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Abstract 

In recent years, relations between Saudi Arabia and Qatar have shifted from 

cooperation and interaction to confrontation. The Disputes that seriously affected 

their relations after the evolution in the Arab world in 2011 until their severance in 

2017. Despite the resumption of relations after the Al-Ula meeting in January 

2021, the two sides have not been able to normalize their relations. The hostility 

between Doha and Riyadh at the neighborhood and regional levels can be analyzed 

based on structural theories propositions. Because the two actors' different 

perceptions of Islamic and Arabic identity and tribal social construction have acted 

as a key element in the consolidation or divergence of the two. Accordingly, the 

main question of the present article is "how the perception of Saudi Arabia and 

Qatar on national and regional issues has led to a change in the political pattern of 

relations in the two time periods (2017-2011) and (2021-2017)? In this regard, the 

hypothesis is that, the different perceptions of Saudi Arabia and Qatar of political 

Islam, their role in the regions and inter-family rivalries, have led them to 

challenge each other in the field of identity, territorial and regional issues. The 

present research is of descriptive-analytical type and the required information has 

been collected by library and internet methods. 
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 چکیده
های اخیر، از همکاری و تعامل به تقابل و تخاصم    روابط عربستان سعودی و قطر در سال

اختالفاتی جدی روابط  1122تغییر جهت داده است. پس از تحوالت جهان عرب در سال 

منجر شد و  ها آنبه قطع روابط  1122را تحت تأثیر قرار داد و سرانجام در سال دو کشور 
انمد    ، دو طرف نتوانسمته 1112رغ  برقراری مجدد روابط بعد از نشست العال در ژانویه   علی

ای   سازی کنند. دشمنی دوحه و ریاض در سطوح همسایگی و منطقمه   روابط خود را عادی
قابل تحلیل است، چراکه برداشت متفماوت ایم    « انگاری  سازه»های نظری   گزاره بر اساس

عنوان عنصری کلیدی در   دو بازیگر از هویت اسالمی و عربی و ساخت اجتماعی قبیلگی به
دو عمل کرده است. بر ایم  مبنما، پرسمص اصملی       بخشی به همگرایی یا واگرایی ای    قوام

و قطمر از مسما ل و    یعربسمتان سمعود   چگونه تصور و برداشت»که  مقاله حاضر ای  بوده
-1122) یروابمط در دو بمازه زممان    یاسم یس یالگمو  رییم به تغ یا و منطقه یموضوعات مل

در ای  ارتبما،، ایم  فرضمیه بمه آزممون       و« است؟ دهش( منجر 1122-1112( و )1122
اسمالم سیاسمی، نقمص    و قطمر از   یکه برداشمت متفماوت عربسمتان سمعود     گذاشته شده

 ،یتیچالص و تنص در حوزه مسا ل همو ها را دچار  آن ،نیخاندا  بی  های  و رقابت ای  منطقه
تحلیلی بوده و -کرده است. پژوهص حاضر از نوع توصیفی گریکدیبا  ای  و منطقه ینیسرزم

 ای یا از منابع اینترنتی گردآوری شده است.  اطالعات الزم به روش کتابخانه
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 مقدمه

ی متعرددی هچورون ونوهردهای یرا ی ی و     هرا  یژگر یوعربستان سعودی و قطرر د   
حرا     خاهوادگی، هوع هظام سناسی و هویت عربی اشتراکایی با یکدیگر دا هد؛ با ایر   

بننی متفاویشان هسبت به مسرال  و مفراهنم     از هم و هوع جهان ها آنبرداشت متفاوت 
. داشته باشند گریکدیبا سناسی منطقه باعث شده است که دو کشو  اختالفات جدی 

جدی بروز یافت و وس از یحوالت جهان عرر  د    و ط به 09ای  اختالفات از دهه 
بحرران د    1912سراخت. د  سرا     مترثرر  ا  هرا  آنبه شک  جدی  وابط  1911سا  

 1919 وابط بن  دو کشو  شدت گرفت و باعث قطع  وابط دوحه و  یاض یا وایان 
،  فرع  1911شست العال د  سا  شد و حتی بعد از برداشته شدن محاصره د  هتنجه ه

 (1099کام  اختالفات بن  دو طرف یحقق هنافته است )عریضی منبدی، 
 بررر اسررا ای   خصررومت منرران دو بررازیگر د  سررطوی هچسررایگی و منطقرره 

های متفاوت از اسالم سناسی، ادعای یرا ی ی هسربت بره گسرتره سررزمننی        قرالت
اهگرا ی    الب چرا چو  هظرری سرازه   ای د  ق  یکدیگر و اختالفات خاهداهی و قبنله

قاب  بر سی و یحلن  است و به عبرا ت دیگرر هویرت مشرترب عربری و سراخت       
 هرا  آنجویاهره  ا برن      اجتچاعی مشترب قبنلگی هتواهسته  وابط مثبرت و هچکرا ی  

برقرا  کند و زیر الیه هازکی از ایحاد و التالف، اختالفات متعدد بن  دو خاهدان آ  
 هچونان باقی است.سعود و آ  راهی 

و  یکه یصو  و برداشت عربستان سرعود  ورسش اصلی مقاله حاضر ای  است
 وابرط   یاسنس یالگو رننچگوهه به یغ یا و منطقه یقطر از مسال  و موضوعات مل

د  ایرر  اسررت   دهشرر( منجررر 1912-1911( و )1911-1912) ید  دو بررازه زمرراه
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یحلنلری بر سری    صرو ت  بره و سرسس   بندی  ها گردآو ی و دسته  وژوهش ابتدا داده
هرای آن    یحلنلری اسرت و داده   -شوهد. بر هچن  اسا  شنوه یحقنرق، یوصرنفی   می
 ای و از منابع مورق اینترهتی گردآو ی شده است.  کتاب اهه صو ت به

ی مقالره بره ایر  صرو ت اسرت کره ه سرت، چرا چو  هظرری          دهر  سازمان
و سسس برای د ب کامر ،  وابرط    اهگا ی و  ابطه آن با سناست خا جی ا اله  سازه
شرود. د     زماهی متفراوت بر سری مری      ی و قطر د  چندی  بازهعربستان سعودبن  

ها و اختالفات بن  دوحه و  یاض برحسب متغنرهای هویتی متقابر ،    ادامه، چالش
ای   هرای منطقره    برداشت متفاوت از حاکچنت سرزمننی و هگرش متفاوت به وروهرده 

 گنرد.  حلن  قرا  میمو د بر سی و ی

 یخارج استیسانگاری و   . چارچوب نظری: سازه8

یرری     یکری از اصرلی   عنوان بهاهگا ی   ، سازه1009و اوای  دهه  1099از اواخر دهه 
ها  ا به چالش کشاهده است و   الچل  مطری شده و سایر هظریه  های  وابط بن   هظریه

گرایری،    گرایری هچورون واقرع      د صدد ایجاد ونوهرد برن  سرایر  ویکردهرای عقر     
، 1900مد هنسم و اهتقادی است )دا ابی،   لنبرالنسم و مکایب واکنشی هچوون وست

هرای    یری  هظریه هسبت به سایر هظریره   جدید عنوان بهاهگا ی   (. سازه93-92صص. 
دهد و به دالیلی هچوون ا الره    ی ا اله میخا ج استنسموجود یعریف متفاویی از 

ی به فرا هظراهداز جدید د  حوزه     از  وابط خا جی بن  کشو ها و چشمفهم هوی
برا  اهگرا ان      گررا اسرت. سرازه    های خردگرا و واکنش  دهبا  یکچن  شکاف بن  هظریه

شرناختی، یچرکر      شناسی به هستی  الچل  از معرفت  به اهتقا  مباحث  وابط بن  یوجه
قررا   هرا    ها، معاهی، قواعد، هنجا هرا و  ویره    ها، اهگا ه  و یحلن  خود  ا بر برداشت

 (.133-139، صص. 1901)صبو ی و صالحنان،  اهد داده
یروان بره     مری  الچل   نباهگا ی د  حوزه  وابط   سازه وردازان هیهظر  ییر مهماز 

یومرا   »، 1«ونتر کای هستای » ،3«منو  با هت»، 2«استفان وا ینگ»، 1«الکساهد  وهت»

                                                                                                                                 

1. Alexander Wendt 

2. Stephen Waring 

3. Michael Barnett 
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اهتروهی  »و  6«چک جفری »، 5«ویو اولی »، 4« اگی جان» ،3«اوهف هنکال » ،2« ایس
الچلر ،    ها بر هظام بن   یعامالت دولت رنیثراشا ه کرد. د  ای  منان وهت به  7«کال ب

الچل ، یومرا   ایرس بره      هنجا های ملی د  سناست بن  مؤررکای هستای  به هقش 
های داخلی و  اگی به هقش آگاهی بشری د    اهچنت هنجا های فراملی د  سناست

 اهد.  ورداخته الچل   نبامو  
یوان گفت کره برازیگران     اهگا ی و سناست خا جی می  د با ة ا یباط بن  سازه

عنرروان هقطره ع یچررت یحلنر  سناسرت خررا جی، جهران خررود  ا      و کنشرگران بره  
ت محنط ونراموهی سازهد. د  واقع بر اسا  ای   ویکرد، بازیگران دولتی یحوال  می

کنند و بر اسا  آن د  حروزه  وابرط خرود برا دیگرران یصرچنم        خود  ا یفسنر می
مفهروم هویرت    1009(. از دهره  0-9، صرص.  1999گنرهرد )آقرایی و  سرولی،      می
هویرت د    کره  یهحو بهمثابه یکی از مباحث مهم د  سناست خا جی مطری شد؛  به

 فترا    کننرده   نرن یععنصرر    ییرر  مهمد. وهت یاب  یعام  بازیگران با یکدیگر معنا می
برر  داهد. د  واقع منافع ملری هرر کشرو ی      سناست خا جی هر دولتی  ا هویت می

هرا برر حسرب ماهنرت       گنرد و کنش دولرت   هویت خود و دیگران شک  می اسا 
کنند. وایه و اسا  منافع ملری هرر کشرو ی برر اسرا  هویرت         ها یغننر می  هویت

نری متقاب  سناست خا جی دو کشرو  برر اسرا  آن مشر ص     گ  سنجنده و جهت
کنند   ها بر اسا  هویتشان،  قبا و دوستان خود  ا د ب می  شود. هچونن  دولت  می

کننرد    و د  ای  فرایند هویت خود  ا بازیعریف و  فتا  خا جی خود  ا ینظرنم مری  
 (.190-191، صص. 1909شنرازیان و کشنشنان سرکی، )

رچند عربستان سعودی و قطر هویت مشترب عربی دا هد، ولی د  ای  زمننه ه
سرعود و آ  رراهی مقابر      آ  های حاکم د  ای  دو کشو ،  با یوجه به یقاب  خاهدان

                                                                                                                                 

1. Peter J. Katzenstein 

2. Thomas Risse 

3. Nicholas Onuf 

4. John Ruggie 

5. Ole Wæver 

6. Jeffrey T. Checkel 

7. Anthony Clark 
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اهرد. د     یکدیگر قرا  گرفته و زمننه یحریک سرایر قبایر  مشرترب  ا فرراهم کررده     
یکردیگر  ا قروام   متقابر    صرو ت  بره اهگا ان، سراختا  و کرا گ ا      اهداز سازه  چشم
برساخته عوامر  عننری و نهنری مطلرق      ینها هههای  وابط خا جی   ب شند. سازه  می

ها منتج از یرکنب عوام  ساختا ی و کنشی اسرت؛ بره     هر یک از سازه هنست، بلکه
مستقلی به هام ساختا  وجود هدا د و سراختا  هتنجرب برسراخته     مؤلفهعبا ت دیگر 

هسبت به یکدیگر اسرت )معننری علچردا ی و  اسر ی،     های بازیگران دولتی   کنش
 (.120، ص. 1990

هرای    عنروان قرد ت   ی و قطرر بره  عربسرتان سرعود  اسا  دو کنشگر   نبر هچ
ای د  جهان عر  د  یعام  با یکدیگر هوع قواعد، هنجا ها و شرایط حراکم    منطقه

چلر   ا ینظرنم   ال  مثابه خرده سنستم هظرام برن    بر منطقه غر  آسنا و شچا  آفریقا به
ها و هنجا های   ای از ا زش  اهگا ی، فرهنگ مجچوعه  کنند. بر اسا  هظریه سازه  می

ای است که هویت و منافع برازیگران    الچل  و اهگا ه  ی د   وابط بن نهن نانبمشترب 
های متفاوت، به  فتا  بازیگران دولتری د     دهد. فرهنگ  الچل   ا شک  می   وابط بن 
شرود. برر     دهد و مبنای یعرامالت خرا جی یعریرف مری       جی جهت میسناست خا

ای   کند و بر الگوهای منطقه    بننی ایجاد می  هوعی جهان هچن  اسا  عوام  فرهنگی،
الچلر ،    ی فرهنگری د  سرطب برن    هرا  مؤلفره گذا د. بر مبنرای    می رنیثرالچللی   و بن 
ها د  یعام  با یکردیگر    بن  دولت بر  وابط« کاهتی»و « الکی»، «هاب ی»های   فرهنگ

 (.02 - 09، صص. 1903)جچشندی و شامنری،  حاکم است
،  وابط بن  کشرو ها مبتنری برر اصر  دشرچنی و بازهچرایی       د  فرهنگ هاب ی

عنوان دشچ  اسرت و چهرا  گررایش جنرگ هامحردود و شرایع، حرذف         دیگری به
شرود. د     اعچرا  مری  کنشگران هامناسب، یوازن قد ت و یضعنف اعضا د  قبا  آن 

عنوان  الکی،  وابط بن  کشو ها مبتنی بر اص   قابت و بازهچایی دیگری به فرهنگ
، ربرات  زمران  هرم دشچ  کچتریهدیدکننده است و چها  گرایش محردودیت جنرگ   

طرفری د  ایر   ویکررد      شناخت  بری  تنبه  سچاعضای هظام، موازهه با یکدیگر و 
شود. د  فرهنگ کراهتی،  وابرط برن  کشرو ها مبتنری برر قاعرده عردم           برجسته می

مرذاکره و داو ی د  ههادهرای    برر اسرا   خشوهت و دوستی است و به یعا ضات 
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هچرود ایر  فرهنرگ د       ییرر  مهرم ی جچع دستهشود. امننت   الچللی  سندگی می  بن 
. (100-199، صرص.  1990است )عسگرخاهی و منصو ی مقردم،   الچل   نب وابط 

ی، فرهنگ هریک بر اسا  قرالت متفراوت از  عربستان سعودد   وابط بن  قطر و 
هسربت بره    هرا  آنگرایی شک  گرفته و منجر به یفاوت د  هوع  فتا  خا جی   اسالم

دشرچنی   کشو  دیگر شده و زمننه  ا برای یقویت  ویکرد فرهنگ هاب ی مبتنی برر 
 فراهم کرده است. ها آنمنان 

 اضیدوحه و ر یخارج استیو رفتار س یعوامل فرهنگ. 8-8

هرویتی د    ژهیر و بره اهگا ی به هقش عوامر  فرهنگری،     به اینکه هظریه سازه با یوجه
دهد، سناست خا جی دوحه و  یاض د  قبا    سناست خا جی کشو ها اهچنت می

است. بره عبرا یی دیگرر      نیحل قاب ی قبنلگی و اسالمی ها مؤلفهیکدیگر بر اسا  
ای و د     ا د  سطوی دولتری، منطقره   ها آنبنله و اسالم سناست خا جی ق مؤلفهدو 

 کند.  الچللی یعنن  می  موا دی بن 
 هرا  آن وآمرد   فتی و عربستان سعودهای مشترب قطر و   جایگاه برجسته قبنله

ی رگذا نیثرهای عربی و   به خاب سرزمننی یکدیگر، باعث شده یا با یوجه به سنت
گنری سناست خا جی آ  سعود و آ  راهی، هقرش مهچری  ا     بر جهت ها آن هبران 

ایفا کند. از سوی دیگرر خرواهش متفراوت از     ها آنی به  فتا  خا جی ده جهتد  
عربسرتان  گرایی به  هبری   های متفاوت سلفی   وی از گفتچان  اسالم سناسی و دهباله

گراه ی اصرم د     گرایی یحت حچایت قطر منجرر بره اخرتالف و     ی و اخواهیسعود
ی خرواهش  طرو کل  بره شرده اسرت.    هرا  آنالچللی بن    ای و بن   ای ان سناست منطقه

هرویتی   مؤلفره   ییر مهممثابه  متفاوت از اسالم سناسی هسبت به یعامالت قبنلگی به
 واگرا د  سناست خا جی ای  دو کشو  یبلو  یافته است.
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 سعودی عربستان و قطر خارجی روابط مفهومی مدل

 هگا هده نبع:م

 . روند پژوهی روابط دوحه و ریاض2

ی آ  رراهی، آ  سرعود و آ    هرا  خاهردان ، حکچراهی بر قطر بن  1919یا اوای  سا  
؛ یا اینکه آ  راهی یواهستند بر ای  کشرو  مسرلط شروهد    شد یم دست به دستخلنفه 

 1219دهره  آ  راهی از اهالی جنو  هجد عربستان و وابسته به قبنله بنی یچرنم، د   )
محچرد بر     1919منالدی به الرویس و زبا ه قطر مهاجرت کرده بودهد(. د  سرا   

راهی آ  راهی با ایحاد با فنص  ب  یرکی آ  سعود )امنر دولت دوم سعودی(، خرود  
کرد که متعاقرب آن،  وابرط    سنیثسامنرهشن  قطر  ا  1933 ا امنر قطر هامند و د  

 (.Amiridiwan, 2021غاز شد )بن  خاهداهی آ  راهی و آ  سعود آ

 (8005-8005. روابط دوستانه )2-8

 میر  ژ، دو وادشراهی بره دالیلری هچورون یهدیرد      1021با استقال  قطرر د  سرا    
و یقاب  مشرترب برا کچوهنسرم     سمنعرب وانی برای جهان عر ، یفکرات ستنوهنصه

شو ای  ا انگذ اننبنعنوان  شو وی  وابط خوبی  ا با یکدیگر آغاز کردهد و حتی به
برای یقاب  برا دو یهدیرد جچهرو ی اسرالمی ایرران )حامر         فا   جنخلهچکا ی 

ایدلولوژی اسالم اهقالبی( و عراق بعث )برازیگر سررکش عربری(  وابرط خرود  ا      
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ی زیر یر ب  گبه قاعده براد   با یوجهگسترش دادهد. د  واقع قطر د  ای  دو ان و 
ونررو   -د  سطب حرامی  ها آنبود و  وابط  چتر امننتی عربستان سعودی قرا  گرفته

 (.Kamrava, 2015) شد یمدهبا  

 (2550-8005ی واگرایی در روابط )ساز نهیزم. 2-2

آغازگر یقلنر   وابرط برن      1001کشته شدن دو هظامی قطری د  مرز ال َفو  د  
 ,Al Jazeeraقطرر )  1003دو وادشاهی شد. د  ادامه دخالت آ  سرعود د  کودیرای   

 وابرط برن  دو کشرو   ا      نالچسرلچ  اخروان ای الج یره از   و وشتنباهی  ساهه( 2018
دچا  خدشه کرد. وس از آهکه عربسرتان سرعودی از من براهی هنروهرای آمریکرایی      
جهت حچله به عراق خوددا ی کرد و واشنگت  طی قرا داد ونهاهی با قطرر، وایگراه   

ه دلن  خروج قطر از سنطره هفرون  هوایی العُدَید  ا افتتای کرد؛  وابط دو وادشاهی ب
دفتر  سنیثس(. باالخره وادشاهی آ  سعود، به دلن  Fisher, 2018عربستان بدیر شد )

یجا ی  ژیم د  قطر و ووشش اظها ات جنجالی م الفان سعودی د  مرو د شربکه   
د  افغاهستان و  ویکرد  یراض   عربستان حضو  از یاهتقاد محس  العواجالج یره )

( Alqasemi, 2011) سفنر خود  ا از قطر فراخواهد 1991د  سا   ،د  قبا  فلسطن (
د   وابط دو کشو   کود حاکم شد. از دیگر عوام  مهم واگرایری   1992یا سا   و

یوان به ای  موا د اشا ه کرد: یحریرک قبنلره     می بن   یاض و دوحه د  ای  دو ان،
عضو ای  قبنلره از   1999ز سوی عربستان برای ایجاد کودیا د  قطر و اخراج الچَره ا

برا   (، عدم موافقت  یاض د  هچکا ی1912ی العربنه، س یب یب) 1991قطر د  سا  
قطر جهت ایجاد خط لوله گاز به کویت، اعتراض به خط لوله گازی دلفن  )از قطر 

، (Al Jazeera, 2017)ه بحرری   به اما ات و عچان(، مچاهعت از اهتقرا  گراز قطرر بر    
 1993د   فررا   جنخلررو حچررا  د  شررو ای هچکررا ی   اهلل حرر  حچایررت از 
 (.101: 1919)الرهتنسی، 

 (2585-2550. همگرایی در روابط )2-1

ای ایرران د  منراطق شرامات و افر ایش قرد ت        با یوجه به گسرترش هفرون منطقره   
ه دلن  یر  مشرترب از گسرترش   بازیگران هنابتی د  ای  منطقه،  وابط دو کشو  ب
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دیدا  امنر وقت قطر  که طو ی به هفون ایران د  منطقه به سچت هچگرایی ونش  فت؛
موجرب بهبرود  وابرط برن       ،1992ی د  سرا   عربستان سعود)حچد ب  خلنفه( از 

 یاض و دوحه شد؛ یا جایی که سه سا  بعد، شرن  حچرد بر  خلنفره یعردادی از      
 ,Al Jazeeraمشا کت داشرتند آزاد کررد )   1003کودیای زهداهنان سعودی  ا که د  

2018.) 

 (2580-2585. روابط شکننده )2-0

و حچایت قطر از معترضان یوهسری   1919ی جهان عر  د  سا  ها یهاآ امبا وقوع 
ی وابسرته بره عربسرتان سرعودی،  وابرط دو کشرو        ها حکومتو مصری د  برابر 

شان از معترضان سو ی، موافقت برا اعر ام   اما د  ادامه، حچایت مشترک  متشنج شد؛
 1911هنروی سسر ج یره به بحری  و وشتنباهی از التالف عربی د  جنگ با یچ  د  

(Al Jazeera, 2017) برا   حرا    یر اها  ا یا حردی بهبرود ب شرند. برا       وابط بن  آن
، متهم شدن دوحره بره دخالرت د  امرو  سرایر      1919د  جوالی « مرسی»برکنا ی 
ای قطر د  منطقه( د  فهرسرت    )بازوی منطقه  نالچسلچ اخوانقرا  دادن  کشو ها و

از سوی عربستان سعودی  وابرط برن     1910های یرو یستی د  ونجم ما     گروه
یعهد قطرر بره    (. از سوی دیگر باMiddle East Monitor, 2017دو بازیگر ینره شد )

ی شربکه الج یرره، سرفنر    هرا  تنر فعالد  کشرو های عربری و کراهش     مداخله عدم
و  وابط بن  دوحه و  یاض شکننده  (Al Jazeera, 2017)عربستان به قطر بازگشت 

 .ماهد یباق

 (2525-2580. قطع روابط )2-0

سایت الج یرره د    قطر د دهبا  د ج اظها ات منسو  به امنر  به 1912می  19د  
ی عربی، ها  ساههد  ای ایران و حچا  و گسترش ای  اظها ات   مو د قد ت منطقه

های بحری ، اما ات، مصر و عربستان  وابط خود  ا با قطر محدود کردهد   وادشاهی
اعالم هچود که به مدت دو هفته خردمات زیرا یی    1912و عربستان د  ونجم ژول  

ای  ؛ با ای  حرا   یراض، د  بناهنره   (Al Jazeera, 2017)ها ا اله خواهد شد   به قطری
فهرست التالف خود د  جنگ با یچ  حذف کرد و ضرچ  قطرع    سچی، قطر  ا از 



 441      (1112-1122ی )از شراکت تا رقابت راهبرد یروابط قطر و عربستان سعود یتحول الگو

ی زمننی، د یایی و هوایی خود  ا به  وی قطرر بسرت   ها  اه وابط سناسی، یچامی 
 (.1912)وکاله االهبا السعودیه، 

 قطع روابط بر قطر ریتأث. 2-0-8

منفی و م ربی بر قطرر داشرت    راتنیثر، 1912د  سا   قطع  وابط  یاض و دوحه
 اهد از: تکه عبا 

 . تغییر مسیر واردات2-0-8-8

 فرا    جنخلر   نهشر  هنحاشر د صد از وا دات غذایی قطر از کشرو های   09حدود 
ی اسرت.  عربسرتان سرعود  د صد آن از طریق مرزهای زمننی  00که  شود یم  نیثم

ی قطرر شرد   هرا  فروشگاهها باعث کچبود مواد اولنه ضرو ی د   قطع  وابط منان آن
(Taylor, 2017     و د  هتنجه قطر با مقامات یرکی و ایراهی بررای یغننرر مسرنر مرواد )

 ( به یوافق  سند.Finn, 2017مواد اولنه ضرو ی )    نیثمغذایی و 

 هوایی ونقل حمل. تغییر مسیر 2-0-8-2

 (بیالعربنب السعود بیال طوط الجوبه دهبا  قطع  وابط، شرکت هواونچایی سعودی )
و متعاقب آن  یاض مسنر هوایی خود  ا برای  علنق کردوروازهای خود  ا به قطر ی

عبو  هواونچاهای قطری بست و مقامات قطری مجبو  شدهد وروازهایشان به ا وورا  
 (.Nasseri, 2017برساهند )و آفریقا  ا از مسنر ایران به اهجام 

 ها  . منع عبور و مرور کشتی2-0-8-1

های برا وررچم     یردد کلنه کشتی ی ازعربستان سعودبحران محاصره قطر، باعث شد 
 (.Offshore Energy, 2017قطر از بناد  عربستان جلوگنری کند )

 . تحریم الجزیره2-0-8-0

ی خبری قطری الج یرره مسردود و   ها کاها سعودی  ا به  کا بران یاض، دسترسی 
هرای    از و رش مسرتقنم برهامره     نهچونر  ا د  عربستان یعطن  کرد.  شعبه الج یره

)وابسرته بره الج یرره( د     « ان اسرسو یس عربری   ای بری »به شربکه و زشری   مربوط 
 (.Ingle, 2020عربستان جلوگنری کرد )
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 بانکی -مالی ریتأث. 2-0-8-0

د صرد افرت کررد. هچونرن       9/2با قطع  وابط  یاض و دوحه، بازا  سرهام قطرر   
هشردا  داد کره د     1«گلردم  سراکس  »ی هچورون  الچللر   نبی ها باهکعربستان به 

صو ت هرگوهه  وابط باهکی با قطر، شعب آن  ا د  عربستان یعطن  خواهرد کررد   
(Narayanan et al, 2019.) 

 . ادراک متفاوت دوحه و ریاض به یکدیگر در سیاست خارجی1

هرای متفراویی از     ای، برداشرت   عنوان دو کنشرگر منطقره   عربستان سعودی و قطر به
گذا ی خا جی دو   دا هد که د  سناست دوجاهبه وابط  سناست خا جی یکدیگر و

کشو  هقش حال  اهچنتی دا د. د  ادامه به  ویکرد آهان هسبت به یکدیگر ورداختره  
 شود.  می

 . متغیرهای هویتی متقابل1-8

زای هرویتی حراکم برر      متغنرهای ینش  ییر مهماسالم و قبنله  یاکنون 1009از دهه 
ی نر نب جهاندوحه و  یاض د  مو د  و موجب شده است وابط بن  دو کشو  بوده 

ی خاصی  ا به شری زیر د   وابط متقاب  خود ها گفتچانجایی قبای ،  اسالم و جابه
 دهبا  کنند:

 بینی متفاوت با اسالم    . اسالم سیاسی اخوانی و وهابیسم: جهان1-8-8

برداشت دوحه و  عنوان عنصر هویتی و فرهنگی، فاکتو  مهچی د   وابط و اسالم به
یراکنون   1031 ود. برر هچرن  اسرا  قطرر از سرا          یاض از یکدیگر به شچا  می

)مفتی ب  گ اخواهی( و گروه اخواهی هچراه وی اسرت.  « یوسف القرضاوی»من بان 
داهشکده قراهون اسرالمی    سنیثسرای بحچایت وادشاه آ  راهی از یوسف القرضاوی 
د  شربکه الج یرره باعرث برراهگن ت       د  داهشگاه قطر و حضرو  فعرا  قرضراوی   

 آ  سرعود دالی  هگراهی   ییر مهم(. از Roberts, 2019) ها شده است  هگراهی سعودی
م رالف گفتچران وهابنرت    )از اسرالم   ها آنیوان به قرالت اخواهی   از ای  گروه، می

                                                                                                                                 

1. Goldman Sachs 
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بعرد از جنرگ    ژهیر و بره ( و اهتقاد از هظام سناسی سعودی Helfront,2009ی( )سعود
ی ها گروه(. از سوی دیگر The Economist, 2014اشا ه کرد ) 1009د   فا   جنخل

عنروان برازیگران وابسرته بره قطرر د  برابرر        د  منطقه به  نالچسلچ اخوانوابسته به 
های هظامی مو د حچایت عربستان )فتای سنسی د  مصر و ژهرا  حفترر    دیکتایو ی

هرای وابسرته بره عربسرتان د        کفنرری ی اخواهی با یها گروهد  لنبی( و  قابت بن  
)لبنان، سو یه و فلسطن ( باعث ینرگی د   وابرط دو کشرو     زده بحرانکشو های 

 قررا  دادن شده است. ایر  اختالفرات یرا جرایی افر ایش یافتره کره عربسرتان برا          
)مردحت،   1910مرا     2ی یرو یسرتی د   هرا  گرروه د  لنسرت    نالچسرلچ  اخوان
مرا     10بدالفتای اَلسنسی علنره محچرد مرسری د     (، حچایت از کودیای ع1913
بره دلنر     1912( و د  ههایت قطع  وابط با قطرر د   1919)ال لنج اوهالی ،  1919

د   وابط بن  دو کشو   ا فرراهم   بست ب ایجاد  حچایت دوحه از ای  گروه، زمننب 
 کرد.

 . قبایل مشترک عامل واگرایی در روابط دوجانبه1-8-2

بروده  « قبنلره »ای ایجاد فرهنگ خاص د   وابط بن  دوحه و  یاض دیگر بر مؤلفه
که د  برخی موا د با حاکم شدن فرهنگ هاب ی، زمننه ه اع بن  دو کشو   ا فراهم 

 ربراز یاز د قطرری و آ  سرعود    یر از قبا یا نبس اننم ی وابط خاهوادگکرده است. 
از هنچره دوم   د.کن یقطر بازحکچراهی د  ی هقش مهچ یعربستان سعودباعث شده 

یاکنون، مقامات سعودی با هدف ایجاد یحریک قبای  د  مرزهرای قطرر    1009دهه 
( هرا  آنو عربستان،  ؤسای قبای   ا با اب ا های یطچنع )جذ  و است دام فرزهردان  

اهد. د  واقع با یوجه به گسرترش    و یهدید، به م الفت صریب علنه قطر مجبو  کرده
د  ایر    هرا  آنو هفرون   فرا    جنخلر کشرو های حاشرنه   قبای  با یبا  سرعودی د   

عنروان اهررم    قبای  هَواجنر، قَحطان و الچَرِه( بره ) ها آنکشو ها، مقامات سعودی از 
مردیر مرکر  مطالعرات    )  نر ال لکنند. د  ای  زمننه محچد الچ تا    فشا  استفاده می

ای   یا ی ی قبنلره ی ها کشچکشالج یره(  یشه ی اصم بن  دو کشو   ا منازعات و 
 (.1902ا زیابی کرده است )خبرگ ا ی ایرها، 
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 . تحریک قبیله المره توسط ریاض1-8-2-8

د  مرزهرای قطرر و عربسرتان سراک      الچحانیرب   جنرو  اححسراو و   قبنله الچره د 
هستند. مقامات قطری، قبنله الچره )شاخه الغفران(  ا متعلق بره عربسرتان سرعودی    

الشربکب  . )اهرد  داشرته مشرا کت   1001د  کودیرای هافرجرام    داهند و برای هچن  می
، محچد 1912اسا  بعد از یحریم قطر د  سا    نبر هچ( 1991، العربنب لچعلومات

ای مشرترب،    خواسرت یرا د  بناهنره    هرا  آنب  سلچان با احضا  شنوخ قبنله الچره از 
 1399و یابعنرت  (. با یوجه به لغ1912ببرهد )هو الدی ،  سؤا حاکچنت قطر  ا زیر 

د  مرزهرای   هرا  آناز اعضای قبنله آ  مره از سوی مقامات قطرری و سرکوهت    هفر
ها از ای  فرصت برای فشرا  علنره حکومرت      ی، سعودیعربستان سعودمشترب با 

  نشر ای  هبرر قطرری ایر  قبنلره )      با ووشش  ساهه که یهحو بهقطر استفاده کردهد، 
د  منطقه اهتقاد هچود )الهلنر  و شرریم،    وحه(، از عچلکرد دآ  مره میطالب ب  شر

د  عربستان ساک  است و سرایر اعضرای قبنلره د  مرزهرای      اکنون هم(. وی 1910
کند. هچونن  با بسرنج    خرابکا ی و شو ش یحریک می منظو  بهقطر و عربستان  ا 

 طلباهه قبنله الچره  ا جهت اسرتقال  الریران از خراب     اعضای قبنله، یچایالت جدایی
قبنلره   مؤلفره ی برا اسرتفاده از   عربسرتان سرعود  قطر یقویت ب شنده است. د  واقع 

ی د  منطقره، هراامنی د  قطرر و سرراهجام     آ  رراه اعتبا سازی حکومرت    د صدد بی
 یج یه ای  کشو  است.

 . قبیله بنی هاجر: وابسته سعودی در قطر1-8-2-2

جچعنت قطرر  ا   چها م کقبنله بنی هاجر د  غر  کشو  قطر واقع شده و حدود ی
دولتری و   از کا مندانبه خود اختصاص داده است. اعضای ای  قبنله ب ش ب  گی 

،  لرنس ایر    «شافی ب  هاصرر الهراجَری  . »دهند یمخصوصی کشو  قطر  ا یشکن  
قبنله، د  دیدا  با محچد ب  سلچان، از خاهدان آ  راهی به علت ایجاد مواهع د  سفر 

اهتقاد کرد. وی د  اظهرا ایی، حضرو  هنروهرای خرا جی د      مردم قطر به عربستان 
منظو  یرکنه(  ا عام  ها ضایتی هنروهای قطری خواهد و حاکچنرت فعلری د    قطر )

)العرن    علت هرابودی جامعره قطرر د  آینرده عنروان کررد        ییر مهمای  کشو   ا، 
جرالی علنره   (. به دهبا  دیدا  وی با ولنعهد عربستان و اظها ات جن1910االخبا یه، 
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خاهدان آ  راهی، مقامات ای  کشو  یابعنرت قطرری او  ا ملغری کردهرد )الحسرن ،      
هرا    ( و چنن  وضعنتی منجر شد به اینکه شافی الهاجری د  مصاحبه با  ساهه1919

اعالن کند حکومت آ  راهی شرریک جردی ایرران د  گسرترش هراامنی د  منطقره       
فاده از شبکه  وابط قبرایلی د  خراب   ی آ  سعود با استطو کل بهاست.  فا   جنخل

 قطر، هفون خود  ا به شک  غنرمستقنم د  ای  کشو  اف ایش داده است.

 . برداشت متفاوت از حاکمیت سرزمینی1-2

های متفاوت خاهدان آ  سعود و آ  راهی از یکدیگر به اختالف دو کشرو     برداشت
اسرا  هرچنرد    های سرزمننی مشترب منجرر شرده اسرت. برر هچرن        بر سر حوزه

برر اسرا     هرا  یسرعود کنلومتر مرز مشترب دا د، امرا   13عربستان سعودی با قطر 
االحسراو  برداشت خود هسبت به مالکنت یا ی ی بر جغرافنای قطر، آن  ا ج لی از 

)ه اع بر سر منطقه  1009دهه آو هد. از   ای د  شرق عربستان( به حسا  می  منطقه)
شده اسرت.   ها آنزمننی باعث ینره شدن  وابط بن  ال فو ( یاکنون ای  ادعای سر

 شود.  د  ادامه اختالفات سرزمننی منان ای  دو کشو  بر سی می

 نزاع ساز نهیزم. خلیج سِلوا: 1-2-8

محدوده د یایی خلنج سلوا از خلنج بحری  یا جنو  گسترش یافته و مساحت آن 
محردوده سررزمننی،     یر ا کنلرومتر اسرت.   19و عررض   99د  غر  قطر، به طو  

باعث جدایی قطر از عربستان شده، ولی با یوجره بره عردم یعنرن  مررز مشر ص       
ای که دا د، ایر    ی ویژهکنتنژلوولنخایر عظنم گاز و هفت د  ای  منطقه و موقعنت 

 خلنج به اختالفات بن   یاض و دوحه دام  زده است.

 . کانال سلوا: تبدیل قطر به جزیره1-2-2

، مقامات سعودی با هدف یوسعه 1912ابط قطر و عربستان د  سا  با ینره شدن  و
گردشگری د یایی، زیر فشا  گذاشت  قطر و یبدی  آن به ج یره منر وی، د صردد   

از  لرومتر نک 39مترر و طرو     19یرا   11مترر و عچرق    199عرض  برآمد یا کاهالی به
سرعودی د    منطقه سلوا یا خو العدید ایجاد کند. اسرتقرا  هنروهرای گرا د مررزی    



 2011پاییز  ♦ 1 شماره ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     444

ی اما ایی، مصری و عربستاهی د  سراخت ایر    ها شرکتگذ گاه سلوا و هچکا ی 
کاها  از ع م جدی عربستان برای عچلنایی کرردن سراخت ایر  کاهرا  هشران دا د      

(. هچونن  مقامات سعودی برای امننتری کرردن ایر  منطقره و     1919، دویتشه فنله)
هظامی د  ه دیکی ای  کاهرا  خبرر   یثبنت حاکچنت سعودی بر آن، از ساخت وایگاه 

 (.1919اهد )آ یی،   داده

 . برداشت مختلف از خورالعدید1-2-1

یوان به خو  العدید اشا ه کرد. موقعنت ایر     از دیگر موا د اختالفات سرزمننی می
منطقه د  جنو  قطر و اشرتراب آن برا عربسرتان و امرا ات متحرده عربری باعرث        

 10د   چراکره ؛ (UNESCO World Heritage, 2021)شرده اسرت    ها آناختالف بن  
ی امرا ات از  ووشر  چشرم منان  یاض و ابروظبی )  هامه موافقت، اهعقاد 1020جوالی 

منطقه خو العدید و اعطای ب ش عظنچی از بو یچی به اما ات( اعترراض مقامرات   
(. مقامات قطری بر ایر  باو هرد کره    1919دوحه  ا د  وی داشت )ال لنج اوهالی ، 

ی خو العدیرد یسرلط یابرد و هچرن  امرر      ها آ کنلومتر از  11ستان یواهسته بر عرب
باعث شرده قطرر ینهرا برا عربسرتان مررز زمننری مشرترب داشرته باشرد و شررایط            

 (.1912به م اطره بنفتد )فواز،  ی ای  کشو کنتنژلوول

 ای  منطقه . نگرش متفاوت نسبت به مسائل1-1

 1999امات و شرچا  آفریقرا از اوایر     ، شر فرا    جنخلر مسال  و یحوالت منراطق  
قررا  دا د.   یاکنون، د  رق  یوجه بازیگران عر  منطقه هچورون  یراض و دوحره   

وس از وقوع یحروالت جهران    ژهیو بهای   های متفاوت هسبت به مسال  منطقه  هگرش
 ، باعث شده یا  یاض و دوحه  اهبردهای متفاویی ای ان کنند.1911عر  د  سا  

 ی و تقابل آل سعود و آل ثانی در پرونده بحرین. همکار1-1-8

با شروع یظاهرات د  بحری  و هگراهی از گسرترش مروج آن بره سرایر کشرو های      
، هنروهای قطری و عربستاهی بررای خنثری کرردن یظراهرات د      فا   جنخلحاشنه 

(. د  ظراهر قطرر از   1912قالب هنروهای سسر ج یره وا د بحری  شردهد )العرر ،   
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ضان بحرینی حچایت کرد، با ایر  حرا  ووشرش خبرری الج یرره از      سرکو  معا 
بحرری : فریراد د    »یظاهرات و سرکو  مردمی بحری  و ساخت مستند برا عنروان   

ای قطر از ای  یظاهرات صحه گذاشته و وادشاه قطر بره    بر حچایت  ساهه 1«یا یکی
 .(Black, 2017)یحریک افکا  عچومی بحری  متهم شد. 

)مشراو  وادشراه   « حچد العطنه»چها  فای  صویی از مکالچات هچونن  افشای 
)عضو ح   اسرالمی الردعوه و جچعنرت وفراق( )هصرنر،      « حس  سلطان»قطر( و 
( اهتشا  گ ا شری مبنری برر هچکرا ی ایرران و قطرر د  حچایرت از الوفراق         1910

ح   سناسی شنعی م الف دولت د  بحری ( و حچایت لجستنکی از   ییر ب  گ)
از هنروهای سسر ج یرره برر   « حچد ب  جاسم»به هچراه اعالن حچایت هچادی   ها آن

(. سنر یعامر  قطرر و عربسرتان از    1912اف ود )العر ،  فا   جنخلینش د  منطقه 
دهنردة برداشرت    هچکا ی مشترب به یقاب  با یکردیگر د  وروهرده بحرری ، هشران    

فات عچنقی با بحری  د  قطر اختال کسومتفاوت دو کشو  از ای  وروهده است. از ی
شچا     ی بهعربستان سعودحوزه سرزمننی دا د و از سوی دیگر بحری  متحد رابت 

هسبت به یحوالت بحری ، باعرث شرده یرا     ها آن ود؛ بنابرای  برداشت متفاوت   می
 اف ایش یابد. ها آناختالفات 

 ها در قبال تحوالت یمن  . تفاوت نگرش1-1-2 

د یظراهرات مردمری و اهقالبری علنره دولرت وقرت برود.        ، یچ  شاه1911 د  سا 
عربستان سعودی که هسبت به سرایت اعتراضات به خاب سرزمن  خود هگران بود، 

به یچ  اعالن جنرگ داد.   1911 سا  هبری التالف عربی  ا د  دست گرفت و د  
هگراهی از  د  مو دد  آغاز ای  حچالت، قطر با یوجه به برداشت مشترب با  یاض 

هنرروی   1999 برا  ییقر کره  یهحو بهسرایت یهدیدها به منطقه، مشا کت فعا  داشت؛ 
آوراچی( د    برالگرد  19خود وی ز هی و  199  نقبهظامی و یجهن ات جنگی )از 

ولری برا قطرع     (؛Al Jazeera, 2015قالب التالف عربی به ای  کشرو  ا سرا  کررد )   
ایر  کشرو   ا از فهرسرت    ، مقامات سرعودی  1912 وابط عربستان و قطر د  سا  

                                                                                                                                 

1. Bahrain: Shouting in the Dark 
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 (.Al Arabiya, 2020التالف عربی حذف کردهد )

با حذف قطر از فهرست التالف عربی، مقامات ای  کشو   وابرط خرود  ا برا    
هنروهای اهصا اهلل آغاز کردهد. وشتنباهی قطر از اهصا اهلل یا آهجایی برود کره دولرت    

ا ایر  کشرو  قطرع کررد     یچ  به دلن  حچایت دوحه از اهصا اهلل  وابط خرود  ا بر  
(Reuters, 2017.)    لرنس  « محچرد علری الحروری   »، 1912با محاصره قطر د  سرا (

شو ای عالی سناسی یچر ( از حکومرت قطرر حچایرت کررد و خواسرتا  یحرریم        
ای الج یره ضرچ  ووشرش     کاالهای اما ایی و سعودی د  یچ  شد. د  حوزه  ساهه

)عضو دفترر سناسری   « محچد البطن ی» یحوالت یچ ، با هنروهای اهصا اهلل هچوون
دفترر الج یرره د  منراطق یحرت      سنیثسر اهصا اهلل( مصاحبه کرد و حتی د صردد  

دال  بره یجرا     وننر لنم ک(. اختصاص یEgypt Today, 2017حاکچنت اهصا اهلل بود )
ی وابسته به ای  گروه د  یچ  و یجهن  و سراخت بنچا سرتان،   ها اهجچ اهصا اهلل و 

 ,Middle East Eye)مسک  و مدا   د  منراطق یحرت حاکچنرت اهصرا اهلل یچر       

های دیگر قطر از ای  گروه است. حچایرت قطرر از اهصرا اهلل یچر        ( حچایت2017
امرات  ای مبتنی بر یسهن  هفون ایران یوسرط قطرر بررای مق     گنری اهگا ه باعث شک 

 (.1919سعودی و بدبننی  یاض به دوحه شده است )هصنر، 

 . تقابل ریاض و دوحه در پرونده مصر1-1-1

برود. برا     نالچسرلچ  اخروان های گذشته، مصر مرک  اصلی فعالنرت جریران     طی دهه
ی برحسب عربستان سعود، قطر و 1911شروع اعتراضات مردمی د  مصر د  سا  

والت ای  کشو   و د   وی یکدیگر قرا  گرفتند.  ویکردهای متفاوت د  قبا  یح
قطر د  یحوالت مصر از به قد ت  سندن جریان اخواهی به  کسوبر ای  اسا  از ی

( برا هچکرا ی    نالچسرلچ  اخروان  یاست جچهو ی محچد مرسی )یکی از اعضرای  
(. از Cunningham,2014( حچایت کرد ) نالچسلچ اخوان)هالب  هبر « خنرت شاطر»

  نالچسرلچ  اخروان ر عربستان سعودی به دلن  هگراهی از به قد ت  سندن سوی دیگ
کرا  آمردن یرک       ی سناسری مسرتبد عربری، از  وی   هرا  هظرام د  منطقه و فروواشی 

  نالچسلچ اخوانو سرکو  « عبدالفتای السنسی»حکومت هظامی د  مصر به  هبری 
د  دوحره )اشررف    ی مصرری فررا ی  هرا  یاخواهحا  استقرا    وشتنباهی کرد. با ای  
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  نالچسرلچ  اخروان هشرناخت    تنبه  سچبد الدی ، حچ ه زوبع، حچ ه السنراوی( و 
 رهیررالج ی ایرر  گررروه یوسررط  ا  سرراههعنرروان گررروه یرو یسررتی و ووشررش   برره
(Hauslohner, 2013)    باعررث شررد ظرر  آ  سررعود د  قبررا  حچایررت آ  ررراهی از

 د  منطقه براهگن ته شود.  نالچسلچ اخوان

 پرونده لیبی: دیکتاتوری سلفی محور در برابر دموکراسی اخوانی محور. 1-1-0

های متفاوت از اسرالم و اد اب    دوحه و  یاض د  وروهده لنبی با یوجه به برداشت
متقاب  از اف ایش هفون و قد ت یکدیگر د  ای  کشو ،  اهبردهایی د  یقاب  با هرم  

، از استقرا  دولت وفاق ملری  1911ای ان کردهد. قطر بعد از سقوط قذافی د  سا  
( حچایت کرد و د  جنگ داخلی ای   نالچسلچ اخوان)عضو « فای  سراج»به  هبری 

کشو ، از هنروهای وفاق ملی د  برابر هنروهرای ا یرش ملری لنبری وشرتنباهی مرالی       
شرو ای عرالی دولرت     حسرا   بهه ا  دال   119هچود. د  ای  زمننه دوحه، ماهناهه 

(. عرالوه  1919، العن  اإلخبا یبوا ی  کرده است ) (خالد الچشنری به  هبری) یبنل
 برا  ی)یقر یسرو   دهیر د آمروزش بر ای  برای وشتنباهی از دولت وفاق ملی، هنروهرای  

امننت ادا ات دولتی ای  کشو  بره لنبری اعر ام هچروده       نیثمبا هدف  هفر(  ا 099
هر ا    299و  وننر لنم ک( هچونن  یر 1919است )الچرصد السو ی لحقوق االهسان، 

حچایرت از شرو ای مشرو یی بنغرازی و      منظو  به(  ا 1913-1911)سالی سنگن  
به لنبی ا سا  کرده و د  یررو     نالچسلچ اخوانشبه هظامنان مصرایه یحت مدیریت 

) لنس قوای هظام لنبی( هقرش مستشرا ی   « عبدالفتای یوهس»هظامنان لنبی هچوون 
 (.1912، العن  اإلخبا یبداشته است )

د  مقاب ، عربستان سعودی از ا یش ملی به  هبرری ژهررا  حفترر و اسرتقرا      
کند. برای یحقق ایر  هردف، مقامرات آ       یک حکومت هظامی د  لنبی حچایت می

اهرد    منلنرون دال  کچرک مرالی کررده     19سعود به ژهررا  حفترر و ا یرش ملری وی     
هفرون   ، آ  سعود از1910(. با شروع عچلنات کرامه د  سا  1910)سعودی لنکس، 

)مفتی سعودی( د  منران طرفردا اهش د  لنبری بررای حچایرت از      «  بنع الچدخلی»
ژهرا  حفتر استفاده کرد. هچونرن   یراض برا وشرتنباهی مرالی از هنروهرای واگنرر        

 (.Ramani, 2020ژهرا  حفتر د  جنگ داخلی لنبی حچایت کرد )  وسنه، از



 2011پاییز  ♦ 1 شماره ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     444

د  برابرر    نالچسرلچ  اخروان با محو یت ی حکومت دموکراینک سنیثسبنابرای  
حکومت دیکتایو ی با محو یت ش صرنتی هظرامی د  کشرو  باعرث شرده اسرت       

  یاض و دوحه د  ای  وروهده دچا  اختالف شوهد.

 . تهدیدانگاری ریاض از ائتالف دوحه با آنکارا1-1-0

یاکنون، اد اب قطرر د  حروزه  وابرط خرا جی برر اسرا         1009دهه از هنچه دوم 
آمردن حر        کا    با  وی شد کهی آغاز عربستان سعوداستقال  از  ویب مو د هظر 

و وقوع یحوالت جهان عرر  د    1999بازوی اخواهی یرکنه( د  یوسعه )عدالت و 
ت ، التالف اخواهی د  برابر محو  سلفنسم سعودی شک  گرفرت. هشراهه ربرا   1911

منلنرا د دال ی برن     1.0یوان د  یبادالت یجرا ی    التالف بن  دوحه و آهکا ا  ا می
باعث  آهوه حا   یا(. با 1911، وکالب احهاضو دید ) 1919د  سا   و آهکا ادوحه 
احسا  یهدید کند، مسراللی   و قطری د  مو د  وابط یرکنه عربستان سعودشده یا 

های   دوحه د با ة یقویت بازیگران و جریانهچوون هچاهنگی و هچکا ی آهکا ا و 
 Turkey Ministryاخواهی د  منطقه و حضو  هنروهای هظامی یرکنه د  قطر اسرت ) 

of Foreign Affairs, 2020     اهبرد یوسعه کچّی و کنفی هنروهرای هظرامی یررب د  .)
 هریر ج  شربه ای   یهدید امننت منطقره  مثابه بهی آن  ا عربستان سعودقطر باعث شده 

 عربستان ا زیابی کند.
حا     گردد. با ای   برمی 1992آغاز هچکا ی هظامی بن  دوحه و آهکا ا به سا  

هچکا ی قطر و یرکنره د  حروزه آمروزش    »ی با هام ا هامه یوافق 1910دسامبر  10د  
با هدف گسرترش   (1)«هظامی، صنایع دفاعی و استقرا  هنروهای هظامی یرکنه د  قطر

هامه باعرث شرد یعرداد     امی بن  ای  دو کشو  منعقد شد. ای  یوافقهای هظ  هچکا ی
هچونرن    (.Al Jazeera, 2019هفرر برسرد )   1999هنروهای هظامی یرب د  قطرر بره   

بره فرماهردهی    1912)د  سرا   « طا ق بر  زیراد  »ی هظامی ها گاهیوایرکنه با داشت  
د  قطر باعث افر ایش  « خالد ب  ولند»مشترب یرکنه و قطر یغننر هام داده است( و 

 (.Asharq Al-Awsat, 2019هگراهی آ  سعود از هچسایه شرقی خود شده است )
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 ای  گرایی منطقه    . هماهنگی در اخوانی1-1-0-8

به برداشت مشترب دوحه و آهکا ا د  گسترش جریان اخواهی و جلوگنری  با یوجه
و قطرر د    هنر یرک از هفون  یاض و ابوظبی د  منطقه غر  آسرنا و شرچا  آفریقرا،   

هامه مشترب( د صردد هچراهنگی    یوافق 19دیدا  و  99دیدا های متعدد )د  حدود 
با یکدیگر و ای ان  اهبرد مشترب د  برابر هفرون  قبرای خرود هسرتند. برر هچرن        

کچنته مشترب  اهبردی ایجراد کردهرد یرا د  برابرر یحروالت       1910اسا  د  سا  
مصررادیق   ییررر مهررمری داشررته باشررند. از ای، هچرراهنگی و هچکررا ی بنشررت  منطقره 

یوان بره حچایرت قطرر از مرداخالت یرکنره د  شرچا          هچاهنگی بن  دو کشو  می
(، حچایرت مرالی قطرر از صرالب الجبرواهی )مهرره       KODUVAYUR, 2019سو یه )

برا   جاهبره  سهی ها یهچاهنگ ایجاد مرک  (،Yanarocak, 2020هفونی یرکنه د  یچ ( )
 ( اشا ه کرد.Soylu, 2020) یبنله، قطر و دولت وفاق ملی مشا کت هظامی یرکن

 یریگ جهینت

د   1009ی با یوجه به هویت مشترب عربی یرا سرا    عربستان سعودقطر و   وابط
 صرو ت  بره ، ای   وابرط  1912یا  1009وضعنت خوبی قرا  داشت. با ای  حا  از 

برا  و  کررد و  هرای برن  دو کشرو  ظهر      ، چالش1912سننوسی ادامه یافت. د  سا  
یرا   هرا  آنبه متغنرهای هویتی متقاب  اسالم سناسی و ه اع قبنلگی، د   وابرط   یوجه
های متفاوت ای  دو بازیگر هسبت به قرد ت    بحران حاکم شد. برداشت 1919سا  

برداشرت عربسرتان سرعودی از     کسویکدیگر بستر ی اصچی ایجاد کرد؛ چراکه از ی
قطر به دهبرا    که یحالونرو است؛ د   -  معادله حامی بر اسا هچسایه شرقی خود 

عربسرتان  فرا   و    ای ان یک سناست خا جی مستق  از شرو ای هچکرا ی خلرنج   
بروده اسرت. چنرن      ( یاکنون1911از زمان یحوالت جهان عر  ) ژهیو بهی، سعود

قبایر  مشرترب برن  دو کشرو  از      آ  سرعود برداشت متفاویی باعث شده است که 
بره   با یوجره هاجر و قبنله الچره  ا علنه حاکچنت آ  راهی یحریک کند و  جچله بنی

اهگا ه متفاوت حاکچنت سرزمننی، اختالفات بر سر خلرنج سرلوا و خو العدیرد  ا    
 برجسته هچاید.

ای برداشرتی متفراوت از     فرایر از آن، ای  دو بازیگر د  حروزه مسرال  منطقره   
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یحوالت یچ  و بحری ، دو کشرو  برا   صحنه یحوالت کشو  مقصد دا هد. د  آغاز 
،  اهبردهرای مشرترکی  ا   فرا    جنخلر ربایی د  منطقره    یوجه به یهدید هاشی از بی

به  ویا ویی  یاض و دوحه د  ایر    زا،  متغنرهای اختالف حا   یاای ان کردهد؛ با 
های مصرر و لنبری برا یوجره بره        ی و آ  سعود د  وروهدهآ  راهکشو ها منجر شد. 

کره    هحروی   اهد؛ به ی مو د هظرشان د  دو طنف مقاب  یکدیگر قرا  گرفتهاسنساسالم 
 یاض از حکومت دیکترایو محو  و هظرامی و دوحره از حکومرت دموکراینرک و      

کنند.  یاض از هچکا ی هظامی آهکا ا و دوحه برداشرت مثبتری     اخواهی حچایت می
خالرد  »و  «ادیر طا ق بر  ز »هظامی قطری    هدا د و حضو  هظامی یرکنه د  دو وایگاه

ا زیرابی   فرا    جنخلر یهدید د  مرزهای شرقی خود و منطقره   مثابه به ا « دنب  ول
ای آهکا ا و دوحه برداشت منفری دا د؛    کند و هچونن  هسبت به هچکا ی منطقه  می

الچسلچن    هچاهنگی و هچکا ی یرکنه و قطر د   استای یقویت محو  اخوان چراکه
ی یضرعنف  عربسرتان سرعود  د  منطقه باعث شده است محو  سلفنسم به  هبرری  

برا   حرا    یر االکی اسرت، برا    ها آنشود. هرچند د  ظاهر، فرهنگ حاکم بر  وابط 
وجود متغنرهای چالشی، ای   وابط به سچت هاب ی و جنگ محدود ونش خواهرد  

دیردا  محچرد بر  سرلچان     برگ ا ی هشست العرال و    غم یعل فت. د  ای  زمننه، 
شرک    هرا  آنسعودی و حچد ب  یچنم آ  راهی، الیه شکننده و هازکی از ایحاد برن   

ایجراد   هرا  آنزا، چالش جدی د   وابط بن    به متغنرهای اختالف با یوجهگرفته که 
 خواهد شد.
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