
Patterns of Friendship and Hostility in the 

relations between Saudi Arabia and Syria in 

the security complex of West Asia 

Seyed Morteza Oreizi Maybodi 

Corresponding Author, PhD Candidate in Regional Studies, University of Tehran, 

Tehran, Iran. mortezaoreizi@gmail.com 

Seyed Hamzeh Safavi 

Assistant Professor in Regional Studies, University of Tehran, Tehran, Iran. 

safavi@ut.ac.ir 

Abstract 

Relations between Saudi Arabia and Syria have experienced many ups and downs 

since the two countries entered the realm of national governments. The presence of 

Riyadh and Damascus in rival camps during the Cold War paved the way for 

divergence in bilateral relations. With the rise of the Ba'ath party in Syria in 1963, 

relations between the two sides became strained. with the beginning of the Syrian 

crisis, Riyadh became one of the main supporters of proxy war and the policy of 

regime change. However, with the acceleration of the political settlement of the crisis 

and the beginning of the period of economic reconstruction, the Saudis, like other 

countries in West Asia and North Africa, have taken the path of normalizing relations 

with Damascus. The main question of the present article is Why has the situation of 

divergence been the dominant strain in the relations between Saudi Arabia and Syria? 

In this regard, using the propositions of the regional security complex theory, the 

hypothesis is tested that the different roles of Riyadh and Damascus in the West 

Asian security complex, including their distinct position on the issue of the Israel-

Palestinian conflict, the transformation of Riyadh against The axis of resistance and 

Shiite geopolitic and the lack of cultural, religious, racial, divergence have become 

the dominant aspects of bilateral relations. The present article is descriptive and 

analytical and the required information is collected by library method and referring 



to valid internet sources. 
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 چکیده
هنو  لی فرام و عرصتز دوت روابط عربستان  عتدیدو و عتیراز ام م ن  ورود دو ر تیر بز در 

هنو رقی  در هنو  ادددو را تجربز ررده اعتت ح ورتتیر راند و د  تتر در اردو نهن تتی 

وزب بدث   آ د  رنرعتنم وا راای در  ننعتتند دوجننتز بیدح بن روو دورا  جنگ عترد م ینز

د  در عتتیرازر روابط دو فرم  ا تتن. پتتدح  یرومو انالمب اعتتم ی در اارا  و  بار  ننعتتتن 

هنو  و ن تتننزبر تنناتحند راهتردو نیز ام عتتیو رهترا  عتتدیدو     رولزتهرا  و د  تتر بز  

ر بن آغنم بحرا  عتیرازر راند بز اکی ام ون ین  اصتلی جنگ رونااماتهدادآ یز ادراک  ردادح 

وفصتش عتینعتی بحرا  و ر بن تسترا  روند وشونل نابنانینبای و عتینعت  تیییر رمات تتداش پتدح  

 ننند عتنار ر تیرهنو ویمه غرب آعتین و هن نیز بزبنمعتنمو اقاصتندور عتدیدو  هدورپترو   

ح  رعش اصلی  النتز ونضر اند رفازشی عنمو روابط بن د  ر را در  پمنل آفراالن  سیر عندو 

بیده  زاو عتیر  و عربستان  عتدید  نیغنت  در روابط ب زاعتی  رایوا را   یچرا وضتداان اعت  رز 

او اان فرضتیز بز هنو نظراز  جمیعز ا نیای  نطالز یرو ام  زارهرهبن به ارتتنطنادرا اعت  

هنو  افنود راند و د  تر در  جمیعز ا نیای غرب آعتین  پتید رز نالشآم ی   باپتاز  ی

در  ندار  و د رعتنم  رنیفلستط  -یستایینیصته  تاهن در قتنل  ستللز رمآ  زا یضت   امن امجملز

ی فرهن یر  بهتیر نژادور وا راای همتستا و فالدا    دزیپت  کیایبرابر  حیر  النو   و مئی ل

ح  النتز ونضتر تیصتیفی و تحلیلی بیده و را بز عتیاز غنت  در روابط دو فرم تتداش ررده اعت 

 پیدحاو و  راجدز بز  ننب  اانارنای  داتر  ردآورو  یافمعند  یردنینم بز روش رانبخننز

اور اارا ر  حیر عربستتتاتن  عتتتدیدور عتتتیراتزر  جمیعتز ا نیای  نطالتز  :هتنو رلیتدووامه
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  الد ز

نف ذ ستتننی در جناس عرو و جناس استتست دستتنیابی به   بنا برعربستتناس ستت  د   
داف خ د قرار داده و بتا ت جته بته ایفتا   ا  را در کتان س اژتم ق یتت ژمم س منقهته

نهشی مح ر  در راژبرد غرو آسیایی آمریکا، ژم اره در کان س مناقشات و مسائل  
»شتتت را   ازجملتها  قرار داشتتتنته استتتتی نهد ریتای در ترتیبتات ننتاد   منقهته

 احتاهته در کنتار    3و »کنفرانس استتتسمی   2، »اتحتادیته عرو 1فتار« ژمکتار  خلی 
گر  دار شتتتدس »م ازنتهمستتتی هیتت آمریکتا بته پتادشتتتاژی ستتت  د  جنتت عنتده

در محیط غرو آستیا و شتمال آفریها و وابستنحی حکات مرتجه جناس   4غیرمستنهی« 
 کندیژا  ماهی و سیاسی ریای اژمیت این کش ر را دوچنداس میعرو به حمایت

س ستت  د  و پموژد حاضتتر به بررستتی و واکاو  ع امل مبرر بر روابط عربستتنا
، نهد منغیرژایی چ س ایدئ ه ژ ،  ارتباطنیدراپردازدی جمن ر  عربی ستت ریه می

منتافه ملی و اژتداف ملی، مهتدورات داخلی و محتذورات ختارجی در ستتتیتاستتتت 
ژتا بر منتاستتتبتات دوجتانبته  ختارجی ریتای و دمشتتتأ و تترریر ژریتن از این مبهفته

ژا  ستتننی جناس عرو رتقد  زمرهو ارزیابی قرار گیردی ستت ریه در   م ردستتنجد
 -مناقشته اعراو ازجملها   آید که دیدگاه خاصتی نستبت به مستائل منقههشتمار میبه

و  5رژی« صتتنی نیستتنی، م ضتت ی فلستتقین، ناستتی ناهیستت« عربی، »مح ر مهاومت 

 

1- Gulf Cooperation Council 

2 - Arab League 

3 - Organization of Islamic Cooperation 

4 - indirect balancing 

5 - Axis of Resistance 
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ژتا  متنل  داردی در این میتاس،  اهملتل در دورهبنتد  ناتات بینستتتاخنتار و ققت 
ژا   ا  و اوه یتاهمللی و منقههژا  بینأ در نا«ژا  منفاوت ریای و دمشتنهد

  تمتایز در ادراکتات رژبراس و منتافه راژبرد ، محرو ن عی برمبنتا  ژتاآسمنفتاوت  
 واگرایی در روابط دو طرف ب ده استی

ی  دژ ستازماسژا نه تمرکز صترف بر استناد و مدارو تاریتی بلکه  در گردآور  داده
ی  دژ ستتتازمتاسمتدنار استتتتی    1 مکنت  کنننتا نار  »  ژتا مقتاهت  در قتاهت  گزاره

استتت که نتستتت، روابط تاریتی و اهح ژا  دوستتنی و  صتت رتنیبدمقاه  نیز  
گیردی در گات ب د ، نهد  ی قرار میم ردبررستدشتمنی عربستناس ست  د  و ست ریه  

گردد و ستنس ژمبستنحی  ت زیه قدرت در اهح ژا  دوستنی و دشتمنی ارزیابی می
،  ت یدرنناشتت دی  ، نماد  در روابط عربستتناس و ستت ریه تحلیل میفرژنحی، مذژبی
 یابدیشده خاتمه میبند  از مقاه  طرحفصل با ارائه جمه

 چارچ و نار  -1
ژاستت  ا  از دوهتمجم عه  3ا مجم عه امنینی منقهه  2  ت ری  بار  ب زاس،برمبنا

استت که   دهیتندرژ«چناس   ژاآس  ژردوعمده امنیت، فهداس امنیت یا  که فرایندژا 
ی  قرارداد ی م ردبررستتتت اس جدا از ژ«  را نمی ژاآسمستتتائل و م ضتتت عات امنینی 

ا   بتا ارائته ت ری  جتدیتد  از مجم عته امنینی منقهته  وی ر  4اوهته وی ر »ب زاس و  
تحلیتل امنینی خ د وارد نم ده  عسوه بر بتازیحراس دوهنی، بتازیحراس غیردوهنی را در  

ژا  امنینی در  زیرشتتاخها  از طی  گستتنردهتفستتیر  م ستته از امنیت،    ارائهبا  و 
 & Buzan)  قراردادندم رد شتناستایی  را ی قیمحستتیزح زه اقنصتاد ، اجنماعی و  

Weaver, 2003, p.15)ی 
ا   منقههب زاس، جناس را به ژفت منقهه جداگانه تهستی« کرده و م نهد استت که ژر 

حل منازعه بین مناطأ از یکی به دیحر     هیشتفرم ل امنینی خاص خ د را دارد و  
غرو آستتیا و شتتمال آفریها مانند مناطهی چ س آمریکا،   رونیازانیستتتی   «یت مقابل

 

1 - Copenhagen School 

2. Barry Buzan 

3- Regional Security Complex Theory (RSCT) 

4. Ole Waver 
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اروپتا، آستتتیتا  شتتترقی، آفریهتا و آمریکتا  جن بی فرم ل ویمه امنینی داردی و  
کند و بر این باور است که مه التی  ا  را بسیار پررنگ میژا  دروس منقههمشابنت

غرو   تستتترعتبتهاهمللی  ژتا  ق می، ملی، دینی، متذژبی و بینچ س تتداختل جریتاس
(ی 138ی ص  ،1390اند )ژاشتمی، آستیا را دستنت ش منازعات خ نین و مداوت کرده

  ازجملهومرج  مجم عه امنینی غرو آسیا با جنگ زاده شد و ابنات، پیچیدگی و ژرج
رودی این منقهه کان س منازعات مرز  و می به شتتمارژا  امنینی عمده آس شتتاخص

ا  واقه در این منقهه با یکدیحر   که تمامی کشتتت رژاگ نهبهستتترزمینی استتتت 
 اخنسفات مرز  دارندی

در نحتاه ب زاس، درو رفنتار تمتامی بتازیحراس دوهنی و غیردوهنی مشتتتروط بته فن«  
ی عدت ت زیه یکستاس وابستنحی منهابل امنینی ژاستتآساهح   وابستنحی منهابل میاس 

بتاعت     ژتاآسریز   اهملتل و تن ی جغرافیتایی این اهح ژتا بته ژمراه اقنتدارگ در نا« بین
منقأ   حریدعبارتبها  ظن ر پیدا کندی ژا  منقههبند دستتنه  صتت رتبهشتتده تا 

و در    شتدهلیتحلمراتبی شتدس ستق  پیچیده وابستنحی منهابل امنینی منجر به ستلستله
امنینی منهابل  ا  بننرین امکاس را برا  تحلیل وابستنحی  منقههاین چارچ و، ستق  

تنیده روابط میاس بازیحراس (ی شتتبکه درژ«Buzan & et al, 1998,p.11کند ) فراژ« می
ا   پی ند خ رده و مجم عه باژ« ژاآسشتتت د تا امنیت واقه در ین منقهه باع  می

مجزا از ستتایر بازیحراس و مناطأ ایجاد شتت دی مناستتبات درونی بازیحراس مجم عه  
تر از روابط بتازیحراس بیروس از آس استتتتی چنین منتاستتتبتات مراتت  ق  امنینی بته

گیردی بته عبتارتی، می  نشتتتیتتقتدرتمنتد  از تترریر و تتررر واحتدژتا  یتن مجم عته  
وضتتت یتت یتا م ق یتت ستتتایر  ژرگ نته تغییر در وضتتت یتت یتا م ق یتت یتن بتازیحر، 

 ی(Buzan & Weaver, 2003,pp. 47-48دژد ) بازیحراس آس مجم عه را تغییر می
ژتا  مشتتتنرو، تتاریخ، جغرافیتا،  بته اعنهتاد ب زاس، در ت ری  منقهته بتایستتتنی دغتدغته

فرژنگ و ژ یت مشتتتنرو و خاطرات و ستتترن شتتتت مردماس آس منقهه را مدنار 
ا ، یتن ناتات امنینی استتتت کته  نیتت منقهتهبنتابراین، از منار تی ر  ام  ؛داشتتتت

تتاریتی،    ازنارکشتتت رژتا  واقه در آس، اوالد دغتدغته امنینی مشتتتابنی دارنتد، رتانیتاد  
دژنده آس اند و واحدژا  تشتکیلجغرافیایی و فرژنحی دارا  سترن شتت مشتنرکی
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منا ر ترمین ژا  یکستتاس از تندیدات، بهژا، ادراکات و برداشتتتبرحستت  نحرانی
دژنتد )مراد  و حفظ خ د تن بته ق اعتد و ستتتازوکتارژتا  مشتتتتص می  امنیتت و
گیر  مرزژا  مصتتن عی در مجم عه امنینی (ی شتتکل129ی  ص  ،1394نیا، شتتنرات

صتتت رت  ژتا و منتازعتات فرژنحی و ق می بتهستتتاز تتداوت تندغرو آستتتیتا زمینته
ژا  ژ ینی و شتکاف ملت و دوهت شتده استتی ستق  دیحر  از این م ضت ی  بحراس
گفنمانی و ژا  دروسژا  فروملی، تشتدید رقابتی ند بازیحراس منقهه با ژ یتدر پ
  تی رؤ قابلگر از م ادالت قدرت و امنیت غرو آسیا  ژا  مداخلهبردار  قدرتبنره
 استی

ا ، مفن ت و مستتیله ققبد را در ستته ستتق   ب زاس در ناریه مجم عه امنینی منقهه
ژتا کنتدی ابرقتدرتا  تحلیتل میژتا  منقهتهژتا  بزر  و قتدرتابرقتدرت، قتدرت

ژا  ناامی، ستیاستی و اقنصتاد  داشتنه و ت انایی اعمال ژا  وستی ی در ح زهقابلیت
ژا  ژا، ظرفیتژا  بزر  نستبت به ابرقدرتاهمللی دارندی قدرتآس را در ستق  بین

اهملتل دارنتد و هزومتاد ح تتت ر ف تاهی در فراینتد  ژتا  کمنر  در ناتات بینانمنتدو ت 
  ،ت یتدرننتااهملتل نتدارنتدی  بین  رونتدژتا  اقنصتتتاد  تمتامی منتاطأ ناتات  و کردس  ینیامن

کننتد  ا  ت ری  میا ، ن ی ققبد را در ژر مجم عته امنینی منقهتهژتا  منقهتهقتدرت
خ د در    اسیتدوهتت نستتتبتت بته ژمنتا  نیت   متاد  ژتا ییت انتا  زاسیمو در ت ری  آس،  

ا  ب ده و حائز اژمیت استتتی ظرفیت این بازیحراس محدود به ستتق  منقههمنقهه  
ا  بن انند ژا  منقههقدرت  کهیدرصت رتدر ستق  جنانی قادر به کنشتحر  نیستنندی  

امنینی کردس در آس منقهته را داشتتتنته بتاشتتتنتد    ی از فراینتدژتا ت جنقتابتلمیزاس  
 ,Buzan & Weaverدژند ) واکند نشتتاس می ژاآساهمللی به ژا  بزر  و بینقدرت

2003,pp. 34-37ی) 
از روابط    اشتبکه  ژایی چ س وج ددارا  مشتتصته   امنقهه  ینیمجم عه امن هینار
منهابل    یوابستنح ، واحدژا اسیم ییایجغراف یکینزدی،  استیست  واحدژا  اسیم  ینیامن
احستا« ،  اندداده لیمجم عه را تشتک  از کشت رژا که اع تا  یگروژ  اسیم  دیشتد
بته میزانی کته تنتدیتدات ستتتیتاستتتی و ناتامی، بتازیحراس و  تر« منهتابتل  ایتو    دیتتنتد

دژد، استتی از این منار، اهح   دوستنی و دشتمنی  مجم عه را تحت ترریر قرار می
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دژند در قاه   چندین دوهت ضتت ی  را پ شتتد میا  که  دو قدرت رقی  منقهه
 ین مجم عه قابل تبیین و واکاو  استی

 روابط تاریتی و اهح ژا  دوسنی و دشمنی عربسناس و س ریه -2
  عرصتهدر  ژاآسژا   ژا و دشتمنیروابط تاریتی کشت رژا م یار مناستبی برا  دوستنی

عربستناس ست  د  و ست ریه   آوردی روابطمی  به وج داهمللی ا  و بینمناستبات منقهه
ژا  ژا  ملی، فراز و نشتتی از زماس استتنهسل و ورود دو کشتت ر به عصتتر دوهت
یی عربی از ستت    گرا  یب ثمن دد  را پشتتت ستتر گذاشتتنه و به جنت نمایندگی  

در قبال مستتتیله رژی«    ژاآسا  دو طرف و م ضتتته منمایز ستتت ریه، رقابت منقهته
در برابر مح ر مهاومت و ژئ پلینین    فلستقین و دگرستاز  ریای -صتنی نیستنی

شتی ه ژم اره در بستنر واگرایی جریاس داشتنه استت؛ ژرچند که ع امل ژمستاز و 
خ ردی در ادامه به واکاو  ژرین ژمحرا نیز در روابط دمشتأ و ریای به چشت« می

 ش دیاز این م ارد پرداخنه می
 گرایی در اهح ژا  دوسنی و دشمنینهد ب ثی -2-1

کار عربستتناس گرا  ستت ریه در برابر ژ یت ستتننی محافاهر و ب ثیژ یت ستتک ال
حزو نی ب ت  در جنتاس  ن عی واگرایی را در روابط دو طرف ایجتاد کرده استتتتی  

عربستتناس  و با عراق، اردس، هبناس، ت نس ستت ریهروابط  و   شتتدت منزوعرو به
با   دمشتأباع  شتد که   یجناح چپ افراط یخارج  استتیققه شتدی ست   ست  د
و آهماس   اینانی، برآمریکا منحدهاالتیامانند   یغرب  رگذاریترر   از کشتت رژا  اریبستت
بسفاصتتله پس از به دستتت آوردس قدرت، رژبراس ی  برقرار کند  یکینزد بطروا  یغرب

آغاز کردند و  رژبراس آسخانداس ست  د و  هیرا عل  دیشتد  یغاتیتبل ستحم  نی ب ثی
ی پادشتاه عربستناس  ف ال شتدند یربات پادشتاژ منا ر ت ت ی به ار خرابک   ژاستل ل

کمن و دو کشت ر را هغ    تجار   ژا، ت افهنامههیست ر ژا استتیدر واکند به ست
ی پادشتاژی ست  د   قرارداد کار  دستن ررا در   هیمتاه  ست ر   ژابه جناح   اقنصتاد

ب د  نی ب   از قدرت   تشتتکیست و حک متخ استتنار حذف  در این مهقه زمانی
 (Mann, 2006,p. 761)ی 

ژا  آغازین استتتنهرار ناات حزو ب   در ستتت ریه اتتاذ دو اهح   نا« در ستتتال
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در جنت از بین بردس تندید ی قراردادمنفاوت روابط ریای و دمشتأ را تحت ترریر 
ا  انهسبی منشتتتکل از ژا  ستتتلقننی، حزو ب   ستتت ریه تسش کرد جبنهرژی«

  عرو ایجتاد کننتدی انتدکی پس از رو  کتار آمتدس حزو ب ت ،  کشتتت رژتا  متنل
را  ژاآسا  از جلستتات خ د را با رژبراس عرو آغاز کرد که  رژبر  حزو مجم عه

   ستت  د  یپادشتتاژژا  منقهه نامیدی شتترکا  احنماهی خ د در مبارزه با پادشتتاژی
اتحاد » نی دجایا  صتلیف ملنقراردادی   دستن ر کاررا در  یجبنه انهسب نیبه ا  پاستخ
برجناس عرو یستتت«  ناصتتتر یانهسب  ات م جریترر   یت تتت   منا ربهرا   ی استتتسم
و   عربستناس ست  د  تیاز م ق    دفای  اصتلی ملن فیصتل،ی ژدف  ی کرددژستازماس

از ژدف  نیعربستناس ب دی ا  رهیجزفار« و شتبه یدر خل  یانهسب  ام اجدر برابر    راسیا
گردید یمحهأ م  یاستتسم مللبا    عربستتناس ستت  د یاستتیروابط ستت  تیته   طریأ

 (Mann, 2006,p. 763)ی 
 ترریرات ناسی ناهیس« عربی بر اهح ژا  دوسنی و دشمنی-2-2

عن اس تننا کش ر عربی به جایحاه منحد راژبرد  عربستناس این م ضت ی که ست ریه به
م ردنار خ د  عن اس تندید  برا  ستتت دا  رژبر  نا« عربی  ایراس رستتتیده را به

ژا دروازه ورود ایراس به جناس عرو و نهقه اتصتتتال بیندی ستتت ریه برا  ستتتالمی
زاده،  جم هراژبرد  ایراس به منقهه مدینرانه و خاور نزدین ب ده استت )درج و امات

مثابه رژبر جناس اژل ستنت در  (ی عربستناس ست  د  با تلهی از خ د به91، صی1396
عربی تسش داشتنه با ت ت ی  یا از میاس بردس دوهت  راستنا  استنهرار نا« مقل و  

ایراس را در غرو آستتیا منار کندی ریای ژمچنین بر آس  به رشتتداستتد، قدرت رو  
ستت ریه  نفه خ د رق« بزندی  ا  را در جدال شتتی ه و ستتنی بهاستتت تا م ازنه منقهه

ق می و مذژبی بستتنر مناستتبی برا  پرورش و ت ستت ه اهح   نا« ستتلفی   ازنار
تغییر در نا« عربی از زمتاس وق ی  آیتدی  شتتتمتار میستتت  د بتهنار ختانتداس آلم رد

تح الت بیدار  استتسمی در غرو آستتیا و شتتمال آفریها از برجستتنحی بیشتتنر  
اتحادیه    ازجملهبرخ ردار شتده استتی عربستناس ست  د  از ترتیبات نناد  اعراو 

رغ« وج د  تی بهمنا ر افزاید فشتتار بر دوهت بشتتار استتد بنره گرفنه استتعرو به
در میتاس کشتتت رژتا  عربی و ظن ر بتازیحراس جتدیتد متدعی در    ژتا  جتد شتتتکتاف
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ویمه امارات منحده عربی و ققر، ریای بر آس استتت تا نا« مقل و  جناس عرو به
ژا  فرژنحی، اقنصتاد  و ستیاستی این کشت ر  عربی خ د را با استنفاده از ظرفیت

ت ژئ پلینین و ژئ استنراتمین ست ریه در  ، م ق یحالنیبااریز  و ت هی  نمایدی  پی
ژا در مجم عه امنینی غرو اژداف و منافه ستت  د  جانبهنجناس عرو پیحیر  ی

 برا  اننتاو یعرب  کشت رژاآستیا را غیرممکن ستاخنه استتی تصتمی« مشتنرو 
  ن یو ژمچن 2022عرو در ستال   انرژ دکنندگاسیت ه  شت را سیعن اس رئبه  هیست ر

جم ی حاکی از عزت دستتنه  2024ستتال   یعرب   کشتت رژا   نرژکنفرانس ا برگزار 
 برا  ادغات مجدد س ریه در ساخنار امنینی و سیاسی جناس عرو استی

 کار  دینی و اهح ژا  دوسنی و دشمنی در روابط دمشأ و ریایمحافاه -3-2
، برا  حفظ وضه م ج د  چندسنهعربسنانی با    گذاراستیسدر ین تص یر سننی،  

غرو آستیا، در جناس سترگرداس استتی تصت یر یادشتده، گذشتنه از میزاس انقباق با 
ترین اصت ل و ابزارژا  ژا و تح الت ستیاستت خارجی عربستناس، اصتلیواق یت

(ی 99، صی  1395کنتد )احمتدیتاس،  ستتتیتاستتتت ختارجی ستتت  د  را ترستتتی« می
نده وضتتته م ج د و نا« و ربات عن اس عامل بر ژ« زنتصتتت یرستتتاز  از ایراس به

ی، کشتتنارجم  ژا   اهمللی در قاه  نهض ق اعد مرب ط به منه اشتتاعه ستتسحبین
به کاژد    تیدرننام ازین حه ق بشتتر و حمایت از کنشتتحراس مستتل  غیردوهنی  

شتت دی در این ستتناری ، ریای  ا  منجر میژا  منقههنهد ایراس در مدیریت بحراس
  جمن ر  استسمی ایراس و مح ر  ستاز  ینیامن  استتیاستببر آس استت تا با ژمراژی  
کتار در برابر رژیتافتت  و محتافاته  متذاکرهقتابتلمثتابته اهح    مهتاومتت گفنمتاس خ د را بته

کتارانته  تجتدیتدنارطلبتانته ایراس برجستتتنته نمتایتدی در م ارد  ت هیت  اژتداف محتافاته
 2010وست   کند تناجمی ست ق داده استتی از ستال را به ستمت ژاآسژا ست  د 

تدری   شتتمال آفریها آغاز گردید، به  ح زهتدری  از که تح الت بیدار  استتسمی به
منحداس ستننی عرو در ت نس، مصتر، یمن،    سته ط دومین وار جهیدرننژا  ست  د 

ستتت داس و ستتت ماهی خ د را درگیر در ن عی تنحنا  راژبرد  دیدندی دوهت اوباما 
ژا  امنینی ریای نشتتاس داد و در  ژا و دغدغهحستتاستتیت کمی نستتبت به نحرانی

نشتتینی آمریکا و ع ی پادشتتاژی ستت  د  تسش نم د خر قدرت ناشتتی از عه 
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داخلی    ح زهنی جناس عرو را پر نمایدی تمرکز قدرت در ژا  ستنفروپاشتی قدرت
  دورهداشتتنه استتتی در   ستتلماس بنتناجمی محمد    درکندا  کنندهنیز نهد ت یین

 تناجمی را کس  کردی استیباسترامپ نیز ریای ژمراژی آمریکا 
ا  ایراس بر پایه منافه و مصتتتاه  عربی و منقأ ریای در برخ رد با برنامه ژستتتنه

جت متحت ر  ژتمتچتنتیتن  ضتتترر  بتته  راژتبترد   قت ا   مت ازنتته  خت ردس  بترژت«  از  لت گتیتر  
کار عربی استتت که داعیه رژبر  آس را داشتتنه استتتی این منقأ و مفن ت  محافاه

کنتد کته جنتاس عرو در قبتال ایراس رویکرد  اتتتاذ کنتد کته  غتاهت  ایجتاو می
   مرات فار« در ستتلستتلهکننده امنیت مجم عه امنینی خلی کننده و ت تتمینترمین

نار دارند که  بنابراین اغل  کشت رژا  عربی اتفاق ؛ا  باشتدقدرت و امنیت منقهه
  باشتتد که دستتنیابی جمن ر  استتسمی به  اگ نهبهرویکرد و م ضتته اعراو باید  
ا  و ا  م ج  کاژد قدرت و تنزل منزهت منقههفناور  چرخه ستت خت ژستتنه

 (ی119، صی 1396  و کاظمی، احمد  دیمفنش د )   ژاآساهمللی بین
 رژی« صنی نیسنی -منازعه فلسقین -2-4

ی ه استتداشتن  هیو ست ر  در روابط عربستناس ست  دنهد مح ر   نیمستیله فلستق
ژا  رژی« با اعراو ریای و دمشتأ از زماس ترستیس رژی« صتنی نیستنی و درگیر 

در جناس استست    کنندهاندی ریای نهشتی ت ییننهد کلید  در این م ضت ی داشتنه
بر آس استتت مسحاات مدنارش در مناقشتته    جنتنیازابرا  خ د قائل استتت و 

رژی« صتنی نیستنی با فلستقین مدنار قرار گیردی دمشتأ نیز تسش کرده در راستنا   
عن اس ین کارت باز  ، از حما« به1فلستقین )ستاف(  بتد آزادمهابله با ستازماس 

،  ستیاستت پدرش حافظ   ادامهدی بشتار استد در در م ادالت داخلی فلستقین بنره گیر
و ایفا  نهد ف ال در این مناقشته را   کرده  یم رف  نیفلستق   عن اس صتداخ د را به
عسقته    حرنحرش نشتتتان  نیی اکنتدقلمتداد می هیتگستتتنرش جن و ستتت ر  منرادف بتا
نف ذ    ارتها   برا از آسکه    ب د نیام ر فلستتتق به  هیگستتتنرده ستتت ر نیاستتتنراتم
 ,Pettengill and Ahmed)  دشتتیاستتنفاده م  ورا  قدرت واق ی دمشتتأ نیاستتنراتم

2011,p. 14  بند  و در این میاس، نهد و جایحاه منفاوت ریای و دمشتأ در قق (ی

 

1 - Palestine Liberation Organization 
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   دسن ر کارژا ا  غرو آسیا، ژرین از م ض عات و  ساخنار قدرت و امنیت منقهه
ل کرده استتتتی در رابقته بتا منتاقشتتته  ا  را بته مجرا  واگرایی دو طرف تبتدیتمنقهته

رژی« صتنی نیستنی، دمشتأ م ضته نزدیکی به ستیاستت مح ر مهاومت و  -فلستقین
رو آس از ریای و جبنه دنباهه آنکهحالجمن ر  استسمی ایراس اتتاذ نم ده استت 

 فن  حمایت کرده استی ازجملهژا  رقی  در این زمینه ائنسف
عن اس منحد راژبرد  خ د در  اند فن  را بهط ر ستتتننی، تسش کردهبهژا ستتت  د 
فلستقین مقرح کنند چراکه ریای روابط نزدین حما« با ایراس را تندید   مستیله

کندی درخ استت عربستناس ست  د  از ا  خ د قلمداد میجد  برا  م ق یت منقهه
ت انتد نهد مبرر  در  حمتا« برا  متذاکره و اتحتاد و ائنسف این جنبد بتا فن  می

ژا از طریأ برژ« ژا  حما« داشتنه باشتدی این اقدات ست  د ت اس و خ استنه ت دیل
ت اند به محدود شدس نف ذ حما« و ایراس  زدس م ازنه نیروژا  داخلی فلسقینی می

 یمنجر ش د
آمریکا و رژی« صتنی نیستنی نیز از حامیاس و مداف اس سترستتت راژبرد محاصتره  

بلته بتا مح ر مهتاومتت ب دنتد چراکته این ا  برا  مهتاحمتا« و ته یتت ائنسف منقهته
ناب د    دهیانشتینی از جنبد حاضتر به پذیرش خله ستسح، پایاس مهاومت و عه 

اعست   سیراکاندوهیزا به   صتلی، ست  د اهف2007  هیف ر 23در رژی« صتنی نیستنی نب دی 
اننتاو کند بلکه به یم تیحما  انهیتننا از روند صتتل  خاورمکه عربستتناس نه  کرد

بسفاصتتله پس از   عربستتناس ستت  د  نیگذارد؛ بنابرایاحنرات م زین نیمردت فلستتق
اظنار  بشتار استد   نیز مار«   5م افهت نکردی در    ینیبا اقدامات تنب  نیفلستقاننتابات  
در   ینیدژندگاس فلستقأ اننتاو رو  نیحما« در اننتابات فلستق   روزیپ  داشتت
به اخراج  تح الت یادشتده  ، حالنیی باا(Tianshe, 2010,p. 108)   مهاومت ب د ریمست

و حملته بته حمتا« و اع تتتا  آس در    1 ن ار غزه»محم د عبتا« و طرفتداراند از  
منجر شتتدی برآیند این وضتت یت به چاهد کشتتیده شتتدس ابنکار  2 کرانه باخنر »

فروپاشتید و   2007ستیاستی ملن عبداب ب دی دوهت وحدت ملی فلستقین در ژوئن 

 

1 -Gaze Stripe 

2 -West Bank 
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رویدادژا، مصتتر و اردس از   نیازاپسحما« ن ار غزه را تحت کننرل خ د درآوردی 
 یژا  حما« در ن ار غزه امننای کردندبه رسمیت شناخنن ف اهیت

حما« در دمشتأ    یاستیدفنر ست  که  2010از آغاز اعنراضتات ست ریه در ستال   تا پید
ژا و بردس شتکاف  نیاز ب  برا  هیو ست ر   عربستناس ست  د   ژمکار  قرار داشتت،

 2011در سال    کهیژنحامی  ب د حائز اژمیت  اریبس  ینیدروس فلسق   ژارقابت  لیت د
ستت ریه رستتید و   تح الت بیدار  استتسمی آغاز گردید و دومین   اعنراضتتات به

، حمتا« قرارداداهمللی  ا  و بیندوهتت استتتد را آمتاج جنتگ داخلی و رقتابتت منقهته
ا  در ضتدیت با ایراس قرار گرفتی با تغییر این آشت و به ین جنگ ط ر فزایندهبه

داخلی، حما« تصتمی« گرفت از متاهفاس ست ر  حمایت کند و عمسد روابط خ د  
خاهد   حاک« بر دمشتأ ب د، ققه کردی در ژمین ارتباط،را با تنراس که طرفدار دوهت  

مشت ل، رژبر دفنر ستیاستی حما«، دفنر خ د در دمشتأ را ترو و عازت دوحه شتدی 
جن بی   هیحاشتاز این زماس به ب د پی ندژا  شتاخه ستیاستی حما« با کشت رژا   

 نادر به عربستناس  در ستفر  2015در ستال فار« ته یت گردیدی خاهد مشت ل خلی 
 یبا ملن سلماس مسقات کرد  س  د
ستتلماس و ویمه پس از تثبیت وهی ند  محمد بن  کار آمدس ملن ستتلماس و بهبارو

مرات  قدرت خانداس ستت  د ، فشتتارژا بر ارتها  نهد و جایحاه و  در ستتلستتله
طلبانه وهی ند ج اس  ژا  فلستتقینی افزاید یافتی این امر در کنار اژداف جاهگروه

رود بته مجم عته امنینی شتتتامتات و خنثی کردس نف ذ ایراس در  و تسش و  برا  و
دوهت ترامپ برا   دستتن ر کارعیار و  با  عربستتناس از ژمراژی تمات  رهیجزشتتبه

شتده، عربستناس  ژا  فاش پذیرفتی بنابر استناد و گزارش پیشتبرد ستازش قرس ترریر می
ه ارزش کلی  طرح »م امله قرس  ب  ب دجهستتت  د  و امارات منحتده عربی به ترمین 

ژتا   انتدی در قتاهت  این طرح، ریتای ت ستتت ته پروژهمیلیتارد دالر من نتد شتتتده  50
اغ ا  مردت و   باژدفباخنر ، اردس، هبناس و مصتتر را  کرانهاقنصتتاد  در ن ار غزه،  

(ی  Middle East Monitor, 2020قرار داده استت )   دستن ر کارژا  فلستقین در گروه
گذار  اههاعده  ژا  قربانیاس بم ژمچنین برا  جبراس خستارت خان اده ژاست  د 

که ژدف ننایی خروج    1998ژا  آمریکا در تانزانیا و کنیا در ستتال  در ستتفارتتانه
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ستاز  روابط ست داس و رژی«  بتشتی به عاد ست داس از هیستت تروریستنی و رستمیت
 ,El-Sherbinyاند ) ردهمیلی س دالر پرداخت ک  335کند، صتتتنی نیستتتنی را دنبال می

 (ی2020
حما« از یکستت  درصتتدد استتت ن عی م ازنه میاس مح رژا  جمن ر  استتسمی  

ژا  ایراس و عربستناس ست  د  برقرار نماید تا از این طریأ بیشتنر  منافه و کمن
ماهی را جذو نمایدی ریای با حمایت از رژبراس شتتاخه ستتیاستتی جنبد حما« 

به نفه خ د و به ضرر شاخه ناامی   1خاهد مش ل درصدد است »م ازنه ق ا   ازجمله
ژتا  الزت گیرد، تغییر داده و زمینتهقرار می  تیتم ردحمتاکته عمتدتتاد از ستتت   ایراس  

د را فراژ« نمایدی حمایت از برا  مستتنهر نم دس دستتن رکار ستتیاستتی مقل و خ 
حما«، دمشتأ را در ن عی دوگانحی ستیاستی قرار دادی از یکست  با پشتنیبانی از این 

ن عی اقبال عم می در افکار عم می جناس عرو و اذژاس    هیست رجریاس ستیاستی، 
مردت ست ریه نستبت به ستیاستت خارجی ضتدصتنی نیستنی خ د را برانحیتت و 

اهمستلمین ست ریه با خانداس  درازمدت مبارزات اخ اس ، با ت جه به ست ابأحالنیدرع
  دی را افزا   هیست ر  نیاهمستلماخ اسقدرت  «یمستنهریط ر غبهاستد، چنین ستیاستنی 

برا    هبدوهن عی شتتمشتتیر   مثابهبهت اند اینکه مستتیله فلستتقین می  تیدرننا یدادمی
مستیله مزب ر واجد ن عی پرستنیم و اعنبار   ست عربستناس ست  د  عمل کندی از ین

نات انی عربستتناس، شتترایط  واستتقهبها  برا  ریای باشتتد و از ستت   دیحر منقهه
ویمه مح ر مهاومت و اجزا  آس رق« خ رده و نفه دشتمناس و رقبا  این کشت ر بهبه

ر  ا  قرا این امر ریای و منحداس آس را در تنحنا  ایدئ ه ژی« و استتتنراتمین منقهه
 دژدی

کننده در جناس عرو نهد منمی در  عن اس ین بازیحر ت یینعربستتناس ستت  د  به
رژی« صتتنی نیستتنی داردی در این راستتنا،   -دژی به روندژا  مناقشتته اعراوشتتکل

کننده ا  ت یینگراس و مجریاس منقههیکی از میانجی  مثابهبهحک مت ملن ستتتلماس 
ژا  فلستتقینی )فن ، حما« و جناد  هقرار دادس گرو  فشتتارتحتم امله قرس برا  
رو ریای  آوی  با کشت رژا  عربی دنباههستاز  روابط تلگر عاد استسمی( و تستنیل

 

1 -Balance of power 
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محمد بن ستلماس در  استتی    قرارگرفنه  م رداستنفاده)بحرین و در گات ب د  ک یت(  
به شتترایط    وعده داد که به ک شتتنر در راضتتی کردس محم د عبا«   2017ستتال 

ضتمن فراخ اندس   د     امپ برا  مذاکره کمن کندی وهی ند ستپیشتنناد  دوهت تر
میلیتارد دالر ب دجته ستتت  د ،    10در ازا  دریتافتت  بته و  وعتده دادمحم د عبتا«  

ژتا  ک شتتتنر را بنتذیردی محم د عبتا« امننتای و جزئیتات مبتادهته را فتاش کرد و ایتده
، 2021 تا 2020  ژاحدفاصتل ستالی م جی از خشت« در جناس عرو به راه انداخت

ستننامبر  15امارات )  یرا با چنار کشت ر عرب  ستاز ت افهنامه عاد رژی« صتنی نیستنی
من هد کرد؛  (  2021  هیژان   6( و ست داس ) 2020دستامبر    22(، بحرین، مراکد ) 2020

بتا ورود بتا دوره    ژتا  دروس عربی نب دی اب ظبیپتایتاس کشتتتمکد  منزهتهبتهامتا این  
ا  غرو آستتیا و ا  را در ام ر منقههجدید  از ستتیاستتت خارجی، نهد فزاینده

ژا   عنده گرفنه استتی گستنرش ح ت ر و نف ذ رژی« در زیرستیستن«شتمال آفریها به
فتار« و شتتتمتال آفریهتا کته بتا ت افأ آبراژتات انجتات گرفتت، بته مفن ت ایجتاد  خلی 

ناچار مسحاات راژبرد  ست ریه و عربستناس  به  تغییرات جد  در نا« عربی ب د که
دادی در رابقه با ستت ریه، تح ل یادشتتده واجد ستت  د  را نیز تحت ترریر قرار می

دنبتال کمرنتگ شتتتدس ژتا  فلستتتقینی بتهافزاید فشتتتار بر مح ر مهتاومتت و گروه
تتدریجی رویتا  ژمحرایی درونی اعراو برا  مهتابلته بتا رژی« صتتتنی نیستتتنی ب دی  

، گستنرش روابط رژی« با امارات با ت جه به قدرت اقنصتاد  باال  اب ظبی عسوهبه
آوی  در منقهته کمتن کرده استتتتی خروج رژی«  بته ادغتات فزاینتده و ستتتریه تتل

صتنی نیستنی از تنحنا  استنراتمین شتامات که با افزاید شتکنندگی دوهت ست ریه از 
 روندیار میشمژا  جدید منقهه بهت أت شده، بتشی از واق یت  2010سال 
 اهح   دشمنی عربسناس در قبال مح ر مهاومت -2-5

عربسناس س  د  نف ذ روزافزوس ایراس و مح ر مهاومت در منقهه را تندید  جد  
ی این دیتدگتاه در میتاس کشتتت رژتا  عربی ط رکلبتهی  دانتدبرا  امنیتت ملی خ د می

قبال حمله   اشتنباژات راژبرد  اعراو در  که عربستناس ست  د  رای  استت  ازجمله
ستاز تغییر م ازنه ق ا به  زمینه  2003در ستال  آمریکا به عراق و اعنماد به واشتنحنن  

و تشتتتکیتل   راسیا  ا نف ذ منقهته  دیافزا   کته صتتتحنته برا  ییجتانفه ایراس شتتتدی  
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بر این استتا«، اعنهاد بر این استتت که ایجاد خر  ی ژئ پلینین شتتی ی فراژ« گردید
مستتتی هیت به بازیحراس عربی برا  ایفا     احاههقدرت در کشتتت رژا  منقهه بدوس 

یتابی رقبتایی چ س ایراس منجر بته قتدرت تیتدرننتاا ،  نهد برتر در رونتد گتذار منقهته
 ش دیمی

 بنانه اب باع  شتتد کشتت رژا  عربی، دوهت استتد را بهحمایت ستت ریه از حزو
ا  م رد ستترزند  حمایت از این جنبد شتتی ی و دامن زدس به آتد بحراس منقهه

، استتد به اتنامات رژبراس عرو 2006روزه در ستتال  33قرار دژندی در پایاس جنگ 
پاستتخ دادی ملن عبداب که از ت ژین استتد عصتتبانی شتتده ب د، با عبداهحلی« خدات،  

 ار  شده ب د، دیدار کردیمن  2005م اوس ارشد حافظ اسد که در سال 
کار  تداوت بحراس ستت ریه ناشتتی از رقابت دو جریاس من تتاد »مهاومت  و »محافاه

عربی  در غرو آستتتیتاستتتتی در این میتاس، ستتت ریته در مح ر مهتاومتت از جتایحتاه  
ا  برخ ردار استت، چراکه حلهه اتصتال بین ایراس و ژئ پلینین و استنراتمین ویمه
هبناس و فلستقین استتی در نهقه مهابل، عربستناس ست ریه   عراق با مهاومت استسمی در

اب عتامتل کتاژد نف ذ خ د و را بته جنتت حمتایتت از جریتاس مهتاومتت و حزو
وج د آمده را امکانی برا  اننهات از ایراس و داند و فرصتتت بهمنحداند در هبناس می

-136:  1394نیا،  داند )مراد  و شتتنراتت هی  ستتیاستتت تغییر رژی« در ستت ریه می
بانف ذ  هابله  م ابزار  برا عن اس  ژا به ازنار ستت  د  هیجنگ ستت ربنابراین، ؛ (135
در عراق، ست ریه، هبناس، فلستقین و یمن محست و   ایراس و مح ر مهاومت   امنقهه
و  نیاستنراتم دیتند نی  هیدر ست ر راسیا  نف ذ،   عربستناس ست  د  ی براشت دمی
  تی بر اکثر  یمبنن «یژرین استتد و ظن ر  دوهت بشتتار بزر  استتتی ستته ط    ینیامن
  اییر  تیت اند م ق  ی، مباشد   عربسناس س  د  دوست و منحدکه    هیدر س ر  یسن

پرتاو نف ذ در عراق عمل کندی   عن اس ستتتک به  نیکند و ژمچن تیدر هبناس را تثب
 ژتا  از جنتاد  تیتاکته از راه دور، ازجملته حمت  تمتایتل داشتتتت  اییتر  بر این مبنتا،

خط هجستتتنین مح ر مهاومت را مستتتدود نمایدی در  مانند احرار اهشتتتات  یستتتلف
ناامی کرد و قبایل ست ر   ژا  شتبهژایی نیز این من« از طریأ حمایت از گروهبرژه

 ت هی  شده استی
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 ا  عربسناس و س ریهرقابت منقهه -2-6

، عربستناس ست  د  از 1980در ط ل کشتنار جنگ تحمیلی عراق علیه ایراس در دژه  
مهتابلته بتا صتتتدور   بتاژتدفبغتداد در برابر تنراس حمتایتت کرده و ارتد صتتتدات را  

ا   ایتدئ ه ژ  انهسبی شتتتی ی و جل گیر  از بر ژ« خ ردس م ازنته ق ا  منقهته
ت کرد و از برادراس عرو پشتتنیبانی کردی ستت ریه در جریاس درگیر  از ایراس حمای

زود  عربستتناس به این خ د جدا شتتد و اتحاد نزدین خ د را با تنراس آغاز کردی به
ننیجه رستید که دمشتأ از ژرگ نه طرح ایراس برا  گستنرش استست شتی ه و ت ت ی   

پیچیتده و   1 جنتگ نیتابنی»در پی این جنتگ، یتن   کنتدیژتا پیرو  میاکثریتت ستتتنی
، ایراس و ستت ریه ب دند که ژر دو از طرفنگرفتی در ی ا  در منقهه شتتکلفرقه
و حما« در جنگ علیه اشتغاهحر  رژی« صتنی نیستنی حمایت کردند و در   ابحزو

آوی   ط ر غیرقان نی به تلژا  ج الس را که بهاین میاس، ست ریه قصتد داشتت بلند 
ژمراه  ا بهب د، به دستت آوردی در طرف دیحر رژی« صتنی نیستنی و آمریک  شتدهمهیضتم

عربستتناس ستت  د  منرصتتد تحدید قدرت و نف ذ تنراس و   ازجملهمنحداس عرو 
 (یSands, 2009)  ب دند  2دمشأ و جل گیر  از گسنرش »ژسل شی ی 

ستابأ هبناس و  ریوزنتستتچاهد در روابط ریای و دمشتأ با ترور رفیأ حریر  
ب د و  یو هبنان  مشتتنرو ستت  د تیتاب    هبناس که دارا  دار بزر  تجارهیستترما

در   هیروابط عربستناس و ست ربرجستنه شتدی    2005، در ستال ب د اییر  منحد ستننی
 وتاررهیت شتدتبه  ابروزه رژی« صتنی نیستنی و حزو 33دنبال جنگ هب  2006ستال 
ژتا  مستتتنهی« بتا رژی«  کته اعراو در دوراس جنتگ  جنتتنیازای تح ل اخیر  شتتتد

اب ت انستتتت ن عی دستتتت نیاورده ب دند و در مهابل، حزوت فیهی را به گ نهچیژ
مهب هیت را در اذژاس جناس عرو کستت  کرده و نا« عربی را به چاهد بکشتتد، از 

از   هیستتت رژا  تندیدآمیز ادراو شتتتدی حمایت ستتت   مهامات ریای با نشتتتانه
آمریکتا ازجملته اردس، مصتتتر و عربستتتنتاس   امنحتداس منقهته ینینتارضتتتا، ابحزو

 

1 -Proxy war 

2 - Shia Crescent 
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 این جنتگاب را مستتتی ل آغتاز  کته حزو  را برانحیتتت؛ کشتتت رژتایی   ستتت  د
محست و    اییبه ر یاستیضتربه ست  ن عی  2006، جنگ نیعسوه بر ا  دانستنندییم
نیروژا  مهاومت نف ذ   دیشاژد افزا   س ر   روژاین  ینینشکه پس از عه  شتدمی

،  ژا  ریاب پس از درگ حزو وزس ستتیاستتی، ناامی و روانیارتها  در هبناس ب دی با 
شتتتکتاف    ربنتایقرار گرفننتدی ز  روتیغتاهت  ب  تیتدر م ق    مجتدداد  هیتمنحتداس ستتت ر

عربستتتنتاس از   ینحران  تیتتر ب د کته بتا مح رأیعم  یدمشتتتأ، نزاع  و  اییتر  جتدیتد
بر ستتتر اعمال کننرل بر  یتیو رقابت تار  غرو آستتتیادر  اسی  یقدرت شتتت  دیافزا

 دادیماژیت روابط ریای و دمشأ را تحت ترریر قرار میسرن شت منقهه 
تبه دمشتأ را وارد رقابت ق می )عرو در مهابل  ائنسف راژبرد  ست ریه با ایراس به

ایدئ ه ژین )ستتنی در برابر شتتی ه( جمن ر  استتسمی ایراس و   -عج«( و اعنهاد 
اههر   و ات  دارپرچ«این دو کشتت ر خ د را  عربستتناس ستت  د  کرده استتتی گرچه

ژا  قدرت منفاوت، ریای تمرکز خ د  دانند، اما با مبانی و مبهفهجناس استتست می
تنراس عمدتاد بر شتتی یاس منقهه منمرکز   کهیدرحاهاژل ستتنت قرار داده   برجناسرا 

ال استتی مهامات ست  د  بنابر ادراو راژبرد  از مجم عه امنینی غرو آستیا و شتم
کنند و سترنح نی یا بند  میمنحداس راژبرد  تنراس دستنه زمرهآفریها، دمشتأ را در 

اتصتال ایراس به مح ر مهاومت و   حلههت ت ی  ت اس این کشت ر را منرادف با ققه 
ایراس می، کتاژد نف ذ منقهتهجتهیدرنن ادراو  می  درمجم یداننتدی  ا   ت اس گفتت 

زاس زیتاد  تتاب ی از رقتابتت دیرینته و ا  بتا دمشتتتأ بته میریتای از رقتابتت منقهته
چندب د  عربستتتناس ستتت  د  با جمن ر  استتتسمی ایراس استتتتی از این منار،  

  تی درنناژا  ستیاستی و اجنماعی در عراق و ست ریه  ستاز  و ت میأ شتکافبحراس
، ریای نفه  جنتنیازااهح ژا  دوستنی و دشتمنی را در منقهه تغییر خ اژد داد و 

 م ج د در کش رژا و بازیحراس ح زه مح ر مهاومت داردی باالیی در تغییر وضه
 نهد ت زیه قدرت در اهح ژا  دوسنی و دشمنی عربسناس و س ریه -3

ژا  تاب ه آس، محیط پیرام نی عربستتناس ا  غرو آستتیا با زیرستتیستتن«ناات منقهه
درونی و خارجی بارشتده    فرازوفرودژاست  د  را شتکل داده و ورند تح الت و 

دژدی محیط در حال تغییر  که عربستناس در آس ژا شتکل میبر آس به کند ست  د 
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کنتد، عتامتل بستتتیتار منمی استتتت کته بته نح ه ادراو و ذژنیتت ایفتا  نهد می
دژدی اشتغال عراق، سته ط  گیرندگاس ست  د  از روند تح الت شتکل میتصتمی«

نهقه عق  این تح الت   2003ز ستال یابی شتی یاس در عراق پس اصتدات و قدرت
  2011ژتا  عربی  محیقی ب ده کته در ترکیت  بتا دومین   تغییرات برآمتده از انهسو

به ب د، باع  شتتده تا ریای برا  حفظ ستتیقره خ د و بها  منحدیند در منقهه  
، صی 1396ژا  تناجمی را در دستتن رکار قرار دژد )نجفی و قلتانباز، ستتیاستتت

 (ی139
ویمه در دوره رقابت شتدید ایدئ ه ژیکی، راژبر ستیاستت چند دژه به ست ریه برا 

   ژا دیگراژا و  اعراو ب ده استتی این کشت ر در ستراستر قرس بیستن« برا  قدرت
ا  ننایی ب د؛ ژر گراید ستتیاستتی یا ایدئ ه ژیکی که در ستت ریه به  متاه  جایزه
افتی این م ضت ی  یبر صتحنه ستیاستی اعراو ستلقه می  ط رققهبهرستید، پیروز  می
در دوره رقتابتت شتتتدیتد جنتگ ستتترد عربی میتاس    1960و    1950ژتا   در ط ل دژته

کار مصم« به حفظ قدرت ژا  محافاهگرایی عربی و پادشاژیژا  حامی ملیرژی«
در  (ی  85-86، صتتتصی1394شتتتاس عینیتت داشتتتت )ای و، بتا کمتن منحتداس غربی

ژا   ح  ر در اردوگاه  واسقهبهعربسناس س  د  و س ریه    1960و    1950ژا   دژه
شتد، روابط سترد  را تجربه رقی  که از منقأ ناات دوققبی جنگ سترد  ناشتی می

کرد و منحد اصتلی عرو ژا  ناصتر حمایت میکردندی از یکست  ست ریه از ستیاستت
ژا  ناصتر ب د و عربستناس از متاهفاس ستیاستت  کهیدرحاهاتحاد جماژیر شت رو  ب د 

 نزدین ب دیبه ایاالت منحده 
ویمگی بارز اهح ژا  دوستنی و دشتمنی در غرو آستیا، پیچیدگی و چندب د  ب دس  

ا  چه در ستتق  ژا  منقههبند ژایی باع  شتتده ائنسفآنناستتتی چنین نشتتانه
داخلی منقهته و چته در پی نتد منقهته بتا ستتتایر منتاطأ و بتازیحراس ختارجی از ابنتات،  

باشتتتندی از این منار، بحراس ستتت ریه را   پیچیدگی و عدت قق یت باالیی برخ ردار
ژتا  فرعی ت اس آوردگتاه دو اهح   دوستتتنی و دشتتتمنی اصتتتلی و ژمتاورد می
کار عربی یکی ذیل آس دانستتتی تهابل مح ر مهاومت با مح ر محافاه شتتده یت ر

شت دی با عنایت ژا  اصتلی منازعات ست ریه و عربستناس ست  د  محست و میاز جنبه
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حاصتتتل جمه صتتتفر در م ادهه امنیت و قدرت غرو آستتتیا،   به حاک« ب دس باز 
کار عربی خ اژد  ت ت ی  و شتکستت مح ر محافاه  منزههبهپیروز  مح ر مهاومت  

ب دی قرار داشتنن ست ریه در کان س مناقشتات شتی ه و ستنی و منازعات استنراتمیکی 
ا   اعراو نیز اژمیت این کشتت ر را در م ادالت منقهه  -چ س رژی« صتتنی نیستتنی

 چنداس کرده استیدو
 ژمبسنحی فرژنحی، مذژبی و نماد  در روابط عربسناس و س ریه -4

ا ، فرژنتگ، ق میتت و متذژت  نیز شتتتارحتاس تی ر  مجم عته امنینی منقهته  ازنار
کندی به ستاز واگرایی یا ژمحرایی در مناستبات کش رژا عمل میعن اس ع امل زمینهبه

ژتا  مشتتتنرو، تتاریخ، جغرافیتا، یتد دغتدغتهاعنهتاد ب زاس و وی ر، در ت ری  منقهته بتا
قرار    م ردت جهفرژنگ، ژ یت مشتنرو و خاطرات و سترن شتت مردماس آس منقهه  

ژا  مشتنرو فرژنحی (ی بدوس پی ستنحی89ی ص ،1398گیرد )شتیرود  و ژمکاراس، 
امنینی مشتتابه در مجم عه کشتت رژا  منقهه    ژا و ایدئ ه ژیکی، صتترف دغدغه

نیا، ت اند اهح یی جدا از وابستنحی منهابل امنینی را شتکل دژد )مراد  و شتنراتنمی
 (ی138ی ص ،1394

ا ، روابط عربستتتنتاس و ستتت ریته بتا ت جته بته مقتابأ بتا ناریته مجم عته امنینی منقهته
  کهی درحاهشتتدی    اهح   دوستتنی بابرمبنابایستتت ژمبستتنحی فرژنحی و نماد  می

روابط عربستناس با ست ریه مبننی بر اهح   تتاصت« و واگرایی فزاینده استتی بر این 
مبنا، روابط عربستناس با کردژا  ست ریه که ژمبستنحی نماد  و فرژنحی کمنر  با 
مح ر ستت  د  دارند، در ستتق  بننر  نستتبت به دوهت ستت ریه قرار داردی این 

ا و ارتباطات منفاوت دوهت و جام ه ست ریه با م ضت ی را در ارتباط با ن ی پی ندژ
ی از این منار،  قراردادی  م ردبررستتا  مدنار عربستتناس ستت  د   اهح   نا« منقهه

گستستت چشتمحیر فرژنحی از کمنرین  واستقهبهناات حاک« در عربستناس ست  د   
 آنکهحالتستتتاژل در مناستتتبات دوجانبه با حک مت ستتت ریه بنره گرفنه استتتت 

ویمه ژتا  م ج د در بقن جتام ته ستتت ریته بتهخ د را بر ظرفیتت  ژتا تمرکزستتت  د 
دوهت در ستت ریه قرار    -مذژبی و شتتکاف ملت  -ا ژا  اجنماعی و فرقهشتتکاف

ی رقی  دوهت  فرو ملژا   به ژ یت اندحاضتترشتتدهاند و حنی در این مستتیر داده



 1401پاییز  ♦ 55پیاپی  ♦ 3 شماره ♦ 14سال  ♦ روابط خارجی     184

 بند  و ژمکار  ش ندیکردژا نیز وارد ائنسف ازجملهس ریه 

 
ژتا و پی نتدژتا  قبیلحی ژتا، ستتتلفیکردژتا، عل   ازجملتهژتا  ق می ستتت ریته اقلیتت

گیر  مناستتتبات  کننده در شتتتکلمرستتت ت و م م ل در جناس عرو نهشتتتی ت یین
ژا  ق می و مذژبی در کشت رژایی  اندی ت دد گروهعربستناس ست  د  و ست ریه داشتنه

ژا و مسیحیاس در عراق و س ریه این ظرفیت  ردژا، اعراو، اژل سنت، عل  مانند ک
اهمللی )آمریکا، فرانسته و انحلیس(  گر بینژا  مداخلهآورد که قدرتوج د میرا به

نف ذ  ژا  ذ عن اس طرفا  از قبیل عربستناس ست  د  خ د را بهو بازیحراس منقهه
ا  را برا  ریه نیز ظرفیت باهه همقرح کننتدی وج د اکثریت ستتتنی در جام ه ستتت 

  قرائت  برمبنابند  عرو در برابر عج« که کندی صتت ریای فراژ« می  نف ذاعمال
عربستناس از ژسل شتی ی و مح ر مهاومت، ست ریه را نیز درگیر ستاخنه، نیز عامل  

 آیدیشمار میواگرایی در مناسبات به
مستتائل و مشتتکست ستت ریه به هبناس، فلستتقین، مصتتر، اردس و حنی  ارر ستتراینی

فار« که از ع امل فرژنحی، مذژبی و نماد  ریشته  کشت رژا  حاشتیه جن بی خلی 

: پراکندگی اقوام در سوریه2شکل شماره   
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دژی به مسحاات راژبرد  ریای ب ده استتی  کننده در شتکلگیرد، عاملی ت یینمی
نستتبت به   شتت د در قاه  بررستتی دیدگاه و ادراو رژبراس ستت  د ذیسد تسش می

ژا و ژا، عل  کردژا، اژل ستنت، ستلفی ازجملهژا  ق می و مذژبی ست ریه  اقلیت
ی قرار  م ردبررستست  د با جام ه ست ر  قبایل، شتبکه پی ند و ت امست فرژنحی آل

 گیردی
 اهح   دوسنی و دشمنی عربسناس در قبال کردژا -4-1

کشت ر ترریرگذار غرو آستیا عن اس بزرگنرین »ملت بدوس دوهت  در چنار کردژا به
اندی کردژا با ی نی ایراس، ترکیه، عراق و ست ریه در بقن تح الت منقهه قرار داشتنه

دژندی این اقلیت  درصتتد جم یت ستت ریه را تشتتکیل می  10نفر،     سیلیم  5ی2حدود 
در امنداد  ژمچنین  ت رو« در شتمال حل  و    ژاک هرشتنه  در دامنه    ق می عمدتاد
اهمللی شتتتدس  (ی بینMinority Rights Group, 2018)   کننتدیم  یزنتدگ   هیتمرز ترک

عن اس اژرت فشتتار ژم اره در اوه یت مهامات  به ژاآسم ضتت ی کردژا و استتنفاده از 
ا  ستننی ریای  ژا  منقههست  د  قرار داشتنه استتی اژمیت این م ضت ی از رقابت

ایشتتاس میزبانی  ژبا ایراس، ترکیه، عراق و ستت ریه که از جم یت کرد در ستترزمین
شتت دی از این منار، تشتتدید واگرایی در روابط ریای با ترکیه و کنند، ناشتتی میمی

ژا به ایفا  نهد در پرونده کردژا را جمن ر  استتتسمی ایراس نیز تمایل ستتت  د 
 افزاید داده استی

عن اس ین گروه ق می غیرعرو، با دوهت استتد که ایدئ ه ژ   کردژا  ستت ریه، به
ژتا   کرد، چتاهدعربی را نمتاینتدگی میگرایی و تمرکز بر نتاستتتی نتاهیستتت« پتاسب ثی

) عتدیتده اقلیتت ق می و   30وج د  (ی  Aftandilian, 2021ا  داشتتتننتد  نفر  میلی س 
ی از ن عبهدیاستن را  کرد در کشت رژا  ایراس، ترکیه، عراق و ست ریه که ژرکدات 

روند، فرصتت  ا به شتمار میرقبا  ستننی و ف لی ریای در غرو آستیا و شتمال آفریه
ا  را برا  مهامات ست  د  فراژ« نم ده تا از طریأ تحرین این اقلیت ق می  باهه ه

ژا  الزت برا  اعمال فشتار علیه این کشت رژا و ترمین اژداف و گریز از مرکز زمینه
عمر، کارشتتنا« ستت  د  و فرمانده  ستت د بنمنافه خاص خ د را ت هی  نمایندی  

ژم اره از   پادشتاژی ست  د یمه عربستناس ست  د  اظنار داشتنه  ستابأ نیروژا  و
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ژنرال بازنشتستنه  (ی ان ر عشتهی،Van Wilgenburg, 2019)  کردژا حمایت کرده استت
  یو حه ق   نیتمرکز مقتاه تات استتتنراتم»  ریتاستتتت  در حتال حتاضتتترکته    ستتت  د

پادشتتتاژی ستتت  د  از کردژا اظنار    تی، در م ردحمادارد به عندهرا  1خاورمیانه 
،  راس یا   ژایطلبجاه  زیآممساهمت  أیکردسناس بزر  از طر  جادیا  تسش برا»  داشنه
قلمرو ژر کشتتت ر را بته نفه    ستتت تنیتامر    نیدژتدی ایو عراق را کتاژد م  هیتترک

،  ن یاستن تن یدوهن  در مصتاحبه با خبرگزار رادیاخ  ی عشتهیبردیم نیکردستناس از ب
مانه   یپادشتتاژ» :گفت  او  اعست کردی  دوهت مستتنهل کرد» نیخ د را از  تیحما

 ی خ د داشتنه باشتند  برا  یدارند دوهنشت دی من م نهدت که کردژا حأیاراده مردت نم
صحنه  از فرسنادگاس خ د را در پشت   امجم عه   عربسناس س  ددر ژمین ارتباط،  

در    حرید  حنالیستتی  اعزات کرد  2017در ستتال   عراقاقلی«   رفراندوت أیتشتت   برا
به    اء ی  عربستناس ارستال شتدی عبداب اهرب  ی« امستال ت ستط مشتاور دربار ستلقننمار

 یاسی، سی، فرژنح  اقنصاد  لیپنانس   گفت که کردسناس عراق دارا   روزنامه س  د
 کنندی  یاستت آس را ت ت    رممکنیغ هیو ترک  راسیا   استت که برا  ییباال  یو ناام
استنهسل     الزت برا  ژانهیزماز »گفت که کردستناس    یبا بارزان داریپس از د  اء ی  اهرب

پروژه مشتنرو واشتنحنن و (ی  Hearst, 2017برخ ردار استت )    و دفای از وج د خ د
ی کردژتا و ایجتاد دژستتتازمتاسدر جنتت     ریتای برا  ایجتاد ارتد یکنتارچته کردژتا

ده ژزار جنحن 10قرار استتت از  روین نیای گیردحاکمیت م از  در ستت ریه قرار می
فرژت »باشتد که    ست«یواحد ضتدترور نیو   ییکماندو «یت  5شتامل    کهشت د   لیتشتک
  هی ستتت ر  نیدم کرات   روژایفرمانده ن ی مال ت ک بان»م روف به    نیشتتتاژ  عبد

 یدارد به عندهرا ژا آس یسرپرسن
 ژا  س ر  در اهح   دوسنی عربسناس س  د نهد سلفی -4-2
مروج و مدافه   راسیاجمن ر  استسمی  که   انهسبیاستست     دئ ه ژیاز ا  یناشت دیتند

با   ییگرادامن زدس به فرقه  برا   عربستناس ست  د  «یدر تصتم  ی، نهد منمآس استت
(ی جنبد  Soage, 2017)   ژا در منقهه غرو آسیا و شمال آفریها داردیاز سلف  تیحما

عن اس  و حک مت خانداس استد عمدتاد به  ضتدیت با ناات ب ثی واستقهبهستلفی ست ریه  

 

 مرکز الشرق األوسط للدراسات اإلستیراتیجیة و القانونیة- 1
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ا  ط النی در  نیرو  گریز از مرکز ایفا  نهد کرده استتی این جنبد دارا  ستابهه
مبارزه با اشتغال فرانسته و مبارزه علیه حافظ استد و بشتار استد استتی نستل اول 

محمتد تیمیته و عهتایتد و افکتار و  تترریر گرفننتدی  ط ر ختاص از ابنطرفتداراس بته
تیمیه کی یکی از دو شتتصتیت اصتلی نستل اول ب د که در زمره طرفداراس ابناهمبار

قنرماس  ،  (1228-1233)    هیمیتابن  نیاهدیته  خیشتی سته فن ا  م روف »قرار داشتت
 ، در م رد جام ه عل یاس وج د دارد که نهد منمی جناد یروشتنفکر جنبد ستلف
کافراس  »را   اسین اژا عل ف نیا  ژا از طبهه حاک« بر دمشتتتأ داردیدر ادراو ستتت  د 

از فرقه   یرا بتشتت)عل یاس(    هیرینصتت  ،هیمیابن ت یکنندیم   یت صتت  خ رده فری 
 (یSalafi Islam, 2016)  دانستیم قیقرم ای هیلیاسماع

اهمسلمین  و سرک و اخ اس  1982ژا  س ریه پس از ح ادث سال  بسیار  از سلفی
ی شتده، کست  تجربه کرده و دژستازماسست ریه بدین ننیجه رستیدند که باید بننر 

ژتا  الزت را ببیننتدی برا  این منا ر،  برا  مهتابلته ناتامی بتا حک متت مرکز  آم زش 
اهمستلمین ست ریه فاصتله گرفنند و درصتدد اقنبا« ب می از استست  از اخ اس ژاآس

ژا  ست ر  برا  کست  تجارو ناامی به جناد  ستیاستی برآمدندی بستیار  از ستلفی
اهمستتلمین در جریاس  ژا  ستتلفی با اخ اسدر افغانستتناس رفنندی تفاوت بین اردوگاه

ژا در قاه  مجاژدین مبارزه با شت رو  در افغانستناس برمس شتدی این دستت از ستلفی
شتدندی دو مکن  فکر  جناد   افغانی از ست   عربستناس ست  د  حمایت ماهی می

وج د آمدی اوهین گروه طرفدار صدور جناد به کش رژایی ب د  تجربه افغانسناس بهاز  
م نهد ب دند که تجربه افغانستناس   ژاآسب دندی   شتدهسترک و ژاآسکه مستلماناس در 

ی پنداشتتنه  استتسم ریغزمینه آم زش جنادگراس برا  مبارزه با ژر دوهنی استتت که  
مشتتتن ر ب دی     ایمن اها اژر »شتتت دی این م رد در بین عنتاصتتتر افراطی متاننتد  

جنادگراس ستتتلفی این مکن  یا به جناد طاهباس در افغانستتتناس ملحأ شتتتدند یا به  
ر ستایر کشت رژا پی ستنندی مکن  فکر  دوت که عمدتاد ت ستط  ژا  جناد  دگروه
کرد که جناد  شتتد، استتندالل میژا  ستتننی حمایت میاهمستتلمین و ستتلفیاخ اس

مستتلحانه در کشتت رژا  مستتلماس که ژیچ اشتتغاهحر  خارجی در آس وج د ندارد،  
ژا  خ د تشتتت یأ شتتتدند به  جا  مبارزه با رژی«ژا بهمجاز نیستتتتی این جناد 
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ژایی از زندگی استسمی در ج امه محلی خ د  رژا  خ د بازگشتنه و یا نم نهکشت 
تر ی ش ند تا بدوس خش نت برا  مشارکت ف االنهدژسازماسستیاستی  ازنارباشتند یا 
 (یAl-Rawi and Jensen, 2014, p.45ژا  اسسمی منیا ش ند ) در دوهت

 ژاسیاست عربسناس س  د  در قبال عل   -4-3
کنند چراکه اهنیات مشتروعیت اعمال مذژبی عل یاس را کامسد رد می  علما  ست  د 

ط ر چشتمحیر  از استست ستنی منفاوت استتی تفاوت اصتلی به دهیل اعنهاد  عل   به
عن اس  ژا بهطاه  استتت، شتتتصتتینی که ستتنیبن ابیژا برا  پرستتند علیعل  
ژا در ط ل ماه رم تاس روزه شتناستندی عل  محنرت، نه م ج د  اهنی می  ا خلیفه
ط ر مستنهی« م رد ت ستل  ی( به)  یعلدژند که امات گیرند و نماز  را ترجی  مینمی

ژا اعیاد فارستتتی و نمتایدی عل  گیرد و مبمنتاس فرقه را یار  و حفتاظت میقرار می
عشتر  و از شتی یاس ارنی ژاآستمایز  ستاز  گیرند و این امر زمینهمستیحی را جشتن می

گرا  ست  د  برجستنه  شت دی این اخنسفات از ست   علما  ستنتاژل ستنت می
شتده  شتیخ ، ع ت  شتناخنهشت دی علما  رستمی حک منی مانند »شتیخ عبداه زیز آلمی

طاه   )ی( کافر اعست ابیو ارشتد مجمه علما، عل یاس را به دهیل پرستند »علی بن
نایر ماژیت غیراهزامی نمازژا  ی میه، روزه   ژاآسگرا اعمال   ستتتنتکندی علمامی

شتاس  نحرفنن در ماه رم تاس، نرفنن به ح  و آزاد ب دس مصترف اهکل را نشتانه خروج
ژا استتست را در چارچ و فن«  دانندی طبأ نار شتتیخ عمراهزید، عل  از استتست می

ژا زنا را جایز  عل  نمایندی و  مدعی استتت که  نادرستتت از استتست تفستتیر می
تیمیه که  کنندی و  ژمچنین با دیدگاه ابنداننتد و مصتتترف اهکتل را تشتتت یأ میمی
را مجاز دانستنه و  ژاآسخروج این فرقه از استست را اعست داشتت بلکه کشتنن   تننانه

مدعی شتتده اع تتا  این فرقه اگر فرصتتت بیابند در خیانت به مستتلمین درنگ 
 (ی132-133، صصی 1398نت اژند کرد )سایکل، 

 رویکرد عربسناس نسبت به قبایل س ریه -4-4
ا  عربی ژسنندی یکی جم یت شرق س ریه، دارا  سابهه قبیله بتد چشتمحیر  از

این استت که این قبایل برخسف دیحر قبایل شترق ست ریه    ژا ویمگی  نیتراز من«
ژا را واحدژا  اجنماعی مستنهل  ت اس آسقبایل کشت رژا  عربی منحد نیستنند و نمی
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ژا برا  چندین نستل به قدرت مرکز  وابستنه ژستنند و این از حک مت دانستتی آس
ننی در  ط ر ستوابستنحی در حال حاضتر بستیار پیچیده استتی قبایل شترق ست ریه به

اندی درواقه رابقه رژبراس ستاخنار مدرس سیاسی این کش ر نهد حائز اژمینی نداشنه
قبایل شتترقی ستت ریه با اع تتا  قبیله در چارچ و ژماس رابقه با دوهت ب د و آس 
نهد ستننی میاس رژبر قبیله و اع تا  قبیله وج د نداشتتی وضت یت قبایل شترقی در  

تتدری  دوهتت عربستتتنتاس بتا ابزارژتا و بته  دوره استتتد تتا حتدود  بنب د یتافتت؛ امتا
ژا  متنل  ت انستتتت در میاس قبایل شتتترقی نف ذ کندی دو طایفه از خانداس  روش 

قبایل شتتترقی در رقابت با یکدیحر روابط نزدیکی با دوهت   نیترملن«، یکی از من«
ژا طرفدار دوهت بشتار استد مرکز  در ست ریه و عربستناس برقرار کردندی یکی از آس

(ی این روابط 1396)بتنیار ،  دیحر  طرفدار خانداس ست  د  در عربستناسشتد و 
مشتتاور    ریرامر اهستتبناس، وزدر دوره پس از بحراس ستت ریه نیز ادامه داشتتنه استتتی 

  کردی اردید  هیاز شتمال شترق ست ر  2017در ژوئن ،  فار« خلی عربستناس در ام ر  
ی شتتترق عرب  لیتژبراس قبتابتا مهتامتات کرد و آمریکتا و ر  راهزوریاز دو  در بتازدیتد  

  دالر برا   سیلیم  100   عربستتناس ستت  د  نیز 2016در ستتال  یگفنح  کرد  ستت ریه
  روژاین»که در حال حاضتر تحت کننرل   هیآمریکا در شتمال شترق ست ر  ژاپروژه
، کارشتتنا«   عمرستت د بن» استتت، کمن کردی  و قبایل محلی   هیستت ر  نیدم کرات

کرد که به عربستناس   دییتر  نیروژا  ویمه عربستناس ست  د ست  د  و فرمانده ستابأ 
 دیترک ریبا عشتا داریاهستبناس در دی  شتده استت یکمن ماه  «یمستنهط ر  به   ست  د

 یناامریو غ یناام  از شت راژا یو خدمات یناام تیکرده که عربستناس آماده حما
  دی ه افزا منقه  نیدر ا ندهیاستتت و افزوده که نهد عربستتناس در مرحله آ راهزورید

 ی(Van Wilgenburg, 2019)  افتیخ اژد 
 گیر ننیجه

روابط  نماد   و  متذژبی  فرژنحی،  قتدرت و ژمبستتتنحی  ت زیه  تتاریتی،  روابط 
عربستناس و ست ریه را تحت ترریر قرار داده استتی قرار داشتنن ست ریه و عربستناس 

مح ر  ست  د  در کان س مناقشتات شتی ه و ستنی و کان س تهابل مح ر مهاومت با 
گرا  و کار عربی و ت لأ دو کشت ر به دو ایدئ ه ژ  استست ستلفی و ب ثیمحافاه
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را تشتدید  ژاآسژا  دوجانبه ا  دو طرف چاهدناستی ناهیست« عربی و رقابت منقهه
نم ده استتتی با عنایت به حاک« ب دس باز  حاصتتل جمه صتتفر در م ادهه امنیت و 

ت ت ی     منزههبه  ژاآسا قق  طرفدار  قدرت غرو آستیا، پیروز  ژرین از طرفین ی
و شتکستت طرف مهابل خ اژد ب دی نهد مح ر  ست ریه و عربستناس ست  د  در  

اعراو نیز ماژیت این منازعه را   -منازعات استتنراتمیکی چ س رژی« صتتنی نیستتنی
 دسنت ش دگرگ نی کرده استی

 ژتا  ق می چ س اعراو ستتتنی، قبتایتل واز منار فرژنحی و متذژبی وج د اقلیتت
ا  برا  اعمتال نف ذ عربستتتنتاس در ام ر  ژا  باهه هعشتتتایر محلی و کردژا ظرفیتت

ا  این من« از طریأ ورود و وج د آورده استتتی در ستتق  منقههداخلی ستت ریه به
ایفا  نهد عربستتناس در مجم عه امنینی شتتامات عملیاتی شتتده استتتی دو طرف  

ا  طرف مهابل، یکدیحر را اعننایی به دستن رکارژا  منقههاند ضتمن بیتسش کرده
از ترتیبتات امنینی منقهته خ د حتذف نمتاینتد و از این طریأ امکتاس کنشتتتحر  را از 
طرف مهابل ستل  کنندی پی ستنحی م ضت عات امنینی در محیط امنینی غرو آستیا 

ژا  فزاینده  ژا  نیابنی ایراس و عربستتناس ستت  د  و ژمچنین چاهدجنگ  ازجمله
ا ، مهامات عربستتناس را منهاعد به ورود ژا  منقههستتن«آنکارا و ریای در زیرستتی

 ژا  زیرسیسن« شامات کرده استیف ال به درگیر 
عمتده تسش ریتای م ق ف بته ختارج کردس دمشتتتأ از متدار استتتنراتمیتن ایراس و 

ژتا، محتدودستتتاز  ت اس  ، ژتدف مح ر  ستتت  د درواقهمح ر مهتاومتت استتتتی  
 منحدهاالتیاستیاستی ست ریه استتی گرچه  ژا  اقنصتاد  و راژبرد  ایراس در عرصته

ساز  روابط را من ط به انجات اصسحات سیاسی آمریکا و کش رژا  اروپایی عاد 
ژا  اند، اما ست  د ستازماس ملل دانستنه  2254م ج  قق نامه  و اجنماعی چشتمحیر به
باز گذاشتنن دستت ایراس و اشتنباژی شتبیه تثبیت نهد   منزههبهخاهی کردس عرصته را 

کنند ضتتمن ، تسش میرونیازاکنندی قلمداد می  2003راس در عراق پس از ستتال  ای
ترریرگذار  بر روندژا  ستیاستی، اقنصتاد  و فرژنحی ست ریه مانه از تغییر م ازنه  

 نفه ایراس و مح ر مهاومت ش ندیق ا به
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