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 مقدمه

توانایی در تاثیرگذاری بر رفتار دیگران جهت انجام کند؛ اینگونه تعریف میت را جوزف نای بر اساس سنت متداول قدر

 ها و رفتار دیگرانبه نظر وی چندین راه برای تاثیرگذاری بر کنش. هاستندادن کاری که بر خالف خواست آن دادن یا

ت پول و پاداش؛ و سوم از طریق ها با تهدید، دوم تطمیع و اغوای آنان با پرداخنخست، مجبور کردن آن. وجود دارد

در همین راستا قدرت . شوددر حقیقت قدرت مترادف با منابع تولیدکننده آن تعریف می. جذب، همدست و همکار کردن

قطر خواهیم ادامه به بررسی قدرت نرم افزاری ه در ک به  سه دسته قدرت نرم، سخت و هوشمند تقسیم می شود

ها را ه این سوال پاسخ دهیم که منابع قدرت نرم قطر کدامند، و این کشور چگونه آنو تالش خواهیم کرد تا ب پرداخت

مهم ترین نکته در درک سیاست خارجی قطر و تشریح  .درراستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود قرار داده است

های المللی و ویژگیمبانی و اصول اولیه آن، دقت در طبقه بندی این کشور به عنوان کشوری کوچک در عرصه بین

های خاص باعث شده است بقا و حفظ امنیت زیربنای سیاست خارجی این این ویژگی .هاستخاص این گونه دولت

 .کشور کوچک باشد
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 سیاست خارجی قطر قدرت نرم در 

تا  1760 سالاز . های خاصی روبرو بوده استقطر مانند تمام کشورها برای تامین امنیت و حفظ بقا خود با چالش 

خلیفه بحرین، سلطان مسقط، : های مختلف ماننداز میان قدرت شکلی از قدرت، قطر متوجه نیاز خود به یک 1971

قطر از نظر جغرافیایی کشوری کوچک و آسیب پذیر است که برای . ها و انگلیس شدها، عثمانیایرانیان، عربستانی

برای  1995قطر تا  .حد شدن با کشورهای قدرتمندتر استمت ای، نیازمندایستادگی در برابر عوامل تهدیدزای منطقه

های سنتی این دیدگاه از سیاست. های بزرگ وابسته می دانستبه شدت به قدرت، خود را تامین حداقلی از امنیت

 توانستندهای مشخص شده به تنهایی نمیحوزهتصمیم قطر، نقشه راه، منابع مالی الزم و  .رهبران آن نشات می گرفت

ای زیادی داشت که از نظر ژئوپلتیکی ای و فرا منطقههای مورد نظر قطر رقبای منطقهحوزه. اهداف قطر را برآورده کنند

 .داشت را ای پرتنش بود و اختالفات ارضی همسایگان خودعالوه بر آن، قطر در منطقه. ودنددر شرایط بسیار بهتری ب

ستی مطرح گردد، بلکه از ه نه تنها به عنوان یک کشور طرفدار صلح و دوقطر برای رسیدن به اهداف خود، نیاز داشت ک

شود کشورهای باعث می مقامات قطر اعتقاد داشتند سیاست صلح و دوستی. های بزرگ حمایت شودسوی قدرت

چون  همچنین از نگاه آنان متحد شدن با کشورهایی. همسایه قطر سیاست های جدید این کشور را  تهدیدزا تلقی نکنند

بهترین راه برای حاکمان قطر در جهت نیل به این اهداف، افزایش قدرت نرم این . کردمیآمریکا، استقالل قطر را بیمه 

جایگاه بسیار ، های قدرت سـختکه از نظر شاخص کرده استقطر در حالی روی مسئله قدرت نرم تمرکز . کشور بود

قطر این بوده که در آن توجه چندانی به  ای مهم سیاست قدرت نرمهدر واقع، یکی از ویژگی. نازلی در منطقه دارد

سیاست قدرت نرم دولت قطر در برخی . آن دست کم گرفته شده است های قدرت سخت نشده یـا ضـرورتشاخص

اقتصادی این  رسد مهمترین آن عبـارت اسـت از رونـق کـم نظیـرشباهت داشته است که به نظر می جهات با ترکیه

 . المللی بسیار جالب توجه بوده است که برای ناظران بینکشور 

بوده که در عمل نیز  های دولتمردان قطرمسئله رشد و توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه دو دهه اخیر یطی یک

ی های رکودشرایطی که اقتصاد جهان با محدودیت ر و درخیهـای االدر س. انگیزی مواجه بوده استبا نتایج شگفت

 رشد به سریعترین رشد اقتصاد منطقه تبدیل شده و طبق نظر بسیاری کارشناسان دست به گریبان بـوده، قطـر از نظـر
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برخوردار  اقتدارگرا با وجود اینکه این کشور از یک سیستم سیاسی .دوش یبینی م یشز درخشان پـر نیطاد قاقتص دهآین

تری قرار دارد، اما در میان  جایگاه بسیار نازل ه دره بـا ترکیتوسعه سیاسی در مقایس هایبوده و به لحاظ شاخص

های اخیر شرایط توسعه سیاسـی در ایـن فضای نسبتاً بازتری دارد و در سال کشورهای شورای همکاری خلـیج فـارس

 اند، ؤثر بودهقطر م یـابی قـدرت نـرم در کنار این شرایط، عوامل مهمی که در قوام. حدی بهبود یافته است کشـور تـا

 شود. که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

  های بزرگدیپلماسی صلح و سازش و ائتالف سازی با قدرت. 1

 

حمله عراق به کویت در سال . کشورهای کوچک همیشه در مقابل عوامل خارجی مربوط به امور بین الملل آسیب پذیرند

رای کشورهای ها درس با ارزشی بارس و در طول جنگ نفت کشو حوادث روی داده در اولین جنگ خلیج ف 1990

از  .عربستان سعودی، بحرین و مدعیان داخلی خانواده سلطنتی، تهدید کوچکی برای قطر نیست. حاشیه خلیج فارس بود

ل را حش بوده که باید به طریقی آن نظر امیرحمد، آسیب پذیری در مقابل تهدیدات داخلی و بین المللی، بزرگترین چال

تنش . با تجاوز عربستان به قطر حالت جدی به خود گرفت 1992تنش میان دوحه و ریاض اولین بار در سال  .کردمی

با عربستان سعودی را به تعلیق در  1965به دنبال آن، قطر قرارداد مرزی . تکرار شد 1994های مرزی بار دیگر در سال 

های بلندمدت قطر با تنش .همکاری خلیج فارس خودداری کرد ورایدر جلسات ش آورد و به عنوان اعتراض، از شرکت

ت خارجی تهدیدا. به نفع بحرین حل شد 2001بحرین نیز بر سر جزایر حوار، با تصمیم دادگاه بین المللی الهه، در سال 

رگتر و بهره برداری های تکمیل کننده از قبیل تکیه بر حامیان قدرتمند در برابر همسایگان بزباعث شد قطر به استراتژی

 .از استراتژی نیچه اعتماد کند

نکشید که قطر متوجه شد چیزی طول . قطر در مناقشه با عربستان از حمایت انگلیس برخوردار بود 1970تا سال  

قطر در جنگ خلیج فارس به نیروهای ائتالف اجازه داد تا از  .ن بسیار خوبی برای انگلستان باشدتواند جانشیامریکا می

های نتیجه بخشی جهت انتقال قطر رایزنی 2001چنین در سال هم. خاک این کشور برای حمله به عراق استفاده کند

. مریکا که برای نظارت بر منطقه پرواز ممنوع جنوب عراق ایجاد شده بود، به پایگاه العدید قطر انجام دادآپایگاه نیروهای 
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االت متحده مبدل شد که تهاجم و اشغال هر دوی افغانستان و عراق را این پایگاه هوایی به مرکز فرماندهی مرکزی ای

دولت . اطق جنگی مورد استفاده قرار گرفتمدیریت کرد و به عنوان ابزار تامین نیروهای ایاالت متحده برای هر دو من

این پایگاه  .کرد ایگاهازسازی و تجهیز بیشتر این پبرای ب یمیلیون دالر 60مجدداً درخواست  2010اوباما در سال مالی 

مریکا وفادارتر از عربستان سعودی آخواست برای امیرحمد میدر واقع . باند هوایی خاورمیانه را داراست ترینطوالنی

، با استفاده از ثروت خود، موقعیت نظامی بدون تهدید و 1990پشتیبانی آمریکا باعث شد قطر از اواسط دهه .. باشد

گری برای وارد کردن خود در مناقشات رخ داده در خاورمیانه و خارج از آن به نقش واسطهاجرای : هایی نظیرمهارت

  .کشوری فعال در صحنه سیاست خارجی ظاهر شود نعنوا

ترین اشارات سیاسی که همسایگان شورای همکاری خلیج قطر برای حفظ دستاوردهای سیاسی خود، نه تنها از جزئی

قطر  .، بلکه سعی دارد روابط خود را با این کشورها بهبود ببخشدکندند اجتناب میورمیانه را ناراضی کفارس و خا

نیازمند حفظ روابط با ایران است، زیرا بزرگترین ذخایر گاز قطر در شمالی ترین نقطه این کشور و مشترک با ایران است 

های برای قطر کلیدی است زیرا دارایی انحفظ رابطه با ایر. تواند به راحتی جلوی کسب درآمد قطر را بگیردتهران میو 

روابط حسنه و حساب شده با . است این کشور قطر فاکتور کلیدی در انعطاف بیشتر و روش خالقانه در سیاست خارجی

این کشور برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود به . ایران فقط برای مدیریت میادین مشترک نفت و گاز نیست

از طرفی  .شدلبنان بدون حمایت ایران میسر نمیگری قطر در برای مثال، میانجی .ان نیاز داردپشتیبانی سیاسی ایر

ها باید کشورشان را درمقابل عربستان مصون بدارند ریاض، قطر را به عنوان حوزه رهبران قطر بر این باورند که آن

برای امات عربستان اگر فرصت داشته باشند نفوذش مورد توجه قرار داده است و دوحه به این مسئله سوظن دارد که مق

البته مادامی که حضور ارتش ایاالت متحده در قطر برقرار باشد، این احتمال رخ . کنندپیوست و الحاق قطر درنگ نمی

  .نخواهد داد

ساز قطر کاربا وجود این، از نگاه سیاست سازان قطری، روابط حساب شده با آمریکا ، عربستان، و ایران به تنهایی برای 

ه می تواند به ها روابط سیاسی بسیار خوبی با ترکیه داشته اند، زیرا معتقدند ترکیدر چند سال اخیر، قطری. نیست

دوحه عالوه بر منافع مشترک، با پیوندهای -تقویت روابط آنکارا. مشروعیت دهدهای بین المللی قطراقدامات و درخواست
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ی عربستان کسب کند و از همین نیست که ترکیه رهبری جهان عرب را به جا مذهبی نیز همراه است و قطر بی میل

ید را رهبران ترکیه به غلط تحوالت جد .هاش بیداری اسالمی، روابط دو کشور بهتر از قبل شدروی با آغاز جنبش

یگری فراهم تحوالت جدید برای قطر نیز فرصت مناسبی برای باز .گری قلمداد نمودندفرصتی برای رستاخیز عثمانی

بدون شک ترکیه قدرتمند، . درنتیجه، سیاست خارجی دو کشور هم راستا شد و قطر در کنار ترکیه قرار گرفت. کرد

توانست مانند برخی کشورهای اسالمی بی طرف قطر با اینکه میاز دیگر سو، .نسبت به عربستان خطر کمتری داشت

ی داشته باشد و در همان حال از حماس و حزب اله حمایت کند و تری با رژیم صهیونیستباشد، ترجیح داد روابط گرم

 .رابطه نسبتاً دوستانه ای با ایران داشته باشد

قطر  اسرائیل،  –ای بین قطر و رژیم اسرائیل وجود ندارد، در مذاکرات صلح عرب اگرچه هیچ رابطه دیپلماتیک رسمی 

قطر و رژیم اسرائیل در . ود را با رژیم اسرائیل گسترش دادنقش رهبری داشته است و از این طریق روابط اقتصادی خ

های ولین تجارتخانه خود را در سرزمینروابط تجاری آرامی را با یکدیگر شروع کردند در همان سال قطر ا 1996سال 

بته تداوم ال.اشغالی تاسیس کرد و رژیم اسرائیل نیز دومین دفتر تجاری خود در خلیج فارس را در دوحه بازگشایی نمود

روابط تجاری با رژیم مذکور در تضاد شدید با دولت های عربی از قبیل مصر بود که خواستار بایکوت اقتصادی مجدد 

، وزرای خارجه رژیم اسرائیل و قطر با یکدیگر 2013در اوایل سال گفتنی است؛  .رژیم اسرائیل از طرف اعراب شده بود

پس از این نشست امیر حمد اظهار . خاورمیانه با یکدیگر گفت و گو کردندمالقات داشته و در مورد پیشبرد صلح در 

 .داشت که قطر در اندیشه پیمان رسمی صلح با رژیم اسرائیل است

 سازیدیپلماسی نیچه و برند. 2

 

قطر به دنبال دیپلماسی نیچه ای بین غرب و جریان ناسیونالیستی عرب است که با کمک منابع »جوزف نای می گوید 

 «گرت ایوانز»اولین بار در دهه نود توسط « دیپلماسی نیچه».کندقابل توجه خود، مقدمات این امر را فراهم می مالی

دیپلماسی نیچه بر تمرکز منابع حول حوزه هایی خاص، به جای . وزیرخارجه وقت استرالیا در مورد نروژ به کار برده شد

دیپلماسی نیچه . تواند نتایج به مراتب ارزشمندتری را حاصل نماید توزیع همان منابع در تمام سطوح، تاکید دارد که می
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ابزاری کارآمد برای کشورهای کوچک، برای مطرح کردن خود در سطح جهان و جلوگیری از پیش داوری های جامعه 

 دهد تا با تمرکز منابع نرماین دیپلماسی به کشورهای کوچک فرصت می. شودجهانی در خصوص آن ها شناخته می

قطر برای اینکه بتواند در جامعه جهانی مطرح گردد و در . های مالی دست زنندبه تولید برندافزاری در حوزه هایی خاص 

که برای این کشور تولید برند  هایی متمرکز کندباشد باید منابع خود را در حوزه نظام بین الملل جایگاه مثبتی داشته

در عرصه سیاست خارجی، . گیردمحصول در ذهن مشتریان شکل می برند، بهترین تصویری است که از.کنندمی

برندسازی برای . المللی و نظام بین الملل هستند و محصول کنش یک کشور در این نظام استمشتریان، افکار بین

کشورهای بزرگ، نوعی رقابت در عرصه سیاست، تجارت، و فرهنگ است، اما برای کشوهای کوچک انتقال از حاشیه به 

اولویت اول قطر برای تعقیب سیاست برند سازی و تصویرسازی بین المللی را می توان ایجاد . متن نظام بین الملل است

 .تمایز بین خود و دیگر کشورهای عربی دانست

قطر در تعقیب سیاست های غیرمعمول در خارج از کشور بدون نگرانی از فشارهای دلهره آور داخلی، آزادانه اقدامات 

ای این بازوی رسانه. ای مهم در اقتصاد مدرن قطر استصنعت گردشگری، مولفه. .نمایدنظر خود را پیگیری میمورد 

های در بین سالکند گردشگری قطر ساخته و پخش میهای زیادی در مورد صنعت کشور یعنی شبکه الجزیره فیلم

مکرر هواپیماها با ین خطوط هوایی نشان دهنده پرواز همچن. ، بالغ بر سه ملیون نفر از قطر بازدید کردند2016تا  2015

قطر با تصمیم فدراسیون فوتبال این شانس  .م این کشور استنا یو تبلیغ گستردههای سراسر جهان نام قطر در فرودگاه

از دو دهه  ای شد که تقریباًقطر برنده دیپلماسی ورزشی. باشد ترین رویداد ورزشی دنیادا کرد که میزبان پربینندهرا پی

به قدرت رسید، این فکر را در سر داشت تا متناسب با اندازه  1995از زمانی که امیر حمد در سال . قبل شروع کرده بود

ما خواهان »پیام قطر از برد مزایده جام جهانی این بود که  .یره عربی، به رنسانسی جهانی برسدو کوچک این شبه جز

 «.رهای کوچک با جمعیت محدود و تبدیل آن به نگاه مثبت بودیمتغییر نگاه های منفی نسبت به کشو

او همچنین . پول نیروی محرکه سیاست خارجی قطر نیست: در همین راستا یک منبع دیپلماسی در دوحه می گوید 

گر هیچ شود واگر این نتیجه بخش نباشد، قطر دیکند که تمام این هزینه ها برای پایداری بیشتر قطر انجام میاضافه می

میلیارد دالر صرف پروژه های زیربنایی کرده است  225قطر در چند سال اخیر مبلغی حدود  .پولی مصرف نخواهد کرد
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 17میلیارد دالر برای آماده سازی زمین مسابقات و  3: که بخشی از آن صرف هزینه های جام جهانی می شود، ازجمله

در  هایکی از مهمترین ابزار هاهمین تالش در ادامه.گرفته شده است ها در نظریارد دالر دیگر که برای ساخت هتلمیل

یعنی کشوری که همواره  «برند مصلح بودن»ارتقاء هر چه بیشتر . برند کردن قطر، تالش آن برای صلح گیری است

این . کندشبه جزیره قطر را در برابر تجاوزها و تهدیدها ایمن می گذارد درچهره ای صلح آمیز از خود به نمایش می

های قطر تالش. المللی کندای وارد منازعات بینکشور همواره سعی داشته خود را البته با موقعیت نسبی، به گونه

گرانه بسیاری در خاورمیانه و خارج از آن، برای مثال، در یمن، صحرای غربی، دارفور، الجزایر ، اتیوپی، اریتره، میانجی

های فلسطینی حماس، فتح ، صاحب منصبان وه بر این، قطر مذکرات بسیاری با گروهعال. سومالی و اندونزی داشته است

همچنین مشخصه کلیدی سیاست خارجی قطر، ایفای  .، صاحب منصبان لبنانی، و ایران داشته استفلسطینی، حزب اهلل

جاهای دیگری همچون ها در منطقه خاورمیانه و نقش آن به عنوان میانجی و مذاکره کننده در شماری از درگیری

 .افغانستان، اتیوپی، عراق، سرزمین های اشغالی، لبنان، سودان و یمن است

امیر این کشور، جانشین وی شیخ تمیم . هستند که نباید از آن غافل شد، تصمیم گیرندگان اصلی در قطر ینکته دیگر

، نخست وزیر، و وزیر امور خارجه شیخ حمد بن (رسماً قدرت را تحویل گرفت 2013که در سال )بن حمد آل ثانی 

داخلی  گیری به این دایره کوچک به این معنی است که تصمیمات سیاستمحدود شدن تصمیم. جاسم آل ثانی هستند

شوند و این روال به رهبران قطر اجازه خواهد داد سریعاً به درگیری های نوظهور با ارائه و خارجی به سرعت اتخاذ می

تالش های فراوان قطر در زمینه برقراری صلح هم در منطقه و هم با در  .ت میانجی گری واکنش نشان دهندپیشنهادا

های رویدادهای ورزشی، خطوط هوایی، و فستیوال.کشور در این راستا قابل توجه است وسعت کم ایننظر گرفتن 

محصول قطر باید برای . یز کافی نیستفرهنگی ممکن است جذابیت قطر را گسترش دهد اما برای ایجاد برندی متما

 . به طور مشابه شناسایی، اولین گام در برندسازی است. ایجاد اولویتی با نام برند خود، فراتر از استقرار گسترش بیابد

در برند اساس بر صداقت و در مرحله بعد  .تمرکز باید ورای ارتباطات برند برای به دست آوردن موقعیت گفت و گو باشد

ژ و اعتبار مزایای برندسازی به طور منطقی آشکار است زیرا پرستی. در نهایت آخرین گام رشد برند استاد است و اعتم
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تواند با قطر می. تواند برای قطر به رسمیت شناختن را به همراه داشته باشدبرند می. دهدیک کشور را افزایش می

 ،2030چشم انداز ملی قطر در سال  .اکز خرید عمده مبدل شودهای مدرن و مرسازی مناسب، به مکانی با ساختمانبرند

-محیطی را در بر میانسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست یکند که توسعه همه جانبهتصویری  متمایز از قطر ارائه می

ی، بستان سعودبی طرفی در منازعات، موضع نسبتاً مستقل قطر در شورای همکاری خلیج فارس در مقابل عر .گیرد

های بین المللی، مطرح شدن به عنوان کشور مهم لمللی و افزایش مشارکت در سازماناهای بینمیزبانی از کنفرانس

المللی مانند جام جهانی فوتبال در سال ینها و مسابقات ورزشی بخصوص ال ان جی، میزبانی تورنمنت تولید گاز و به

ای، از جمله های منطقهگری در بحرانزیونی الجزیره و میانجیشبکه تلوی، اقدامات فرهنگی آموزشی، توسعه 2022

 .های دولت قطر برای تصویرسازی و برندسازی در سطح بین الملل استتالش

  رشد اقتصادی. 3

 

قطر در دوازدهمین کشور . توسعه صنایع گاز قطر باعث شده این کشور به سلطان ال ان جی در جهان شهرت پیدا کند

میلیون فوت  400منابع گازی قطر با حجمی بیش از . ور گازی بعد از روسیه و ایران استکش نفتی جهان و سومین

مکعب، از نظر بزرگی سومین رتبه را در جهان دارد و قطر سعی دارد برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه خود، این منابع 

درصد نسبت  50، به بیش از 2012ر در سال درآمد تخمینی حاصل از ذخایر گاز طبیعی مایع قط. را تبدیل به پول کند

 یناخالص داخل یدکشور در جهان اسالم از نظر سرانه تول ینثروتمندتر کشور، ینا .به سال قبل افزایش داشته است

 ینا یاقتصاد هایاز شاخص یبرخ یجهان هایبندی باال است که در رده یشود و نرخ سرانه دوحه به حدیمحسوب م

طبق گزارش سازمان اداره . شودیم یسهمقا ییبزرگ اروپا یبلکه با اقتصادها یانهخاورم یشورهاکشور نه فقط با ک

قرار گرفته و  ییاروپا یکشورها ییدر سطح سه چهارم باال یباتقر یرنشینام ینا یناخالص داخل یدسرانه تول یکا،آمارآمر

  .همچنان درحال رشد است

 یژهبو یپلماسیگوناگون د یهاحوزهبر یقطر مربوط به تمرکز دولت ییپلماسد یدر بررس یاصل هاییژگیاز و یکی

بالمنازع را در  یگاهنقش و جا ترینمهم ی،و اقتصاد یاسیرکن س ترینیدولت قطر به عنوان قو. است یاقتصاد یپلماسید
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 نهادهای و هاازمانس یرکه نه تنها سا ایگونههب. دارد هدهقطر بر ع یرنشینام یو فرهنگ یاقتصاد یاسی،س هایبخش

 هایعرصه یژهها و کارکردها بو یتبلکه انواع مسئول نمایند،یم یتدولت فعال یمتحت نظر مستق یو اجتماع یاقتصاد

 صورت یدولت یهاشبکه یلقطر ذ یاقتصاد یپلماسیبخش عمده د یگردر انحصار دولت قرار داشته و به عبارت د یخارج

ی مساله عل ینالبته ا. درمعادالت ندارند ینقش چندان یردولتیغ هایو شرکت یصوصخ هایسازمان یجهو درنت پذیردیم

سبب شده تا در مقطع  یخصوص هایو شرکت یمردم هاییتظرف یریاز عدم بکارگ ناشی مشکالت و هاضعف رغم

 . یردشکل گ یمختلف دولت هایبخش یانتمرکز و انسجام م یبه نوع یکنون

و مبادالت  یهمواد اول یدفروش نفت و گاز، خر یقعمدتا از طر یجهان یقطر با بازارها وندیکه پ ییعالوه از آنجاهب

-که دولت هاییکمتر در معرض چالش یقطر از منظر اقتصاد یفعل یطبوده است، لذا در شرا یمحصوالت مصرف داخل

 یایدر مقابل از مزا یباشد ولیقرار دارند در عمل مواجه م یخصوص هایعدم مشارکت بخش ینهدر زم یافتهتوسعه  های

 طبق.بردیبهره م یشغل هایفرصت یجادشدن، ا یصنعت هایبرنامه یعدر داخل کشور همچون تسر یاقتصاد یپلماسید

کشور  10ین، دولت قطر ب2015-2014در سال  "ینانسگلوبال فا "یالملل ینگزارش آمار ساالنه منتشره در ماهنامه ب

 یداتعا یقالبته قطر از طر .ی دهدبخش آن را به خود اختصاص م یشترینب یدولت های ثروتمند جهان بوده که حوزه

-دالر برآورد شده است، توانسته بخش یلیونب 26بخش که بالغ بر  ینها در اگذاری یهحاصله از فروش نفت و گاز و سرما

 یقرا از طر یالملل ینو ب یاطقهکالن من یهاطرح یبرخ یو اجرا یرونق دهد و برگزار یزرا  ن یو عموم یخصوص یها

 .یدواقع در ژنو اجرا نما یمانند مرکز تجارت جهان یالملل ینب هایسازمان یبا همکار یردولتیغ هایموسسات و سازمان

 .اما نکته حایز اهمیت آنست که زیرکی امیرحمد او را از وابستگی به منافع نفتی برحذر داشت

مدتی را تدوین کرد تا  جوان و مشاورانی تحصیل کرده گرفته بودند، او برنامه بلند از آنجایی که اطراف او را افرادی 

بنایی به احداث پروژه های عظیم زیر 2016درصد از بودجه قطر را تا سال  40او . اقتصاد خود را مستقل از نفت کند

یارد دالر و تونل حمل و نقل در میل 5/5ها شامل احداث فرودگاه بین المللی با هزینه این پروژه. تخصیص داده است

همچنین امیر از  .میلیارد دالر می شود 20های جدید با هزینه همچنین احداث جادهمیلیارد دالر و  1دوحه با هزینه 

 یناز ا یدالبته نبا.هایی در دوحه تاسیس کنندملیون دالر، شعبه 100ا با هزینه بالغ بر های خارجی دعوت کرد تدانشگاه
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فارس مرهون انتقال  یجعرب حوزه خل یمانند اغلب کشورها یزن یرنشینام ینا یغافل بود که دستاوردها رمهمیانکته بس

بزرگ بوده  هایمنافع قدرت ینتام یدر راستا یگانگانبه ب یو وابستگ یتدر خالل تبع( نفت و گاز) یانرژ یممنابع عظ

در جهت چرخش مطمئن  یر مربوط به حوزه صادرات انرژقط یالملل یندرصد از تعامالت ب 85حدود  ی کهطورهب. است

 .ی گیردشکل م( بلندمدت یدر قالب عقد قراردادها) یغرب یموتور محرک کشورها یدارو پا

دالر بوده است، که باالترین درآمد سرانه در   740/124 بالغ ،2019درآمد سرانه قطر در  بر اساس گزارش بانک جهانی،

ادامه یافت طبق  2008در پایان سال . 40دالر به حدود  130تی با سقوط قیمت نفت از رشد اقتصادی ح. جهان است

درصد در سال  40/9در مقایسه به  2009درصد در سال  11آمار بانک مرکزی قطر، تولید ناخالص داخلی قطر حدود 

ر هر زمینه ای از کارخانه این سرمایه گذاری های قطر د. دالر بود 936/7لدی ناخالص داخلی با درآمد سرانه تو 2008

گذاری در بانک کشاورزی چین، فروشگاه های زنجیره ای های خودروسازی پورشه و فولکس واگن گرفته تا سرمایه

 های نفت چین، تیم های فوتبال اسپانیا، و خانه مد فرانسه باعث تبدیلهاردوس در لندن، یک بانک برزیلی، تصفیه خانه

های مالی از سوی دوحه، برای تسهیل دیپلماسی نیچه ای این کشور  نیز ارائه کمک. لی شدقطر به قوه محرکه بین المل

های مالی وجود دارد برای نمونه در پی طوفان های متعددی برای فراهم آوردن کمکاستفاده قرار گرفته است مثالمورد 

قطر برای . اهدا نمودن این رخداد طبیعی میلیون دالر را به قربانیا 100کاترینا در ایاالت متحده امیر قطر شخصاً 

به خصوص بنت )ان شد ویر 2006های شیعه نشین لبنان که در جنگ این کشور با رژیم اسرائیل در سال بازسازی بخش

. پرستاران بلغاری در لیبی کمک کردمیلیون دالر به قربانیان اقدام  460همچنین ها دالر اختصاص داد، میلیون( جبیل

ها از حمایت قطر شد که بنا به گزارشسان دوستانه قطر به مالی، موجب بروز شایعاتی به سرکردگی الجزایر کمک های ان

 .های بهار عرب ناخرسند و ناراضی بوداز اکثر انقالب

  شبکه الجزیره، بازوی رسانه ای قطر. 4

 

انتفاضه  انیدر جر رهیشبکه الجز. کندمی فایا یافکار عموم تیریرا در مد ینقش مهم رهیکشور قطر با داشتن شبکه الجز

اعالم کردند که در  یکه مقامات اردن یبه طور. را بدست آورد یعرب یتوانست استقبال مردم کشورها نیدوم فلسط
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انتفاضه  یخبرها دنیو د دنین کشور نصب شد که مردم با هدف شنیماهواره در ا شیهزار د 30انتفاضه دوم ،  انیجر

دولت قطر تا کنون »اعضای شبکه الجزیره  زااما مطابق با نتایج مصاحبه ادموند غریب  .کردند یداریخر رهیاز شبکه الجز

توانسته این کار را انجام دهد و افراد قدرتمند در قطر تا ود استفاده نکرده است، اگر چه میاز الجزیره در نبردهای خ

همچنین سو فیلیپس، رئیس بخش انگلیسی  «.اند کنون هیچ دخالتی در محتوای خبرهای پخش شده در شبکه نداشته

ند، به طوری که هیچ شخصیتی از دولت هست ها دارای پخش مستقلکند که آنه الجزیره، به صورت واضح بیان میشبک

 انکار حمایت سیاستمدران قطری از الجزیره زمانی باعث. قطر، یا حتی امیر قطر، دخالتی در امور این شبکه نداشته است

که دولت قطر به دلیل فشارهای رو به افزایش ایالت متحده آمریکا و بایکوت تبلیغاتی ای مبنی بر اینهبروز شایع

اما آن چیز که مسلم است، شبکه الجزیره یکی از مهمترین . فروشدمی 2005شبکه الجزیره را در سال  کشورهای عرب،

 . ارجی این کشور استدر پیشبرد اهداف سیاست خ( اگر نگوییم مهمترین) ابزار های قطر

شود که بودجه شبکه هر چند هیچ اطالعات صحیحی در مورد هزینه عملیاتی این شبکه موجود نیست، تخمین زده می

. میلیون  دالر از دولت قطر به این شبکه کمک شده است 50تا  40میلیون دالر بودکه به مقدار  120الجزیره حدود 

ه نمود که جای دادن و میزبانی کردن از شبکه ماهواره ای الجزیره یک وزنه اقتصادی برای اطمینان باید به این نکته اشار

الجزیره در واقع .شود که سوددهی نداردعظیم است و برای کشور میزبان یک پروژه بدون بازده اقتصادی محسوب می

است که دلیل اینکه تبلیغ  نتر ایجالب. تبلیغاتی و قطر منبع درآمد باشد هایرینهادی تجاری نیست تا برای مشت

میلند، پایین بودن تعداد مخاطبین این شبکه نیست، ضای تبلیغاتی در شبکه الجزیره بیها نسبت به خریدن فکننده

میلیون مخاطب  500تا  300باید پذیرفت که شبکه الجزیره دارای . بلکه فشار بسیار زیاد از سوی عربستان سعودی است

 .تواند چنین تعداد باالیی از مخاطبان را در منطقه داشته باشدیگری نمیای دهیچ غول رسانه. است

های های گروهگذاری کرد و مرزهای مناظرهبنیاندر جهان عرب  های تحقیق گونه رااگرچه الجزیره سنت ارائه گزارش

در مورد رهبرانشان عربی را تنزل داد، سنت بحث راجع به موضوعات ممنوعه در تلویزیون را شکست، جامعه عرب را 

تر فراهم نمود تا آنان بتوانند آسانبیشتر و بهتر آگاه کرد و برای عرب زبانان محیطی را برای تبادل افکار و عقاید 

با وجود این، از انتقادات در امان نماند، به خصوص .ها و سواالت خود را از حکمرانان و فرمانروایان خود بپرسنددرخواست
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هایی از مقامات رسمی رژیم های شورشی در عراق و کلیپش نوارهای ویدئویی القاعده، گروهپخ زمانی که اقدام به

اسرائیل نمود و همچنین زمانی که آشکارا به این رژیم اجازه داد اخبار خود را به زبان عبری، انگلیسی یا عربی پخش 

آنها تلویحاً . ها بودکرد، موجب ناراحتی آمریکایییعده، که آمریکایی ها را تهدید مپخش تصاویر بن الدن، رهبر القا .کند

 .های آن بودندجزیره یا تغییر در محتوای برنامهخواستار تعطیلی ال

مریکا معطوف شد و در اواسط جنگ عراق نیز پوشش خبری الجزیره به سمت مشکالت شهروندان عراقی به دلیل تجاوز آ

ام استفاده کرد و حمالت انتحاری را با ن« نیروهای مهاجم»ه از عبارت ها، به جای واژه ایاالت متحددر انتخاب واژه

های یکی از روزنامه. کرد که این نشان دهنده دیدگاه ضد آمریکایی شبکه الجزیره بودیاد می« عملیات شهادت طلبانه»

به «.ایه داران سعودیها در جهان است، حتی قدرتمندتر از سرملجزیره قدرتمندترین متحد تروریستا»آمریکایی نوشت 

درعین حال شبکه الجزیره که به صورت مداوم میزبان  شودهر حال، این حقیقت که قطر توسط ارتش آمریکا حمایت می

توان سیاسی الجزیره تابعی از وابستگی . دیدگاه های ضد آمریکایی است را در خود جای داده ، تضاد قابل توجهی است

 .نی ایران و عربستان واقع شده استرت بزرگ منطقه یعنامتقارن قطر است که بین دو قد

قطر برای مبارزه با هژمونی منطقه ای عربستان و ایران، از الجزیره به عنوان ابزار و وسیله حفظ و ارتقا موقعیت خود  

ای ب رسانهالجزیره باید با  این رقیو با تاسیس العربیه به وسیله عربستان، دولت قطر احساس کرد شبکه  بردبهره می

 . توان به ماهیت شبکه الجزیره پی بردای بین قطر و عربستان سعودی، نمیبررسی جنگ رسانهبدون . جدید رقابت کند

ای برای توضیح عملکرد دولت قطر در این مورد ور قطر و عربستان سعودی راه سادهتجزیه و تحلیل اختالفات بین دو کش

امیر قطر هم پیمان شدن با . کندستفاده میی الجزیره به عنوان ابزار سیاسی ااست که چگونه قطر از شبکه ماهوارها

ر این شبکه فضای الزم برای داند دهای عربستان میدشمنان عربستان را شرط مطمئنی برای در امان ماندن از نقشه

ابراهیم شرقیه، . دی بیان کنندها فراهم شده تا نظریات و انتقادهای خود را در مورد خاندان سعوها و غیر سعودیسعودی

 .«رسانه راهی است که هیچ ریسکی در آن وجود ندارد: »گویدمقام رئیس مرکز بروکینگز دوحه میقائم 
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 اعتدال گرا دیپلماسی. 5

 

دیپلماسی عمومی ارائه دهنده فرصتی  های کوچک و متوسط،شود که برای کشورهایی با اندازهاین گونه استدالل می

ی منابع قدرت سخت هالمللی در مسیری فراتر از محدودیتاو شکل دادن به دستورکارهای بین برای کسب نفوذ

ای را ر سعی دارد روش سیاسی و دیپلماسیقط»جوزف نای اشاره کرده است « توان نرم افزاری»معمار نظریه . آنهاست

ن میان منابع غنی قطر از این خط مشی یدنیای غرب است و در ا اتخاذ کند که مابین جریان اصلی ناسیونالیستی عرب و

ای میان ر در تالش برای حفظ تعادل شکنندهدهد که این کشوبررسی سیاست خارجی قطر نشان می «.کنندحمایت می

ترده است، با این حال سیاست خارجی قطر گس. تر استنفوذ سیاسی گستردهو ( خلیج فارس)ثبات داخلی و منطقه ای 

بر استراتژی سیاسی منسجمی بنا شده باشد و بیشتر تمایل دارد روندهای سیاسی را به جای  رسد مبتنیبه نظر نمی

ای که از رفتن به تاکتیک هوشمندانه. گری استروش ارجح سیاست خارجی قطر میانجی. تنظیم آنها به بازی بگیرد

-میرا حفظ « ست هر کسدو»طرفی خود و وضعیت ناب کرده و بدین ترتیب موقعیت بیسمت یکی از دو طرف اجت

ورد گری قطر به طور بارزی برای موفقیتش ماما حتی اگر میانجی. ر تعبیر شودتتواند به نفوذ گستردهاین می .نماید

 .نمایدکوتاه مدت آن را آشکار میتر اثرات محدود و تحسین قرار بگیرد بررسی دقیق
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