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  خليج فارسحوزه کشورهای ساحلی  اتاختالف

  مسعود رضايیبه کوشش 

اختالف  23درميان هشت کشورساحلی،حدود.((کشورهای ساحلی خليج فارس،ازنظرمرزی دارای اختالفات ارضی هستند

  1)).سرزمينی وجود دارد

همسايه می شود به دربسياری از مناطق،نقاط مرزی کامالً  مشخص نيست وهمين مسأله موجب ادعاهای کشورهای 

زيرا يکی ازشگردهای .نظربسياری ازکارشناسان سياسی منطقه،بخشی ازاختالفات،ناشی ازدوران استعماری انگليس است

استعمارگران انگليسی،نامشخص گذاشتن نقاط مرزی به طوردقيق درزمان استقالل بود تا بتوانند دستاويزی برای تحريک 

سازمان های همکاری منطقه ای که در جهت همگرايی گام برمی دارند،می توانند به  البته.ودرگيری کشورها داشته باشند

  .حل مناقشات کمک کنند
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  :دکتر عبدالقوی عبدالواسع االريانی سفير سابق يمن در تهران دراين باره چنين می گويد

اما عضويت .نفی می گذاردبدن ترديد،هرگونه اختالف مرزی يا سياسی ميان کشورهاسی عضو،بر روند همکاری تأثير م((

زيرا ديگر اعضاء می توانند در اين رابطه تالش کنند وهر کشور .اين کشورها در شورا می تواند اختالف ها را حل کند

شورای همکاری نقش فعالی در اين زمينه .مسئوالنه،برای تقويت همبستگی وهمکاری در زمينه های مختلف تالش کند

  )).برعهده دارد

  :اردی از اختالفات کشورهای ساحلی خليج فارس پرداخته می شوددر زير،به مو

  

  قطر –عربستان سعودی 

يکی از جدی ترين درگيری ها ی مرزی وارضی بين رياض ودوحه وجود دارد که هرازگاهی اوج می گيرد وموجب 

 2ويک سعودی و بين دوکشور درگيری مسلحانه رخ داد 1992به طوری که در اوت .بروز تنش ميان دوکشور می شود

قطر شرکت در جلسات شورای همکاری خليج فارس در سطح وزيران  )1992(قطری کشته شدند ودر نوامبر همان سال 

را به اجرا درآورند وچند  1965رياض ودوحه تصميم گرفتند که موافقت نامه  1992دسامبر 20اگرچه در .را تحريم کرد

درگيری ))ابوالخفوس((تاکنون،دوکشور در نقطه  1965از سال .کيلومتر از خاک عربستان به قطر تعلق بگيرد

بين رياض  1974نيز از موارد اختالف رياض ودوحه است وقطر به موافقت نامه ))حالول((همچنين جزيره .دارند

ف به گفته پايگاه اينترنتی ايال.درگيری فوق همچنان ادامه دارد.معترض است)) خورالعديد((وامارات متحده عربی بر سر

وابسته به عربستان سعودی،در ديدار مشورتی رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس که در ماه مه 

در شهر رياض برگزار شد،مسأله برقراری آشتی ميان عربستان وقطر مطرح شد واز شيخ صباح االحمد الجابر  2005

دولت قطر تابعيت قطری  2005درآغاز سال .الصباح خواسته شد برای آشتی رياض ودوحه تالش هايی را انجام دهد

لغو وتمامی دارايی های آنها   1997را به اتهام دست داشتن در ناآرامی های سال ))بنی مره((نفر از قبيله  4000حدود 

به طوری که تعداد زيادی ازاين افراد به سمت مناطق شرقی عربستان وتعداد ديگری .را ضبط وآنها را از قطر اخراج کرد

اين مسأله،مورد اعتراض شاهزاده طالل بن العزيز برادر پادشاه عربستان ورياست برنامه خليج .صحرا سکونت گزيدنددر 
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واقع شد واز قطر خواست در اخراج )اجفند(فارس در پشتيبانی از نهادهای رشدوتوسعه وابسته به سازمان ملل متحد

طی توافق نامه ای که در دوحه ميان اکبر .جديدنظر کندهزاران قطری که صدها سال در آن منطقه زندگی کرده اند،ت

الباقری رئيس هيأت مديره شرکت هواپيمايی قطر وعابداالمری مديرکل توافق های بازرگانی وامور حج شرکت هواپيمايی 

اختالف .خط هوايی ميان دوحه ودمام برقرار شود 2006عربستان سعودی به امضاء رسيد،قرار شد از اول فوريه سال 

ميان رياض ودوحه،از درگيری های سرزمينی وارضی فراتر رفته ووارد عرصه ساختاری شده است،به طوری که اين 

در حالی که عربستان سعودی به .دوکشور دربسياری موارد،درسطح منطقه ای وبين المللی مواضعی متضاد اتخاذ می کنند

روابطی نيمه پنهان ونيمه آشکار با اسرائيل دارد و دارای  ظاهر هيچ گونه رابطه سياسی واقتصادی با اسرائيل ندارد،قطر

  2.روابط تجاری با تل آويو است

دراجالس شانزدهم سران شورای همکاری،اختالف عربستان وقطر برسر انتخاب دبيرکل شورای همکاری شدت 

رأی  5با )هيم حجيالنابرا(کشورهای قطروعربستان دونفررا داوطلب اين سمت کرده بودند که نماينده عربستان.گرفت

امير قطردر اعتراض به انتخاب نماينده عربستان .به عنوان دبيرکل شورا برگزيده شد)قطر(موافق در مقابل رأی مخالف 

به عنوان دبيرکل شورا،اجالس پايانی را تحريم کرد واظهار داشت هر اجالسی که حجيالن دبيرکل سعودی در آن حضور 

ريم خواهد شد که اين موضوع را به منزله خروج موقتی قطر از شورای همکاری تلقی داشته باشد،توسط کشور قطر تح

  3.اگرچه ساير کشورهای عضو شورا اقداماتی را برای تعديل موضع قطر آغاز کرده اند.کردند

 

  امارات متحده عربی  -سعودی عربستان 

ميان امارات ورياض به  1974تأسيس شد وبراساس توافق جده که در سال  1971کشور امارات متحده عربی در دسامبر 

، کامالً  به ))الظفره((شامل چندين روستا وشهر العين وصحرای )) البريمی((در )) واحه العين((امضاء رسيد،منطقه 

کيلومتر بر  25ل در امتداد خط ساحلی به طو)) خورالعديد((براساس اين توافق،منطقه .اميرنشين ابوظبی تعلق گرفت

که ))خورالعديد((منطقه .به خاک عربستان افزوده شد 4سواحل خليج فارس،در حد فاصل مرزهای خاکی ابوظبی وقطر

ميليون متر 650وحدود  5ميليارد بشکه نفت 4با بيش از ))خيزالشيبه((حوزه نفتی%80عالوه بر اهميت جغرافيايی،دارای 
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اماراتی ها معتقدند توافق جده در شرايطی که .صادی خاصی برخوردار استمکعب گاز طبيعی است،از ويژگی های اقت

سبرخه ((همچنين امارات معتقد است عربستان برخی از مناطق .کشور امارات در حال موجوديت يافتن بود،امضاء شد

  .را هم تصرف کرده است))مطی

ادعاهای ارضی اش ازطريق موافقت نامه عربستان سعودی از شناسايی امارات متحده عربی تا زمانی که ابوظبی به 

نهايتاً  تصويب اين اسناد راه را برای هماهنگی سياست .ادامه می داد،خودداری می کرد)جده(1974مرزی منعقد جوالی 

های مشترک در قبال مسائلی از قبيل نفت وامنيت منطقه ای،هموارکرد،هرچند که اين مسأله هنوز به طور کامل حل نشده 

ر نشان دهنده اين واقعيت است که امارات متحده عربی،مرزی که مورد قبول هردوطرف باشد ندارد وامارات استواين ام

امارات متحده نگران آن است که عربستان سعودی مدعی آب .خود استفاده می کند 1974متحده همچنان ازمرزهای قبل از 

تقاضای عربستان سعودی در صورت .وقطر است  مايلی شود که راهرويی بين امارات متحده 20های سرزمين محدوده 

چنين ادعايی بديم معنا خواهد بود که ميدان های نفتی امارات متحده عربی در حوزه مناقشه وميدان نفتی زرکوه که امارات 

  6.وقطر در آن سهيم هستند،به عربستان سعودی تعلق يابد

وفاقد مرززمينی هستند،طرح احداث پلی ارتباطی رادنبال از سوی ديگر امارات وقطر نيز که دارای مرزهای آبی مشترک 

کارشناسان اظهارعقيده کرده اند که اگر منطقه خورالعديد که اکنون دراختيارعربستان قراردارد به اميرنشين .می کنند

بهره گيری  ابوظبی انتقال يابد،امارات می تواند ازآن برای برقرارکردن ارتباط مستقيم وعبوردادن پل مورد نظر با قطر

  .کند

احداث پل ارتباطی ميان ابوظبی وقطر ونيز پل ارتباطی ميان قطر وبحرين امکان می دهد تا شهروندان دو کشور بتوانند 

شهروندان قطروبحرين هم اکنون با عبور از مرزهای سعودی .بدون ورود به مرزهای سعودی به کشورهای هم سفر کنند

ه اين امر مشکالتی رابرای اين دو کشور به منظور ارتباط با جهان خارج دربرداشته می توانند به سفرزمينی بپردازند ک

  .است

کارشناسان سياسی در ابوظبی براين باورند که مقا های سعودی از پيوستن قطر وبحرين به کشورهای همسايه وگشايش 

  7.جغرافيايی آنها ناخرسندند
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که :قول وزير امور خارجه امارات عربی متحده،نوشت از 2005روزنامه رياض چاپ عربستان سعودی در ژوئن 

در همان روزها امير نايف بن عبدالعزيز .ميان دوکشور غيرقابل اجراست وبه بازنگری اساسی نياز دارد 1974قرارداد 

غيرازپاره ای مسائل،چيزی برای بررسی :وزيرکشورعربستان پس از يک سفر سه روزه به ابوظبی به خبرنگاران گفت

  .د اختالفات ارضی باقی نمانده استدرمور

فرزند و جانشين او شيخ خليفه بن زايد آل نهيان در جريان  1383بعد از فوت شيخ زايد رئيس پيشين امارات در آبان ماه 

ولی .مسأله تجديدنظر در توافق های مرزی قبلی رابا مقام های عربستان مطرح کرد 83نخستين سفر به رياض در آذر 

جده را مطرح ساختند وموضع اصالحات مرزی را پايان يافته  1974مقام های عربستان در پاسخ به شيخ خليفه توافق 

 .تلقی کردند

  

  کويت -عراق 

زيرا گذشته از اختالفات .اعالم استقالل کويت استاختالفات عراق با کويت اختالفی ديرينه وبه قدمت عمرتأسيس و

مرزی،اصوالً  عراقی ها موجوديت کشوری به عنوان کويت را به رسميت نمی شناسند وکويت را منطقه چهارم عراق می 

ولی در خالل جنگ عراق با ) کويت_ 4جنوب وبصره،شيعه نشين_3مرکز،سنی نشين _2شمال،کردنشين - 1(دانند

به رسميت می  1962و 1932اعالم کرد مرزهای بين عراق و کويت را مطابق موافقت نامه  1981ال ايران،بغداد در س

را به عراق اجاره دهد تا عراق از اين جزاير به عنوان پايگاه )) بوبيان((و)) وربه((به شرط آنکه کويت جزاير.شناسد

حائز اهميت فراوان  1962و 1932ای برخوردار شود و کويت موافقت کرد زيرا برای کويت قبول موافقت نامه ه

راهمچنان در اختيار داشت که مورد اعتراض )) بوبيان((و )) وربه((ولی عراق بعد ازپايان جنگ با ايران،جزاير .بود

اين بود که کويت در زمان جنگ عراق با ايران  1990ولی بهانه عراق برای اشغال کويت در اوت .کويت واقع شد

 .پيشروی داشته است کيلومتر در خاک عراق75
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  قطر - بحرين 

دوکشور کوچک وکم جمعيت بحرين و قطر برسر مسائل مرزی نيز با هم درگيری دارند که گاه دامنه مناقشات اوج می 

گيرد تاجايی که يک باربحرين تصميم گرفت به ديوان دادگستری بين المللی شکايت کند که با ميانجيگيری کشورهای عضو 

جزيره :از جمله.اين درگيری ها به دليل ادعاهايی است که هرکدام ابراز می دارند.قدام متوقف شدشورای همکاری اين ا

کيلومتری قطر واقع است ودولت بحرين مصمم است حاکميت خود را بر جزاير  2 کيلومتری بحرين و 20که در ))حوار((

بحرين يک کشتی جديد  1982در مارس .سازدتثبيت کند ونيروهای نظامی خود را در آنجا مستقر )) زباره((و)) حوار((

نامگذاری کرد وبر حساسيت قطر افزود ودوحه تحرکات منامه را محکوم کرد ))حوار((نيروی دريايی خود را به نام 

جزيره  10مشرف بر (کيلومتر  44وموجب برخوردهای نظامی شد ومتقابالً  قطر نيز آب های سرزمينی خود را به 

گسترش داد وبحرين نيز به تصميمات قطر اعتراض کرد و به اين ترتيب،فضايی آکنده از )نکوچک تحت قيوميت بحري

 .سوء تفاهم پديدار شد که هم چنان ادامه دارد

  

  امارات متحده عربی -  عمان

دو کشور عمان و امارات نيز مانند ساير کشورهای عربی حوزه خليج فارس از نظرمرزهای سرزمينی اختالف 

وصل می کند )) شارجه((و )) فجيره((از طريق))مسندام((ن راهی است که آن کشور را به شبه جزيره عمان خواها.دارند

بين دوکشور انجاميد،به  1979وامارات مخالف اين درخواست عمان است واين اختالف ،به درگيری مسلحانه در سال 

ات خودداری می ورزيد و همچنين در از برقراری روابط کامل ديپلماتيک با امار 1991طوری که عمان تا کاه  مه 

  .بيو دو طرف رخ داد،چند نفر از دو کشور کشته شدند 1992برخورد مسلحانه ای که در نوامبر 
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  امارات متحده عربی  - ايران

اختالف ميان ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه ايران در حقيقت تنها يک توهم پان عربيسمی در منطقه است که در 

ولی از آن جهت که شيخ نشين . صدام حسين پيش بينی شده است و زيادی خواهانه سياست های جنگ طلبانه ادامه  راستای

بر  حقيقی ايران ايران پيرامون مالکيتکشور بزرگ و تاريخی امارت در پاسخ به هزاران سند کوچک و جديدالتاسيس 

همانطور که همه .جزاير به روشنی مشخص استمالکيت ايران بر اين آينده در  عمال مجبور به فرافکنی می باشدجزاير 

بر مالکيت ابدی ايران بر جزاير سه گانه سخن گفته اند بی شک ر ايران از همه گروهها و جناح های مختلف مقامات کشو

در سال  .مردم نيز تحت هيچ شرايطی اجازه تجاوز کشوری کوچک مانند امارات را به سرزمينشان را نخواهند داد 

ميالدی دولت هند وبريتانيا بر پايه سياست های استعماری،شيوخ شارجه را که فاقد سرزمين بودند وادارکردند  1903

در آن زمان،ايران به عنوان نقض حاکميت ارضی کشورش درمقام اعتراض برآمد .پرچم قبيله خودرابرجزايربرافرازند

وهنگام تخليه خليج فارس با  1970دولت بريتانيا مجبور شد در سال ودر اثر پی گيری های ايران واستمرار اعتراضات،

بود و بعد ازماه ها )) سر ويليام لوس((مقام انگليسی که با ايران وارد مذاکره شد،.دولت ايران وارد مذاکره شود

منافع ميان ايران و شارجه وتحت سرپرستی وزارت خارجه ومشترک ال1971نوامبر  27مذاکره،تفاهم نامه ای در 

جزيره تنب بزرگ و کوچک به طور کامل به ايران واگذار شد ودر مورد  2پادشاهی بريتانيا منعقد شد که براساس آن،

  .شارجه ای اعمال گرديد - مشترک ايرانی))حاکميت((جزيره ابوموسی 

حاکم شارجه جزايرمزبوربه ايران بازگردانده شدند ونيروهای ايرانی مورد استقبال برادر  1970نوامبر  30از

اين توافق درشرايطی به امضاء رسيد که سرزمين امارات،تحت الحمايه بريتانيا قرارداشت وپادشاهی بريتانيا .قرارگرفتند

امارات متحده  1971دسامبر  2مسئوليت روابط خارجی ودفاعی سرزمين امارات را برعهده داشت وچند روزبعد در

ينده دائمی پادشاهی انگلستان درشورای امنيت سازمان ملل،توافق مزبوررا نما 1971دسامبر  9در جلسه .عربی تأسيس شد

  .در راستای استقرار صلح و امنيت درمنطقه ارزيابی کرد

البته درهمان زمان،بريتانيای کبير براساس استراتژی استعماری،با فتنه انگيزی ازيک سو بحرين را که جزء الينفک ايران 

وری مستقل کرد،که با اعتراض رجال ملی ايران روبرو شد ومرحوم داريوش فروهر به بود ازايران جدا وتبديل به کش

دليل اعتراض به موافقت شاه با جداشدن بحرين از ايران،راهی زندان شد وازطرف ديگر،حاکميت جزيره استراتژيک 



 
 

rezaei@persiangulfstudies.com                                                                        www.Persiangulfstudies.com 
 

وفاصله های نسبتاً برابر با ابوموسی را که حدود يکصد مايل با تنگه هرمز فاصله دارد ودر ميانه خليج فارس واقع است 

دو کرانه ايرانی و اماراتی دارد،مشترکاً  به ايران وشارجه سپرد تا همواره عاملی برای تحريک وايجاد تنش وجود داشته 

مطمئناً  انگليسی ها هرگز به منافع ملی .باشد،دقيقاً  همان سياستی که انگلستان در ديگر نقاط جهان نيز اعمال کرده است

ن وحتی اعراب امارات متحده عربی نمی انديشيدند وآنچه را که موجب حفظ منافع استعماری بريتانيا بود ديکته می ايرانيا

  :کردند مثالً 

ولی شيخ شاکر در مصاحبه .شيخ شاکر سلطان القاسمی امير وقت شارجه معزول وراهی کويت شد 1965ژوئن  23در 

نوادگی،بلکه بدليل مخالفت او با سياست های انگليس بروز کرده است عزل او نه به خاطراختالفات خا((ای اظهارداشت

دبيرکل ))حسبونه((واين اختالف موجب عزل او شده است وعلت اختالف او با لندن به اين دليل بود که بعد از ورود 

خ شاکر به نظر اتحاديه عرب به شارجه،انگليسی ها از شيخ شاکر خواستند کمک اتحاديه عرب را نپذيرد،در حالی که شي

زمان ( 2004تا  1971دسامبر  13شيخ زايد که از ) 1344تير  8روزنامه اطالعات، سه شنبه .(انگليسی ها توجه نکرد

سال حکومت امارات متحده عربی را در اختيار داشت،همواره تالش می کرد دامنه حکومت امارات را  33به مدت ) فوت

افزايش دهد به طوری که در ابتدا حکومت امارات از اميرنشين های ابوظبی،دوبی،فجيره،شارجه،عجمان وام القوين 

بود که بحرين را نيز به اين جمع ملحق کند شيخ زايد بسيار راغب .تشکيل شد وبعد ازمدتی رأس الخيمه نيز بدان پيوست

که مورد مخالفت ايران قرار گرفت وسپس ادعای الحاق ابوموسی وبعد از ملحق شدن رأس الخيمه،مدعی پيوستن تنب 

  .بزرگ و کوچک شد که با مخالفت ايران روبرو شد

ار می داد که چرا پذيرفتند به بعد،پيوسته حاکمان امارات متحده عربی را مورد مالمت قر 1971صدام از سال 

ايران قرار گيرد وآنها را تحريک می کرد )عجم(جزايرعربی ابوموسی وتنب بزرگ و کوچک دراختيار کشور غير عربی

که با پيروی از پان عربيسم وناسيوناليسم عربی برای بازگرذداندن جزاير مزبور اقدام کنند وآن را نشانه خفت شيخ زايد 

صدام حسين در الجزاير با شاه ايران دست داد وروبوسی کرد وبيانيه الجزاير را  1975سال  می دانست تا اينکه در

حاکمان .امضاء نمود که مفاد آن مخالف با شعارهای پان عربيسمی وناسيوناليسم عربی صدام وحزب بعث عراق بود

م پرداختند وصدام هم به توجيه پرداخت امارات که چند سالی مالمت های رژيم عراق را تحمل کرده بودند،به انتقاد از صدا

انتقادها وسرزنش ها ی اعراب از صدام تبديل به !وپاسخ داد چاره ای نداشتم واز روی العالجی بيانيه الجزاير را پذيرفتم
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بعد از !يک عقده حقارت برای او شد وبه دنبال فرصتی بود تا پهلوانی خود را در عرصه ناسيوناليسم عربی ثابت کند

شاه وانقالب اسالمی ايران،اين توهم برای صدام به وجود آمد تا عقده گشايی کند وآشفتگی های آغاز انقالب را  اخراج

فرصتی برای رهايی خود از بيانيه الجزاير تشخيص داد ودر صفحه تلويزيون ظاهر شد وجسورانه با پاره کردن بيانيه 

مخالفان حمله عراق به ايران بود وبه اتفاق سلطان نشين  يکی ازعللی که درآغاز جنگ،امارات از.جنگ را آغاز کرد

عمان در جناح طرفداران ايران قرارداشت،مربوط به اختالفاتی بود که فبل از انقالب بين عراق و امارات ايجاد شده 

استراتژی شورا بر همراهی وهمکاری با عراق شکل گرفت  1981البته بعد از تشکيل شورای همکاری در سال .بود

  .امارات کمک های فراوان به عراق کردو

ميالدی يک قايق مسلح با سرنشينان هلندی توسط نيروهای ايرانی در آب های جزيره ابوموسی  1991در اواخر سال ((

نقشه وجود داشت که حدود فعاليت های جاسوسی را از تنگه هرمز تا جزيره خارک نشان می  77دراين قايق .توقيف شد

ميليون دالر به تجهيزاتی همچون تيربار،دستگاه بی سيم،اسلحه و لباس  60ه که با صرف بيش از قايق توقيف شد.داد

و به دنبال آن تا سال )که يک فرد ساکن جزيره با يک توريست نمی تواند به همراه داشته باشد(غواصی مجهز شده بود

سه قايق تندرو از شارجه به سمت  1992در ماه مارس .چند قايق جاسوسی ديگر در حوالی ابوموسی توقيف شدند 1992

نفر بودند که به آب های ساحلی ايران نفوذ کردند تا  13سرنشينان اين قايق ها .آب های جزيره ابوموسی به حرکت درآمدند

ازدرون اين قايق ها اسنادی به دست آمد که نشان می داد سرنشينان آن وابسته به .بندرعباس را تحت شناسايی قراردهند

در پی تکراراين حوادث .از سرويس های امنيتی غرب هستند ومأموريت حمله به سه کشتی کره شمالی را داشتنديکی 

از جزيره ابوموسی ديدار کرد ودولت ايران تصميم گرفت کليه  1370رئيس جمهور اسالمی ايران در بهمن ماه 

ن پس فقط اتباع ايرانی واتباع شارجه که مقيم ازاي.افرادساکن جزيره را شناسايی وبرای آنها کارت شناسايی صادر کرد

جزيرخ بودند،حق ورود وخروج به جزيره را داشتند وديگران می بايست برای ورود به جزيره،جوازهای امنيتی دريافت 

  .کنند

 يک گروه از اتباع غير شارجه ای شامل کارگران وتکنسين های پاکستانی،هندی،فيليپينی واتباع 1371در فروردين ماه 

اين ...غير اماراتی مصری تبار وآموزگاران عرب که فاقد مجوز ورور به جزيره ابوموسی بودند،عازم اين جزيره شدند

  .در مورد جزيرخ ابوموسی شد 1371مسأله سرآغاز جنجال فروردين ماه 
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فاقد مجوز نفرازاتباع امارات،مصر،هند،پاکستان وبنگالدش که اکثر آنان 104حامل ))خاطر((،کشتی 1371شهريور 

کشتی مزبور پس از عدم موافقت مسئوالن جزيره با پياده شدن مسافران،به بنادر امارات .بودند،عازم جزيره ابوموسی شد

چرا که در بندر خالد شارجه تعداد زيادی .بازگشت واين آغاز تبليغات مستمر وسوءاستفاده عليه جمهوری اسالمی ايران بود

شورای همکاری ))(پيام های خود روی آنتن های بين المللی در انتظار بسر می بردند خبرنگار وفيلمبردار برای ارسال

  )144خليج فارس،علی اصغر قاسمی نراقی،ص 

و گسترش آن تاکنون،سه دسته عوامل  1992در تحليل کارشناسان منطقه،در شکل گيری بحران جزاير سه گانه در سال 

جمله عوامل داخلی می توان به مشکالت داخلی امارات متحده عربی اشاره  از.داخلی،منطقه ای وبين المللی دخالت دارند

تاکنون تامرز انحالل وجود داشته و وجود يک دشمن خارجی مشترک در جهت حفظ  1971مشکالتی که از سال .کرد

  .  يکپارچگی الزم می دانند

  هاپی نوشت 

  همگرايی و واگرايی منطقه ای،مجموعه مقاالت پانزدهمين همايش بين المللی خليج فارس،جلد اول.1

  سايت بازتاب.2

سلسله مقاالت خاورميانه شناسی،شورای همکاری خليج فارس بررسی مواضع وجهت گيری .3

  ،مرکزپژوهش های علمی ومطالعات استراتژيک خاورميانه 1375ها،رضاپاکدامن،بهمن

  تقريباً ابوظبی را از خاک قطر جدا می کند.4

  ميليارد بشکه نفت را برآورد می کنند  19ميليارد تا  15برخی آمارهای غير رسمی بين .5

   28الگوهای اعتمادسازی در منطقه خليج فارس،،ص .6

  الفت می ورزدظاهراً  عربستان به اين دليل که اين پل،قطر را از انزوای جغرافيايی خارج می کند با آن مخ.7
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