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چكيده
رقابت و تنا سالهاي اخير بين عربستان سعودي و قطر ،موضوعي ريشهدار بوده که نبايد داليل آن را صرفاً
در مسائل هويتي ،ايدئولوژيکي و سياسي جستجو کرد .مهمترين وجه رقابتهاي اين دو کشور ناشي از انگيزههاي
ژئوپليتيکي متأثر از پوياييهايي ژئواکونوميکي است .اولين نشانه اين رقابتها از سال  1995و در نتيجه اختالفات
طوالني بر سر منابع گاز طبيعي به وجود آمد .از همان زمان گاز طبيعي به عنوان مهمترين پيشرانه رقابتهاي دو
کشور محسوب شده است .اين مقاله با استفاده از روش توصيفي ،تحليلي و تکيه بر منابع کتابخانهاي و بررسي
تمام اطالعات در دسترس در پي تبيين ژئواکونوميکي رقابتهاي عربستان و قطر از منظر اقتصاد سياسي به عنوان
يکي از پايههاي اصلي تحليل مناسبات ژئوپليتيکي است .نتايج نشان ميدهد ،ابعاد مختلف رقابتهاي
ژئواکونوميکي قطر و عربستان را ميتوان در مسائلي چون کناهاي منطقهاي رقابتهاي گازي عربستان و قطر،
کناهاي بينالمللي رقابتهاي گازي قطر و عربستان ،رقابت در سرمايهگذاريهاي بينالمللي ،رقابت در خطوط
هواپيمايي و توريسم ،رقابت در حوزه رسانهاي و رقابتهاي ورزشي دستهبندي کرد.
واژههاي کليدي :ژئوپليتيک ،ژئواکونومي ،اقتصاد سياسي ،عربستان ،قطر.

نويسنده عهدهدار مکاتبات

E-mail: mossalanejad@ut.ac.ir
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.1مقدمه
برخالف تفکر رايج متأثر از فضاي جنگ سرد ،امنيّت ،امروزه صرفاً بعدي نظامي ندارد ،بلکه
وجه اقتصادي آن در رقابتها و کناهاي بازيگران مختلف از اثرگذاري بيشتري برخوردار است.
در همين راستا تحوالت و قواعد ژئواکونوميکي سهم بيشتري از ابعاد تحليلي و تبييني روابط
بازيگران در مقياسهاي خرد و کالن را به خود اختصاص داده است .از اين رو قرن بيست و
يکم را ميتوان دوره تسلط مفاهيم جديدي چون ژئواکونومي و اثرگذاري اقتصاد سياسي دانست.
در واقع دوران انديشه «ژئواکونومي» عصر جديدي است که نقا کشورها و کنشگري آنها ،منوط
به توانمنديهاي اقتصادي نقاآفريني است .از اين رو نياز به تحليل اقتصاد سياسي به عنوان
يک چارچوب مفهومي در تحليل مناسبات قدرتها در سطوح مختلف ميتواند به عنوان بعد
نويني از تحليلهاي استراتژيک قلمداد شود .در جهان امروز  ،الزامات فضاي مجازي و شبکهها،
همه کشورها را در سطوح مختلف داراي رقباي بالفعل و بالقوهاي نموده است .در جريان رقابت
دو کشور ،گسترش حوزه نفوذ و اعمال قدرت بيشتر ،استفاده از تاکتيکهاي سياسي و اقتصادي
و يا تسلط بر يک قلمرو خاص مي تواند باعث تغيير روند رقابت به نفع يک طرف و به ضرر
طرف ديگر شود .در همين چارچوب يکي از هوشمندانهترين اقدامات مديران و تصميمگيران
ارشد هرکشوري ،به کارگيري ابزارهاي نرم در پيشبرد مقاصد و اهداف ملي
است( .)Mohammadifar et al,2019:226ميتوان ادعا کرد که ،اقتصاد سياسي بر دو بنيان اساسي
يعني ويژگي گروههاي اجتماعي و ويژگيهاي دولت استوار است( Moemeni and

 .)zamani,2013:10هر نظام سياسي ،داراي اقتصاد سياسي ويژه و مختص به خود ميباشد و
مسير تخصيص منابع کمياب را ميان رقابت کنندگان تعيين مينمايد( .)Edel,2001:67شايان ذکر
است :امروزه ،امر اجتماعي با تمرکز بر مسائل مالي و اقتصادي در تحليلهاي سياسي و جامعه
شناختي را نميتوان کنار گذاشت( .)Clark and Harvor,2010:427منطقه خاورميانه يکي از
مهمترين و پرتنا ترين مناطق جهان است که بستري براي درگيري  ،همکاري و رقابت شده
است .اگرچه راديکاليزه شدن تحوالت خاورميانه در سالهاي بعد از جنگ سرد ماهيت
ايدئولوژيکي و ژئوپليتيکي داشته و خواهد داشت( .)Mossalanejad,2014:8يکي از مهمترين
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الگوهاي رقابتي در خليجفارس ،رقابتهاي ايدئولوژيکي است که رقابتهاي سياسي و اقتصادي
را نيز در پي دارد .عليرغم حمايتهاي ظاهري و باطني شيخنشينهاي خليجفارس ،روابط دو
يا چند جانبه آنها متأثر از تحوالت مختلف دچار نوسانات و گاه تناهاي سياسي شديد شده
است .روابط قطر و عربستان بويژه پس از ناآراميهاي جوامع عربي در ابعاد و مقياسهاي مختلفي
قابل بررسي و تحليل است .عربستان و قطر عليرغم اشتراکات سياسي و هويتي رقابتهاي
زيادي با يکديگر در سيستم ژئوپليتيکي خليجفارس دارند .قطر با جمعيتي اندکي بيا از 2
ميليون نفر و مساحت  11 ،493کيلومتر مربع  ،در زمره کشورهاي ريز قدرت دستهبندي ميشود،
اما اين کشور به واسطه ذخاير گسترده هيدروکربني و پيگيري اهداف بلند پروازانه در حال
برجسته کردن خود به عنوان يک بازيگر تأثيرگذار در منطقه است .از سوي ديگر عربستان
سعودي که داعيه رهبري جهان اسالم را دارد  ،تحرکات قطر و نقاآفريني آن را در موضوعات
منطقهاي و فرامنطقهاي به مثابه تهديدي براي خود تلقي ميکند .در رابطه با اختالفات و
رقابتهاي قطر و عربستان به مواردي همچون رقابت بر سر رهبري منطقهاي در جهان عرب،
اختالفات سرزميني و ادعاهاي دو کشور نسبت به يکديگر و تفکرات اخواني حاکم بر حاکميت
و سياست مي توان اشاره کرد که در منابع گوناگون بدانها پرداخته شده است .از اين رو اين
مقاله با بهرهگيري از رهيافت ژئواکونومي در پي تحليل رقابتهاي قطر و عربستان از منظر اقتصاد
سياسي در راستاي هژموني طلبي منطقهاي است.
 .2روش پژوهش
روش اصلي مقاله حاضر  ،تحليلي  -تبييني با استفاده از چارچوب ژئواکونومي در راستاي تبيين
رقابت هاي عربستان و قطر از منظر اقتصاد سياسي است .در اين راستا از منابع کتابخانهاي و
اسنادي استفاده شده است.
 .3مباني نظري
 .3-1اقتصاد سياسي

از ديدگاه روششناسي ،علم اقتصاد بيشتر رويکردي اثباتي و فارغ از ارزشها را تعقيب ميکند
و رسالت اصلي خود را کميپذيري شاخصهاي اقتصادي رويکردهاي تجربي و علوم انساني
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ميداند در حالي که در اقتصاد سياسي تاکيد بر جنبههاي هنجاري و کيفي پديدههايي است که
مورد تحليل و مطالعه قرار ميگيرد( .)Mossalanejad,2019:6اقتصاد سياسي بخشي از دانا اقتصاد
است که از رابطه ميان سياست و اقتصاد و بويژه از نقا قدرت سياسي در تصميمگيريهاي
اقتصادي بحث ميکند .به بيان دقيقتر موضوع اقتصاد سياسي عبارت از بررسي جريانات
اجتماعي و نهادهايي که از طريق آنها ،گروههاي معيني از طبقات داراي نفوذ اقتصادي  -سياسي،
تخصيص منابع کمياب را در جهت ايدئولوژي و منافع خود مهار ميکنند( Moemeni and

 .)zamani,2013:10بنابراين يکي از مباحث عمده اقتصاد سياسي برنامهريزي و تخصيص منابع
مالي است ،طبق اين چارچوب سياست و اقتصاد شبيه هم هستند زيرا هم در کارکردهاي سياست
و هم در کارکردهاي اقتصاد ،تخصيص و توزيع منابع نهفته است .بطوري که شکلگيري
حکومت ،نهادها و مستندات سياسي(قانون و برنامهريزي) در جهت حفظ نظم و توزيع بهينه
منابع نظير کاالهاي عمومي و دستيابي به توسعه ميباشد .نقطهي مشترک تمام نظريهپردازان
اقتصاد سياسي مؤيد اهميت نقا سرآمدان اقتصادي و قدرتمندان سياسي در توزيع و تخصيص
اين منابع ميباشد( .)Shreapoor,2019:175اقتصاد سياسي با چيزي بيا از بررسي کارکردهاي
محض اقتصادي ،همانند عرضه و تقاضا سرو کار دارد و بيشتر با حوزههاي سياست،
جامعهشناسي و از جمله با سکونتگاههاي جغرافيايي اجين شده است( .)Gallaher,2009:133در
ديدگاه اقتصاد سياسي فضا تأکيد بر آن است که چشم انداز در ارتباط تنگاتنگ با شيوهي توليد
اقتصادي و عملکرد نيروهاي اجتماعي و سياسي شکل ميگيرد( .)Zieleniec,2007:2در اقتصاد
سياسي منافع ناهمگون گروههاي اجتماعي ،شکلگيري تضاد اجتماعي حاصل از سياستگذاري،
تأثير بازتوزيع منابع بر قدرت سياسي رقيب و دستکاري سياسي بازارهاي اقتصادي نيز مورد
مطالعه قرار ميگيرد.
 .3-1-1اقتصاد سياسي داخلي و بينالمللي

تعامالت اقتصاد سياسي در هر دو عرصه داخلي و بينالمللي جريان دارد .تمايز ميان دو حيطه
داخل و خارج معطوف به بنيانهاي نظريه شکلگيري دولتهاي ملي و به ويژه مسئله حاکميت
ملي دولتهاي مستقل است .شايان ذکر است :اين امر از سوي صاحب نظران واقعگراي سياست
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بين الملل نيز مورد تاکيد قرار گرفته است .امروزه با نفوذپذير شدن حاکميت ملي کشورها ،به
سبب گسترش ارتباطات بينالمللي و شکلگيري الگوهاي جديدي از حاکميت ميان کشورهاي
توسعه يافته يا در حال توسعه ،تمايز ميان داخل و خارج به شدت تحت تأثير قرار گرفته و
مرزهاي معنايي آن در حال تغيير و تحول است .با وجود اين هنوز هم ميتوان در روابط اقتصادي
به جنبههايي اشاره کرد که نشان دهنده نقا دولتها در روابط اقتصادي داخلي ،منطقهاي و
جهاني است .سرشت و قلمروي مشارکت يک کشور در اقتصاد جهاني به شدت متأثر از
تصميمات سياسي اتخاذ شده در داخل مرزهاي آن کشور ميباشد  ،در درون مرزهاي يک کشور
گروههاي مختلفي در عرصه روابط اقتصادي جهاني حضور مييابند که منافع آنها منجر به بروز
کشمکا هاي سياسي و در نتيجه ارتقاء نقا دولت به عنوان مرجع نهايي حل منازعه در داخل
خواهد شد .از يک سو دولتها با اتخاذ سياست هاي پولي و مالي بر مناسبات اقتصادي داخلي،
تأثير مي گذارند و از سوي ديگر ،ميزان موفقيت آنها در افزايا رفاه اقتصادي به ماندگاري بيشتر
آنان در رأس قدرت ميانجامد( .)Mossalanejad,2019:8از سوي ديگر در عرصه اقتصاد سياسي
مناسباتي برقرار است که عليرغم ميل و خواسته دولتها در روندهاي اقتصادي تاثيرگذارند:
اين دسته از مناسبات خارج از حوزه اقتصاد سياسي داخل قرار ميگيرد و تحت عنوان اقتصاد
سياسي بينالمللي از آن ياد ميشود .در واقع کشورهاي گوناگون از طريق مذاکره و توافق با
يکديگر ،وارد تعامالت اقتصادي مي شوند .البته ،برتري آنها در عرصه مناسبات قدرت ،نقا
موثري در تعيين ميزان دفاعشان از ورود بر عرصه مناسبات اقتصادي دارد .بر اين اساس ،مناسبات
اقتصادي بر اساس ميزان قدرت و نفوذ سياسي کشورهاي درگير به دو شکل متصور ميباشد:
نخست ،مناسبات اقتصادي ميان دولتهاي قوي از جايگاهي ممتاز در عرصه مناسبات بينالمللي
داشته و از طريق ايجاد نهادهاي همکاري دو يا چندجانبه ،به تثبيت و ارتقاي نقا اقتصادي خود
ميپردازند؛ مناسبات ميان دولتهاي قوي و ضعيف که در دوران سرمايهداري و اشکال مختلف
از جمله امپرياليسم قابل مشاهده است.
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. 3 -2

رقابت1

رقابت و ساير واژههاي مشتقه از آن مانند رقابتپذيري و يا مزيت رقابتي ،موضوع کانوني
بسياري از مباحث پيرامون توسعه و سياستگذاري در حوزهها و مقياسهاي مختلف ميباشد.
معنايي که اکثر مديران استراتژي از مفهوم رقابت در ذهن دارند ،رقابت به معناي نابود کردن
رقيبان و به عبارتي تالش براي بهترين بودن را تداعي ميکند که بيا از آنکه داراي بار ايجابي
باشد دربرگيرنده معناي سلبي است .نظريهي نئوکالسيک ،رقابت را يک موقعيت تعادلي ميپندارد
و آن را براساس ساختار بازار وتعداد بنگاهها و شباهت آنها تعريف ميکند .از سوي ديگر منتقدين
اين نظريه همچون هايک ،شومپيتر ،و روژن معتقدند رقابت فرآيندي است که با تغيير دائمي،
ابداع و نـوآوري همـراه است و اساساً تعادل ويژگي رقابت نميباشد .رقابت فرايندي است پويا
براي کشف ناشناختهها که در طي آن روشهاي توليد و محصوالت برتر معرفي ميشوند.
مخـالفين نظريـه نئوکالسـيک رقابت به جاي تأکيد بر همگني محصول و شباهت بنگاهها
معتقدند هر بنگاه در بازار بـراي کـسب مزيت رقابتي ميبايد قادر به تغيير ويژگيهاي خود باشد
و محصول و خدمات خود را بـه شـکلي متفاوت از ساير رقبا ارائه دهد( Khodad

 .)kashi,2009:25چيزي که در نظر مايکل پورتر2به مفهوم رقابت نزديک است ،رقابت براي
منحصر به فرد بودن است .پورتر معتقد است ،رقابت فقط در قياس با ساير بازيگران آشکار
نميشود .در عوض ،رقابت در يک صنعت ،ريشه در بنيانهاي اقتصادي آن دارد همچنين
نيروهاي رقابتي نيز وجود د ارند که فراتر از بازيگران حاضر در يک صنعت خاص بر محيط
تأثيرگذارهستند .از جمله اين عوامل ميتوان به مشتريان ،تأمينکنندگان مواد اوليه  ،متقاضيان
بالقوه و محصوالت جايگزين رقبا اشاره کرد که بسته به صنعت  ،ممکن است کم و بيا برجسته
يا فعال باشند( .)Porter,1979:137واژه رقابـت دو ديـدگاه مغـاير را دربـرمـيگيـرد :رقابـت
بـه عنوان يک ساختار و رقابت به عنوان يک فرآيند .در ديدگاه ،اول «رقابت» توصيفي است از

1.Competition
2.Michael E. Porter
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ساختار و در ديدگاه دوم ،ويژگي بنگاهها در شـکلگيـري مبـارزه و رقابت نقا بسيار مهمي
دارد و رقابت بر حسب تغيير موقعيت رقبا اندازهگيري ميشود(.)Khodadkashi,2009:33

رقابت تالش دو يا چند گروه ،ملت و کشور براي نفوذ يا سلطه در منطقه يا جهان يا دسترسي
به منابع فضايي (اعم از مادي و معنوي) است .رقابت در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک بدون
مقياس معنا ندارد و فلسفة قانون رقابت ،استيال ،برتري و دستيابي به فرصتهاست .در اين
بين ،اقدامات عملي براي رهبري يا نفوذ در يک کشور ،منطقه يا جهان شکل رقابت به خود
ميگيرد( .)Ahmadi et al,2018:202رقابتهاي بازيگران مختلف ميتواند در سطوح مختلفي
صورت پذيرد ،رقابتهاي ذهني و انتزاعي ،رقابتهاي کالمي و محاورهاي و در نهايت سطح
رفتاري با تظاهر فضايي( )Ahmadipoor et al,2013:155که بيشتر از ساير حوزهها مورد توجه
قرار گرفته است.
 .3-2-1رقابت ژئوپليتيكي

رقابتهاي ژئوپليتيکي متأثر از عوامل و پيشرانههايي است که به عنوان اهداف چنين رقابتهايي
ميتواند مورد توجه واقع شود.در اين رابطه ميتوان کسب برتري در مقابل رقيب يا رقبا ،مهار
آنها ،گسترش حوزه نفوذ ،مقاومت در مقابل رقبا و در نهايت سلطهجويي و هژمونيطلبي را به
عنوان مهمترين اهداف رقابتهاي ژئوپليتيکي در عرصههاي مختلف و در مقياسهاي گوناگون
به شمار آورد .در واقع رقابت از هر نوع نقطه مقابل تعامل و همکاري است و زماني به وقوع
ميپيوندد که ارزش يا مزيتي مورد توجه بازيگر يا بازيگران قرار ميگيرد که نميتوانند براي
خود در آن شريک يا رقيب را متصور باشند .بديهي است که رقابت ميتواند در مقياسهاي
محلي ،ملي ،منطقهاي و جهاني به وقوع بپيوندد .الزمه شکلگيري رقابت ازهر نوع آن را ميتوان
عناصري چون موضوع و يا سوژه رقابت ،رقبا يا بازيگران ،پراکسيس يا عمل رقابت و در نهايت
محيط رقابت به حساب آورد .در واقع وقوع رخدادي تحت عنوان رقابت بدون وجود عناصر
مزبور غيرقابل تصور است .پس زماني رقابت ژئوپليتيکي مطرح ميشود ،که فضا و ارزشهاي
فضايي مورد توجه بازيگران واقع شده باشد .رقابتهاي ژئوپليتيکي بسته به تعداد بازيگران و
موضوعات ميتواند در صورت همافزايي با شرايطي چون خصومتهاي نهادينه شده ،مشاجرات
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حل نشده و تضادهاي بنيادي تبديل به منازعه و درگيري شود.
 .3-3ژئواکونومي

ساختارهاي مادي قدرت ،منافع و ژئوپليتيک ،از نقا تعيينکننده و تأثيرگذاري در تحوالت
جهاني و منطقهاي و تعامالت بازيگران مختلف برخوردار گرديدهاند(.)Mossalanejad,2012:137

ايده اصلي ژئواکونومي و توجه به ابزارهاي اقتصادي در امور نظامي و کشورداري از قديم مورد
توجه بوده است .بخصوص در استراتژيهاي قديمي چيني براي پيروزي غيرنظامي سون تسو

1

مي گويد :بهترين نوع برتري به زانو درآوردن ارتا دشمن بدون جنگ است .اگر بتوان منابع رقبا
را کنترل کرد ،او وادار به تسليم در برابر شما خواهد شد( .)Soilen,2012:45ژئواکونومي در
چارچوب مفهومي علم ژئوپليتيک جاي دارد و در واقع بعد اقتصادي ژئوپليتيک را شامل ميشود
( .)Hafeznai,2017:66اصطالح ژئواکونومي با وجود کاربرد زياد ،هنوز تعريف دقيق و مشخصي
ندارد .برخي ژئواکونومي را استفاده از قدرت ژئوپليتيک يا نظامي براي رسيدن به اهداف اقتصادي
ميدانند .برخي ديگر تعريف موسع دارند و آن را درهمتنيدگي اقتصاد بينالملل ،ژئوپليتيک و
استراتژي مي دانند .برخي ديگر بر تجارت و حمايت از صنايع داخلي بدون در نظر گرفتن
جنبههاي ژئوپليتيکي تأکيد دارند .گروهي نيز استفاده از اين واژه را براي بررسي سنتي تجارت
بينالملل و تحريمها محدود ميکنند .در نهايت عدهاي نيز اين واژه را تقريباً براي تمام
فعاليتهاي اقتصادي داخلي و خارجي بهکار ميبرند و قدرت طرحريزي يک کشور را با قدرت
يا ضعف اقتصادي داخلي آن مرتبط ميدانند .کشوري که براي مدت طوالني از تقويت قدرت
اقتصادي خود غفلت کند ،از نظر ژئوپليتيکي نميتواند نقا مهمي ايفا کند .با توجه به تعدد
تعاريف در اين خصوص ميتوان خالصهاي از آنها را به صورت زير بيان کرد:
-

ژئواکونومي استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي توليد نتايج مفيد ژئوپليتيکي است.

-

ژئواکونومي ،بهکار بردن ابزارهاي اقتصادي براي کشورداري است.

-

ژئواکونومي يک روش تحليل و يک شکلي از کشورداري است و ابعاد گستردهاي دارد.

1. Sun Tzu
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ژئواکونومي ادامه منطق ژئوپليتيک و ترکيبي از آن منطق با ابزارهاي اقتصادي در عصر
جهانيشدن است.

-

ژئواکونومي ،چگونگي اقدام يک دولت براي ايجاد و اعمال قدرت با استفاده از عوامل
اقتصادي ،نه عوامل صرفاً جغرافيايي است.

ژئواکونومي مطالعه جنبههاي فضايي ،فرهنگي و استراتژيک منابع با هدف بهدست آوردن يک
مزيت رقابتي پايدار است .مزيت رقابتي يعني اينکه ما چه چيزي ميتوانيم توليد بکنيم که
هيچکس به اندازه ما در آن تخصص ندارد و نه کيفيتا از ما بهتر ميشود و نه قيمتا از ما
پايينتر مي شود .امروزه هر کشوري که کااليي توليد ميکند(منظور توليد غالب است که با آن
شناخته مي شود) اگر مزيت رقابتي نداشته باشد ،يا گران تمام ميشود يا با کيفيت پايين بوده و
به مردم تحميل ميشود که اين کار منطق اقتصادي ندارد .بهنظر ميرسد يک تعريف سه بخشي
از ژئواکونومي ميتواند تا حدود زيادي جامعيت داشته باشد" :ژئواکونومي استفاده از ابزارهاي
اقتصادي براي دفاع از منافع ملي و توليد نتايج مفيد ژئوپليتيکي؛ و تأثير اقدامات اقتصادي ساير
ملتها بر اهداف ژئوپليتيکي کشور است ".اولين بخا ،استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي
بيشينه کردن و دفاع از منافع ملي؛ دومين بخا ،فهم اينکه چگونه(حداقل از نظر تئوريک) قدرت
اقتصادي داخلي ميتواند موجب ارتقاي تصوير قدرت يک کشور در نظام بينالملل شود؛ و
سومين بخا ،تأثير اقدامات اقتصادي ديگر ملتها و کشورها بر اهداف ژئوپليتيکي
کشور(.)Mokhtari Heshi,2018:57-58

کشورها و بازيگران مختلف سياسي در راستاي استراتژيهاي ژئواکونومي از ابزارهاي متنوعي
بهره ميبرند اين ابزارها عبارتنداز :سياستهاي تجاري ،سياستهاي سرمايهگذاري ،تحريمهاي
اقتصادي ،کمکهاي اقتصادي ،سياستهاي پولي و مالي ،سياستهاي ملي حاکم بر انرژي و
کاالها.
 .4يافتهها
ابعاد مختلف رقابتهاي ژئواکونوميکي قطر و عربستان را ميتوان در مسائلي چون کناهاي
منطقهاي رقابت گازي عربستان و قطر ،کناهاي بينالمللي رقابت گازي قطر و عربستان ،رقابت
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در سرمايهگذاريهاي بينالمللي ،رقابت خطوط هواپيمايي و اقتصاد گردشگري ،رقابت در حوزه
رسانهاي و رقابتهاي ورزشي دسته بندي کرد ،که در ادامه بدان ها پرداخته ميشود.
 .4-1رقابتهاي محلي و منطقهاي گازي عربستان و قطر

ابعاد منطقهاي رقابت گازي قطر و عربستان را مي توان در چارچوب روابط و تعامالت کشورهاي
حوزه خليج فارس و مسائل جهان عرب مورد تحليل و بررسي قرار داد .از اين منظر ،بعد
ژئوپليتيکي رقابت رياض و دوحه با محوريت گاز ،ناشي از اين موضوع است که درآمدهاي
کالن قطر از صادرات گاز مايع ،موجب شد که درآمد سرانه ساالنه قطر حدوداً به  130هزار دالر
رسيده و با دستيابي دوحه به استقالل مالي از منبع درآمدي متفاوت از ديگر کشورهاي حوزه
خليج فارس ،قطر به تدريج از دايره کنترل رياض خارج شود .با توجه به افزايا تقاضا براي
گاز طبيعي با هدف توليد برق و سوخت مورد نياز ژنراتورها و توربينها در کشورهاي حاشيه
خليج فارس ،به دليل سختي و هزينه باالي اکتشاف ،کشورهاي مزبور ناگزير هستند که به جاي
استخراج ،به واردات گاز طبيعي متوسل شوند ،امري که به نفع قطر است ،زيرا کمترين هزينه
استخراج در جهان در زمينه گاز را داراست .انتظار عربستان ،امارات ،بحرين و ديگر کشورها آن
است که قطر گاز آنها را با نرخگذاري براساس مالحظات عربي تأمين کند(.)Anyotina,2017

عدم توجه قطر به خواسته ها و تواقعات عربستان ،امارات و بحرين ،رياض را بر آن داشت که
رقابت در حوزه گاز را از طريق سرمايهگذاري بر منابع گازي اکتشاف نشده خود همچنين
سرمايه گذاري بر انرژي خورشيدي و تأسيس نيروگاههاي برق خورشيدي تحت تأثير قرار دهد.
بر همين اساس ،عربستان در تاريخ  9مارس  2019م اعالم کرد که يک ميدان گازي با ذخاير
معادل هشت تريليون فوت مکعب را در درياي سرخ کشف کرده است .با اکتشاف ميدان گازي
مذکور ،عربستان ،رسماً اعالم کرده که در تالش براي رسيدن به جايگاه پنج کشور اول توليد
کننده گاز طبيعي جهان خواهد بود .عربستان ،مدعي است که ذخاير گاز مايع آن از مرز 319
تريليون فوت مکعب نيز عبور کرده است( .)Klamar,18/01/2019رياض ،مذاکرتي را با امارات
و عمان نيز براي ايجاد خطوط لوله گاز آغاز کرده است .برنامه عربستان آن است که تا سال
 2030م به صادرکننده گاز مايع تبديل شود .در حوزه انرژيهاي تجديدپذير نيز ،عربستان به
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دنبال رسيدن به موقعيتي است که  70درصد از انرژي مورد نياز خود را از انرژيهاي تجديدپذير
تأمين کند و در حال حاضر نيز حدوداً  40گيگاوات ظرفيت انرژي خورشيدي
دارد( .)Klamar,18/01/2019سافتبانک به عنوان بزرگترين شرکت سهامي عام جهاني اعالم
کرده که قرارداد  200ميليارد دالري جهت تأسيس بزرگترين نيروگاه خورشيدي را با عربستان
سعودي به امضاء رسانده است و براساس قرارداد مزبور عربستان سعودي تا سال  2030م200 ،
گيگاوات انرژي خورشيدي توليد خواهد کرد(1.)Cox,2019امارت ديگر عضو ائتالف عربي نيز
در تاريخ  4فوريه  2020م ،از اکتشاف بزرگترين ميدانهاي گازي با ذخايري معادل  80تريليون
فوت مکعب در «منطقه جبل علي» واقع بين دو امارت ابوظبي و دبي خبر داد .اين کشف ،از
سال  2005م به اين سو ،بزرگترين کشف منابع گازي پس از کشف «ميدان گالکي نيا»
ترکمنستان معرفي شد .اهميت منابع گازي براي کشورهاي حوزه خليجفارس به حدي است که
امارات ،برنامهاي را در دست اجرا دارد که تا سال  2030م به خودکفايي در اين زمينه دست يابد
اما تا اين تاريخ حدود  10سال فاصله داشته و اين بازه زماني براي رقيب آنها يعني قطر ،بازهاي
تعيين کننده در زمينه تسلط بر بازارهاي بينالمللي و نهادينه کردن روابط خود با مشتريان و انعقاد
قراردادهاي بلندمدت در سايه تحري م نفت و گاز ديگر توليد کننده مطرح اين حوزه يعني ج.ا.ايران
به شمار ميآيد.
جنبه ديگر از ابعاد منطقهاي رقابت عربستان و قطر با محوريت گاز ،مربوط به نقشي است که
قطر در نتيجه دستيابي به منابع گسترده مالي در سياست خارجي منطقهاي براي خود تعريف
کرده است .خروج از دايره سلطه ونفوذ عربستان ،موجب شد دوحه نقا مستقلي را در سطح
منطقه با اتکا بر درآمدهاي کالني که به دست آورده بود ،براي خويا تعريف کند :روابط با
ج.ا.ايران از جمله اين موارد است .قطر بر خالف کشورهاي معروف به ائتالف عربي با فشارها

 .1براي اطالعات بيشتر ،رجوع شود به:
https://www.independent.co.uk/news/business/news/solar-power-saudi-arabia-softbankmasayoshi-son-energy-oil-a8277201.html
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عليه ايران همراهي نکرده و تر جيح داد روابط خود با تهران را براساس اصلي چون حسن
همجواري و منافع مشترک ناشي از همکاري در ميدان پارس جنوبي تعريف کند.
نکته ديگر در اين خصوص ،ارتباط قطر با جريانهاي اسالمي از جمله اخوان المسلمين بود .با
اتکا بر منابع مالي ناشي از فروش گاز ،درآمدهاي خطوط هوايي و گردشگري قطر توانست
رويکرد مستقل خود از عربستان را در قبال بحرانها و پروندههاي مطرح منطقهاي تعريف و
پيگيري کند .روابط با گروه مقاومت اسالمي حماس بجاي تاکيد صرف بر روابط با جريان فتح
و تشکيالت خودگردان فلسطين ،پيشبرد ادغام حماس در دولت ملي فلسطين که در سفر مقامات
قطري به غزه در سال  2012م به اوج رسيد يکي ديگر از اين اقدامات است .قطر از اين منظر،
روابط خود را با جريان بين المللي اسالم گراي اخوان المسلمين گسترش و توسعه داده که خط
قرمزي براي بسياري از کشورهاي عربي به شمار آمد که جريانهاي اسالمگرا را تهديد اصلي
پياروي حکومتهاي خود درنظر ميگيرند.
 .4-2سطوح بينالمللي رقابت گازي عربستان و قطر

رقابت گازي قطر-عربستان به سطوح محلي و منطقهاي محدود نمانده و ابعاد بين المللي نيز پيدا
کرده است .که در ادامه بدانها پرداخته ميشود.
 .4-2-1تأسيس اوپک گازي با محوريت قطر در مقابل اوپک نفتي با محوريت عربستان

کشورهاي صادرکننده گاز معتقدند که افزايا نياز به گاز در بازارهاي جهاني ،لزوم هماهنگي و
همکاري ميان کشورهاي صادرکننده گاز را دو چندان کرده است .بنابراين روندهاي جهاني درباره
افزايا تقاضا براي مصرف انرژي به همراه پايين بودن قيمتهاي گاز طبيعي در بازار که از
زيان هاي ناشي از ناهماهنگي و عدم تعامل بين توليدکنندگان و صادرکنندگان گاز دنيا ناشي
ميشود،

از

جمله

مهمترين

داليل

اصلي

تشکيل

اوپک

گازي

محسوب

ميشوند(.)Rasouli,2011:4

با تشکيل اوپک گازي ،قطر به سرعت به بازيگر مهم آن تبديل شد .قطر ضمن تصاحب دوره
اولين رياست آن ،ميزبان دبيرخانه نيز به حساب ميآيد .قطر بيشک ،در تعريف رويکرد خود
نسبت به اوپک گازي ،رقابت با عربستان را نيز از نظر دور نداشته است .بخصوص که رقيب
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دوحه ،بازيگر محوري در حوزه نفت بوده و بلوک يا محور عربستان ،ائتالفي تعيينکننده در
هرگونه سياستگذاري و قيمت گذاري نفتي همچنين تعريف سهميه اعضا در اوپک به شمار
آمده و از اين زاويه ديد ،طبيعي است که دوحه نيز چنين نقشي را براي خود در عرصه صادرات
گاز قائل شود .پس از تأسيس مجمع کشورهاي صادرکننده گاز ،قطر نيز در اعتراض به آنچه
سلطه يک کشور بر اوپک نفتي عنوان کرد ،از اوپک در سال  2018م خارج شد(.)Pashang,2018
 .4-2-2توسعه روابط اقتصادي فرامنطقهاي با محوريت انرژي و به طور خاص گاز

قطر ،توسعه روابط اقتصادي خود را برپايه ايجاد روابط با قدرتها و شرکتهاي بينالمللي قرار
داده است؛ قدرتهايي مانند روسيه و سرمايهگذاري  2.7ميليارد دالري قطر در آن کشور از
طريق خريد شرکت انرژي «روسنفت» همگي بخشي از تالشهاي قطر براي ايفاي نقا مستقل
هستند( .)Anyotina,2017رقابت بر سر بازارها و مشتريان بينالمللي ،رويکردي است که طي
ساليان اخير به حالت ي گسترده توسط عربستان و قطر دنبال شده است .به بياني سادهتر ،موفقيت
قطر در بازاريابي منابع گاز مايع با واکنا و اقدام پيشدستانه آرامکو عربستان در راستاي آمادگي
براي تأمين نفت آن کشور مواجه ميشد .در تاريخ  2017/09/26م شبکه الجزيره قطر از امضاي
قرار صادرات  2.5ميليون تن گاز مايع قطر به بنگالدش به طرفيت شرکت پتروبنگال در مدتي
قريب به  15سال خبر داد .در همان بازه زماني ،آرامکو نيز قراردادي را با بنگالدش براي تأمين
نفت مورد نياز آن به امضا رساند .قطر و شرکتهاي گازي آن به بيا از  27کشور جهان گاز
صادر ميکند .در سال  2017م ،قطر موفق شد قراردادي را براي تأمين ساليانه يک ميليون
وصدهزار تن گاز مايع مورد نياز شرکت شل به مدت  5سال منعقد کند .قراردادي که از سال
 2019م اجرايي شد( .)Al-Jazeera News Agency,2017عالوه بر آن ،هند نيز که يکي از
خريداران گاز مايع قطر است در سال  2017م از آمادگي خود براي واگذاري نيروگاههاي برق
که وابسته به گاز قطر به عنوان سوخت اوليه هستند ،خبر داد مشروط به اينکه قطر از طريق
قراردادهاي بلندمدت تأمين گاز مورد نيز اين نيروگاهها را تضمين کند( Al-Jazeera News
.)Agency,2017

14فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هفدهم ،شماره دوم ،تابستان _______________________ 1400

راهبرد ديگر قطر و البته عربستان ،جلب همکاري و گره زدن منافع غولهاي انرژي با بهرهبرداري
و توسعه ميادين گاز و نفت خود است .براين اساس ،قطر ،شرکتهاي توتال ،شل ،اکسون موبيل،
کونوکو فيليپس را براي توسعه ميادين شمالي فراخوانده و قراردادي  25ساله را با توتال براي
توسعه ميادين نفت و گاز شاهين به امضا رسانده است .گره خوردن منافع شرکتهاي بزرگ
بينالمللي نفت و گاز با منافع قطر ،به دوحه ابزاري سياسي براي استفاده عليه ديگر رقبا از جمله
عربستان سعودي ميبخشد( .)France24,11/07/2017شرکت آرامکو عربستان نيز طي ساليان
اخير ،ضمن سرمايهگذاريهاي گسترده در گوشه و کنار جهان از جمله سرمايهگذاري مشترک با
روسيه در ميادين گاز سيبري ،همچنين خريد سهام شرکتهاي بزرگ نفتي آمريکا ،شرکت در
مناقصههاي احداث پااليشگاهها از جمله سرمايه گذاري در بخا پتروشيمي هند عالوه بر آن،
ورود اين شرکت به عرصه واسطه گري فروش نفت و محصوالت پتروشيمي موجب شده تا
آرامکو از يک شرکتي صرفاً نفتي سعودي به شرکتي چندجانبه و بينالمللي تبديل شود که هم
در حوزه پتروشيمي و هم در حوزه گاز فعال بوده و از طريق دفتر بينالمللي خود ،واسطهگري
فروش يعني خريد نفت و فروش آن به ديگر مشتريان را نيز به راهبردهاي اقتصادي و تجاري
خود بيفزايد .آرامکو با خريد سهام شرکتهاي بزرگ نفتي آمريکا ،تالش کرده است اهرمي قوي
به عنوان البي نفتي را در تصميمسازي و تصميمگيري در کشورهايي چون اياالت متحده به
دست آورده و در پيشبرد رقابتهاي منطقهاي خود از آن بهره ببرد(.)Klamar,18/01/2019
 .4-2-3سرمايه گذاريهاي بينالمللي

وجه ديگر رقابت عربستان و قطر تالش براي مشارکت تأمين سرمايه برندهاي معتبر در صنايع
مختلف در ابعاد جهاني است .قطر ،زودتر از ديگر رقباي خود به حوزه سرمايهگذاري بين المللي
ورود کرد .رويکرد قطر براي کسب وجهه و پرستيژ ،توجه به برندها و طرحهاي بزرگ بينالمللي
در آمريکا و اروپا مانند مجتمع تجاري هارودز ،شرکتهاي خودروسازي پورشه  ،فولکس واگن
و ساير شرکتها بوده و پيا از ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس به سرمايهگذاري بين المللي
توجه نشان داده است .همين امر ،موجب شد ت ا نام قطر ،بنياد قطر ،بانک قطر يا خطوط قطر بر
روي برجهاي مطرح جهان ،هتلهاي فوق مدرن جهان و پيراهنهاي معروفترين باشگاههاي
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ورزشي ديده شود( )Al-Salem,2019رقابت در اين حوزه از سوي عربستان نيز به گستردگي
دنبال شده است .عربستان در چارچوب برنامه  2030و پيا از آن نيز ،روابط با شرکتهاي
بزرگ جهان از جمله مايکروسافت ،کمپانيهاي بزرگ نفتي ،پروژههاي مطرح تجاري در آمريکا
و اروپا را هدف گذاري کرده است .در اين راستا ،سفر وليعهد عربستان به آمريکا و ديدار با
مديران اين شرکتها با هدف بهرهبرداري از قابليتهاي فني و تکنولوژيک آمريکا در راستاي
تحقق اهداف برنامه  2030بوده است .بررسي برنامه سفر بن سلمان به آمريکا و مالقاتهايي که
وي به انجام رساند بيانگر اين امر است که بيا از دو سوم زمان سفر وي در مالقات با
شخصيتها و مديران ارشد شرکتهاي تجاري-اقتصادي اختصاص يافته است .اين مورد که در
نوع خود در تعامالت بين دو طرف کم سابقه بوده ،بيانگر اهميت بيا از پيا جلب مشارکت
و حمايت دولت و بخا خصوصي آمريکا در اجراي آنچه طرح  2030خوانده ميشود ،است.
 .4-3رقابت خطوط هواپيمايي و توريسم

کشورهاي عضو ائتالف عربي از جمله عربستان و امارات ،رقابت خود با قطر را محدود به حوزه
انرژي نکرده و اين کشورها در زمينه گردشگري و خطوط هوايي رقابت شديدي را تجربه
ميکنند اگرچه اين رقابت اخير تحت تأثير همهگيري بيماري کرونا قرار گرفته است .اين رقابت
در تدوين چشم انداز  2030دو کشور عربستان و قطر نيز قابل رهگيري است .در چشم انداز
 2030عربستان ،تاکيد شده است که رياض تمايل دارد ظرفيت مذهبي اماکن مقدسه اسالمي
خود را به ظرفيت گردشگري تبديل کرده و بدين منظور با گسترش امکانات و تاسيسات،
شهرهاي مکه و مدينه منوره به فريضه حج فارغ از جنبه مذهبي آن بعد گردشگري نيز ببخشد.
برهمين اساس ،توسعه زيرساختهاي حمل و نقل شهري ،توسعه ظرفيتهاي اقامتي ،احداث
بزرگترين موزه تاريخ اسالم با استفاده از فناوريهاي ديجيتالي و سه بعدي از جمله اين اقدامات
پيا بيني شده توسط عربستان است.
در سوي ديگر ،رقابت خطوط هوايي قطر و امارات رقابتي ديرينه با هدف گسترش بازارها،
ترانزيت و جذب مشتريان بيشتر است به نحوي که در ميانه محاصره و تحريم قطر توسط
کشورهاي عربستان ،امارات ،بحرين و بستن حريم هوايي کشورهاي خود بر روي هواپيماهاي
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قطري ،شرکت خطوط هوايي قطر بر پيشبرد استراتژي توسعهاي خود تاکيد داشته و اعالم کرد
که در سال مالي  2016-2017ميالدي سود خالص اين شرکت رشدي معادل  21.7درصد را
محقق کرده و از  444ميليون دالر در سال مالي قبل به  549ميليون دالر در سال مالي جديد
دست يافته است( .)Al-Jazeera News Agency,2017خطوط هوايي قطر ،بيا از 200
هواپيماي مدرن مسافربري دارد(.)Marzouq,2017

اين کشور همچنين راهبرد خاص خود را براي جذب بيشتر گردشگران دنبال ميکند .گردشگري
 11.4٪از توليد ناخالص داخلي قطر را تشکيل ميدهد .در سال  ،2004دولت طرحي را براي
سرمايهگذاري  15ميليارد دالر در پروژههاي گردشگري اعالم کرد .در سال  2005بيا از 3
ميليون و  250هزار گردشگر از قطر بازديد کردند ،رقمي که در پايان سال  2011قريب به 1.5
ميليون نفر بر آن افزوده شد .در همين مدت ،تعداد اتاقهاي هتلهاي چهار و پنج ستاره از 2800
به  16.500افزايا يافت تا آنجا که سرمايهگذاران قطري اقدام به ساخت هتلهايي در کشورهاي
همسايه در مجاورت مرزهاي اين کشور کردند .تا به امروز ٪28 ،از گردشگران قطر از اروپا،
 20٪گردشگران داخلي از جمله کارگران و نيروي کار خارجي مقيم قطر ٪16 ،از کشورهاي
همسايه عمدتاً خاورميانهاي ٪15 ،از قاره آمريکا و  ٪15نيز از منطقه آسيا  /اقيانوس آرام بودهاند.
قطر به دنبال دستيابي به «گردشگري پايدار» ،است .در اين راستا ،چندين پروژه فرهنگي در دوحه
اجرا شده است :تأسيس موزه ملي فوق مدرن قطر ،موزه هنرهاي اسالمي ،احداث کتابخانه ملي
قطر توسط شرکتهاي معماري ژاپن ،احداث موزه عکاسي قطر همچنين احداث مجتمعهاي
تفريحي و اقامتي ساحلي در الفرج و المفجر ،و در نهايت ،توسعه ساحل طوالني قطر از جمله
اين اقدامات هستند .ميزباني جام جهاني فوتبال  2022م با ورزشگاههاي فوق مدرن و همچنين
بازيهاي  2021م مهم ترين اقدامات قطر در اين رقابت ديرينه با عربستان و سايرين است
( .)Fank,2020قطر با هدف توسعه زيرساختهاي خود ،بودجهاي  21.6ميليارد دالري را براي
چهار پروژه پل هوايي قطر به بحرين به ارزش  2.7ميليارد دالر ،توسعه فرودگاه دوحه با هدف
دستيابي به ظرفيت  50ميليون مسافر در سال ،پروژه بندري المساعيد در فاصله  35کيلومتري
پايتخت ،پروژه قطار شهري ،خط آهن و مترو دوحه و مناطق اطراف اختصاص داده است .در
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مقابل اين طرحهاي قطر ،پروژه شهر بينالمللي نيوم عربستان ،با مشارکت مصر ،اردن و رژيم
اسرائيل ،قرار دارد .شهر نيوم با سرمايه اي قريب به  500ميليارد دالر در حال احداث است .قرار
است که اين پروژه بينالمللي در آينده به مرکزي براي گردشگري و بانکداري جهان تبديل شود.
 .4-4رقابت در حوزه رسانهاي

دو شبکه الجزيره و العربيه ،رقابتي ديرينه و ملموس هم در سطح منطقه و هم در سطح بينالمللي
دارند .در اواخر دهه  90ميالدي تأسيس رسانههاي ماهوارهاي قدرتمند و متمايز عربي با موجي
از شگفتي و هيجان ،افکار عمومي جهان عرب را به خود معطوف داشت .تأسيس شبکه الجزيره
قطر در سال  1996ميالدي نقطه عطف اين حرکت شمرده ميشود .شبکهاي که توسط امير سابق
قطر و سرمايهگذاري اوليه که در حدود  150ميليون دالر عنوان ميشود ايجاد و آغاز به کار کرد.
اين شبکه تالش نمود تا در قامت يک رسانه منطقهاي و بين المللي حرفهاي که از استانداردهاي
ساير برندهاي رسانه اي دنيا برخوردار است ،ظاهر شود و با دعوت و بکارگيري صدها تن از
مشهورترين فعاالن رسانهاي عرب از مليتهاي مختلف ،تجربه جديدي را در ميان رسانههاي
منطقه بنيان نهد .تجربهاي که به گفته «وضاح خنفر» از مؤسسان و مدير سابق اين شبکه به دنبال
آن بود تا صداي مردم و جوانان خيابانهاي عربي باشد که به دنبال فضا و تريبوني مستقل براي
شنيدن و انعکاس صداي خويا بودند .اين بنگاه رسانهاي چند مليتي عالوه بر آن تالش نمود
تنوعي از محصوالت رسانهاي را براي هر خانوار عرب به ارمغان آوَرَد و تبديل به انتخاب اول
و نهايي غالب اقشار عرب شود .الجزيره که با پخا اختصاصي ويدئوهاي بن الدن به شهرتي
بي نظير رسيده بود ،مخاطباني جدي در ميان سران و مقامات کشورها داشت .عالوه بر اين با
شعار ممتاز «الرأي والرأي اآلخر» توانست خود را پرچمدار آزادانديشي و آزادي بيان که گمشده
جوانان و فرهيختگان عرب بود ،به شمار آورد و تريبون و ايستگاه تبادل آراءِ جمع کثير و متنوعي
از صاحب نظران در کشورهاي مختلف باشد .پيوند ميان دين و زندگي در قالب برنامه «الشريعه
و الحياه» براي عموميت يافتن «بيداري اسالمي» با قرائت اسالمگرايان مورد توجه قطر و راهبري
آن با دعوت از شهيرترين مفتيان و فقهيان عرب و تأسيس فراگيرترين منبر اسالمي بر روي آنتن
زنده ،از ديگر جلوه هاي الجزيره بود .در همين حال درگاه مجازي تعاملي الجزيره در اينترنت
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منعطف و منطبق با سبک زندگي و ذائقه و سليقه نسلهاي خو گرفته با شبکههاي اجتماعي بود.
تأسيس کانال «الجزيره مباشر مصر» به مثابه شبکهاي بومي براي مصر در جريان انقالب  25ژانويه
اوج ديپلماسي رسانهاي دولت قطر در قلب تحوالت اين کشور مهم عربي بود .يکه تازي الجزيره،
ساير دول محوري در غرب آسيا با برخورداري از منافع استراتژيک در اين منطقه را به تأسيس
رسانههاي فرامحلي به زبان عربي کشاند .شبکه «العربيه» با شعار «آگاهي بيشتر» و با سرمايهگذاري
سعودي ،از شهرک رسانهاي دوبي آغاز به کار کرد و با شبيهسازي عناصر موفقيت الجزيره مانند
شبکه گستردهاي از خبرنگاران در اقصي نقاط کشورهاي عربي و اسالمي و همچنين پايتختهاي
اروپايي ،آمريکا  ،آفريقا و حتي دقت و ظرافت و سرمايهگذاري باال در جزئياتي مانند گرافيک و
طراحي ،مورد توجه قرار گرفت .شايان ذکر است :شبکه «العربيه» متکي و برآمده از يک دهه
تجارب بينالمللي موفق سعودي با روزنامههاي فرامنطقه اي شناخته شدهاي مانند الشرق األوسط
و الحياه است که سال ها همزمان در لندن و چندين پايتخت عربي چاپ و توزيع ميشود.
اين رقابت با تأسيس سايتها و شبکههاي خبري ديگر از سوي محور عربستان ،امارات متحده
عربي و بحرين از يکسو و قطر از سوي ديگر به شکلي جدي دنبال شده است .برهمين اساس،
شاهزاده سعودي وليد بن طالل جداي از تملک چندين شبکه تلويزيوني از جمله «ام بي سي»
در سال  2012م شبکه خبري العرب را براي همراهي کردن با تغيير و تحوالت معروف به
انقالبهاي خاورميانه ،راهاندازي کرد .آنچه در آن تصميم حائز اهميت به شمار مي رفت
اثرگذاري واضح الجزيره بر سمت و سوي تحوالت و احساس نياز عربستان براي ايفاي نقا
موازي بود .همسو با عربستان ،امارات نيز از اين عرصه رقابت غافل نمانده ،سرويس عربي
خبرگزاري بين المللي اس کاي نيوز را با چندين شعبه و دفتر در لندن ،واشنگتن ،پاريس ،قاهره،
رياض ،دمشق ،بغداد ،بيروت و کواالالمپور در سال  2012م تأسيس کرد( Iranian

 .)Diplomacy,2012تولد و تاثيرگذاري شبکههاي اجتماعي مجازي ،عربستان را واداشت به
آنکه ،توازني که به نفع الجزيره قطر در حوزه رسانهاي شکل گرفته بود را ،تغيير دهد .از اين
منظر بود که رياض سهام شبکه اجتماعي توئيتر را خريداري و سرورهاي واتساپ را به خاک
عربستان منتقل کرد .اين امر ،ثابت ميکند رقابتي که ماهيتي ژئوپليتيک و ژئواکونوميک داشته،
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محدود به حوزه اقتصاد و سياست نمانده و حوزههاي فرهنگي– اجتماعي را نيز تحت تأثير قرار
داده و تبديل به اهرمي در رقابتهاي کالن بين اين کشورها شده است.
 .4-5رقابتهاي ورزشي

رقابت ورزشي عربستان و قطر ،از ديگر حوزههاي رقابتي بين اين دو کشور است .با توجه به
اهميت فوتبال در شبه جزيره عربستان ،ليگهاي فوتبال دو کشور در اين رقابت جايگاه ويژه
دارند .بازيکنان در دو ليگ ،به محض نارضايي ،ليگ کشور رقيب را به عنوان مقصد بعدي خود
انتخاب مي کنند .قطر براي کسب جايگاه در زمينه رقابت ورزشي ،از تاکتيک اعطاي مليت قطري
به ورزشکاران مدالآور جهان از کشورهاي مختلف بهره برده است .به همين دليل ،اغلب
ورزشکاران قطري ،دومليتي بوده يا تابعيت قطر را اخذ کردهاند .اوج رقابت دو کشور در حوزه
ورزش ،تالش براي کسب ميزباني بازيهاي بينالمللي و قارهاي است که مهمترين آن ،ميزباني
جام جهاني فوتبال  2022م و بازيهاي بينالمللي  2021م ،توسط قطر بوده که در حد پروژهاي
کالن و غيرقابل ارزش گذاري است .تمايل دوحه براي اثبات شايستگي خود براي ميزباني اين
بازي ها ،موجب شد تا دولت قطر تمامي تاسيسات و تجهيزات مورد نياز ميزباني جام جهاني را
مطابق اعالم کنفدراسيون بينالمللي فوتبال فيفا فراهم کند.
 .5تجزيه و تحليل
خاورميانه به دليل موقعيت ژئوپليتيک و دارا بودن ذخاير انرژي و منابع اقتصادي و حوزههاي
تمدني و ايدئولوژيکي محل تالقي منافع و منازعه ميان قدرتهاي جهاني و منطقهاي است .هر
يک از بازيگران ذينفع و تأثيرگذار تالش ميکند محيط و قواعد بازي را بهگونهاي مديريت کند
که منافع حداکثري خود را در اين منطقه تضمين نمايد .خاورميانه ،محدوده جغرافيايي پيچيدهاي
دارد و وقايع آن در بيا از يکصد سال گذشته ،جهان را متأثر کرده است .از مؤلفههاي اثرگذار
بر روند تحوالت جهاني در خاورميانه پس از مباحث ايدئولوژيک ميتوان به نفت و مناقشات
ميان مسلمانان و رژيم صهيونيستي اشاره داشت .هرچند موضوعات ديگري در حوزههاي
سرزميني و اجتماعي خاورميانه را به سمت منازعات گسترده پيا ميبرد ،اما امروزه منازعه در
مقياس استراتژيک و مبتني بر منافع قدرتها در اين منطقه جريان دارد .چالاهاي جديد در
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خاورميانه به پژوهاهاي ژرف و همهجانبه نياز دارد و قضاوت در مورد مسائل بيشماري که
اکنون منطقه و جهان را متأثر کرده به تحقيقات ميداني وسيعي نيازمند است اما بررسي وضعيت
منطقه در طي يک دهه گذشته نشان ميدهد که تغييرات بسيار جدي در صفحات امنيتي و سياسي
منطقه پديد آمده است و مواضع سياسي رهبران منطقه و سياستمداران بايد منطبق با الگوهاي
جديد ارائه شود( .)Mossalanejad,2012 B:38نفت و گاز طبيعي ،سنگ بناي اقتصاد قطر است
و بيا از  ٪70از کل درآمد دولت ،بيا از  ٪60توليد ناخالص داخلي و تقريباً  ٪85درآمد
صادراتي را به خود اختصاص مي دهد .قطر داراي سومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي اثبات شده
در جهان و دومين صادر کننده گاز طبيعي بوده که ساليانه قريب به  100ميليون تن گاز طبيعي
مايع صادر ميکند( .)Al-Jazeera News Agency,2017از اين منظر ،اقتصاد قطر يک اقتصاد
کامالً وابسته به گاز محسوب ميشود.
قطر در برنامه شا ساله اول توسعه ملي خود( )2011-2016پيابيني کرد که توسعه ميدان
شمالي را تا پايان سال  2015تکميل و از طريق حصول اهداف اين برنامه ،نوعي دگرگوني
اساسي و چشمگير در اقتصاد خود به وجود خواهد آورد و به اين اهداف نيز دست يافت .در
استراتژي اول از برنامه اول توسعه ملي قطر( )2011-2016با هدف تحقق توسعه اقتصادي،
دولت متعهد به بهرهبرداري مسئوالنه از منابع هيدروکربني قطر و سرمايهگذاري عاقالنه از
درآمدهاي حاصل به نفع نسل آينده شده است .اين موضوع ،اهميت گاز در راهبردهاي کالن
قطر را به نمايا ميگذارد .در چارچوب سند  2030نيز ،توسعه اقتصادي قطر مبتني بر رفاه و
بهبود معيشت در بلندمدت بر مديريت عاقالنه منابع تجديدناپذير قرار داده شده تا نسلهاي
آينده به ميزان کافي از آن بهره مند شوند .اين شرايط مستلزم استفاده بهينه از منابع تجديدناپذير
و ايجاد ت عادل بين ذخاير هيدروکربني و توليد و همچنين بين تنوع اقتصادي و تخليه مخازن
هيدروکربني است .براين اساس اسناد راهبردي قطر تصريح ميکند که توسعه قطر با محوريت
نفت و گاز بايد متضمن موارد ذيل باشد :مسئوليتپذيري در بهرهبرداري از منابع نفت و گاز؛
بهرهبرداري بهي نه از منابع هيدروکربني ،ايجاد تعادل بين حجم ذخاير  ،توليد و تعادل بين تنوع
بخشي به نظام اقتصادي با ميزان تخليه مخازن هيدروکربني؛ توسعه کامل صنعت گاز به منظور

__________________________ تبيين اثرگذاري ژئواکونومي در رقابتهاي عربستان و قطر

21

فراهم آوردن منابع انرژي پاک براي قطر و جهان؛ محافظت و نگهداري بلندمدت از ذخاير
استراتژيک نفت و گاز به منظور پاسخگويي به نيازهاي امنيت ملي و توسعه پايدار .اين موارد
ثابت مي کنند که گاز ،کااليي استراتژيک براي قطر در اسناد چشم اندازي آن تعريف شده که
مي بايست بار توسعه اين کشور را بر دوش کشد .به اين دليل ،اهميت و حساسيت آن  ،هم براي
قطر و هم براي رقبا قابل فهم و درک است(.)Ghafari,Taklif,2015:173

از اين روست که تناها و رقابتهاي عربستان و قطر که حالتي پنهان و بالقوه داشت با صدور
اولين محموله گاز طبيعي قطر از ميدانهاي شمالي در حوزه خليجفارس(پارس جنوبي) که تقريباً
بيشتر گاز قطر را شامل شده و قريب به  20درصد از ذخاير گاز طبيعي جهان را دربر ميگيرد،
به حالت بالفعل يا علني تبديل شد .بخصوص که قطر در اين ميادين شريکي به نام جمهوري
اسالمي ايران دارد که رقيب سنتي عربستان سعودي در منطقه است .اين امر ،موجب شد بتدريج
رقابت قطر و عربستان با محوريت انرژي ،ابعادي منطقهاي و بينالمللي بيابد .با اين وجود ،پيا
از تشديد تناها ،رويکرد قطر همراهي با خواستهها و مطالبات کشورهاي حوزه خليجفارس
بوده که شاهد اين ادعا ،خطوط لوله احداثي قطر بين ديگر همسايگان است .براي مثال ،پروژه
خط لوله دلفين يک شبکه خط لوله گاز طبيعي است که قطر ،امارات و عمان را به هم متصل
ميکند همچنين طرح احداث خط لوله بينالمللي براي صادرات به کشورهاي کويت ،بحرين و
پاکستان از ديگر طرحهاي مهم در اين حوزه بود اما در نهايت ،ابعاد رقابت با موضوعات تنازا
بر همکاري هاي احتمالي سايه افکنده و هرگونه همکاري در اين خصوص را ناکام
گذاشت(.)Moazami et al,2013

 .6نتيجه
يافتههاي پژوها نشان مي دهد که تحليل مناسبات کشورهاي جهان در حوزه هاي مختلف
نميتواند جدا از اقتصاد سياسي و به تبع آن سياستهاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد .در
همين راستا و در قالب تحليل ژئوپليتيکي ميتوان با کاربست اقتصاد سياسي و ژئواکونومي به
تحليلهاي دقيق تري نيز دست يافت .آنچه در اين نوشتار بيشتر روي آن تأکيد شده است ،تالش
براي برجسته کردن چارچوب تحليلي اقتصاد سياسي در جريان رقابتهاي بازيگران مختلف در
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مقياسهاي گوناگون است .از اين رو بر وجوه رقابت عربستان و قطر به عنوان دو رقيب در شبه
جزيره عربي از منظر ژئواکونومي تمرکز گرديده است.
عوامل متعددي باعث شده تا عربستان سعودي در جهان اسالم داراي جايگاه ويژهاي باشد .از
جمله اين عوامل مي توان به قرار گرفتن سرزمين حجاز در اين کشور ،ظهور اسالم در حجاز،
قداست ويژه مکه مکرمه و مدينه منوره براي مسلمين ،اهتمام مسلمين به شرکت در حج ،دارا
بودن منابع مهم هيدروکربني و پشتوانه مالي زياد اشاره کرد .عربستان سعودي همواره سعي نموده
است تا با گسترش تفکر وهابيت زمام امور مسلمين را در دست گيرد .بدين ترتيب در زمينههاي
مختلف و با ديگر کشورها دچار رقابت  ،اختالفات و تعارضات عميق شده است .يکي از
مهم ترين اين کشورها قطر است که با تکيه بر منابع گازي خود به عنوان يک رقيب سلطه و
رهبري عربستان را به چالا کشيده است .آنچه که بيا از هر عاملي در ارتباط با رفتارهاي قطر
مورد اعتراض و مخالفت ديگر کشورهاي عربي چون عربستان ،امارات و بحرين قرار دارد .آنها
بر اين نکته اصرار دارند که قطر بايد به ائتالف ضدايراني پيوسته و تالشا را متوجه مقابله با
جمهوري اسالمي ايران کند .عالوه بر نحوه تعامالت و رابطه با ايران ،حمايتهاي مادي و معنوي
قطر از قرائت اخواني نيز يکي ديگر از مباني تشديد رقابتها و اختالفات اين کشور با ساير
کشورهاي منطقه با محوريت عربستان است .اهميت رقابت عربستان و قطر به حدي است که
وال استريت ژورنال رسماً فاش کرد که عربستان در سال  2017م طرحي را براي حمله به قطر
و تصرف منابع گازي آن در خليجفارس در دستورکار داشته است اما اطالع آمريکا از طرح
مذکور و ديپلماسي پنهاني که صورت گرفته ،اين طرح را ناکام گذاشته است .همين امر مبين
اهميت نقا منابع گازي به عنوان پيشران و موتور محرکه رقابتهاي منطقهاي اين کشور با
عربستان است .رقابت قطر و عربستان در چارچوب ژئواکونومي را ميتوان در قالب مدل ذيل
به نمايا گذاشت:
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شكل( : )1مدل الگوي مفهومي رقابتهاي ژئواکونوميكي عربستان و قطر

 .7قدرداني
نگارنده بر خود الزم ميداند از حمايتهاي معنوي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران و دانشکده
حقوق و علوم سياسي که در راستاي تحرير مقاله حاضر همکاريهاي الزم را به عمل آوردهاند،
تشکر و قدرداني نمايد.
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