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  مقدمه
 و) دیپلماسـی ( افـزاري  نـرم  صـورت  به ها دولت و کشورها نفوذ و قدرت امروزه
 با مریکاا مانند قدرتمندي کشورهاي. شود می اعمال) نظامی قدرت( افزاري سخت
. انـد  داده گسـترش  و بسط جهان در را خود نفوذ ،ارابز دو این از زمان هم استفاده
 اختیـار  در همچنـین  و جمعیـت  کمـی  علـت  به قطر مانند کوچک کشوريحتی 

 دیپلماسـی  افـزاري  نرم قدرت از استفاده با دارد سعی کافی، نظامی قدرت نداشتن
 فـارس  خلـیج  منطقـه  در تنها نه را خود نفوذ و پرستیژ خارجی سیاست در فعال
  . دهد گسترش آسیا ربغ در بلکه

 فـارس  خلـیج  منطقـه  هـاي  رژیـم سـایر   ماننـد  1995 سـال  تـا  قطر امیرنشین
 شـیخ  ،1995 سـال  در ها جایی هجاب و تحوالت پی در اما بود؛ سنتی و کار محافظه

. گرفـت  دسـت  در را حکومـت  ،خلیفه شیخ ،پدر جاي هب ثانی آل خلیفه بن حمد
 و اقتصـادي  خارجی، سیاست در دینیبنیا هاي دگرگونیموجب  ریاست تغییر این

  . دش فرهنگی
 محرکـه  موتـور رسید کـه خـود    عظیمی ثروت بهقطر  ،نفت قیمت افزایشبا 

 آسـیا  غرب و فارس  خلیج منطقه اینکه به توجه با. شد قطر حاکمان هاي سیاست
 دولـت  ،اسـت  مـذهبی  و قومی مرزي، ارضی، هاي بحران و مناقشات تأثیر تحت

 از جانبـداري  نـوعی  بـه  و گرایانـه  میـانجی  نقـش  ایفـاي  با است کرده سعی قطر
 از پیشـرو  و خواهانـه  دموکراسـی  چهـره  آسیا، غرب مردمی و مستقل هاي جنبش

  . به نمایش بگذارد خود
 هاي سیاست از قطر حاکمان روي دنباله دلیل به تحرکات و ها سیاست این البته

 را هـا  سیاست این نمونه. رود نمی فراتر سطح از ،مریکابه ویژه ا ،غربی کشورهاي
 ابتـدایی  هاي موفقیت از پس کهکرد  مشاهده توان می آسیا غرب اخیر تحوالت در

  .شد مواجه ناکامی و شکست با هایت درن
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 خـارجی  سیاسـت  هاي فرصت و ها چالش که سؤال این طرح باپیش رو  مقاله 

 و منیتـی ا ـ  سیاسـی  جایگـاه  و نقش ارتقاي ؟چیست آسیا غرب تحوالت درقطر 
 خـارجی  سیاسـت  ناکـامی  و هـا  فرصـت  جـزو  را قطر ملی منافع تأمین همچنین

را در  همسـایگانش به ویـژه   آسیا غرب منطقه کشورهاي برخی با تنش وداند  می
  .شمارد می ها چالشزمره 
  

  نظري چارچوب
علوم  یاز مباحث اصل یکی المللی ینها در عرصه ب تحلیل سیاست خارجی دولت

در ایـن زمینـه    یمختلف هاي یدگاهو د ها یهنظر که است الملل ینط بو رواب یاسیس
 یرتحـت تـأث   ی،خارج یاستس یلمهم تحل یکردهاياز رو یکیمطرح شده است. 

 یزنظـام اقتـدارگر   ،یـی گرا واقـع  یـدگاه از ددر این زمینه است.  ییگرا واقع یانجر
 یشافـزا حفـظ و   يهـا، تـالش بـرا    دولـت  یـاري ، اصل خودالمللی ین) بی(آنارش

کشـورها،   یخـارج  یاسـت س یتدر هـدا  یکننـده منـافع ملـ    یـین قدرت، نقش تع
 یخـارج  یاسـت رفتـار و س  ییندر تع یاصل يو موازنه قدرت پارامترها یپلماسید

  هستند. الملل ینها در عرصه ب دولت
 ی،. در عرصـه داخلـ  داننـد  یرا از هـم جـدا مـ    یو خارج یامور داخل یانگرا واقع

ـ   یدر حالاصلی را دارد،  نقش یتحکومت و حاکم اصـل   المللـی،  ینکه در عرصـه ب
کـه عمـل    ینوع منـافع « :گرا پرداز واقع یهنظر ،حاکم است. به اعتقاد مورگنتا یاريخود

 یو فرهنگـ  یاسـی س ینه، وابسته به زمکند یم یینتع یخیرا در دوره خاص تار یاسیس
  ).95: 1385، یرزاده(مش» شود یم یندر چارچوب آن تدو یخارج یاستاست که س

 یـه درون نظر یکسـره  یـاد ز یلداله ب یخارج یاستپردازان، س یهنظر یبه باور برخ
 یـان باور دارد و بر تعامالت م يمحور به دولت یمپارادا ینا یراز ؛قرار دارد ییگرا واقع

 یاسـت اصـول و قواعـد س   ،گرا پرداز واقع یهنظر ینجر،کس ي. هنرکند یم یدها تأک دولت
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  :کند یم یرتفس یرز یرا در چارچوب مبان الملل یندر نظام ب و اثر آن یخارج 

و قـدرت، اصـول    یبه منافع مل یدنرس يبرا الملل ینب یاستکشورها در س. 1
  .کنند یرا رها م یاخالق
 یاسـت س یرنـدگان گ یمتصـم  يهنجـار و همگـون   یتو ماه یساختار داخل. 2

  .کننده دارد ینیمؤثر و تع یتفاهم و تجانس، نقش یجادکشورها در ا یخارج
. هـر  شـود  یشـمرده مـ   یخارج یاستکشورها موتور محرکه س یقدرت مل. 3
 یاسـت نابهنجـار در رفتـار س   يامـر  ،آنهـا را کـاهش دهـد    یکه قدرت مل یاقدام

  .شود یشمرده م یاسیس يواحدها یخارج
 الملـل  ینبرخوردها و رقابت کشورها در پهنه ب یی،عقال یخارج یاستها با س دولت

قـدرت بـه    ،چـارچوب  یـن . در اکننـد  یمـ  یتقدرت خود هدا یشافزا یا یدتول يرا برا
قدرت به اقـدام بـر    یلتبد ایندو فرتبدیل شود به اقدام  یدندارد و با ییخود کارا يخود

  ).196: 1383، زاده یفاست (س یپلماسیو دستگاه د یخارج یاستسعهده 
، یاسـی س یـایی، جغرافرا برآمده از الزامـات   یخارج یاستس ییگرا واقع یهنظر

کـه   یلیاردب يباز يالگو یهرا بر پا الملل ینب یاستو س داند یم يو اقتصاد یخیتار
 کنـد.  یمـ  یـل تحلاست،  یزدگ آشوب ي ونبود اقتدار مرکز ی،نشانه احساس ناامن

ــ ــر پا یم ــوان گفــت ب ــهت ــنا ی ــل،تحل ی ــیمنشــأ امن یخــارج یاســتس ی   دارد یت
(Chadwick, 1984: 112).  

سـایر  و بـا   پردازنـد  یم یخارج یاستگام هرج و مرج به اتخاذ سها هن دولت
رقابـت   یـن ا یـت که ماه نندک یو داشتن نفوذ رقابت م یتامن ینتأم يها برا دولت

بـا افـول    .)341: 1383 ،س و اسـمیت یلـی با حاصـل جمـع صـفر اسـت (ب     يباز
ـ       گرایی کالسیک و هم واقع  یـه نظر ،الملـل  ینزمـان بـا دگرگـونی سـاختار نظـام ب

  .)Buzan,1984 :112( شود یبرجسته م ی،خارج یاستس ییندر تب ییگرا نوواقع
بـدون توجـه بـه کـارکرد     «باور است که  ینبر ا ،ییگرا پدر نوواقع ،کنت والتز
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 ی،خـارج  یاسـت س يرونـدها  یگران،از جمله بـاز  الملل ینب یستمس يمتقابل اجزا 

 یـل را تحل یرجخـا  یاسـت س تـوان  یمسلط در روابط نم يهنجارها یوهشکل و ش
و  شـود  یدر خأل اجـرا نمـ   یخارج یاستباورند که س ینبر ا یانگرا نوواقع .»کرد

 یروهـاي ن ،یکدیگرنـد گرچـه در تضـاد بـا     یاسـی س يواحـدها  یحوزه منافع مل
  ).120: 1384، زادهیررو به گسترش هستند (مش یزن یکننده جهان هماهنگ

قـدرت انگشـت    يمـاد  يها فهبر مؤل یرشایمرمانند والتز و م ها یستاغلب رئال
قدرت  یزانبر حسب مرا شان  ها از منافع دولت یفو تعر ینیآفر و نقش گذارند یم
کشـورها   یـت ماننـد الکسـاندر ونـت معتقدنـد هو     هایی انگار اما سازه ؛سنجند یم

در  یاسـی س يرفتار واحـدها  یتنها کننده نقش و سپس منافع کشورها و در یینتع
 ینـی آفر کشورها و نقش يبند هنگام طبقه یزن یبرخ .است یخارج یاستعرصه س

 يمـاد یرو غ يمـاد  يهـا  بـه مؤلفـه   کنند یم یسع یخارج یاستدر عرصه سآنها 
خود چهار دسـته از   یشناس مثال روبرت کوهن در سنخ يزمان توجه کنند. برا هم

 هاي یتکه با توجه به فهم رهبران از قابل کند یم ییاندازه شناسا ها را از نظر دولت
   .کند یم ياست که دولت آنها باز یستمیس يها دولت خود و نقش

قـدرت   ،هـا  یستو از نظر نئورئال اند کننده یینتع یستمها در س دولت ینتر بزرگ
  . شوند یبرتر و قطب محسوب م

تسلط  یستمبر س توانند یدرجه دوم قرار دارند که نم يها بعد قدرت یگاهدر جا
  ر آن اثر بگذارند. ب توانند یکنند اما م یداپ

بـه   ،یستمبر س يیرگذارتأثبه رغم متوسط هستند که  يها دسته قدرت ینسوم
 هـاي  يبنـد  هـا، گـروه   ائتالف یقبلکه فقط از طر ،اثرگذار باشند توانند ینم ییتنها

  .گذارند یم یرتأث المللی ینب يها سازمان یا يا منطقه
 يهـا  را دولـت هـا  آنکوچـک هسـتند کـه کـوهن      ییها دسته، دولت ینچهارم

گـذار  یرثأت یسـتمی س یروهـاي بر ن توانند ینم یراز ،داند یم یستمبر س یرگذارتأثیرغ
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 یراتتـأث  ،ینبا وجود ا ؛ها از دولت يتر از گروه بزرگ يعنوان عضو باشند مگر به 

 يکشـور  تـوان  یقطـر را مـ   ،يبنـد  طبقـه  ینخواهند داشت. بر اساس ا يمحدود
  .)Shushan, 2011: 16کوچک دانست (

 یـز بـزرگ و ن  یـا عنوان کوچک   ها به بر انتخاب دولت ي،بند در موضوع طبقه
 ،ستامواجه  یاديبا مشکالت ز یکردرو ین. اشود یم یدها از خود تأک درك دولت

 یخـارج  یاستآن با س یکرابطه نزد ،یفنوع تعر ینا یاصل یتمزاین، با وجود 
 یـا آنهـا   يبنـد  سـاس طبقـه  بزرگ بر ا یاعنوان کوچک   ها به دولت یفاست. تعر

از  یزيدولت کوچـک و نـوع متمـا    يبند طبقه ینب یکیثالث سبب نزد يها دولت
  .شود یم یخارج یاستس

ـ  يا قطر را در سطح منطقـه  یگاهجا یماگر بخواه  يبنـد  در طبقـه  المللـی  ینو ب
 یـت مس کـه مطلوب  یسمات ياز چارچوب دو بعد توانیم یم ،یمکن یها بررس دولت

استفاده دارد، قطر  یخارج یاستس يو رفتارها یطشرا یلدر تحل یژهو  به یشتريب
 یـز و ن یـت وسـعت و جمع  یزانمانند م ینیع یارهايچارچوب شامل مع ین. ایمکن
که در  شود یکشور از دولت خود م ینمردان ا درك دولت یژهو  به یذهن یارهايمع

  .کند یم یدانمود پ یزکشور ن ینا یخارج یاستس يرفتارها
و  یـت ماننـد جمع  ینـی ع یارهـاي چارچوب، قطر با توجه بـه مع  یناس ابر اس
خـاص   يهـا  یريپـذ  یبو آسـ  گیـرد  یکوچک قرار م يها در زمره دولت ،وسعت
کشـور   یـن مردان ا دولت یگرد يکوچک درباره آن صادق است. از سو يها دولت

 یريتصـو  ،قـدرت نـرم آن   يارتقـا و  يبا استفاده از منابع اقتصـاد  کنند یتالش م
 هـاي  ینـی آفر و نقش یخارج یاستکوچک ارائه دهند که در س یتر از دولت بزرگ

  نمود دارد.  یزآن ن
و  هـا  يبـر توانمنـد  زمـان   هـم  توان یقطر م هاي یژگیو ییناساس در تب ینبر ا

قطر  یخارج یاستس يهم رفتارها دو باهر  یراز ؛کرد یدآن تأک يها یريپذ یبآس
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. در واقـع مجموعـه   دنده یالت منطقه شکل مدر تحواین کشور را از جمله نقش  

 یاسـت بـر س  یرگذاردهنده و تأث یلتشک یربناییعنوان عوامل ز  به توان یکه م یمبان
و  یريپذ یب: نخست آسشود می یمبه دو دسته تقس ،قطر به آن توجه کرد یخارج

کـه برخاسـته از    يا و منطقـه  یخاص قطـر در عرصـه داخلـ    یدهايموانع و تهد
 هـاي  يو توانمنـد  هـا  یلپتانسـ  ،دوم .کوچک اسـت  يها خاص دولت هاي یژگیو

 یخارج یاستاهداف سبراي از آنها  کند یکشور که حکومت تالش م ینخاص ا
  ).99: 1391 سدي،خود استفاده کند (ا يها یريپذ یبها و آس و پوشاندن چالش

 هویـت  و تـداوم مشکل  اندك، جمعیت و جغرافیایی کم وسعت علت به قطر
 یتی،و امن یخارج یاستدر عرصه س یالزم، وابستگ ینداشتن توان نظام تاریخی،

 یـدهایی بـزرگ بـا تهد   يهـا  بـا دولـت   یگیخـاص و همسـا   یکتیژئوپل یتموقع
 یدناز زمان بـه قـدرت رسـ    یژهو  کشور به ینرهبران ا ین،روست. با وجود ا روبه

بـردن   ینباز  يبرا یها و اقدامات مهم کشور، تالش ینا یحاکم کنون ،حمد یخش
بوده و باعـث   آمیز یتموفق یادياند که تا حد ز ها آغاز کرده و چالش یدهاتهد ینا

  کشور شده است. ینبقا و ثبات ا ینتضم
 یـن دارد کـه ا  اي یژهو هاي يو توانمند ها یتقطر ظرف یدها،تهد یندر کنار ا اما

 تیـ حفظ بقـا و امن  يو تالش رهبران آن برا یخارج یاستکشور را در عرصه س
 و يبـه وجـود منـابع انـرژ     تـوان  یمـ  ها یتقابل ین. از جمله ادهد یم یاريکشور 
 یـت ظرف ی،لـ خدا يانسجام و ثبات و کارامـد  ،درخ یاسقدرتمند در مق ياقتصاد
عنوان منابع قدرت نرم اشاره   به یو آموزش یعملکرد فرهنگو  یتو فعال يا رسانه

  ).101: 1390ي، اسد( کرد
  

  قطر تیکیژئوپل
ـ  یلومترک 11437به وسعت  یکوچک یرهجز بهقطر ش  یجخلـ  یمربع در ساحل غرب
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ـ   ياست. عربستان سعود فارس   در  یندر جنـوب و بحـر   یو امارات متحـده عرب

 يبنـدر  ،کشـور  ینا یتحتپا ،کشور هستند. دوحه ینا یگاناز همسا یغرب لشما
قطــر  ین. ســرزمی داردمــدرن یالتو تســه یامــا امکانــات رفــاه ،اســت یمیقــد

در طـول   یاريبسـ  يو خورها ها یجو خلدارد  یگوناگون یاییجغراف يها صهمشخ
  اند.  کشور پراکنده ینسواحل ا

بخـش عمـده    رسد. ینفر م 1,791,334به قطر  یتجمع ،2002 یهئژو طبق برآورد
. عمـده  دهنـد  یمـ  یلکشـور تشـک   یـن ا یممق یرا مهاجران و کارگران خارج یتجمع
درصـد از   95 .کننـد  یمـ  یبزرگ زنـدگ  يشهرها یردر شهر دوحه و ساقطر  یتجمع

عنوان زبـان دوم   به یسیاما زبان انگل ،است یعربرسی زبان  .مسلمان هستندقطر مردم 
  ).18: 1384یمایی، ل یوسفیدارد ( یعیکاربرد وس
از سلطنت است؛ اما الزاماً  یو موروث یسنت سلطنتی، قطر سیاسی رژیم ماهیت

 یتنو اجماع بزرگـان خانـدان سـلط    یمبا تصمکه  یرام. یابد یپدر به پسر انتقال نم
 نظـارت  و ریاسـت قوا و بر تمام کشور و حکومت است  یسرئ ،شود یانتخاب م

 تئـ یو ه کنـد  ینظارت مـ  یرانوز تئیبر ه یمشورت يشورا یگرد ،يسو . ازدارد
 یـز کشـور ن  ییبر سـاختار قضـا   یرمسئول و پاسخگوست. ام یردر برابر ام یرانوز

 یـه قطـر بـر پا   یگفـت سـاختار حکـومت    توان یم یبترت ینبد .ل داردنظارت کام
  اختالط قوا استوار است. 

ـ   ینقطـر بـاالتر   یرام فـرد   تـرین  یحکومـت قطـر اسـت و عـال     یسمقـام و رئ
کامـل در   یـارات قطـر اخت  ی. قانون اساسـ آید یدر کشور به شمار م یرندهگ میتصم

محول کرده اسـت و   یررا به ام اجرایی یاراتاخت ینها و همچن صدور فرمان ینهزم
  ).72: 1376 قطر، سبز کتابهستند ( يو یارگانه در اخت سه يقوا

اند. در  کشور حکومت کرده ینبر ا یقطر، خانواده آل ثان یخطول تار یشتردر ب
بـا انگلسـتان بـه     يصـار حان يا نامه موافقت یعبداهللا بن محمد آل ثان 1916سال 
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کنترل  ،یاز حکمرانان محل یتحما يشد در ازا امضا رساند که بر اساس آن مقرر 

پس  1971سپرده شود. سرانجام در سپتامبر  یسارتش و امور خارجه قطر به انگل
  قطر رسماً استقالل خود را اعالم کرد.  ،فارس  یجاز منطقه خل یساز خروج انگل

خود شد و به مدت  يپسر عمو ینجانش ییکودتا یط یفهخل یخ، ش1972در سال 
 ینل حاکم مطلق قطر بود و کنترل اداره امور خارجـه، نفـت، بودجـه و همچنـ    سا 15

 یخکـه شـ   1995قطر را در دست داشـت. در ژوئـن    یمحل یسو پل یانتظام یروهاين
 یخشـ  ،يمسافرت کرده بود، پسر بـزرگ و  یسبه سوئ یالتگذراندن تعط يبرا یفهخل

 کودتـا از  یـن گرفت. ا دسته قدرت را ب ییکودتا یط یاختالفات داخل یلحمد به دل
بـا   ،بودند یبه حکومت ناراض یفهخل یخش اعتنایی  یاز مردم قطر که از ب ياریبس يسو

بعد  یو اندک یسو انگل یکامتحده آمر یاالتتوسط ا یدجد یررو شد و ام هاستقبال روب
  ).86: 1384یمایی، ل یوسفیشناخته شد ( یتبه رسم يتوسط عربستان سعود

حمد قـدرت را بـه    یخش 2013 یهئدر ژو یزآم مسالمت ییاج هجاب یک یالبته ط
  د. کرواگذار  ،کشور ینا یعهدولو پسر خود  ،یمتم یخش

خـود بـه دسـت     یـات نفر زمام قـدرت را در طـول ح   یک یپادشاه یمدر رژ
تر در یشـ نـوع نظـام کـه ب    یـن . اشـود  یدولت قلمداد م یسعنوان رئ  و به گیرد یم

 یاز نـوع پادشـاه   ،شـود  یمـ  یـده د آسـیا  ربغ حوزه در و سوم نجها يکشورها
 تحت فرمـان پادشـاه   یهو مجر یهئمقننه، قضا يقوا یم،نوع رژ ینمطلقه است. در ا

  ).86: 1385 ،زاده تقی( هستند
کشور زمام امور را بـه   یرو اماست مطلقه  یقطر پادشاه یمرژ ینکهتوجه به ا با

 یـین ر و فرمـان او تع نظدر کشور  ینا یخارج یاستطور مطلق در دست دارد، س
 دربه خصـوص  کشور  ینا هاي یاستس ،حکومت یسرئ ییربا تغ ینبنابرا .شود یم

 يها حمد برنامه یخش هایی را شاهد خواهد بود. دگرگونی خارجی سیاست بخش
از رکـود   ییکردن کشور و رهـا  یزهبه منظور مدرن 1960خود را در دهه  یاصالح
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  . کرد آغاز فهیخل یخآخر حکومت ش يها سال ياقتصاد 

برگـزار   يشهر مرکـز  يشورا يقطر برا يانتخابات سراسر یناول 1999در مارس 
گذاران بـه   انجمن قانون 1999سال  یمهن. در نامزد شدن داشتند اجازه یزشد که زنان ن

 ینقـوان  ینحمـد همچنـ   یخشد. ش یلکشور تشک ینا يبرا یمیمنظور نوشتن قانون دا
 ینقطـر بـه آزادتـر    یـره الجز يا که کانال مـاهواره  يوربه ط ،کرد یلرا تسه یمطبوعات

  معروف شده است.   یانهخاورم یزیونیتلو یستگاها
ـ  يجداساز را با یاسیس یستمکردن س یزهقطر برنامه مدرن یرام خـانواده   ینقدرت ب
 یـري وز که در حال حاضر اداره نخسـت  يبه طور ؛آغاز کرد ینهکاب يو اعضا یسلطنت

 ياز اعضـا  یکـی هنـوز   یـري وز نخسـت حـال   ینبا ا ؛ده استرسماً از دربار جدا ش
، قـدرت همچنـان   يو اقتصاد یاسیانجام اصالحات س رغم   بهاست.  یخانواده آل ثان

 یچشـهر هـ   یانتخـاب  يمثال شورا يبرا .او قرار دارد یکو مشاوران نزد یردر دست ام
  ).21: 1384یمایی، ل یوسفیندارد ( يشهر ینقوان یبتصوبراي  یقدرت

 يهـا  در قطـر وجـود نـدارد، امـا گـروه      یخاصـ  یاسیدر حال حاضر گروه س
 یراًو اخهستند ثروتمند و تجار بزرگ  یوخحضور دارند که عمدتاً از ش ينفوذ يذ
 یـن انـد. بـا ا   به آنان اضافه شـده  ينگاران قطر از روشنفکران و روزنامه يقشر یزن

در  یـرا نفوذ دارنـد؛ ز  یومدر افکار عم ینیتا مرز مع یزروشنفکر ن يها حال گروه
 یـت . دولـت قطـر بـر فعال   کنـد  مـی  محدودرا آنها  یتفعالدولت  ،مراحل حساس

در  يقطر يها و کتب نظارت دارد؛ اما روزنامه یدو انتشار جرا یگروه يها رسانه
دربـاره  و  نـد برخوردار یشـتري ب ینسب يعربستان از آزادمانند  يبا کشور یسهمقا

  کنند.  یهارنظر ماظ يا مسائل مختلف منطقه
 یآشـکار و علنـ   يدر هر حال سانسور و نظارت دولت قطر بر مطبوعات امـر 

 يبرابربراي  ییها ، گامکردآغاز  1995که از سال  یادینی. قطر با اصالحات بناست
برداشـت.   یو فرهنگـ  یاجتماع یزآم یضتبع يها برداشتن سنت یانو از م یتیجنس
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چه در قانون و چه  يبه برابر یدع شد، اموض 2004که در سال  یدجد ینقوان یط 

  ).262: 1389 :یسرکانیتو زاده و جمعه امام(در عمل حاصل شد 
کـار   محافظـه  یسـنت  يهـا  در رده نظـام  یـد بارا قطـر   یاسیطور کل نظام س  به

 ی،در نظام اجتمـاع  یرکرد. هرچند اصالحات اخ يبند دسته یاغرب آس يکشورها
و  يا در عرصـه منطقـه  از ایـن کشـورها    یدجد اي قطر، چهره يو اقتصاد یاسیس
 یکدموکرات هاي یژگیبا و يبه کشور یدنتا رسچنان  هم دهد،  نشان می المللی ینب

  دارد. یاديفاصله ز
  

  قطر یخارج یاستساصول 
 یـد جد یگريعنـوان بـاز    دهه گذشته قطر تالش کرده اسـت خـود را بـه    دو یط

مثل منطقه  یاصل یگرانبازمانند  یقشن يا بشناساند و در مسائل و تحوالت منطقه
کـه در  حـالی  در  ؛کنـد  يبـاز  یرانا یاسالم يو جمهور یه، ترکيعربستان سعود

  یجکوچک خل يها دولت يا منطقه ینیآفر و نقش یخارج یاستگذشته س يها دهه
بوده است. به هـر   يو اهداف عربستان سعود ها یاستس یهمحدود و در سا فارس

 يهـا  کشور در ائـتالف  ینا یتموقعبه  یدقطر با یخارج یاستس یحال در بررس
  .کرد توجه يا فرامنطقه يها به قدرت یو وابستگ يا منطقه

لـب از داخـل مـورد    غگذشته گرچـه ا  يها سال یاقتدار خاندان حاکم قطر ط
وابسـته اسـت.    یخارج يها با قدرت یحفاظت یباتمنازعه است، به شدت به ترت

شـده  انگلسـتان   ینفـوذ سـنت  ه امریکا جـایگزین  ایاالت متحدگرچه ممکن است 
ـ  يهـا  بـا قـدرت   يهمکـار  يبـرا را  یمسئله اراده خاندان آل ثان ینباشد، ا  یغرب

  . کند ینم یفتضع
در مقابـل   یغرب يکشورها یتحمابرخورداري از به  یخاندان آل ثان یطور کل  به

 هـاي  یـم رژ یرسـا انـد و بـرخالف    مند بوده مانند عربستان عالقه يا منطقه يها قدرت
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آن را کنتـرل   یخارج یوندهايو پ یقدرت، خاندان سلطنت یداخل يها منطقه که شبکه 

به سهولت متحد  یغرب یبا قدرت ی،داخل ي، قطر بدون مخالفت جدکنند یو محدود م
تـابع   یـا  يا یهحاشـ  یگاهجا يا منطقه یاستکه قطر در سدیگر ایننکته مهم  شده است.

بـا   یسـه در مقا يبه نسـبت منـزو   یطدر مح دهد یاجازه م یتدارد که به خاندان سلطن
 هـاي  یشـه فقـدان ر  ینکـه و سـرانجام ا  به توسعه بپـردازد  یههمسا ينخبگان کشورها

مشـروع   يمبتکرانه بـرا  هاي ياستراتژپیگیري را به  یدار، خاندان سلطنت یمعن یخیتار
    .(Maguier, 2009: 261)سازد  یساختن اقتدار خود رهنمون م

در  یآل ثـان  یفهحمد بن خل یخکار آمدن ش يقطر از زمان رو یخارج ستیاس
کـرده اسـت    یقطر سع یاست. به عبارتداشته  يا یشهر هاي یدگرگون 1995سال 

بزرگ در صحنه روابـط   يهمواره خود را کنشگربودن کوچک  يکشوربا وجود 
ـ  يا نقـش منطقـه   یـت تثببـراي  نشان دهـد و از آن   الملل ینب خـود   المللـی  ینو ب

نقـش   ،حمـد بـن جاسـم    یخشقطر، خارجه  امور یروز ینکند. همچن يبردار بهره
جهـان در دو سـطح    يو ارتبـاط بـا کشـورها    يقطـر  یپلماسـی د یجاددر ا یمهم

  . کند یم يباز الملل ینو ب يا منطقه
برخـوردار  رژیـم صهیونیسـتی    یحتـ  و یتانیا، بریکامرا یتقطر همواره از حما
ارتـش   يکه تعداد اعضا يکشور یخارج یاستدر س یکامرابوده است. ائتالف با 

در سـال   یکامرااز  یتاست. حما یهیبد يامر ،کند یهزار نفر تجاوز نم 12آن از 
قطر در جنـگ   ییهوا هاي یگاهپااستفاده نیروهاي امریکایی از عراق و  یهعل 1991
صـاد  سـت. اقت یکامرابـا   یننشیرام ینا ییهمسو يها صدام از شاخص یهعل 2003

کـه در جهـان رتبـه     ـ  هـزار دالر در سـال   100بیش از ـ و درآمد سرانه باال   یاپو
 ینتـر  آل ثانی به دنبال تبدیل قطر به مهماست باعث شده  ی، همگدنخست را دار

  د.نباش یانهخاورم یگرباز
ـ  يهـا  بحـران  یریتقطر در قاموس و شعار مد یخارج یاستس و  المللـی  ینب
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 یننشـ یرام یـن ا یخـارج  یاسـت مهـم س  يابزارهـا  شکل گرفتـه اسـت.   يا منطقه 

 یاسـی س یغاتگو، تبلو گفت يبرا یندگان، اعزام نمایپلماتیکیاند از: کنش د عبارت
و  هـا  یتاز اقل یتطلب، حما یهتجز يها ، کمک به جنبشياقتصاد ، ابزاريا رسانه

رفت لبنان  برون يتالش برا قطر در یپلماسید یتاز جنگ مسلحانه. موفق یتحما
بـه   و یمانسـل  یشـل م یاسـت بـه ر  یدولت وحدت مل یلو تشک یبحران داخل زا

 یخارج یاستس 2009بحران دارفور در مارس درباره  یسودان يگوو عالوه گفت
  ).129: 1391 یمی،ها شکل داده است (ابراه سال ینا یط قطر را
 يا منطقه یاستد سکر یسع یدنپس از به قدرت رس یآل ثان یفهحمد خل یخش
خود را در تحوالت و مسائل  يگذاریرو نقش و تأث یردبگ یشپ یت و مستقلمتفاو
 یپلماتیـک، د ـ  یاسـی س يها به تالش توان یم ینهزم یندهد. در ا یشافزا يا منطقه

گسـترده قطـر در    يا و اقـدامات رسـانه   ياقتصاد هاي يگذار یهو سرما ها یتحما
و  یرگذارتأث یگرينوان بازع  خود به یاندننما يدولت برا ینو کوشش ا یانهخاورم

و اقدامات قطر  ها یاستتحوالت منطقه اشاره کرد. س یاريکننده در بس یینتع یحت
 هـاي  یـزش در خ یـراً و اخ یمـن ، ینها و تحوالت لبنان، فلسـط  هنگام بروز بحران

 ییـد ادعـا را تأ  یـن ا یهمصر و سور یبی،مانند ل یمختلف عرب يدر کشورها یمردم
  ).96 :1391 ي،(اسد کند یم

 یخـارج  یاستس یشبردپ يحاکمان قطر از دو ابزار برا بیان شد،طور که  همان
هنگفت و اقتصاد قدرتمنـد  نخست، ثروت  :برند یسود م يا یانهو خاورم يا منطقه

داشـتن شـبکه    یاردر اخت ؛ دوم،يو گاز ینفت يدرآمدها یشافزا یکشور در پ ینا
  . یرهشبکه الجزمانند  يقدرتمند يا رسانه
بـا فقـر منـابع و مشـکالت      یانـه خاورم ینفتـ یرغ يکشـورها آنجا که بیشتر  از

 يهـا  قطـر بـه کشـورها و گـروه     یمال يها کمک یعتاًرو هستند، طب هروب ياقتصاد
  دارد.  ییبسزا یراهداف قطر تأث یشبرددر منطقه در پ نفوذ يذ
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آن  یـري و فراگ یـره شبکه الجز یستأسو  یننو يها با گسترش رسانه ینهمچن 

حاکمان قطر در  یاتمنو ،هستندزبان  آن عرب يکشورها یتاکثرکه  یانهخاورم در
دو مؤلفـه مهـم در    یـن . در ادامـه ا شـود  گذاشـته مـی   یشبه نما یخارج یاستس
  .کنیم می یقطر را بررس یخارج یاستس
  

  قطر خارجی سیاست دراقتصاد  نقش
اسـت کـه    المللی ینو ب یتیکیثقل مناسبات ژئوپلمهم از مراکز  یکی فارس،  یجخل
 یردرصـد ذخـا   5/61 فـارس   یج. خلدارد قرار عربی و ایرانی قلمرودو  یطرهسدر 

منـابع نفـت خـام    به علت تنها  فارس  یجخل یت. اهمدر اختیار دارد نفت جهان را
و  یـران ا یـت تحت حاکم يگاز یمبلکه با کشف منابع عظ ،یستمنطقه نهفته ن ینا

  . ه استدیخشخود را ارتقا ب یژهو یگاهجا ،قطر
منابع نفت و گاز حـوزه   يدر خصوص ماندگار يانرژ یالملل ینآژانس ب هاي یبررس

نشـان از   ،2030پـس از   يها در سال یصادرات يصورت منابع انحصار  به فارس  یجخل
  ).94: 1385منصوري، دارد ( یکمو  یستمنطقه در طول قرن ب ینا یتحفظ اهم

 ،جهـان  در گاز مصرف فزاینده رشد و منطقه این گازي عظیم ذخایر کشف با
  یجخل يانرژ یتمرکز آسیا، شرق و شرق جنوب و جنوب کشورهاي خصوص به

 یـک تیژئوپل و یعنوان کانون مناسـبات ژئواکونـوم  ه و باست  یافته یشافزا فارس
  . شود یقلمداد م یجهان

کـاهش   ،نفـت  یمـت ق یجهـان افـزایش   فارس،  یجخل يگاز هاي نایدکشف م
باعـث شـده اسـت در     یستز یطبا مح یعیگاز طب یشترب يو سازگارت فن یرذخا

در کانون توجه مناسبات  یشاز پ یشب فارس  یجخل یکمو  یستقرن ب یندهه آغاز
  ).255: 1389 یسرکانی،تو زاده و جمعه امام( یردقرار گ یجهان یژئواکونوم

 یکربندرویوابسته به منابع ه فارس  یجخل يکشورها یرمانند سا یزاقتصاد قطر ن
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. رشد و دهند یم یلکشور را تشک ینا يمدهاآدر ی. نفت و گاز دو منبع اصلاست 

عنـوان    از آن بـه  ياست کـه مقامـات قطـر    ییها قطر از مؤلفه ياقتصاد يتوانمند
، قطر به طور ي. در عرصه اقتصادکنند یاستفاده م یخارج یاستعامل مثبت در س

نفـت و گـاز    یـدایش ته است؛ امـا بـا پ  داش یدمروار صیدبر  یمبتن ياقتصاد یسنت
استوار است.  LNGدر قالب  یژهو  صدور گاز به يکشور بر مبنا یناکنون اقتصاد ا

  ت و گاز شد. فن یدوارد عرصه تول 1973قطر از سال 
منـابع   یرتبـه جهـان   ینبشکه نفت خام دوازدهمـ  یلیاردم 38/25قطر با داشتن 

بشـکه   یلیـون م 437/1وزانه نفت خام آن ر یدتول یتدارد و ظرف یارنفت را در اخت
قطـر رتبـه    ،يجهان دارد. از نظر منابع گـاز  را در یستمنظر رتبه ب یناست که از ا

درصـد   4/14 یـا متر مکعـب گـاز    یلیونتر 6/25با  یرانو ا یهسوم را پس از روس
و  یـد قطـر در تول  یاساسـ  یـت و موفق یتدارد؛ اما اهم یاردر اخت یادن يمنابع گاز
  است.  LNG یا یعگاز ما صادرات

کشـور   یـن قطر آن است که دولـت ا  ياقتصاد یتدرباره وضع یگرنکته مهم د
 یـد رشـد تول  2010کند. در سال  یلتبد یرا به رفاه اجتماع يتوانسته رشد اقتصاد

 یناست. همچنـ  یرشد در سطح جهان یشتریندرصد بود که ب 3/16ناخالص قطر 
 یـن دالر بـوده کـه از ا   179,000خلی قطر سرانه تولید ناخالص دا 2010در سال 

  ).102: 1391 ي،(اسددارد  یطح جهانسنخست را در  یگاهکشور جا یننظر ا
اسـالم   یـاي کشـور دن  ینثروتمنـدتر  داخلی، ناخالص تولید سرانه نظر از قطر

کشـور نـه بـا     یـن ا ياقتصـاد  یتباالسـت کـه وضـع    ياست. سرانه قطر به حـد 
 . قطـر شـود  یمـ  یسـه مقا ییبـزرگ اروپـا   يادهاکه با اقتصـ  یانهخاورم يکشورها
وابسته به نفت دارد. امروزه  ياقتصاد ،فارس  یجحوزه خل يکشورهاسایر همچون 

 تولیـد  از درصـد  60 و دهـد  یم یلقطر را تشک یدرصد از درآمد صادرات 85نفت 
. اقتصـاد قطـر   اسـت  شده ایجاد نفتی درآمد با سیاییآ کشور این داخلی ناخالص
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اسـت. بـه گـزارش مقامـات      فـارس   یجحوزه خل ياقتصادها ترین یتاز صنع یکی 

بخـش   ودرصـد   18/8 خـدمات  بخـش و درصـد   81بخـش صـنعت    ،ياقتصاد
  .دهد یم یلتشکدرصد اقتصاد را  2 يکشاورز

ناخـالص   یـد سرانه تولافزایش و  یراخ يها سال یجانبه اقتصاد قطر ط همه توسعه
شـود.  تبـدیل   فارس یج حوزه خل يورهاکش ياقتصاد یگاهسبب شد قطر به پا یداخل

. در سـال  فـارس اسـت    یجحوزه خلـ  يکشورها يکشور هم اکنون مرکز بانکدار ینا
. جذب کرد یخارج یهسرما ،خود یناخالص داخل یددرصد تول 33قطر معادل  2012

کشـور رتبـه    141 یانقطر م متحد، ملل سازمان تجارت و توسعه کنفرانس گزارش به
 يا ینـده آ يبه معناکه دارد  یخارج هاي یهجذب سرما یلاخص پتانسدهم را از نظر ش

    ).9: 1390، پورمحمداقتصاد قطر است ( يتر برا روشن
کشور در  ینا یمال يها نقش کمک قطر، اقتصادي مناسب وضعیت به توجه با

بـا   یاغـرب آسـ   ي. اغلب کشـورها است یتز اهمیحا يا منطقه یپلماسید یشبردپ
 يبرا یقطر فرصت مناسب یرو هستند. استفاده از منابع مال هبرو يمشکالت اقتصاد

  . ستکشورها ياقتصاد يهازاین
رژیـم  جانبـه   همـه  یمحماس در غـزه کـه بـا تحـر    مانند  ییها جنبش ینهمچن

ایـن   یـه قطر به مبارزه عل یمال يها مواجه هستند، با استفاده از کمکصهیونیستی 
 یشقطر ضمن افـزا  يمناسب اقتصاد یاربس یت. موقعدهند یدولت غاصب ادامه م

  .است مؤثر بسیارقطر  یخارج یاستس یشبرددر پ يا منطقه یژپرست
  

  قطر خارجی سیاست در رسانه نقش
قطـع  عربسـتان   يفشـارها  یدر پسی  بی ی بیکانال عرب يها برنامه 1996در سال 

و بوده است. از ایـن ر شبکه از خاندان حاکم  ینانتقادات اشد، علت این فشارها 
زمـان درصـدد    یـن در ا هـا  ي. قطـر کـرد  شـبکه  ینا یروهاينقطر اقدام به جذب 
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پخـش برنامـه چندسـاعته    بـا هـدف    یبخش کـوچک  يانداز راهبراي  یزير برنامه 

کارکنـان در   ینرا با استفاده از ا یرهخود بودند و شبکه الجز يمرز برون یزیونتلو
و مخالفـت   یعمـوم  منـاظره  يبـرا  ییشبکه فضـا  یندند. اکر یستأس 1997سال 

  کرده است.  یجادتمام منطقه ادر  یاسیس
امکـان را داده   ینا یرهبه الجز یو اجتماع یاسیس ،یمذهب يها از برنامه یبیترک

 يعنوان نهاد  به یرهوفادار در سراسر منطقه به دست آورد. الجز ینندگانیاست تا ب
ـ  یدهـ  شو گزار يا رسانه يها سازمان ياز الگو یقاًتوسعه، دق يبرا  یـروي پ یغرب

ــ   یگـري و سـپس د  یـده عق یـک ــ  » یراًاخ يو رأ يالرا« یرهو شعار الجز کند یم
 یـانجی عنـوان م   به یستیژورنال طرفی یب یکاییمرا ـ یسیانگل يکننده الگو منعکس

  مخالف است.  يها نگرش ینب
 یفتوصـ  یسمژورنال یسکوالر غرب يالگو توان ینحو م ینرا به بهتر یرهالجز
 اسـت  یافتـه عـرب انطبـاق    یننـدگان عـرب بـا ب   یدکننـدگان توسـط تول  کرد که

)Maguier, 2009: 272.( یاريباعث خشم بسـ  یرهزاد الجزآ یريگ تاکنون موضع 
خبرنگـارانش شـده اسـت. از     يبرا هایی یتو محدود یعرب ياز سران کشورها

 یقـا و افر یازبـان در آسـ   جذب مخاطبان عربویژگی موجب  ینهم یگرد يسو
 یـه عل یکـا مرابا پوشش آزادانـه اخبـار جنـگ     2001در سال  یژهو  بهست. شده ا

 يرسـاند و انحصـار خبـر    یـان رهبران القاعده را به گوش جهان يافغانستان، صدا
  ان را شکست.  ان یس

دالر بوده اسـت   یلیونم 250آن  يانداز راه ینهاست و هز یشبکه عرب ینزبان ا
  ).180: 1388 ي،است (مسعود خبرنگار را جذب کرده 500مجموع  که در

 هاي یاستمتناسب کردن س يساده برا یلیاز تما یرهزجال یستأس يحرکت برا
صـورت    حرکـت بـه   یـن ، بلکه اشود ینم یتوسعه ناش یککالس يقطر در الگوها

 یتدر ارتباط است که مشخصه حاکم یتمشروع یايبا حفظ قدرت و اح یاساس
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 ياز نهادهـا  یکـی فعـال و مسـتقل    يها است. مطبوعات و رسانه یخاندان آل ثان 

در کـه   یـژه و  به ؛دنشو یم یمدرن تلق یدموکراس آمیز یتکارکرد موفق يبرا یاصل
 يقـو  یسـنت  ها ملتـ   اغلب دولت .مشخصه وجود نداشته است ینجهان عرب ا

شبکه  .و عملکرد دولت دارند یتسرکوبگر تحت مالک یاربس يا رسانه ياز نهادها
   .(Maguier: 2009, 272) است یدهپد ینر مقابل اکامالً د یرهالجز

 یـان ب ياز آزاد یرهبکه الجزش یاآکرد  یانمدعا ب ینبر ا ينقد ینجادر ا یدالبته با
 یعیانش یزشخدرباره  یرهالجز یادر انتقاد از خاندان حاکم قطر برخوردار است؟ آ

 یـري گ عربسـتان موضـع   یعهشـ  یـت شده بر اقل اعمال یضاتتبع ینو همچن ینبحر
آزاد بودن و  يادعاکه  دهد ینشان م یراخ يها سال درشبکه  ین؟ عملکرد اکند می

  ندارد.  یتآن چندان واقع طرفی یب
 پیشـبرد فعـال در   ینقشـ  یـز ن آسـیا  غـرب  اخیـر  تحوالت طول در بکهش ینا

 یـه ژانو 14 یمثال با تظاهرات مردمکرد. براي  یفاا يپنهان حاکمان قطر یپلماسید
بـه پوشـش گسـترده آن     یرهمقر وزارت کشور تونس، کانال الجز يور هروب 2011

  ).121: 1390، یمیاقدام کرد (ابراه
  

  قطر خارجی سیاست در له فلسطینئمس جایگاه
ــکاز  قطــر ــرده اســت در مســئله فلســط   ی ــالش ک و مناقشــه  یندهــه گذشــته ت
 ینقشـ  یاغـرب آسـ   یـدار مهم و پا يها از بحران یکیعنوان   بهاسرائیلی   ـ  ینیفلسط

 یندر نشست دوحه و همچن ینیفلسط يها گو و تفاهم گروهو کند. گفت يفعال باز
 يقطـر بـرا   يهـا  تـالش  دهـد  ینشـان مـ   2012قطر به نوار غزه در سـال   یرسفر ام

کـه   ی. در حـال سـت شـده ا  یـد جد اي وارد مرحلـه  یندر مسئله فلسـط  ینیفرآ نقش
 ینخـاص بـه مسـئله فلسـط     یو منفعت یدئولوژیکمنطقه نگاه ا یگراناز باز یاريبس

ت ئنشـ  یاآنها در غرب آس یخارج یاستس لیک يها دارند که از چارچوب و مؤلفه
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 یندر موضـوع فلسـط   یانـه عملگرا کامالً یکرديقطر تالش کرده است روگیرد،  یم 

به  یکردرواین استفاده کند؛ اما  یگريباز يبرا يا داشته باشد و از آن به منزله عرصه
. یسـت عرصـه ن  یناز ا یرونب یتاز هرگونه مالحظه و محدودطر قمفهوم رها بودن 

ـ  یاسـالم  یعنوان آرمان  به یندولت قطر آرمان فلسط يبرا  زیـادي  یـت اهم یو عرب
اهـداف و مطالبـات    یرهبـران قطـر بـه برخـ     شود یکه باعث م یزيندارد و تنها چ

ـ در مواقع بحر یژهو  به ها ینیفلسط یتتوجه کنند و به وضع ها ینیفلسط واکـنش   یان
 یاسالم یبر افکار عموم ینهزم ینو اقدامات دوحه در ا ها یاستس یرتأث، نشان دهند

است؛ بـه   يا کشور در سطح منطقه ینا یگاهجا یدگرگون یجهمنطقه و در نت یو عرب
 ینتـر  بـه مهـم   ینابعاد و موضوعات مسـئله فلسـط   یکه برخ یتا زمان یگرعبارت د

در آن موضـوع   يکنشگر يبرا یاديتالش ز ها يرنشود، قط یلمسئله در منطقه تبد
از  یندر موضوع فلسـط  يدرصدد کنشگر که ییاز خود نشان نخواهند داد. کشورها

مختلـف همـواره    يها در سطوح و زمان، هستند یعرب یا یو اسالم یآرمان یموضع
 قبـال  در ویـژه  رویکـردي  اتخاذ با قطر ؛ اماخود را حفظ کنند يگذاریرتأث توانند یم
در  یـژه و بـه  منطقـه،  کشورهاي اغلب از متفاوت سیاستی است کرده تالش سرائیلا
 ــ   عربـی  مناقشـه  چـارچوب  ازآن را خـارج   تـوان  یموضوع اعمال کند که مـ  ینا

 اسـرائیل  بـا  عربـی  کشـورهاي  رابطـه  از زدایـی  قـبح  نوعی به و منطقه در اسرائیلی
مسـتقل   یخـارج  یاسـت س«به از آن  یلیکه پژوهشگران اسرائ یاستس ین. ادانست

بـر   .است یرپذ قطر فهم یخارج یاستس یفقط در قالب برنامه کل کنند، یم یاد »قطر
 یخـارج  یاسـت از ابعـاد س  یکیفقط  یلقطر با اسرائ يعاد یمهاساس مناسبات ن ینا
  ).106: 1392اسدي، ( شود یکشور دانسته م ینا

  
  هاي عربی قبال خیزشقطر در  یخارج سیاست

 یدسـت  يگـار  یسپلـ  یـروي تـونس، ن  یدبوز یديدر شهر س 2010دسامبر  17در 
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واقعه  ینکه از ا یزيادره کرد. محمد بوعزصفروش را م يجوان سبز یکمجاز یرغ 

رفـت و خـود را    یمحل یساختمان دولت یک، به کرد یم یو ناتوان یراحساس تحق
 شـد کـه در   يا گسـترده  یاسـی درآمد اعتراضـات س  یشواقعه پ ین. ایدبه آتش کش

  . یددر تونس انجام یبه سقوط بن عل یتهان
کـه   يا گذاشت، به گونـه  يجوامع عرب برجا یربر سا یقیعم یرتحول تأث ینا

مختلـف   يدر مصر سقوط کرد و دامنه اعتراضات کشورهاچندي بعد  یزمبارك ن
ماننـد   یگـري د يدر کشورها و را فراگرفت یهو سور یبی، لیمن ین،بحراز جمله 

  . انجامید یاعتراضاتبه ستان مراکش، اردن و عرب
فقـدان  ماننـد   یبه عـوامل  یشترتحوالت ب ینا یاجتماع هاي یشهدر خصوص ر

و  یکـاري فقـر، ب مثـل   يو عوامل اقتصاد یشینپ هاي یمدر رژ يو آزاد یدموکراس
از عوامل  یقیانقالبات را تلف یننظران ا احبص یاشاره شده است؛ اما برخ یضتبع
 و یبـی انقالبـات در تـونس، ل   یناند. هرچند ا دانسته یو فرهنگ ي، اقتصادیاسیس

 یهسور و ینبحر یمن، يدر کشورهاانجامید، کشورها  ینسقوط حاکمان ابه مصر 
  است.شده با مقاومت حکومت مواجه 

  
 قطر و قیام مردم تونس

 14 یزده شد. بـا تظـاهرات مردمـ    يقطر یاستانقالب تونس، جرقه س يدر ابتدا
بـه پوشـش   اقـدام   یـره مقر وزارت کشور تونس، کانـال الجز مقابل  2011 یهژانو

در دسـت   یـره از الجز یريتظـاهرات تصـاو   ینر در اضگسترده آن کرد. مردم حا
 ینحوه خبررسان ین. ا»یرهتشکر، تشکر الجز«نوشته شده بود: آن روي داشتند که 

بودند،  یالديال نو مس يها مشغول پوشش جشن یغرب يها رسانهزمانی که تمام 
  بود.  یرگذارتأث یاربس

انقالب تـونس   آور یرتح يها اقدام به پخش صحنه یرهچارچوب الجز یندر ا
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پنهـان انقـالب    یمـه نبا عنوان  یلماز الحداد در کتاب ).121: 1390 یمی،کرد (ابراه 

مؤثر بود.  یارو قطر پس از انقالب بس یکامراشائبه  یب يهمکار :معتقد است تونس
قطر در  یراز قطر پس از انقالب و دعوت از ام یالغنوش یدارکه د کند یاو اضافه م

 کـه  مطلـب اسـت   ینا یايد گووسسان تونس خؤمجلس م یهروز افتتاح یننخست
 يبسترسـاز  یارا در غرب آس ينفوذ هوشمند یانگرا چگونه دوحه با کارت اسالم

  کرده است. 
ـ  يفـرار  يقطر و عربسـتان بـرا   یکا،مراپنهان  ياو به همکار و  ین علـ دادن ب

 یـق رف بـاره در ي. اخبـار کنـد  یاشاره مـ به وي آل سعود  یاسیس یپناهندگ ياعطا
 يخبـر  يهـا  منتشر شده که مرکـز پـژوهش   ،امور خارجه تونس یروز ،عبدالسالم

بـا   یـادي تونس تـا حـد ز   یخارج یاستاساس س ین. بر اکند یرا اداره م یرهالجز
از تـونس،   یهسور یرسفشده است. اخراج  يرأ قطر همسو و هم یخارج یاستس

 یحیاز مخالفان بشار اسـد و انتقـاد تلـو    ،جمهور تونس یسرئ ،یالمرزوق یتحما
 یـه زاو ینهمـ توان از  را می یهدر قبال بحران سور یرانا یاستاز س یراشد الغنوش

  ).135: 1391 یمی،(ابراهکرد  یلتحل
 یـان گرا که سکوالرها و چپ یاسیس يها در تونس و وقوع قتل یرتحوالت اخ

گـرا باعـث اختالفـات و     دولـت اسـالم   یاسیضعف س ینرا هدف گرفته و همچن
گوها و و گفت 2013دولت در سال  ياست. استعفا دهش یونانقالب یانم یاعتراضات

به اهـداف انقـالب    یدنتونس در رسکه  دهد ینشان م یردولت فراگ یلتشک يبرا
مشخصاً و  یخارج يرهاکشو  دخالت یانم ین. قطعاً در استرو هروب مشکالتیبا 

دولت را نزد مـردم تـونس مخـدوش     ینچهره ا تواند یم یانگرا نفع اسالمه قطر ب
  دولت قطر در منطقه داشته باشد. يبرا یو عواقب منفکند 
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  مصرقطر و قیام مردم 
جهــان عــرب مــوج اعتراضــات در مصــر را بــه آن  یتحــوادث تــونس و ســرا

 25کشور بـا فراخـوان تجمـع روز     ینا. انقالب مصر و اعتراضات در یختبرانگ
غاز شد. حجـم و گسـتره تظـاهرات در طـول دوره مبـارك      آبوك  یسدر ف یهژانو

 يبـرا  . در این تظـاهرات بر دامنه و شدت آن افزوده شد یجسابقه بود و به تدر یب
  . مشارکت رسمی داشتند یو محمد البرادع ینالمسلم بار اخوان یناول

بـزرگ  سایر شهرهاي قاهره و  کنترل خود را بر یجتدر به یسو پل یتیامن یروهاين
هفتـه مقاومـت    و سوئز از دست دادند و مبـارك پـس از دو   یهمصر از جمله اسکندر

  ).254: 1391یاکوئی، دست گرفت (نه و ارتش زمام امور را بکرد ناچار استعفا 
 ینتـر  عنوان بزرگه ب ینالمسلم اخوان ،انتخابات پس از انقالب مصر یناول در
درصـد آرا بـه    2/47بـا   2011گروه مخالف در انتخابـات دسـامبر    ترین یمیو قد

را را از آن خود کردنـد  آدرصد  24حزب النور  يبه رهبر ها ی. سلفیدرس یروزيپ
 (ابـوالعال، شـد  حزب انتخابات  یندرصد سوم 7با  یبرالل یانو حزب الوفد از جر

پژوهشگران  یشترکه ب مصر در یانگرا اسالم یانتخابات یروزيپ در ارتباط با .)2012
 یاخوان ییعملگرا یاستبه س توان ی، باز هم مکردند یم ینیب یشآن را پ یاآس غرب

  اخوان اشاره کرد.  یاجتماع یهاز سرما يبردار بهره يقطر برا
دالر  یلیـارد م 7تـا   5به  یکو قطر در قاهره نزد يعربستان سعود يها سفارت

. نـد قـرار داد  یعنـوان کمـک انتخابـات     بـه  یو وهـاب  یاخـوان  یروهاين یاردر اخت
مند است.  قطر بهره یرام یمال یتاز حما ،ینالمسلم اخوان يرهبر معنو ،يالقرضاو
  . نیز دارد يقطر یتیتابع يقرضاو

 یرهالجز«کانال  یسقطر با تأس یرهو الجز ینالمسلم ، اخوانيقرضاو یانارتباط م
انقـالب   ینبر تکـو  یرگذارتأث يها از مؤلفه ییککانال  ین. اشد یشترب »مباشر مصر

 یـره الجز یبـه عبـارت   ؛مؤثر اخوان بر مردم مصر بوده است ياعضا یمصر و معرف
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کشـور   ینا یخارج یاستس يقطر بوده و در راستا یمل یتاز هو یبخش همواره 

  ).126: 1390، یمیعمل کرده است (ابراه
 ینـه در مصـر زم  ینالمسـلم  از اخوان يو معنو یمال هاي یتهرچند قطر با حما

 2013 یـه ئارتـش در ژو  ياما کودتـا  ،را فراهم کرده استخود  یشترنفوذ هر چه ب
ـ  ینالمسـلم  ارشد اخوان يجمهور منتخب که از اعضا یسرئ ،یمحمد مرس یهعل ه ب

 ینالمسـلم  و مطرح شدن انحالل گـروه اخـوان   یشدن مرس ی، زندانآمد یشمار م
کـرد و  متوقـف  در مصـر   د نظـرش مـ  يهـا  برنامه یشبردپ يبرارا قطر  يها تالش
  شد. یفمصر تضع یحکام نظام ینقطر ب یتموقع
  

  یبیلقطر و تحوالت 
که به سـرعت   یشرق یو نواح ياز حوادث در بنغاز يا با مجموعه یبیتحوالت ل

 17روز  یبیلاپوزیسیون  يها جرقه خورد. اگرچه گروه ،خارج شد یاز کنترل قذاف
 ،کردنـد  یمعرف »خشمروز «راضاتی که پنج سال قبل شده بود، به یاد اعترا  یهفور

 یبـه سـرعت نـواح   مردم . ه یودفوران کرد یات ملضقبل از اعترا یخشونت محل
کشـور بـروز    ینـواح سایر در  يتر یعاعتراضات وسرا در اختیار گرفتند و  یشرق

ارتـش و   يو واحـدها  ینظـام  ياز افسـران و واحـدها   یگروهبین  ینکرد. در ا
 یوسـتند و بـه معترضـان پ  کردنـد   یـري گ هم از حکومت کناره ینظامیرئوالن غمس
  ).261: 1391 یاکوئی،(ن

 طرفـدار  نیروهـاي  و انقالبیون میان خونباري درگیري به لیبی مردم اعتراضات
را تحت کنترل  یو بخش شرق يبنغاز یانقالب یروهاين یقتدر حقانجامید؛  قذافی

 ی. جنـگ داخلـ  کـرد  یب کشـور حکومـت مـ   بر طـرابلس و غـر   یداشتند و قذاف
  . تغییر کرد یونبه نفع انقالب یمداخالت خارجبا طرف  دو ینب یشیفرسا

معمـر   یبـا هـدف سـرنگون    یبیل یونانقالباز دوحه  یحاتیو تسل یمال یتحما
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به  یانهغرب در خاورم يا منطقه يعنوان بازو  قطر به یدنشان از راهبرد جد ی،قذاف 

و  یاخـوان  یـان گرا قطر بـا اسـالم   یرارد. ارتباط مستمر امد يعربستان سعود يجا
و  یـانجی نکته است کـه قطـر نقـش م    ینا یايبلحاج، گو یانجرمانند  یبیل یسلف
  را برعهده گرفته است.  آسیا غرب یانگرا غرب با اسالم یانهجو یآشت یکردرو

ه ب یبینقش قاطع در ل یفايا يخود را برا یخارج یاستس يها قطر تمام اهرم
ـ  یبـی ل یانتقـال  يبود کـه شـورا   يکشور ینقطر نخست .کار گرفت  یترسـم ه را ب

 ؛شـد  یدجد یبیدر ل يا منطقه یاسیو س یکیاستراتژ یگرباز ینتر شناخت و بزرگ
طـی   یانتقـال  يدر شـورا  ،یبـی سـابق ل  یروز نخست یل،محمود جبر که يطوره ب

شـد کـه قطـر    دآور یاو فتح طرابلس  یونانقالب یروزيدر دوحه پس از پ یسخنران
 یننشـ یرام یـن کرده است. او اضافه کرد که ا يباز یبیدر تحوالت ل یینقش بسزا

  ).120: 1391، یمیدر مسائل دارفور و سودان دارد (ابراه يا کننده ییننقش تع
تحـت نفـوذ    یاسـتمداران خود درصدد است س يا و رسانه یقطر با پشتوانه مال

 ،تندسـ ه یاسـالم  ينماد تندرو یبیل اسییدر عرصه سکه خود از جمله بلحاج را 
احـزاب   یروزيو پ 2012در سال  یبیمجلس ل يرسراساما انتخابات کند،  یتتقو

 هـاي  یاسـت بـه س  یبـی رو نشان از عدم اقبال مـردم ل  یانهسکوالر و م يها و گروه
  کشور دارد. یندر ا قطر یخارج

  
  یهسورقطر و بحران 
 یمـن و  ین، بحریبیت مصر، تونس، لمتفاوت از تحوال یسرنوشت یهتحوالت سور

 يهـا  به حکومت بشار اسد، بـا دخالـت قـدرت    یهکرد. پس از اعتراضات اول یداپ
سـوریه وارد  عمـالً   ،و هـدف متفـاوت   یـدئولوژي با ا ییها و ورود گروه یخارج

را  یهابتدا تحوالت سور یلگرانکارشناسان و تحل ید. شاشد یداخل یارع جنگ تمام
ابعـاد   یهبحـران سـور   یگـر ، اما اکنون ددادند یربط م یهم سورمرد يها به خواسته
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انـداز   چشـم  ظـاهراً  واسـت  کـرده   یـر را درگ یاديز يو کشورهایافته  المللی ینب 

  .توان تصور کرد براي آن نمی یکنزد یندهدر آ یروشن
 یننقل از مخالفه ب یمزتاروزنامه  یهقطر در بحران سور یخارج یاستدرباره س

 »انـد.  از مـا داشـته   اي جانبـه  همـه  هاي یتعربستان حما قطر و«: دنویس یم یهسور
 یهکنفرانس اتحاد یههستند، در حاش یهمخالفان که خواستار دخالت غرب در سور

کشـور از   دو یـن ا یـت و حماکردنـد   یـدار قطر و عربسـتان د  یندگانعرب با نما
  .)2012 ی،مخالفان را ستودند (القدس العرب

و  یمنفـ  یغـات ارکـان تبل  زا یکـی قطـر   یـره الجز شـبکه  ،یهدر تحوالت سـور 
مباشـر در طـول    یـره قطـر و الجز  یـره الجزاسـت.  نظام بشار اسـد   یهدار عل جهت
انـد. مخالفـان بـا     شـده  یلمخالفان اسد تبـد  یرسم يبه صدا یه،سور هاي یناآرام

 ییـدي أقطر، رسماً مهـر ت  یرو ام زیرهالجاز تشکر با و  یاعتراض یدئوهايارسال و
دلخـراش   يهـا  . پخش صـحنه زنند یم یهسورهاي  جریانقطر در قبال  استیبر س
کامل دوحـه از   یتنشان از حما یرهاز الجز یهمخالفان اسد با ارتش سور یريدرگ

روزنامـه   یرسـردب  ،محمد ینالد یدارد. مح یهمخالفان حکومت بشار اسد در سور
 ییشو پول یاتبه عمل ها را کننده رسانه انتشار اخبار کذب و گمراه ،یهسور ینتشر
  ).116: 1390 فرهنگی، رایزن( کرد یهتشب

و  يا رسـانه  ی،در ابعـاد مـال   یهقطر در قبـال تحـوالت سـور    یخارج یاستس
 يو ادعاهـا  یانـه گرا یـانجی وجهـه م شد ضد حکومت بشار اسد باعث  یپلماتیکد

 سؤال برود. اعمـال  یرز ها یاستس ینبودن ا یکدموکراتحکام این کشور مبنی بر 
بشار اسد بـا   یروهايو ن یاننظامیرغ یهعل یو سلف یريتکف يها گروه یزآم خشونت

از  یـت مسئله قطر را در ادامـه حما  ینا شده است،مواجه  المللی ینب یواکنش منف
  است.کرده  یدمسلح مخالف دچار ترد يها گروه

در  تـوان  یرا م ینو بحر یمنالت دو کشور تحو قبال در قطر خارجی سیاست
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 یـابی ارز فـارس   یجخلـ  يهمکار يشورا هاي یريگ یمو تصم ها یريگ موضعقالب  

ـ  یمـن قـدرت در   یـز آم مسـالمت  ییجا هاز جاب یتکرد. حما جمهـور بـه    یساز رئ
 یـت در مقابـل اکثر  ینبحر یاز خاندان سلطنت يو معنو يماد یتمعاونش و حما

  ست.اقطر  یخارج یاستس یمش جزو خط یعهش
 غربها و منازعات  بحران يگر یانجیدر م ،گذشته در دهه یژهو  به ،قطر دولت

کـرده اسـت. مقامـات     يبـاز  ینقش مهمـ  ینسودان و فلسط لبنان، یمن، در یاآس
توانستند از طرق  یلبنان يها گروه یننعقاد توافق دوحه با، با 2008در سال  يقطر

 يبرقـرار  يبرا یمنکشور شوند. قطر در  یندر ا یمانع وقوع جنگ داخل یاسیس
 جمهـوري  ریاسـت عبداهللا صالح ( یحکومت عل یروهايو ن ها یحوث ینبس ب شآت

حـل و فصـل    يبـرا  یتـره و ار یبـوتی ، ج2007ـ   2008 يهـا  ) در سالیمن سابق
ـ  يمرز يها اختالف ـ   ایجـاد و  ،طـرف  دو ینب حکومـت سـودان و    ینمصـالحه ب

  ).65: 1391 اسدي،است (کرده  یاريبس يها دارفور تالش یانشورش
  

  قطر یخارج یاستس يها و فرصتها  چالش
 یعالوه بر دنبال کـردن روشـ  قطر باعث شده است که  حیات تداوم و بقا چالش

 یزمتمـا  یکردرو یزخود ن يا و منطقه یخارج یاستدر س ی،در عرصه داخل یزمتما
 یخـارج  یاستکه در ساست  یانه. قطر تنها کشور در خاورمیردبگ یشپ یو خاص
بـا گسـترش شـبکه     کوشـد  یو م ندارد ییتابو یاان آرم ،گونه خط قرمز یچخود ه

 یـت خود را تقو یتبقا و امن ،مختلف یگرانخود با باز یوندهايپ یتروابط و تقو
کشـور   یـن ا یخـارج  یاسـت اقـدامات س  از ابعـاد روابـط و   یاريهرچند بس ،کند

   ).Isrjournals, 1391( شود یم یمتناقض و متضاد تلق
 یبرخـ  یمنطقـه، دخالـت در امـور داخلـ     يرهاتضاد منافع بـا کشـو   یطور کل  به

ــه و منطقــه يکشــورها از  فرامنطقــه کشــورهاي برخــی يهــا یاســتس از يرو دنبال
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 ینتضم ي وتحوالت اقتصاد یجادا ینی،آفر و نقش یتموقع يو ارتقا ،مهم يها چالش 

قسـمت بـه    یـن . در ااست قطر یخارج یاستس يها فرصت ینتر و بقا از مهم یتامن
  .  پردازیم یقطر م یخارج یاستس يها ها و فرصت بحث چالش موارد مهم در

 یپلماتیکد هاي یتقطر با استفاده از ظرف یخارج یاستس ،ها در بخش فرصت
دارد کـه   یادر منطقه غـرب آسـ   یفعال ینیآفر نقش ،يا و رسانه يو با ابزار اقتصاد

. ودشـ  یـت تقو يا منطقـه  یـک تیکشـور در نظـام ژئوپل   این شود موقعیت  یباعث م
 ییو شـکوفا  یعوسـ  یخـارج  يگذار یهقطر فرصت سرما يا منطقه یژپرست یشافزا

  خواهد داشت.  یکشور را در پ ینا ياقتصاد
و  یـت امن ،یاو منطقـه غـرب آسـ    یههمسـا  يکاهش تنش در روابط با کشورها

 ایفايقطر دیگر  یخارج یاستس يها . از فرصتکند می یترا تقوقطر  یمنافع مل
را قطر که  ستیاها و منازعات منطقه غرب آس در حل بحران انهیگرا یانجینقش م

هـا و   کنفرانس یزبانیمردم منطقه قرار خواهد داد. م یدر کانون توجه افکار عموم
جـذب و گسـترش    ) و2022 فوتبـال  جهـانی  جـام  میزبانی( یورزش یدادهايرو

 ینا يقطر برا یخارج یاستاست که تا به حال س دیگري يها از فرصت یسمتور
  ده است.کرکشور فراهم 

 قطـر  یخارج یاستس يرو یشپ یزن یمهم يها چالش ،ها فرصت ینکنار ا در
 يهـا  معارض با دولـت  يها از گروه یتو حما مداخلهچالش  ینتر . مهمقرار دارد

ایـن  که باعث تنش در روابـط  است و عراق  یهمنطقه مانند سور يکشورها یبرخ
 یـن . ااسـت  شـده  همسایگانش نیز و سیاآ غرب منطقه کشورهاي برخیبا کشور 

روابـط  دخالـت،  آن بـه   یلو تبـد قطر  یانهگرا یانجینقش م یفضمن تضعها  تنش
مواجـه   يبـا چـالش جـد   مذکور  يبا کشورهارا کشور  ینا یپلماتیکو د یاسیس

  است. کرده 
 هو تنـدرو وجهـ   یافراطـ  يهـا  از گـروه  یحاتیو تسـل  یمـال  یاسی،س یتحما
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نـزد   را کشور این خارجی سیاست وکرده را مخدوش قطر  اي المللی و منطقه ینب 

 تغییـر  جـویی  سـتیزه  و گرایی افراط حامی عنوانه بمنطقه  يها ملت یافکار عموم
 يهـا  قـدرت  هـاي  یاسـت قطـر از س  یخـارج  یاسـت س یرويو پ یر. تأثاست داده

و در شـده   یامنطقه غـرب آسـ   يها ها و ملت دولت ياعتماد یباعث ب يا فرامنطقه
  است.ایجاد کرده کشور چالش  یناهداف ا یشبردپ یرمس
  

  بندي جمع
مانند  مزایایینداشتن  و خاص تیکیژئوپل موقعیت به توجه با قطر پادشاهی کشور

 یط یآل ثان یفهحمد خل یخش يها اتخاذ سیاست با سرزمینی عمق و زیاد جمعیت
با سطح رفـاه  ثروتمند  يبه کشور نیافته و توسعه یسنت يدو دهه گذشته از کشور

هـاي   الگوسـازي در زمینـه   اسـت. شـده   یلفعال تبـد  یپلماسیو د ياقتصاد يباال
رویکرد راهبردي حاکمـان جدیـد قطـر     ،اي و دیپلماسی رسانه سیاسی، اقتصادي،

حاکمیت و تمامیـت ارضـی ایـن کشـور محسـوب       رو استمرا هابراي رفع تهدید
ا نشــان از نــوعی روابــط خــوب قطــر بــا کشــورهاي منطقــه در ابتــد شــود. مــی

  روي در سیاست خارجی داشت. اندیشی و میانه مصلحت
اي و  اقدامات اولیه قطر در گسترش سیاست خارجی خود به دلیل تبلیغ رسانه

اما در شد؛  رو ههاي مختلف در منطقه روب کشورها و گروهبا استقبال چاشنی مالی 
دلیل ه حاکمان قطري ب ،هاي اخیر در منطقه غرب آسیا وقوع تحوالت سالبا ادامه 

درسـت تحـوالت و معـادالت    نکردن وابستگی در سیاست خارجی خود و درك 
هاي تندرو و افراطی در منطقـه روي آوردنـد کـه بـا      اي به حمایت از گروه منطقه

شـان ضـد    ها و جنایات فجیع توجه به اعمال ضد اسالمی و ضد انسانی این گروه
   است.مواجه شده  با شکستقطر سیاست خارجی  ،مردم منطقه

جریان تحـوالت غـرب    هاي اتخاذشده در متعدد در سیاست هاي قطر با اشتباه
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بـا برخـی کشـورها     ثبـاتی و نـاامنی کشـورهاي منطقـه،     آسیا ضمن کمک به بـی  

هاي جدي سیاسی و امنیتی پیـدا کـرده اسـت. ایـن معضـالت عـالوه بـر         چالش
 ایـن کشـور را از   هوجهـ  ،ها و مردم منطقه بـه حاکمـان قطـري    اعتمادي دولت بی

تـرین حامیـان    جویانه به یکی از بزرگ هاي آشتی داراي سیاست طرف و دولتی بی
هـاي   سیاسـت نکـردن  تروریسم و خشونت تغییر داده اسـت. در صـورت تغییـر    

پـذیر بـودن    طور قطع این کشور هر چه بیشتر به انزوا و آسیبه حاکمان قطري ب
 .یافت هدامنیتی سوق خوا هايدر برابر تهدید
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