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نقش عوامل نرم افزاری در تحول منزلت ملی قطر )1995-2011(

حسین اصغری ثانی1 *
محمدجواد رنجکش 2

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2-  استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 چکیده
منزلت ملی یک کشور، تابع قدرت ملی و تصویری است که یک کشور از خود، برای افکار 
عمومی جهان می سازند. این تصویر می تواند تابعی از قدرت سخت افزاری باشد و در دامنه ای از 
قدرت کوچک تا قدرت بزرگ نظامی جای گیرد و یا تابعی از قدرت نرم افزاری باشد و به عنوان 
یک برند مطرح گردد. قدرت سخت افزاری تا قبل از جنگ سرد، نقش قابل توجهی در مناسبات 
 بین المللی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد )1991(، تحوالت تکنولوژیک و انقالب در عرصه 
ارتباطات و اطالعات و همچنین شتاب گرفتن فرآیند جهانی شدن و تحوالت در حوزه دیپلماسی و 
سیاست بین الملل در قرن بیست و یکم، باعث شد تا عناصر جدیدی مانند: شبکه های ماهواره ای، 
ورزش، فرهنگ، تکنولوژی، گردشگری، اینترنت... در روابط بین الملل مطرح شود که تحولی در 
منابع ساخت قدرت به  وجود آورد. ظهور این عناصر جدید، باعث تعریف جدیدی از قدرت شد که 
اصطالحًا »قدرت نرم« نامیده شد. قدرت نرم بیشترازآنکه ابزاری برای قدرت های بزرگ باشد؛ به 
مؤلفه ای مهم در سیاست کشورهای متوسط و کوچک قرارگرفت تا با استفاده از آن آسیب پذیری 
خود را در برابر عوامل داخلی و خارجی کمتر کنند. دراین میان، قطر به عنوان یک کشور کوچک 
و آسیب پذیر با تکیه بر حمایت های خارجی و استفاده از منابع نرم افزاری چون رسانه، ورزش، 
تا  بین الملل  نظام  در  را  خود  ملی  منزلت  توانست   ... گردشگری  و  آموزش  و  فرهنگ  اقتصاد، 

حدودي ارتقا ببخشد و از این راه امنیت ملی خود را تامین کند.
واژگان کلیدی: قدرت نرم، منزلت ملی، سیاست خارجی، قطر، شبکه الجزیره، میانجی گری. 

* ایمیل نویسنده مسئول: 

ـول: 1392/12/20 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1393/02/01

hasgharisani@gmail.com
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مقدمه
هر کشور برای شناخت منافع ملی و ارتقاء منزلت خود باید به مقدورات و امكانات 
داخلی و هم به محذورات و ملزومات بین المللی توجه کند. در هر یك از این دو حوزه 
داخلی و خارجی، دو دسته از عوامل سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارند که می توانند 
به عنوان عامل قدرت ساز در صعود و افول منزلت یك کشور در نظام بین الملل نقش 
ایفاء کنند. در عرصه بین المللی بازیگرانی که توانسته اند عوامل سخت افزاری و نرم افزاری 
خود را بهینه کنند، به سهولت توانسته اند با عنایت به ملزومات ناشی از فضای بین المللی 
به عوامل  توجه کشورها  بیشترین  ببخشند. در دوره جنگ سرد،  ارتقاء  را  منزلت خود 
سخت افزاری قدرت بود. بعد از جنگ سرد، با پیشرفت در حوزه های فناوارنه و ظهور 
جنبه های گوناگون دیپلماسی، عوامل نرم افزاری در ارتقای منزلت ملی کشورها، جایگاه 
ویژه ای یافتند. قطر به عنوان یكی از کشورهای کوچك آسیب پذیر، به علت نداشتن منابع 
بقای  حفظ  برای   ،)... معدنی  منابع  سرزمینی،  وسعت  )جمعیت،  سخت افزاری  قدرت 
تا  نرم پیش رفته   از قدرت  استفاده  به سمت  بین الملل  نظام  بازیگری مؤثرتر در  خود و 
خالء ناشی از منابع مادی را برطرف سازد. نگارنده گان قصد دارند در این پژوهش به 
این پرسش پاسخ گویند که چگونه عوامل نرم افزاری قدرت باعث تحول در منزلت ملی 
قطر و تامین امنیت برای این کشور طی سال های 1995 تا 2011 شدند؟ به نظر می رسد 
قطر توانسته با کسب حمایت های خارجی و تمرکز بر منابع نرم افزاری چون دیپلماسی 
صلح، اقتصاد، رسانه، میانجی گری، ورزش، فرهنگ و ... تصویرمطلوبي از خود در نظام 
بین الملل بسازد که باعث ارتقای نسبي منزلت ملی و تامین امنیت برای این کشور در نظام 

بین الملل شده است.

1. چارچوب نظري ـ مفهومي

1-1. مالحظات نظري
از  تابعی  که  می باشد  خود  ملی  منزلت  ارتقاء  بین الملل،  نظام  در  کشورها  تمام  سعی 
اطالق  معنوی  و  مادی  توانایی های  از  مجموعه ای  به  ملی  قدرت  است.  ملی  قدرت 
می گردد که در قلمرو یك واحد جغرافیایی به نام کشور یا دولت وجود دارد )کاظمی، 
1369: 134(. در تعریفی دیگر، قدرت ملی، توانایی، قابلیت و ظرفیت یك ملت و یك 
اراده ملی و تحصیل  با هدف اعمال  از منابع مادی و معنوی خود  کشور برای استفاده 
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اهداف و منافع ملی  می باشد ) حافظ نیا، 1386: 46(. اگر کشوری از قدرت ملی باالیی 
بین قدرت  بنابراین  تأمین کند.  منافع ملی خود را بدون مانع  باشد، می تواند  برخوردار 
ملی یك کشور و میزان نقش آفرینی آن کشور در روابط بین الملل رابطه مستقیمی وجود 
دارد )زرقانی، 1388: 111(. کارشناسان و صاحب نظران در حوزه های روابط بین الملل، 
جغرافیای سیاسی, علوم سیاسی ... دیدگاه های متفاوتی در خصوص عوامل تولیدکننده 
از  مختلط  مجموعه  یك  ملی،  قدرت  منابع  می دهد  نشان  که  کرده اند  ارائه  ملی  قدرت 
در  بیشتری  نقش  نرم افزاری  عوامل  که  است  قدرت  و سخت افزاری  نرم افزاری  عوامل 
تولید قدرت ملی دارند )پیشگاهی فرد و دیگران، 1390: 198(. قدرت سخت به صورت 
قهرآمیز و توانایي در اجبار تعریف مي شود. در روابط بین الملل بازیگر و کشوري توانمند 
و قدرتمند به شمار مي رود که از جمعیت زیاد، وسعت سرزمیني، منابع طبیعي، توانایي 
و توسعه اقتصادي و تكنولوژیك، نیروي نظامي و توان اجتماعي نسبتًا زیاد و گسترده اي 
برخوردار باشد )دهقانی فیروزآبادی، 1387: 56(. قدرت نرم در یك تعریف کلی، قدرتی 
است که با استفاده از آن باعث می شویم دیگران از روی رضایت مطابق خواست ما رفتار 
کنند. به عبارت دیگر، با استفاده از قدرت نرم بر گزینه ها یا ترجیحات طرف مقابل نفوذ 
می کنیم و آن ها را مطابق میل خود تغییر می دهیم، بدون اینكه طرف مقابل احساس اجبار 
کند )قنبرلو، 1390: 10(. بر این اساس، جوزف ناي، قدرت نرم را توانایی شكل دهی به 
ترجیحات دیگران می داند )نای،1382: 353(. نای همچنین قدرت نرم را فراتر از ترغیب 
و اقناع یا توانایي برانگیختن دیگران به انجام کار یا عملي از طریق استدالل می داند )نای، 
از قدرت، مدام در حال  ارایه شده  به تعریف های  با توجه  1386: 111(. منابع قدرت، 
تغییر است. بدین معنی که در هر دوره و شرایطی از تاریخ بشر، یك یا چند منبع در 
توانایی و افزایش قدرت تأثیرگذار بوده است. منابع قدرت ملی در قرن بیست  و  یكم، 
فناوری، اقتصادهای مبتنی بر اطالعات، کیفیت استفاده از فناوری اطالعات در بخش های 
مختلف سیاسی-اقتصادی و اجتماعی و قدرت نرم می باشد ) پیشگاهی فرد و دیگران، 

 .)195 :1390
1-2. مالحظات مفهومي

الف. منزلت ملی: منزلت ملی، مفهومی است که حامل یك بار معنایی مثبت است و 
تحلیل گراني چون سیف زاده  توسط  اخیراً  که  ندارد؛  سیاسی  ادبیات  در  چندانی  قدمت 
افكار عمومی جهان  برای  از خود،  مثبتی که کشورها  برای نشان دادن تصویر   )1389(
باشد  افزاری  از قدرت سخت  تابعی  این تصویر می تواند  به کار رفته است.  می سازند؛ 



28

13
93

ان
ست

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
ره 

شما
م، 

هار
 چ

ال
س

و در دامنه ای از قدرت کوچك تا قدرت بزرگ نظامی جای گیرد و یا تابعی از قدرت 
نرم افزاری باشد و به عنوان یك برند مطرح گردد )سیف زاده، 1389: 97(.

ب. دیپلماسی نیچه1: برای اولین بار گرت ایوانز2 در دورانی )1983-1996( که وزیر 
امور خارجه استرالیا بود، واژه دیپلماسی نیچه را به کار برد. در این نوع دیپلماسی پیشنهاد 
می شود که: »متمرکزکردن منابع روی حوزه هایی خاص، نسبت به توزیع همان منابع در 
تمام سطوح، بهتر می تواند باعث حصول نتایج ارزشمند و سود شود« )هنریكسون، 1388: 

 .)141
ج. برندسازی ملی3: برند در برگیرنده دو مفهوم جامعه و فرهنگ های آن جامعه است. 
به عبارت دیگر فرآیند برندکردن کشورها، بخشی از فرآیند تجاری سازی4 فرهنگ و جامعه 
است و در اصل متفاوت از برندکردن محصوالت است (De jong, 2011: 31 (. به گفته 
پترسون: »برند، بهترین ایده مشتریان در مورد یك محصول است. برند ملی تصور افكار 
جامعه جهانی در مورد یك کشور خاص است« )Peterson, 2006: 745(. برند ممكن 

است به عنوان یك مفهوم مورد توجه قرار گیرد. 
 .)Van ham, 2001: 3 ( ...مفاهیمی چون: صلح طلب، شرور، بی ثبات، ثروتمند 

منازعه  حل وفصل  جایگزین  اولیه  روش های  از  یكی  میانجی گری  میانجی گری:  د. 
نقش  می باشد.  مذاکره  روند  در  ثالث  مداخله طرف  در  برگیرنده  میانجی گری  می باشد. 
میانجی گر کمك به طرفین منازعه به منظور برقراری ارتباطات مؤثر و پیدا کردن راه حل 

قابل قبول دوطرفه می باشد )جوادی ارجمند، 1387: 21( 
روابط  عرصه  به  بیستم  قرن  در  جمعی  رسانه های  ورود  با  رسانه ای:  دیپلماسی  ه. 
بین الملل،بویژه پس از جنگ دوم جهانی، چهره دیپلماسی سنتی دگرگون شده، با پدیده ای 
به نام دیپلماسی  رسانه ای مواجه می شویم که در نوع خود در تاریخ بی سابقه است، زیرا 
رسانه ها بویژه شبكه های  ماهواره ای تصویری،در عمل،  قویتر، مؤثرتر و نیز کارآمدتر از 

وزارت امور خارجه و هیأت های  دیپلماتیك عمل می کنند )قوام، 1384: 14(. 
غیر سیاسی  امر ورزشی را که ظاهراً  پیر بوردیو )1930-2002(  و. دیپلماسی ورزشی: 
حكومت ها  خاطر  همین  به  می داند.  قدرت  سر  بر  رقابت  برای  میدانی  و  پهنه  است، 
سازمان های ورزشی را به رسمیت می شناسند تا از آن طریق به بسیج توده ها و فتح آنان 
بپردازند )ملكوتیان، 1388: 303( و با استفاده از آن به تقویت روابط در سراسر جهان اقدام 
نمایند )حسینی، 1388( عالوه بر این، ورزش در بسیاری از کشورهای به عنوان یك برند 

ملی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه ایران به کشور کشتی معروف شده است. 
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2. شناخت کلیات قطر
از  یكی  نفر،   1600000 حدود  جمعیتی  با  و  مربع،  کیلومتر   11437 مساحت  با  قطر 
کشورهای کوچك و تازه تأسیس خلیج فارس است )افشار،1383: 25(. قطر در مجموع 
به دلیل زمین  از ریگزار است. مناطق شمالی و مرکزی  دارای زمینی مسطح و پوشیده 
تنها نواحی مناسب برای کشاورزی محسوب  حاصلخیز و نمو گیاهی فصلی و طبیعی 
می گردد )علوی،1374: 2(. هوای آن در تابستان گرم و مرطوب و دمای آن بین 20 تا 46 
درجه سانتی گراد متغیر است. از میزان بارندگی کمی در حدود 5 اینچ در سال برخوردار 
مواد معدنی جهت مصارف شرب و  باالی  دلیل حجم  به  نیز  است. آب های زیرزمینی 
کشاورزی مناسب نمی باشد. )جناب، 1349: 110(. این عوامل جغرافیایی این کشور را به 
سمت تجارت و بازرگانی بین المللی سوق داده است. بندر بازرگانی دوحه از مجهزترین 
پایتخت  بنادر قطر محسوب می شود که در کنار شهر دوحه واقع گردیده است. دوحه 
قطر و مرکز حكومت، ادارات دولتی و مؤسسات مالی و بازرگانی این کشور است که در 
وسط ساحل شرقی شبه جزیره قطر واقع می باشد )علوی،1374: 3(. اقتصاد این کشور 
در گذشته بر پایه دامپروری، ماهیگیری و صید مروارید بنا شده بود. کشف نفت در سال 
1939، به تدریج اقتصاد این کشور را تغییر داده و با توجه به میزان متوسط درآمد، آن 
را تبدیل به یكی از ثروتمندترین کشورهای جهان نمود. (www.mofa.gov.qa(. اولین 
تشكیالت جدید حكومتي در دهه 1950 میالدي با نقش عمده انگلیس در این شیخ نشین 
ایجاد شد. با استقالل قطر در سال 1971، امیر قطر بالفاصله سازمان سیاسی جدیدی را 
برای اداره امور قطر معرفی کرد. این سازمان سیاسی شامل کابینه با عضویت ده وزیر، 
تحت ریاست نخست وزیر بود که توسط امیر انتخاب می شد ) مجتهد زاده، 1372، 200( 
این کشور از سال 1972 میالدي داراي قانون اساسي موقـت بوده است که بـر اساس آن 
امیر داراي صالحیت و اختیارات وسیعي است و فرامین حكومتـي را صادر مي کند. بعد 
از کودتای 1995، امیرَحَمد اصالحات زیادی را در ساختار حكومت انجام داده است. در 
حال حاضر تشكیالت حكومتي در قطر شامل سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است. قطر 
از نظر نظامی چندان قدرتمند نیست و تا قبل از استقالل، این نیروهای انگلیسی بودند که 
حافظ تمامیت ارضی این کشور کوچك بودند. بعد از استقالل تالش های بیشتری برای 
تقویت نیروهای نظامی صورت گرفت و توسعه صنعت نفت در این کشور، فرصتی را 
برای تجهیز ارتش فراهم آورد )علوی، 1374: 78(. در طول دهه 1980 میالدی ارتش قطر 
با سالح های انگلیسی و فرانسوی تجهیز شد و از 1990، قطر قراردادهایی را برای خرید 
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سالح از آمریكا امضا نمود و به یكی از خریداران عمده سالح این کشور تبدیل شد. در 
.(M.Blanchard 14 :2010 ,) حال حاضر نیروهای مسلح قطر حدود 11800 نفر است

3. منزلت ملی قطر تا )1995(
قطر تا سال 1995م؛ تحت سیطره شیخ خلیفه بود. شیخ خلیفه حدود 20 سال به صورت 
حاکم بالمنازع بر قطر حكومت نمود لیكن به تدریج با افزایش نقش ولیعهد، از نفوذ وی 
کاسته شد. سرانجام به دنبال 4 ماه اختالف شدید بین امیر و جناح ولیعهد در 27 ژوئن 
1995 در حالی که شیخ خلیفه در جریان سفر خارجی خود به سر می برد؛ شیخ َحَمد، امیر 
جدید، قدرت را در قطر بدست گرفت )اسدی، 1381: 282(. قطر تا سال 1995م؛ یك 
کشور کوچك بود که اقتصاد آن بر پایه صید سنتی مروارید و استخراج اندك نفت تامین 
می شد. و بقای آن منوط به روابط حسنه با عربستان، بحرین و انگلستان بود. نیروهای 
نظامی قطر تا 1995، تنها توان تامین امنیت، در داخل کشوری با جمعیتی کمتر از یك 
و  تحوالت  شاهد   90 دهه  آغازین  سال های  و   80 دهه  در  قطر  داشتند.  نفر  را  میلیون 
بحران هایی چون: حمله نظامی نیروهای قطری به تأسیسات ایجاد شده از سوی بحرین در 
جزیره فشت الدیبل در آوریل 1986، نمایش موشك های استینگر در سال 1988 که باعث 
بحران در روابط این کشور با آمریكا شد، مشارکت در ائتالف بین المللی براي آزادسازي 
کویت در 1991، امضای پیمان های همكاری نظامی با کشورهای خارجی از جمله امضای 
پیمان دفاعی با آمریكا در 1992و درگیری نظامی با عربستان در پست مرزی خفوس در 
این کشور شد )علوی، 1374: 82(.  باعث خط مشی جدید در سیاست  1990 بود که 
سیاست قطر تا 1995 متأثر از ژئوپلیتیك قطر، محتاطانه و دوری از هرگونه مناقشه است. 
تا این زمان اگر چه قطر به عضویت برخی از سازمان ها و نهادهای بین المللی درآمده بود 
اما به دلیل اندازه کوچكش حتی در خلیج فارس هم به آن توجه نمی شد. آسیب پذیری 

این کشور کوچك باعث شد تا تامین امنیت دغدغه اصلی امیر جدید قطر شود.

4. راهبرد امنیتي قطر
منابع  نداشتن  دلیل  به  که  است  فارس  خلیج  حاشیه  کوچك  کشورهای  از  یكی  قطر 
امنیت خود  تنها  نه  تا  برداشت  نرم گام   از قدرت  استفاده  سخت افزاری کافی به سمت 
تغییر  را  قطر  چون  کوچكی  کشورهای  درباره  مرسوم  دیدگاه های  بلكه  کند  تامین  را 
دهد )www.economist.com). مهم ترین نكته در درك سیاست جدید قطر، دقت در 
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طبقه بندی این کشور به عنوان کشوری کوچك در عرصه بین المللی و ویژگی های خاص 
این گونه از دولت ها است )اسدی، 1390: 5(. این ویژگی های خاص باعث شده است تا 
بقاء و حفظ امنیت اولویت اول سیاست های این کشور کوچك باشد. هیچ شكی در این 
نیست که حمله عراق به کویت در سال 1990 و حوادث روی داده در اولین جنگ خلیج 
فارس و در طول جنگ نفت کش ها5 درس باارزشی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس 
بود (Kamrava, 2009: 411(. مطمئنًا خطر عربستان سعودی، بحرین و مدعیان داخلی 
در  آسیب پذیری  َحَمد،  امیر  نظر  از  نیست.  قطر  برای  کوچكی  تهدید  سلطنتی  خانواده 
مقابل تهدیدات داخلی و بین المللی بزرگترین چالش بوده که باید به طریقی آن را حل 
نمود (Peterson, 2006: 741). تنش میان دوحه و ریاض اولین بار در سال 1992 با 
تجاوز عربستان به قطر حالت جدی به خود گرفت. عربستان مدعی مالكیت 23 مایل از 
سواحل جنوب شرقی قطر است )جعفری ولدانی، 1371: 52-58(. تنش های بلند مدت 
قطر با بحرین نیز بر سر جزایر حوار، با تصمیم دادگاه بین المللی الهه، در سال 2001 به 
نفع بحرین حل شد (Akhmetov, 2012). قطر، مانند تمام کشورها برای تأمین امنیت 
و حفظ بقای خود با چالش های خاصی روبرو بوده است. از زمان 1760 تا 1971، قطر 
متوجه نیاز خود به یك حامي رسمي از میان قدرت هایی شد که اغلب ناپایدار بودند. 
تحوالت بین المللی و تغییر در منابع قدرت ملی، محدوده انتخاب های قطر را گسترش 
داد. به طوری که این کشور قادر  شد بدون اینكه الزم باشد امنیت خود را به متحدان قوی 

 .(B.Roberts, 2009: 246 ) پیوند زند، به حیات سیاسي خود ادامه دهد
4ـ1. امنیت سخت افزاری

 تهدیدات خارجی باعث شد، قطر برروی استراتژی های تكمیل کننده از قبیل تكیه بر 
حامیان قدرتمند در برابر همسایگان بزرگتر اعتماد کند. تا سال 1970 قطر در مناقشه با 
انگلیس برخوردار بود. چیزی طول نكشید که قطر متوجه شد که  عربستان از حمایت 
آمریكا می تواند جانشین انگلستان باشد (Anzawa, 2011: 52). سفارت خانه آمریكا در 
سال 1973 در قطر تأسیس شد. با این حال روابط قطر با آمریكا تا بعد از جنگ خلیج فارس 
در 1991 ثمره ای نداشت. در جنگ خلیج فارس قطر به نیروهای ائتالف اجازه داد تا از 
با آمریكا توافق نامه ای  خاك این کشور برای حمله به عراق استفاده کند. در 1992قطر 
اواسط  از  توافق دو کشور  این  برپایه   .(M.Blanchard, 2010: 12) امضا کرد  امنیتی 
العدید کردند. بعد  دهه 1990 بیش از یك میلیارد دالر صرف توسعه و ساخت پایگاه 
از امضای توافق نامه همكاری های دفاعی با آمریكا، امنیت قطر به دلیل حضور سربازان 
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رایزنی های  قطر   2001 سال  در   .)Akhmetov, 2012) شد  تأمین  ظاهر  به  آمریكایی 
نتیجه بخشی جهت انتقال پایگاه نیروهای آمریكا که برای نظارت بر منطقه پرواز ممنوع 
جنوب عراق ایجاد شده بود به پایگاه العدید قطر انجام داد )نادری قطب الدینی، 1382: 
68(. این پایگاه در جنوب دوحه، پایتخت قطر واقع شده و مرکز فرماندهی و پشتیبانی 
است.  عراق  و  افغانستان  در  متحده  ایاالت  جنگی  عملیات های  اصلی  هوایی  پایگاه  و 
و  بازسازی  برای  دالر  میلیون   60 درخواست  مجدداً   2010 مالی  سال  در  اوباما  دولت 
تجهیز بیشتر این پایگاه کرد. این پایگاه طوالنی ترین باند هوایی خاورمیانه را دارا می باشد 
)M.Blanchard, 2010: 3). به نظر می رسد که نزدیكی نظامی قطر با آمریكا و جای دادن 
پایگاه نظامی آمریكا در خاك خود به دلیل ترس آن از نقشه های عربستان سعودی باشد. 
 AbuKhalil,) باشد  سعودی  عربستان  از  وفادارتر  آمریكا  برای  می خواست  امیرَحَمد 
قطر،  خاك  در  آمریكا  نظامی  پایگاه  بزرگترین  جای دادن  با  قطر  امیر   .(2011/11/21
دست بعضی از کشورها مانند سعودی ها را که درتالش برای کنترل کشورهای کوچك 
حاشیه خلیج فارس هستند را کوتاه کرده و از  این طریق تا خواست از خود و کشورش 
در  بزرگ صورت گرفته  قدرت هاي  انتقال  از  ترس  به دلیل  قطري ها  دفاع  کند. همچنین 
گذشته و براي ایجاد تنوع در وابستگي امنیتي خود، به دنبال ضمانت هایي از جانب هند 
بودند. به این ترتیب در نوامبر 2008، به دنبال بازدید نخست وزیر هند از قطر روابط هند 
به قطر در  نظامي هند  امكان کمك  این روابط شامل  نزدیك تر شد.  و قطر محكم تر و 
صورت درخواست قطر بود (B.Roberts, 2009: 248(. عالوه بر پیمان های امنیتی، قطر 
سعی نمود با خرید تجهیزات نظامی مدرن و استخدام مستشاران نظامی آمریكایی، ارتش 

کوچك خود را تقویت کند. 
4-2. امنیت نرم افزاری

باورها،  و  ارزش ها  دین،  را  آن  سازنده  منابع  و  است  ناملموس  قدرتی  نرم،  قدرت 
دانشگاه  از  نای  جوزف   .)24  :1387 )محمدی،  مي نماید  معرفی  دانش  و  ایدئولوژی 
هاروارد، در سال 1990، درکتاب »تغییر ماهیت قدرت امریكایی«، قدرت نرم را مطرح 
کرد و در سال 2004، درکتاب »قدرت نرم: راه موفقیت در سیاست های جهانی« آن را 
بسط داد )نای، 1382: 363(. آنچه زمینه توجه به قدرت نرم را به وجود آورد از یك 
طرف، کمبود منابع سازنده »قدرت سخت« و سنگین شدن هزینه کاربرد آن، بخصوص 
از طرف  و  افكارعمومی جهانی  و  بین الملل  پیچیدگی سیاست  در سایه  نظامی،  قدرت 
دیگر روش های به نسبت آسان تر تولید قدرت نرم وکاربرد بدون چالش آن می باشد. به 
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همین سبب، اکثر کشورهای جهان، از کوچك و بزرگ، جایگاه  ویژه ای برای قدرت نرم 
پُر رنگ ترشد، چرا  این میان، جاذبه قدرت نرم برای کشورهای کوچك  قائل شدند. در 
که معموالً آن ها به دالیل ژئوپلیتیكی، آسیب پذیر و در عین حال از منابع کمتری برای 
ساخت قدرت سخت برخوردارند. قطر نیز بعد از سال 1995م؛ گام های بزرگی در راه 
ساخت قدرت نرم برداشت. در این راستا قطر از »دیپلماسی نیچه« سود جست. این نوع 
از دیپلماسی کشورها را بر آن می داد تا منابع خود را در حوزه هایی متمرکز کنند که در آن 
حوزه ها مزیتهایی نسبت به دیگران دارند. این رویه باعث ایجاد »برندهای ملی« می شود. 
نوعی رقابت در عرصه سیاست، تجارت و فرهنگ  بزرگ،  برای کشورهای  برند سازی 
است. اما برای کشورهای کوچك، انتقال از حاشیه به متن نظام بین الملل است. بنابراین 
از دیگر کشورهای  متمایز  را  با سرمایه گذاری در حوزه های زیر خود  نمود  قطر سعی 

کوچك و همسایه نشان دهد.
الف. دیپلماسی صلح: 

بقا در یك منطقه پرتنش مانند خلیج فارس و در میان رقابت پیچیده عربستان، ایران و 
آمریكا کار ساده ای نیست. کشورهای کوچك نمی توانند بی طرف باشند. امارات، بحرین، 
قطر، کویت و عمان باید سیاست خود را مشخص کنند. همه آن ها درك مناسبی از سطوح 
قدرت در نظام بین الملل دارند. به همین خاطر سعی کرده اند حداقل، روابط حسنه ای با 
قدرت های بزرگ داشته باشند. در این بین قطر سعی نموده کمی متفاوت باشد چرا که 
جایگاهی که امیر َحَمد برای آینده این کشور در نظام بین الملل ترسیم نموده بود، بدون 
حمایت قدرت های بزرگ، بخصوص ایاالت متحد آمریكا و رضایت کشورهایی چون 
مسالمت آمیز  رابطه   .(Gengler, 2011) می نمود  دست نیافتنی  ترکیه  و  عربستان  ایران، 
ایران برای قطر حیاتی است چرا که بزرگترین ذخایر گاز قطر در شمالی ترین نقطه  با 
این کشور و مشترك با ایران است. دارایی های حاصل از منابع گازی فاکتور کلیدی در 
انعطاف بیشتر و روش خالقانه در سیاست خارجی است )thegulfblog.com). روابط 
وابستگی  است.  ترس  و  اتحاد  واگرایی،  همگرایی،  از  بُرداری  در  هم  قطر  و  عربستان 
قومی – مذهبی به عربستان ونداشتن سابقه تاریخی – فرهنگی، کمبود منابع سخت افزاری 
و توسعه طلبی های ارضی عربستان، باعث شده تا روابط قطر- عربستان با آنكه ظاهری 
دوستانه دارد، باطنی از بی اعتمادی داشته باشد و بخش مهمی از شاکله سیاست خارجی 
در پیش گرفتن  و  آمریكا  به  نزدیك شدن  دنبال  به  قطر  درمجموع  دهد.  تشكیل  را  قطر 

سیاست موازنه منفی بین ایران و عربستان شده است. 
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عالوه بر این، در چند سال اخیر قطری ها روابط سیاسی بسیار خوبی با ترکیه داشته اند. 
اقدامات و  به  بین المللی برخوردار است و می تواند  اعتبار  از  چرا که ترکیه تا حدودي 
– دوحه عالوه بر  آنكارا  تقویت روابط  بین المللی قطر مشروعیت دهد.  درخواست های 
منافع مشترك، با پیوند های مذهبی نیز همراه است و قطر بی میل نیست که ترکیه رهبری 
افكار  نزد  اگر چه  نیز  صهیونیستي  رژیم  کند.  کسب  عربستان  جای  به  را  عرب  جهان 
عمومی جهان اسالم منفور است با  این حال این امر مانع برقراری روابط غیر مستقیم قطر 
اسالمی  کشورهای  برخی  مانند  می توانستند  با اینكه  قطری ها  است.  نشده  رژیم  این  با 
بی طرف باشند، ترجیح دادند روابط گرم تری با رژیم صهیونیستي داشته باشند و در همان 
حال از حماس و حزب اهلل حمایت کنند و رابطه نسبتًا دوستانه ای با ایران داشته باشند 

 .)F.Cooper and Momani, 2006: 10(
ب. اقتصاد، گردشگری و فرهنگ: 

توسعه صنایع گاز قطر باعث شده تا  این کشور به سلطان ال.ان.جی در جهان شهرت پیدا 
کند. این موفقیت باعث شده است تا صنایع گاز قطر6 برای این کشور یك برند بین المللی 
محسوب شود. رشد صنایع گاز و نفت باعث شد تا قطر در سال 2008 رکوردی تازه را 
در خاورمیانه ثبت کند و دارای بیشترین رشد اقتصادی شود. عالوه بر این ثبات اقتصادی 
این کشور باعث شده است تا در جذب سرمایه خارجی موفق باشد به طوری که در سال 
مالی 2007-2006، در بین 141 کشور جهان، رتبه دهم را از آن خود کرد )عمادی، 1390: 
نشان می داد  که  منتشر کرد  را  اطالعاتی  پول7  بین المللی  13(. در سال 2011، صندوق 
قطر ثروتمند ترین کشور جهان است. به طوری که سرانه هر فرد قطری بیش از 88000 
دالر است که در این صورت شهروندان قطری ثروتمند تر از لوگزامبورگ و حتی دو برابر 
ثروتمند  تر از شهروندان آمریكایی هستند (L.O›Sullivan, 2011). همچنین امیر َحَمد 
برنامه بلند مدتی را تدوین کرد تا اقتصاد خود را مستقل از نفت کند. او %40 از بودجه قطر 
 Goodspeed,) را تا سال 2016 به احداث پروژه های عظیم زیر بنایی تخصیص داده است
2012(. عالوه بر این سرمایه گذاری های خارجی، نظیر سرمایه گذاری ها در کارخانه های 
زنجیره ای  فروشگاه های  کشاورزی چین،  بانك  فولكس واگن9،  و  پورشه8  خودروسازی 
فرانسه...  مد  خانه  اسپانیا،  فوتبال  تیم  چین،  نفت  تصفیه خانه های  لندن،  در  هارودس10 
برند کردن  منابع  از  یكی   .(Goodspeed, 2012( است  شده  قطر  برند شدن  باعث  نیز 
قطر11  گردشگری  سازمان  کشوراست.  این  هتل داری  و  گردشگری  توسعه صنعت  قطر 
آن ها  این راستا  در   .(De Jong, 2011: 2( دارد  قطر  برند کردن  فرآیند  در  مهمی  نقش 
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ایجادی12  منابع  بخش  در  زیادی  بسیار  سرمایه گذاری های  به هدف خود  رسیدن  برای 
انجام دادند. چرا که قطر فاقد منابع ذاتی فرهنگی و طبیعی است. آن ها 17 میلیارد دالر 
در توسعه زیر ساخت های گردشگری سرمایه گذاری کردند تا قطر جذاب تر به نظر برسد. 
هنرمندان، صنعت کاران  الهام بخش  با  را  قطر  صنایع دستی  و  فرهنگ  موسیقی،  همچنین 
و مهندسان مدرن کردند. عالوه بر این، سازمان گردشگری قطر، توجه ویژه ای به مقاصد 
گردشگری قطر دارد. همچنین آن ها سعی دارند ورزش، تجارت، صنعت هواپیمایی و 
همایش ها و کنفرانس های مهم بین المللی را به صنعت گردشگری پیوند بزنند. آن ها از 
را عامل  استفاده می کنند و دوحه  قطر  کنفرانس  بزرگ  نمایشگاهی و سالن های  فضای 
 .)De Jong, 2011: 3) برگزاری نمایشگاه ها و اجالس های بین المللی معرفی می کنند
عالوه بر حوزه های فوق، تأسیس بهترین موزه اسالمي هنري جهان، میزباني از فستیوال 
نقش  دوحه  در   Sotheby مزایده  ساختمان  تأسیس  و   New York’s Tribeca فیلم 

.(B.Roberts, 2009: 250) مؤثری در برند شدن قطر داشته اند
ج. دیپلماسی رسانه ای شبکه الجزیره

 افكار عمومی اینك، مرزهای ملی را پشت سر گذاشته و به عنوان یك بازیگر یا نیروی 
ابزارهای  از  یكی   .)172  :1389 کمالی،  و  )غفوری  است  گردیده  مطرح  تازه  سیاسی 
تأثیرگذار بر افكار عمومی، رسانه ها هستند. قطر ابتدا با هدف تأثیر گذاری بر افكار عمومی 
عرب و مقابله با نفوذ عربستان، در سال 1996 اقدام به تأسیس شبكه الجزیره کرد. این شبكه 
در طی چند سال به چهره ای بین المللی و بخصوص بعد از حمالت 11 سپتامبر 2001 به 
وزنه تعادلی در برابر برتری طلبی رسانه ای آمریكا در جهان عرب تبدیل شد. عملكرد این 
شبكه دربرابر تروریست، جنگ در افغانستان)2001( و جنگ عراق)2003(، باعث شهرت 
بیشتر این شبكه شد. روایت داستان موفقیت الجزیره بدون درنظرگرفتن حامیان آن ممكن 
نیست (Hroub, 2012(. مدیریت مالي شبكه الجزیره به شدت به دولت قطر وابسته است 
و کشور قطر مهمترین حامي مالي این شبكه است. این مساعدت و کمك مالي مداوم از 
طرف کشور میزبان، بي طرفي شبكه الجزیره را به شكل اجتناب ناپذیري زیر سؤال مي برد 
)Anzawa, 2011: 17). اگرچه الجزیره باعث افزایش آگاهی جامعه عرب و کانال انتقال 
انتقادها به رهبران شد؛ بااین وجود از انتقادات درامان نماند؛ به خصوص زمانی که اقدام 
به پخش نوارهای ویدئویی القاعده، گروه های شورشی در عراق و کلیپ هایي از مقامات 
رسمي رژیم صهیونیستي نمود و همچنین زمانی که آشكارا به رژیم صهیونیستي اجازه داد 
 Miles, 2006:) که اخبار خود را به زبان خود یعني عبری، انگلیسي یا عربي پخش کند



36

13
93

ان
ست

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
ره 

شما
م، 

هار
 چ

ال
س

21). برای مثال، در اواسط جنگ عراق، پل ولفوویتز13 معاون وزیر دفاع ایاالت متحده، 
شبكه الجزیره را به شدت متهم کرد که خبرهاي آن به نفع صدام حسین است و زندگي 
سربازان آمریكایي را به خطر مي اندازد (Guardian.co.uk). به  هر حال این حقیقت که 
قطر، توسط ارتش آمریكا حمایت می شود و در عین  حال شبكه الجزیره که به صورت 
مداوم میزبان دیدگاه های ضد آمریكایی است را در خود جای داده، یك تضاد قابل توجه 
است )Schanzer, 2002( اخیراً، ویكی لیكس14 یك گزارش سیاسی از سفارتخانه آمریكا 
در دوحه را فاش کرد. این گزارش بیان مي کرد: »شبكه الجزیره در منطقه باید به عملكرد 
خود به عنوان ابزاري براي نفوذ قطر ادامه دهد و این وجهه خود را حفظ کند هرچند که 
از طرف دیگر شبكه   .(Guardian.co.uk) باشد«  با سیاست خارجي قطر  در مغایرت 
الجزیره امری الزم برای تحقق و شكل دهی برند ملی قطر و حیات سیاست خارجی آن 

 .(Hroub, 2012) است
بدون تردید شبكه الجزیره کمك بزرگی در راستای ارائه تصویر مهمی از قطر نه تنها 
در خاورمیانه بلكه در سرتاسر جهان می باشد (Safi, 2008: 104). با افزایش محبوبیت 
 Anzawa,) الجزیره، عربستان مجبور شد شبكه العربیه را در مارس 2003، تأسیس کند
24 :2011). با تأسیس العربیه به وسیله عربستان، شبكه الجزیره رقیب رسانه اي آن شد. 
توضیح  براي  ساده  راه  یك  عربستان  و  قطر  کشور  دو  بین  اختالفات  تحلیل  و  تجزیه 
ابزار  به عنوان یك  الجزیره  از شبكه  این مورد است که چگونه  عملكرد دولت قطر در 
 El-Nawaway and Iskaner,) سیاسي برای اعمال فشار به عربستان استفاده می کند
204-203 :2003). در این شبكه فضای الزم برای سعودی ها و غیرسعودی ها فراهم شده 
 AbuKhalil,) کنند  بیان  سعودی  خاندان  به  نسبت  را  خود  انتقادهای  و  نظریات  تا 
2011/11/21). قطر همچنین از خروجی سایر رسانه ها حمایت می کند تا از این طریق 
اولین بار  برای  الجزیره  کند. زمانی که  را تشدید  به آل سعود  منفی نسبت  نظرات  بتواند 
می کرد.  استقبال  به گرمی  بود؛  سعودی  عربستان  مخالف  که  دیدگاه هایی  از  شد  پخش 
با  قطر  روابط  بهتر شدن  با  اینكه  تا  داشت  ادامه  همچنان  عربستان  به  نسبت  انتقادات 
عربستان از حجم انتقادات در این شبكه کاسته شد (AbuKhalil, 2011/11/24). شبكه 
الجزیره عالوه بر اینكه به عنوان عامل بازدارنده در مقابل قدرت های اطراف قطر عمل کرده، 
یك عامل مهم در خلق برند ملی قطر نیز بوده است. با تأسیس شبكه انگلیسی الجزیره در 
2006، قطر بیش از پیش مورد توجه قرار  گرفت؛ به خصوص در آمریكا که محل پخش این 
شبكه بود. شبكه الجزیره در راستای سیاست دوستی قطر با آمریكا و غرب، هیچ گاه از 
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.(Miles, 2006: 20) اعمال خشونت آمیز بر علیه آمریكا حمایت نكرده است
د. میانجی گری در منازعات: 

در منطقه اي که بحران ها و منازعات حزبي در بین کشورها و ملت هاي آن معروف است 
و منطقه اي واقعًا بحراني است، قطر به سرعت خود را به عنوان عامل حل این مناقشات 
مطرح کرد. »دیپلماسي نیچه« دوحه باعث شده که قطر به عنوان منجي صلح قابل اعتماد، 
شهرت پیدا کند )اسدی، 1390: 16(. پافشاري بر روي ایفاء نقش میانجي گر، در برخی 
نقش  این  آنان  که  چرا  است،  شده  عربستان  و  مصر  کشورهای  ناراحتی  باعث  موارد، 
با حمایت  اقدامات میانجیگرانه قطر اغلب   .)Green, 2009) را براي خود مي خواهند
و  است  گرفته  بریتانیا شكل  و  فرانسه  روسیه،  متحده،  ایاالت  یعني  جهاني  قدرت هاي 
 .(Kamrava, 2011: 542) انگیزه آن چیزي جز کسب شهرت در عرصه جهاني، نیست
ایفاء این نقش، بخش مهمی از استراتژي امنیت ملي قطر است. در  واقع افزایش اهمیت و 
محبوبیت قطر به عنوان »واسطه اي بي طرف« مي تواند از تعداد مخالفان جهاني و منطقه اي 
میانجی  به عنوان یك  قطر  باعث جذب  که  نیست  بی طرفی  فقط  بااین وجود  بكاهد.  آن 
می شود. قطر دارای ترکیب قدرتمندی از پول، فضای هتل و ارتباطات است. دولتی که 
قصد افزایش قدر و منزلت بین المللی خود را دارد؛ باید صورت حساب های میلیونی را 
برای هزینه هتل های شورشیان بپردازند. بعدازاینكه توافقنامه ها امضاء می شود قطر با قول 

.(Dickinson, 2012) بازسازی و کمك در توسعه، این قرارداد ها را شیرین تر می کند
یكی از مهم ترین میانجی گری های قطر در لبنان بود که این کشور کوچك را در میان 
این  در سال 2006  رژیم صهیونیستي و حزب اهلل  بین  کرد. جنگ  آشكار  بزرگان  بازی 
فرصت را به دولت قطر داد تا خود را به عنوان یك منجي صلح در این بین نشان دهد. 
فرستاد  لبنان  در  صلح  حفظ  براي  ملل  سازمان  نیرو هاي  تقویت  براي  سرباز  قطر300 
بخشید  قوت  ملل  سازمان  موقت  امنیتي  مشاور  به عنوان  خود  به حضور  ازاین طریق  و 
)www.economiist.com(. درحالی که که عربستان و مصر تمایلی نسبت به حمایت 
آشكار از حزب اهلل ؛ نداشتند، قطر نقش فعالي پس از آتش بس در لبنان داشت. مثال دیگر 
از دیپلماسي موفق قطر به عنوان واسطه صلح، در بحران سال 2007 بود که در پی عدم 
توافق سیاست مداران لبنانی بر سر کاندیدای ریاست جمهوری پدید آمد. دولت قطر میزبان 
بیش از 15 حزب لبناني شد و توانست در می 2008، باعث توافق احزاب مختلف بر سر 
توافق  این  به  ریاست جمهوری میشل سلیمان شود (Ghobari, 2010). همچنین آن ها 
رسیدند که از 30 عضو دولت وحدت ملي، 11 جایگاه را به حزب اهلل اختصاص دهند و 
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همچنین به حزب اهلل توان وتو تصمیمات دولتي اي که با آن موافق نمي باشد نیز داده شد؛ 
که یكي از آرزوهاي دیرینه حزب اهلل بود (Blanford, 2008). در نتیجه قطر در حوزه ای 
به موفقیت دست یافت که اتحادیه عرب، سازمان ملل، فرانسه و دیگر میانجی ها شكست 

 .(Doherty, 2012) خورده بودند
عالوه بر لبنان، می توان نقش فعال قطر در کاهش منازعات در سودان را یك میانجی گری 
موفق عنوان کرد. بحران سودان نتیجه تعصبات قومی – مذهبی دولت مرکزی سودان در 
قبال دارفور15 بود. در پی بی توجهی دولت مرکزی و رها کردن مناطق جنوبی، بی ثباتی در 
دارفور شدت گرفت. در نتیجه دولت مرکزی برای کنترل دارفور قبایل عرب مسلمان16 
درگیری ها  شروع  و  حشونت ها  گسترش  باعث  دولت،  سیاست  این  کردند.  مسلح  را 
ارتش  از یك طرف و دو گروه شورشی  نیروهای دولت سودان و گروه جانجاوید  بین 
آزادی بخش سودان17 و جنبش عدالت و برابری18 از طرف دیگر شد )قادری، 1383: 40(. 
امور خارجه وقت،  وزیر  با تالش هاي  و  دوستانه  بسیار  به صورت  در سال 2008  قطر 
احمد  بن عبداهلل المحمود، وارد مناقشات و بحران سودان شد و رهبري اقدام ابتكار صلح 
دارفور را به عهده گرفت (Al Hakeem, 2008). در طول آن سال و قبل از برقراري 
تماس هاي عمیق با احزاب سودان که در این مناقشه درگیر بودند، وزیرخارجه قطر با 
مقامات رسمي کشور آمریكا، فرانسه، لیبي و وزیر امور خارجه چین، سازمان ملل، اتحادیه 
عرب و اجالس سران عرب دیدار کرد تا اطالعات الزم درباره این درگیري را جمع آوری 
کند. همچنین المحمود، سفرهاي خود را براي کشف حقیقت به خارطوم و منطقه دارفور 
در  به نوعي  که  و چاد  جیبوتی  به همسایگان سودان،  نیز  کرد، همچنین سفرهایي  آغاز 
اقدامات میانجي گرانه قبلي نقش داشته و پناهندگان دارفوري را در خود جاي داده بودند؛ 
داشت. (Kamrava, 2011: 544(. عالوه بر جمع کردن اطالعات، این سفرها تأثیر بسیار 
این سفرها  بین طرف هاي درگیر داشت. همچنین  اعتبار برای قطر در  مهمي در کسب 
 Kamrava, 2011:) حسن نیت قطر را به گروه هاي جدایي طلب دارفوري نیز نشان داد
بزرگترین گروه هاي  از  بین دولت سودان و یكي  انجام شده در دوحه  545). مذاکرات 
شورشي دارفور، به نام جنبش عدالت و برابری، در فوریه 2009 آغاز شد و نتیجه آن، 
امضاء تفاهم نامه ای بود که هر دو طرف در آن متعهد به ایجاد اطمینان و داشتن حسن نیت 
در فرونشاندن و حل مشكل دارفور شدند. طرف هاي درگیر توافق کردند که دوحه را 
تحت  را  مذاکرات  و  انتخاب کرده  دو طرف  بین  برگزاري گفت و گوهاي  محل  به عنوان 

.)http://Allafrica.com( حمایت امیر قطر و دولت قطر انجام دهند
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بود. شورش حوثی19 در  بین حوثی ها و دولت یمن  میانجی گری  اقدام دیگر قطر در 
آغاز  دانشجو  با حدود 4000  با تحریك حسین الحوثی20، مجتهد زیدی،  و  سال 2004 
شد. حسین الحوثی در دهم سپتامبر 2004 کشته شد. اما قیامي که او شروع کرده بود ادامه 
یافت و منجر به وقوع مجموعه قیام ها و جنگ هایی شد که از مارس 2005 تا ژوئن 2007 
ادامه یافت. در زمان وقوع درگیري هاي دور چهارم، امیر َحَمد به صنعا سفر کرد و تمایل 
َحَمد  امیر  کرد.  اعالم  به طور رسمي  دولت و شورشیان  بین  میانجي گري  براي  را  خود 
اعالم کرد که اگر دو طرف درگیري به خاتمه جنگ رضایت دهند، قطر براي بازسازي 
 .)International Crisis Group ,2009: 4) استان سعدا21 سرمایه گذاري خواهد کرد
در ژوئن سال 2007، دولت و نیروهاي حوثی آتش بس اعالم کردند و به دنبال چندین 
فوریه  در دوم  یمن  نمایندگان شورشیان حوثی و دولت  به صنعا و سعدا،  قطري  سفر 
2008، پیمان صلحي را در دوحه امضاء کردند. عدم پایبندی طرف های درگیر به پیمان 
صلح باعث ادامه درگیری ها تا ماه هاي پایاني سال 2008 شد و دولت یمن در تابستان 
سال 2009 حمله گسترده اي را به مناطق استقرار شورشیان آغاز کرد. در اوایل مارس، 
مرده  واقعي  معناي  به  دوحه  توافقنامه ي  که  کرد  اعالم  صالح  علي عبداهلل  رئیس جمهور 
است (International Crisis Group, 2009: 21-22(. قطر تالش هاي میانجي گرانه ي 
دو  آگوست،  ماه  اواخر  در  آن  به دنبال  و  از سر گرفت  مجدداً  تابستان 2010  در  را  خود 
طرف مجدداً متعهد شدند که جنگ را موقتًا قطع کنند و توافقنامه ي دیگري را در دوحه 
اقدام مجدد قطر در میانجي گري بین دو طرف درگیر در یمن،  با  امضاء کنند. هم زمان 
و  کرد  سرمایه گذاري  کشور جنگ زده  این  در  دالر  میلیارد  یك  مبلغ  سعودي  عربستان 
درست یك روز قبل از اعالم برگزاری دور جدید مذاکرات در سال 2010 در دوحه قطر، 
عربستان از علی عبداهلل صالح خواست تا بند جدیدي به توافق نامه افزوده شود تا طبق آن 
 .(Kamrava, 2011: 552) عربستان بتواند هر توافق انجام شده با حوثی ها را وتو کند
مداخله سعودي ها باعث شد تا تالش هاي میانجي گرانه قطر مانند مورد لبنان و دارفور 

رضایت بخش نباشد تا حدي که موجبات نگراني حوثی ها را فراهم کرد. 
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ه. دیپلماسی ورزشی:
 دیپلماسی ورزشی به معنای استفاده از ورزش برای مقاصد سیاسی و تأمین منافع ملی 
بین  جهانی  و  بین المللی  ورزشی  مسابقات  میزبانی  برای  زیادی  رقابت  امروزه  است. 
کشورها وجود دارد. قطر با تصمیم فدراسیون فوتبال22 این شانس را پیدا کرد که میزبان 
تقریبًا  که  ورزشی ای شد  دیپلماسی  برنده  قطر  باشد.  دنیا  ورزشی  رویداد  پُر بیننده ترین 
از دو دهه قبل شروع کرده بود (Kessous, 2011). پیام قطر از برد مزایده جام جهاني 
جمعیت  با  کوچك  کشورهاي  به  نسبت  منفي  نگاه هاي  تغییر  خواهان  »ما  که:  این بود 
 .(F.Cooper and Momani, 2006: 8) بودیم«  مثبت  نگاه  به  آن  تبدیل  و  محدود 
عالوه بر اینكه قطر میزبانی بازی های جام جهانی 2022 را برنده شده، رسمًا برای میزبانی 
بازی های المپیك 2020 نیز اقدام کرد و در مزایده شرکت نموده است. قطر برای میزبانی 
بازی های آسیایی 2006 نیز مبلغ 2/8 میلیارد دالر هزینه کرد که سومین رخداد بین المللي 
 .(Doherty, 2012) مهم ورزشي بعد از جام جهاني و بازي هاي المپیك به شمار مي آید
ورزشی  رویدادهای  هزینه  تأمین  برای  درنتیجه  است.  جهان  کشور  ثروتمندترین  قطر 
مشكلی ندارد. این امیر نشین کوچك، به محلی برای تماشای وقایع ورزشی تبدیل شده 
است و میزبان بسیاری از مسابقات ورزشی بااعتبار نظیر: فوتبال، فرمول 1، تنیس، گلف، 
راگبی، ورزش های پهلوانی...بوده است. عالوه بر این قطری ها سرمایه گذاری های کالنی را 
در ورزش اروپا انجام دادند. از جمله صرف 60 میلیون دالر برای پیراهن تیم بارسلونا. قطر 
در چند سال اخیر مبلغی حدود 225 میلیارد دالر صرف پروژه های زیربنایی کرده است که 
بخشی از آن صرف هزینه های جام جهانی می شود. ازجمله 3 میلیارد دالر برای آماده سازی 
 Kessous,) زمین مسابقات و 17 میلیارد دالر برای ساخت هتل ها در نظر گرفته شده است
به  المپیك23  بین المللي  کمیته   در  شما  که  »این که  شیخ آل ثاني  آقاي  گفته ي  به   .(2011
رسمیت شناخته شده باشید تا در سازمان ملل متحد، از اهمیت بیشتری برخوردار است، 
چون همگان به تصمیمات آن احترام مي گذراند«. ال موال24 رئیس ارتباطات قطر فلسفه 
براي شناساندن  به درستي عنوان مي کند: »ورزش راه مفید و سریعي  رهبران قطري را 
و فرستادن پیام و تبلیغي براي کشورمان به حساب مي آید. وقتي صحبت از خاورمیانه 
مي شود فوراً به »تروریست« مي اندیشند، براي همین رهبران مملكتي مي خواهند قطر از 

شهرت و محبوبیتي در جهان برخوردار باشد« )بونیفیس، 2004(. 
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نتیجه گیری
بررسی سیاست های قطر از 1995 تا 2011 نشان می دهد که این کشور کوچك تامین 
امنیت را محور همه سیاست های خود قرار داده است. قطر برای حفظ بقا یك هدف را 
برگزیده که آن ارتقاء منزلت ملی خود در نظام بین الملل است تا از این رهگذر هزینه های 
تهاجم به خاك خود را برای دشمنانش افزایش دهد. ارتقا منزلت ملی قطر تابع قدرت 
نرم افزاری  و  قدرت سخت افزاری  از  که خود مجموعه ای  قلمداد شده  این کشور  ملی 
است. در این راستا قطری ها با انتقال نیرو های آمریكایی به پایگاه العدید و توسعه و تبدیل 
آن به بزرگترین پایگاه آمریكا در خاورمیانه و خرید تجهیزات مدرن و نوسازی ارتش، 
قدرت سخت خود را بهینه کردند. این امر به آن ها اجازه داد تا از زیر سایه سنگین ایران، 
عربستان، عراق و بحرین بیرون بیایند و با آسودگی بیشتری عوامل نرم افزاری را برای 
افزایش قدرت ملی خود و ارتقاء منزلت ملی به خدمت بگیرند. حوزه نرم افزاری دنیای 
وسیعی است که کشورها به فراخور خود از آن بهره جسته اند. موفقیت در این حوزه نیاز 
به برنامه ریزی و هدف مندی دارد. لذا قطری ها از»دیپلماسی نیچه« استفاده کردند و منابع 
از قطر در سطح جهان  نیكویی  بتواند تصویر  خود را در حوزه هایی متمرکز کردند که 
ارائه کند. این حوزه ها اغلب رقبایی سرسخت دارند که رقابت را برای یك کشور کوچك 
سخت می نمایند. به همین دلیل قطری ها با دیپلماسی صلح، خود را یك کشور دوست 
معرفی کردند که افزایش قدرت آن، همسایگانش را تهدید نمی کند. افزایش قدرت بدون 
منابع مالی امری دشوار است. به همین دلیل صنایع نفت و گاز قطر با سرمایه های خارجی 
و داخلی گسترش یافتند و قطر را به یك کشور گازی و ثروتمند تبدیل کردند. ثروت 
از  یكی  الجزیره  شبكه  تأسیس  بدون شك  شد.  قطری ها  بلند پروازی های  پشتیبان  زیاد 
مهم ترین سیاست های نرم افزارانه قطر بوده است که خود به بزرگ تر شدن تصویر قطر و 
ارائه آن کمك کرده است. همچنین میانجی گری های این کشور کوچك آن را از دیگر 
یك  به عنوان  قطر  معرفی  میانجی گری ها  این  نتیجه  اولین  است.  نموده  متمایز  کشورها 
کشور صلح ساز در نظام بین الملل است. عالوه بر این میزبانی رویداد های مهم سیاسی و 
ورزشی نظیر جام جهانی فوتبال، نام قطر را تا دورافتاده ترین مناطق جهان مطرح می کند. 
همچنین قطر سعی نموده است با سرمایه گذاری در بخش های فرهنگ، آموزش و هنر 
نامی در بین دوست داران هنر داشته باشد و به مقصد دانشجویان خاورمیانه تبدیل شود. 
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