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روح اله سوری
مقدمه
تحلیل  SWOTدر اصل ابزاری برای شناسایی شرایط محیطی و ضعع هعا و توانعاییهعای درونعی یع
سازمان میباشد .در ی

تحلیل  SWOTچهار پارامتر مختلع شعامل قعو

 ،)Strenghtضعع

،)Weakness

تهدید  )Threatو فرصت  )Oportunityمورد بررسی قرار میگیرد .نقاط قو و ضع به محیط درونی ،تهدیعد
و فرصتها نیز به محیط بیرونی سازمان ارتباط داده میشوند .هدف تحلیل  SWOTشناسایی پارامترهای گفتعه
شده و نهایتاً دستیابی سازمانها به مزیت رقابتی از طریق ایجاد هماهنگی بین نقاط قو و فرصتهعای بیرونعی
خود میباشد .علیرغم اختصاص داشتن تحلیل  SWOTبه فضای کسب و کار و مدیریت ،میتوان این ابزار را در
مورد دولت ها نیز به کار گرفت و در واقع دولتها را نیز همچون ی

سازمان در نظر گرفت که دارای نقاط قو ،

ضع  ،فرصت و تهدید میباشند که در این صور تعری پارامترهای چهارگانه به شکل زیر خواهد بود :
دولت امکانا داخلی).

قو

 : )Strenghtداشتهها و تواناییهای داخلی ی

ضع

 : )Weaknessمشخصهها و ویژگیهای منفی محیط داخلی ی

دولت موانع داخلی).

فرصت  : )Oportunityامکانا و تواناییهای محیط خارجی مقدورا بینالمللی).
تهدید  : )Threatمشخصهها و ویژگیهای منفی محیط خارجی دولت محذورا بینالمللی).
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در پععژوهح ضاضععر سعععی شععده اسععت تععا بععا کم ع

روش گفتععه شععده ضععمن شناسععایی مهمتععرین

نقاط قو  ،ضع داخلعی ،فرصعت هعا و تهدیعدا خعارجی دولعت قطعر ،بعه تحلیعل اسعتراتژیهعای چهارگانعه
این کشور مطابق با ماتریس  SWOTپرداخته شود.
 بررسی محیط داخلی و خارجی قطر:
وسعت و جمعیت کم کشعور قطعر ،اولعین ویژگعی بعارزی اسعت کعه در مطالععه ایعن کشعور معیتعوان
به آن اشاره کعرد .همعین ویژگعی باععه شعده اسعت کعه بتعوان دولعت قطعر را جعز کشعورهای رهای در نظعر
گرفععت .بععر اسععان آخععرین آمععار منتشععر شععده در سععا  ،7171جمعیععت ایععن کشععور ضععدود 7/۶میلیععون نفععر
میباشد کعه بخعح اعظعم ایعن جمعیعت یعنعی 7/۳میلیعون نفعر آن را اتبعاا خعارجی تشعکیل معیدهعد کعه
عمدتا به خاطر کار در ایعن کشعور سعاکن هسعتند .از جملعه موضعوعا قابعل توجعه در محعیط خعارجی قطعر
میتوان به انتقادا نهادهای ضقوق بشری به دلیل وضعیت کارگران مهاجر در این کشور اشاره کرد.
وجود جمعیت زیاد مهعاجر و عمعدت ًا کعارگر باععه کعم شعدن قابعل توجعهی از جمعیعت زنعان نسعبت
به مردان در این کشور شده اسعت .زنعان فقعط یع

چهعارم جمعیعت ایعن کشعور را تشعکیل معیدهنعد .نکتعه

قابععل توجععه در ارتبععاط بععا مشخصععا جمعیتععی قطععر مسععلمان بععودن ۹۹/۵درصععد از جمعیععت ایععن کشععور
میباشد که اکثریت این جمعیت را نیز اهل سنت تشکیل میدهند.
از نظععر اقتصععادی قطععر بععه شععد وابسععته بععه درآمععدهای ضاصععل از فععروش منععابع هیععدروکربنی
مععیباشععد .ایععن کشععور سععومین کشععور دارای خععایر عظععیم گععازی پععس از روسععیه و ایععران اسععت کععه طبععق
برآوردها میزان خعایر گعازی ایعن کشعور بعرای  711سعا آینعده تخمعین زده شعده اسعت .براسعان گعزارش
 ، British petroleum Statisticsضجععم خععایر گععازی قطععر در سععا 717۶م برابععر بععا  ۶۶۶/7تریلیععون
فو مکعب بوده است ،کعه ایعن مقعدار  7۳/7درصعد کعل خعایر گعازی جهعان را شعامل معیگعردد .همچنعین
قطعر در سععا 7177م بزرگتععرین تولیدکننععده  GTLبععوده اسععت .ضجععم بسععیار عظععیم منععابع گععازی در کنععار
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جمعیععت بسععیار کععم باعععه شععده اسععت کععه ایععن کشععور دارای بععااترین میععزان درآمععد سععرانه در میععان
کشورهای جهان باشد.
یکععی دیگععر از منععابع درآمععدزایی قطععر سععود ضاصععل از سععرمایهگععذاریهععای ایععن کشععور در
فرصععتهععای خععارجی مععیباشععد .سععازمان سععرمایهگععذاری قطععر صععندوق ملععی) در سععا 711۵م بععا هععدف
مدیریت معازاد درآمعدهای ضاصعل از فعروش نفعت و گعاز طبیععی ،و سعرمایهگعذاری در بازارهعای بعینالمللعی
تاسعععیس گردیعععد .بعععر اسعععان گعععزارش  ،Realcapital Analysticsقطعععر در سعععا 7177م نخسعععتین
سعرمایهگععذار در بخععح مسععکن و مسعتهال بععوده اسععت .گععزارش آ انعس بععینالمللععی بلععومبرز ارزش سععهام
متعلععق بععه صععندوق ملععی قطععر در بععورنهععای جهععانی را بععیح از  ۹1میلیععارد دار بععرآورد کععرده اسععت.
صععندوق ملععی قطععر  77میلیععارد دار در فععولکس واگععن ۴/7 ،میلیععارد دار در شععرکت زیمععنس آلمععان،
7/۶میلیععارد دار در بانعع

بععارکلیز ۵/۵ ،میلیععارد دار در شععرکت نفتععی رون نفععت 7/7 ،میلیععارد دار در

شرکت ساختمانی فنس فرانسه و 7/7میلیارد دار در شرکت شل سرمایهگذاری کرده است.
از لحععام موقعیععت جهرافیععایی نحععوه قرارگیععری ایععن کشععور در ضاشععیه جنععوبی خلععی فععارن بععه
گونه ای است که این کشور تنهعا بعا عربسعتان سععودی دارای یع

معرز زمینعی کوتعاه بعه طعو  ۶1کیلعومتر

مععیباشععد و بقیععه مرزهععای ایععن کشععور بععا همسععایگان خععود را مرزهععای آبععی تشععکیل مععیدهععد .وضعععیت
جهرافیایی ،آب و هوایی نامناسعب قطعر بعه شعکلی اسعت کعه قطعر بعرای تع مین اکثعر نیازهعای داخلعی خعود
نیازمند واردا کاا از دیگر کشورها است.
نکتعه مهمعی کعه در معورد واردا کعاا توسعط دولعت قطعر معیتعوان مطعرک کعرد ،واردا کااهعای
مورد نیاز از کشورهای متنوا معیباشعد کعه باععه معی گعردد قطعر وابسعتگی خیلعی شعدیدی بعه یع

کشعور

خاص برای تع مین کااهعای خعود نداشعته باشعد .بعر اسعان اطالععا منتشعر شعده در سعا 717۵م توسعط
بان ع

جهععانی ،ده شععری

او تجععاری ایععن کشععور کععه در رأن آنهععا چععین و آمریکععا قععرار دارد ،ضععدود 11
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درصد از کااهای معورد نیعاز ایعن کشعور را تع مین معی کننعد نمعودار شعماره یع ) .ضعدود یع

سعوم معواد

غععذایی وارداتععی قطععر در سععا 717۵م ،یعنععی ضععدود  ۶۶۴میلیععون دار از عربسععتان سعععودی و سعع س
امارا متحده عربی وارد شده است.

نمودار شماره ی  : 7سهم ده کشورهای مختل در ت مین کااهای وارداتی قطر به درصد
این کشور در میعان کشعورهایی بعا وسععت و جمعیعت بسعیار بزرگتعر قعرار گرفتعه اسعت .قطعر دارای
اختالفا مرزی با برخی همسایگان خعود همچعون عربسعتان سععودی و امعارا متحعده عربعی معیباشعد کعه
ضتی در برهههایی نیز به تنح و تصرف بخحهایی از قطر توسط عربستان سعودی منجر شده است.
در عرصه سیاسعت خعارجی ضمایعت قطعر از اخعوان المسعلمین منجعر بعه بعروز اختالفعاتی در روابعط
قطععر بععا کشععورهای عععرب منطقععه شععده اسععت ،بععه طععوری کععه در پععی ایععن اختالفععا در سععا 717۴م
کشععورهای عربسععتان ،امععار متحععده عربععی و بحععرین سععفیران خععود را از قطععر فراخواندنععد .ایععن اختالفععا
نهایتاً در سا  7171م بعه او خعود رسعید و قطعر توسعط عربسعتان سععودی ،امعارا متحعده عربعی ،بحعرین
و مصر مورد تحریم و محاصره قرار گرفت.

 .7قابل دسترسی در سایت :

www.bbc.com/persian/iran-features-40238850
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شاید مهمتعرین ویژگعی سیاسعت خعارجی قطعر را بتعوان اتخعا سیاسعت خعارجی فععا و مسعتقل از
کشورهای ععرب منطقعه بعه رهبعری عربسعتان سععودی عنعوان کعرد .قطعر بعا ایفعای نقعح میعانجیگرانعه در
بسععیاری از اختالفععا بععینالمللععی و منطقععهای از جملععه دارفععور سععودان ،جنععم دولععت یمععن بععا ضععو یهععا،
جنم لبنان و جنعم  77روزه غعزه سععی دارد تعا چهعرهای متفعاو و خعاص از خعود در منطقعه بعه نمعایح
بگذارد .دولت قطعر در بحعران لیبعی ضعمن ضمایعت از مداخلعه نظعامی غعرب ،چهارصعد میلیعون دار در ایعن
رابطه هزینه نمعود .همچنعین قطعر بعه دنبعا جنعم اسعرابیل و لبنعان در سعا 711۶م سیصعد سعرباز خعود
را به منظور ضفظ صعل در لبنعان و کمع

بعه نیروهعای سعازمان ملعل در ایعن کشعور مسعتقر کعرد .قطعر در

سا  711۶م میزبان اضزاب لبنانی به منظور تشعکیل دولعت لبنعان بعود کعه نهایتع ًا بعه توافعق بعر سعر ریاسعت
جمهوری «میشعل ععون» انجامیعد .نمونعه دیگعر از سیاسعت میعانجیگرانعه دولعت قطعر را معی تعوان امضعای
پیمان صل میان شورشیان ضو ی و دولت یمن در سا های 711۶م و  7171عنوان نمود.
مطععابق بععا مععاده  1قععانون اساسععی ،سیاسععت خععارجی دولععت قطععر بععر اسععان تقویععت صععل و امنیععت
بینالمللی بعا اسعتفاده از تشعویق ضعل مسعالمتآمیعز اختالفعا بعینالمللعی و ععدم دخالعت در امعور داخلعی
کشورها و همکاری بعا کشعورهای صعل دوسعت معی باشعد .ویژگعی مهعم دیگعر سیاسعت خعارجی قطعر اتخعا
رویه هایی اسعت کعه در معواردی متضعاد بعا یکعدیگر بعه نظعر معیرسعند .بعه عنعوان نمونعه داشعتن مناسعبا
مستحکم با ایاا متحده امریکعا و همز معان میزبعانی از طالبعان ،داشعتن روابعط خعوب بعا ایعران ،ضعزب ا و
در عععین ضععا ضمایععت جععدی از مخالفععان بشععار اسععد ،ضمایععت از ضمععان و همزمععان اسععتقرار دفتععر ضععافظ
منععافع اسععرابیل در دوضععه از جملععه سیاسععتهععایی مععیباشععد کععه باعععه مععیگععردد بتععوان از اتخععا یع

نععوا

رویکرد خارجی خاص و متمعایز توسعط دولعت قطعر درقبعا موضعوعا مهعم منطقعهای و بعینالمللعی اشعاره
کرد.
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در عرصه فرهنگی نیز ضضور برخی معوزههعای مهعم بعینالمللعی و مشعارکت بعا دانشعگاههعای معتبعر
جهععانی و مهمتععر از همععه راه انععدازی شععبکه خبععری الجزیععره بععه دو زبععان عربععی و انگلیسععی از جملععه
سیاستهایی اسعت کعه دولعت قطعر در راسعتای بعه کعارگیری قعدر نعرم بعرای معرفعی چهعرهای متمعایز از
خععود در میععان کشععورهای منطقععه مععورد اسععتفاده قععرار داده اسععت .هزینععه  ۶1میلیععون داری بععرای پیععراهن
بارسلونا و میزبانی از مسعابقا ورزشعی معتبعر همچعون مسعابقا فرمعو یع  ،تنعیس ،گلع و جعام جهعانی
7177م از جمله اق داماتی هستند کعه ایعن کشعور کوچع

بعرای ورود بعه عرصعههعای جهعانی انتخعاب نمعوده

است.
در ضععوزه قععدر نظععامی دولععت قطععر نسععبت بععه همسععایگان خععود بععویژه ایععران و عربسععتان) در
ردههععای پععایینتععری قععرار دارد .بععر اسععان اطالعععا و آمععار منتشععر شععده در سععا 717۶م ایععن کشععور در
میععان  77۶کشععور بررسععی شععده ،رتبععه  ۹۳را بععه خععود اختصععاص داده اسععت کععه فاصععله آن بععا عربسععتان در
رتبه  7۴کامالً قابل توجه میباشد.

جدول مقایسه توان نظامی قطر با عربستان ،کویت و بحرین

2

جدو در صفحهی بعدی:

 .7جدو مقایسه توان نظامی قطر با عربستان ،کویت و بحرین ،قابل دسترسی در سایت
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عربستان
(رتبه )22
جمعیت کل

قطر

کویت

بحرین

(رتبه

(رتبه

(رتبه )39

)39

)87

7۳۶۴۶7۳ 71۶۶۵۳۴ 77۹۴۶71 711۵7۳7۶

نیروی انسانی موجود برای
تعلیم و شرکت در جنم

7۵۳11111

۶11111

نیروی انسانی مناسب برای
خدمت

7۴111111

۴۶۵111

7۳۶۵111

شمار تان ها

7771

۹7

۳۶۶

تعداد خودروهای زره پوش
جنگی

۵۴17

۴۶۴

۶۶7

تعداد توپهای خودکششی

۵7۴

7۴

۹۶

7۳

توپخانه متحرک

۴۳7

77

1

7۶

سیستم پرتاب موش

۳77

77

71

۹

بالگرد جنگنده

77

1

7۶

77

کل پرندههای جنگی

177

۶۶

71۶

71۴

جنگندهها

7۵۴

۹

71

7۵

هواگردهای ابت با جنگی

7۴۵

7۵

71

7۵

هواپیماهای ضمل و نقل

777

۵۳

۳7

7۶

بالگرد

71۴

۴۵

۴7

۶7

توان نیروی دریایی

۵۵

۶1

۳۶

۳۹

ناو هواپیما بر

1

1

1

1

ناو محافظ

1

1

1

7

ناوشکن

1

1

1

1

ناوچه سب

۴

1

1

1

۶11111 7۶71111
۶۶1111
7۶1
711

بععر اسععان گععزارش «پععرایس واتععر هععاون کععوپرز» در میععان  7۵کشععور خارومیانععه و شععما آفریقععا،
قطععر از لحععام بودجععه نظععامی نسععبت بععه تولیععد ناخععاله ملععی ،رتبععه سععیزدهم را بععه خععود اختصععاص داده
اسععت .ایععن در ضععالی اسععت کععه عربسععتان بععا اختصععاص 71/۴7درصععد از تولیععد ناخععاله ملععی خععود بععرای
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هزینععههععای نظ عامی ،بعععد از عمععان در رتبععه دوم قععرار دارد نمععودار شععماره دو) .عربسععتان سعععودی از لحععام
بودجه خالصی که صرف هزینههعای نظعامی معیکنعد ،بعا صعرف  ۶۴میلیعارد دار در جایگعاه نخسعت ،امعارا
و اسرابیل در رتبههای دوم و سوم ،قطر در رده یازدهم قرار گرفته است .نمودار شماره سه).

نمودار شماره دو : ۳میزان بودجه نظامی برضسب تولید ناخاله ملی )GDP

نمودار شماره سه : ۴میزان بودجه خاله نظامی برضسب میلیارد دار

 .۳قابل دسترسی در سایت:
 .۴قابل دسترسی در سایت http://fa.euronews.com/2017/11/23/middle-east-defense-budget :
http://fa.euronews.com/2017/11/23/middle-east-defense-budget
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وجععود چنععین شععرایطی در ضععوزه نظععامی منجععر بععه برقععراری روابععط نظععامی میععان قطععر بععا ایععاا
متحده آمریکا شده اسعت .ایعن کشعور میزبعان بزرگتعرین پایگعاه نظعامی ایعاا متحعده امریکعا در خاورمیانعه
با  71هزار نیروی نظامی میباشد.
 نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات دولت قطر:

ضعف ()Weakness
.7
.7
.۳
.۴
.۵
.۶

.1
.۶
.۹

جمعیت کم
وسعت کم
وجود جمعیت قابل
توجه کارگران مهاجر
وضعیت آب و هوایی
نامناسب برای کشاورزی
قدر نظامی ضعی
وابستگی اقتصاد به
فروش گاز اقتصاد ت
محصولی)
نبود دموکراسی
محدودیت آزادی
نامناسب
وضعیت
کارگران مهاجر

قوت ()Strenght
)7
)7
)۳
)۴
)۵
)۶
)1
)۶
)۹

تهدید ()Threat

عظیم

وجود منابع
هیدروکربنی
شاخه توسعه انسانی
باا
درآمدزایی باا ناشی از
فروش گاز
درآمد سرانه باا
یکدستی مذهبی و قومی
محدود بودن جمع
تصمیم گیرنده
تاسیس صندوق سرمایه-
گذاری
تنوا در ت مینکنندگان
کااهای مورد نیاز
قدر نرم شامل :رسانه،
فرهنگی و
مناسبا
خطوط
ورزشی،
هواپیمایی مدرن

محیط داخلی

فرصت ()Oportunity
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 .7منحصر بودن مرز زمینی
قطر به عربستان سعودی
 .7وابستگی به ت مین
نیازهای داخلی از طریق
واردا
 .۳وجود اختالفا مرزی با
برخی همسایگان
 .۴وابستگی به ورود بخح
مهمی از مواد غذایی از
خار بویژه از طریق
عربستان)
نظامی
 .۵برتری قدر
همسایگان
سیاسی با
 .۶اختالفا
عربستان سعودی
 .1تالش برای اتخا
سیاست خارجی مستقل
از عربستان در سط
منطقه و بینالملل
 .۶انتقاد نهادهای ضقوق
بشری
محصور بودن میان قدر های
بزرز همسایگان بزرگتر از خود
از ضیه جمعیت ،وسعت و توان
نظامی – سیاسی)

)7

)7
)۳
)۴

)۵

)۶

)1

ضمایت ایاا متحده
آمریکا از قطر و داشتن
روابط نظامی _ سیاسی
خوب با این کشور
سیاست خارجی فعا
اتخا رویه میانجی گرانه
در اختالفا
در
سرمایهگذاری
پرو هها و شرکتهای
بزرز خارجی
فرصت پیح روی قطر
برای تامین گاز اروپا با
توجه به سیاست متنوا-
سازی ت مینکنندگان
گاز از سوی اروپا و
سیاسی
مشکال
کشورهای اروپایی با
روسیه
اهمیت زیست محیطی
گاز مایع نسبت به دیگر
سوختهای فسیلی
همکاری
توافقنامه
نظامی _ امنیتی با ناتو

محیط خارجی

ماتریس استراتژیهای چهارگانه:
تهدید ()Threat

فرصت ()Oportunity
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استراتژی ST

استراتژی SO

قوت ()Strenght

استراتژی WT

استراتژی WO

ضعف()Weakness

استراتژی  : SOترکیبعی از نقعاط قعو داخلعی و فرصعتهعای خعارجی در خعدمت اهعداف و برنامعههعا ،هعم-
افزایی نقاط قو داخلی و فرصتهای بیرونی استراتژی تهاجمی).
استراتژی  : STبهرهگیری از ضداکثر نقاط قو برای مقابله با تهدیدهای خارجی.
استراتژی  : WOغلبه بر ضع های داخلی با کم

فرصتهای خارجی.

اسععتراتژی  : WTایجععاد مععانع بععر سععر راه تهدیععدهای خععارجی بععه دلیععل ضععع هععای داخلععی ،کاسععتن از
تهدیدها و نقاط ضع داخلی استراتژی تدافعی).

 تحلیل استراتژیهای قطر بر اساس ماتریس SWOT

استراتژی  ( SOتهاجمی):
 اسععتفاده از درآمععدهای ناشععی از صععادرا و فععروش منععابع گععازی جهععت پیگیععری سیاسععت خععارجیفعا و کسب نفو سیاسی و فرهنگی در روابط خود با دیگر کشورها.
 بععه کععارگیری قععدر نععرم در جهععت معرفععی چهععرهای ت یرگععذار از خععود ،ارتقععا جایگععاه و ارابععهنقحهای بزرگتر به نسبت مقدورا داخلی.
 افزایح سهم خ ود در ت مین گاز اروپا بعا توجعه بعه اهمیعت زیسعت محیطعی گعاز در مقایسعه بعا دیگعرسععوختهععا و همچنععین رویکععرد اروپععا بععرای کععاهح وابسععتگی بععه واردا گععاز از روسععیه بععه دلیععل
داشتن مشکال سیاسی با این کشور.
استراتژی :ST
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 با توجعه بعه وابسعتگی فعراوان ایعن کشعور بعه واردا کااهعای ضعروری و اساسعی ،اسعتفاده از منعابعدرآمدی خود در توسعه صنایع داخلی و ت مین بخحهایی از نیاز وارداتی کشور.
-

بهبود وضعیت زندگی و کعار مهعاجرین سعاکن در ایعن کشعور از طریعق تع مین تسعهیال معورد نیعاز
یع

زنععدگی خععوب در جهععت کععاهح انتقععادا ضقععوق بشععری ،بععا توجععه بععه اینکععه وجععود منععابع

درآمدی باا نسبت به جمعیت کم این امکان را به خوبی در اختیار دولت قرار خواهد داد.
 استفاده از قدر نرم در جهت تحت ت یر قرار دادن اختالفا خود با عربستان سعودی. افزایح بودجه نظامی.استراتژی :WO
-

کسب ضمایعت ایعاا متحعده امریکعا و برقعراری روابعط نظعامی بعا ایعن کشعور بعه منظعور غلبعه بعر
ضع های نظامی و ت مین امنیت و بقای خود.

 -برقراری روابط با ناتو سازمان پیمان آتالنتی

شمالی) در راستای پوشح ضع های نظامی.

 سرمایهگذاری در شرکتهعا و پعرو ههعای خعارجی جهعت متنعواسعازی منعابع درآمعدی و سعودآوریاز منابع ضاصل از فروش گاز.
 اتخا سیاست خارجی فععا و میعانجی گعری در اختالفعا میعان کشعورها بعه منظعور افعزایح نقعحو جایگاه خود و غلبه بر ضع های برآمده از ی

کشور رهای بودن.

استراتژی :WT
 انجام اصالضا داخلی در زمینه آزادیهای سیاسی و اجتماعی. کاهح اختالفا خود با عربستان سعودی. کاهح وابستگی به ورود مواد غذایی از طریق عربستان سعودی.نتیجهگیری
کشععور قطععر بععا امکانععا و توانععاییهععای محععدود داخلععی از جملععه جمعیععت و نیععروی انسععانی بسععیار
کععم ،وضعععیت آب و هععوایی نامناسععب بیابععانی بععودن بخععح اعظععم کشععور) ،قععدر نظععامی ضعععی تععر از
همسععایگان خععود همچععون عربسععتان سعععودی و جمهععوری اسععالمی ایععران بععه دلیععل برخععورداری از منععابع
عظععیم گععازی و درآمععد بسععیار بععاای ناشععی از فععروش آن توانسععته بععااترین درآمععد سععرانه را در میععان
کشععورهای جهععان بععه خععود اختصععاص دهععد .ایععن کشععور در محععیط خععارجی خععود بععا تهدیععداتی مواجععه
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می باشعد کعه از جملعه مهمتعرین آنهعا معیتعوان بعه اختالفعا سیاسعی بعا عربسعتان سععودی ،وابسعتگی بعه
ت مین کااهای اساسی از طریق واردا و قرارگیری در میان قدر های بزرز منطقه اشاره داشت.
قرارگیععری ایععن نقععاط ضععع و تهدیععد در کنععار نقععاط قععو و فرصععتهععایی کععه در محععیط خععارجی
پععیح روی قطععر قععرار دارد ،ایععن کشععور را بععه منظععور پوشععح نقععاط ضععع خعود و کاسععتن از تهدیععدا بععه
سمت اتخا استراتژی هعایی متمایعل نمعوده اسعت کعه بعا کمع

گعرفتن از توانعاییهعای داخلعی خعود شعامل

درآمد بسیار باای ناشعی از فعروش گعاز و قعدر نعرم بعه سعمت ایجعاد فرصعتهعای ازم در محعیط خعارجی
جهععت تع مین امنیععت و بقععای خععود در درجععه نخسععت و ارتقععا نقععح و جایگععاه خععود در نظععام بععینالملععل در
درجه بعد سوق داده است .از همعین رو دولعت قطعر تعالش دارد تعا بعا جلعب ضمایعت ایعاا متحعده آمریکعا
نسبت بعه خعود ،امضعای توافقنامعه بعا نعاتو و میزبعانی از بزرگتعرین پایگعاه نظعامی ایعاا متحعده در منطقعه
ضمن پوشح ضع های نظامی موفعق بعه تع مین امنیعت و بقعای خعود شعود .همچنعین دولعت قطعر بعا واقع
بععودن بععه جایگععاه کشععورهای رهای در نظععام بععینالملععل بععه منظععور دسععتیابی بععه اهععدافی همچععون ارتقععا
جایگاه خود ،تنوا بخشی بعه منعابع درآمعدی و ایجعاد پیوسعتگی بیشعتر در روابعط بعا کشعورهای اروپعایی ،بعه
کععارگیری منععابع درآمععدی خععود در سععه ضععوزه ایفععای نقععح فعععا در تحععوا منطقععهای و بععینالمللععی،
سرمایهگذاری در شعرکتهعا و پعرو ه هعای معتبعر خعارجی و مناسعبا فرهنگعی و ورزشعی بعا دیگعر کشعورها
را در اولویت قرار داده است.
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