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 چکیده

 یبهتر اریبس جیخاص نتا یهاتا با تمرکز منابع خود در حوزه کندیبه کشورها کمک م چهین یاسپلمید

جهت ساخت قدرت  ینداشتن منابع کاف لیدلکوچک به یاز کشورها یاریبس ل،یدل نی. به همرندیبگ

منابع خود در  مرکزتا با ت آورندیم یرو چهین یپلماسیبه استفاده از د ،یمنافع مل نیتأم یبرا ازیمورد ن

 کیدر مورد  انیمشتر دهیا نیشوند. بِرَند، بهتر لیهستند به بِرَند تبد تیمز یکه در آن دارا ییهاحوزه

که  شودیساخته م یکشور در افکار جامعه جهان کیاست که از  یریتصو یمحصول است. بِرَند مل

فارس است  جیکوچک خل یکشورهااز  یکی. قطر ردیرا در برگ یگوناگون یمثبت و منف میمفاه تواندیم

 یبرا یکاف یافزارداشته و منابع سخت یادیز یریپذبیآس یو خارج یداخل داتیکه در برابر تهد

تر رنگکشور پُر نیا یخارج استیدر س یافزارعوامل نرم لیدل نیخود را ندارد. به هم تیامن نیتأم

 ،یگریانجیم یهاتوانسته در حوزه هچین یپلماسی. قطر با تمرکز منابع خود در قالب دباشدیم

 المللنیاز خود در نظام ب یخوب ریشده و تصو لیو... به بِرَند تبد یورزش یپلماسید ،یارسانه یپلماسید

 .قطر شده است یبرا تیامن نیخوب باعث تأم ریتصو نیبسازد. ا
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 مقدمه

در حال  نیقوان دیکشورها با جهیو توسعه است. در نت رییمدام در حال تغ یالمللنیب استیس

 الملل،نیکنند. در نظام ب تیو آن را هدا افتهیرا  یپلماسیو د یاسیدر صحنه س یباز رییتغ

بارها اتفاق افتاده  ی. ولشودیاه منگ ریپذبیآس یعنوان کشورهاکوچک به یبه کشورها شهیهم

به  یاو منطقه یالمللنیب استینقطه قوت خاص خود در س کیکوچک از  یکشورها نیکه ا

 یارهیجزاند. قطر شبهجهان گذاشته یبر مسائل جار یقابل توجه ریاند و تأثاستفاده کرده یخوب

 یکه مانند تمام کشورها برا ریپذبیکوچک و آس یواقع شده است. کشور فارسجیاست که در خل

کشور  نیا یریپذبیروبرو بوده است. آس یخاص یهاو حفظ بقا خود با چالش تیامن نیتأم

آنها، بتواند در  یبانی، تا با پشتتر نمودهقدرتمند یشدن با کشورها کوچک، آن را نیازمند متحد

در منابع قدرت  رییو تغ یلمللانیدر منطقه ایستادگی کند. اما تحوالت ب دزایمقابل عوامل تهد

کشور قادر شد بدون اینکه الزم  نیا کهیطورقطر را گسترش داد. به یهامحدوده انتخاب ،یمل

گان قصد زند، به حیات سیاسی خود ادامه دهد. نگارنده وندیپ یباشد امنیت خود را به متحدان قو

 ،یضعف قطر در منابع سخت افزار که با توجه به ندیپرسش پاسخ گو نیپژوهش به ا نیدارند در ا

 استیس یکارآمد رسدیاستوار است؟ به نظر م ییهاقطر بر چه مؤلفه یخارج استیس یکارآمد

 یهاو ساخت بِرَند در حوزه 1چهین یپلماسیدر قالب د یافزارتمرکز منابع نرم جهیقطر نت یخارج

 و... است. یورزش یپلماسید ،یارسانه یپلماسید ،یگریانجیم

 هیهمسا یاز کشورها یکیقطر،  نکهیبا ا باید گفت یمطالعات نهیشیپمچنین در زمینه ه

کشور در  نیا دیدر مورد آن وجود دارد. نقش جد یبه زبان پارس یاست؛ اطالعات اندک رانیا

 یوجود، تنها آقا نیبرجسته شود. با ا یخبر یهاتیدر سا یباعث شد تا قطر کم یتحوالت عرب

و  یرا به صورت کل یقطر در تحوالت عرب یرجخا استیس ،یمقاله علم کی( در 1931) یاسد

 یپژوهش حاضر است. نگارنده برا اتیو کل یکرده است که فاقد چارچوب نظر حیاندک تشر

در  یافزارنرم یهادر حوزه یقطر را بر اساس برندساز یخارج استیمقاله، س نیبار در ا نیاول

قرار داده است.  یمورد بررس چهین یپلماسیو د یزبرندسا دِیجد یِقالب چارچوب نظر

وجود  نیدر مورد قدرت نرم منتشر شده است. با ا یادیز یها و مقاالت علمکتاب نیابرعالوه

                                                 
1- Niche Diplomacy 
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قطر مورد مطالعه قرار  یرا در ساختار قدرت مل یافزارکه عوامل نرم افتیرا  یپژوهش توانینم

 داده باشد. 

 

 یچارچوب مفهومگفتار اول: 

دهنده قدرت  لیتشک یهااز مؤلفه یکشورها، برخوردار یخارج استیتحقق س یاساس رطش

و  یافزارمختلط از عوامل نرم یامجموعه کم،یوستیدر قرن ب ی. منابع قدرت ملباشدیم یمل

فرد،  یشگاهیدارد )پ یقدرت مل دیدر تول یشترینقش ب یافزاراست که عوامل نرم یافزارسخت

شود. بر این اساس، سخت به صورت قهرآمیز و توانایی در اجبار تعریف می رتد(. ق131: 1931

تر است که از: جمعیت، وسعت سرزمینی، منابع طبیعی، توانایی و توسعه قدرتمند یکشور

 یبرخوردار باشد )دهقان یشتریاقتصادی و تکنولوژیک، نیروی نظامی و توان اجتماعی ب

است که با استفاده از آن باعث  یقدرت ،یکل فیتعر کیدر  م(. قدرت نر65: 1911 ،یآبادروزیف

 این (. بر11: 1931مطابق خواست ما رفتار کنند )قنبرلو،  تیرضا یاز رو گرانید میشویم

: 1911 ،ی)نا داندیم گرانید حاتیبه ترج یدهشکل ییاساس، جوزف نای، قدرت نرم را توانا

خود به تمرکز منابع  یافزارمنابع سخت مبودک جبران یکوچک برا یکشورها نی(. بنابرا969

 . پردازندیم چهین یپلماسیخود در قالب د یافزارنرم

 

   چهین یپلماسید الف(

بود،  ایامور خارجه استرال ری( که وز1335-1319) یدر دوران 1«وانزیگرت ا»بار  نیاول یبرا

متمرکزکردن »که:  شودیم نهادشیپ یپلماسینوع د نیرا به کار برد .در ا چهین یپلماسیواژه د

باعث  تواندیهمان منابع در تمام سطوح، بهتر م عیخاص، نسبت به توز ییهاحوزه یمنابع رو

واژه  ییابتدا یاز معان یکی(. 141: 1911 کسون،ی)هنر« ارزشمند و سود شود جینتا لحصو

 یتیموقع ایو  طیدارا بودن شرا لیکشور به دل کیاست که  یتیمز ایمناسب  گاهیجا ،«چهین»

ممکن  یتیمز نیمند است. چناز آن بهره -فردبهمنحصر یدیتول ایخاص  ییتوانا رینظ -مقبول

 نیاز ا یبیترک ایو  ،یسنت لی، فرهنگ، دالخیکشور، تار ییایجغراف تیاست برگرفته از موقع

 (.141)همان:  موارد باشد

                                                 
1- Gareth Evans 
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و شناخته  دهید یالمللنیمعه بکوچک، آنها اغلب توسط جا یتوجه به اندازه کشورها با

و  تیدر هر دو مقوله کم آورندیکوچک بدست م یکه مردم درباره کشورها ی. اطالعاتشوندینم

 یدارند؛ برا ازیکشورها ن نیدر وهله اول، ا نیاست. بنابرا یداورشیتعصب و پ یبر مبنا تیفیک

داشتن  لیحال حاضر به دل بزرگ در یکه کشورها یتالش کنند. در حال یالمللنیجلب توجه ب

خودشان را وابسته  ،یالمللنیو تصورات بزرگ از خود، به جامعه ب ریمخاطبان و عرضه تصو

 نیخود و همچن یهااستیخود در دفاع از س یپلماسیبه تمرکز د لی. آنها تمادانندینم

کوچک  یاست که کشورها تیواقع نی(. با توجه به اBátora, 2005: 6-7) دارند یبرندساز

استفاده  چهین یپلماسیاز د ،یکاست نیجبران ا یممکن است عقب مانده به نظر برسند. آنها برا

تا با تمرکز  دهدیکوچک فرصت م یبه کشورها چهین یپلماسی(. دAlbr08, 2012) کنندیم

 . ابندیدست  یمل ید بِرَندهایخاص به تول یهادر حوزه یمنابع نرم افزار

 

   یمل یبِرَندساز ب(

از آن نام برده  1یمل یاست که امروز به عنوان برندساز یزیانقالب فرانسه نقطه آغاز آن چ

آن جامعه است.  یهادو مفهوم جامعه و فرهنگ رندهیبرگ(. برند در916: 1911 نز،ی)ال شودیم

فرهنگ و جامعه است و  1یسازیتجار ندیاز فرآ یبرندکردن کشورها، بخش ندیفرآ گریدعبارتبه

از  یکی(. در عبارت De jong, 2011: 31متفاوت از برندکردن محصوالت است ) اصل در

تصور افکار جامعه  یمحصول است. برند مل کیدر مورد  انیمشتر دهیا نیبرند، بهتر»محققان: 

 کیعنوان (. برند ممکن است بهPeterson, 2006: 745« )کشور خاص است کیدر مورد  یجهان

غرب گرا(، « )دوستانه»چون:  یمی. مفاهردیگمورد توجه قرار یبرغ یمفهوم توسط کشورها

 ,Van hamدولت سرکش( )« )قابل اعتماد ریغ» ایتوسعه طلب( و « )مهاجم»متحد(، « )معتبر»

2001: 3 .) 

و آشکارا با  میصورت مستقوجود دارد که کشورها در آن به یمختلف یدر حال حاضر فضاها

 میمستق یگذارهی، سرما9فضاها عبارتند از: صادارت برند نی. اپردازندیبه رقابت م گریکدی

 و... یطرف یب ،یگریانجیها، مرسانه ،یدارورزش، هنر، فرهنگ، بانک ،یجهانگرد ،یخارج

                                                 
1- Nation Branding 

2- Commodification 

3- Brand Export 
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 یگریانجیم -1

 ،یاو منطقه یالمللنیب یهایتعامالت و همکار شیو افزا المللنیبا توسعه روابط ب

 داریها پدها و ملتدولت انیمناقشات و منازعات م زیآمرفع مسالمت یراب ینینو یهانهیزم

 کیعنوان و به دیتوسل به زور گرد نیگزیجا ،یحل منطقراه کیعنوان به ،یپلماسیگشت و د

 ،یهمواره با اقبال مواجه شد )خراسان ،یالمللنیتعارضات و اختالفات ب زحلیآممسالمت وهیش

. باشدیفصل منازعه م و حل نیگزیجا هیاول یهااز روش یکی یگریانجی(. م11: 1911

کمک به  گریانجی. نقش مباشدیمداخله طرف ثالث در روند مذاکره م رندهیبرگ در یگریانجیم

 باشدیقبول دوطرفه محل قابلراه کردندایارتباطات مؤثر و پ یرارمنازعه به منظور برق نیطرف

 شیافزا یآروز شتریب یگریانجیمتوسط از م یهااف دولت(. اهد11: 1911ارجمند،  ی)جواد

 (.56: 1915 ان،ی)صباغ باشدیآنها م ژینفوذ و پرست

 یارسانه یپلماسید -2

پس از جنگ دوم  ژهیوبه الملل،نیبه عرصه روابط ب ستمیدر قرن ب یجمع یهابا ورود رسانه

 یارسانه یپلماسیبه نام د یادهیدگرگون شده، با پد یکلبه یسنت یپلماسیچهره د ،یجهان

 یهاشبکه ژهیوها بهرسانه رایاست، ز سابقهیب خیکه در نوع خود در تار میشویمواجه م

 یهاأتیخارجه و هکارآمدتر از وزارت امور زیمؤثرتر و ن تر،یقو در عمل، ،یریتصو یاهماهوار

نعکاس رویدادها و رساندن اطالعات ها با ا(. رسانه14: 1914)قوام،  کنندیعمل م کیپلماتید

سازی های عمومی در خصوص مسائل امور خارجه به شفافواقعی به مردم و نیز پاالیش دیدگاه

ها و ارزیابی تصمیمات و اجرائیات، نوعی کنند و با تجزیه و تحلیل دادهکمک می وهاسناری

عنوان نماینده ین بهها همچنکنند. رسانهتعامل را در سیاست خارجی کشورها ایجاد می

های چندملیتی و افکار عمومی؛ نقش های غیردولتی، شرکتنهادهای جامعه مدنی، سازمان

 یکی ،یکنند. جوزف ناموضوعات عرصه سیاست خارجی بازی می افیتدر افزایش شف یاعمده

 نیگزیاج تواندیکه م داندیدر مناقشات م یجمع یهاقدرت نرم را کاربرد رسانه یهااز نمونه

بلکه اقناع افکار  میستیشاهد اعمال زور و اجبار ن گریما د: »دیگویگردد. او م یفشار نظام

 (.16: 1911 ،ی)محمد «ردیگیم صورت یاجنگ رسانه قیاز طر یعموم

 یورزش یپلماسید -3

مردم جهان شده و  یخصوص یوارد زندگ یاطور گستردهبه یامروزه ورزش و مسابقات ورزش

 زین یاسیس امدیپ یدارا دهیپد نیاست. ا رگذاریها تأثها و رسانهافراد، جوامع، دولت بر رفتار
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چون  یمیو با مفاه دهدیالشعاع قرار مرا تحت یاجتماع یهاها و گروهو روابط دولت باشدیم

اتحاد و وحدت  ،ییگرایو مل سمیونالیو منازعه، ناس زیست ،ییواگرا ،ییگرارقابت، هم ،یمل رتقد

 ریتأث گریدها نسبت به همها و ملتو بر نگرش و رفتار دولت خوردیم وندیآن پ ریو نظا یمل

امر  ،ی( چهره مشهور علوم اجتماع1391-1111) ویبورد ری(. پ111: 1916 ا،ین)حافظ گذاردیم

 . به گفتهداندیرقابت بر سر قدرت م یبرا یدانیاست، پهنه و م یاسیسریرا که ظاهراً غ یورزش

 هیرقابت، خشونت خود را تخل قیو از طر دهیگرد یورزش یهامردم داوطلبانه وارد سازمان ،یو

 جیبه بس قیتا از آن طر شناسندیم تیرا به رسم یورزش یهاسازمان زیها ن. حکومتکنندیم

روابط در  تی( و با استفاده از آن به تقو1911:919 ان،یو فتح آنان بپردازند )ملکوت هاودهت

 یبرند مل کیبه عنوان  یاز کشورها یاریورزش در بس ن،یابر. عالوهندیاسر جهان اقدام نماسر

 بهاست، اما  یرشد اقتصادبهکشور رو کیاگر چه  لینمونه برز یمورد توجه قرار گرفته است. برا

، بارسلونا د،یرئال مادر ریبزرگ فوتبال، نظ یهاباشگاه نیکشور فوتبال معروف شده است. همچن

 اند. شده شانیباعث برجسته شدن نام کشورها ،یساز... که عالوه بر پولتدیونایمنچستر 

 

 از کشور قطر یشناخت کل (ج

از  یکینفر،  1511111حدود  یتیمربع، و با جمع لومتریک 11491با مساحت  قطر

 (. قطر در مجموع داراى16: 1919است )افشار،  فارسجیخل سیتأسکوچک و تازه یکشورها

زمینى مسطح و پوشیده از ریگزار است. مناطق شمالى و مرکزى به دلیل زمین حاصلخیز و نمو 

: 1914 ،یگردد )علومناسب براى کشاورزى محسوب مى احىگیاهى فصلى و طبیعى تنها نو

گراد متغیر درجه سانتى 45تا  11(. هواى آن در تابستان گرم و مرطوب و دماى آن بین 1

هاى زیرزمینى نیز به اینچ در سال برخوردار است. آب 6ندگى کمى در حدود است. از میزان بار

باشد. )جناب، دلیل حجم باالى مواد معدنى جهت مصارف شرب و کشاورزى مناسب نمى

سوق  یالملل نیب یکشور را به سمت تجارت و بازرگان نیا ییایعوامل جغراف نی(. ا111: 1943

شود که در کنار شهر دوحه مجهزترین بنادر قطر محسوب مىداده است. بندر بازرگانى دوحه از 

و مؤسسات مالى و  تىواقع گردیده است. دوحه پایتخت قطر و مرکز حکومت، ادارات دول

 یباشد )علوبازرگانى این کشور است که در وسط ساحل شرقى شبه جزیره قطر واقع مى

ماهیگیرى و صید مروارید بنا شده  (. اقتصاد این کشور در گذشته بر پایه دامپرورى،9: 1914،

تدریج اقتصاد این کشور را تغییر داده و با توجه به میزان ، به1393بود. کشف نفت در سال 
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متوسط درآمد، آن را تبدیل به یکى از ثروتمندترین کشورهاى جهان نمود. اولین تشکیالت 

نشین ایجاد شد. با میالدی با نقش عمده انگلیس در این شیخ 1361جدید حکومتی در دهه 

اداره امور قطر  یرا برا یدیجد یاسیقطر بالفاصله سازمان س ری، ام1311استقالل قطر در سال 

بود  ریوزنخست استیتحت ر ر،یده وز تیبا عضو نهیشامل کاب یاسیسازمان س نیکرد. ا یمعرف

میالدی  1311( این کشور از سال 111: 1911زاده، مجتهد) شدیانتخاب م ریکه توسط ام

دارای قانون اساسی موقـت بوده است که بـر اساس آن امیر دارای صالحیت و اختیارات وسیعی 

را در ساختار  یادیاصالحات ز رحَمَدیام 1336کند. از را صادر می تـیاست و فرامین حکوم

حکومت انجام داده است. در حال حاضر تشکیالت حکومتی در قطر شامل سه قوه مجریه، 

 نیو تا قبل از استقالل، ا ستیچندان قدرتمند ن یو مقننه است. قطر از نظر نظامقضائیه 

کشور کوچک بودند. بعد از استقالل  نیا یت ارضیبودند که حافظ تمام یسیانگل یروهاین

 نیصورت گرفت و توسعه صنعت نفت در ا ینظام یروهاین تیتقو یبرا یشتریب یهاتالش

 1311(. در طول دهه 11: 1914 ،یش فراهم آورد )علوارت زیتجه یرا برا یکشور، فرصت

را  یی، قطر قراردادها1331شد و از  زیتجه یو فرانسو یسیانگل یارتش قطر با سالح ها یالدیم

شد.  لیکشور تبد نیعمده سالح ا دارانیاز خر یکیامضا نمود و به  کایسالح از آمر دیخر یبرا

 (.Blanford, 2010:14نفر است ) 11111مسلح قطر حدود  یروهایدر حال حاضر ن

 

 قطر  یاچهین یپلماسیدر د یسازبِرَندگفتار دوم: 

 یکشورها یمناسب برا یاستراتژ کیهمانطور که قبالً به آن اشاره شد  چهین یپلماسید

 یکی. قطر رندیبگ یبهتر جیخاص نتا یهاکوچک و متوسط است تا با تمرکز منابع خود در حوزه

به  یکاف یافزارنداشتن منابع سخت لیفارس است که به دل جیخل هیاشکوچک ح یاز کشورها

 یهاخود در حوزه یافزاربرداشت تا با تمرکز منابع نرم گام چهین یپلماسیسمت استفاده از د

 یهادگاهیکند بلکه د نیخود را تام تی... و خلق برند، نه تنها امن یارسانه ،یورزش ،یگریانجیم

ای را دهد. امیرحَمَد، تالش سخت کوشانه رییچون قطر را تغ یکوچک یهامرسوم درباره کشور

گیری تر این است که جهتله مهمانیچه به کاربرد. مس یپلماسیشرایط د سازیمنظور آمادهبه

قطر به »گوید: می یناجوزف .ویژه آمریکاست کامل معطوف به غرب بهطورقطر به یپلماسید

بین غرب و جریان ناسیونالسیتی عرب است که با کمک منابع مالی  یاچهیدنبال یک دیپلماسی ن

نکته در درک  نیتر(. مهمAbraham, 2008کند )خود مقدمات این امر را فراهم می توجهقابل
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عنوان کشور به نیا یبندآن، دقت در طبقه هیو اصول اول یمبان حیقطر و تشر یاچهین یپلماسید

: 1931 ،یها است )اسداز دولت گونهنیخاص ا یهایژگیو و یللالمنیکوچک در عرصه ب یکشور

 نیا یاچهین یپلماسید یربنایز تیخاص باعث شده است تا بقاء و حفظ امن یهایژگیو نی(. ا6

 یهاخود با چالش یو حفظ بقا تیامن نیتأم یکشور کوچک باشد. قطر، مانند تمام کشورها برا

، قطر متوجه نیاز خود به یک حامی رسمی از 1311تا  1151روبرو بوده است. از زمان  یخاص

 ،یدر منابع قدرت مل رییو تغ یالمللنیشد که اغلب ناپایدار بودند. تحوالت ب یایهمیان قدرت

شد بدون اینکه الزم باشد کشور قادر  نیا کهیطورقطر را گسترش داد. به یهامحدوده انتخاب

 :Roberts, 2009ند، به حیات سیاسی خود ادامه دهد )ز وندیپ یامنیت خود را به متحدان قو

و  ینفت یدرآمدها شیو افزا حَمَدریام 1336 یمهم، کودتا اریدو عامل بس نیا بر وه(. عال246

حَمَد، باعث  ریطلبانه امقطر داشتند. افکار اصالح دیجد یهااستیدر س یتوجهنقش قابل ،یگاز

 نیقطر باعث شد تا ا یداخل یهااستی. سدیقطر گرد یو خارج یداخل یهااستیتحول در س

، 1111در عرصه اقتصاد، آموزش، رفاه و بهداشت داشته باشد در سال  یریگکشور رشد چشم

کشور جهان  نیترقطر ثروتمند دادیرا منتشر کرد که نشان م یاطالعات 1پول یالمللنیصندوق ب

شهروندان  صورتنیدالر است که در ا 11111از  شیب یسرانه هر فرد قطر کهیطوراست. به

 نیهستند. ا ییکایتر از شهروندان آمربرابر ثروتمنددو یو حت مبورگتر از لوگزاثروتمند یقطر

ثروتمند است  اریبس یکه قطر کشور دهدی، نشان مدرصد 15ثروت، با نرخ رشد ساالنه  زانیم

(O'Sullivan, 2011همچن .)کرد تا اقتصاد خود را مستقل  نیرا تدو یمدتبرنامه بلند حَمَدریام نی

 ییبناریز میعظ یهابه احداث پروژه 1115بودجه قطر را تا سال  زادرصد  41از نفت کند. او 

 ریصرف توسعه ز یادیز یهانهیهز نیا بر (. عالوهGoodspeed, 2012داده است ) صیتخص

قطر  اریدر اخت ،یپلماسید کینوان عورزش به کهیطورشد. به یو بهداشت یورزش یهاساخت

خود در نظام  یرا برا یاژهیبه قطر اجازه داد تا نقش و ،یبه اهداف داخل یابیگرفت. دستقرار

ممکن نبود.  یالمللنینظام ب ینقش بدون همراه نیدر ا یگریکند. باز یطراح المللنیب

خود را  یتیامن یهاتدا دغدغهتا اب داشت ازیبه اهداف خود، ن دنیرس یقطر برا لیدلنیهمبه

 آورد. یبزرگ رو یاهخاطر به ائتالف با قدرت نیبرطرف کند. به هم

 

                                                 
1- International Monetary Fund 
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 بزرگ یهابا قدرت یسازائتالف -1

. رترندیپذبیآس المللنیمربوط به امور ب یدر مقابل عوامل خارج شهیکوچک هم یکشورها

 نیداده در اول یحوادث روو  1331در سال  تیکه حمله عراق به کو ستین نیدر ا یشک چیه

 هیحاش یکشورها یبرا یارزش درس با 1هاکشفارس و در طول جنگ نفت جیجنگ خل

 انیو مدع نیبحر ،ی(. مطمئناً خطر عربستان سعودKamrava, 2009: 411بود ) فارسجیخل

در  یریپذبیحَمَد، آس ری. از نظر امستیقطر ن یبرا یکوچک دیتهد یخانواده سلطنت یداخل

آن را حل نمود  یقیطربه دیچالش بوده که با نیبزرگتر یالمللنیو ب یداخل داتیبل تهدمقا

(Peterson, 2006: 741تنش م .)با تجاوز عربستان  1331در سال  بارنیاول اضیدوحه و ر انی

 یاز سواحل جنوب شرق لیما 19 تیمالک یخود گرفت. عربستان مدعبه یبه قطر حالت جد

 ریبر سر جزا زین نیمدت قطر با بحربلند یها(. تنش61-61: 1911 ،یدانول یقطر است )جعفر

 ,Akhmetovحل شد ) نیبه نفع بحر 1111الهه، در سال  یالمللنیدادگاه ب میحوار، با تصم

بر  هیتک لیاز قب کنندهلیتکم یهایاستراتژ یباعث شد، قطر بررو یخارج داتی(. تهد2012

اعتماد کند. تا سال  چهین یاز استراتژ یبرداربزرگتر و بهره گانیقدرتمند در برابر همسا انیحام

که قطر  دیطول نکش یزیبرخوردار بود. چ سیانگل تیقطر در مناقشه با عربستان از حما 1311

 :Anzawa, 2011انگلستان باشد ) یبرا یخوب اریبس نیجانش تواندیم کایمتوجه شد که آمر

تا  کایروابط قطر با آمر حالنیاشد. با سیدر قطر تأس 1319در سال  کایخانه آمر(. سفارت52

 یروهایقطر به ن فارسجینداشت. در جنگ خل یاثمره 1331در  فارسجیبعد از جنگ خل

 کایقطر با آمر 1331حمله به عراق استفاده کند. در  یکشور برا نیائتالف اجازه داد تا از خاک ا

توافق دو کشور از اواسط  نیا هی(. برپاM.Blanchard, 2010: 12امضا کرد ) یتیامن یانامهتوافق

 یاز امضا دکردند. بع دیالعد گاهیدالر صرف توسعه و ساخت پا اردیلیم کیاز  شیب 1331دهه 

شد  نیتأم ییکایحضور سربازان آمر لیدلقطر به تیامن کا،یبا آمر یدفاع یهاینامه همکارتوافق

(Akhmetov, 2012 در سال .)یروهاین گاهیجهت انتقال پا یبخش جهینت یهایزنیرا قطر 1111 

قطر  دیالعد گاهیشده بود به پا جادینظارت بر منطقه پرواز ممنوع جنوب عراق ا یکه برا کایآمر

قطر واقع شده  تختیدر جنوب دوحه، پا گاهیپا نی(. ا51: 1911 ،ینیالدقطب یانجام داد )نادر

متحده در االتیا یجنگ یهااتیعمل یاصل ییهوا گاهیو پا یبانیو پشت یو مرکز فرمانده

                                                 
 1311-1311و عراق در  انریا نیب یریدرگ - 1
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دالر  ونیلیم 51مجدداً درخواست  1111 یافغانستان و عراق است. دولت اوباما در سال مال

را  انهیخاورم ییباند هوا نیتریطوالن گاهیپا نیکرد. ا گاهیپا نیا شتریب زیو تجه یبازساز یبرا

 دادنیو جا کایقطر با آمر ینظام یکیکه نزد رسدیم نظربه (.Blanford, 2010:3) باشدیدارا م

. اشدب یعربستان سعود یهاترس آن از نقشه لیدر خاک خود به دل کایآمر ینظام گاهیپا

 ,AbuKhalilباشد ) یوفادارتر از عربستان سعود کایآمر یبرا خواستیم رحَمَدیام

 یدر خاک قطر، دست بعض کایآمر ینظام گاهیپا نیبزرگتر دادن یقطر با جا ری(. ام2011/11/21

 فارسجیخل هیکوچک حاش یکنترل کشورها یتالش برا را که در هایاز کشورها مانند سعود

 (.Hroub, 2012) کندیاز خود و کشورش دفاع م قیطر نیاو از  کردههستند را کوتاه 

و برای گرفته در گذشته های بزرگ صورتدلیل ترس از انتقال قدرتها بهقطری نیهمچن

ترتیب در اینهایی از جانب هند بودند. بهدنبال ضمانتایجاد تنوع در وابستگی امنیتی خود، به

تر شد. تر و نزدیکوزیر هند از قطر روابط هند و قطر محکمدنبال بازدید نخست، به1111نوامبر 

 ,Robertsروابط شامل امکان کمک نظامی هند به قطر در صورت درخواست قطر بود ) این

 نیا ؛ باکردند نیقطر را تضم تیچه امنو هند اگر کایبا آمر یتیامن یهامانی(. پ248 :2009

 انیکه مدع ییهاو خلق برند در حوزه المللنیب استیموثر در س یگریباز یقطر برا وجود

و طرفدار صلح مطرح گردد  طرفیکشور ب کیعنوان داشت تا به ازیدارد، ن طقهدر من یسرسخت

را  یامنطقه یهاقدرت میمستقریغ تیحما کا،یچون آمر یبزرگ یهاقدرت تیعالوه بر حما و

تحقق  یالزم برا یصلح و سازش امر یپلماسیخاطر د نیبه همراه داشته باشد. به هم زین

 قطر شد. یاچهین یپلماسید

 

 صلح و سازش  یپلماسید -2

و  دیبدون تهد ینظام تیموقع ، قطر با استفاده از ثروت خود،1331اواسط دهه  از

داده در کردن خود در مناقشات رخوارد یبرا یگرنقش واسطه یاجرا رینظ ییهامهارت

 ,Robertsظاهر شد ) یخارج استیفعال در صحنه س کیعنوان و خارج از آن به انهیخاورم

اشت قرار د یکشور در دستان مرد نیموفق ا یخارج استیساست که  یدر حال نی(. و ا2011

 ندهیآ یبرا حَمَدریکه ام یگاهی(. جاShadid, 2011مطلقه است ) یسلطنت میرژ کیکه پادشاه 

 االتیبزرگ، بخصوص ا یهاقدرت تینموده، بدون حما میترس المللنیکشور در نظام ب نیا
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خواهد  یافتنیندست لیو اسرائ هیترک ستان،عرب ران،یچون ا ییکشورها تیو رضا کایمتحد آمر

 (.Gengler, 2011بود )

گاز قطر در  ریذخا نیاست چرا که بزرگتر یاتیقطر ح یبرا رانیبا ا زیآممسالمت رابطه

فاکتور  یحاصل از منابع گاز یهاییاست. دارا رانیکشور و مشترک با ا نینقطه ا نیتریشمال

 به قطر یاست. استقالل اقتصاد یخارج استیو روش خالقانه در س شتریدر انعطاف ب یدیکل

و  ردیخود را بگ یهامیباشد؛ تصم کایآمر تیبه دنبال کسب رضا نکهیا دونب دهدیاجازه م

 یامر کایآمر تیبدون رضا رانیرابطه با ا گرید. ازطرفردیرا بپذ استیدر س یاحتمال سکیر

هم هست  کایمورد نظر آمر رانیگرفت که رابطه قطر با ا جهینت توانیم نیمشکل است. بنابرا

(thegulfblog.com.) 

 یاتحاد و ترس است. وابستگ ،ییواگرا ،ییاز همگرا یعربستان و قطر هم در بُردار روابط

و  یافزارکمبود منابع سخت ،یفرهنگ-یخیبه عربستان ونداشتن سابقه تار یمذهب-یقوم

دوستانه  یعربستان با آنکه ظاهر-عربستان، باعث شده تا روابط قطر یارض یهایطلبتوسعه

 لیقطر را تشک یخارج استیاز شاکله س یداشته باشد و بخش مهم یاعتمادیاز ب یندارد، باط

 یموازنه منف استیس گرفتنشیپ و در کایبه آمر شدنکیاز نزد ریقطر ناگز کهیطوردهد. به

 و عربستان شده است.  رانیا نیب

 یخارج استیس . پازلستیقطر کارساز ن یبرا ییتنهابه رانیو ا کایشده با آمرحساب روابط

خود را  ینفوذ سنت ،یاز زمان عثمان هیدهد. ترک یدر خود جا دیرا با یگرید گرانیباز ها،یقطر

 –یخیتار یهاوندیحزب توسعه و عدالت، پ آمدنکاریعرب حفظ نموده و با رو یایبر دن

 اریبس یاسیروابط س هایقطر ریتر نموده است. در چند سال اخرنگبا اعراب را پر ودخ یفرهنگ

به  تواندیبرخوردار است و م یشتریب یالمللنیاز اعتبار ب هیاند. چرا که ترکداشته هیبا ترک یخوب

بر دوحه عالوه–روابط آنکارا تیدهد. تقو تیقطر مشروع یالمللنیب یهااقدامات و درخواست

 یرهبر هیکه ترک ستین لیمیهمراه است و قطر ب زین یمذهب یهاوندیمشترک، با پ منافع

 عربستان کسب کند. یجهان عرب را به جا

 یامر مانع برقرار نیا حالنیاجهان اسالم منفور است با یچه نزد افکار عموماگر زین لیاسرائ

 یمانند برخ توانستندیم نکهیابا هایکشور نشده است. قطر نیقطر با ا میمستقریروابط غ

داشته باشند و در  لیبا اسرائ یتروابط گرمدادند ر حیباشند، ترج طرفیب یاسالم یکشورها

داشته باشند.  رانیبا ا یاکنند و رابطه نسبتاً دوستانه تیاله حماحال از حماس و حزب انهم
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 ایو  یطرفیبا ب المللنیدر نظام ب ریمورد عالقه ام گاهیبه جا دنیکه رس دانندیم یخوبآنها به

ای بین قطر و ه هیچ ارتباطی دیپلماسی رسمی. اگر چدیآیدست نمبه لیبا اسرائ یدشمن

 این اسرائیل، قطر نقش رهبری داشته است و از–وجود ندارد، در مذاکرات صلح اعراب سرائیلا

(. آغاز Cooper & Momani, 2006: 10طریق روابط اقتصادی خود را با اسرائیل گسترش داد )

 لیکرد سطح روابط خود را با اسرائ ریزقطر را ناگ ان،ینیو کشتار فلسط یاالقصانتفاضه مسجد

 لیدر دوحه باعث شد تا قطر به دل 1111در سال  یکنفرانس سران اسالم یدهد. برگزار هشکا

 ی(. در جوال51: 1911 ان،یونسیرا قطع کند ) لیروابط با اسرائ ،یاسالم یو کشورها رانیفشار ا

از مقامات  یکی یلوبرانیتقابالً لوکرد و م دنید لیقطر محرمانه از اسرائ خارجه ری، وز1111

امورخارجه قطر، رسماً از شارون و  ری، وز1111 لیاز دوحه پرداخت. در آور دیبه بازد یلیاسرائ

، 1119(. در اوایل سال 161: 1911 ان،یونسیکنند ) داریعرفات خواست تا در دوحه با هم د

برد صلح در خاورمیانه با مورد پیش وزرای خارجه اسرائیل و قطر، با یکدیگر مالقات داشته و در

حَمَد اظهار داشت که قطر در اندیشه پیمان  ریوگو کردند. پس از این نشست امگفت ریکدیگ

شود (. حفظ رابطه نزدیک با اسرائیل باعث میBBC News, 2003رسمی صلح با اسرائیل است )

أیید و حمایت آمریکا را قطر به عنوان یک ملت عرب متمایز در منطقه خود را نشان دهد و ت

به قطر  یاو فرامنطقه یامنطقه یهاقدرت میمستقریو غ میمستق یهاتیداشته باشد. حما

 . دینما یسازخاطر اقدام به برند یفرصت داد تا با آسودگ

 

 یسازبرند -3

. در عرصه ردیگیشکل م انیمحصول در ذهن مشتر کیاست که از  یریتصو نیبرند، بهتر

 کیهستند و محصول، کنش  المللنیو نظام ب یالمللنیافکار ب ان،یمشتر ،یجخار استیس

 است،یرقابت در عرصه س یبزرگ، نوع یکشورها یبرا یسازنظام است. برند نیکشور در ا

 المللنیبه متن نظام ب هیکوچک، انتقال از حاش یکشورها یاتجارت و فرهنگ است. اما بر

خود تالش  یبقا نیو تضم یخارج داتیکاهش تهد یراکوچک ب یعنوان دولتاست. قطر به

داشته باشد و شهرت خود را در سطح  یالمللنیدر عرصه ب یمناسب یسازریتا تصو کندیم

منابع خود  جیکرد تا با بسخاطر قطر تالش نی(. به هم11: 1931 ،یدهد )اسد شیافزا یجهان

بزرگ از  ریتصو کی هی...به ارایگرگردش ،یگاز عیورزش، صنا ،یگریانجی، مدر حوزه رسانه
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بزرگ از خود در قالب شبکه  ریتصو کی هیارا یاقدام قطر برا نیکشور کوچک خود بپردازد. اول

 بود. رهیالجز

 

 یارسانه یپلماسید .3-1

 یاسیس یروین ای گریباز کیعنوان سر گذاشته و بهرا پشت یمل یمرزها نک،یا یافکار عموم

بر افکار  رگذاریتأث یاز ابزارها یکی(. 111: 1913 ،یو کمال ی)غفوراست  دهیتازه مطرح گرد

عرب و مقابله با نفوذ  یبر افکار عموم یگذارریها هستند. قطر ابتدا با هدف تأثرسانه ،یعموم

 کیعنوان به رهیشدن الجزکرد. با مطرح رهیشبکه الجز سیاقدام به تأس 1335در سال  ربستانع

 زیاهداف خود و ن بردنشیدر جهت پ یاسیابزار س کیعنوان از آن به قطر ،یرسانه آزاد عرب

 استفاده کرد.  المللنیدر نظام ب یبرند خبر کیعنوان شدن بهمطرح

 

 رهیشبکه الجز .3-1-1

به وجود  د؛یکودتا به قدرت رس کیبعد از  1336قطر که در سال  ریتوسط ام رهیشبکه الجز

که  انیب یآزاد یو باعث ظهور نوع لیتبد یعرب یهارسانه یواهخیشبکه به نماد آزاد نیآمد. ا

 یاچند سال به چهره یشبکه در ط نیقطر به ستوه آمده؛ شده است. ا میاز سانسور رژ

 یطلبیدر برابر برتر یبه وزنه تعادل 1111سپتامبر  11بعد از حمالت  بخصوصو  یالمللنیب

 یادگرایبن یها ستیشبکه دربرابر ترور نیلکرد اشد. عم لیدر جهان عرب تبد کایآمر یارسانه

شبکه شد  نیا شتری(، باعث شهرت ب1119) ( و جنگ عراق1111) جنگ در افغانستان ،یاسالم

(Oifi, 2004: 649روا .)آن ممکن  انیبدون درنظرگرفتن حام رهیالجز تیموفق داستان تی

دولت قطر وابسته است و کشور شدت به (. مدیریت مالی شبکه الجزیره بهHroub, 2012) ستین

قطر مهمترین حامی مالی این شبکه است. حمایت مالی زیاد الجزیره توسط دولت قطر ممکن 

فارس را از بازار تبلیغاتی خلیج %51 ریباًاست به دلیل فشار عربستان باشد، کشوری که تق

ات دارد. کویت و کردن الجزیره را از طریق تبلیغ کوتیدردست دارد و پتانسیل کافی برای با

اگرچه عایدی و منافع شبکه الجزیره از  عربستان را دارند. کوتیبحرین نیز شرایط مشابه با

های نتوانست هزینه حال این بابرابر شد؛  دو 1114تا  1119هایطریق تبلیغات، بین سال

ات دارد عالوه، شبکه الجزیره، توجه کمی به تبلیغافزایش این شبکه را جبران کند. بهروبه

که مقدار و اندازه تبلیغات در این شبکه نسبتاً کم و محدود است. زمان میانگین طوریبه
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که  CNNبا شبکه  مقایسهدقیقه در روز است که در  46تا  41تبلیغات در شبکه الجزیره حدوداً 

مالی در هر روز تبلیغات دارد، مقدار نسبتاً کمی است. این مساعدت و کمک  قهیدق 911تقریباً 

ناپذیری زیر سؤال طرفی شبکه الجزیره را به شکل اجتنابمداوم از طرف کشور میزبان، بی

موضوعات داخلی قطر  رشرسد شبکه الجزیره هیچ تمایلی به گزامی نظراین، به بر برد. عالوهمی

دهی مسائل دهد. اجتناب شبکه الجزیره در پوششو اعمال خانواده سلطنتی آن نشان نمی

شود که نتوان الجزیره را بری مربوط به قطر، مخصوصاً مسائل داخلی نامطلوب، باعث میخ

مداوم  ورطای الجزیره بهدیگر، شبکه ماهوارهمطرح کرد. ازطرف« مستقل»عنوان شبکه خبری به

(. مطابق با نتایج Anzawa, 2011: 17کند )بودن این شبکه را اعالم و تضمین میمستقل

دولت قطر تاکنون از الجزیره در نبردهای خود »با اعضای شبکه الجزیره  1بید غرمصاحبه ادمون

 نونتوانسته این کار را انجام دهد و افراد قدرتمند در قطر تاکاستفاده نکرده است. اگرچه می

(. عملکرد Gareeb, 2000: 409« )اندکاری با محتوای خبرهای پخش شده در شبکه نداشتههیچ

 یکه افشا کندیتر مرا برجسته قتیحق نیشبکه، ا نیبودن امستقل یادعا و رهیشبکه الجز

. نکته اندازدیشبکه را به خطر م نیکارکنان ا تیتوسط قطر، امن رهیالجز یهایگذاراستیس

 دیتول یشبکه برا نیعدم تالش ا دهد؛یشبکه را نشان م نیعدم استقالل ا یخوببه هک گرید

ی تجاری شبکه الجزیره برای این شبکه و برای قطر مهم نیست. گیرثروت است. تعقیب و پی

متحده  االتیا شیافزادلیل فشارهای روبهای پخش شد مبنی براینکه دولت قطر بهزمانی شایعه

 ،ی)خان فروشدیم 1116را درسال  رهیعرب، شبکه الجز یکشورها یغاتیتبل کوتیو با کایآمر

شبکه موجود  نیا یاتیعمل ینهیدر مورد هز یحیحاطالعات ص چی(. هرچند که ه13: 1915

دالر  ونیلیم 111حدود  1114در سال  رهیکه بودجه شبکه الجز شودیزده م نیتخم ست؛ین

 یشبکه کمک شده است. برا نیاز دولت قطر به ا الرد ونیلیم 61تا  41بوده که به مقدار 

 رهیالجز یااز شبکه ماهواره کردنیانزبیو م دادنینکته اشاره نمود که جا نیبه ا دیبا نانیاطم

محسوب  یپروژه بدون بازده اقتصاد کی زبانیکشور م یاست و برا میعظ یوزنه اقتصاد کی

تا  ستین ینهاد تجار کی رهیالجز رایاست ز ادهامر س نیندارد. درک ا یدهسود چیکه ه شودیم

را دارد.  رهیشبکه الجز یاندازراه یبرا یکاف یتوان مال زیقطر منبع درآمد باشد. قطر ن یبرا

جهان  یشبکه بر رو نیا راتیتأث لیبه دل نیدارد و ا رهیبه حفظ شبکه الجز لیقطر تما نیبنابرا

                                                 
1- Edmund Ghareeb 
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(. Anzawa, 2011: 18شده است ) لیهدف نا نیاخود به  یانحصار یمال تیاست و قطر با حما

گذاری کرد و سنت ب بنیانگونه را در جهان عرهای تحقیقچه الجزیره سنت ارائه گزارش اگر

بحث راجع به موضوعات ممنوعه در تلویزیون را شکست؛ جامعه عرب را نسبت به رهبرانشان 

افکار و عقاید فراهم نمود تا  تبادلزبانان محیطی را برای بیشتر و بهتر آگاه کرد و برای عرب

انروایان خود بپرسند ها و سؤاالت خود را از حکمرانان و فرمتر درخواستآنان بتوانند آسان

(Miles, 2006: 22با .) که اقدام به پخش  یخصوص زماناز انتقادات درامان نماند؛ به وجود نیا

از مقامات رسمی اسرائیل  هاییلیپدر عراق و ک یشورش یهاالقاعده، گروه ییدئویو ینوارها

ا به زبان خود یعنی که آشکارا به اسرائیل اجازه داد که اخبار خود ر یزمان نینمود و همچن

الدن، رهبر القاعده، بن ری(. پخش تصاوMiles, 2006: 21عربی پخش کند ) ایانگلیسی  ،یعبر

 یلیخواستار تعط حاًی. آنها تلوودب هاییکایآمر یموجب ناراحت کردیم دیرا تهد هاییکایکه آمر

(. در اواسط جنگ عراق 11: 1911 ت،یآن بودند. )اوفتر یهابرنامه یدر محتوا رییتغ ای رهیالجز

دلیل تجاوز آمریکا معطوف شد سمت مشکالت شهروندان عراقی بهپوشش خبری الجزیره به ز،ین

استفاده کرد و « نیروهای مهاجم»آمریکایی از عبارت جای واژه متحدها، بهو در انتخاب واژه

دهنده دیدگاه انکرد که این نشیاد می« طلبانهعملیات شهادت»حمالت انتحاری را با نام 

مورد انتقاد مقامات  رهی(. عملکرد شبکه الجزSharp, 2003: 8آمریکایی شبکه الجزیره بود )ضد

ایاالت متحده، شبکه  دفاعریزمعاون و 1تزیقرارگرفت. در اواسط جنگ عراق،پل ولفوو ییکایآمر

سربازان نفع صدام حسین است و زندگی شدت متهم کرد که خبرهای آن بهالجزیره را به

که قطر، توسط ارتش  قتیحق نیحال اهر(. بهGuardian.co.ukاندازد )خطر میآمریکایی را به

 یهادگاهیزبان دیصورت مداوم مکه به رهیحال شبکه الجز نیو در ع شودیم تیحما کایآمر

، ( اخیراSchanzer, 2002ًتوجه است )تضاد قابل کی داده،یاست را در خود جا ییکایآمرضد

در دوحه را فاش کرد. این گزارش بیان  کایاز سفارتخانه آمر یاسییک گزارش س 1کسیلیکیو

ادامه دهد  قطرعنوان ابزاری برای نفوذ عملکرد خود بهشبکه الجزیره در منطقه باید به»کرد: می

و این وجهه خود را حفظ کند هرچند که در مغایرت با سیاست خارجی قطر باشد. قطر باید از 

ویژه کشورهایی ها بهزنی برای ترمیم روابط خود با دیگر کشورعنوان یک ابزار چانهلجزیره بها

(. از Guardian.co.ukکه پخش الجزیره برای آنها نامطلوب است، استفاده کند ) کایمانند آمر

                                                 
1- Paul Wolfowitz 

2- WikiLeaks 
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 استیس اتیقطر و ح یبرند مل یدهتحقق و شکل یالزم برا یامر رهیشبکه الجز گریطرف د

رسانه : »دیگویدوحه م 1نگزیمرکز بروک سیمقام رئ(. قائمHroub, 2012آن است ) یخارج

 (.Dickinson, 2012« )در آن وجود ندارد یسکیر چیاست که ه یراه

 

 قطر یخارج استیدر س رهیالجز گاهیجا .3-1-2

 یدر راستا یکمک بزرگ رهیشبکه الجز دینبود. بدون ترد یاوجهه یدارا رهیقطر قبل از الجز

. در درجه اول باشدیبلکه در سرتاسر جهان م انهیتنها در خاورماز قطر نه یمهم ریارائه تصو

 هیقطر در ناح یبه قدرت و نفوذ مل یالمللنیب یجار لیو مسا انهیخاورم یبر رو رهیالجز ریتأث

دو  نینامتقارن قطر است که ب یاز وابستگ یتابع رهیالجز یاسی. توان سشودینسبت داده م

 یاسیس یهاسیسرو شتریب نیو عربستان واقع شده است. بنابرا رانیا یعنیدرت بزرگ منطقه ق

 یها(. چالشSafi, 2008: 104عربستان است ) یفرساطاقت یبردن فشارها نیاز ب یقطر، برا

تر کرد. تر و مشهودجهان عرب را مشخص یارسانه یبرتر یدعوا برا ،یسعود یقطر با برتر

 لهیمنطقه به وس یرسانه خبر یکرده بود که قدرت و نفوذ آن بر رو عربستان احساس

در مارس  هیفشار، شبکه العرب نیشدن است. تحت ا فیدر حال ضع رهیرشد الجزروبه تیمحبوب

به وسیله  هی(. با تأسیس العربAnzawa, 2011: 24شد ) سیدر زمان جنگ عراق، تأس 1119

ای جدید رقابت الجزیره باید با این رقیب رسانهعربستان، دولت قطر احساس کرد که شبکه 

توان به ماهیت شبکه ای بین قطر و عربستان سعودی، نمیکند. بدون بررسی جنگ رسانه

و عربستان سعودی یک راه ساده  قطرالجزیره پی برد. تجزیه و تحلیل اختالفات بین دو کشور 

ای الجزیره قطر از شبکه ماهواره برای توضیح عملکرد دولت قطر در این مورد است که چگونه

(. El-Nawaway and Iskaner, 2003: 203-204کند )عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میبه

 یهااز نقشه ماندنراماند یشرط مطمئن برا کیبا دشمنان عربستان را  شدنمانیپهم رقطریام

 نی. در اکندیتان استفاده ماعمال فشار به عربس یبرا رهیاز الجز رقطری. امداندیعربستان م

خود را  یو انتقادها اتیشده تا نظرفراهم هایرسعودیو غ هایسعود یالزم برا یشبکه فضا

تا  کندیم تیها حمارسانه ریسا یاز خروج نیقطر همچن .کنند  انیب ینسبت به خاندان سعود

 یبرا رهیکه الجز یکند. زمان دیسعود را تشدنسبت به آل یبتواند نظرات منف قیطر نیاز ا

                                                 
1- Brookings 
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. کردیاستقبال م یگرمبود؛ به یکه مخالف عربستان سعود ییهادگاهیپخش شد از د بارنیاول

شدن روابط قطر با عربستان از نکه با بهتریانتقادات نسبت به عربستان همچنان ادامه داشت تا ا

 نکهیابر عالوه رهی(. شبکه الجزAbuKhalil, 2011شبکه کاسته شد ) نیحجم انتقادات در ا

عامل مهم در خلق  کیاطراف قطر عمل کرده،  یهاعنوان عامل بازدارنده در مقابل قدرتبه

 شیپازشی، قطر ب1115در  رهیالجز یسیشبکه انگل سیبوده است. با تأس زیقطر ن یبرند مل

در  رهیشبکه بود. شبکه الجز نیکه محل پخش ا کایخصوص در آمرگرفت؛ به توجه قرارمورد

آمیز بر علیه آمریکا گاه از اعمال خشونتو غرب، هیچ کایقطر با آمر یدوست استیس یراستا

 (.Miles, 2006: 20حمایت نکرده است )

 

 انهیخاورم ی/ اسالم یانسان یداریب یهادر جنبش رهینقش شبکه الجز .3-1-3

از جمله  یسطح جهان در رگذاریمهم و تأث یاعنوان ابزار رسانهبه رهیالجز یونیزیشبکه تلو

 ،ی)اسد شودیمحسوب م ریاخ یقطر در تحوالت عرب نیآفرو نقش رگذاریمهم تأث یهامؤلفه

 ریتوجهات جهان عرب را معطوف به حوادث اخ رهیتحوالت تونس، الجز انی( درجر16: 1931

 یهایتعداد مصر کهیطورکرد، بهکمک هایشدن انقالب مصردر تونس کرد و به گسترده

 نی(. اO'Sullivan, 2011داد ) شینفر به صدها هزارنفر افزارا از هزاران هاابانیعترض در خم

شبکه و توقف پخش آن از فرستنده  نیا یهاتیموضوع باعث برخورد دولت مصر با فعال

به  بروندشیهمگام با حوادث پ نکهیا یبرا رهیالجز یهاستیرنالشد. ژو 1ستلینا یاماهواره

چون  یمجاز یهاشبکه یهاو خوراک ییدئویو یهاند و با استفاده از نسخهدوحه برگشت

 جهیحوادث پرداختند. در نت نیا یو موشکاف لیو تحل هی، شروع به تجز9تریو تو 1بوکسیف

بود؛ باعث شد  ترقیتر و دقجامع گرید یهاستگاهیا لیکه نسبت به تحل رهیالجز یپوشش خبر

تحوالت  رهی(. شبکه الجزDickinson, 2011شناخته شود ) هاامیق نیاعنوان رهبر  به رهیکه الجز

مشارکت گسترده قطر در جرگه  یمسأله در راستا نیخاص انعکاس داد و ا یصورترا به یبیل

از  یاریبس یدولت قذاف یفرض سقوط حتم ابود. دولت قطر ب یمخالف قذاف یالمللنیب یروهاین

 جیبس یرا برا رهیاقدامات خود، شبکه الجز ریشت و در کنار ساو مالحظات را کنار گذا هااطیاحت

                                                 
1- Nile sat 

2- Face book 

3- Twitter 
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 رهی(. الجزRoberts, 2011کار گرفت )به یبیفراتر از آن توجه مداخله ناتو در ل یمخالفان و حت

اعتراضات و  یینمابه بزرگ یو حت ادهصورت گسترده انعکاس دتحوالت را به ه،یدر سور

 هیدر قبال تحوالت سور رهیالجز یارسانه یهاتی. فعالدپردازیکشور م نیا یداخل یهاخشونت

کشور  نیدر ا میرژ رییو کمک به تغ هیبحران در سور دیبر تشد یقطر مبن استیس یدر راستا

در سطح جهان عرب  اسدمقابله با دولت بشار یدوحه برا یاسیس یهااست که مکمل تالش

)در  هیدر ترک هین حکومت سورنشست مخالفا یشبکه با پوشش خبر نی. اشودیمحسوب م

 نیکشور و همچن نیدر ا میرژ رییبه تغ هیمردم سور لیتما ی( تالش دارد به القا1111 سال

شبکه در  نیکشور بپردازد. ا نیا یبه موضوع تنوع قوم هیدولت سور یتوجهیب یالقا

ها با زارشگ نیدر سرکوب مردم پرداخته که ا هیسور یتیامن یروهایخود، به نقش ن یاهگزارش

شبکه با  نیا نی. همچنشوندیم هیبا مخالفان ته هیدولت سور یرانسانیرفتار غ یهدف القا

وخامت  یینمادر بزرگ یسع ه،یبر دولت سور یخارج یفشارها شیدر مورد افزا یپخش اخبار

در  هیدولت سور یناتوان نیکشور و همچن نیکمک به مردم ا یبرا شورهاک یاوضاع و تالش برخ

(. درخصوص انعکاس 16: 1931 ،یو گروس یکشور دارد )زهد نیبه اوضاع ناگوار در ا دادنانیپا

آن بود که کشتار مردم و  یعمل کرد و در پ یبا مالحظات خاص رهیالجز من،یتحوالت 

فارس از  جیخل یهمکار یشورا تیحما نیو همچن انآن هیاعمال شده عل یهاخشونت

شبکه  کهیحالنکند. در یساز تحوالت را چندان برجسته تیریو به خصوص مد صالحعبداهللیعل

 چیشبکه ه نیکرده بود. ا هیته منیرا از تظاهرات مردم در مصر، تونس و  ییهاگزارش رهیالجز

 یحاکم سن تیتوسط اقل یعیش تیاکثر درآنهاکه  نیشرق عربستان و بحر یهایاز ناآرام یخبر

 (. Al-Tamimi, 2011کرد )مخابره ن رند؛یگیقرار م ضیمورد تبع

 

 یمال یهاو کمک یگریانجیم .3-2

های آن معروف است و ها و منازعات حزبی در بین کشورها و ملتای که بحرانمنطقه در

عنوان عامل حل این مناقشات مطرح کرد. سرعت خود را بهای واقعاً بحرانی است، قطر بهمنطقه

اعتمادی شهرت پیدا به عنوان منجی صلح قابل دوحه باعث شده که قطر «چهیدیپلماسی ن»

(. 15: 1931 ،یقطر است )اسد یخارج استیاز س یبخش مهم هایگریانجیم نیکند. ا

مصر و  یکشورها یموارد، باعث ناراحت یگر، در برخپافشاری بر روی ایفاء نقش میانجی

(. اقدامات Green, 2009خواهند )عربستان شده است، چرا که آنان این نقش را برای خود می
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فرانسه و بریتانیا  ه،یمتحده، روسجهانی یعنی ایاالت یهامیانجیگرانه قطر اغلب با حمایت قدرت

ها و منازعات در چالش یانجیشدن به عنوان یک مانگیزه قطر برای ظاهر .شکل گرفته است

، نیست. در منطقه چیزی متفاوت از انگیزه سایر کشورهای به دنبال شهرت در عرصه جهانی

های گرانه قطر در محیطهای میانجیخارجی است. تالش سیاستگری بخشی از واقع، واسطه

« دیپلماسی نیچه»ارائه تصویری از خود منطبق با  یای و بدور از جنجال و در راستاآرام رسانه

 (.Kamrava, 2011: 542است )

واقع افزایش اهمیت و در از استراتژی امنیت ملی قطر است. یاین نقش بخش مهم ایفاء

ای آن تواند از تعداد مخالفان جهانی و منطقهمی« طرفای بیواسطه»عنوان محبوبیت قطر به

جویانه قطر به آن توجه کرد. های صلحای که باید در ارتباط با تالشبکاهد. یکی از عناصر اصلی

یک بازیگر جدید در صحنه  عنوانهای منطقه است. قطر بهاین کشور در مورد سیاست فیطربی

سیاست خاورمیانه و بدون هیچ پیشینه دیپلماسی یا نظامی در منطقه، خود را به صورت یک 

 کیعنوان که باعث جذب قطر به ستین یطرفیفقط ب وجودنیصادق مطرح کرد. باا یانجیم

که  یولتهتل و ارتباطات است. د یاز پول، فضا یقدرتمند بیترک یرا. قطر داشودیم یانجیم

 نهیهز یرا برا یونیلیم یهاحسابصورت دیخود را دارد؛ با یالمللنیقدر و منزلت ب شیقصد افزا

و کمک  یقطر با قول بازساز شودیها امضاء متوافقنامه نکهیبپردازند. بعدازا انیشورش یهاهتل

 (.Dickinson, 2012) کندیم ترنیریرا ش هاادقرارد نیدر توسعه، ا

دقت و با وسواس خاصی مناقشاتی را های یک دیپلمات قطری، این کشور بهصحبت طبق

کند که از قبل شانس موفقیت و یا نتایج مثبت این گرانه انتخاب میبرای انجام اقدامات میانجی

 نیا یگریانجیم یدرک بهتر چگونگ ی(. براKamrava, 2011: 544اقدامات، اثبات شده باشد. )

 .میپردازیو طالبان م منیلبنان، سودان، موارد  یسکشور به برر

 

 لبنان  .3-2-1

این فرصت را به دولت قطر داد تا خود را به  1115اهلل در سال بین اسرائیل و حزب جنگ

های سازمان سرباز برای تقویت نیرو 911عنوان یک منجی صلح در این بین نشان دهد. قطر

عنوان مشاور امنیتی موقت یق به حضور خود بهطرملل برای حفظ صلح در لبنان فرستاد و ازاین

نسبت به حمایت آشکار از  یلیکه عربستان و مصر تما کهیدرحال .دیبخش وتسازمان ملل ق

اهلل که تحت حمایت ایران بود؛ نداشتند، قطر نقش فعالی پس از آتش بس در لبنان حزب
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اتفاق افتاد،  1111در می عنوان واسطه صلح، داشت. مثال دیگر از دیپلماسی موفق قطر به

توجهی به توافق دوحه حزب لبنانی بود و کمک قابل 16قطر میزبان بیش از  دولتکه زمانی

(. و Ghobari, 2010ماهه مشهور شد ) 11مدت عنوان پایان یک وقفه سیاسی طوالنیکرد که به

 هایانجیم گریعرب، سازمان ملل، فرانسه و د هیکه اتحاد افتیدست  تیبه موفق یادر حوزه

اهلل به روند صلح کمک حزب قیبا تشو زین رانی(. البته اDoherty, 2012شکست خورده بودند )

 کرد. 

مداران لبنانی قادر نبودند که سیاستطوریآغاز شد به 1111سیاسی لبنان در نوامبر  بحران

 1111در می  جمهوری به توافق برسند و این عدم توافق نزدیک بودبر سر کاندیدای ریاست

(. لبنان از زمان Koutsoukis, 2008اهلل و دولت شود )منجر به جنگ خانگی بین نیروهای حزب

دید. تهدید داخلی می ترینی، سیستم سیاسی خود را در معرض جد1331داخلی  گپایان جن

مذاکره کننده، احزاب سیاسی لبنان را در دوحه قطر دور هم جمع  14، 1111می  11در 

جمهور لبنان و مذاکراتی را با محوریت دو موضوع آغاز کردند: توافق بر سر انتخاب رئیسکردند 

مارس،  14اله از یک طرف و جنبش های درگیر اصلی حزب. طرفباتیو بازنویسی قوانین انتخا

که به وسیله دولت تأسیس شده بود، از طرف دیگر بودند. طولی نکشید که دولت نظر خود را 

داد و در عوض  رییکننده بحران اخیر بوده، تغاهلل شروعحزب نکهیبر ا یاهلل، مبنراجع به حزب

اهلل نیز نیروهای خود را از مجاورت بیروت که اشغال کرده بود، عقب کشید. پس از گذشت حزب

 شلینرال مژمدارهای لبنانی به این نتیجه رسیدند که روز از مذاکرات جدی، سیاست شش

جمهور بعدی کشور منصوب شود. همچنین آنها به این توافق رسیدند ان رئیسعنوبه  1مانیسل

اله اختصاص دهند و همچنین به جایگاه را به حزب 11عضو دولت وحدت ملی،  91که از 

باشد نیز داده شد؛ که یکی از ای که با آن موافق نمیاهلل توان وتو تصمیمات دولتیحزب

جمهور (. همچنین قرار شد که با حمایت رئیسBlanford, 2008اهلل بود )آرزوهای دیرینه حزب

خود را منحل کند. با این حساب، این  تشاهلل اراهلل شروع شود تا حزبجدید، مذاکراتی با حزب

پیروزی »توافق یک کودتای دیپلماتیک اساسی برای قطر بود. مقامات لبنانی و قطری این 

 (.Kamrava, 2011: 550دوحه را شادباش گفتند )« تاریخی

                                                 
1- Michel Suleiman 
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این مذاکرات تحت حمایت اجالس عرب برگزار شد اما آنچه که واضح و روشن است؛  چهگر

ای در کمک به رهبران احزاب لبنانی داشتند تا با یکدیگر به ها نقش کلیدیاین است که قطری

نیان گری بین احزاب لبنان در واقع محصولی از ترس لبناتوافق برسند. موفقیت قطر در میانجی

طرف صادق و بی یانجیعنوان یک مسوز دیگر و موقعیت خود قطر بهجنگ خانمان کاز وقوع ی

نیت زیاد، بود گرایی در لبنان و درعوض دارای حسنو بدون هیچ سابقه تاریخی و حزب

(Ibrahim, 2008.) 

 

 سودان .3-2-2

بود. در  1دارفورسودان در قبال  یدولت مرکز یمذهب -یتعصبات قوم جهیسودان نت بحران

در دارفور شدت گرفت. در  یثباتیب ،یکردن مناطق جنوبو رها یدولت مرکز یتوجهیب یپ

 استیس نیرا مسلح کردند. ا 1عرب مسلمان لیکنترل دارفور قبا یبرا یدولت مرکز جهینت

دولت سودان و گروه  یروهاین نیب هایریو شروع درگ هانتدولت، باعث گسترش حشو

 4یو جنبش عدالت و برابر  9سودان بخشیارتش آزاد یو دو گروه شورش طرفکیز ا دیجانجاو

به صورت بسیار دوستانه و با  1111(. قطر در سال 41: 1919 ،یشد )قادر گریاز طرف د

وارد مناقشات و بحران سودان شد و  المحمود،عبدالهبنخارجه وقت، احمد های وزیر امورتالش

(. در طول آن سال و Al Hakeem, 2008ح دارفور را به عهده گرفت )رهبری اقدام ابتکار صل

های عمیق با احزاب سودان که در این مناقشه درگیر بودند، وزیرخارجه قبل از برقراری تماس

خارجه چین، سازمان ملل، اتحادیه امور یرفرانسه، لیبی و وز کا،یقطر با مقامات رسمی کشور آمر

کند.  یآورکرد تا اطالعات الزم درباره این درگیری را جمع اردیعرب و اجالس سران عرب د

همچنین المحمود، سفرهای خود را برای کشف حقیقت به خارطوم و منطقه دارفور آغاز کرد، 

در اقدامات  نوعیهو چاد که ب یبوتیهمچنین سفرهایی نیز به همسایگان سودان، ج

ری را در خود جای داده بودند؛ داشت. گرانه قبلی نقش داشته و پناهندگان دارفومیانجی

(Kamrava, 2011: 544 .) 

                                                 
 جنوب سودان عربریغ نیساکن - 1

 دهایجانجاو - 1
3- Sudan Liberation Movement/Army 

4- Justice and Equity Movement 
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قطر در  یکردن اطالعات، این سفرها تأثیر بسیار مهمی در کسب اعتبار برابر جمع عالوه

طلب های جدایینیت قطر را به گروههای درگیر داشت. همچنین این سفرها حسنبین طرف

ت رسمی سودان و دارفوری درگیر در مذاکرات، های مقامادارفوری نیز نشان داد. طبق گفته

گرانه قطر نسبت به این مناقشه در مقایسه با تمام اقداماتی که انداز اقدامات میانجیچشم

(. Kamrava, 2011: 545گری در سودان انجام شده بود، متفاوت بود )درگذشته با هدف میانجی

های شورشی دارفور، به ز بزرگترین گروهشده در دوحه بین دولت سودان و یکی امذاکرات انجام

بود که هر  یانامهآغاز شد و نتیجه آن، امضاء تفاهم 1113در فوریه  ،یرنام جنبش عدالت و براب

نیت در فرونشاندن و حل مشکل دارفور دو طرف در آن متعهد به ایجاد اطمینان و داشتن حسن

گوهای بین دو ووان محل برگزاری گفتعنهای درگیر توافق کردند که دوحه را بهشدند. طرف

را تحت حمایت امیر قطر و دولت قطر انجام دهند  اتکرده و مذاکرطرف انتخاب

(http://Allafrica.com.) 

 

 یمن .3-2-3

 9111با حدود  ،یدی، مجتهد ز 1یالحوثنیو با تحریک حس 1114در سال   1یشورش حوث

کشته شد. اما قیامی که او  1114هم سپتامبر در د یالحوثنیدانشجو آغاز شد. حس 4111تا 

شد که از مارس  یهایها و جنگشروع کرده بود ادامه یافت و منجر به وقوع مجموعه قیام

حَمَد به صنعا  ریهای دور چهارم، ام. در زمان وقوع درگیریافتی مهادا 1111تا ژوئن  1116

 ریطور رسمی اعالم کرد. امورشیان بهگری بین دولت و شسفر کرد و تمایل خود را برای میانجی

حَمَد اعالم کرد که اگر دو طرف درگیری به خاتمه جنگ رضایت دهند، قطر برای بازسازی 

بس آتش ی، دولت و نیروهای حوث1111کرد. در ژوئن سال  هدگذاری خواسرمایه  9استان سعدا

سعدا، نمایندگان دو گروه  گرهای قطری به صنعا واعالم کردند و به دنبال چندین سفر میانجی

 در، پیمان صلحی را در دوحه امضاء کردند. 1111و دولت یمنی در دوم فوریه  یشورشیان حوث

میلیون دالر کمک مالی قطر برای بازسازی؛ قرار  611تا 911نامه، در حدود هسته این توافق

ید شده بودند، که به دوحه تبع یداشت. همچنین قطر موافقت کرد که به رهبران شورشی حوث

                                                 
1- Huthi 

2- Hossein al-Huthi 

3- Sa,ada 
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گاه ها برای مدت زیادی دوام نیاورد. جنگ واقعی هیچبینیخدماتی ارائه دهد. اما این خوش

های ها یا هرکدام از طرف. شورشیان و نیروهای دولتی کمتر از آنچه که قطرینشدمتوقف 

سر هم در  ای و پشتهای دورهکردند، نسبت به صلح و اتحاد، پایبند ماندند. نبرددرگیر فکر می

ای را حمله گسترده 1113ادامه یافت و دولت یمن در تابستان سال  1111های پایانی سال ماه

عبداهلل صالح اعالم کرد جمهور علیشورشیان آغاز کرد. در اوایل مارس، رئیس ستقراربه مناطق ا

-International Crisis Group, 2009: 21ی دوحه به معنای واقعی مرده است )که توافقنامه

گرانه های میانجی، قطر تالش1111و  1113های ای در سالهای دورهیافتن جنگ(. با ادامه22

دنبال آن در ماه آگوست، مذاکرات صلح با گرفت و به سر مجدداً از 1111تابستان  رخود را د

دو طرف شد. در اواخر ماه آگوست، از سرگرفته یگان دولت یمن و شورشیان حوثحضور نمایتده

 دیگری را در دوحه امضاء کنند.  مجدداً متعهد شدند که جنگ را موقتاً قطع کنند و توافقنامه

 یگریکشور احتماالً به عامل د نیا یهایگریانجیم گریبا د سهیقطر در مقا ینسب تیموفق

شده کرد و آن حضور پٌررنگ و شناختهمرتبط بود که در مسائل مطرح در یمن مداخله می

ستان سعودی در این نزاع بود، که اغلب اوقات در پشت صحنه و گاهی اوقات نیز به صورت عرب

افزاری و در واکنش به اقدامات نرم های. به منظور اطمینان از شکست حوثدکرآشکار عمل می

زمان، رسانه قطر،ریاض پول زیادی به حساب ارتش یمن و قبایل متحد با آن واریز کرد. درهمان

گری قطر در یمن را تحت راهنمایی ایرانیان جلوه داد که این سعودی میانجیعربستان 

 ,International Crisis Groupالوقوع است )از شکست قریب نها برای نجات شورشیادخالت

گری بین دو زمان با اقدام مجدد قطر در میانجی، درست هم1111(. در آگوست 22 :2009

زده دی مبلغ یک میلیارد دالر در این کشور جنگطرف درگیر در یمن، عربستان سعو

 1111دور جدید مذاکرات در سال  یقبل از اعالم برگزار روزکیگذاری کرد و درست سرمایه

نامه افزوده شود تا خواست تا بند جدیدی به توافق صالحعبداهللیدر دوحه قطر، عربستان از عل

 (.Kamrava, 2011: 552را وتو کند ) هایحوث طبق آن عربستان بتواند هر توافق انجام شده با

گرانه قطر مانند مورد لبنان و دارفور های میانجیها باعث شد تا تالشسعودی مداخله

 دیها جدجنبش تیرا فراهم کرد. سرا هایحدی که موجبات نگرانی حوثنباشد تا بخشتیرضا

 به وجود آورد. منی یسایقطر در عرصه س یگریباز یبرا یافرصت تازه من،یبه  یعرب

 

 



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 5911 بهار ، 51، شماره پنجمفصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال 

 511 

 طالبان  .3-2-4

طالبان و  انیشورش نیب شدنیانجیقطر، م یاسیس یهاسکیر نیتریاز جنجال یکی

طالبان و  نیمطمئن ب ینموده است کانال یمخالف آن است. قطر مجدانه سع یهادولت

راستا  نیطالبان در دوحه در هم یاسیدفتر س سیباشد. تأس کایخصوص آمربه ،یغرب یکشورها

از جنگ افغانستان، از  ییدارد. چرا که رها یهمخوان اوبامااقدامات قطر با اهداف  نیاست. ا

 (. Doherty, 2012برخوردار است ) کایآمر یبرا یخاص تیاهم

 استیطالبان، س انینظاممذاکرات با شبه یریمنظور از سرگاوباما درتالش به دولت

گروه  نیا یاسرا یبر آزاد یطالبان مبن شنهادیار است با پاتخاذ کرده است و قر یرتریپذانعطاف

طرح  نیموافقت کند. بر اساس ا ییکایسرباز آمر کی یآزاد یگوانتانامو در ازا جیدر خل

طالبان در زندان گوآنتانامو را به قطر  ریتمام پنج اس دیکاخ سف کا،یآمر یاز سو یشنهادیپ

را آزاد خواهد کرد  ییکایآمر ریکه طالبان اسصورت است  نیمنتقل خواهند کرد. تنها در ا

(http://irdiplomacy.irبدون .)در قطر  کایطالبان و آمر نیشک مبادله اسرا و انجام مذاکرات ب

چون  یبزرگ یخصوص که کشورهاشدن قطر داشته باشد. بهدر مطرح یادیز ریتأث تواندیم

 کام ماندند. مذاکرات نا نیا یزبانیو عربستان در م هیترک ران،یا

 

 قطر یمال یهاکمک .3-2-5

 نایتوجه است. دوحه پس از واقعه طوفان کاترقابل زیقطر ن یهابخشش ،یگریانجیبر معالوه

میلیون دالر به قربانیان حماسه پرستاران بلغاری  451 ها،یلندیوزیمیلیون دالر به ن 111حدود 

 1115به حماس در برد انتخابی انتخابات میلیون دالر  61هایشان و حدود برای امنیت آزادی

نیز به  نگیسوریه و یک هواپیمای بوئ جمهورسیکرد و یک هواپیمای ایرباس به اسد، رئ کمک

ها، قطر از بخشندگی و توانایی مالی خود برای این کمکبرصدام حسین هدیه کرده بود. عالوه

 1111کند. در سال تفاده میهای آموزشی نیز اسگذاری و برنامهتأسیس مؤسسات سرمایه

عربی  یمیلیون دالر برای تأسیس مرکز دموکراس 11امیر، اعالم کرد که  همسرموزا،  خهیش

فقط یکی از  1111شده برای این رویداد در مارس کنفرانس برگزار اختصاص داده است.

و توافقات ها در دوحه هایی بود که در دوحه برگزار شد. برگزاری کنفرانسشمار کنفرانسبی

های ها و نشستکاری بدیع و تازه بود. قطر میزبان کنفرانس مالًشده در این مذاکرات کاانجام

راجع به موضوعات  1111المللی از قبیل دوحه های بزرگ بینشماری بوده است از کنفرانسبی
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های کوچک تا رویدادها و نشست GCCمورد بحث تجاری جهان گرفته و نشست های متنوع 

(Roberts, 2009: 249.) 

قطر است که کمک  یخارج استیس یمرکز یهااز ستون یکیواقع در گرانهیانجیم اقدامات

از اعتبار و احترام  ،یعرب یکشورها ریقطر در نظر مردم کشور خود و سا ریتا تصو کندیم

 نیام اآمدن تنها هدف قطر از انجچشمبرخوردار شود. اما کسب اعتبار و آبرو و به یشتریب

با اقدامات  کندیخود است. قطر تالش م بانیقطر رقابت با رق گری. هدف دستین هایگریانجیم

 ریتحت تأث دهد که قبالً شیافزا یمختلف ینفوذ و منافع خود را در کشورها و نواح گرانه،یانجیم

 اند. قطر بوده یکنون بانیرق

 

 یورزش یپلماسید .3-3

است.  یملمنافع نیو تأم یاسیمقاصد س یتفاده از ورزش برااس یبه معنا یورزش یپلماسید

کشورها وجود دارد.  نیب یو جهان یالمللنیب یمسابقات ورزش یزبانیم یبرا یادیامروزه رقابت ز

 یورزش دادیرو نیترنندهیبپُر زبانیکه م کرددایشانس را پ نیفوتبال ا ونیفدراس میقطر با تصم

از دو دهه قبل شروع کرده بود  باًیشد که تقر یایورزش یاسپلمیباشد. قطر برنده د ایدن

(Kessous, 2011پیام قطر از برد مزایده جام .)های ما خواهان تغییر نگاه»بود که: جهانی این

« منفی نسبت به کشورهای کوچک با جمعیت محدود و تبدیل آن به نگاه مثبت بودیم

(Cooper & Momani, 2006: 8عالوه .) را  1111 یجهانجام یهایباز یزبانیقطر م نکهیا بر

شرکت نموده  دهیکرد و در مزااقدام زین 1111 کیالمپ یهایباز یزبانیم یبرنده شده، رسماً برا

کرد که  نهیدالر هز اردیلیم 1/1مبلغ  زین 1115 ییایآس یهایباز یزبانیم یاست. قطر برا

آید های المپیک به شمار میجهانی و بازیمهم ورزشی بعد از جام المللیینسومین رخداد ب

(Doherty, 2012قطر ثروتمندتر .)یدادهایرو نهیهز نیتأم یبرا جهیکشور جهان است. درنت نی 

شده  لیتبد یورزش عیوقا یتماشا یبرا یکوچک، به محل نینشریام نیندارد. ا یمشکل یورزش

 ،یگلف، راگب س،ی، تن1فوتبال، فرمول : ریبااعتبار نظ یاز مسابقات ورزش یاریبس زبانیاست و م

را در ورزش اروپا  یکالن یهایگذارهیسرما هایقطر نیابربوده است. عالوه ...یپهلوان یهاورزش

 ریبارسلونا. قطر در چند سال اخ میت راهنیپ یدالر برا ونیلیم 51جمله صرف انجام دادند. از

از آن صرف  یکرده است که بخش ییربنایز یهادالر صرف پروژه اردیلیم 116حدود  یمبلغ

 11مسابقات و  نیزم یسازآماده یدالر برا اردیلیم 9جمله  . ازشودیم یجهانجام یهانهیهز
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ها از ی(. قطرKessous, 2011گرفته شده است )نظرها درساخت هتل یدالر برا اردیلیم

 نیکنندگان در ادند تا شرکتکر ییمسابقات رونما نیا یرگزارب یشده برا یطراح یهاومیاستاد

با  هاومیاستاد نیداشته باشند. ا یدر حوزه انرژ دیجد یهایناب از فناور یهاتجربه دادبزرگ،یرو

 یباز را رقم خواهند زد که دارا یفضا یورزش دادیرو نیو اول کنندیکار م یدیخورش یانرژ

با  ومیاستاد 6قطر در  یجهانمقرار است جا داغ صحرا هستند. یهواوکامل در آب هیتهو ستمیس

 هاومیداخل استاد یدما هاومیاستاد نیا رفته دربکار یفرد برگزار شود. تکنولوژبهمنحصر یطراح

داغ قطر قابل توجه است )ماهنامه مناطق آزاد،  یکه در هوا دارندیدرجه ثابت نگه م 11 ریز

به رسمیت  1المللی المپیکبین یتهکه شما در کم کهنیا»ثانی آلشیخ (. به گفته51: 1913

برخوردار است، چون همگان به  یشتریب تیشناخته شده باشید تا در سازمان ملل متحد، از اهم

رئیس ارتباطات قطر فلسفه رهبران قطری را به  1موالال«. گذراندتصمیمات آن احترام می

فرستادن پیام و تبلیغی ورزش راه مفید و سریعی برای شناساندن و »کند: درستی عنوان می

« تروریست»شود فوراً به آید. وقتی صحبت از خاورمیانه میبرای کشورمان به حساب می

خواهند قطر از شهرت و محبوبیتی در جهان اندیشند، برای همین رهبران مملکتی میمی

 ید. برخنبو هیحاشیب یجهانجام دهیشدن قطر در مزا (. برنده1114 س،یفی)بون« برخوردار باشد

رشوه پرداخت نموده است. آنها  یادیشدن مبالغ زبرنده یاز کشورها قطر را متهم کردند که برا

کسب  یبرا یهمام قطربن یآقا ینامزد یها برااعتراض نیمجدد شدند. ا یریگیخواستار رأ

 عوتیدیروزنامه  ،یرسانه ا یشگفت زدگ باهمراه  یهاتمام انتقاد نیهم بود. در ب فایف استیر

 نیبه دولت قطر تضم کایمتحده آمر االتیرا منتشر کرده که بر اساس آن ا ی، سند9اخرونوت

 یهاکه دوحه خواسته یکند به شرط تیحما 1111 یجهانقطر از جام یزبانیکه از م دهدیم

 (. 1931 ،یخلخال یواشنگتن را اجابت کند )موسو

 

 یاقتصاد و گردشگر ،یگاز عیصنا فرهنگ، .3-4

برند شده است.  زیگاز، اقتصاد... ن عیصنا ،یفرهنگ یهافوق، قطر در حوزه یهابر حوزه هعالو

و  New York’s Tribecaتأسیس بهترین موزه اسالمی هنری جهان، میزبانی از فستیوال فیلم 

                                                 
1- CIO 

2- El Mola 

3- Yedioth Akhrvnvt 
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اند شدن قطر داشتهه در برند یدر دوحه نقش مؤثر Sothebyتأسیس ساختمان مزایده 

(Roberts, 2009: 250.) 

 دایدر جهان شهرت پ یکشور به سلطان ال.ان.ج نیاشده تا باعث 1گاز قطر عیصنا توسعه

 یالمللنیبرند ب کیکشور  نیا یگاز قطر برا عیباعث شده است تا صنا تیموفق نیکند. ا

 نیشتریب یثبت کرد و دارا انهیتازه را در خاورم یرکورد 1111محسوب شود. قطر در سال 

درصد بوده  6/5کشور در پنج سال گذشته  نیا ینرخ رشد اقتصاد سط. متوشد یرشد اقتصاد

درآمد سرانه در  نیدالر بوده است که باالتر 115663، 1111است. درآمد سرانه قطر در در 

 یخارج هیکشور باعث شده است تا در جذب سرما نیا یثبات اقتصاد نیابرجهان است. عالوه

کشور جهان، رتبه دهم را از  141 نی، در ب1115-1111 یلدر سال ما کهیطورموفق باشد به

 (. 19: 1931 ،یآن خود کرد )عماد

و  1پورشه یخودروساز یهادر کارخانه هایگذارهیسرما رینظ ،یخارج یهایگذارهیسرما

در لندن،  4هارودس یارهیزنج یهافروشگاه ن،یچ ی، بانک کشاورز9واگنفولکس

شدن قطر شده باعث برند زیخانه مد فرانسه... ن ا،یفوتبال اسپان میت ن،ینفت چ یهاخانههیتصف

 ییگراصلح یکردن قطر، تالش آن براابزار در برند نی(. اما مهمترGoodspeed, 2012است )

المللی امروزی، حمله به کشور دیگر بسیار کار سخت و دشواری است. در جهان ارتباطات بین

تهاجم به عنوان یک مصلح نیز در اذهان عمومی جای داشته است مخصوصاً که اگر کشور مورد 

جزیره قطر را در برابر تجاوزات و شبه« بودنبرند مصلح» شترباشد. بنابراین ارتقاء هر چه بی

 (.B.Roberts, 2009: 251کند )تهدیدها ایمن می

مان کشوراست. ساز نیا یدارو هتل یکردن قطر توسعه صنعت گردشگراز منابع برند یکی

 راستا نی(. در اDe Jong, 2011: 2کردن قطر دارد )برند ندیدر فرآ یقطر  نقش مهم یگردشگر

انجام   یجادیدر بخش منابع ا یادیز اریبس یها یگذارهیبه هدف خود سرما دنیرس یآنها برا

دالر در توسعه  اردیلیم 11است. آنها  یعیو طب یفرهنگ یقطر فاقد منابع ذات هدادند. چرا ک

 ،یقیموس نینظر برسد. همچنتر بهکردند تا قطر جذاب یگذارهیسرما یگردشگر یهاساختریز

کاران و مهندسان مدرن کردند. بخش هنرمندان، صنعتقطر را با الهام یدستعیفرهنگ و صنا

                                                 
1- Qabco 

2- Porsche 

3- Volkswagen 

4- Harrods 
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آنها  نیقطر دارد. همچن یبه مقاصد گردشگر یاژهیقطر، توجه و یگردشگر نسازما ن،یابرعالوه

را به  یالمللنیمهم ب یهاو کنفرانس هاشیو هما ییمایارند ورزش، تجارت، صنعت هواپد یسع

توقف  کیکه  کنندیم تیهدا یاگونهبزنند. آنها پرواز مسافران را به وندیپ یصنعت گردشگر

بزرگ کنفرانس  یهاو سالن یشگاهینما یآنها از فضا نی. همچناشندکوتاه در دوحه داشته ب

 یمعرف یالمللنیب یهاو اجالس هاشگاهینما یو دوحه را عامل برگزار کنندیمقطر استفاده 

 (. De Jong, 2011: 3) کنندیم

برند نموده  دیکشور تول نیا یمهم، برا یالمللنیب یهاقطر در سازمان گاهیجا نیا بر عالوه

ان رئیس و انتخاب به عنو 1111-1115است. عضویت درشورای امنیت سازمان ملل از سال 

ای هایی قدیمی سیاسی کلیشه، باعث شد تا قطر برخی از روش1114در سال  G77 گروه

قطر در سازمان ملل در  ندهینما نی(. همچنAbraham, 2008دهد ) رکشورهای کوچک را تغیی

 (. 14: 1931 ،ی)عماد سازمان ملل انتخاب شد یمجمع عموم سیعنوان رئبه 1111سال 

 

 یریگجهینت

در  یجار هیکشور کوچک برخالف رو نیکه ا دهدیقطر نشان م یخارج استیس یبررس

خود را در نظام  گاهیجا یافزارنرم یهامنابع خود در حوزه جیتوانسته با بس یالمللنیب استیس

برآمدن آن از دل  دینما یتر مقطر برجسته یخارج استیارتقاء ببخشد. آنچه که در س المللنیب

خود و درک  یابیاست. قطر با ارز المللنیقطر و ساختار قدرت در نظام ب یکیتیپلژئو اتیواقع

 هیکند که باعث ارا یطراح المللنیخود در نظام ب یبرا یتوانسته نقش مناسب یتحوالت جهان

بزرگ،  یهاقدرت تیو حما یارینقش بدون هم نیدر ا یگریاز قطر باشد. البته باز یخوب ریتصو

 رینظ رمعمولیغ یهانموده تا با روش یه است. لذا قطر سعنبود کنمم کایبخصوص آمر

را از عربستان به قطر  کایآمر یروهاین گاهیخود، پا یمال یهاتیحما زیقدرتمند و ن یهایالب

 گاهیپا نیآن به بزرگتر لیو توسعه و تبد دیالعد گاهیبه پا ییکایآمر یهارویمنتقل کند. انتقال ن

 هیسا ریکرد و به قطر اجازه داد تا از ز نیقطر را تأم یتیامن یاازهین انه،یدر خاورم کایآمر

به برندکردن خود بپردازد. حفاظت  ،یو با آسودگ دیایب رونیقدرتمند خود ب گانیهمسا نیسنگ

 ریتصو کی هیدنبال آن بود؛ ارابه ریقطر نبود. آنچه ام ریتنها هدف ام یخارج داتیدر برابر تهد

دهد.  رییکشور کوچک را تغ کیدرباره  یبود تا تصورات جهان یانجه امعهخوب از قطر در ج

 نیهمبود. به لیبا اسرائ کیپلماتیبلکه ارتباط د ،یطرفیتنها بنه یهدف نیچنبه دنیالزمه رس
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آشکارا،  تیمحرمانه و در نها یاسیو سپس روابط س یابتدا در قالب روابط تجار هایقطر لیدل

عنوان اشغالگر به یاسالمنمودند که از طرف جامعه یخود با کشورروابط  یسازیعاداقدام به 

حماس و  ران،یو همزمان رابطه با ا لیو اسرائ کای. رابطه با آمرشودیشناخته م نیفلسط نیسرزم

 لیدهنده تمانشان گریقطر است و از طرف د یخارج استیدر س یطرفیب یایاهلل، خود گوحزب

 کایمزبور است. چرا که آمر یهاو گروه یاز طرف قطر با کشورها یارابطه نیبه ادامه چن کایآمر

 یها و کشورهاحلقه ارتباط با گروه نیاسالم و همچن یایجهان غرب با دن نیب یقطر را پل

 یخارج استیس ریگیبه قطر کمک نمود تا پ یموفق یاسیارتباطات س نی. چنداندیم یافراط

 یافزاربا تمرکز بر عوامل نرم یخوبور کوچک توانسته بهکش نیا جهیمبتکرانه خود باشد. در نت

موفق عمل کند. تا آنجا که تکرار  ییگراو صلح یگریانجیدر عرصه رسانه، ورزش، فرهنگ، م

با  یشده است. مطمئناً تجاوز به کشور المللنیکشور در نظام ب نیا یبِرَند برا دیآنها باعث تول

و سازمان ملل همراه خواهد  ید بود و با واکنش افکار عمومخواه هندور از ذبه یمختصات نیچن

 یافزارکشور کوچک با استفاده از عوامل نرم نیاست که ا نیبود. آنچه که مشخص است ا

 ارتقاء ببخشد. المللنیخود را در نظام ب یتوانسته منزلت مل

 

 منابعفهرست 
 الف( منابع فارسی

 یپلماسید. در یفرهنگ یپلماسیدر حوزه د یبه مثابه اقدام یدار ملنشان یهامارک ی(. طراح1911و. ) نز،یال

ژ. و همکاران، ترجمه ر.کلهر و م.  سن،یبه اهتمام مل ،المللنیکاربرد قدرت نرم در روابط ب نینو یعموم

 .)ع(تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق .یروحان

 .یالهد یالمللنیات ب. تهران: انتشارقطر یخیتار یایجغراف(. 1919ا. ) افشار،

 یفصلنامه مطالعات راهبرد ،«هاو مؤلفه یمبان ،یقطر و تحوالت عرب یخارج استیس»(. 1931ع. ) ،یاسد
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 ،«رانیا یاسالم یبر جمهور دیبا تأک یقدرت نرم در قدرت مل گاهیجا»(. 1931) گرانیو د هرافرد، ز یشگاهیپ

 .131-111 صص(، زمستان، 11)51،فصلنامه راهبرد

مجله  است،یفصلنامه س، «المللنینقش حل و فصل منازعه در روابط ب یبررس»(. 1911. )مارجمند،  یجواد
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 و شرق. عتی. تهران: چاپ شربا امارات آن ییفارس آشنا جیخل(. 1943م. ) جناب،

 .یمشهد: پاپل .کیتیژئوپل میاصول و مفاه(. 1916) .ر.م ا،ین حافظ

 .11-11(، صص5)91 ،ویمجله راد ،«رهیدر شبکه الجز یگذاراستیس»(. 1915ط. ) ،یخان

، «یآن بر روند تحوالت جهان ریو تأث یخارج استیر سد یو نقش قدرت فرهنگ گاهیجا»(. 1911ر. ) ،یخراسان

 (، بهار.11)41 ،یاسیعلوم س

 یاسالم یجمهور یخارج استیس یابیارز یبرا یمفهوم یچارچوب(. 1911ج. ) ،یروزآبادیف یدهقان
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 در: 19/5/1931: خیدر تار یابیباز ،«مصالحه واشنگتن با طالبان؟»مرداد(.  11، 1931. )یرانیا یپلماسید
www.irdiplomacy.ir/fa/page/1905276       

 شیهمادر  ،قایو شمال آفر انهیدر تحوالت خاورم رهینقش شبکه الجز»(. 1931م. ) ،یگهرپور، م. و گروس یزهد

 اسفند. 9 ،قایو شمال آفر انهیخاورم یکیتیاسالم و تحوالت ژئوپل

. تهران: موسسه چاپ و یالمللنیدر حل و فصل اختالفات ب یگریجانینقش م(، 1915ع. ) ان،یصباغ 

 انتشارات وزارت امور خارجه.

 تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. .قطر کتاب سبز(. 1914ح. ) ،یعلو

فارس.  جیعرب حوزه خل یکشورها یگرفتن رهبربدست یبرا یتالش قطر در بهار عرب»(. 1931س.ر. ) ،یعماد

 ،یسپاه پاسداران انقالب اسالم ییایدر یروین یماهنامه مرکز مطالعات دفاع ،«تیفارس و امن جیخل
 .11-15 صص، وری(، شهر11)111شماره 

مجله دانشکده  است،یفصلنامه س ،«یعموم یگذاراستیو س یافکار عموم»(. 1913. )ی ،یم. و کمال یغفور

 .111-111 صص(، تابستان، 41)1  شماره ،یاسیحقوق و علوم س

 ، بهار.1 شماره، مطالعات قدرت نرم ،« انهیقدرت نرم در خاورم یالگوها»(. 1931ع. ) قنبرلو،

، 11 شماره ،استیمجله پژوهش حقوق و س ،«یارسانه یپلماسیمدرن به د یپلماسیاز د»(. 1914ع. ) قوام،

 .1-11 صصو زمستان،  زییپا

 ،«یالمللنیها و مجامع بها سازماندارفور سودان و واکنش قدرتبحران  یهاشهیر یبررس»(. 1919ن. ) ،یقادر

 .96-64 صصبهار و تابستان،  ،قایفصلنامه مطالعات آفر

 .یمحمدملک حمیدرضاترجمه ، فارس جیخل کیتیکشورها و مرزها در منطقه ژئوپل(. 1911) پ. مجتهدزاده،

 تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

 خیدر تار یابی. بازیجام جهان یزبانیو قطر بر سر م کایآمر ی(. تبانریت 11، 1931ع. ) ،یلخالخ یموسو

 /WWW.irdiplomacy.ir/fa/news/All/bodyView/14312در : 16/4/1931

، 111 ، شمارهماهنامه مناطق آزاد، «1111یجام جهان یقطر برا یهادهیا»(. 1913مناطق آزاد ) ماهنامه

 .51-51 صص ور،یشهر
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، خرداد 15مجله  ،«رانیا یاسالم ینظام جمهور یاجتماع هیمنابع قدرت نرم، سرما»(. 1911م. ) ،یمحمد

 . 15(، شماره 6)9

 ،یاسیمجله دانشکده حقوق و علوم س است،یفصلنامه س ،«استیورزش و س»(. 1911م. ) ان،یملکوت
 .911-915 صص(، تابستان، 93)1

 .زیی،پا3شماره ، فصلنامه راهبردمقدم،  ینیحس محمده ترجم ،«قدرت نرم»(. 1911) ج. ،ینا

)دفتر  هالیو تحل هادگاهیدماهنامه  ،«از عربستان به قطر کایآمر ییهوا گاهیانتقال پا»(. 1911).ق ،ینادر

 (، خرداد.11)153(، یالمللنیو ب یاسیمطالعات س

 .یطارم سر مسعودو یمیمستق مهراترجمه ب ،المللنیب استیس لیتحل یمبان(. 1911.)ی.جیک ،یهالست

 خارجه. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور

کانادا و نروژ. در  یجهان گاهیجهان: جا یدر صفحه عموم یاچهین یپلماسی(. د1911آ.ک. ) کسون،یهنر

ژ. و همکاران، ترجمه  سن،یبه اهتمام مل ،المللنیکاربرد قدرت نرم در روابط ب نینو یعموم یپلماسید

 .)ع(تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق .یروحان حسنکلهر و مضار

 دهیگز یخبر یلیتحل یماهنامه تخصص ،«دارید کی یهاامدیپ ؛و قطر لیاسرائ»(. 1911م. ) ان،یونسی

 .65-56 صص، خرداد، تهران: انتشارات ابرار معاصر، 11شماره، تحوالت جهان

تحوالت  دهیگز یخبر یلیتحل یماهنامه تخصص ،«گامبهگام ییقطر واگرا یپلماسید»(. 1911م. ) ان،یونس

 .143-164 صص، خرداد، تهران: انتشارات ابرار معاصر، 11 شماره ،جهان

 

 ( منابع انگلیسیب
Abukhalil, A. (2011). Determinants of Qatar´s Foreign Policy (Part 1), Retrieved 

from:http://english.al-akhbar.com/blogs/angry-corner/determinants-

qatar%E2%80%99s-foreign-policy-part-i, Mon, November 21. 

Abukhalil, A. (2011). Determinants of Qatar´s Foreign Policy (Part2), Retrieved 

from:http://english.al-akhbar.com/blogs/angry-corner/determinants-qatari-

foreign-policy-part-ii. Thu, November 24. 

Abraham, G. (2008). Qatar is a Diplomatic Heavy-Hitter. Retrieved from: 

http://www.aljazeera.com/focus/2008/07/200872164735567644.html, 

(Accessed on 2012, July 15th  (.  

Al-Tamimi, J. (2011). Qatar's Sunni Side. Retrieved from: 

http://spectator.org/archives/2011/10/25/qatars-sunni-side.  
Al Hakeem, M. (2008). Qatar´s Darfur peace initiative gets wide support in Sudan. 

Retrieved from : http://gulfnews.com/news/region/sudan/qatar-s-darfur-peace-

initiative-gets-wide-support-in-sudan-1.137750, (Accessed on 2012, July 28th). 



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 5911 بهار ، 51، شماره پنجمفصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال 

 571 

Akhmetov, T. (2012). Explaining Qatar`s foreign policy. Retrieved from: 

http://www.opendemocracy.net/timur-akhmetov/explaining-qatars-foreign-

policy-0. 

Albrto, L. (2012). Niche Diplomacy: A Key for Smaller States to Become Visible? 

The Example of Norway and Peacemaking Diplomacy. Retrieve from: 

http://publicandculturaldiplomacy1.wordpress.com/2012/03/22/niche-

iplomacy-a-key-for-smaller-states-to-become-visible. 

Allafrica. (2011). Sudan: Mediation - Darfur Peace Negotiations in Doha Will Be 

Open for All Serious Parties. Retrieved from: 

http://allafrica.com/stories/201105290017.html, (Accessed on 2012, August 3). 

Anzawa, M. (2011). Al Jazeera as a Political Tool within the Contradictions of 

Qatar. The American University in Cairo, School of Global Affairs and Public 

Policy, A Thesis Submitted to the Department of Middle East Studies. 

BBC News. (2003). Israel Holds Talks with Qatar. Retrieved from: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3027909.stm, (Accessed on 2012, 

August 4). 

B.Roberts, D. (2009). Qatar’s Search for Security. Proceedings of the Postgraduate 

Symposium, Building Bridges in Social Science, University of Plymouth, 

www.ppgs-research.org. 

Blanford, N. (2008). Qatari Deal Defuses Lebanese Crisis. Christian Science 

Monitor, Retrieved from: http://www.csmonitor.com/World/Middle-

East/2008/0522/p01s05-wome.html, (Accessed on 2012, July 28). 

Bátora, J. (2005). Public Diplomacy in Small and Medium-Sized States: Norway 

and Canada. Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, vol. 97. 

 Elizabeth. (2011). Hitched to Qatar's rising star, Al Jazeera takes a bumpy ride 

skyward. Retrieved from: http://www.minnpost.com/christian-science-

onitor/2012/04/hitched-qatars-rising-star-al-jazeera-takes-bumpy-ride-skyward. 

 Dickinson, E. (2012). Qatar builds a brand as mediator. Christian Science Monitor. 

Retrieved from: http://www.minnpost.com/christian-science-

monitor/2012/03/qatar-builds-brand-mediator. 

De Jong, M. (2011). The Place branding of Qatar. Research in Hospitality 

Management, Vol.1ssue 1. PP. 31-35. 

Doherty, R. (2012). Tiny Qatar stands tall in int´l affairs. Reuters Retrieved from: 

http://www.gmanetwork.com/news/story/245123/news/world/tiny-qatar-stands-

tall-in-int-l-affairs. 

El-Nawawy, M. and Iskander, A. (2003) . Al Jazeera: the Story of the Network 

that is Rattling Government and Redefining Modern Journalism, Boulder, 

Colorado: Westview. 

F.Cooper, A. Momani, B. (2006). Qatar and Expanded Contours of Small State 

Diplomacy. A Bouncy Bantam, the Economist, 7 Sept. 



 قَطَر یاچهین یپلماسیدر د یبِرَندساز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 577 

Ghareeb, E. (2000). New Media and the Information Revolution in the Arab 

World: An Assessment. Middle East Journal, Vol. 54, No. 3. 

Gengler, Justin. (2011). Qatar´s ambivalent democratization. Retrieved from : 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/11/01/qataris_lesson_in_revolution. 

Guardian.co.uk. (2010). US embassy cables: Qatar using al-Jazeera as bargaining 

tool. Claims US, Retrieved from: http://www.guardian.co.uk/world/us-

embassy-cables-documents/235574, (Accessed on 2012, March 12). 

Goodspeed, P. (2012). Qatar’s divided world. Retrieved from: 

http://fullcomment.nationalpost.com/2012/02/26/peter-goodspeed-qatars-

foreign-policy-is-filled-with-contradictions-as-it-maintains-ties-with-the-u-s-

israel-iran-and-islamists. 

Green, R. (2009). Solving the Darfur Crisis: The U.S Prefers Qatar to Egypt as 

Mediator, The Middle East Media Research Institute, and Retrieved from: 

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3572.htm. 

Hroub, K. (2012, April 8). How Al-Jazeera’s Arab spring advanced Qatar’s foreign 

policies, Retrieved from:  

http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/Article/tabid/191/Articl

eType/ArticleView/ArticleID/21877/HowAlJazeerasArabspringadvancedQatars

foreignpolicies.aspx. 

Ibrahim, A. (2008, May 18). Lebanese Political Leaders Meet in Qatar to Resolve 

Stalemate. Washington Post, Retrieved from:  

http://www.washingtonpost.com/wp_dyn/content/article/2008/05/17/AR20080

51702334.html, (Accessed on 2012, August 3). 

International Crisis Group (ICG). (2009). Yemen: Diffusing the Saada Time Bomb. 

Crisis Group Middle East Report, No.86, 27 May. 

Kamrava, M. (2011). Mediation and Qatari Foreign Policy. Middle East Journal, V 

65, No.4, Retrieved from: http://dx.doi.org/10.3751/65.4.11. 

Kessous, M. (2011). Sports as Diplomacy: How Small Gulf Countries Use Big 

Sports to Gain Global Influence. Retrieved from: 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2080062,00.html. 

Koutsoukis, J. (2008). Lebanon Peace Hopes Rise, Sydney Morning Herald. 

Retrieved from: http://www.smh.com.au/news/world/lebanon-peace-hopes-

rise/2008/05/15/1210765058452.html, (Accessed on 2012, August 2). 

L.O'Sullivan, M. (2011, October 3). Tiny Qatar’s Big Plans May Change Mideast. 

Retrieved from: http://www.cfr.org/qatar/tiny-qatars-big-plans-may-change-

mideast/p26143. 

Miles, H. (2006). Al Jazeera. Foreign Policy, Jul /Aug, 155, SIRS. 

M. Blanchard, C. (2010). Qatar: Bachground and U.S.Relations. CRS Report for 

Congress, May 5. 

Oifi, E. (2004). L'effet Al-Jazira. Politique étrangère. No.3 - 69e année, PP. 649-

660. 



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 5911 بهار ، 51، شماره پنجمفصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال 

 571 

Peterson, J.E. (2006). Qatar and the World: Branding for a Micro-State, Middle 

East Journal, Vol. 60, No. 4, autumn . 

Roberts, D. (2011). Behind Qatar's Intervention In Libya, Why Was Doha Such A 

Strong Supporter of The Rebels?. Retrieved from:  

http://www.foreignaffairs.com/articles/68302/david-roberts/behind-qatars-

intervention-in-libya. 

Shadid, A. (2011). Qatar Wields an Outsize Influence in Arab Politics. NewYork 

Times, Retrieved from :  

http://www.nytimes.com/2011/11/15/world/middleeast/qatar-presses-decisive-

shift-in-arab-politics.html?_r=2&ref=world. 

Safi, A. A. (2008). Deconstructing before Building: Perspectives on Democracy in 

Qatar. Ehteshami Anoushiravan, and Wright, Steven (ed), Reform in the 

Middle East Oil Monarchies, Berkshire: Ithaca Press, pp. 104. 

The Economist. (2012). Qatar A bouncy bantam, A Gulf state asserts itself in the 

world. Retrieved from: http://www.economist.com/node/7887812. 

Schanzer, J. (2002, December 6). A Tale of Two Qatar´s, the Washington Institute 

for Near East Policy. Retrieved from:  

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-tale-of-two-qatars, 

(Accessed on 2012, July7). 

Sharp, J. M. (2003). The Al-Jazeera News Network: Opportunity or Challenge for 

U.S. Foreign Policy in the Middle East?. CRS Report for Congress, 23 July. 

The thegulfblog. (2010). the Atlantic on Qatar. Retrieved from: 

http://thegulfblog.com/?s=The+Atlantic+on+Qatar&searchbutton=go%21. 

Van Ham, P. (2001). The Rise of the Brand State: The Postmodern. Political Image 

and Reputation, Foreign Affairs, Vol. 80, No.5, Sept.-Oct. 

 

 

 
 

 


