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 بر معادالت زیادی تأثیرگذاری از خاورمیانه، قدرتمند بازیگر دو عنوان به عربستان و ترکیه
 تحوالتی ،2002 درسال ترکیه در توسعه و عدالت حزب کارآمدن روی .برخوردار هستند ای منطقه
 «گرایینئوعثمانی» با داوود اغلو احمد نظریات ترکیه به وجودآورد. خارجی ستسیادر  عمیق

از زمان  که دو کشور ماهیت روابط ،2011 در سال عربی هایخیزش با وقوع .است شده شناخته
 ترکیهو  تغییر یافت منازعه و رقابت به بوده، جویانهتوسعه همکاری  و عدالت حزب کارآمدن روی

سوال اصلی مقاله  .گرفتند پیش در قطر به نسبت را متضادی و متفاوت سیاست هرکدام ،بستانعر و
( بر قطر با تأکید) وعربستان ترکیه ایمنطقه بر روابط گرایی چگونهعبارت است از اینکه نوعثمانی

 ایمنطقه روابط گرایی برتبیین چگونگی تأثیر نئوعثمانی است؟ هدف اصلی مقاله، بوده تأثیرگذار
باشد. توصیفی می-روش مورد استفاده در مقاله تحلیلیاست.  (بر قطر با تأکید) وعربستان ترکیه
عربستان به واسطه بهار عربی وگفتمان -شود: تضاد منافع ترکیهای که از مقاله حاصل مینتیجه

 همکاری شورای در ایران از حمایت این کشور اخوانی و سلفی، موجب ائتالف ترکیه و قطر به دلیل
 شد.  2017 در سال فارس خلیج
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 مقدمه
و « استراتژیک عمق» ، دوسیاست راهبردی2002 گرفتن حزب عدالت و توسعه درقدرت با

پرداز آن احمد داوود اغلو وزیر امورخارجه که نظریه شد حمطر «همسایگانبا  مسائل کردن صفر»
آنکارا در  سیاست خارجی ای درنقش تعیین کننده، 2009از این دو راهبرد  کاربست ترکیه بود.

به ویژه  فارس خلیجحوزة خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. بهبود روابط ترکیه و کشورهای 
است. از مهمترین اهداف  بوده «1گرایینوعثمانی» ی موسوم بهراهبرد عربستان، پیامد این دوسیاست

 گرایی بازسازی پیشینة تاریخی و هویتی این کشور و زنده کردن میراث امپراتوریراهبرد نوعثمانی
 بوده است.  شعثمانی توسط اردوغان و حزب

درسال  بهار عربیوع ق، رو به بهبود بود ولی با وبهار عربی روابط ترکیه وعربستان و قطر تا قبل از
حران به ب. سه کشور در ابتدا و انتهای بحران رویکرد متفاوتی شد چرخش اساسیدچار  2011

-ات ترکیهو اختالف سوریه کشور، بحرانسه اختالفِ ی،عربهای ریپس از سقوط دیکتاتوداشتند. 
ز دیدگاه ات و فارس و محور مقاوم حمایت قطر از ایران در شورای همکاری خلیجعربستان و قطر، 

 اسی دراس نقش، ، تحریم همه جانبه علیه قطری )عربستان، مصر، بحرین، امارات(چهارکشورعرب
أثیر چگونگی ت تبیین و تحلیل چرایی و .مابین بازی کرده استچرخش روابط و اختالفات فی

بی، هدف اصلی ثیر آن بر روابط با قطر پس از بهار عرعربستان و تأ-گرایی بر روابط ترکیهنوعثمانی
ای ابط منطقهگرایی چگونه بر روباشد. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: نوعثمانیاین پژوهش می

: ست از این کهافرضیه این تحقیقق عبارت ترکیه وعربستان )با تأکید بر قطر( تأثیرگذاربوده است؟ 
ال کیه به ائتالف با قطر درسساز ورود تریاض زمینهر-گرایی با ایجاد تضاد منافع آنکارانئوعثمانی

گردآوری وةتوصیفی با شی-ها، از روش تحلیلیشد. در این مقاله برای تحلیل و تبیین داده 2017
 قیق نظریةتح ای، استفاده شده است. چارچوب نظری مورد استفاده دراطالعات به صورت کتابخانه

یه و عربستان گرایی بر روابط ترکیانگاری است. هدف از نگارش مقاله، تبیین تأثیر نوعثمانسازه
 باشد.می 2019تا  2011، و تحلیل تأثیر آن بر روابط با قطر از سال بهار عربیقبل و پس از 

 
 پیشینة تحقیق -1

بر  با تأکید دیپلماسی قطر در قبال بحران سوریهتحلیل»در مقاله 1397درسال  نیاو التیامیدرج 
 قطر طیکه داسالم معتقدن جهان درفصلنامه مطالعات سیاسی «سعودی عربستان و قطر سیاسی روابط

 ایمنطقه تتحوال مسائل و جدید بشناساند و درعنوان بازیگریخود را به کردهگذشته تالش ةده دو
 قدرت) قدرت بر روی نوع دوم قطر کند. دولتمردانبازی عربستانی از جمله مانند بازیگران نقشی

 اند.ید کرده( تأکاقتصادی نرم و منابع
                                                           

1. Neo-Ottomanism 
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 و سیاست جدید گرایانازاسالمحمایت: بهار عربی و قطر» در مقالة 2013سال  اشتاینبرگ در
 ترکیه میان ه ظهور تضاد منافعک، معتقد است امنیت آلمان الملل ومؤسسه امور بین در« سوریهضد

 به بحرین و مصر ت،امارا وعربستان، قطر بین اختالف آمدن وجود و به آفریقادرشمال عربستان و
سال  در قطرتحریمبه  منجر از تروریسم(، قطر حمایتمحور مقاومت ) و ایران از قطر حمایت بهانة

 .گردید 2017
 در« قطر تأثیر بحران: فارسخلیج  چنددستگی در»در مقالة  2019مونت درسال جین کینن

 دوحه یخارجیاست س عطفة نقطرا  یعرب یهایزشخ، هاوسالملل چتم سلطنتی امور بین موسسة
ین ا ازیت حما در شد. دوحه منطقه همسو گرا دراسالمی مردم یهاقطر با جنبش داند کهمی
 .پرداخت یسور مخالفان ازیت حمابهیماً مستق کرد ویعمل م ینشیها گزیزشخ

 ایمنطقه وابطر تغییر: سعودی عربستان و قطر بین ترکیه»در مقالة  2019بیرول باشکان در سال 
قبل عربستان  ترکیه، قطر،ترکیه، به روابط المللبین روابطالملل شورایبینروابطدرمجله« دوجانبه و

و  پرداختهکشور  سه تجاری تمبادالو  طرفین هایحجم بازدیدها، مالقات عربی و هایخیزشاز 
 هایاما با خیزش برقرارکرده بود، روابط خوبی باعربستان و قطر 2000ترکیة در دهةکه معتقد است

کرد  یداپ یتتضاد اهم ،بهار عربی باکرد. خود را با قطر تقویت عربی با عربستان درگیر شد و روابط
مانع  یهسور بحران در یسعود وعربستان یهترک سازشگذاشت. یرتأث آنها سرانجام بر روابط و

یدار د دچن و افتی زیادی بهبود بهار عربی پس ازقطر  و یهترک روابط ه بود.شد آنها روابط وخامت
 نامه امضاکردند.توافق چندوی انجام دادند عال سطح در

  

 سازه انگاری-چاچوب نظری -2
وارد روابط  1990 ةده یلاز اوا است که« 1انگاریسازه»ظریة مورد استفاده در تحقیق حاضر ن

و توماس  2برگر یترپ یازسو 1970 ةده ردارد که دیجامعه شناخت ةمسئل در یشهر و الملل شدینب
 المللینب در روابط یدگاهد ینا ی، متفکران اصل6ونت، 5، اونوف4یلمطرح شد. کراتوچو 3الکمن
 .هستند

زنند، خود دست به کنش متقابل میی، بازیگران برحسب معانی ذهنی، زبان و باورهاانگاریسازه در
در  .(Smith, 2004)(؛1383)اسمیت، شوند می و خود ساختهسازند طبق آن واقعیت را می

هنجارها هویت را  ،شودها و هویت، معانی ذهنی وهنجارها مطرح می، بحث ارزشانگاریسازه
                                                           

1. Constructivism 
2. Peter Ludwig Berger 
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گذارند. تأکید می گیری سیاستگذاران تأثیرکنندة منافع و منافع برتصمیمها تعیینسازند و هویتمی
دولت در این نظام شکل  لی است. هویتالملبین اجتماعیِ دهندة تعاملِونت بر نقش مقوّم و شکل

 . از نظر(Price & Reus-Smit, 1998: 263-269)شود عوامل درونی توجهی نمی گیرد اما به تأثیرمی
کند که میای عملمالحظات مبادله کدهای قواعد، هنجارها واساس الملل برانگاران نظام بینسازه

 اساس دیگران برنسبت بهکنش یا واکنش. (Knutsen, 1997: 281)شوند دائم بازتولید می به طور
 مقابل کنش واحد از سوی الملل درهستند. در روابط بین قائلکه آنها برای کارگزار است معنایی

است  متفاوت آنهاچون معنای کنش گیرد،متفاوتی صورت میدوست و دشمن، برخوردهای 
(Wendt, 1992: 391). هایتهو هنجارها،گیری شکلی چگونگ ی،انگارسازه مهم دری محورها از 

 و کنش که معتقدند انگاراناست. سازهسیاست خارجی آن بر ثیرگذاریتأ و هاو منافع دولت
 ینبنابرا شود،یم گیرییمتصم و موجب گیردیمصورت یاجتماع یطفرد در مح هایواکنش

 یرتفس گیرند،یم یمتصم ،سازندیخود مة جامع حاکم بر از فرهنگ ثرمتأ هادولت را سیاست خارجی
 استآن یخارجیاست س در یتهو یتاهم .(Karimifard, 2012: 245) کنندیرا اجرا مو اعالم و آن

ساخته و گیرندگان یمتصم توسطی خارج یاستبوده و س آن یاصل گیرندگان تصمیم هاکه دولت
بازیگری  نگی وجود دارد. هرخاص بازیگران ارتباط تنگات رفتارهایبین هویت و . شودیمداخت پر

ها است که دارد و براساس همین برداشتخاصیها برداشتبازیگران و درباره آن دررابطه با سایر
نوع و میزان تعامل و تقابل میان کنشگران  انگاریدر سازهکند. میخاصی تولید کرده و تعامل منافع

 ؛(172-173: 1396، یزدانی و دگیران)است تابع تفسیری است که از خود و دیگری ارائه شده 
(Yazdani et.al, 2017: 172-173). روابط میان ها در ها و ارزشمعانی ذهنی بازیگران، هویت

خود هستند که براساس معانی ذهنی و ارجاع  سیاست خارجیدهنده به کننده و شکلعیینت کشورها
امل منافع ملی، برونداد تع انگاریدر سازهبه هنجارها و رویکردهای معنایی و ارزشهای فیمابین است. 

 و زبان ذهنی معانی برحسب ،(هادولت) ها و معانی بیناذهنی است. بازیگرانهنجارها، ارزش
 سازندمی را واقعیت تعامل این در و زنندمی متقابل کنش به دستخود  هویت از برآمده هایتلقی

 درک اساس بر کشورها.شودمی دگرگونی دچار آنها هویت شوند،می ساخته واقعیت با تعامل در و
 به ساماندهی نقش هنجارها و هاکنند. ایدهمی اجرا و اعالم گیرندمی تصمیم کنندمی تفسیر خود
و مایلی، دنورد ایص)حسینی  دارد آنها اجتماعی هویتایجاد  در ایسازنده تأثیراتو  کشورها رفتار

 .(Hosseini Sayadnavard and Mayeli, 2020: 139)(؛139: 1399
و ساختن « واقعیت»ریف آنها از ها محور تعدهد، هویت دولتمی را محور قراردلر هویت آ

گیری و کنش بر صمیمو... و تامنیت  دشمن و ملی، دوست و منافعچون قدرت، مسائلی
 اینخود هستند. های ارزشیبندیهویت و دسته زندانیانکشورها مانند افراد،  آنهاست.اساس
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دادن  جهت ووذ قراردادن از طریق تحت نف را های ویژهموقعیتاز  برداشت ما های ارزشی،قضاوت
هویت دولت با  ،انگاریدر سازه. (Adler, 1997: 7-50)دهند ها تحت تأثیر قرارمیبه انتخاب

روایت تاریخ به  و دولتمردان باها گیرد. دولتشکل میگذشته و آینده کشور ارجاعاتی ارزشی به
 (؛235-236: 1390)امیدی و رضایی، دهند میعملکرد امروزخود قرارای خاص، آن را پشتوانةشیوه

(Rezaei & Omidi, 2011: 235-236).  عربستان و قطر، -ترکیهقالب و مدل مفهومی برای تبیین روابط
کشور ها، هنجارها، معانی ذهنی وپیشینة تاریخی سهانگاری است وتحلیل نقش هویت، ارزشسازه

که  هویتی ها و پیشینةراساس هنجارها و ارزشقطر ب-عربستان-روابط ترکیه باشد.حائز اهمیت می
 ریشه در امپراتوری عثمانی دارد قابل تحلیل و تبیین است.

 

 ةروابط ترکیه، عربستان و قطرپیشین -3
کشور بط سهروا یکی،توان به دو دوره کلی تقسیم نمود: روابط ترکیه وعربستان و قطر را می

 نکارا و دوحه پس از بهار عربی.آ-روابط ریاض و دیگری، ؛بهار عربیقبل از 
 بهار عربیدوحه تا قبل از -نکاراآ-ط ریاضرواب -3-1

جاسم شیخ»ها به دعوت یگردد که عثمانبرمی 1871طر به سالق-هسیاسی ترکی اولین ارتباط
ثانی با سلطان عبدالعزیز و منضم شدن  ِآن اتحادخانواده آل ةنتیجرشدند کهوارد قط« ثانی محمدآلبن

 با زمانهم سپس و ،بود یعثمان ازی بخش1915 ات قطر. عثمانی بود وریتبه امپرا جدیدایالتی
 یاستها سیثانآل ،آن اساس که بر کرد امضا یتانیابا بریگری دیمان فارس، پ یجازخل آنها ینینشعقب
. (Kinninmont, 2019: 9)کردند  واگذار یتانیابه بر یتحما وی رسمی شناسایی را به ازا یخارج
 هایسیاستای در روندها وریشه تغییرات ملی وشروع هایگیری دولتشکل عثمانی بهة تجزی

 .شد رنگکم منطقه در مذهبیمنازعات عثمانی، صحنهاسالم انجامید. با فروپاشیجهان
 براساس سعودیعربستان وری عثمانی به وجود آمد. سیاست خارجی یای امپراتعربستان از بقا

 و معنوی استراتژی قعم و قلب که اسالمی کند: دایرهمی عمل فضا سه در ،یهویت هایویژگی
 قلمداد رجیسیاست خا قومی استراتژی و قلب که عربی دایره ،است سعودیخارجی سیاست روحی

 سعودی سیاست خارجی ایمنطقه و اقلیمی استراتژی عمق و قلب کهفارس خلیج دایره و شودمی
 کشورهای و میاسال جهان یرهبر -1 :عربستان خارجی سیاست چهار اصلآید. می حساب به

 و توهابی بلیغت -3 ؛خود منافع جهت در آنان هایحمایت جلب و عرب جهان وحدت -2 ؛عربی
 منطقه در دموجو وضع حفظ و ایران انقالب گسترش و انتشار از جلوگیری -4 ؛ وآن به دعوت

 .(Alikhani, 2017: 194-195)(؛194-195: 1396)علیخانی، 
سعودی، قطر و سایرکشورهای  ربستانتقویت روابط تجاری با ع دنبالبه، 1980ازدهة رکیه ت

 ،سرمایه صادرات و جذبگسترشعدالت و توسعه برای حزب هایبود. دولت ارسفخلیج  حوزة
را فراتر از روابط  فارسخلیج اند روابط ترکیه، عربستان، قطر و سایرکشورهای حوزة تالش کرده
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، را برای 1ف به ابتکار استانبولتوسعة ناتو، معرو، ترکیه طرح2004اقتصادی گسترش دهند. درسال 
که برای در میان کسانی  و قطر کرد. عربستاننه هدایتتوسعة همکاری در زمینة امنیت با خاورمیا

 . بود پیوستن به این ابتکار دعوت شده بودند قرار داشتند که فقط پاسخ آنها مثبت
شریک  ترکیه به عنوان اعالم خلیج فارسبا شورای همکاری روابط ترکیهتاریخیعطفنقطة

نسبت به کشور  همکاریاین اولین اعالمیة شورایبود.  2008سپتامبر 2در تاریخ  شورا استراتژیک
ای با نامههمچنین تفاهم فارسخلیج شریک استراتژیک بوده است. شورای همکاریعنوان دیگر به

مشورت در برای ترکیه امضا کرد که جلسات ساالنة گفتگوی استراتژیک سطح باال را 
ترکیه و قطر در  2000کرد. در دهة ، دفاعی، امنیتی و فرهنگی ایجاد می، اقتصادیسیاسیهایزمینه

بودند. ترکیه  مشترک داشتند، دارای نقاط مشترک نقاط سعودیعربستان واقع بیش از آنچه که با 
با ایران برقرار کردند، حماس را ای المسلمین داشتند، روابط صمیمانهاخوانو قطر روابط نزدیکی با 

 اسد برقرارکردند. عربستان رژیم ای بافلسطین به رسمیت شناختند و روابط ویژهنمایندة قانونی مردم
عنوان رقیب ژئوپلیتیکی اش مشکوک بود. ایران را بهالمسلمین و ایدئولوژیبه اخوان 1990از دهة

نفوذش در مناطقی مانند عراق، لبنان و یمن و فلسطین ای و افزایش دامنة دید و نگران برنامة هسته
 ایران و مداخلة این رژیم در لبنان بود، داشت. اسد که از متحدان عرب بود. و روابط پرتنشی با رژیم

 بهار عربیاما  عربستان نداشت.و یهبر روابط ترک یمنفیرتأثیچ اختالفات ه ینا 2000 ةدرطول ده
آنها سازششد،  سعودیعربستان  و یهروابط ترک وخامت مانعشد و  دو کشور روابط درتضاد  موجب

 .( ,2019Baskan :88-89) بود 2یهسور بحران در
عربی های، اما با خیزشداشت روابط خوبی باعربستان سعودی و قطر 2000ترکیه در دهة 

مجموعًا  2010ن سالترکیه تا پایاوزیر کرد. نخستباعربستان درگیر و روابط خود را با قطر تقویت
 2009جمهور ترکیه درسال گل رئیسبار هم به قطر سفرکرد. عبداهللو سه سعودیعربستان بار به  9
و  2007و  2006به قطر سفر کرد. ملک عبداهلل دوبار درسال  2008و درسال  سعودیعربستان به

 2006اهلل در سال ند. سفر ملک عبدبه ترکیه سفر کرد 2009شیخ حمد از قطر یک بار درسال 
داد. گسترش فارسخلیج صورت گرفت. درهمان دوره ترکیه تجارت خود را با این دوکشور

برابر( و  4میلیارد دالر) 2.2به  2002میلیون دالر درسال  554از  سعودیعربستان صادرات ترکیه به 
برابر( افزایش 10) 2010سال میلیارد دالر در 1.3به  2002 میلیون دالر در120واردات از عربستان از

 دالر در میلیون 162به  2002دالر درسال میلیون15قطر ازترکیه بهدیگر، صادراتیافت ازطرف
میلیون دالر  177به  2002میلیون دالر درسال  10برابر( و واردات از قطر از 11)نزدیک به 2010سال

خارجی از این دوکشور سرمایه جذبترکیه همچنین موفق به برابر( افزایش یافت. 17) 2010 در
                                                           

1. Istanbul Initiative 
2. Syrian Crisis 
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 مستقیم در به طور 2002-2010در دورهاند کهکشور برتر قرار داشته20 زمرةعربستان و قطر در  شد:
 .(Baskan, 2019: 87) گذاری کردندسرمایه ترکیه

 واردات صادرات نوع تجارت
 2010 2002 2010 2002 سال

 1380 120 2217 554 عربستان سعودی
 177 10 162 15 قطر

 1557 130 2379 569 جمع کل
 . روابط تجاری ترکیه با عربستان سعودی و قطر تا قبل از بهار عربی )میلیون دالر(1جدول 

Table 1. Turkey's trade Relations with Saudi Arabia and Qatar before the Arab Spring (Million Dollars) 
Source: (Turkish Statistical Institute, 2011) http://www.tuik.gov.tr  

 دوحه .کردند تمرکز ایمنطقه هایبحران در گریمیانجی بر قطر و ترکیه ،2011 تا 2002 از
 اعتبار ارتقای ای ومنطقه اختالفات در( واسطه) «حَکَم» نقش ایفای به دنبالخود  سیاست خارجیدر
هم ترکیه و هم قطر الگوهای مدرنیزاسیون ، 2000در اواخر دهة .بوده است درمنطقه خود موقعیت و

های متعددی را برای شدند. این تصویر به آنکارا و دوحه فرصتجهان اسالم تلقی می اسالمی در
گرایانه و همکاری اقتصادی ارائه های میانجیای به نفع خود ازطریق تالشانداز منطقههدایت چشم

حمد آل ثانی و احمد داوود امیرگرایانه یانجیمهای خارجیگرا وسیاستداد. قدرت نرم بیرون
  ها بود.ترکیه، تالقی ذهن خارجه سابق اوغلو، وزیر
 روابط وخامت به ای،هژمونیک منطقه نقش برای آن تالش و المسلمیناخوان از ترکیه حمایت

 منطقه، در کیهتر و امارات و رقابت عربستان. انجامید مصر( و )اماراتعربستان  رهبریتحت محور با
 بودند و المسلمین اخوان حامی هردو ترکیه و قطر. است داشته جریان سوریه و لیبیهایدرجنگ

 .نزدیکی با یکدیگر داشتند روابط
 ،2017 درسال شد. تأسیس نمادین یحرکت عنوان به، 2015 قطر درسال در ترکیه نظامی پایگاه 

 تحت ایران با روابط و المسلمین اخوان از حمایت یلدل به را قطر و بحرین و مصر، امارات عربستان،
 بازدیدهای» جمله از ترکیه و قطر روابط بهبود به منجر بحران دادند. این قرار تجاری و سیاسی تحریم

 روابط بهبود. شد «نظامی و آموزشی مشترک هایتمرین و دفاعی، صنایع پیوندهای گسترش رسمی،
 ایمنطقه هایسیاست با رابطه در امارات و در عربستان فزونزارو تهدید احساس به قطر و ترکیه
 .(Benli Altunisik, 2020: 6-7) است کرده کمک ترکیه

 بهار عربیعربستان و قطر پس از -روابط ترکیه -3-2
 هایدیکتاتوری رو به بهبود بود اما با سقوط تا قبل از تحوالت عربیروابط ترکیه و عربستان 

که  شدموجب  یوقوع تحوالت عربعربستان و قطر دچار چرخش گردید.  عربی، روابط ترکیه و
شده و  یجاددنبال پرکردن خالء قدرت ا و دوباره به کرده یفخود را بازتعر ایمنطقه نقش یهترک
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به عنوان  خود یو تالش جهت معرف یعموم یپلماسیاستفاده از د. خود باشد ایمنطقه جایگاه ارتقای
 یلراستا تحل یندر ا توانیم از مخالفان دولت بشار اسد را یتمنطقه و حما موفق در یومتکح یالگو
ی کشورهای شورای همکاری برا های امنیتیر عربی چالشبها. (Mousavi et.al., 2018: 128) نمود

اش را المسلمین و دکترین سیاسی، اخوانقطر .کرد عربستان سعودی و قطر ایجاد 1،فارسخلیج
 ،جنگ داخلی در سوریه و رقابت عربستان و ایران های عربی وبا وقوع قیام ترویج کرده است.

های امنیتی و ژئوپلیتیکی عربستان سعودی و قطر، در حوزة گرایی تشدید شد. این نگرانیفرقه
رغم شعارهای برادری اسالمی و گذارد. علیای آنها تأثیر میبندی مدیترانهبر چارچوبمدیترانه، 

حوزه مدیترانه تحت تأثیر مالحظات و قطر، روابط اقتصادی دوکشور باکشورهای عربی عربستان
 (Ehteshami and Mohammadi, 2017: 4-5).  ژئوپلیتیکی قرار دارد

کند ها را به این صورت مشخص میها و مشارکتایدئولوژی خطوط ائتالف چندقطبی بودن
دهند، ا شکل میسب و مشروع حکومت رهای مشترک در مورد اصول مناهایی که ایدهدولت»که 

رو تقویت گرایان میانهمتحد شوند. روابط ترکیه و قطر، پس از روی کارآمدن اسالم تمایل دارند
 .(Battaloglu, 2021: 105)شد 

کرد، اما قطر آن را فرصت تلقی می ن تهدیدرابه عنوا 2011های عربی عربستان سعودی خیزش
مصر، و  2013کرد. از زمان کودتای شمال آفریقا حمایت  می منطقه واز بازیگران اسالدید و می

، شاهد برای منزوی کردن دوحه به رهبری عربستان و امارات 2017کشور عربی در سال 4اجماع 
دی و امارات در محاصره قطر توسط عربستان سعوایم. منطقه بوده نشینی نفوذ این کشور درعقب
ظ حمایت از ، ترکیه ازقبل، از نظر ایدئولوژیک، به لحازدیک کردا به ترکیه ن، قطر ر2017سال 

 و ر مستقر کرده نظامی خود را در قطبازیگران اسالمی، در منطقه با دوحه همسو بود. ترکیه پایگا
از جمله ، تکرده اس در اقتصاد ترکیهقابل توجهی  گذاریقطر برای احیای اقتصاد ترکیه سرمایه

ر بورس درد دالری به منظور کمک به تقویت لیر ترکیه، و خرید سهام میلیا 15خط سوآپ ارزی 
 .(Abdel Ghafar, 2021: 5)ترکیه 

ای را شاهد بود. به گفته بولنت سابقه، رشد بیروابط اقتصادی ترکیه و قطر پس از آغاز محاصره
سه اصره های ابتدایی محماه، وزیر گمرک و تجارت ترکیه، صادرات ترکیه به قطر در 2چیتفنک

در دوحه بوده است.  غذایی، ساختمانی و دارویی هایبه قطردر بخش صادرات ترکیهبرابر شد. 
، در کنار ترکیه ایستاد. اردوغان از شیخ تمیم و مردم قطر تشکر کرد. آغاز 2018طول بحران ارزی 

گرفت.  تابش نیز در زمینه نظامی، اما روابط پس از آن روابط ترکیه و قطر، قبل از بحران است

                                                           
1. Gulf Cooperation Council (GCC) 
2. Bulent Tufenkci 
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نیروی ترکیه در قطر را می داد،  3000استقرار حدود  معاهده نظامی را که اجازة پارلمان ترکیه
  تصویب کرد. روابط ترکیه و قطر در زمینه نظامی پس از بحران خلیج فارس به سرعت ادامه یافت

.(Baskan, Pala, 2020: 8-10)          
خلیج استراتژیک با شورای همکاری  حمایت مشارکتابتدا روابط خود را با قطر تحت  ترکیه

دنبال بهعربستان سعودی های عربی، روابط دوجانبه تقویت شد. بهبود بخشید، اما پس از قیام فارس
که ائتالف ، خاورمیانه مبتنی برسیستم سه قطبی استبهار عربیاز  ه است.حفظ وضع موجود بود

 :Battaloglu, 2021)و در کنار عربستان سعودی است رترکیه و قطر نماینده بلوک مقاومت میانه
رات ترکیه به قطر شاهد صادو است تجاری قطربدل شدهشریک ترینبه بزرگ 2017ترکیه از. (105

 1.است داشته درصدی 587رشد  2019تا  2011های بین سالسابقه بوده است و افزایش بی
بوده  دین از تفسیراخوانی و گفتمان بر تکیهاب ترکیه طلبانةتوسعه و ایمنطقه رویکرد حامی قطر

 نشان است که راآنکا-دوحه اتحاد و همکاری مصادیق باالیز ا در قطر ترکیهپایگاه نظامی. است
 است. رفته فراتر المسلمینبر سرحمایت از اخوان گفتمانیازهمسویی روابط ترکیه و قطر دهدمی

 
 قطر-ترکیهگرایی بر ائتالفبیین تأثیر نوعثمانیت -4

 -وابط آنکارار بهبود ترکیه و سیاست خارجی تغییرات اساسی در گرایی موجبنوعثمانی
تیره شد.  عربی به سوریه و تشدید بحران، روابط دوکشور هایقیام ، اما پس از سرایتشد ریاض

 2017ل آنکارا در سا-ساز ائتالف دوحهخلیج فارس زمینههمکاریحمایت قطر از ایران در شورای
 شد.

 عربستان ر روابط ترکیه، قطر ودمشترک  سوریه نقطة -4-1

 .کردیتسرا و سوریه یعربی کشورهایربه سا و آغاز شد در تونس 2010در دسامبر بهار عربی
 اسد .رسید یگرد شهرهای بهیر شهر درعا فوران کرد وبا تأخ در2011مارسدر  یابانیخ اعتراضات
را  2یهسورارتش آزاد فراریانافسر تعدادی از 2011تابستان در. را انجام داد یمحدود اصالحات

 . کردندیستأس یشورشی هاگروهیهماهنگ یبرا
، سفارت خود را 2012در مارس ، وضع کرد یمرژ یهرا عل ییها، مجازات2011نوامبر یه در ترک
مانند ه رقط بهار عربیاز  پیش را اخراج کرد. یسوریهایپلماتد 2012 یبست و در م یهدرسور

 .یه بحران سکوت اختیار کرداول یهاماهدر کرده بود و یه برقرارسور با یایمانهروابط صم یه،ترک
خود را بست ، سفارت2011 یهدمشق در ژوئ درخود  به سفارت یمازحمله معترضان طرفدار رژپس

                                                           
1. Dr. Amin Mohseni-Cheraghlou, Assistant Professor of Islamic Finance and Economy at the College of 
Islamic Studies at Hamad Bin Khalifa University: https://www.hbku.edu.qa/en/news/ties-between-qatar-
turkey 
2. Free Syrian Army (FSA) 
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اعمال  و یهسوریتمانع عضوتالش کرد  عربیةاتحاد در 2011نوامبر در .فراخواندخود را یرو سف
 منازعة در ینظام ةرا به مداخل یعربی، کشورها2012 یهژانو در قطر د.وش یاقتصادیهایمتحر
 زیرا، است کرده استفادهخوداهداف تعقیب برای نظامی قدرت از ،2016 آنکارا از. فراخواند یهسور

 .کرد احساس خود ملی امنیت علیه را مستقیمی تهدیدات آنکارا

 تشکیل طرفدار و حمایت کرد سلفی مسلح هایگروه از درسوریه خود اهداف پیشبرد برای عربستان
ساز  .کند جلوگیری درمنطقه ایران ازنفوذ بودندتا درمنطقه خودبا منافع همراستا درسوریه دولتی
 اختالفات ریکتح ،سوری وتسلیحاتی مخالفان مالی حمایت ،درسوریه مداخله برای عربستان وکار
کرد  اشاره روانیجنگ انداختن راهبه و تبلیغاتی و افزارینرم کارگیری ابزارهایبه مذهبی، و قومی

تحوالت جهان عرب  .(Khodabakhshi et.al., 2020: 88-89)؛(88-89: 1399، خدابخشی و دیگران)
وجود آمده در منطقه را پر  فراهم نمود تا خالء قدرت به یهو ترک سعودی برای عربستان یفرصت

و عربستان سعودی  یهارتقا دهند. ترک المللیینو ب منطقه هایحوزه در را خود یگاهنموده و جا
یل دلبه -یو افراط رویانهم -مهای متفاوت از اسالاز قرائت یناش یدئولوژیکشکاف ا یرغم وجودعل

و عراق  یراندر مقابل ا یهبحران سور یط یعیش یانعنوان رهبر جر به یرانا نفوذ یشاز افزا ترس
وضع موجود ی حفظاصل یهاستون سعودی حاکمان .(Mousavi et.al, 2017: 177) شدندمتحد 

  .ندبود یرانا یهعلاشیمبارک متحد اصل یحسن یتر مصر تحت رهبرآن مهمدرمنطقه و از
 به فراخواندن فارس یجخلحوزه  یکشورها یه، دعوتسور یهعل یسعوداقدام عربستانهمترین م

اسد  یمبا رژ یپلماتیکد روابط و قطع 2012 یهفور یه درسور یاخراج سفرا خود از دمشق و رایسف
 یابرود،  یدبشار اسد بایم رژ کهاندیدهرسیجهنتین ابه یهترک ، عربستان، قطر و2012 درآغازبود. 

 مخالف یِشورشیهاازگروهینظام و یمالیتحماافزایش شروع به 2012در مارس  سرنگون شود.
 .(Baskan, 2019: 89-91) بود یشورشیهاگروهبه یابیدست یاصل کانون آزادسوریهارتش کردند، 

 و تروریستی هایگروه از حمایت با ترکیه و عربستان تا کرد فراهم فرصتی عرب جهان هایخیزش
 گراییفرقه تشدید و عراق در شیعه حکومت و سوریه در اسد حکوت فروپاشی و منطقه تکفیری

 .(Mousavi et.al, 2018: 139)بگیرند  را نایرا نفوذ جلوی
 های ائتالف ترکیه و قطرعوامل و زمینه -4-2

در سوق دادن آنکارا و دوحه به ایجاد اتحاد  نقش مهمی عوامل برخی عربیهایپس ازخیزش
 اند: ای داشتهمنطقه

 عربی ترکیه، قطر و عربستان پس از بهارچرخش روابط -4-2-1
اساسی نبود. شاهد المسلمین دیگر نگرانیاخوان شد وتثبیت 2014تابستان  رد مصر رژیم نظامی

شان را داد تا توجه عراق بودیم که عربستان، قطر و ترکیه را تحت فشار قرار داعش درپیشروی 
تمیم از قطر درمصاحبه یخاعالم شد. ش داعشاصلی  رژیم اسد ریشةکنند. سوریه معطوفمنازعةبه
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«. شودرژیم باید مجازاتسوریه است و اینهمة اینها رژیمعلت اصلی»ت: گف CNN با
وجود دارد، اما اسد نیز وجود دارد که ترور دولتی را سازمان تروریستی داعش گفت: ردوغانا

«. گیری نکند بتواند با داعش بجنگداسد موضع علیه دهد. ممکن نیست رویکردی کهمیگسترش
ی زمینی رزم یروهایننیازمند  دادن داعش شکست»: گفت نیز عربستان رجهخا یر، وزیصلسعودالف
رو یانهم مخالف یروهاین یرسا و یهآزاد سوراعتدال درارتش یروهاینیت به تقو یفور یازناست، 

 آغاز شد. اصالح روابط قرارگرفتند. عرصهیکدر یه، قطر وترکعربستان«. وجود دارد
شرکت  یبرا 2015 یهدر ژانو اردوغان. فرستاددوحهخود را بهیرسف ، عربستان2014درنوامبر
سفر  عربستان بهنیز  2015 دسامبراردوغان در  کرد.یدارعربستان دعبداهلل ازملک یخاکسپاردرمراسم

 یدارد ینآخردرسلمان  اردوغان و مضا کردند.اینظام ینهجمله در زماز ی مختلفیهانامهتوافقو  دکر
در  یهترکتوسطیروسجت شدن ساقط .کنندیتتقو را یهسورمخالفان زا یتحما که ندکرد توافق

را محدود  یهمداخله درسوریبرا یهترک ییروبرو شد که توانا یهروس یدشدبا واکنش 2015نوامبر 
چند مسئله مواجه بودند: اول، کاهش قیمت  با یهسوردر بحران فارسخلیج ترکیه در متحدان کرد.
و قطر عربستانیافت که دالر کاهش  60-40دالر به  105-90از محدوده 2014از تابستان ه کنفت 

 یشتربیگذاریهسرما یآنها را برا یةروح یه،روس ینظام ةمداخلدوم، کاهش بودجه کرد. را مجبور به
به  بازهم روبعد  یهاماهو قطر در با عربستان یهترک، روابطیهسورباوجود بحران کرد. یفتضع

 2015سلمان در نوامبرانجام دادند. ملک ح باالوسطرا در یدارهاییوعربستان دترکیه  .گسترش بود
 2016سال در یهعربستان و ترک سفر کرد.یهبه ترک 2016 یلآورو در G20شرکت در نشست یبرا
 یعودعربستان س یکیدفاع الکترون نامبه یدفاعیانجمن در و یوستندپ ینظامیشچهار رزمابه

ی انجام عال سطح در هایییدارد ین، طرفیافت دوره بهبود ینادرر قط-یهترک روابط کردند.یهمکار
 ی ونظام یگاهپاایجاد  با ینطرفکه  2015سال امضا کردند، از جمله در  نامهتوافق ینچند و دادند

 .(Baskan, 2019: 94-96) موافقت کردندقطر  در یهترکیروهایاستقرار ن
 سفارظهور حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و بحران دوم خلیج -4-2-2

دارای  سوریه دموکراتیک اتحادظهور حزب از جمله موضوعاتترکیه، قطر، عربستان در برخی
مهم بوده  مسئله،آنها بود که واکنش سه کشور به این روابط ساز نزدیکیکه زمینه بودند پیوندهایی

 ، فرصتی ارزشمند بهداعششکست متحده برای ایاالت و اولویتروسیه نظامی. مداخلةاست
پ.ی.د.  دهد. ظهورسوریه گسترشبه پ.ک.ک داد تا حوزةنفوذ خود را در وابسته 1پ.ی.د.

 2016موجب نگرانی ترکیه و دلیل قانونی برای مداخلة نظامی در سوریه فراهم کرد. ترکیه در ژوئن 
 غرب بهپ.ی.د.  گسترش کرد و ازوریه مداخلة نظامیدرس ماه بعدکرد و دوبا روسیه آشتی

را از  پ.ی.د سوریه انجام داد و، ترکیه حملة نظامی دیگری به2018در ژانویه  کرد. جلوگیری
                                                           

1. Partiya Yekîtiya Demokrat 
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نظامیرا نیز درحمالت شورشی ، نیروهایپ.ی.د.قرار دادن  عفرین بیرون کرد. ترکیه ضمن هدف
 نسبت به هر دو مداخلة نظامی ف شده قرار داد. عربستانخود و درمدیریت این مناطق جدید تصر

دوم اعالم کرد.  خود را از مداخلة دیپلماتیک حمایت ، قطرشمال سوریه سکوت کرد ترکیه در
برد. عربستان از تشکیل اسد را تحلیل می و انرژی ایران و رژیممداخلة ترکیه منازعة سوریه را طوالنی

. ائتالف نگران بود گرای داخلیمخالفت اسالمو احیای المسلمین وانای همراستا با اخبلوک منطقه
به امارات،  ، پادشاهی2017المللی به رهبری آمریکا ضربة مهلکی به داعش وارد کرد. در ژوئن بین

و کردندروابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع که عرب پیوستبحرین و مصر معروف به چهار جانبة
و ممنوعیت هرگونه تردد انجام دادند. ترکیه در بحران دوم قطر،  جمله تحریماقدامات تنبیهی از

 چندین ،ترکیه در طرفداری و حمایت از قطرشد.  بحران از طریق گفتگوخواستارحلطرف بود و بی
 ترکیه، قانونی برایپارلماناثرات تحریم ومحاصره را کاهش دهد.  ن مواد غذایی به قطرفرستاد تاتُ

 رزمایش نظامی برگزاردرماه آگوست کرد. ترکیه و قطر نیروهای نظامی به قطرتصویباستقرار 
، تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر بة عرب برای پایان دادن به بحرانچهارجان مهم خواستهکردند. 

 بحران قطر، تشدیداز پسبستان را به دنبال داشت. ترکیه در حمایت از قطر، واکنش عربود. مواضع
نشست  برگزارکرد. عکسی از این ای بامقامات پ.ی.د.جلسه2017ژوئن  10در سعودیعربستان 

دفتری  جلسه در دهد ایننشان میکه منتشرشده  دولت در ترکیهحامیروزنامة« شافاکینی»توسط 
 تامر»، 2017 که عکس بنیانگذار پ.ک.ک. ترکیه، به دیوار آن آویزان بود. در اکتبر شده برگزار
فرستادة ایاالت متحده در « گورکمکبرت»فارس عربستان، به همراه  وزیر امورخلیج« انالسبح

در آن زمان بازدید  پ.ی.د.مورد بازسازی رقه تحت کنترل  بحث در ، برایائتالف علیه داعش
افرادی از امارات  همراهی سعودی بانظامی مقامات ،پ.ی.د.علیه  دوم ترکیه ازحملة نظامیکرد. پس

از این  ماه پس دیدارکردند. سهو رهبران آن  پ.ی.د.کنترل تحتن از پایگاه نظامی در مناطقو ارد
 قبالً در مناطقی که در های تثبیتمیلیون دالر برای پروژه 100متعهد شد سعودیعربستان بازدید، 

پرداخت را  2018است، کمک کند و در اکتبر  پ.ی.د.کنترل تحت اکنون داعش بود، اما دست
 کرد، از قبل اختالف عمیقی بین ادعا را مطرح این سعودی عهدولیسلمان بنکه زمانی دهد. امانج

تر های بعد عمیقسال و در تشدید شد عربی با فوران بهار  سعودی وجود داشت که عربستان و ترکیه
 .(Baskan, 2019: 96-98)شد 

 فارسخلیج همکاریعربستان درشورای -اختالف قطر -4-3-3
یان م همه با این بوده، یپلماسید و انسجام الگوی همواره فارسخلیج  یهمکار یشوراگرچه 

 اختالف و دچار یهمکار یشورا، 2017یة ژانو 5 دردارد.  وجود اتیاختالف عضوی کشورها
بهار  از .کردندیهمراه با عربستان، بحراندر این  قطر یهمصر عل امارات و ین،بحری شد. چنددستگ

 یاسیس شکاف ی،امنطقهقطر وعربستان به مسائل یرهمسویوغ متضاد نگاه ةواسط بعد، بهبه عربی
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 لیو یراهبرد وحدتدارای یمن،  و عراق یه،سوریهادربحران نعربستا . قطر ویدآمدپد آنها یانم
 یراهبرد طرواب اختالف داشتند. جنبشینعربستان با ایودشمنین المسلماز اخوان قطر یتحما در

قطر از  گسستو ها یسعود هایینگران قطر وهای یطلب، جاههایسعود یتینارضا یه وترک-قطر
: 1396، عالیشاهی و دیگران) شد توسط چهارگانه عربی یمتحر سبب منطقه در عربستان یهاتیاسس

 و یهمکاری شورادر  قطر مستقلیاست منازعه، سین اریشه  .(Alishahi  et.al, 2017: 69)؛(69
 مآبانهمیق نگاه دوم، و عربستانیامنطقه یهاتیاسس با غیر همسو عربی تحوالت در رکشوین انقش

 یهسور یه،ترک یران،ا قطر باخوبروابط ،فارسخلیج  یهمکار شورای عرب و ملل یانم در عربستان
: 1394، محمدی و احمدی) بود هاسازمان ها وها، جنبشگروه و (متحده تیاالا)ها قدرت و ...و

 (Mohammadi and Ahmadi. 2015: 188) ؛(188
 بحرین کویت امان امارات عربستان قطر شورک

GDP 2/3 8/2 5/2 6/1 3/1 2/1 
 (2016بهار ) فارس ی خلیجهمکار یعضو شورا یکشورها یناخالص داخل ید. درصد رشد تول2جدول

Table 2. GDP Growth Percentage of the Member Countries of the Persian Gulf Cooperation Council 
(Spring 2016) Source: (The World Bank, 2016 

 1های عربیخیزش»رویکرد قطر نسبت به  -4-3-4
 و ها همسو شدجنبش این با که بود دوحه سیاست خارجی عطفةنقط 2011 یعربیهایزشخ

 منطقه در یکشورهایگرد مانند، یرهالجز ةگسترده شبک پوشش به خاطر عمدتاًآن بود.  طرفدار
 مخالفان زایت حما به اسدی سرنگونی برا تالش درکرد؛ یعمل م گزینشی هایزشخ این از یتحما
ما شرکت داشت؛ ا یبیپروازممنوع درلة منطق یاجرادر امارات همراه پرداخت؛ و به یسور

ة حوزی هاپا را از دولتتونس درمصر و ینالمسلماخوانبهوابسته یهااز دولت یاقتصادیتدرحما
های مردمی خاورمیانه علیه قطر از جنبش. (Kinninmont, 2019: 11) گذاشت فارس فراتریج خل

المسلمین در مصر، النهضه در تونس، حماس در خوانها برای تغییر دموکراتیک، ادیکتاتوری
ین، اخوان المسلم-فلسطین و مخالفان در لیبی و سوریه حمایت کرد. بر اساس اتحاد تاریخی قطر

وان تهدید کرد و آن را به عنن حمایت مییدئولوژیکی و سیاسی از اخوان المسلمیقطر از نظر ا
 ودندمتحد ب المسلمین در داخل و خارج از قطر، قبالً با دولت قطردید. اعضای اخواننمی

(Cavusoglu, 2020: 96). 
نحوة ، نزدیک با ترکیهروابط  عربستان سعودی و برقراری-درگسست روابط قطر مهم عامل دیگر

باتوجه به تعریف نقش  1990از اواسط عربی بوده است. قطر هایخیزشبه کنش و واکنش دوحه
ی هاگروهینکرده بیسع ،2متعددای و منازعات منطقه حضورفعال در مناقشاتخود برایجدید برای

                                                           
1. Arab Uprisings 

 یافغانستان و اندونز ی،غرب یصحرا یمن، ین،و فلسط ی، اسرائیللبنان، سومال یتره،ار یوپی،دارفور، ات .2
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 یتعموقیم تحک یبرا یرا فرصت 2011سال یعربی هامیاباشد. قطر قگر داشتهنقش واسطه مختلف
برای  عرب دانست. قطر درتالشیهاملتیحام عنوان دادن خود به ننشا و یامنطقه اعتبار کسبو

 عمدهیگران باز از قطر .است یهمکار یشورا عربستان بریلی تحمی هاتیاسس ازچارچوب خروج
 ادو ارتش آز ینالمسلمناخوا ازجمله یسور از معارضان بوده، مخالف بشار اسد ویه سوربحران

 :Mohammadi & Ahmadi, 2018)؛(195-169: 1394، محمدی و احمدی)کرد یمیت حما یهسور
 نقش که داشت آن بر را قطر حاکمان ،عربی تحوالتو سرعت  آفرینی قطرنقش. (195-196
 بلندپروازی دهندةنشان ،منطقهدر  حوادثگستردگی .ایفاکنند تحوالت این در متفاوتی و چندجانبه

عبدخدایی و ) است کشوراین های متعددنقش برای ایصحنه عنوانبه سوریه تا مغرب از قطر
 .(Abdkhodaei and Tabrizi, 2015: 185)؛(185: 1394، تبریزی

بحران از ین ا. بود قطر یمتحر فارسخلیج یهمکاریدرشورا یدودستگ یشه، ر2019یل اوا رد
، کردند کشور را ممنوعینابهسفر و خود را با قطر قطع روابط ،1چهارکشور کهآغاز شد 2017ژوئن
به تالش  چهارکشور را متهم . دوحهیدندکش یرونخود را بیهایهو سرما نموده جخود را خاراتباع

 یاقتصادازمنابع یبرخوردار یلبه دلکرد. قطر قطر در ینظام یریدرگی و ارزبحران یجادابرای 
-یگاهپا یزبان . دوحه مکندمقاومت هایمتوانست درمقابل تحر یافرامنطقه متحدان مهم و گستردة

خود با روابط ترشد ویقعمبحرانآغاز  از یهترک-رقط است. اتحادیانهدرخاورم متحدهیاالتا ییهوا
اعتراض یهوترک یرانبا ا قطریک نزد روابط بهعربی  کشور چهارت. اس یدهبخشیم را تحک یرانا

یکنزد یوندهایپ سمتعربستان، دوحه را بهیازسوی قطر تجاریرهای ساختن مس داشتند؛ مسدود
 .(Kinninmont, 2019: 3) دو کشورسوق داد یناتر با 

 از کرد. بروز 2017یم 20یاض دررسفر ترامپ به ازپسچهارجانبه عربی  و طرق یانم تنش
ین بحر امارات و عربستان،قطر و یانم فارسخلیج  یهمکار یشورا درترامپ، تنشر سف یامدهایپ

« خوب»را  یرانو روابط با ا یدنام« بزرگقدرت»ا ر یرانا، 2قطر یرشد. امآنها همراه  بایز ن که مصربود
گرفت یدهآن را ناد توانیاست و نمی برخوردارامنطقه یتاز اهم یرانا»گفت  قطر ریکرد. امیفتوص
عربستان،  تندبا واکنش نظر اظهار ینا .«استیرتدب دور ازحکمت و به کشوریناوضاع با ا یدتشدلذا 

 .روابط خود با دوحه را قطع کردند 2017ژوئن  5از  ین کشورهامواجه شد و ا و مصر ینامارات، بحر
 

 گیرینتیجه
 بوده: در خاورمیانه، مبتنی بر دو راهبرد عمده 2002سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه از 

صفر کردن مسائل با همسایگان و سیاست عمق استراتژیک. سیاست خارجی ترکیه در منطقه و در 
                                                           

 و مصر بحرین عربستان، امارات، .1
 یثانآلحمدیم بنتمیخ ش .2
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 ابعاد معنایی و هویتی استوار است  انه، بر تعامل با کشورهای خاورمی
و راهبرد  انگاریدر چارچوب سازهعربستان سعودی -سیاست خارجی ترکیه در رابطه با قطر

ها و پیشینة تاریخی انگاری، ارجاع به هویت. بر اساس نظریة سازهاست تحلیل قابل گرایینوعثمانی
اران، شکل دهنده سیاست خارجی است. از گرایی، و نگرش هویتی سیاستگذو تأکید بر  هویت

اند، روابط آنکارا با این دو کشور نیز هایی از امپراتوری عثمانی بودهبخش آنجا که عربستان و قطر 
 در سطح مناسبی قرار داشته است.

عربی در  بهاررو به گسترش بود اما با وقوع  بهار عربیتا قبل از  ،قطر-روابط ترکیه و عربستان
رخ داد. عربستان به دلیل  مهمی در سیاست خارجی این کشورها و شمال آفریقا، تغییرات خاورمیانه

کشورهای منطقه رهبری، ایدئولوژیکی، ژئوپولیتیکی که برای خود قائل است مدعیجایگاه مذهبی
احیای شکوه متصور برای خود،  و جهان اسالم است. ترکیه نیز با توجه به گذشته تاریخی و هویتی

دار رهبری کشورهای اسالمی به عنوان الگویی را در سر دارد و داعیه مت امپراتوری عثمانیو عظ
-ربی و حمایت ترکیه از جنبش اخوانهای عان و مدرن می باشد. با وقوع خیزشاز کشور مسلم

، ترکیه از طریق ارسال مواد غذایی، جانبه عربیالمسلمین و به دنبال آن تحریم قطر از سوی چهار
کنون با قطر به عنوان متحد های مالی به قطر روابط نزدیکی را تاپایگاه نظامی، و حمایتد ایجا

، موجب تیرگی 2017در سال این اقدام ترکیه در کمک به قطر ای خود برقرار کرده است. منطقه
اختالف و قطر از نظرتاریخی دارای روابط حسنه با ترکیه بوده است.  روابط ترکیه و عربستان شد.

 ایدئولوژیکی سیاسی، اختالفات از جمله فارسخلیج حوزة عربی برخی کشورهای میان چنددستگی
 شدهفارسخلیج  سیاسیاوضاع شدنای باعث بحرانیمنطقهنفوذ  سر بر هاآنرقابت و عربستان-قطر

 و زنده مجدداً  را قدیمیاختالفات ،همکاریشورایکشورهایدرونیروابط بر منفیتأثیراتضمن و
پس از بهار عربی عربستان و ترکیه به واسطه دیدگاه متضاد ناشی از تفسیر متضاد . نمود تشدید

 ایدئولوژیک دچار تضاد منافع شدند و موجب نزدیکی روابط ترکیه وقطر و ائتالف دوکشور شد.
انی هایش با اخوان المسلمین در پی ترویج و گسترش دیدگاه اخوترکیه با توجه به نزدیکی دیدگاه

ی به دنبال ترویج ایدئولوژی دیدگاه ایدئولوژیک مبتنی بر سلفی و وهاب و عربستان با توجه به
ساز رویارویی و تضاد منافع ریاض آنکارا و ها زمینهاختالف دیدگاهگری بوده است. این سلفی

 ساززمینه ض وریا-آنکارا منافع تضاد باعث گرایینئوعثمانی به بیانی دیگر ائتالف ترکیه و قطر شد.
 .شد 2017 درسال قطر با ائتالف به ترکیه ورود

 
 فارسیمنابع 

 ی. جهانیالملل نیب یها هیدر نظر انهیو ساختارگرا یواکنش یکردهایرو(. 1383اس ) ت،یاسم .1
تهران:  گران،یو د یترجمه ابوالقاسم رحمان .دیالملل در عصر جدنی: روابط باستیشدن س
 . یالمللنیب قاتیمطالعات و تحق یالمللنیمؤسسه ب
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ها و : شاخصهیترک یخارج استیدر س دیجد ییگرای(. عثمان1390ف. ) ،ییرضا ،ع. ،یدیام .2
 .252-231( 3)3 ،یفصلنامه روابط خارج. انهیآن در خاورم یامدهایپ

الملل به  نیاز روابط ب یسازه انگار هی(، تحول نظر1399م.ر. ) ،یلیم.، ما ادنورد،یص ینیحس .3
 .. 129-149(، 50)13، المللنیمطالعات روابط ب یفصلنامه علم ،یاسیمباحث علوم س

و عربستان  رانیا یخارج استی(. س1399باوند، د. ) داسیهرم ،ع. ،یازغند .،ل ،یخدابخش .4
 . 95-77(، 2)17 ،یالمللنیمطالعات ب صلنامهف(. 2011-2019) هیدر مورد تحوالت سور یسعود

بر روابط  دیبا تاک هیقطر در واکنش به بحران سور یپلماسید لی(. تحل2018ر.) ا،ینیامیالت ،.ا رج،د .5
 . 54-23(، 3)7، جهان اسالم یاسیفصلنامه مطالعات س. یقطر و عربستان سعود یاسیس

 ؛یقطر و عربستان سعود یاسیروابط س ی(. بررس1396. )یح.، فروزان،  ا،یع.، مسعودن ،یشاهیلاع .6
فصلنامه . 2017تا بحران رابطه در ژوئن  یاسالم یداریاز ب یاسیتا گسست س ییهمگرا نییاز تب

 . 72-49(، 24)7 ،یعموم استیس یراهبردمطالعات 
پس از تحوالت  نینقشه خالقانه قطر در مسئله فلسط ی(. بررس1394ز. ) ،یزیم.، تبر ،ییعبدخدا .7

 . 200-179(، 15)4 ،یراهبرد استیس قاتیفصلنامه تحقمنطقه. 
. آن ای منطقه پیامدهای و سعودی عربستان خارجی سیاست در هویت(. 1396) .م علیخانی، .8

 .210-180(، 3)14 ،المللیبین مطالعات لنامهفص
آن  ریبا عربستان و تأث یاسیقطع روابط س ک،یتیژئوپل لی(. تحل1394.)یا ،یاحمد ،ح. ،یمحمد .9

 ،(28)8 ،یعموم استیس یمطالعات راهبرد صلنامهففارس.  جیخل یهمکار یشورا ندهیبر آ
187-206  

و  هیترک کیاستراتژ سهیمقا یقیتطب ی(. بررس1396ه. ) ،یزاده، ع.، فالح انیا.، طحان ،یزدانی .10
 .196-169(، 23)6، جهان اسالم یاسیمطالعات س صلنامهف .هیدر بحران سور یعربستان سعود
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