
  
   

 ملت، دول بی
  دولت،ملل بی

 و آیندۀ نزاع خلیجی
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

سال است که تقریبا هیچ اتفاق خاصی که  27در عربستان خبر خاصی نیست! 

حملۀ  یروزهابا مرور واقعا منشا آن را خود سعودی بتوان دانست نیفتاده است! 

دی سعو ولتدگرایی و رابطه میان اسالمکه  بعدی و سلسله وقایعه کویت صدام ب

گرایان اسالمون چ .می توان این واقعیت را نشان داد به خوبی را در هم شکست

 .اردندخارجی چیزی به نام ملت عربستان وجود  ان دادندای بودند که نشاولین دسته

جزیره نمود، سازی میان اعراب شبهعود وهابیت را عامل ملتاگر عبدالعزیز بن س

بخشی را به ایدئولوژی اخوان المسلمین محول کرد. فرزندش فیصل ماموریت هویت

حکام نجد به تدریج دریافتند که دیگر نیازی به اخوان  فروپاشیدشوروی که 

صل شده بود. بندی در موردش حااین جمع ،شاهْرزمان پدکه از  همندارند، وهابیت 

ند خوب بچرخند، دریافت را آنها که در این مدت تازه فرصت کرده بودند فرنگستان

دوست دارند چیزی متفاوت آمال شیوخ صحوی و اخوانی است. فهد که عربستانی 

 حمید عظیمی
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ها و جزایر مصنوعی دوبی زمانی که این مطلب را فهمید، اندکی دیر شده بود و برج

وهابیت عبدالعزیز و اخوان فیصل طوری در ریاض عالوه بودند. به  کلید خورده

ها شرش کنده شود. عربستان تا همین امروز ریشه ندوانده بود که به این آسانی

 طلوبمو ساختن ملت  درگیر نزاعی محتاطانه برای جدا کردن راه خود از این دو

 است اما گویا به تلۀ جدیدی افتاده است.  خود

ستان سخن اگر کسی در عرب 2011تا یک سال پس از برآمدن دولت سلمانی در 

ا شد. امکرد جدی گرفته نمیاز خطر نفوذ اماراتی می

پیش از همه، المزروعی  وقتی یک روز قبل از اعالم و

در توئیترش با اطمینان، محمد بن سلمان را پادشاه 

که آیا  پرسیدندآینده سعودی خواند، بسیاری 

شود؟! برای می تصمیمات ریاض در ابوظبی گرفته

هایی که به زعم خودشان عالم سنی روی سعودی

چرخد این سوال بسیار تحقیر کننده ن میانگشتشا

است. خصوصا که به یاد بیاورند تا همین چند وقت 

 از دو کشوری صحبت پیش این سوال را در مورد نقش دوحه در عربستان داشتند.

ریاض هم نیست! « شهر»یت بومی آنها سرجمع به اندازه یک هفتم کنیم که جمعمی

 شود.ر بازی میان آن دو تعیین میتان ددو کشوری که امروز سرنوشت عربس

ان کفایتی نوادگجا کشید؟ تقریبا همه چیز به بیناما کار عربستان چرا بدی

ای که باعث شده امروز شهروندان سعودی هر دلیلی که کفایتیگردد. بیسعود برمی

کند بهترش را در اطراف مرزهای آن بیابد. می وپابرای افتخار به وطن خود دست

خواهید دوبی خواهید دوحه، اگر توسعه میمی میتر اگر تمدن اسالساده به زبان

از دو کشوری صحبت می کنیم که 
جمع به اندازه یک یت بومی آنها سرجمع

 دو !نیست هم ریاض «شهر»هفتم 
 تان درعربس سرنوشت امروز که کشوری

 .شودبازی میان آن دو تعیین می

http://thenewkhalij.news/ar/node/72019
http://thenewkhalij.news/ar/node/72019
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ای در عربستان است. صدالبته معنای خواهید رقه، بهتر از هر نقطهمی و اگر شریعت

گیرند، ها شکل نمیملت-این حرف آن نیست که بدون وجود نقاط مزیت، دولت

های دهند مردم راهزه میمزیت با فرایندهای دموکراتیک اجاهای بیاما دولت

جدیدی را برای ارتقای کشور خود امتحان کنند و نشورند. دموکراسی چیزی است 

ها ها فرمی مختصر از آن را دارند، اما قطریکه دولت سعودی فاقد آن است، کویتی

های کافی دارند بدون آنکه ملتی ها اساسا نیازی به آن ندارند چون مزیتو اماراتی

ها را خرجشان کنند. این هندسۀ جغرافیای سیاسی حاشیۀ د که این مزیتداشته باشن

ساز و بدون ملت، و ملتی گسسته با خلیج فارس است. دو دولت با ایدئولوژی ملت

 دولتی بدون ایدئولوژی که تنها با یک نظم رانتیر زنده است.شبه

ی ن خیاالتبا این وضعیت تعجبی ندارد آل نهیان و آل ثانی برای سرزمین حرمی

ها در سر داشته باشند و بخواهند ملت نداشتۀ خود را با دولت نداشتۀ حجازی

ای از نخبگان را برای هاست که شبکۀ گستردهتاخت بزنند. در واقع این دو سال

 اند.تصرف سپهر عمومی عربستان بسیج کرده

 شبکۀ قطری
ه جنگ شینۀ آن بیاش دارد و پاین شبکه سابقۀ بیشتری نسبت به رقبای اماراتی

گردد. بعد از مواضع سرسختانه اخوان در مقابل استعانت از خلیج فارس باز می

نیروهای امریکایی ضد صدام، این جریان به سختی با دولت عربستان درگیر بوده 

ها موجب قطع دسترسی به مهمترین منبع مالی اخوان، یعنی خزانۀ ریاست. این درگی

جا این .ه اخوان شدسایر شاهزادگان قدرتمند و ارادتمند ب سلمان و نایف و عبداهلل و

ها به امیر تازه به قدرت رسیده قطر روی آوردند. حَمد برای همۀ بود که اخوانی
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در های سعودی که دیگر سنگ تمام گذاشت، من جمله اخوانیها های اخوانیطیف

 های تندرویشبکهارتباطات با محمد بن سرور و آمدند. می غریبه به حساب ،وطن

شکل وابسته به آن که هستۀ تغذیۀ نیروهای انسانی القاعده بودند از همان زمان 

شود ماموریت ارتباطات مستقیم با القاعده را عبداهلل بن خالد آل می . گفتهگرفت

های ن لیست تروریستثانی وزیر داخلی به عهده داشته است، همو که اکنون در میا

 اعالمی متحدین سعودی جا خوش کرده است.

شبکۀ شاگردان محمد سرور حقیقتا یکی از دردسرسازترین جریانهای نوسلفی 

شبکه به رهبری حوالی و العمر و  یکی از شعب اینبرای عربستان بوده است. 

های یاز سلف توانسته طیف وسیعی جبرینو بن دالرحمن البراکپشتوانۀ معنوی عب

سنتی شبه جزیره را جذب خود کرده و در مقابل دولت قرار دهد. این طیف که 

ز اش برانداهای اعتراضیذیل بیانیه در امضاهای شدکالبد سازمانی آن را پیشتر می

بعدها با همراهی عبدالرحمن عبدالخالق کویتی )پیشوای سلفیۀ حزبیه( شکل  ،کرد

را برای گردآوری همفکران « علماء المسلمین رابطة»تری گرفت و سازمان یافته

ای این توان ارگان رسانهرا نیز می «المسلم»سایت پرمخاطب خود تاسیس نمود. 

 عربستاندر داخل حلقه و النۀ زنبور فعاالن و نویسندگان سعودی آن دانست. 

چیزی  عمرناصر الو چه از  سرورهای گستردۀ قطر چه از ارتباطات و حمایت

خصوصا که ویژگی حلقۀ العمر  نگران مخفی بماند. هایدولتیکه از دید  نیست

های آن را داخل خاک سعودی سروصدای زیاد آن بوده که طبیعتا دامنۀ فعالیت

 اندکی محدود کرده است.

 نداند و توانستتر بودهشاگردان دیگر سرور اندکی زیرک حلقۀ العمر، درمقابل

، این بدین سبب تر فعالیت کنند و کمتر مزاحمت دولت را جلب کنند.زیرپوستی

https://goo.gl/zKRAeV
https://goo.gl/zKRAeV
https://goo.gl/zKRAeV
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2017/06/01/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2017/06/01/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-.html
http://alarab.co.uk/?id=21155
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سرحلقۀ این شبکه احمد  ها شاید اهمیتش بیش از حلقۀ العمر هم باشد.سروری بال

 مجلۀ»را در میان گردانندگان  اعضای دیگر آنبخش خوبی از الصویان است و 

 ز حلقاتباید در شبکۀ عظیمی ا را نیز تر آنبخش حجیمتوان یافت. می «البیان

ها یافت. زحمت افشای بخش بزرگی از نهادهای تحت تحفیظ و مدارس و دانشگاه

سالمة »اطالعاتی منتسب به جامیه، یعنی های شبهها را یکی از چهرهنفوذ سروری

 کشیده است.« العتیبی

ها زیر بال و پرش را گرفتند. بافت مذهبی این تنها شبكۀ اخوانی نبود که قطری

ر ها بیشتشد سروریها به سلفیت نجدی نزدیک بود و این باعث میعامیانۀ قطری

 راس هرم تر هرم قدرت دوحه حساب باز کنند. در مقابل اما،روی طبقات پایین

ای هها هم آدمکامال تحت تاثیر اسالم نواخوانی قرضاوی بود و قرضاویست ثانیآل 

خودشان را در عربستان شکار کرده بودند. گل سرسبد صیدهای قرضاوی در 

که همراه با خالد العجیمی  عربستان سلمان العودة بود

تنها اعضای سعودی پاتوق علمایی قرضاوی یعنی 

العودة ضمنا با اقتباس از  .شدند« ااتحاد عالمی علم»

اسالم »قرضاوی، سایت « اسالم آنالین»سایت موفق 

را راه انداخت که محبوبیت باالیی میان « الیوم

در تماس این مجموعه مدتی  ها یافته است. سعودی

تا باالخره با شروع بیداری اسالمی در قالب  بودند

ایت با هدبه میان معرکه آمدند. « ملتقی النهضة»

جاسم سلطان و محمد  چون یهای سعودی االصلتوسط چهرهپروژۀ النهضة راهبردی 

، خطر این تشکیالت به عنوان اتاق فکر انقالب در عربستان، برای نظام االحمری

ما در دوحه با سه نوع تشکیالت 
 ءکه به انحا ای مواجهیمرسانه-فکری

گرایان ها و اسالممختلفی میان چپ
 .تقسیم شده است
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با اتخاذ رویکرد بازتر رسید آنها به نظر میحاکم به خوبی برجسته شده بود. 

همچون توفیق  سعودی هایو لبیرال شیعیان وجوهبرخی از همراهی اند توانسته

 .را نیز جلب کنند خالد الدخیلالسیف و 

توان اسمی از عزمی بشاره نیاورد. مردی ها شد نمیلیبرالحال که صحبت از 

ا تمیم بیش از حمد ی را زنند نام اومی ها وقتی از دشمنی قطر حرفکه سعودی

نیست. در واقع اصال مسلمان نیست! او یک مسیحی  گرااسالمبشاره  کنند.تکرار می

اخراج شد و به قطر آمد و  اهللَسروِسر با حزب نبه اتهام داشت که فلسطینی است

عرب شود. جریانی که به واسطۀ توانسته است پیشقراول جریان چپ پان اکنون

ر یدول عربی توانسته است زوابستگی و استبداد حاکم بر اش به رویکرد انتقادی

 گرایان برسد. سایۀ قطر به همکاری بسیار قدرتمندی با اسالم

ه به ک ای مواجهیمرسانه-حه با سه نوع تشکیالت فکریبدین ترتیب ما در دو

توسط . بخشی از آن و اسالمگرایان تقسیم شده استها انحاء مختلفی میان چپ

. مهمترین نهادهای گیردمی و بشاره در راس آن قرار شوداداره می جریان چپ لیبرال

 العربی»و سایت « الشبکة العربیة للنشر»، «مرکز العربی لالبحاث»این جریان 

ای قطر با همکاری دو طرف رسانه-است. بخش دیگری از تراست فکری «الجدید

به سرانجام رسیده است. ستارۀ این قسم نیز شبکۀ الجزیرة و مرکز دراسات پرقدرت 

ت تحالف سعودی از قطر نیازی به تفصیل ندارد. آن در عصبانیكه نقش  آن است

همچون خنفر،  نواخوانی گرایانتری توسط اسالمطور خالصبهسوم که  بلوکاما 

، «العربیة منتدی العالقات» مواردی چون شامل ،شودمی مدیریت الزعاترة و االحمری

باورنکردی  ایتوانایی ،است. این تراست عظیم« 21عربی»و سایت « منتدی الشرق»
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دهی افکار عمومی جهان عرب علیه نظم منطقه داشته است و عمیقا در جهت

 کار عربیست.های محافظهمبغوض دولت

تنها  ،هاو سروری های تابع العودةگردیم. نواخوانیبازباز به داخل عربستان 

دار داخل بدنۀ عمومی سعودی نیستند. شکاف میان این دو را ریشه اتجریان

امتداد اصیل و واقعی سازمان مرکزی  توانآن را می ی پر کرده است کهتشکیالت

. اینجا دیگر با یک سازمان واقعی دانست آنو اندیشۀ کالسیک  اخوان المسلمین

ر د غیردولتی داخل عربستان است و ترین تشکیالتگسترده عیار طرفیم کهو تمام

همچون « بنائی»عالوه جماعت اخوان به دهد.اش نم پس نمیمورد وضعیت داخلی

شواهدی  های موطن خود دارد.پذیری باالیی در تعامل با دولتسازمان مادر انعطاف

سکان هدایت این که  دهدنشان میکنند که مخالفان جامی این طیف ارائه می

عبداهلل الترکی )رئیس سابق رابطة العالم االسالمی( و سعود الفنیسان سازمان به دست 

و چند قلم شیخ دیگر است. اگر این شواهد را بپذیریم 

 اند بعد ازها توانستهاین چهرهباید تصدیق نمود که 

نظام ن همه بحران هنوز تعامل ایجابی خود را با ای

رابطه خود با  نیز از روشنی ادامه دهند و رد سعودی

 قطر به جا نگذارند. 

اخرین موردی که از شبکۀ مرتبط با قطر باید 

سلسلۀ حساب مجهول الهویة در نام برد یک 

انتشار تمام  ی برایکانالهای مجازی است که شبکه

شک ای امکان نشر آن را ندارند. بیکه موسسات رسمی رسانه اندشدهآن چیزهایی 

که توانسته است تبدیل به « مجتهد»مهمترین این موارد فردی است با نام مستعار 

که  میطرف سازمان کیبا 
 یردولتیغ التیتشک نتریگسترده

داخل عربستان است و در مورد 
 .دهدینم پس نم اشیداخل تیوضع

file:///C:/Users/sanea%20co/Documents/Custom%20Office%20Templates/eprints.lse.ac.uk/56725/1/Lacroix_Saudi-Islamists-and-theArab-Spring_2014.pdf
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های خاندان سعودی شناخت افکار عمومی از پشت پردههای کانال تریناصلییکی از 

های مستعار دیگری نیز . ایدۀ مجتهد آن قدر موفق بود که مدتی است اکانتشود

که صحبت « سالمة عتیبی»یا همین « اریمعالی الریبر»، «ترکی الشهلوب»همچون 

از الگوی آن جهت اثرگذاری استفاده اند از آن شد، با گرایشات مختلف تالش کرده

کرد اکانت مجتهد از اطراف سفارت قطر کنند. اخیرا خبری منتشر شد که ادعا می

 شود.در صنعا اداره می

 شبکۀ اماراتی
بندرها و ها و شده در میان برج محاصره هایبازیگر جدید برسیم. اماراتیبه 

شدند. آنها وقتی به خود « قدرت نرم»سکوهای نفتی، کمی دیر متوجه اهمیت 

شان توان تاثیرگذاری محیطی با وجود سرعت توسعۀ کمتر، هایقطرآمدند که دیدند 

هیچ کسی برایش مهم نبود  بسیار فراتر از امارات است. در حالی که در دوحه

 مورد حمایت ترسناک و قدرتمند کنند، در ابوظبی دشمنه فکر میچ ها بهاماراتی

ی نظامهای شبهاندازی هستهکارش به راهقطر به شدت فعال بود. اخوان امارات حتی 

ن شابرای آوردن دخل دولت کشیده بود. آنها وقتی دیدند که حتی برادران سعودی

 .نیز از خطر سقوط در امان نیستند خود دست به کار شدند

ها کلید خورد. ی از فعالیتبخشای دبی اندازی شهرک رسانهبا راه 2000از سال 

در همین شهرک  ،و گروه روتاناگروه ام.بی.سی  ،ای سعودیدو غول بزرگ رسانه

پاگرفتند. یعنی با خرج سه میلیاردر خاندان سعودی ولید بن طالل، عبدالعزیز بن 

زارهای مهمترین ابها توسط امارات و تامین زیرساختفهد و ولید آل ابراهیم 

 جزیره فراهم شد. سازی شبهلیبرالیزه
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؛ گرفتهای راست عرب میلیبرال به تدریج امارات جای لندن و بیروت را برای

جهان عرب بودند اما با کمک سلطۀ حاکم هایی که به دنبال باز کردن فضای لیبرال

خواستند؛ می مین راسعودی هم ه های. خیلی از الیگارشبه چالش کشیدن آننه با 

خالد بن سلطان و عثمان  چونهایی که اسم بردیم. برخی دیگر هماز جمله همین

چرخاند تجربه کرده بودند که کار در می العمیر که به ترتیب الحیات و ایالف را

ه کچندپاره عربستان چقدر سخت است. باالخره سعودی دولتی بود با یک ملت 

های لیبرال، حتی با داشت. لذا اکثر رسانهذهبی آن را هم میباید هوای بخش م

ا اندازی آن رشدند ابدا توانایی راهاعضای بلندپایۀ خاندان مدیریت میاینکه توسط 

ماعی سازی نخبگانی و تغییر اجتو شبکهدرون عربستان نداشتند. از طرفی اثرگذاری 

یروت انجام داد. پس امارات ن بافت خلیجی چیزی نبود که بتوان از لندن و بدرو

هم مدلی جذاب برای توسعه بود و هم ملت قابل  که بهترین گزینه بود. دولتی

 جواب پس بدهد. در مقابل یا در مورد آن که ی نداشتذکر

کم سروکله نویسندگان زبردست عرب در دوبی پیدا شد. ها کمبا همین ذهنیت

که با العربیه )که خود ذیل  شک ستارۀ این نسل است. او ترکی الدخیل بدون

قدر پیشرفت که هم مدیریت العربیه را به شروع کرد به زودی آنام.بی.سی است( 

. «مسبار»او دادند و هم به خرج ابوظبی مرکزی مطالعاتی را تاسیس کرد به نام 

 نقد حرکات دقیقتر بگوییم:مسبار کارش مطالعه در مورد حرکات اسالمی است؛ 

خواست و مردانه هم برایش خرج ا همان چیزی بود که امارات میقیقاسالمی. این د

توانست با سبار اکنون در موضوع کاری خود میکرد و وضع طوری شد که م

 بروکینز و کارنگی رقابت کند و هیچ هماوردی هم در جهان اسالم نداشته باشد.

اری و مشمسبار اکنون با به کار کشیدن نواندیشانی سعودی چون منصور النقیدان 
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به جان  شک به خوبی توانسته است ،بودند الذایذی که زمانی خود رادیکال

 گرایان نیست و ساختاراسالمالبته نقدها تنها متوجه  گرایی سعودی بیندازد.اسالم

ماند. لذاست که خیلی امان نمیرسمی مذهب در عربستان نیز از نقدهای اماراتی در 

 .گیرندمیبه خودشان ار را اوقات مقامات سعودی نقدهای مسب

لی از فایده نیست که نجا خایذکر این نکته در ا

های روشنفکری های امارات از جریاندامنۀ حمایت

شود و امارات جزیره نمیشبهمحدود به  عرب ابدًا

 وشنفکران عربای جهانی از رتوانسته است با شبکه

المومنون »سساتی چون از طریق حمایت از مؤ

 متصل گردد.« بالحدود

 دو .دازیمبپر ام.بی.سی و روتانا به بیشتر کمی

ردن العاده در لیبرالیزه کفوق یمدیرانش، موفقیت پردۀشتدت پشهاشبکه ای که به 

های عظیم متمایل هتود در شرایطی که اند.فرهنگ عمومی جامعۀ عربستان داشته

می های مردهای مدنی و تشکلفاقد سازمان گرایانسالماعکس به ،جناح لیبرال به

برای  ،های اجتماعیدر کنار شبکه ، وجود چنین ابزارهاییستنده قدرتمند

رال تنها به جذب مخاطب لیب دواین لبتها بود. ندحیاتی خواه های آیندهکنندگیبسیج

ین اند. آورد روی های جذابیشکنیند و به تأسی از الجزیره به قالباهاکتفا نکرد

ر سلفی حاکم ب ارتودوکسیای در هرزمینهها به نحوی تالش کرده است شکنیقالب

ینه زم؛ حتی اگر الزم باشد در این کشورهای حاشیۀ خلیج فارس را به چالش بکشد

این رویکرد را با قرار گرفتن یک چهرۀ های به شیعه نزدیک شود. اولین نمونه

 کنیم. در راس کادر العربیه مشاهده می« نجاح محمد علی»مرموز شیعی یعنی 

ها به نحوی تالش کرده شکنیاین قالب
است ارتودوکسی سلفی حاکم بر 
کشورهای حاشیۀ خلیج فارس را به 
چالش بکشد؛ حتی اگر الزم باشد در این 

 .زمینه به شیعه نزدیک شود

http://almasdaronline.com/article/79756
https://wikileaks.org/plusd/cables/09RIYADH651_a.html
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در این اواخر این شبکه یز العربیة برای جامعۀ خلیجی نبود. ااین تنها سورپر

حکایت »یکی مستندی با نام ر کرد. ای را در این جامعه منفجچندین بمب رسانه

صورتی اهلل بود که از نظر مخاطبان، بهدر مورد شخصیت دبیرکل حزب« حسن

ا فواد بود ب ایاز وی تصویری مثبت ارائه کرده بود. دیگری مصاحبه ،غیرقابل تحمل

کند. عثیمین حمله میباز و بنالهاشم که در آن به صراحت به ابن تیمیه و بن

نباید از قلم  نیز را« غرابیب سود»این روزهای ام.بی.سی، یعنی سریال  شاهکارهای

سنت را هدف بسیاری از مخاطبانش بیشتر اهل انداخت. سریالی که به برداشت

همین چند روز پیش بود که مصاحبۀ مفصل و  همگرفته تا داعش. روتانا 

 ناردرکر شهیر مستبصپرسروصدایی را با عدنان ابراهیم به اجرا گذاشت. این شبه

کشوری الگو در برپایی سنت، امارات را دینی اهلنقدهایش بر راستبازطرح کلی 

  عدالت دانست.

فرهنگ وهابی حاکم بر عربستان  که ناقدجناح اماراتی آشکارا به هر جریانی 

حتی اگر این جریان نقدهایش را از نقطه نظری متشیعانه سامان  ؛عالقه دارد باشد

تی مقامی رسمی چون وزیر خارجه امارات توییت تند شخصیتی متشیع داده باشد. وق

که در آن جامعۀ سعودی را  کندمی بازنشرفرحان را برانگیز چون بنو حساسیت

ه ب، این یعنی اعالم جنگ به همین جامعه. خوانده« جنائزی»تربیت یافتۀ فرهنگی 

باید به مقالۀ دکتر سالم بن حمید، رئیس اندیشکده اماراتی  ای دیگرنمونه عنوان

های با اشاره به تالش این مقالهدر  او .اشاره کرد زایدمزماة و از نزدیکان بن

ترین و از قبیح» را وهابی-عربستان به صادرات اندیشۀ سلفی، نگرش سعودی

 های مرید اماراتیلیست لیبرال .خوانده بود« های روی زمینانگیزترین اندیشهنفرت

 هرازگاهی ناصر القصبی کهحمد المزروعی، محمد آل الشیخ،  ترکی الحمد، چون

http://www.watanserb.com/2016/02/15/وزير-خارجية-الإمارات-عبدالله-بن-زايد-ي/
http://www.dotmsr.com/details/416834/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.dotmsr.com/details/416834/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 مذهبی عربستان را تحقیر و شکوفایی امارات را در چشم آنهابه انواع طرق جامعۀ 

 بسیار مطول است و شرح اقداماتشان مفصل.کنند می

دانستند که برای درآمدن جلوی های دیگری هم داشتند. آنها میا ایدههاماراتی

توانند تنها به سکوالرها متکی باشند. بدون پشتوانه مذهبی، ها نمیاخوان و سلفی

برای حل این مسئله،  پسها در خاورمیانه به یک شوخی شبیه است. تصاحب ملت

را  اسالم سنتیردند: سعی کردند حل را انتخاب کترین راهمثل همیشه، بلندپروازانه

. این کار مخصوصا با قدرت ها، یعنی صوفیه؛ یعنی االزهر، یعنی مالکیکنند مصادره

بود که  اینرسید. می تر به نظرگیر امارت بود شدنیگرفتن سیسی که سخت نمک

 حضور و بار با پشتیبانی ابوظبیاینپا به عرصه گذاشت تا « مجلس حکماء مسلمین»

 اتحاد»مرجعیت  ،هایی چون احمد الطیب و عبداهلل بن بیه و ابراهیم الحسینیوزنه

 . بطلبند مبارزهب به قرضاوی به منتس« عالمی علماء

اندازی موسسۀ امارات همچنین عالم صوفی محبوبی به نام علی الجفری را به راه

ابل سلفیت و پردازی در مقگماشت. طابه اتاق فکری برای مطالعه و ایده« طابه»

ن انداختش را برای راهاستعداد« مؤتمر گروزنی»آخر با برپایی بود که دستاخوان 

در این ایام امارات توانسته است شیوخ  تمام عیار علیه این دو نشان داد. جنگیک 

 .گرفته استدر بازی خود به کار نیز را  متعدد همچون وسیم یوسفنامدار 

ها امارات اکنون توانسته است بازی را به جای داغ با استفاده از تمام این ابزار

ی ساختن آن زحمت کشیده ای انسانی که پانزده سال امارات براخود برساند. شبکه

سلمان، محصوالت خود را برداشت  بنستانۀ به قدرت رسیدن محمد امروز در آ

 هایهبه آسانی در الیاکنون  های اجتماعیکه با ایجاد زیرساخت ایکند. شبکهمی

  .سیاسی و امنیتی در حال پیشروی است
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جایی قدرت در ریاض نقشی کلیدی یافته به شواهد اینکه امارات در جابه

ه گردد. طرفه اینکهای عتیبه یا توئیت المزروعی بازمیها پیش از افشای ایمیلمدت

و هم در  به گرمی با االصالح اخوانی همکاری دارد هم در داستان یمن ،سلمانبن

و حتی در مقطعی آغوشش   اش را با اخوان و جیش الفتح اصالح کردرابطهسوریه 

 دادندمیهشدار های قطری از همان ابتدا سمپات حالرا برای قرضاوی گشود. با این 

ت و سلمان اسبی دلش با بننایف، سلطان ابوظها به بنکه با وجود تمایل امریکایی

طلبانۀ های عشرتخیلی زود با اجرای پروژه انگیزی در سر دارد.های هیجانبرنامه

. داد رخ نشانسره کردن تکلیف با وهابیت بود بخشی از برنامه که یک« ترفیه»

 های چریک سابق فلسطینیتدریج پرده از فعالیتها وقتی بیشتر شد که بههیجان

بخشی در این پروژه برداشته شد تا « حالند محمد»

 نیز آشکارسلمان بن-زایدپروژۀ بن امنیتی الیۀاز 

 شود.

است که  دحالن پیمانکار سازۀ سیاسی جدیدی

های اشغالی تدارک دیده زاید برای مصر و سرزمینبن

را به خوبی جلو برده اش . پیمانکاری که پروژهاست

اکنون . شودمی است و امروز همه جا رد پای او دیده

که  نیز هاییماند که اسرائیل و نئوکانخوانیم شکی نمیهای عتیبه را میکه ایمیل

 جایی در این بازی دارند. ،پایشان باز شدهبه لطف کوشنر دوباره به کاخ سفید 

 ایسروصددیدار بیزنکی ترتیب های خالهبرای حرفامکان ندارد کوشنر و عتیبه 

نزدیک شدن رابطه ترامپ و سیسی،  بن زاید و ترامپ را در برجش داده باشند.

بن زاید در یمن به خوبی نشان داد که 
عربستان تمام قدرت میدانی خود را 

سلفی است و -مدیون محور اخوانی
وقتی نوبت به سکوالرها می رسد، همه 

 .تر کار می کنندبا امارات راحت

http://www.middleeasteye.net/news/revealed-uae-backed-plan-young-saudi-prince-be-king-1655506265
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1416603/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.politico.com/story/2017/04/jared-kushner-white-house-influence-236758
http://www.politico.com/story/2017/04/jared-kushner-white-house-influence-236758
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/meet-the-two-princes-reshaping-the-middle-east
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مذاکرات اخیر سیسی و حماس، کودتای ترکیه و اکنون باالگرفتن نزاع با قطر، 

  ید در این چهارچوب روایت کرد.همه را با

 از باخت برای نجاترسد امارات بن سلمان را متقاعد کرده است که به نظر می

در . تن به یک بازی پرریسک دهدخود در مقابل جناح بن نایف  محتملکامال 

ا به بو  سره کندیک دو متحد سابقشاین قمار بن سلمان باید رابطه سعودی را با 

زمان وهابیت و تشکیالت اخوانی، فضای سیاسی حاشیه خلیج فارس انزوا کشاندن سا

 بهدر مقابل بن نایف تا حمایت امریکا و اسرائیل و امارات را  دست نمایدرا یک

 .کندخود جلب 

 ،سلفی-دانند که با شکستن اتحاد میان عربستان و طیف اخوانیمی نهیانیان نیک

تواند می خواهد خورد و این خالء سرمایۀ اجتماعی دولت سعودی آسیباستقرار و 

د. آنها حتی پیش از به وتوسط امارات و نیروهای اجتماعی وابسته به آن پر ش

 د.انسوداگری خود از این بازی شروع کرده ،شان با بن سلمانمعاملۀرسیدن  نتیجه

بن زاید در یمن به خوبی نشان داد که عربستان تمام قدرت میدانی خود را مدیون 

 ها یا عبداهللسلفی است و وقتی نوبت به سکوالرهایی مثل جنوبی-وانیمحور اخ

به همین جهت در حالی که کنند. می تر کاررسد، همه با امارات راحتمی صالح

-مند جنوبیاخوانی در تعز گرفتار شده است، اتحاد قدرت-اتحاد شکنندۀ سعودی

اری آن را از منصور هادِی مخته استقرار کامل رسانده و ساز خودعدن را ب ،اماراتی

اند. حتی در صنعا نیز عبداهلل صالح اکنون تنها به زدوبند عربستان کوک کرده مهرۀ

 اندیشد و نه ریاض.می با ابوظبی

 وزنبی گرموازنه
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روشن شد که دولت سعودی هیچ یک از دو جریان اجتماعی مسلط در عربستان 

 سنتی است. با در نظر گرفتن وهابیتو تنها متحد واقعی آن  کندنمی را نمایندگی

رمق و پرهزینه شده اینکه امروز برای خاندان حاکم، وهابیت سنتی جریانی کم

دو  آنآن میان گری نقش موازنه در گروثبات دولت سعودی تا حد زیادی  است،

دو جریانی که هربار برای به چالش کشیدن دولت وارد عمل  ؛است دیگرجریان 

 یشان نه دولت، که طرف مقابل است.که مسئلۀ اصل دریافتنداند شده

 اعتراضاتمیان خود شدند در میانۀ های اولین بار که این دو متوجه شکاف

هر دو جناح به دنبال محدودسازی پادشاهی در چهارچوب  دهۀ نود بود. ابتدای

یک قانون اساسی جدید و همچنین ایجاد نهادهای دموکراتیک بودند. اما از سوی 

شهروندی و حقوق برابر برای تمام مذاهب و های صریحا آزادیها لیبرال دیگر

کردند. می محدودساختن اثرگذاری قرائت دینی حاکم در عرصۀ عمومی را مطالبه

این در حالی بود که اسالمگرایان خواستار تقویت 

و نظارت بر اعمال شریعت  مذهبیجایگاه نهادهای 

ه در سیاست داخلی و خارجی و توجه ب

دینی کارگزاران و قطع وابستگی به های صالحیت

 بودند.نظامی و سیاسی به غرب 

جای رقیب، شد که کنار رفت پاشاه به ها تعارف

حل؛ راه حلی شد بخشی از راه داور؛ به جای مشکل،

ها که هر یک از طرفین برای محدودساختن طرف مقابل در ذهن داشتند. کشمکش

که حاکمیت در جایگاه درست خود نشسته است؛ نه کامال لیبرال و  دادنشان تنها 

جب بقای دولت نه کامال متعهد به شریعت. این همان چیزی است که تا اکنون مو

ها که کنار رفت پاشاه به جای تعارف
رقیب، شد داور؛ به جای مشکل، شد 

حلی که هر یک بخشی از راه حل؛ راه
از طرفین برای محدودساختن طرف 

 .مقابل در ذهن داشتند
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ولتی دشده است.  به عنوان تنها متحد ذاتی آن سعودی و به تبع آن دستگاه وهابیت

گر خود استفاده و نیروهای ساز و موازنهه است از نقش تعادلکه به خوبی توانست

  سیاسی مخالفش را با یکدیگر خنثی کند.

داوطبانه  مروزاجدید  ولی عهداما اکنون اتفاق مهمی که در حال رخ دادن است. 

با لغزیدن سریع ریختن تعادلی است که علت مبقیۀ خود اوست.  در حال به هم

ه افزونی دولت را نگرایان به شکل روزبه سمت جناح اماراتی دیگر اسالم سلمانبن

 بینند. می هاحافظ وضع موجود که موتور محرک تغییر آن به نفع لیبرال

 یشتر دغدغۀ تغییرات فرهنگی و شکلی درسنتی نیز با این که بهای حتی سلفی

قدر که تا مسائل سیاسی، شدیدا نگرانند. هماناند داخل عربستان را داشته

زا یان حساسیتگرابرای اسالم ترامپو  دولت در قبال قطر و حماسهای سیاست

سابقه در عرصۀ اجتماعی وهابیت را به بیهای ترفیه و هنجارشکنیهای شده برنامه

اعتراضات دهۀ نود، وهابیت ستوه آورده است. در چنین شرایطی بعید نیست همچون 

 .یان، در نقاط کلیدی به تردید بیفتدگرارسمی در پشتیبانی ستیز دولت با اسالم

بنابراین بن سلمان اکنون در مقابل یک دو راهی خطرناک قراردارد. یا با همین 

و تن به تعریف خود درون  ت به تقویت اتحاد خود با امارات خواهد پرداختسرع

که تصور کند ای و یا در نقطه شود خواهد دادمی نظمی که از ابوظبی هدایت

خود پرداخته و دولت را به جایگاه های قدرتش تثبیت شده به تعدیل سیاست

قطری برای به چالش گرداند. با نظر به اینکه دست جناح می فراجناحی خود باز

باالیی نیز در حمایت ترامپ و کشیدن بن سلمان بسته نیست و عدم قطعیت 

رسیدن به نقطۀ ثبات برای بن  ،خوردمی اروپا از عربستان به چشمهای راستیدست

یان دیگر به سختی به پایبندی دولت به نقش گراسلمان دشوار خواهد بود. اسالم
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دولت نیز با توجه به شرایط اقتصادی ناگوارش  بست. امید خواهنداش نهگراموازنه

 د.بخش تزریق کنرو آرامپیشهای توزیعی به تشنجهای نخواهد توانست با سیاست

مدت باید پاشنه آشیل دولت سعودی را در روابط میاندر  در هر دو صورت

میان قطر و امارات دید. دو کشوری که بیش از خود دولت سعودی در هدایت و 

ترل جریانات اجتماعی داخل عربستان نقش دارند. کن

دولت سعودی را گری اگر این دو بتوانند نقش موازنه

ون توان جریان اپوزیسیبربایند با توافقی میان یکدیگر 

ر عربستان خواهد یافت. ای دسابقهکنندگی بیبسیج

دو جریان معترض با وجود ضامنی برای عدم تعدی 

توانند بر سر می د اتفاقجریان مقابل از حدود مور

محدودسازی قدرت پادشاه و مطالبات مشترکی چون 

مقابله با فساد خاندان ایجاد نهادهای دموکراتیک و 

  با یکدیگر همکاری کنند. حاکم

ه بدر صورت را که برگزیده باشد  گفتهپیشسلمان هریک از سناریوهای بن

توان مقاومت چندانی  مشترک،اپوزیسیون در ایجاد یک حرکت  توافق رسیدن

ی امارات وابستگی وی به شبکۀ تسلط یافتۀاز  چه ضعفاین  حال .نخواهد داشت

بازی کردن دوباره در نقش  از عدم توانایی او برای چهو  ،ده باشگرفت نشات

-ریقطقدرت مند ای بدون شک کنسرسیوم رسانه ع.کننده منابگر و توزیعموازنه

سیج قابلیت بتواند به اپوزیسیون می خواهد بود کهای سابقهاماراتی نیز پدیدۀ بی

سترده به خشونتی گ سعودی از طرف دیگر دست زدن ببخشد.ای غیرمنتظرهکنندگی 

عدۀ از آنچه القاتر بسیار وسیعهایی خونریزیتواند می برای سرکوب اعتراضات نیز

 گریاگر این دو بتوانند نقش موازنه
دولت سعودی را با توافقی میان 

جریان اپوزیسیون یکدیگر بربایند 
ر ای دسابقهکنندگی بیتوان بسیج

 .عربستان خواهد یافت
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ولی عهد جدید احتماال  برپا کرد، به دنبال داشته باشد. 2003جزیره در حوالی شبه

رسیده اش در جریان است که بن نایف هنوز خاطرۀ آن انتحاری را که تا دوقدمی

ورود تجربۀ امروز هم امارات و هم قطر به واسطه  ده است!بود، فراموش نکر

به ری تیمن و سوریه دسترسی امنیتی و عملیاتی وسیعهای مستقیم خود به درگیری

توانند می شبه نظامی حاضر در منطقه دارند و بدون تقابلی آشکارهای جریان

 به درون عربستان بگشایند. عریضی مالی و تسلیحاتیهای شریان

 اماراتی-قطری روابطان و ایر
 محرک اقدامتواند با یک می همیشه سناریوهای احتمالی ترسیم شده همچون

کنند بدون حمایت برادر می کشورهای حاشیۀ خلیج فارس تصورایرانی فروبپاشد. 

میشه ه ایرانبزرگتر سعودیشان از خطر بلعیده شدن توسط ایران در امان نیستند. 

 در نگاه نخست. این کشورها به همدیگر بوده استمهمترین عامل نزدیک شدن 

شاید این سناریوها در تهران آن قدری جذابیت نداشته باشد که موجب تغییر 

اما توجه به چند نکته نشان ردد. در تعامل با حاشیۀ خلیج فارس گها سیاست

 د برای ما حائز اهمیت باشد.توانمی محتمل چقدرهای خواهد داد که این آینده

ترسیمی است. بسیاری های اولین مسئله تضعیف جایگاه وهابیت در این سناریو. 1

 توانندنمی اخیر دیگرهای در سالگری تحت تاثیر شرایط رادیکال شدۀ طائفی

 تمایز بخشند. این یک گراستیزی وهابیت سنتی را با خصومت جریان اسالمشیعه

دل شدن این دو جریان علیه شیعه در کانتکست سیاسی . همخطای راهبردی است

ضدیت باتشیع با فکری آنها ندارد. های امروز به هیچ روی امتدادی در زیرساخت

دشمن این ترین جفت شده است و تشیع همیشه هویتیمیراث وهابیت سرتاسر 
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ی هایان هرچند پتانسیلگراجریان خواهد ماند. در مقابل میراث فکری اسالم

ی کافهای بسیاری برای فعال شدن علیه شیعه در بافتارهای مقتضی دارد اما زمینه

پایان انحصارگری وهابیت در تسلط  برای فصل خصومت نیز در آن پرمایه است.

بر ساختار رسمی مذهب در عربستان بدون شک تحولی مهم در رویکردهای طائفی 

 د بود. هاین دولت در قبال ایران خوا

. تردید دومی که در مقابل ماست مطلوبیت یا مشئومیت حصول یک اتحاد 2

 ایم.خلیجی است. ما همیشه روی اختالفات درون شورای همکاری حساب کرده

هرگونه راه حلی برای این اختالفات دردسرهای  بسیاری در ایران ترس این دارند که

جنوبی ما را بیشتر کند. اما در شرایطی که آشکارا در حال حرکت به سمت یک 

سیاست  ،سخت با سعودی هستیمرویارویی 

شورای کارانه بدترین انتخاب است. محافظه

ک ر یهمکاری تصمیم گرفته حتی به قیمت ورود د

به چندصدایی درون خود پایان  حاد داخلیتنش 

دست شدن شورای همکاری امری یک. بدهد

سعودی -یامارت روی ضلعحال چه گریزناپذیر است، 

به و  یقطر-یامارات روی ضلعو چه  به ضرر قطرو 

جا در توانایی دوحه در تغییر ریل کنون به دلیل تردید بهتاایران سعودی.  ضرر

آل ثانی،  ناامندر سبد ها مرغشتن تمام تخمالعرب و هراس از گذاکشورهای جزیرة 

 از ابتدای بیداری اسالمیگذاران یاستاین پرونده را از اولویت خارج کرده است. س

 که مانع از تصمیماند گیر شدهمینزها گرایان و لیبرالمیان اسالم در تردیدی الیزال

سکوی پرش از روی این سوال و رسیدن تواند می تحوالت جاری و اقدام شده است.

یطی که آشکارا درحال حرکت در شرا
سمت یک رویارویی سخت با به

سیاست  ،سعودی هستیم
 .کارانه بدترین انتخاب استمحافظه
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. استحلی باشد که دیگر فاقد مخاطرات انتخاب میان اسالمگرا و لیبرال به راه

اعی اجتم-هردو نیروی سیاسیاز  مناسبای حلی که با به رسمیت شناختن نمایندهاهر

ستیزی در اصیل ایرانهای چشمه خشکاندن، مساعی خود را بر منطقه دارریشه

 کند.می متمرکز دمحیط خو

دانیم امریکا و رژیم صهیونیستی نقش مهمی در تحوالت مورد بحث می . اینکه3

اید ب به این معنا نیست که این بازی را فارغ از نتیجۀ آن به ضرر خود بدانیم.دارند 

که بخش بزرگی از جامعۀ شبه جزیره به امریکا نگاهی دوستانه دارند و  پذیرفت

موضوعی نیست که ما در کوتاه این  دانند.می فایدهائیل را بیبا اسر منازعۀ نظامی

چه با رهبری عربستان و ها خلیجیکاری انجام بدهیم. آن مدت بتوانیم در مورد 

چه با رهبری امارات و چه حتی با رهبری قطر وارد محور مقاومت نخواهند شد. 

ه کهایی دیکتاتوریتر و مهار یکی از با این حال استقرار یک نظم خلیجی مردمی

های تواند زمینه را برای بازتولید بازیمی بقایشان در گروی وابستگی به امریکاست

 مهیا کند. فارس برد میان ایران و کشورهای حاشیۀ خلیج-برد

 


