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معاون نخستوزیر قطر درباره تأثیر بحران اخیر در کشورهای عربی بر شورای
همکاریخلیجفارس گفت«:ماشورایهمکاریرادر سال ۱۹۸۱میالدیتأسیس کردیم
و از نظر من اعتبار این شورا به پایان رسیده است ».همچنین قطر تهدید کرده در صورت
تداوم این وضعیت از شورای همکاری خلیج فارس خارج خواهد شد .این سخن مجالی
است تا در یادداشتی به بررسی تأثیر بحران اخیر ،بر شورای همکاری خلیجفارس داشته
باشیم .لذا ما در این نوشتار در صدد بررسی مسائل و مباحث ذیل هستیم:
-۱شرحمختصرازماهیت،چراییتأسیسوساختارشورایهمکاریخلیجفارس
-۲بررسیحقوقیسناریوهایمحتملدرخصوصاخراجیاتعلیقعضویتقطر
از شورای همکاری خلیجفارس و یا خروج خودخواسته قطر
-۳بررسی کشورهای موافق و مخالف اخراج یا تعلیق قطر و امکانسنجی
سناریوهادر اینرابطه
-۴تأثیر سیاسی و اقتصادی احتمالی تعلیق یا اخراج قطر از شورای همکاری
خلیجفارسبراینشورا
 -۵در پایان بررسی میزان احتمال اخراج یا خروج قطر از شورای همکاری
خلیجفارس
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-۱شورای همکاری خلیجفارس؛ ماهیت ،چرایی تأسیس و ساختار آن
تحرکات برای شکلگیری یک سازمان همکاری کشورهای عربی حوزه
خلیجفارس به دهه  ۱۹۶۰میالدی بازمیگردد .تحرکات مذکور با خروج بریتانیا از
خلیجفارس و شرق کانال سوئز شدت بیشتری یافت .به طوری که در هفدهمین
کنفرانس اعراب در سال  ۱۹۸۰و در «امان» پایتخت اردن ،اساس شکلگیری سازمانی
امنیتیودفاعیبهنام«شورایهمکاریخلیجفارس»پایهگذاریشد.بعداز گذشتیک
سال و در اجالس وزرای خارجهی شش کشور عرب خلیجفارس ،کویت بر ایجاد شورای
همکاریدولتهایعربخلیجفارس کهبتواندچارچوبیجهتهمکاری،هماهنگیو
همگراییدرزمینههایسیاسی،اقتصادی،فرهنگیوامنیتیباشد،تأ کید کرد.
در نهایت در سال  ۱۹۸۱همه تالشها و کنشهای نخبگان عربی دول
خلیجفارس در یک حلقه ارتباطی مبتنی بر وفاق منجر به شکلگیری شورای همکاری
خلیجفارس متشکل از شش عضو عربستان ،قطر ،کویت ،عمان ،بحرین و امارات
متحدهیعربیشد.
شورای همکاری خلیجفارس از جمله سازمانهایی است که تحت تأثیر عوامل
جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مشابه شکل گرفته است .کشورهای عضو سازمان مذکور از
منظر جغرافیا در مجاورت هم قرار گرفتهاند کهشورای همکاری خلیجفارس از جمله
این متغیر نقش عمدهای در شکلگیری آنسازمانهایی است که تحت تأثیر عوامل
داشتهاست.ازطرفیاعضایشورایهمکاریجغرافیایی و ژئوپلیتیکی مشابه شکل
خلیجفارس از منظر اجتماعی_فرهنگی وگرفته است .کشورهای عضو سازمان
هویتی نیز دارای اشتراکات قابل توجهیمذکور از منظرجغرافیادر مجاورتهمقرار
هستند .اعضای شورا بخشی از جهان عربگرفتهاند که این متغیر نقش عمدهای در
بوده که دارای پیشینهی تاریخی متعلق بهشکلگیری آن داشته است.
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جهان عرب ،دین ،فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی مشابهی میباشند.
موارد گفته شده بستر مناسبی برای همگرایی و ایجاد سازمانی منطقهای فراهم آورده
است.
در ایجاد شورای همکاری خلیجفارس متغیر امنیت نیز نقش غیر قابل انکاری
داشتهاست.درکامنیتیمشترکی که کشورهارابهایجادچنینسازمانیمتمایلساخت
عبارتانداز:
خروجبریتانیاازمنطقهخلیجفارسوشرق کانالسوئزوبهتبعآنبههمخوردننظموموازنهقوایحاکمبرزیرسیستممنطقهایخلیجفارس
حوادث و تغییرات سیاسی و اقتصادی دههی  ۸۰میالدی همچون وقوعانقالباسالمی،جنگتحمیلیعراقعلیهایرانوحملهشورویبهافغانستانو…
با توجه به مسائل بیان شده باید تصریح کرد که عوامل فوقالذکر در پیوستار با
هم و در یک فضای دیالکتیکی ،محرک دولتهای عربی برای ایجاد شورای همکاری
خلیجفارسشدند)۱(.
سندسازمانیشورادرسال ۱۹۸۱وبایکمقدمهو ۲۲مادهبهتصویبتمامیاعضا
رسید .مادهی چهار منشور به اهداف شورا اشاره داشته و هدف از ایجاد آن را همکاری و
همگراییدرهمهجنبههاوزمینههامیداند.درمادهی ۵بهساختارنهادیشوراپرداخته
و ارکان اصلی آن را شورای عالی (عالیترین رکن ،متشکل از روسای دولتها و نهاد اصلی
تصمیمگیری که هر دو سال یک بار در جهت تجدیدنظر و تدوین سیاستها ،راهبردها
و انتخاب دبیرکل دور هم جمع میشوند) ،شورای وزیران (متشکل از وزرای خارجهی
اعضا کهجنبهیتوصیهایومشورتیداردودر مواقعضروریتصمیمگیرینیزمیکند)،
دبیرخانه (بخش اجرایی و اداری شورا) و کارگزاریهای ویژهی منطقهای (جهت
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میانجیگریوبرداشتنموانعتجارت)دانستهاست.مقرشورایهمکاریخلیجفارسدر
ریاضپایتختعربستاناست.

 -۲بررسی حقوقی اخراج یا تعلیق عضویت قطر از شورا و یا خروج
خودخواسته قطر ،بر اساس مندرجات اساسنامه
در ماده ۱۰منشور شورای همکاری خلیجفارس هیئتی تحت عنوان «هیئت حل
منازعات» در نظر گرفته شده است که زیر نظر شورای عالی فعالیت میکند .هنگامی که
اختالفی در تفسیر یا اجرای اساسنامه یا اختالفی میان اعضا شکل بگیرد و این اختالف در
شورای وزیران و شورای عالی قابل حل نباشد ،شورای عالی اختالف مذکور را به «هیئت
حل منازعات» ارجاع میدهد .هیئت مزبور گزارشها و مستندات و ریشههای اختالف را
بررسی کردهوتوصیههاودستورالعملهاییرادر اختیار شورایعالیقرار میدهد.شورای
عالینیزبراساستوصیههاو گزارشاتهیئت،تصمیممناسبیاتخاذمیکند)۲(.
ً
در مورد قطر نیز احتماال مادهی ۱۰منشور به اجرا در آمده یا اجرایی خواهد شد .در
منشور شورا به ویژه در مادهی  ۱۰که به اختالفات و «هیئت حل منازعات» پرداخته به
هیچوجهلفظ«اخراج»یا«تعلیق»نیامده.بلکهتنهااشارهبهاتخاذ«تصمیماتمتناسب»
بااختالفشدهاست.بهعبارتیباتوجهبهسکوتمنشور«،تصمیماتمتناسب»تفسیر
پذیر است و امکان دارد اجماع ،اتفاق یا رأی اکثریت اعضا ،تعلیق ،اخراج یا هر تصمیم و
برخورد دیگری را در قبال دولت متخلف از دیدگاه سایر اعضا رقم بزند.
در اساسنامهی شورا نیز چون اصل و مبنا بر همکاری ،هماهنگی و همگرایی
در تمامی زمینهها و جنبهها گذاشته شده ،مادهای به نحوه خروج از شورای همکاری
خلیجفارس اختصاص نیافته و تهدید قطر برای خروج از شورا ،اقدامی است که در
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اساسنامهی شورا ،شرایط و مختصات آن تعریف نشده و به نوعی نشان از ضعف حقوقی
و نظری شورای همکاری خلیجفارس دارد که ضمن عدم اشاره به اخراج ،تعلیق یا خروج
خودخواستهاعضا،شرایطومقتضیاتآنرامشخصنکردهاست.
با توجه به مسائل گفته شده و فقدان راهکار و راهبرد در مواقع اختالف شدید
همچون اختالف کنونی که از زمان تأسیس شورا بیسابقه بوده به نظر میرسد دول
اربعه (سه عضو شورای همکاری خلیجفارس و مصر به عنوان عضو اتحادیه عرب)
سندیحقوقیومعتبربرایاخراجیاتعلیققطردر منشور ندارندوباتوجهبهآنچهدر مواد
۲۲گانهیمنشورآمدهخروجخودخواستهقطرنیزمشخصنشدهاست.لذامباحثیچون
«اخراج»« ،تعلیق» یا «خروج خودخواسته» باید در منشور شورای همکاری خلیجفارس
معنادهیشدهوبارحقوقیپیدا کنند.
امابااینوجودتفسیرپذیربودن«تصمیماتمتناسب»میتواندراهرابرایاخراج
یا تعلیق عضو متخلف باز کند که این موضوع نیز ضمن احتیاج به بررسی و کنکاش
«هیئت حل منازعات» گرفتار مسائل در هم تنیدهی سیاسی و اقتصادی بسیار است.
به دیگر سخن اینکه دستورات حقوقی شورا قطع به یقین میتواند تحتالشعاع مسائل
سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی قرار گرفته و کارآمدی و اجرایی بودن خود را از دست
بدهد.
به نظر میرسد در میان دولتهای عضو،
امارات بیشترین تالش را برای اخراج یا -۳بررسی کشورهای موافق
تعلیق قطر از شورای همکاری خلیجفارسو مخالف اخراج یا تعلیق قطر و
انجام داده است .این را میتوان ازامکانسنجی سناریوها در این
موضعگیریهای مسئوالن مختلف اماراترابطه
در عرصهی سیاست خارجی فهم کرد.
در مورد قطع روابط و محاصرهی
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قطر از سوی برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس (عربستان ،امارات و
بحرین) دالیل مختلف تاریخی ،سیاسی و اقتصادی قابل طرح است .قطر در گذشته و
در هنگام تشکیل امارات متحدهی عربی یکی از شیخنشینهای ۹گانه این کشور چند
پاره بوده که به دلیل اختالفات ،حاضر نشده جز امارات متحدهی عربی باقی بماند .لذا
در برههای که امارات با کمک دولت بریتانیا از مجموع ۷شیخنشین تشکیل شد قطر با
پشت پا زدن به طرح شیخنشینها ،خود مستقالنه اعالم استقالل کرد .عربستان نیز در
آغاز قرن بیستم تالش کرده و قصد داشت با به کار بردن سیاستهای مختلف قطر را
ضمیمهیاستان«اإلحساء»درمنطقهی«الشرقیه»نماید.ازطرفیبینقطروبحریننیز
بر سر منطقهی «الزباره» اختالفبودهاست.
درموردمسائلسیاسیمیتوانبهتعارضوتباینسیاستخارجیقطربامصالح
ومنافعدولتهایعضوشورایهمکاریخلیجفارسومصربهویژهدرفلسطین،سوریه،
مصر ،لیبی ،یمن و سودان اشاره نمود که همین تعارض و تباین را دول اربعه برنتافته و
از آن به حمایت از تروریسم تعبیر کردهاند .از منظر اقتصادی نیز قطر یکی از غنیترین
کشورهای دارای ذخایر و منابع گاز و یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز است که حتی به
امارات نیز گاز صادر میکند)۳( .
اما در مورد اخراج یا تعلیق قطر اجماع واحدی میان کشورهای عضو شورای
همکاری خلیجفارس وجود ندارد .به نظر میرسد در میان دولتهای عضو ،امارات
بیشترین تالش را برای اخراج یا تعلیق قطر از شورای همکاری خلیجفارس انجام داده
است .این را میتوان از موضعگیریهای مسئوالن مختلف امارات در عرصهی سیاست
خارجی فهم کرد .به طور مثال «انور قرقاش» وزیر خارجهی امارات ضمن اشاره به امکان
تعلیق عضویت قطر در شورا از لفظ «جدایی» در صورت عدم تمکین دوحه به مطالبات
 ۱۳گانه دول اربعه استفاده کرده است .همچنین «عمر غباش» سفیر امارات نزد مسکو از
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کلمهی«وداع»برایتعلیققطرسخنبهمیانآوردهواشارهنموده که«موضعگیریهای
کنونیقطرتناسبیباماهیتشورایهمکاریخلیجفارسندارد.چرا کهشورایهمکاری
سازمانی است برای امنیت و دفاع مشترک»( )۴در مورد موضع آشکار و قاطع امارات در
قبال قطر میتوان دالیلی را ذکر کرد که اختالف در یمن به ویژه بر سر حمایت قطر از حزب
«االصالح» اخوانی و اعتراض دوحه نسبت به تصرف بندری در بابالمندب از سوی
امارات و تالش برای تسلط بر جزیره راهبردی «سقطری» از جملهی این دالیل است.
دولت عمان به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیجفارس مخالف
تعلیق یا اخراج قطر است .دولت مسقط معتقد است عربستان با استفاده از منابع نفتی
فراوان درصدد تحمیل خواستههای خود به دولتهای کوچک است .از طرفی عمان
بارها تأ کید کرده در صورت ادامهی روند یاد شده از شورای همکاری خلیجفارس خارج
خواهدشد.
جز این یکی از دالیل اصلی دول اربعه برای اقدام علیه قطر متهم کردن این
دولت به همکاری با ایران بوده است .این در حالی است که مسقط روابط بسیار حسنه
و وثیقتری نسبت به قطر با ایران دارد .در همین زمینه «یوسف بن علی» وزیر خارجهی
در عرصه اقتصادی نیز شورا از بحران اخیرعمان در مصاحبه با شبکه «بی بی سی
متحملزیانهایفراوانیشدهاست.بهطورعربی» ضمن بر حق دانستن مواضع اخیر
ً
مشترکا چهارمینامیرقطراز روابطمبتنیبر«محبت،صداقت
مثال عربستان و امارات
کشور بزرگ سرمایهگذار در قطر هستند کهو تعامل مشترک» با ایران سخن گفته است.
 85درصد از سرمایهگذاری خارجی قطر را( )۵بنابراین عمان یکی از مخالفان اخراج یا
بر عهده دارند .بحران مذکور میتواند اینتعلیق قطر در شورای همکاری خلیجفارس
سرمایهگذاریها را متوقف ساخته و تمامیاست.
طرفها را دچار زیان کند.
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دولت کویت تالش کرده ضمن میانجیگری بین قطر و عربستان نسبت به
اختالف اخیر «بیطرف» باقی بماند .بی طرفیای که شاید برای این کشور هزینههای
گزافی به دنبال داشته باشد .در همین زمینه «ابراهیم السراجی» نویسندهی یمنی اشاره
کرده که« :ممکن است آنچه امروز عربستان و امارات علیه قطر تدارک دیدهاند در آینده با
شدت و حدت بیشتر و بزرگتری نسبت به کویت و عمان به دلیل رابطه با ایران تدارک
ببینند»( )۶شاید ترس از همین توطئه و دسیسهچینی علیه کویت بوده که این کشور را
واداشته تا روابط خود با ایران را به حداقل برساند)۷( .
عربستان به عنوان عضو اصلی شورای همکاری خلیجفارس با وجود هجمه
همهجانبهعلیهقطر کمترراجعبهاخراجیاتعلیققطرسخن گفتهاست«.ملکسلمان»
ً
پادشاه عربستان در دیداری که اخیرا با «عبداللطیف بن راشد الزیانی» دبیرکل بحرینی
شورای همکاری خلیجفارس داشته از «عکسالعمل مشترک خلیجی» سخن به میان
آوردهاست)۸(.بهعبارتیعربستانحاضرنیستمیداننبرددیگریعلیهقطربهشکل
کامل بگشاید؛ زیرا انجام چنین کاری منطقه را از وضعیت دو قطبی خارج ساخته و به
سه قطبی اخوان (ترکیه ،قطر) ،ارتجاع (عربستان و دول تابع) و مقاومت (ایران و جریان
مقاومت) تقسیم خواهد کرد که در این میان همکاری حتی مصلحتی و مقطعی محور
اخوان و محور مقاومت باعث به محاق رفتن محور ارتجاع میشود .سیاست بحرین نیز
در قضیهی مذکور تابعی از کنشوسیاستعربستاناست.

-۴تأثیر سیاسی و اقتصادی احتمالی تعلیق یا اخراج قطر از شورای
همکاری خلیجفارس بر این شورا
شورای همکاری خلیجفارس سازمانی سیاسی ،اقتصادی و امنیتی است که با
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هدف افزایش هماهنگی و گسترش روابط در همهی زمینهها ایجاد شد .اگرچه امروز
مرکزتوجههاوبحرانقطراستاماپیامدهاوزیانهایبحرانمذکور تنهابهقطرمحدود
نبوده و تمامی طرفها باید زیانهای سیاسی و اقتصادی ناشی از بحران اخیر را پرداخت
کنند.
در عرصهی سیاسی در  ۳۷مین اجالس شورای همکاری خلیجفارس که در آبان
ماه سال ۱۳۹۵در بحرین برگزار شد شورای عالی تصمیم گرفت با تقویت کنش و واکنش
مشترک و با افزایش تعامالت و ارتباطات ،شورای «همکاری» خلیجفارس را به «اتحادیه
خلیجفارس» تبدیل کند که رفتار و عمل واحدی از اتحادیه به بیرون مخابره شود )۹( .با
بحراناخیرطرحاتحادیهخلیجفارسدرنطفهعقیمشدهوابترماند.ازطرفیبحراناخیر
آتش اختالفات گذشته را نیز شعلهور ساخت .اختالفاتی همچون اختالف عمان و امارات
در سال  ۲۰۱۱و اختالف عربستان با قطر در سال  ۲۰۱۴بر سر نزاع در مورد سوریه که موارد
گفتهشدهماهیتشوراراتحتتأثیرقرارمیدهد.برخیاز کارشناساننیزمعتقدندبحران
قطر انسجام و اتحاد گذشته را از شورای همکاری خلیجفارس گرفته و آن را به سازمانی
فشلوتشریفاتیهمچوناتحادیهیعربتبدیلمیکند)۱۰(.اگرسیطر هوزیادهخواهی
سعودیها و اتهامزنی آنها علیه سایر اعضا و دخالت در سیاست خارجی آنها ادامه یابد
امکان گسستوبهپایانرسیدنشورایهمکاریخلیجفارسنیزمحتملاست.
در عرصه اقتصادی نیز شورا از بحران اخیر متحمل زیانهای فراوانی شده است.
ً
به طور مثال عربستان و امارات مشترکا چهارمین کشور بزرگ سرمایهگذار در قطر هستند
که  ۸۵درصد از سرمایهگذاری خارجی قطر را بر عهده دارند .بحران مذکور میتواند این
سرمایهگذاریها را متوقف ساخته و تمامی طرفها را دچار زیان کند )۱۱( .قطر یکی از
پایگاههایاساسیترانزیتهواییشرکتهای کشورهایعضوشورااست کهباوضعیت
کنونی و محاصرهی دریایی ،زمینی و هوایی دوحه ،از منافع این ترانزیت همه کشورها
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متضررمیشوند.ارزشتبادلتجاریمیان کشورهایعضووقطرقریببه ۱۱میلیارددالر
است که بحران شورا این مقدار را کاهش داده است .نزدیک به  ۴هزار نفر از کشورهای
عضوشورابرایسرمایهگذاریدرقطرمجوز گرفتهاند کهتحتتأثیربحراناخیروضعیت
این افراد نامشخص است .از طرفی بیش از  ۵هزار قطری در کشورهای عضو ،مجوز
سرمایهگذاری دارند که بحران شورا آنها را متضرر ساخته است )۱۲( .در مورد گردشگری
وسایرمسائلاقتصادینیزتمامیاعضایشورامحتملزیانهایفراوانیشدهاند.

جمعبندی
با توجه به مباحث گفته شده احتمال اخراج یا خروج خودخواستهی قطر در
وضعیت کنونی ناچیز است و این اظهارنظرهای رسانهای بیشتر جنبهی سیاسی دارند.
دول اربعه تالش میکنند با طرح اخراج یا تعلیق عضویت قطر ،این کشور را مجاب کنند
مطابق خواستههای آنها عمل کرده و رفتار خارجی خود را منطبق بر خواستهها و منافع
آنها تنظیم کند .از طرفی قطر نیز با طرح خروج خودخواسته از شورا به دنبال تهدید
ماهیت و موجودیت شورا است تا کشورهای محاصره کننده را وادار کند از اعمال فشار
و محاصره و تحمیل خواستهی خود به این کشور دست بردارند .با این وجود اما بحران
اخیرزیانهایسیاسی،اقتصادیزیادیرابرپیکرهیشورایهمکاریخلیجفارسوارد
ساخته است .به طوری که شاید دیگر شورای مذکور همانند گذشته نتواند در مسائل
ً
منطقهای ،کنشگری فعالی داشته باشد و از یک سازمانی نسبتا هماهنگ ،فعال و
تأثیرگذاربهسازمانیتشریفاتیومنفعلهمچوناتحادیهیعربتبدیلشود.
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بحران اخیر زیانهای سیاسی ،اقتصادی زیادی را بر پیکرهی
شورای همکاری خلیجفارس وارد ساخته است به طوری که شاید
دیگر شورای مذکور همانند گذشته نتواند در مسائل منطقهای،
کنشگریفعالیداشتهباشد.
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