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 فارس   خلیج  در  قطر   بازیگری  بررسی 

 امریکا  و  قطر   روابط بر   تاکید  با 
  1 حمید سروش 

 *    2 حسین احمدی 

 3محمد علی بصیری 

 چکیده 

 ی گریاست و به بازخاورمیانه و خلیج فارس گذار در سطح منطقه    ریکوچک اما تاث یقطر کشور

داشتت ه باشتتد  در عر تته  یپر رنگ ریتواند در سرنوشت منطقه تاث  یشده است که م  لیتبد  مهم

 گرانیبتتاز گتتریو م فتتاوا از د زیمنطقه، نقتتق قطتتر م متتا دیجد یپلماسیو د یخارج  استیس

عبارتند از: حفظ   اشانهیجوواسطه  یخارج  استیس  یبرا  رقط  یهازهیبوده است   انگ  یامنطقه

و ورود به منازعاا  یریاز درگ یریپر تنق؛ جلوگ یایبا جغراف یاو ثباا خود در منطقه  تیامن

خصوص در به یامنطقه گریبه گس رش نفوذ خود به عنوان باز لیتما ن؛یاز طرف یکیبا ان خاب  

 وهیپژوهق که به ش  نیانجام ا  ی  در راس االمللنیب  امعهو اهرم نفوذ در ج  یبرابر عربس ان سعود

که روابط قطتتر و سوال مطرح شده است  نیدر آمده است ا  ریبه رش ه تحر  یلتحلی  –  یفیتو 

از آن است کتته  یحاک قیتحق یها اف هیفارس دارد ؟   جیمنطقه خل  تیبر امن  یریچه تاث  کایامر

 یبه نوع کایکشور است و امر نیا یناامن  اسنشاا گرف ه از احس  کایقطر به سمت امر  قیگرا

دارد نشان دهنده آن است که  یاسیکه قطر در معادالا س یباشد   نقش یقطر در منطقه م  یحام

و منابع  س ندیتنها اشکال قدرا ن یو توان نظام تیجمع ن،یسرزم یعنیقدرا   یمنابع سن   گرید

 قدرا باشد   یبرا  یتواند خود منبع  یبرند م  کیشدن به    لیچون رسانه، هنجارها و تبد  یدیجد

 قطر، حوزه خلیج فارس، ایاالا م حده، دیپلماسی  : اژگان کلیدی و 
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 مقدمه

حوزه در  کوچک  کشور  یک  عنوان  به  درآمدهای    قطر  داش ن  دلیل  به  فارس  خلیج  ی 

کند    نقق  ایفای  از حجم جغرافیایی خود  فراتر  کرده  سعی  گاز همواره  نفت و  سرشار 

سازمان   در  هم  و  عرب  ی  اتحادیه  در  هم  فارس،  خلیج  همکاری  شورای  در  هم  قطر 

نقشی    همکاری منطقه ای همواره تالش کرده  های  سازمان  سایر  داش ه  های اسالمی و 

منطقه،  باشد  در  عربس ان  قدرتمند  رقیب  را  خود  قطر  که  است  این  امر  این  دلیل    

می داند  این کشور همواره سعی کرده است   مخصو ا در شورای همکاری خلیج فارس

منطقه   رخدادهای  و  حوادث  باشد در  ح دخیل  دوران  شیخ  در  قطر،  سابق  امیر  اکمیت 

حضوری   قطر  در  غیرخلیفه  قطر  کشور  خلیفه،  شیخ  حاکمیت  زمان  در  داشت   فعال 

مسائل منطقه ای بسیار ضعیف حضور پیدا می کرد و سعی می کرد خود را درگیر مسائل  

در سال   نکند   گرفت، سعی    1995منطقه  دست  در  را  پدر خود قدرا  برکناری  با  امیر 

بلندپ اهداف  در  کرد  ح ی  و  خاورمیانه  فارس،  خلیج  ی  حوزه  در  را  خود  ی  روازانه 

مصر و همچنین سوریه،   عراق و  لبنان،  در رخدادهای  قطر  نقق  ایفای  کند   ایفا  جهان، 

     کم جمعیت بخشیده است  جایگاه خا ی به این کشور کوچک 

  تحوالا   در  بازیگری   با  اخیر  سال  چند  طی  در  که  است  کشورهایی  از  یکی  قطر

  از   را   خود  تاثیرگذاری   است  توانس ه  و   است   رف ه   فراتر  خود  سن ی   نقق   از   خاورمیانه

  ارتقا   الملل  بین نظام  سطح  در مطرح  کشوری  به  منطقه  سطح در  کوچک  کشور یک  سطح

  در   میانجیگری   برای  تالش   و  بزرگ   هایقدرا  با  سازی   ائ الف  و   همکاری ،    بخشد

  و   ایمنطقه  های قدرا  تمام  با   گیری  ارتباط   و   تعادل   و  توازن  منازعاا   و  بحرانها

  در   قطر  مهم  رف ارهای  و  هاسیاست  جمله  از  الملل  بین  عر ه  در  خود  از  تصویرسازی

   باشدمی  خارجی سیاست عر ه

به دلیل ظرفیت اق صادی این    خاورمیانه و خلیج فارس   ورود قطر به رخدادهای منطقه 

  قطر  اگرچه   کشور است  در غیر این  ورا به لحاظ سیاسی قطر جایگاه چندانی ندارد

  های ظرفیت  و   امکاناا  از  اما  است  مطرح  سرزمینی  برد  نظر  از  کوچک  کشوری  عنوان  به

  کنشگر   یک  به  را  آن  که  باشد   می  برخوردار  قدرتمندی   دیپلماتیک   غیر  و  دیپلماتیک
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  تحت  قطر که است  گش ه سبب  منطقه کنونی  های واقعیت    است   کرده  تبدیل  ای منطقه

 را حس این و شود همراه منطقه در امریکا م حده ایاالا امنی ی سیاست با شرایط این تأثیر

 تداوم این و  است یاف ه افزایق آنان ای  منطقه  مرتبه که   کند القا خود سیاسی رهبران  به

 با  رقابت  و آمیز  مسالمت  روابط  کنار  در غرب با  بیش ر همراهی نیازمند مرتبه فزونی

از    است  منطقه قدرتمند کشورهای ایران  امنی ی جمهوری اسالمی  در محیط  قطر  کشور 

وی تواند  ژاهمیت  می  عربس ان  با  کشور  این  اخ الف  همچنین  و  است  برخوردار  ای  ه 

قه خلیج فارس را همراس ا نماید    منافع دو کشور جمهوری اسالمی ایران و قطر در منط

 در و  مطرح نماید   جدید بازیگری به عنوان را خود کرده تالش گذش ه دهه دو طی قطر

تحوالا مسائل  سعودی، عربس ان مثل منطقه ا لی بازیگران مانند نقشی ای  منطقه و 

 واقفند و برده پی واقعیت این به قطر دول مردان .کند بازی ایران جمهوری اسالمی و ترکیه

 دوم نوع روی بر باید  بگیرند پیق در را  موفقی  و فعال  سیاست خارجی بخواهند اگر که

باشند زیرا   داش ه بیش ری سرمایه گذاری کشور، منابع اق صادی و نرم قدرا یعنی قدرا،

 تعریف سخت قدرا طریق از را خود مرزی  سیاست برون ب واند که نیست کشوری قطر

تو یفی    کند   شیوه  به  که  پژوهق  این  انجام  در    –در راس ای  تحریر  به رش ه  تحلیلی 

با توجه به   آمده است تالش بر آن است تا به بررسی نقق قطر در منطقه خلیج فارس 

 روابط این کشور با امریکا پرداخ ه شود  

 تحلیل سیاست خارجی جمیز روزنا   : نظری  رهیافت

براساس   دولت  هر  از رف ار سیاسی  نشان  ای،  مس قل، وابس ه و واسطه  م غیرهای  ارایه 

اولوی های مخ لف در کنار هم جمع گردیده   مجموعه ای از عوامل گوناگون است که با 

منجر   گیری  تصمیم  به  نهایت  در  م غیرهای  و  روزنا،  نظریه  چارچوب  در  گردد   می 

مس قل عبارتند از نوع قدرا، اق صاد، فرهنگ و جامعه، حال آنکه وی م غیرهای وابس ه  

نیز نوع   را فرد، نقق، جامعه، حکومت و نظام بین الملل می داند و م غیر واسطه ای را 

 حکومت کشور قلمداد می کند  

 گروه تقسیم نمود 5ارجی را به می توان م غیرهای موثر بر سیاست خ
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 متغیرهای فردی-1

کسانی     .شود مین  گادگیرنمیم  تص فرد به منحصر های  ویژگی شامل مجموع نخس ین

این م غییر همه جنبه های تصمیم   تصمیمگیرنده هس ند و سیاست ها را اجرا می کنند   

اس عدادها و تجربیاا پیشین فرد را شامل می شود که گزینه های    ،گیرنده یعنی ارزش ها 

م غییر های  تصمیم گیرندگان م مایز می کند      سیاست خارجی و یا رف ار او را از دیگر

سبک رهبری و    ،برتری ها   ،انگیزه ها  ، برداشت ها و تصوراا  ،فردی  فردی ویژگی های 

گیری تصمیم  شود      ، شیوه  شامل می  را  گیرندگان  تصمیم  باورهای  نظام  و  بینی  جهان 

    کار ناپذیری بر سیاست خارجی داردویژگی های فردی سیاس گذاران تاثیر ان

 سیستمیک  یا ساختاری  متغیرهای  -2

 در است که کنشی هر یا جامعه محیط خارجی انسانی غیر جنبه های شامل م غیرها این

 کند می مشروط را گیرندگان تصمیم سیاست خارجی گزینه های و دهد   می روی خارج

 م غیرهای  از  است  آشکار ای  نمونه های جغرافیایی دهد واقعیت  می  قرار  تأثیر تحت  و

 لشک خارجی گیرندگان سیاست تصمیم های و منق تصمیماا با تواند می سیس می که

 است، دمع قکه    ساخ اری گرایی جبر پذیرش معنای هب م غیر این هب هتوج الب ه   .ددهن

 است این منظوره  بلک .نیست است، یلمللا بین ساخ ار و مسیس   معلول خارجی سیاست

 ساخ اری م غیرهای  این به فمعطو خارجی سیاست درکننده   تعیین  لعوام  از بخشی که

پر رونقی برخوردار است      .است اق صاد  از موقعیت  قطر  مثال کشور  عنوان  سومین  به 

کامالً   اق صاد  یک  قطر  اق صاد  است   ایران  و  روسیه  از  پس  گاز  ذخایر  دارنده  کشور 

می محسوب  نفت  به  گردشگری  وابس ه  نظیر  دیگر  درآمدهای  کشور  این  چه  اگر  شود 

این کشور به    .استسال آینده کافی تخمین زده شده  2۰۰اش، برای  گازیدارد؛ و ذخیره  

ین سبب تحت  دلیل کوچک بودن از نظر وسعت همواره احساس خطر می کند   به هم 

  (Rosenau, 1971: 56)حمایت امریکا می باشد 

  جامعه متغیر -3

 خارجی رف ار برکه   دارد اشاره جامعه  حکوم ی  غیر های هجنب از آن دس ه به م غیر این

  نع ی میزان و وحدا ملی میزان جامعه و مهم ارزشی های گیری جهت .گذارد می تأثیر

 و ها آرمان مح وای تعیین هس ند که در م غیرهاییاق صاد و        ،رسانه  ،قدرا نرم  ،شدن
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کشوری به مانند قطر که در منطقه ای نفت   .دارند مشارکت کشور های خارجی سیاست

از    قرار دارد و جزو یکی از بزرگ رین  ادرکنندگان گاز و نفت شناخ ه می شود،خیز  

خود  تبلیغاتی  و  ای  رسانه  دیپلماسی  پیشبرد  برای  ابزاری  جهت  در  خود  طبیعی  منابع 

بنیه اق صادی در جهت قدرا نرم در   این  از  اس فاده را می کند و توانس ه است  نهایت 

  فاده کند  سیاست خارجی خود به به رین نحو اس

 نقش  متغیر -4

   انحصاری و ویژگی های فردی با توجه با که مسئوالن دول ی است معنا به این م غیر این

 دارند،  حکومت جایگاهی که در و  سمت تکیه بر با  شد، اشاره آنها  به فرد م غیر که در

 و حکوم ی در ساخ ار افراد جایگاه دهند  می نشان واکنق خود از به موضوعی نسبت

 بر رود، می ان ظار  او از جایگاه این براساس که  هایی وفاداری و ها مسئولیت ،وظایف 

 .گذارد می تأثیر خارجی سیاست هعر  در او های گیری متصمی  ون جها از فرد تصوراا

 یا و حکومت ت،لدو یککه   تصوری ،ردک تعبیر هگون این را نقق نتوا می لیک  ورا هب

ف  تعری  رف اری های ویژگی هب نققآن عمل کند     براساسد  بای که اردد پن می فرد یک

 چنین ما فردی هر و است بازیگر یک گذاری سیاست   های یتلمسئو از  ی ناش که  شود می

وزیر خارجه کشور قطر    .رود می ان ظار مشابهی رف ار  نیز او از ،می کند  پر را جایگاهی

ثانی وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور نقق مهم و    ،شیخ حمد بن جاسم جبر آل 

منطقه ای و  در دو سطح    ،موثری در ایجاد دیپلماسی قطری و ارتباط با کشورهای جهان

 بین المللی بازی کند  

 حکومتی  متغیرهای -5

گزینه می اشاره حکوم ی ساخ ار از هایی جنبه آن به  را خارجی سیاست های کند که 

  ، در سیاست خارجی  ه افزایق می دهد  تاثیر رابطه قوه مجریه و قوه مقننمیکند یا  محدود

که   این است  ا لی  پس بحث  است    م غییر حکوم ی  عملیاتی شدن  از  وع  ننمونه ای 

به عنوان مثل    (Rosenau, 1971: 108)  نظام سیاسی بر سیاست خارجی تاثیر گذار است

سیاسی نظام  نوع  با  قطر  مطلقه کشور  یک پادشاهی  مشروطه یا  در   پادشاهی  که  است، 

قطر آن کشور امیر  دولت و رئیس  مواجهه     .است رئیس  مشروعیت  بحران  نوعی  با  و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
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امریکا سمت  به  این کشور  رهبران  گرایق  به همین سبب  رابطه    است  نظام  بی  نوع  با 

   سیاسی این کشور نیست

 مفهوم سیاست خارجی  

در یک تعریف سیاست خارجی عبارا است از راهبرد یا رش ه طراحی شده عمل که به  

به   المللی  بین  وسیله تصمیم گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولت ها و واحدهای 

اجرا و ارزیابی    ،تعریف دیگر ؛ تدوینمنظور اهداف مشخص اعمال می شود   بر اساس  

را سیاست    ،تصمیم گیری هایی که از دیدگاه خاص همان کشور جنبه برون مرزی دارد

گویند   از  (42:  1372،  کاظمی)خارجی  دس ه  آن  به  سیاست خارجی  دیگر  تعریف  در    

گر  فعالی های دول ی که به روابط کشوری خود فرمان یا دول های جداگانه و خود فرمان دی

پیچیده  ( 931:  1383،  لیپست)مربوط می شود   از  سیاست خارجی  مقوله  هر حال  به     

ترین و گس رده ترین و عمیق ترین مقوالا در میان تمامی شاخه های علوم اج ماعی  

اج ماعی عامل  ح ی  دها  و  ها  ده  که  و    ،تاریخی   ،سیاسی  ،اق صادی   ،فرهنگی  ،است 

سطوح مخ لف نظام بین الملل در آن دخالت  تکنیکی در داخل واحد های سیاسی و در  

  از این رو در تدوین و تنظیم و هدایت  (2۰6:  1372،  سریع القلم)مجرد یا م قابل دارند  

از    ، سیاست خارجی آگاهی  که بدون شک  دارند  دخالت  گوناگونی  م غیرهای  عوامل و 

در بطن ماشین و سیس م  آن چه که  درك  برای  آنها  م قابل  آثار  و  سیاست    کم و کیف 

آنها ویژگی ها و خصلت های ملی   ، گذاری یک کشور می گذرد از میان    ، مفید است   

ایدئولوژی  ،اج ماعی  ،ساخ ار و بافت سیاسی  تهدیداا    ،موقعیت جغرافیایی  ،فرهنگی و 

وکیف   کم  مورد  در  گیرندگان  تصمیم  و  گذاران  سیاست  برداشت  و  ادراك  باالخره  و 

همه   از  مذکور  م غیرهای  و  است  عوامل  تر  اساسی  و  تر     ( 42:  1372،  کاظمی)مهم 

-ف روشن و واقعی سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر م فاوا است، همهاهدا

 باشند: ی کشورها دارای اهداف زیر می

و ارزش  مدا  کوتاه  های هدف -1 منافع  حیاتی:  به  و  اهداف  این  از جمله  حیاتی  های 

موجودیت یک واحد سیاسی بیش رین ارتباط را دارند  زیرا  آیند و غالبا با حفظ  شمار می

نمی خود  موجودیت  حفظ  بدون  سیاسی  واحدهای  که  است  دیگر  آشکار  به  توانند 

به  هدف بس گی  خاص،  کشوری  در  حیاتی  منافع  یا  ارزش  دقیق  تعیین  یابند   دست  ها 



199 

 

 

 

 

 قطر   بازیگری  بررسی

 بییا فییار  خلیی   در

 و قطر روابط بر  تاک د

 امریکا

 

به دارد   سیاس گذاران آن کشور  میایس ارهای  مثال  به موارعنوان  اشاره کرد:  توان  د زیر 

یک ملی،  امنیت  شیوه اس قالل،  تقویت  و  حفظ  و  اق صادی  رفاه  سرزمین،  ی  پارچگی 

 ی اهداف بیش ر است  های فوری هس ند و تعدادشان از بقیهزندگی  این هدف

ها زمان بر هس ند و بعد از اهداف کوتاه مدا دارای  های میان مدا: این هدفهدف -2

سل همانند:  اند   منطقهطهاولویت  ارزشی  ترویج  و  ای،  مخالف  تضعیف  خارج،  در  ها 

 های اق صادی در خارج  ی فر تتوسعه

  سازمان   به   مربوط  پندارهای  و  رویاها  و   هاطرح  از   عبارتند  که:  مدا  بلند   های هدف -3

  و   مزبور  نظام   درون  روابط   بر  حاکم   قواعد  المللی،بین   نظام  غایی  ایدئولوژیک  یا  سیاسی

دا، تنها به  مبلند  و  مدامیان  هایهدف  بین  تفاوا   نظام   این  در  خاص  هایدولت  نقق

شود؛ بلکه همچنین میان آنها تفاوا  تفاوا در عامل زمان که ذاتی آنهاست، مربوط نمی

دولت دارد   وجود  دامنه  حیث  از  هدفمهمی  بر  پافشاری  هنگام  به  میانها  مدا،  های 

دولتدرخواست از  دهایی خاص  تعقیب هدفهایی خاص  در  اما  بلندارند؛  مدا،  های 

 ها معموال جهانی است   های دولتدرخواست

 

 
 بر اساس نظریه جمیز روزنا ( متغیرهای موثر در سیاست خارجی1شکل شماره  
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  قطرسیاست خارجی تحول 

کوچک   کشوری  عنوان  به  تا  است  بوده  تالش  در  همواره  را    ،قطر  خودر  همواره 

نقق   تثبیت  جهت  در  ان  از  و  دهد  نشان  الملل  بین  روابط  در  حنه  بزرگ  کنشگری 

 به همواره قطر  ( 128: 1391ابراهیمی، ) منطقه ای و بین المللی خویق بهره برداری کند 

 را خود جایگاه ب واند تا است، بوده پذیری انعطاف و مس قل خارجی سیاست  حفظ دنبال

 ماده در قطر اس راتژی از کلیدی جنبه این  .دهد ارتقا المللی بین عر ه و منطقه سطح در

 براساس  باید دولت خارجی سیاست که؛ است شده بیان کشور این اساسی قانون هف م

 بین اخ الفاا آمیز مسالمت حل تشویق از اس فاده با المللی بین امنیت و  لح تقویت

 باشد دوست  لح کشورهای با همکاری و کشورها داخلی امور  در  دخالت عدم و  المللی

(Sultan Barakat,2012,10)    بر قطر سیاسی  اس راتژی که گرفت  ن یجه اینگونه می وان 

 به .است گرف ه قرار اندیشی مصلحت و منطقه کشورهای با آمیز مسالمت رقابت  مدار 

 جویانه آش ی موضع فارس خلیج همکاری  شورای  اعضای دیگر از پیق قطر که طوری

 دیپلماتیک  روابط  ترمیم قطر چنین هم .کرد اتخاذ ایران اسالمی جمهوری با رابطه در را ای

 عهده بر فارس خلیج 1991 جنگ از پس کوتاهی مدا حسین،  دام دوره در عراق با را

 گردید عراق علیه شده اعمال اق صادی های تحریم برداش ن  خواس ار ح ی و گرفت

(Christopher M. Blanchard, 2014, 17)    هر چند در سالهای گذش ه سیاست خارجی

 4یا    2۰13ژوئن    25کوشیده است نقق فراتر از خود را در منطقه ایفا کند اما در   قطر

 قطر، با واگذاری قدرا از سوی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، پدر امیر جدید 1392تیر 

به فرزندش شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، ولیعهد پیشین و امیر جدید تغییراتی در سیاست  

را می توان به سه بخق تقسیم کرد    قطرسیاست خارجی    انجام پذیرفت    قطرخارجی  

امیر گذش ه توجه کرد  در  در بخق نخست باید به دوران حاکمیت شیخ سلمان بن حمد 

در  قطرنقق تاثیر گذاری نداشت و به گونه سن ی اداره میشد و عمال نیز   قطراین دوران  

  حمد   شیخ  دوم  وهله  در  وی  برکناری  از  بعد   مسائل منطقه ای نقق برجس ه ای نداشت  

راه قطر  امیر  عنوان  به  ثانی  آل  بن از    در   جدید  خارجی  سیاست  کار  و  ساز   توانست 

ایفای   ، 2۰۰6در سال  لبنان بحران   مهار  چنانچه  باشد  داش ه  فعالی نقق  منطقه  رخدادهای 

، حل بحران بین  لبنان  در   ائ الفی  دولت   تشکیل   مساله  روزه،  سه  جنگ   نقق در جریان 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
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ا نشان  ر قطر نقق  ربوط به مصر م مسائل   و  غزه به  امیر  سفر   مارس، 14  هشت مارس و

جدید   امیر  حمد  برکناری  از  بعد  با   قطرداد   م فاوا  کامال  سیاس ی  است  کرده  تالش 

حمایت امریکا  ورا گرفت،    با   که  سابق   امیر  برکناری  با  سیاست پدر خود اعمال کند 

  د امیر کنونی در واقع نقشی کامال م فاوا ایفا کرداکنون شیخ تمیم بن حم

قطر   خارجی سیاست فهم های شاخص  لیبی، و تونس مصر، در عربی های انقالب وقوع با

 که فارس خلیج همکاری شورای عضو کشورهای سایر خالف بر شد  قطر، نمایان بیش ر

 کنار در عمال نمودند، سکوا به م عهد  تنها شرایط، به رین  در را عربی، خود بهار قبال در

 .گرفت قرار عرب بهار حامیان کنار در و اق دارگرا « الجزیره » از های یکی رژیم مخالفان

 به  را ای  منطقه  تحوالا شود،  می محسوب آن روشن  که نمادهای  قطر خارجی  سیاست 

 اخ یار در های اهرم از اس فاده با و کرده قلمداد شدن برای فعال تازه ی ها فر ت مثابه

وجود  است   داش ه امکاناا با حداکثر آنها از گرف ن بهره در سعی خود، به   این کشور 

سر از  خارج  و  داخل  در  فراوان  از  یمز مشکالا  ناشی  مشکالا  است  توانس ه  خود  ن 

به طوری که در دو دهه اخیر موفق شده    ، رامی های اطرافق را به فر ت تبدیل کندآنا

تهای برتر جایگاهی به مراتب پر رنگ تر کسب  ح ی قدراز کشورهای هم تراز و  است  

  ی   نقق آفرینی در تحوالا منطقه خاورمیانه  یک ( 97:  1394،  جالینوسی و دیگران)کند  

 داف سیاست منطقه ای قطر محسوب می گردد  هاز مهم ترین ا

ب دادن خود  نشان  برای  این کشور  در  ه  تالش رهبران  دموکراسی  حامیان  از  یکی  عنوان 

سازی مناسب از قطر در عر ه بین المللی کمک کرده است، تحت    منطقه که به تصویر

عنوان یکی از مؤلفه های قدرا نرم این کشور در افزایق نقق آفرینی های آن در سطح  

که   است  نرم  قدرا  های  مؤلفه  اینگونه  براساس  است   داش ه  بسزایی  تأثیراا  منطقه 

منطقه ای خود را در قالب های روزآمدتر پیق  قطری ها نقق آفرینی ها و سیاست های 

   (12۰: 139۰،  اسدی)  برند می

بیداری اسالمی قطر به بازیگری مهم در منطقه تبدیل گردید  سرعت تحوالا با   بعد از 

بر آن داشت که نقق چند جانبه و در عین   اغاز تحوالا خیزش عربی حاکمان قطر را 

خاورمیانه و شمال افریقا ایفا کنند   گس ردگی حوادث در پهنه  حال م فاوتی در تحوالا 

منطقه نشان دهنده بلند پروازی قطر از مغرب تا الجزیره   ، مصر  ،تونس  ،لیبی   ،جغرافیایی 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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م عدد این کشور است    ، سوریه  ، یمن  ،سودان به عنوان بارزترین  حنه برای نقق های 

تبریزی،  ) تحوال   (181:  1394عبد خدایی و  در  بازیگری  قطر  کرد  خاورمیانه تالش  ا 

ترکیه و عربس ان باشد      ، فعال و مطرح در کنار قدرا های ا لی منطقه ای مانند ایران

ارکان ا لی سیاست خارجی   از  یکی  یه  را  منطققه ای  تحوالا  در  قطر برجس ه شدن 

   (98: 1392مددی، )خود تبدیل کرده است 

 مؤثر خود وزن از بیق خارجی، سیاست عر ه در ب وانند اینکه برای کوچک دول های

 .باشند انعطاف پذیر سیاسی  و اق صادی  لحاظ به اینکه  جز ندارند چاره ای  واقع شوند،

 اق صادی بیق از پیق توسعه با توانس ه به خوبی که است کوچکی ازجمله دول های قطر

 از بیق قطر .یابد دست تأثیرگذار و فعال کنشگر یک جایگاه به پرس یژ سیاسی کسب و

 دولت های تمامی میان در خارجی سیاست اب کاراا سطح از باالترین که است دهه یک

 یک به  ورا را خود تهدیداا، این بر غلبه برای  قطر  است      برخوردار کوچک

به   قطر جذب  سبب که نیست بیطرفی فقط با این همه  .است کرده مطرح  ادق میانجی 

 ارتباطاا و ه ل فضای پول، از  قدرتمندی دارای ترکیب قطر .می شود میانجی  یک عنوان

 کشور می دهد     این به را میانجی گری امکان که است

 :کند می  دنبال را مشخص هدف چند منطقه ای عر ه در میانجی گری از قطر

 ای  منطقه  در قطر .است منطقه سطح در خود امنیت و ثباا تضمین قطر اول هدف :الف

 قطر المللی، بین   نقق افزایق با .است نظامی و سیاسی های رقابت از آکنده که شده  واقع

 .کند حفظ شکنندگی و اع بار فقدان خطراا مقابل در را خود تا کند   می تالش

 منازعاا  مهار  برای تالش عرب، جهان منازعاا در گری واسطه  از دوحه دوم  هدف : ب

 .است کشور این سوی به  آنها ان شار از جلوگیری و

  تالش  قطر .است سعودی عربس ان برابر در قطر ای  منطقه  نفوذ گس رش سوم  هدف : پ

 در بالقوه رهبر یک سعودی، عربس ان برای آل رناتیوی را  خود طریق این از تا کند  می

   (195: 1396 ،کریمی پور) دهد نشان امریکا ویژه به و غرب م حد  خاورمیانه،
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 میانجی گری در عرصه منطقه ای ( اهداف قطر از 2شکل شماره  

 

 

 

 

 

 

 

  قدرا  و  سخت  قدرا اشکال در  کلیدی  مولفه های   ترکیب در  خارجی سیاست  موفقیت

  و   راهبردی  خوب  طراحی  محیطی،  هوش  از  گیری   بهره  مالی،  های  مهارا  کسب  نرم،

هاست  و  ها  محدودیت  شناخت   ا الحاا   به  توجه  با  قطر  گفت  توان  می   توانمندی 

  فعال   منطقه  سطح  در  را  خود  نقق  است  تالش  در  کرده،  که  هایی  پیشرفت  و  داخلی

  بسط   با  و  کند  دنبال  ای  منطقه  سطح  از  فراتر  سطحی  در  را  خود  زنی  چانه  توان  و  سازد

  ای   فرامنطقه  دیدگاههای  دارای  اما  کوچک  بازیگری  عنوان  به  را  خود  نقق  توان،  این

   (114: 1392مددی، )کند  مطرح

در   مهم هایى فر ت عنوان به اى منطقه تحوالا اغلب از تا کنند مى تالش قطر رهبران

این   ب وانند تا نمایند؛ اس فاده منطقه سطح در خود جایگاه و آفرینى نقق افزایق جهت

مطرح   فارس  خلیج جنوبى حاشیه کشورهاى سایر مانند کوچک دول ى  از فراتر را کشور

  در  قطر سوى  از  یکسانى  راهبردهاى  و ها سیاست  شاهد توان  نمى اساس این بر .سازند
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اساسى   مالحظه یا محور شق چارچوب در ها قطرى بلکه بود، اى منطقه هاى حوزه تمام

 و ا ول به نبودن پایبند اى، منطقه تأثیرگذارى و المللى بین تصویر سازى برجس ه

 هاى دگرگونى و تحوالا از حداقلى پذیرى آسیب خارجى،  سیاست در تابوهاى خاص

همگامى منطقه  و مادى منابع از گیرى بهره المللى، بین حمایت کسب و غرب با اى، 

ابزارهاى نرم قدرا  ها، بحران در بازیگرى در نسبى توازن و تعادل  و اى رسانه مانند 

 .(114: 139۰اسدی،  نمایند )  اتخاذ عربى تحوالا و ها بحران را در م مایزى راهبردهاى

 خارجی  سیاست  عرصه در قطر متعارض های  کنش

 .است شده  عر ه وارد م عددی کنق های با خود سیاست خارجی عر ه ی در قطر

 طرفی  از  .می شود دیده  کشور این  سیاست خارجی در نیز م عددی  بنابراین تعارضهای

خود های با را سرنوشت  ای فراگیرتر سازه   شورای  عرب، اتحادیه همچون منطقه 

 کنق دیگر طرف از است داده پیوند ...و اسالمی کنفرانس سازمان فارس، خلیج همکاری

م عارض دارد هایی  جریان در مثال طور به .است خود همپیمانان با توافقاا با که 

 کنق این .کرد اقدام انقالبها این از حمایت به که بود عربی تنها کشور عربی انقالبهای

 را خلیج فارس جنوب کشورهای خصوص به عرب، کشورهای نارضای ی دیگر موجباا

براساس  هم .کردد فراهم  در کشورها  دخالت روابط بین الملل،  ا ول  و  توافقاا چنین 

 معارضین و مخالفین به فعالیت و مانور شرایط   نمودن و مهیا دیگر یک داخلی اموراا

است نفی همسایه کشورهای  معارضین فعالیت برای مأمنی به قطر کشور اما شده 

 .است شده مبدل همسایه کشورهای

 اخیراً که است بوده تأثیرگذار منطقه کشورهای سیاست خارجی در حدی به عوامل این

گمانه   و  فراخوانده اند قطر کشور از را خود سفیران عربس ان و اماراا بحرین، سه کشور

 منظر از .است فروپاشی سمت به خلیج فارس همکاری شورای رف ن پیق از زنیها حاکی

 به نسبت به ری نسب اً روابط و است اسالمی کنفرانس سازمان از جزئی کشور دیگر این

 سیاسی  و اق صادی  همکاری های به اما  دارد ایران  با  خلیج فارس  جنوب دیگر کشورهای 

رژیم   که است حدی به اق صادی عر هی در روابط و میدهد ادامه  هیونیس ی رژیم خود

کشور   این که آن ضمن است، کرده کشور آن در تجاری دف ر تأسیس به اقدام  هیونیس ی
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 امیر قطر میان مالقاتهایی گذش ه سالهای در و دارد نیز سیاسی روابط  هیونیس ی رژیم با

   (159:  1378)حافظ نیا، است  شده برگزار رژیم این خارجه وزیر و

جریان  در  ها همچنین  هایِ بروز و ناآرامی   کرّاا به عراق، در انزجارآمیز خشونت 

 دیگر از  .است رف ه  نشانه مخالفین  به کمک و حمایت بر مبنی قطر به سمت اتهام انگشت

 اس فاده بین و توازنی تعادل که است این قطر کشور سیاست خارجی در آشکار تعارضهای

 به توسل هرچند  .است نگرف ه شکل  سخت قدرا و قدرتنرم های  مؤلفه و مبانی از

 در موقع به  های کمک ورزشی، دیپلماسی ای،  رسانه دیپلماسی گری،  میانجی سیاست

 دولت  توجه از نشان ...و ها  نشست و ها  کنفرانس میزبانی هدف، کشورهای و مکانها

 افراطی  های گروه از حمایت اما است آن از اس فاده و نرم  قدرا توانایی به قطری مردان

  کمک   مندی هدف و دار معنی گیری  جهت سوریه، در داعق و القاعده طالبان، چون هم

 نظام  نوع کشور، داخل در دموکراتیک زیرساخ های وجود عدم کشور، این خارجی های

 میزبانی  منطقه، کشورهای های سیاست با  همراهی  عدم  حکومت، بودن موروثی و سیاسی

 عواملی  از عرب و همسایه کشورهای داخلی امور در دخالت و آمریکا نظامی نیروهای

 فراهم  را  کشور  سیاسی توان اس هالك  موجباا  و  ندارد نرم  قدرا  با  تناسبی  که هس ند

 .(116: 1393ربیعی و حیدری،  ) اند نموده

 شبکه الجزیره و نفوذ منطقه ای قطر 

 میلیون 140  ی  هزینه با حمد شیخ  مالی کمک با 1996 سال در الجزیره شبکه تأسیس 

 شبکه این عملیاتی های هزینه و تبلیغاا بودجه قطر  دولت زمان آن از .گردید ایجاد دالر

 گرف ه  قرار منطقه  در پذیرش مورد گس رده شکلی  به شبکه این  اکنون .کند می  تأمین  را

 کرده دریافت عربس ان نظیر منطقه کشورهای  از  برخی سوی از را ان قاداتی الب ه و است

 به  شروع  منطقه  در مشابهی  خبری های کانال شبکه،  این  محبوبیت  با حال عین  در .است

   .(Christopher M. Blanchard, 2014:9) پردازند می یکدیگر با رقابت به و کرده کار

بین المللی خود در  قطر در چارچوب کسب قدرا و تامین منافع ملی و ارتقای وجهه 

  ه ی هدف مندی را ذیل دیپلماسی رسانالش ها خارج از مرزها از مجموعه فعالیت ها و ت

نمود     طراحی  بر     ای  تلویزیونی و ماهوارهای  های  اهمیت شبکه  ها  میان رسانه  در 

از تلوزیون به عنوان پر  عر ه های مخ لف به حدی است که برخی از جامعه شناسان 
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نام می برند   الجزیره مهم ترین و    از  (1385حسینی،  )قدرا ترین رسانه   امروزه شبکه 

وق ی در      (127:  1395سرخیل،  )برحس ه ترین الگوی دیپلماسی رسانه ای اعراب است  

الجزیره تنها شبکه خبری    ،امریکا علیه افغانس ان جنگ بزرگی را اغاز کرد  2۰۰1اک بر    7

به   امریکا  از حمله  پس  این شبکه چند ساعت  داشت    دف ر  حرایی  کابل  در  بود که 

کرد  ،افغانس ان  من شر  را  الدن  بن  اسامه  جن  ،نوار  وتی  خالل  در  الجزیره  گ  رویکرد 

سبب شد تا این شبکه به یکی از پر بیننده ترین شبکه های زمان خود تبدیل شود   و  

سیله ای شود برای مطرح شدن نام قطر در عر ه بین الملل   در این میان تاسیس شبکه  

از جمله   عربی  های  شبکه  دیگر  با  مقایسه  در  شبکه  این  م فاوا  راهبردهای  الجزیره و 

در اخ یار گرف ن    ،انگاره سازی معکوس  ،التی عمل کردنضد تشکی  ، راهبرد تابو شکنی

عرب جهان  در  اطالعاا  قابل    ،جریان  رشد  باعث  وعربی  اسالمی  هویت  به  توجه 

و   منطقه  سطح  در  قطر  به شهرا  نهایت منجر  در  گردید   که  مخاطبان  از  مالحظه ای 

   ( 98: 1394ذاکرایان، )جهان شد 

  دولت  خدمت در جهت چند از قطر عمومی دیپلماسی ابزار به عنوان الجزیره به طورکلی،

 :است بوده قطر

 است؛  کرده مس حکم تر را قطر سیاسی نظام داخلی مشروعیت -1

  تقویت  بین المللی عر ۀ در چه و داخلی عر ۀ در چه را قطر دولت اع بار و تشخص -2

 است؛  کرده

 مردم دوست تبدیل و آزادی خواه دول ی به عنوان آلثانی دولت معرفی برای نمادی به-3

 شده 

 است؛  برده باال عرب جهان در را قطر محبوبیت و است

 است؛  نموده من قل قطر به رسانه ای حوزۀ در حداقل را پان عربیسم مرکزیت -4

  قدرتهای  مواضع ح ی و کرده تقویت را بین المللی مناسباا در قطر چانه زنی قدرا  -5

 است    داده قرار تحت تأثیر نیز را بزرگ

  مناقشاا  فصل و حل برای گری  میانجی سیاست راس ای در قطر دیپلماسی مرکزیت-6

   ( 241:  1394دیگران،  رنجبر حیدری و) است کرده تقویت را ای  منطقه
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 ( نقش الجزیره در مطرح شدن قطر در منطقه3شکل شماره  
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 روابط قطر و امریکا  تحول 

با اس فاده    می کند   تالش  تمیم   است   گرف ه  لقب    به عنوان ثروتمند ترین کشور دنیا قطر

و خود  کشور  بازسازی  به  تنها  موجود  فضای  شهروندان  رفاهی  امکاناا  دادن   از    به 

  تقویت   غرب   کند روابط خود را با امریکا و  تالش می  قطری بپردازد  در این حال  قطر

و سایر کشورهای عربی نداش ه باشد  در   عربس ان در  خود همسایگان   از مشکلی   تا کند 

دینامیکی   قطرگذش ه   تحرك  این  اکنون  بود   فارس  خلیج  فعال شورای همکاری  عضو 

   تالش میکند به بازساری کشور بپردازد و در مسائل چالق انگیز قطروجود ندارد، بلکه  

  .است  ا لی ا غرب و امریکا هم مس حکم و  دخالت نکند  رابطه دوحه ب  جهان  و  منطقه

پیوندها و کسب حمایت قدرا برای حفظ  فرامنطقهتالش  بزرگ  ای، به خصوص  های 

 آمریکا، یکی از ابعاد ا لی سیاست خارجی قطر است   

از   میزبانی  قطر  عربس ان سعودی،  از  آمریکایی  نیروهای  سپ امبر و خروج  یازده  از  بعد 

پایگاه العدید و  ر عربس ان و جنگندهنظامیان آمریکایی مس قر د های نیروی هوایی را در 

نیز در جهت کاهق حساسیت این حال تمهیداتی  با  های عمومی نسبت  سیلیه پذیرفت؛ 

قطر اندیشیده شده است  بر این اساس، قطر در تالش   آمریکایی در  به حضور نظامیان 

به عنوان تضمینی برا با آمریکا  بقاء حفظ کند است تا پیوندهای خود را   قطر   ی تداوم 

آمریکا   با ائ الف .است بوده برخوردار اسرائیل ح ی و  بری انیا آمریکا، حمایت از همواره

 ،کند نمی تجاوز نفر هزار 12 از آن ارتق اعضای تعداد که کشوری خارجی سیاست در

 عراق علیه 1991 سال در ،فارس  خلیج دوم جنگ در از آمریکا حمایت .است امری بدیهی

 علیه 2۰۰3 جنگ در آمریکایی نیروهای توسط قطر هوایی های پایگاه کارگیریبه    و

 سرانه درآمد  و پویا اق صاد  .آمریکاست با امیرنشین این سویی هم  های شاخص  از  دام،

 باعث  همگی داراست،  را نخست رتبه  جهان  در که  - سال در  دالر هزار 1۰۰  از  بیق  باال

شرکت فعال قطر در     باشد  خاورمیانه بازیگر مهم رین به قطر تبدیل دنبال  به  ثانی آل شده

سال   آمریکا  و  فرانسه  با  نظامی  مش رك  جنگنده  2۰۰3مانورهای  میراژکه    2۰۰۰ های 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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است   هواپیماهای جاسوسی و سوخت بررسی  قابل  راس ا  این  در  داش ند،  رسان شرکت 

مهم آمریکا  و  فرانسه  تأمیزیرا  کشورهای  هس ند   نترین  قطر  نظامی  تجهیزاا  کنندۀ 

در د  8۰ هزار نیروی نظامی در پایگاه الحدید مس قر کرده و فرانسه نیز تأمین  1۰ آمریکا

نیروی در    1۰ تجهیزاا  افزایق  به  رو  روند  این  دارد   عهده  بر  را  قطر  نفری  هزار 

منطقه نقق  در  ابهام  باعث  اخیر  ب چندسال  کشور  این  روابط  در  تنق  و  دوحه  ا  ای 

   (128: 1391ابراهیمی،  ) کشورهای عربی شده است 

و   مشهود اى منطقه تحوالا در قطر آفرینى نقق خصوص در که موضوعاتى از یکى

 تحوالا در دولت این هاى اقدام و ها سیاست که است این رسد مى نظر به مشخص

 امریکا محوریت با غرب هاى سیاست  و اهداف با باالیى همگرایى یا هماهنگى منطقه از

خاورمیانه در  و ائ الف نوعى شاهد توان مى و است برخوردار آفریقا شمال و منطقه 

    بود منطقه تحوالا در امریکا و بین قطر باال همکارى

 عربس ان های  نقشه از ترس دلیل به   امریکا  با قطر روابط نزدیکی که  میرسد نظر به

 خود، خاك در امریکا نظامی  پایگاه  بزرگ رین دادن جای با  قطریها زیرا است، سعودی

 کوچک کشورهای کن رل برای  تالش  در که  را ها  سعودی  مانند  کشورها از  بعضی دست

کنند  کشور از  طریق  این  از  و کردند کوتاه را هس ند فارس   خلیج  حاشیه  خود دفاع می 

(Hroub, 2012: 34)  دارد سعىقطر   که کنند مى مطرح را مسأله این برخى هرچند 

 در دست اى برگه یا ابزار عنوان به که این از و نماید دنبال را مس قلى خارجى سیاست

 قطر هیچ اى  منطقه  سیاست که است آن از حاکى واقعیت اما نماید؛  دورى باشد امریکا 

جزئى   و خرد سطوح  در  تنها ها تفاوا و  ندارد امریکا هاى سیاست با  اساسى تضاد گونه

در   رژیم  تغییر براى تالش و سوریه و لیبى مقابل  در قطر رادیکال  سیاست  جمله از .هس ند

منطقه   در غرب اساسى هاى سیاست و اهداف چارچوب در کامل  ورا به کشورها این

 با قطر هاى سیاست  نیز بحرین و تونس مصر، مانند دیگر هاى حوزه در و گیرد مى  قرار

امریکا  از خصوص به و گذش ه هاى دهه طول در قطر  .ندارد مهمى ا ولى تضاد منافع 

 هاى پذیرى آسیب به توجه با پدرش، علیه با کودتا کنونى حاکم رسیدن قدرا به زمان

ناشى هاى دولت هاى ویژگى از که  خود  روابط تا است نموده سعى شود، مى کوچک 

 به را کشور این توان مى خصوص به .تقویت کند را بزرگ هاى قدرا با خود اس راتژیک
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 هاى فر ت و ها ظرفیت ائ الف این .محسوب نمود امریکا با اس راتژیک ائ الف در نوعى

ایجاد منطقه آفرینى نقق جهت قطر براى را مناسبى  رغم به اساس این بر و کند مى اى 

 قطر رهبران امریکا اس راتژیک ائ الف ها و حمایت دلیل به قطر، خاص هاى پذیرى آسیب

شده مسأله این .کنند مى تهدید احساس کم ر  از قطر هاى آفرینى نقق تا است باعث 

 قدرا اندازه در ح ى آن هاى افزایق بلندپروازى با و برود فراتر کوچک کشور یک سطح

 که کرد عنوان توان مى واقع در .شود سعودى مطرح عربس ان و ترکیه مانند اى منطقه هاى

 روابط در تحول نوعى از ناشى  السیلیه  اى، منطقه سطح در قطر جدى آفرینى نقق آغاز

 .است بوده امریکا نظامى  نیروهاى مانند به مهمى  نظامى هاى  پایگاه  دادن و امریکا و قطر

عربس ان نظامى پایگاه نقق شدن کمرنگ با که موضوعى  مى ح ى و بود همراه امریکا 

الخبر منطقه اس راتژى قالب در را آن توان امریکا و اى  در   جایگزین بر مبنى الظهران 

 حال این با .نمود امریکا ارزیابى اى خاورمیانه سیاست در عربس ان جاى به قطر ساخ ن

 در قطر دولت براى نیز خود را خاص هاى محدودیت امریکا و قطر بین  روابط از  نوع این

   (114: 139۰اسدی،  )دارد  پى

 نتیجه گیری

ای، در چند سال اخیر در پی ایفای نقشی جدی و م مایز نسبت به  منطقهقطر در عر ه  

مناقشه در  میانجی  عنوان  به  برآمده و  فارس  خلیج  ایفای  های منطقهسایر کشورهای  ای 

بهنقق می دست  این کشور  نیز  داخلی  عر ه  در  اق صادی    کند      ا الحاا سیاسی و 

انقالبی در عر ه رسانه  ای، شروع فعالیت شبکه زده است  در عر ه رسانه ای  الجزیره 

هر چند قطر در چند دهه    جهان عرب، در جهت فضای آزاد سیاسی، ایجاد کرده است   

این   به قدرا رسیدن شیخ حمد،  از  اما بعد  بود،  نیاف ه  توسعه  پیق کشوری کوچک و 

عر ه در  پیشرفت  تحول و  تا مسیر  است  سرعت  کشور سعی کرده  به  را  های مخ لف 

کند  ذره  طی  کشوری  آن  قطر  امنیت  و  بقاء  و  است  اندك  جمعیت  و  وسعت  با  بینی 

های آن  همواره در معرض خطر و تهدید بوده است  بر این اساس، هدف عمدۀ تالش

ا الحاا،   دنبال  به  قطر  دولت  راس ا  این  در  است   بوده  امنیت  و  بقاء  مسأله  کشور 

دابرنامه عر ه  در  م مایزی  و  خاص  الگوی  طراحی  و  بوده  ها  خارجی  روابط  و  خلی 

رسانه و  اج ماعی  ا الحاا  داخلی  عر ه  در  به  است   اق صادی  تحوالا  ایجاد  و  ای 
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 قطر   بازیگری  بررسی

 بییا فییار  خلیی   در

 و قطر روابط بر  تاک د

 امریکا

 

و  دور تولید  عر ه  در  عر ه سیاست   LNG ویژه  در  گرف ه است   قرار  توجه  مورد 

شبکه ایجاد  نیز  سطح  خارجی  در  دول ی مخ لف  غیر  دول ی و  بازیگران  با  روابط  از  ای 

بوده     ای، با کم ریننطقهای و فرام منطقه آرمانگرایی، رویکرد مورد نظر حاکمیت دوحه 

ای  آفرینی منطقهها در مجموع باعث ارتقاء موقعیت و نققاست  این اقداماا و طراحی

گونه به  است؛  فراتر رف ه  قطر شده  اندازه کوچک خود  از موقعیت و  این کشور  که  ای 

عنوان  ه  قطر تالش دارد تا بگذاش ه است   است و الگوی خا ی را در منطقه به نمایق  

اق صاد  کشوری که به غیر  ،شریک سیاسی و اق صادی در کنار امریکا ایفای نقق کند  یک

گاز و قدرا رسانه ای خود، نفت و  به  برای  ام یاز  هیچ    وابس ه  نقق    گس رشدیگری 

در ندارد  آفرینی  در     منطقه  اند  کرده  تالش  کشور  این  خارجی رهبران  سیاست    ، زمینه 

دیگر   و  عرب  جهان  تحوالا  در  غرب  و  امریکا  با  تنگاتنگ  رابطه  برقراری  ضمن 

   کشورهای منطقه ایفای نقق کند 
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