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  چکیده
اند. به دلیل  عربستان سعودي و قطر روابط متغیریی در چندین سال گذشته با یکدیگر داشته

 اي از قبیل اختالفات سرزمینی، سیاسی و ایدئولوژیک نتوانسـتند ایـن   وجود اختالفات ریشه
ها را کتمان کنند و این روابط در حال حاضر دچار گسست و شکاف شده اسـت. قطـر    شکاف

الحمایگی عربسـتان بـوده و سـعی کـرده علیـرغم عـدم        هاي تحت همواره مخالف سیاست
هاي قدرت نرم اقتصـاد قـوي، بـازوي     هاي قدرت سخت، از طریق مولفه برخورداري از مولفه

وژیکی چون جریان اخوانی براي عربستان چالش ایجاد کند. اي و قدرت ایدئول قدرتمند رسانه
اي و منـابع   تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانـه  ـ  در این مقاله با استفاده از روش توصیفی

ها تبیین گردد و همچنین پیامدهاي ایـن   هاي این اختالفات و شکاف مجازي سعی شده ریشه
هاي مقاله حاکی از این اسـت کـه    شریح شود. یافتهاي نیز ت ها در ابعاد داخلی و منطقه شکاف

فـارس و همچنـین    ها میان عربستان و قطر، انسجام در شوراي همکاري خلیج افزایش شکاف
  .شانس اتخاذ یک سیاست مشترك را تضعیف کرده است

  
  واژگان کلیدي  
 سلمین الم شوراي همکاري خلیج فارس، اسالم وهابی، اسالم اخوانی، اخوان عربستان، قطر،

                                                                                                                                         
 یــره در مؤسســه مطالعــات جز و مســئول کــارگروه شــبه جزیــره اســالمی پژوهشــگر حــوزه مطالعــاتی شــبه

 سازان نور اندیشه

 109ـ 138  ؛ صفحات1397بهار ، 73، پیاپی 1، شماره نوزدهممطالعات راهبردي جهان اسالم، سال فصلنامه 
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          مقدمه

هاي وسیع شیوخ خلیج فـارس از یکـدیگر و اتحادهـاي مسـتحکم میـان       علیرغم حمایت
آنان، بعضا این روابط دچار چالش و نقصان گردیده است. در این میان، روابـط عربسـتان   

ن زمامـدار  توان از زوایاي مختلف تحلیـل کـرد. عربسـتان بـه عنـوا      سعودي و قطر را می
رغـم   جهان سنت، ادعاي رهبري و ریاست اعراب منطقه را دارد و از دیگر سو قطـر علـی  

هاي قدرت نرم از قبیل اقتصاد قدرتمند و  لفهؤجغرافیاي محدود به سبب برخورداري از م
گـذار  تأثیرساز همچون الجزیره به تدریج به قدرتی مهـم و   اي جریان هاي رسانه نیز شبکه

ریـاض   -شده است. نکته حائز اهمیت در این میان روابط سیاسـی دوحـه   در منطقه بدل
هاي گذشته دچار فراز و فرودهـایی شـده و در حـال حاضـر نیـز       است که در خالل سال

بـه   1396مـاه   روابط دو کشور پس از نشست ریاض و با سفر دونالـد ترامـپ در خـرداد   
سیاسـی عربسـتان و قطـر دالیـل     براي واگرایـی روابـط    منطقه دچار واگرایی شده است.

توان برشمرد مانند اختالفات تاریخی ارضی میان عربستان و قطر، اختالفـات   متعددي می
ــی از      ــر در برخ ــارجی قط ــت خ ــارادایمی سیاس ــرخش پ ــی و چ ــدئولوژیک و سیاس ای

اي و در نهایت گسست سیاسی این کشـور از عربسـتان. بنـابراین بـا      هاي منطقه سیاست
هاي ریاض در منطقه، اکنون چند پرسـش مهـم مطـرح     قطر از سیاست توجه به واگرایی

ترین دالیل این واگرایـی و اختالفـات چـه بـوده اسـت؟ آیـا        گردد: نخست اینکه مهم می
قطـر ایـن بـار حالـت پایـداري خواهـد یافـت یـا          ـدگرگونی سیاسی در روابط عربستان  

ـ    رنگ و کم همچون گذشته به صورت اختالفات کم تـرین   ود؟ و اینکـه مهـم  اثـر خواهـد ب
  اي چه خواهد بود؟  پیامدهاي این اختالفات در ابعاد داخلی و منطقه

اي و منـابع   تحلیلی و مبتنی بـر مطالعـات کتابخانـه    ـ  رو با روش توصیفی مقاله پیش
مجازي نگارش شده است و درصدد تبیین علمی و جـامع از دالیـل اختالفـات میـان دو     

  است. اي   و همچنین پیامدهاي آن در ابعاد منطقهکشور عربستان سعودي و قطر 
  

  و قطر  بهره اول: اختالفات عربستان سعودي
ترین شکاف  هاي گذشته وجود اختالف میان عربستان سعودي و قطر بزرگ در طول سال
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عمده سیاسی موجود در ساختار شوراي همکاري خلیج فارس بوده است به صـورتی کـه   
الشـعاع قـرار داده اسـت.     اي را تحت ین شورا در معادالت منطقهپتانسیل و توان سیاسی ا

سرزمینی و ارضی فراتر رفته و وارد هاي  اختالفات دیرینه میان ریاض و دوحه از درگیري
عرصه ساختاري شده است به طوري که ایـن دو کشـور در بسـیاري از مـوارد در سـطح      

کنند و در زمینه  یکدیگر اتخاذ می المللی رویکردي متضاد و در تعارض با اي و بین منطقه
نظر جدي  المسلمین اختالف اي نیز از جمله موضوع سوریه و نیز اخوان هاي منطقه پرونده

اي بین قطر و عربستان و رقابـت   هاي منطقه با یکدیگر دارند. اختالفات مربوط به سیاست
به دالیل ایـن   ها شده است. در ادامه هاي جدید نفوذ باعث درگیري آن براي کسب حوزه

شود اما پیش از پرداختن به ایـن موضـوع، نخسـت روابـط      ها بیشتر پرداخته می درگیري
 تاریخی عربستان و قطر تشریح خواهد شد: 

  
 نگاه تاریخی به روابط عربستان سعودي و قطر  )الف

اگرچه میان عربستان سعودي و قطر، وجوه مشترك هـویتی، سیاسـی و مـذهبی وجـود     
اعتمـادي دوجانبـه اسـتوار    بـی  نظر تاریخی، روابط قطر و عربستان سعودي بردارد، اما از

، ارتباطات خانوادگی پادشـاهی سـعودي   1971است. پیش از استقالل قطر در سال بوده 
با تجار، اعضاي خانواده حاکم و قبایل قطري، سبب نفوذ ریاض در امور داخلی قطر شـده  

هاي پس از اسـتقالل نیـز حفـظ شـود، امـا      سالبود. عربستان انتظار داشت این نفوذ در 
  به بعد نفوذ ریاض در امور داخلی دوحه کاهش یافت. 1990خصوص از دهه  به

در روابـط طـرفین شـد.    اعتمـادي  هاي مرزي میان دو کشور نیز موجـب بـی  اختالف
سـبب   1992شدنِ دو نظامی قطر، در مرز این کشور با عربستان سعودي در سـال   کشته

شـیخ  « 1995حال، کودتـاي بـدون خـونریزي سـال      اعتمادي شد. درعینبی تقویت این
رسیدن شیخ حمد را در پی داشت نیـز   قدرت  علیه پدرش که به» حمد بن خلیفه آل ثانی

 1996در ادامـه ایـن رونـد، حکومـت قطـر در سـال        با نارضایتی عربستان مواجـه شـد.  
 شـیخ  رسـیدن  قـدرت  بـه  از نعتمما باهدف »1ضد کودتا«را به تالش براي یک  عربستان

 1995 سـال  در الجزیـره  شبکه ) تأسیس40: 2012کافیرو، (کرد.  متهم خلیفه بن حمد
                                                                                                                                         
1. Counter-Coup 
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سعودي نیـز سـبب شـکل    دولت توسط العربیه شبکه تأسیس سپس و قطر دولت توسط
هـاي قطـري و   کـه رسـانه   نحـوي  اي میان دو کشـور شـد؛ بـه   گیري رقابت سنگین رسانه

 دادنـد  مینوعی مسابقه  باهم به یکدیگرکشیدن اوضاع منفی داخلی تصویر عربستانی در به
  ریاض منجر شد. -ترشدن روابط دوجانبه دوحهاي نیز به وخیمکه این رقابت رسانه

اي شد. درواقع، روابط وارد مرحله تازه 2007حال، روابط عربستان و قطر در سال  این با
که شیخ حمد بن خلیفـه آل ثـانی، امیـر     یآغاز شد، وقت 2007حسنه دو کشور از سپتامبر 

وقت قطر به ریاض سفر و با مقامات سعودي دیدار کرد. ملک عبداهللا بن عبدالعزیز، پادشـاه  
بـه دوحـه سـفر و بـا      2007ایـن دیـدار در دسـامبر     از وقت عربستان نیز تنها سه ماه پس

امـات دو کشـور   نیز مق 2009و  2008هاي وگو کرد. طی سال مقامات قطري دیدار و گفت
اینکـه   وجـود  هاي گذشته را حل کردند. بادیدارهاي دیپلماتیک داشتند و برخی از اختالف

کرد، اما روابط حسنه قطر با ایـران همـواره مـورد    روابط دو کشور، روند صعودي را طی می
در پـی تحـوالت بیـداري     هـاي عربـی  وقوع اعتراض اعتراض عربستان سعودي قرار داشت.

  )5، 1391روند صعودي روابط عربستان و قطر را در پی داشت. (قرنی،  قف، تواسالمی
ویژه عربستان که خواستار حفـظ وضـع موجـود در     برخالف اغلب کشورهاي عربی به

هاي ضد حکومتی و تغییر وضع جهان عرب بودند، قطر، تنها کشور عربی بود که اعتراض
قلمداد کرد. درواقع، دولـت  » رصتف«بلکه یک » تهدید«را، نه یک  غرب آسیاموجود در 

 هـدف تبـدیل   هاي عربی سوداي رقابت با عربستان بـا کوچک قطر در موج نوین اعتراض
و برکنـاري   2013شدن به یک کشور رهبر در جهان عرب را داشت، امـا کودتـاي سـال     

شدن بـه یـک    تنها براي تبدیل شیخ حمد بن خلیفه از قدرت، نشان داد که دولت قطر نه
مآبانه عربستان نیز مسیر دشوار و در جهان عرب، بلکه حتی براي رهایی از نگاه قیمرهبر 

  )6:1396(عمادي،  رو دارد.مدت، پیش شاید غیرممکنی در کوتاه
  

  یابی اختالفات عربستان و قطر ریشه )ب
تر اشاره شد براي واگرایـی روابـط سیاسـی عربسـتان و قطـر دالیـل        طور که پیش همان

ان برشمرد. مانند اختالفات تاریخی ارضی میان عربستان و قطر، اختالفات تو متعددي می
ــی از      ــر در برخ ــارجی قط ــت خ ــارادایمی سیاس ــرخش پ ــی و چ ــدئولوژیک و سیاس ای
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اي و در نهایت گسسـت سیاسـی ایـن کشـور از عربسـتان. در ادامـه        هاي منطقه سیاست
    گردد: پلیتیک تشریح میبرخی وجوه اختالفات در سطوح ژئوکالچر، ژئواستراتژیک و ژئو

  
   . اختالفات سرزمینی1

به استقالل رسید، اما ریشه اختالفات دو کشور به اوایل قرن  1971چه قطر در سال  اگر
مایل از سواحل جنـوب شـرقی    23عربستان از دیرباز مدعی مالکیت  گردد. بیستم باز می

واقع در این منطقـه   »سلوا«ج و دو کشور در مورد مرزهاي جنوب غربی و خلی  قطر است
نیز با یکدیگر اختالفات ارضی دارند. اختالفات مرزي و سرزمینی میان دو کشور از خلیج 

واقـع در جنـوب خـاوري قطـر      »خورالعدیـد «واقع در جنوب غربی قطر آغاز و تا  »سلوا«
بـروز  بـه   1992در آگوسـت   ویـژه  بـه   مواقـع  اي   یابـد. ایـن اختالفـات در پـاره      امتداد می
منجر شده که در نتیجـه آن دو نظـامی قطـري و     نیزهاي مرزي میان دو طرف  درگیري

 .یک نظامی سعودي کشته شدند

بـا   »الخفـوس  ابو«تاکنون دو کشور عربستان و قطر در نقطه  1965همچنین از سال 
یکدیگر درگیري دارند. منطقه الخفوس در نزدیکی راهی قـرار دارد کـه بـه یـک پایگـاه      

ایجـاد کـرد. خـور     »العدیـد  خـور «شود که عربستان سعودي آن را در  منتهی می دریایی
العدید خلیج کوچکی است که در جنوب قطر واقع شده است که پیش از قرار گرفتن آن 
تحت حاکمیت عربستان سعودي از آن کشور امارات بود. منطقه ابوالخفوس از این جهت 

تـرین شـریک    تواند به امارات، بـزرگ  ق میشود که از این طری براي قطر مهم شمرده می
ها اعتقاد دارند، تصـرف ایـن منطقـه توسـط عربسـتان       تجاري خود مرتبط شود و قطري

هاي زمینی قطـر بـه عربسـتان منتهـی شـود و بـراي ارتبـاط و         تمام راه شود موجب می
 .دستیابی به کشور امارات باید از خاك عربستان عبور کنند

اسـت. فاصـله    »حـالول «حل اختالف عربستان و قطر جزیره همچنین از دیگر نقاط م
کیلـومتر اسـت.    229 »قـوین «کیلومتر و از جزایـر   250 »خارك«دریایی این جزیره از 

هـزَم «هاي نفتـی   حالول در شرق قطر واقع شده و میدان ـرقی  «و  »م ـد الشَ از جملـه   »الع
اي ذخـایر و تأسیسـات   هاي نفتی نزدیک به آن هستند. جزیره حـالول همچنـین دار   چاه

 .نفتی است
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هزار نفـر از   4دولت قطر تابعیت قطري حدود  2005ها در آغاز سال  در ادامه این اختالف
لغـو و تمـامی    1997هـاي سـال    را بـه اتهـام دسـت داشـتن در نـاآرامی      »بنـی مـره  «قبیله 
ی مـره را بایـد از جملـه قبایـل     هاي آنها را ضبط و آنها را از قطر اخراج کرد. قبیلـه بنـ   دارایی

ها پـیش در منـاطق جنـوبی قطـر سـکنی       از سال بخشی از جمعیت آنعربستان برشمرد که 
به تابعیت این کشـور در آمـده بودنـد امـا پـس از       گزیده و پس از تشکیل کشوري به نام قطر

 4ود بروز اختالفات ارضی و مرزي میان قطر و عربستان، دوحه در اقدامی تابعیت قطـري حـد  
هزار نفر از افراد این قبیله را لغو کرد، به طوري که تعداد زیادي از این افراد به سـمت منـاطق   

  )  59: 1396(عالیشاهی،  .شرقی عربستان رفتند و تعداد دیگري در صحرا سکونت گزیدند
  
   . اختالفات ایوئولوژیکی2

متفاوت ایـن دو کشـور   هاي اولیه اختالفات دوکشور عربستان و قطر ناشی از قرائت  ریشه
از تفسیر اسالم سنی است. اسالم اخوانی و اسـالم وهـابی ماهیـت متضـادي بـا یکـدیگر       

تري بـه مسـائل دارد توانسـته اسـالم      داشته و اسالم اخوانی با توجه به اینکه نگاه معتدل
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هاي ایـن دو نـوع قرائـت و     وهابی سعودي را به چالش بکشد. در ادامه بیشتر به خصیصه
  شود: قطر از جریان اخوانی و دالیل آن پرداخته میحمایت 

عربسـتان و قطـر از لحـاظ ایـدئولوژیکی داراي دو     : . اسالم اخوانی و اسالم وهابی1-2 
دیدگاه نسبتاً متفاوت به مذهب اهل سنت هستند که هر یک درصدد جا انداختن تفسیر 

ئولوژي وهابیـت را  هـا ایـد   خود در کشورهاي عربی و اسالمی است. در حالی که سـعودي 
کنند که تفسـیري بسـته از سـبک زنـدگی اسـالمی در عربسـتان را همچـون         ترویج می

تفکیک مطلق جنسی و جلوگیري از حضور زنـان در عرصـه اجتمـاعی و اجـراي احکـام      
دهد و دیگر مذاهب  گرایانه ارائه می هاي سخت و خشونت شریعت از طریق اعمال مجازات

هـا از مـذهب اهـل     شناسد، تفسیر قطـري  ا به رسمیت نمیهاي زندگی اسالمی ر و سبک
قاعـده در   بـی   گرایـی  سنت که در گروه اخوان المسلمین نمود یافته است، با رد خشـونت 

هـاي اجتمـاعی را    کند که حضور زنان در عرصه وهابیت عربستان، تفسیري بازتر ارائه می
یگـاه بهتـري برخـوردار اسـت.     کند و احترام به مذاهب دیگـر اسـالمی از جا   می تر پررنگ

  )10: 1396(آرمند، 
 19اختالفات این دو کشـور در تفسـیر وهابیـت نیـز بـه قـرن         ریشهگفتنی است که 

گردد که حاکمان وقت قطر در تالش براي کسب هویتی مجزا، سعی کردند وهابیت  برمی
وت نسـبت  ي خود تطبیق دهند و تعریفی متفا جغرافیایی منطقه-هاي تاریخی را با مؤلفه

نشین قطر که داراي مراودات تجـاري از   به وهابیت در عربستان ارائه دهند. بنابراین شیخ
تر وهابیت را تفسیر کرد. انعکـاس   راه دریا با دیگر نقاط جهان بود، بالتبع با نگاهی آزادانه

این تفسیر در جامعه نیز به شکل تساهل مذهبی بیشتر (نسبت بـه عربسـتان سـعودي)    
ي اختالفات دو کشـور را در مراحـل    هاي اولیه این تفاوت دیدگاه، ریشه شان داد.خود را ن

تـر شـدن مـراودات سیاسـی و      تاریخی بعدي به وجود آورد؛ اختالفـاتی کـه بـا پیچیـده    
  )  5: 1396(جوکار،  ها نیز بیشتر شد. ، عمق آنغرب آسیامعادالت قدرت در 

کـه ناشـی از نگـاه ایـدئولوژیک باشـد، از      المسلمین نیز بیش از آن قطر با اخوان  رابطه
شود؛ امـري کـه بـا     گراي این کشور در رقابت با عربستان سعودي ناشی می سیاست عمل

  پذیر شده است. تفسیر باز قطر از وهابیت امکان
اما برخالف قطر، عربستان از فعالیت اخوان و تسلط آن در کشورهاي اسـالمی بسـیار   
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المسلمین واهمه  داخلی و خارجی، از گسترش نفوذ اخوان بعدسعود از دو  دارد. آل هراس
عد داخلی، به دلیل ساختار بسته هاي اسالمی که از توانـایی   ي سیاسی، از گروه دارد. در ب

ي  المسـلمین سـابقه   دهی سیاسی برخوردار باشند، واهمه دارد و از آنجا که اخوان سازمان
متشـکلی بـراي خـود ایجـاد کنـد، تـرس       اي دارد و توانسته سازمان  فعالیت چندین دهه

شان توسط این گروه افـزایش داده   ي سیاسی سعود را از به چالش کشیده شدن سلطه آل
  ) 3: 1396(جوکار،  است.

هـاي حاضـر در    جریـان صـحوه کـه برآمـده از اخـوانی     همچنین نگرانی عربسـتان از  
آنهـا   ، قابل توجه است.آیند می جریانی قدرتمند در آن کشور به حسابو  عربستان بودند

نشـان   کهاین جریان را به حاشیه بردند و سران آن را به زندان انداختند  1990در سال 
داد موضوع اخوان براي عربستان فقط بحث مرجعیـت و یـا در سـطح شـوراي همکـاري      
 خلیج فارس نیست بلکه از نفوذ اخوان به مرزهاي عربسـتان نگرانـی جـدي وجـود دارد.    

  ) 6 :1396(کرمی، 
عد خارجی نیز ترس عربستان از اخوان گـردد کـه    المسلمین به این مسئله بـازمی  در ب

تواند رهبري عربستان در جهـان اسـالم    ایجاد دولتی اسالمی در هر کشور عربی دیگر می
المسلمین از اسالم، رقیبـی بـراي تفسـیر خشـک و      را زیر سؤال برد؛ چراکه تفسیر اخوان

م است و از جذابیت و مقبولیت بیشتري نسبت به وهابیـت در  غیرمنعطف وهابیت از اسال
المسلمین بـا دموکراسـی و    جهان اسالم برخوردار است. همچنین اینکه ایدئولوژي اخوان

که تهدیدي هـویتی بـراي حکومـت    است هاي زیادي دارد؛ امري  خواهی همخوانی آزادي
  )  5: 1396(جوکار،  رود. خاندان سعود به شمار می

ایـن   از حمایـت  و المسـلمین  اخـوان  قطـر بـا   پیوند: المسلمین مایت قطر از اخوانح. 2ـ2
 دشـمنان  و مخالفان از که سعودي عربستان سنتی قدرت کشیدن چالش به روند جنبش با

 بـا  هاسـت  سـال  ترکیـه،  ماننـد  قطـر . شود، حائز اهمیت است می محسوب المسلمین اخوان
 بـه  امـر  همـین  و نیست عربستان خوشایند ندانچ که دارد نزدیکی روابط المسلمین اخوان
تبـدیل   و سردي روابط قطر با سعودي یکدیگر قطر به و ترکیه اتصال و نزدیکی براي عاملی
 منطقـه  در المسلمین اخوان گروه حامی کشور ترین مهم اکنون هم در واقع قطر .است شده
 تبلیغـاتی  و مـالی  مایتح عربی کشورهاي سایر و عربستان در گروه این فعالیت از که است
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 عربسـتان  میـان  اختالف بروز دالیل ترین اي ریشه و ترین مهم از مسئله یکی کند. همین می
  )  20: 1396)، 1بوده است. ( مطهري( هاي اخیر قطر در سال و

 در خـود  هـاي  برنامـه  و اهداف اجراي براي المسلمین اخوان از حاکمیت قطر استفاده
 قـرار  توجـه  مـورد  جهـت  دو از اي منطقـه  سـطح  در ین کشورا از قدرتمند الگویی ایجاد

 مقایسـه  در المسلمین اخوان قطري، مقامات و قطر امیر نظر از اینکه نخست گرفته است:
 نـه  جنبش این به مالی کمک نگاه، این با دارند. قطر دولت براي کمتري خطر ها سلفی با

 سـعودي،  عربسـتان  بـراي  زایـی  لشچـا  با بلکه کند، می تقویت عربستان علیه را آنها تنها
بـه آنهـا    عـرب  جهـان  بدیلی مدرن و قابل تقلیـد و پیـروي در   عنوان به را قطري الگوي
 بـا  مبارزه براي راه تنها قطر، در حاکم مقامات و خاندان نظر از اینکه دوم. کند می دیکته
این  ت...اس ـ ایدئولوژیکی سیاسی مبارزه آن، کشیدن چالش به و سعودي جایگاه و قدرت

 تهدیـدي  بـه  دیگـر  سـوي  از و کـرد  مـی  کمک قطري جدید هویت به یک سو مسئله از
 قطـر هـم   به طـوري کـه   شد؛ می تبدیل عربستان سلفی هویت سلطه تداوم براي هویتی
و ایـن   شـود  مـی  محسوب منطقه در المسلمین اخوان گروه حامی کشور ترین مهم اکنون

 تـازه  اي مرحلـه  را وارد ریـاض  و دوحـه  رقابـت  فضاي المسلمین اخوان با اتحاد و نزدیکی
  )23-25: 1396)، 1کرده است. (مطهري(

  
  . اختالفات سیاسی3

هاي  اختالفات عربستان و قطر عالوه بر اختالفات سرزمینی و ایدئولوژیکی شامل سیاست
است که در این بخش به بررسـی  اي   به مسائل و تحوالت منطقهها   متفاوت و نوع نگاه آن

  شود. آن پرداخته می
در سـال   تحوالت بیداري اسـالمی  :تحوالت بیداري اسالمیاختالف در نوع نگاه به . 1-3

هـا   هـاي اجتمـاعی کـه سـال     فضاي جدیدي در جهان عرب ایجـاد کـرد. پویـایی    2011
عنوان آتش زیر خاکستر توانسته بود تحرکات الزم را براي تغییرات عمیق اجتماعی در  به

ي انفجار رسـید   ي خودسوزي یک جوان تونسی به مرحله ا سازد، با جرقهجهان عرب مهی
 مطالبـات از آنجـایی کـه    وار جهان عرب را موجـب شـد.   هاي اجتماعی دومینو و خیزش

اجتمـاعی بـود،   -هاي سیاسی و عـدالت اقتصـادي   اجتماعی مردم در این تحوالت، آزادي
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بت بـه تغییـرات اجتمـاعی    کارانـه نسـ   شـدت محافظـه   عربستان سعودي که رویکردي به
، از همان ابتدا به مقابله با این تغییرات برخاست و تـا جـایی پـیش رفـت کـه بـه       داشت

جمهور مخلـوع تـونس، پناهنـدگی سیاسـی داد و در مصـر،       ، رئیس»الدین بن علی زین«
بحرین و یمن تمام تالش خود را به کار بست تـا مـانع از بـه موفقیـت رسـیدن انقـالب       

   مردمی شود.
هاي جهان عرب داشته و دارد. ایـن   قطر برخالف عربستان، نگاهی متفاوت به خیزش

ها را خطري بـراي بقـاي حاکمیـت خـود بدانـد، آن را       کشور در عوض اینکه این خیزش
بیند و تمام تالش خود را به کار برده تـا   فرصتی در جهت تقویت نفوذ خود در منطقه می

ترین گروه مورد  اي به عمل آورد. مهم یاسی و رسانههاي ناراضی، حمایت مالی، س از گروه
المسلمین است که براي مدتی توانسـتند در مصـر قـدرت را     حمایت این کشور نیز اخوان

  )4: 1396 (جوکار، به دست بگیرند.
غـرب  به بعـد در   2011حکومتی سال  ضدمردمی و هاي دولت قطر اعتراض بنابراین

تـرین مخـالف ایـن    عربسـتان مهـم  امـا  نظر گرفـت،   در» فرصت«و شمال آفریقا را  آسیا
هـا،  کشـاندن ایـن اعتـراض    شکسـت  دانست و براي بهمی» تهدید«ها بود و آن را اعتراض
  )2:  1396(عمادي،  هاي هنگفتی انجام داد.هزینه
هاي مردمی در منطقه عربی  در پی بروز انقالب: رقابت بر سر رهبري منطقه عربی. 2-3

هاي حاشیه خلیج فارس از یک طرف بـراي جلـوگیري از سـرایت     دولتسوریه، بحران و 
هاي مردمی و تضمین موجودیت خود و از طرف دیگر بـراي افـزایش نقـش مـؤثر      انقالب
اي، رقابت پنهانی را نسبت به دیگر واحدهاي سیاسی براي برجسته کردن خـود و   منطقه

، ویـژه نـزد ترکیـه    قابـت بـه  منطقه آغاز کردند. این ردر هاي سنتی  حذف تدریجی قدرت
  اي است. تر از دیگر بازیگران منطقه قطر و امارات برجسته، عربستان

هاي اولیـه بحـران سـوریه بـه نیابـت از       امیر سابق قطر طی سال ،»حمد بن خلیفه« 
پرونده این کشور را در اختیار گرفت و بیشـترین تـالش خـود را بـراي برانـدازي       ،آمریکا

اما با شکست در حذف دولت سوریه، این پرونده از دست قطر  ست؛بدولت سوریه به کار 
فرزنـد   ،در قطر شکل گرفت و قدرت به امیر تمـیم  یکودتاي نرم ،خارج شد و به تبع آن

 کنفـرانس  میزبـانی  الجزیـره،  شـبکه  انـدازي  راه بـراي  قطر اقدامات حمد واگذار شد. شیخ
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به ایـن   2022 جهانی جام میزبانی و 1997 سال در دوحه در آفریقایی آسیایی اقتصادي
نگرانی پادشـاهی سـعودي را    ،هاي اخیر هاي قطر طی سال طلبی گردد. جاه می رویکرد باز

روابط دوجانبه را بحرانی کرد. واقعیت این اسـت   ،و در چندین دوره ه استدنبال داشت به
کـه داشـت    دونالد ترامپ به عربستان عالوه بر پیامدهاي زیادي 1396خردادماه که سفر 

آتش زیر خاکستر رقابت قدرت و رهبري کشورهاي منطقه را در میـان بـازیگران داخلـی    
  )20: 1396)، 1(زارعی( .تشدید کرد

از منـابع اصـلی بـروز    یکـی  اي  هـاي منطقـه   سیاسـت  :اي اختالف در مسائل منطقه .3- 3
منجـر   هـاي جدیـد نفـوذ    اختالف بین قطر و عربستان است که به رقابت براي کسب حوزه

. این دو کشور هرکدام داعیه رهبري جهان عـرب و تقویـت نفـوذ خـود در بـین      شده است
که دایره نفوذ رقیب خود را محـدود کننـد    و درصدد هستندکشورهاي این منطقه را دارند 
اي مطرح در ایـن زمینـه مسـئله     مهمترین موضوعات منطقه .و نفوذ خود را گسترش دهند

المسـلمین   ر در زمان روي کار آمدن محمد مرسـی و اخـوان   یمن است. قطمصر، سوریه و 
 11میلیارد دالر به مصر کمک مالی کرد اما در مقابـل عربسـتان سـعودي کمکـی      2مبلغ 

نظامیان مصر قرار داد تا آنهـا را تشـویق بـه کودتـا و سـرنگونی       اختیارمیلیارد دالري را در 
گرچه دو کشور براي سرنگونی حکومت المسلمین کند. در موضوع بحران سوریه نیز ا اخوان

بشار اسد تمام توانایی مالی، نظامی و تبلیغاتی خود را در حمایت از مخالفان بکار گماردنـد  
شـود   اما رقابتی بنیادین میان دوحه و ریاض در زمینه رهبري نیروهاي مخالف مشاهده می

که به قطـر نزدیـک    »طیبالخ معاذ«به جاي  »الجربا احمد«ها   به صورتی که با فشار سعودي
     )5: 1396(آرمند، دار شد. را عهده مخالفان بود ریاست ائتالف

در ارتباط با بحران یمن، عربستان معتقد است با وجـود اعـالم ائـتالف نظـامی علیـه      
هاي یمـن اسـت. بـر     انصاراهللا و حمایت قطر از عربستان، دوحه در حال حمایت از حوثی

ها از دو دهه پیش ادامـه داشـته اسـت.     ، روابط قطر با حوثیاساس گزارش شبکه العربیه
این شبکه  .بود قطري اطالعاتی هیئت یک میزبان ها، حوثی خاستگاه صعده ،2007 سال

 دولـت  و حـوثی  نظامیـان  شـبه  میان گري میزبانی، میانجی این کند اگرچه بهانه بیان می
 قطـر،  هـدف  کـه  شـد  مشخص بود، اما بعدها دایر طرف دو میان که بود جنگی در یمن

 بازسـازي  را خـود  صـفوف  ایـران،  و اهللا حـزب  کمک با تا بود ها حوثی براي سازي فرصت
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چـارچوب شـوراي    دولت عربستان معتقد است قطر در حل سیاسی بحران یمن در .کنند
هـا در   کارشکنی کرد و خود نیز به این ابتکـار نپیوسـت تـا حـوثی     2011همکاري سال 

 2017عربسـتان همچنـان ضـد ریـاض تهدیـد پایـدار باشـند. در سـال         مرزهاي جنوبی 
ها به ریـاض، سـخنرانی رهبـران حـوثی را      هاي قطري پس از حمله موشکی حوثی رسانه

  )5: 2017نسبت به این حمالت پخش کردند. (العربیه، 
ترین علل اختالف میان بدون شک یکی از مهم  :نوع مناسبات با تهران. اختالف در 4-3
دو کشور به جمهوري اسـالمی ایـران اسـت.     و عربستان سعودي مربوط به نوع نگاه قطر

ممانعت از تغییر تـوازن قـوا   «ترین هدف سیاست خارجی خود را عربستان سعودي، مهم
تـرین حامیـان   یکی از مهمه است و عالوه بر این قرار داد» به نفع جمهوري اسالمی ایران

، تـالش  نیـز  . دولت سعودي طی دو سال اخیـر است ترامپدولت » هراسیایران«راهبرد 
پیش ببرد و جمهوري اسالمی ایران را همچنـان   هراسی راتا ایران ه استزیادي انجام داد

اسـالمی ریـاض بـا    -یک تهدید بزرگ نشان دهد؛ موضوعی که اوج آن در نشسـت عربـی  
ي، دولـت قطـر   جمهوري آمریکا بود. برخالف عربستان سعود حضور دونالد ترامپ، رئیس

بینـی را بـر جـاه   مصالحه را بر آشـتی، واقـع  «همواره در روابط با جمهوري اسالمی ایران 
  ) 4: 1396(عمادي،  ارجحیت داده است.» طلبی و عقالنیت را بر بربریت سیاسی

ساله قطر، به فاصله انـدکی   38، امیر »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی«در همین راستا، 
نامید و روابط قطر با ایـران را  » قدرت بزرگ«اظهاراتی، ایران را ریاض، در  نشستپس از 

اي و اسـالمی برخـوردار   ایـران از اهمیـت منطقـه   «توصیف کرد. امیر قطر گفت » خوب«
دوراز  با این کشور بـه  وخامت اوضاعتوان آن را نادیده گرفت و به همین دلیل است و نمی

سـعود در    منزله شکست هدف اصلی آل هاین اظهارات امیر قطر ب» حکمت و تدبیر است.
زیـرا ایـن    .برگزاري نشست ریاض یعنی ایجاد اجماع علیه جمهوري اسـالمی ایـران بـود   

سخنان در مقابل سخنان ترامپ و ملک سلمان در نشست ریاض قرار داشت که ایـران را  
  (عمادي، همان) 1.کرد میثباتی منطقه معرفی حامی تروریسم و عامل بی

                                                                                                                                         
منتشر کرد یکی از علـل اصـلی   » فارین افرز«، در مطلبی که »سیمون هندرسون«در همین خصوص . 1

تنش اخیر در روابط قطر و عربستان سعودي را به نوع رابطه قطر با جمهوري اسالمی ایران که متفاوت 
نگـاه قطـر بـه    «نوشـت  » سیمون هندرسـون «است، مربوط دانست. هاي عربستان سعودي  از سیاست
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 در تا است کرده قطر همواره سعى دولت :هاي بلندپروازانه قطر ف در برنامه. اختال5-3

 بـوده  آفـرین  نقـش  مختلف هاى ه حوز در و باشد داشته کانونى نقشى عرب تحوالت جهان

 میـان  در قـذافى  رژیم سقوط در مهمى نقش لیبى در کشور خصوص به است. این کشور

این بـود کـه ایـن پیشـتازي را در تحـوالت       و یا به دنبال کرد ایفا هاى عربى دولت سایر
  )27 -28 :1396 )،2( سوریه نیز تکرار نماید. (زارعی

 آفرینـى  نقـش  بـراى  را مهمـى  هـاى  ظرفیت قطر، باالى اقتصادى هاى قابلیت و منابع

 بـا  قیـاس  در قطـر  بـاالى  اقتصـادى  دهـد. منـابع   مى قرار کشور این اختیار اى در همنطق

 بـراى  را اى گسـترده  مـالى  منـابع  بتوانـد  دولـت  تـا  شـود  مـى  آن، باعـث  اندك جمعیت

 در اخیـر  عربـى  تحـوالت  در مـالى  ایـن منـابع   .نماید خود هزینه اى منطقه هاى سیاست

 بـه  سـوریه) اسـت،   و لیبـى  رژیم (ماننـد  تغییر و تشدید بحران خواستار قطر که مواردى

 رژیم حفظ هدف که ىموارد در و یابد مى مخالف اختصاص نظامى شبه و سیاسى نیروهاى

  گیرد. مى تعلق سابق رژیم قدرت عناصر و به ساختار است، بحران کنترل و موجود
قطر نیـز  » قدرت نرم«هاى  مؤلفه اقتصادى، منابع و غرب با استراتژیک روابط بر عالوه
 وجـود  بـه  عربـى  تحوالت در کشور این آفرینى نقش افزایش براى را مناسبى هاى ظرفیت

 به خاصى اعتبار هم عربى، مهم هاى رسانه از یکى عنوان به» شبکه الجزیره« آورده است.

 در کشـور  ایـن  اىه سیاست پیشبرد براى ابزارى عنوان به هم و است بخشیده قطر دولت

 آموزشـى  و فرهنگى هاى فعالیت و اقدامات این، بر است. عالوه نموده عمل تحوالت عربى

 دموکراسـى  حامیـان  عنوان به خود ساختن رجستهب براى کشور این رهبران و تالش قطر

 به نیز، است کرده کمک المللى بین عرصه در قطر از مناسب تصویرسازى به منطقه که در

 سـطح  در آن هـاى  آفرینـى  نقش افزایش در کشور این نرم قدرت هاى مؤلفه یکى از عنوان

هـا    قطـرى  که است نرم تقدر هاى مؤلفه گونه این براساس دارد. سزایى ات بهتأثیر منطقه
 .برنـد  مـى  پـیش  به روزآمدتر هاى قالب در را خود اى منطقه هاى و سیاستها   آفرینى نقش

  )30-29: 1396(زارعی، 
سیاسی جهان، شـاخص نشـان دهـد و بـا       که خود را در نقشه درصدد استقطر بنابراین 

                                                                                                                                        
هراسـی عربسـتان سـعودي از کانـال شـوراي همکـاري       جمهوري اسالمی ایران سبب شکسـت ایـران  

   »شود.فارس می خلیج
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هـاي   ، ایجـاد مـوزه  2022جهـانی   هاي جام اعمال دیپلماسی نرم از طریق کسب میزبانی بازي
توسـعه یـک بخـش      وسـیله  هنري در سطح جهانی و تبدیل شدن به یـک مرکـز جهـانی بـه    

    )yourmiddleeast, 2017: 10( عمل بپوشاند.  اي خود جامه قهطلبی منط ورزشی جامع، به جاه
و  بحـران  گیـري  شـکل  دیگـر  لیلد :جویانۀ عربستانالحمایگی و برترينگاه تحت .6-3
 طلبـی  هژمـونی  و سـیادت  بـا  کشـور  ایـن  مخالفـت  توان می را ات عربستان و قطراختالف

دلیل وسعت، جمعیـت و قـدرت نظـامی و     به سعودي عربستان. دانست سعودي عربستان
جزیره عربستان  دنبال برتري در غرب آسیا و برتري هژمونیک در شبه اقتصادي همواره به

دانـد؛ امـا در    اي را حیات خلوت خود مـی  قهاي که این زیرسیستم منط گونه بوده است، به
جمهـوري   چـون گرانـی    اي غرب آسـیا بـا چـالش    دستیابی به برتري در معادالت منطقه

جزیره عربستان از برتري نسـبی   در شبهاگرچه  ومواجه بوده  مصرو  اسالمی ایران، ترکیه
مانند  زیگرانبا سوي برخی گاهی از از این برتري هژمونیک هر ،هژمونیک برخوردار است

 .است شده کشیده چالش به قطر و یمن عمان،

دلیـل سـابقه سیاسـی و     گري عمان و یمـن را بـه   عربستان سعودي با اغماض، چالش
ولـی حاضـر بـه پـذیرفتن      ؛جزیره عربستان تـا حـدودي پذیرفتـه اسـت     تاریخی در شبه

 ،فـارس نیسـت. در چنـد دهـه اخیـر      هـاي حاشـیه خلـیج     نشـین  گري دیگر شیخ چالش
طور مـدیریت   منابع نفتی و گازي و همین از طریقکشورهاي قطر و امارات متحده عربی 

  این هاي زیادي براي تولید قدرت برخوردار شوند. در اند از ظرفیت صحیح اقتصاد توانسته
تمیم، اختالفات ارضی با عربستان  دلیل وابستگی به قبیله بزرگ بنی بین، حاکمان قطر به
طلبی عربستان سعودي معترض  هژمونیبه ثروت زیاد همواره نسبت سعودي و همچنین 

اسـتقالل سیاسـی و حتـی مـذهبی خـود را از      کننـد   تالش می و به همین دلیل  اند بوده
    عربستان سعودي حفظ کنند.

 سـلمان،  بـن  محمـد  شـاهزاده  یـابی  قـدرت  و سـلمان  ملـک  آمـدن  کار روي از بعد 
 حاکمـان  براي امر این رسد می نظر به  و ه استشد تشدید شدت به عربستان جویی برتري
ي مقامـات و  هـا  مصـاحبه  وسـیله  بـه  آن بـه  نسـبت  و اسـت  بـوده  پـذیرش  غیرقابل قطر

   )23:  1396)، 1( (زارعیاند.  هاي وابسته واکنش نشان داده رسانه
از روي کار آمدن دونالـد   پسها  سعودي اتخاذ سیاست مستقل قطر از عربستان:. 7-3
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رهبـري   و با توجه به اینکه جهان عـرب از خـأل  جمهوري آمریکا  به عنوان ریاست ترامپ
در صـدد   قطـر  .دسـت آورنـد   نقش رهبري جهان عرب را بـه  کنند میبرد، تالش  رنج می
نقش خود را بازتعریف کنـد. روابـط حسـنه     ،هاي جدید در منطقه تشکیل ائتالف است با

با روسـیه و تـالش ایـن کشـور در نزدیکـی      مناسبات آن  همچنیناین کشور با ترکیه و 
   .توان در این راستا ارزیابی کرد هرچه بیشتر به ایران را می

دنبـال انـزواي دیگـر     اي عربسـتان در منطقـه کـه بـه     قطر از گسترش نقـش منطقـه  
ست و قصد دارد با نزدیکی به دیگر کشـورهاي منطقـه   ناخشنود اکشورهاي عربی است، 

بهبود و نزدیکی روابط قطـر بـه    رویکرد ،در عین حال .گیردسیاست مستقلی را در پیش 
عالوه بر اینکه فرصـتی را   ،هاي سیاسی از سوي قطر باشد حتی اگر مبتنی بر انگیزه ایران

دهـد، کـارت    براي همگرایی بیشتر در منطقه قرار می ایراندر اختیار دستگاه دیپلماسی 
عربی علیه ایران و جبهـه مقاومـت   بازي مهمی براي برهم زدن نمایش اجماع کشورهاي 

هـاي جـدي    خوبی شکاف به ؛ زیراپس از سفر پرسروصداي ترامپ به ریاض و منطقه است
هـاي   دست نبودن اراده بـراي اجـراي سیاسـت    ایران و همچنین یک علیه در جبهه عربی

  ) 11: 1396)، 3( . (زارعیدهد آمریکا در منطقه را نشان می
دونالـد   : ریاض و نگرانی قطر از انعقاد قراردادهاي تسلیحاتی. سفر دونالد ترامپ به 8-3
(مقابلـه   تشکیل ائتالف ضدایرانی مانندبر دالیل مختلفی  جمهور آمریکا بنا یسئر ،ترامپ

نقـش فعـال و بیشـتر     مین منابع مالی و نجات اقتصاد آمریکا،أبا نفوذ ایران در منطقه)، ت
 و اي منطقـه  رقبـاي  با مقابله هدف با آمریکا نظامی هژمونی و گسترش آمریکا در منطقه

 قـرارداد  سـفر،  ایـن  جریـان  در. کـرد  سـفر  بـه عربسـتان   1396در خردادماه  المللی بین
میلیـارد دالر آن   110طرفین رسید که  يمیلیارد دالر به امضا 460به ارزش  تسلیحاتی

  به صورت آنی بود. 
تـا   2007هـاي   زمـانی سـال   بـازه  در  »صـلح اسـتکهلم  «المللی  سسه بینؤبر گزارش م بنا
درصـد   86 آمریکـا  تسـلیحات  مـیالدي، فـروش   2016 تـا  2012 با سـال  مقایسه در 2012
وط به خرید تسلیحاتی از سوي عربسـتان و قطـر بـود.    مرب آن عمده بخش که داشت افزایش
اي خطـر بزرگـی بـر    ،بر تغییر موازنه نظامی به سود عربستان با انعقاد قـرارداد جدیـد   قطر بنا

دن شـ  محـور  بـه  نسـبت   کند. در واقع مقامات قطـر  آینده و نقش خود در منطقه احساس می
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عنوان بازیگري کـه حـرف    شوراي همکاري خلیج فارس به و  عربستان در بین کشورهاي عربی
هـایی کـه   ادسابقه تاریخی موضوع از جملـه قرارد  وکنند  میاحساس خطر  ،آخر را بزندو   اول

بـه اشـغال   هـم  نهایـت  و در داد  براي به انزوا کشاندن ایران انجام می صدام با کشورهاي غربی
  )22: 1396)، 3(زارعی( ها افزوده است. بر نگرانی قطري ،کویت پرداخت

  
 بهره چهارم: نتایج و پیامدهاي اختالفات عربستان و قطر

 بیش از یک سال از تحریم قطر و قطع روابـط دیپلماتیـک بـا آن از سـوي چهـار کشـور      
بـا ایـن    گـذرد.  عربستان سعودي، امارات، بحرین و مصر به اتهام حمایت از تروریسم مـی 

گران، بحران روابط قطر و عربستان را سرآغاز انشـقاق و گسسـت در    حال، اگر چه تحلیل
هاي عربی مانند  هاي عربی با ابعاد کالسیک (شوراي همکاري ) و نوین آن (ائتالف ائتالف
بـاره، بـازي حاصـل جمـع      دانند، نکته مهـم در ایـن   یا ناتو عربی و ...) میاسالمی  ائتالف

  جبري صفر براي طرفین درگیر در بحران مذکور است.
هویت خاص عربی قطر (ترکیب وهابیت معتدل داخلی با رویکـرد اخـوانی در عرصـه    

ه اي در نزدیک به دو ده سیاست خارجی پیرو تالش براي پیدا کردن جایگاه ویژه منطقه
گرایانه سـعودي،   اخیر از سوي قطر ) و تقابل آن با هویت سخت و غیرقابل انعطاف سلفی

دهـد. در   منطق نبرد و تنش میان قطر و عربستان را امري معلولی و قابل وقوع جلوه مـی 
ترین ابزارهـاي سیاسـت    عنوان یکی از مهم  واقع با نگاه عمیق به رویکرد شبکه الجزیره به

هـا و تعـارض در    در برنامـه   توان عمق تفـاوت  راحتی می هاي اخیر به خارجی قطر در دهه
هـا   سو با هم را میان دو جریان رهبري شده از سعودي اي حتی هم پیگیري اهداف منطقه

هـاي گفتمـانی و فراهـویتی     سویی توان گفت هم که می طوري ها مشاهده کرد؛ به و قطري
با باور و منش اخـوانی ـ و تـالش بـراي     (ملی ـ وهابیت سعودي و وهابیت تلفیقی قطري  

اي و  هـاي منطقـه   اشاعه آن) میان دو جریان مذکور در عرصه دنبال کردن پروژه سیاست
نـژادي (جهـان عـرب) در     ـاهل سنت) یا درون قـومی    ـحتی درون دینی (جهان اسالم  
ــوگیري از اصــطکاك ــاده  راســتاي جل ــه پی ــا اســتعانت ب ــاي زودرس ب ــداف  ه ســازي اه

ها بوده است که درصدد به چـالش کشـیدن    ویژه قطري گرایانه از سوي طرفین به هژمونی
یافتـه آنهـا در منطقـه     ها و الگوي هژمونیک قوام هویت وهابیِ ارائه شده از سوي سعودي
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عنـوان حـوزه    وسیله شـبکه الجزیـره بـه    اند. در واقع اقدام و عملی که دوحه آن را به بوده
ان عرب با رویکردي قالبی از نگرش دموکراتیک اخـوانی  عمومی نوظهور و نوپدید در جه

دنبال کرده، در همین راستا قابل بررسی اسـت. در ادامـه بـه آثـار و نتـایج بیشـتر ایـن        
  شود:   گسست روابط پرداخته می

  
  فارس خلیج همکاري شوراي در . شکاف و دگرگونی1

اي در  هادهـاي منطقـه  گیـري از ن  اي عربستان سـعودي، بهـره    یکی از ارکان قدرت منطقه
تـرین   فارس یکی از مهـم  اش است. شوراي همکاري خلیج راستاي اهداف سیاست خارجی

اي تحت سیطره ریاض است؛ اما تداوم تنش با قطر سبب شده است ایـن   نهادهاي منطقه
هایی که دولت کویـت بـراي    شورا عمالً به نهادي فاقد انسجام تبدیل شود. با وجود تالش

یان قطر و سه کشور عضو شوراي همکاري خلیج فارس انجام داد، نشسـت  گري م میانجی
در کویت بدون حضور سران عربستان، امارات و بحرین  2017سران این شورا در دسامبر 

 15ترین نشست سران شوراي همکاري بـود تنهـا طـی     برگزار شد. این نشست که کوتاه
خصـوص شـکاف در شـوراي     هـاي متعـددي در   دقیقه پایان یافت که منجـر بـه تحلیـل   

.همکاري خلیج فارس شد
1

  )41: 1397)، 4(زارعی(
تواند روي قطر مانند بحـرین   نکته مهم این که عربستان پس از این بحران روابط نمی

اي نخواهد بـود. قطـر    حساب باز کند و دوحه نیز مهره دلخواه عربستان در مسائل منطقه
در دامن » حمد تمیم بن«ویژه اینکه  ست؛ بهنشینی نشده ا نیز تا این لحظه حاضر به عقب

بزرگ شـده و بعیـد اسـت از جهـت فکـري بـا       » موزه بنت ناصر«مادر روشنفکري مانند 
شود قطر بعد از  بینی می کار عربستان همسو باشد. پیش هاي اقتدارگرا و محافظه شاهزاده

فی در ترتیبـات  طر فروکش کردن التهابات فعلی، نقشی مانند کویت و عمان با اولویت بی
اي خلیج فارس ایفا کند؛ ولی قدر مسلم این است که این حادثه نقطـه عطفـی در    منطقه

                                                                                                                                         
معمـوالً   يهمکـار  يشورا«دانشگاه جرج تاون در قطر معتقد است:  خیتار اریاستاد ،»انیعبداهللا العر«. 1

در قبال منطقه اتخاذ شود؛ امـا الزامـاً موضـع همـه      کسانی يکردیرو شد  یکه تالش مبود  یدر موضع
ـ  روندر تـنش د  فـارس  جیخلـ  يهمکار ينبود انسجام در شورا نیا» نبود. کسانیکشورها کامالً   یعرب

  .مشهود شد يگریاز هر زمان د شیب
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تحوالت منطقه است. در خصوص روند همکاري اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس نیز 
عنوان بازوي اجتماعی و سیاسی، دیگر به شکل سـابق   باید اشاره کرد شوراي همکاري به

شایان ذکر است این وضـعیت بـیش از همـه بـه ضـرر عربسـتان        خود بازنخواهد گشت.
سعودي خواهد شد و احتماالً کشورهایی نظیر امارات از بروز این وضـعیت بـراي شـوراي    

کنـد در   اي تـالش مـی   گونههمکاري خلیج فارس رضایت داشته باشند؛ زیرا امارات نیز به
   )28: 1396)، 1ارعی((ز ها خارج شود. آینده نه چندان دور از سایه سعودي

  
  . اثبات استقالل در سیاست خارجی قطر در صورت مقاومت در مقابل فشارها2

و  عربسـتان سـعودي   در صورتی که دولت قطر در مقابل فشارهایی کـه اکنـون از سـوي   
شود، مقاومت کند، این راهبـرد نتـایجی بـراي دوحـه بـه       آن وارد میاي   متحدان منطقه

همراه خواهد داشت که برخی از مهمترین این نتایج عبارتند از: قطر از جمله کشـورهاي  
راهبـرد   2011عربی است که در حوزه سیاست خارجی خود به خصوص تا پیش از سال 

، »شیخ حمـد بـن خلیفـه آل ثـانی    «داشته و عملگرایی را در پیش گرفته بود. مشخصی 
امیر سابق قطر عالوه بر انجام اصالحات در سیاست داخلـی در حـوزه سیاسـت خـارجی     

گـري در   تـرین ایـن ابتکـارات، میـانجی     قطر نیز ابتکارات مهمی داشـته اسـت کـه مهـم    
غـرب آسـیا و حضـور موفـق در      هـاي مخـالف در   اي، ارتباط بـا قطـب   هاي منطقه بحران

المللی بوده است. هیچ کدام از اعضـاي شـوراي همکـاري خلـیج فـارس در       نهادهاي بین
  اند.  سیاست خارجی به اندازه دولت قطر موفق نبوده

، استاد ایرانی شعبه قطر دانشگاه آمریکایی جورج تـون،  »مهران کامروا«در این راستا 
را داشتن ابتکار و  2011ارجی قطر قبل از سال سیاست خهاي  یکی از مهمترین شاخصه

سسـه کـارنگی در   ؤ، دبیر مرکز خاورمیانه م»لینا خطیب«کند.  می رویکرد مستقل عنوان
» یافتـه  بسـط   سیاسـت خـارجی  «را  2011بیروت، نیز سیاست خارجی قطر قبل از سال 

سـتان سـعودي   تصویر قطر را از یک دولت کوچکی که زیر سایه عرب«کند که  می توصیف
   ».و اقتصاد خاورمیانه تغییر داده است الملل بین  قرار داشت به یک بازیگر مهم در روابط 

عربستان با قطع رابطه و محاصره قطر تالش کرد این کشـور را تسـلیم و ثابـت کنـد     
ساله شدن هاي عربستان قرار گیرد. یک تواند مقابل سیاست کشور کوچکی نظیر قطر نمی
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دهد سعودي در تحقق این هدف خود ناکام بوده است؛ زیـرا مقامـات    نشان میاین تنش 
کردند کشوري مستقل هستند و سیاست خارجی مستقلی نیـز دارنـد.    تأکیدقطري بارها 

این رویکرد قطر و قرار نگرفتن آن زیر سیطره عربستان سـعودي شکسـتی بـراي ریـاض     
کشورهاي عضو شوراي همکاري خلـیج  » پدرخوانده«بود؛ زیرا سعودي خود را در جایگاه 

تـرین دوران   بیند. همچنین این رویکرد سبب شد دو کشور وخیم فارس از جمله قطر می
  روابط خود را تجربه کنند.

تواند این استقالل  می مقاومت قطر در برابر فشارهاي عربستان سعودي و متحدان آن
سعود بـراي تحـت فشـار قـرار     ترین دلیل آل  در سیاست خارجی را حفظ کند زیرا اصلی

اي ناهمسـو بـا عربسـتان سـعودي بـه       دادن دولت قطر نیز اتخاذ سیاست خارجی منطقه
  خصوص درباره رابطه با جمهوري اسالمی ایران بود. 

قطر گفتمانی کـه در جریـان هجمـه    جامعه  افزاید در این خصوص میالجزیره سایت 
تحمیل شـده از سـوي عربسـتان بـراي      قطر به کار گرفته شده و محاصره علیهتبلیغاتی 

گرسنه نگه داشتن ساکنان خود و قطـع مناسـبات مسـتحکم بـین دو ملـت را فرامـوش       
نخواهد کرد . به این ترتیب بازگشت مناسبات دوجانبه به ماهیت گذشته مشکل به نظـر  

شـوراي   رسد، به ویژه در شـرایطی کـه تمـامی دسـتاوردهاي محقـق شـده از سـوي        می
ت از زمان تأسیس آن تـاکنون نظیـر آزادي تـردد افـراد و مناسـبا      همکاري خلیج فارس

 .ه اسـت کمی که داشت، در این مدت از بین رفتـ  حجمبانکی و دیگر دستاوردها با وجود 
(http://parstoday.com/fa/middle_east-i80004)  

  
  هاي خود . ناتوانی سعودي در همسو کردن قطر با سیاست3

هـاي حاشـیه جنـوبی     نشـین  هاي سنگین تسلیحاتی عربستان با آمریکا، شیخ انعقاد قرارداد
ویژه قطر بـیم از ایـن دارنـد کـه طـی ده سـال آینـده،         ج فارس را نگران کرده و آنها بهخلی

ویژه کـه   طلبی ارضی کند و بخشی از خاك قطر را تصاحب کند؛ به عربستان اقدام به توسعه
زمینی خود به تزریق گاز نیاز دارد و این گاز در قطـر   براي استخراج نفت از منابع عظیم زیر

شود. عربستان قصد دارد با تنبیه قطر به سایر کشورهاي عربی این پیـام را   یوفور یافت م به
هاي ریـاض در منطقـه بـا واکـنش سـختی از سـوي        برساند که هرگونه مخالفت با تصمیم

http://parstoday.com/fa/middle_east-i
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عربستان مواجه خواهد شد. بر این اساس، تنش با قطر مجازات متحدان فرداي ایران است؛ 
هـاي   سعودي کاسـته خواهنـد شـد. امـروزه گـروه      ـ  متحدان فردایی که از جبهه آمریکایی

انـد در سـوریه و    هاي مالی عربستان، قطر و ... پدید آمده تروریستی که با حمایت ـ  تکفیري
شدت نگـران کـرده و درصـدد     عراق در حال محو شدن هستند و این موضوع سعودي را به

 )  23: 1396 )،1است سنگرهاي خود را در مقابل جبهه مقاومت نگه دارد. (زارعی(

تهیه و تدوین، ابـالغ و اعـالم شـروط غیـرممکن بـراي قطـر از سـوي چهـار کشـور          
کننده به رهبري عربستان با رویکرد و سیاست فشار و امتیاز دنبال شـده اسـت. از    تحریم

(کلـی بـودن) بـه     هاي قیاسـی  این رو سیاست فشار و امتیاز نیز بر اساس منطق و مؤلفه
است. بـه عبـارتی، رونـد صـعودي از تهیـه       در حال تغییر بوده تر شدن) استقرایی (جزیی

گانه گـواه   تر با ورود به جزئیات به شروط سیزده گانه و تبدیل آن در شکل کالن شروط ده
مطلب مذکور است. بنابراین نتیجه اصرار و پافشـاري بـر مطالبـات غیرمشـروع در قالـب      

اي بحران در سطوح سیاسی و گفتمانی ه باره، موجب تشدید زمینه شروط ترتیبی در این
زاي عربستان در خلق تنش با قطـر   شده است. در واقع در نگاهی جامع به سیاست بحران

هـاي ایـدئولوژیک میـان     بـاره و تعـارض   عالوه بر نقش تحریکـی مصـر و امـارات در ایـن    
اي یا در جهان عـرب و   گري در مقیاس منطقه عربستان و قطر در سطح بازیگري و کنش

جهان اسالم، هدف اصلی عربستان سعودي از ورود به بازي تنشی با قطـر، خـارج کـردن    
اي و تثبیت هژمونی خود از طریـق محـروم کـردن قطـر از      این کشور از معادالت منطقه

قرار گرفت و به قطر اعـالم   تأکیدگانه مورد  ابزارهاي قدرت آن است که در شروط سیزده
  ) 38: 1396)، 2(مطهري( .شد

  
  تضعیف نقش و جایگاه عربستان در شوراي همکاري خلیج فارس .4
طور خاص در شوراي همکاري خلیج فارس  اثر شدن محاصره قطر، جایگاه عربستان را به بی
 نخسـت،  وهلـۀ  در ) 41: 1397)، 4طور عام در منطقه تضعیف کـرده اسـت. (زارعـی(    و به

 خدشـه  دچـار  اعـراب  میان در و منطقه در کشور این و رهبري سعودي عربستان مرجعیت

 لکن ،اند   داشته را منطقه اعراب قیمومیت و رهبري نوعی سعود همواره آل حکام شد. خواهد

 خواهـد  لقـب  بـزرگ  متضـرر  یقینـاً  سعودي عربستان اتحاد، از این قطر سیاسی گسست با
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 همچـون  نیـز  منطقـه  عربـی  دیگرکشورهاي که شد تر خواهد ملموس زمانی امر این گرفت.

. انـد    پیـدا کـرده   هاي ریـاض  سیاست با عمیقی شکاف سیاسی تدریج به عراق و یمن سوریه،
  است.   کاهش حال در روزافزونی طور به بر منطقه نقش و جایگاه سعودي بنابراین،

هـایی بـراي     از سوي دیگر محاصـره باعـث شـده قطـر مجبـور بـه یـافتن جـایگزین        
هاي بنیادین اقتصادي باشـد. عـالوه     و فعالیت مدت خود در ژئوپولیتیک هاي بلند  سیاست

سـرعت مجبـور    بر این، محاصره، بیش از پیش قطر را به ترکیه نزدیک کرد؛ زیرا دوحه به
شـد، بـه حمـل و      جاي انتقال زمینی برخی اقالم که از مرزهاي سعودي انجام مـی  شد به

ان روي آورد و اقداماتی نقل هوایی از کشورهایی مانند ترکیه و حمل و نقل دریایی از ایر
 )  62: 1396نیز براي توسعه صنایع داخلی خود انجام دهد. (عالیشاهی و دیگران، 

  
  اي  هاي منطقه . تعمیق شکاف میان عربستان و برخی از قدرت5

بعضاً انتحـاري خـود در منطقـه، عمـالً بـه      هاي  عربستان سعودي با طرح و اجراي سیاست
هـاي عجیـب و    آسیا مبدل گردیده است. از یک سـو، حمایـت   کانون صدور بحران در غرب

سابقه ریاض از تل آویو و مطرح شدن طرح آشتی کشورهاي عربی با رژیم صهیونیسـتی   بی
که به تازگی توسط محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور مطرح شده، سبب دلسردي دیگـر  

هاي سیاسی میـان   بحران کشورهاي اسالمی از عربستان شده است و از دیگر سو، با تعمیق
تـوان بـدین    مـی  عربستان و یمن، عربستان و عراق و عربستان و سوریه و عربسـتان و قطـر  

پراگماتیسمی ریاض با چالش مواجه شـده اسـت. ایـن    هاي  موضوع اذعان نمود که سیاست
هـاي   هـاي سـران سـعودي، برخـی از قـدرت      گردد که سیاست تر می موضوع زمانی ملموس

 تـأثیر   و بعضاً هم پیمانان آنان در منطقه یعنی ترکیه و دولت اردوغان را نیز تحت اي   منطقه
قرار داده است. روزنامه حریت ترکیـه در گـزارش خـود اعـالم کـرده اسـت کـه عربسـتان         

میلیـارد دالري اخیـر بـا آمریکـا، سـفارش       110سعودي پس از امضاي قرارداد تسـلیحاتی  
بـا  ها   میلیارد دالر از ترکیه را لغو کرده است. سعودي خرید چهار کشتی جنگی به ارزش دو

کـه روابـط بـا    انـد     اقتصادي عمالً این موضوع را به دولت اردوغان اعالن داشتههاي  سیاست
هـاي   قطر یعنی گسست سیاسی با عربستان. ترکیه نیز در آخرین اقدام سیاسی به حمایـت 

نظـامی از قطـر و اعـزام    هـاي   حمایـت همه جانبه به نفع قطر مبادرت ورزید و حتی طـرح  
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نیروهاي مسلح خود به این کشور را به تصویب مجلس رساند. مسـئله مهـم دیگـر در ایـن     
راستا که به خوبی نشانگر تعمیق شکاف هر چه بیشتر میان کشورهاي اسالمی و عربسـتان  

ر ، فرمانـده پاکسـتانی مشـهو   »ژنرال راحیل شـریف «هاي استعفاي  سعودي است، به زمزمه
 ائتالف کشورهاي به اصطالح اسالمی علیه تروریسم به سـرکردگی عربسـتان سـعودي بـاز    

شریف که پیش تر به هنگام قبول این سمت، همکـاري بـا ایـن ائـتالف را      گردد. راحیل می
مشروط به حفظ منافع ایران و انجام نشدن هیچ گونه اقدامی علیه تهران از سوي سـعودي  

گوید بسیاري از هواداران وي در پاکستان خواستار بازگشت ایـن   می نعنوان کرده بود، اکنو
ي پیش کسوت در مبارزه با تروریسم به داخل مرزهاي کشورش و خـدمت وي بـه    فرمانده

  )22: 1396. (فروزان و دیگران، اند   پاکستان شده
 

  از اختالفات عربستان و قطر  ایران اسالمی روي جمهوري هاي پیش . فرصت6
 باشـد،  هرچه قطر و عربستان سیاسی روابط قطع آن، متعاقب و سیاسی هاي تنش یتماه

 محـور  و ایـران  سود به زیادي حد تا را محاسبات و معادالت تواند می بحران سرانجام این

 و قطـر  سیاسی گسست که است مسئله این تبیین مهم زند. نکتۀ رقم در منطقه مقاومت
 جمهـوري  هـاي  سیاسـت  به قطر مطلق و کامل پیوست منزلۀ به سعودي، لزوماً عربستان

مقطعـی   صورت در حتی بنابراین نیست، مقاومت محور با و اتحاد منطقه در ایران اسالمی
 اقتصـادي  و نظـامی  منافع سیاسی، دقیق، هاي سیاست اتخاذ توان با بحران، می این بودن

: 1396 هی و دیگـران، کرد. (عالیشـا  تأمین نحو بهترین منطقه در ایران اسالمی جمهوري
ها بـراي ایـران ایـن اسـت کـه اخـتالف در ائـتالف ضـد ایرانـی           یکی از این فرصت) 22

و در  کشورهاي عربی منطقه با محوریت آمریکا به نفـع جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت     
مثابـه   کند؛ اما نکته مهم اینجاست که کشورهاي عربی به شکاف ایجاد می» ناتوي عربی«

هایی هستند که جهت و حرکت آنها توسط بازیگران اصلی یعنی آمریکـا   بازیگران و مهره
در خصــوص افــزایش حجــم مبــادالت  )28: 1396)، 3مشــخص خواهــد شــد. (زارعــی(

اقتصادي و تجاري میان قطر و ایران باید خاطر نشان کرد کـه در شـرایطی کـه اقتصـاد     
برد و از دیگرسو، معضـالتی   یم هاي متعدد رنج جمهوري اسالمی ایران کماکان از تحریم

برداري از مخازن مشترك گاز با قطر در عسلویه ایجـاد مسـائل و مشـکالت     همچون بهره
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اقتصـادي بـه دسـت آمـده از     هاي  متعددي با این کشور نموده است، اکنون اما از فرصت
  توان بهره برد:  سیاسی قطر و عربستان میهاي  گسست

  راي پرواز شرکت هواپیمایی قطر؛استفاده از حریم هوایی ایران بـ 
  غذایی از ایران به قطر؛هاي  ارسال محمولهـ 
  توسعه صادرات غیرنفتی به قطر در قالب محصوالت کشاورزي و مواد غذایی؛  ـ 
ها  یابی به آن آالت صنعتی و تجهیزات حمل و نقلی که ایران از دست واردات ماشینـ 

 )23: 1396(فروزان و دیگران،  محروم است.

 
  ترین حامیان تروریسم . از میان برداشته شدن یکی از مهم7

با گسست سیاسی میان قطر و عربستان سعودي، واقعیت امر حکایت از این موضوع دارد 
تروریستی سـعودي در منطقـه کنـار گذاشـته     هاي  ترین متحدان سیاست که یکی از مهم

توان پـی بـرد کـه قطـر یکـی از       سوریه، عراق، یمن و ... میهاي  شد. با نگرش در بحران
هـا از   ها بـوده اسـت. بسـیاري از تروریسـت     اي این بحران ترین حامیان مالی و رسانه مهم

تروریسـتی در عـراق و   هـاي   سراسر نقاط جهان با استفاده از دالرهاي قطـري بـه جبهـه   
بـوده   . از سویی دیگر، قطر یکی از متحدان ائتالف عربی در بحران یمناند   سوریه پیوسته

است. چنین گسستی، قطعاً حل و فصل بحران یمن، سوریه و عراق را با سرعت بیشـتري  
 )21: 1396رساند. (فروزان و دیگران،  به وقوع می

  
  سوریه بحران قبال در قطر خارجی سیاست . تغییر8

ۀ گذاشـت  خواهـد  عمیقـی  گـذاري تأثیر   جبهه چند در ریاض محور از قطر سیاسی گسست
 و سـوریه  بحـران  تشـدید  در منطقـه  کشـورهاي  گـذارترین تأثیر   ترین و همم از یکی قطر

 اکنـون  امـا  اسـت،  بـوده  کشور این در فعال هاي تروریست از کالن هاي اقتصادي حمایت

مواجـه   اساسـی  چرخشـی  بـا  سـوریه  بحران در قطر گفتمان که مسئله هستیم این شاهد
 قبـال  در قطـر  سیاست ارادایمیپ چرخش سبب که را دالیلی کلی، طور گردیده است. به

 بـر  مبنـی  غـرب  و آمریکـا  تصـمیم  :کرد تبیین ذیل توان در می است، سوریه شده بحران

 عربستان به قطر و ترکیه از تحوالت مسلحانه عرصه در سوریه نظام مخالفان پرونده انتقال
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ریه. سـو  در... و النصـره  داعش، همچون تروریستی هاي گروه متوالی هاي شکست سعودي؛
تـوان   مـی  را سـوریه  بحـران  قبال در دوحه خارجی سیاست پارادایمی تغییر در سوم علت
 و قطـر  رقابـت  همـواره  دانسـت.  کشور این در سعودي عربستان و قطر نزدیک هاي رقابت

هـاي   تـرین جنبـه   مهم از یکی به هاي مخالف، گروه میان در برتري کسب عربستان جهت
   (Schmierer, 2017: 175-176) .است شده سوریه تبدیل در بحران
 عربسـتان  و قطـر  هـاي  سیاسـت  جـدي  تشـتت  که کرد اذعان باید چهارم علت تبیین در

  کامالً نیز سوریه به مربوط سیاسی هاي حوزه در نظامی، مباحث از گذشته سوریه، در  سعودي
 یـک  انتخـاب  هب اقدام سوري، مخالفان ائتالف به موسوم گروه نمونه، است. براي  مشاهده قابل

 را نخسـت وزیـر   »مصـطفی  اسـد « عربسـتان  و قطـر  امـر،  ابتـداي  در کرد. وزیر موقت نخست

 »هیتـو  غسـان «انتصاب  از ناگهانی چرخشی در قطر اما داشتند، سوریه اعالم در خود مشترك
بـود.   عربسـتان  کامـل  حمایـت  مـورد  اعضـاي  انحالل سبب امر این حمایت کرد. راستا این در

اسـد غیـر    سقوط که موضوع این شدن مسجل از پس دوحه که کرد اذعان باید ه،اینک سرانجام
توجیـه   در اسـت. قطـر   برآمده سوریه علیه خصمانه اقدامات توجیه درصدد سعی ممکن است،

کـرده   مطـرح  را سوریه مردم از حمایت مسئلۀ همواره سوریه، در اسد دولت علیه خود اقدامات
خـود   اقدامات بوده، مردم جانبدار سوریه، دولت و مردم میان ههموار قطر که ادعا این با و است

 )  phillips, 2017: 43-44( است. کرده توجیه را

 
  عراق » حشدالشعبی«هاي قطر در قبال  . تغییر سیاست9

 عربسـتان  سوي از تحریم از پس قطر خارجی سیاست در دگرگونی مصادیق دیگر از یکی

 عراق حشدالشعبی نیروهاي قبال در قطر هاي استسی تغییر آن، متحدان دیگر سعودي و

 از عـراق  از وسـیعی  هـاي  بخش اشغال حامیان ترین مهم از اي برهه خود در که است. قطر

 به خود سیاسی گفتمان در تغییر با اکنون رفت، شمار می به داعش گروه تروریستی سوي

  است. شده (حشدالشعبی) مردمی بسیج و کشور این حامیان از یکی

 طـرح  اجـراي  جهت عراق سیاسی رهبران با همگرایی و روابط برقراري به قطر مبرم نیاز

 دیگـر از  یکـی  باشد. می یش قطر به عراقگرا  اروپا از دالیل به کشور این گاز لولۀ خط انتقال

دانسـت.   عـراق  االنبار استان توان در این راستا می را قطر و عربستان اختالفات تشدید دالیل
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 این رود. در می شمار به عراق کشور مناطق ترین استراتژیک و ترین مهم از االنبار یکی استان

 عـراق  اسـالمی  حـزب  با همواره و داشته وسیعی هاي فعالیت المسلمین عراق اخوان منطقه،

 بـا  عـراق  اسـالمی  حزب که شد سبب ادامه در دارد. این همکاري اي گسترده هاي همکاري

 همکـاري  کند. مسـئله  موافقت نقاط دیگر و مقصد اروپا به االنبار از رقط گاز لولۀ خط انتقال

 نگرانـی  اقتصـادي،  مسائل از گذشته این کشور المسلمین اخوان و عراق اسالمی حزب میان

 از منـدي  بهـره  بـا  عـراق  در هـا  آن یـافتن  قـدرت  و ها اخوانی نمو و رشد از ها ي سعود شدید

 از قطـر  هاي حمایت سوم دلیل .است داشته دنبال به ار ترکیه و قطر جانبه همه هاي حمایت

 در عراق مردمی حشدالشعبی است. بسیج قالب در کشور این مردمی بسیج توانمندي عراق،

 خـالل  در و تأسیس شد کشور، این شیعیان مرجع سیستانی، اهللا آیت فرمان به زمانی، اندك

 بنابراین، امـروزه  گذاشت. برجاي را اتتأثیر   ترین مهم عراق، تروریستی هاي جریان با مبارزه

راسـتاي   در نظامی آن باالي قدرت و الشعبی حشد باالي هاي به توانمندي منطقه کشورهاي
  )Mansour and Jabar, 2017: 18( دارند. اذعان منطقه در تروریسم با مبارزه

 
  ایرانی  ـ . شکاف در رقابت عربی10

رسـد قطـر انگیـزه چنـدانی بـراي       بـه نظـر مـی    عربی به دومـین سـال   با ورود تنش درون
جویی بـا مخالفـان خـود نـدارد و در دیگـر سـو نیـز نشـانی در ایـن کشـورها بـراي             آشتی
توان گفـت امـروزه    خورد. از سوي دیگر می نشینی از مواضع پیشین خود به چشم نمی عقب

هـاي   بهـره تقریباً همه تبلیغات و فشارها بر کشور قطر نتیجـه عکـس داشـته و بیشـتر بـه      
تیک براي دولت و مردم قطر تبدیل شده است. در این مدت، مقامات قطـر  یسیاسی و ژئوپل

هـاي غـذایی و    رسانی ها و کمک اثر ساختن تحریم بارها و بارها از نقش سازنده تهران در بی
اي روشـن از اقتـدار    را نشـانه  هاي قدرتمنـد ایـران تقـدیر و آن     دارویی و همچنین حمایت

تـوان گفـت    هاي عربی عنوان کردند. با وجود این مـی  ایران در مقابل برخی دولت اي منطقه
تنهـا تهدیـدي بـراي کشـورهاي عربـی نیسـت بلکـه در چنـین          جمهوري اسالمی ایران نه

   )40 : 1397 ،) 4(گیرد. (زارعی  وضعیت بحرانی کنار این کشورها نیز قرار می

  هاي قطر در جنگ یمن  . تغییر سیاست11  
یکی از کشورهایی است که در ائتالف نظامی سعودي علیـه یمـن مشـارکت داشـته     قطر 
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تواند زمینـه خـروج ایـن کشـور از ائـتالف      است. قطع روابط عربستان سعودي با قطر می
کم سبب شود که میـزان مشـارکت قطـر در     سعودي علیه یمن را فراهم سازد و یا دست

هـاي قطـري   گیـري فعالیـت شـبکه   جهـت صورت، این ائتالف مانند گذشته نباشد. دراین
توانـد تغییـر کنـد و پوشـش وضـعیت      خصوص الجزیره درباره جنگ علیه یمن نیز می به

نـوعی افـزایش فشـار و     ها قرار گیـرد کـه بـه   وخیم انسانی در یمن، موردتوجه این شبکه
  )5: 1396تحریک افکار عمومی علیه عربستان سعودي را در پی خواهد داشت. (عمادي، 

 
  انداز اختالفات عربستان و قطر چشم ره پنجم:به

تـرین   شاید مهم .گذرد می روابط عربستان و قطراز بحران  از یک سال در حال حاضر بیش
کننـده را نپـذیرد،    دلیلی که باعث شد قطر شروط خواسته شده توسط کشورهاي تحریم

ه اسـت. از سـال   کشـور در منطقـ   ایـن یـابی   و موضوع هویت غرب آسیابازیگري قطر در 
اي شده اسـت کـه در    اي تبدیل به یک بازیگر منطقه قطر از یک بازیگر ذره اساساً 1995
قطـر در  هـا    اقدامات مختلفی که در طول سـال  کند. می آفرینی مختلفی نقشهاي  بحران

گذار باشد نشان از این تأثیر  منطقه انجام داده و توانسته در تحوالت این منطقه به نحوي 
رد که این کشور توانسته نقشی را براي خودش در منطقه تعریف کند. کشورهاي عرب دا

منطقه به خصوص عربستان و امارات نسبت به قطر حساس شدند چرا که این کشـور نـه   
زا  هـم بـراي آنهـا مشـکل    اي   تنها در شوراي همکاري خلیج فارس بلکه در سطح منطقـه 

موضـوع بـازیگري یـا    ایـن  خطر انداختـه بـود.    بازي عربستان را بههاي  شده بود و کارت
پـیش بـراي ایـن کشـور     هـا    یابی قطر بسیار با اهمیت است، این استراتژي از سال هویت

  دارد.   تداومتعیین شده و تا به امروز هم 
 ابـزار  اولین است، کرده استفاده قطر درآوردن پاي از براي اصلی ابزار سه از عربستان

 و سلمان محمد بن دیدار در موضوع این. شد مواجه آمریکا میلی بی با که بود قطر اشغال
خواسـت آمریکـا پایگـاه     مـی  . عربسـتان نپذیرفتنـد ها   آمریکایی که شد مطرح نیز ترامپ

نبـود و سـناریویی دور از    عملیـاتی نیـز   مسـئله   کند که این  تخلیهنظامی خود را از قطر 
خواسـتند از طریـق    مـی  را مسـئله   قطر بود، ایـن  آید. ابزار دوم کودتا در  می ذهن به نظر

ابــزار ســوم هــم  .برخــی قبایــل کــه حضــور پررنگــی در عربســتان دارنــد انجــام دهنــد 
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سازي در آن کشور بود که گویا این مسـائل هـم مـورد موافقـت آمریکـا قـرار        اپوزیسیون
  است. نگرفت و به همین دلیل این سه ابزار تا مقطع کنونی به نتیجه خاصی نرسیده

به هر حال این کشمکش میان قطـر و عربسـتان ریشـه دار اسـت و پـذیرش شـروط       
رسـد تـا    مـی  کنندگان توسط قطر به معناي خلع سالح این کشور است و به نظـر  تحریم

شود خواهـد توانسـت    می زمانی که قطر از طرف آمریکا، ایران و ترکیه مورد حمایت واقع
  مقاومت نماید.ها   و در برابر این تحریم مین کندأمنافع اقتصادي خود را ت
خـود را بـا پیونـد زدن خـود بـه نقـش       هـاي   اخیـر ضـعف  هاي  قطر توانسته در سال

اي چون ترکیه و ایران، برخورداري از شبکه الجزیره  منطقه شرکاينزدیکی به اي،  منطقه
امـل بـه   المسلمین تا حد زیادي جبران کند و این عو و همچنین حمایت از جریان اخوان

  اند. کشور تبدیل شده ایننقاط قوت 
از بحران قطر، دو محور کلی وجود دارد کـه یکـی حـل و فصـل     اند   در خصوص چشم

تـوان   ساله پیش از بحـران مـی   نسبی و دیگري تداوم تنش است. آنچه در این مدت یک
تحلیل کرد اینکه، موضوع در شرایط میان تداوم تنش و حل و فصل بحران سـیر خواهـد   

آید که نیروهایش را از پایگاه نظامی قطـر خـارج کنـد و تـا      نمی کرد و آمریکا هم به نظر
 به حسـاب ها   زمانی که نیروهاي آمریکایی در قطر باشند به عنوان قوت قلبی براي قطري

  )9 :1396(کرمی،  آیند. می
  

  گیري نتیجه
نشـان داد کـه در   قطـر   میـان عربسـتان و  اخیـر   هاي تنشتوان گفت که  بندي می در جمع

فارس انسجام سیاسی وجود ندارد و این شورا دچار دوقطبی متشکل  شوراي همکاري خلیج
  طرف و قطر، عمان و کویت از طرف دیگر است،    از عربستان، امارات و بحرین از یک

 بـر  عربسـتان  رهبـري  دیـدگاه  بـر  توانـد نقطـه پایـانی    مـی  شکاف بین عربستان و قطر
مصـر از ایـن عرصـه و     نشـینی  عقـب  از بعـد  کـه  تلقـی شـود   عربـی  ــ  خلیجی تشکیالت
و سوریه مطرح شده بود. مشکل در حـذف دیـدگاه رهبـري عربسـتان تنهـا       عراق فروپاشی

کشــورهاي  هــاي حاشــیه خلــیج فــارس و دیگــر منحصــر بــه اختالفــات ریــاض بــا دولــت
هـاي سـعودي    نیست، بلکه در زمینه واکنش مردمی به سطح حمالتی است که رسانه عربی
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یـک دولـت    علیـه و ماهیت تصمیماتی که مقامات این کشور و متحدان آن  کنند می مطرح
کنند. در جریان این بحران، عربستان ثابـت کـرد کـه     می حاشیه خلیج فارس و عرب اتخاذ

دیگـر توجـه داشـته باشـد      بـرادران  مشـکالت  نیست که به کشورهاي عربی تر زرگبرادر ب
آنها را حفظ کند. بلکه ثابت کرد که دولتی است که بـه دنبـال تسـلط و اعمـال      استقالل و

  .ي استداعتما قیمویت خود بر آنها است و به دنبال ایجاد ترس و وحشت و بی
 و متحـدینش  ی عربستانالملل بین  هاي ضد قواعد  ایستادگی قطر دربرابر زیاده خواهی

 ترکیـه  گـرفتن  قـرار  باشـد.  می پیمانانش هم و ریاض هاي تالش شکست زا حاکی تاکنون
 شکسـت  و کنار قطـر  در) اقتصادي حمایت( ایران و اقتصادي) سیاسی و ،نظامی حمایت(

 و قطـر  علیـه  عربسـتان  هـاي  تـالش  از آمریکـا  جـدي  حمایت عدم و کشور این محاصره
 عربستان، با عربی کشورهاي دیگر یهمراه عدم و واشنگتن سوي از میانه راهبرد انتخاب

عالوه بر ایـن   .یشان عرب خود استک هم فشارهاي دربرابر قطر ایستادگی عمده عوامل از
گرفتنِ تنش در روابـط قطـر و عربسـتان سـعودي کـه بـا اعالمیـه فـوري و          موارد شدت

 درپی شماري از کشورهاي کوچک عربی در قطع رابطه با دوحه همراه بود، پیامـدهاي  پی
خواهد داشت. این درواقع تکرارِ همـان سـناریویی   اي   مهمی در دو سطح داخلی و منطقه

  علیه جمهوري اسالمی ایران به کار گرفته بود. 2015سعود در اواخر سال   است که آل
اي نیز تنش موجود پیامدهایی خواهـد داشـت کـه بـیش از قطـر منـافع       در سطح منطقه

رار خواهد داد. رشد تنش میان قطـر و عربسـتان، وحـدت در    ق تأثیر   عربستان سعودي را تحت
فارس و همچنین شانسِ اتخاذ یک سیاست مشـترك را تضـعیف مـی    شوراي همکاري خلیج

کند. این در حالی است که عربستان سعودي در نشست ریـاض تـالش زیـادي انجـام داد تـا      
توان گفـت   می عبارتی هفارس به نمایش بگذارد. ب تصویري از وحدت در شوراي همکاري خلیج

فارس بیش از هـر زمـان دیگـري بـه تجدیـد       تنش اخیر ثابت کرد که شوراي همکاري خلیج
  ها است.ها در میان اعضاي کنونی این شورا بیش از اشتراكساختار نیاز دارد زیرا اختالف
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