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  چکیده  

هاي سرزمینی و مرزي در میان نوشتار پیش رو با طرح این پرسش که علل و دالیل اختالف

آیندي بــه فرـگیري از روش توصیفیکشورهاي جنوبی خلیجِ فارس چیست، تالش دارد با بهره

این مهم بپردازد که در کشورهاي حاشیۀ خلیجِ فارس مرز، مفهومی بیگانــه اســت و ســرحدات 

شــوند. وسیلۀ مناطق مرزي و نه خطوط مــرزي مشــخص میبسیاري از کشورهاي این منطقه به

توان بــه مــواردي درخصوص مشخص نبودن دقیق مرزها در کشورهاي حاشیۀ خلیجِ فارس می

علف و عدم اکتشــافات نفتــی اشــاره کــرد. وآبوجود صحراهاي خشک و بینظیر کوچ قبایل، 

اي در منطقــههاي میانهاي جغرافیایی و یا اختالفعامل دیگري که عالوه بر مسائل محدودیت

روابط میان کشورهاي منطقه تاثیرگذار است، وجود منبع حیاتی نفــت اســت کــه یکــی عوامــل 

شدة نفت سوم ذخایر اثباتشود. حدود دوها قلمداد میاصلی در اختالف و درگیري میان کشور

سوم ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهاي خلیجِ فارس قرار دارد. هرچنــد وجــود و یک

همین عامل، یعنی نفت سبب شده تا کشورهاي این منطقه براي تعیین حدود بــا یکــدیگر وارد 

منابع عظیم زیرزمینی در بستر و زیر بستر خلیجِ که مذاکره شوند. به عبارت دیگر، تا قبل از این

هاي سرزمینی بین این کشورها مطرح نبــود. بــا آشــکار شــدن فارس کشف شود، عمالً اختالف

این حقیقت بود که اختالفات سرزمینی بین این کشورها بر سر تحدید حدود منــاطق دریــایی و 

ها و ارس پدید آمد. البته دخالتهاي نفتی مشترك بین تمامی هشت کشور حاشیۀ خلیجِ فحوزه

گیري و تداوم این اختالفات مــؤثر ویژه بریتانیا در شکلاِعمال نفوذهاي کشورهاي استعماري به

خصــوص هاي خلیجِ فارس و بهدلیل بافتِ جمعیتیِ مردمِ ساکنِ سرزمینبوده است. همچنین به

خر قرن هجــده مــیالدي در ایــن هاي سیاسی تا اواسواحل جنوب این پهنۀ آبی، عمالً مرزبندي
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رو، مرزهــاي بــین برخــی از هرمنطقه به شیوة رایج در دیگر نقاط دنیــا شــکل نگرفتــه بــود. بــه

کشورهاي منطقه مانند امارات متحدة عربی با عربستان سعودي، عمــان بــا عربســتان ســعودي، 

هاي ســتعلت وجــود ادعاهــاي ارضــی، سیاعمان با یمن و امارات متحدة عربی بــا عمــان بــه

گــذاري گذاري تــاکنون بــر روي زمــین عالمتهاي زیاد مربوط به عالمتطلبانه و هزینهتوسعه

گرفته در اند. بنابراین، این نوشتار بر آن است تــا بــا بررســی و مطالعــۀ تحــوالت صــورتنشده

 2012- 1995هاي اي خلیجِ فــارس طــی ســالموضوع مرز و سرزمین مابین کشورهاي حاشیۀ

هاي سرزمینی و مــرزي کشــورهاي جنــوبی خلــیجِ ش.، علل و دالیل اختالف 1391-1374م./

  فرایندي واکاوي نماید.ـفارس را در قالب توصیفی

سرزمین، خلیجِ فارس، اختالف، بحرین، قطر، عربستان، امارات  : مرز،واژگان کلیدي

  متحده عربی، عمان.
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  مقدمه

پولیتیک و ژئواستراتژیک خود یکی از مناطق بســیار دلیل موقعیت ژئومنطقۀ خلیجِ فارس به

با این حال، کشورهاي عربــی حاشــیۀ  244شود.مهم و حساس جهان از قرن گذشته محسوب می

جنوبی خلیجِ فارس که بعــد از جنــگ جهــانی اول و در نتیجــۀ فروپاشــی امپراتــوري عثمــانی 

بــانی هویــت ملــی و پیشــینۀ تأسیس شدند، در مقایسه با بسیاري از کشورهاي منطقه از منظر م

هاي پیوســته و قــوي هســتند. اغلــب کشــورهاي جنــوب خلــیجِ فــارس در تاریخی فاقد مؤلفه

شوند و تنها عربستان ســعودي بندي میهاي کوچک طبقهها، جزء دولتگانۀ دولتبندي پنجرده

ز منظــر که این کشــورها اهاي متوسط محسوب کرد؛ چراها یا قدرتتوان در جرگۀ دولترا می

وسعت سرزمینی و میزان جمعیت در حــد پــایینی قــرار دارنــد و از نظــر عناصــر و معیارهــاي 

کنار مشابهت باالي ســاختارها هاي باال هستند. این مسئله درها و توانمنديقدرت، فاقد ظرفیت

هاي داخلی، منجر به پیدایش مسایل داخلی و سیاست خارجی تقریبــاً یکســانی بــراي و ویژگی

  245شورها شده است.این ک

العــاده پیچیــدة اخــتالف ارضــی همچنین، منطقه ژئــوپلیتیکی خلــیجِ فــارس از الگــوي فوق

عیــار را برافــروزد. تواند آتــش جنگــی تمامکه هر یک از موارد آن میطوريبرخوردار است؛ به

هــاي مــرزي عــدم توافــق طور کلی هــدف از اختالفدرمورد اختالفات مرزي باید گفت که به

هاي ارضی اختالف در قلمرو است. بــیش از رد محل دقیق مرز است؛ اما هدف از اختالفدرمو

هاي مرزي و ارضی در میان هشت کشور خلیجِ فارس وجود دارد که در ایــن مورد اختالف 50

توان به اختالف مرز دریایی در خلیج سلوا و خورالعدید میان عربســتان و قطــر و نیــز رابطه می

هــاي جنگــی امــارات و عربســتان کــه داراي اختالفــات مــرزي گســترده در برخورد نظامی ناو
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ذکــر  246هاي خشکی و دریایی هستند، اشاره کرد که منجر به غرق شدن ناو سعودي شد.بخش

این نکته نیز ضروري است که اختالفات ارضی میان کشورهاي عضو شوراي همکــاري خلــیجِ 

  نیز هست.فارس نیز چالش بزرگی در برابر اتحاد این شورا 

هاي سرزمینی و مرزي در میان نوشتار پیش رو با طرح این پرسش که علل و دالیل اختالف

کشورهاي جنوبی خلیجِ فارس چیست، تالش دارد به ایــن بپــردازد کــه در کشــورهاي حاشــیۀ 

وســیلۀ خلیجِ فارس مرز مفهومی بیگانه است و سرحدات بسیاري از کشــورهاي ایــن منطقــه به

شوند. درخصوص مشخص نبودن دقیق مرزهــا در نه خطوط مرزي مشخص میمناطق مرزي و 

توان به مواردي نظیر کوچ قبایل، وجود صحراهاي خشــک و کشورهاي حاشیۀ خلیجِ فارس می

هاي بر مسائل محدودیتعلف و عدم اکتشافات نفتی اشاره کرد. عامل دیگري که عالوهوآببی

اي در روابط میــان کشــورهاي منطقــه تاثیرگــذار اســت، همنطقهاي میانجغرافیایی و یا اختالف

وجود منبع حیاتی نفت است که یکی عوامل اصلی در اختالف و درگیري میان کشورها قلمداد 

شود. حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهــان در اختیــار می

امــل یعنــی نفــت ســبب شــده تــا هرچند وجــود همــین ع 247کشورهاي خلیجِ فارس قرار دارد.

  کشورهاي این منطقه براي تعیین حدود با یکدیگر وارد مذاکره شوند.

 
  گیري مفهوم مرز و سرزمین در کشورهاي جنوبی خلیجِ فارسشکل

سرحد متضمن مفهومی از درون بــه «نویسد: می 248خصوص مفهوم مرز و سرزمین تیلوردر

ست. مرز خط مشخصی است که جدایی را نشــان بیرون و مرز عکس آن یعنی بیرون به درون ا
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هــا و یــا در مرزهــا یــا در آب249دهــد. که سرحد یک منطقه تماس را نشان میحالیدر دهد؛می

اند و یا مصنوعی. مرزهاي طبیعی در امتــداد شوند. مرزهاي خشکی، یا طبیعیخشکی تعیین می

مرزهاي مصنوعی با دیوار و ستون شوند و عوارض جغرافیایی مانند کوه و دره و رود تعیین می

اي و یــا دریــایی. اند؛ یا رودخانــهشوند. مرزهاي آبی دو گونهکشی مشخص میو یا از راه سیم

رانی نباشند، خط مرزي در وسط یا به توافق طرفین در یکی هاي مرزي اگر قابل کشتیرودخانه

تــرین خــط میانــۀ باشند، معموالً ژرفرانی نها قابل کشتیشود. اگر رودخانهها تعیین میاز کرانه

مــرز در دریــا دو گونــه  250شود، مرز دو کشور اســت.القعر یا تالوگ نامیده میرودخانه که خط

المللی، از سه تا دوازده مایــل دریــایی و یــا است؛ مرزهاي سطح آب که براساس معیارهاي بین

  251موسوم است. هاي ساحلیشود که به آببیشتر از خط ساحلی هر کشوري تعیین می

هاي عضو شوراي همکــاري خلــیجِ فــارس هر چند مفهوم و واژة قلمرو و مرز براي دولت

هاي توان ســتونخاستگاه مرز در خلیجِ فارس را می 252گردد.پدیدة نسبتاً جدیدي محسوب می

ها در شاهنامۀ فردوسی آمده و مرز ایران و توران (ترکمنســتان مرزي قبل از اسالم ـ که ذکر آن

هــاي مــرزدار ســرحدات ساســانیان کردند ـ و همچنین سنت حکومتمروزي) را مشخص میا

 1870تعیین اولین نمونــه از مرزهــاي مــدرن نیــز در حومــۀ خلــیجِ فــارس در دهــۀ 253دانست.

  ش. آغاز شد (مرزهاي بلوچستان). 1249م./

 تعیــین قلمــرو و ایجــاد حکومــت مســتقلش. 1279م./ 20واقع پــیش از اواســط قــرن  در

                                                             
 

249Peter J. Taylor, Political Geography, 2nd ed., Longman Group Ltd, London, 

1989, p.145. 
  .1352، نهم تیر ماه، اراده آذربایجاننامه هفته، »مرز چیست و مرز سیاسی کدام است«پیروز مجتهدزاده،  250

مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلیجِ فــارس: سلســله نوشــتاري در جغرافیــاي کشورها و پیروز مجتهــدزاده،  251

محمــدي نــوري، تهــران: وزارت امورخارجــه، موسســه چــاپ و ، ترجمه حمیدرضــا ملکسیاسی خلیجِ فارس

  .68، ص1371انتشارات، 

252kamrava, Mehran, ed., International Politics of the Persian Gulf, Syracuse: 

Syracuse University Press, 2011, p.21. 
ترجمه امیرمسعود ، امنیت و مسایل سرزمینی در خلیجِ فارس: جغرافیاي سیاسی دریاییپیروز مجتهدزاده،  253

  .43، ص 1380مرکز چاپ و انتشارات، تهران وزارت امورخارجه، اجتهادي، 



 تخصصی پژوهش در تاریخـفصلنامه علمی  120

 
 

گردیــد و سرزمینی براي حکمرانان حوزة خلیجِ فارس یک عنصر مهم حاکمیتی محســوب نمی

حاکمیت تا حد زیادي به کنترل و نفوذ بر افراد بســتگی داشــت. ســرزمین توســط رهبــري کــه 

هاي شخصــی خــود کــه ناشــی از اي و یــا براســاس توانمنــدياي یا قبیلهبراساس روند سلسله

شد و در طول زمان یکنترل و اداره م گیري زور به قدرت رسیده بود،کارهاي فردي یا بهویژگی

قبایل از طریق مهاجرت و با اتحاد با قبایل همسایه به دور هم جمع و متحد شدند. بــه عبــارت 

هاي کرانۀ خلیجِ فارس بیگانه بود ملت براي عربـمفهوم دولتش.،  1279م./ 20دیگر تا قرن 

هاي رهبران قبایل بود. میزان قلمــرو و مرزهــاي هــر تنی بر توانمندياي و مبها سلسلهو دولت

  کرد. دولت در نوسان بود و از اصول مشخص و قاعده ثابتی پیروي نمی

هاي تــاثیر قــدرتهــاي ایــن منطقــه تحتش. بــود کــه دولت 1279م./ 20واقع در قرن در 

فارس حضور داشتند، با پدیدة  خارجی و امپراتوري بریتانیا که از طریق حکومت هند در خلیجِ

تــرین مســئلۀ بریتانیــا در رابطــه بــا مهم ش.، 1179م./ 19مرز آشنا گردیدنــد. تــا اواســط قــرن 

طور مشخص تأمین آزادي تجارت دریایی ـ از آنچــه کــه آنهــا هاي کنارة خلیجِ فارس بهعرب

ماري از معاهــدات را نامیدند ـ بود. لذا در این خصوص ترتیباتی را وضع و شدزدي دریایی می

ش. منعقــد  1232م./ 1853با حکمرانان ســاحلی در جهــت همکــاري در ایــن زمینــه در ســال 

نمودند. این معاهدات با دو هدف منعقد گردید: نخست جلوگیري از دزدي دریایی و همچنــین 

ها و ترتیبات سبب ایجاد یک تغییر و تحــول کیفــی در کن نمودن تجارت برده. این پیمانریشه

المللــی هــاي بینها براي نخستین بار عضو پیمــانوضعیت رهبران قبایل گردید و بسیاري از آن

  نمود. ها را متعهد میهاي آنها را، بلکه حتی جانشینتنها آنگردیدند که نه

در طول قرن بیستم نیز بریتانیا بر قلمرو این قبایل همانند مردمان آنها اعمال کنترل نمود. بــا 

 1930-1920هاي نظامی خطوط هوایی بریتانیا در خلیجِ فارس در طی سالمی و غیرتوسعۀ نظا

رســید؛ لــذا ها ضروري به نظــر میاي از فرودگاهش. ایجاد و تأسیس مجموعه 1309-1299م./

هــا و الزم بود که در این زمینه قواعدي تنظــیم گــردد و در جهــت تــأمین امنیــت ایــن فرودگاه

واقــع، در ها مورد تأکید قرار گرفت. در، اهمیت تعیین محدودة قلمروهاجلوگیري از تخریب آن

ها در سرتاســر قلمــروي خــود مســئول و این زمان براي اولین بار حکمرانان براي همۀ فعالیت
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ها و برداري از آن، که بر عهده شرکتمرحلۀ مهم دیگر به امتیاز نفت و بهره 254متعهد گردیدند.

نمود برداري و استخراج نفت ایجاب میشود. بهرهار داشت، مربوط میهاي بریتانیایی قرکمپانی

بایســت طور دقیق مشخص گــردد. در ایــن راســتا، میکه محدودة خاك و قلمرو، حکمرانان به

جزایر و... برطرف گردد. به بیــانی بهتــر، پــیش از دوران ها، مناقشات و اختالفات پیرامون واحه

هاي خلیجِ فارس تــالش چنــدانی را جهــت برداري از آن، دولتاهمیت یافتن نفت و آغاز بهره

  255ترسیم قلمروي خود انجام نداده بودند.

المللــی نیــز دلیــل هاي عرب حاشیۀ خلیجِ فــارس در جامعــۀ بیناستقالل و عضویت دولت

اســتقرار مرزهــا تــا ها شد. با این حال، استقرار یا عدمملتـمحکمی براي تعیین قلمروي دولت

واقع، مسایل ها در گذشته تا زمان استقالل آنها بستگی دارد. دریادي به میزان روابط دولتحد ز

مرزي یک بستۀ پیچیده است که از ماهیت سرزمینی و سیاسی برخوردار است و در بســیاري از 

ســازي روابــط بــین کشــورهاي موارد تنظیم مرزها و از بین رفتن مناقشات به چگــونگی عادي

  256ارد.درگیر بستگی د

  اختالف سرزمینی و مرزي بحرین و قطر

ادعاهــاي متقابــل  ترین موضوعات،در تاریخ جغرافیاي سیاسی بحرین و قطر، یکی از عمده

جزیرة قطــر بــوده اســت. در نزدیکــی شــبه 257الجزایر حــواربحرین و قطر بــر مالکیــت مجمــع

تــر از بقیــه رگکــه شــانزده جزیــرة آن بز 258جزیره اســت وششالجزایر حوار شامل سیمجمع

                                                             
 

254Peterson, J.E., "Sovereignty and Boundaries in the Gulf States: Settling the 

Peripheries, in Mehran kamrava, ed., International Politics of the Persian Gulf, 
Syracuse: Syracuse University Press, 2011, pp.23-25. 

255 http://www.mongabay.com/history/oman/oman-territorial_disputes.html 

 
256 Kamrava, Op.cit, p 26. 

257 Hawar 

258Mike Hill, Hawar Islands, Miracle Publishing,2005. 
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جزیرة قطــر قــرار دارنــد و در غرب شبه ،260این جزایر در نزدیکی منطقۀ نفتی دخان 259هستند.

عمق است که هنگام جزر دریا این دو خشــکی بــه حدي کمآب دریا بین این منطقه و جزایر تا

شوند. با توسعۀ اکتشاف و استخراج نفــت قطــر و نفــت فــالت قــاره، ابعــاد یکدیگر متصل می

هــا مناقشــاتی بــین دو چندین سال بر سر مالکیــت ایــن جزیره 261تالف دو کشور بیشتر شد.اخ

قبیلۀ حاکم بر قطر مدعی بــود کــه منطقــۀ حــوار و » ثانیآل «در میان بود.  بحرین و قطر کشور

ثــانی گروه با آن به اشغال بحرین درآمده است و در اصل متعلق به قطر و خانــدان آلجزایر هم

کنند که این مناطق در فاصــلۀ بســیار کوتــاهی از قطــر قــرار گونه استدالل میی اینثاناست. آل

  اند؛ اما بیش از بیست کیلومتر از بحرین فاصله دارند.گرفته

ها قبیلۀ حاکم بر بحرین نیز مدعی بود که در سدة هجدهم پس از جنگ با ایرانی» خلیفهآل«

در  262م بحــرین و بوشــهر، منطقــۀ زبــارهحاک ناصرالمذکور ش. و شکست 1161م./  1782در 

غرب قطر را در حاکمیت خــود گرفتــه و در آن مســتقر شــده بــود. اختالفــات دو ساحل شمال

 1986خاندان حاکم در بحرین و قطر زمانی به اوج خود رسید که بالگردهــاي قطــري در بهــار 

نیِ ساحلی در فشســت باکارِ ساختنِ یک پستِ دیدهبهش.، کارگرانِ ساختمانیِ مشغول 1365م./

گري و دیبال در نزدیک ساحل قطر را ربوده و از آنجا دور ساختند. این کشــمکش بــا میــانجی

عربستان به پایان رسید و با عقد یک پیمان ترك مخاصمه، بحرین توافق کرد تأسیسات خود را 

ســرزمینی  ش. مسئلۀ اختالفات 1370م./ 1991که قطر در سال از منطقه خارج کند. اما هنگامی

المللی الهه ارجاع داد، اختالفات به اوج خود رسید و هر دو مــدعی شــدند کــه را به دیوان بین

                                                             
 

259Ange Clarke, The islands of Bahrain: an illustrated guide to their heritage. 

[Manama, Bahrain] (P.O. Box 5087, Manama): Bahrain Historical & 
Archaeological Society, 1981. 
 
260 Dukhan 

 .202-204، صص 1371مجتهدزاده، همان،  261

262 Zubarah 
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  263اند.هاي مورد کشمکش شدهرانی طرف مقابل در آبنیروهاي دریایی هر یک مانع کشتی

ش. در قطر بــه ســلطنت رســید،  1374م./ 1995خلیفه در سال بنبعد از این که شیخ حامد

محورانه با بحرین ـ در اي را ـ از جمله رویکرد مصالحهي داخلی و خارجی برجستههاسیاست

ش. نیز تالش کرده بود که با ارجاع ایــن مســئله  1370م./ 1991پیش گرفت. البته قطر در سال 

شدن ادعــاي قطــر عنواندلیل عدمالمللی دادگستري آن را حل نماید که متأسفانه بهبه دیوان بین

خصــوص اره دادگــاه تقاضــاي قطــر را نپــذیرفت. همچنــین پیشــنهاد بحــرین درنسبت بــه زبــ

ش.  1374م./ 1995گري عربستان در این زمینه هم مورد قبول قــرار نگرفــت. در ســال میانجی

رغم مخالفــت بحــرین بــا از ســرگیري وســاطت قطر بار دیگر از دیوان الهه خواست که علــی

ها ادامه داشت تا این که با ین دو کشور براي سالعربستان چندان هم مخالف نیست. اختالف ب

دلیل مشــارکت در خاطر جاسوسی در بحرین و اتهام قطر به بحرین بــهمحکومیت دو قطري به

ش. در راستاي برگرداندن امیــر بــه حکومــت باعــث بــه اوج رســیدن  1375م./ 1996کودتاي 

رین با بالگرد خود به قطر پناهنده اتهامات متقابل گردید. در این بین یک افسر نیروي هوایی بح

ش. نشست شوراي همکاري خلیجِ فارس در دوحه را بــه  1375م./ 1996شد. بحرین در سال 

ش. سفراي دو کشور براساس تنظیمــات و  1379م./ 2000خاطر اختالف تحریم کرد. در سال 

اختالفات بــا هــم  المللی دادگستري در راستاي بهبود روابط و بحث در زمینۀترتیبات دیوان بین

  264.مالقات کردند.

المللی دادگستري طی حکمی ش.، قضات دادگاه بین 1379اسفند 26م. / 2001مارچ  16در 

، به بحرین اعطا کردند و قطر همچنان حاکمیــت خــود را 5به  12جزایر حوار را با تعداد آراي 

در طول تاریخ پایــان  ترین مورد اختالف ارضیو از این طریق به طوالنی265بر زباره حفظ نمود

                                                             
 

263http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%

D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9
990137137 
264kamrava, Op.cit, pp. 31-32 

265CIA-The World Fact book,http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=443&code=qb&p1=3&p2=3&case=87&k=61&p3=
5k 



 تخصصی پژوهش در تاریخـفصلنامه علمی  124

 
 

المللی دادگستري اختالفــات مــرزي بحــرین و بنابراین، بر پایۀ رأي داوري دیوان بین 266دادند.

 267ش. به پایان رسید. بحرین همچنان جزایر حوار و قطعه الجراده 1379م./ 2001قطر در سال 

بــر پایــۀ ایــن  دست کشــید. جنان و زباره را در کنترل خود گرفت؛ اما از ادعاي خود بر جزیره

دســت آورد. هرچنــد ایــن تصــمیم ســبب اي از دریــا و منــابع آن را بــهرأي، قطر مناطق عمده

اي گردید؛ با این حال، قضات دادگاه الهه بــا هــدف مالحظههاي جدي و قابلگیري بحثشکل

ایــن همچنین در نتیجۀ  268از بین بردن بقایا و نتایج دوران استعمار این تصمیم را اتخاذ نمودند.

عنوان نماد دوستی بین دو کشور قطر و بحرین تصمیم قرار شد که پلی به اندازة سی کیلومتر به

ساخته شود که در صورت ساخت و نهایی شدن آن، بزرگترین پل جهان محسوب خواهد شــد. 

دهد و در نتیجۀ آن، از گردشــگران قطــري منــافع و این پل دوستی زباره را به بحرین پیوند می

قتصادي بسیاري نصیب بحرین خواهد شد. توافقنامۀ نهایی براي ساخت این گذرگاه در عواید ا

ش. آغــاز  1386م./  2008هاي آن از ســال برداريش. امضا شــد و نقشــه 1384م./ 2006سال 

عنوان بخشی از شــبکه گــاز هایی از جمله حمل گاز قطر به بحرین بهشده است. همچنین طرح

ت. اگرچه مشکالت و مسایل کوچک نظیر دستگیري اتفاقی صیادان، خلیجِ فارس ارائه شده اس

طور کــل روابــط دهد، بهتأثیر خود قرار میجانبه را تحتهمچنان وجود دارد و گاهی روابط دو

  269چندان بهبود نیافته است.

  اختالف سرزمینی و مرزي عربستان و قطر

بــه اواســط قــرن نــوزدهم  هاي مرزي و سرزمینی عربستان سعودي بــا قطــرپیشینۀ اختالف

گیــرد. عربســتان ســعودي مــدعی هــاي جنــوبی قطــر را دربرمیاي از زمینگردد و باریکهمیباز

و دو کشــور درمــورد مرزهــاي  شــرقی قطــر اســتسه مایل از ســواحل جنوبومالکیت بیست

                                                             
 

266 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain 
(Qatar v. Bahrain)http:// www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/iqb/iqbjudgments/ijudgment_20010316/iqb_ijudgment_200
10316.htm 

267 Al Jaradeh 

268 http://www.theestimate.com/public/032301.html 

269 kamrava, Op.cit, p. 32. 
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واقع در این منطقــه نیــز بــا یکــدیگر اختالفــات ارضــی دارنــد. 270» سلوا«غربی و خلیج جنوب

غربی قطــر واقع در جنوب» سلوا«نابراین، اختالفات مرزي و سرزمینی میان دو کشور از خلیج ب

  یابد.شرقی قطر امتداد میواقع در جنوب» خورالعدید«آغاز و تا 

واقع، عربستان از زمان تأسیس تاکنون همواره سیاست گسترش به طرف شــرق را دنبــال در

جزیرة عربســتان اســت. در راســتاي ایــن ط بر تمام شبهکرده و یکی از رؤیاهاي دیرینۀ آن تسل

رغم پیشنهاد خطوط مرزي متعدد و انعقاد قراردادهاي مرزي مختلــف هنــوز مــرز سیاست، علی

 1913بین قطر و عربستان مشخص نیست. از زمان انعقــاد نخســتین قــرارداد مــرزي در ژوئیــه 

ش.، عربستان بیش  1370م./ 1992ر نامۀ مرزي در دسامبش. تا انعقاد آخرین موافقت 1291م./

از صد کیلومتر به زیان قطر به طرف شرق وپنجاه کیلومتر به طرف شمال جزیرة قطر پیشــروي 

اند در ها خورالعدید را تصرف کرده و موفق شــدهها سعوديموجب این پیشرويکرده است. به

ه دو هدف خــود دســت ها ببر آن، سعوديشرق قطر به سواحل خلیجِ فارس دست یابند. عالوه

یکی آنکه ارتباط زمینی قطر را با امارات متحدة عربی قطع کــرده و ایــن کشــور را در اند؛ یافته

اند. این مسئله نگرانی قدیمی قطر مبنی بر ادغام این کشــور در عربســتان آوردهمحاصرة خود در

ند، شریک شــدن در اها به آن دست یافتهرا دوباره تقویت کرده است. هدف دیگري که سعودي

هاي ساحلی قطر در شرق این کشور است. همچنین باید اشاره کــرد کــه مرزهــاي دریــایی آب

عربستان با قطر در این منطقه و در غرب قطر یعنی در خلیج ســلوا هنــوز تعیــین نشــده اســت. 

 ش. که بعد از تجاوز عربســتان 1371م./آذر  1992نامۀ مرزي دسامبر موجب موافقتباألخره به

به قطر منعقد شده است، این کشور نــاگزیر گردیــد کــه بخــش دیگــري از اراضــی خــود را در 

  271غربی یعنی خلیج سلوا به عربستان واگذار نماید.جنوب

هــاي موجــود میــان عربســتان و قطــر را بایــد یکــی از همچنین باید ذکر نمود کــه اختالف

اي عرب حوزة خلــیجِ فــارس هاي مرزي و ارضی بین کشورهها و درگیريترین اختالفجدي

شود که بارزترین شمار آورد که هرازچندگاهی تشدید و موجب بروز تنش میان دو کشور میبه

                                                             
 

270 Selva Gulf 

، صــص 1374، تهران: قــومس، تحوالت مرزها و نقش ژئوپلتیک آن در خلیجِ فارساصغرجعفري ولدانی،  271

22-21. 
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گردد که درگیري مسلحانه بین دو کشور را به ش. بازمی 1370م./ 1992نمونه آن به اوت سال 

یــن درگیــري دنبال داشت و در نتیجۀ آن یک نظامی سعودي و دو نظامی قطري کشته شــدند. ا

مسلحانه موجب شد قطر در نوامبر همان سال شــرکت در جلســات شــوراي همکــاري خلــیجِ 

ش. ریــاض و  1371آذر  29م./ 1992دســامبر  20فارس در سطح وزیران را تحریم کند؛ اما در 

طور موقت بر اختالفــات خــود ش. و اجراي آن به 1344م./ 1965نامۀ دوحه با امضاي موافقت

موجب این قطعنامه عربستان سعودي چند کیلومتر از خــاك خــود را بــه و به سرپوش گذاشتند

  قطر داد.

اســت کــه » ابولخفوس«اختالف بر سر منطقۀ  یکی از مناطق مورد اختالف عربستان و قطر،

ش. تاکنون دو کشور با یکــدیگر درگیــري دارنــد. منطقــۀ الخفــوس در  1344م./ 1965از سال 

شود که عربســتان ســعودي آن را در به یک پایگاه دریایی منتهی مینزدیکی راهی قرار دارد که 

ایجاد کرد و خور العدید خلیج کوچکی است که در جنوب قطر واقع شده اســت » خور العدید«

ش. به عربستان داده شد. به عبارت دیگــر، پــیش از قــرار  1353م./ 1974نامۀ و بر مبناي توافق

اما منطقــۀ 272، از آنِ کشور امارات متحدة عربی بود؛ گرفتن آن تحت حاکمیت عربستان سعودي

توانــد بــه امــارات، شود که از این طریــق میابوالخفوس از این جهت براي قطر مهم شمرده می

ها اعتقاد دارند تصرف ایــن منطقــه توســط ترین شریک تجاري خود مرتبط شود و قطريبزرگ

بســتان منتهــی شــود و بــراي ارتبــاط و هاي زمینی قطر بــه عرشود تمام راهعربستان موجب می

  دستیابی به کشور امارات باید از خاك عربستان عبور کنند.

است. فاصلۀ دریایی این » حالول«از دیگر مناطق مورد اختالف میان عربستان و قطر جزیرة 

ونه کیلومتر است. بیستودویست» قوین«پنجاه کیلومتر و از جزایر ودویست» خارك«جزیره از 

رقی«و » مَهزَم«هاي نفتی ول در شرق قطر واقع شده و میدانحال هــاي از جملــه چاه» العِــدّ الشــَ

  نفتی نزدیک به آن هستند. جزیرة حالول همچنین داراي ذخایر و تأسیسات نفتی است.

دلیل شرقی قطر واقع شده و بــهکه در جنوب» خور العدید«همچنین دو کشور بر سر منطقۀ 

اخــتالف دارنــد. شود، نامیده می» جواهر خلیج«حلی بسیار زیبایش در قطر طبیعت بیابانی و سا
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خــور «ش. منعقده بین ریاض و امارات متحدة عربی بــر ســر  1353م./ 1974نامۀ قطر به توافق

نامــۀ جــده یــک معترض است و درگیري فوق همچنان ادامه دارد. زیرا بر مبنــاي توافق» العدید

کیلومتر از سمت شرقی خورالعدید به عربستان داده شد و از طریــق  پنجوباریکه به میزان بیست

  273عربستان یک خروجی به خلیجِ فارس از سمت شرقی قطر به دست آورد.

به گفتۀ پایگاه اینترنتی ایالف وابسته به عربستان سعودي در جریان نشست مشورتی ســران 

 ش. در شــهر ریــاض، 1384م./ 2005کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیجِ فارس در ماه مه 

صــباح االحمــد «پایتخت عربستان مسئلۀ برقراري آشتی میان عربستان و قطر مطرح و از شــیخ 

هایی بــردارد. عربســتان ، امیر کویت خواسته شد براي آشتی ریاض و دوحه گام»الجابر الصباح

امــارات براي انتقــال گــاز قطــر بــه  274»دلفین«ش. با احداث خط لوله  1385م./ 2006در سال 

اي بــه نــام هــاي ســرزمینی عربســتان (منطقــهمخالفت و ادعا کرده بود که این خط لولــه از آب

 1974عربستان بر این باور اســت کــه براســاس توافقنامــۀ 275کند.گذرگاه خورالعدید) عبور می

ش. جده، منعقده بین عربستان و امارات این منطقه نیز به عربستان تعلق دارد. امــارات  1353م./

هاي سرزمینی محدوده بیست مایلی شود که راهرویی بــین یز نگران است، عربستان مدعی آبن

به عربستان سعودي است کــه امــارات » زرکوه«امارات و قطر است و نتیجۀ آن تعلق منابع نفتی 

  .کنندبرداري میو قطر در حال حاضر از آن بهره

پنج واد خط ســاحلی بــه طــول بیســتاین منطقه داراي ذخائر نفتی فراوانی است که در امتد

کیلومتر به سواحل خلیجِ فارس در حد فاصل مرزهاي خاکی ابوظبی و قطر به خــاك عربســتان 

اســت کــه طبــق برآوردهــا » خیز الشــیبه«افزوده شده است که هشتاد درصد ذخائر نفتی منطقه 

مکعــب میلیون مترپنجاه وداراي بیش از پانزده میلیارد بشکه ذخایر قطعی نفت و حدود ششصد

ش. دولــت قطــر  1384م./ 2005هــا، در آغــاز ســال در ادامۀ این اختالف 276.گاز طبیعی است
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هــاي را به اتهام دست داشتن در ناآرامی» 277مرهبنی«هزار نفر قطري از قبیله تابعیت حدود چهار

اج کــرد. هاي آنها را ضبط و آنهــا را از قطــر اخــرش. لغو و تمامی دارایی 1376م./ 1997سال 

العرب یعنــی عربســتان کنــونی برشــمرد کــه مره را باید از جمله قبایل سرزمین جزیرهقبیلۀ بنی

ها پیش در مناطق جنوبی قطر سکنی گزیده و پس از تشــکیل کشــوري بــه افرادي از آن از سال

طر نام قطر به تابعیت این کشور در آمده بودند؛ اما پس از بروز اختالفات ارضی و مرزي میان ق

و عربستان، دوحه در اقدامی تابعیت حــدود چهــارهزار نفــر از افــراد ایــن قبیلــه را لغــو کــرد؛ 

که تعداد زیادي از این افراد به سمت مناطق شرقی عربستان رفتند و تعــداد دیگــري در طوريبه

 278صحرا سکونت گزیدند.

ان و رئــیس برنامــۀ ، برادر پادشــاه عربســت»العزیزبنطالل«این مسئله مورد اعتراض شاهزاده 

خلیجِ فارس در پشتیبانی از نهادهاي رشد و توسعۀ وابسته به سازمان ملل متحد واقع شــد و از 

اند، تجدید نظــر قطر خواست در اخراج هزاران قطري که صدها سال در آن منطقه زندگی کرده

نی و هــاي ســرزمیکند. به همین دلیل باید گفت که اختالف میــان ریــاض و دوحــه از درگیري

کــه ایــن دو کشــور در بســیاري طوريارضی فراتر رفته و وارد عرصه ساختاري شده اســت؛ به

  کنند.المللی مواضعی متضاد و در تعارض با یکدیگر اتخاذ میاي و بینموارد در سطح منطقه

همچنین در اجالس شانزدهم سران شوراي همکاري خلیجِ فارس، اختالف عربستان و قطر 

بیرکل شوراي همکاري شدت گرفت. هر یک از دو کشور قطر و عربســتان دو بر سر انتخاب د

بــا پــنج رأي » 279ابــراهیم حجــیالن«نفر را داوطلب این سمت کرده بودند که نمایندة عربســتان 

عنوان دبیرکل شورا برگزیده شد. امیر قطــر در اعتــراض بــه موافق در مقابل رأي مخالف قطر به

وان دبیرکــل شــورا اجــالس پایــانی را تحــریم و اعــالم کــرد هــر عنانتخاب نمایندة عربستان به

اجالسی که حجیالن دبیرکل سعودي در آن حضور داشــته باشــد، توســط کشــور قطــر تحــریم 

منزلۀ خروج موقت قطر از شوراي همکــاري تلقــی شــد. ایــن دو خواهد شد که این موضوع به

در بین کشورهاي این منطقه را کشور که هرکدام داعیۀ رهبري جهان عرب و تقویت نفوذ خود 
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دارند، در تالش هستند که دایرة نفوذ رقیب خــود را محــدود کننــد و نفــوذ خــود را گســترش 

  280دهند.

پیش از این منابع آگاه عربی از سفر محرمانۀ وزیر امور خارجه امارات بــه عربســتان بــراي 

ایــن منــابع افزودنــد هشدار دربارة توطئۀ قطر علیه امــارات و عربســتان ســعودي خبــر دادنــد. 

ژه که دوحه در توطئۀ خود علیــه ســوریه شکســت ویعربستان هدف بعدي توطئه قطر است؛ به

خورده است و آرزوي قطر این است که تنها کشور باثبات در جهان عرب باشد. البته عربســتان 

و نــزاع  ثبــات نشــان دهــدنیز از رقیب خود جا نمانده و در این زمینه تالش دارد که قطر را بی

اش کند کــه نمونــهمطرح می هاي خودخانوادگی در خاندان این کشور را هر از گاهی در رسانه

وابســته بــه ریــاض » العربیــه«خبر طرح کودتا در این کشور بود که اخیراً از سوي شبکۀ خبري 

 هاي قطر در قبال منطقــه،ها نیز از گذشته به دالیل مختلف از جمله سیاستمنتشر شد. سعودي

ثبــاتی در قطــر اســتقبال هاي خانوادگی بــین خــود، از بیو رقابت» الجزیره«هاي شبکۀ سیاست

کنند و ریاض حال حاضر را زمان مناسبی دانست که با تولید خبر، فضاي داخلی قطر را بــه می

رغم اینکــه دهــد کشــورهاي امیرنشــین علــیها نشــان میچالش بکشد. ایــن واکــنش ســعودي

اي گذارنــد، روابــط بســیار شــکنندهرا در شوراي همکاري به نمــایش می شانهمبستگی روابط

رونــد. ثبــاتی بــراي کشــور مقابــل پــیش میدارند و تا حد براندازي یکدیگر و تمایل بــراي بی

هــاي اي بین قطر و عربستان و رقابت براي کسب حوزههاي منطقهاختالفات مربوط به سیاست

ها با تکیه بر فقــدان آزادي و از طریــق رســانۀ ده و قطريهاي آنها شجدید نفوذ باعث درگیري

کنند که این اقدامات خشم سران سعودي را بــه همــراه ها حمله میشدت به سعوديالجزیره به

  281داشته است.

  اختالف سرزمینی و مرزي امارات متحدة عربی با عربستان

ت فراوانی با همســایگان تأسیس بودن داراي اختالفاعلت تازهبه	کشور امارات متحدة عربی

برخــی بــر ایــن  .خود است که علت این اختالف به نظر کارشناسان ریشه در دو نکتۀ مهم دارد

                                                             
 

مقاالت سلســله، »هــاشــوراي همکــاري خلــیجِ فــارس: بررســی مواضــع و جهــت گیري«رضــا پاکــدامن،  280

 .1374نه، هاي علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیا، تهران: مرکز پژوهششناسیخاورمیانه

281 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911005001213 



 تخصصی پژوهش در تاریخـفصلنامه علمی  130

 
 

که انگلستان طراح آن بوده و در بسیاري از مناطق خاورمیانه پیاده شده،  ايباورند نوع مرزبندي

هی دیگر از کارشناسان اي شده است. گرواي و قبیلهموجب بروز اختالفات قومی، زبانی، طایفه

هاي کشورهایی تازه شکل گرفته است؛ ها از خصوصیات و ویژگینیز اعتقاد دارند این اختالف

زمینی یا منابع فسیلی در مرز مشترك دو کشور واقع شده باشــد و در ویژه زمانی که منابع زیربه

هایی از ت بر بخشتري باشد، ادعاي مالکیاین صورت کشوري که داراي تاریخ سیاسی طوالنی

بــر ذکــر دو علــت نماید. اما درباره امارات متحدة عربی عالوهتأسیس را میسرزمین کشور تازه

شده، باید علت دیگري را نیز به آن اضافه کرد و آن اینکه امارات متشکل از چنــد امیرنشــین یاد

کشــور سیســتم  اي فراوانی درون خویش است؛ به همین دلیل سران ایــنداراي اختالفات ریشه

فدرالی را براي ادارة سرزمین چند تکــۀ خــود اتخــاذ کردنــد، تــا بتواننــد بــا وجــود اختالفــات 

  .گانه تحت یک پرچم واحد قرار گیرندهاي هفتامارت

با این حال در طول حدود چهار دهه این کشور شــاهد اخــتالف نظــر بســیاري بــین هفــت 

ی امارات با دیگر کشورها مطــرح شــده، نــوعی امیرنشین بوده و تنها زمانی که اختالفات خارج

امــارات متحــده عربــی هــر از چنــدگاهی بــا طــرح  .اتحاد میان هفت امارت بوجود آمده است

صورت موقت اي از سرزمین کشورهاي همجوار خود توانسته بهادعاهاي واهی بر مالکیت خطه

ست کــه صــرف نظــر از این درحالی ا .ور شدن اختالفات در داخل خود جلوگیري کنداز شعله

ها نیــز هاي امــارات بــا یکــدیگر، در داخــل هــر یــک از امیرنشــیناختالفات داخلی امیرنشــین

، »مکتــومشــیخ راشــد آل«شــود و گــواه بــر ایــن مــدعی درگیــري اختالفات داخلــی دیــده می

است که در نهایت نیز یکی از فرزندان » مکتوم«و » حمدان«وزیر امارات با دو فرزندش نخست

 .ش را مورد ضرب و شتم قرار دادپدر

وزیر و شدت این اختالفات به حدي بود که در تمام امارت دبی که مملو از تصاویر نخست

آوري شــدند و امــروز در وزیر به دستور پدر جمعفرزندش بود، تمامی تصاویر فرزندان نخست

هــا ک از امارتهمچنین هر ی شود.وزیر امارات نصب میدبی فقط تصویر حاکم دبی و نخست

ســکونت اقــوام متنــوع کــه بــا هــم  .در بین خود و با امارت مجاور نیز اختالفات مرزي دارنــد

ها و ها، مالکیها، شافعیسنخیت چندانی هم ندارند، وجود پیروان مذاهب مختلفی چون حنبلی

 ساختارهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مجزا و بافت اجتماعی مختلف و متعارض، از جملــه



  131...   هاي سرزمینی و مرزي در میان کشورهاي جنوبی خلیجِ فارساختالف

 

ها از یکدیگر و بروز اختالفات میــان آنهــا عواملی است که باعث جدایی کامل هریک از امارت

 282شود.می

ادعاهاي ارضی عربستان نســبت بــه امــارات متحــده عربــی دو ســوم خــاك ایــن کشــور را 

، »لیــوا«، »284العــین«، »283بــوریمی«خیز امــارات هماننــد گیرد و شامل مناطق آباد و نفتمیبردر

هاي زیادي ش. کشمکش 1334-1331م./ 1952-55هاي شود. در سالمی 285»زراره« و» ظفره«

ش. عربستان در مقابل انصراف  1353م./ 1974بر سر واحۀ بوریمی روي داد تا این که در سال 

برداري از بوریمی به مناطق استراتژیک غرب امارات به نام خورالعدید دسترسی پیدا کرد و بهره

  286صورت انحصاري به دست آورد.ره را بهاز میدان نفتی زرا

منطقۀ نفتی العدید در قلمرو امارات متحدة عربــی اســت کــه عربســتان داعیــۀ آن را دارد و 

ـهاي بسیاري بین این دو کشور بر اثر این اختالف رخ داده است.روابط ریاضتاکنون خشونت

آن به مشــکالت مــرزي اي از ابوظبی در یک سال اخیر دچار چالش جدي شده که بخش عمده

در گزارشــی نوشــت: اختالفــات » القــدس العربــی«گردد. چندي پیش نیز روزنامه میطرفین بر

رود کــه ایــن اي شده و انتظــار مــیمرزي میان عربستان و امارات متحدة عربی وارد مرحلۀ تازه

ببــرد.  تنها دیگر کشورهاي عضو شورا، بلکه ماهیت اساســی آن را نیــز زیــر ســؤالموج تازه نه

ســو و ادعاهــاي ارضــی امــارات متحــده از ســوي دیگــر فتیلــۀ خواهی عربستان از یکتمامیت

شدت افــزایش داده و انتظــار رغم ادعا درمورد وجود هماهنگی میان دو کشور بهاختالفات را به

   287تر شود.رود که دور تازة اختالفات علنیمی

اســت. » 288بــوریمی«ر اشــاره گردیــد ـ تطور که پیشاز جمله مناطق مورد اختالف ـ همان
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شرقی اي است پرآب و سرسبز داراي ذخایر نفتی که در فاصلۀ صد مایلی جنوببوریمی منطقه

گیــرد. برمیها را درابوظبی واقع شده است و چند دهکدة سرسبز و منــاطق آبــادان و نخلســتان

دلیل ادعــاي . بــهش 1328م./ 1949اختالف و مناقشه بر ســر بــوریمی نخســتین بــار در ســال 

اي از قلمرو ابوظبی که در آن نفت وجود داشت، ایجــاد عربستان سعودي نسبت به بخش عمده

کــرد؛ زیــرا واحــۀ گردید. عربستان بر مبناي سابقۀ تاریخی و مــدارك مالیــاتی ایــن ادعــا را می

ادعــا از  سعود اشغال شده بود و ایــنبنبار از سوي اجداد پادشاه سعودي عبدالعزیزبوریمی یک

نقل به عربســتان خــدمات ارائــه وهاي تحقیقاتی و حملسوي شرکت نفتی آرامکو که در زمینه

ش. یک گروه کوچک از نگهبانــان عربســتان  1331م./ 1952شد. در سال نمود، حمایت میمی

سعودي به دستور امیر سعودي وارد قلمرو ابوظبی شدند و یکی از روســتاهاي عمــانی بــه نــام 

ر واحه بوریمی را اشغال کردند. عربستان ادعا کرد که آن روســتا بخشــی از اســتان د 289حماسا

شرقی عربستان است. سلطان مســقط و امــام عمــان نیروهــاي خــود را بــراي بیــرون انــداختن 

عربستان جمع نمودند؛ اما با اقدامات بریتانیا متقاعد گردیدند که از ایــن کــار خــودداري کننــد. 

 1954جــوالي  30المللی به خود گرفــت. در تدریج ابعاد بینبوریمی به بنابراین اختالف بر سر

المللــی ارجــاع داده ش. قرار شد کــه اخــتالف مــذکور بــه دادگــاه داوري بین 1333مرداد  8م./

الشعاع قــرار کرد با دادن رشوه این روند را تحتکه عربستان سعودي تالش میحالیدر 290شود.

د داوري در ژنو آغاز به کار کرد و بر مبناي آن طرف ســعودي ش. رون 1334م./ 1955دهد. در 

بیش ادامه داشــت تــا ایــن ومجبور شد که حماسا را ترك کند. این مناقشه براي چندین سال کم

کــه بــین ســه  291اساس توافقنامۀ جــدهش. بر 1353مرداد  30م./ 1974آگوست سال  21که در 

عنوان منبــع بــالقوة درگیــري بــین ســه ا همواره بــهظاهر فیصله پیدا کرد؛ امکشور منعقد شد، به

ش.، تــا  1353م./ 1974شایان ذکر است که مفاد و بندهاي توافقنامۀ  292کشور باقی مانده است.
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ش.، شش روســتا  1353م./ 1974براساس توافقنامۀ  293ش. فاش نگردید. 1374م./ 1995سال 

بان ظفره به امارات متحدة عربی تعلق اي از بیااز جمله العین و قسمت عمده در منطقۀ بوریمی،

براساس مادة سه توافقنامه نیز، تمام منابع هیــدروکربنی در زراه متعلــق بــه پادشــاهی  294گرفت.

  295ها به آن کشور داده شد.برداري از آنعربستان گردید و حق استخراج و بهره

و امــارات ش. نیز این اخــتالف مــرزي بــین عربســتان  1384م./ 2005فوریه  22در تاریخ 

هایی را از کشور خود به چاپ و انتشار رســاند کــه در آن جدي شد. امارات متحدة عربی نقشه

کشور امارات به سمت غرب و تا نزدیکی قطر گسترش یافته است. مسئولین عربســتانی معتقــد 

ش. دربــارة مرزهــاي دو کشــور عمــل  1353» /جــده 1974«بودند که امارات برخالف قرارداد 

گران سیاسی اعتقاد دارند که منشأ بحــران بــه تالفــی اقــدام که برخی تحلیلدرحالی کرده است؛

عربستان در راستاي فشار بر امارات به دلیل خروج این کشــور از پــول عربــی بــوده اســت. بــه 

عبارت دیگر، پس از آن که دبیرخانۀ شوراي همکاري خلیجِ فــارس مقــر بانــک مرکــزي پــول 

به عربستان واگذارکرد، دولت امارات در اعتراض به این امر خــود واحد کشورهاي این شورا را 

حــدودي بــه دنبالِ این اقدام امارات، تشکیل پــول واحــد عربــی تارا از این طرح کنار کشید. به

حاشیه رفت و اجراي این طرح براي مدتی به فراموشی سپرده شد و با وجود ســفر چنــد مقــام 

وجود تگو براي بهبود روابط دو کشور که درپی این تصمیم بهپایۀ عربستانی به امارات و گفبلند

امــارات ش.،  1385م./ 2006در ســال  296ابوظبی همچنان تیــره اســت.ـآمده بود، روابط ریاض

اش را مطالبــه رفتهدســتهاي ازصورت گسترده دوباره این اختالف را مطرح کرد و ســرزمینبه

   297نمود.

خود خواست براي سفر به عربستان گذرنامه تهیه کنند  وزارت خارجه امارات از شهروندان

                                                             
 

293http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Jeddah 

294 http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/050223/2005022318.html 

295 Richard Schofield, Evans K. Elizabeth. (eds), Arabian Boundaries: New 

Documents:1966-1975, Cambridge University Press, 2009, p.viii–xv. 

296 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1391100500121 

297 http://www.washingtoninstitute.org/print.php?template=C05&CID=2431 



 تخصصی پژوهش در تاریخـفصلنامه علمی  134

 
 

ش. در اقدامی غیرمنتظره تردد اتباع دو کشــور را بــا 1388م./  2009و عربستان نیز در آگوست 

کارت شناسایی ممنوع کرد و اتباع امارات را که تا پیش از این فرمان وارد عربستان شده بودند، 

امارات در ریاض کرد. این تصمیم ســرگردانی تعــداد وادار به دریافت مجوز خروج از سفارت 

هــا را واداشــت بــراي شماري از اتباع امارات در مرزهاي عربستان را بــه دنبــال داشــت و آنبی

هزار کیلومتري مرز عربستان تا ریاض را طی کننــد. دلیــل دیگــر ایــن یک دریافت مجوز فاصل

وي کارت شناسایی شهروندان این کشــور اي از کشور امارات بر رترسیم نقشه	واکنش عربستان

 1353م./ 1974گرفته توسط دو کشور و قرارداد مــرزي ســال بود که با مرزبندي کنونیِ صورت

هاي ملی اتبــاع خــود خــاك امــارات را ش. مغایرت داشت. دولت امارات در نقشه روي کارت

دلیل انتخاب ات بهش. امار 1388م./ 2009همچنین، در سال  298متصل به قطر ترسیم کرده بود.

عنوان مرکز مالی این کشورها، با ایجاد یک واحد پولی مشترك بین اعضاي شــوراي عربستان به

هاي اتحــاد اقتصــادي بــین ایــن کشــورها را از بــین همکاري خلیجِ فارس مخالفت کرد و نطفه

  299برد.

  اختالف سرزمینی و مرزي عمان با امارات متحده عربی

ند سایر کشورهاي عربی حوزة خلیجِ فارس داراي اختالف مرزي و عمان و امارات نیز همان

سرزمینی هستند. امارات بین دو قسمت شمالی و جنوبی عمان جــدایی انداختــه اســت. عمــان 

» 302شارجه«و »301فجیره«از طریق  300»مسندم«جزیرة خواهان راهی است که آن کشور را به شبه

واســت عمــان بــوده و ایــن مخالفــت ســبب که امارات مخالف ایــن درخحالیمتصل نماید؛ در

 1991ش. گردید و دو کشــور تــا مــه 1358م./  1979درگیري مسلحانه بین دو کشور در سال 
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البتــه عمــان بــا دریافــت  303ش. از هرگونه روابط کامل دیپلماتیک خودداري نمودنــد. 1378م./

شــت و بــا کمک مالی ساالنه از امارات متحدة عربــی، ادعاهــاي ارضــی خــود را مســکوت گذا

 304برقراري روابط سیاسی و سفر متقابل سران دو کشور، اختالفات موجود شدیداً کاهش یافت.

صــورت یــک منبــع تــنش جزیرة مســندم بهبا این وجود اختالفات بین عمان و امارات در شــبه

ش. بین دو کشور بــر  1378آبان  17م./ 1992نوامبر  8اي که در گونهآمده است. بهمدت دربلند

 305منطقۀ مسندم برخورد نظامی صورت گرفت و چند نفر از افراد دو کشــور کشــته شــدند. سر

ش. درخصــوص  1378م./  1999دو کشور از تبادل سفیر خودداري کردند تا این کــه در ســال 

  مرز آنها توافقی صورت گرفت.

  اختالف سرزمینی عمان با عربستان

اکنــون عمــان بــا داشته است؛ اما همعمان در گذشته با عربستان سعودي هم اختالف ارضی 

هــاي مــالی مندي از کمکدرك موقعیت برتر عربستان در شوراي همکاري خلیجِ فارس و بهره

اش را بهبود بخشید. البته دیدار ملــک آن کشور، مشکالت موجود را حل کرد و روابط خارجی

 306ات مــرزي بــود.فصل دائمی اختالفوش. از مسقط، آغازي براي حل 1368م./ 1989فهد در 

دلیل اختالفات تاریخى و مــذهبى خــود بــا عربســتان ســعودى همــواره ایــن کشــور را عمان به

کند. عربســتان ســعودى و عمــان بــر ســر کنتــرل عنوان رقیب و دشمن دیرینۀ خود تلقى مىبه

هاى نظامى پیدا کردنــد و اکتشــاف نفــت در دهــۀ خورد و درگیرىوهاى بوریمی بارها زدواحه

هاى جدى بیشترى بین طرفین منجــر شــد؛ زیــرا بحــران ایــن در مناطق عمان به درگیرى پنجاه

بــردارى از منــاطق زیرزمینــى آن منظور بهرهمنطقه تا حدودى از رقابــت آمریکــا و انگلــیس بــه

و بــرادرش طالــب » علیبنغالب«ها بود که از امام سرچشمه گرفته بود. همچنین عربستان سال

ش.  1350م./ 1971کرد؛ لکن با سفر سلطان قابوس به ریاض در ســال مىعلیه سلطان حمایت 

امــامیون عمــان دســت و عربستان از حمایت نهضــت همۀ اختالفات در ظاهر کنار گذاشته شد 
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کشید؛ با این وجود، به امام غالب و برادر خــود طالــب درخــاك خــود پنــاه داد. اخــتالف بــین 

الخالی که در مقاطع مختلف بین دو کشــور عربستان و امارات بر سر واحۀ بوریمی و منطقۀ ربع

ه ایــران متوقــف امــا پــس از پایــان جریان داشته است، ظاهراً در طول جنگ تحمیلى عراق علی

  .ها مطرح شدجنگ مجدداً از طرف سعودى

خصومت و کینۀ شدید دو مذهب اباضیه و وهابیت نیز همواره یکى دیگر از موارد اختالف 

ها معتقدند که وهابیت کفر و الحــاد اســت؛ بــه سعودى و عمان بوده است. اباضى بین عربستان

توانسته در عمان نفوذ کنــد. عوامــل فــوق موجــب شــده کــه همین دلیل مذهب وهابى تاکنون ن

ها پیوسته با سوءظن و عدم اعتماد به عربستان سعودى نگریســته و حاضــر بــه پــذیرش عمانى

هــا بــا درك موقعیــت برتــر عربســتان در مجموعــۀ طلبى آنهــا نباشــند. عمانىسیادت و قدرت

هــاى مــالى آن فاده از کمکســو و امکــان اســتکشورهاى شوراى همکارى خلیجِ فــارس از یک

اند مشکالت خود را با عربستان حل نموده و روابط خــوبى بــا کشور از سوى دیگر سعى کرده

دنبال دیدار خصوصى فهد پادشاه عربســتان ســعودى از آن کشور برقرار نمایند. در این راستا به

افــق کردنــد کــه ش. از مسقط، دو کشــور تو 1368مهر  1آذر تا  30م./ 1989دسامبر  23تا  21

طور کلى انگیزة عمان از حل مشکالت مــرزى گذارى کنند. بهمابین خود را عالمتمرزهاى فى

توان در سیاست این کشور جهت کاهش تشنج و ایجاد موازنۀ قوا در با عربستان سعودى را مى

  307سعودى جستجو کرد.مندى از منابع مالى سرشار عربستان منطقه و همچنین بهره

  نتیجه

گردد که اختالفات ارضی و مرزي میان کشورهاي ا توجه به آنچه که بیان گشت روشن میب

حاشیۀ خلیجِ فارس که از عصر استعمار انگلستان به جا مانده، کماکان به قوت خود باقی است 

که بــراي آن صــورتیو این نشان از عدم توافق این کشورها بر سر مســایل ســرزمینی دارد و در

بستري چالشی براي امنیت این منطقۀ استراتژیک خواهد  ناسبی صورت نگیرد،گذاري مسیاست

واقع عواملی نظیر شیوة زنــدگی قبیلــه اي، زبــان، دیــن و ... از جملــه عناصــر مشــترك بود. در
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اي و مذهبی، اختالفات در کشورهاي منطقۀ جنوب خلیجِ فارس و مواردي نظیر اختالفات فرقه

رضی و مرزي از جملــه عوامــل افتــراق کشــورهاي ایــن منطقــه سیاست خارجی و اختالفات ا

قوقی را در این خصوص گردد؛ هرچند دالیل مختلفی اعم از تاریخی، سیاسی و حمحسوب می

ناپــذیري را لطمــات جبرانتوان بر شمرد. در هرصورت عدم کنترل و به فعلیت رسیدن آنها، می

واقع کشورهاي جنوبی خلیجِ فارس هــر دربه شوراي همکاري خلیجِ فارس وارد خواهد آورد. 

هســتند و در » بازي با حاصل جمــع صــفر«کدام به دنبال منافع حداکثري خود براساس فرمول 

این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نیستند. کشورهاي این منطقه در راستاي خروج از این وضــع 

خالــت هرگونــه قــدرت نابسامان ارضی و مرزي باید سیستمی را طراحــی نماینــد کــه بــدون د

کارگیري تــدابیر سیاســی و اي و مشارکت تمامی کشورهاي منطقه و نیز بــهکرانهخارجی و غیر

  فصل اختالفات دست یازد.وبتواند به حل حقوقی،
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