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چکیده
قطر از جمله دولتهای کوچکی است که با سرمایهگذذاری در حذوز قذترن مذر و
ابزارهای ارائه آن از جمله تأسیس شبکه الجزیر درصتد افزایش ضریب امنیتذی خذود
برآمت .مقاله حاضر درصتد پاسخگویی به ایذ پرسذش اسذت کذه راهبردهذای شذبکه
الجزیر در تقویت قترن مر دولت قطر چه مقشی ایفا کرد است؟ فرضیه مگارمتگان
ای است که شبکه الجزیر با در اختیار گرفت جریذان االذ
آمریکا علیه افغامستان و عراق و جن

رسذامی در جنذ هذای

اسرائیل علیه فلسطی  ،امگار سازی معکوس در

تحوالن پیش از سال  8111جهان عرب و امگیز سازی برای معترضان در کشذورهای
عربی پس از سال  ،8111شهرن و اعتبار کشور کوچک قطذر در سذطوم منطقذهای و
جهامی را افزایش داد و ضریب امنیتی آن را تقویت کرد است .در ای مقاله از روش
توصیفی -تحلیلی برای تحلیل عملکرد شبکه الجزیر قطر بهر گرفته شت است.
کلیدواژهها :قترن مر  ،قترن سخت ،قطر ،کشورهای عربی ،شبکه الجزیر .
* استادیار گرو علو سیاسی و روابط بی الملل -دامشکت حقوق و علو سیاسذی – واحذت علذو و تحقیقذان–
دامشگا آزاد اس می -تهران -ایران.
** دامشآموخته دور دکتری تخصصی روابط بی الملل -گرو علو سیاسی و روابط بی الملل -دامشکت حقذوق
و علو سیاسی -واحت علو و تحقیقان -دامشگا آزادس می -تهران -ایران
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مقدمه
قطر که از سال  1316تحتالحمایذه بریتامیذا و در زمذر «دولذتهذای آتذشبذس »1قذرار گرفذت
(دیویتسون ،)42-28 :1138 ،در سال  1371به استق ل رسیت 8.دولتسازی و تشذکیل کابینذه در
قطر پس از استق ل در سال  1371آغاز شت .با ای حال ،قطر با به قترن رسیتن شیخ «حمت بذ
خلیفذذه »1بذذه عنذذوان رهبذذر تحذذولخذذوا در سذذال  1332و روی کذذار آمذذتن افذذراد تکنذذوکران و
تحصیلکرد غرب ،مسیر رشت را در پرتو درآمتهای هنگفت گازی که از مخستی سالهذای دهذه
اول قرن  81به دست آمت ،الی کرد .اواخر دهه  1321و اوایل دهه  ،1331سه اتفاق در منطقذه ر
داد که جرقههای تغییر در سیاست داخلی و خارجی قطر را در شیخ حمذت بذ خلیفذه کذه در آن
برهه ولیعهت قطر بود ،ایجاد کرد :اتفاق مخست؛ پایان جن

ایران و عراق بود .ای اتفذاق بذه قطذر

اجاز داد برای بهر برداری از منابع گازی در منطقه شمالی خود که با منطقه جنوبی ایران مشذتر
است ،اقتا کنت .اتفاق دو مربذو بذه هجذو عذراق بذه کویذت بذود .هجذو عذراق بذه کویذت
آسیبپذیری دولتهذای کوچذک خلذی فذارس در برابذر همسذایههذای بذزر تذر را مشذان داد
) .(Barakat, 2014: 6اتفاق سو میز تنش قطر با عربستان سعودی بود که با هر مذو اسذتق ل در
سیاست خارجی قطر مخالفت میکرد ) .(Barakat, 2014: 6ای سه اتفاق ،دولت کوچک قطذر را
بذذه ایذ متیجذذه رسذذامت کذذه «گذذممذذامی» مذذه تنهذذا شذذکلی از دفذذا میسذذت ،بلکذذه تهتیذذتی مهذذم
است ) .(Kamrava, 2013: 104شیخ حمت ب خلیفه متأثر از سه اتفاق ذکرشت  ،مطذرمکذردن مذا
قطر و افزایش شهرن و اعتبار آن در سذط جهذامی و در متیجذه ،کاسذت از تهتیذتهای ذاتذی و
محیطی را به عنوان اولویت مهم در مظر گرفت .بر ای اساس ،امیر سابق قطذر سذرمایهگذذاری در
حوز قترن مر و ارکان آن از جمله بهر گیری از قترن رسامهای را در اولویت قرار داد و شبکه

1. Trucial States

 .8منظور از دولتهای آتشبس 3 ،دولت خاورمیامه هستنت که در میمه دو قرن  13و میمه اول قذرن  81در مقابذل
تضمی بقای خامتان حاکم در قترن ،بیشتر امور مربو به سیاست خارجی خود را بذه بریتامیذا واگذذار کردمذت و
ملز به امضای معاهت امحصاری با بریتامیا شتمت .به موجب سه بنت از مواد ای پیمان ،حاکمذان منطقذه از امضذای
پیمان با غیر امگلیسیها ،اجاز دادن به غیر بریتامیاییها برای بازدیذت از کشذورهای خذود و همننذی فذروش و یذا
گروگذاردن بخشی از سرزمی خود به غیر از عام ن بریتامیا محرو شتمت.
3. Hamad bin Khalifa
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تلویزیومی الجزیر را در سال  1336تأسیس کرد .رویکرد امتقادی الجزیر به سیاست و حکومذت
در کشورهای عربی و همننی  ،رویکرد امتقادی به جن های آمریکا علیذه افغامسذتان و عذراق در
سالهای  8111و  8111و جن های اسرائیل علیه غز  ،سبب شت شبکه الجزیذر بذه مذوعی برمذت
رسامهای تحت مالکیت دولت قطر و به یکی از ارکان قترن مر ای کشور تبتیل شود.
با وجود اینکه در دیگر زبان ها به خصوص در امگلیسی ،دربار مقش و تأثیرگذاری شبکه
ال جزیر کتاب و مقالههای زیادی موشته شذت و آن را رخذتاد مهذم در جهذان عذرب عنذوان
می کننت ،در جامعه علمی و رسامه ای ایران مقاله و پژوهش محتودی پیرامذون عملکذرد ایذ
شبکه قطری وجود دارد .از جمله ای آثار محتود میتوان به کتاب « ارزیابی قترن مر قطر»
اشار کرد که توسط «حسی اصغری ثامی» در سال  1138موشته و مؤسسه فرهنگی مطالعان
و تحقیقان بی المللی ابرار معاصر تهران آن را منتشر کرد است .در فصل سو ای کتاب به
الور مختصر به شبکه الجزیر اشار شت که الی آن به معرفی ایذ شذبکه و کلیذاتی دربذار
عملکرد آن پرداخته است .مویسنت عنوان میکنت که جن های آمریکا علیه افغامستان و عراق
برای الجزیر فرص تی بود تا بر شهرن خود بیفزایت .مگارمت همننی معتقذت اسذت الجزیذر
سنت بحث دربار موضوعان ممنوعه در جهان عرب را شکست .با ای حال ،چون موضذو
محوری ای کتاب ،شبکه الجزیر میست ،مویسنت میز تنها بذ ه کلیذاتی دربذار عملکذرد ایذ
شبکه قطری اکتفا می کنت .اثر دیگری که دربار شبکه الجزیر به زبان فارسی میتذوان اشذار
کرد ،مقاله «رشا عبتاهلل» با عنوان «رسامههذای عربذی در بیسذت سذال گذشذته :فرصذتهذا و
چالشها»سذت کذه در کتذاب «امقذ ب در کشذورهای عربذی :واکذاوی ریشذههذا و عوامذل»
گردآوریشت توسط «بهجت قرمی» منتشر شت ،دامشگا آمریکایی قاهر آن را منتشر و خامم
«الها شوشتریزاد » آن را به زبان فارسی ترجمه کرد است« .رشذا عبذتاهلل» در ایذ مقالذه،
رسامههای عربی الی  81سال گذشته را بررسی می کنذت کذه از جملذه ایذ رسذامههذا شذبکه
الجزیر است .رشا عبتاهلل بذتون اینکذه بذه عملکذرد الجزیذر در جنذ هذای آمریکذا علیذه
افغامستان و عراق و یا جن

اسرائیل علیه فلسطی بپردازد ،به رویکرد الجزیر بذه خصذوص

دربار تحوالن جهان عرب اشار داشته و عنوان می کنذت کذه پوشذش سامسورمشذت خبذری
الجزیر بیینتگان را مبهون کرد .رش ا عبتاهلل با مقل قول از تحلیلگران ،الجزیر را «سذیانان
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جهان عرب»« ،فامومس امیت» و «معروف تری شبکه تلویزیومی عربی» می مامت .رشا عبتاهلل در
ای مقاله عنوان می کنت که عملکرد الجزیر سبب تغییر در عرصذه رسذامهای جهذان عذرب و
شکلگیری رسامه هایی مظیر العربیه شت که برمامه های امتقادی میز پخش کردمت .مکته دیگذری
که عبتاهلل در ای مقاله اشار دارد ،ای است که الجزیر با پوشش متادن واقعی تحوالن قطر،
مورد امتقاد تحلیل گران قرار گرفته است .با ای حال ،مقاله رشا عبتاهلل به دلیذل اینکذه صذرفا
وضعیت رسامههای عربی را از زوایه محتودیت دایر اسذتق ل بررسذی مذیکنذت ،بذه مقذش
الجزیر در اعتراضهای سال  8111کشورهای عربی میز ممیپردازد.
اگرچه در حوز منابع فارسی دربار شبکه الجزیر و عملکرد آن آثار امتکی وجود دارد ،اما
محققان امگلیسیزبان عملکرد ای شبکه را از زوایای مختلذ

در قالذب کتذاب ،مقالذه و حتذی

رساله دامشگاهی بررسی کرد امت که از جمله میتوان به آثار زیر اشار کرد:
 کتاب «پتیت الجزیر » 1که در سال  8112توسط «محمت زایامی» 8منتشر شت اسذت .ایذکتاب شامل مجموعه مقاالتی از مویسنت های مختل

اسذت .اگرچذه ایذ کتذاب یکذی از آثذار

ارزشمنت دربار عملکرد شبکه الجزیر در جن های آمریکا علیه افغامستان و عراق و همننذی
جن

اسرائیل علیه فلسطی است ،اما کمتر به راهبردهای عملیاتی الجزیر اشار دارد .در عذی

حال ،با توجه به اینکه ای کتاب د سال قبل منتشر شت  ،تحوالن جتیتتری در جهذان عذرب
از جمله اعتراضهای عربی ر داد و همننی شبکه الجزیر گسترش یافته و الجزیر امگلیسی
و آمریکایی میز تأسیس شت امت ،ای کتذاب تنهذا بذرای بررسذی عملکذرد د سذال اول فعالیذت
الجزیر مناسب است.
 رساله «مقش دموکراسیساز الجزیر و گسترش قلمرو عمومی عرب» 1کذه در سذال8118توسط «عبتالمولی عزالتی » 4در «دامشگا اکستر» 2برای اخذ متر

دکترای سیاسی موشته شت.

مویسذنت ایذ رسذاله عملکذرد الجزیذر را صذرفا از بعذت دموکراسذیسذازی بذه خصذذوص در
اعتراضهای عربی سال  8111مورد بررسی قرار میدهت .در ای رساله ،مویسنت به ایذ اشذار
1. The Aljazeera Phenomenon
2. Mohamed Zayani
3. Al-Jazeera's Democratizing Role and the Rise of Arab Public Sphere
4. Abdelmoula Ezzeddine
5. University of Exeter
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دارد که عملکرد الجزیر  ،سبب شت وضعیت رسامههذای عذرب متفذاون از دهذه  1331باشذت.
عزالتی به ای موضو میز اشار دارد که عملکرد الجزیر قطر سبب شکلگیری قلمرو عمومی
عرب و بازتعری

روابط میان رسامه و سیاست در کشورهای عربی شت .از آمجا که ایذ رسذاله

محتود به مقش الجزیر در دموکراسیسازی است ،عملکرد ایذ شذبکه قطذری در جنذ هذای
عراق ،افغامستان و فلسطی مورد بررسی قرار مگرفته است .ای در حذالی اسذت کذه شذهرن و
اعتبار الجزیر  ،بیش از هر چیز به عملکرد آن در جن های آمریکا و اسرائیل علیذه کشذورهای
عربی و اس می مربو است.
 کتاب «ژئوپلتیک خبر :مطالعه موردی شبکه الجزیر » 1مجموعه مقاالتی است که در سذال 8113توسط «شاون پاورز» 8گردآوری و «دامشگا کالیفرمیا جنوبی» میز آن را منتشر کرد است.
ای کتاب از جمله آثار ارزشمنتی است که مشان میدهت چگومه الجزیر کمک کرد تا دولت
ذر ای قطر به بازیگر امتقادی در میذان کشذورهای عربذی و در منطقذه تبذتیل شذود و امحصذار
رسامهای عربستان سعودی را از بذی ببذرد .ایذ کتذاب کذه در شذش فصذل موشذته شذت  ،بذه
موضوعاتی مظیر مقش رسامهها در جن ها از جمله در جن

سرد ،چگذومگی تأسذیس و رشذت

شبکه الجزیر قطر ،مقش الجزیذر در تقویذت جایگذا منطقذهای قطذر و همننذی  ،الجزیذر و
سیاست بی الملل میپردازد .موضو مهم ای اسذت کذه مویسذنت کتذاب معتقذت اسذت رسذامه
کارآمت قترن هر کشور است و الجزیر در تقویت جایگا منطقهای قطذر مقذش اصذلی را ایفذا
کرد است .تمرکز اصلی ای کتاب بر مو عملکرد اال

رسامی قطر قرار دارد و عنوان میکنذت

که تأسیس شبکه الجزیر و تعطیلکردن وزارن اال عان برای تضمی آزادی فعالیت الجزیذر ،
یکی از مهمتری اقتاماتی بود که شیخ حمت بذ خلیفذه امجذا داد .در ایذ کتذاب ،بذه دالیذل
موفقیذت الجزیذذر اشذذار شذذت کذذه از جملذذه آمهذا بهذذر گیذذری از ژورمالیسذذتهذذای غربذذی یذذا
ژورمالیستهای آموزشدیت غرب و همننی  ،بهر گیری از ژورمالیستهای عربذی بذا تابعیذت
مختل

است .با ای حال ،مویسنتگان ای کتاب بر ای باورمذت کذه مهذمتذری دلیذل موفقیذت

الجزیر پوشش جن های اسرائیل علیه فلسطی و جن های آمریکذا علیذه افغامسذتان و عذراق

1. The Geopolitics of the News, the case of the Al Jazeera Network
2. Shawn Powers
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است .با ای حال ،ای کتاب در سال  8113منتشر شت و تحوالن پس از ای سال به خصذوص
اعتراضهای عربی از جمله موضوعان مهمی هستنت که بذاز زمذامی امتشذار ایذ کتذاب قذرار
متاشتهامت ،اما در ای مقاله مورد توجه مگارمتگان قرار گرفته است.

الف .مبانی نظری :قدرت نرم در رویکرد نولیبرالی جوزف نای
قترن و قترن ملی از جمله مفاهیمی هستنت که بخش محوری مظریههذای روابذط بذی الملذل را
تشکیل میدهنت .قترن در جهان امروز از ویژگی «تنو » در حوز منابع برخوردار است .بنابرای ،
در حالی که مظریههای رئالیستی بر بعت صرفا مادی قترن تأکیت دارمت ،مظریههای لیبرالی بذر بعذت
اخ قی قترن و مظریههای واکنشگرا میز بر بعت هنجاری و غیر مادی قترن تأکیذت مذیکننذت .از
ای رو ،قترن از دیت مظریهپردازان روابط بی الملل به دو مذو سذخت و مذر تقسذیم مذیشذود.
قترن سخت ،توامایی تغییر رفتار دیگر کشورها و یا تصذمیمان و امتخذاب هذای آمهذا بذر مبنذای
اجبار ،تهتیت یا پاداش است و چماقها (تهتیتهای مظامی) و هذوی هذا (پذاداشهذای اقتصذادی)
موضو آن هستنت .قترن سخت بر «منابع ملموس »1مظیر میروهای مسل  ،اهذر هذای اقتصذادی،
جمعیت زیاد ،وسعت زیاد و منابع البیعی استوار است ).(Gallarotti, 2011: 29
اگرچه ایت تمایز میان قترن مر و سخت ،اولی بار توسط «جوزف مای »8در سذال 1331
مطرم شت ،اما پیش از مای میز بعت غیر مادی قترن مورد توجه مظریهپردازان روابط بذی الملذل
قرار گرفته بود« .آمتومیذو گرامشذی »1معتقذت اسذت حاکمیذت بذر امسذان فقذط بذا زور و اجبذار
امکانپذیر میست ،بلکه با عقیت میتوان بر او حکومت کرد .از مظذر گرامشذی ،هژمذومی یعنذی
رهبری سیاسی که عمتتا بذر اسذاس توافذق بذر سذر رهبذری بذه وجذود آیذت؛ تذوافقی کذه بذا
عمومیتبخشی فرهن

و مظا های ارزشی البقه حاکم میشود و با تشکیل زمینه ایذتئولوژیکی

جتیت حفظ مذیگذردد (رینولذت« .)22 :1123 ،سذاموئل هذامتینگتون »4میذز در کتذاب «برخذورد

1. Tangible Sources
2. Joseph Nye
3. Antonio Gramsci
4. Samuel Huntington
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تمتنها »1کشمکش در جهان پساجن

سرد را کشمکش فرهنگی میدامت ).(Majie, 2002: 52

مظریهپردازان واکنشگرا میز با امتقاد از مظریههای جریان اصلی روابط بی الملل بر ایذ باورمذت
که ای مظریهها با مگا صرفا مادی به قترن ،سبب تقلیل روابط بی الملل و مادیت گرفت مقذش
هنجارها ،ایت ها و ارزشها در قترن کشورها شت امت .در ای میان ،متفکران سذاز امگذاری در
روابط بی الملل ،به ویژ تأکیت زیادی بر منابع غیر مادی قذترن و مقذش ایذت هذا ،ارزشهذا و
هنجارها در قترن هر کشور دارمت ) .(Gallarotti, 2011: 34با ای حال ،مفهو قترن مذر یذا
«قترن متقاعتکننت  »8مخستی بار توسط جوزف مذای وارد ادبیذان سیاسذی شذت .از ایذ رو،
مفهو قترن مر به سنت مولیبرال روابط بی الملل مزدیکتر است.
جوزف مای قترن را دارای دو بعت سخت و مذر مذیدامذت .قذترن سذخت مبتنذی بذر تهتیذت
(چماق) یا پاداش (هوی ) است ،اما قترن بعت دومی میز به زعم مای دارد که بتون تهتیت یا پذاداش
ملموس و از را جذب و اقنا به دست میآیت که ای مو قترن ،قذترن مذر مذا دارد 1.جذوزف
مای در سال  1331با مطرمکردن مفهو قترن مر تعری

سذنتی و رئالیسذتی از قذترن بذه معنذای

قترن اجبار و «توامایی تغییردادن چیزی که دیگران امجا میدهنت» را به قذترن جذذب و «توامذایی
شکلدادن بذه چیذزی کذه دیگذران مذیخواهنذت» ،تغییذر داد ) .(Bilgin and Elis, 2008: 11مذای در
سالهای  8114و  8111تعری

جامعتری از قترن مر ارائه داد و آن را «کسب آمنه میخواهیذت از

الریق جذب و اقنا مه تهتیت و پاداش» تعری

و هذتف اصذلی آن را جذذب دیگذران عنذوان کذرد

) .(Baldwin, 2002: 19جوزف مای در سال  8114کنترل بر «دستور کذار سیاسذی» 4از الریذق ایجذاد
مقرران و حمایت از مهادها را میز به مفهو قترن مر اضافه کذرد ) .(Gallarotti, 2011: 12جذوزف
مای معتقت است در عصر اال عان جهامی ،عرصه قترن مر بسیار مؤثرتر از قذترن سذخت اسذت
(رینولت .)78 :1123 ،مای قترن مر را تئذوری ممذیدامذت ،بلکذه آن را «مفهذو تحلیلذی »2مذیدامذت
) (Hayden, 2012: 35که فراگیربذودن ،قابلیذت زیذاد بذرای گسذترش و محذتودمبودن بذه مرزهذای
جغرافیایی ،پویایی و تغییرپذیربودن (به سبب اینکه قترن آموزشی ،فرهنگذی ،دیپلماتیذک و کیفیذت
1. Clash of Civilizations
2. Co- Optive Power

 . 1جوزف مای قترن هوشمنت را میز مطرم و آمرا ترکیب قترن سخت و مر تعری

کرد است.
4. Political Agenda
5. Analytical Concept
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حکومت در حال توسعه و پیشرفت است) و همننی  ،کمهزینهبودن از مهمتری ویژگیهای قذترن
مر محسوب میشود ).(Majie, 2002: 44
جوزف مای ،تفاون میان قترن مر و سذخت را تفذاون در ماهیذت یذا متذت رفتذار و
ملموس بودن منابع میدامت .در قترن سخت ،ماهیت یا متت رفتار یا به عبارتی ،عنصری که
موجب تغییر رفتار دیگر کشورها می شود ،اجبار یا امگیز است .از ای رو ،قترن سخت،
« قترن فرمامتهی »1میز مامیت میشود ،اما در قترن مر  ،ماهیذت رفتذار یذا عنصذری کذه
موجب شکل دادن خواست دیگران می شود ،فرهن

و ارزش یا توامایی اقنا دیگران است

که غیر اجباری است ) .(Nye, 1990: 7از ای رو ،قترن مر « ،قذترن اقنذا سذازی» میذز
مامیت می شود .در بعت منابع میز در حالی که قترن سخت بر منابع ملموس مبتنی است ،از
دیت جوزف مای قترن مر از «منابع غیر ملموس »8مشأن می گیرد .از دیذت جذوزف مذای،
قترن مر هر کشور از سه منبع ماشی می شود :فرهن

آن (بخش هایی کذه بذرای دیگذران

جذاب است) ،ارزش های سیاسی آن (زمامی که در داخل و خارج مطابق امتظار آمها باشت)
و سیاست خارجی آن (زمامی که مشرو و اخ قی تلقی مذیشذود) ) .(Nye, 2004: 32بذا
توجه به ای منابع ،قت رن مذر روابذط مزدیکذی بذا پیشذرفت تکنولذوژیکی ،فنذی ،جامعذه
اال عاتی و اقتصاد دامش بنیان دارد و از عوامل ی مظیر ایتئولوژی ،مظا های اجتماعی ،سبک
زمتگی ،متل های توسعه ،سنت های فرهنگی ،اعتقادان مذذهبی و منذابع اال عذاتی ماشذی
میشود .از ای رو ،بر خ ف قترن سخت که فیزی کی است ،قذترن مذر مذوعی قذترن
فکری و فرهنگی است ) .(Majie, 2002: 51بر خ ف منابع قترن سذخت ،کنتذرل منذابع
قترن مر دشوار است و بسیاری از منابع مهم آن خارج از کنترل دولت ها قذرار دارمذت و
آثار آمها شتیتا متکی به پذیرفتهشتن از سوی مخاالبان است .مای بر ایذ موضذو تأکیذت
دارد که با وجود تفاون هایی که میان قترن مر و سخت وجود دارد ،ایذ دو مذیتوامنذت
همتیگر را تقویت کننت ) .(Nye, 2006: 4جتول زیر تفاون میان قترن سخت و مذر را
در سه بعت از دیت جوزف مای مشان میدهت:

)(Nye, 2004: 34 and Nye, 2006: 3

1. Command Power
2. Intangible Sources
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قدرت سخت

قدرت نرم

رفتار

منابع

سیاستها

تهدید

تهدید

دیپلماسی اجبار

انگیزه

زور

جنگ

پاداش

اتحاد

رشوه

کمک

جذب
متقاعدسازی

کیفیتهای ذاتی نظیر دیپلماسی عمومی
ارزشهرراف ه هنررگ و دیپلماسررررری دوجانبررر ر و
سیاستها

چندجانب

ارتباطات
نهادها

موضوع محوری درباره قدرت ن م این است ک ب ای دستیابی ب قدرت نر مف کروچیی یرا
بزرگی سایز کشور مهم نیست .در حالی ک قدرت سخت در اختیار قردرتهرای برزرق قر ار
دارد و قدرتهای بزرق قادرند ب نی وهای مسلح بیشرت ی دست سری داشرت باشرند و از نظر
اقتصادی دیگ ان را تحت هشار ق ار دهندف دولتهای کوچک توانرایی سراخت قردرت نر م را
دارند ) .(Nye, 2004: 111-112قدرت ن م ب ض ورت نفوذ «غی اجبرارآمیز »1تأکیرد دارد و از
گ ایش دولتها و بازیگ ان غی دولتی ب ای تسهیل اهداف سیاست خارجی بدون اتیا ب منابع
مادی قدرت نشأت میگی د .تأکید قدرت ن م ب این است ک قردرت مریتوانرد از منرابع غیر
ملموس نشأت گی د و زمانی ک قدرت نظامی ب طور انحصاری در اختیار قردرتهرای برزرق
ق ار داردف قدرت ن م ب عنوان ض ورت مهم کشورداری میتواند در اختیار دولتهای کوچرک
نیز باشد ) .(Hayden, 2012: 28ب عبارت دیگ ف قدرت ن م نوعی «ظ هیت »2است ک میتواند
مورد استفاده بازیگ ان بینالمللی ق ار گی د .محققانی نظی «سینتیا اشنایدر »3نیز عنوان مریکننرد
ک قدرت ن م میتواند مؤث ت باشد اگ پول بیشت ی ص ف آن شود.(Trunkos, 2013: 2) 4

1. Non Coercive
2. Capacity
3. Cynthia Schneider

 . 4این دیدگاه درباره قدرت ن م قط و ب خصوص عملی د شبی الجزی ه صدق میکند زی ا دولت قطر پشرتوان
مالی هنگفتی ب ای شبی الجزی ه در نظ گ هت است.
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مفاهیمی مامنت «حقامیت »1و «اعتبار »8در میزان پذیرش قترن مر توسط کشورهای دیگر
تأثیر زیادی دارد« .رینارد کوپر »1بر اهمیت «حقامیذت» در قذترن مذر تأکیذت دارد و آن را
ایجاد تبعیت از را ممایش حقامیت ماشی از جذابیت تعری

میکنت ).(Cooper, 2004: 173

جوزف مای بر اهمیت «اعتبار» در قترن مر تأکیت دارد و عنوان میکنت که قذترن مذر بذه
«اعتبار» بستگی دارد و اعتبار میتوامت هذم منبذع و هذم پیامذت قذترن مذر باشذت .در عصذر
اال عان جهامی ،شهرن و اعتبار به عنوان سرمایه قذترن مذر اهمیذت زیذادی دارد .اعتبذار
قترن سنتی معموال به کشورهایی برمی گردد که منابع مظامی و اقتصادی آمها برتر است ،امذا
سیاست در عصر جهامی اال عان ،در مهایت بذه کشذورهایی مربذو مذیگذردد کذه روایذت
ارائهشت توسط آمها برتر است .بنابرای  ،اعتبار را می توان سرمایه قترن مذر دامسذت ،زیذرا
موعی «منبع تشویق »4است که میتوان آن را در روابط جمعی ،سرمایهگذاری کرد تذا پروسذه
جلب توافق دیگران را آسانتر کنت (رینولت.)71-78 :1123 ،

ب .رسانهها و قدرت نرم
با تعری

قترن مر به عنوان قترن فرهنگی ،ابزار ارائه ای مذو قذترن میذز عمذتتا در

زمر ابزارهای فرهنگی قرار دارمت و رسامه ها میز مهم تری ابزار امتقال قترن مذر هسذتنت.
رسامه ها که شامل وسایل امتقال دهنت  ،کامال ها و وسایل گیرمت هستنت ،به صذورن خنیذی
عمل ممیکننت ،شهرومتان را به خود وابسته کرد و در شکل دهی به افکذار عمذومی مقذش
برجسته ای ایفا می کننت .جوزف مای در سال  ،8116با بهر گیری از ایت «مینذه» مبنذی بذر
اینکه دامش ،قترن است ،دربار اهمیت مقش رسذامه هذا در قذترن مذر عنذوان کذرد کذه
« امق ب اال عان ،سیاست ها و سازمان ها را تغییذر داد اسذت» ) .(Nye, 2006: 2جذوزف
مای دربار مقش رسامه ها در بحران معتقت است رسامه ها قادرمت باورهای افذراد را تغییذر و
مجتدا شکل دهنت و بحرامی را پررم

یا کم رمذ

مشذان دهنذت (آقذایی.)11-11 :1127 ،

1. Legitimacy
2. Credibility
3. Richard Cooper
4. Persuasion Source
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اهمیت رسامه ها در کارآمتی قترن مر کشور به حتی است که ایاالن متحذت  72درصذت
بازار فیلم و تلویزیون را در اختیذار دارد .در میذان  411شذرکت ثروتمنذت آمریکذا میذز 78
شرکت فرهنگی حضور دارمت و صنعت سمعی و بصری آمریکا ،دومی صذنعت صذادراتی
ای کشور است .در بریتامیا ،میامگی رشت صنعت فرهنگذی ،دو برابذر رشذت اقتصذادی آن
است .در ژاپ  ،تولیت محصوالن فرهنگذی و سذرگرمی بعذت از صذنعت اتومبیذل ،دومذی
صنعت برتر است ).(Majie, 2002: 49-50
در میان رسامهها ،اهمیت شبکه های تلویزیومی و ماهوار ای بذر عرصذههذای مختلذ

بذه

حتی است که برخی از جامعه شناسان از تلویزیون بذه عنذوان «پرقذترنتذری رسذامه» مذا
میبرمت؛ به گومهای که از حتود سالهای  1321به بعت به صذورن کذاالی مصذرفی عمذومی
درآمت است ،زیرا همه افراد اعم از تحصیلکرد یا بی سواد از تلویزیون استفاد میکننذت؛ در
حالی که رسامه های دیگر از جمله مطبوعان یذا رسذامه هذای مذوی مخاالبذان خذاص دارمذت
(حسینی .)118 :1138 ،مایکل اومیذل 1در کتذاب خذود بذا مذا «خذروش جمعیذت :چگومذه
تلویزیون و قترن مرد در حال تغییر جهان هستنت؟ »8که در سال  1331منتشر شذت ،عنذوان
کرد که شبکه های تلویزیومی و افکار عمومی ،جهان را به سذمت دموکراسذی پذیش بذرد امذت
(گیلبوآ .)111 :1122 ،مارتی شاو 1در کتاب «جامعه متمی و رسامه در بحران جهامی »4عنوان
میکنت که رسامه ها بیش از هر مهاد اجتماعی قربامیان خشومت و جن ها را ممایش میدهنذت.
رسذذامه هذذا از الریذذق افکذذار عمذذومی بذذر سیاسذذت اثذذر مذذیگذارمذذت» (گیلبذذوآ.)111 :1122 ،
مظریهپردازان «مظریه کاشت »2که اثران رسامهها را بررسی میکننت ،معتقت مت تلویزیون با مفوذ
فراگیر در بی خامواد ها ،مبادرن به کاشت جهانبینی ،مقشها و ارزشهذای رایذ در ذهذ
آمان می کنت .به زعم بامیان و حامیان مظریه کاشذت ،تلویزیذون بذیش از هذر رسذامه دیگذری،
امتیشهها ،سب ک زمتگی و روابط درون و برون فردی افراد جامعه را شکل میدهت ،زیذرا ایذ
1. Michael O� Ne
ill
?2. The Roar of the Crowd: How Television and People Power are changing the World
3. Martin Shaw
4. Civil Society and Media in Global Crisis
5. Cultivation Theory
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رسامه بیش از هر رسامه دیگری در زمتگی روزمذر مذرد حضذور دارد (شذیخ االسذ می و
عسگریان .)12 :1123 ،سیاستمتاران و روزمامه مگاران عقیت دارمت که همگرایی امق بها در
سیاست و ارتباالان ،به ایجاد مظا حاکم منجر شت که در آن رسامهها غلبه دارمت« .رینذارد
لوگار »1ای مظا را «متیالیسم »8مامیت است« .ماروی کالب ،»1خبرمگار سذیبذیاس آمریکذا
عقیت دارد که در واقع فقط یک رهبر خارجی بیخرد می توامت هنوز هم قذترن شذبکههذای
تلویزیومی خبری را دست کم بگیرد (گیلبوآ.)21 :1122 ،
به الور کلی میتوان گفت چون قترن مر  ،افکار عمومی داخل و خذارج از کشذورها را
تحت تأثیر قرار می دهت و افکار عمومی میز تأثیرپذیری زیادی از رسامه هذا دارمذت ،ارتبذا و
تعامل قوی میان رسامه ها به خصوص رسامه تلویزیون و قترن مر وجود دارد و رسامهها به
عنوان یکی از مهذم تذری ابزارهذای کذاربردی در حذوز قذترن مذر محسذوب مذیشذومت.
مگارمتگان ای مقاله به الور موردی در صتد عملیاتیکردن مقش شذبکه الجزیذر در تقویذت
قترن مر و امنیت قطر هستنت .مگارمتگان ای مقاله بر ای باورمت کذه الجزیذر قطذر بذا در
اختیار گرفت «جریان آزاد اال عذان» و اتخذاذ «رویکذرد امتقذادی» از جنذ هذای آمریکذا و
اسرائیل علیه کشورهای عربی و اس می ،با «امگار سازی معکوس» از سیاست و حکومت در
جهان عرب قبل از سال  8111و با در اختیذار گذرفت جریذان اال عذان و اتخذاذ «رویکذرد
حمایتی» از امق بهای سال  8111جهان عرب از جمله امقذ ب  82ژامویذه مصذر و امجذا
وظیفه رسامهای خود در «امگیز سازی» برای شهرومتان عرب ،سبب افزایش اعتبار و شذهرن
جهامی قطر و در متیجه ،افزایش امنیت ای دولت ک وچک در محیط پر آشوب خاورمیامه شت
است .جتول زیر چگومگی عملکرد شبکه الجزیر در افزایش شهرن و اعتبار قطر که از دیت
جوزف مای اعتبار و شهرن سرمایه قترن مر محسوب میشذود ،در دو سذط منطقذهای و
جهامی را مشان میدهت:

1. Richard Lugar
2. Medialism
3. Marvin Kalb
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عملکرد
شبکه
الجزیره
قطر پیش
و پس از
سال
1188

انتفاضه دوم

جنگ آمریکا

جنگ آمریکا

حکومت در

انقالبهای

فلسطین

علیه افغانستان

علیه عراق

کشورهای عربی

عربی

 -تأکید بر هویت

 -تأکید بر هویت

-تأکید بر هویت

 -انگارهسازی در

عربی

عربی -اسالمی

عربی -اسالمی

جهت معکوس

 -برجستهکردن

در اختیار گرفتن

در اختیار گرفتن

ارزشهای حکام

جنایات اسرائیل

جریان آزاد

جریان آزاد

عرب

 -برجستهکردن

اطالعات

اطالعات

 -تابوشکنی و ضد

مظلومیت مردم

 -اتخاذ رویکرد

 -اتخاذ رویکرد

تشکیالتی

فلسطین

انتقادی نسبت به

انتقادی نسبت

عملکردن

 -تابوشکنی با

جنگ

به جنگ

 -استفاده از

دعوت از

 -تأثیر

 -تأثیر

خبرنگاران با

مقامات اسرائیلی

مرعوبکننده

مرعوبکننده

تابعیتهای مختلف

 در اختیارگرفتن جریان
آزاد اطالعات
 انگیزهسازیبرای
شهروندان
عرب و ایفای
نقش
همگنساز

ج .الجزیره و تقویت قدرت نرم قطر
الجزیره که به معنی شبهجزیره یا جزیره است ،در سال  6991توسط شطیح حمطد بطن خلیفطه آل
ثانی ،امیر سابق قطر ،تأسیس شطد شطیح حمطد الجزیطره را بطا سطرمایه اولیطه  651میلیطون درری
تأسیس کرد ) (Zayani, 2005: 14امیر قططر در گطام ابتطدایی بطه الجزیطره اجطازه داد شطماری از
خبرنگاران بیبیسی عربی را ابقا کند که اغلب آنها تابعیطت مرطری و لبنطانی داشطته و در غطرب
آموزش دیده بودند برخی از تحلیلگران از الجزیره به عنوان رسانه «نوظهور »6یاد کردند ،زیرا نطه
تنها اولین شبکه خبری  42ساعته عربی بود ،بلکه در عین حال به مفسران و مهمانطانش اجطازه داد
با گرایشهای مختلف دیدگاههای خود را مطرح کنند که شامل منتقدان حکومتهطای عربطی هط
بود این در حالی است که پیش از تأسیس الجزیره ،انتقادنکردن از حکومتهای عربی یط

الطل

برای رسانههای عرب محسوب میشد ) (Sharp, 2003: 1در پی موفقیت شبکه الجزیطره عربطی،
این رسانه از سال  4112جامعه هدف خود را به غیر عربزبانان هط گسطترش داد امیطر قططر در

1. Novelty
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سال  8116شبکه الجزیر امگلیسی را با بیش از یک میلیذارد دالر سذرمایه افتتذام کذرد کذه اولذی
شبکه عربی بود که خبرهای  84ساعته امگلیسی را پخش میکذرد ) .(Powers, 2011: 6امیذر قطذر
در یکم آگوست  8111میز الجزیر آمریکا را در میویور تأسیس کرد ).(Kessler, 2012: 47
بر ای اساس ،شبکه الجزیر تا سال  61 ،8113دفتر و  1111کارمنت در  21کشور جهان متشذکل
از  11ملیت و  121ژورمالیست در اختیار داشته است .ای تیم جهامی الجزیر با مراکذز پخذش آن در
لنذتن ،واشذنگت و کواالالمپذور در ارتبذا هسذتنت ).(Geara and Staugaard Johansen, 2010: 2
الجزیر تا سال  8111در  881میلیون خامواد در  111کشور دیت میشذت ).(Ricchiardi, 2011: 8-9
ع و بر ای  ،تا سال  8113هذر مذا  8.2میلیذون مفذر شذبکه الجزیذر را در یوتیذوب مذیدیتمذت و
وبسایت امگلیسی الجزیر میز هر ما  88میلیون بیننت داشته کذه تقریبذا میمذی از آمهذا از آمریکذا و
کامادا بودمت ) .(Geara and Staugaard Johansen, 2010: 12ای در حالی است که الجزیر تذا سذال
 8118حتود  12میلیون بیننت داشته است ) .(Byrd and Kawarabayashi, 2003: 9ایجاد سذازگاری
میان فعالیتهای الجزیر و شبکههای اجتماعی مشان داد کشورهای عربی بذه عنذوان هسذته مرکذزی
خاورمیامه بذه عصذر «مذرد گرایذی الکترومیکذی »1مذت مظذر «تئذودور روزا » (سذلهی)112 :1131 ،
رسیت امت .مقش الجزیر در تقویت جایگا و مفوذ قطر به حتی است که برخی از تحلیلگران عنذوان
میکننت «دولت قطر شبکه الجزیر را تأسیس کرد ،اما ای الجزیر است که قطر کنذومی را بذه وجذود
آورد است» ).(Choubaki, 2009: 124

 .1الجزیره و جنگ علیه کشورهای عربی و اسالمی
 .1-1انتفاضه دوم فلسطین در سپتامبر 2777
مخستی عرصه جتی برای فعالیت و به موعی خودممایی رسامه ای الجزیر در امتفاضه دو
فلسذذطی از سذذپتامبر  8111ر داد .الجزیذذر در امتفاضذذه دو فلسذذطی  ،تصذذاویر مذذر
شهرومتان فلسطینی و ویرامی های غز و کرامه باختری را پخش کرد که توسط سذربازان و
هلی کوپترهای اسرائیلی اتفاق افتاد و از هیچ رسامهای پخش ممی شت .الجزیر تصاویری از
جنایان جنگی اسرائیل مشان داد که در تحریک افکار عمومی تأثیر زیذادی داشذته اسذت.
1. Electronic Populism
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شهادن «محمت التور » ،1پسر بنه  18ساله فلسطینی در آغوش پترش که توسط سربازان
اسرائیلی اتفاق افتاد و تصاویر آن توسط الجزیر پخش شت ،تأثیر زیذادی در بسذی افکذار
عمومی علیه اسرائیل داش ت .تصاویر مربو به شهادن ای کود

 18سذاله فلسذطینی در

برخی از شبکه ها از جمله الجزیر به لوگوی برمامه های مربو به مقاومت فلسطی تبتیل
شت ) .(Zayani (b), 2005: 173الجزیر  ،ع و بر پوشش جنایتهذای اسذر ائیل ،مقاومذت
مرد فلسطی را میز مشان داد .الجزیر که هم در کرامه باختری و هم در باریکه غز دفتذر
دارد  ،در ای مناالق «رسامه محلی» محسوب میشود .در حالی که رسامه های غربی تذ ش
می کردمت مشان دهنت اسرائیلی ها با خشومت مذتاو فلسذطینی هذا مواجذه هسذتنت و توجذه
چنتامی میز به مشک ن فلسطینیها و ریشه های بحران فلسطی متاشتنت ،الجزیذر تذ ش
کرد خ ف ای ادعای رسامه های غربی را اثبان کنت .شبکه الجزیر همان گومه که سربازان
اسرائیلی را « میروهای اشغالگر» مامیت ،از عملیان فلسذطینی هذا هذم بذه عنذوان «عملیذان
شهادناللبامه» یاد کرد ).(Sharp, 2003: 10-11
عملکرد الجزیر در جریان امتفاضه دو سبب استقبال مرد کشورهای عربی از ایذ شذبکه
تلویزیومی شت .مقامان اردمی اع

کردمت در جریان امتفاضه دو  11 ،هذزار دیذش مذاهوار در

ای کشور مصب شت که مرد با هذتف شذنیتن و دیذتن خبرهذای امتفاضذه از شذبکه الجزیذر
خریتاری کردمت ) .(Powers, 2009: 207از سوی دیگر ،عملکرد الجزیر تأثیر زیادی در بسذی
مرد کشورهای مختل

عربی برای حمایت از امتفاضه و گسذترش احساسذان ضذت اسذرائیلی

داشته است .میزان تأثیرگذذاری الجزیذر سذبب شذت برخذی منتقذتان غربذی ایذ شذبکه را بذه
فتنهامگیزی متهم کرد و معتقت شذومت الجزیذر اغلذب خشذومتهذا در غذز را مومتذاژ کذرد و
تصاویر منتشرشت از ای شبکه واقعی میستنت ).(Sharp, 2003: 2
موضو مهم دیگر دربار عملکرد الجزیر در امتفاضه دو ای است که الجزیذر بذه عنذوان
رسامه عربی ،از مقامان اسرائیلی برای بیان دیتگا هایشان دعون کرد و از ای الریق میز سبب
شت ما قطر در جهان مطرم شود .الجزیر در الول امتفاضه دو با «شیمون پرز ،»8وزیر خارجذه

1. Mohamed Al Durra
2. Shimon Peres
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سابق اسرائیل و «ایهود بارا  ،»1مخستوزیر سابق اسرائیل و همننی  ،با شمار زیادی از مذرد
اسرائیل گفتگو کرد ).(Zayani(b), 2005: 180

 .1-2جنگ آمریکا علیه افغانستان در سال 2771
وقتی در  7اکتبر  8111آمریکا جن

علیه افغامستان را آغاز کرد ،الجزیر تنها شبکه خبری بود کذه

در کابل «دفتر صحرایی» داشت ) .(Sharp, 2003: 8بر ای اساس ،الجزیر در ای جن

دسترسذی

قابل م حضهای به الالبان و القاعت داشته و جریان آزاد اال عان را در اختیار گرفت؛ بذه محذوی
که تنها چنت ساعت پس از حمله آمریکا به افغامستان ،موار صذوتی اسذامه بذ الدن را منتشذر کذرد
) .(Sharp, 2003: 8الجزیر حتود  11کلیپ تصویری و صوتی از ب الدن در سذال  8111منتشذر
کرد ) (Kessler, 2012: 48و حتی رهبران القاعت برخی از خبرمگاران الجزیر بذه ویذژ «یوسذری
فودا» 8را برای امجا مصاحبه دعون کردمت .تحلیلگرامی مظیذر «فذؤاد عجمذی» موشذتنت« :اگرچذه
الجزیر رسامهای متعلق به ب الدن مبود ،اما بذ الدن سذتار الجزیذر در جنذ
) .(Ajami, 2001: 17ب الدن که به اهمیت تبلیغان در جن
در افغامستان را جن
جن

مذهبی با اس

افغامسذتان بذود»

آگا بود ،ت ش کرد جنذ

آمریکذا

و مسلمامان مشان دهت و القا کنت که ادعذای آمریکذا دربذار

با تروریسم ،مادرست است .از ای رو ،ب الدن در کلیپها و مصذاحبههذایش ،خذود را بذه

عنوان «قهرمامی» معرفی کرد که هتف مهاییاش «پاکسازی سرزمی مقتس و آزادسازی فلسذطی »
است ) .(Bessaiso, 2005: 154ب الدن با ای تاکتیک تبلیغاتی ت ش کرد مخالفت جهذان عذرب
با جن

آمریکا در افغامستان را افزایش دهت.

رویکرد دیگر الجزیر در جن

سال  8111افغامستان ،مشاندادن میزان ویرامیهای ایذ جنذ

بود .الجزیر تصاویر کودکان و زمان و همننی زیرساختهای افغامستان را مشذان داد کذه در اثذر
جن

آسیب دیت بودمت .در حالی که آمریکا جن

متذت الجزیذذر بذذرای توصذذی

جنذ

علیه افغامستان را «جن

بذذا عنذذوان «جنذ

بذا تروریسذم» مامیذت،

بذذا آمنذه آن را تذذرور مذذیمامنذذت »1آغذذاز

میشذت ) .(Ajami, 2001: 16سذبک عملکذرد الجزیذر در زمذان جنذ

آمریکذا علیذه الالبذان در

1. Ehud Barak
2. Yosri Fouda
3. The War on what it calls Terror
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افغامستان در سال  8111موجب شت ای رسامه «به بخشی از گفتگوهای جهامی و به وسذیلهای بذرای
مطرمشتن ما کشور قطر» تبتیل شود .در متیجه عملکرد الجزیر در جن
احساسان ضت آمریکایی در جهان عرب و جهان اس
که الجزیر در جن

آمریکذا علیذه افغامسذتان،

رشذت کذرد ) .(Ajami, 2001: 16از آمجذایی

سال  8111در  6میلیون خامواد بریتامیا قابلدسترسی بذود و حذتود  11میلیذون

� ،(Oتومی بلر ،مخستوزیر وقذت بریتامیذا ،در
مفر در بریتامیا الجزیر را تماشا میکردمت )Neill, 2001
مصاحبه با الجزیر ت ش کرد به مسلمامان بریتامیا و هر جای دیگری ای پیذا را برسذامت کذه جنذ
افغامستان ،جن

علیه اس

میست .پس از مصاحبه تومی بلذر بذا الجزیذر « ،روزمامذه سذان »1از ایذ

شبکه قطری به عنوان «ایستگا تلویزیومی ب الدن »8یاد کذرد و دبیذر سیاسذی ایذ روزمامذه میذز در
تحلیلی موشت« :مخستوزیر بذه ایسذتگا تلویزیذون بذ الدن رفذت» ) ،(Kavanagh, 2001: 4-5امذا
روزمامه «اینتپنتمت »1ای مصاحبه تومی بلر را بخشذی از سیاسذت بریتامیذا بذرای «بذه دسذت آوردن
قلبها و افکار» و همننی  ،ت شی جهت اص م برداشتها دربار «ائت ف در جهان عذرب» عنذوان
کرد که الجزیر ایجاد کرد بود ).(Woolf, 2001: 7

 .1-7الجزیره و جنگ آمریکا علیه عراق در سال 2777
رویکرد الجزیر در جن

سال  8111آمریکا علیه عراق میز مامنت جن

بود .اصلیتری رویکرد الجزیر در جن
بود .الجزیر در جن

عراق مگا هویتی و برجستگی مگا عربی آن به ای جنذ

سال  8111مستقل از تمای ن رژیذم صذتا و مظامیذان آمریکذا عمذل کذرد و

حمایت از مرد عراق و تبعان جن
«جن

سذال  8111علیذه افغامسذتان

در عراق» را با «جن

برای ای کشور را در دستور کار خود قرار داد بذود .الجزیذر

با عراق» جذایگزی کذرد ) .(Pearl, 2007: 4تلویزیذون الجزیذر بارهذا

تصاویر کودکان عراقی را در بیمارستانهای ای کشور مشان داد که از جن

آسذیب دیذت بودمذت .در

هنگا پخش ای تصاویر میز خبرمگار الجزیر با گفت جمله «آمها (آمریکاییهذا) مذیگوینذت بذه غیذر
مظامیان آسیب ممیزمنت ،آمها میگوینت به کودکان آسیب ممیزمنت ،آمها مذیگوینذت بذه زیرسذاختهذا
آسیب ممیزمنت و  »....سعی میکردمت افکار عمومی را علیه ای جن

و علیه آمریکذا تحریذک کننذت
1. Sun Newspaper
2. Bin Laden TV Station
3. The Independent Newspaper
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) .(Financial Times, 31 March 2003: 5ای شبکه کلماتی شبیه «ترور و الغیان» در جن
با کلماتی مظیر «مقاومت و کشمکش »1جایگزی کرد و مامنت جنذ

عذراق را

افغامسذتان ،سذربازان ائذت ف را

«میروهای متجاوز» و «بمبگذاری» علیه میروهذای ائذت ف را میذز «عملیذان شذهادناللبامذه» مامیذت
)« .(Pearl, 2007: 4سامر شهااله ،»8استاد دامشگا جورج تون ،1پوشش خبری الجزیر از جن

سذال

 8111را با پوشذش خبذری شذبکههذای آمریکذایی مقایسذه و عنذوان کذرد کذه «تفذاون اصذلی در
رویکردشان به جن

بود .شبکههای آمریکایی جن

داد و عنوان میکردمت مرد از جن

آمریکا علیه عراق را به مفع مذرد عذراق مشذان

استقبال میکننت ،امذا الجزیذر هرگذز تصذاویری از جنذ

کذه

بیامگر مفع مرد عراق باشت ،مشذان مذتاد» ) .(Sharp, 2003: 6-7بعذت از عملکذرد الجزیذر در جنذ
آمریکا علیه عراق ،وبسایت ای شبکه قطری با  8111درصت افذزایش مراجعذه بذه دومذی سذایتی
تبتیل شت که بیشتری مراجعه را دربار تحوالن عراق داشته است ).(Zahrana, 2005: 198
مقش الجزیر در جن های آمریکا علیه افغامسذتان و عذراق و اسذرائیل علیذه فلسذطی بذه
گومهای بود که در زمر «تأثیران مرعوبکننت » مت مظر «لورمس فریذتم  »4قذرار دارد .در ایذ
مو تأثیر ،رسامهها با استفاد از مشاندادن خطران فوقالعاد ماشی از متاخله ،حمایت عمذومی
از آن را از بی میبرمت (گیلبوآ.)186 :1122 ،

 .2انگارهسازی معکوس الجزیره در جهان عرب :اقناع و جذب مخاطبان عرب
امروز رسامههای جهامی که گستر پوشش فراملی دارمت ،مهمتری هتف خود را امگذار سذازی
قرار داد امت .پیش از تأسیس الجزیر  ،رسامههای جهان عرب وابستگی کامل به حاکمان داشذتنت
و پوشش مشک ن واقعی مرد عرب برای آمها امکانپذیر مبذود و امگذار سذازی رسذامهای در
جهت مطلوب مشاندادن وضعیت در جهان عرب قرار داشذت .تأسذیس الجزیذر قطذر از ایذ
جهت مقطه عط

در جهان عرب محسوب میشود که ای شبکه قطذری در غیذاب پلورالیسذم

سیاسی در جهان عرب ،تریبومی برای دیتگا های مخال

فراهم کرد ،به سکویی برای مخالفذان

1. Resistance and Struggle
2. Samer Shehata
3. Georgetown University
4. Lawrence Freedman
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عربی که در خارج از کشورشان زمتگی مذیکننذت ،تبذتیل شذت و «امگذار سذازی» را در جهذت
خ ف خواست و ارزشهای حکا عرب امجا داد .شعار الجزیر «مظر و مظر دیگری» 1اسذت
که تمایل آن برای اینکه سامسور متاشته ،دیتگا های مخذال

را پوشذش دهذت و منبذع مطمذئ

خبری به ویژ برای مرد عرب باشت را مشان میدهت .شبکه الجزیر با سامسورمکردن خبرهذا و
گزارشها و همننی گفت حقایق دربار زمتگی ،سیاست و فرهن

اعراب (بذه اسذتیناق قطذر)

برای مخاالبی خود ارزشهایی ایجاد کرد .الجزیر با پخش برمامههایی دربار فساد حکذومتی،
حقوق زمان و بنیادگرایی مذهبی تابوشکنی کرد ) .(Sharp, 2003: 10بذه عبذارن دیگذر ،همذان
گومه که بامیان مظریه کاشت عنوان میکننت که تلویزیون مبادرن به کاشت جهانبینی ،مقشها و
ارزشهای رای در ذه مخاالبان خود مذیکنذت ،الجزیذر قطذر میذز ایذ وظیفذه را در جهذت
معکوس خواست حکا عرب امجا داد و در تغییر فرهن

سیاسی حاکم بر جوامع عربی مقش

مهمی ایفا کرد .ای راهبرد الجزیر سبب شت برخی از تحلیذلگذران ،از ایذ شذبکه بذه عنذوان
رسامهای «ضت تشکی تی »8یاد کننت ) ،(Al Sadi, 2011: 2زیذرا تذا پذیش از تأسذیس الجزیذر ،
رسامههای جهان عرب سخ گویان حاکمان عرب بود و سامسور و کنترل اال عان و رسامههذا
توسط حکومتها ،مهمتری ویژگی سیاسی و رسامهای کشورهای عرب محسوب میشذت ،امذا
ای شبکه خبری از تشکی ن و مو حکومتداری حاکمان عرب امتقذاد کذرد و ایذ مذوآوری
شبکه الجزیر در جهان عرب محسوب میشود .ای عملکذرد سذبب گذرایش شذتیت مذرد در
کشورهای عرب به ای شبکه قطذری شذت« .محمذت آئذیش ،»1اسذتاد ارتبذا جمعذی «دامشذگا
آمریکایی شارجه »4عنوان کرد مو پوشش تحوالن جهان عرب توسط الجزیر به «سیاسیشتن
بیننتگان عرب »2کمک کرد است ).(Ayish, 2002: 151
موضو دیگر ای است که مقامان الجزیر برای جذب مخاالبان و افزایش ظرفیت اقنذا سذازی
خود ،کارکنان شبکه را از ملل مختل

عرب و تقریبا از همه کشورهای جهان عرب استختا کردمذت.

کارکنان شبکه الجزیر امگلیسی از بیش از  71مذژاد هسذتنت )« .(Powers, 2011: 4ایجذل پارسذومز،»6
1. The View and the other point of View
2. Anti-Establishment
3. Muhammad Ayish
4. American University of Sharjah
5. The Politicization of Arab Viewer
6. Nigel Parsons
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متیر سابق الجزیر امگلیسی ،در سال 8117گفت« :ما میخواهیم آفریقاییها بذه مذا دربذار آفریقذا و
آسیاییها دربار آسیا بگوینت» ) .(Geara and Staugaard Johansen, 2010: 5اتخاذ چنی رویکذردی
سبب شت الجزیر به تحوالن کشورهای عربی مگا واقعبینامهتر و دقیقتذری داشذته باشذت .در واقذع،
سیاست متنو سازی کارکنان که از راهبردهای اصلی الجزیر برای پوشش بهتر تحذوالن کشذورهای
مختل
اال

است ،تأثیر زیذادی در تقویذت مفذوذ قطذر در کشذورهای عربذی داشذته اسذت .الجزیذر بذا
رسامی مناسب و از الریق برمامههای امتقادی خود دربذار سیاسذت و حکومذت در کشذورهای

عربی در خواستهای شهرومتان عرب تغییر و تحذول ایجذاد و بذه عنذوان عامذل فشذار بذر حکذا
کشورهای عربی عمل کرد و اعتماد مبتنی بر اوها در کشورهای عربذی را کذاهش داد و خذود را بذه
عنوان رسامهای مطمئ برای مخاالبان عرب معرفی کرد.
امتقاد رهبران عرب و اقتامان آمها برای محتودکردن دسترسی به الجزیر بیامگر ایذ اسذت کذه
الجزیر در جذب مخاالبان ،اقنا آمها و تغییر فرهن

سیاسی جوامع عربی موفق عمذل کذرد .دولذت

اردن در سال  1332دفتر الجزیر در امان را به متن  6ما بست .کشورهایی مظیذر عذراق ،عربسذتان،
بحری  ،کویت ،الجزایر ،مصر و مراکش در چنت موبت پخش برمامههای شبکه الجزیر را منع کردمذت
) .(Da Lage, 2005: 56مقامان عرب الی چهار سال اول فعالیت الجزیر ( 1336تذا  )8111بذیش از
 411شکایت رسمی راجع به برمامهها و خبرهای بتون سامسور الجزیر به مقامان قطری ارائه دادمذت
)« .(Gambill, 2000: 2عبتاهلل ب عبتالعزیز ،»1پادشذا سذابق عربسذتان ،در سذال  8111در اجذ س
«شورای همکاری خلی فارس» در مسقط ،به شتن از الجزیر امتقاد و ای شذبکه را مذتهم کذرد کذه
موجب اخت ف میان کشورهای عضو ای شورا ،بتما کردن اعضای خامتان سلطنتی سعودی ،تهتیذت
ثبان جهان عرب و تشویق تروریسم شت است .عربستان سعودی در سال  8118سذفیر خذود را در
واکنش به مو عملکرد الجزیر از قطر فراخوامت ).(Da Lage, 2005: 56
در حالی که حکا عرب از عملکرد الجزیر ماراضی و عصبامی بودمت ،شذهرومتان عذرب از
ای شبکه قطری استقبال کردمت و شبکه الجزیر در کشورهای عربی به عنوان شبکه پرالرفذتار
و پربیننت محسوب میشود .مطابق مظرسنجی سال 8118مؤسسه «گالوپ ،»8الجزیر قطذر در 3

1. Abdullah bin Abdul-Aziz
2. Gallup
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کشور عربی مخاالبان زیادی داشته است 26 .درصت مرد کویت 47 ،درصت مرد عربستان44 ،
درصت مرد اردن 17 ،درصت مذرد لبنذان و  81درصذت مذرد مذراکش ،شذبکه الجزیذر را بذر
رسامههای دیگر ترجی میدادمت ( .)Saad, 2002: 2در سال  8112میز در یک مظرسنجی اعذ
شت  48.7درصت مرد مصذر 67.1 ،درصذت اردمذیهذا 22.6 ،درصذت کذویتیهذا 42.2 ،درصذت
مراکشیها 64.1 ،درصت عربستامیها 46 ،درصت سوریهذا و  72.2درصذت شذهرومتان امذاران
شذت کذه

الجزیر قطر را یکی از سه منبع خبری خود مذیدامنذت .در ایذ مظرسذنجی مشذخ

الجزیر حتی در میان اعراب اسرائیلی میز محبوبیت زیادی دارد و  27درصذت اعذراب اسذرائیل
الجزیر را به عنوان اولی و  81درصت هم به عنوان دومی منبع خبری خود اعذ

کردمذت23 .

درصت بحرینیها 31 ،درصت مصریها 36 ،درصت اردمیهذا 32 ،درصذت کذویتیهذا 31 ،درصذت
مراکشیها 34 ،درصت عربستامیها 31 ،درصت تومسیها و  36درصت شهرومتان امذاراتی اعذ
کردمت به خبرهای الجزیر االمینان دارمت ( .)Choubaki, 2009: 117-118در سال  8111میز 21
درصت فلسطینیها از شبکه الجزیر به عنوان اولی منبع خبری خود استفاد میکردمت و تنها 11
درصت از شبکه «العربیه» عربستان تغذیه میشذتمت ) 36 .(Bonsey and Koogler, 2010درصذت
دامشگاهیان عرب میز شبکه تلویزیومی الجزیر قطر را یک منبذع خبذری مطمذئ اعذ

کردمذت

) .(Geara and Staugaard Johansen, 2010: 4ای آمارها بیامگر موفقیذت دیپلماسذی عمذومی
قطر و تقویت مفوذ ای کشور در کشورهای عربی است.

 .7حمایت الجزیره از انقالبهای عربی 2711
چهار حاکم جهان عرب در کشذورهای تذومس ،مصذر ،لیبذی و یمذ کذه مجموعذا 183

سذال1

حکومت کرد بودمت ،در سال  8111از قترن برکنار شت و بقیه حکا میز پایههای قترنشذان
سست شت .الجزیر در جریان ای امق بهای عربی جریان آزاد اال عان را در اختیار گرفذت.
الجزیر از الریق پخش تصاویر اعتراضهای عربی و پوشش راهبردهای خش حکومذتهذا و
مقض حقوق بشر« ،امگیز سازی» را که یکی از مهمتذری وظذای

رسذامههاسذت ،در مخاالبذان

 .1زی العابتی ب علی در تومس  81سال ،حسنی مبار در مصر  11سال ،معمر قذافی در لیبی  41سذال و علذی
عبتاهلل صال در یم  11سال حکومت کردمت.
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خود به خوبی ایجاد کرد و «مشارکت اجتماعی» که ارتبا مستقیمی با «امگیذز سذازی» دارد را در
اعتراضهای ضت حکومتی در جوامع عربی افزایش داد .الجزیر با ایفای مقش «همگ ساز» ،یکذی
از عوامل اصلی پیومتدهنت جمعیت معترض عرب با یکتیگر و اعطای «هویت جمعذی» بذه آمهذا
بود است .عملکرد الجزیر در اال

رسامی و پوشش اعتراضهذای عربذی بذه گومذهای بذود کذه

برخی از محققان رسامهای مظیر «لورمس پی تا » 1و «آرمو تاوش» 8بر ای باورمت که امقذ بهذای
عربی را بایت «امق ب الجزیر » دامست ،زیرا اگر پوشش رسامهای الجزیر مبود ،مرد عذرب موفذق
به برکنارکردن حاکمان چنت دههای که همه ابزارهای قترن را میز در اختیار داشذتنت ،ممذیشذتمت
) .(Pintak, 2011: 3 and Tausch, 2011: 9برخی دیگر از افراد مظیر «وضام خنفر ،»1متیر سذابق
الجزیر  ،و «مبیل ریحامی» ،4گزارشگر الجزیر در تومس ،میز معتقتمت الجزیر ابزار امق ب مبذود و
امق ب را ایجاد مکرد ،اما وقتی تحوالن در کشورهای عربی آغاز شت ،الجزیر در مرکز تحذوالن
قرار داشته است .ای افراد بر ای باورمت که اگر تغییر در جهان عرب اجتنابماپذیر بذود ،الجزیذر
با عملکرد و پوشش رسامهای خود «تسهیلکننت » 2تغییران بود .مبیل ریحامی ای عملکرد الجزیر
را با مفهو مارکسیستی «جبرگرایی» 6توضی میدهت« :وقتذی مذارکس از مقذش امسذان در تذاریخ
سخ میگویت ،آن را شبیه وضعیت یک زن باردار میدامت که بایت هر الور شت زایمذان کنذت ،امذا
حضور یک «ماما» به ای زن باردار در زایمان راحتتر کمک میکنت .جهان عذرب هذم شذبیه زن
بارداری بود که پتامسیل تغییر امق بی و عمیق را داشته است .الجزیر و رسامهها میز مقش «ماما» را
در ای تغییران ایفا و بروز تغییر را تسذهیل کردمذت» )« .(Abdelmoula, 2012: 251-261هذی ری
کلینتون» ،وزیر خارجه وقت آمریکا میز روز دو مارس 8111در توصی

عملکرد شذبکه الجزیذر

در جریان اعتراضهای سال  8111جهان عرب به «کمیته روابط خارجی سنا» اع

کرد« :الجزیر

در حال تغییر افکار و گرایشهای مرد است .آن را دوست داشذته باشذیم یذا از آن متنفذر باشذیم،
الجزیر واقعا مؤثر است» ).(Radia, 2011
1. Lawrence Pintak
2. Arno Tausch
3. Wadah Khanfar
4. Nabil Raihani
5. Facilitator
6. Determinism
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 .9انگیزهسازی الجزیره :مطالعه موردی انقالب  27ژانویه مصر
الجزیر قطر یکی از مهمتری منابع اال عاتی مرد معترض مصر در جریان امق ب  82ژامویه ای
کشور بود .بر خ ف امق ب تومس ،الجزیر در امق ب مرد مصر تعتاد زیادی خبرمگار داشت و
همی سبب شت یکی از بزر تری دفاتر خود را در قاهر سذازمامتهی کنذت .عذ و بذر الجزیذر
عربی ،الجزیر امگلیسی و «الجزیر مباشر »1میز پوشش بتون توقفی از رختادهای مصذر ،بذه ویذژ
«میتان تحریر» قاهر داشتنت .میان الجزیر و مرد مصر ارتبا مزدیکی ایجاد شت؛ بذه محذوی کذه
معترضان مصری در میتان التحریر قاهر صفحه بزرگذی مصذب و برمامذههذای الجزیذر را تماشذا
میکردمت .الجزیر در بحران مصر میز از سیاسذت اسذتفاد از گذزارشگذران محلذی و شذهرومتان
استفاد کرد« .جمال شذیال ، »8یکذی از خبرمگذاران مصذری تذیم الجزیذر  ،در اهمیذت اسذتفاد از
خبرمگاران محلی عنوان کرد که «امتیاز خبرمگاران محلی دامش ،فهم و زبان آمهاسذت .مذ خذود
مصری هستم .م اهمیت میتان تحریر و مماد آن را میدامم .م میتذوامم شذرایط میذتان تحریذر
زمان امق ب را با دو ما قبل از آن مقایسه کنم؛ به خاالر اینکه م امتخابان پارلمامی موامبر 8111
مصر زمان مبار را از همی میتان پوشش داد  ».موضو دیگر ای اسذت کذه در امقذ ب مصذر
میان الجزیر و شبکههای اجتماعی هماهنگی زیادی وجود داشته است .وقتی در  82ژامویه 8111
حاکمان مصر تصمیم گرفتنت ارتبا با موبایل و اینترمت را قطع کننت ،فعاالن و شهرومتان مصذری
تصاویر و فیلمهای خود را به دفتر الجزیر دادمت .از ای رو ،وزارن اال عذان مصذر روز سذیا
ژامویه  8111سیگنال الجزیر را از ماهوار «مایل ست» قطع کرد .مقامذان الجزیذر فرکذامسهذای
جتیت خود را در ماهوار های «عرب ست» و «هاتبرد» قرار دادمت و فعذاالن مصذری میذز از الریذق
وسایل ارتباالی جتیت ای فرکامس ها را بذه هذزاران معتذرض ایذ کشذور االذ

دادمذت .اهمیذت

برمامهها و پوشش خبری الجزیر از تحوالن مصر به حتی بود که حتاقل  11شذبکه مذاهوار ای
منطقه از جمله «االقصی»« ،1سهیل»« ،4المستقل» 2و  ...برمامههای خذود را بذا برمامذههذای الجزیذر
1. Al Jazeera Mubasher
2. Jamal Shayyal
3. Al Aqsa
4. Suhail
5. Al Mustaqillah
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جایگزی کردمت .در عی حال ،الجزیر استراتژیهای پوشش خبری خود را تغییذر داد .بذه لحذاظ
فنی ،الجزیر ابزارهای کوچک و د دستی ضبطکننت را با دوربی هذای حرفذهای کذه معمذوال بذه
مجوز میاز دارمت و قابل ردیابی میز هسذتنت ،جذایگزی کذرد .بذه لحذاظ لجسذتیک ،گذزارشگذران
الجزیر به سیستمهای امتقالی کوچک مجهز و موفق شتمت خبرها و تصاویر خود را سریعا ارسذال
کننت .بذه لحذاظ امسذامی میذز الجزیذر از شذاهتان و گذزارشگذران محلذی اسذتفاد زیذادی کذرد
) .(Abdelmoula, 2012: 255- 258وبسایت الجزیر میذز تحذوالن مصذر را بذه لحذاظ خبذری،
گزارش و تفسیر پوشش جامعی داد .بازدیت از وبسایت الجزیر در الول بحذران مصذر در سذال
 8111تا  8211درصت رشت داشته است ) .(Ricchiardi, 2011: 5از ای رو ،میتوان گفذت شذبکه
الجزیر قطر مقش زیادی در تتاو اعتراضهای مرد مصر ضت حسنی مبذار و تحذوالن مصذر
پس از سقو مبار ایفا کرد است.

نتیجهگیری
در ای موشتار ،ضم تعری

قترن مذر از دیذت جذوزف مذای ،مظریذهپذرداز مذولیبرال روابذط

بی الملل ،عنوان شت که قطر از جمله کشورهای کوچکی است که در قترن مر در حوز هذای
مختل

داخلی و در عرصه سیاست خارجی سرمایهگذاری زیادی امجا داد است .دولت قطذر

به عنوان یک دولت کوچک ،راهبرد «برمتسازی» در دو حوز داخلذی و خذارجی را بذا هذتف
تقویت شهرن و اعتبار خود که در ذان قترن مر قرار دارد ،در دستور کذار سیاسذیاش قذرار
داد .در ای میان ،تأسیس شبکه الجزیر و راهبردهای متفاون ای شذبکه در مقایسذه بذا دیگذر
شبکههای عربی از جمله راهبرد تابوشکنی ،ضت تشکی تی عملکردن ،امگار سذازی معکذوس،
در اختیار گرفت جریان اال عان در جهان عرب ،توجه به هویت عربی و اس می به خصوص
در جن های آمریکا و اسرائیل علیه کشورهای عربی و اس می و امگیز سذازی بذرای مخالفذان
حکومتهای عربی سبب شت ای شبکه قطری با رشت قابل م حظه مخاالبان مواجه شود .رشت
مخاالبان الجزیر تقویت شهرن قطر در دو سط منطقهای و جهذامی را در پذی داشذته اسذت.
اتخاذ راهبردهایی مظیر بهر گیری از کارکنان محلی برای پوشش تحذوالن کشذورهای عربذی و
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همننی در اختیار قراردادن تریبون برای مخالفان حکومتهای عربی سبب شت اعتبار الجزیذر
میز افزایش یابت .در عی حال ،شبکه الجزیر قطذر از امقذ بهذا و اعتذراضهذای سذال 8111
کشورهای عربی میز به عنوان فرصتی برای ایفای مقش حمایتی (به اسذتیناق بحذران بحذری کذه
سیاست سکون را در پیش گرفت) و تقویت امگیز مبارز ضت حکومتی میان شهرومتان عرب
در مظر گرفت؛ به محذوی کذه برخذی از تحلیذلگذران در توصذی

عملکذرد الجزیذر در ایذ

اعتراضها که در تومس ،مصر ،لیبی و یم منجر به سقو حکومت و پیروزی امق بهذا شذت،
بر مقش تسهیلکننت الجزیر تأکیت میکننت .از ای رو ،مگارمتگان ای مقالذه معتقتمذت عملکذرد
شبکه الجزیر سبب شت قطر از کشور گمنا به کشوری شذناختهشذت تبذتیل شذود و افذزایش
شهرن و اعتبار کشور کوچک قطر میز در تقویت ضریب امنیتی و کاست از تهتیذتهای امنیتذی
برآمت از ویژگی های ذاتی قطذر (وسذعت و جمعیذت امذت ) و تهتیذتهای محذیط تذنشزای
خاورمیامه تأثیر داشته است.
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