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دریافت-7931/7/4:پذیرش 7931/4/2:


چکیده

قیامهای مردمی سال  4177موسوم به بهار عربی  ،تغییرات سیاسی برخی از کشورهای
خاورمیانه را در پی داشت که تأثیرات وسیعی بر تعامالت سیاسی و امنیتی منطقه گذاشته به
نحوی که  منجر به تغییر نظم منطقهای و تحول نقشها و بازیگران منطقهای شده است.
محافظهکار که همواره به دنبال سیاست حفظ وضع

عربستان سعودی به عنوان یک کشور 
موجود در منطقه بوده با شروع تحوالت در منطقه به منظور حفظ موازنه قوا به سیاست
تهاجمی در منطقه روی آورده است.قطر نیز به عنوان یکی از اعضای   GCCکه به عنوان
دولتی میانجیگر در منطقه شناخته میشود ،تحوالت منطقه را فرصتی مناسب برای افزایش
نقش و جایگاه خود ارزیابی کرد .حال این پژوهش با نگاهی تطبیقی به بررسی سیاست
خارجیعربستانوقطردرقبالبحرانسوریهمیپردازد.یافتههایپژوهشحاکیازآناست
که این دو کشور با وجود اختالفات ایدئولوژیکی با هدف ارتقای جایگاه منطقهای خود و
حذفرقباواردبحرانهایمنطقهایشدهوبااتخاذرویکردیکهمنجربهتشدیددرگیریها
درمنطقهشدهاست،منافعآنهاراموردمخاطره قراردادهوآنهارارودرروییکدیگرقرار
دادهاست .


واژگان کلیدی:عربستانسعودی،قطر،بحرانسوریه،تضادمنافع،نظمهایمنطقهای 
.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهرازی(نویسندهمسئول) dr.mabolfathi@yahoo.com
.4کارشناسیارشدمطالعاتخلیجفارسدانشگاهعالمهطباطبائیbanafshe.rostami@gmail.com
.9دانشجویدکتریعلومسیاسیدانشگاهرازیmasoudnadery@yahoo.com
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مقدمه
خاورمیانه کنونی یک نظام منطقهای است که به طور خطرناک تحت فشار قرار گرفته و
سوپاپاطمیناناندکیبرایکاستنازدرگیریهاراداراست .تحوالتیکهاز 4177جهانعرب
ایبهبحرانیبینالمللیتبدیل و منجربه

رادربرگرفتودرادامهبادخالتبازیگرانفرامنطقه
تغییر نظم منطقهای و صفآرایی بازیگران مختلف شد .در این روند با بحرانی شدن وضعیت
کشورهاییچونمصر،سوریهویمننقشدوکشورعربستانوقطرپررنگترازسایرکشورهای

عربیبودخصوصادرسوریهکهبهآوردگاهیبراینزاعکشورهاونیزگروههایمختلفتبدیل
شد.عربستانوقطرهریکدرسیاستهایمنطقهایشورایهمکاریخلیجفارسدرزمینهبهار
عربینقشآفرینیکردند،باتوجهبهاینکهدودولتدروهلهاولدرتالشبرایدورنگهداشتن

انقالباز خلیجفارس و تضمین امنیترژیم خودبودند.این در حالی است کهقطر خودرا
هانشانمیدادوعربستانبهطورگستردهبهعنواننیروییضدانقالبیشناخته

طرفداراینانقالب
هاوقطریهابهنوعینشاندهندهنقشدوکشوربود.عربستان سعی

عکسالعملسعودی

میشد .

داشتنقشرهبریخودحفظکند،قطرنیزبهعنوانیکیازاعضای  GCCاستکهاغلباز
متحدانعرب خوددرمسائلمنطقه جدا شدهاستو سیاست خارجی خودراازحالت یک
کشورمتعادلمیانجیگربهیککشورطرفدارمداخلهتغییرداد.روابطمحکمبااخوانالمسلمین

باایناستداللکهاینجنبشهانشان

بعدازمبارزاتسیاسیدرچندینکشورعربیبعداز4177
استومیتواندبهثباتمنطقهکمککنداختالفاتیرادرروابطدوکشور

دهندهاسالمسیاسی 
بهوجودآورد.تاکیدعربستان،اماراتوبحرینبراینکهاخوانیکتهدیدقایلتوجهمهمیاز
موارد اختالف نظر با قطر است .این کشورها همچنین دوحه را متهم به حمایت از تروریسم
هصفبندیهایجدیددرمنطقهمنجر

میکنند.تحوالتیکهاز4177خاورمیانهرادربرگرفتب

یعربیمنطقهرابیشازپیشآسیبپذیرساخت.حضورنظامی

شد که نظمشکنندهکشورها
،وجودگروههایافراطیوشورشیورویکارآمدن

ایاالتمتحدهوروسیهدراینمعادالت
رئیسجمهورجدیددرایاالتمتحده نیز تاثیربسزاییبرادامهروندتنشهایمنطقهوهمچنین
زایشتنشمیانایندورقیبمنطقهایداشتهاست .

سیاستخارجی-امنیتیعربستان،قطرواف
اماآنچهکهاینپژوهشراضرورتمیبخشد،نگاهتطبیقیبهسیاستخارجیدوکشور
شودتابانگاهیمبنیبرنظممنطقهای

عربستانوقطردرقبالبحرانسوریهاست.بنابراینسعیمی
روندتحوالتسوریهواقداماتومناسباتدوکشورمهمعربییعنیعربستانوقطربهعنواندو
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بازیگر مهم  GCCبه صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد .درواقع نگارندگان برآنند که با
تطبیق سیاست خارجیایندو کشور در بحرانسوریه ،نحوه عملآنها رامورد واکاویقرار
دهند.حالدراینپژوهشسوالایناستکهرویکردعربستانوقطردرقبالبحرانسوریهو
تنشهایبوجودآمدهچگونهقابلبررسیاست؟فرضیهپژوهش نیزاینگونهقابلطرحخواهد
بود:ایندوکشوردرجریانتحوالتصورتگرفتهباابزارهاوشیوههایمتفاوتدرتحوالت
ویدادهدرمنطقهتاثیرگذاربودهاندودرموردسوریهتاکیدپژوهشبرآناستگاهیدریک

ر
راستاودرمواقعیباجهتگیریهایمتفاوتاقدامکردندکهمنجربهتنشبیشتردرروابطاین

رشدکههماکنونتیزشاهدآنمیباشیم.روشمورداستفادهدراینمقالهنیزتحلیلی-

دوکشو
ایواینترنتیمیباشد .

توصیفیوبراساسمنابعودادههایکتابخ 
انه


چارچوب نظری
برای شناخت و درک بهتر تحوالت و روندهای موجود در سیاست بینالملل استفاده از
چارچوبنظریمناسبکه بهتجزیه و تحلیلمسائلدراین زمینه کمککندبسیارضروری
المللازجملهنوواقعگرایی،


هایسیاستبین
گرایاندرموردامکانبهکارگیرینظریه

است  .
واقع
برایتحلیلسیاستخارجیکشورهااختالف نظر دارند.کنتوالتز کاربستنظریههایسیاست
یداند؛ درحالیکه جان مرشایمر بر
امکانپذیر نم 
بینالملل برای تحلیل سیاست خارجی را  

یورزد .وی
امکانپذیری تحلیل سیاست خارجی بهوسیله نظریههای سیاست بینالملل تأکید م 

هرنظریهسیاستبینالمللضرورتاًبایدقدرتتبیینسیاستخارجی

استداللمیکندکهاصوالً 
وواقعگرایی
ادعایایننوشتارآناستکهمیتوانن 

اختالف نظرها 

رانیزداشتهباشد.بهرغماین

رابهعنوانچارچوبنظریبرایتحلیلسیاستخارجیبهکاربست.دراینپژوهشسعیبراین
استتابراساسشاخهتهاجمینوواقعگرایی،سیاستهایتهاجمیدوکشورعربیعضوشورای
فارسیعنیعربستانسعودیوقطرطیتحوالتصورتگرفتهدرمنطقهبهویژه

همکاریخلیج 
اینظاممند


).نئورئالیسمنظریه
بحرانسوریهمورد بررسیقرارگیرد (Mersheimer, 2001: 30-31
است که مهمترین عامل تعیینکننده سیاست بینالملل و بهتبع آن رفتار کشورها در عرصه
ویژهساختارآنارشیآنمیداندایندیدگاهنظری


هایآنبه
بینالمللیرانظامبینالمللوویژگی

تبینالملل»7313،

وبهویژهاثرپرنفوذش؛«نظریهسیاس
بیشترمربوطبهتحریرهایکنتوالتز  7
1. Kenneth Waltz
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است.
نئورئالیستها نگرش خویش را بر مبنای سه اصل قرار میدهند :قدرت ،عقالنیت و
دولتمحوری .

برایناساسمنافعحیاتینئورئالیستهانهتنهاافزایشقدرتدولت-کهدرنظریهرئالیسمنیز

مشاهدهمیشود -بلکهتعقیبموازنهقوانیزهست.چگونگینیلبهآنهابستگیبهمنابعقدرت

دولتهادارد(.)Waltz, 1979: 74بنابراین،نئورئالیسم،بهوجودآمدنساختارنظامبینالمللرابر

تهای فناوری و اقتصادی باالیی
اساسقابلیتهادانسته و معتقد است کشورهایی که دارای قابلی 
هستندوازقابلیتقدرتباالییبرخوردارندمیتوانندساختاررابراساسقابلیتهایخوددرنظام
بینالملل به وجود آورده و صورت دهند .بهطورکلی ،در چارچوب نظریه نئورئالیسم ،تالش

میشوند:تالشداخلی،درجهتافزایشتواناییهایاقتصادی،نظامی
دولتهابهدودستهتقسیم 

و سیاسی و تالش خارجی ،مبتنی بر تقویت اتحادهای خودی و تضعیف اتحادهای طرف مقابل
است (قوام .)912 :7939 ،اما نظریه نوواقعگرایی تهاجمی مرشایمر بر پنج محور اصلی استوار
است .پنج مفروضی که علت و انگیزه کشورها برای بیشینهسازی قدرت در نظام بینالملل
آنارشیکراتوضیحمیدهد .
کشورهابهویژهقدرتهایبزرگبازیگراناصلیوعمدهدرسیاستجهانهستندکهدر

-7
یکسیستمبینالمللیآنارشیکاقداممیکنند.

 -4تمامیکشورهادارایمیزانیازتوانایینظامیتهاجمیهستند؛بنابراینهرکشوریقادر
استتابههمسایگانشضربهوخسارتواردسازد .
-9کشورهابقارابهعنوانهدفاصلیواولیهخوددرنظردارندوهرگزنمیتوانندازنیات
کشورهای دیگر مطمئن باشند .چون برخالف تواناییهای نظامی نیت کشورها که در اذهان
توانبهصورتتجربیوارسیوتشخیصداد .


رانمی
تصمیمگیرندگانآنهاست

 .2هدف اصلی کشورها بقاست .کشورها تالش میکنند تمامیت ارضی ،آزادی عمل،
یشانراتأمینوحفظنمایند .
خودمختاریونظمسیاسیداخل 
درصحنهسیاستبینالمللبهدنبال

-4کشورهابهعنوانکنشگرانعاقلوبازیگرانیمنطقی 
بهحداکثررساندنقدرتبرایتامینامنیتوافزایشبقاهستند( .)Mersheimer, 2001: 30-32
معالوصف ،در توضیح چرایی انتخاب چارچوب نظری باید توجه داشت که رخدادهای
المللیتبدیلشدهاستکهبازیگرانمنطقهایوبینالمللیو


منطقهخاورمیانهاکنونبهبحرانیبین
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گروههایمختلفرارودر رویهمقراردادهو هریکبهنوعیبراساسمنافعخودواردصحنه
هایعربستانوقطرکهباحمایتهایوسیعمالی،تسلیحاتیو


رقابتشدند.دراینمیاندخالت
تبلیغاتیازگروههایشورشیوتروریستهایتکفیریبرروندبحرانموجوددرمنطقهدامنزد
چراکهایندوکشورباوجوداختالفاتگستردهایدئولوژیکیهریکبرایبهدستگرفتن
رهبریمنطقهبهتغییردرسیاستهایخودرویآوردند.عربستانبهعنوانکشوریمحافظهکارو
طرفدارسیاستحفظوضعموجوددرمنطقهشناختهمیشودوبهدلیلتسلطبراماکنمقدس
هقلمدادمیکندواینهژمونیهمواره

دینیخودرابهعنوانرهبرجهانسنیوهژمونبرترمنطق
از جانب ایران به چالش کشیده میشود خیزشهای مردمی را تهدیدی علیه امنیت خود تلقی
کردهوبااعمالسیاستدخالتفعالدرمنطقهتالشمیکندتاازورودموجتحوالتبهمرزهای
خودونیزبرهمخوردنتوازنقدرتمنطقهایبهضررشانجلوگیرینمایند؛لذاعربستانوایران
دریکفضایکامالًرقابتیبایکدیگرقراردارندکهبحرانسوریهویمنبرتنشبیشترایندو
کشورافزود( .)Barzegar, 2012: 3
برایدیگرکشورعربیمنطقهیعنیقطرکههموارهبادیپلماسیفعالدرمنطقهخواهانایفای
نقشبرترورهبریمنطقهاستتحوالتمنطقهرافرصتیبرایاینکشوربودتابرایارتقای
جایگاهمنطقهوبینالمللیخوددررقابتباسایررقبایمنطقهایاستراتژیخودراتغییردادهوبه

مداخلهدرمنطقهرویآوردواینامرازطریقدوابزارمهممالیورسانهایصورتگرفت.با

سیاستخارجیقطرامنیتمحوراستبنابراینکلیهتصمیمها،کنشهاورفتارهای

توجهبهاینکه
اینکشوررامیتوانبرحسبامنیتملیتبیینوتحلیلکرد.ازاینروهدفاصلیسیاست
هضعفژئوپلتیک،بقادرنظامبینالمللآنارشیکاست.بقایاامنیتملی

خارجیقطرباتوجهب
لسیاسیوآزادیعملدرنظامبینالمللتعریف

قطرهمبهصورتحفظتمامیتارضی،استقال
و تعقیب میشود .بنابراین امنیت و بقا در سیاست خارجی این کشور در اولویت قرار دارد
( .)Kamrava, 2011: 6

روابط عربستان سعودی و سوریه
روابطعربستانوسوریهدرزمانبشاراسدبهدالیلزیربهتیرگیگرایید :
 تحکیمروابطسوریهباایران؛دخالتهایسوریهدرلبنان؛

-
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تروررفیقحریری،نخستوزیراسبقلبناندرسال.4114

اینامربهدنبالخودکاهشحجمسرمایهگذاریعربستاندرسوریهرابهدنبالداشت(سمیر

یرسیدخصوصاً در
الرنتیسیوالمدلل .)741-743:4179،ارتباط با دمشق بسیار سختبه نظر م 
زمانترورنخستوزیرلبنانیعنیرفیقحریردر4114کهیکیازمتحدانعربستانسعودیبود.
میکردندتااز افزایش جنگ در لبنان جلوگیری
اگرچه آنها سوریه را برای این حمله سرزنش  
کند،ملک عبداهللو تعدادی از شاهزادگان تا بهار سال  4177امید داشتند که یک روز سوریه از
اتحادباتهراندستبکشدوبنابراینتأثیرایرانیاندرخاورمیانهکاهشبیابد .
گونهایکهملک
بهبودیدرروابطدوطرفبهوجودآمدبه 

ازنیمههایسال4113تا4177
عبداهللپادشاهپیشینعربستاندراکتبر4113بهدمشقسفرکرد.باشروعتحوالتسوریهعربستان
ازهمانابتداخواستارسرنگونیحکومتاسدبودودرآگوست4177ازاسدخواستتاجلوی
کشتاررابگیردبنابراینروابطدوکشورتیرهشد.میتوانگفتدرطیچنددههاخیرروابط
یها با سوریه کامالً جنبه رقابتگونه داشته است و ریشه شکست بسیاری از طرحهای
سعود 
عربستاندرلبنان،مناطقفلسطینیو...رامیتواندرسیاستهاوبرنامههایسوریهجستجوکرد؛
اماتنشروابطدوکشور خصوصاًبعدازسقوطصداموقدرتگیریشیعیاندرعراقدوچندان
شدوباعثگردیدعربستانسیاستتضعیفنظامسوریهبهعنوانیکیازمتحدیناصلیایراندر
منطقهدرجبههمقاومترادردستورکارقراردهد.چراکهباتضعیفسوریهازقدرتمانورایران
نیزدرمنطقهنیزکاستهخواهدشد.لذاعربستانازسال7334بهبعدحمایتازسلفیهایسوری
کهامروزخوداینگروههاکهمهمترینآندرقالب


رابهاوجخودرسانیدتاجایی
پرداختهوآن
داعش(دولتاسالمیعراقوشامات) نمودپیداکردبرایکشورهایعربینیزخطرساز شده
است( .)Steinberg, 2014: 21-22

رویکرد تهاجمی عربستان در ورود به بحران سوریه
دررابطهباسیاستخارجیعربستانسعودینسبتبهقیاماعرابدرمنطقهوخصوصاًبحران
میدهد .
جامعترینتبیینراارائه 
داخلیسوریهنظریهرئالیسمتهاجمی 
ینالمللوسیاستخارجیکسب
باتوجهبهاینکههدفوانگیزهتمامیکشورهادرروابطب 
حداکثرقدرتوحفظوگسترشآناستدرنتیجه قدرتطلبیامریطبیعیاستکهدرنظام
کشورهاتشدیدوتقویتمیشود.لذاقدرتامنیترادرپی

ینالمللغیرمتمرکزبرایحفظبقای
ب 
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هرکشوریمیشود(قوام.)31-33:7939،

داردوامنیتنیزموجببقای
قدرتامنیتبقا 
یهپردازان رئالیسم تهاجمی معتقدند ازآنجاییکه هدف همه دولتهای تجدیدنظرطلب،
نظر 
ینالمللاستبنابراینایندستهازدولتهابهشدتدرپی
دسترسیبهجایگاهیهژمونیکدرنظامب 
آن هستندتاتوزیعقدرترابهنفعخودتغییر
کسبقدرتاند واگرشرایطمناسبباشدخواستار 
دهند (عبداهلل خانی .)44-44 :7933 ،عربستان سعودی که همواره خود را هژمون برتر منطقهای
میداندوهموارهاینهژمونیازجانبایرانبهچالشکشیدهمیشودلذابرطبقمنطقرئالیسم

تهاجمیبازیگراندراینفضایرقابتیمنطقههموارهازانگیزهبرتریبریکدیگربرخوردارند.بدین
عنوانمهمترین


ایرانبه
معناکهعربستانهموارهازگذشتهتاکنونخودرادریکصحنه رقابتبا
یبیندوروابطدوکشورهموارهتنشزاوفاقداعتمادمتقابلبودهاست(کوهکنو
بازیگرمنطقهم 
تجری.)774:7932،تحوالتمنطقهدوچالشجدیراپیشرویحاکمانسعودیقرارداد :
یعهنشینمواجهشد؛
ازلحاظداخلیبااعتراضاتیخصوصاًدرمناطقش 
همپیماناناستراتژیکخودراازدستداد.
حوزهمنطقهایمتحدینو 
در 

بنابراین زنگ خطر برای سعودیها به صدا درآمد و در قبال تحول صورت گرفته در
کشورهایمختلفسیاستهایمتضادیرادرپیشگرفت.درواقععربستانباهدفجلوگیریاز
سرایتانقالبهایمردمیبهداخلاینکشور،حفظثباتمنطقهایرادرراستایحفظثبات
داخلیدراولویتقراردادهاست()Elashmawy, 2014: 17-18وبرخالفسیاستخارجیسنتی
خود ،در قبال تحوالت سوریه رویکرد تهاجمی را دنبال میکند .در تحلیل رفتار عربستان در
واقعگرایانانگیزشی،7رفتار
منطقهخاورمیانهبویژهدررابطهباسوریه،بایدگفتبراساسدیدگاه 
(دولتهاییکههدفشانتنهابقانبودهوبهدنبالجاهطلبیهستندو

یکدولتطمعکار 4است
طمعکار درمقابلدولجویایامنیت 9قرارگرفتهوبرایتمایزآنان
نظاماند).دول 
عاملتضاددر 
بردوعاملتأکیدمیشود :

هاظهورمییابد.

 شفافیتتصمیماتکهدردموکراسی نشانههایپرهیزیعنیعملیکهیکبازیگرمیتوانددربازیاتخاذکندبهصورتیکهدیگرانآنعملراپرهزینهقلمدادنمایند.اینامررادر2زمینهمیتوانمورد بررسیقرار
1. Offensive Realists
2. Greedy
3. Seek Security
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داد:
ایدئولوژی(نشانهپرهیزداشتن



ایدئولوژیمیانهرواست) 


عربستانبهدنبالگسترشگفتمانسلفیگری

درمنطقهاست 





سیاستدرمقابلاقلیتهایداخلی



(نشانهپرهیزاعطایحقوقسیاسیبه


نادیدهگرفتنحقوقزنانواقلیتهایشیعه 

اقلیتهاست) 


سیاستدرقبالهمسایگانضعیف




(نشانهپرهیزعدممداخلهدرامور
داخلیهمسایههایضعیف) 

سیاستهاینظامی(خریدهایکالن


مداخلهدراموربحرین،یمنو ...





حضوردرسوریه،بحرین،یمنو

تسلیحاتی،نشاندهندهرفتارتهاجمی

حمایتهایمالیوتسلیحاتیازشورشیان

است) 

وتروریستها 


شفافیتتصمیماتونشانههایپرهیز،معیارتمایزگذاشتنمیاندولطمعکار

بنابرایندوعامل
وجویایامنیتاست؛یعنیاگردولتیتصمیماتشفافنداشتهونشانههایپرهیزراازخودبروز
ندهد در زمره دولتهای طمعکار قرار میگیرد با توجه به این بُعد نظری ،عربستان با دخالت
نظامیوحمایتازگروههایافراطیبه عنوانیککشورطمعکارتهاجمیدرمنطقهاستکه

بحرانسوریهویمننمونهواضحآناست(عباسیومحمدی .)31:7934،
حمایتهایقبلیسوریهازمحورمقاومتولبنان،عاملیدرجهتکاهشنفوذعربستاندر
لبنانبودلذاتحوالتسال4177سوریهاینفرصترادراختیاررژیمآلسعودقراردادتابتواندبا
سقوطاسددرجهتکاهشنقشمنطقهایایرانوازبینبردن

دخالتدرسوریهوتالشبرای
محورمقاومتعملکند؛بنابراینباتالشبرایتغییررژیمدرسوریه ،تغییراستراتژیخوددرقبال
تمامعیاردرتحوالتاینکشورشد(
منطقهورقابتشباایران،شروعکننده جنگینیابتی 

Harriet,

مطالعه تطبیقی سیاست خارجی عربستان سعودی و قطر در قبال بحران سوریه؛ 2011-2012

311

 .)2012: 8
عربستاندرراستایسیاستهایتهاجمیخوداقداماتزیررادربحرانسوریهانجامدادهاست :
سازیشورایهمکاریخلیجفارسواتحادیهعربدرجهتاعمالفشاربهبشاراسدو

* 
فعال
زمینهسازیبرایتکرارتجربهلیبیدرسوریه؛
*کمکهایتسلیحاتیولجستیکیبهمعارضانسوریدرداخلوخارجاینکشور؛
اسرائیلومحوربینالمللی

همکاریوهماهنگیریاضبامحورمنطقهایترکیه– قطر– 

*
امریکا-فرانسه–انگلیسبرایتضعیفوبراندازیدولتاسد؛
*تالشبرایتقویتجریانسلفیووهابیدرسوریه؛
*فعالسازی رسانههای گروهی مانند شبکه الجزیره ،العربیه و نشریاتی چون الشرقاالوسط
(قاسمیان)7934:791،؛
*اعالمآمادگیبرایدخالتمستقیمدربحرانسوریهواعزامنیرویزمینیبهاینکشور؛
*حمایتازطرحدولتترامپبهمنظورایجادمناطقامندرسوریه.
بهحکومتاسدوکمکهایمالیوتسلیحاتی

بنابراینموضعقاطععربستاندرپایاندادن
گستردهبهشورشیانوتروریستهادرکناراقداماتدیپلماتیکانجامشدههمگینشانازتغییردر
یکهدر42فوریه4174بعدازارسالسالحبهشورشیان
سیاستخارجیاینکشوردارد.بهطور 
یتبخش خواند و آن را در جهت حافظت از
وزیر امور خارجه عربستان این اقدامات را رضا 
شورشیاندرمقابلدولتاسدحیاتیدانستودرماهمه،4174اقدامبهارسالسالحبهارتش
آزادسوریهازطریقجنوبترکیهمیکند( .)Steinberg, 2013: 21-22

خلیج فارس
افزونبرمواردفوق،عربستاناعالم کرد بههمراه دیگر کشورهای عرب حوزۀ  
برایاعزامنیروهایزمینیبهسوریهآمادههستند.عادلالجبیر،وزیرخارجۀعربستان،اواخرفوریه
4171درمصاحبهباروزنامهآلمانی«زوددویچهتسایتونگ»بااشارهبهاینکهایننیروهابانیروهای
آمریکایی در سوریه همکاری خواهند کرد ،گفت«:ما خود را در این راستا با امریکا هماهنگ
میکنیمتاببینیمبرنامهچیستوچهچیزیالزماستتاآنرااجراییکنیم».ویهمچنینخواستار

واگذاری مناطق آزادشده در سوریه به معارضان سوری شد و گفت«:ایدۀ اساسی در عملیات
آزادسازی مناطق سوریه از چنگال داعش ،واگذاری مناطق آزادشده به معارضان و جلوگیری از
آنهاست .
حزباهللودولتسوریهبه 
دستیابیایران ،
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علل اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی از سوی عربستان در قبال بحران سوریه
سیاستعربستاندرخصوصتحوالتعربیمنطقهمبتنیبرحفظوضعموجودبوده و در
تونس،مصرولیبی،اینکشورهموارهمحتاطانهعملکردامادرخصوصسوریهازهمانابتدابه
گیریپرداختوبهدنبالآنکمکهایمالیولجستیکیرادراختیارمخالفانقرارداد.


موضع
رویکرد تهاجمی عربستان در طرح براندازی و تغییر رژیم در سوریه را میتوان در قالب
رقابتهای منطقهای و بینالمللی ،تقویت محور مقاومت توسط سوریه ،گسترش گفتمان
گریوتوازنمنطقهایباایرانموردبررسیوتحلیلقرارداد .


سلفی

رقابتهای منطقهای و بینالمللی عربستان و سوریه
درطیجنگسردعربستانیکیازستونهایامنیتیامریکادرمنطقهخاورمیانهبود.سوریه
درنقطهمقابلآن،منافعخودرادربلوکشرقتعریفمیکردودرتالشبودتاروابطخودبا
مسکووکشورهایسوسیالیستیراتقویتنماید.بعدازفروپاشیشوروینیزاختالفاتعربستانبا
سوریههمچنانادامهداشت.تهاجمعراقبهایرانوحمایتقاطععربستانازعراق نیزاختالفات
بینایران وعربستان را تشدید نمود.درمسئله فلسطین نیزریاضودمشق دردو سویبحران
قرارگرفتهبودندعربستانازحکومتخودگردان وجنبشفتححمایتنمودوازحماسفاصله
کارانهاشتحلیلکرد.

گرفت.درواقعرویکردعربستانرامیتواندرچهارچوبسیاستمحافظه
میباشد این در حالی
عربستانبهدلیلوابستگیبهامریکا خواهانسازش فلسطینیان بااسرائیل 
کهسوریهچنیننگاهیبهمناسباتمنطقهاینداردوبارویکردمقاومتباحماسوجهاد

است 
اسالمیمناسباتخاصخودرادارد.درلبناننیزعربستانوسوریهدرنقطهمقابلهمقرارداشته،
سوریهحمایتهایوسیعیتاقبلازوقوعبحرانوازبینرفتنجبههمقاومت،ازحزباهلل لبنان
یپرداخت .ولی سعودیها بیشتر به گروه  72مارس و
داشت و به حمایت از جبهه  3مارس م 
گروههایضدمقاومتتمایلنشاندادهبود(نیاکویی .)711:7937،

روابط رقابتآمیز عربستان و سوریه

عربستان

جنگسرد 
جنگایرانوعراق 

سوریه

ستوناصلیامنیتیامریکادر روابطنزدیکبامسکووکشورهای
سوسیالیستی(بلوکشرق) 
منطقه(بلوکغرب) 
حمایتعربستانازعراق 

حمایتسوریهازایران 
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مسئلهفلسطین 

روابطنزدیکباجنبشفتح 

حمایتازحماس 

مسئلهلبنان 

حمایتازگروه72مارسو
ضدمقاومت 

باهللو3مارس 
حمایتازحز 

گسترش گفتمان سلفیگری
حکومت عربستان سعودی بهطورکلی تالش کرده تا از نظر هویتی و ایدئولوژیکی نوعی
بنیادگراییسنیرادرمنطقهگسترشدهد.درواقعاسالموهابیومخالفتباشیعیانازوجوهبارز
سیاستمنطقهایعربستانمحسوبمیشود(نیاکویی.)711:7937،عربستانبهعنوانرقیبدیرینه
ایراندرمنطقهتمایلداردتاباساقطشدننظامعلویسوریهنظامیمتشکلازاکثریتسنیدر
ینوسیلهازقدرتگرفتنونفوذشیعیاندرمنطقهجلوگیریکند
اینکشوربرسرکارآیدتابد 
(برزگر .)412 :7934 ،بنابراین از دالیل عربستان برای مداخالت گسترده در سوریه و تقویت
مخالفانجبههبشاراسدارائهالگوینظمجانشینیدرمنطقهبااندیشهسلفیگریاست.امریکه

یگردد.در
حاکیازتقابلایدئولوژیکیاستوبهاقلیتعلویحاکمدرمقابلاکثریتسنیبرم 
هاحاملگفتماناسالمگراییافراطیهستندکهالبتهنسبتبهالقاعدهمالیمتر


مقطعاخیرسلفی
شوند.درواقععربستانحاملاینگفتمانمیتواندبسترساز ایجادنوعیتنشمذهبی

محسوبمی
باشد.عربستانبااستفادهازاینامردرتالشاستتابانشاندادنتقابلشیعی-سنیوحمایتاز
بستگیمیانآنها،حمایتخودراازمخالفان

اکثریتسنیضمنمهارمخالفانداخلیوحفظهم
دولتسوریهبهعملآورد(کوهکنوتجری .)744:7932،

توازن منطقهای با ایران
محیطآنارشیکنظامبینالمللوشرایطخاصخاورمیانهسببپیگیریالگوهایرفتاریترس،
بقامحوریوقدرتمحوریازسویبازیگرانمختلفگردیدهوباتوجهبهثابتبودنمیزانقدرت

موازنهقواازسویدیگر،سبب
درنظاموکمبودمنابعآنباایجادمنافعمتعارضازیکسووتأثیربر 
گیریمنازعهبینالمللیدرسوریهشدهاست.باتوجهبهمنافعبازیگراندخیل،منافعمتعارض


شکل
آنها،درصورتبرهمخوردنموازنهقوایموجود،بازیگراندیگرسعیدراعادهآننمودهواین

سببنزاعمیشود،هرچند اشکالآن در سطوحمنطقهایو فرا منطقهایمتفاوتاست (عبداهلل
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هایمنطقهایباایران

خانی.)47-44:7933،سعودیهاکهتحوالتسوریهرادرچارچوبرقابت
(مهارالگوینفوذمعنویایران)تعریفمیکنند،برایهمیندرمقابلنظاماسدودفاعازشورشی
یدارند.کاهشنفوذایراندرمنطقهیامهارالگوینفوذ
کهعلیهایننظامصورتگرفتهگامبرم 
انقالباسالمیدردنیایعربکهزمانیدرقالبهاللشیعیمطرحگردیدهدفاصلیدولت
ریاضمیباشدودرتالشاستتابارویکردغربی–عربیموقعیتایراندرسوریهراکاهشدهد.

ینرو برای محدودسازی قدرت ایران در خاورمیانه از گروههای معترض در سوریه حمایت
ازا 
میکند .سعودیها معتقدند که سقوط نظام اسد میتواند جایگاه و نقش سوریه در حمایت از
گروههایمقاومت درسطحمنطقه راکاهش دهدو دراینمیانضمن اینکهمیتواندپایانیبر
مداخالت سوریه در لبنان و فلسطین بهعنوان مناطق حیاتی عربستان باشد ،موازنه برهمخورده
منطقهایپسازتحوالتجهانعربرانیزمتعادلکند(کرمی.)7934،عربستانبهعنوانیکیاز
قدرتهایمنطقهایکههموارهبهدنبالکسبرهبریمنطقهایبودهاست،برایافزایشتواننظامی
خوددررقابتباایرانبهاتحادوائتالفبامتحدینغربیونیزخریدهایتسلیحاتیعمدهروی
آوردهاست(صادقیواحمدیان؛ .)747:7933


سیاست پساتوافق عربستان نسبت به ایران
7

اعالمتوافقهستهایدر 72ژوئن 4174درویناتریش،طرحجامعاقداممشترک(برجام )

برایمحدودکردنونظارتبربرنامههستهایایران

بینجمهوریاسالمیایرانوکشورهای4+7
طورگستردهایبودهاست که منادییکتغییرمثبتواساسی

برایمقاصدصرفاًغیرنظامیبه
برایصلحوامنیتمنطقهایبود.پروژههستهایایرانکهاززمانشروعفعالیتهایخودخشم

اعراب را برانگیخت و همواره مخالفت خود را با ایران هستهای ابراز میکردند و عربستان
سردمداراینمخالفتهادرجهانعرببهشمارمیرفتلذااینتوافقواکنشهایسهگروهدر
جهانعرببر اساس چشماندازمتفاوتومنافع ژئواستراتژیک مختلفدرخاورمیانه رامجزا
کرد.گروهاولموسومبهگروهشکاکانبهوسیلهعربستانسعودیوشرکایپادشاهیعربخود

فارسبهعالوهاردنومراکششکوتردیدوعدماطمینان


شاملکشورهایعربحوزهخلیج
هستهای بین تهران و کشورهای  4+7نشان دادند .گروه دوم از
نامه  
خود را نسبت به موافقت 
بازیگرانبهاصطالحگروهطرفداربلوکایراننامیدهشدهاستمتشکلازسوریه،عراقویک
1. Joint Comprehensive Plan of Action
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جناحمهمازجریاناصلیسیاسیلبنانوبخشیازمخالفانسیاسییمنکسانیکهرضایتخود
رانسبتبه توافقصورتگرفتهنشاندادند.گروهنهایییا کشورهای راهسومدردرجهاول
توسطدولتهای شمالافریقا شبیهمصر،الجزایر ،تونس ،لیبی وسودانباترکیبیازشادی و

نگرانیازتوافقهستهایاستقبالکردندامادرنهایتبااینقراردادخشنودشدند.کشورعربستان

سعودی در بلوک کشورهای بدبین در مورد توافق هستهای قرار داشت .این بلوک به رهبری
عربستانمعتقدبودندکهتوافقبهجمهوریاسالمیایراندرنظامبینالمللیبهایراناجازهداده

خواهددادکهبدونکنترلدرسراسرمنطقهحرکتکند.درذیلموضعکشورهایمختلفدر
قبالپروندهاتمیایرانبهشرحبلوکطرفدارایران،طرفدارعربستانسعودی،وضعیتعملگرایی
بلوکسعودی،راهسوموبیطرفمشخصگردیدهاست .


گزارش مرکز علوم و امور بین الملل بلربر ،دانشکده هاروارد کندی ( 5102اوت )01




درواقع از دیدگاه پادشاهیهای عرب ،توافق نهتنها منجر به بهرسمیت شناختن مشروعیت
هستهایایرانخواهدشدبلکههمچنینبهایراناجازهمیدهدبرتریخودبرسایرمناطقدرصفحه

شطرنجسیاسی،اقتصادیونظامیخاورمیانهازطریقگروههاینیابتیخودمانندحزباهللگسترش
دهد(.)Kalout, 2015: 22-25دررابطهباچگونگیروابطایرانبامنطقهبعدازتوافقهستهایبایدبه
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کهتوافقیکشوکمنطقهایاست،دوم :منطقههنوزایناتفاقرا

سهمحوراشارهکرد:اولاین
ایتالشدارندتاجایگاهمنطقهایایرانرا

هضمنکرده وآمادگیهضمآنرانداردوسوم  :
عده
بهعنوانیکتهدیدبینالمللیجایگزینتهدیدهستهایکنندکهاینسهگزارهبهپیچیدهترشدن
است.قدرتیابیایراندرمنطقهخصوصاًباتوافقبهدست آمدهونیز

وضعیتمنطقهمنجرشده 
بحرانسوریهوهمچنیناعتراضاتیمنکهمنجربهورودنظامیعربستانبهاینکشوروسرکوب
معترضان شد بر نگرانیهای سعودیها و تنشهای موجود بین دو کشور بیش از پیش افزود
.(Mohseni, 2015: 8-9درحالیکههردوکشوردرتالشبرایچیرگیبرمنطقههستندتکیهایرانبر
قابلیتهایهستهای و ترس عربستانازاینامر ممکن استباعثایجاد ساختارنامتوازنقدرت
منطقهایبرایباردومشودزیراهریکازطرفینمیلبهتقابلمستقیمبایکدیگرندارند.درکل
رقابتکنونیایرانوعربستانبرسر(قلبوذهناعراب)خاورمیانهمنجربهبرخوردبیندوقدرت
درآیندهمیشود.درهرصورت روابطایندوکشورتأثیربهسزاییبرثباتمنطقهوهمچنینثبات

سایربخشهایجهانباتوجهبهکنترلنفتتوسطعربستانخواهدداشت.برایجهانیانجالب
استکهببینندتقابلبیندوکشورکهدارایعقایدسنتیمذهبیهستندیاشکلحکومتیآنهایک
جمهوریانقالبیشیعیویکپادشاهیارتجاعیسنیوهابیورقابتآنهابرایچیرگیمنطقهای
چگونهادامهپیداخواهدکرد.خصوصاًدراینبرههزمانیباحوادثسوریهویمنکهدوکشور
درگیرجنگنیابتیدراینمناطقهستند( .)Jahner, 2012: 41-42

روابط قطر -سوریه ،قبل از 7100
تاریخمربوطبهروابطسیاسیواقتصادیبینسوریهوقطرازشروعسال 4119مورد توجه
یجهاینروابطامضاکردن79قرارداداست،شاملفعالیتهایعمومیوخصوصیدردو
است،نت 
بهرهبرداریبیندوکشورقطروسوریهبرگزارو
کشوربهطوریکهباشروعسال4114کنفرانس 
درمورداینکنفرانسپیشنهادهایمختلفیمطرحشد.درسالهای 4111و 4111ایندوکشور
شاهدایستگاههایاقتصادیمهمبودندکه شروعبهتأسیسبانکاسالمی کردندو اینبانکبا
ردرحالیکهباپروژههایگردشگری شرکتقطرمسئولاجرایآنهابود

سرمایه 4میلیوندال
ساحلسوریهراترککردتامنجربهتأسیسبانکسوریه-قطرباسرمایه711میلیوندالرشود.
باافزایشسطحهمکاریاقتصادیبیندوکشوردرصدرشدساالنهگردشگرینیزارتقایافت.از
اینحمایتهانارضایتیعربستانسعودی

نظرسیاسینیزقطرسوریهراموردحمایتقراردادکه
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پروندههاماننددرگیری

واماراترادرپیداشت.ازطرفیدمشقنیزدوحهرادرمقابلبعضیاز
بابحرینپشتیبانینمود(تعتاع .)4:4174،باتوجهبهاینکهمنافعقطردرسوریهمتشکلازمنافع
استراتژیکاقتصادی،سیاسیوایدئولوژیکاستتاقبلازشروعبحراندرسوریه،دوحهروابط
نسبتا خوبی را با سوریه و همچنین نزدیکترین متحد سوریه یعنی ایران داشت .برگزاری
نشاندهنده
اجالسهایمشترک نیزکهروسای جمهورقطرو سوریه در آنهاشرکت داشتند 
روابط دیپلماتیک نزدیک دو کشور در سال  4112بود که در این سال نیز اسد بسیاری از
طرحهایعمرانی درسوریه راباحضورامیرقطرحمدبنخلیفهآلثانی افتتاحکرد(

1-2

Pulliam,

مثابه اتحاد
ینگونه وصف میشوند که این روابط به 
 .)2013:روابط بین قطر و سوریه ا 

استراتژیکهستندوقطرتمامتالششرابرایپایاندادنبهگوشهنشینیدمشقبهکاربردچراکه
دمشقمتهمبهترورنخستوزیرسابقلبنان،رفیقالحریری،شد وهمچنینقطرسعیکردرئیس

جمهورسابقفرانسهنیکالسارکوزیرابرایبهبودروابطباسوریهقانعکند.درژانویهسال4113
نشستاضطراریغزهدردوحهبرگزارشدوبشاراسدنیزدرایناجالسشرکتداشتوویاز
امیر قطر خواست که با همین کسانی که حضور دارند نشست را برگزار کنند .مصر به دلیل
اختالفاتباقطردرایناجالسحضورپیدانکرد(سمیرالرنتیسیوالمدلل.)743-743:4179،در
رابطهباایران،قطربهطورکلییکرویکردمیانهرادرGCCبرایمحدودکردننفوذمنطقهای
ایران پذیرفته است .این در حالیست که گفتگوهای سازگار و سازنده را با رهبران جمهوری
اسالمیبرایدورماندناززیرسایهعربستانبودنحفظمیکند .

موضع قطر در قبال بحران سوریه
ردههگذشتهقطرعلیرغممحدودیتژئوپلیتیک،هموارهنقشبزرگیرابهعنوانمیانجیتا
د 
قبل از شروع بحران در منطقه ایفا نموده است که سیاست خارجی آن به یک سری
ایدئولوژیهایمحصور دراسالمسنتی،محدودنشده وتوانسته موقعیت خودرا درمیان همه
متحدینمنطقهایوبینالمللی خاورمیانه،منطقهایکهمملوازاختالفاتجناحیاستحفظکند.
داشتنروابطمتعادلبااسرائیل،ایرانوسوریهونیزبرقراریارتباطبااسالمگرایانازقیبلحماس
بزرگترینپایگاهنظامیبهامریکادرمنطقههمگینشاناز

وحزباهللونیزدراختیارقراردادن
کشورمیباشد( .)Rockower, 2012: 3

سیاستخارجیفعالاین
دوحهبهایاالتمتحدهبهعنوانیکضامنامنیتیدرمنطقهخلیجفارسنگاهمیکند.این
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کشورمیزباننزدیکبه71،111نیرویایاالتمتحدهدرتأسیساتنظامیخودشاملمراکزاصلی
فرماندهیبرایایاالتمتحدهاست.بعضیازایننیروهادرعملیاتسراسرمنطقهدرگیرهستنداز
جمله عملیات علیه دولت اسالمی در عراق و سوریه .ایاالت متحده و قطر از سال 7334
موافقتنامهرسمیهمکاریدفاعیراداشتهاند کهخرید وفروشتسلیحاتازایاالتمتحدهبه

قطربخشیازاینموافقتنامههمکاریدفاعیبودهاست( .)Katzman, 2016: 1

پادشاهیقطرازدودههپیشبهدنبالایفاینقشبرتریبودهاماسرعتتحوالتبهارعربی
حاکمانقطررابرآنداشتتانقشیچندجانبه و درعینحالمتفاوتیدرتحوالتخاورمیانهو
سهگانه کشورهای عربی
شمالافریقاایفاکنند(سهرابی.)43:7937،موضع قطر در میان مواضع  
در قبال سوریه ،حمایت از انقالب مردم سوریه است.بهطورکلی مواضع کشورهای عربی به سه
میشود ،بخش اول کشورهایی کهمخالفدولتاسدبودهو نماینده اصلی
بخش اصلی تقسیم  
خلیجفارس ،نظیر قطر ،عربستان سعودی و یمن هستند.بخش دوم شامل

آن ،کشورهای حوزه 
کشورهایی نظیر الجزایر و عراق است در مقابل انقالب مردم سوریه ایستاده بودند و بخش سوم
یطرف نظیر اردن و لبنان هستند .چند نکته موضع قطر را در قبال سوریه متمایز
کشورهای ب 
یساخت :روابط عمیق قطر با نظام سوریه قبل از انقالب و همچنین سازگاری بیشتر بین دو
م 
خلیجفارس به

کشور؛ افزون بر این ،به نظر میرسد کشور قطر نسبت به سایر کشورهای حوزه 
ایراننزدیکتراست .
یکتر
باوجودروابطاستواربیندوکشور،روابطشخصیدورهبرنیزآنهارابههمنزد 


میکرد اما شورشهای موسوم به بهار عربی علیه نظامهای حاکمه نقطه شروع کمرنگ شدن

روابطبینقطروسوریهرانمایانساخت،قطردراینراستاازانقالبلیبیپشتیبانیکردوروابط
بینآنهاباتوجهبهبحرانداخلیسوریهمتشنج شدودرجهتشنجروابطایندوکشوربهحدی
رسیدکهنمایندهسوریهدراتحادیهعربعباراتوجمالتتندی رادرموردوزیرخارجهقطر
ییهایوزارتخارجهعربدرقاهره4177/77/4کهبه
گفتهبودکهاینامردرطیگردهما 
مناسبتبحثوگفتگودرمورداوضاعپرتنشتشکیلشدبهوقوعپیوست(سمیرالرنتیسیو
المدلل .)743-743 :4179 ،با شروع تحوالت سوریه موضع قطر نسبت به اعتراضات مردمی
موضعیمتفاوتبوددربحرینبهسانسورپرداختودرسوریهباپوششگستردهالجزیرهدرکنار
وباصدوربیانیهایدرتاریخ4177/71/71حرکتقطرازطریقاتحادیهعرب

معترضینایستاد
شروعشد،مهمترینمفاداینبیانیهبهشرحزیراست :
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*توقففوریخشونت؛
یأتمدیرهوزیرانقطر؛
*تشکیلکمیتهوزارتیعرببهریاسترئیسه 
طرفهایدرگیریبرایقراردادمیهنی.
*ارتباطبا 
عالوهبراینریاستقطربرکمیتهوزرایعربکهمسئولهمکاریبابحراناست (سمیر
الرنتیسیوالمدلل.)743-743:4179،
یدگاههایقطراستودوحهبهتدریجنگرشخودرانسبت
ایناقداماتعربیمنعکسکنندهد 
بهسوریهتغییرداد؛سپسبرایفشاربیشتربردولتسوریهواردعملشدوشدتگفتمانسیاسی
میتوانبهاینمورداشارهکردکهعدم
رسمیقطرعلیهاسدباالگرفت.نمونهایازاینگفتمانرا 

المللیشدناینبحرانمیشود(سمیرالرنتیسیو


همکاریدمشقباطرحصلحعربیمنجربهبین
المدلل.)743:4179،قطربرایدرامانماندنازتهدیدایراندرحمایتازشورشیانبهامریکاپناه
بردهونیروهایامریکاییباهزینهاینکشوردرمنطقهازآنبهایجادستادراهبردیپرداختهاندوبا
بهرهمندیازاینامنیت،فضایمناسبیبرایمانوردرعرصهسیاسیپیداکردهاست.همچنینبرای

لولهایبهاروپاگردیدوبرنامهاینخطلولهدرسال
گسترشتولیدگازخودناچاربهاحداثخط 
یهریزی شد و سوریه بخش مهمی از این طرح است این خط لوله قرار بود از طریق
 4113پا 
عربستانواردنوسوریهبهترکیهرفتهوازآنجاگازقطرواردخطلولهباکوشود.اتحادیهاروپا
برایکاستنازوابستگیخودبهگازروسیهموافقاجرایطرحبودهاماسوریهباقطرهمکاری
نکردهوبهپیشنهادایرانرویخوشنشاندادهاست.براساسطرحایران،گازاینکشوربایداز
میدانپارسجنوبیوباعبورازعراقبهسوریهوازآنجا بهاروپاانتقالدادهشودوبدونتردید
این برنامه مانع برنامههای قطر و تهدیدی جدی برای آن است .قطر نیز به این خاطر به خرید
انقالبدرسوریهرویآوردهواقدامعلیهبشاراسدرادردستورکارخودقرارداد(
2012: 3-4

& Rabi

 .)Mueller,از زمان آغاز شورشها در سوریه قطر از طریق اخوان المسلمین که

دوره بهار
قوییترینابزارسیاستخارجی اینکشوراست،بهدنبال مداخلهدرسوریهبودودر 
همپیماناناصلیآنهااطمینانحاصلپیداکرد،چراکهنتایج
عربی،نسبتبهاخوانالمسلمیناز 
هایایدئولوژیکاسالمگرامصون

مثبتیرابرایقطربهبارآوردهبودند.اینکشورکهازجنبش
بود ،نفوذش را در اخوان المسلمین و درجاهای دیگر منطقه اعمال کرد و از همان روزهای
آغازین،شورشیانسوریهرامسلحکردبهاینامیدکهاخوانالمسلمینبشاراسدراازقدرتپایین
تمامعیارداخلی
آوردوکنترلسوریهرادردستگیرد.اینسیاستتبدیلقیامسوریهبهجنگ 
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درحالیکه قطر خود را از

که هزاران جهادی افراطی در آن حضور داشتند ،کمک کرد .
چالشهایایدئولوژیکومذهبیحفظکرد،عربستاندراینامرموفقنبود( Khlenikove, 2015:

کمکهایمالیقطربهشکلگرفتنمقاومتنظامیدرسوریهوتجهیزنیروهایمخالف

.)25-26
درمرزهایترکیهوسوریهشدهمچنینحمایتهایسریعازارتشآزادسوریهوپوششگسترده
بزرگنمایی

حوادثاینکشور درراستایایجادفضایروانیوتبلیغاتیعلیهدولتبشاراسدبا
اخباراینکشوردرمقابلسانسورحوادثبحرینمنجرشد.درواقعاقداماتقطرنشانگراینبود
که دوحه سیاست مداخله مستقیم منطقهای را بهعنوان الگویی جدید دنبال میکند (ابراهیمی،
 .)727:7931
قطرهمواره تالشنمودهتابااستفاده ازمنابعمالیوسیع ،جایگاهخودرادرامورمنطقهای و
بینالمللیباالببرد.مداخالتمستقیموغیرمستقیمدرنزاعهایمتعددمنطقهایشاملسوریه،لیبیو
یمن،ویامیانجیگریدرمسائلمهمیچونحماس،سازماناسالمیفلسطین،گروههایشورشی
طالباندرافغانستانوبرخیگروههایشورشیدرسوریهولبنانوسوداننشاندهندهاینامراست.
همچنینسازوکارهایقطربرایارتقایاینکشوربهعنوانمدلجدیدیازیکحکومتعربیبا
حمایت از گروههای اخوانی به عنوان نمونهای مثبت از اسالم سیاسی در سطح منطقه منجر به
اختالفاتقطربامتحدینخوددرشورایهمکاریخلیجفارسشدهاستکهعربستانواماراتآن
راتهدیدیبرایامنیتداخلیپادشاهیهایسنتیعربمنطقهمیدانند( .)Katzman, 2016: 6-9
بهنوعیرهبرانقطریبااتخاذسیاستمستقلتر،باقیماندندرزیرسایهدیگرمتحدانمنطقهای
ویارقبایخودرانمیپذیرند.بلکهبیشترترجیحمیدهندسیاستخارجیتأثیرگذاروجداگانهای
میرسداینسیاستخارجیفعالو
راهمدرداخلوهمدرخارجازخاورمیانهدنبالکنند.بهنظر 
مستقلهمازلحاظسیاسیوهمازلحاظاقتصادیاهدافومنافعیرادربلندمدتبرایاینکشور
بهدنبالداردوازطرفیامنیتخودراتضمینمیکند(.)Kaussler, 2015: 1-2


سیاست پساتوافق قطر نسبت به ایران
درجریانحوادثسوریهودرشرایطیکهروابطمیانعربستانوایرانتنشآمیزبودتوافقی
میانایرانوقدرتهایجهانیصورتگرفتکهبرایسعودیهاواسرائیلناخوشایندبود.از

یکیازاعضایمهمشورایهمکاریخلیجفارساستوباتوجه

سویدیگردوحهباوجودآنکه
یرچتروحمایتایاالتمتحدهقرارداردبااستفادهازاینحربهونیزتنشهاییکه

بهاینکهدرز
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متفاوتترازسعودیهانسبتبهتوافقاعالم

درروابطشباعربستانبهوجودآمدهبودرویکردی
شدهاتخاذکرد.باوجودمخالفتهایشدیدازجانبعربستانکهسردمداربلوکبدبینانهنسبتبه
میباشدقطرنیزکهدراینبلوکقرارداشتبانگاهی
توافقهستهایوکلیتفعالیتهایهستهای 
متفاوت و سیاستی جدای از عربستان رویکرد خود را نشان داد .درواقع این بلوک خواهان
جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هستهای و وجود سازوکاری برای بازرسی قاطعانه از
.باتوجهبهرویکردمتعادلترقطرو

ایایرانومکانیزمبازگشتتحریمهاهستند


ساتهسته
تأسی
کویتدراینبلوک،ایندوکشورمتفاوتازعربستانسعودیباتوافقصورتگرفتهبرخورد
کردندعلیرغماینکهدرهماناردوگاهسیاسیقرارداشتند.یکیازدالیلاینامرفشارامریکابر
قطر وکویت برایحمایتازاینقراردادبودودوکشوربابهانهقراردادنفشارامریکادوری
خودراازمواضعتندعربستاننشاندادند،قطروکویتاینکاررابرایافزایشفشاربرعربستان
ینکهبهصورت

واستفادهازاینموقعیتبرایبرقراریرابطهباایراندرجهتکسبمنافعبیشتروا
مستقلترمنافعخاصخودرادنبالکنندانجامدادند.تشکیلجلسهکمپدیویددرمی4174بین

فارسبعدازتوافقهستهای،زمینهایرا

متحدهامریکاوکشورهایشورایهمکاریخلیج


ایاالت
فراهمآوردتاکشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارسحمایتخودراازقطروکویت

منظورهمکاریباایاالتمتحدهبررویتوافقصورتگرفتهنشاندهند.قطردرمقابلهباایران

به
به طور استراتژیکی در بین متحدین خود در GCC

و ایاالت متحده قرار گرفته بود .دوحه

تحریمهایبینالمللیعلیهتهرانراطیسالهای 4171-4171بهاجراگذاشت.امیرتمیم نیزدر
فرآیندنشست؛همدرایاالتمتحدهوهمدرGCCحضورپیداکردتابهنگرانیاعضایشورای
همکاریدررابطهباتوافقچندجانبه JCPOAبپردازد.کشورهایشورایهمکاریخلیجفارس
عموماً از برنامه توافق هستهای حمایت کردند در حالیکه از طرفی نیز بر ایاالت متحده فشار
میآوردندکهایاالتمتحده میبایستبهآنهابرایمقابلهباتالشهای ایرانبرایتوسعهونفوذ

خوددرمنطقهکمککند.قطردرژانویه 4171برایهمبستگیباعربستانکهدرتنششدیدبا
ایرانقرارداشتبعدازاعدامروحانیشیعهدربحرینسفیرخودراازتهرانفراخواند.بااینحال
قطرروابطخودباتهرانبرخالفعربستانوبحرینهیچگاهقطعنکرد.قطردرفوریه 4171به
اعالمیه GCCپیوستکهدرآنحزباهلللبنانبهعنوانیکسازمانتروریستیدرنظرگرفته
شدهبودواینکهشهروندانGCCنبایددرلبنانبمانندیابهآنسفرکنند.در همانزمانرهبران
قطربهطورمنظمباهمتایانایرانیخودارتباطبرقرارکردندچراکهقطروایرانداراییکمیدان
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گازیمشترکبزرگدرخلیجفارسهستند .
هرچندیکدورهرکوددرمناسباتایرانوقطردرسال 4172بوجودآمداماروابطدو
بهعبارتبهترروابطایرانوقطربهعلتمذاکراتهستهای

کشوربعدازسقوطصدامبیشترشد،
دستخوشتغییروتحولشد.توافقهستهاینیزتحتشرایطخاصودرزمانیاتفاقافتادکه

منطقهخاورمیانهمتشنجوشرایطبحرانیراسپریمیکرد( .)Katzman, 2016: 8-9

فاز جدید منازعه در خاورمیانه
شروع دور جدیدی از تنشها در خاورمیانه و شیفت آن از ایران به سمت قطر ،منطقه و
کشورهایعربیراواردمرحلهتازهنمود.اگرچهدوکشورقدرتمندعربیعضو GCCباشروع
تحوالتدرجهانعربدرسال4177بعضاًدرمواردیسیاستهایهمسودرقالبائتالفعربی
وشورایهمکاری خلیجفارسدرسوریه ویمنرااتخاذنمودندامااختالفاتایندورقیب
دیرینهاینکباورودمنطقهبهمرحلهایدیگربهشدتنمایانشدهاست.سیاستهایمتناقضقطر
بادیگرمتحدینعربخوددر GCCخصوصاًدرحمایتازاخوان،روابطمیانهباایرانوحمایت
از شورشیان ،وارد شدن به محدوده دیپلماتیک سنتی عربستان سعودی ،آتش زیر خاکستر در
روابطایندوکشورعربیراشعلهورساخت.بارویکارآمدندولتجدیددرایاالتمتحدهو
سفرترامپبه خاورمیانهو اجماعسرانعربیدر ریاض ،چرخشی درسیاست خارجی دولت
جدیدواشنگتنایجادشد.اجماعبینالمللیسرانکشورهایعرببهمیزبانیعربستانباحضور
دونالدترامپوبهبودروابطباتالویوفصلیتازهدرروابطاستراتژیککشورهایخلیجفارسبا
ایاالتمتحدهواسرائیلرافراهمکردهاست.درحالیکهبهوضوحروابطعربستانوامریکادر
دورهباراکاوبامابویژهبعدازبهارعربیروبهتیرگینهاد،استقرارترامپوتیماودرکاخسفید
ازسویزمامدارانعربستانبهعنوانیکشروعجدیددرروابطدوکشورمورداستقبالقرار
گرفت .در فضایی که منطقه خاورمیانه شاهد حضور داعش است ،گزارش سازمانهای امنیتی
امریکا،نقشاتباعسعودیدرحادثه 77سپتامبرتأییدمیکندوائتالفعربیبهرهبریسعودی
دریمنموفقیتینداشتهاستهمچنینسوریه،عربستانوامریکاسعیکردنددرجریانسفراخیر
ترامپ،ایرانرابهمثابهیکتهدیدامنیتیبرجستهسازند.هرچندامریکاازاصولثابتسیاست
خارجی برخوردار است ولی عربستان هنوز خط مشی اشتباه خود را ادامه میدهد .کشورهای
عربیعضوGCCوخصوصاًعربستانکهعمیقاًازسیاستهایاوبامادرخصوصایرانوسوریه
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مأیوسشدهبودنداینکبادرکتهدیدمشترکاشتیاقفراوانبرایروابطجدیددارند.برای
ایاالتمتحدهنیزتوسعهائتالفوهمکاریهایامنیتیباکشورهایعربیمنطقهمیتواندیک
نیرویفزایندهبرایدستیابیبهاهدافسیاستخارجیشاملمقابلهباسیاستهایتخریبیایرانو
مغلوب ساختن دولت اسالمی باشد .رویکرد خصمانه دولت جدید ایاالت متحده نسبت به
تهدیداتمنطقهخصوصاًایرانبهعنوانتهدیدیکهنیازمندپاسخنظامیاستیاارزشمشارکت
بیشترباکشورهایعربحاشیهخلیجفارسرادارد،عربستانودیگرکشورهایمنطقهرانسبت
بههمکاریهایآتیباامریکاامیدوارکرد( .)Boghardt & Handerson, 2017: 2-3
با محاصره اقتصادی قطر توسط شرکای عرب خود ،منطقه نوع دیگری از تنش را تجربه
میکندکهاینامردوحهرابهیکمارپیچمرگاقتصادیواجتماعیسوقدادهاست.قطعروابط

دیپلماتیکعربستان،بحرین،مصرواماراتباقطربهدلیلحمایتازگروههایتروریستیوایران
است.درحالیکهدوحهایناتهاماتراردمیکندروابطاکنونمیانکشورهایقدرتمندعربیکه
نهتنهامنجربهقطعروابطدیپلماتیکآنهاشدهبلکهفشارهارانیزتشدیدکردهاندوتاکنونقطر
شروطعربستانرانپذیرفتهاست.ایناولینبارنیستکهکشورهایعربیخلیجفارسباقطروارد
تنش جدی میشوند اما متوقف کردن پروازها و حتی اخراج شهروندان در کنار قطع روابط
دیپلماتیکرویدادیاستکهدالیلمحکموعمیقیپشتآناست.تنشمیاندوکشورزمانی
بوجودآمدکهسخنانیبهنقلازامیرقطرشیختمیمدرراستایتاییدایرانبهعنوانقدرتیبزرگ
کهضامنثباتمنطقهاستونیزحمایتازحماسبهعنواننمایندهفلسطینیاندرخبرگزاری
رسمی اینکشورمطرحشدکهایناظهاراتخشمدولعربیخلیجفارسخصوصاعربستانرا
برانگیختزیرا درمقابلتالشعربستانومتحدانشبرایانزوایایرانمیایستاد.ایناظهارات
پسازحضوردونالدترامپدرریاضمطرحشدکهبالفاصلهدوحهآنراتکذیبکرد.قطع
درونشورایهمکاریخلیجفارسمیآفریندوازسویدیگرمنجر

رابطهباقطرازسوییشکافی
بهصفبندیهایتازهایدرمنطقهمیشود.اکنونقطرعمالًازاینشوراراندهشدهاست 7.

پیامدهای احتمالی تنش دوحه – ریاض و تأثیر آن بر سوریه
باافزایشتنشمیانریاضودوحهکهدوکشوردرحمایتازمخالفاندولتاسدپیشگام
بودهوازگروههایمسلحمخالفدولتسوریهحمایتتسلیحاتیونظامیمیکنندامکاندارد
1.www.uk.bisinessinsid.com
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اینگروههارودررویهمقرارگیرندوجبههتازهایگشودهشودکهتضعیفموقعیتمخالفان
رادرپیداشتهباشد.سرزمینهایفلسطینینیزمیتواندشاهدتنشهایتازهمیانحماسگرددکه
موردپشتیبانیقطراستوجنبشفتحکهازجانبعربستانسعودیحمایتمیشود .
دراینمیاننقشترکیهوایرانمیتواندقابلتوجهباشد،ترکیهتاکنونمواضعینزدیکبه
قطرداشتهوازسالگذشتهباعربستانزاویهپیداکردهوحمایتخودراازدوحهاعالمنموده
است .ایران نیز به عنوانبزرگترین همسایه که درهای هوایی ودریایی خود را به رویدوحه
بازگشودهمیتواندازایننزدیکیدرتقابلباعربستاناستفادهنماید.دیدارترامپومحمدبن
سلمانبهعنوانشاهزادهجدیدعربستانبادشمنیاینشاهزادهنسبتبهایرانوبیاعتمادینسبت
بهقطرکهباموضعتهاجمیترامپنسبتبهایرانتطابقداردتقابلهرچهبیشترآمریکاوعربستان
وریاسالمیایراننشانمیدهد 7.

رانسبتبهجمه
سعودیهااگربیشازحدبرحمایتهایترامپازسیاستهایمنطقهایشان(خصوصاًبعداز
سفر او به ریاض و انعقاد قرارداد  771میلیارد دالری) حساب باز کنند دچار اشتباه محاسباتی
خواهند شد .صرف نظر از اینکه ایاالت متحده چه کاری انجام میدهد افزایش بیش از حد
تخاصمودشمنینسبتبهایرانودرهمانحالمحاصرهکردنقطربهعنوانیکیازاعضای
 GCCاحتماالً جایگاه عربستان سعودی و بقایای نظم سیاسی شکننده دول عربی را تضعیف
میکند.ایناقداماتکههدفشانتضعیفموقعیتمنطقهایایراناستدرعوضاحتماالًمنجربه

تقویتقدرتایرانخواهدشد.اینکهچگونهعربستانباتشدیددرگیریوتنشباایرانوتالش
برایمطیعساختنقطرباخواستهایخودجایگاهوموقعیتخویشرابهتحلیلمیبرد؟در
حالیکهعربستانازطریقرابطهامنیتیخودباامریکامزایاینظامیزیادیرانسبتبهایرانکسب
میکندامابیشترقدرتسیاسیعربستاندرمنطقهناشیازجایگاهمستحکماینکشوردردنیای
عرباستواگراینموقعیتموردمخاطرهقرارگیردباتوجهبهنظمعربیشکنندهوجنگهای
داخلیدرعراق،لیبی،سوریهویمنمشخصامنجربهافزایشقدرتایرانخواهدشد.درواقع
تضعیفجایگاهعربستاندرمیانکشورهایعربیبعدازتحوالت4177بهبزرگترینچالشبرای
ریاضتبدیلشدهوبهترینفرصترادراختیارتهرانبرایگسترشنفوذخودقرارمیدهد.لذا
تشدیدخصومتباایران درمنطقه باعثطوالنیشدنجنگهای نیابتیشدهوازطرفیتحریم
قطروفشاربرآنبرایداشتنسیاستیهمسوباجهانعرب،تضعیفهرچهبیشتردنیایعربرابه
1. www.independent.co.uk
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دنبالداردکهدرنتیجهجایگاهعربستانسعودیرابهمخاطرهمیاندازدومحورترکیه–ایران–
قطررامستحکممیکند.هرچهجنگهاینیابتیمیانعربستانوایراندرمنطقهبیشتربهطول
کهجنگهایداخلیبهدیگرکشورهایعربمنطقهماننداردنولبنانسرایت

بینجامداینخطر
کند و نیز احتمال اینکه دنیای عرب بیشتر از درون متالشی شود و در بازی منطقهای؛ ایران
دستاوردهایبیشتریداشتهباشدافزایشمییابد.آنچهکهدرحالحاضرروشناستدرسوریه
مخالفان بشار اسد در حال تضعیفاند و تقسیمات بین کشورهای عربی تهدیدی برای ریاض
نسبتبهچالشهایایراناست.برخالفمخالفانسنیکهبسیارمنزویهستندائتالفشیعیمورد
حمایتدولتسوریهکهموردحمایتایراننیزقرارگرفتهبهشدتتقویتشدهاست.صدهانفر
از گروههای مخالف مختلف از اعضای گروههای ستیزهجوی جهادی مانند القاعده وابسته به
سوریه ،حیات التحریر الشام (جبهه النصره پیشین) به گروههای سلفی غیرجهادی مثل جیش
الشمسواحرارالشاموحتیبرخیازگروههایمخالفجناحهایقویترارتشآزادسوریه

سکوالرمشغولشکلدادنمناطقسوریهدرخارجازکنترلدولتماننداستانادلبهستند.با
توجهبهحمایتدولتایران،روسیهوشبهنظامیانشیعیبعیدبنظرمیرسدکهاینگروههای
مخالف تهدیدی برای اسد یا ایران باشند .در حالیکه عربستان نسبت به موضع قطر بسیار
خشمگین شده این شرایط میتواند بعضی از خطوط منازعه میان ریاض و تهران را کاسته و
احتماالًمسیرهایدیپلماتیکبهسمتعادیسازیروابطرامیانایندوبوجودآورد.اگرچهقطر
هموارهسیاستخارجیمستقلیرادنبالکردهامادربسیاریازابتکارهاازجملهجنگیمنبا
عربستانسعودیهمکاریکردهاستبااینحالهرچهدوحهبیشتر ازمدارکشورهایعربی
شورایهمکاریخلیجفارسفاصلهبگیردوبهترکیهوایرانکهاکنونراههایحیاتیقطرهستند
نزدیکشودبهافزایشتنشهایدروننظامعربیواختالفاتعمدهباریاضمنجرمیشود .
اگرتخاصممیانعربستانسعودیوقطرادامهیابداینامرمیتوانددرادامهباعثتقویت
محورآنکارا -تهرانشودمحوریکهتاکنونبخاطرتهدیدمشترکحزبکارگرانکردستان
(پ.ک.ک)وهمکاریتاکتیکیآنهابایکدیگروباروسیهدرمذاکراتسوریهدرآستانه
قزاقستاندرحالرشدوتوسعهاست.نزدیکیبیشترمحورآنکارا،تهرانودوحهبرایعربستان
سازندهنیست.همچنیناحتمالاینخطروجودداردکهپاکستاننیزدرنزاعمیانعربستانوقطر
کهراهمیانهرادرپیشگرفتهممکناستمجبورشودجانبطرفیرابگیردکهموردخوشایند
ریاضنباشد.بنابرایناقداماتبعدیریاضدرقبالقطروتشدیدفشاربرآنبیشترینظرفیترا
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دراختیارگروههایدرونساختارسیاسیسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانقرارمیدهدتا
ازآسیبپذیریهایدنیایعرباستفادهکند.چراکهدرحالحاضرتهرانازطریقاقداماتفعال
خوددرعراق،سوریهویمنازخالءایجادشدهدرمنطقهدریکخاورمیانهپساصدامونظم
عربیشکنندهمیتوانداستفادهکند 7.


نتیجهگیری
رویدادهایمهمیکهاز 4177خاورمیانهرابهبحرانیترینمنطقهپسازجنگجهانیدوم
تبدیلنمودکماکاندرحالتداوماستوهمچنانگروههاوبازیگرانمختلفبرایداشتنسهم
ونفوذدراینمناطقدرگیرند.اگرچهدولتاسالمیدرحالتضعیفاستاماتمامنگاهها به
سوی خالء قدرت پساداعش و نظام آشوبزده سوریه است .از زمان وقوع تحوالت منطقه
خصوصاًبحرانسوریه،عربستانسعودیوقطربهعنوانمهمتریناعضایشورایهمکاریخلیج
فارسکههردوکشورادعایرهبریبرجهانسنیرادارندیکیبااسالموهابیودیگریبا
اسالم سیاسی اخوانی؛ سعی در به کنترل درآوردن سوریه داشتند و در کنار هم با حمایت از
مخالفان،خواهانساقطنمودندولتاسدوکوتاهکردندستایراندرمناطقنفوذبودند.اینک
درمرحلهایحساسایندورقیبGCCدرتقابلبایکدیگرقرارگرفتهاند .
بامحاصرهاقتصادیقطروقطعروابطدیپلماتیکبااینکشورازسویکشورهایعربیعضو
GCCبهرهبریعربستان،منطقهمرحلهجدیدازتنشراتجربهمیکند،تقابلدوکشورعربیکه
درنهایتنظمدرونعربیراشکنندهترخواهدنمود.اگرتنشمیاندوحهوریاضهمچنانتداوم
یابدایندوکشوردربسیاریازحوزههارودروییکدیگرقرارخواهندگرفتواگردوحهبنابه
بمنطقهبهدامندولعربیبازگرددوبحراندرکوتاهمدت

خواستهایعربستانودیگراعرا
بامیانجیگریایاالتمتحدهنیزحلشودتضاددوحهوریاضکهاز4177بهوضوحنمایانشد
درطوالنیمدتادامهپیداخواهدکرد.چراکهدوحهبهدنبالسیاستخارجیمستقلودوراز
زیرسایهماندنعربستاناست.امابااینحالنزاعمیاندوکشوردرمقطعکنونیمیتواندایندو
کشوررادربعضیجبهههارودرروییکدیگرقراردهد :
 -7ابتدادرسوریهجاییکهدوکشورباهدفسرنگونیاسدبهمیدانآمدندوازمخالفان
حمایتمالیوتسلیحاتیبهعملآوردندبنابراینامکاندارددرصورتادامهبحراندرروابط
1. www.http://foreignpolicy.com
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قطروعربستانمخالفانموردحمایتآنهارودروییکدیگرقرارگیرندکهموجباتتضعیف
آنهارافراهممیآورد؛ 
 -4درفلسطیننیزمیتوانتنشهایبیشتررادرروابطایندوکشورمشاهدهنمودچراکه
تانمیباشد؛ 

دوحهازحماسحمایتمیکندوجنبشفتحموردحمایتعربس
 -9اماآنچهکهبیشازهمهمیتواندتعیینکنندهباشدنقشترکیهوایراندرتنشمیان
دوحهوریاضاستکهتاکنونآنکاراوتهرانمواضعنزدیکبهقطررادرپیشگرفتهاند.زاویه
پیداکردنترکیهباعربستانازسالگذشتهوافزایشبیشازحدتخاصمودشمنینسبتبهایران
ودرهمانحالمحاصرهکردنقطراحتماالًجایگاهعربستانسعودیوبقایاینظمسیاسیشکننده
دولعربیراتضعیفمیکند.ایناقداماتکههمگیدرراستایتضعیفموقعیتمنطقهایایران
استاحتماالًمنجربهتقویتقدرتایرانخواهدشد.اینکهچگونهعربستانباتشدیددرگیریو
تنشباایرانوتالشبرایمطیعساختنقطرباخواستهایخودجایگاهوموقعیتخویشرابه
تحلیلمیبرد.درحالیکهعربستانازطریقرابطهامنیتیخودباامریکامزایاینظامیزیادیرا
نسبتبهایرانکسبمیکندامابیشترقدرتسیاسیعربستاندرمنطقهناشیازجایگاهمستحکم
اینکشوردردنیایعرباستواگراینموقعیتموردمخاطرهقرارگیردباتوجهبهنظمعربی
شکنندهوجنگهایداخلیدرعراق،لیبی،سوریهویمنمشخصاًمنجربهافزایشقدرتایران
خواهدشد.درواقعضعفجایگاهعربستانسعودیدرمیاناعرابمنجربهبزرگترینچالش
برایریاضشدهوبهترینفرصترادراختیارتهرانمیگذارد.باتوجهبهشخصیتجوانوبلند

پروازشیختمیم؛ رفتارهایخارجازقاعدهودوریگزینیازاعرابمحتملاستکهدراین
شرایطنزدیکیبهایرانیکیازگزینههاستامابایدتوجهداشتکهرویدادهاهموارهروندهارا
تحت تأثیر قرار میدهند و بازگشت قطر به دامن اعراب اگرچه در کوتاه مدت بعید به نظر
میرسدامادربلندمدتمحتملاست .
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