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Abstract
Modern sport has been dramatically internationalized and the strategic, conscious
and purposeful use of sport by countries to create interaction, information and
positive indexing and increase international credibility to increase activism and
pursue foreign policy goals can be attributed to related on sports diplomacy. Sport
has a positive role as one of the tools in diplomacy and politics. Sports diplomacy
has become a tool for governments to use to improve their positions and
credibility. Therefore, it is important to address the issue that in addition to
military or political power, there are other and less costly ways in which countries
can achieve their goals. Qatar is one of these countries that, despite its special
geographical location, is using this type of diplomacy to achieve its regional and
international goals. In this regard, the main question of the forthcoming article
was how sports diplomacy affects Qatar's international prestige. Using descriptive
analytical method, it is hypothesized that Qatar has been able to host the 2022
FIFA World Cup through sports diplomacy, with four components: becoming an
important regional player, an important opportunity for public diplomacy and
power. Soft, participation in peace and security and attracting public opinion, play
a serious role for itself and ultimately increase its international prestige and
prestige.
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چکیده
ورزش مدرن به طرز چشمگیری بینالمللی شده و استفاده استراتژیک ،آگاهانه و هدفدار از
ورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل ،اطالعرسانی و ایجاد نمایهای مثبت و افزایش اعتبار
بینالمللی جهت افزایش کنشگگگگری و ییگیری اهداف سگگگیاسگگگت مارجی را میتوان به
دیپلماسی ورزشی ربط داد .ورزش بهعنوان یکی از ابزارهای موجود در دیپلماسی و سیاست
دارای نقشگگی مثبت اسگگت و دیپلماسگگی ورزشگگی به ابزاری برای دولتها تبدیل شگگده تا با
اسگگتفاده از آن ،جایگاه و اعتبار مود را بهبود بنشگگند؛ بنابراین مهم اسگگت به این موضگگوع
یردامته شگگود که عالوه بر ردر های نظامی یا سگگیاسگگی ،راههای دیگر و کمهزینهتری نیز
وجود دارد که کشگگورها بتوانند به اهداف مود برسگگند .ر ر یکی از این کشگگورهاسگگت که با
وجود مورعیت جغرافیایی ماص آن ،در حال ا ستفاده از این نوع دیپلما سی برای ر سیدن به
اهداف من قهای و بینالمللی مود اسگگت .در همین چارچو  ،یرسگگش امگگلی مقاله ییش رو
اینگونه بیان شد که دیپلماسی ورزشی چگونه بر یرستیژ بینالمللی ر ر تأثیرگذار است و با
اسگگتفاده از روش تیلیلی تومگگیفی این فرضگگیه به دسگگت آمد که ر ر توانسگگته از طری
دیپلما سی ورز شی و در ذیل آن گرفتن ح میزبانی جام جهانی فوتبال در سال  ،2022با
چهار مؤلفة تبدیل شگگدن به یک بازیگر مهم من قهای ،فرمگگت مهم دیپلماسگگی عمومی و
ردر نرم ،مشگارکت در مورد مگلو و امنیت و جذ افکار عمومی ،نقشگی جدی برای مود
ییدا کند و در نهایت یرستیژ و اعتبار بینالمللی مود را افزایش دهد.
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مقدمه
مسابقات و رقابتهای پرطرفدار در سطح جهانی و بینالمللی از جمله جام جهانی
فوتبال ،برای کشووورها و بهخصووو

کشووور میابا  ،میتواند فرصووت مهمی برای

دستیابی به اهداف خود از جمله اهداف سیاسی به حساب بیاید .کشورها با کسب
حق میابانی رقابت های بارگ ورزشوووی ،قدرت یهوی و یر ییوی خود را تقویت
مینمایود و یالوه بر ا ستفاده از مایتهای اقت صادی و تجاری چوین موقعیتهایی،
خود را بیش از پیش به سیا ست بینالملل معرفی میکوود و سعی دارند پر ستیژ و
ایتبار خویش را بین ملت ها افاایش دهود .بعد از پایا جوگ سووورد مطالعات در
خ صو

دیپلما سی افاایش یافته و در این را ستا ،بخش ورز شی به بخ شی جدید

از دیپلماسووی کشووورها تبدیل شووده اسووت و مویووویات جدیدی را وارد رواب
بینالملل کرده اسوووت .ورزش میتواند در چارچوب رواب دیپلماتیک گسوووتر
بی شتری را در حوزه رواب بین ک شورها برای دولتها فراهم آورد ،رهبرا و افراد
بل ودپا یه بو مایاند ،پیوند بین م لت ها را کمهای وهتر و کمخطرتر پا یهریای ک ود و
جایگاه و ایتبار کشورها را ارتقا دهد .اینها نمونههایی از اهمیت پیوند دیپلماسوی
و ورزش را ن شا میدهد .در این میا  ،از آنجایی که قطر از یک سو در موطقهای با
چالشهای فراوا قرار دارد و از سوی دیگر همواره در سیا ستهای تعریفی خود
به دنبال ایجاد تصویری مثبت از کشورش بوده است ،باید با بهکارگیری روشهای
نوین به هدف خود برسوود .بر این اسوواپ پژوهش پیش رو درصوودد پاسو به این
پرسش است که «مهمترین مؤلفههای استفاده از دیپلماسی ورزشی توس قطر برای
افاایش پرستیژ و ایتبار بینالمللی خود چیست؟»
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در این مقاله ابتدا به طرح چارچوب مفهومی دیپلماسوووی ورزشوووی پرداخته
میشود؛ سپس بخشهووووای ورزش ،سیاست و رواب بینالملل (و ارتباط این سه
حوزه) ،سووو یاسووووت خارجی قطر (ا هداف و ج هتگیری ها) ،ورزش در قطر
(استراتژیها ،افتخارات و میابانیها) ،میابانی قطر برای جام جهانی ( 2022اهمیت
رقابت جام جهانی و نحوه گرفتن حق میابانی قطر برای سوووال  )2022و در پایا
دیپلماسی ورزشی و افاایش ایتبار بینالمللی کشورها (نقش دیپلماسی ورزشی در
افاایش پرستیژ قطر و مؤلفههای آ ) تبیین و بررسی خواهد شد.
 .1رهیافت نظری
دیپلماسووی ورزشووی ابااری اسووت برای دسووتیابی به اهداف سوویاسووت خارجی که
جذابیتهای مختلفی برای دولتها دارد؛ از جمله رشد چشمگیر تصویر بینالمللی،
قدرت و جذابیت گسوووترده ورزش و این باور که ورزش با نیروی موحصوووربهفرد
قدرت نرم ،ظرفیت کوار هم قرار داد جوامع دور از هم را دارد

( Philpott, 2016,

 .)p. 4دیپلماسی ورزشی را میتوا بهیووا استفاده از افراد و رویدادهای ورزشی
برای تعامل ،اطالعرسووانی و ایجاد چهرههای محبوب در بین مردم و سووازما های
خارجی ،برای پیشبرد سیاست خارجی دولتها ( )Murray, 2017, p. 845و همچوین
استفاده از آ برای مقاصد سوووویاسی و تنمین موافع ملی (رنجکش ،اصغری ثانی،
محقر،1392 ،

 )169 .تعریف کرد .برای تو صیف دیپلما سی ورز شی دو روش

وجود دارد؛ در مورد نخست ،دیپلماسووووی ورزشی ابااری است که دولتها برای
دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود به کار میگیرند و دوم که شاید مشهودتر
اما کمتر قابل درک باشووود ،مربوط به نویی دیپلماسوووی اسوووت که توها در ارتباط
چودوجهی بین بازیگرا متوویی قابل فهم ا ست که ورزش بینالمللی را امکا پذیر
میسوووازد .اینها میتوانود شوووامل دولتها ،بازیگرا

یردولتی مانود فدراسووویو

بینالمللی فوتبال ( )FIFAیا کمیته بینالمللی المپیک ( ،)IOCشوورکتهای حقوقی،
تلویایو  ،امویت و رسووانههای پوشووشدهوده ،تیمها ،انجمنهای ورزشووی ملی و
سازما های جامعه مدنی با شود که همه یک شبکه گ سترده دیپلما سی را ت شکیل
میدهود و یک شوووکل موحصوووربهفرد از مذاکره ،نمایودگی و ارتباطات را دارند
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( .)Murray, 2013, p. 193دیپلما سی ورز شی بهطور فاایودهای مورد توجه دولتها
قرار گرفته است ،زیرا میتواند دیپلماسی سوتی یک کشور را تقویت و تکمیل کود.
در واقع ،دولتها سووورمایهگذاریهای کالنی جهت میابانی مسوووابقات ورزشوووی
بینالمللی برای به د ست آورد ماایا ،فر صتها و سرمایهگذاریهای خا

قبل،

حین و پس از تصمیمگیری رسمی برای گرفتن حق میابانی این رویداد ،در کشور
خود انجام میدهود ( .)Ecastro, 2013, p. 198امروزه از نظر پژوهشووگرا  ،ورزش
یک فعالیت سرگرمکوود پارهوقت نی ست ،بلکه مو یویی یلمی با پتان سیل فراتر
رفتن از یر صه شای ستگیهای حرفهای آ ا ست .ورزش ،دیگر یک مو یوع ساده
نیسووت که در حوزه زندگی خصوووصووی یک فرد بازی میشووود؛ بلکه یک مس و له
اجتمایی ،سیا سی ،فرهوگی ،اقت صادی و دیپلماتیک ا ست ( صبا یا ،1394 ،

.

 .) 146بعد از پایا جوگ سرد ورزش و م سائل مربوط به آ  ،به بخش جدیدی از
دیپلماسوویهای مهم کشووورها تبدیل شووده و مویووویات جدیدی را وارد رواب
بینالملل کرده اسوووت .کشوووورها با برگااری رقابت های بارگ ،قدرت یهوی و
یرییوی خود را تقویت خواهود کرد و ک شورهای ثروتمود دنیا با ا ستفاده از چوین
موقعیتهایی ،یالوه بر مایتهای اقتصادی و تجاری ،خود را به سیاست بینالملل
بیش از پیش معرفی میکوود و سوووعی دارند جایگاه و ایتبار خود را بین ملت ها
افاایش دهود .از ایوجا ست که ورزش و سیا ست و بهطور ویژه با دیپلما سی پیوند
مییابد.
 .2ادبیات پژوهش
از پژوهشهای داخلی در حوزه دیپلماسووی ورزشووی میتوا به مقاالت زیر اشوواره
کرد:
 «برندسوووازی در دیپلماسوووی نیچهای قطر» ،از دکتر محمدجواد رنجکش،حسین اصغری ثانی و دکتر احمد محقر :بر اساپ دستاوردهای این نوشتار ،قطر با
تمرکا موابع خود در قالب دیپلماسی نیچه توانسته در حوزههای مختلف خود را به
برند تبدیل نماید.
« -دیپلماسووی ورزشووی» از یلی صووبا یا  :در این پژوهش نتیجهگیری شووده

350

سازمانهای بینالمللی ♦ سال  ♦ 5شماره  ♦ 2پیاپی  ♦ 15تابستان1401

است که نقش ورزش و فعالیتهای ورزشی از یک فعالیت بدنی و سرگرمی فراتر
رفته و کارکردهای مختلفی از جمله سیاسی و بینالمللی پیدا کرده است؛ بینالمللی
شد ورزشها بایث شده کشورها برای پیشبرد موافع ملی و تحقق اهداف سیاسی
و بینالمللی به ورزش توجه کوود.
 «جایگاه دیپلماسوووی ورزش در رواب بینالملل جمهوری اسوووالمی ایرا ؛رویکرد کیفی مبتوی بر تحل یل محتوا» از م هدی شوووریعتی فیضآ بادی و محمود
گودرزی :در این مقاله آمده که از طریق دارا بود اسوووتراتژی مواسوووب در زمیوه
دیپلماسووی ورزش ،بسوویاری از فرصووتها برای توسووعه رواب بینالملل در اختیار
کشورها قرار دارد.
« -م طال عه تطبیقی دیپل ماسوووی ورزش در توسووو عه رواب

خارجی ایرا و

کشورهای موتخب» از مهدی شریعتی فیضآبادی :بر اساپ مطالب این مقاله ،امروز
ورزش و ن هاد های ج هانی آ مان ود کمی ته بینالمللی المپ یک بهیووا بارگترین
ارزش مشترک جوامع ،فارغ از هرگونه رنگ قومی و نژادی ،سبب تحقق دهکدهای
بهواقع جهانی با شتابی روزافاو شده ا ست .ک شورهای تو سعهیافته و نوظهور در
زمیوه اقتصووادی با اسووتفاده از راهکارهای گوناگو به دنبال اهداف کال سوویاسووی
خود در بستر ورزش هستود.
در مقاالت و آثار خارجی نیا میتوا به آثار «ا ستوارت موری» ا شاره کرد که
حوزه مطالعه ای شا در خ صو

دیپلما سی ورز شی ،تعریف و تو ییح آ ا ست.

مقاله « پائول براناگا » و «ریچارد جولیانوتی» ( )2014در مویووووع قطر ،ورزش
جهانی و جام جهانی است که در آ قدرت و سلب قدرت نرم در این باره توییح
داده شده است؛ بوابراین مقالة حایر نخستین مقاله در بررسی کاربست دیپلماسی
ورز شی در خ صو

افاایش پر ستیژ و ایتبار بینالمللی در خ صو

ک شور قطر

است که میابا جام جهانی بعدی فوتبال است.
 .1-2ارتباط ورزش و روابط بینالملل

حوادث و و قایع دن یای حایووور نشووووا مید هد که امروزه ورزش بهطور
اجتوابناپذیری با سیا ست پیوند خورده ا ست و یکی از ملاومات ا سا سی زندگی
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اجتمایی و از یر صههای ب سیار مهمی ا ست که حکومتها ،افراد و سازما های
بینالمللی با آگاهی کامل از ابعاد سیا سی -اجتمایی آ  ،همواره تمایل دا شتهاند تا
از آ برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود بهرهبرداری کوود .تمایل افکار یمومی
جها به کسوووب اخبار و اطالیات مربوط به رویدادهای ورزشوووی از یکسوووو و
انعکاپ گ سترده وقایع ورز شی از طریق ر سانههای جمعی از سوی دیگر بایث
شده است که قلمرو ورزش و سیاست روزبهروز به هم نادیکتر شود؛ بهطوریکه
دوری یرصه ورزش از دنیای سیاست و جدایی آ از بازیهای سیاسی ،دیگر امر
سادهای به نظر نمیر سد .اکوو آ شکارا شاهد تنثیر توشها و بحرا های بینالمللی
و ملی بر ورزش هستیم و میبیویم که یرصه ورزش بهتدریج محلی برای رقابتها
و رویاروییهای کشووورها و افراد سوویاسووی و هدف مهم سوویاسووتگذاریهای
بینالمللی و ملی شده و نقش ب سیار مهمی را به خود اخت صا

داده ا ست .حتی

تعدادی از حکومتها از ورزش بهیووا اباار ایمال فشار بر سایر کشورها استفاده
میکوود؛ بهویژه که این روش نسوووبتاه سوووهل و فاقد خطرهای معمول و رایج در
رویاروییهای بین دیگر کشورها است.
همچوین ،گسووترش و وسووعت فو العاد کاربرد وسووایل ارتباطجمعی ،بهویژه
و سایل ارتباط شویداری و دیداری ،یر صه ورزش را به صحوه نمایش جهانی بدل
کرده ا ست و بر این ا ساپ تعجبی ندارد اگر م شاهده کویم از سالهای دهة 1960
میالدی به بعد ،برخی جریا ها و حرکتهای سوویاسووی به برکت حگووور گسووترده
وسایل ارتباطجمعی در یرصههای ورزشی ،توانستود از اجتمایات ورزشی به نفع
خود و در جهت بیا افکار و خواسوووتههای خویش بهرهبرداری کوود (دوسوووتی و
دیگرا ،1391 ،

 .)14 .رواب

صمیمی چین و آمریکا که با دیپلما سی پیوگپوگ

در  1971تسهیل شد ،مانع بازیابی جایگاه حاب کمونیست چین در سازما ملل و
رواب دیپلماتیک با دیگر قدرتهای ربی را از میا برداشوووت .این دسوووتیابی به
موفقیت سیا سی ،راه را برای پیو ستن چین به  IOCو سایر سازما های ورز شی
بینالمللی هموار کرد ()Qingmin, 2013, p. 220
آفریقای جووبی برای جلب حمایت از مبارزات انتخاباتی خود در میا ایگای
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«کونکاکاف» فیفا (آمریکای شوومالی ،آمریکای مرکای و حوزه کارائیب) سووعی در
جلب احساسات پا آفریقایی داشت ( .)Ndlivu, 2010, p. 148امروزه جامعه جهانی
با ورزش پیوندی جدایی ناپذیر دارد .ورزش بینالملل با سوووازوکارها و نهادهای
بارگ خود از جمله کمیته بینالمللی المپیک ( 211یگوووو) و فیفا ( 206یگوووو)
توان سته ا ست حتی از سازما ملل متحد ( 193ی گو) نیا پی شی بگیرد و موفقیت
یک کشووور در این رویداد با ایتباری جهانی همراه باشوود (شووریعتی فیضآبادی،
،1398

.)126 .

ورزش همچوین یک تجارت سودآور ا ست .رویدادهای ورز شی میتوانود از
طریق حامیا مالی ،قراردادهای دولتی و خ صو صی و گرد شگری ،هم برای دولت
و هم برای مشووا ل خصوووصووی درآمد زیادی کسووب کوود .این رویدادها همچوین
میتوانود برای جلسوووات یررسووومی رهبرا بهانة بارگی باشوووود و دیپلماسوووی
گ ستردهای را فراهم آورند که در آ ب سیاری از رهبرا

سیا سی با یکدیگر دیدار

کوود .از رویدادهای ورز شی میتوا برای ایجاد میراثی برای ک شور میابا و بهبود
چهر این کشوووور در جها اسوووتفاده کرد (.)Trunkos & Heere, 2017, pp. 6-13
ورزش بینالمللی فرصوووت هایی را برای دو لت ها ای جاد میک ود تا انواع مختلف
برتری را از قدرت ورزشوووی خود گرفته تا ایدئولو ی یک سیستم خا

دولتی از

خود نشا دهود (.)Murray & Pigman, 2014, p. 1100
در رواب بینالم لل زمانی که ورزش یملکردی فراتر از یک بازی را فراهم
میکود ،همی شه مورد ا ستقبال دولتها قرار میگیرد .بهیووا مثال ،ک شورها ن سبت
به المپیک بینالمللی طمع دارند ،زیرا این بازیها فرصوووتهای یظیم دیپلماسوووی
یمومی را ایجاد میکوود

(2017, p. 843

« .)Murray,گریکس» چهار دلیل را برای

ورود ورزش به دیپلماسوی و روابووووو بینالملل بیا میدارد )1 :ورزش میتواند
صدای یک ملت را رساتر به گوش سایر سیاستمدارا برساند و نقش مکمل برای
سوویاسووتهای یک دولت داشووته باشوود؛  )2رویدادهای بارگ ورزشووی برای ملت
میابا  ،فرصووتهای مهم دیپلماتیک یمومی را مهیا مینمایود؛  )3دولتها دیگر به
ورزش بهیووا پدیدهای ایافه یا مکا بکر نگاه نمیکوود؛  )4دیپلماسی رشتههای

سنجش ارتباط بین دیپلماسی ورزشی و پرستیژ بینالمللی کشورها

353

ورزشی به حکومتها اجازه میدهد تا در زمانی که رواب دیپلماتیک آ ها یعیف
یا قوی ا ست ،انعطافپذیری قابلتوجهی را در آ سوی و یعیت سیا سی از خود
نشا دهود (شریعتی فیضآبادی ،گودرزی ،1394 ،صص.)96-97 .
 .2-2سیاست خارجی و ورزش در قطر
 .1-2-2سیاست خارجی

برای تبیین سیا ست خارجی قطر ،باید از دیپلما سی ک شور کوچک بهره گرفت .در
نظام بینالملل ،همی شه به ک شورهای کوچک بهیووا ک شورهای آ سیبپذیر نگاه
می شود؛ ولی بارها اتفا افتاده که این ک شورهای کوچک از یک نقطه خا

خود

در سوویاسووت بینالمللی و موطقهای بهخوبی اسووتفاده کرده و تنثیر قابلتوجهی بر
م سائل جاری جها گذا شتهاند (رنجکش ،ا صغری ثانی ،محقر،1392 ،
کشورهای کوچک دارای برخی از ویژگیهای خا

.)146 .

ه وستود :آ ها جمعیتی اندک

دارند؛ قلمرو سوورزمیویشووا محدود اسووت؛ حاکمیت ملی در این کشووورها جا با
وابسوووتگی ،آ هم بهطور شوووکووده ،برقرار نمیشوووود؛ در اکثر مواقع ،در مجاورت
کشورهای بسیار بارگ و به یبارتی در سایه آ ها قرار دارند؛ بوروکراسی حکومتی
آ ها محدود و در بیشوووتر موارد متمرکا اسوووت .دولتهای کوچک برای مقابله با
آ سیبپذیریها با هر ابااری به دنبال برج ستهنمایی خود در یر صههای موطقهای و
بینالمللی هسووووتود .از زما شکلگیری نظام بینالملل ،دولتهای کوچک همواره
کو شیدهاند در تالشهای دیپلماتیک د ستهجمعی ح گور یابود تا بتوانود موجودیت
خود را بهیووا دولتهای حاکمیتدار حفظ کوود (طالبی آرانی،1392 ،

.)2 .

کوچک بود و جمعیت کم قطر ب سیاری از روندهای سیا ست خارجی آ را
تویوویح میدهد .با این حال ،آنچه شوورای را دشوووارتر میکود این اسووت که این
کشور توس کشورهای بارگ ایرا از شمال و یربستا سعودی از جووب احاطه
شده است .موقعیت جغرافیایی شکوود قطر ،به اتخای دیپلماسی و مذاکره نیاز دارد
( .)Abu Sulaib, 2017, p 35قطر سیا ست خارجی خود را قبل از هر چیا بر ا ساپ
نیاز به بقا بهیووا یک موجودیت م ستقل تعیین میکود .این در موطقه بیثبات یک
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چالش خا

ا ست ( .)Boyce, 2013, p. 367همچوین سیا ست خارجی فعال قطر

معمواله پیامد اقدامات ج سورانه آ برای برندهای دولتی تلقی می شود .برند سازی
دولتی ،نگاه سووورما یه گذارا و تجارت بینالمللی را به خود جلب میکود .در این
بوواره می توا بووه رویوودادهووای آموزشوووی ،فرهوگی و ورزشوووی توجووه کرد
( .)Mohammadzadeh, 2017, p. 27سیا ستهای قطر به سمت ترویج یک ت صویر
مثبت بینالمللی از کشوووری در حال پیشوورفت ،مدر  ،قابل ایتماد برای تجارت و
بیطرف ا ست که سیا ستهای آ مطابق با هوجارها و ارزشهای بینالمللی ا ست
(.)Pulliam, 2013, p. 1
در مسائل سیاسی موطقهای نیا بایستی سیاست خارجی قطر را در نظر گرفت.
قطر در مورد مسوووائل موطقه همواره خواها این بوده اسوووت که بین قدرتها (از
جمله جمهوری اسالمی ایرا و یربستا سعودی) تواز قدرت وجود داشته باشد.
این کشووور وابسووتگی خود به یربسووتا را کاهش داده و بعد از بحرا سوووریه نیا
سعی داشته است که رابطة خود را با ایرا محدود کود؛ به همین جهت سعی کرده
ا ست با برقراری تعادل در سیا ست خارجی خویش در رابطه با قدرتهای موطقه،
خود را از لحاظ قدرت در جوبه های گوناگو به آ ها نادیک نماید یا حتی در
بسوویاری از مویووویات از آ ها یبور کود .این مهم نیازمود قدرتیابی در مسووائل
موطقهای و بینالمللی از جمله در حوزه دیپلما سی ا ست؛ بوابراین به نظر میر سد
قطر در تالش برای ر سید به اهداف خود ،رواب دیپلماتیک و دیپلما سی یمومی
خود را با کشورهای جها افاای وش داده است و در این راه از برنامههای جهانی و
بینالمللی مهم استقبال خواهد کرد.
 .2-2-2ورزش و اهداف ورزشی قطر

برای توییح و تبیین اهداف ورزش در هر کشوری باید اساسوامه و استراتژیهای
آ را م طال عه کرد .طبق اسوووتراتژی بخش ملی ورزش قطر (کمی ته المپ یک قطر
 )a2011سووه دلیل برای دسووتیابی به موفقیت ورزشووی قطر وجود دارد )1 :توسووعه
بهیووا یک کشور سالم؛  )2بهبود رواب بین ملتها؛  )3تبدیل شد به یک قطب
ورزشوووی جهانی .در ادبیات دانشوووگاهی ،بر یواملی مانود کسوووب ایتبار جهانی،
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دسووتیابی به وحدت ملی و بهبود زیرسوواختهای کشووور نیا تنکید شووده اسووت
( .)Reiche, 2015, p. 495ورزش در قطر به لحاظ طرفداری و حگوووور در ورزش
حول محور فوت بال میچر خد .یالوه بر این ،دووم یدانی ،بسوووکت بال ،ه ود بال،
شووترسووواری ،اسووبسووواری ،کریکت و شوووا نیا طرفدارانی دارد .ورزش قطر در
سالهای اخیر پی شرفت چ شمگیری دا شوووووته ا ست؛ این مو یوع را میتوا از
قهرمانیها و مدالآوریها تا ک سب میابانیهای رخدادهای بارگ ورز شی و ایجاد
کمپهای بسیار پیشرفته و مجها برداشت کرد.
 .3-2-2افتخارات ورزشی قطر

افتخارات مهم آسیایی و بینالمللی قطر در ورزش در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1افتخارات مهم آسیایی و بینالمللی قطر در ورزش
قهرمان جام مل های حسیا2019 -
فووبال
حضور در المپیک 2016 -و 2020
حضور در مسابقات قهرمانی جهان 6 -دوره
هندبال
نایبقهرمانی مسابقات قهرمانی جهان2015 -
قهرمانی هندبال حسیا 2014 -و  2016و  2018و 2020
حضور در جام جهانی بسکتبال 1 -دوره
بسکتبال
سومی جام بسکتبال حسیا 2003 -و 2005
نایبقهرمانی والیبال ساحلی جهان2019 -
والیبال
قهرمانی ناصر العطیه در رالی جهانی2014 -
اوومبیلرانی
؛ ))Www.fivb.com؛ ()Www.fiba.basketball؛ ()Www.IHF.info؛ ((Www.the-afc.com
)(Www.wikipedia.org

 .4-2-2جذب ستارگان ورزشی

قطر از ورزش بهیووا ابااری برای جلب نگاه و توجهات جهانی اسووتفاده میکود؛
به همین دلیل خرید ستارههای گرا قیمت ورزشووووی برای تیمهای ورزشووووی و
همچوین تیم ملی قطر جدی گرفته شووده اسووت .در این باره میتوا به موارد زیر
اشاره کرد:
 یقد قرارداد با «رائول» ،ستاره سابق رئال مادرید و تیم ملی ا سپانیا تو سباشگاه السد؛
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 یقد قرارداد با « اوی» ،ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا توس باشگاهالسد؛
 یقد قرارداد با «مهدی بن یطیه» ،ستاره سابق رم ،یوونتوپ و بایر مونی وتیم ملی مراکش توس باشگاه الدحیل؛
 یقد قرارداد با «مانژوکیچ» ،ستاره سابق بایر مونی و یوونتوپ و تیم ملیکرواسی توس باشگاه الدحیل ()Www.qfa.qa؛
 ح گور ستارگا مختلف در تیم ملی هودبال قطر و با شگاههای این ک شورمانود «برتراند روین» (فرانسووووی االصووول)« ،رافائل کاپوته» (کوبایی االصووول)،
«فرانکیس مارزو» (کوبایی االصل) و «دانیل ساریک» (صربستانی االصل).
 حگوووور سوووتارگا مختلف در تیم دووم یدانی قطر مانود «فمی اوگانود»(نیجریهای االصل) و «یبداهلل هارو » (سودانی االصل) (.)Www.IHF.info
 .5-2-2میزبانیهای ورزشی قطر

نکته مهم دیگر ،سوواخت ورزشووگاهها و کمپهای بینظیر و بسوویار پیشوورفتة قطر
اسووت؛ وجود این امکانات به همراه زیرسوواختهای مواسووب از لحاظ اقتصووادی و
گردشوووگری و هتلهای باکیفیت باال بایث شوووده قطر بتواند میابا مسوووابقات و
رویدادهای مهم و بارگ ورز شی در سالهای اخیر و م سابقات پیش رو با شد .در
جدول  2به این رویدادها اشاره شده است.

2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2022

جدول  .2مسابقات و رویدادهای مهم ورزشی به میزبانی قطر
جام جهانی باشگاههای فووبال
لیگ قهرمانان حسیا (به خاطر شرایط کرونا)
وور جهانی والیبال ساحلی
مسابقات انتخابی وکنفره جهان برای بازی های المپیک
شنای جهانی
دو ماراون جهانی
گلف حماوور
وور جهانی بسکتبال 3×3
لیگ الماس دوومیدانی
جام جهانی فووبال

()The Peninsula, 24 Jan 2020
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 .6-2-2میزبانی قطر برای جام جهانی 2022

میابانی از رقابت های ورزشوووی یکی از اقدامات مهم برای اثرگذاری بینالمللی و
افاایش قدرت نرم حاکمیت در سطح جهانی ا ست .در این زمیوه قطر در سالهای
اخیر تمام تالش خود را به کار گرفته که به دسوووت آورد میابانی جام جهانی
 ،2022مهمترین نمود این اسووتراتژی حاکمیت قطر اسووت؛ زیرا در زما برگااری
جام جهانی نگاه ا لب رسووانهها و مردم جها به این رویداد و این کشووور خواهد
بود و موجب قدرت افاایی بیش از پیش این کشور در یرصه جهانی و بهخصو
موطقهای خواهد بود (« .)Madaresharghi.ir, 1399دنیل ریچ» و «تمیر سووورک» در
این باره معتقدند که جام جهانی ،با بازیهای المپیک تابسووتانی ،یکی از دو رویداد
بارگ رسوووانه های جهانی اسوووت و میابانی آ قطر را به کانو توجه گسوووترده
رسوووانه های جها تبدیل خواهد کرد؛ بوابراین روزنامهنگارا بینالمللی نهتوها
خواها گاارش در مورد بازیها ،بلکه [به دنبال خبر] در مورد خود قطر هسوووتود
( .)Reiche & Sorek, 2019, p. 108نکته مهم قابلیکر ،نحوه و چگونگی ایطای حق
میابانی جام جهانی به قطر اسووت .در دوم دسووامبر  ،2010فیفا ،از بین کشووورهای
آمریکا ،کره جووبی ،اپن ،اسوووترالیا و قطر ،میابانی را به قطریها واگذار کرد .این
نخسووتین باری بود که کشوووری از خاورمیانه به این مهم دسووت یافت .با توجه به
و سعت قطر که یکی از کوچکترین ک شورهای جها ا ست ،سابقه کم فوتبالی و
نوع آبوهوای گرم و خشوک آ  ،بعید به نظر میرسووید که برگااری چوین رویداد
مهمی به قطر واگذار شود .پس از آ  ،سخوا متواقض زیادی دربار میابانی قطر به
میا آمد و حتی برخی موابع از پرداخت ر شوههای سوگین تو س

سرا قطر خبر

دادند؛ اما بههرحال با توجه به نفوی آ ها میابانی قطر برای جام جهانی قطعی شده
اسوووت .با این اطالیات ،اهمیت برگااری یک رویداد بارگ ورزشوووی مشوووخص
میشود و قطر نیا توانسته از آ به بهترین نحو استفاده کود.
در بار مشوووارکت جهانی قطر و نقش ورزش در آ در سوووال های اخیر نیا،
میتوا از المپ یک  2012انگلیس یاد کرد که «د یار قطر» ( )Qatar Diarهمراه با
شرکت خصوصی انگلستا « ،دلوووووسی» ( )Delanceyسهام یمدهای را در دهکده
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ورزشکارا المپیک  2012به دست آورد (.)Brannagan & Giulianotti, 2014, p 5
 .3جام جهانی فوتبال  2022و دیپلماسی ورزشی قطر
ورزش در رواب بینالملل بین دولتها ،بازیگرا

یردولتی و مردم در سوووراسووور

جها سهم یمدهای دارد .ورزش از شاخصهای تمد و راهی برای جلوگیری از
درگیری و د ستگاه دیپلماتیک قدرتمود و در یین حال مورد فلتی ا ست که بدو
هیچ زحمتی مردم را به هم نادیک میکود .ورزش نیا مانود موسووویقی یا هور ،یک
زبا جهانی اسوووت .مسوووابقات ورزشوووی میتوانود موقعیتهای پررنگی را برای
گفتوگو به دور از میا مذاکر رسمی ایجاد کوود (.)Murray, 2018, p 2
ب وابراین در ازد حام سووواز ما های یردولتی ،شووور کت های چ ودملیتی و
سازما های بین حکومتی هااره سوم ،ورزش را میتوا یک نمایش فرا دیپلماتیک
در نظر گرفت (شوووریعتی فیضآ بادی،1398 ،

 .)143 .ورزش بخش مهمی از

ت صاویر ملتها و ک شورها و روند اجتمایی شد جوانا در جامعة جهانی ا ست
(and Monnington, 2002, p 106

 .)Allisonبعد از به وجود آمد دولت های ملی،

ورزش از مرزهای ملی فراتر رفت و بهیووا همراه دیپلما سی معرفی شد و از آ
زما  ،نقش مهمی در سیاست ،ارتقای دیپلماسی و تقویت هویتهای ملی و تسهیل
تغییرات سیاست داخلی و خارجی دارد ( .)Qingmin, 2013, p. 214دیپلماسی نویی
اباار سیاسی خا

است و در گذشته ارتباط چودانی بین دیپلماسی و سیاست با

ورزش قائل نبودند  .ورزش یالوه بر ماایای ملی ،افتخار برای ملت ،اقتصوووادی،
تجاری و برند سازی ،اثر مثبت دیگری نیا در خ صو

ک سب ایتبار بینالمللی و

موطقهای دارد که مورد توجه دولتها قرار گرفته ا ست .پیوند ورزش و دیپلما سی
از این لحاظ نیا قابلبررسوووی اسوووت؛ چراکه یکی از کارکردهای مهم و قابلتوجه
اباار دیپلماسی برای کشووووورها ،کسب ایتبار بینالمللی است و از زیرشاخههای
دیپلماسووی ،اسووتفاده و ارتباط آ در بخش ورزشووی ،با یووا دیپلماسووی ورزشووی
است .کشورهای کوچک از طریق استفاده از دیپلماسی ورزشی ،برای خود اهداف
بلودمدت و بلودپروازانهای را در رواب بینالملل جسوووتجو خواهود کرد .قطر از
سالهای گذ شته توان سته به نویی با دیپلما سی ورز شی ارتباط خوبی برقرار کود و
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با آ خود را در درجه اول به دنیا معرفی نماید و سوووپس به دنبال اهداف خود ،از
جمله کسووب ایتبار موطقهای و جهانی باشوود .آرم «بویاد قطر» در سووالهای قبل بر
روی پیراهنهای باشووگاههای مختلف از جمله بارسوولونای اسووپانیا بوده و باشووگاه
پاری سن رمن ،برترین باشگاه فرانسه متعلق به قطر است .اینها نمونههای مهم و
برجسووته از معرفی قطر به دنیا بوده ،اما در مرحله اصوولی اسووتفاده از دیپلماسووی
ورز شی ،قطر خواها ک سب ایتبار جهانی برای خود ا ست که جام جهانی فوتبال
فرصت مواسب را برای آ فراهم میسازد.
در زیر مهمترین مؤلفههای ا ستفاده از دیپلما سی ورز شی تو س ک شور قطر
برای افاایش پرستیژ و ایتبار بین المللی خود آورده شده است:
 .1-3تبدیل شدن به بازیگری مهم در منطقه در کنار کشورهای ایران و عربستان
سعودی

تصوومیمگیرندگا دوحه میخواهود قطر از یک کشووور کوچک در حاشوویه جووبی
خلیجفارپ به یک ک شور بارگ مطرح در مهمترین و کانونیترین جغرافیای جها
تبدیل شود .از همین رو واقعیتهای کوونی موطقه سبب شده که قطر تحت تنثیر
این شوورای با سوویاسووت امویتی ایاالت متحده آمریکا در موطقه همراه گردد و این
حس را به رهبرا سیا سی خود القا کود که مرتبه موطقهای آنا افاایش یافته ا ست
و این تداوم فاونی مرتبه نیازمود همراهی بیشتر با رب در کوار رواب مسالمتآمیا
و رقابت با ک شورهای قدرتمود موطقه ا ست (جالیوو سی ،طباطبایی ،البرزی،1394 ،
 .)7در دهه گذشوووته قطر یلیر م محدودیت ئوپلیتیک ،همواره نقش بارگی
را بهیووا میانجی ایفا نموده و سیا ست خارجی آ به ایدئولو یهای مح صور در
ا سالم سوتی محدود ن شده و توان سته ا ست موقعیت خود را در میا همه متحدا
موطقهای و بینالمللی خاورمیانه حفظ کود؛ موطقهای که مملو از اختالفات جواحی
اسوووت .داشوووتن رواب متعادل با اسووورائیل ایرا و سووووریه و برقراری ارتباط با
اسالمگرایا از قبیل حماپ و حاباهلل و نیا در اختیار قرار داد بارگترین پایگاه
نظامی به آمریکا در موطقه ،همگی نشووا دهود سوویاسووت خارجی فعال این کشووور
است (ابوالفتحی ،رستمی ،نادری،1397 ،

 .)317 .به بیا دیگر ،موطقه خاورمیانه
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ویژگیهای خاصی دارد ،از جمله حگور قدرتهای فرا موطقهای ،تهدیدات امویتی،
موقع یت ویژه ئوپلیتیکی و ئواکونومیکی ،گروه های مذهبی و قومی مختلف،
توزیع قدرت نظامی نامتواز  ،وجود قدرتهای موطقهای از جمله ایرا و یربستا
و با وجود این شاخصهها ،کشورهای موطقه باید سیاست خارجی و دیپلماسی خود
را موطبق با این ها برنامهریای کوود و به کوشوووگری بپردازند .قطر با دیپلماسوووی
ورز شی توان سته خود را بازیگری قابل احترام و قابل توجه ن شا دهد .هدف آ ها
در این خ صو

 ،تبدیل قطر به یک بازیگر مهم موطقهای در کوار قدرت جمهوری

ا سالمی ایرا و یرب ستا سعودی ا ست؛ هما طور که قطر میتواند در ب سیاری از
بحرا های موطقه نقش میانجی را بازی کود و با حل این بحرا ها به اهداف خود
برسد.
 .2-3فرصت مهم دیپلماسی عمومی و تکمیل قدرت نرم خود

تغییر شرای و مطرح شد مؤلفههای جدید و تنثیرگذار در یرصه بینالمللی بایث
شده تا ک شورها برای پی شبرد هر چه بهتر موافع ملی خود اباارها و سیا ستهای
جدیدی را تعریف و بهکارگیری کوود؛ بوابراین ک شورها نمیتوانود همچو گذ شته
توها بر تبادالت بین دولتی خود در قالب دیپلماسوووی سووووتی تکیه نمایود .این امر
موجب شده تا در بسیاری از کشورها سازوکارهای جدیدی برای دستگاه دیپلماسی
تعریف گردد که یکی از آ ها دیپلماسووی یمومی خوانده میشووود (هادیا  ،احدی،
،1388

.)87 .

دیپلماسوووی یمومی اقداماتی برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشوووهها
دانسته شده که هدف از آ استقرار و استمرار رواب طوالنیمدت فرهوگ ،ارزشها
و سیا ستهای نظام موردنظر با جوامع دیگر ا ست .شرای جدید نظام بینالملل
بایث شووده تا کشووورها نیاز بیشووتری به ارتباط با گروههای اجتمایی کشووورهای
هدف پیدا کود .مقامهای کشوووورهای گوناگو بسوووته به توا خود تالش دارند تا
یالوه بر قدرت نظامی و اقتصووادی از ظرفیتهای قدرت نرم برای پیشووبرد اهداف
سیا ست خارجی خود بهره ببرند (هما « .)91 ،هانس تاچ» نوی سود کتاب «ارتباط
با جها » ،دیپلماسووی یمومی را تالشهای رسوومی دولت برای شووکلدهی محی
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ارتباطات در خارج میداند؛ بهگونهای که سووویاسوووت خارجی قابلیت اجرا بیابد و
میاا ناآگاهیها و شواختهای نادرست از رواب پیچید بین کشورها کاهش یابد
(اخوا کاظمی ،یایای،1389 ،

 .)7 .دولتها از اباار دیپلماسووی یمومی برای

بسیج موابعی که قدرت نرم تولید میکوود و برقراری ارتباط و جلب نظر مردم دیگر
ک شورها و نه صرفاه دولتهای شا ا ستفاده میکوود ( )Nye, 2008, p 95تا از خود
تصووویری مثبت به نمایش بگذارند .وقتی تصووویر کلی کشوووری بهصووورت مثبت
نمایا شود ،موقعیت بهتری برای استفاده از تحوالت بینالمللی به نفع خود خواهد
دا شت .از همین رو ،قدرت نرم ک شور را قادر می سازد تا برخی از پیامدهای موفی
گامهای ا شتباه و شک ستهای سیا سی خود را بهبود بخ شد

( Kamrava, 2017, p

 .)114جوزف نای قدرت را دارای دو بعد سوووخت و نرم میداند .قدرت سوووخت
مبتوی بر تهدیدات (چما ) یا پاداش (هویج) اسوووت ،اما بهزیم نای ،قدرت بُ عد
دومی نیا دارد که بدو تهدید یا پاداش ملموپ و از راه جذب و اقواع به دسوووت
میآ ید؛ این نوع قدرت ،قدرت نرم نام دارد .نای در سوووال های  2004و 2011
تعریف جامعتری از قدرت نرم ارائه داد و آ را «کسووب آنچه میخواهید از طریق
جذب و اقواع نه تهدید و پاداش» تعریف و هدف اصووولی آ را « جذب دیگرا »
یووا کرد (یاکریا  ،یمادی،1394 ،

 .)75 .تنکید قدرت نرم بر این اسوووت که

قدرت میتواند از موابع یرملموپ نشووو ت گیرد و زمانی که قدرت نظامی بهطور
انح صاری در اختیار قدرتهای بارگ قرار دارد ،قدرت نرم بهیووا یرورت مهم
کشوووورداری میتواند در اخت یار دولت های کوچک نیا باشووود (یاکریا  ،یمادی،
،1394

 .)77 .قطر ایفاکوود نق شی مهم در سطح موطقه شواخته می شود که آ

را به سیاست خارجی هوشمودانه و پیشرفت چشمگیر راهبرد سیاست فرامرزیاش
مدیو است .هرچود دوحه دارای مشکالت فراوانی در داخل و خارج از سرزمیوش
بوده ا ست ،اما توان سته تهدیدات نا شی از ناآرامیهای اطرافش را به فر صت تبدیل
کود؛ بهطوریکه جایگاهی بهمراتب پررنگتر از دیگر کشوووورهای همتراز خود و
حتی قدرت های برتر از خود در دهه اخیر کسوووب کود و این امر به درک و نگاه
تصمیمگیرندگا آ و دیپلماسی یمومی فعال و تالش رهبرانش برای فرار از خطر
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گموامی این ک شور کوچک بازمیگردد (جالیوو سی ،طباطبایی ،البرزی،1394 ،

.

 .)7فدراسیو های ملی ورزشی یالقهمود به برجسته نمود سهم مفروض خود در
م صالح یمومی ه ستود و ا ستدالل آ ها ا لب تو س

سیا ستگذارا دولتی در

بسیاری از کشورها ،از کشورهای دموکراتیک مانود انگلستا و آلما تا کشورهای
خودکامه مانود قطر اتخای می شود ( .)Haut & other, 2017, p 311از آنجایی که قطر
قدرت نظامی قابلتوجهی ندارد ،سعی در استفاده از بُعد دیگر قدرت ،یعوی قدرت
نرم دارد تا در صحوه جامعة جهانی ح گور پررنگ دا شته با شد .قطر با دیپلما سی
ورزشووی خود و برگااری جام جهانی فوتبال ،تصووویر مثبتی از کشووور خود نشووا
خواهد داد و سپس قدرت نرم خود را که از راههای گوناگو دنبال میکود ،تکمیل
خواهد کرد.
 -3-3مشارکت در مورد صلح ،یکپارچگی و امنیت

رهبرا ک شور قطر پس از آنکه پذیرفتود ،ک شور شا بهیووا یک ک شور کوچک،
قادر به قدرتنمایی در حوزههای سخت و نظامی نی ست ،دیپلما سی را سرلوحه
سوویاسووت خارجی خود قرار دادند تا بدینوسوویله بتوانود نقشووی فعال در موطقه و
جها ایفا کوود .قطر در سالهای اخیر ،به دنبال ن شا داد وجههای صلحطلب از
خود بود که درصدد ایفای نقش فعال برای توشزدایی و برقراری ثبات و امویت در
موطقه است .در دهة گذشته قطر حگور فعالی در خاورمیانه و شمال آفریقا داشته
ا ست .در توشهای سومالی ،جوگ داخلی لیبی ،بحرا سوریه و م س لة فل سطین،
توونث یرگووذاری قطر بووه ی ووا یووک بووازی گر مهم ،یرقووابوول انکووار اسووووت
(.)www.mdeast.news
بوابراین ،در چود سال اخیر قطر در یر صه موطقهای ،در پی ایفای نقش جدی
و متمایا نسووبت به سووایر کشووورهای خلیجفارپ برآمده و توانسووته اسووت یوومن
تگوومین امویت و ثبات خود ،به ایفای نقشهای فعال در موطقه بپردازد .گسووتردگی
حوادث در پهوه جغرافیای موطقه نشووا دهوده بلودپروازی قطر از مغرب تا الجاایر،
لیبی ،تونس ،م صر ،سودا  ،یمن و سوریه بهیووا بارزترین صحوه برای نقشهای
متعدد این ک شور ا ست .بر این ا ساپ در برر سی آنچه در سالهای اخیر در جها
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یرب میگذرد ،نمیتوا بهسووادگی از نقش شووبهجایره کوچک قطر در حاشوویه
جووبی خلیجفارپ گذشوووت .قطر بهگونهای نقشآفریوی میکود که اگر ا را آمیا
نباشوود ،بوا به نظری باید گفت که واقعاه همه راهها در سووالهای اخیر به دوحه ختم
می شوند ( شادمانی ،1399 ،صص .)86-87 .قطر همی شه به دنبال حفظ سیا ست
خارجی انعطافپذیر و مسووتقلی اسووت که یمدتاه مبتوی بر ارتقای صوولح بینالمللی
ا ست .این جوبة ا صلی ا ستراتژی قطر در قانو ا سا سی آ در ماده  7آورده شده
ا ست « :سیا ست خارجی دولت بر ا ساپ ا صل تقویت صلح و امویت بینالمللی با
تشویق حل مسالمتآمیا اختالفات بینالمللی استوار است؛ از حق تعیین سرنوشت
مردم حمایت خواهد کرد ،در امور داخلی سایر ک شورها دخالت نخواهد نمود و با
ملتهای صلحدوست همکاری خواهد کرد» (.)Barakat, 2012, p. 10
یکی از دالیل مشوووارکت قطر در مراکا ورزشوووی جهانی در مورد صووولح،
یکپارچگی و امویت است .زمیوة طرح این مویوع را باید در سیاست خارجی قطر
جسووتجو کرد .از نظر «قدرت سووخت» ،اگرچه قطر از نیروی اقتصووادی خود سووود
زیادی میبرد ،اما نفوی نظامی این ک شور ب سیار محدود ا ست و چ شمانداز زیادی
برای دفع یک نیروی مهاجم قابلتوجه نخواهد داشووت .سوویاسووت امویتی قطر بر
اساپ یرورت ،متمرکا بر ایمال قدرت نرم از طریق همکاری صلحآمیا بینالمللی
و همراهی با ارزش های صووولح ،امو یت و یک پارچگی اسوووت

( Brannagan and

 .)Giulianotti, 2014, p. 8با رسووید به این هدف و تگوومین رب بهویژه ایاالت
متحده ،این کشوووور میتواند توجه خود را به مویوووویات دیگر متمرکا کود و به
اهداف خود برسد (.)Abu Sulaib, 2017, p. 36
 .4-3جذب افکار عمومی

به ایتقاد «فلوید آلبرت» افکار یمومی به مویعگیری یدهای از افراد اطال میشود
که در آ افراد مابور ،خود شخصاه یا بر طبق درخواست از آ ها ،موافقت یا تنیید
خود یا یکس آ را نسبت به ویعیتی مشخص یا اشخا

خا

یا پیشوهاد معین

دارای اهمیت زیاد بیا میدارند ( .)nokarto.comمویووووع افکار یمومی مطالعه
بررسی و شواخت بستر شکلگیری و کیفیت خواستهای یمومی بهیووا یکی از
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متغیرهای ا سا سی در ارزیابی و تحلیل موا سبات سیا سی و زندگی اجتمایی ا ست
(خرمی،1382 ،

 .)9 .اف کار یمومی بهطور جائی یا کلی از طریق وسوووا یل

ارتباطجمعی ارائه میشووود و بهوسوویله آ شووکل میگیرد ،از آ متنثر میشووود یا
صووورفاه بهوسووویله آ خلق میشوووود (گیوگراپ،1381 ،

 .)45 .نای بر اهمیت

«ایتبار» در قدرت نرم تنکید و یووا میکود که قدرت نرم به «ایتبار» ب ستگی دارد
و ایتبار میتواند هم موبع و هم پیامد قدرت نرم باشووود؛ بوابراین ،ایتبار را میتوا
سوورمایه قدرت نرم دانسووت ،زیرا نویی موبع تشووویقی اسووت که میتوا آ را در
رواب جمعی ،سوورمایهگذاری کرد تا پروسووه جلب توافق دیگرا را آسووا تر کود
(یاکریا  ،یمادی،1394 ،

.)78 .

در دیپلماسووی یمومی که بخش دولتی و بخش خصوووصووی همراه با یکدیگر
یمل میکوود ،تالش یمده سووویاسوووتگذار ارتباط با مخاطب یام و افکار یمومی
اسوووت تا بتواند پیام موردنظر خود را موتقل کرده ،بر تصووومیمسوووازا تنثیرگذاری
مطلوب را بوماید (هادیا  ،احدی ،1388 ،صووص« .)87-88 .چارلا کیگلی» معتقد
اسووت دیپلماسووی یمومی بهنویی شووکل جدیدی از تبلیغات اسووت که به معوای
گسترش نظاممود اطالیات بهموظور تنثیرگذاری بر افکار یمومی است (هما .)91 ،
از دورا جوگ سرد تاکوو  ،نهتوها ابرقدرتها ،بلکه ک شورهای کوچک و نوظهور
نیا سعی کردهاند تا با شرکت در م سابقات بینالمللی و حتی با برتری و پیروزی،
خود را بر روی نقشوووه بینالمللی قرار دهود و ایتبار جهانی کسوووب نمایود .هدف
ایتبار جهانی مخاطب خا صی نی ست ،بلکه میخواهد چهر یک ملت را در صحوة
جهانی شکل دهد .نمونههای اخیر آ بازیهای المپیک  2012لود  ،میابانی برزیل
از جام جهانی  2014فوتبال و بازی های المپیک تابسوووتانی  2016و جام جهانی
 2022فوتبال در قطر ا ست ( .)Haut & other, 2017, pp. 313-314قطر در سالهای
اخیر در زمیوههای مختلف سووعی نموده افکار یمومی را به سوومت خود جلب کود
که از جمله اینها میتوا به فرهوگ و آموزش ،سووفر و جهانگردی ،دنیای ورزش
و ر سانههای ارتباطی ا شاره کرد .هما طور که یکر شد ،قطر را یکی از ک شورهای
کوچک تعریف میکوود و کشووورهای کوچک نیا دارای محدودهای خا

هسووتود
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که ممکن اسوووت در نگاه جهانی و افکار یمومی جها چودا قابلتوجه و مهم
نبوده ،ایتبار و دیدگاهی خا

نیا نداشووته باشووود؛ بوابراین قطر الزم میداند برای

جلوگیری و کاهش چوین مشووکلی ،افکار یمومی را جلب نموده ،تصووویر و نمایة
خود را بهیووا یک کشووور قابلایتماد در رواب بین ملتها ترسوویم کود .در زمیوه
ورزشووی قطر در تالش اسووت تا رویدادهای مهم ورزشووی را برگاار نماید و برای
همین ،با برگااری جام جهانی  2022خواها جذب افکار یمومی است.
نتیجهگیری
در این مقاله نقش دیپلماسی ورزشی در افاایش پرستیژ و ایتبار بینالمللی کشورها
برر سی شده ا ست .قطر یکی از ک شورهایی ا ست که میتوا این مو یوع را در
راستای اهداف سیاست خارجی آ ارزیابی کرد و با توجه به این مویوع ،بهیووا
مطالعه موردی برای این مقاله انتخاب شووود .این کشوووور با برگااری جام جهانی
فوتبال در سال  2022در چارچوب دیپلماسی ورزشی خود بر آ است تا پرستیژ و
ایتبار بینالمللی خود را افاایش دهد .در چارچوب مفهومی ،دیپلما سی ورز شی به
لحاظ تعریف ،موارد کاربسوووت آ  ،توجه دولت ها به آ و ویژگی های آ بعد از
جوگ سرد توییح داده شد .ورزش مدر از جهاتی به سیاست و رواب بینالملل
پیوند خورده اسووووت و دولتها و سیاستگذارا برای دستیابی به اهداف خود از
ورزش ا ستفاده میکوود؛ بهگونهای که امروزه جدایی ورزش و سیا ست به سادگی
امکا پذیر نیسوووت .قطر در بخش سووویاسوووت خارجی ،در چارچوب دیپلماسوووی
ک شورهای کوچک تعریف می شود؛ ک شورهایی که همواره سعی میکوود در وهلة
اول موجودیت خود را حفظ کوود و سپس به فعالیت در نظام بینالملل بپردازند .بر
این اساپ سیاست خارجی قطر بهگونهای تعیین شده است که بتواند در سیاست
ج هانی به بازیگری مهم ت بد یل شوووود؛ با این هدف که نشوووا د هد متع هد و
مشوووارکت پذیر در جامعة جهانی و کشووووری مطم ن برای دیدارها و برگااری
کوفرانسها ا ست .ا ستراتژی بووووخش ملی ورزش قطر سیا ستها و اهداف آ را
مشخص میکود .ورزش قطر در سالهای اخیر نشا داده که توا رقابت با سایرین
را حتی در سطح جهانی دارد .م س له مهم در این زمیوه ،میابانیهای گ سترده قطر
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در سال  2020در رشتههای گوناگو است که نشا از شواساند قوووطر در ورزش
و جامعة جهانی دارد .نقطه یطف این میابانی ها ،میابانی جام جهانی فوتبال در
سال  2022است که قطر با وجود حرفوحدیثهای فراوا توانست آ را بر یهده
گیرد .دیپل ماسوووی ورزشوووی با افاایش ایت بار بینالمللی ارت باط دارد .ورزش در
ت صویر سازی برای شوا سایی ملتها و ک شورها دارای نقش مهمی ا ست .قطر با
ا ستفاده از دیپلما سی ورز شی ،چهار مؤلفه را برای بهبود بخ شید به پر ستیژ خود
دنبال میکود :نخ ست ایوکه با توجه به ویژگیهای موطقه خاورمیانه ،سعی دارد در
رواب خود میا دو قدرت موطقهای ایرا و یربسووتا ایتدال برقرار کود و پس از
آ به دنبال تبدیل به قدرتی قابلتوجه در موطقه ،با روش یرنظامی اسوووت که
دیپلماسی ورزشی این هدف را تحقق میبخشد .دوم ایوکه با استفاده از دیپلماسی
یمومی خواها ارتباط با سووایر کشووورهای جها اسووت .دیپلماسووی ورزشووی با
برگااری جام جهانی این فرصوووت را در اختیار قطریها قرار داده اسوووت .سووووم،
مشووارکت در مورد صوولح ،یکپارچگی و امویت بینالمللی اسووت .از لحاظ قدرت
نظامی ،قطر وابسووته به ایاالت متحده آمریکا اسووت؛ بوابراین آنچه قطر میتواند در
خ صو

امویت و صلح جهانی انجام دهد ،از طریق همکاریهای صلحآمیا مانود

شوورکت در کوفرانسهای حفظ صوولح یا حتی میابانی از این کوفرانسها اسووت ،اما
قبل از آ باید از طریق همکاریهای صوولحآمیا ،ظرفیت خود را نشووا دهد .مورد
پایانی نیا جذب افکار یمومی ا ست .به این طریق که قطر در مو یویات مختلف
سعی کرده تا نگاههای به خود در قالب دولت کوچک را که فق در پی حفظ بقای
خویش اسووت تغییر دهد؛ بوابراین با دیپلماسووی ورزشووی این هدف برای آ قابل
تحصیل است.
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