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  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢١ فبروری ٢٦

  
 !کاغذ  توافق؟ فقط روی :قطر و شورای خليج فارس

  
رغم امضای توافق آشتی موسوم به  تر فاش کرده بود روابط قاھره و ابوظبی با دوحه علی که پيش» االخبار «ۀروزنام

، در گزارشی خبر داد که ھيأت قطری و مصری برای حل اختالفات )چھارشنبه(ھمچنان متشنج است، امروز » العال«

  .اند خود وارد کويت شده

ُای ھمکاری خليج فارس در شھر العال واقع در شمال غرب عربستان سعودی امضاء  اخير شورلسۀجُتوافق العال، در 

  .با قطر بود) عربستان سعودی، امارات، بحرين و مصر( کشور عربی ۴ی ميان ئ زدانجششد؛ توافقی که مفاد آن ت

ری بوده است االخبار در اين خصوص نوشت که طی دو روز گذشته کويت، به ترتيب، ميزبان دو ھيأت اماراتی و مص

ھايشان را دست کم  کنند که دوحه خواسته تا بار ديگر نقش ميانجی را ايفا کند چراکه قاھره و ابوظبی ھمچنان احساس می

  .ويژه در روابط خود با مصره  بازگردانی روابط به حالت عادی جدی نيست بۀگرفته و دربار

نمانده بوده  به حدی از تشنج رسيده که چيزی ً و دوحه اخيراکند که روابط قاھره  لبنانی در ادامه اشاره میۀاين روزنام

ديگر  ی خود را به روی يکئی ميان دو طرف از سر گرفته شود و دوحه و قاھره حريم ھوائ بار ديگر جنگ رسانه

ت که ھيچ مقامی نه از امارات نه از مصر نه از قطر نپذيرفت که گام اول را برای حل اختالفا ببندند آن ھم پس از آن

  .بردارد
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که منامه نيز از اين اختالفات مستثنی نيست و از رفتار قطر رضايت ندارد، فاش کرد که  اين روزنامه با اشاره به اين

ھای دو طرف را مطرح کرده است آن ھم به اين اميد که اين ديدار بعدھا در خاک عربستان  کويت پيشنھاد ميزبانی ھيأت

  .سعودی برگزار شود

ی را آغاز کرد و در آن ئھاذاکره مده است که ھيأت اماراتی، روز دوشنبه گذشته، به مدت چند ساعت در اين گزارش آم

که  ويژه پس از آنه داشته باشد ب» ايمنی نسبی«ھای قطر، احساس  گونه در قبال گام مطالباتی را مطرح کرد تا اين

ارتباطی با اين کشور در ھر سطحی خودداری ھای گذشته، امارات را ناديده گرفت و از ايجاد کانال  دوحه، طی ھفته

  .رفت پس از چند ھفته صورت بگيرد کرد؛ ارتباطی که انتظار می

 اين ۀاند و در صورت ادام  صبرشان ھشدار داده ۀ لبريز شدن کاسۀاالخبار در ادامه خبر داد که مقامات امارات دربار

  .اند ه اشاره کردهھای آيند  به روابط دو طرف طی ھفتهنجشوضعيت، به بازگشت ت

کند که ارتباط ميان مقامات دو کشور ھمچنان کم است و در عين حال، تماس   لبنانی ھمچنين اشاره میۀاين روزنام

  .عھد ابوظبی صورت نگرفته است ولی» محمد بن زياد«امير قطر و » تميم بن حمد آل ثانی«مستقيمی ميان 

در پوشش مسائل » الجزيره «  قطریۀکه اين کشور ھمچنان از اقدام شبکدھد  اما در ارتباط با مصر، االخبار گزارش می

اند که عدم پايبندی الجزيره  ی را آماده کردهئھا  مصر گزارشۀکه مقامات وزارت خارج طوریه مصر عصبانی است ب

برای » ماسنجید «ۀ االخبار، مصر آن را به مثابۀدھد؛ اقدامی که به گفت  آن توافق شد، نشان میۀبه آنچه پيشتر درباررا 

  .داند ھا می ی دوحه به خواستهئميزان پاسخگو

 تا پيش از اجالس اخير شورای ٢٠١٧ سال ونجچھار کشور عربستان سعودی، امارات، بحرين و مصر از پنجم 

  .ھمکاری خليج فارس که به اجالس آشتی با قطر معروف شد، روابط ديپلماتيک خود با قطر را قطع کرده بودند

سيزده شرط از جمله کاھش   اين کشور،حریبی و ئ زمينی، ھواۀدشده در زمان تحريم قطر، ضمن محاصرکشورھای يا

المسلمين و حماس را برای از سرگيری اين روابط   الجزيره و قطع حمايت از اخوانۀروابط با تھران، تعطيلی شبک

  .تعيين کرده بودند

 ۀ الجزيره دربارۀ به تغييرات صورت گرفته در گفتمان شبک گزارش آمده است که طرف قطریۀبا اين حال، در ادام

شگی خود در تمرکز يجمھوری اشاره کرده و در عين حال، روش ھم سياست مصر و پردازش اخبار مربوط به رياست

 است؛ اقدامی که دوحه آن را به خاطر موقعيت مصر، جمعيت اين کشور و  بر مسائل منفی موجود را حفظ کرده

  .داند  طبيعی میوضعيت معيشتی

گويد، دوحه تأکيد کرده است که برای شھروندان مصری محدوديت جديدی ايجاد نکرده است و به  االخبار ھمچنين می

از سوی ديگر، مقامات قطر تأکيد . آنھا اجازه داده که بدون اعمال محدوديتی خاص به قطر رفت و آمد داشته باشند

وليتی ندارد و از آنھا حمايت مالی ؤشود، مس ه از ترکيه و انگليس پخش میی کئھا اند که در قبال برخی شبکه کرده

  .له را با خود کشورھای ذيربط حل و فصل نمايندأ است که اين مس کند از اين رو از مقامات مصری خواسته نمی

ن موضوع را اما در ارتباط با موضوع اعضای جماعت اخوان المسلمين در دوحه، قطر بارھا تأکيد کرده است که اي

   .بررسی خواھد کرد البته بدون مشخص کردن زمان معين برای انجام اين کار

جمھور مصر ارائه  رئيس» عبدالفتاح السيسی«در ادامه آمده است که گزارشی با جزئيات کامل جلسات و نتايج آن به 

  . خواھد کردذاکرهم خود با امير کويت در اين خصوص ۀخواھد شد و او نيز به نوب

رود  رسد که وضعيت ميان قاھره و دوحه به سوی نه جنگ و نه صلح پيش می به نظر می«: نويسد االخبار در پايان می

 .» نزديک شاھد تحريم نخواھيم بودۀگردد و حداقل در آيند چراکه روابط قوی ديگر باز نمی


