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جنگ یمن، تداوم اعتراضات مردمی در بحرین، بحران تغییر ساختار قدرت در عربستان سعودي، 
نشان دهنده ... و سعوديمی ایران و الدر روابط برخی کشورهاي عربی با قطر، تنش در روابط جمهوري اس

این است که خلیج فارس به عنوان یکی از زیرمجموعه هاي غرب آسیا و جهان اسالم، دوران پر تنش و 
هم و مواجهه با آن ادراکات منطقه اي و فرامنطقه اي این تحوالت و چگونگی ف. چالشی را تجربه می کند

بین المللی را به خود معطوف کرده  - باشد که توجه سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی موضوع مهمی می
رس، تحوالت و بر این اساس در این سلسله نوشتارها، مدل هاي مفهومی مسایل حوزه خلیج فا. است

 چهارچوب ، حاضر که درآمدي بر این منهج استنوشتار . لیل و بررسی قرار می گیردمورد تح پیامدهاي آن
  .دکن را به اختصار بیان می خیلج فارسدرك تحوالت اخیر در حوزه براي مفهومی و مدلی 

  

                                                             
  دکتراي روابط بین الملل و کارشناس مسایل خاورمیانه ١



  چهارچوب مفهومی درك تحوالت اخیر در حوزه خیلج فارس

نهادینه شدن دولت عدم اکثر کشورهاي عربی خاورمیانه دچار ضعف ساختاري در نهاد دولت و  -1
در ساختار قبیله اي و طایفی را می توان  و نارسایینمود عینی و برجسته این ضعف . هستند
س سابق دستگاه ترکی الفیصل ریی به طور مثال .جنوبی خلیج فارس دید ي عربی حاشیهها دولت

 2.هزار نفر جمعیت 300قطر یک دولت نیست، بلکه خانواده اي است با : گوید امنیتی عربستان می

رقابت بین اسالمیت و عربیت، موجب آن بوده که بنیان : 3طور که بري بوزان اشاره می کند همان -2
ناسیونالیسم عربی بیش از آن که همکاري و هماهنگی بوجود آورد، رقابت و کشمکش بین عربی 

بر این اساس می توان گفت دوگانه هاي مذهب و ملّیت همواره در دولت هاي  .را برانگیخته است
 . منطقه تعارضات درونی و بیرونی ایجاد می کند

از عثمانی و (بر اساس تجزیه ) ز عمانبه ج(از آن جا که کشورهاي حوزه جنوبی خلیج فارس -3
باشد،  پدید آمدند و دخالت خارجی یکی از مؤلفه هاي مهم دولت سازي در این کشورها می) ایران

 . لذا این کشورها در هویت یابی و هویت سازي با ابهامات فراوانی روبرو هستند

ییرات و دگرگونی هاي به بعد ، تغ 2011سپتامبر و انقالب هاي عربی سال  11تحوالت پس از  -4
خاورمیانه به نحوي  تحوالت در به طوري که می توان گفت. زیادي در منطقه پدید آورده است

این امر در . است که در هر اقدام یا مرحله اي، فرصت ها و تهدیدات به سرعت جابجا می شود
همواره در حال ي تحوالت ثابت نیستند، بلکه  شرایطی است که بازیگران و نقش ها نیز در صحنه

از این رو کنش گري، محیط کنش و قواعد کنش گري همواره در حال . جابجایی و تحول هستند
این سیالیت موجب شناور شدن منطقه خاورمیانه در دریایی از تحوالت . تغییر و جابجایی است

، سوریه، ، ترکیه، مصر، عراق، قطر، لیبی، تونسسعودي: شده است و اکثر کشورهاي منطقه از جمله
 .به نوعی دستخوش این تحوالت شده اند... یمن، لبنان و

                                                             
قبل مسؤولین سعودیین سابقین؛ حیث وصفها مدیر االستخبارات السعودي السابق، وقد برز هذا بوضوح خاصۀ فی مناسبات الحدیث عن قطر من  ٢

 ألف شخص 300بأنها لیست دولۀ بل أسرة من : ترکی الفیصل

0704121000991.htmlh p://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/07/17  
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از لحاظ ساختاري باید این نکته را مد نظر قرار داد که رفتار قدرت هاي جهانی یا منطقه اي در  -5
حال گذار، در سطوح ساختاري و کارگزاري و در عرصه هاي داخلی و خارجی، همواره رفتاري 

تواند محیط هاي درونی و  می ، یک شوك برون زاحالتدر این . متعارض و متناقض است
به نحوي که در برخی موارد شدت این شوك از . کارگزاري کشورها را تحت تأتیر زیادي قرار دهد

رود و آن ها مجبور به اتخاذ سیاستی رادیکال و غیر عادي  میآستانه تحمل کشورها فراتر 
در قبال ایران پس از  سعوديزایش خصومت اف نمونه این مسأاله را می توان در. گردند می

 . مشاهده کرد به بعد 2011هاي عربی سال  انقالب


