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چكیده

ناتوانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در دست یابی به یک راه حل جامع و  مقاله حاضر با هدف بررسی چرایی 
کامل برای پایان بخشیدن به اختالفات ارضی و مرزی نوشته شده است. گرچه کشورهای عربی این حوزه در دهه های گذشته 
گام هایی جّدی برای پایان بخشیدن به این اختالفات برداشته اند، اما این اقدامات مؤثر نبوده و ویژگی اختالفات ارضی و مرزی 
در این منطقه پایداری آنهاست. این واقعیت معلول عوامل چندی، از جمله تحمیلی بودن مرزها، کشف نفت و منابع انرژی، 
موقعیت استراتژیک برخی مناطق یا جزایر، تمایالت توسعه طلبانه دولت های منطقه در قبال یكدیگر، دخالت قدرت های فرا 
منطقه ای و ..... می باشد. استدالل اصلی این مقاله آن است که از بین عوامل مذکور، دو عامل تمایالت توسعه طلبانه کشورهای 
منطقه در قبال یكدیگر و موقعیت استراتژیک مناطق مورد مناقشه، نقش محوری را در ایجاد بن بست اختالفات مرزی در منطقه 
ایفا می کنند و تا زمانی که رقابت های توسعه طلبانه و منافع حاصله از موقعیت استراتژیک مناطق مورد مناقشه برای دولت ها 

همچنان پررنگ باشد، نمی توان امیدی به بهبود کامل اختالفات ارضی و مرزی در منطقه داشت.
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1- مقدمه
اختالفات مرزی و توسعه طلبی ارضی همواره از دوران های 
کهن میان کشورها و جوامع محلی وجود داشته و عامل اصلی 
در ایجاد جنگ و ستیز در میان آنها بوده است، در این میان 
معاهده  انعقاد  با  و  اروپا  در  مرزها  تثبیت  برای  گام  اولین 
وستفالی در 1648م برداشته شد که طی آن مرزهای سرزمینی 
میان کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شد. اما اختالفات 
مرزی و کشمکش ها به طور کامل از میان نرفت، پروژه تثبیت 
مرزها و حل اختالفات مرزی در اروپا حتی پس از جنگ 
اتحاد جماهیر  فروپاشی  تا  و  نگردید  کامل  نیز  جهانی دوم 
شوروی ادامه یافت. اکنون اروپا دارای مرزهایی تقریباً تثبیت 
شده است و کشمکش های مرزی به جز در مواردی نادر آن 

هم در بخش شرقی به چشم نمی خورد.
در نقطه مقابل منطقه خاورمیانه عربی قرار دارد که شکل 
دول  توسط  و  اول  جهانی  جنگ  از  بعد  آن  سیاسی  کلی 
پیروز ترسیم گردید. در این منطقه ما شاهد کشمکش های 
بیشماری در زمینه مسائل ارضی و مرزی هستیم، به گونه ای 
که رئیس جمهور حافظ اسد)رییس جمهور سابق سوریه( 
نظری  ما  »اگر  می گوید:  در سال 1980  در سخنرانی خود 
منتهی الیه غربی  به  منتهی الیه شرقی  از  به میهن عربی خود 
کنیم  پیدا  عربی  دولت  یک  می توانیم  سختی  به  بیفکنیم، 
این   )29 )ولدانی،1374:  باشند.«  نداشته  مرزی  اختالف  که 
اختالفات مرزی تا به امروز همچنان به قوت خود باقیست، 
آنها  نیز در حل و فصل  اتحادیه عرب  ای که حتی  به گونه 

ناکام بوده است.
است.  شدیدتر  وضعیت  فارس  خلیج  در  میان  این  در 
آن،  جنوبی  حاشیه  کشورهای  پیدایش  زمان  از  منطقه  این 
که  بوده،  زیادی  منازعات  و  کشمکش ها  صحنه  همواره 
اشغال کویت توسط عراق و درگیری مرزی قطر و عربستان 
از نمونه های متأخر آن بوده است. تقریبًا تمامی کشورهای 
عرب این منطقه با یکدیگر اختالفات مرزی دارند و این یک 
واقعیت است که کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بیش 
از سایر کشور های عربی منطقه خاورمیانه اختالفات مرزی 

دارند و حتی تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در اوایل 
از  نتوانسته  حوزه،  این  کشور  میان شش  میالدی   80 دهه 
این  اکثر  بکاهد و  میزان اختالفات و زدوخوردهای مرزی 
»حضور  است.  مانده  باقی  الینحل  امروز  به  تا  اختالفات 
استعمار کهنه انگلستان در منطقه و نقش اصلی آن در ایجاد 
اختالفات ارضی و مرزی با استفاده از مرزبندی های سیاسی 
قطر، شیخ نشین های  بحرین و  نظیر کویت و عراق،  منطقه 
هفت گانه امارات متحده عربی و غیره تاکنون به عنوان یک 
مرزی  و  ارضی  اختالفات  توسعه  و  ایجاد  در  اولیه  منشاء 
کشور های منطقه عمل کرده است. چنین است که با کمال 
تعجب تمامی کشورهای خلیج فارس با یکدیگر اختالفات 
هیچ  در  گفت  می توان  که  آنجا  تا  دارند،  مرزی  و  ارضی 
منطقه ای از جهان به میزان خلیج فارس اختالفات ارضی و 

.(Mojtahedzadeh, 1999: 141)  »مرزی وجود ندارد
در این مقاله ما سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که:
است کشور های عرب  باعث گردیده  که  اصلی  عوامل 
منطقه خلیج فارس در حل وفصل اختالفات مرزی میان خود 

ناکام باشند، کدامند؟
این  به  پژوهش  فرضیه های  باال  سئوال  به  پاسخ  در 

صورت مطرح می شود:
عربی حوزه  کشور های  توسعه طلبانه  مقاصد  و  اهداف   -1
اختالفات و  قبال یکدیگر مهمترین عامل  فارس در  خلیج 
کشمکش های مرزی و ناتوانی در دست یابی به یک راه حل 

نهایی برای حل وفصل اختالفات مرزی است.
2- موقعیت استراتژیک مناطق مورد مناقشه به لحاظ کشف 
و استخراج نفت یا به لحاظ نظامی مانعی مهم در به سرانجام 
رسیدن مذاکرات مربوط به تعیین خطوط مرزی بوده است.

2- بحث نظری
2-1- مرز و سرحد

در گذشته مرز به صورت یک خط مفهوم نداشت. در 
آن زمان منطقه پهناوری را که حدفاصل میان دو امپراتوری 
چون  دیگر،  عبارت  به  می خواندند؛  سرحدی  منطقه  بود، 
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مرزها در گذشته به طور دقیق روشن و مشخص نبودند، به 
عنوان سرحد یا منطقه مرزی مشهور بودند. ولی با گذشت 
توپوگرافیک  مساحی،  های  تکنیک  در  پیشرفت  با  و  زمان 
تعیین  برای  نیاز  مورد  اطالعاتی  کارتوگرافیک و وسایل  و 
دقیق مرز، حدود کشورها به طور دقیق تعریف، مشخص و 
نشانه گذاری شدند و در نتیجه امروزه مفهوم مرز جایگزین 
سرحد شده است )حافظ نیا،1379،ج1: 190(. مرزهای بین المللی 
مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی 
فضایی از واحد های مجاور خود می باشند. در مورد مفهوم 
به  مختلف  ابعاد  از  که  دارد  وجود  متعددی  تعاریف  مرز 
آن پرداخته اند)جدول شماره 1(. مرزهای سیاسی مهمترین 
واحد های  از  سیاسی  واحد  یک  و جدایی  تشخیص  عامل 

دیگر است و خطوط مرزی خطوطی اعتباری و قراردادی 
بر  سیاسی  واحد  یک  حدود  تحدید  منظور  به  که  هستند 
انسان   )161 می شوند.)میرحیدر،1387:  مشخص  زمین  روی 
که  آنگونه  پیرامون جوالنگاه خود،  ساختن  مشخص  برای 
تعیین  به  ناچار  نیابد،  تداخل  همسایه  جوالنگاه  گستره  با 
خطوطی قراردادی در بخش پیرامون محیط زیست یا قلمرو 
پیرامونی  مفهوم، خط  این  یافته  خود است. گونه گسترش 
مشخص  را  ملت  یک  جوالنگاه  پایانی  بخش  که  است 
می سازد و جنبه ای سیاسی پیدا کرده و »مرز« خوانده می شود 

)مجتهدزاده، 1379، 31(.

در کل می توان گفت تفاوت های میان مرز و سرحد به این 
 )in front(از مفهوم حد جلو  )frontier(شکل است؛ سرحد

جدول 1: مرز از دیدگاه اندیشمندان
منبعتعریفمحقق
مرز به پدیدة فضایي گفته مي شود که منعکس کنندة قلمرو حاکمیت سیاسي یک دولت بوده و دره میرحیدر

مطابق قواعد خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال یا نشر افکار مانع ایجاد مي کند. مهمترین 
کارکرد مرزها، ایجاد مانع در برابر حرکت انسان، کاال و تفکرات است

)میرحیدر،1380: 114(

مرز عامل تشخیص و جدایي یک واحد متشکل سیاسي یا کشور از دیگر واحدهاي مجاور محمدرضا حافظ نیا
است. به عبارت دیگر، مرز جداساز  قلمرو فرمانروایي دو نظام سیاسي است

)حافظ نیا، 1379: 190(

با گستره جوالنگاه همسایه پیروز مجتهدزاده که  آنگونه  پیرامون جوالنگاه خود،  براي مشخص ساختن  انسان 
تداخل نیابد ناچار به تعیین خطوطي قراردادي در بخش پیرامون محیط زیست یا قلمرو خود 
است. گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیراموني است که بخش پایاني جوالنگاه یک دولت 

را مشخص مي سازد و جنبه سیاسي پیدا کرده است، و مرز خوانده مي شود

)مجتهدزاده،1379: 31(

مرزها در جایي بوجود مي آیند که فصل مشترک عمودي میان حاکمیت هاي کشوري از سطح مویر
زمین مي گذرد

)مویر،1379: 281(

مرز مي تواند حدي باشد که دو ارتش در حال جنگ را در دو سوي یک جبهه نظامي عماًل از ماکس دروئو
هم جدا کند

)دروئو،1374: 70(

مرز، یعني حدود وثغور حاکمیت کشور، مهمترین عامل تشخیص و جدایي کشور از کشورهاي رحمتي راد
همسایه، عامل بوجود آورندة وحدت سیاسي  یا طبیعي و انساني در کشور، بزرگترین عامل 

امنیت و استقالل و آخرین حد قلمرو یک کشور

)رحمتي راد، 1374: 13(

مرز یک خط نیست بلکه یک سطح است، خطي )سطحی( عمودي که از طریق فضا، خاک و مارتین گالسنر
زیر زمین کشورهاي همسایه را از یکدیگر جدا مي کند. این سطح در روي زمین به صورت 

یک خط به نظر مي رسد
)Glassner,1993:75(

)Taylor,1991:145(مفهومي با نگاه از بیرون به درون است که افتراق و جدایي را نشان مي دهدپیتر تیلور
مرز به پدیدة فضایي اطالق مي گردد که منعکس کنندة قلمرو حاکمیت سیاسي یک دولت بوده درایسدل و بلیک

و مطابق قواعد خاصي در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال و غیره مانع ایجاد کند
)درایسدل و بلیک، 1374: 101(

)Perescott,1987: 13(مرز به یک خط اشاره دارد و سرحد اشاره به یک ناحیه یا محدوده مرزي داردپرسکات

مأخذ: ) قالیباف و همكاران، 1387 و طاهرخانی، 1387(
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گرفته شده، در حالی که مرز)boundary( از مفهوم محدوده ها 
)bounds( مشتق گردیده است؛ سرحدات منطقه ای و مرزها 
مرز  و  دارد  را  بیرون  به  نگاه  حالت  هستند. سرحد  خطی 
حالت محدود کردن در درون را؛ مرز خط مشخص کردن 
جدایی)دو کشور( است. سرحد منطقه برخورد)دو قدرت( 
می باشد. سرحدات پدیده هایی مربوط به گذشته هستند، در 

حالی که مرزها به زمان حال تعلق دارند.)زرقانی،1286: 26(
سرحدات و مرزها به عنوان یک عنصر فضایی، به لحاظ 
تاریخی، مراحل تکاملی را پشت سر گذاشته اند. طی این مراحل 
به تدریج مناطق سرحدی از نقشه سیاسی جهان محو شده 
و  ملی  تشکیل دولت های  استقالل کشورها،  به  توجه  با  و 
دقیق  و  مشخص  مرزهای  ملی،  هویت های  شدن  برجسته 
جای سرحدات قدیم را گرفتند و تفکیک کننده واحدهای 
کارکرد  زمان  گذر  با  دیگر  از سوی  شدند.  هم  از  سیاسی 
نحوی  به  است؛  شده  دگرگونی  و  تحول  دچار  نیز  مرزها 
که به تدریج از اهمیت کارکرد امنیتی-دفاعی مرزها کاسته 
شده و کارکرد ارتباطی- تجاری مرزها از اهمیت و ارزش 
بیشتری برخوردار شده است. هرچند در برخی از مناطق و 
در برهه ای از زمان به دلیل وجود شرایط خاص مکانی و 
زمانی هنوز کارکرد امنیتی-دفاعی مرزها از اهمیت و جایگاه 

واالتری برخوردار است )زرقانی،1386: 26(.
دارای  شکل گیری  زمان  در  مرزی  هر  راستا  این  در 
شرایط خاص و منحصر به فردی است که نسبت به مرزهای 
تاریخچه و پس  از مرز ها دارای  دیگر فرق می کند. برخی 
زمینه هایی چالش زا و خشونت آمیز، تحمیلی، استعماری و... 
نسبتًا  تاریخچه  دارای  مرزها  برخی  دیگر  از سوی  هستند. 
چهره های  با  مطابق  توافقی،  بیشتر  و  بوده  مسالمت آمیز 

طبیعی و انسانی و.... هستند )افشردی و دیگران، 1393: 25( .

2-2- اختالفات مرزی و انواع آن
امروزه کمتر منطقه ای را در سطح جهان می توان یافت 
که در آن اختالفات مرزی بین کشور ها وجود نداشته باشد. 
به چند دسته  اختالفات و در گیری های مرزی را می توان 

کلی تقسیم کرد:
1- اختالفات مكانی: به اختالفی گفته می شود که بر سر مکان 
دقیق مرز ایجاد شده باشد. ممکن است این اختالف ناشی 
گوناگونی  اسناد  از  متضاد  بعضًا  و  گوناگون  تفسیر های  از 
باشد)اختالف ایران وعراق بر سر مرز اروند(، یا تغییر مکان 
مرز طبیعی)اختالف ایران و افغانستان بر سر رود هیرمند( 

در ایجاد آن نقش داشته باشد.
2- اختالفات بر سر قلمرو: به اختالفات ارضی نیز موسوم اند، 
مدعی حاکمیت  دو کشور همسایه  که  می کند  بروز  زمانی 
یک قلمرو مرزی باشند. معموالً دالیل تاریخی، جغرافیایی 
مانند  می دهد.  تشکیل  را  ادعاها  این  اساس  ملی  امنیت  و 
اختالف عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر واحه 
بوریمی، امارات متحده عربی و عمان بر سر قسمت هایی از 
اختالف مصر و سودان در مورد  رأس الخیمه و عجمان و 

وادی حلفا )مجتهدزاده،1379،ب:436( .
در  که  می شود  گفته  اختالفاتی  به  عملكردی:  3-اختالفات 
بروز  کشور  دو  بین  مرزها  عملکرد  و  اداره  نحوه  مورد 
می کند. مرز به عنوان یک مانع در برابر حرکت انسان ها و 
جابه جایی کاالها عالوه بر مشکالتی که در بهره برداری از 
منابع و مدیریت آنها به وجود می آورد، گاهی باعث بروز 
اختالفات بین دو دولت می شود.)درایسدل و بلیک، 1386: 122(. 
که  می شوند  تقسیم  دسته  به سه  اختالفات خود  گونه  این 
از  قانونی  عبور  تشریفات  مورد  در  اختالفات  از:  عبارتند 
مرز، اختالفات در مورد تشریفات عبور غیر قانونی از مرز و 
اختالفات ناشی از بروز مشکالت و مسائل محلی در مرزها.

4- اختالفات ناشی از استفاده مشترک از یک منبع اقتصادی: 
زمانی مطرح می شود که طرفین  اختالفات مرزی  نوع  این 
نمی توانند در مورد استفاده و تقسیم منابع اقتصادی موجود 

در منطقه مرزی به توافق برسند. 
)قلمروخواهي،  مرزي  اختالفات  گونه  چهار  مورد  در 
موقعیتي، کارکردي و بهره برداري از منابع(، دو نمونه اول 
به طور حتم با جابجا شدن مرز حل مي شوند. اما نوع سوم 
و چهارم اختالف مرزي را مي توان از طریق ایجاد سازماني 
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براي نظارت و کنترل مرزي و نیز نظارت بر بهره برداري از 
منابع مشترک حل وفصل کرد. حل وفصل صلح آمیز منازعات 
سرزمیني خشونت آمیز نیازمند رویکرد سه وجهي صلح سازي، 

.(Harbottle, 2002: 40)  حفظ صلح و تثبیت صلح است

2-3- عوامل مؤثر بر اختالفات مرزی
عوامل مختلفی بر اختالفات مرزی تأثیر می گذارند، این 
عوامل ممکن است در حل یک اختالف مؤثر واقع شده و 
یا منجر به گسترش تنش و ایجاد درگیری گردند. برخی از 

این عوامل عبارتند از:
1-اهمیت جغرافیایی منطقه مورد اختالف برای یک یا دو 
کشور: اهمیت راهبردی منطقه مورد اختالف برای یک یا دو 
کشور طرف منازعه به طور قطع باعث پافشاری دو کشور بر 
ادعاهای خود شده و حل بحران را بسیار مشکل می کند؛ به 
عنوان مثال اهمیت راهبردی کشمیر برای هند و پاکستان در 
ادامه بحران و اختالف و به نتیجه نرسیدن طرح های صلح، 

نقش اساسی داشته است )زرقانی،1386: 129(.
اختالفات  نتیجه  از  طرف  دو  یا  یک  که  منافعی  2-میزان 
مرزی می برند: به طور قطع وجود منافع مشترک برای دو 
یک  برای  بیشتر  وسود  دارد  تأثیر  اختالف  حل  در  طرف 

کشور در ادامه اختالف مؤثر است.
نظام  در  بی شک  اختالف:  مورد  طرفین  نسبی  3-قدرت 
باالیی  ملی  قدرت  از  که  کشوری  جهانی،  ژئوپلیتیک 
برخوردار است، قابلیت و توانایی آن را خواهد داشت که 
شرایط را به نفع خود تغییر دهد. از این رو میزان قدرت دو 
طرف مورد مورد منازعه نقش مهمی در نحوه حل اختالف 

مرزی دارد )زرقانی،1386: 130(.
شرایط  مرزی،  اختالفات  بر  مؤثر  عامل  4-چهارمین 
ژئوپلیتیک جهانی است. وجود نظام های قدرت رقیب یا یک 
نظام تک قطبی، حاکم بودن فضای امنیتی- نظامی در جهان 
و ... از جمله عواملی است که می تواند در تشدید یا تخفیف 
اختالفات مرزی مؤثر باشد؛ به عنوان نمونه اختالفات مرزی 
ویتنام شمالی و جنوبی، آلمان شرقی وغربی و...  بیشتر در 

ابر قدرت در دوران جنگ سرد  ژئوپلیتیک دو  رقابت های 
نهفته بود تا در اختالفات واقعی دو کشور.

نتایج  مرزی،  اختالفات  حل  نحوه  دیگر  سوی  از 
اگر  اصوالً  داشت.  خواهد  همراه  به  متفاوتی  جغرافیایی 
اختالفات مرزی با توافق و رضایت کامل دو کشور به طور 
دایم به حل وفصل بینجامد، این امر منجر به افزایش تعامالت 
مرزی و رشد و شکوفایی منطقه به لحاظ اقتصادی خواهد 
شد. اما اگر اختالفات مرزی به صورت موقت و با رضایت 
نسبی طرفین یا یکی از دو کشور حل شود، این مسئله مانند 
آتش زیر خاکستر باقی مانده و نه تنها در افزایش تعامالت 
مرزی نقش چندانی نخواهد داشت، بلکه با کوچکترین تنش 
این اختالف مرزی خود را نشان  بار دیگر  بین دو کشور، 

داده و باعث درگیری دو کشور می شود.)میرحیدر،1389: 172(

3- یافته های تحقیق و تحلیل آن
3-1- روند تكوین مرزهای منطقه

جنگ  پایان  بین  دوره  و  عثمانی  امپراطوری  فروپاشی 
جهانی اول در سال 1918م. و آغاز جنگ جهانی دوم در 
برای خاورمیانه محسوب  بسیار مهم  سال 1939م. دورانی 
با  یعنی  امروز  به  تا  آن  پیامدهای  که  گونه ای  به  می شود، 
افکنده  سایه  منطقه  این  بر  هنوز  قرن  نیم  از  بیش  گذشت 
است. آنچه در این دهه های سرنوشت ساز رخ داد، سرنوشت 
تمامی ملت ها را تغییر داد، کشور های جدیدی ایجاد کرد، 
حاکمیت آشکار اروپاییان را بر منطقه در پی داشت و باعث 
پیدایش سلسله های  و  ملی  دوباره مرزهای  تغییر  و  ترسیم 

جدید شد )کامروا، 1382: 55(.
 در این میان قدرت های اروپایی نقش اصلی را به عهده 
داشتند. در جنگ جهانی اول، امپراطوری عثمانی به قدری 
توسط  آن  قطعه شدن سرزمین  قطعه  که  بود  ضعیف شده 
البته  می رفت.  شمار  به  آن  حتمی  پیامدهای  از  اروپاییان 
نقش کشورهای رقیب به ویژه دولت انگلیس در این زمینه 
تشویق  با  حجاز  در  اعراب  نظامی  قیام  است.  انکارناپذیر 
انگلیسی ها شروع و مقدمه ای برای فروپاشی امپراطوری رو 
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به اضمحالل عثمانی شد )احمدی،1388: 17(. حفظ سلطه بر 
هند و حفظ کانال سوئز به عنوان نزدیکترین راه ارتباطی به 
هند و همچنین حفظ و دسترسی ایمن وآزاد به میدان های 
نفتی تازه کشف شده در خلیج فارس، از اهداف دیپلماسی 

انگلیس در خاورمیانه بود  )کامروا، 1382: 56-57(.
اروپایی  قدرت های  مداخله  مرکزی  خاورمیانه  در 
و  گذاشت  منطقه  سیاسی  نقشه  روی  بر  را  تأثیر  بیشترین 
و  اردن  عراق،  مثل سوریه،  آمدن کشورهایی  به وجود  آن 
لبنان و بعدها فلسطین اشغالی بود. اروپاییان با تعیین خطوط 
مرزی دایمی خیلی عمیق تر از یک طرح کلی پیش رفتند و 
در نتیجه باعث بروز مسائل محلی میان دولت های همسایه 
کشورهای  مدت ها  تا  شد  باعث  تحمیلی  مرزهای  شدند. 
تازه تأسیس در تعریف موجودیت خود به عنوان یک واحد 
با  ملت سازی  و  دولت سازی  فرایند  طی  و  مستقل  سیاسی 

سردرگمی مواجه شوند )درایسدل و بلیک، 1386: 244( .
به منطقه خلیج فارس  اروپایي هنگام ورود   قدرت هاي 
یک  داشتن  که  آن  مفهوم غربي  در  بودن  کشور  الزمه هاي 
پایتخت، یک پرچم، یک نظام قانوني و مرزهاي مشخص شده 
 . (Owen, 1992: 11-22)از ویژگي هاي بارز آن است، را ایجاد کردند
با وجود آنکه قبل از رسیدن اروپایي ها، بومیان ساختار و نظم 
سیاسي خاص خود را داشتند، از دید اروپایي ها کرانه هاي 
بودند.  جنوبي خلیج فارس صرفًا سرزمین هایي بي صاحب 
در کنار تالش براي ایجاد یک سرزمین مادري، موضوعي 
که از اهمیت یکسان با آن برخوردار بود، مسأله ایجاد انسان 

 .(Bacik, 2008: 22-26)جدید، یعني انسان ملیت یافته، بود
بنابراین مفهوم مرزهاي مشخص و ثابت در این منطقه 
یک مفهوم بومي نیست و در واقع مرزها یک نیاز کاربردي 
بوده اند و قدرت هاي غربي با برآورد ضرورت ترسیم مرزها 
مرز  اعراب،  سرزمین هاي  منابع  از  آگاهي شان  اساس  بر  و 

.(Faindlay, 1994: 2-3) کشورها را ترسیم مي کردند
از قرن نوزدهم به واسطه قراردادهای تحت الحمایگی که 
بریتانیا از اوایل این قرن بر شیخ نشین های سواحل جنوبی 
کامل تحت  به طور  منطقه  بود،  فارس تحمیل کرده  خلیج 

استیالی بریتانیا قرار داشت، آخرین این قراردادها با قطر در 
سال 1916 بسته شد. این معاهدات به بریتانیا حق نظارت 
بر روابط خارجی امارات و مسئولیت برای حفظ امنیت آنها 
راستای  در  استعماری  قدرت  این  بنابراین  می داد.  غیره  و 
از  منظور جلوگیری  به  منطقه  امنیت  تأمین  و  اهداف خود 
همسایگان  با  و  یکدیگر  با  شیخ نشین ها  این  خورد  زد  و 
خود به خصوص عراق و عربستان که پس از پایان جنگ 
مرزهای  تعیین  به  نهادند،  وجود  عرصه  به  پا  اول  جهانی 

منطقه پرداخت.

3-2- اختالفات ارضی- مرزی میان کشورهای عربی 
منطقه 

در مورد اختالفات مرزی در سواحل جنوبی خلیج فارس 
اغلب گفته می شود که مرز در خلیج فارس مفهومی بیگانه 
تعیین  دارد.  حقیقت  زیادی  حدود  تا  موضوع  این  است، 
بر روی  که  در حالی  انجام شده،  ندرت  به  دقیق  مرزهای 
بین کشورهای خلیج  نقشه های جغرافیایی و اطلس ها مرز 
فارس با دقت ترسیم می شود، اما این امر گمراه کننده است. 
به  فارس  خلیج  کشورهای  از  بسیاری  سرحدات  واقع  در 
وسیله مناطق مرزی و نه خطوط مرزی مشخص می شوند. 
دقیق  طور  به  دولت ها  حاکمیت  جغرافیایی  حدود  این  در 
قدرت  شدن  زیاد  و  کم  با  اغلب  و  است  نشده  مشخص 
)جعفری  هستند  روی  پیش  حال  در  خطوط  این  کشورها 
ولدانی،1374: 12( . شایان ذکر است که مفهوم اختالفات ارضی 

و مرزی یکسان نیستند. اختالفات مرزی ناشی از عدم توافق 
در مورد محل دقیق مرز است. اما اختالفات ارضی، اختالف 

در مورد قلمرو است )محرابی و محكویی، 1388: 558(.
صورت  مرحله  دو  در  اصوالً  مرزی  خطوط  تعیین 
می گیرد. در مرحله اول تعیین حدود انجام می شود، در این 
در  و  مشخص  نقشه  روی  بر  مرزی  خطوط  مسیر  مرحله 
قرارداد ذکر می شود. مرحله دوم عالمت گذاری است که طی 
آن خط مرزی بر روی زمین براساس آنچه در قرارداد آمده 
عالمت گذاری می شود. از ده مرز زمینی منطقه خلیج فارس 
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تا سال 2000 یک مرز مرحله اول را طی نکرده بود که مربوط 
به مرزهای عربستان با یمن می شد که با توافقنامه جده در 
این سال این مرحله را گذراند. چهار مرز نیز مرحله اول را 
بر روی زمین عالمت گذاری نشده اند.  اما هنوز  طی کرده، 
این مرزها عبارتند از: مرزهای عربستان با امارات متحده و 
قطر، مرز بین عمان و یمن و مرز بین عربستان و یمن که 
اما عالمت گذاری  گرچه در سال 2000 تعیین حدود شده 
اشغال  از  قبل  تا  نیز  کویت  و  عراق  بین  مرز  است.  نشده 
کویت فقط مرحله اول را گذارنده بود، اما پس از آزاد سازی 
شده  عالمت گذاری  ملل  سازمان  کمیسیون  توسط  کویت، 

است )جعفری ولدانی، 1374: 13( .
در مورد مرزهای دریایی، تا قبل از سال2000 از حدود 
به  مرز   10 فارس،  خلیج  کشورهای  میان  دریایی  مرز   15
علت وجود اختالفات هنوز تحدید نشده بود که سه مورد 
آن مربوط به مرز ایران است که با کشور های عراق، کویت 
و امارات می باشد. اگر 7 شیخ نشین امارات متحده عربی را 
به صورت دولت واحدی در نظر بگیریم، در این صورت تا 
قبل از سال 2000 از 8 مرز دریایی بین 7 کشور عربی خلیج 
فارس، 7 مرز به علت وجود اختالفات هنوز تحدید نشده 
بود. در این بین فقط مرز دریایی عربستان با بحرین تحدید 
عربستان  دیگر،  دریایی  مرز  سه  امروزه  بود.  شده  حدود 
و  در سال 2001  قطر  و  بحرین  در سال 2000،  کویت  و 
 2008 سال  در  خورالعدید  در  قطر  و  سعودی  عربستان 
تحدید شده است. می توان گفت که مرزهای دریایی نسبت 
به مرزهای زمینی از ثبات بیشتری برخوردار بوده اند. در این 

نوشتار به طور خاص تأکید بر مرزهای خشکی است.
در کل می توان گفت ویژگی اختالفات ارضی و مرزی 
در بین کشورهای خلیج فارس پایداری آنها است. در منطقه 
مورد  در  باالخص  مرزی  قراردادهای  انعقاد  فارس،  خلیج 
این  نهایی  حل وفصل  موجب  ندرت  به  خشکی  مرزهای 
اختالفات می شود. تعداد قراردادهای منعقده بین دولت های 
خلیج فارس و نقض یا لغو مکرر آنها بیانگر این مسأله است.
در ادامه به منظور بررسی دقیق تر و فهم دلیل یا دالیل 

اصلی تداوم اختالفات، موارد و مسائل اختالفی فی مابین را 
مورد کنکاش قرار می دهیم.

3-2-1- اختالف بین عربستان سعودی، عمان و 
ابوظبی بر سر واحه های بوریمی

متحده  امارات  کشور  دهه ای  چند  تاریخ  به  نگاهی 
عربی نشان می دهد که این کشور نه تنها در داخل بلکه با 
اختالفات مرزی  از جمله عربستان  دیگر عربی  کشورهای 
سعودی،  عربستان  بین  اختالف   .)1/2/91 نیوز،  )افكار  دارد 
عمان و ابوظبی بر سر واحه های بوریمی یکی از مستندترین 
اختالفات ارضی در خلیج فارس است. واحه های بوریمی 
دارند،  مخلوط  قبیله ای  تبار  آنها  جمعیت  که  روستا   9 از 
تشکیل شده است )نقشه 1(. این واحه ها همچنین کانون 
مهمی برای قبیله های چادرنشین که عمدتًا متعلق به دو گروه 
بنی یاس و مناسیر بودند، به شمار می رفت. به عنوان یک 
عربستان  سراسر  قبیله های  با  بوریمی  ارتباطی،  مهم  مرکز 
شرقی نیز ارتباط داشت. به طور سنتی، مرزهای سرزمینی در 
این منطقه اهمیت چندانی نداشته اند. آنچه مناسبات سیاسی 
را مشخص می کند تابعیت قومی است، نه سرزمینی. بدین 
برای  با جستجو  همراه  دولت های جدید  پیدایش  با  سبب 
کشف نفت، ضرورت تعیین خطوط مرزی که با تابعیت های 
پیچیده قبیله ای امکان حل آنها نبود، آشکار شد. با استفاده 
سعودی  عربستان  و  عمان  ابوظبی،  قبیله ای  تابعیت های  از 
بوریمی شوند.  واحه  از  بخشی  یا  همه  مدعی  می توانستند 
در سال 1955 اختالف اهمیت بین المللی یافت و آن زمانی 
بود که بریتانیا به نمایندگی از طرف حکام ابوظبی و عمان 
نیروهای خود را به منطقه اعزام داشت تا نیرو های سعودی را 
که از سال 1952 یکی از واحه ها را به اشغال خود در آورده 
بودند، بیرون برانند. بدون جلب موافقت عربستان سعودی، 
تعیین  مرزی  خط  یک  ابوظبی  طرف  از   1955 در  بریتانیا 
کرد. در 1974 امارات متحده عربی و عربستان سعودی بر 
اساس مرزبندی 1955 به توافق رسیدند. نقشه های تفصیلی 
از این مرزها منتشر نشده، ولی ظاهراً مرز در سراسر طول 
515 کیلومتری آن، از خطوط مستقیم تشکیل شده است. در 
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فارس  خلیج  ساحل  به  موفق شدند  معامله سعودی ها  این 
در شرق قطر دست پیدا کنند، در مقابل از هر گونه ادعا بر 
واحه های بوریمی صرف نظر کردند. یک میدان نفتی عمده 
هم در دو طرف مرز باقی مانده است. خط مرزی 1974 در 
160 کیلومتری جنوب واحه های بوریمی قرار گرفته است. 
مرز بین عمان و ابوظبی طوری ترسیم شده که 6 روستای 
بوریمی در طرف ابوظبی و 3 روستا در طرف عمان بماند 

)درایسدل و بلیک، 1386: 120( .

بین  اختالف مرزی  میالدی  فوریه 2005  تاریخ 22  در 
شد.  جدی  بوریمی  واحه های  سر  بر  امارات  و  عربستان 
خالف  بر  امارات  که  بودند  معتقد  عربستانی  مسئولین 
قرارداد »1974 جده« درباره مرزهای دو کشور عمل کرده 
میالدی   2009 آگوست  در  فارس،1/2/91(  است.)خبرگزاری 
را  دو کشور  اتباع  تردد  غیرمنتظره  اقدامی  در  نیز عربستان 
عربستان  واکنش  این  دلیل  کرد.  ممنوع  شناسایی  کارت  با 
شناسایی  کارت  روی  بر  امارات  کشور  از  نقشه ای  ترسیم 
صورت  کنونی  مرزبندی  با  که  بود  کشور  این  شهروندان 
گرفته توسط دو کشور و قرارداد مرزی سال 1974 مغایرت 

.(www.dur.ac.uk 26 August 2009)  داشت
عالوه بر این در پی تشدید اختالفات مرزی میان امارات 

متحده عربی و عربستان، اخیراً کشور امارات متحده عربي 
خواستار  »العدید«،  نفتي  منطقه  بر  مالکیت  ادعاي  ضمن 
استفاده از نظر انگلیس و نقشه هاي این کشور براي تعیین 
مالک واقعي منطقه مورد مناقشه شده است. البته در مقابل 
عربستان سعودي ورود انگلستان به این مناقشه را نپذیرفته 
است. بر این اساس اماراتي ها با استناد به نقشه هاي انگلیس، 
نقشه ها وارد  این  تفسیر  تا جهت  این کشور خواسته اند  از 

مناقشه ریاض و ابوظبي شود.)روزنامه رسالت،7/4/1389( 
دارای  خورالعدید  گذرگاه  که  است  توضیح  به  الزم 
ذخائر نفتی فراوانی است که در امتداد خط ساحلی به طول 
25 کیلومتر به سواحل خلیج فارس در حد فاصل مرزهای 
خاکی ابوظبی و قطر، به خاک عربستان افزوده شده است 
که 80 درصد ذخائر نفتی منطقه »خیز الشیبه« است و طبق 
برآوردها دارای بیش از 15 میلیارد بشکه ذخایر قطعی نفت 

و حدود 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی است.
از  مجموعه ای  اختالف  این  تحلیل  در  می توان  گرچه 
است  نمایان  بیشتر  که  اصلی  عامل  اما  برد،  نام  را  عوامل 
همسایگان  به  نسبت  عربستان  توسعه طلبانه  تمایالت  یکی 
در راستای سیاست یکپارچه سازی جزیره العرب که از زمان 
عبدالعزیز بن سعود در این کشور در جریان بود و دیگری 

نقشه 1: واحه های بوریمی مورد 
ادعای عربستان سعودی، عمان و 

ابوظبی
http://www.public.iastate. :مأخذ

edu/~pol_s.251
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موقعیت استراتژیک مناطق مورد اختالف است. مخصوصًا 
که سعودی ها توانستند در ساحل شرقی قطر در خورالعدید 
به خلیج فارس راه یابند و ارتباط زمینی قطر و امارات را 
قطع کرده و قطر را در محاصره خود قرار دهند. همچنین 
منابع غنی فسیلی این محدوده موجب طمع طرف های درگیر 
است. هر چند که در طرح ادعاهای عمان و ابوظبی نمی توان 
نادیده گرفت،  نقش تمایالت توسعه طلبانه این دولت ها را 
استراتژیک  موقعیت  از  ناشی  بیشتر  آنها  میان  اختالف  اما 
طبیعی،  منابع  از  برخورداری  لحاظ  به  مناقشه  مورد  منطقه 

موقعیت اقتصادی و نظامی آن است.

3-2-2- اختالفات ارضی عراق و کویت
 یک اختالف ارضی در منطقه خلیج فارس که هیجان 
بین المللی زیادی به بار آورد، ادعای عراق بر کویت بود. از 
زمانی که کویت در 1961 استقالل کامل خود را از بریتانیا 
گرفت، عراق به طور ادواری بر اساس اینکه کویت بخشی از 
ایالت بصره در زمان عثمانی بوده است، ادعای حاکمیت بر 
این شیخ نشین داشته است. در1961 قوای بریتانیا و جامعه 
عرب یک حمله عراق را دفع کردند. دولت عراق هیچ گاه به 
طور رسمی از ادعای خود صرف نظر نکرد. عراق همچنین 
ادعاهایی نسبت به جزایر وربه و بوبیان ابراز می دارد. طبق 
قرارداد 1932، این جزایر به کویت تعلق دارند )درایسدل و 
بلیک، 1386: 121(. به واقع مهمترین بهانه عراق برای ضمیمه 

کردن کویت به خاک خود، عدم دسترسی آزادانه این کشور 
به خلیج فارس بود )جعفری ولدانی، 1378: 177(. عامل دیگری 
که در سیاست عراق نسبت به کویت تاثیر گذار بوده، نفت 
است. به طور کلی کویت 10 درصد از ذخایر شناخته شده 
نفت جهان را در اختیار دارد. بنابراین عراق با تصرف کویت 
بر 20درصد از ذخایر نفت )با احتساب ذخایر خود( تسلط 

می یافت ) جعفری ولدانی، 1389: 62(.
با روی کار آمدن حکومت بعثی پس از کودتای 1968، 
ادعاهای کهن حاکمیت بر کویت دنبال شد. در مارس 1973 
و  کویت  خاک  به  عراقی  نیروهای  تجاوز  از  گزارش هایی 

خواهان  رسمًا  عرب  اتحادیه  یافت.  انتشار  درگیری ها 
گفتگو شد، اما گفتگو به نتیجه ای نرسید و در نوامبر 1974 
این  کردند.  نفوذ  کویت  خاک  در  مجدداً  عراقی  نیرو های 
بار عراق اساسًا ادعای خود را بر دو جزیره وربه و بوبیان 
به  طرفین  گفتگوهای  و  عرب  اتحادیه  مداخله  داد.  تمرکز 
توافقی در اوایل سال 1975 انجامید که بر اساس آن کویت 
ارتباطی  بندر شعیبیه و راه های  از  بازرگانی  امتیاز استفاده 
میان آن بندر تا عراق را به صدام حسین داد. این امتیاز در 
جریان جنگ 8 ساله عراق با ایران و بسته شدن شط العرب 
)اروندرود( سخت به یاری بغداد آمد )مجتهد زاده،1382: 237( .
فروکش کردن جنگ با ایران و تجدید قوای عراق از یک 
سو و بدهی های چند میلیارد دالری عراق، دولت بغداد را بر 
آن داشت تا استراتژی کهن ادعا بر کویت را تجدید نماید. 
این بار، ادعاهای کهن با انگیزه های نوینی در آمیخت، مانند 
ادعای دزدیده شدن نفت عراق توسط کویت و نقش کویت 
سراسر  عراق  گردید  باعث  امر  این  نفت.  بهای  کاهش  در 
ماه دوام  اشغال کویت، 6  نماید. حمله و  اشغال  را  کویت 
یافت تا سرانجام نیروهای عراقی در مقابله با ائتالف نظامی 
به رهبری امریکا، شکست خوردند و از کویت رانده شدند 
پایان  در  بس  آتش  شرایط  از  یکی   .)237 )مجتهدزاده،1382: 

سازمان  طرف  از  مرزی  کمیته  یک  تشکیل  کویت،  اشغال 
ملل برای عالمت گذاری مرزهای دو کشور بود.

طبق قطعنامه 687 شورای امنیت - 8 آوریل 1991، دبیر 
کل سازمان ملل متحد مأمور رسیدگی به این عالمت گذاری 
دولت  که  سنگینی  بهای  با  که  است  این  جالب  نکته  شد. 
باور  این  بر  بسیاری  پرداخت،  کویت  اشغال  برای  عراق 
خود  ارضی  ادعاهای  از  پس  این  از  کشور  این  که  بودند 
نسبت به کویت صرف نظر خواهد کرد. اما هنوز یک سال 
نگذشته بود که عراق  ادعاهای خود را از سر گرفت و از 
سال 92 تا 94 با شدت بی سابقه ای ادعاهای ارضی خود را 
اما سرانجام  بر کویت مطرح کرد )جعفری ولدانی ،1374: 46(. 
مجبور گردید با خط مرزی، که سازمان ملل در سال 1994 

ترسیم نمود، رسمًا موافقت کند.
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 با این وجود تنش ها تا زمان سقوط صدام در 2003 ادامه 
داشت و پس از آن نیز کمابیش ادامه دارد، مانند اختالف بر سر 
ساخت بندر مبارک در جزیره بوبیان توسط کویت. عراق این 
اقدام را به مثابه بستن تنها خروجی خود به خلیج فارس دانسته 
و آنرا تالش کویت برای خفه کردن عراق می داند. در مقابل 
پافشاری کویت بر ساخت این بندر، منابع رسمی در بغداد از 
شکایت در شورای امنیت علیه کویت در صورت ساخت بندر 
در جزیره بوبیان خبر داده اند. )خبرگزاری فارس،27/5/90( گرچه 
امروزه عراق به لحاظ سیاسی کشوری متحد و یکپارچه نیست 
و دچار تفرقه و جنگ داخلی شده است، اما یک عراق متحد و 
قوی می تواند ادعاهای گذشته را تکرار کرده و تهدیدی جدی 

برای امنیت و بقاء کویت به شمار آید.
می توان  نیز  کویت  و  عراق  ارضی  اختالفات  مورد  در 
گفت، که تنگنای ژئوپلیتیکی که عراق در آن گرفتار آمده 
باعث گردیده  کافی  به کرانه های ساحلی  و عدم دسترسی 
است تا کویت، به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک منحصر 
یک  عنوان  به  انرژی  و  دریا  به  دسترسی  لحاظ  به  فرد  به 
عامل  همین  و  شود  مطرح  کشور  این  برای  حیاتی  فضای 
باعث گردیده است تا عراق نسبت به این کشور تمایالت 
توسعه طلبانه در پیش گرفته و با بهانه عقبه تاریخی، تمایالت 
توسعه طلبانه خود را نسبت به این کشور در بازه های زمانی 

مختلف توجیه نماید.

3-2-3- اختالفات ارضی عربستان و قطر
 پیشینه اختالفات مرزی و سرزمینی عربستان سعودی و 
قطر به اواسط قرن نوزدهم باز می گردد. عربستان سعودی و 
قطر در مورد یک نوار سرزمینی 10 مایل مربعی که دارای 
منابع غنی نفت و گاز می باشد دارای اختالف مرزی طوالنی 
باید  این اختالف را  )کمپ و هارکاوی،1383،ج1: 158(.  هستند 
یکی از جدی ترین اختالف ها و درگیری های مرزی و ارضی 
بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به شمار آورد که 
هر از چند گاهی تشدید و موجب بروز تنش میان دو کشور 
می شود که در بارزترین نمونه آن، نیروهای نظامی عربستان 

در سپتامبر 1992 قطر را مورد تجاوز قرار داده و بخش هایی 
از جنوب این کشور را به تصرف در آوردند که در نتیجه 
شدند.  کشته  قطری  نظامی  دو  و  سعودی  نظامی  یک  آن 
همان  نوامبر  در  قطر  شد،  موجب  مسلحانه  درگیری  این 
سال شرکت در جلسات شورای همکاری خلیج فارس در 
سطح وزیران را تحریم کند. اما در 20 دسامبر 1992 ریاض 
طور  به  آن  اجرای  و   1965 موافقتنامه  امضای  با  دوحه  و 
موقت بر اختالفات خود سرپوش گذاشتند و به موجب این 
قطعنامه عربستان سعودی چند کیلومتر از خاک خود را به 

قطر داد )خبرگزاری فارس، 2/2/91(.
عربستان از زمان تأسیس تاکنون همواره سیاست گسترش 
به طرف شرق را دنبال کرده است. یکی از رویاهای دیرینه 
این کشور تسلط بر تمام شبه جزیره عربستان است. عربستان 
به  عربستان  جزیره  شبه  نوزدهم  قرن  در  که  است  مدعی 
طور کامل در تصرف وهابی ها بوده است. وقتی در فوریه 
1938 مذاکرات مربوط به تعیین مرزهای شرقی عربستان در 
لندن جریان داشت، فیصل آل سعود وزیر خارجه عربستان 
یادداشتی به همتای انگلیسی خود ارائه داد که در آن ادعا 
شده بود عمان، ابوظبی، حضر موت و قسمت های وسیعی از 
قطر متعلق به این کشور است. در این یادداشت ادعای حق 
حاکمیت عربستان بر اساس وراثت استوار شده بود. در یکی 
دیگر از یادداشت های وزیر امور خارجه عربستان در پاسخ 
به یادداشت 28 اوریل 1934 انگلیس آمده است؛ »سرزمین 
قطر و عمان مایل به انضمام به کشور ما می باشند، ولی ما 
تیره نشود در مقابل  انگلیس  با  این خاطر که روابطمان  به 
می دانند  خوبی  به  شیخ ها  این  نموده ایم،  سکوت  امر  این 
که در خارج از دهستان های خویش اختیاراتی ندارند.« به 
این ترتیب اختالفات ارضی عربستان با قطر، امارات عربی 
ناشی  توسعه طلبانه  سیاست  این  از  یمن  و  عمان  متحده، 
پیشنهاد خطوط  این سیاست، علیرغم  راستای  در  می شود. 
مرزی متعدد و انعقاد قراردادهای مرزی مختلف هنوز مرز 
نفع  به  امر  این  زیرا  نیست،  عربستان مشخص  و  قطر  بین 
نخستین  انعقاد  زمان  از  است.  عربستان  توسعه طلبی های 
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انعقاد آخرین موافقت نامه  قرارداد مرزی در ژوئیه 1913تا 
مرزی در دسامبر 1992، عربستان بیش از 100 کیلومتر به 
زیان قطر به طرف شرق و 50 کیلومتر به طرف شمال شبه 

جزیره قطر پیشروی کرده است )ولدانی،1374: 122(.
را  خورالعدید  سعودی ها  پیشروی ها  این  موجب  به 
تصرف کرده و موفق شدند در شرق قطر به ساحل خلیج 
آن  بر  عالوه  ابوالخفوس(.  )منطقه  یابند  دست  فارس 
سعودی ها به دو هدف دیگر خود نیز دست یافته اند، یکی 
اینکه ارتباط زمینی قطر با امارات را قطع کرده و این کشور 
شدن  شریک  دیگری  و  آورده اند  در  خود  محاصره  در  را 
این کشور است. منطقه  در آب های ساحلی قطر در شرق 
ابوالخفوس از این جهت برای قطر مهم شمرده می شود که 
از این طریق می تواند به امارات، بزرگ ترین شریک تجاری 
دریایی  مرزهای  فارس، 2/2/91(.  )خبرگزاری  مرتبط شود  خود 
عربستان با قطر در این منطقه و نیز در غرب قطر یعنی در 
خلیج سلوا که تا قبل از تهاجم عربستان به قطر در 1992 
هنوز تعیین نشده بود، پس از تهاجم و تحت فشار عربستان 
تعیین گردید. قطر به موجب موافقت نامه مرزی منعقده در 
را  اراضی خود  از  بخشی  که  گردید  ناگزیر   1992 دسامبر 
واگذار  عربستان  به  سلوا  خلیج  در  یعنی  غربی  در جنوب 
کشور  دو  نیز  دوحه  در   2007 دسامبر  اجالس  در  نماید. 
از  را  في ما بین  اختالفات  تا  کردند  سعي  عربستان  و  قطر 
موافقت  قطر  و  عربستان   2008 جوالي  در  بردارند.  میان 
کردند تا مرزهاي دریایي خود را مشخص کنند )نقشه 2( 

و منازعه خورالعدید را که بین سه کشور امارات، عربستان 
سعودي و قطر، در مورد مرزهاي آبي است حل کنند )روزنامه 
به  عربستان درسال 2008  و  قطر  اگرچه   . ابتكار، 8/10/1387( 

توافقاتی در این زمینه رسیدند، اما این بار نیز دولت امارات 
تعیین  هرگونه  قطر،  به کشور  اعتراض  متحده ضمن  عربی 
کشور  این  موافقت  به  منوط  خورالعدید  منطقه  در  را  مرز 
نمود. در کل با توجه به سیاست های توسعه طلبانه عربستان و 
ادعاهای امارات، روند اختالفات مذکور همچنان ادامه داشته 
و موافقت نامه مرزی 1992و 2008 نیز ناقص و شکننده است.
در قضیه عربستان با قطر به وضوع تمایالت توسعه طلبانه 
عربستان نسبت به قطر آشکار است. همچنین می توان موقعیت 
استراتژیک قطر برای عربستان را نام برد، عربستان با تصاحب 
به کرانه های ساحلی خلیج فارس  قطر عالوه بر دست یابی 
در شبه جزیره قطر می تواند صاحب بزرگترین میدان گازی 
در حال بهره برداری جهان، یعنی پارس جنوبی)گنبد شمالی 
قطر( شود. در این راستا جمعیت وهابی قطر که هم مذهب با 
عربستان هستند و عقبه تاریخی این کشور که قطر در گذشته و 
در یک مقطع زمانی کوتاه جزء متصرفات سعودی ها به شمار 
می رفت)دوره دوم دولت آل سعود در اواسط قرن نوزدهم(، 

می تواند مشوق عربستان در دست یابی به این هدف باشد.

3-2-4- اختالفات ارضی عربستان و یمن
در نیمه اول قرن بیستم یکی از مهمترین مسائل مؤثر بر 
روابط دو کشور، رقابت خاندان آل حمیدالدین و آل سعود 

نقشه 2: موافقت نامه دسامبر 1992؛ تعیین 
مرز دریایی در خلیج سلوا )غرب قطر( و 

2008 در خورالعدید )شرق قطر(
http://www.stockphotos.ro/qatar-political-:مأخذ

map-image62735384.html
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برای بسط نفوذ و حیطه اعمال قدرت خود در شبه جزیره 
و  مرزی  مناطق  سر  بر  اختالف  و  رقابت  این  بود.  عرب 
سرزمین های دو طرف بین دو پادشاهی، سرانجام منجر به 
لشکر کشی امام یحیی به عربستان برای بازستانی سرزمین های 
مورد ادعای این پادشاهی که در کنترل آل سعود بود شد. در 
نتیجه جنگی که در اوایل دهه 1930رخ داد، یمن شکست 
خورد و با میانجیگری کشور های عربی، توافق نامه ای بین 
دو کشور امضاء شد که کنترل سرزمین های مورد ادعای یمن 
و نیز سرزمین های دیگری در مناطق جیزان، عسیر و نجران 

. (Cordesman, 2003, 64) را به عربستان سعودی سپرد
این نخستین توافقنامه میان دو طرف موسوم به طائف بود 
که در سال 1934 امضاء شد و هر 20سال تمدید می شد. پس 
از امضای توافقنامه طائف تمامی تحوالتی که در روابط یمن و 
عربستان رخ داده، متأثر از این توافقنامه و در جهت تقویت یا 
تضعیف آن رخ داده است. از سوی سعودی ها در صدد نهایی 
کردن این توافقنامه و تعیین مرز های دو کشور بر اساس آن بودند 
و از سوی دیگر یمنی ها با استناد به بندی در این توافقنامه، آن را 
موقت می دانستند و از پذیرش آن به عنوان اساس تعیین مرزها 

خودداری می کردند )صادقی و احمدیان، 1389: 270( . 
چند  به  محدود  تنها  کشور  دو  بین  اختالفات  واقع  در 
کیلومتر مرز مشترک نمی شود، بلکه مناطق وسیعی را در بر 
می گیرد. یمن نسبت به سه استان نفت خیز عسیر، نجران 
و جیزان که هم اکنون توسط عربستان اداره می شود، ادعای 
عربستان  ارضی  ادعاهای  دیگر  طرف  از  و  دارد  ارضی 
نسبت به یمن بسیار گسترده تر است، به طوری که دو سوم 
خیز،  نفت  مناطق  وجود  بر  عالوه  می گیرد.  بر  در  را  یمن 
موقعیت استراتژیک برخی مناطق، اختالف بین دو کشور را 
تشدید کرده است، مانند استان حضر موت یمن که به علت 
استراتژیکی  اهمیت  از  هند  اقیانوس  کنار  در  گرفتن  قرار 
برخوردار است. )نقشه 3( عالوه بر آن حضرموت یکی از 
حاصل خیزترین و غنی ترین مناطق یمن از لحاظ ذخایر نفت 
می باشد. عربستان با تسلط بر این منطقه می تواند عالوه بر 
اتکای خود به تنگه هرمز و باب المندب  از  تصاحب نفت 

باعث  عوامل  این  مجموعه   )24 ولدانی،1374:  بکاهد.)جعفری 
گردیده است عربستان سیاست فعالی را در قبال یمن و آن 
هم در جهت تضعیف و تجزیه آن دنبال کند. این کشور در 
سال 1990 بزرگترین مخالف وحدت یمن بود و در جنگ 
داخلی 1994 جانب تجزیه طلبان را گرفت. افزون بر این 
عربستان از فعالیت شرکت های نفتی در سرزمین های یمن 
با  را  یمن  در  نفت  اکتشاف  عملیات  و  می کرد  جلوگیری 

هشدار دادن به این شرکت ها با مانع مواجه می ساخت.
در ماه ژوئن سال 2000، عربستان سعودی و یمن قرارداد 
توافقنامه  توسط  تعریف شده  مرز  اساس  بر  دیگری  مرزی 
طائف در سال 1934 به امضا رساندند (Murphy, 2006) . دولت 
یمن در راستای کاهش تنش ها و مداخالت عربستان در امور 
یمن، توافقنامه جده را در سال 2000 با عربستان امضاء کرد. 
دولت یمن با امضای توافقنامه جده نه تنها توافقنامه طائف را 
رسمیت بخشید، بلکه تمامی اختالفات مرزی دو کشور را بر 
اساس همان توافقنامه به پایان رساند )صادقی و احمدیان، 1389: 
271(. در این توافقنامه موضوع استخراج منابع زیرزمینی به 

مذاکرات میان دو طرف موکول شده و اساساً راه حل نهایی 
برای آن تعریف نشده است )همشهری آنالین، 16/8/92( .

در کل می توان گفت گرچه عربستان با انعقاد موافقتنامه 
آنچه  به  و  کرد  تحمیل  یمن  به  را  خود  شرایط  جده، 
می خواست رسید، اما تنش های بین دو کشور از بین نرفت 
نوامبر   5 در  عربستان  ارتش  ماند.  باقی  باالیی  در سطح  و 
2009 به دنبال کشته شدن یک مرزبان عربستانی در خطوط 
مرزی این کشور با یمن مستقیمًا در جنگ داخلی یمن در 
سال 2009 و2010 علیه حوثی ها وارد عمل شد. همچنین 
در سال 2015 پس از تصرف صنعا توسط نیروهای حوثی و 
فرار منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی از یمن، عربستان 
باز گرداندن  ائتالف منطقه ای برای  با تشکیل یک  سعودی 
قدرت به رئیس جمهور هادی به این کشور حمله نمود. تا 
زمان نگارش مقاله در اکتبر 2015 جنگ در یمن ادامه دارد. 
موقعیت یمن به  خاطر همجواری با تنگه باب المندب، بسیار 
استراتژیک است؛ بیشتر نفت دنیا از طریق این آبراه حمل 
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می شود. نگرانی عربستان سعودی این است که تسلط کامل 
به  آزاد  دسترسی  یمن،  بر  ایران  حمایت  مورد  حوثی های 
این آبراه را مختل کرده و عالوه بر کاستن از نفوذ منطقه ای 
عربستان، می تواند به اختالفات دیرینه با این کشور از جمله 

اختالفات مرزی دامن بزند.
که  گفت  می توان  شده  یاد  عوامل  به  توجه  با  بنابراین 
به  مناقشه  مورد  نفت خیز  مناطق  استراتژیک  موقعیت 
خصوص در استان های عسیر، نجران و جیزان عامل اصلی 
تحرک هر یک از دو کشور علیه یکدیگر است و گرچه دو 
کشور به واسطه قرارداد جده، اختالفات مرزی را حل وفصل 
کرده اند، اما بر سر چگونگی اجرای آن و استحصال منابع 
میان  این  در  دارند.  نظر  اختالف  مرزی  مناطق  در  معدنی 
نمی توان سیاست های توسعه طلبانه دو کشور علیه یکدیگر 
و به خصوص عربستان سعودی را نادیده گرفت. این کشور 
به دلیل ادعای تاریخی خود بر تمامی جزیره العرب تمایل 
عربستان  ندارد.  اختالفات  ریشه ای  حل وفصل  به  چندانی 
خود  همسایگان  با  مرزی  توافقنامه   20 از  بیش  تاکنون، 
امضا کرده که اغلب آنها اساسًا یا اجرا نشده اند یا نیمه تمام 
رها شده اند و برای توافق 1934 طائف و 2000 جده هم 

سرنوشتی بهتر از بقیه نمی توان انتظار داشت.

3-2-5- اختالفات ارضی عربستان با کویت و عراق
و  بیستم  قرن  اوایل  به  عربستان  و  کویت  اختالفات 

ادعاهای ابن سعود بر کویت باز می گردد، که بر اثر پافشاری 
زمان  آن  در  که  کویت  و  سعود  ابن  بین  مذاکرات  بریتانیا 
انعقاد عهدنامه عقیر در  به  بود، منجر  بریتانیا  تحت الحمایه 
کویت  و  نجد  مرزهای  آن  موجب  به  گردید.   1922 سال 
تعیین و یک منطقه بیطرف بین آنها ایجاد گردید و طرفین 
در این منطقه از حاکمیت مشترک برخوردار بودند، به این 
مساوی  طور  به  آن  طبیعی  منابع  از  می توانستند  که  مفهوم 
تجاری  به صورت  نفت  با کشف  بعدها  کنند.  بهره برداری 
در منطقه، طرفین یک موافقتنامه در 7 ژوئیه 1965 در جده 
امضاء کردند. به موجب این موافقتنامه طرفین توافق کردند 
منطقه بی طرف از نظر جغرافیایی به دو قسمت مساوی میان 
در  کشور  دو  اختالفات  بعد  مورد  شود.  تقسیم  کشور  دو 
مورد جزایر قارو و ام المرادیم است که در حاکمیت کویت 
قرار دارد )کمپ و هارکاوی ،1383، ج1: 161( . حتی عربستان یک 
بار به صورت ناگهانی جزایر قارو و ام المرادم را به اشغال 
خود درآورد. هر چند بعدها از این جزایر عقب نشینی نمود، 
اما از ادعای خود نسبت به جزایر صرف نظر نکرد. عربستان 
و کویت سرانجام در سال 2000 موافقتنامه اي را به امضاء 
حاکمیت  شناختن  رسمیت  به  ضمن  آن  در  که  رساندند 
کویت بر جزایر قاروه و ام المرادیم، با تعیین چهار نقطه مرز 
دریایی بین دو کشور را معین کردند. در ضمن عربستان و 
کویت بر سر بهره برداري مشترک از منابع بستر و زیر بستر 

دو طرف مرز با همدیگر به توافق رسیدند )نقشه 4( .

نقشه 3: مناطق مورد ادعای کشورهای 
عربستان سعودی و یمن نسبت به یكدیگر
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ایران و عراق نسبت به این توافقنامه معترض می باشند. 
آنچه باعث اعتراض ایران نسبت به این توافقنامه و تحدید 
مرز می باشد، این است که در ماده یک این توافقنامه پس از 
اشاره به مختصات این چهار نقطه آمده است: از نقطه 4 خط 
تقسیم دریاي مجاور منطقه تقسیم شده، در جهت شرق ادامه 
اینکه این نقطه داراي مختصات  با توجه به  خواهد داشت. 
28 درجه و 56 دقیقه و 6 ثانیه عرض جغرافیایی و 49 درجه 
و 26 دقیقه و 42 ثانیه طول جغرافیایی است، در نتیجه نقطه 
مزبور از خط میانه خلیج فارس عبور کرده و عماًل توافق ایران 
و انگلیس)مسئول سیاست خارجی اعراب( در سال 1965 را 
نقض کرده است. این در حالی است که دو دولت عربستان 
و کویت در این توافقنامه حتی پیشروي از این نقطه به سمت 
شرق را نیز مدنظر قرار داده اند. همچنین با توجه به اینکه دو 
کشور کویت و عربستان توافق کرده اند که از منابع بستر و 
زیر بستر دو طرف مرز به طور مشترک استفاده کنند، در این 
صورت عماًل پاي عربستان به منابع مشترک نفتی و گازي بین 
کویت و ایران مثل میدان آرش باز می شود. ایران نسبت به این 
تحدید حدود معترض است و اعتراض نامه اي را به سازمان 
ملل ارسال نموده و اعتراض خود را به اطالع دو کشور کویت 

و عربستان رسانده است )میرحیدر و دیگران، 1386: 14(.
در مورد تحوالت مرزهای عربستان با عراق؛ در جریان 
بحران خلیج فارس دو واقعه عمده در رابطه با مرزهای بین  

دو کشور رخ داد. این دو واقعه که تحت تأثیر عملیات گسترده 
نظامی، بازتاب قابل توجهی نداشت، بسیار حایز اهمیت بود. 
متحدین غربی  نیروهای  که  ژانویه 1991  در  واقعه نخست 
حمله  عراق  به  عربستان  شرقی  شمال  از  امریکا  رهبری  به 
کردند، روی داد. در این زمان عراق تمام معاهدات بین المللی 
لغو  بود،  با عربستان منعقد کرده  از سال 1968  خود را که 
نمود. این اقدام عراق موافقت نامه های مرزی 1975)در مورد 
تقسیم منطقه بیطرف با یک خط کاماًل مساوی که هرگز به 
تصویب نرسید( و موافقت نامه 1981)این موافقتنامه که در 
بحبوحه جنگ ایران و عراق به امضاء رسید، تحدید حدود 
بین عراق و عربستان را قطعی و تثبیت کرد و شامل مقرراتی 
برای تقسیم منطقه بی طرف بین دو کشور بود و به 60 سال 
ابهام و تردید درمورد 851 کیلومتر مرز مشترک پایان می داد( 

را در بر می گرفت )مجتهدزاده ،1382: 223( . 
واقعه دوم که در تاریخ عربستان بی سابقه بود، به دنبال 
واقعه نخست روی داد. عربستان در تابستان 1991 تمامی 
اسناد معاهدات مرزی خود را با عراق در سازمان ملل متحد 
پادشاهی  که  بود  بار  نخستین  برای  این  رسانید.  ثبت  به 
لغو  می رسانید.  ثبت  به  را  خود  مرزی  معاهدات  سعودی 
خلیج  منطقه  در  عراق  و  عربستان  بین  مرزی  قراردادهای 
فارس نشان داد که که قراردادهای مرزی در منطقه خلیج 

فارس قطعی و دائمی نیستند)ولدانی،1374: 109(.

نقشه 4: مناطق بی طرف میان عربستان با عراق 
و عربستان با کویت و تقسیم آنها در سال های 

1981 و 2000
http://opinionator.blogs.nytimes. :مأخذ

com/2012/05/01/put-it-in-neutral/?_r=0
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عربستان  متفاوت  سیاست های  واقعه،  این  جالب  نکته 
در قبال همسایگانش است. در حالی که این کشور به دلیل 
در  دارد  فارس  بر شیخ نشین های خلیج  که  ارضی  ادعاهای 
راستای سیاست توسعه طلبی، هرگز مایل به انعقاد یک قرارداد 
پایدار و حل وفصل اختالفات مرزی با آنها نیست، اما در مورد 
عراق بعد از جنگ دوم خلیج فارس به دلیل تهدیدات نظامی 
معاهدات  تا  گردید،  قدم  پیش  خود  صدام،  توسعه طلبی  و 

گذشته خود را به ثبت رسانده و به آنها رسمیت بخشد.

3-2-6- اختالف قطر و بحرین بر سر جزایر حوار
ادعاهای متقابل بحرین و قطر نسبت به مالکیت مجمع 
الجزایر حوار در نزدیکی شبه جزیره قطر یکی از عمده ترین 
اختالفات بود. اختالفات بحرین و قطر در مورد جزایر حوار 
طی سال های متمادی، بی آنکه فضای کلی مناسبات طرفین 
را تحت تأثیر قرار دهد، ادامه داشت. تا اینکه در سال 1986 
دو کشور را در آستانه جنگی تمام عیار قرار داد. در بهار سال 
مزبور قطر به تصرف فشت الدیبال دست زد و کل نواحی 
اطراف حوار را منطقه نظامی اعالم کرد )مجتهدزاده،1382: 212(.
با مداخله شورای همکاری خلیج فارس، قطر دیبال را تخلیه 
کرد و طرفین به تدارک طرح دعوا در یک داوری بین المللی 
پرداختند. در دسامبر 1990، شورای همکاری به طرفین توصیه 
کرد تا در مدت 6 ماه قضیه را بدون ارجاع به داوری حل وفصل 
کنند. در حالی که دو کشور نتوانستند به راه حل مورد رضایت 
آب های  عرض   1992 آوریل  در  قطر  یابند،  دست  طرفین 
ساحلی خود را از 3 به 12 مایل دریایی افزایش داد که جزایر 
حوار را کاماًل در بر می گرفت. این اقدام به کشمکش پیچیده 

میان دو شیخ نشین بعد تازه ای بخشید )مجتهدزاده،1382: 215( .
سرانجام موضوع به دیوان بین المللی دادگستري ارجاع 
داده شد و این دیوان در سال 1995 با بررسی اختالف این 
دو کشور موافقت کرد. این دیوان پس از بررسی ادعاهاي 
در  را  خود  رأي   2001 مارس   16 در  سرانجام  کشور  دو 
بین  دریایی  مرز  وضعیت  و  سرزمینی  مناقشات  خصوص 
این دو کشور صادر کرد. طبق رأي دیوان، قطر بر روي منطقه 

الزباره، جزایر جنان از جمله حد جنان و ارتفاعات جزري 
فشت الدبال و بحرین بر جزایر حوار و آبتل الجراده حاکمیت 
دریاي  در  می توانند  قطر  کشتی هاي  این  بر  عالوه  دارد. 
سرزمینی بحرین که جزایر حوار را از بحرین جدا می کند، از 
حق عبور بی ضرر مطابق با قوانین و رسوم بین الملل استفاده 
کنند. همچنین دیوان به ترسیم خط مرز دریایی بین دو کشور 
نیز اقدام کرد )میرحیدر و دیگران، 1386(. در واقع این اختالف، 
تنها اختالف ارضی بین دو کشور عربی است که توسط دیوان 
نشان  این   .)5 )نقشه  شد  حل   )ICJ( دادگستری  بین المللی 
می دهد که دخالت دادگاه )ICJ( می تواند یک کارگزار مؤثر 
 .)Wiegand, 2012,صلح در منطقه در بحث اختالفات ارضی باشد
  )93 - 79اما اختالفات مرزی در سال 2010 دوباره باال گرفت، 

در این سال توقیف شناورهاي ماهیگیري برخي از کشورهاي 
عضو به اتهام ماهیگیري در آب هاي مرزي یا حریم آب هاي 
باعث اختالف بحرین و قطر  کشور مجاور توسط بحرین، 
در این زمینه و اعتراض قطر گردید. در این میان بحرین از 
شوراي همکاري خلیج فارس )GCC( درخواست کرد به حل 

این اختالف کمک کند.)خبرگزاری موج، 3/مرداد/1389( 
این اختالف، گرچه تمایالت توسعه طلبانه  در خصوص 
ارضی میان دو همسایه نسبت به بخش هایی از خاک یکدیگر 
)قطر بر جزایر حوار و بحرین بر زباره( مشهود بود، اما موقعیت 
نیز  نفتی  منابع  دارای  که  حوار  توریستی  جزایر  استراتژیک 
می باشند، بیشترین عامل را در ایجاد اختالف میان دو کشور 
آغاز  زمانی  حوار  اختالفات  موضوع  واقع  در  است.  داشته 
شد که شرکت نفت بحرین و شرکت امتیاز نفتی با مسئولیت 
محدود)شعبه شرکت نفت ایران و انگلیس( در سال 1936 برای 
کسب حقوق اکتشاف در بستر دریایی نواحی میان بحرین و 

شبه جزیره قطر با حاکم بحرین وارد مذاکره گردیدند.

3-2-7- اختالفات ارضی و مرزی مابین امیرنشین های 
امارات متحده عربی

امارات عربی متحده به ندرت متحد بوده است. تاکنون 
حدود دو سوم از اختالفات ارضی میان امیرنشین های امارات 
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متحده عربی حل وفصل شده است. با این حال هنوز در امارات 
متحده عربی 12 مورد اختالفات ارضی و مرزی وجود دارد 
که به کرات سبب بروز مناقشه بین آنها شده است. دعوای 
میان شارجه و فجیره باعث قتل 30 نفر در مه 1979 شد. در 
1980 کمیسیونی برای حل اختالفات تشکیل شد، اما هنوز 
اصطکاک ادامه دارد. اختالف شارجه و دبی در اوت 1976 
نزدیک بود که منجر به خونریزی شود. دیگر اختالفات حل 
نشده مربوط به اختالف قدیمی در مورد نفت است. به عنوان 
ام القوین را در سال 1971  از  نفتی  مثال شارجه یک میدان 
گرفت و ام القوین اکنون دارای سهم سوم در این میدان نفتی 

پس از شارجه و ایران می باشد )ولدانی،1371: 239(.
بین عمان و عجمان یک منطقه مشترک وجود دارد که 
هنوز تقسیم نشده است. بین عمان و رأس الخیمه نیز در مورد 
مرز دریایی اختالف نظر وجود دارد. همچنین در مورد تقسیم 

فالت قاره دو کشور تاکنون توافقی صورت نگرفته است.
بیشتر  دارند و  تاریخی  اگر چه ریشه ای  اختالفات  این 
ناشی از قلمروخواهی و زیاده خواهی های شیوخ این قبیله ها 
و جنگ های قومی و قبیله ای بوده است، اما علت تداوم آنها 
لحاظ  به  آنها  استراتژیک  خاص  موقعیت  حاضر  عصر  در 

کشف نفت و کاربری های نظامی- استراتژیک است.

4- جمع بندی و نتیجه گیری
سطح  در  فارس  خلیج  در  مرزی  و  ارضی  اختالفات 
از  یکی  اگرچه   .)6 )نقشه  می شود  مشاهده  باالیی  بسیار 
عوامل آن را تشکیل حکومت های محلی)شیخ نشین ها( در 
سواحل خلیج فارس، ناشی از کوچ قبایل از شبه جزیره و 
می دانند،  فارس  خلیج  جنوبی  کرانه های  در  آنها  سکونت 
که این قبایل همواره با یکدیگر در رقابت و دشمنی بوده 
و منجر به جنگ و زد و خورد میان آنها می شده است، اما 
حضور استعمارگران اروپایی، به خصوص بریتانیائی ها که از 
اوایل قرن نوزدهم کنترل منطقه را در دست گرفتند و تمامی 
مطامع  و  منافع  راستای  در  و  آنها  توسط  منطقه  مرزهای 
اختالفات  شکل گیری  در  گردید،  تعیین  امپریالیستی شان 
تأثیر به سزایی داشت. بریتانیا پس از فروپاشی امپراطوری 
عثمانی نه تنها بازیگر اصلی در ترسیم مرزهای منطقه بوده، 
مانند  این حوزه  ایجاد کشورهای  اساسی را در  بلکه نقش 
عربستان سعودی، عراق، کویت، قطر، امارات متحده عربی 
تا سال 1971 که  اختالفات  این  است.  داشته  را  بحرین  و 

نقشه 5: خط مرزی منعقده میان قطر و 
بحرین توسط دیوان بین المللی دادگستری 

در مارس 2001
http://www.catnaps.org/islamic/history. :مأخذ

html
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بریتانیا از خلیج فارس خارج شد و تمامی کشورهای منطقه 
به استقالل دست یافتند، مجال ظهور و نمود عینی نیافت و 
همچنان الینحل باقی ماند. اما پس از آن اختالفات ارضی و 
مرزی بین دولت های بزرگ و کوچک منطقه سر باز کرد و 
منجر به منازعات و جنگ های متعددی میان کشورهای این 
حوزه گردید و بیشتر این اختالفات تا به امروز همچنان به 

قوت خود باقیست.
اجماع  به  در  می توان  را  چندی  عوامل  میان  این  در 
نرسیدن کشورهای منطقه برای ایجاد یک راهکار و راه حل 
نهایی و پایدار برای حل وفصل اختالفات مرزی میان خود 
نام برد. اما استدالل این مقاله بر دو عامل مهم و تأثیرگذار در 
کشورهای  توسعه طلبانه  تمایالت  یکی  می باشد؛  زمینه  این 
عربی حوزه خلیج فارس در قبال یکدیگر و دیگری موقعیت 
و  نفت  کشف  لحاظ  به  مناقشه  مورد  مناطق  استراتژیک 
موقعیت نظامی. نمونه های عینی عربستان سعودی و عراق 
زمینه  این  در  هستند.  شیخ نشین ها  سایر  کمتر  حدی  تا  و 
تمام  بر  استیال  سعودی  عربستان  دیرینه  رویاهای  از  یکی 
تأسیس  زمان  از  سعودی  عربستان  می باشد.  جزیره العرب 
نیز  کتمان  را  آن  هرگز  و  نکرده  رها  را  اندیشه  این  خود، 
به  را  زمینه سیاست خود  این  در  این کشور  است.  ننموده 
صراحت چنین اعالم نموده است؛ »عربستان سعودی مایل 

غیر  وضع  آن  و  کند  تأکید  اساسی  نکته  یک  درباره  است 
طبیعی سیستم سیاسی امروزه خلیج فارس است که در قرن 
است...  شده  مستقر  انگلیس  امپراطوری  وسیله  به  نوزدهم 
باید اقرار نمود که این بنای یادبود دوران امپراطوری دیگر 
خواست های  و  احتیاجات  با  آهنگ  هم  که  نیست  رژیمی 
معتقد  جداً  سعودی  عربستان  باشد...  فارس  خلیج  منطقه 
است که اگر دخالت انگلیسی ها  در میان نبود مشکل واقعی 

در مورد این سرحدات به وجود نمی آمد.«
ناحیه عسیر،  به یمن و اشغال  بنابراین تجاوز عربستان 
بوریمی،  ناحیه  اشغال  و  عمان  و  ابوظبی  به  نظامی  تجاوز 
تجاوز به قطر و اشغال جنوب این کشور و مطامع ارضی 
ناشی می شود.  این سیاست  از  به کویت  این کشور نسبت 
توسل  جای  به  می دهد  ترجیح  سعودی  عربستان  هرچند 
به  مسالمت آمیز  طریق  از  بیشتر  جنگ  و  نظامی  نیروی  به 
می کند  تالش  دیگر  عبارت  به  و  یابد  دست  خود  اهداف 
جامعه  خود  سیاست  به  منطقه ای  همگرایی  طریق  از  تا 
نیروی  و  زور  به  توسل  متعدد  موارد  اما  بپوشاند،  عمل 
این کشور  توسعه طلبانه  قوی  تمایالت  دهنده  نشان  نظامی 
نیز  زمان صدام  در  به همسایگانش  عراق  تجاوزات  است. 
در راستای سیاست های توسعه طلبانه بغداد به علت گرفتار 
آمدن در تنگنای ژئوپلیتیکی-استراتژیکی و منافع اقتصادی 

نقشه 6: نقشه کلی اختالفات 
ارضی و مرزی پایدار)حل 

نشده( در منطقه خلیج 
فارس)پیكان های قرمز رنگ 
نشان دهنده مكان های مورد 
اختالف و ادعاهای طرفین 

می باشد و جهت پیكان ها نشان 
دهنده کشور مدعی است(
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قابل  ایران  خوزستان  و  کویت  نفت  درآمد  تصاحب  مانند 
مورد  در  زیاد  و  با شدت کم  عامل  این دو  است.  ارزیابی 
به  است.  تسری  قابل  فارس  خلیج  شیخ نشین های  سایر 
گونه ای که اختالف عمان و ابوظبی بر سر واحه های بوریمی 
ناشی از موقعیت استراتژیک آن به لحاظ وجود نفت است. 
زمان  از  که  حوار  جزایر  سر  بر  بحربن  و  قطر  اختالف  یا 
واگذاری امتیاز استخراج نفت بروز کرد. همچنین ادعاهای 
یمن بر منطقه عسیر که منطقه ای نفت خیز است و یا ادعای 
عربستان بر دو سوم خاک یمن به علت موقعیت استراتژیک 
آن به لحاظ ارتباطی و نظامی و بسیاری دیگر که عالوه بر 
توسعه طلبانه  مقاصد  اهداف و  مناطق،  استراتژیک  موقعیت 
کشور های منطقه را نیز به نمایش می گذارد، در قالب این دو 

عامل قابل ارزیابی است.
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