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 المكاسب والخسائر:إيران واألزمة الخليجية
Iran and the Gulf Crisis: Losses and Gains

أي
ّ تســلط الورقة الضوء على محددات الموقف اإليراني من األزمة الخليجية الرامي إلى منع
 كما تقف على مكاســب طهران من اســتمرار،تغييــر فــي الجغرافيا السياســية في المنطقة
،األزمة نتيجة خسارة الرياض بعض حلفائها التقليديين في منطقة الخليج وخارجها من جهة
ً وعلــى خســائرها المتوقعــة
 لــو طــال أمــد األزمــة أو اتجهت القــوى المؤثــرة فيها إلى- أيضــا
 وعلى الرغم من. من جهة أخرى- سيناريوهات تصعيدية من شأنها زيادة التدخل األميركي
 تميل دوائر سياســية عدة في طهران إلى اتخاذ موقف حذر،خصومتها التقليدية للســعودية
 خشــية تبعات دوليــة وإقليميــة لهذا الموقــف؛ إذ ال تبــدو إيران الرســمية في وضع،مــن األزمــة
. فهــي لم تجن مكاســب تذكر مــن االتفاق النــووي كما كانت تم ّني نفســها،سياســي جيــد
 فــي ظــل وجــود إدارة أميركية، ربمــا ال ترغــب فــي االنخــراط فــي أزمــة سياســية جديــدة،لذلــك
.تناصبها العداء وتفرض عليها المزيد من العقوبات
. ترامب، السعودية، قطر، إيران، األزمة الخليجية:كلمات مفتاحية
This paper explores the determinants of Iran's stance towards the 2017 intra-GCC
Crisis, in which the country opposes alterations to the political geography of the
Gulf. The author demonstrates how Tehran simultaneously benefits from the loss
of Saudi Arabia of some of its allies and stands to lose from increased American
involvement in the event that the conflict is prolonged. Despite its long-standing
rivalry with Saudi Arabia, many Iranian decision-makers are cautious with
regards to the intra-GCC crisis, fearing the possible regional or global fallout of a
more involved role. Lacking tangible benefits from the nuclear deal with the P51+
group of countries, official Iran seems reluctant to involve itself in a crisis which
could complicate both its domestic political situation and its foreign relations,
especially in light of a hostile US Administration.
Keywords: Gulf Crisis, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Trump.
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مقدمة
يف  24أيار /مايو  2017بثّت بعض وسائل اإلعالم العربية التابعة
لإلمارات والسعودية ما ا ّدعت أنها أخبار منقولة عن وكالة األنباء
خطاب ألمري قطر؛ الشيخ متيم بن حمد آل
القطرية ،ومنسوبة إىل
ٍ
ثاين ،ميتدح فيه العالقات القطرية اإليرانية .كانت تلك الخطوة األوىل
التي تم فيها استحضار إيران إىل مشهد األزمة الخليجية .ومل يتوقف
األمر عند ذلك ،بل تبع ذلك جملة من االدعاءات أرادت بها وسائل
ٍ
ٍ
جديد حول العالقات القطرية  -اإليرانية.
كشف
اإلعالم تلك إظهار

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

تكرر املوقف اإليراين الذي أعلنه وزير الخارجية ،عىل لسان رئيس
مجلس الشورى عيل الريجاين الذي مل يرتدد يف انتقاد اململكة العربية
السعودية انتقا ًدا قويًا ،مؤك ًدا أن الرياض "ليس لديها وزن يف املنطقة
لفرض رشوطها عىل قطر" ،وأن زمن فرض الرشوط والتدخل يف سيادة
الدول قد انتهى(((.

استحضار طهران والتركيز اإليراني
على "السعودية"
تبع ما تقدم من بثٍّ للترصيحات امللفّقة استحضار إيران يف قامئة
رشوط دول الحصار األربع (السعودية ،واإلمارات ،والبحرين ،ومرص)
التي قدمتها لحل األزمة الخليجية ورفع الحصار ووقف إجراءاتها ضد
الدوحة؛ إذ طالبت الدول األربع قطر بـ "اإلعالن رسميًا عن خفض
التمثيل الدبلومايس مع إيران وإغالق امللحقيات ،ومغادرة العنارص
التابعة واملرتبطة بالحرس الثوري اإليراين األرايض القطرية ،واالقتصار
يخل بالعقوبات املفروضة دول ًيا
عىل التعاون التجاري مع إيران ،مبا ال ّ
يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وأمريكيًا عليها ،ومبا ال ّ
(((
أي تعاون عسكري أو استخبارايت مع إيران"  .ومع أن قامئة
وقطع ّ
املطالب (الرشوط) املق ّدمة من دول الحصار تأخرت أكرث من أسبوعني،
فإن إيران نفسها تحدثت عن استحضارها يف األزمة يف اليوم الثاين عقب
إعالن دول الحصار إجراءاتها ضد قطر يف  5حزيران /يونيو 2017؛ ذلك
أن وزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف زار تركيا بعد يومني من
بدء األزمة ،والتقى الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته
مولود شاوش أوغلو .ويبدو أن نتيجة الزيارة – عىل الرغم من شح
املعلومات  -أكدت أن إيران تتمنى من تركيا أداء دور دبلومايس فاعل
أي امتياز ،ويف الوقت ذاته متنع
يف األزمة يحول دون إعطاء السعودية ّ
أي تغيري يف الجغرافيا السياسية يف املنطقة .وهو املوقف نفسه الذي
ّ
أعلنته إيران عند اجتياح العراق للكويت يف عام 1990؛ إذ أعلنت
حينها أنها ضد االجتياح وضد أي تغيري يف الخريطة السياسية يف منطقة
الخليج العريب(((.

يال َحظ أن إيران تركز عىل السعودية تركي ًزا أكرب ،وذلك يرجع ،أولً  ،إىل
طبيعة الخصومة واملنافسة السعودية  -اإليرانية القامئة يف أكرث من
ملف إقليمي؛ وهي خصومة تح ّولت إىل فصل من املواجهة انتهى
بقطع العالقات الدبلوماسية عقب الهجوم عىل السفارة السعودية
يف طهران ،بسبب إعدام الرياض رجل الدين الشيعي منر باقر النمر
أوائل عام  .2016ويجدر التذكري يف السياق ذاته بأن إيران تسعى لع ّد
األزمة بني دول الحصار وقطر ضمن أجندتها يف مواجهة السعودية؛
نظ ًرا إىل أن الرياض متارس سياسة التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول ،وهي التي طاملا انتقدت إيران بسبب هذه السياسة.

" 1قامئة املطالب الـ  13للدول املقاطعة من قطر :فرض الوصاية" ،العريب الجديد،
 ،2017/6/23شوهد يف  ،2017/7/8يف:
http://ow.ly/8Xib30efl0j
 2للمزيد حول زيارة وزير الخارجية اإليراين ،انظر" :تحرك إيراين تريك ودعوات دولية لحل
األزمة الخليجية" ،الجزيرة نت ،2017/7/6 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
http://ow.ly/iNe930efldu

 3للمزيد حول ترصيحات عيل الريجاين ،انظر" :الريجاين لـ  :CNNالسعوديون ليس
لديهم وزن باملنطقة إلمالء أوامر عىل قطر" ،يس إن إن بالعربية ،2017/6/30 ،شوهد يف
 ،2017/7/8يف:
http://ow.ly/2WLC30eflQO
4 "The Qatar Crisis is Pushing Hamas Back to Iran," The Atlantic,
14/6/2017, accessed on 7/7/2017, at: http://ow.ly/BxWU30eflYI

ومن وجهة نظر مختلفة ،أُش َري – يف سياق استحضار دول الحصار
إيران يف األزمة الخليجية  -إىل أن األزمة ستدفع قطر نحو إيران،
عرب اإلجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد الدوحة ،كام ستدفع
حامس أيضً ا إىل إيران .وبذلك سيتكرر السيناريو الذي حصل مع
حامس عقب انتخابات عام  2006التي فازت فيها؛ إذ رفضت
دول املنطقة ،ومعها دول محورية مثل الواليات املتحدة األمريكية،
االعرتاف برشعية نتائج االنتخابات ،فكانت النتيجة الدفع بحامس
نحو التحالف مع إيران(((.

األزمة الخليجية
إيران واألزمة الخليجية :المكاسب والخسائر

موقف مركّب يركّز عىل الرياض ،بغض النظر عن إن
بناء عليه؛ فهذا ٌ
فس هذا الرتكيز ،ثانيًا ،بفهم إيران
كان لها دور قيادي يف األزمة .ويُ َّ
أن الرياض هي التي تقود الدول الثالث األخرى املحارصة لقطر ،وهي
انعكاسا الشرتاط دول الحصار قطع
التي تنسق بينها ،ويأيت هذا الفهم
ً
يفس هذا الرتكيز اإليراين عىل الرياض ،ثالثًا،
قطر عالقاتها بإيران .كام َّ
أخف
بأن إيران تع ّد دولتي الخليج األخريني؛ اإلمارات والبحرينّ ،
وزنًا سياسيًا يف أداء دور محوري يف األزمة لوال الحضور السعودي.
لذلك ،فإن يف الرتكيز عىل الرياض إشارة إىل ضعف الالعبني اآلخرين،
وتشكيكًا يف مدى قدرتهم عىل أداء دو ٍر من دون الدعم السعودي.

المكاسب والخسائر
عىل الرغم من أن الترصيحات اإليرانية شحيحة ،فإن ما هو متوافر
يشري إىل أن مثة حسابات لدى إيران خاصة بهذه األزمة ،مرتبطة بإمكان
تحقيق طهران مكاسب ،أو تقليل خسائر قد تتسبب فيها هذه األزمة.
يَرى الدبلومايس قاسم محبعيل مدير دائرة الرشق األوسط بوزارة
الخارجية اإليرانية السابق؛ أن عىل إيران الترصف بأعىل درجات
الحيطة والحذر يف مواقفها تجاه األزمة الخليجية ،مح ّذ ًرا حكومته
رسا ذلك بالقول إن قطر طوال
من تب ّني موقف مؤيد لقطر ،مف ً
السنوات األخرية وضعت إيران تحت ضغوط متعددة ،مضيفًا أن
خالف دول الخليج قديم بطبيعته الدينية الوهابية أو القبائلية ،وأن
تب ّني موقف داعم لقطر ال يبدو خيا ًرا صحي ًحا؛ ألنه يعتقد أن لدى
قطر عالقات بطالبان وبعض التنظيامت التي يُنظر إليها عىل أنها
"إرهابية" ،كام أن قطر بالنسبة إىل محبعيل قد عملت ضد األمن
القومي اإليراين يف سورية والعراق(((.
ُحل ضمن اإلطار اإلقليمي .لذا ،عىل
ويعتقد محبعيل أن األزمة لن ت ّ
إيران مراقبة الدور األمرييك والربيطاين يف حل األزمة ،مش ًريا إىل طبيعة
الخالفات والسوابق التاريخية التي تدخّلت فيها الدول الكربى،
خاص ًة أن األمن واالستقرار السيايس يف منطقة الخليج العريب ميثّل
أهمي ًة كبري ًة لهذه الدول .يشري محبعيل أيضً ا يف السياق ذاته إىل
بأي مواجهة مبارشة يف املنطقة م ْهام
أن عىل إيران أن ال ترحب ّ
كانت محدودة؛ وذلك ألن األمن واالستقرار يف منطقة الخليج يلقيان
بظاللهام عىل األمن واالستقرار يف الجمهورية اإلسالمية(((.
 5للمزيد حول وجهة نظر الدبلومايس اإليراين السابق ،انظر" :تدخل إيران يف أزمة قطر
والسعودية غري عقالين" ،موقع انتخاب ۱۵ ،خرداد  ،۱۳۹۶شوهد يف ،2017/7/6 :يف:
http://ow.ly/tcsP30efmi1
 6املرجع نفسه.
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ومع أن الترصف بحيطة يبدو جل ًيا يف سلوك الدبلوماسية اإليرانية
يف ما يتعلق باألزمة الخليجية منذ بدئها ،فإن إيران تنظر إىل األزمة
بوصفها فرصة لتحقيق بعض املكاسب ،أو عىل األقل ،للتفكري يف
تحقيق بعضها .ومن هذه املكاسب؛ حدوث انقسام يف ما تراه
إيران "تحالفًا عرب ًيا" ضدها ،فالتفاعالت املتسارعة وحالة التكتالت
والجبهات يف األزمة الخليجية أ ّدت إىل انقسام الدول العربية بني
محو َري األزمة ،وهو ما تراه إيران إيجاب ًيا ،ويكمن عامل أسايس إيجايب
آخر يف تراجع الدور القيادي للسعودية ضمن التحالف العريب املوجه
ضد إيران ،والذي يركز عىل البعد الطائفي املذهبي ،ويف الحصيلة؛
تراجع كبري يف األدوار التي تؤديها الرياض .ويشار يف السياق نفسه إىل
االنقسام الحاد داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وسياسة
املحاور التي تسببت فيها األزمة الخليجية؛ إذ ظهرت قطر و ُعامن
يف محور ،والسعودية واإلمارات والبحرين يف محور ،يف حني تؤدي
الكويت دور الوسيط بني املحورين املتشكلني فعل ًيا.

من ضمن املكاسب التي تراها طهران ،كذلك ،يف األزمة الخليجية؛
أنها تشكّل محو ًرا من الدول غري الراضية عن السياسة السعودية
يف املنطقة ،خاص ًة أن الرياض تركّز عىل العامل املذهبي الطائفي يف
حشد الرأي العام العريب ضد إيران .لذا ،تفتح الرياض الباب ،بسبب
سياستها ضد قطر ،أمام بعض الدول مثلُ :عامن والكويت وباكستان
وتركيا ولبنان والعراق ،وبهذا تخرس الرياض بعض حلفائها التقليديني
ملصلحة الجبهة التي توجد إيران فيها.
رمبا يفتقر هذا التحليل إىل الدقة ،نظ ًرا إىل أن الدول التي قد تغادر
مربع التحالف مع السعودية لن تتجه بالرضورة إىل مربع التحالف
الذي تعمل فيه إيران؛ ذلك أن الدور اإليراين يف سورية ،ومن قبلها
يف العراق ،ساهم مساهمة كبرية يف تراجع كبري لقوة إيران "الناعمة"،
وتغيري صورتها أمام الرأي العام ،بحيث وصل األمر إىل حد النظر إليها
مبنظار الخصم الذي يقف مع الثورات املضادة للربيع العريب.
ويأيت االقتصاد ضمن أهم املكاسب التي تتوقع إيران الحصول عليها
من األزمة؛ فمن املعروف أن إيران وقطر منتجان بارزان للغاز،
وأمام التطور اإليجايب يف العالقات القطرية  -الروسية والعالقات
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اإليرانية  -الروسية ،فإن احتامل تب ّني سياسة موحدة متعلقة بسوق
الغاز سيفيد إيران ،وقطر وروسيا أيضً ا .وعىل مستوى املواد الغذائية،
أعلنت إيران استعدادها يف األيام األوىل من األزمة تزويد قطر
باملنتجات الزراعية واملواد الغذائية عرب ثالثة موانئ .ويف السياق
نفسه فتحت إيران مجالها الجوي عىل نحو مكثف ملرور الطريان
القطري؛ إذ أبدت استعدادها للمزيد من التعاون مع قطر يف ما
يتعلق بزيادة عدد الرحالت التي تعرب األجواء اإليرانية(((.
وتفرتض هذه املكاسب املحتملة التي تراها إيران أن األزمة قد تطول
فرت ًة زمني ًة تستدعي من قطر تغي ًريا جذريًا يف أولويات عالقاتها
الخارجية ،وهو أمر رمبا تعمل عليه قطر ،لكن يف إطار أن تكون
إيران أحد أهم الالعبني البارزين فيه.
قدمت قطر الشكر إليران من دون ذكرها رصاح ًة يف الخطاب الذي
ألقاه الشيخ متيم بن حمد آل ثاين حول األزمة يف  21متوز /يوليو ،2017
حني أشار إىل الدول التي فتحت مجاالتها الجوية للطريان القطري(((،
لكن هذا ال يعني أن تطور العالقات سيتسارع عىل النحو الذي يفكر
فيه بعض أصحاب القرار واملتابعني يف إيران .ومن جهة أخرى ،ال تبدو
إيران يف وضع سيايس جيد ،إذ إنها مل تجنِ مكاسب تذكر بعد االتفاق
النووي كام كان متوق ًعا؛ ذلك أن إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب
أعادت فرض مجموعة من العقوبات االقتصادية األمريكية عىل إيران،
من شأنها أن تعطل املكاسب اإليرانية من االتفاق؛ ما سيؤثر يف تعامل
الدول معها مبا فيها قطر .لذا؛ من املتوقع أن يستمر الرتكيز عىل مسألة
فتح األجواء اإليرانية أمام الطريان القطري إىل حني نجاح الدوحة يف
البحث عن بدائل أخرى ،أو إجبار دول الحصار عىل فتح أجوائها من
دون أن يكون هناك حل كامل لألزمة.
وكام أن املكاسب لها حساباتها ،فلخسائر إيران املحتملة بسبب هذه
األزمة حساباتها كذلك؛ فعىل سبيل املثال ،قد يعطي تب ّني إيران
موقفًا مؤي ًدا لقطر مرب ًرا لتأكيد ما ذهبت إليه دول الحصار ،قد يقود
إىل اإلرضار بقطر .وبعبارة أخرى ،تع ّد الواليات املتحدة األمريكية
ودول الحصار إيران دولة إرهابية ،وترعى اإلرهاب؛ ما سيق ّوي جانب
التحالف ضد إيران وضد قطر .لذا؛ يأيت الحديث عن رضورة أن
تتعامل إيران مع األزمة بأعىل درجات الحيطة والحذر.
 7للمزيد حول سيناريوهات التعامل اإليـراين مع األزمة الخليجية ،انظر" :ما هي
اإلسرتاتيجية اإليرانية املطلوبة للتعامل مع الزلزال العريب؟" ،موقع اقتصاد نيوز اإليراين،
 ،۱۳۹۶/۳/۱۶شوهد يف  ،2017/7/22يف:
http://ow.ly/YiyD30efmuT
 8للمزيد حول خطاب أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،انظر" :النص الكامل لكلمة
الشيخ متيم بن حمد آل ثاين" ،الجزيرة .نت ،2017/6/26 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
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ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

ثم إن التفاعل الدويل مع األزمة قد يؤدي إىل املجيء بحلف شامل
األطليس "الناتو" إىل منطقة الخليج العريب؛ ومن ثم ،يتق ّوى التحالف
الذي تقوده السعودية ،وكذلك تركيا وإرسائيل؛ ما سيهدد إيران
وحضورها السيايس يف املنطقة ،وأدوارها التي تبدو محل اعرتاض متزايد
من كثري من الدول العربية وغري العربية.
تبدو إيران قلق ًة من األزمة ولكن بحذر شديد؛ فعىل الرغم من
املكاسب التي تبدو يف األفق ،فإنها ال ترغب يف مزيد من تشتيت
قدراتها السياسية والعسكرية ،بل تروم أن يتمدد دورها متزام ًنا مع
استنزاف سيايس واقتصادي يف سورية والعراق واليمن ،يف نو ٍع من
الهدوء يف منطقة الخليج ،أو عىل األقل ،إدارة حرب باردة بينها وبني
الرياض ،لكن ليس إىل ح ّد أزمة قد تؤثر تأث ًريا سلبيًا يف أسعار النفط،
وقد تؤدي إىل تزايد الوجود العسكري األجنبي .لقد كانت إيران تبدي
انزعا ًجا من القواعد األمريكية يف املنطقة ،ولكنها اآلن تواجه وجو ًدا
عسكريًا بريطانيًا وفرنسيًا وتركيًا فيها ،وهو أمر يزيد من أعباء إيران
وحساباتها لتحقيق أمنها القومي يف ظل وجود حضور عسكري أجنبي
متنوع بجوارها.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن االتفاق النووي يكاد يصبح عبئًا سياس ًيا عىل
وبخاصة يف
النظام اإليراين يف ظل عدم تحقق النتائج املرجوة منه،
ّ
الجانب االقتصادي؛ ما يعني ارتفاع األصوات املتشددة التي مل تكن
راضي ًة عن االتفاق ،ومطالبتها بر ٍّد من الحكومة عىل العقوبات التي
تفرضها الواليات املتحدة األمريكية ،وهذا يعني العودة إىل املربع
األول ،حيث الحرب الكالمية بني طهران وواشنطن مع تضاعف األعباء
االقتصادية داخل إيران.
يف ظل كل هذه املتغريات اإلقليمية والدولية ،تبدو طهران حريص ًة عىل
املحافظة عىل التامسك االقتصادي والسيايس ،والنأي بالنفس ما أمكن
عن األزمة الخليجية ،واالكتفاء باملتابعة القلقة من بُعد ،عىل أن ال يكون
كامل ولكن جزئ ًيا ،وذلك بسبب الخشية من تفاقم األزمة التي
ذلك نأيًا ً
ترى طهران أنها ستؤثر فيها بوصفها جز ًءا من منطقة الخليج ،وألن أمنها
القومي ال يتحقق عىل النحو الذي يأمله النظام يف حال دخول املنطقة
مرحل ًة من عدم االستقرار.
يف سياق التفكري اإليراين يف األزمة الخليجية ،يجري استحضار ما حصل
يف أفغانستان عام  ،2001وما حصل يف العراق عام  ،2003وكيف أن
إيران كانت قلق ًة من الحضور األمرييك عىل حدودها الرشقية والغربية.
لكن القلق اإليراين كان مفرطًا يف التقييم اإليراين ملا بعد تينك األزمتني؛
إذ تحولت األزمتان إىل ٍ
فرص جنت منهام إيران ،وال تزال ،كث ًريا من
املكاسب السياسية .من هنا يسود اعتقاد عند البعض يف طهران أن عىل
إيران أن ال تغرق يف القلق والتشاؤم من سيناريوهات األزمة الخليجية،
قياسا عىل تجربتَ ِي الحرب يف أفغانستان والعراق.
ً
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خاتمة
يبدو من غري اليسري وضع صورة نهائية بخصوص املوقف اإليراين من
األزمة الخليجية ،وميزان املكاسب والخسائر اإليرانية؛ ذلك أن األزمة
ال تزال تتفاعل ،كام أن أدوار الالعبني مل تأخذ بعد شكلها النهايئ،
إضافة إىل أن تأثريات األزمة السلبية ظهرت يف دول الحصار قبل أن
املحاصة.
تظهر يف الدولة
َ
تبدو طهران مشتتة من حيث حجم امللفات األولوية بالنسبة إليها؛
إذ كان يعتقد أن امللف النووي سيكون املفتاح الذي ميكنه أن يفتح
الطريق أمام بقية امللفات ،وتسجل إيران نقاطًا عىل خصومها،
لكن هذا امللف ال يبدو أنه يسري يف طريق معبّدة ،بل عىل العكس
تزداد العراقيل منذ مجيء إدارة دونالد ترامب((( .واألهم من ذلك
أن التعقيدات التي تسود ملف العالقات الروسية  -األمريكية،
واألوروبية  -األمريكية ،رمبا ال تساعد طهران عىل النحو الذي ميكّنها
رويس أو أورويب ،وهذا يف
من تجاوز الدور األمرييك ،واالكتفاء بدو ٍر ٍ
حد ذاته ميثّل عقب ًة حقيقي ًة متنع إيران من جني مثار االتفاق النووي.
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إن مدى ما ميكن أن تربحه إيران أو تخرسه مرتبط بالسيناريو النهايئ
الذي ميكن أن تُحل عىل أساسه األزمة الخليجية ،ومدى التغري الذي
ميكن أن ينال امللفات األساسية التي تتصادم فيها إيران مع دول
ملف سورية أو اليمن؛ إذ إن حلول تلك
الخليج أو مع قطر مثل ّ
امللفات ال يبدو أنها تلوح يف األفق .لذا؛ من املرجح أن يبقى مدى
الفائدة أو عدمها مرتبطًا بسيناريو حل األزمة ،والذي ميكن أن يعزز
مواجهة إيران مع السعودية ويحافظ عىل الوضع الراهن مع قطر.
وأخ ـ ًرا ،تجب اإلشــارة إىل أنه إذا استمرت دول الحصار يف فرض
حصارها الجوي عىل قطر ،فإن طهران قد تستفيد من استخدام
مجالها الجوي استفاد ًة أكرب ،ومن تصدير بعض املنتوجات الزراعية
والغذائية ،لكن ذلك سيكون متأث ًرا بسياسة قطر يف تنويع مصادر
أمنها الغذايئ ،وليس باالعتامد عىل دولة أو دول بعينها.
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