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چکیده
با سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی ،نشست ریاض به جای رفع منازعات و ارائۀ راهکارهای
لوفصل مسائل منطقهای ،عم ً
ال نتیجهای معکوس داد و به تشدید منازعات سیاسی
مناسب در راستای ح 
میان قطر و عربستان سعودی منجر گردید .اگرچه میان عربستان سعودی و قطر ،وجوهِ
ِ
مشترک هویتی،
سیاسی و مذهبی وجود دارد ،اما ازنظر تاریخی ،روابط این دو کشور بر بیاعتمادی دوجانبه استوار
است .در این مقاله ،نویسندگان در پی پاسخ به این پرسشاند که مهمترین دلیل یا دالیل گسست
سیاسی قطر و عربستان سعودی چیست؟ در ادامه ،چنین گسستی چه بازخوردی بر منطقه و محور
یـاقتصادی چنین شکاف
مقاومت خواهد گذاشت؟ و در نهایت اینکه مهمترین فرصتهای سیاس 
مهمی برای جمهوری اسالمی ایران چه خواهد بود؟ مقالۀ حاضر با بهرهگیری از نظریۀ دگرگونی
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 .4دانشآموختۀ دکتری علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی؛ رایانامهYounes.Forouzan@yahoo.com :

اجتماعی و با استفاده از روش تحلیلیـتوصیفی و منابع کتابخانهای نوشته شده است .یافتههای مقاله
حاکی است گذشته از اختالفات ارضی و تاریخی ،سه عامل ترویج اسالم اخوانی از سوی قطر،
حمایتهای همهجانبه از شبکل الجزیره و جاهطلبیهای این کشور ،مهمترین دالیل قطع روابط و
گسست سیاسی عربستان و قطر است.
کلیدواژهها :قطر ،دگرگونی اجتماعی ،گسست سیاسی ،عربستان سعودی ،جمهوری اسالمی ایران
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 .1مقدمه

به رغم حمایتهای وسیع شیوخ خلیج فارس از یکدیگر و اتحادهای مستحکم میان
آنان ،بعضاً این روابط دچار چالش و نقصان گردیده است .در این میان ،روابط قطر و
عربستان سعودی را میتوان از زوایای مختلف تحلیل کرد .عربستان بهعنوان زمامدار
جهان سنت ،ادعای رهبری و ریاست اعراب منطقه را دارد و از دیگر سو ،قطر ،به رغم
جغرافیای محدود ،به سبب برخورداری از اقتصاد بسیار قدرتمند و نیز شبکههای رسانهای
پویا همچون الجزیره بهتدریج به قدرتی مهم و تاثیرگذار در منطقه بدل گشته است.
نکتۀ حائز اهمیت در این میان ،روابط سیاسی دوحهـریاض است که در خالل سالهای
گذشته روند کام ً
ال همگرایی نداشته است .برای راستیآزمایی این مسئله ،دالیل متعددی
میتوان برشمرد .مواردی همچون اختالفات تاریخی ارضی میان قطر و عربستان ،حمایت
قطر از اخوانالمسلمین ،محدودیت دوحه از فعالیتهای سیاسی خارج از گود عربستان
سعودی ،پیوند نزدیک ترکیه و قطر و احساس خطر عربستان سعودی از این مسئله،
چرخش پارادایمی سیاست خارجی قطر در برخی از سیاستهای منطقهای و در نهایت
گسست سیاسی این کشور از عربستان سعودی .بنابراین ،،با توجه به گسست قطر از
سیاستهای ریاض در منطقه ،اکنون چند پرسش مهم مطرح میگردد .نخست اینکه
مهمترین دلیل یا دالیل این گسست چه بوده است؟ آیا دگرگونی سیاسی در روابط
قطرـعربستان سعودی این بار حالت پایداری خواهد یافت یا همچون گذشته به صورت
اختالفات کمرنگ و کماثر باقی خواهد ماند؟ در نهایت اینکه مهمترین فرصتهای
پیشآمده برای جمهوری اسالمی ایران در این راستا چه میتواند باشد؟ به دیگر سخن،
جمهوری اسالمی ایران از این اختالفات دامنهدار چگونه باید به بهترین حالت ممکن بهره
ببرد؟ مقالۀ کنونی بنابر چارچوب تئوریک دگرگونی اجتماعی و نیز با استفاده از روش
تحلیلی توصیفی و منابع مکتوب و مجازی درصدد تبیینی علمی و جامع از دگرگونی
سیاسیـ ایدئولوژیکی میان دوکشور قطرـعربستان سعودی در منطقه و فرصتهای ِ
پیش
روی جمهوری اسالمی است.

 .2چارچوب نظری ،نظریۀ دگرگونی اجتماعی

 .1 .2اصول حاکم بر دگرگونی اجتماعی
 )1کنشها و تصمیمات حکومت :جامعه همیشه در حال تغییر است .بنابراین ،حالت ایستا و
یکسانی قابل رؤیت نیست ،منتها کنشهای افراد و تصمیمات حکومت ،باعث دگرگونی در
جامعه میشود که از این میان ،برخی کنشها و تصمیمات ،جامعه را بیشتر دگرگون میسازند .البته
جوامع در دگرگونی اجتماعی از لحاظ ک ّم و کیف ،باهم تفاوت دارند .برخی از جوامع ،بسیار
سریعتر دگرگون میشوند.
 )2تضاد :دگرگونی بیشتر از تضاد اجتماعی پدید میﺂید .در واقع ،دگرگونی زمانی
پدید میآیدکه مقامات سازمان درصدد اعمال کاری برآیند ،ولی دیگران با آن موافق
5. Social Enelation Theory
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دگرگونی اجتماعی 5عبارت است از مجموعۀ تغییرات اعمالشده در ساختار یا نهاد .دگرگونی
اجتماعی را باید خصیصۀ همۀ جوامع سیاسی دانست ،ولی منشأ اصلیِ چنین دگرگونی مسائلی
همچون تحوالت در محیط طبیعی ،تغییرات جمعیتی ،القای تفکرات جدید (اعم از ایدئولوژی،
هیئت حاکم جدید و ،)...تکنولوژی ،حکومت ،رقابت ،جنگ ،برنامهریزی و جنبش اجتماعی
است .البته باید اذعان کرد که برخی از جوامع ،بسیار سریعتر از جوامع دیگر تغییر میکنند.
ِ
آهنگ دگرگونی یکی از الگوهای اجتماعی موجود و بخشی جداییناپذیر از جامعه است.
ممکن است برخی از وقایع یا مجموعه اقدامات فردی ،آهنگ دگرگونی و شدت آن را برای
مدت تشدید بخشد یا از میزان آن بکاهد اما در درازمدت این میزان ،به نوعی قابلیت پیش بینی
پذیری را دارا است (شارون .)273 :1384 ،نکتۀ حائز اهمیت در این میان ،افتراق و تفاوتی است
که میان دگرگونی اجتماعی و تحول اجتماعی وجود دارد .به طور کلی ،دگرگونی اجتماعی
عبارت از تحول در ساختار اجتماعی ،مث ً
ال در اندازۀ جامعه ،ترکیب یا توازن میان قسمتهای
مختلف آن یا نوع سازمان جامعه است .در واقع ،تحول اجتماعی را میتوان به نوعی تغییر
در معانی و ارزشهایی که در جامعه یا زیرگروههای مهم جامعه وجود دارد ،قلمداد کرد.
تحوالت اجتماعی برآیند مجموعۀ تغییراتی است که در طول یک دوره در یک یا چند نسل
در طیف وسیعی از حوزۀ زندگی اجتماعی انسانها تحقق میپذیرد (رفیعپور-339 :1382 ،
 .)340درواقع ،دگرگونی اجتماعی ،در زمان کوتاهی قابل رؤیت و مشاهده است ،بهگونهای
که افراد یا نهادها با تغییری که در یک پدیده ایجاد میکنند ،خود میتوانند نتیجۀ آن را ببینند.
از اینرو ،تغییرات اجتمـاعی در محدوده مکانی و اجتماعی معین تحقق میپذیرد (روشه،
.)26 :1385
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نباشند .در این صورت ،تعارضها بهوجود میﺂید که با گذشت زمان ،با دگرگونی همراه است.
 )3توافق وضعیت اجتماعی :توافق وضعیت اجتماعی با سازمانها ،شتاب در تغییرات
اجتماعی را در پی میآورد (شارون ،)275-274 :1383 ،برای نمونه ،قطر به رغم وسعت
اندک جغرافیایی ،از کشورهای بسیار تاثیرگذار خاورمیانه است.
 )4نخبگان اجتماعی :نخبگان اجتماعی توان ویژه و برجستهای در حفﻆ یا براندازی نظم
موجود و یا برپایی طرح و سازمانی نو در جامعه دارند .این توانایی ناشی از استعداد ،درک و
قدرت ویژه و خارقالعادۀ آنان است (مطهری 228 :1387 ،و .)235
 .2 .2عوامل مﺆثر بر دگرگونی اجتماعی
برخی از عوامل مؤثر بر دگرگونی اجتماعی عبارتاند از:
 .1عامل سیاسی و تغییر رژیمها6؛
 .2عامل جمعیتی؛
 .3عوامل جغرافیایی و محیطی؛
 .4عامل دگرگونی فرهنگی؛
 .5عوامل تکنولوژی و نوآوری (روحاالمینی 28-27 :1383 ،و همچنین گیدنز،
.)697 :1383

 .3معرفی اجمالی قطر و عربستان سعودی

 .1 .3معرفی اجمالی قطر
قطر با مساحت تقریبی  11521کیلومتر مربع ،در شمال عربستان قرار گرفته است .این کشور
به جز شبه جزیرۀ اصلی ،شامل تعدادی جزیرۀ کوچک نیز هست که تنها برای استخراج نفت
و گاز به کار میآید و خالی از سکنه هستند .قطر حدود  250کیلومتر مرز آبی با ایران دارد.
براساس آمارهای سازمان ملل در  2017م قطر حدودا ً دو میلیون و چهارصدهزار نفر جمعیت
دارد 7که در این میان ،تنها  235هزار نفر شهروند قطری محسوب میشوند و حق رأی دارند.
بخش عظیمی از جمعیت کشور قطر عمدتاً شامل کارگران غیربومی مهاجر(عمدتاً هندی،
پاکستانی ،سریالنکایی و )...است .سیستم حکومتی این کشور پادشاهی است که پادشاه آن
از «آلثانی» است و اختیار کشور را در دست دارد .این خاندان در  150سال گذشته کم و
بیش حاکم شبه جزیرۀ قطر بوده است .ساختار سیاسی قطر همچون سایر شیخنشینهای منطقه
6. Regime Change

 .7در این باره رک :خبرگزاری ایرنا« .1396 .جمعیت قطر در سال  2017نسبت به سال گذشته حدود  6درصد
افزایش یافت» 8 ،شهریور .قابل دسترس درhttp://www.irna.ir/fa/News/82649468:

ساختاری مبتنی بر نظام سلطنتی است و حاکمیت در این کشور در آلثانی خالصه شده و
موروثی است ،اما وراثت از پدر به پسر نبوده و امیر با تصمیم و اجماع بزرگان قوم تعیین
میشود (اسدی .)101 :1390،امیر قطر عالیترین فرد تصمیمگیرنده در کشور است ،عالوه بر
اینکه طبق قانون ،اختیارات وسیعی دارد (رجبی بهجت .)116 :1394 ،همچنین ،در خصوص
نظام حزبی در قطر باید اذعان کرد که هرگونه فعالیت تحزبی در این کشور ممنوع است.
قانون اساسی قطر دربارۀ حکومت میگوید قطر کشوری عربی ،مستقل و دارای حاکمیت
قانونی است و دین آن اسالم و شریعت اسالمی منبع اصلی قانونگذاری در این کشور است.
ِ
آزادی فعالیت اقتصادی را ،که با منافع عمومی تعارض نداشته باشد ،مجاز میشمارد
دولت
(ابراهیمی .)133 :1391 ،در حال حاضر ،گروه سیاسی خاصی در قطر وجود ندارد ،اما
گروههای ذینفوذی حضور دارند که عمدتاً از شیوخ ثروتمند و تجار بزرگ هستند .همچنین،
قطر از اعضای مهم و تاثیرگذار اوپک ۸و عضو مؤسس شورای همکاری کشورهای عرب
خلیج فارس و عضو اتحادیه عرب است (.)Fin and Mclean, 2016: 7

8. OPEC
9. Authoritarian
10. Conservative
10. Patriarchy
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 .2 .3معرفی اجمالی عربستان سعودی
عربستان سعودی ،بزرگترین کشور در غرب آسیا به شمار می رود .این کشور در شبه
جزیره عربستان از شمال با کشورهای عراق ،اردن و کویت و از سمت جنوب غربی با کشور
عمان و از سمت غرب به دریای سرخ متصل است و از جنوب با کشور یمن هممرز است.
مهمترین و اساسیترین جایگاه عربستان سودی در جهان اسالم ،جایگاه مذهبیـژئوپلیتیکی
این کشور به سبب حضور مرقد مطهر پیامبر اسالم (ص) ،کعبه ،مسجدالحرام ،قبرستان بقیع
و برخی دیگر جاهای تاریخی و مذهبی مسلمانان است .عربستان با بیش از  2میلیون کیلومتر
مساحت ،بزرگترین کشور در منطقۀ غرب آسیا و دومین کشور وسیع پس از الجزایر در میان
اعراب به شمار میرود .جمعیت عربستان حدود  27میلیون نفر برآورد میشود که البته از این
تعداد ،جمعیت قابل توجهی ،در حدود  11میلیون نفر ،از اتباع خارجی هستند (Wynbrandt,
 .)2004: 27-28پادشاهی عربستان سعودی از زمان تأسیس حکومت در این کشور در سال
 1932م ،که بر مبناي اتحاد مذهبی و سیاسی است ،از اقتدارگراترین 9و محافظهکارترین
10حکومتهاي سلطنتی در خاورمیانه محسوب میگردد ( .)Jahner, 2012: 39اساس نظام
سیاسی عربستان ،بر پایۀ پدرساالري 11سیاسی و مذهبی استوار بوده است .اتحاد و پیوندهاي
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مذهبی و سیاسی میان خاندان سعود و علما و آموزۀ وهابیت ،پیوندهاي دوسویه بین این خاندان
و سران قبایل ،سرکوب سیاسی ،تقویت نهادهاي مدنی سنتی همچون نهاد بازار ،روحانیت
12
و قبایل ،جلوگیري از قدرت یابی نهادهاي مدنی جدید ،گسترش پیوندهاي حامیـپیرو
(کالینتالیستی) میان حکومت و اعضاي وابسته به نهادهاي آن از بخش خصوصی ،سیستم
اطالعاتی و سرکوبگر قوي و حمایت قدرتهاي خارجی از این خاندان از جمله عوامل مؤثر
در استمرار حکومت خاندان سعودي بوده است (رضوانیفر.)127 :1392 ،
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 .4همگرایی قطر و عربستان سعودی در منازعات و مناقشات منطقه

تا پیش از بحران  2017م قطر و عربستان ،بیشتر سیاستهای اقتصادی و نظامی این دو کشور روندی
پوششی و همگرا داشته است .بدین صورت که قطر در بسیاری از رویدادهای منطقه ،ادامهدهندۀ
سیاستهای عربستان سعودی و گاه مجری آنها بوده است .هرچند در این میان ،گاه تفاوتها و
اختالفات مهمی در سیاستهای اجرایی دو کشور به صورت کام ً
ال برجسته به چشم میآید .در ادامه،
برخی از مهمترین همگراییهای این دو کشور را بررسی خواهیم کرد:

 .1 .4وحدت پراگماتیسیتی دوحهـریاض در بحران سوریه
با آغاز امواج ناآرامیها در سوریه ،قطر جزء نخستین حامیان این ناآرامیها بود و نیز اولین
کشوری بود که سفیر خود را بهعنوان اعتراض از سوریه فراخواند و سفارت سوریه را به
اپوزیسیون این کشور تحویل داد و آنها را به رسمیت شناخت ( .)Katari, 2013: 11همچنین ،قطر

از مهمترین کشورهایی بود که مباحث مربوط به تحریمهای سوریه را به میان کشید و بعد از آن هم به
حامی اصلی مداخلۀ نظامی در این کشور بدل شد ( .)Stuster, 2017: 4مواضع عربستان سعودی در
قبال بحران سوریه به رغم اشتراکات فراوان با قطر اما به شدت این کشور نبود .به دیگر سخن ،عربستان
سعودی پس از یک سال رسماً مواضع خصمانۀ خویش را در قبال دولت اسد اعالم و از طیفهای
مخالف دولت مرکزی سوریه حمایت کرد .این کشور ،برخالف قطر که بیشتر با رویکرد اقتصادی و
تبلیغات رسانهای الجزیره به حمایت از اپوزیسیون قطر مبادرت کرد ،با دستاویز قرار دادن شعائر دینی و
فتواهای مفتیان خود ،نیروهای تروریستی به سوریه فرستاد ،در حالی که قطر از همان ابتدای ناآرامیها
موضعی کام ً
ال مشخص و خصمانه در قبال دولت مرکزی سوریه اتخاذ کرد (.)Asseburg, 2013: 3
در مجموع ،دو کشور عربستان سعودی و قطر و دیگر همراهانشان برای موفقیت در رسیدن به اهداف
خود در سوریه ،از مثلث بحران که پول ،تبلیغات رسانهای و ابزار نظامی سه ضلع آن است ،استفاده
کردند (.)Philips, 2017: 36
12. Clientelism

شكل  .1نمودار تبلیغات تروریستی رسانهای کاربران علیه دولت اسد
(مأخذ)Foreign Research :

شكل  .2نمودار کشورهای اعﺰامکنندۀ تروریست به سوریه

(مأخذ)Foreign Research :
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همانطور که در شکل  1آمده است ،بیشترین مواضع خصمانۀ کاربران رسانهای علیه دولت
اسد و نظام سوریه ،متعلق به کاربران سعودی است .تبلیغات سوء رسانهای سعودیها ،گذشته
از تاثیرات روانی و تهییج افکار عمومی نسبت به بحران سوریه ،در مسئلۀ بسیج منابع همچون
صدور تروریستها به سوریه ،صدور فتواهای شرعی و دیگر حمایتهای نظامی و اقتصادی
به طیف های مخالف ،تأثیرات مخربی گذارده است .در شکل  2مشاهده خواهید کرد که
عربستان سعودی دومین کشور اعزامکنندۀ تروریست به سوریه در قالب نیروهای مبارز با دولت
مرکزی سوریه است.
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 .2 .4همكاری وسیع قطر و عربستان سعودی در بحران عراق
محور عربستانـ قطر پس از سقوط صدام حسین در  2003م یکی از مهمترین کانونهای
تفرقهافکنی و ناامنی در عراق بوده است .مواضع مشترک و خصمانۀ محور ریاضـدوحه در
قبال عراق نیز بهسا ِن سوریه بوده است؛ با این تفاوت که محور فعالیتها و اقدامات قطر به
مراتب بنیادیتر و مخربتر بوده است .قطر با هدف تحقق اسالم اخوانی در عراق و گسترش
مرزهای ایدئولوژیکی با ترکیه از یکسو و توسعۀ خطوط انتقال لولههای نفتی و گازی از
عراق به اروپا از سویی دیگر ،مواضع خصمانۀ خویش را علیه دولت مرکزی عراق اعالم داشته
است (فائزالفواز .)3 :1436 ،از سویی دیگر ،قطر به انحاء مختلف سعی در ایجاد شکافهای
عمیق ایدئولوژیکی میان شیعیان و اهل سنت در کشور عراق داشته است و این مسئله را
میتوان به حمایتهای کالن اقتصادی قطر از طیفهای اهل سنت عراق ،القاعدۀ عراق و
دیگر جنبشهای ضددولتی این کشور آشکارا مشاهده کرد ( .)Weinberg, 2015: 9در این
راستا ،محور ریاضـدوحه که در تأمین منابع مالی و تسلیحاتی مخالفان سوری نقشی غیرقابل
انکار داشته و با اعطای کرسی دولت سوریه در اتحادیه عرب به ائتالف ملی مخالفان ،رویۀ
خطرناکی را در منطقه بنیان گذاشته است ،در عراق نیز با حمایتهای مالی خود از مخالفان
در استانهای سنینشین این گروهها ،اقدام به تهیۀ سالح و مخالفت با دولت مرکزی کرد
(.)Cockburn, 2014: 5

 .3 .4همپوشانی سیاستهای عربستان سعودی و قطر در قبال بحران یمن و
جنبش انصاراﷲ
یمن را میتوان یکی از کانونهای مهم تحوالت خاورمیانه قلمداد کرد .از دیرباز این کشور،
همواره دستاویز قدرتهای غربی و شرقی قرار گرفته است .تا جایی که مدتها در شمال و
جنوب این کشور ،دو جمهوری متفاوت کمونیستی و دیگری اسالمی دیده میشد (المدنی،
 .)41 :1433درخصوص مواضع قطر و عربستان سعودی در قبال بحران یمن باید به این مسئلۀ
مهم اشاره کرد که دو کشور در ابتدا ،مواضع کامال ً همسو و روند ثابت در قبال بحران یمن
نداشتهاند .قطر به سبب وجود اخوانالمسلمین یمن با عنوان «حزباالصالح» ،اصوالً روابطی
مبتنی بر حمایتهای ضمنی از انصاراﷲ یمن داشته؛ چرا که انصاراﷲ نیز اصوالً روابطی مبتنی
بر احترام متقابل با حزب اخوان یمن داشته است (الموصللي .)142 :1425 ،از سوی دیگر،
مواضع خصمانۀ دولت عبدربه منصور هادی که با حمایتهای علنی سعودیها همواره مواضع
خصمانهای علیه اخوانالمسلمین یمن اتخاذ کرد ،در این حمایتها تاثیر بسزایی داشته است اما
از جنگ چهارم الحوثیها در سال 2004م ،سعودیها به همراه قطر و دیگر متحدین متوجه

نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در تحوالت داخلی یمن و مناطق مرزی عربستان و قطر شدند .به
همین دلیل ،در راستای اضمحالل قدرت حوثیها و تضعیف یا از بین بردن نفوذ ایران در
منطقه ،جنگی تمام عیار علیه شیعیان زیدی یمن ایجاد کرد (.)Sharp, 2017:12

شكل  .3نمودار تفكیک کشورهای مشارکتکننده در بحران یمن به سه طیﻒ

مخالفین ،حامیان و مشارکتکنندگان (مأخذ)Foreign Policy :
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شکل  3تفکیککنندۀ کشورهایی است که به نوعی (مستقیم یا غیرمستقیم) در بحران
یمن مشارکت دارند .در این میان ،کشورهای عربستان سعودی ،کویت ،قطر،بحرین ،امارات،
اردن ،مصر ،مراکش ،سنگال ،سودان و مالزی حامیان اصلی حملۀ نظامی به بحرین بودهاند.
کشورهای ایاالت متحدۀ آمریکا ،بریتانیا ،فرانسه ،ترکیه و بلژیک حامیان غیرنظامی بحران
مذکور بودهاند و کشورهای ایران ،روسیه و چین در طیف مخالفان حملۀ نظامی به یمن به
شمار میروند.
قطر و عربستان سعودی بهشدت نگران نفوذ منطقهای ایران بهویژه در میان شیعیان هستند
و تالش میکنند نقش و نفوذ آن را کاهش دهند .به همین سبب ،قطر به نوعی دست به
انتحار سیاسی در قبال حوثیها و حتی حزب االصالح زد و با قطع حمایتهای سیاسی از این
دو گروه (حوثیها و اخوانالمسلمین یمن) و همصدا با سیاستهای ریاض به سرکوب هرچه
بیشتر نهضت انقالبی یمن مبادرت کرد .در واقع ،مقابله با نفوذ ایران در عراق ،لبنان ،سوریه و
نزدیکترین همسایههای خود یعنی بحرین و یمن از مهمترین اهداف محور دوحهـ ریاض
در منطقه است (.)Nunlist, 2015: 2
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جدول  .1میﺰان تلفات انسانی و آسیبهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
حملۀ ائتالف عربی به یمن

بازخورد حملۀ نظامی ائتالف عربی به یمن و بحران های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی در یمن
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تلفات انسانی

ده هزار نفر

مجروحان

دویست هزار نفر

آوارگان

 3میلیون نفر

تخریب زیرساخت ها

سه هزار مرکز

تخریب مراکز تولیدی

هزار مرکز

تخریب و تعطیلی مراکز آموزشی وتحقیقاتی

هزار مرکز

تخریب منازل مسکونی

بیش از  320هزار منزل

مأخذ:

World News

جدول  1میزان خسارت های متحملشدۀ فراوان یمن از حمالت نظامی عربستان سعودی
و دیگر متحدان آن را نشان میدهد .در این میان ،گذشته از تلفات ،مجروحان و آوارگان
بسیار زیاد این جنگ ،بیش از سه هزار زیرساخت های بنیادین ،هزار مرکز تولیدی و هزار
مرکز تحقیقاتی و علمی در یمن نابود گردید.

 .5چالش در روابط قطرـ عربستان سعودی

پس از اضمحالل امپراتوری عثمانی و ،به تبع آن ،استقالل کشورهای عربی خلیج فارس،
همواره نوعی بحران در مسائل مربوط به جغرافیا و تفکیک مرزهای سیاسی و ژئوپلیتیکی
در این منطقه هویدا بوده است .در حال حاضر ،پروندههای زیادی از موارد اختالفات مرزی
و سیاسی در میان کشورهای منطقه وجود دارد .عربستانـترکیه ،عربستانـمصر ،مصرـترکیه،
مصرـ امارات ،عربستانـ قطر ،قطرـ امارات ،عربستانـ عمان و ...تنها بخشی از این پروندهها
است که در مواقع لزوم آمریکا هر یک را فعال میکند (ربیعی و حیدری .)41 :1393 ،در
ادامه ،بهاجمال ،برخی از مهمترین تشتتها و اختالفات سیاسی و ریشهای عربستان سعودی و
قطر تبیین خواهد شد.

نقشه .1نقشه ژئوپلیتیكی قطر و عربستان سعودی در خلیج فارس
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 .1 .5مناطق مورد تنازع قطر و عربستان
ریشۀ اختالفات ارضی دو کشور به اوایل قرن بیستم میالدی باز میگردد .عربستان از دیرباز
مدعی مالکیت  23مایل از سواحل جنوب شرقی قطر است و دو کشور در مورد مرزهای
جنوب غربی و خلیج «سلوا» واقع در این منطقه نیز با یکدیگر اختالفات ارضی دارند .بنابراین،
اختالفات مرزی و سرزمینی میان دو کشور از خلیج «سلوا» واقع در جنوب غربی قطرآغاز
و تا «خورالعدید» واقع در جنوب خاوری قطر امتداد مییابد ( .)Wiegand, 2012: 83این
اختالفات در برخی مواقع بهویژه در آگوست  1992م به بروز درگیریهای مرزی میان دو
طرف هم منجر شد که در نتیجۀ آن دو نظامی قطری و یک نظامی سعودی کشته شدند.
همچنین ،از  1965م تا کنون دو کشور عربستان و قطر در نقطۀ «ابوالخفوس» با یکدیگر
درگیری دارند .منطقۀ الخفوس در نزدیکی راهی قرار دارد که به یک پایگاه دریایی منتهی
میشود که عربستان سعودی آن را در «خورالعدید» ایجاد کرد .خور العدید خلیج کوچکی
است که در جنوب قطر واقع شده است که پیشتر در استیالی امارات قرار داشته است اما
بعدا ً در قراردادی میان امارات و عربستان ،این منطقه تحت سلطۀ سعودی ها قرار گرفت
( .)Wiegand, 2014: 37منطقۀ ابوالخفوس از این جهت برای قطر مهم شمرده میشود که از
این طریق میتواند به امارات ،بزرگترین شریک تجاری خود مرتبط شود و قطریها اعتقاد
دارند که تصرف این منطقه به دست عربستان موجب میشود ،تمام راههای زمینی قطر به
عربستان منتهی شود و برای ارتباط و دستیابی به کشور امارات باید از خاک عربستان عبور
کنند (.)Morton, 2013:291-292
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 .2 .5گسترش جاه طلبیهای قطر و نگرانیهای مقامات سعودی
در پی بروز انقالبهای مردمی در منطقۀ عربی و بروز جنگ داخلی در سوریه ،دولتهای
حاشیۀ خلیج فارس از یک طرف برای جلوگیری از سرایت انقالب های مردمی و تضمین
موجودیت خود و از طرف دیگر برای افزایش نقش مؤثر منطقهای ،رقابت پنهانی را نسبت به
دیگر واحدهای سیاسی برای برجسته کردن خود و حذف تدریجی قدرتهای سنتی منطقه
آغاز کردند .این رقابت بهویژه نزد ترکیه و عربستان و قطر و امارات برجستهتر از دیگر بازیگران
منطقهای است .اقدامات قطر برای راهاندازی شبکۀ الجزیره ،میزبانی کنفرانس اقتصادی آسیایی
آفریقایی در دوحه در  1997م و تالش فراوان برای گرفتن میزبانی جام جهانی به این رویکرد
باز میگردد .اقدامات قطر در این راستا ،طی سالهای اخیر نگرانی پادشاهی سعودی را به دنبال
داشته و در چندین دوره روابط دوجانبه را بحرانی کرده است (.)Khatib, 2014: 27
 .3 .5اخوانالمسلمین محور اختالفات قطر و عربستان
قطر به همراه ترکیه ،از مهمترین حامیان اسالم اخوانی است .اسالمی که در تنش اساسی با
گفتمان اسالم وهابی عربستان سعودی است .یکی از مصادیق بارز اختالفات ریاض و دوحه
دربارۀ موضعگیری دو کشور در قبال اخوانالمسلمین است .پس از تحوالت  2011م و بیداری
اسالمی ،حمایت قطر از اخوانالمسلمین از یک طرف و تالش عربستان در قرار دادن این گروه
در ردیف سازمانهای تروریستی در  2014م به اختالفات جدی میان دو کشور منتهی گردید
(الصادق .)124 :1437،تشدید این اختالفات در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس
در مارس  2014م صورت گرفت که در نهایت به خروج سفرای عربستان ،امارات و بحرین
از قطر منجر گشت (.)Roberts, 2014: 88
مواضع قطر در خصوص اخوانالمسلمین به همان میزان که در تضادی آشکار با سیاستهای
سران سعودی قرار دارد ،در همگرایی آشکار با سیاستهای اردوغان و ترکیه است .برخی
تحلیلگران مسائل سیاسی از نقش ترکیه در تنش در روابط عربستان و قطر خبر میدهند .این
گمانهزنی بهویژه هنگامی تقویت میشود که میبینیم ترکیه در کنار روابط سیاسی ،توسعۀ
مناسبات نظامی و اقتصادی با قطر را در اولویت قرار داده است .سطح باالی تردد دیپلماتیک
میان آنکارا و دوحه و بهویژه اظهارات اخیر سفیر ترکیه در قطر مبنی بر تهدیدات مشترک و
ضرورت باز تشکیل ائتالف جدید بین ترکیه و قطر در کنار تأسیس پایگاه های مشترک نظامی
چندمنظوره در دو کشور ،با هدف تخاصم متقابل با ریاض مطرح شده است (سلیمان:1437 ،
 .)6همچنین ،پس از تشدید بحرانهای سیاسی میان عربستان سعودی ،بحرین ،امارات و مصر و
قطع همۀ روابط دیپلماتیک با قطر ،ترکیه نخستین کشوری بود که طرح حمایتهای نظامی و

اعزام نیروهای مسلح خود به قطر را در راستای حمایت و حراست از این کشور در مجلس به
تصویب رساند .بنابراین ،مسئلۀ اخوانالمسلمین و گفتمان آن را باید مهمترین مرجع اختالفات
سیاسی و ایدئولوژیکی ریاضـدوحه قلمداد کرد .به همین سبب ،سران سعودی اخوان را در
ردیف گروهکهای تروریستی قرار داده و یکی از دالیل مهمی که منتهی به قطع روابط میان
عربستان و قطر گردیده نیز همین مسئلۀ اخوانالمسلمین است .سعودیها اذعان کردند مادام که
قطر دست از حمایتهای اقتصادی خود از اخوان برندارد ،تحریم این کشور از سوی شورای
همکاری خلیج فارس ادامه خواهد داشت (جاحز.)4-3 :1439 ،

 .5 .5داعیۀ زعامت بر گفتمان وهابیسم
از دیگر موارد افتراق و چالش در روابط استراتژیک ریاضـ دوحه ،مسئلۀ زعامت و رهبری
گفتمان وهابیسم از سوی دو کشور است .واقعیت این است که خاندان آل ثانی به لحاظ
تبارشناسی همواره خود را از قبیلۀ «بنی تمیم» یعنی همان قبیلهای میداند که محمدبن
عبدالوهاب موسس سعودی بدان تعلق دارد.
از اواخر قرن نوزدهم میالدی ،تالشهای گستردهای از سوی زمامداران قطر در راستای
تثبیت مذهب حنبلی در قطر شد و به همان میزان مذهب مالکی از گفتمان مذهبی قطر رخت
بربست (عبداﷲ الشقیر .)62-61 :1433 ،بعدها ،قطر با همکاری و حمایتهای گسترده از
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 .4 .5قطر و اتهام حمایت از شیعیان عربستان و بحرین
موضوع مهمی که دستاویز سعودیها علیه قطر شد ،اتهام این کشور به دخالت در امور عربستان و
حمایت از شیعیان عربستان ــ که مهمترین اپوزیسیون این کشور قلمداد میگردند ــ بوده است.
به دیگر سخن ،سران سعودی ،همواره جمهوری اسالمی ایران ،حزب اﷲ لبنان ،شیعیان عراق
و حوثیهای یمن را به حمایت از شیعیان این کشور در منطقۀ قطیف و دمام متهم کرده است.
این مسئله با اعدام شیخ نمر ،روحانی برجسته سعودی به اوج رسید .همچنین ،موج ناآرامیها و
شورشهای شیعیان عربستان علیه آل سعود و نیز شیعیان بحرین علیه آل خلیفه در دو سال اخیر
به بیشترین میزان خود رسیده است .سران سعودی ،بهخصوص محمد بن نایف ــ ولیعهد سابق
سعودی ــ علت تشدید فعالیتهای شیعیان این کشور و بحرین علیه دولت مرکزی را هم صدایی
قطر با سیاستهای حمایتی جمهوری اسالمی ایران در قبال شیعیان منطقه میداند (سمیث دیوان،
 .)28-27 :1438این مسئله زمانی ملموستر میگردد که بدانیم بخش مهمی از ذخایر نفتی
عربستان در منطقۀ شیعهنشین «الشرقیه» واقع شده است و از سویی دیگر ،بخش مهمی از جمعیت
کشور بحرین را نیز شیعیان تشکیل می دهند (.)Belen Soage, 2017: 5
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حزب «التبلیﻎ و الدعوه» که مروج عقاید وهابیت در منطقه به شمار میرفت ،به کانون دوم
گسترش وهابیسم در منطقه مبدل گردید (الشوکانی .)41-40 :1434 ،وهابیت در قطر تنها به
عرصههاي محدودي همچون مساجد و وزارت امور اسالمي محصور شده است و به آن اجازۀ
فعالیت در عرصههای دیگر (بهویژه سیاست خارجی) داده نمیشود ،این موجب شد تا وهابیت
نرم در قطر به الگویی برای دیگر کشورهای عربی همجوار قطر مانند بحرین و کویت تبدیل
شود .گذشته از آن ،وهابیت در قطر برخالف عربستان سعودی که مجال فعالیت به هیچ یک از
دیگر گفتمان ها و ایدئولوژیها همچون تشیع ،اخوان و دیگر گفتمانها را نمیدهد ،به سهولت
در کنار گفتمان قدرتمند اخوانالمسلمین قرار دارد (زکی شراب .)104-103 :1438 ،بنابراین،
قطر را باید زمامدار وهابیت نرم و عربستان سعودی را پیشقراول وهابیت سخت قلمداد کرد.
گفتمانی که رقابت شدید هر یک از دو کشور را در راستای صدور وهابیت به دیگر بالد
اسالمی به همراه داشته است.

 .6بازخورد گسست سیاسی عربستان و قطر و ایجاد دگرگونی اجتماعی
در منطقه

 .1 .6گسست مرجعیت عربستان سعودی
با تحریم قطر از سوی کشورهای عربی منطقه ،در وهلۀ نخست ،مرجعیت عربستان سعودی و
رهبری این کشور در منطقه و در میان اعراب به شدت دچار خدشه خواهد شد .حکام آل سعود
همواره نوعی رهبری و قیمومیت اعراب منطقه را داشته است ،لکن با گسست سیاسی قطر از
این اتحاد ،عربستان سعودی یقیناً متضرر بزرگ لقب خواهد گرفت .این امر زمانی ملموستر
خواهد شد که دیگرکشورهای عربی منطقه نیز همچون سوریه ،عراق ،یمن بهتدریج ،شکاف
سیاسی عمیقی با سیاستهای ریاض یافتهاند .بنابراین ،بحران مشروعیت و سروری آل سعود بر
منطقه به طور روزافزونی در حال افول است (.)Chollet & et al, 2017: 21-22

 .2 .6تغییر سیاست خارجی قطر در قبال بحران سوریه
گسست سیاسی آل ثانی از محور ریاض در چند جبهه تاثیرگذاری عمیقی خواهد گذاشت.
قطر یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه در تشدید بحران سوریه و حمایتهای
اقتصادی کالن از تروریستهای فعال در این کشور بوده است ،اما اکنون شاهد این مسئله
هستیم که گفتمان قطر در بحران سوریه با چرخشی اساسی (هرچند موضعی و موقتی) مواجه
گردید .به طور کلی ،دالیلی را که سبب چرخش پارادایمی سیاست قطر در قبال بحران سوریه
شده است ،میتوان در ذیل تبیین کرد:

ـ تصمیم آمریکا و غرب مبنی بر انتقال پرونده مخالفان نظام سوریه در عرصه تحوالت
مسلحانه از ترکیه و قطر به عربستان سعودی؛
ـ شکستهای متوالی گروهکهای تروریستی همچون داعش ،النصره و ...در سوریه
()Abboud, 2017: 96؛

نقشۀ  .2نقشۀ میدانی مناطق اشغالی عراق از سوی تروریستها
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نقشۀ  .3نقشۀ میدانی مناطق اشغالی سوریه از سوی تروریستها
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ـ علت سوم در تغییر پارادایمی سیاست خارجی دوحه در قبال بحران سوریه را میتوان
رقابتهای نزدیک قطر و عربستان سعودی در این کشور دانست .همواره رقابت قطر و عربستان
جهت کسب برتری در میان گروههای مخالف ،به یکی از مهمترین جنبه های بحران در سوریه
تبدیل شده است .این موضوع بر پایۀ این مسئلۀ اساسی استوار است که سوریۀ پسااسد ،از نظر
سیاسی به کدام کشور وابسته خواهد شد؟ (.)Schmierer, 2017: 175-176
ـ در تبیین علت چهارم باید اذعان کرد که تشتت جدی سیاستهای قطر و عربستان سعودی
در سوریه ،گذشته از مباحث نظامی ،در حوزههای سیاسی مربوط به سوریه نیز کام ً
ال قابل مشاهده
است .برای نمونه ،گروه موسوم به ائتالف مخالفان سوری ،اقدام به انتخاب یک نخستوزیر
موقت کرد .در ابتدای امر ،قطر و عربستان اسد مصطفی را نخستوزیر مشترک خود در سوریه
اعالم داشتند ،اما قطر در چرخشی ناگهانی قطر از انتصاب «غسان هیتو» در این راستا حمایت
کرد .این امر سبب انحالل اعضای مورد حمایت کامل عربستان بود.
ـ سرانجام اینکه ،باید اذعان کرد که دوحه پس از مسجل شدن این موضوع که سقوط اسد
تا زمانی که زیر چتر حمایت ایران و روسیه قرار دارد و شبه نظامیان حشدالشعبی و حزباﷲ نیز
در این میان فعالاند ،سعی در توجیه اقدامات خصمانه علیه سوریه برآمده است .قطر در توجیه
اقدامات خود علیه دولت اسد در سوریه ،همواره مسئلۀ حمایت از مردم سوریه را مطرح کرده
است و با این ادعا که قطر همواره میان مردم و دولت سوریه ،جانبدار مردم بوده ،اقدامات خود
را توجیه کرد است (.)Phillips, 2017: 43-44

شكل  .4نمودار تبیین دالیل تغییر پارادایمی سیاست خارجی قطر در قبال بحران سوریه

 .3 .6قطر ،مسﺌلۀ عراق و شبه نظامیان حشد الشعبی

پیش رو
 .7جمهوری اسالمی ایران و فرصتهای ِ

ماهیت تنشهای سیاسی و متعاقب آن ،قطع روابط سیاسی عربستان و قطر هرچه باشد ،سرانجام
این بحران میتواند معادالت و محاسبات را تا حد زیادی به سود ایران و محور مقاومت در
منطقه رقم زند .نکتۀ مهم تبیین این مسئله است که گسست سیاسی قطر و عربستان سعودی،
لزوماً به منزلۀ پیوست کامل و مطلق قطر به سیاستهای جمهوری اسالمی ایران در منطقه و
اتحاد با محور مقاومت نیست ،بنابراین به زعم نویسندگان این مقاله ،حتی در صورت مقطعی
بودن این بحران (گسست قطر و عربستان سعودی) ،میتوان با اتخاذ سیاستهای دقیق ،منافع
سیاسی ،نظامی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه به بهترین نحو تأمین کرد .بنابراین،
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یکی از دیگر مصادیق دگرگونی در سیاست خارجی قطر پس از تحریم از سوی عربستان سعودی
و دیگر متحدان آن ،تغییر سیاستهای قطر در قبال نیروهای حشدالشعبی عراق است .قطر که خود
در برههای از مهمترین حامیان اشغال بخشهای وسیعی از عراق از سوی نیروهای داعش به شمار
میرفت ،اکنون با تغییر در گفتمان سیاسی خود به یکی از حامیان این کشور و بسیج مردمی آن موسوم
به «حشدالشعبی» شده است .در پاسخ به اینکه دلیل گرایش قطر به عراق چیست ،این موارد به ذهن
میرسد:
ـ نیاز مبرم قطر به برقراری روابط و همگرایی با رهبران سیاسی عراق جهت اجرای طرح کشیدن
خط لولۀ انتقال گاز این کشور به اروپا؛
ـ یکی از دیگر دالیل تشدید اختالفات عربستان و قطر را میتوان استان االنبار عراق دانست .االنبار
یکی از مهمترین و استراتژیکترین مناطق کشور عراق به شمار میرود .در این منطقه ،اخوانالمسلمین
عراق فعالیتهای وسیعی دارند و همواره با حزب اسالمی عراق همکاریهای گستردهای دارند .این
همکاری در ادامه سبب شد که حزب اسالمی عراق با انتقال خط لولۀ گاز قطر از االنبار به مقصد
اروپا و دیگر نقاط موافقت کند .این مسئله (همکاری میان حزب اسالمی عراق و اخوان المسلمین این
کشور) گذشته از مسائل اقتصادی ،نگرانی شدید سعودیها از رشد و نمو اخوانیها و قدرت یافتن
آنها در عراق با بهرهمندی از حمایتهای همهجانبۀ قطر و ترکیه را به دنبال داشته است.
 دلیل سوم حمایتهای قطر از عراق ،توانمندی بسیج مردمی این کشور در قالب حشدالشعبیاست .بسیج مردمی عراق در اندک زمانی ،به فرمان آیتاﷲ سیستانی ،مرجع شیعیان این کشور ،تأسیس
شد و در خالل مبارزه با جریانهای تروریستی عراق ،مهمترین تأثیرات را برجای گذاشت .بنابراین،
امروزه کشورهای منطقه به توانمندیهای باالی حشد الشعبی و قدرت باالی نظامی آن در راستای
مبارزه با تروریسم در منطقه اذعان دارند (.)Mansour and Jabar, 2017: 18
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به زعم نویسندگان ،مهمترین فرصتهای ِ
پیش روی جمهوری اسالمی ایران از تنشهای
سیاسی بهوجودآمده میان قطر و عربستان سعودی ،در قالب سه موضوع کلی قابل تبیین و
تحلیل خواهد بود:
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 .1 .7از میان برداشته شدن یكی از مهمترین حامیان تروریسم
با گسست سیاسی میان قطر و عربستان سعودی ،واقعیت امر حکایت از این موضوع خواهد
داشت که یکی از مهمترین متحدان سیاستهای تروریستی آل سعود در منطقه کنار گذاشته
شد .با نگرش در بحرانهای سوریه ،عراق ،یمن و بسیاری از جنبشهای تروریستی جهان
اسالم ،در مییابیم که قطر یکی از مهمترین حامیان مالی و رسانهای این بحران ها بوده است.
بسیاری از تروریستها از سراسر نقاط جهان با استفاده از دالرهای قطری به جبهههای تروریسم
در عراق و سوریه پیوستهاند .چنین گسستی قطعاً حلوفصل بحران یمن ،سوریه و عراق را با
سرعت بیشتری به وقوع خواهد رساند.
 .2 .7دگرگونی و استحاله در شورای همكاری خلیج فارس
گسست سیاسی قطر و عربستان سعودی ماهیت شورای همکاری خلیج فارس را نیز دچار
دگرگونی اساسی خواهد کرد .شورای همکاری خلیج فارس گذشته از وحدت سیاسی در
مسائل سیاسی ،دربارۀ مسائل امنیتی نیز دارای وحدت بوده است .لکن ،تهدید عربستان سودی
به حملۀ نظامی یا کودتای نظامی در قطر ،یقیناً ماهیت همکاریهای امنیتی و نظامی شورای
همکاری خلیج فارس رادچار تحوالت اساسی خواهد کرد.
 .3 .7تعمیق شكاف میان عربستان سعودی ،قدرتهای منطقهای و برخی از
دولتهای اسالمی
عربستان سعودی با طرح و اجرای سیاستهای بعضاً انتحاری خود در منطقه ،عم ً
ال به
کانون صدور بحران در غرب آسیا بدل گردیده است .از یکسو ،حمایتهای عجیب و
بیسابقۀ ریاض از تلآویو و مطرح شدن طرح آشتی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی
که بهتازگی محمد بن سلمان ،ولیعهد این کشور ،مطرح کرده است ،سبب دلسردی دیگر
کشورهای اسالمی از عربستان شده است و از دیگر سو ،با عمیق شدن بحرانهای سیاسی
میان عربستان و یمن ،عربستان و عراق و عربستان و سوریه میتوان بدین موضوع اذعان کرد
که سیاستهای پراگماتیستی ریاض به بنبست رسیده است .این موضوع زمانی ملموستر
میشود که سیاستهای سران سعودی ،برخی از قدرتهای منطقهای و بعضاً هم پیمانان

آنان در منطقه یعنی ترکیه و دولت اردوغان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
 .4 .7توسعۀ اقتصادی و افﺰایش حجم مبادالت میان قطر و ایران
سرانجام ،باید خاطرنشان کرد که در شرایطی که اقتصاد جمهوری اسالمی ایران کماکان
از تحریمهای متعدد رنج می برد و از دیگر سو ،معضالتی همچون بهره برداری از مخازن
مشترک گاز با قطر در عسلویه نیز مسائل و مشکالت متعددی با این کشور ایجاد کرد ،اکنون
اما میتوان از فرصتهای اقتصادی بهدستآمده از گسست سیاسی قطر و عربستان بهره برد:
ـ استفاده از حریم هوایی ایران برای پرواز شرکت هواپیمایی قطر؛
ـ ارسال محمولههای غذایی از ایران به قطر؛
ـ توسعۀ صادرات غیرنفتی به قطر در قالب محصوالت کشاورزی و مواد غذایی؛
ـ واردات ماشینآالت صنعتی و تجهیزات حملونقلی که ایران از دستیابی بدانها
محروم است.
جدول .2میﺰان توسعۀ روابط اقتصادی ایران و قطر در میان سالهای  1380تا 1394
روند مبادالت برونمرزی ایران با قطر در سالهای 1394-1388
سال

1388

65,8

69,8

-4/0

135,6

48,5

51,5

1389

73,9

18,1

55,8

92,0

80,4

19,6

1390

76,2

8,9

67,3

85,1

89,5

10,5

1391

85,2

22,0

63,1

107,2

79,5

20,5

1392

96,2

17,7

79,1

114,6

84,5

15,5

1393

89,6

17,7

71,9

107,3

83,5

16,5

1394

146,6

3,1

149,7

149,7

97,9

2,1

مأخذ :گمرك جمهوری اسالمی ایران

در جدول  2که نشاندهندۀ حجم مبادالت تجاری میان ایران و قطر در خالل سالهای 1388
تا  1394است ،میتوان به روند صعودی افزایش مبادالت تجاری غیرنفتی میان دو کشور اشاره
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واردات
صادرات
تراز تجازی کل مبادالت سهمصادرات سهم واردات
از
غیرنفتی
از
قطر
غیرنفتی
غیرنفتی به
غیرنفتی قطر از
غیرنفتی ایران برونمرزی
قطر
قطر (میلیون
ایران با قطر کلمبادالت کل مبادالت
با قطر
دالر)
(میلیوندالر) (میلیون دالر) (میلیون دالر) غیرنفتیایران غیرنفتی ایران و
و قطر(درصد) قطر (درصد)
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کرد .اکنون که قطر در چالشی عمیق با همسایگان عربی خود ،بهویژه عربستان سعودی ،به سر
میبرد و از سوی این کشور و دیگر متحدان آن تحریم شده است ،میتوان از این فرصت به
بهترین شکل ،بهره برد .البته باید به این مسئله اذعان کرد که ماهیت مبادالت تجاری غیرنفتی
میان ایران و قطر در این دوران بیشتر به سوی مواد غذایی و نیازهای معیشتی مردم قطر خواهد
بود؛ چرا که در مسائل صنعتی ،ابزارآالت خودرو و دیگر نیازهای کالن صنعتی ،قطر متحدان
بسیار قدرتمندی همچون ژاپن ،فرانسه ،چین ،آلمان و برخی از دیگر جوامع توسعه یافته صنعتی
را دارد .در هر صورت ،در همین برهه نیز میتوان روند مبالدالت تجاری را با قطر توسعه داد
و از این مسئله نیز در راستای اهداف سیاسی و منطقه ای بهره برد.

 .8نتیجه

هدف نویسندگان این مقاله تبیین و تحلیل دالیل گسست سیاسی قطر و عربستان سعودی
با استفاده از نظریۀ دگرگونی اجتماعی بوده است .براساس این نظریه ،دگرگونی اجتماعی
ویژگی همۀ جوامع است ،اما منشأ اصلی دگرگونی اجتماعی ،شامل محیط سیاسی ،فکر جدید،
تکنولوژی ،حکومت ،رقابت ،جنگ ،برنامهریزی و جنبش اجتماعی است .روابط سیاسی قطر
و عربستان سعودی به رغم وجود بعضی چالشهای جغرافیایی و مرزی ،همواره حسنه و مبتنی
بر اتحاد و وحدت بوده است .لکن از بیداری اسالمی به بعد ،نوعی شکاف سیاسی در مسائل
مربوط در منطقه میان قطر و عربستان سعودی پدید آمده است .از یکسو ،قطر و عربستان
سعودی در بحرانهایی همچون سوریه ،عراق و یمن نوعی وحدت استراتژیکی داشتهاند،
اما در برخی موارد همچون حمایت قطر از اخوانالمسلمین و دشمنی عربستان سعودی از این
جنبش ،روابط راهبردی قطرـترکیه و نارضایتی سعودیها از این رابطه ،جاهطلبیهای اخیر
قطر و نگرانیهای عمیق سعودیها و در نهایت گسست کامل قطر از سیاستهای عربستان
سعودی در منطقه (هرچند مقطعی) ،سرانجام منجر به تحریم قطر از سوی اعراب خلیج فارس
شد .اعمال چنین تحریمهایی از سوی عربستان سعودی یقیناً بازخوردهایی خواهد داشت؛
چرا که چرخش پارادایمی قطر در سیاست خارجه خود از تمایل به گفتگو با حزب اﷲ لبنان
گرفته تا تغییر اساسی مواضع قطر در مسائلی همچون بحران سوریه ،بحران عراق ،جنگ یمن
و در نهایت تمایل به توسعۀ روابط همهجانبه با جمهوری اسالمی ایران .در این میان ،جمهوری
اسالمی ایران عم ً
ال برنده نخست و اصلی چنین تنازعی خواهد بود؛ چرا که اوالً با گسست میان
قطر و عربستان ،یکی از مهمترین حامیان اقتصادی و مالی تروریستها در منطقه از میان برداشته
شد .دوم اینکه دگرگونی و استحالهای اساسی در مسائل امنیتیـسیاسی در شورای همکاری
خلیج فارس ایجاد شد .سوم اینکه پس از بحرانهای دامنهدار سعودیها با کشورهای اسالمی

منطقه همچون یمن ،سوریه ،عراق و جمهوری اسالمی ایران ،اکنون بحران منازعۀ سیاسی با
قطر ،عربستان سعودی را بیش از پیش به انزوای سیاسی خواهد کشاند .در نهایت اینکه چالش
دیپلماتیک و قطع روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی از منظر توسعۀ اقتصادی و افزایش
حجم مبادالت میان قطر و ایران نیز به نفع جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
کتابنامه

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دورة  ،7ﺷﻤﺎرة  ،24ﭘﺎﺋﯿﺰ 96

ابراهیمی ،نبی اﷲ« .1391 .اخوانی گرایی و سیاست خارجی قطر در قبال انقالب های عربی
 .»2011مطالعات راهبردی .سال  .15شمارۀ  .55صص.148-127
اسدی ،علی اکبر« .1391.مسئلۀ فلسطین در سیاست خارجی قطر» .مطالعات فلسطین .سال .2
شمارۀ  .18صص .126-95
اسدی ،علیاکبر« .1390 .سیاست خارجی قطر و تحوالت عربی ،مبانی و مؤلفهها» .مطالعات
راهبردی جهان اسالم .سال .12شمارۀ  .47صص .118-89
جاحز ،علی .1439 .بین السعودیه وقطر وترکیا ،حزب االصالح في الیمن یفقد بوصلته ،البدیل،
 3محرم.
ربیعی ،حسین و جهانگیر حیدری« .1393.تحلیل عوامل مؤثر بر پویشهای ژئوپلیتیک قطر و
تأثیر آن بر امنیت ملی ایران» .مطالعات سیاسی جهان اسالم .سال  .3شمارۀ  .12صص .66-37
رجبی بهجت ،داود« .1394 .سیاست خارجی قطر :چالشها و فرصتها (.»)1996 - 2014
مطالعات راهبردی جهان اسالم .سال .16شمارۀ  .2صص .138-109
رضوانیفر ،اسماعیل« .1392 .چالشهای سیاسیـاجتماعی عربستان در پرتو بیداری اسالمی».
پژوهشهای منطقهای .دورۀ جدید .سال  .1شمارۀ  .1صص.168-125
رفیع پور ،فرامرز.1382 .آناتونی جامعه .تهران :شرکت سهامی.
روحاالمینی ،محمود .1383.زمینۀ فرهنگشناسی .قم :دانشگاه پیام نور.
روشه ،گی .1385 .تغییرات اجتماعی .ترجمۀ منصور وثوقی .تهران :نی.
زکی شراب ،احمد منذر .1438.السیاسه الخارجیه القطریه في ظل التحوالت السیاسیه العربیه
 2012 - 2003م .غزه :جامعه االزهر.
سلیمان ،محمد .1437 .هل یسیر تنظیم االخوانالمسلمین إلی االنهیار داخلیاً؟ .تحلیل السیاسات:
معهد واشنطن.
سمیث دیوان ،کریستین .1438 .جیل جدید من أفراد العائله المالکه ودینامیات الخالف في دول
الخلیج العربي .معهد دول الخلیج فی واشنطن.
شارون ،جوئل .1384.ده پرسش از دیدگاه جامعهشناسی .ترجمۀ منوچهر صبوری .تهران :نی.

69

Abboud, Samer. 2017. “Social Change, Network Formation and Syria’s War
Economies”. Journal of Middle East Policy. Vol 24. No 1. pp 92-107.
Asseburg,Muriel. 2013. Syria’s Civil War: Geopolitical Implications and
Scenarios. Berlin: German Institute for International and Security Affairs
Belen Soage, Ana.2017. What is really behind the Saudi-Iranian cold war?. Iee
Press.
Chollet, Derek and Other. 2017. “U.S. Commitments in the Middle East: Advice
to the Trump Administration”. Journal of Middle East Policy. Vol 24. No 1.
pp 5-34.
Cockburn,Patrick.2014. Iraq crisis: How Saudi Arabia helped Isis take over the
north of the country. The Independent. 12 July 2014.
Hedges, Matthew and Cafiero, Giorgio. 2017. “The GCC and the Muslim
Brotherhood: What does the future hold?”. The Middle East Policy. Vol 24.
No 1. pp 129-153.
Jahner,Ariel.2012. “Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Inﬂuence
in the
Gulf”. Journal of International Affairs Review. Vol2. No3.pp37-50.

)2017 بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی (از بیداری اسالمی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن

 داراالکتب: قاهره. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.1434 . محمد بن علی،الشوکانی
.االسالمیه
، جریده العربي الجدید اللندنیه، العوده المشروطه، اﻹخوان والسعودیه.1437. محمد،الصادق
.الرابط
. مجله الداره، دراسه تاریخیه: المذهب الحنبلي في نجد.1433. عبدالرحمن،عبداﷲ الشقیر
، الحراک الشعبي في سوریه: سؤال المصیر والمستقبل:السوریۀ
ّ  المسئلۀ.1436 . أحمد،فائز الفواز
. رمضان10 .الجدلیه
. نی: تهران. ترجمۀ منوچهر صبوری. جامعهشناسی.1383. آنتونی،گیدنز
. انتشارات دارالدمشقیه: دمشق. الفرقه الزیدیه الحوثیین تاریخ و عقائد.1433 . محمد نمر،المدنی
. صدرا: تهران.20  چاپ. جامعه و تاریخ.1387 . مرتضی،مطهری
: بیروت. موسوعه الحرکات اﻹسالمیه في الوطن العربي و ایران و ترکیا.1425 . احمد،الموصللی
.انتشارات الثاني

70

Katari. Ravi.2013.”Medical Neutrality and Solidarity in the Syrian Armed
Conﬂict”. The Journal of Global Health. Vol 6. No 3. pp 1-14.
Khatib, Lina. 2014. “Qatar and the Recalibration of Power in the Gulf”. Carnegie
Middle East Center. September 2014. pp 1-30.
Mansour,Renad and Jabar, Faleh. 2017. “The Popular Mobilization Forces
and Iraq’s Future”,Beirut: Middle East CenterCarnegie Endowment for
International Peace Publications Department.
Morton, Michael.2013.Buraimi:The Struggle for Power, Inﬂuence and Oil in
Arabia. London: IB Tauris Publishing.
Nunlist,Christian. 2017. “War in Yemen: Revolution and Saudi Intervention”.
Journal of CSS Analyses in Security Policy. No 175. pp 1-11.
Philips,Christopher. 2017. “Eyes Bigger than Stomachs: Turkey, Saudi Arabia and
Qatar in Syria”. Journal of Middle East Policy. Vol 9. No 1. pp 19- 41.
Philips,Christopher. 2017. “Syria and Its Neighbors: Chatham House Special
Section”. Journal of Middle East Policy. Vol 24. No 1. pp 35- 70.
Roberts, David. 2014. “Qatar and the Muslim Brotherhood: Pragmatism or
Preference?”. Journal of Middle East Policy. Vol 21. No3.pp 84-94.
96  ﭘﺎﺋﯿﺰ،24  ﺷﻤﺎرة،7  دورة،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ

Schmierer, Richrd. 2017. “The New Arab Wars”. Journal of Middle East Policy.

71

Vol 24. No 1. pp 173-178.
Sharp, Jeremy. 2017. “Yemen: Civil War and Regional Intervention. Specialist in
Middle Eastern Affairs”. Congressional Research Service.
Stuster, Dana. 2017. “U.S. and Iran Compete in Eastern Syria, Qatar and Saudi
Arabia Renew Old Feud, and More Fighting in Libya after Attacks in
Manchester and Minya”. Middle East Ticker. May 30. 2017.
Weinberg, David Andrew. 2015. Terrorist Financing:Kidnapping, Antiquities
Trafﬁcking and Private Donations. Washington DC: Center for Defense of
Democracies.
Wiegand, Krista. 2012. “Bahrain, Qatar, and the Hawar islands: Resolution of a
Gulf territorial
Dispute”. Middle East Journal. Vol 66. No1. pp 79-96.

Wiegand, Krista. 2014. “Resolution of Border Disputes in the Arabian Gulf”. The
Journal of Territorial and Maritime Studies.Vol 1.No 1. pp 33-48.

)2017 بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی (از بیداری اسالمی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن

Wynbrandt, James. 2004.A Brief History of Saudi Arabia. Infobase Publishing

72

