معظشم متويلها إىل الفصائل املسشلحة املتصلة 

مبنظشامت اإلخشوان املسشلمني يف البلديشن. وغشّذى ذلشك االتهامشات بشأن جهشود قطشر كانشت تهشدف إىل إضفشاء طابعاً 

إسشالميّاً أكشر إىل هيئشات املعارضشة الرسشمية )“املجلشس الوطني االنتقشايل” و”االئتالف الوطني السشوري” تباعشاً(، أو، 
يف حشال كان ذلشك مسشتحيالً، متكني مصشادر بديلة للسشلطة.113

باملقارنشة مشع التزامهشا كوسشيط خارجشي يف النزاعشات اإلقليميشة قبل الربيشع العريب، متثشل هذه املرحلة حالشة تدخلية 

بشارزة عشززت صشورة قطشر أكشر كقوة فاعلشة يف املنطقشة. إال أّن دور قطر التدخشي الجديد عرّض البشالد لتبعات عدة. 

فلشم يعشد يُنظشر إىل قطشر عشىل أنهشا العب صاحشب موقف مبشديئ بالنيابشة عن الششعوب العربيشة، بل دولشة تدخلية 

مشع أجنشدة سياسشية منحشازة. وبشّدل هشذا التحول أيضشاً خريطة التحالفشات اإلقليمية، مبشا يف ذلك العالقشات القطرية 

الوديشة مشع إيشران وسشوريا. زد عشىل ذلشك بعشض االتهامشات حول مسشألة ملشف اسشتضافة مونديشال 2022، مام وضع 

البشالد تحت مجهر املسشاءلة بششكل مل يسشبق لشه مثيل.
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تواجشه قطشر اليشوم مششهداً إقليميّشاً مختلفشاً جشّداً باملقارنشة مشع العقد األول مشن القشرن. وال ششك يف أن أي محاوالت 

مسشتقبلية للعشب دور الوسشيط الحيشادي سشتواجه عدائيشة ناتجشة عشن نششاطات قطشر األخشرية. فعشىل سشبيل املثال، 

اسشتاءت السشلطات الليبيشة مشام اعترتشه تدخالً قطرياً بالششؤون الليبيشة، إذ ندد املبعشوث الليبي لشدى األمم املتحدة 

بالشش “التدخشل” القطشري يف نوفمشر 114.2011 وبحلشول صيشف 2013، كانشت اململكة العربية السشعودية قد سشيطرت 

عشىل مشرشوع دعشم املعارضشة املسشلحة السشورية، األمر الشذي أكّد عىل مشا تعتره السشعودية حقها يف قيشادة املنطقة. 

باإلضافشة إىل ذلشك، قلّشت أهميشة قطشر بالنسشبة للسياسشة األمريكيشة الخارجيشة وباألخشص وضعهشا كجشرس يربط بني 

الواليشات املتحشدة وإيشران يف أعقشاب الصفقشة النوويشة يف أواخشر 2013، بتيسشري مشن سشلطنة ُعشامن ومشن دون أي 
تدخل قطشري.115

بعشد املظاهشرات الششعبية، تشم إسشقاط الرئيس املري محمد مشريس، والذي حظي بدعم قطري، يف انقالب عسشكري 

يف 3 يوليشو 2013. وسشارعت اململكشة العربيشة السشعودية واإلمشارات العربية املتحشدة للمطالبة بدعم سشيايس ودعم 

مشايل أويل بقيمشة 8 مليشار دوالر للحكومشة العسشكرية االنتقاليشة بقيشادة الفريشق أول عبشد الفتشاح السشيي. وكجشزء 

مشن سياسشة اسشتبدال الرعشاة اإلقليميني، أعادت مشر 2 مليار دوالر لقطر يف سشبتمر 2013 وخططشت إلعادة املزيد 

مشن األمشوال يف العشام 116.2014 وتشىل االنقشالب عمليشة قمشع واسشعة النطشاق لألخصشام السياسشيني، السشيام اإلخشوان 

املسشلمني، مشام أدى إىل مقتشل أكشر مشن ألف منهشم وتوقيف عرشين ألف عشىل األقل، باإلضافشة إىل تصنيف الجامعة 
كمنظمشة إرهابية يف ديسشمر 117.2013

عندهشا، كانشت قطشر قشد أصبحشت تحشت قيشادة جديشدة، حيشث تنّحى األمشري حمد بشن خليفة ُمسشلاّمً منصبشه البنه 

الششيخ متيشم يف 25 يونيشو 2012. وبالرغشم مشن توقعشات بعشض الباحثشني كمهشران كامرافشا، قبشل اإلعالن غشري املتوقع 

لتنحشي األمشري حمشد، أّن أي تغيشري يف القيشادة عشىل مسشتوى العائلشة الحاكمشة يف قطشر لشن يؤثشر عشىل املسشار العشام 

لخطشط قطشر، التشي ُوِضعشت معايريهشا وفشق طموحشات األمشري السشابق.118 إال أن التقاريشر األولية تششري إىل أن األمري 

متيشم سشعى إىل تغيشريات تدريجيشة يف املقاربشة القطريشة. فعىل سشبيل املثشال، قيل إنه سيسشعى إىل “سياسشة خارجية 

أكشر توافقيشة” بعشد ردود الفعشل السشلبية التشي عقبت تدخشل قطر القشوي يف الرشق األوسشط.119 وقد ركشز الخطاب 

األول لألمشري الجديشد يف مجلشس الششورى القطشري بششكل كبشري عشىل مواضيشع التنميشة الداخليشة، فيشام يتشوىل رئيس 

وزرائشه الحشايل، عبداللشه بشن نشارص آل ثشاين، منصشب وزيشر الداخلية وليشس وزير الخارجيشة كام كان الحشال مع حمد 

بن جاسشم.

بالنظشر إىل الداخشل، كان األمشري متيشم مدفوعشاً باملششاغل الداخليشة بقشدر اهتاممشه للنكسشات الخارجيشة. فالتنميشة 

الرسيعشة يف قطشر مل تتشم مشن دون أي اسشتياء مشن قبشل املواطنشني، الذيشن يعشّرون عشن ششكاواهم بني الحشني واآلخر 

مشهد متغرّي
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يف الصحافشة املطبوعشة أو عشىل ششبكة اإلنرتنشت أو عشر أثري الرنامشج اإلذاعي الخاضشع إلدارة الدولشة “وطني الحبيب 

صبشاح الخشري”، والشذي يتلقشى اتصشاالت الجمهور. فاملخاوف بششأن زيادة التششبّه بالغشرب ونتائج التعليشم املتواضعة 

واملرافشق الصحيشة املحشدودة ومامرسشات التوظيشف التشي تتصشف بالتمييشز ضشد القطريشني كلهشا اجتمعشت لتوحشي 

بشرورة تركيشز الدولشة أكشر عشىل املششاكل الداخليشة. يف الواقشع، بشنّي اسشتطالع أُجشري سشنة 2013 أن 77 باملئشة 

مشن القطريشني وافقشوا عشىل مقولشة أن “الدولشة يجشب أن تنفشق املزيشد مشن املشوارد داخشل البشالد”.120 ويُضشاف إىل 

ذلشك تجربشة املواطنشني القطريشني الذيشن تعرّضشوا ملضايقشات خشارج البشالد، مام دفشع بالكثرييشن منهم لالدعشاء بأنهم 

إماراتيشني أو مشن جنسشية أخشرى لتجنشب االنتبشاه السشلبي الشذي تلّقشوه القطريشون بعشد مسشاعي دولتهشم الخارجية 

املثشرية للجشدل.121 وقشد ظهشرت بشوادر موقشف أكشر دفاعيشة مؤخشراً، حشني أعلنشت الحكومشة القطرية برنامشج خدمة 

الجيشش اإللزاميشة للمواطنشني الذكور بني سشن الشش18 والش35 مع ثالثة أششهر إلزاميشة لخّريجي الجامعشات.122 واعتُِرت 

هشذه الخطشوة كسياسشة أخشرى لتحصشني الجبهشة الداخليشة والتشي مشن ششأنها أن تعلّشم الششباب القطشري االنضبشاط 

والتنظيم.

إال أّن بعشض العوامشل ظلّشت مسشتمرة يف السياسشة الخارجيشة القطرية، مشام أدى إىل توترات مسشتمرّة مع دول عربية 

أخشرى وحلفشاء غربيشني. وخشالل العشام 2013، اسشتمرت قطشر بدعشم اإلخشوان املسشلمني يف مشر والرئيشس املخلشوع 

محمشد مشريس بششكل رسشمي ومشن خشالل تغطيشة لصالشح الجامعشة عشىل قنشاة الجزيشرة، مشام دفشع وزيشر الخارجيشة 

املشري إىل اسشتدعاء السشفري القطشري للحصشول عشىل تفسشري رسشمي يف يناير 

2014. بالتشايل، أثشار هشذا الدعشم توتشراً أكشر مشع الشدول املجشاورة يف مجلشس 

التعشاون الخليجشي، البحريشن واإلمشارات العربيشة املتحشدة )واألكشر أهميشة( 

اململكشة العربيشة السشعودية، حيشث أن الشدول الثالثشة سشحبت سشفراءها مشن 

الدوحشة يف مشارس. وأصشدرت الشدول املذكشورة أيضشاً بيانشاً مششرتكاً يتّهشم قطر 

بششكل غشري مبشارش بالتدخشل بششؤون دولهشا الداخلية مع إششارة إىل “دعم وسشائل اإلعشالم املعادية لهشم والتي تقوم 

بحشروب إعالميشة”، وفُشرس ذلشك عشىل أنشه انتقشاد لخشط قناة الجزيشرة. ومشع أن قمة الريشاض يف أبريشل 2014 نجحت 

بتبديشد األزمشة يف الوقشت الراهشن، إال أن التوتشر ال يشزال قامئشاً. ويف يوليشو، أوقفشت اإلمشارات عشدداً مشن املواطنشني 

القطريشني واتهمتهشم بالتجسشس وال تشزال تحتجشز طبيبشاً قطريّشاً يف السشجن بتهمشة دعشم اإلخشوان املسشلمني.

يف الوقشت نفسشه، ومشع أن قطشر لشن تششهد انتقشاالً القتصشاد مشا بعشد الطاقشة يف الوقشت الحايل، بشدأت بعشض الدول 

تتحشدى سشيطرتها عشىل الغشاز الطبيعشي املسشال. مشن املتوقّشع أن يتفشّوق إنتشاج اسشرتاليا للغشاز عشىل اإلنتشاج القطري 

بحلشول العشام 2018، فيشام زادت ثشورة التصديشع الهيشدرويل يف الواليشات املتحشدة مشن احتشامل تخفيض أسشعار الغاز 

يف املسشتقبل مشام قشد يؤثشر عشىل عائشدات الدوحشة.123 ال ششك يف أن ذلشك سشيؤثر يف وقشت مشا عشىل مقاربشة قطشر يف 

الوسشاطة، السشيام وأنهشا تعتمشد أوالً عشىل الضغشط املشايل واالسشتضافة الفاخرة للوفشود يف الدوحة. وقد ششهدت بعض 
املششاريع الكشرى يف قطشر، كمتاحشف قطشر واملالعشب املخصصشة لشكأس العشامل خفضشاً يف املوازنة.124

وأخشرياً، تجشدر اإلششارة إىل أن اسشرتاتيجية تصنيشف الدولشة الخاصشة بقطشر، التشي تهشدف إىل زيشادة ششعبية صورتهشا 

كقشوة معشارصة وجذابشة، عانشت يف السشنة األخشري. فعناويشن الصحف يف اإلعشالم الغريب التي ترسشم حالياً صشورة قطر 

يف الوعشي العشام لشدول الغشرب مل تعشد عن قنشاة الجزيرة والربيشع العريب، بل عن الوفيشات بني عامل البنشاء واتهامات 

الفسشاد يف ملشف اسشتضافة كأس العامل 2022.

اسـتمرت قطر بدعم اإلخوان “وخالل العام 2013، 
املسـلمني يف مرص والرئيس 

املخلوع محمد مريس.
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وتوقشع بعشض املحللشني أنشه بوجشه اضمحشالل وهج املجموعشات اإلسشالمية يف املنطقة وزيشادة العزلة قشد تتوجه قطر 

إىل تنسشيق أوثشق مشع اململكشة العربيشة السشعودية التشي سشتؤكد ذاتهشا مشن جديشد. وسيششكل ذلشك تحشّوالً مفاجئشاً 

بعيشداً عشن اسشتقاللية السياسشة الخارجيشة القطريشة يف عهد الششيخ حمد بشن خليفة. كشام أنها قد تهشدد أحد أعمدة 

الوسشاطة القطريشة، وهو درجشة االسشتقاللية العالية.

إن هشذه التطشورات مجتمعشًة آلشت إىل تقويشض تكتشل العوامشل الداخليشة واإلقليميشة والعامليشة التي سشمحت لقطر 

باالضطشالع بشدور قيادي يف الوسشاطة. وبششكل خشاص، إن مقاربة قطر املنحشازة خالل الربيع العريب أرضّت بسشمعتها 

كوسشيط حيشادي ومسشتقل يكنشه أن يشؤدي دوراً كبشرياً يف حشل نزاعشات املنطقشة. ويف الوقت نفسشه، مشن الواضح أن 

قطشر مشا زالشت تحافشظ عىل األقشل عىل بعشض القشدرة للتوسشط يف النزاعات.

يف الوقشت ذاتشه، ال تشزال قطشر فاعلشة يف مواقشع عشدة قامشت فيهشا بعمشل الوسشاطة )وإن بدرجشة أقشل مشن املشايض(، 

ودارفشور مثشال عشىل ذلك، حيث تعهدت بدفع 88 مليون دوالر إضافيشة لتنمية املنطقة يف أبريل 125.2014 وباالعتامد 

عشىل قشوة عالقاتهشا مبجموعشات غالبشاً ما تكشون معزولة، حققشت قطر بعشض النجاحشات الجديدة املحشدودة النطاق 

يف األششهر األخشرية. ففشي مشارس 2014 مثشالً، عمل الوسشطاء القطريون إىل جانشب قوات األمن اللبنانيشة إلطالق رساح 

راهبشات معلشوال الشش13 اللشوايت كن محتجشزات من قبل جبهشة النرة. اتصلت قطشر بالخاطفني ودفعشت فدية قدرها 

16 مليشون دوالر. كذلشك، سشاعد الوسشطاء القطريشون يف تسشهيل الصفقة بني الواليشات املتحدة وطالبشان التي انتهت 

بإطشالق سشجني الحشرب الرقيشب بشو برغشدال مقابشل خمسشة مشن القشادة السشابقني لطالبشان، كانشت قطر قشد وافقت 

عشىل اسشتقبالهم يف الدوحة.

يف الوقشت نفسشه، غالبشاً مشا يكشون الوسشطاء اإلقليميشون التقليديشون، أي السشعودية ومشر، غربشاء عشن املناطشق 

السشاخنة يف املنطقشة )اليمشن ودارفشور وغشزة وغريهشا( مشام كانت عليه أثنشاء فرتة الوسشاطة املكثفة لقطشر بني 2006 

و2010. وظهشرت إمكانيشة التحديشات املحتملشة للوسشاطة القطريشة خشالل الهجشوم املطشول عىل غزة مشن إرسائيل يف 

فصشل الصيشف. ولطاملشا حافظشت قطشر عشىل عالقشة مع الحركشة الحاكمشة يف غشزة، حركة حشامس، واسشتقبلت قيادتها 

السياسشية منشذ العشام 2012. وخشالل السشنة نفسشها، بشات الششيخ حمد بشن خليفشة الزعيم العشريب الوحيد الشذي زار 

غشزة منشذ فشوز حشامس باالنتخابشات سشنة 2007. كشام تتمتّشع قطشر باتصشاالت مشع إرسائيشل ويقشال إنها ششّكلت قناة 

دبلوماسشية خلفيشة بشني إرسائيشل وحشامس يف أواخشر ربيشع 2014. ونظشراً للعالقشات السشيئة بشني الحكومشة املريشة 

الجديشدة وحركشة حشامس، رأت بعشض األطشراف، كفرنسشا والواليشات املتحشدة واألمشم املتحشدة، قطر عىل أنهشا محاور 

بديشل محتمشل.126 واسشتضافت الدوحشة بالفعشل اجتامعشات بشني قيشادة حشامس وأطشراف أخشرى، كرئيشس السشلطة 

الفلسشطينية محمشود عبشاس وأمشني عشام األمشم املتحدة بشان يك مشون، إال أن ردة الفعشل العدائية مشن إرسائيل ومر 

والسشعودية حيشال العالقشات بشني قطشر وحشامس أدت يف نهايشة املطشاف إىل تهميشش مسشاعي الوسشاطة القطرية.
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خشالل العقشد املشايض، عشززت السياسشة الخارجيشة الناششطة لقطشر مكانتهشا الدوليشة بششكل كبشري. ويعود السشبب يف 

ذلشك إىل حشد كبشري إىل طفشرة يف مسشاعي الوسشاطة القطريشة بشني العامشني 2006 و2010 التشي وضعت قطشر وقادتها 

يف وسشط بعشض أكشر الراعشات يف املنطقشة. وقشد توازنشت ثشروة البشالد املالية وقلشة خرتهشا التاريخية لتجشاوز نقص 

القشوة الخششنة يف البشالد. واعتمشد املسشؤولون عشىل العالقشات الششخصية ومكانشة قطشر الدوليشة الكتسشاب القبشول 

لدورهشا كوسشيطة، فيشام دفعشت عائدات الغاز املسشال للوجسشتيات املحادثات ووفّشرت املحفزات املالية السشتمرارها. 

إال أن هشذا النششاط العشايل كان لشه مثشن، حتشى قبشل الربشة التشي تلقتهشا السياسشة القطريشة الخارجيشة يف السشنة 

املاضيشة والتشي حولشت الكثشري مشن عالقاتهشا السياسشية مشن مكسشب واضشح إىل مسشؤولية محتملشة. فقشد ششاركت 

قطشر يف عشدد مشن الوسشاطات يف الوقشت نفسشه مشع أن عشدداً صغشرياً فقشط من األفشراد كان لشه العالقات الششخصية 

أو الخشرة الدبلوماسشية أو الهيبشة الروريشة إلجشراء املفاوضشات، وبالتشايل وجشدت قطشر صعوبشة يف إدارة العالقشات 

مشع كافشة األطشراف، مبشا فيهشم املخربشني املحتملشني يف نشزاع معشني. وقشد تفاقمشت هشذه التحديشات بسشبب العدائية 

الحاليشة تجشاه األنششطة الدبلوماسشية القطريشة، فيشام أثبتت مشر واإلمشارات والسشعودية أنها أكر مقاومة ملسشاعي 

الوسشاطة القطريشة. يف الوقشت عينشه، إّن العديشد مشن كبار املسشؤولني القطريني الذيشن كانوا يديرون ملفشات مختلفة 

يف السياسشة الخارجيشة القطريشة مل يعشودوا موجوديشن عىل السشاحة عشىل أثر انتقال السشلطة الذي حصشل يف الصيف 

املشايض مشام زاد مشن تفاقشم فجوة القشدرات. 

لكنهشا خسشارة للمنطقشة أن يشؤدي هشذا االنتقشال السشيايس إىل انعشزال قطشر يف نهايشة املطشاف فتصبح مركّزة بششكل 

كبشري عشىل املسشائل الداخليشة، كالكويشت عىل سشبيل املثال. ونظراً لكشرة النزاعات بشني الدول وداخل الدولشة الواحدة 

يف منطقشة الشرشق األوسشط وششامل أفريقيشا، تحتشاج املنطقشة إىل وجهشة كالدوحة، تكشون قريبة من نزاعشات املنطقة 

جغرافيّشاً وثقافيّشاً وتكشون مسشتعدة السشتضافة األطشراف املتنازعشة عشىل أطيافها للتحشدث يف اختالفاتها. ال ششك يف أن 

اسشتعادة قطشر لسشمعتها السشابقة يف توفري الوسشاطة الحيادية واملسشتقلة سشيتطلب بعشض الوقت، لكن مشن الواضح 

أن ذلشك سشيصب يف املصلحشة االسشرتاتيجية للمنطقشة ويجشب أن يحظشى بدعم الجهشات املعنية اإلقليميشة والدولية.

لذلشك، عشىل قطشر أن تتخشذ خطشوات عملية لتطوير اسشرتاتيجية واضحشة للتدخشل يف الراعات اإلقليميشة. عىل األمد 

القصشري، يكشن لشوزارة الخارجيشة أن تعتمشد عشىل النجاحشات األخشرية يف الوسشاطات املحشدودة والفرديشة، كإطشالق 

الراهبشات السشوريات أو تبشادل األرسى مشع طالبشان. عشىل قطشر أن تسشّخر عالقاتها باملجموعات السياسشية اإلسشالمية 

منهشا وغشري اإلسشالمية حشول العامل.

وبالرتكيشز عشىل املسشاعي الواسشعة النطشاق التي تهشدف إىل حل رصاعات سياسشية أكر تعقيشداً، عىل الدولشة القطرية 

أن تكشون أكشر انتقائيشة يف متشى وكيشف تختشار أن تتوسشط. وعشىل الرغشم مشن الرغبشة بقيشادة أكشر قشدر ممكشن من 

الخامتة
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املسشاعي - بهشدف تحقيشق السشمعة الجيشدة التشي تشأيت مشن جشراء النجشاح يف عمشل تسشوية أوليشة - يجشدر بالقشادة 

القطريشني التفكشري بشكل فرصشة وسشاطة بعنايشة قبشل االلتشزام بها، وقبشل تخصيص مشوارد الدولشة املحشدودة من أجل 

الوساطة. 

وحشني تختشار قطشر التوسشط، عليهشا أن تكشون واضحة يف تفسشري سشبب هشذا االختيار، من أجشل تبديد املخشاوف لدى 

اآلخريشن ومشن بينهشم املخربشني املحتملشني. فأزمشة غزة ششهدت نوعشاً من هشذا التحول مشام يدعو إىل التفشاؤل، حيث 

أن املسشؤولني يف حديثهشم، السشيام وزيشر الخارجيشة خالشد العطيشة، خففشوا من أهمية قشدرة قطر عىل لعشب أكر من 

مجشرد دور داعشم يف تحقيشق وقشف إطشالق نشار يف اإلعشالم املحشي والشدويل. كذلشك التقشى األمشري متيشم مبلشك اململكة 

العربيشة السشعودية امللشك عبداللشه بشن عبشد العزيز آل سشعود يف 22 يوليو 2014 ملحادثات تششمل وقشف إطالق نار 
محتمشل يف غزة.127

أخشرياً، عشىل جهشود التوسشط القطريشة أن تعمشل باتجشاه بنشاء “التصنيشف” املميشز للشدور القطشري مشن خشالل العمل 

عشىل ضشامن االتفاقيشات طويلشة األمشد عوضاً عن مجرد السشعي وراء مكاسشب التوسشط يف تسشوية الراعشات اآلنية. 

يف جهشود ماضيشة، نجشح الوسشطاء القطريشون حشني وضعشوا بصر أسشس مفاوضات ششاملة وتسشويات قابلشة للتنفيذ، 

كشام يف املحادثشات اللبنانيشة يف العشام 2008. إّن تطويشر إمكانيات قطر كوسشيط سشيتطلب بناء قدرة للتوسشط تعتمد 

عشىل املؤسسشات وليشس األفشراد، وتتطلب كذلك تواجد القشدرة عىل دعم ومراقبشة هذه الحلول املسشتدامة والطويلة 

األمشد. وال ششك يف أن العمشل اإلنسشاين املششهود لشه لقطشر يعشزز مشن قدرتهشا، وزيشادة التنسشيق بشني العمل اإلنسشاين 

والعمشل السشيايس سيسشاعد البشالد عىل تحقيشق الرشعيشة املرجوة كوسشيط إقليمي.

يف نهايشة املطشاف، سشتتطلب االلتزامشات املسشتقبلية الناجحشة درجشة مشن الالمركزيشة يف جهشود الوسشاطة القطريشة. 

فكشام سشبق أن أرشنشا، إن القشدرة التفاوضيشة تقشع كلهشا تقريبشاً يف يشد مجموعشة صغشرية مشن الششخصيات األساسشية. 

ففشي الوقشت الحايل هنشاك عدد قليل من الدبلوماسشيني، بدرجاتهشم املختلفة، 

ممشن يلكشون التدريشب والخشرة الروريشني السشتبدال جاذبيشة بعشض األفراد 

وعالقاتهشم الششخصية مثشل األمشري السشابق حمشد بشن خليفشة أو حمشد بشن 

جاسشم. وسشيتطلب املزيشد مشن جهشود الوسشاطة بنيشة معرفيشة أعمشق، مشن 

ششأنها أن توفّشر محللشني سياسشيني وتاريخيشني عشىل مسشتوى الدولشة لشوزارة 

الخارجيشة. وفيشام يششارك موظفشو وزارة الخارجية يف تدريبات فشض النزاع، اإل 

أن هشذه التدريبشات تعتمشد القليشل مشن ذلك عىل التجشارب الَقطَرية السشابقة. إن تطوير هذه اإلمكانية املؤسسشاتية 

سشيزيد مشن قشدرة قطشر عشىل االلتشزام الطويشل األمشد، مشام يجعشل مسشاعي الوسشاطة واملتابعشة أقشل اعتشامداً عشىل 

األفشراد الرئيسشيني وأقشل تأثشراً بتغشري املوظفني. وسيسشمح ذلك لألمري بأن ينأى بنفسشه عشن حيثيات عمليشة التفاوض 

وتوابعهشا، إال إذا كان حضشوره رضوريّشاً كشرأس للدولشة.

ومشن منطلشق بنشاء هشذه البنيشة التحتيشة مشن املعرفشة، عشىل قطشر أن توثشق جهودهشا الوسشاطية عشن كثشب. ومع أن 

بعشض املعلومشات املعتمشدة عشىل التوثيشق الفشردي واملجموعشات الششخصية متوفشرة، إال أنشه يستحسشن لقطشر أن 

تسشجل تلقائيّشاً تجربتهشا يف الوسشاطة وحفظهشا يف املخشزن القومشي. عشىل هشذا التوثيشق أن يرتبشط بتحاليشل لتجشارب 

قطشر يف الوسشاطة متاحشة للعامشة، مشام قشد يسشاعد يف صياغة املزيشد من تحاليشل النزاعات قبشل القيام بأي مسشاٍع يف 

االلتزامات املستقبلية الناجحة “يف نهاية املطاف، ستتطلب 
درجة من الالمركزية يف جهود 
الوساطة القطرية.
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املسشتقبل. ويكشن لجامعشة قطشر ومؤسسشات التعليشم العشايل األخشرى أن تسشاعد يف هشذه املسشاعي من خشالل توفري 

التدريشب والقيشام باألبحشاث حشول موضشوع فشض النزاعشات والوسشاطة، وذلشك باإلضافشة إىل عمشل دراسشات معمقشة 

حشول سياسشة وثقافشة الشدول التشي مشن املرجشح لقطشر أن تتوسشط فيها.

وبالنظشر إىل األمشام، يكشن لقطشر أن توسشع قدرتها عىل التوسشط من خشالل التعاون مع جهات أخشرى. ويكن تحقيق 

ذلشك مثشالً مشن خشالل تأسشيس هيئشة غشري حكوميشة تجمشع بشني ششخصيات رسشمية وخشراء لقانونيشني مشن املنطقشة، 

كاألخشر االبراهيمشي ورشيشف بسشيوين واألمشري حسشن بشن طشالل وغريهشم. فهشم يتمتعشون بعقشود مشن الخشرة يف 

الوسشاطة وحشل النزاعشات والششهرة والعالقشات الششخصية يف الشرشق األوسشط كلشه. ويكشن تحقيشق ذلك عىل نسشق 

مركشز الحشوار اإلنسشاين ومركشز كارتشر ومبشادرة إدارة األزمشات والتي متثشل جميعها منشاذج ابتكارية. وقد تسشاعد هذه 

املقاربشة التعاونيشة غشري الحكوميشة بوضع األسشس للوسشاطة والحوار الناجحني مع وضع مسشافة بني قطشر ومثل هذه 

الجهشود خشالل املراحشل األوىل التشي غالبشاً ما تكشون محفوفة باملصاعشب والعقبات السياسشية. وقد يسشاعد ذلك عىل 

طأمنشة الجشريان يف مشا يتعلشق بدوافشع قطشر ويقشوي مفهشوم عشدم انحيازهشا مشن خشالل وضشع مسشافة بني الوسشاطة 

وأهشداف سياسشتها الخارجيشة. ويكشن لقطشر أيضشاً السشعي لتعشاون محتمشل مشع دول أخشرى لديهشا خشرة طويلشة يف 

الوسشاطة، كالرنويشج والسشويد، لتقديشم النفشاذ واملسشاعدات املالية والدعم اللوجسشتي، ويف الوقت نفسشه االسشتفادة 

مشن اإلمكانيشة والخشرة املثبتتشني التشي تتمتشع بهشام الهيئات الدبلوماسشية لهشذه الدول. ومشن املرجشح أن تكون هذه 

الشرشاكات مفيشدة بششكل خشاص عىل مسشتوى توسشيع اإلمكانيشات القطريشة لتطبيشق ومتابعة جهود الوسشاطة.

يف النهايشة، نظشراً للسشجل املتناقشض للدبلوماسشية القطريشة، يُنصشح بأن تعيد قطر ضبشط مقاربتها السشتخدام الحوافز 

املاليشة مشن أجشل الرتكيشز عشىل االسشتثامر الطويشل األمشد بشدل النتائشج القصشرية األمشد. وبششكل عشام، عشىل الوسشطاء 

أن يتجنبشوا اسشتخدام أمشوال الدولشة لتحفيشز املششاركني أكانشوا قشادة سياسشيني أو فصائشل معيّنشة، وبشدالً مشن ذلشك 

أن يضمنشوا اسشتخدام املسشاعدات املاليشة لدعشم تطبيشق اتفشاق محتمشل مشن خشالل االسشتثامرات االسشرتاتيجية يف 

االقتصاديشات املحليشة وبنشاء القشدرات الحكوميشة. وحني تقرر قطشر أن تقدم الدعم املايل للوسشاطة السياسشية، يجب 

أن تفعشل ذلشك بششكل ششفاف ويكشن تعقبشه لشدرء الششائعات بشأن األمشوال املمنوحشة تسشتخدم لرششوة املششاركني 

الرئيسشيني. قبشل كل يشء، إذا كانشت قطشر ستسشتخدم ثروتهشا املاليشة يف مناطشق النزاعشات، بالتشايل عليهشا الرتكيز عىل 

املسشاعدات اإلنسشانية والتنميشة االقتصاديشة ومششاريع بنشاء السشالم. وتعتشر هشذه املجاالت أساسشية ملعالجشة جذور 

أسشباب النزاعشات اإلقليميشة واالسشتثامر فيهشا سشيدعم قبول قطر كوسشيط رشعي. وسشيتيح هشذا الرتكيز دمجشاً أفضل 

للمسشاندة اإلنسشانية والدبلوماسشية والوسشاطة لشدى تحديشد أجندتها.

رغشم تحشّول قطشر نحشو الداخل مؤخراً، يبدو مشن املرجح أنه باسشتخدام اسشرتاتيجيات فعالة، فإن الوسشاطة اإلقليمية 

وبنشاء السشالم قشد تشرز كعنشر أسشايس يف السياسشة الخارجيشة القطريشة. ومتثشل الهدنشة الظاهريشة يف العالقشات بشني 

دول مجلشس التعشاون الخليجشي فرصشًة لقطشر لتقييشم جهشود الوسشاطة وتعزيشز إمكانياتهشا، مشع الرتكيشز عشىل تعزيز 

إمكانيشات مشا بعشد الوسشاطة. إّن مكاسشب قطشر باملقارنشة مشع اآلخريشن، مبشا يف ذلشك عالقاتهشا السياسشية املختلفشة 

وثروتهشا املاليشة الكبشرية واسشتعدادها للعشب دور بنشاء يف املنطقشة، يجعشل مشن املرجشح بشأن يُنظشر إليهشا مشن جديشد 
“كوسشيط يف املحادثشات، ويف التعشاون والنهشوض بالسشالم” ، عشىل حد قشول وزير الخارجيشة القطري خالشد العطية.128



الوساطة القطرية:
31 ما بني الطموحات واالنجازات

العنوانالتاريخ
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قطر تفاوض عىل إطالق رساح املغربيني املختطفني من قبل جبهة البوليساريو يف الصحراء الغربيةفرباير 2004
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مليون دوالر لتنمية صعدة.

تستضيف قطر املفاوضات بني الفصائل اللبنانية املتخاصمة نتج عنها اتفاق الدوحة.مايو 2008

تعنّي الجامعة العربية قطر للتوسط يف محادثات دارفور للسالم.سبتمرب 2008
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الرئيس السوداين عمر البشري وحركة العدال واملساواة يوقعان عىل اتفاقية وقف إطالق النار يف 

الدوحة

الرئيس السوداين عمر البشري وحركة التحرير والعدالة يوقعان عىل اتفاقية وقف إطالق النار يف مارس 2010
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تتوصل جيبويت إريرتيا إىل اتفاق وقف إطالق النار حول النزاع عىل الحدود بفضل الوساطة يونيو 2010

القطرية

تفاوض قطر عىل تجديد اتفاق وقف إطالق النار الذي أبرم يف فربايرأغسطس 2010

تفوز قطر باستضافة كأس العامل 2022ديسمرب 2010

مرفق: التواريخ الرئيسية يف الوساطة القطرية
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تدعم قطر جامعة العربية للتدخل يف ليبيامارس 2011

تشارك قطر يف ائتالف للتدخل يف ليبيامارس- أغسطس 2011

توقع حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وثيقة الدوحة للسالم يف دارفوريوليو 2011

تعلّق الجامعة العربية عضوية سوريا بدعم من قطرنوفمرب 2011

يصبح األمري حمد أول رئيس دولة عريب يزور غزة منذ استالم حامس زمام السلطةأكتوبر 2012

يحل الشيخ متيم مكان والده الشيخ حمد كأمري للبالديونيو 2013

يطيح انقالٌب عسكري بالرئييس املرصي ذو التوجه اإلسالمي محمد مريس والذي يتمتع بدعم يوليو 2013

قطري

 تسحب كلٌّ من اململكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية املتحدة سفراءها من قطرمارس 2014

 تساعد الوساطة القطرية يف إطالق رساح 13 راهبة مخطوفة من معلوال يف سوريا

يسّهل املسؤولون القطريون عملية تبادل الرقيب األمرييك بو برغدال مقابل االفراج عن عنارص يونيو 2014

من طالبان كانوا معتقلني لدى الواليات املتحدة.

تتم مفاوضات وقف إطالق النار يف غزة بوساطة مرصية يف القاهرة عىل الرغم من اقرتاحات أن يوليو – أغسطس 2014

تكون قطر وسيطاً مع حامس. 



الوساطة القطرية:
33 ما بني الطموحات واالنجازات

الهوامش

1 “توجيهات األمم املتحدة من أجل وساطة فعالة”، األمم املتحدة، أغسطس 2012.

http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20
Effective%20Mediation.pdf. 

2 مويل ملني، “When States Mediate”، بنسلفانيا ستيت جورنال أوف لوو أند إنرتناشونال أفريز 2، رقم 4، )أبريل 2013(: 

 .90-78 

3 كرستني إنجيريسن وآيفر نيومان وسايغليندي غستول، “Small States in International Relations”، )سياتل: جامعة 

 واشنطن، 2012(.

4 إيفان هوفامن وديفيد كارمنت، “Introduction”، كاناديان فورين بوليي جورنال 19 رقم 1 )2013(: 6-12؛ وليام 

 زرمتان، “Mediation Roles for Large Small Countries” كاناديان فورين بوليي جورنال 19 رقم 1 )2013(: 25-13.

 Global Networks of“ يف ”Switzerland’s Experiences in Peace Mediation“ ،5 دايفد النز وسايون مايسن

Mediation: Prospects and Avenues for Finland as a Peacemaker”، توكو بيبارينن وفيل برامر، تقرير املعهد 
 الفنلندي للشؤون الدولية الش32 )هلسنيك: املعهد الفنلندي للشؤون الدولية، 2012(.

6 بريت جونييمي، “Finland: A Non-Traditional Peacemaker”، كاناديان فورين بوليي جورنال 19، رقم 1 )2013(: 

 Mapping Mediators: A Comparison of Third Parties and“ ،53-59؛ سايون مايسون وداميانو سغايتامايت
 Implications for Switzerland”مركز الدراسات االسرتاتيجية واملعهد االتحاد السويرسي للتكنولوجيا، 2011.

7 تشمل بعض النزاعات التي سعت قطر للتوسط فيها تلك الحاصلة يف لبنان وفلسطني واليمن والسودان وجيبويت وإريرتيا 

 واملغرب وموريتانيا.

8 بحسب إحصاءات منظمة الصحة العاملية، يوفّر النظام الصحي يف قطر قرابة 1.2 رسير لكل ألف شخص، أي ما هو أدىن 

 Hospital beds“ ، بكثري من معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي يناهز 1000/3.8. أرقام من البنك الدويل
http://data.worldbank.org/indicator/ ،World Development Indicators Online ،”)per 1,000 people(

SH.MED.BEDS.ZS. 

 Qatar’s Leadership Transition: Like“ ،9 يكنك مراجعة مناقشة السياسة الخارجية القطرية ألندرو هاموند

http://www.ecfr.eu/ ،2014 موجز السياسة رقم 95، املجلس األورويب للشؤون الخارجية، فراير ،”Father, Like Son
 publications/summary/qatars_transition_like_father_like_son304 

10 حبيب الرحمن، “The Emergence of Qatar: The Turbulent Years 1627-1916 “ )لندن: كيغان بول، 2005(، 69؛ 

 The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab“ ،روزماري سعيد زحالن
 Emirates and Oman” نسخة منقحة )إثيكا، مطبعة إثيكا ، 1998(، 100.

 11 مهران كمرافا، “Qatar: Small State, Big Politics” )نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل، 2013(، 116. 

 12 مقابلة للكاتب مع مسؤول رفيع املستوى يف وزارة الخارجية، الدوحة، يناير 2014.

 13 قدرة قطر عىل تصدير الغاز املسال تعني أنها مل تعد تعتمد عىل األنابيب التي تجتاز الدول املجاورة.



34

http:// ،World Development Indicators Online ،”GDP )Current US$(“ ،14 األرقام مأخوذة من البنك الدويل

data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.

 ،The World Factbook ،”15 قُدر الدخل العام بش 102.100 دوالر يف العام 2013. وكالة االستخبارات املركزية، “قطر

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html. 

16 راجع جيل كريستال، “Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar”، النسخة 

 الثانية. )كامريدج: مطبعة جامعة كامريدج، 1995(.

 17 كمرافا، قطر: دولة صغرية بثقل سيايس كبري، 117

 18 مقابلة للكاتب مع مهندس برتول كبري يف قطر، الدوحة، يناير 2014.

19 ج. بيرتسون، “Qatar and the World: Branding for a Micro-State”، ميدل إيست جورنال 60، رقم 4 )خريف 

.748-732 :)2006 

 20 مقابلة للكاتب مع استشاري كبري لوزير الخارجية السابق، َعاّمن، ديسمر 2013.

 21 مقابلة للكاتب مع مسؤول رفيع املستوى يف وزارة الخارجية، الدوحة، يناير 2014.

22 كريستوفر بالنشار، “Qatar: Background and U.S. Relations”، مركز أبحاث الكونجرس األمرييك، 30 يناير 2014، 

http://fas.org/sgp/crs/mideast/RL31718.pdf. 

23 انتقد بياٌن ملراسلني بال حدود كل من الواليات املتحدة وكندا وخمس دول أخرى ملنع أو فرض الرقابة أو “التضييق” 

عىل ما تبثه الجزيرة. “تشجب مؤسسة مراسلني بال حدود التضييق عىل القناة الفضائية العربية الجزيرة”، 27 يناير 2005، 
.http://en.rsf.org/qatar-reporters-without-borders-condemns-27-01-2005,12380.html 

 24 مقابلة الكاتب مع محلل سيايس يف الدوحة، الدوحة، سبتمر 2013.

http://www. ،2008 ذا نيويورك تايز، 9 يوليو ،”Qatar, Playing All Sides, Is a Nonstop Mediator“ ،25 روبرت ورث

nytimes.com/2008/07/09/world/middleeast/09qatar.html?pagewanted=all&_r=0. 

 Remarks“ ،26 مقابلة الكاتب مع مستشار سابق لوزير الخارجية القطرية السابق، عاّمن، ديسمر 2013؛ ريتشارد أرميتاج

with First Deputy and Foreign Minister Hamadbin Jassim bin Jabr al-Thani”، أرشيف وزارة الخارجية 
http://2001-2009.state.gov/s/d/former/armitage/remarks/31622.htm. ،2004 األمريكية، 20 أبريل 

 27 الشيخ حمد بن جاسم آل ثاين، مقابلة مع أحمد منصور، بال حدود، الجزيرة، 24 يونيو 2014.

 28 الشيخ مقابلة تشاريل روز مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاين، شاريل روز، قناة يب يب إس، 12 مايو 2014.

.80 ،”When States Mediate“ 29 ملني 

 Selected Essays: يف ”Introduction: Or How to Study and Do Research On Mediation“ ،30 جاكوب بركوفيتش

 Theory and Practice of International Mediation، جاكوب بركوفيتش. )لندن: روتلدج، 2011( 10-1.



الوساطة القطرية:
35 ما بني الطموحات واالنجازات

 Small-State Mediation in International Relations: The Algerian Mediation of the Iranian“ ،31 رندا سليم

 ،Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Management يف ،”Hostage Crisis
 Small is Credible:“ ،جاكوب بركوفيتش وجفري روبن )نيويورك: مطبعة سانت مارتن، 1992(، 206-231؛ دانييل ليرفيلد

Norway’s Niche in International Dispute Settlement”، ناغوشياشني جورنال 11، رقم 3 )1995(: 201-207؛ 
دينيول جونز، “Cosmopolitan Mediation? Conflict Resolution and the Oslo Accords”، )مانشسرت: مطبعة 

 Grasping the Nettle: يف ”Mediation in the Most Resistant Cases“ ،جامعة مانشسرت، 1999(؛ جاكوب بركوفيتش
Analyzing Cases of Intractable Conflict تشسرت كروكر، فن أولرس هامبسون وباميال آل )واشنطن العاصمة: مطبعة 
 The Value Added of Smaller States in Peace Mediation:“ ،معهد السالم األمرييك ، 2005(، 99-122؛ بيرت كوملان
 ،Global Networks of Mediation: Prospects and Avenues for Finland as a Peacemaker يف ”Smart Peace
توكو بيبارينن وفيل برامردز، تقرير املعهد الفنلندي للشؤون الدولية رقم 32، املعهد الفنلندي للشؤون الدولية، 5 مارس 

.2012 

 Ronald Fisher, ”Pacific, Impartial Third-Party Intervention in International Conflict: A“ ،32 رونالد فيرش

 Beyond Confrontation: Learning Conflict Resolution in the Post-Cold War يف ”Review and an Analysis
 Era لجون فاسكيز، جايس جونسون، سانفورد جاف وليندا ستاماتو )آن أربور: مطابع جامعة ميشيغان، 1996(، 62-39.

 33 مهران كمرافا “Mediation and Qatari Foreign Policy”، ميدل إيست جورنال 65، )خريف 2011(، 542.

 34 مقابلة للكاتب مع عضو يف فريق التفاوض يف دارفور، أديس أبابا، مارس 2014.

 35 حمد بن جاسم يف مقابلة مع أحمد منصور

36 املصدر نفسه. تجدر اإلشارة إىل أن هذه املقابلة جرت يف مرحلة مصالحة نسبياً بني قطر والسعودية، بحيث أعادت 

اململكة سفريها إىل قطر بعد غياب دام خمس سنوات، ويقال إن السبب كان سخط من التغطية االنتقادية للسياسات 
 السعودية عىل الجزيرة وسياسة قطر الخارجية.

Wikileaks: Egypt Determined to Thwart Qatar Initiatives Including Darfur“ 37”، سودان تريبيون، 14 يونيو 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article39222 .2011 

 38 مقابلة مع مسؤول كبري يف وزارة الخارجية.

 39 راجع، مثالً، القرآن الكريم 4:128 )سورة النساء( و49:9 )سورة الحجرات(.

40 أسيل الرمحي، “Sulh: A Crucial Part of Islamic Arbitration”، ورقة دراسة رقم 08-45، كلية الحقوق يف كلية 

 لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، ديسمر 2008. 

41 بغض النظر عن دور الوساطة املحدود الذي لعبته قطر يف املغرب والذي أدى إىل أطالق رساح سجناء سياسيني يف العام 

.2004 

 42 مقابلة للكاتب مع مدير كبري يف قناة الجزيرة، الدوحة، فراير 2014.

43 مقابلة للكاتب مع أعضاء من فريق التفاوض يف دارفور، أديس أبابا، مارس 2014؛ مقابلة للكاتب مع مسؤولني مختلفني يف 

 صنعاء، أغسطس 2010.

44 مقابلة أجراها أحمد منصور مع الشيخ حمد بن جاسم.



36

45 مجموعة األزمات الدولية، “Yemen: Defusing the Saada Time Bomb”، تقرير الرشق األوسط رقم 86، مايو 2009، 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/086-yemen-
defusing-the-saada-time-bomb.aspx

46 املصدر نفسه.

47 سامي دورليان، “The Sa’da War in Yemen: Between Politics and Sectarianism”، ذا مسلم وورلد 101، رقم 2 

 )أبريل 2011(، 202-181.

48 ديفيد روبرتس، “Understanding Qatar’s Foreign Policy Objectives”، ميديتريانيان بولويتكس 17، رقم 2 

.239-233 :)2012( 

 49 مقابلة مع مسؤول كبري يف وزارة الخارجية.

50 اتصاالت الكاتب مع وزيرة حقوق اإلنسان وهيبة فارع، صنعاء، أغسطس 2010. راجع أيًضا سلطان بركات، دافيد 

كانويل، شون ديل، ألكساندرا لويس، “On the Edge of Failure: Conflict and Crisis in Yemen”، وحدة إعادة 
 Regime and Periphery in ،اإلعامر والتنمية بعد الحرب يف جامعة يورك، 2011؛ باراك سلموين، بريس لوادو، مدلني ولز

 Northern Yemen: The Houthi Phenomenon )سانتا مونيكا: مؤسسة راند، 2010(.

.”Mediation and Qatari Foreign Policy“ ،51 كمرافا 

 52 اتصاالت الكاتب مع وزير الدولة اليمني لشؤون الرملان ومجلس الشورى، صنعاء، أغسطس 2010.

.”Yemen: Defusing the Saada Time Bomb“ ،53 املصدر نفسه. راجع أيضاً مجموعة األزمات الدولية 

.”Yemen: Defusing the Saada Time Bomb“ ،54 مجموعة األزمات الدولية 

.”On the Edge of Failure“ ،55 بركات وأخرون 

.22 ،”Yemen: Defusing the Saada Time Bomb“ ،56 مجموعة األزمات الدولية 

http://www.reuters. ،2011 رويرتز، 12 يناير ،”Timeline: Events Leading to New Lebanon Crisis“ 57

com/article/2011/01/12/us-lebanon-hariri-events-idUSTRE70B5VK20110112. راجع أيضاً باسل صلوخ، 
“?Lebanon—Where Next for Hezbollah: Resistance or Reform”، االتفاق 25، موارد االئتالف، أغسطس 2014، 

.105-100 ،”http://www.c-r.org/sites/default/files/Accord25_Lebanon.pdf“ 

58 مقابلة ألحمد منصور مع الشيخ حمد بن جاسم. بحسب رئيس الهيئة العليا لإلغاثة يف لبنان، خصصت 47 دولة 900 

 مليون دوالر لجهود إعادة اإلعامر فيام تعهدت قطر بتوفري 33 باملئة من املبلغ. اتصاالت الكاتب، بريوت، ديسمر 2008.

 59 طوين عطاالله، “اتفاق الدوحة: بناء ثقافة املواثيق يف لبنان من أجل مواطنة فاعلة”، )بريوت: املكتبة الرشقية، 2009(.

 60 مقابلة مع مستشار كبري لوزير الخارجية القطري السابق. 

61 سايون حداد، “Lebanon: From Consociationalism to Conciliation”، ناشوناليزم إند إثنيك بوليتيكس 15، رقم 3 

.416-398 :)2011( 



الوساطة القطرية:
37 ما بني الطموحات واالنجازات

 62 عطاالله، “اتفاق الدوحة”؛ مقابلة للكاتب مع لجنة تنظيم املؤمتر من وزارة الخارجية، الدوحة، يناير 2014.

63 أندرز غلراندسن، “Bridging the Gulf: Qatari Business Diplomacy and Conflict Mediation” )أطروحة 

.”Mediation and Qatari Foreign Policy“ ،ماجستري، جامعة جورجتاون، 2010(؛ كمرافا 

64 “رشكة الديار القطرية السورية القابضة تعلن عن مرشوع منتجع خليج بني هاين السياحي”، وكالة األنباء الكويتية، 27 

.http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1887391&language=ar ،2008 فراير

65 أوزي ريب، “Qatar’s Relations with Israel: Challenging Arab and Gulf Norms”، ذا ميدال إيست جورنال 63، 

 رقم 3 )صيف 2009(: 459-443.

66 دومينيك موران، “Qatar Steps into the Breach”، سيكيوريت وتش، شبكة العالقات الدولية واألمن يف زيورخ، 24 مارس 

http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=98148. ،2009 

 Lebanon: The Constrained Democracy and its National“ ،67 سمري مقديس وفاديا كيوان وماركوس ماركتانر

Impact”، يف Democracy in the Arab World: Explaining the Deficit ، إبراهيم البدوي وسمري مقديس )لندن: 
 روتلدج، 2010(: 141-115.

68 مقابلة مع مسؤول كبري يف وزارة الخارجية؛ مقابلة للكاتب مع حيدر إبراهيم، مدير الدراسات السودانية، الدوحة، أبريل 

.2012 

69 لورا جونز، “Doha Agreement Could Actually Worsen Chances for Peace in Darfur”، كريستيان ساينس 

http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2011/0719/Doha-“ ،2011 مونيتور، 19 يوليو
”agreement-could-actually-worsen-chances-for-peace-in-Darfur 

.”Mediation and Qatari Foreign Policy“ ،70 كمرافا 

Sudan to Hold a Donor Conference for Darfur Development in October“ 71”، سودان تريبيون، 2 أغسطس 

.http://www.reliefweb.int/node/438398 ،2011 

72 حيدر إبراهيم، مقابلة؛ متارا وليد، “Qatar SWF Food Unit Eyes PAVA Stake, Seals Sudan Deal”، رويرتز، 29 

http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE59S0LW20091029?pageNumber=1&vi ،2009 أكتوبر
rtualBrandChannel=0. 

73 عبد الباقي جريل، “?Past and Future of UNAMID: Tragic Failure or Glorious Success”، ورقة موجزة من 

http://migs.concordia.ca/links/documents/Past_and_Future_ ،2010 هاند، مركز دارفور للعون والتوثيق ، يوليو
.6-5 ، of_UNAMID.pdf 

74 مجموعة األزمات الدولية، “Sudan’s Spreading Conflict )III(: The Limits of Darfur’s Peace Process ،” تقرير 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/211- ،2014 أفريقيا رقم 211، يناير
 .6 – 5 ،sudan-s-spreading-conflict-iii-the-limits-of-darfur-s-peace-process.aspx 

http://www. ،2012 رويرتز، 23 أكتوبر ،”Second Darfur Rebel Group Joins Peace Talks with Sudan“ 75

 .reuters.com/article/2012/10/23/us-sudan-darfur-qatar-idUSBRE89M1BH20121023 



38

.10-9 ،”Sudan’s Spreading Conflict )III(“ ،76 مجموعة األزمات الدولية

 9 ، Sudan Tribune ،”Qatar Large Investments in Egypt and Algeria an ”Embarrassment“ to Sudan“ 77

.http://www.sudantribune.com/spip.php?article45138 ،2013 يناير

78 اتصاالت الكاتب مع مجموعة من قادة املجتمع املدين يف دارفور شاركوا يف مفاوضات الدوحة، أديس أبابا، فراير 2014؛ 

http://www.enoughpro- ،2010 مرشوع كفى، 6 أبريل ،”The Darfur Peace Process: Recipe for a Bad Deal?“
ject.org/publications/update-doha.

Drafting in Doha: An Assessment of the Darfur Peace Process and Cease-“ ،79 بول وليمز وماثيو سيمبسون

fire Agreements”، يف Monopoly of Force: The Nexus of DDR and SSR، ميالن سيفيك ومايكل ميكلوتشيك 
)واشنطن العاصمة: مطابع جامعة الدفاع الوطني(، 2011، 60-41.

 80 مقابلة مع مستشار كبري لوزير الخارجية السابق يف قطر.

.”Yemen: Defusing the Saada Time Bomb“ ،81 مجموعة األزمات الدولية 

 82 رئيس لجنة التخطيط للمؤمتر من وزارة الخارجية، مقابلة.

.74-67 ،”Bridging the Gulf“ ،83 غلراندسن 

 84 عطاالله، “اتفاق الدوحة”.

 85 مقابلة مع رئيس لجنة التخطيط للمؤمتر من وزارة الخارجية.

.554 ،”Mediation and Qatari Foreign Policy“ ،86 كامرافا 

.Regime and Periphery in Northern Yemen ،87 ساملوين ولويدويل وولز 

 88 املصدر نفسه، 186.

.”Lebanon: From Consociationalism to Conciliation“ ،89 سايون حداد 

90 للمزيد عن نظرية نضوج النزاع، راجع وليام زارمتان، “Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond”، يف 

International Conflict Resolution After the Cold War، بول سرتن ودانييل دروكامن )واشنطن العاصمة: مطابع 
 املعهد الوطني، 2000(، 250-225.

 91 وليام بيكارد، “Trading Broken Daggers” )أطروحة متقدمة، جامعة بنسلفانيا، 2010(.

Taming Intrac- ،راجع تشسرت كروكر، فني أوسلر هامسون وباميال آل ،”Entry Point“ 92 للمزيد من التفاصيل عن فكرة

 table Conflicts: Mediation in the Hardest Cases )واشنطن العاصمة: مطابع معهد السالم األمرييك، 2004(.

http://www.enoughproject.org/ ،2012 مرشوع كفى، أغسطس ،”Failing Darfur“ ،93 عمر إسامعيل وأنيت الروكو

publications/failing-darfur. 



الوساطة القطرية:
39 ما بني الطموحات واالنجازات

 94 مقابلة مع رئيس لجنة التخطيط للمؤمتر من وزارة الخارجية.

http:// ،2012 كريستيان ساينس مونيتور، 28 مارس ،”Qatar Builds a Brand as a Mediator“ ،95 إليزابث ديكنسون

www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0328/Qatar-builds-a-brand-as-mediator. 

 96 مقابلة الكاتب مع أكاديية كبرية )رقية أبو رشف( يف جامعة جورجتاون – قطر، الدوحة، أبريل 2012.

Qatar Says Ready to Participate Actively in Darfur Economic Development“ 97”، سودان تريبيون، 5 يونيو 

 Qatar SWF Food“ ،؛ وليدhttp://www.sudantribune.com/Qatar-says-ready-to-participate, 39111 ،2011
.”Unit 

 Housing Reconstruction as Socio-Economic Recovery and Statebuilding:“ ،98 سلطان بركان وستيفن زيك

Qatar’s Rela-“ ،هاوسنيغ ستوديز 26، رقم 1 )2011(: 133-154؛ أوزي رايب ،”Evidence from Southern Lebanon
.”tions with Israel 

 99 مقابلة مع مستشار كبري لوزير خارجية قطر.

100 املصدر نفسه: “قطر تؤكد جهود الوساطة يف الدوحة”، U.S. Diplomatic Cable 08DOHA799، 9 نوفمر 2011، 

.http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=177488 

.”Qatar Builds a Brand“ ،101 إليزابث ديكنسون 

102 اتصاالت الكاتب مع فرانسسك فندريل، رئيس بعثة األمم املتحدة الخاصة ألفغانستان وممثل خاص سابق لالتحاد 

 األورويب يف أفغانستان، يورك، يوليو 2014.

.”Qatar’s Relations with Israel“ ،103 أوزي رايب 

 104 مقابلة مع مسؤول قطري كبري سابق.

http://www.reuters.com/ ،2011 رويرتز، 21 يناير ،”Al Jazeera TV Makes Waves with Tunisia Coverage“ 105

.article/2011/01/21/tunisia-jazeera-idAFLDE70J1YX20110121 

106 فيليب سيب، تأثري الجزيرة )واشنطن: Potomac Books، 2008(؛ هيو مايلز، “The Al Jazeera Effect”، فورين 

.http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/08/the_al_jazeera_effect ،2011 بوليي، 8 فراير 

 107 مقابلة مع مسؤول كبري يف وزارة الخارجية.

108 إيان بالك، “Qatar Admits Sending Hundreds of Troops to Support Libya Rebels”، 26 أكتوبر 2011، 

.http://www.theguardian.com/world/2011/oct/26/qatar-troops-libya-rebels-support 

109  رىل خلف وأبيغايل فيلدينغ سميث، “Qatar Bankrolls Syrian Revolt with Cash and Arms”، فايننشال تايز، 16 

.http://www.ft.com/cms/s/0/86e3f28e-be3a-11e2-bb35-00144feab7de.html#axzz3DSBkHrEO ،2013 مايو 

 110 مقابلة مع حيدر إبراهيم.



40

111 غيدو شتاينرغ، “Qatar and the Arab Spring: Support for Islamists and New Anti-Syrian Policy”، إس 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/con- ،2012  دبليو يب كومنتس 7، ستيفتونغ ويسنشافت أوند بوليتيك، فراير
 Beyond Sectarianism: The New Middle“ ، 4؛ غريغوري غوس ،tents/products/comments/2012C07_sbg.pdf
http://www.brookings.edu/research/ ،2014 دراسة تحليلية رقم 11، مركز بروكنجز الدوحة، يوليو ،”East Cold War

.papers/2014/07/22-beyond-sectarianism-cold-war-gause 

http://www.nytimes. ،2013 ذا نيويورك تايز، 8 يناير ،”Qatar Doubles Aid to Egypt“ ،112  أسوشييتد برس

.com/2013/01/09/world/middleeast/qatar-doubles-aid-to-egypt.html?_r=0 

http://mideastafrica.foreignpolicy. ،2013 فورين بوليي، 28 أغسطس ،”The Qatari Problem“ ،113  جريي شابريو

.com/posts/2013/08/28/the_qatar_problem 

http://www.reuters.com/ ،2011 رويرتز، 18 نوفمر ،”Libya UN Envoy Says Qatar Arming Islamists“ 114

.article/2011/11/18/idINIndia-60606220111118?irpc=984

115 مارك فالري، “Oman’s Mediatory Efforts in Regional Crises”، تحليل خبري، مركز موارد بناء السالم الرنويجي، 

http://www.peacebuilding.no/Themes/Peace-processes-and-mediation/publications/Oman-“ ،2014 مارس
”s-mediatory-efforts-in-regional-crises

http://www.dailynewsegypt.“ ،2014 رويرتز، 23 يناير ،”Egypt will Return $3bn to Qatar this Year“  116

.”com/2014/01/23/egypt-will-return-3bn-to-qatar-this-year 

 All According to Plan: The Rab’a Massacre and Mass Killings of Protesters“ ،117 منظمة هيومن رايتس وتش

،15 91  http://www.hrw.org/reports/2014/08/12/all-according-plan-0 ، 2014 12 أغسطس ،”in Egypt 

.Small State, Big Politics ،118 كامرافا 

http:// ،2013 فايننشال تايز، 24 سبتمر ،”Qatar Set to Adopt More Consensual Foreign Policy“ ،119 سايون كر

www.ft.com/cms/s/0/e016ba4c-246c-11e3-8905-00144feab7de.html#axzz2kj9p0Enu 

120 جاستني جنغلر، “Collective Frustration, But No Collective Action, in Qatar”، مرشوع أبحاث ومعلومات 

http://www.merip.org/mero/mero120713. ،2013 الرشق األوسط، 7 ديسمر 

 121 املصدر نفسه؛ مقابلة الكاتب مع طالب حقوق يف جامعة قطر، الدوحة، فراير 2014.

Qatar Makes Military Service Compulsory for Men for Up to Four Months“ 122”، ميدل إيست أونالين، 14  

.http://www.middle-east-online.com/english/?id=62601 ،2013 نوفمر 

 123 روبرت تاتل، “A Little Less Rich: Qatar Gas Dominance Challenged”، بلومرغ، 2 أبريل 2014.

124 زينب فتاح وروبرت تاتل، “Qatar Cuts Number of World Cup Stadiums Amid Rising Costs”، بلومرغ، 

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-20/qatar-cuts-number-of-world-cup-soccer- ،2014 21 أبريل
 Cold Wind Hits Qatar Art Scene as Gulf State Cuts“ ،؛ جورجينا أدمstadiums-amid-rising-costs.html

 Back” ، فايننشال تايز ، 13 يونيو 2014.



الوساطة القطرية:
41 ما بني الطموحات واالنجازات

125 وكالة الصحافة الفرنسية، “Qatar Confirms $88 Mn for Sudan Darfur Development: UN”، ريليف ويب 

http://reliefweb.int/report/sudan/qatar-confirms-88-mn-sudan-darfur- ،2014 20 أبريل ، ReliefWeb
development-un. 

http://www.al- ،2013 املونيتور، 3 مارس ،”The Qatar Channel Between Gaza and Israel“ ،126 شلومي إلدار

monitor.com/pulse/ru/originals/2014/03/qatar-egypt-gaza-israel-investments-communication-channel.
html. 

http:// ،2014 رويرتز، 22 يوليو ،”Qatar Emir Meets Saudi King in Jeddah to Discuss Gaza Fighting“ 127

 uk.reuters.com/article/2014/07/22/uk-qatar-saudi-idUKKBN0FR22X20140722. 

http://edition.cnn. ،2014 يس إن إن، 8 أغسطس ،”Qatar’s Open Door to Peace in Gaza“ ،128 خالد العطية

com/2014/08/08/opinion/al-attiyah-gaza-palestinians-israel-qatar/.



تّم إنشاء مركز بروكنجز الدوحة من خالل مبادرة من معهد بروكنجز يف واشنطن. يأخذ املركز من الدوحة مقرّاً له ويقوم 

بتحليالت سياسية وبحوث مستقلّة عالية الجودة عن منطقة الرشق األوسط. يحافظ املركز عىل سمعٍة اكتسبها من خالل 

التأثري السيايس والبحوث امليدانية املتطورة التي تركّز عىل القضايا االجتامعية، واالقتصادية، والجيوسياسية يف منطقة الرشق 

األوسط الكبري مبا يف ذلك العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية.

الحكومات  من  بارزة  شخصيات  مشاركة  تشمل  التي  والرامج  باألبحاث  الدوحة  بروكنجز  مركز  يقوم  رسالته،  ولتحقيق 

املتعلقة  الهامة  العامة  السياسات  قضايا  يف  سواء،  حّد  عىل  واألكادييني  اإلعالم  ووسائل  األعامل  وعامل  املدين  واملجتمع 

باملجاالت املحورية األربعة التالية:

الدمقرطة واإلصالح السيايس والسياسات العامة.  -

العالقات بني منطقة الرشق األوسط والدول اآلسيوية الناشئة، مبا يف ذلك الشؤون الجيوسياسية واقتصاد الطاقة.  -

حل النزاعات وبناء السالم يف مرحلة ما بعد الراع.  -

اإلصالح التعليمي واملؤسي والسيايس يف دول مجلس التعاون الخليجي.  -

يعتر مركز بروكنجز الدوحة منر أبحاث معهد بروكنجز يف املنطقة بسبب انفتاحه عىل وجهات النظر كافة. 

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

سلطان بركات، زميل أول يف مركز سياسات الرشق األوسط مبعهد بروكنجز ومدير األبحاث مبركز بروكنجز الدوحة. يشغل 

أيضاً منصب أستاذ كريس ورئيس مجلس إدارة وحدة إعادة اإلعامر والتنمية بجامعة يورك. وقد ألف العديد من البحوث 

والدراسات املتخصصة بقضايا إدارة الراعات، وهشاشة الدولة، وإعادة اإلعامر ما بعد الحروب. ومن أخر إضافاته كتاب 

صدر حديثاً بعنوان: Understanding Influence: The Use of Statebuilding Research in British Policy، والذي 

نرش من قبل دار النرش الدولية )آشغيت( يف العام 2014. 
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