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Անդրանիկ Հարությունյան1 
 

«ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ» ԿԱՏԱՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Բանալի բառեր՝ Կատար, Ծոցի ճգնաժամ, կոմպլեմենտար 

քաղաքականություն, արաբական գարուն, Մուսուլման եղբայրներ, 

ածխաջրածնային ռեսուրսներ 
 

Սույն հոդվածի նպատակն է վեր հանել այն հիմնական 

գործոնները, որոնց վրա հենվում է Կատարի արտաքին 

քաղաքականությունը, ինչպես նաև քննարկել Կատարի 

Պետության քաղաքականության վերափոխումները «Երերք 

ծովերի համակարգում»2 «արաբական գարնան» համատեքստում: 

2017 թ․ հունիսին սկիզբ առած Ծոցի ճգնաժամը արդյունք էր 

Կատարի՝ Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի 

տարածաշրջանում վարած հավակնոտ քաղաքականությանը և 

ստանձնած ակտիվ դերակատարությանը։ Կատարը, ունենալով 

փոքր տարածք (11.586 կմ²) և բնակչություն (2.8 մլն, որից 330․000 

կատարցի), 1995 թ.-ից ի վեր վարում է ակտիվ 

քաղաքականություն՝ սկզբնապես հանդես գալով միջնորդական 

առաքելությամբ, հետագայում նաև անմիջականորեն ներգրավված 

լինելով տարածաշրջանում ընթացող մի շարք 

աշխարհաքաղաքական զարգացումներում։ 

1995 թ. պալատական հեղաշրջման արդյունքում իշխանության 

եկած էմիր Համադ բին Խալիֆա Ալ Թանին վերանայեց Կատարի 

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, էլ-

փոստ՝ a.harutyunian@mfa.am  
2 Մանրամասն տես՝ Դավիթ Հովհաննիսյան. «Տարածաշրջանային զարգացումներ. 

«Երեք ծովերի տեսություն», ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային 

հետազոտությունների կենտրոն, Վերլուծական տեղեկագիր համար 9, Երևան, 

2016թ., էջ՝ 8-36 



«ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ» ԿԱՏԱՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ … 
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արտաքին քաղաքականության ուղղություններն ու սկզբունքները՝ 

պահպանողական և մարգինալացված պետությունից Կատարը 

վերածելով տարածաշրջանային և գլոբալ համակարգերում ակտիվ 

խաղացողի։ Կատարի Պետությունը նոր դերակատարություն 

ստանձնեց տարածաշրջանում՝ հանդես գալով միջնորդական 

առաքելությամբ Մերձավոր Արևելքի երկրներում ընթացող (Իրաք, 

Լիբանան, Սուդան, Եմեն, Պաղեստին, Ջիբութի և այլն) 

հակամարտություններում։ Ստանձնելով միջնորդական դեր՝ 

Կատարը փորձում է լուծել իր համար կարևոր մի շարք խնդիրներ․ 

հաղթահարել երկրի սահմանափակ ժողովրդագրական, 

աշխարհագրական և ռազմական կարողությունները, զերծ պահել 

երկրի սահմանները այդ հակամարտությունների հնարավոր 

ներթափանցումից, խթանել երկրի տարածաշրջանային ու 

միջազգային հեղինակության աճը և հավասարակշռել 

տարածաշրջանում հակամարտող ուժերի ազդեցությունը։ 

Էմիր Համադը տարածաշրջանում Կատարի ինքնուրույն և 

հավակնոտ քաղաքականություն վարելու նպատակով 

գլխավորապես հենվում էր 4 գործոնների վրա, որոնք մինչ այժմ 

պահպանում են իրենց նշանակությունը Կատարի արտաքին 

քաղաքականության համար. 
 

1. Երկրի անվտանգության ամրապնդում 

Կատարը, Ծոցի տարածաշրջանում Բահրեյնից հետո 

ունենալով ամենափոքր թվով ռազմական ուժեր (12000), երկրի 

անվտանգության և պաշտպանության հարցում ապավինում է 

արտաքին ուժերի, առաջին հերթին ԱՄՆ աջակցությանը։ Դեռևս 

1992 թ. Կատարի և ԱՄՆ-ի միջև պաշտպանության բնագավառում 

կնքված համաձայնագրի շրջանակներում Կատարում 

տեղակայվել են ամերիկյան ռազմական ուժեր (Ալ-Ուդեյդի օդային 
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ռազմաբազա, Ալ-Սալիլահի ռազմաբազա), իրականացվում են 

համատեղ զորավարժություններ, ինչպես նաև Կատարը ԱՄՆ-ից 

գնում է նորագույն տեսակի սպառազինություն և ռազմատեխնիկա: 

Ալ-Ուդեյդը համարվում է ամերիկյան ամենամեծ ռազմաբազան 

Մերձավոր Արևելքում, որտեղ առկա է 11000-ից ավելի զինվոր: 

Այստեղ են տեղակայված նաև ԱՄՆ Կենտրոնական 

հրամանատարության, ԱՄՆ Հատուկ գործողությունների և ԱՄՆ 

օդային ուժերի կենտրոնական հրամանատարության 

կենտրոնակայանները, որոնք պատասխանատու են Մերձավոր 

Արևելքում, Կենտրոնական և Հարավային Ասիայում ամերիկյան 

ռազմական գործողությունների համակարգման համար3: 2019 թ. 

հունվարին ԱՄՆ-ի և Կատարի միջև ստորագրվել է ռազմաբազայի 

բարելավման և ընդլայնման մասին փոխըմբռնման հուշագիրը, որով 

Կատարը հանձնառություն է առնում հոգալու նախատեսվող 

ծախսերը, վերստին ընդգծում է երկու կողմերի 

շահագրգռվածությունը ռազմական ոլորտում 

համագործակցությունն առավել խորացնելու հարցում4: 

Միաժամանակ Կատարում գործում է նաև թուրքական 

ռազմաբազա, որը հիմնվել է 2014 թ. Կատարի և Թուրքիայի 

պաշտպանության նախարարությունների միջև կնքված 

համաձայնագրի շրջանակներում։ Ռազմաբազայում տեղակայված 

են օդային, ռազմածովային և ցամաքային ուժեր, հատուկ 

ստորաբաժանում, ինչպես նաև գործում է ուսումնական մաս՝ 

Կատարի զինված ուժերին վերապատրաստելու նպատակով: 2019 

թ. նոյեմբերին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի՝ Կատար 

կատարած այցի ընթացքում հայտարարվել է 2-րդ թուրքական 

                                                 
3 Մանրամասն տես՝ https://www.centcom.mil/ 
4 “U.S. and Qatar sign MoU Reaffirming Qatar’s Commitment to Supporting U.S. Military 

Activities at Al Udeid Air Base.”, https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/ 

1731648/us-and-qatar-sign-mou-reaffirming-qatars-commitment-to-supporting-us-military-a/ 
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ռազմաբազայի կառուցման աշխատանքների ավարտման մասին5: 

Թուրքիան Ծոցի ճգնաժամի բռնկումից ի վեր անվերապահորեն 

աջակցել է Կատարին՝ ոչ միայն դառնալով պարենային և այլ 

ապրանքների խոշոր մատակարարներից մեկը (ինչպես և Իրանը), 

այլև տեղակայելով Կատարում գործող թուրքական 

ռազմաբազայում 3000 հոգանոց զորախումբ, որի թվաքանակը 2019 

թ.-ի վերջին հասել է 5000-ի6: 

Երկրի ներքին անվտանգության և պաշտպանության 

ապահովումը թույլ է տվել Կատարին արտաքին 

քաղաքականության մեջ կենտրոնանալ ոչ ռազմական հարցերի 

վրա և տնտեսության զարգացմամբ ու արտաքին ներդրումների 

շնորհիվ հասնել իր առջև դրված նպատակներին։ 
 

2. Տարածաշրջանում կոմպլեմենտար քաղաքականության 

վարում 

Տեղակայված լինելով Սաուդյան Արաբիայի, Իրանի և Իրաքի 

հարևանությամբ՝ Կատարը փորձել է վարել հավասարակշռող 

քաղաքականություն երեք ուժերի միջև։ Լինելով Ծոցի արաբական 

երկրների համագործակցության խորհրդի անդամ, ըստ այդմ 

ունենալով սերտ քաղաքական և ռազմական համագործակցություն 

Ս. Արաբիայի հետ՝ Կատարը միաժամանակ ակտիվ 

հարաբերություններ է պահպանել Իրանի հետ, ինչպես նաև 

հանդես եկել Քուվեյթի օկուպացիայից հետո Իրաքի վրա 

սահմանված պատժամիջոցների վերացման օգտին։ 2003 թ. ԱՄՆ 

ներխուժումից հետո Իրաքը այլևս կորցրել է իր նախկին 

ազդեցությունը տարածաշրջանում և չի կարող որպես հակակշիռ 

ուժ հանդիսանալ Կատարի համար Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի 

                                                 
5 Turkey - Qatar Relations, https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/tu-forrel-qa.htm 
6 Erdogan: Turkey-Qatar military base serves regional 'stability', https://www.aljazeera.com/news/ 

2019/11/erdogan-turkey-qatar-military-base-serves-regional-stability-191125154550144.html 
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հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Այս պատճառով նաև 

Կատարը խորացրեց կապերը Թուրքիայի հետ՝ դիտարկելով 

վերջինիս հետ հարաբերությունները որպես հավասարակշռող 

գործոն վերոնշյալ մյուս ուժային կենտրոնների հետ 

հարաբերությունների համար։ 

Միաժամանակ Կատարը Ծոցի համագործակցության խորհրդի 

երկրներից առաջինն էր, որը տնտեսական հարաբերություններ 

հաստատեց Իսրայելի հետ 1996 թ.-ին, և Դոհայում բացվեց Իսրայելի 

առևտրային ներկայացուցչությունը Իսրայելի վարչապետ Շիմոն 

Պերեսի այցի ընթացքում։ Կատարը փորձում է նաև միջնորդական 

դերակատարություն ստանձնել իսրայելա-պաղեստինյան 

հակամարտության կարգավորման մեջ, որը որոշակի 

հաջողություններ է ունեցել հատկապես Իսրայելի ու Համասի միջև 

Գազայի շրջանում լարվածության թուլացման համատեքստում7: 

 

3. Տնտեսական ռեսուրսներ  

Կատարը համարվում է գազի պաշարներով հարուստ 

աշխարհում 3-րդ երկիրը։ Այստեղ է կենտրոնացած գազի 

համաշխարհային պաշարների շուրջ 13%-ը։ Միաժամանակ 

Կատարը հեղուկ գազի արտահանման ցուցանիշով առաջինն է 

աշխարհում (77 միլիոն տոննա)8: 2019 թ. նոյեմբերին Qatar Petroleum-

ը հայտարարեց Հյուսիսային հանքի ընդլայնման նախագծի մասին, 

որի իրականացմամբ մինչև 2027 թ. հեղուկ գազի արտահանումը 

կարող է ավելանալ 64%-ով՝ հասնելով 126 միլիոն տոննայի9: 

                                                 
7 Israel OKs more Qatari funds for Gaza to contain escalation, https://www.al-monitor.com/ 

pulse/originals/2020/02/palestine-gaza-qatar-grant-hamas-israel-deal-mossad-

emadi.html#ixzz6Okgxddl2 
8 Qatar maintains position as world’s largest LNG exporter in 2019: IGU, https://m.gulf-

times.com/story/661803/Qatar-maintains-position-as-world-s-largest-LNG-exporter-in-2019-IGU 
9 UPDATE 4-Qatar plans to boost LNG production to 126 mln T by 2027, 

https://www.reuters.com/article/qatar-energy-qp/update-3-qatar-plans-to-boost-lng-production-to-

126-mln-t-by-2027-idUSL8N2851HI 
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Բացի գազի պաշարներից, Կատարը տնօրինում է նաև 

նավթային պաշարների, որի ծավալը գնահատվում է 25,7 միլիարդ 

տակառ, իսկ օրական արտահանումը կազմում է 700․000 տակառ: 

2019 թ. հունվարին Կատարը հայտարարել է ՕՊԵԿ-ից դուրս 

գալու մասին, որի հիմնական պատճառը, ըստ կատարական 

կողմի, երկրի տնտեսական զարգացման ռազմավարության մեջ 

գազի արտահանման ծավալների մեծացման վրա կենտրոնանալն 

է10: Հարկ է նշել, որ այս որոշման կայացման մեջ իր դերն է 

խաղացել նաև 2017 թ. հունիսից շարունակվող Ծոցի ճգնաժամը։ 

Բացի հեղուկ գազի արտահանումից, Կատարը իրականացնում 

է նաև բնական գազի արտահանում Դոլֆին խողովակաշարի 

միջոցով, որը կապում է Կատարը ԱՄԷ-ի և Օմանի հետ։ Վերջինս 

կարող է Կատարի համար քաղաքական լծակ հանդիսանա 

Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած հակակատարական 

կոալիցիայի դեմ գործելու համար, սակայն հատկանշական է, որ 

Ծոցի ճգնաժամից հետո Կատարից ԱՄԷ և Օման գազի 

արտահանումը չի դադարել և օրական կազմում է 2 միլիարդ 

խորանարդ մետր11: 

Կատարը դիտարկում էր նաև Եվրոպա գազ արտահանելու 

նպատակով Կատար-Թուրքիա գազային խողովակաշարի 

կառուցման հնարավորությունը, որով Թուրքիայում 

նախատեսված էր միանալ Նաբուկո խողովակաշարին։ Այս 

պրոյեկտը պետք է անցներ Սիրիայի տարածքով, որն, ըստ 

տարբեր աղբյուրների, մերժվել է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-

Ասադի կողմից՝ հաշվի առնելով Ռուսաստանի շահերը։ Վերջինս 

կարող է համարվել գլխավոր դրդապատճառներից մեկը Կատարի 

                                                 
10 Qatar to withdraw from OPEC in January 2019, https://www.aljazeera.com/news 

/2018/12/qatar-withdraw-opec-january-2019-181203061900372.html 
11 Մանրամասն տես՝ https://www.dolphinenergy.com/ 
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կողմից Սիրիայի ընդդիմադիր խմբավորումներին քաղաքական, 

ֆինանսական, տեղեկատվական և այլ տեսակի օգնության 

տրամադրման հարցում։ 

Կատարը ածխաջրածնային ռեսուրսներից ստացված 

եկամուտները արտաքին ներդրումների տեսքով ուղղում է 

արտաքին քաղաքականության նպատակների իրականացմանը: 

2018 թ. Կատարի արտաքին գործերի նախարարի՝ Կատարի 

ներդրումների մարմնի12 խորհրդի նախագահ նշանակվելը 

լավագույնս խոսում է վերոնշյալ երկու հաստատությունների 

միահյուսված լինելու մասին13: 
 

4. Պետության բրենդիգի ձևավորում 

Ինչպես մյուս փոքր պետությունների, այնպես էլ Կատարի 

պարագայում ակտիվ քաղաքականություն վարելու համար 

անհրաժեշտ է միջազգային ճանաչողության ձեռքբերում: Այս 

նպատակին հասնելու համար 1996 թ. շեյխ Համադի կողմից 

ստեղծվել է ալ-Ջազիրա հեռուստակայանը, որը ներկայումս 

համարվում է միջազգային հանրության առջև Կատարի Պետության 

բրենդինգի լավագույն միջոց: Ի հավելումն ալ-Ջազիրայի՝ Կատարի 

փափուկ ուժի գործիքակազմի մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում Դոհան 

կրթական, գիտական, մշակութային և սպորտային միջազգային 

միջոցառումների հանգույցի վերածելու ռազմավարությունը: Այս 

ռազմավարության շրջանակներում Դոհայում տեղի են ունենում 

տարածաշրջանային և միջազգային նշանակության ամենամյա 

կրթական, սպորտային, մշակութային միջոցառումներ, իսկ 2022 թ.-

ին Կատարում տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ 

                                                 
12 Կատարի Պետությանը պատկանող ներդրումային հիմնադրամ, որը զբաղվում է 

արտաքին ներդրումների իրականացմամբ։ Ակտիվները գնահատվում են շուրջ 300 

միլիարդ դոլար։ 
13 Qatar shuffles cabinet, names new heads of wealth fund, state gas giant, 

https://www.reuters.com/article/us-qatar-politics-cabinet/qatar-shuffles-cabinet-names-new-

heads-of-wealth-fund-state-gas-giant-idUSKCN1N90AC, 
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Արաբական գարունը և Կատարի արտաքին 

քաղաքականության վերափոխումը 

2011 թ. արաբական երկրներում սկիզբ առած այսպես կոչված 

«Արաբական գարունը» շրջադարձային նշանակություն է ունեցել 

Կատարի արտաքին քաղաքականության համար: Կատարը 

տարածաշրջանում չեզոք քաղաքականություն վարող և 

հակամարտող կողմերի միջև միջնորդական առաքելություն 

իրականացնող պետությունից վերափոխվել է 

հակամարտությունների մեջ ներգրավված և որևէ կողմի 

աջակցություն ցուցաբերող տարածաշրջանային խաղացողի: 2011 թ. 

Լիբիայում ԱՄՆ գլխավորած միջազգային կոալիցիային ռազմական 

և ֆինանսական աջակցության ցուցաբերումը նշանավորեց Կատարի 

արտաքին քաղաքականության տրանսֆորմացիան։ 

Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում ընթացող 

զարգացումները Կատարը դիտարկում է որպես հնարավորություն 

վերաձևավորելու տարածաշրջանում ուժերի հարաբերակցությունը 

և ստանձնելու ակտիվ դերակատարություն ընթացող 

աշխարհաքաղաքական զարգացումներում: Այս նպատակին 

հասնելու համար Կատարը աջակցել է Թունիսում, Եգիպտոսում, 

Սիրիայում, Լիբիայում ընթացող հակակառավարական ցույցերին և 

գործընթացներին:  

Միաժամանակ Կատարը չի աջակցել Բահրեյնում սկսած 

զանգվածային ցույցերին՝ Ծոցի համագործակցության անդամ 

երկրների ներքին անվտանգությունը համարելով Կատարի 

անվտանգության բաղկացուցիչ մաս։ Այս պատճառով Ծոցի 

համագործակցության խորհրդի «Թերակղզու վահան» ուժերի 

կազմում վերջինս մասնակցեց (թեկուզև փոքրաքանակ ուժերով) 

Բահրեյն մուտք գործելու և իրավիճակը կայունացնելուն միտված 

գործողություններին, ինչպես նաև ֆինանսական աջակցություն 



Անդրանիկ Հարությունյան  

 

56 

(10 միլիարդ դոլար) է տրամադրել Բահրեյնին և Օմանին՝ մեղմելու 

վերոնշյալ երկրներում սոցիալ-տնտեսական վիճակը և պայքարելու 

ներքին ընդվզումների դեմ14: Նույն տրամաբանությամբ Կատարը 

Ծոցի համագործակցության խորհրդի շրջանակներում միասնական 

միջնորդական առաքելություն ստանձնեց Եմենում՝ փորձելով 

կայունացնել իրավիճակը այնտեղ, իսկ 2015 թ.-ին միացավ 

հութիների դեմ պայքարելու Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած 

կոալիցիային։ Ծոցի ճգնաժամի բռնկումից հետո Կատարը դուրս 

եկավ Ս. Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայից և ավելացրեց 

«Մուսուլման եղբայրներին» հարող Իսլահ իսլամիստական 

շարժմանը տրամադրվող աջակցությունը։ Դրա հետ մեկտեղ Եմենի 

իշխանությունը մեղադրում է Կատարին հութիների հետ գաղտնի 

հարաբերություններ հաստատելու և ռազմական, ֆինանսական ու 

տեղեկատվական աջակցություն տրամադրելու մեջ15: 

Արաբական գարնան համատեքստում քաղաքական, 

ֆինանսական և քարոզչական աջակցություն ցուցաբերելով 

«Մուսուլման եղբայրներ» կազմակերպությանը՝ Կատարը 

քաղաքական իսլամը դիտարկել է որպես գաղափարական հենք 

տարածաշրջանում ուժային կենտրոնների վերափոխման համար։ 

Բացի «Մուսուլման եղբայրներ» խմբավորումից, Կատարը 

աջակցել է նաև խմբավորմանը փոխկապակցված մի շարք 

իսլամիստական կազմակերպությունների, որոնց մեջ է նաև 

պաղեստինյան Համաս կազմակերպությունը։ 

Կատարի վարած ակտիվ քաղաքականությունը տարածա-

շրջանում, ներգավվածությունը մի շարք աշխարհաքաղաքական 

զարգացումների մեջ, «Մուսուլման եղբայրների» և այլ 

իսլամիստական խմբավորումների ֆինանսավորումը, Թուրքիայի և 

                                                 
14 “Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications”, Kristian Coates 

Ulrichsen, 2014, p. 16.  
15 Yemeni info official: Qatar provided Houthis with all kind of support, https://english.alarabiya.net 

/en/News/gulf/2018/06/23/Yemeni-info-official-Qatar-provided-Houthis-with-all-kind-of-support 
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Իրանի հետ հարաբերությունների խորացումը պատճառ են 

հանդիսացել Կատարի և Սաուդյան Արաբիայի, ԱՄԷ-ի, Եգիպտոսի 

ու Բահրեյնի միջև հարաբերությունների սրմանը։ 

Հարաբերությունների սրացումը դրսևորվում էր նաև Լիբիայում, 

Սիրիայում ընթացող հակակառավարական գործընթացներում 

ընդդիմադիր տարբեր խմբավորումներին ցուցադրվող 

աջակցությամբ։ Օրինակ՝ Սիրիայի պարագայում չնայած այն 

հանգամանքին, որ երկու կողմերն էլ աջակցում էին 

հակակառավարական ցույցերին և քաղաքական ու ֆինանսական 

աջակցություն տրամադրում սիրիական ընդդիմությանը, 

այնուամենայնիվ Կատարն ու Սաուդյան Արաբիան հետապնդում 

էին տարբեր նպատակներ։ Եթե Սաուդյան Արաբիան նպատակ 

ուներ Սիրիայում հաստատել սալաֆիական ռեժիմ, այդպիսով 

առավելության հասնել տարածաշրջանում իր հիմնական 

մրցակիցների՝ Թուրքիայի, Իրանի նկատմամբ, ապա Կատարը 

ձգտում էր Սիրիայում ձևավորել «Մուսուլման եղբայրներ» 

խմբավորման գլխավորությամբ իշխանություն, որը 

հնարավորություն կտա Սիրիայի միջոցով արտահանել Կատարի 

գազային պաշարները դեպի Եվրոպա։  

2014 թ. մարտին Սաուդյան Արաբիան, ԱՄԷ-ն, Բահրեյնը 

Կատարից ետ կանչեցին իրենց դեսպաններին՝ մեղադրելով 

վերջինիս Ծոցի համագործակցության խորհրդի սկզբունքների 

խախտման, անդամ երկրների ներքին գործերին միջամտության և 

իսլամիստական խմբավորումների ֆինանսավորման մեջ16: Ի վերջո 

Կատարը ստիպված էր երկրից արտաքսել «Մուսուլման եղբայրներ» 

խմբավորման վերին օղակի 7 անդամների։  

                                                 
16 “Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications”, Kristian Coates 

Ulrichsen, 2014, p 22 
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2017 թ. հունիսին Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի, ԱՄԷ-ի և 

Բահրեյնի կողմից հայտարարվեց Կատարի հետ դիվանագիտական 

հարաբերությունները խզելու և փաստացի շրջափակելու մասին։ 

«Արաբական քառյակը» 13 կետից բաղկացած վերջնագիր 

ներկայացրեց Կատարին, որտեղ հիմնական պահանջներից էր 

ահաբեկչական խմբավորումներին (Մուսուլման եղբայրներ, այլ 

իսլամիստական խմբավորումներ) ֆինանսական աջակցության 

դադարեցումը, Կատարում թուրքական ռազմաբազայի փակումը, 

Իրանի հետ հարաբերությունների ծավալի խիստ նվազեցումը, ալ-

Ջազիրա հեռուստակայանի գործունեության կասեցումը։ Վերոնշյալ 

պահանջների իրականացումը Կատարի կողմից կնշանակեր ետ 

կանգնել շեյխ Համադի որդեգրած տարածաշրջանում ակտիվ 

քաղաքականությունից, վերադառնալ մինչև 1995 թ. Կատարի 

կախվածությանը տարածաշրջանի մեկ ուժային կենտրոնից՝ 

Սաուդյան Արաբիայից, կորցնել պետության բրենդինգի գլխավոր 

ռեսուրսը։ Այս ամենը բնականաբար կխարխլեր նաև Կատարի 

իշխող ընտանիքի՝ Ալ Թանիի իշխանության դիրքերը ներքին 

լսարանի մոտ։ Ուստի Կատարի կողմից վերոնշյալ պահանջների 

մերժումը, իսլամիստական խմբավորումներին ֆինանսավորման 

շարունակությունը, Թուրքիայի և Իրանի հետ հարաբերությունների 

առավել խորացումը ցույց են տալիս Կատարի կողմից 

տարածաշրջանում ակտիվ դերակատարությանն ուղղված 

քաղաքական վարքագծի հետապնդումը։ Միաժամանակ Կատարը 

շարունակում է մասնակցել Ծոցի համագործակցության խորհրդի 

անվտանգությանը չվերաբերող ծրագրերին, իսկ 2019 թ. խորհրդի 

գագաթաժողովին մասնակցեց վարչապետի մակարդակով։ Այս 

ամենը, ինչպես նաև Ծոցի ճգնաժամի հանգուցալուծմանն ուղղված 

որոշակի քայլերի ձեռնարկման մասին Կատարի արտաքին գործերի 

նախարարի կողմից պարբերաբար արվող հայտարարությունները17 

                                                 
17 Qatar's foreign minister says there is a new initiative to end Gulf crisis, https://www.reuters.com/ 

article/us-gulf-crisis-qatar/qatars-foreign-minister-says-there-is-a-new-initiative-to-end-gulf-crisis-
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ցույց են տալիս Կատարի շահագրգռվածությունը «Արաբական 

քառյակի» երկրների հետ հարաբերությունները վերականգնելու մեջ, 

որը բացի քաղաքական, տնտեսական նշանակությունից ունի նաև 

կարևոր աշխարհաքաղաքական նշանակություն՝ հաշվի առնելով 

Կատարի արտաքին քաղաքականության համար տարածաշրջանում 

տարբեր ուժային կենտրոնների հետ միմյանց հավասարակշռող 

քաղաքականություն վարելու կարևորությունը։ 
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Andranik Harutyunyan 

(Summary) 

 

This study discusses the transformation of the regional foreign policy of the 

State of Qatar in the context of “Arab Spring”. Being a conservative and 

marginalized actor prior to the Emir Hamad ruling Qatar became a prominent 

actor in the regional and global stage assuming a mediating role in some 

MENA crises. The Arab uprisings were a turning point for the country’s 

regional policy shifting Qatar's focus from mediation and diplomacy to 

intervention in favor of Muslim Brotherhood or affiliated Islamist movements 

in regional conflicts. 

The key factors upon which the Qatari foreign policy is based were 

examined as well. Тhe strengthening of security and defense of the country 

with opening American and Turkish military bases in Qatar, conducting a 

balanced approach policy towards regional powers, enhancing country’s image 

and soft power in the global stage and directing economic resources revenues 

to foreign investments has created the solid base for the Qatari foreign policy. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕГО ПОЛИТИКИ КАТАРА В 

СИСТЕМЕ ТРЕХ МОРЕЙ  

Андраник Арутюнян 

(Резюмэ) 

В этой статье обсуждается трансформация регионального политики 

Катара в контексте Арабской весны. С правлением Эмира Хамада 

Катар превратился из консервативной и маргинальной страны в 

одного из главных акторов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

который выполняет активную посредническую роль во многих 

региональных кризисах. Арабская весна была поворотным моментом 

для Катара, который с посредничества и дипломатии переключился на 

вовлечение в некоторые региональные конфликты, поддержав 

организации Братьев-мусульман и других Исламистских группировок.  

В статье также обсуждаются ключевые факторы, над которыми 

оперируется внешняя политика Катара. Укрепление безопасности и 

обороны страны с военными базами США и Турции, проведение 

комплементарной политики в отношениях региональных силах, 

усиливание имиджа и мягкой силы страны и направления доходов из 

углеводородных ресурсов на внешние инвестиции формилируют 

крепкую базу для внешней политики Катара. 


