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 مقدمه 
منطقه کنونییکنظام وخاورمیانه گرفته قرار خطرناکتحتفشار طور به ایاستکه

جهانعرب4177تحوالتیکهازهاراداراست.سوپاپاطمیناناندکیبرایکاستنازدرگیری

منجربهوالمللیتبدیلایبهبحرانیبینرادربرگرفتودرادامهبادخالتبازیگرانفرامنطقه

نظممنطقه بحرانیشدنوضعیتشدآراییبازیگرانمختلفایوصفتغییر با اینروند در .

ترازسایرکشورهایکشورهاییچونمصر،سوریهویمننقشدوکشورعربستانوقطرپررنگ

هایمختلفتبدیلعربیبودخصوصادرسوریهکهبهآوردگاهیبراینزاعکشورهاونیزگروه

لیجفارسدرزمینهبهارایشورایهمکاریخهایمنطقهشد.عربستانوقطرهریکدرسیاست

باتوجهبهاینکهدودولتدروهلهاولدرتالشبرایدورنگهداشتن،آفرینیکردندعربینقش

 قطر حالیاستکه ایندر بودند. تضمینامنیترژیمخود خلیجفارسو راخانقالباز ود

واننیروییضدانقالبیشناختهدادوعربستانبهطورگستردهبهعنهانشانمیاینانقالبطرفدار

سعیدهندهنقشدوکشوربود.عربستانهابهنوعینشانهاوقطریالعملسعودیعکسشد.می

استکهاغلباز GCC،قطرنیزبهعنوانیکیازاعضایداشتنقشرهبریخودحفظکند

رمتحدانعر سیاستخارجیخود استو شده جدا مسائلمنطقه در ازحالتیکبخود ا

گربهیککشورطرفدارمداخلهتغییرداد.روابطمحکمبااخوانالمسلمینکشورمتعادلمیانجی

هانشانباایناستداللکهاینجنبش4177بعدازمبارزاتسیاسیدرچندینکشورعربیبعداز

شورتواندبهثباتمنطقهکمککنداختالفاتیرادرروابطدوکاستومیسیاسیدهندهاسالم

،اماراتوبحرینبراینکهاخوانیکتهدیدقایلتوجهمهمیازبهوجودآورد.تاکیدعربستان

دوحه همچنین اینکشورها است. قطر با اختالفنظر تروریسمموارد حمایتاز به متهم را

منجرمنطقههایجدیددربندیهصفبخاورمیانهرادربرگرفت4177زیکهاکنند.تحوالتمی

بیشازپیشآسیبنظمشکنندهکشورهاکهشد را یعربیمنطقه حضورنظامیپذیرساخت.

وجودگروهتمتحدهوروسیهدراینمعادالتایاال ورویکارآمدنهایافراطیوشورشی،

وهمچنینهایمنطقهتنشادامهروندبرتاثیربسزایییزنرئیسجمهورجدیددرایاالتمتحده

ایداشتهاست.زایشتنشمیانایندورقیبمنطقهافقطرو،امنیتیعربستان-ارجیخسیاست

 که آنچه ضرورتمیایناما سیاستخارجیدوکشورپژوهشرا تطبیقیبه نگاه بخشد،

ایشودتابانگاهیمبنیبرنظممنطقهینسعیمیحرانسوریهاست.بنابراعربستانوقطردرقبالب

روندتحوالتسوریهواقداماتومناسباتدوکشورمهمعربییعنیعربستانوقطربهعنواندو



 303 2011-2012ن سعودی و قطر در قبال بحران سوریه؛ مطالعه تطبیقی سیاست خارجی عربستا
 

 مهم GCCبازیگر درواقع گیرد. بررسیقرار صورتتطبیقیمورد بانگارندگانبه که برآنند

بحرانسو در کشور واکاویقرارتطبیقسیاستخارجیایندو مورد را عملآنها نحوه ریه،

وقطردرقبالبحرانسوریهودهند.حالدراینپژوهشسوالایناستکهرویکردعربستان

نیزاینگونهقابلطرحخواهد؟فرضیهپژوهشبوجودآمدهچگونهقابلبررسیاستهایتنش

هایمتفاوتدرتحوالتوشیوهتصورتگرفتهباابزارها:ایندوکشوردرجریانتحوالبود

کاندودرموردسوریهتاکیدپژوهشبرآناستگاهیدریویدادهدرمنطقهتاثیرگذاربودهر

هایمتفاوتاقدامکردندکهمنجربهتنشبیشتردرروابطاینگیریراستاودرمواقعیباجهت

-یستفادهدراینمقالهنیزتحلیلباشیم.روشموردارشدکههماکنونتیزشاهدآنمیدوکشو

باشد.ایواینترنتیمیانههایکتابختوصیفیوبراساسمنابعوداده



 چارچوب نظری

بین سیاست در موجود روندهای و تحوالت درکبهتر شناختو ازبرای استفاده الملل

تجزیه به کمکوچارچوبنظریمناسبکه اینزمینه یارضروریکندبستحلیلمسائلدر

گرایی،المللازجملهنوواقعهایسیاستبینکارگیرینظریهگرایاندرموردامکانبهواقعاست.

هایسیاستکاربستنظریهکنتوالتزدارند.نظراختالفبرایتحلیلسیاستخارجیکشورها

بین را خارجی سیاست تحلیل برای پذامکانالملل درحالیینمیر مرشاداند؛ جان برکه یمر

پذامکان سیاستخارجی تحلیل نظریهوسبهیری هایسیاستبینیله تأکید وییمالملل ورزد.

بایدقدرتتبیینسیاستخارجیهرنظریهسیاستبیناصوالًکندکهاستداللمی المللضرورتاً

گراییوواقعتواننادعایایننوشتارآناستکهمینظرهااختالفرغماینرانیزداشتهباشد.به

ت.دراینپژوهشسعیبراینکاربسعنوانچارچوبنظریبرایتحلیلسیاستخارجیبهرابه

هایتهاجمیدوکشورعربیعضوشورایسیاست،استتابراساسشاخهتهاجمینوواقعگرایی

ویژهفارسیعنیعربستانسعودیوقطرطیتحوالتصورتگرفتهدرمنطقهبهیجخلهمکاری

منداینظام(.نئورئالیسمنظریهMersheimer, 2001: 30-31)یقرارگیردبررسموردبحرانسوریه

مهم که تعییناست عامل بینترین سیاست بهکننده و عرصهالملل در کشورها رفتار آن تبع

هنظریداندایندیدگاویژهساختارآنارشیآنمیهایآنبهالمللوویژگیالمللیرانظامبینبین

وبه7کنتوالتزبیشترمربوطبهتحریرهای اثرپرنفوذش؛ تبیننظریهسیاس»ویژه «7313الملل،
                                                                                                                                               
1. Kenneth Waltz 
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 .است

قرانئورئالیست اصل سه مبنای بر را خویش نگرش میها ور عقالنیت قدرت، دهند:

محوری.دولت

نظریهرئالیسمنیزکهدر-تنهاافزایشقدرتدولتهانهبرایناساسمنافعحیاتینئورئالیست

هابستگیبهمنابعقدرتبلکهتعقیبموازنهقوانیزهست.چگونگینیلبهآن-شودمشاهدهمی

المللرابربنابراین،نئورئالیسم،بهوجودآمدنساختارنظامبین(.Waltz, 1979: 74هادارد)دولت

باالییاقتصادیوفناوریهایتقابلیدارایکهکشورهاییاستمعتقدودانستههااساسقابلیت

نظامدرخودهایقابلیتبراساسراساختارتوانندمیبرخوردارندباالییقدرتقابلیتازوهستند

تالشنئورئالیسم،نظریهچارچوبدرطورکلی،بهدهند.صورتوآوردهوجودبهالمللبین

نظامیاقتصادی،هایتواناییفزایشاجهتدرداخلی،تالششوند:میتقسیمدودستهبههادولت

مقابلطرفاتحادهایتضعیفوخودیاتحادهایتقویتبرمبتنیخارجی،تالشوسیاسیو

 7939است)قوام، :912 نوواقع(. نظریه گراییتهاجمیاما اصلیاستواربرمرشایمر پنجمحور

بیشینه برای کشورها انگیزه و علت که مفروضی پنج قدرتاست. بینسازی نظام المللدر

دهد.آنارشیکراتوضیحمی

هایبزرگبازیگراناصلیوعمدهدرسیاستجهانهستندکهدرویژهقدرتکشورهابه-7

 کنند.المللیآنارشیکاقداممییکسیستمبین

بنابراینهرکشوریقادر؛تمامیکشورهادارایمیزانیازتوانایینظامیتهاجمیهستند-4

بههمسایگانشضربهوخسارتواردسازد.استتا

توانندازنیاتعنوانهدفاصلیواولیهخوددرنظردارندوهرگزنمیکشورهابقارابه-9

برخالفتوانایی چون باشند. مطمئن دیگر اذهانکشورهای در که نیتکشورها نظامی های

یوتشخیصداد.صورتتجربیوارستوانبهرانمیهاستآنگیرندگانتصمیم

می2 تالش کشورها بقاست. کشورها اصلی هدف عمل،. آزادی ارضی، تمامیت کنند

شانراتأمینوحفظنمایند.یداخلخودمختاریونظمسیاسی

المللبهدنبالدرصحنهسیاستبینکنشگرانعاقلوبازیگرانیمنطقیبهعنوانکشورها-4

(.Mersheimer, 2001: 30-32)نامنیتوافزایشبقاهستندیتامیدنقدرتبرانبهحداکثررسا

رخدادهایمع داشتکه توجه باید انتخابچارچوبنظری چرایی توضیح در الوصف،

المللیوایوبینالمللیتبدیلشدهاستکهبازیگرانمنطقهمنطقهخاورمیانهاکنونبهبحرانیبین
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هریکبهنوعیبراساسمنافعخودواردصحنهودهویهمقرارداردرگروههایمختلفرارو

هایوسیعمالی،تسلیحاتیوهایعربستانوقطرکهباحمایترقابتشدند.دراینمیاندخالت

هایتکفیریبرروندبحرانموجوددرمنطقهدامنزدهایشورشیوتروریستتبلیغاتیازگروه

اختالفاتگستر وجود با ایندوکشور که ایدئولوژیکیهریکبرایبهدستگرفتنچرا ده

یخودرویآوردند.عربستانبهعنوانکشوریمحافظهکاروهاهبریمنطقهبهتغییردرسیاستر

دوبهدلیلتسلطبراماکنمقدسوشطرفدارسیاستحفظوضعموجوددرمنطقهشناختهمی

کندواینهژمونیهموارههقلمدادمیدینیخودرابهعنوانرهبرجهانسنیوهژمونبرترمنطق

می چالشکشیده به جانبایران خیزشاز تلقیتامنیهعلیدیتهدهایمردمیراشود یخود

یتاازورودموجتحوالتبهمرزهاکندمیدخالتفعالدرمنطقهتالشیاستکردهوبااعمالس

یند؛لذاعربستانوایراننمایریگایبهضررشانجلوخوردنتوازنقدرتمنطقهیزبرهمونخود

رقابتیبایکدیگرقراردارندکهبحرانسوریهویمنبرتنشبیشترایندو دریکفضایکامالً

(.Barzegar, 2012: 3)کشورافزود

برایدیگرکشورعربیمنطقهیعنیقطرکههموارهبادیپلماسیفعالدرمنطقهخواهانایفای

برایارتقاینقشبرترورهبریمن تا بود فرصتیبرایاینکشور طقهاستتحوالتمنطقهرا

ایاستراتژیخودراتغییردادهوبهالمللیخوددررقابتباسایررقبایمنطقهجایگاهمنطقهوبین

ایصورتگرفت.بامداخلهدرمنطقهرویآوردواینامرازطریقدوابزارمهممالیورسانه

هاورفتارهایها،کنشمحوراستبنابراینکلیهتصمیمسیاستخارجیقطرامنیتبهاینکهتوجه

می را اینروهدفاصلیسیاستاینکشور از توانبرحسبامنیتملیتبیینوتحلیلکرد.

المللآنارشیکاست.بقایاامنیتملیهضعفژئوپلتیک،بقادرنظامبینخارجیقطرباتوجهب

المللتعریفلسیاسیوآزادیعملدرنظامبینحفظتمامیتارضی،استقالقطرهمبهصورت

تعقیبمی داردو قرار اولویت در کشور این سیاستخارجی در بقا و امنیت بنابراین شود.

(Kamrava, 2011: 6.)



 روابط عربستان سعودی و سوریه
یگرایید:روابطعربستانوسوریهدرزمانبشاراسدبهدالیلزیربهتیرگ

 تحکیمروابطسوریهباایران؛ -

 هایسوریهدرلبنان؛دخالت -
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 .4114وزیراسبقلبناندرسالتروررفیقحریری،نخست -

سمیرداشت)گذاریعربستاندرسوریهرابهدنبالاینامربهدنبالخودکاهشحجمسرمایه

دررسیدخصوصاًیمنظربهختسیاربسدمشقباارتباط(.741-4179:743الرنتیسیوالمدلل،

.بودسعودیعربستانمتحدانازیکیکه4114درحریررفیقیعنیلبنانوزیرنخستترورزمان

جلوگیریلبناندرجنگافزایشتاازکردندمیسرزنشحملهاینبرایراسوریههاآناگرچه

ازسوریهروزیککهداشتندیدام4177سالبهارتاشاهزادگانازتعدادیوعبداهللملککند،

یابد.بکاهشخاورمیانهدرایرانیانتأثیربنابراینوبکشددستتهرانبااتحاد

ایکهملکگونهبهبودیدرروابطدوطرفبهوجودآمدبه4177تا4113هایسالیمهناز

والتسوریهعربستانبهدمشقسفرکرد.باشروعتح4113عبداهللپادشاهپیشینعربستاندراکتبر

ازاسدخواستتاجلوی4177درآگوستوازهمانابتداخواستارسرنگونیحکومتاسدبود

می بنابراینروابطدوکشورتیرهشد. بگیرد توانگفتدرطیچنددههاخیرروابطکشتاررا

رقابتیسعود جنبه کامالً سوریه با ازها شکستبسیاری ریشه استو داشته هایطرحگونه

؛یسوریهجستجوکردهابرنامههاویاستستواندرعربستاندرلبنان،مناطقفلسطینیو...رامی

بعدازسقوطصداموقدرتاماتنشروابطدوکشور گیریشیعیاندرعراقدوچندانخصوصاً

یراندرعنوانیکیازمتحدیناصلیاشدوباعثگردیدعربستانسیاستتضعیفنظامسوریهبه

منطقهدرجبههمقاومترادردستورکارقراردهد.چراکهباتضعیفسوریهازقدرتمانورایران

هایسوریبهبعدحمایتازسلفی7334نیزدرمنطقهنیزکاستهخواهدشد.لذاعربستانازسال

ترینآندرقالبهاکهمهمکهامروزخوداینگروهرابهاوجخودرسانیدتاجاییوآنپرداخته

کردبرایکشورهایعربینیز(دولتاسالمیعراقوشامات)داعش شدهخطرسازنمودپیدا

.(Steinberg, 2014: 21-22)است



 رویکرد تهاجمی عربستان در ورود به بحران سوریه
یاستخارجیعربستانسعودینسبتبهقیاماعرابدرمنطقهوخصوصاًبحرانسبادررابطه

دهد.میینتبیینراارائهترجامعخلیسوریهنظریهرئالیسمتهاجمیدا

المللوسیاستخارجیکسبینبباتوجهبهاینکههدفوانگیزهتمامیکشورهادرروابط

یامریطبیعیاستکهدرنظامطلبقدرتحداکثرقدرتوحفظوگسترشآناستدرنتیجه

شود.لذاقدرتامنیترادرپیکشورهاتشدیدوتقویتمییرمتمرکزبرایحفظبقایغالمللینب
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 (.31-7939:33شود)قوام،هرکشوریمییداردوامنیتنیزموجببقا

بقاامنیتقدرت  

یهنظر معتقدند تهاجمی رئالیسم ییازآنجاپردازان همه هدف هادولتکه لب،یدنظرطتجدی

شدتدرپیبههادولتالمللاستبنابراینایندستهازینبدسترسیبهجایگاهیهژمونیکدرنظام

هستندتاتوزیعقدرترابهنفعخودتغییرآنواگرشرایطمناسبباشدخواستاراندقدرتکسب

)عبداهللدهند 7933خانی، برت.(44-44: هژمون را خود همواره سعودیکه منطقهعربستان ایر

اینهژمونیازجانبایرانبهچالشکشیدهمیمی برطبقمنطقرئالیسمداندوهمواره لذا شود

منطقههموارهازانگیزهبرتریبریکدیگربرخوردارند.بدینتهاجمیبازیگراندراینفضایرقابتی

ترینعنوانمهمایرانبهرقابتباهموارهازگذشتهتاکنونخودرادریکصحنهمعناکهعربستان

کنوکوه)وفاقداعتمادمتقابلبودهاستزاتنشبیندوروابطدوکشورهموارهیمبازیگرمنطقه

تحوالتمنطقهدوچالشجدیراپیشرویحاکمانسعودیقرارداد:.(7932:774تجری،

 نشینمواجهشد؛یعهشازلحاظداخلیبااعتراضاتیخصوصاًدرمناطق

 .یماناناستراتژیکخودراازدستدادپهمایمتحدینومنطقهحوزهدر

سعودی برای زنگخطر دربنابراین گرفته صورت تحول قبال در و درآمد صدا به ها

هایمتضادیرادرپیشگرفت.درواقععربستانباهدفجلوگیریازکشورهایمختلفسیاست

حفظثباتمنطقههایمردمیبهداخلاینکشورسرایتانقالب درراستایحفظثبات، ایرا

برخالفسیاستخارجیسنتیو(Elashmawy, 2014: 17-18داخلیدراولویتقراردادهاست)

دنبالمی تهاجمیرا رویکرد قبالتحوالتسوریه در عربستاندرکنخود، تحلیلرفتار در د.

رفتار،7یزشیانگیانگراواقعبراساسدیدگاهمنطقهخاورمیانهبویژهدررابطهباسوریه،بایدگفت

وبهدنبالها)دولتاست4کارطمعیکدولت نبوده بقا ویهستندطلبجاهییکههدفشانتنها

9یتامندرمقابلدولجویایکارطمع.دولاند(نظامعاملتضاددر
قرارگرفتهوبرایتمایزآنان 

شود:بردوعاملتأکیدمی

 یابد.هاظهورمییدموکراستکهدرشفافیتتصمیما -

توانددربازیاتخاذکندبهصورتیکهیپرهیزیعنیعملیکهیکبازیگرمیهانشانه -

بررسیقرار توانموردزمینهمی2ینهقلمدادنمایند.اینامررادرپرهزدیگرانآنعملرا
                                                                                                                                               
1. Offensive Realists 
2. Greedy 
3. Seek Security 
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 داد:

 

پرهیزداشتنایدئولوژی)نشانه
(رواستایدئولوژیمیانه

گریعربستانبهدنبالگسترشگفتمانسلفی
درمنطقهاست



هایداخلیسیاستدرمقابلاقلیت
)نشانهپرهیزاعطایحقوقسیاسیبه

هاست(اقلیت



هایشیعهنادیدهگرفتنحقوقزنانواقلیت



سیاستدرقبالهمسایگانضعیف
)نشانهپرهیزعدممداخلهدرامور

هایضعیف(داخلیهمسایه



مداخلهدراموربحرین،یمنو...


هاینظامی)خریدهایکالنسیاست

تسلیحاتی،نشاندهندهرفتارتهاجمی
است(

حضوردرسوریه،بحرین،یمنو
هایمالیوتسلیحاتیازشورشیانحمایت

هاوتروریست



کارطمعرتمایزگذاشتنمیاندولمعیا،رهیزهایپشفافیتتصمیماتونشانهدوعاملنابراینب

یپرهیزراازخودبروزهانشانهیعنیاگردولتیتصمیماتشفافنداشتهو؛جویایامنیتاستو

 زمره میکارطمعیهادولتندهددر بقرار توجه با اینبُعدنظریگیرد دخالت،ه با عربستان

کارتهاجمیدرمنطقهاستکهعنوانیککشورطمعههایافراطیبنظامیوحمایتازگروه

.(7934:31عباسیومحمدی،)آناستنمونهواضحویمنبحرانسوریه

عاملیدرجهتکاهشنفوذعربستاندریتحما لبنان، هایقبلیسوریهازمحورمقاومتو

اندباسوریهاینفرصترادراختیاررژیمآلسعودقراردادتابتو4177لبنانبودلذاتحوالتسال

ایایرانوازبینبردنسقوطاسددرجهتکاهشنقشمنطقهتالشبرایدخالتدرسوریهو

تغییراستراتژیخوددرقبال،بنابراینباتالشبرایتغییررژیمدرسوریه؛محورمقاومتعملکند

 ,Harrietشد)یاردرتحوالتاینکشورعتمامجنگینیابتیکنندهشروعمنطقهورقابتشباایران،
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2012: 8.)

هایتهاجمیخوداقداماتزیررادربحرانسوریهانجامدادهاست:عربستاندرراستایسیاست

فارسواتحادیهعربدرجهتاعمالفشاربهبشاراسدوسازیشورایهمکاریخلیجفعال*

 سازیبرایتکرارتجربهلیبیدرسوریه؛زمینه

 درداخلوخارجاینکشور؛یکیبهمعارضانسورییحاتیولجستهایتسلکمک*

المللیاسرائیلومحوربین–قطر–ایترکیههمکاریوهماهنگیریاضبامحورمنطقه*

 انگلیسبرایتضعیفوبراندازیدولتاسد؛–فرانسه-امریکا

 تالشبرایتقویتجریانسلفیووهابیدرسوریه؛*

رسانهفعال* سازی گروهی الجزیره،مهای شبکه الشرقانند چون نشریاتی و االوسطالعربیه

 (؛7934:791)قاسمیان،

 اعالمآمادگیبرایدخالتمستقیمدربحرانسوریهواعزامنیرویزمینیبهاینکشور؛*

 .حمایتازطرحدولتترامپبهمنظورایجادمناطقامندرسوریه*

هایمالیوتسلیحاتیبهحکومتاسدوکمکبنابراینموضعقاطععربستاندرپایاندادن

همگینشانازتغییردرشدهانجامهادرکناراقداماتدیپلماتیکیستترورگستردهبهشورشیانو

بعدازارسالسالحبهشورشیان4174فوریه42کهدریطوربهسیاستخارجیاینکشوردارد.

 ایناقداماترا عربستان خارجه امور جهتحافظتازیترضاوزیر در را آن و بخشخواند

اقدامبهارسالسالحبهارتش4174شورشیاندرمقابلدولتاسدحیاتیدانستودرماهمه ،

.(Steinberg, 2013: 21-22)کندآزادسوریهازطریقجنوبترکیهمی

فارسخلیجحوزۀعربکشورهایدیگربههمراهکردافزونبرمواردفوق،عربستاناعالم

اواخرفوریهعربستان،خارجۀوزیرالجبیر،عادل.هستندآمادهسوریهبهزمینینیروهایاعزامبرای

نیروهایبانیروهاایناینکهبهاشارهبا«تسایتونگزوددویچه»آلمانیروزنامهبامصاحبهدر4171

هماهنگامریکاباراستاایندرراخودما:»گفتکرد،خواهندهمکاریسوریهدرآمریکایی

.ویهمچنینخواستار«کنیماجراییراآنتااستالزمچیزیچهوچیستبرنامهببینیمتاکنیممی

»گفتوشدسوریمعارضانبهسوریهدرآزادشدهمناطقواگذاری عملیاتدراساسیایدۀ:

ازجلوگیریومعارضانبهآزادشدهمناطقواگذاریداعش،چنگالازسوریهمناطقآزادسازی

.هاستآنبهسوریهدولتواهللحزبایران،دستیابی
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 علل اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی از سوی عربستان در قبال بحران سوریه
دروسیاستعربستاندرخصوصتحوالتعربیمنطقهمبتنیبرحفظوضعموجودبوده

درخصوصسوریهازهمانابتدابههموارهمحتاطانهعملکردامااینکشور،تونس،مصرولیبی

هایمالیولجستیکیرادراختیارمخالفانقرارداد.گیریپرداختوبهدنبالآنکمکموضع

می را سوریه در رژیم تغییر و براندازی طرح در عربستان تهاجمی قالبرویکرد در توان

منطقهرقابت بینهای و سوریهالمللی،ای توسط مقاومت محور گفتمانتقویت گسترش ،

موردبررسیوتحلیلقرارداد.ایباایرانگریوتوازنمنطقهسلفی



 المللی عربستان و سوریه ای و بین های منطقه رقابت
هایامنیتیامریکادرمنطقهخاورمیانهبود.سوریهدرطیجنگسردعربستانیکیازستون

کردودرتالشبودتاروابطخودبارقتعریفمیمنافعخودرادربلوکش،درنقطهمقابلآن

ازفروپاشیشوروینیزاختالفاتعربستانبابعدمسکووکشورهایسوسیالیستیراتقویتنماید.

فاتنیزاختالوحمایتقاطععربستانازعراقتهاجمعراقبهایرانسوریههمچنانادامهداشت.

عربستان بینایرانو تشدیدنمود. مسئلهدرا سویبحرانر دو فلسطیننیزریاضودمشقدر

وجنبشفتححمایتنمودوازحماسفاصلهاندخودگرقرارگرفتهبودندعربستانازحکومت

.کردتحلیلاشکارانهمحافظهتواندرچهارچوبسیاستگرفت.درواقعرویکردعربستانرامی

خواهانسازش امریکا دلیلوابستگیبه اسرائیلعربستانبه با حالیباشدمیفلسطینیان ایندر

اینداردوبارویکردمقاومتباحماسوجهادکهسوریهچنیننگاهیبهمناسباتمنطقهاست

اسالمیمناسباتخاصخودرادارد.درلبناننیزعربستانوسوریهدرنقطهمقابلهمقرارداشته،

لبناناهللحزبانوازبینرفتنجبههمقاومت،ازهایوسیعیتاقبلازوقوعبحریتحماسوریه

 جبهه حمایتاز به ولیسعودییممارس3داشتو پرداخت. گروه به بیشتر مارسو72ها

.(7937:711نیاکویی،)هایضدمقاومتتمایلنشاندادهبودگروه
 یز عربستان و سوریهآم رقابتروابط 

 سوریه عربستان 

جنگسرد
منیتیامریکادرستوناصلیا
(بلوکغربمنطقه)

روابطنزدیکبامسکووکشورهای
(بلوکشرق)سوسیالیستی

حمایتسوریهازایرانحمایتعربستانازعراقجنگایرانوعراق
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حمایتازحماسروابطنزدیکباجنبشفتحمسئلهفلسطین

مسئلهلبنان
مارسو72حمایتازگروه

ضدمقاومت
مارس3واهللبحزحمایتاز

 

 گریگسترش گفتمان سلفی
به سعودی نوعیحکومتعربستان ایدئولوژیکی و هویتی نظر از تا تالشکرده طورکلی

بنیادگراییسنیرادرمنطقهگسترشدهد.درواقعاسالموهابیومخالفتباشیعیانازوجوهبارز

عنوانرقیبدیرینه.عربستانبه(7937:711نیاکویی،)شودایعربستانمحسوبمیسیاستمنطقه

ایراندرمنطقهتمایلداردتاباساقطشدننظامعلویسوریهنظامیمتشکلازاکثریتسنیدر

کندوسیلهازقدرتگرفتنونفوذشیعیاندرمنطقهجلوگیریینبداینکشوربرسرکارآیدتا

( 7934برزگر، برا.(412: دالیلعربستان تقویتبنابرایناز و سوریه در یمداخالتگسترده

گریاست.امریکهمخالفانجبههبشاراسدارائهالگوینظمجانشینیدرمنطقهبااندیشهسلفی

گردد.دریبرمحاکیازتقابلایدئولوژیکیاستوبهاقلیتعلویحاکمدرمقابلاکثریتسنی

حاملگفتماناسالممقطعاخیرسلفی القاعدهگراییافراطیهها تریممالستندکهالبتهنسبتبه

ایجادنوعیتنشمذهبیبسترسازتواندشوند.درواقععربستانحاملاینگفتمانمیمحسوبمی

سنیوحمایتاز-باشد.عربستانبااستفادهازاینامردرتالشاستتابانشاندادنتقابلشیعی

ها،حمایتخودراازمخالفانبستگیمیانآناکثریتسنیضمنمهارمخالفانداخلیوحفظهم

.(7932:744کوهکنوتجری،آورد)دولتسوریهبهعمل



 ای با ایران توازن منطقه
المللوشرایطخاصخاورمیانهسببپیگیریالگوهایرفتاریترس،ینبمحیطآنارشیکنظام

وجهبهثابتبودنمیزانقدرتمحوریازسویبازیگرانمختلفگردیدهوباتبقامحوریوقدرت

قواازسویدیگر،سببموازنهسووتأثیربردرنظاموکمبودمنابعآنباایجادمنافعمتعارضازیک

المللیدرسوریهشدهاست.باتوجهبهمنافعبازیگراندخیل،منافعمتعارضگیریمنازعهبینشکل

ود،بازیگراندیگرسعیدراعادهآننمودهواینقوایموجموازنهها،درصورتبرهمخوردنآن

سطوحمنطقهسببنزاعمی هرچنداشکالآندر منطقهشود، فرا )عبداهللایمتفاوتاستایو
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ایباایرانهایمنطقههاکهتحوالتسوریهرادرچارچوبرقابت.سعودی(47-7933:44خانی،

نند،برایهمیندرمقابلنظاماسدودفاعازشورشیکمیتعریف(مهارالگوینفوذمعنویایران)

کاهشنفوذایراندرمنطقهیامهارالگوینفوذیبرمکهعلیهایننظامصورتگرفتهگام دارند.

دولتانقالباسالمیدردنیایعربکهزمانیدرقالبهاللشیعیمطرحگردیدهدفاصلی

عربیموقعیتایراندرسوریهراکاهشدهد.–غربیدرتالشاستتابارویکردوباشدریاضمی

ینازا برای گروهمحدودسازرو از خاورمیانه در ایران قدرت حمایتی سوریه معترضدر های

سعودیمی میکند. اسد نظام سقوط که معتقدند حمایتازها در نقشسوریه و جایگاه تواند

ههایمقاومتدرسطحمنطقگروه در کاهشدهدو میرا تواندپایانیبراینمیانضمناینکه

به فلسطین و لبنان در سوریه مداخالت موازنه باشد، عربستان حیاتی مناطق خوردهبرهمعنوان

عربستانبهعنوانیکیاز(.7934کرمی،کند)ایپسازتحوالتجهانعربرانیزمتعادلمنطقه

برایافزایشتواننظامی،ایبودهاستنطقهمکههموارهبهدنبالکسبرهبریایهایمنطقهقدرت

تحادوائتالفبامتحدینغربیونیزخریدهایتسلیحاتیعمدهرویخوددررقابتباایرانبها

.(7933:747صادقیواحمدیان؛)آوردهاست


 توافق عربستان نسبت به ایران سیاست پسا

(7برجام)تریش،طرحجامعاقداممشترکدروینا4174ژوئن72ایدراعالمتوافقهسته

ایایرانبرایمحدودکردنونظارتبربرنامههسته4+7بینجمهوریاسالمیایرانوکشورهای

غیرنظامیبه استطورگستردهبرایمقاصدصرفاً اساسیکهایبوده منادییکتغییرمثبتو

هایخودخشمکهاززمانشروعفعالیتایایرانایبود.پروژههستهبرایصلحوامنیتمنطقه

هسته ایران با را خود مخالفت همواره و برانگیخت را میاعراب ابراز عربستانای و کردند

هایسهگروهدرینتوافقواکنشارفتلذاهادرجهانعرببهشمارمیسردمداراینمخالفت

ژئواستراتژیکاساسچشمجهانعرببر منافع متفاوتو مجزاانداز را مختلفدرخاورمیانه

وسیلهعربستانسعودیوشرکایپادشاهیعربخودکرد.گروهاولموسومبهگروهشکاکانبه

عالوهاردنومراکششکوتردیدوعدماطمینانفارسبهشاملکشورهایعربحوزهخلیج

موافقت نسبتبه را هستهنامهخود کشورهای و تهران بین د4+7ای ازنشان دوم گروه ادند.

اصطالحگروهطرفداربلوکایراننامیدهشدهاستمتشکلازسوریه،عراقویکبازیگرانبه
                                                                                                                                               
1. Joint Comprehensive Plan of Action 
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جناحمهمازجریاناصلیسیاسیلبنانوبخشیازمخالفانسیاسییمنکسانیکهرضایتخود

 در سوم کشورهایراه نهایییا گروه نشاندادند. توافقصورتگرفته نسبتبه اولرا درجه

شادیوتوسطدولت ترکیبیاز لیبیوسودانبا تونس، الجزایر، مصر، شبیه هایشمالافریقا

عربستانکشورایاستقبالکردندامادرنهایتبااینقراردادخشنودشدند.نگرانیازتوافقهسته

توافقهسته مورد بلوککشورهایبدبیندر اینبلوکبهسعودیدر داشت. رهبریایقرار

المللیبهایراناجازهدادهعربستانمعتقدبودندکهتوافقبهجمهوریاسالمیایراندرنظامبین

خواهددادکهبدونکنترلدرسراسرمنطقهحرکتکند.درذیلموضعکشورهایمختلفدر

گراییقبالپروندهاتمیایرانبهشرحبلوکطرفدارایران،طرفدارعربستانسعودی،وضعیتعمل

طرفمشخصگردیدهاست.بلوکسعودی،راهسوموبی



 (01 اوت 5102کندی ) هاروارد دانشکده بلربر، الملل بین امور و علوم مرکز گزارش



پادشاهی دیدگاه از نهدرواقع توافق عرب، های منجر مشروعیترسمیتبهبهتنها شناختن

سایرمناطقدرصفحهدهدبرتریخودبراجازهمیچنینبهایرانایایرانخواهدشدبلکههمهسته

اهللگسترشهاینیابتیخودمانندحزبشطرنجسیاسی،اقتصادیونظامیخاورمیانهازطریقگروه

ایبایدبه(.دررابطهباچگونگیروابطایرانبامنطقهبعدازتوافقهستهKalout, 2015: 22-25دهد)
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اولاین توافقیکشوکمنطقهسهمحوراشارهکرد: دومکه ایناتفاقرا:ایاست، منطقههنوز

ایایرانراایتالشدارندتاجایگاهمنطقهعدهوآمادگیهضمآنرانداردوسوم:هضمنکرده

ترشدنایکنندکهاینسهگزارهبهپیچیدهالمللیجایگزینتهدیدهستهعنوانیکتهدیدبینبه

قدرتوضعیتمنطقهمنجرشده توافقبهاست. با ونیزدستیابیایراندرمنطقهخصوصاً آمده

وهمچنیناعتراضاتیمنکهمنجربهورودنظامیعربستانبهاینکشوروسرکوببحرانسوریه

نگرانی بر شد سعودیمعترضان تنشهای و بیشها کشور دو بین موجود افزودازهای پیش

.(Mohseni, 2015: 8-9انبرکههردوکشوردرتالشبرایچیرگیبرمنطقههستندتکیهایریدرحال

ایوهایهستهقابلیت نامتوازنقدرتاینامرترسعربستاناز ساختار ممکناستباعثایجاد

هریکازطرفینمیلبهتقابلمستقیمبایکدیگرندارند.درکلمنطقه ایبرایباردومشودزیرا

خاورمیانهمنجربهبرخوردبیندوقدرت(قلبوذهناعراب)وعربستانبرسررقابتکنونیایران

روابطایندوکشورتأثیربهسزاییبرثباتمنطقهوهمچنینثباتدرهرصورتشود.درآیندهمی

برایجهانیانجالبهابخشسایر بهکنترلنفتتوسطعربستانخواهدداشت. توجه یجهانبا

هایکقابلبیندوکشورکهدارایعقایدسنتیمذهبیهستندیاشکلحکومتیآناستکهببینندت

ایهابرایچیرگیمنطقهجمهوریانقالبیشیعیویکپادشاهیارتجاعیسنیوهابیورقابتآن

 دراینبرههزمانیباحوادثسوریهویمنکهدوکشورخواهدکردچگونهادامهپیدا .خصوصاً

.(Jahner, 2012: 41-42هستند)تیدراینمناطقدرگیرجنگنیاب



 7100سوریه، قبل از  -روابط قطر
توجهمورد4119تاریخمربوطبهروابطسیاسیواقتصادیبینسوریهوقطرازشروعسال

هایعمومیوخصوصیدردوقرارداداست،شاملفعالیت79اینروابطامضاکردنیجهنت،است

یبیندوکشورقطروسوریهبرگزاروبرداربهرهکنفرانس4114باشروعسالکهیطوربهکشور

ایندوکشور4111و4111هایهایمختلفیمطرحشد.درسالیشنهادپدرمورداینکنفرانس

اینبانکبادوکردنیاسالمیسبانکتأسشروعبهمهمبودندکههایاقتصادییستگاهاشاهد

هابودشرکتقطرمسئولاجرایآنیگردشگریهاپروژهکهباردرحالیمیلیوندال4سرمایه

میلیوندالرشود.711یهسرماقطربا-یسبانکسوریهتأسساحلسوریهراترککردتامنجربه

از.ساالنهگردشگرینیزارتقایافتبیندوکشوردرصدرشدسطحهمکاریاقتصادیباافزایش

عربستانسعودیهانارضایتیاینحمایتحمایتقراردادکهموردریهراسونیزقطرنظرسیاسی
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ماننددرگیریهاپروندهرادرمقابلبعضیازدمشقنیزدوحهازطرفی.واماراترادرپیداشت

نافعقطردرسوریهمتشکلازمنافعباتوجهبهاینکهم(.4174:4تعتاع،)یبانینمودپشتبابحرین

دوحهروابطدرسوریه،تاقبلازشروعبحراناقتصادی،سیاسیوایدئولوژیکاستاستراتژیک

 نسبتا همچنین و سوریه با را داشتترینیکنزدخوبی ایران یعنی سوریه متحد برگزاری.

هااجالس آنوسایجمهورریمشترکنیزکه در سوریه و شرکتداشتندقطر دهندهنشانها

نزدیکددیپلماتیکروابط سال در کشور دبو4112و که ازد بسیاری اسد نیز سال این ر

 ,Pulliamافتتاحکرد)قطرحمدبنخلیفهآلثانیراباحضورامیریهسوردرهایعمرانیطرح

2013: 1-2 سوریه و قطر بین روابط وصفمیینا(. گونه روابط این که اتحادمثابهبهشوند

ینیدمشقبهکاربردچراکهنشگوشهرابرایپایاندادنبهاستراتژیکهستندوقطرتمامتالشش

وهمچنینقطرسعیکردرئیسشد،رفیقالحریری،وزیرسابقلبناندمشقمتهمبهترورنخست

4113رابرایبهبودروابطباسوریهقانعکند.درژانویهسالنیکالسارکوزیجمهورسابقفرانسه

برگزارشدوبشاراسدنیزدرایناجالسشرکتداشتوویازنشستاضطراریغزهدردوحه

دلیل به مصر کنند. برگزار نشسترا دارند حضور کسانیکه همین با خواستکه قطر امیر

.در(743-4179:743)سمیرالرنتیسیوالمدلل،نکرداختالفاتباقطردرایناجالسحضورپیدا

ایبرایمحدودکردننفوذمنطقهGCCرویکردمیانهرادررابطهباایران،قطربهطورکلییک

جمهوری رهبران با را سازنده و گفتگوهایسازگار حالیستکه در این است. پذیرفته ایران

کند.اسالمیبرایدورماندناززیرسایهعربستانبودنحفظمی



 موضع قطر در قبال بحران سوریه
تاهموارهنقشبزرگیرابهعنوانمیانجی،تژئوپلیتیکدیرغممحدوعلیگذشتهقطرردههد

 منطقه در بحران شروع از استقبل نموده ایفا سریکه یک به آن خارجی سیاست

توانستههایمحصوریدئولوژیا و نشده محدود سنتی، اسالم میاندر در را همهموقعیتخود

اختالفاتجناحیاستحفظکند.ایکهمملوازخاورمیانه،منطقهالمللیایوبینمتحدینمنطقه

گرایانازقیبلحماسبرقراریارتباطبااسالمنیزوایرانوسوریهشتنروابطمتعادلبااسرائیل،دا

مریکادرمنطقههمگینشانازابهترینپایگاهنظامیبزرگوحزباهللونیزدراختیارقراردادن

(.Rockower, 2012: 3)باشدکشورمیسیاستخارجیفعالاین

بهعنوانیکضامنامنیتیدرمنطقهخلیجفارسنگاهمی اینکدوحهبهایاالتمتحده ند.
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نیرویایاالتمتحدهدرتأسیساتنظامیخودشاملمراکزاصلی71،111کشورمیزباننزدیکبه

رمنطقهدرگیرهستندازفرماندهیبرایایاالتمتحدهاست.بعضیازایننیروهادرعملیاتسراس

 سال از قطر و متحده ایاالت سوریه. و عراق در اسالمی دولت علیه عملیات 7334جمله

متحدهبهیاالتوفروشتسلیحاتازاخریدکهاندنامهرسمیهمکاریدفاعیراداشتهموافقت

(.Katzman, 2016: 1)نامههمکاریدفاعیبودهاستقطربخشیازاینموافقت

ادشاهیقطرازدودههپیشبهدنبالایفاینقشبرتریبودهاماسرعتتحوالتبهارعربیپ

برآنداشتتانقشی حالمتفاوتیدرتحوالتخاورمیانهودرعینوچندجانبهحاکمانقطررا

عربیکشورهایگانهسهمواضعمیاندرقطر.موضع(7937:43سهرابی،)شمالافریقاایفاکنند

سهبهعربیکشورهایمواضعطورکلیبه.استسوریهمردمانقالبازیتحماسوریه،القبدر

اصلینمایندهوکهمخالفدولتاسدبودهکشورهاییاولبخششود،میتقسیماصلیبخش

هستندیمنوسعودیعربستانقطر،نظیرفارس،خلیجحوزهکشورهایآن، شاملدومبخش.

سومبخشوبودندایستادهسوریهمردمانقالبمقابلدراستعراقوالجزایرنظیرکشورهایی

هستندلبنانواردننظیرطرفیبکشورهای متمایزسوریهقبالدرراقطرموضعنکتهچند.

ساختیم دوبینبیشترسازگاریهمچنینوانقالبازقبلسوریهنظامباقطرعمیقروابط:

بهفارسخلیجحوزهکشورهایسایربهنسبتقطرکشوررسدیمنظربهاین،برافزون؛کشور

.استتریکنزدایران

نیزآن روابطشخصیدورهبر بیندوکشور، روابطاستوار همباوجود به را تریکنزدها

می اما هاشورشکرد عربیعلیه بهار به شروعکمرنگشدنهانظامیموسوم نقطه یحاکمه

ازانقالبلیبیپشتیبانیکردوروابطانمایانساخت،قطردراینراستاروابطبینقطروسوریهر

شدودرجهتشنجروابطایندوکشوربهحدیهاباتوجهبهبحرانداخلیسوریهمتشنجبینآن

رادرموردوزیرخارجهقطرتندیرسیدکهنمایندهسوریهدراتحادیهعربعباراتوجمالت

کهبه4/77/4177هایوزارتخارجهعربدرقاهرهییگردهمادرطیگفتهبودکهاینامر

الرنتیسیو وقوعپیوست)سمیر مناسبتبحثوگفتگودرمورداوضاعپرتنشتشکیلشدبه

 4179المدلل، :743-743). شروع با سوریه مردمیتحوالت اعتراضات به نسبت قطر موضع

پرداختودرسوریهباپوششگستردهالجزیرهدرکناربحرینبهسانسورموضعیمتفاوتبوددر

حرکتقطرازطریقاتحادیهعرب71/71/4177ایدرتاریخوباصدوربیانیهمعترضینایستاد

ترینمفاداینبیانیهبهشرحزیراست:شروعشد،مهم
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 توقففوریخشونت؛*

 زیرانقطر؛مدیرهویأتهتشکیلکمیتهوزارتیعرببهریاسترئیس*

 .یدرگیریبرایقراردادمیهنیهاطرفارتباطبا*

بحران براینریاستقطربرکمیتهوزرایعربکهمسئولهمکاریبا )سمیراستعالوه

 .(743-4179:743الرنتیسیوالمدلل،

یجنگرشخودرانسبتتدربهودوحهاستهایقطریدگاهدکنندهمنعکسایناقداماتعربی

پسبرایفشاربیشتربردولتسوریهواردعملشدوشدتگفتمانسیاسیسیهتغییرداد؛بهسور

کردکهعدماشارهموردتوانبهاینمیرااینگفتمانایازرسمیقطرعلیهاسدباالگرفت.نمونه

شود)سمیرالرنتیسیوالمللیشدناینبحرانمیهمکاریدمشقباطرحصلحعربیمنجربهبین

.قطربرایدرامانماندنازتهدیدایراندرحمایتازشورشیانبهامریکاپناه(4179:743المدلل،

وبااندپرداختهبردهونیروهایامریکاییباهزینهاینکشوردرمنطقهازآنبهایجادستادراهبردی

کردهاست.همچنینبراییداپسیاسیعرصهفضایمناسبیبرایمانوردر،یازاینامنیتمندبهره

وبرنامهاینخطلولهدرسالگردیدیبهاروپاالولهخطناچاربهاحداثگسترشتولیدگازخود

یهپا4113 اینطرح از بخشمهمی سوریه و طریقاستریزیشد از بود قرار اینخطلوله

باکوشود.اتحادیهاروپاهلولگازقطرواردخطآنجاازعربستانواردنوسوریهبهترکیهرفتهو

برایکاستنازوابستگیخودبهگازروسیهموافقاجرایطرحبودهاماسوریهباقطرهمکاری

گازاینکشوربایداز،دادهاست.براساسطرحایراننشانخوشنکردهوبهپیشنهادایرانروی

اروپاانتقالدادهشودوبدونتردیدبهازآنجامیدانپارسجنوبیوباعبورازعراقبهسوریهو

 مانع هابرنامهاینبرنامه قطر است. تهدیدیجدیبرایآن و یقطر خریدنیز به اینخاطر به

 & Rabi)انقالبدرسوریهرویآوردهواقدامعلیهبشاراسدرادردستورکارخودقرارداد

Mueller, 2012: 3-4) . آغاز زمان هاشورشاز سوریه کهدر المسلمین اخوان طریق از قطر

بهاردورهمداخلهدرسوریهبودودربهدنبالاینکشوراست،ترینابزارسیاستخارجیییقو

هااطمینانحاصلپیداکرد،چراکهنتایجیماناناصلیآنپهمازعربی،نسبتبهاخوانالمسلمین

گرامصونهایایدئولوژیکاسالمازجنبشمثبتیرابرایقطربهبارآوردهبودند.اینکشورکه

 و المسلمین اخوان در نفوذشرا روزهایدرجاهابود، همان از و کرد اعمال منطقه دیگر ی

آغازین،شورشیانسوریهرامسلحکردبهاینامیدکهاخوانالمسلمینبشاراسدراازقدرتپایین

یارداخلیعتمامدیلقیامسوریهبهجنگآوردوکنترلسوریهرادردستگیرد.اینسیاستتب
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کرد. کمک داشتند، حضور آن در افراطی جهادی هزاران ازدرحالیکه را خود قطر که

 :Khlenikove, 2015)نبودهایایدئولوژیکومذهبیحفظکرد،عربستاندراینامرموفقچالش

یمخالفتجهیزنیروهاهوکلگرفتنمقاومتنظامیدرسوریبهشهایمالیقطرکمک(.25-26

وپوششگستردهرتشآزادسوریههایسریعازایتحمادرمرزهایترکیهوسوریهشدهمچنین

یینمابزرگدرراستایایجادفضایروانیوتبلیغاتیعلیهدولتبشاراسدبااینکشورحوادث

اتقطرنشانگراینبود.درواقعاقداماخباراینکشوردرمقابلسانسورحوادثبحرینمنجرشد

دوحه منطقهکه مستقیم رسیاستمداخله بهای ا الگوییجدید میعنوان )دنبال ابراهیمی،کند

7931:727).

استفادهقطرهمواره وایخودرادرامورمنطقهجایگاهازمنابعمالیوسیع،تالشنمودهتابا

لسوریه،لیبیوشامایمتعددمنطقههایمدرنزاعمستقیباالببرد.مداخالتمستقیموغیرالمللیبین

هایشورشیچونحماس،سازماناسالمیفلسطین،گروهیمن،ویامیانجیگریدرمسائلمهمی

نشاندهندهاینامراست.هایشورشیدرسوریهولبنانوسودانطالباندرافغانستانوبرخیگروه

ینکشوربهعنوانمدلجدیدیازیکحکومتعربیباهمچنینسازوکارهایقطربرایارتقایا

گروه نمونهحمایتاز عنوان به بهایهایاخوانی منجر سطحمنطقه سیاسیدر اسالم مثبتاز

اختالفاتقطربامتحدینخوددرشورایهمکاریخلیجفارسشدهاستکهعربستانواماراتآن

(.Katzman, 2016: 6-9)دانندمییعربمنطقهسنتهایراتهدیدیبرایامنیتداخلیپادشاهی

ایباقیماندندرزیرسایهدیگرمتحدانمنطقه،تربهنوعیرهبرانقطریبااتخاذسیاستمستقل

ایدهندسیاستخارجیتأثیرگذاروجداگانهمیپذیرند.بلکهبیشترترجیحویارقبایخودرانمی

رسداینسیاستخارجیفعالومیمیانهدنبالکنند.بهنظرراهمدرداخلوهمدرخارجازخاور

مستقلهمازلحاظسیاسیوهمازلحاظاقتصادیاهدافومنافعیرادربلندمدتبرایاینکشور

 (.Kaussler, 2015: 1-2کند)میبهدنبالداردوازطرفیامنیتخودراتضمین



 توافق قطر نسبت به ایران سیاست پسا
آمیزبودتوافقیریانحوادثسوریهودرشرایطیکهروابطمیانعربستانوایرانتنشدرج

ازهایجهانیصورتگرفتکهبرایسعودیمیانایرانوقدرت واسرائیلناخوشایندبود. ها

فارساستوباتوجهیکیازاعضایمهمشورایهمکاریخلیجآنکهباوجودسویدیگردوحه

ییکههاتنشمتحدهقرارداردبااستفادهازاینحربهونیزیرچتروحمایتایاالتبهاینکهدرز
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اعالمهانسبتبهتوافقازسعودیترمتفاوتدرروابطشباعربستانبهوجودآمدهبودرویکردی

هایشدیدازجانبعربستانکهسردمداربلوکبدبینانهنسبتبه.باوجودمخالفتاتخاذکردشده

بانگاهیقطرنیزکهدراینبلوکقرارداشتباشدمیایهایهستهایوکلیتفعالیتتوافقهسته

این درواقع داد. نشان را خود رویکرد عربستان از جدای سیاستی و بلوکخواهانمتفاوت

تسلیحاتهسته به ایران دستیابی ازجلوگیریاز قاطعانه بازرسی سازوکاریبرای وجود ایو

ترقطرو.باتوجهبهرویکردمتعادلهستندهاایایرانومکانیزمبازگشتتحریمساتهستهتأسی

کویتدراینبلوک،ایندوکشورمتفاوتازعربستانسعودیباتوافقصورتگرفتهبرخورد

رغماینکهدرهماناردوگاهسیاسیقرارداشتند.یکیازدالیلاینامرفشارامریکابرکردندعلی

برایحمایتازاینقراردادبودودوکشوربابهانهقراردادنفشارامریکادوریوکویتقطر

اینکاررابرایافزایشفشاربرعربستانخودراازمواضعتندعربستاننشاندادند،قطروکویت

صورتینکهبهواستفادهازاینموقعیتبرایبرقراریرابطهباایراندرجهتکسبمنافعبیشتروا

بین4174ترمنافعخاصخودرادنبالکنندانجامدادند.تشکیلجلسهکمپدیویددرمیمستقل

ایراای،زمینهفارسبعدازتوافقهستهمتحدهامریکاوکشورهایشورایهمکاریخلیجایاالت

ازقفراهمآوردتاکشورهایعضوشورایهمکاریخلیج طروکویتفارسحمایتخودرا

متحدهبررویتوافقصورتگرفتهنشاندهند.قطردرمقابلهباایرانمنظورهمکاریباایاالتبه

 در خود متحدین بین در استراتژیکی طور بودGCC به گرفته قرار متحده ایاالت دوحه.و

نیزدرتمیمبهاجراگذاشت.امیر4171-4171هایعلیهتهرانراطیسالالمللیبینهایتحریم

حضورپیداکردتابهنگرانیاعضایشورایGCCهمدرایاالتمتحدهوهمدر؛فرآیندنشست

JCPOAهمکاریدررابطهباتوافقچندجانبه کشورهایشورایهمکاریخلیجفارسبپردازد.

توافقهسته برنامه از حالیایعموماً ایاالتمتحدهحمایتکردنددر بر طرفینیز از فشارکه

ایرانبرایتوسعهونفوذهایبایستبهآنهابرایمقابلهباتالشمیآوردندکهایاالتمتحدهمی

برایهمبستگیباعربستانکهدرتنششدیدبا4171خوددرمنطقهکمککند.قطردرژانویه

ند.بااینحالایرانقرارداشتبعدازاعدامروحانیشیعهدربحرینسفیرخودراازتهرانفراخوا

قطردرفوریهقطرروابطخودباتهرانبرخالفعربستانوبحرینهیچ به4171گاهقطعنکرد.

پیوستکهدرآنحزباهلللبنانبهعنوانیکسازمانتروریستیدرنظرگرفتهGCCاعالمیه

همانزمانرهبراننبایددرلبنانبمانندیابهآنسفرکنند.درGCCکهشهروندانشدهبودواین

برقرارکردندچراکهقطروایرانداراییکمیدانارتباطقطربهطورمنظمباهمتایانایرانیخود
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هستند.گازیمشترکبزرگدرخلیجفارس

سال قطردر مناسباتایرانو رکوددر روابطدو4172هرچندیکدوره بوجودآمداما

ایبهعبارتبهترروابطایرانوقطربهعلتمذاکراتهستهبعدازسقوطصدامبیشترشد،کشور

توافقهسته اینیزتحتشرایطخاصودرزمانیاتفاقافتادکهدستخوشتغییروتحولشد.

(.Katzman, 2016: 8-9)کردشرایطبحرانیراسپریمیمنطقهخاورمیانهمتشنجو



 فاز جدید منازعه در خاورمیانه
جدیدی دور تنششروع واز منطقه سمتقطر، به ایران از شیفتآن و خاورمیانه در ها

باشروعGCCکشورهایعربیراواردمرحلهتازهنمود.اگرچهدوکشورقدرتمندعربیعضو

هایهمسودرقالبائتالفعربیبعضاًدرمواردیسیاست4177تحوالتدرجهانعربدرسال

رقیبوشورایهمکاریخلیجفارسدرسو اختالفاتایندو نمودنداما اتخاذ یمنرا و ریه

هایمتناقضقطرایدیگربهشدتنمایانشدهاست.سیاستدیرینهاینکباورودمنطقهبهمرحله

خصوصاًدرحمایتازاخوان،روابطمیانهباایرانوحمایتGCC بادیگرمتحدینعربخوددر

دی محدوده به شدن وارد شورشیان، سعودیاز در،پلماتیکسنتیعربستان خاکستر آتشزیر

کارآمدندولتجدیددرایاالتمتحدهوورساخت.بارویروابطایندوکشورعربیراشعله

ریاض اجماعسرانعربیدر و خاورمیانه ترامپبه سیاستخارجیدولت،سفر چرخشیدر

یعرببهمیزبانیعربستانباحضورسرانکشورهاالمللیبین.اجماعایجادشدجدیدواشنگتن

دونالدترامپوبهبودروابطباتالویوفصلیتازهدرروابطاستراتژیککشورهایخلیجفارسبا

ایاالتمتحدهواسرائیلرافراهمکردهاست.درحالیکهبهوضوحروابطعربستانوامریکادر

رگینهاد،استقرارترامپوتیماودرکاخسفیددورهباراکاوبامابویژهبعدازبهارعربیروبهتی

ازسویزمامدارانعربستانبهعنوانیکشروعجدیددرروابطدوکشورمورداستقبالقرار

گزارشسازمان.گرفت داعشاست، شاهدحضور خاورمیانه منطقه فضاییکه هایامنیتیدر

کندوائتالفعربیبهرهبریسعودییسپتامبرتأییدم77،نقشاتباعسعودیدرحادثهامریکا

دریمنموفقیتینداشتهاستهمچنینسوریه،عربستانوامریکاسعیکردنددرجریانسفراخیر

هرچندامریکاازاصولثابتسیاست بهمثابهیکتهدیدامنیتیبرجستهسازند. ترامپ،ایرانرا

خطمشیاشتباه استولیعربستانهنوز میخارجیبرخوردار ادامه را کشورهایخود دهد.

هایاوبامادرخصوصایرانوسوریهوخصوصاًعربستانکهعمیقاًازسیاستGCCعربیعضو
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برای مأیوسشدهبودنداینکبادرکتهدیدمشترکاشتیاقفراوانبرایروابطجدیددارند.

ائتالفوهمکاری نیزتوسعه کشورهایعایاالتمتحده تواندیکربیمنطقهمیهایامنیتیبا

هایتخریبیایرانونیرویفزایندهبرایدستیابیبهاهدافسیاستخارجیشاملمقابلهباسیاست

به نسبت متحده ایاالت جدید دولت خصمانه رویکرد باشد. اسالمی دولت ساختن مغلوب

ارزشمشارکتتهدیداتمنطقهخصوصاًایرانبهعنوانتهدیدیکهنیازمندپاسخنظامیاستیا

بیشترباکشورهایعربحاشیهخلیجفارسرادارد،عربستانودیگرکشورهایمنطقهرانسبت

(.Boghardt & Handerson, 2017: 2-3هایآتیباامریکاامیدوارکرد)بههمکاری

تجربه تنشرا دیگریاز نوع منطقه توسطشرکایعربخود، اقتصادیقطر محاصره با

نامردوحهرابهیکمارپیچمرگاقتصادیواجتماعیسوقدادهاست.قطعروابطکندکهایمی

هایتروریستیوایراندیپلماتیکعربستان،بحرین،مصرواماراتباقطربهدلیلحمایتازگروه

کندروابطاکنونمیانکشورهایقدرتمندعربیکهاست.درحالیکهدوحهایناتهاماتراردمی

اندوتاکنونقطرمنجربهقطعروابطدیپلماتیکآنهاشدهبلکهفشارهارانیزتشدیدکردهنهتنها

شروطعربستانرانپذیرفتهاست.ایناولینبارنیستکهکشورهایعربیخلیجفارسباقطروارد

روابطتنشجدیمی قطع کنار در شهروندان حتیاخراج و پروازها متوقفکردن اما شوند

تنشمیاندوکشورزمانییکرویدادیاستکهدالیلمحکموعمیقیپشتآناست.دیپلمات

درراستایتاییدایرانبهعنوانقدرتیبزرگشیختمیمبوجودآمدکهسخنانیبهنقلازامیرقطر

نیزحمایتازحماسبهعنوانن فلسطینیاندرخبرگزاریکهضامنثباتمنطقهاستو ماینده

ارمطرحشدکهایناظهاراتخشمدولعربیخلیجفارسخصوصاعربستانراینکشورسمی

ایناظهاراتدرمقابلتالشعربستانومتحدانشبرایانزوایایرانمیبرانگیختزیرا ایستاد.

قطع تکذیبکرد. پسازحضوردونالدترامپدرریاضمطرحشدکهبالفاصلهدوحهآنرا

رمنجرآفریندوازسویدیگدرونشورایهمکاریخلیجفارسمیرابطهباقطرازسوییشکافی

7قطرعمالًازاینشوراراندهشدهاست.اکنونشود.ایدرمنطقهمیهایتازهبندیصفبه



 ریاض و تأثیر آن بر سوریه   –پیامدهای احتمالی تنش دوحه 
لفاندولتاسدپیشگامباافزایشتنشمیانریاضودوحهکهدوکشوردرحمایتازمخا

کنندامکانداردحمایتتسلیحاتیونظامیمیدولتسوریههایمسلحمخالفبودهوازگروه

                                                                                                                                               
1.www.uk.bisinessinsid.com 



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 323
 

ایگشودهشودکهتضعیفموقعیتمخالفانهارودررویهمقرارگیرندوجبههتازهاینگروه

کهگرددازهمیانحماسهایتتواندشاهدتنشهایفلسطینینیزمیرادرپیداشتهباشد.سرزمین

شود.موردپشتیبانیقطراستوجنبشفتحکهازجانبعربستانسعودیحمایتمی

تواندقابلتوجهباشد،ترکیهتاکنونمواضعینزدیکبهدراینمیاننقشترکیهوایرانمی

ازدوحهاع المنمودهقطرداشتهوازسالگذشتهباعربستانزاویهپیداکردهوحمایتخودرا

رویدوحه به را دریاییخود درهایهواییو که عنوانبزرگترینهمسایه به نیز ایران است.

دیدارترامپومحمدبنبازگشودهمی عربستاناستفادهنماید. تواندازایننزدیکیدرتقابلبا

اعتمادینسبتیسلمانبهعنوانشاهزادهجدیدعربستانبادشمنیاینشاهزادهنسبتبهایرانوب

تقابلهرچهبیشترآمریکاوعربستانقطرکهباموضعتهاجمیترامپنسبتبهایرانتطابقداردبه

7دهد.وریاسالمیایراننشانمیرانسبتبهجمه

شان)خصوصاًبعدازایهایمنطقههایترامپازسیاستهااگربیشازحدبرحمایتسعودی

انعقا ریاضو به او سفر قرارداد محاسباتی771د اشتباه کننددچار حسابباز دالری( میلیارد

می انجام کاری چه ایاالتمتحده اینکه از صرفنظر شد. حدخواهند افزایشبیشاز دهد

تخاصمودشمنینسبتبهایرانودرهمانحالمحاصرهکردنقطربهعنوانیکیازاعضای

GCCسعودی عربستان جایگاه تضعیفاحتماالً را عربی دول شکننده سیاسی نظم بقایای و

ایایراناستدرعوضاحتماالًمنجربهکند.ایناقداماتکههدفشانتضعیفموقعیتمنطقهمی

تقویتقدرتایرانخواهدشد.اینکهچگونهعربستانباتشدیددرگیریوتنشباایرانوتالش

خواست با جایبرایمطیعساختنقطر تحلیلمیهایخود به وموقعیتخویشرا برد؟درگاه

کهعربستانازطریقرابطهامنیتیخودباامریکامزایاینظامیزیادیرانسبتبهایرانکسبحالی

کندامابیشترقدرتسیاسیعربستاندرمنطقهناشیازجایگاهمستحکماینکشوردردنیایمی

هایارگیردباتوجهبهنظمعربیشکنندهوجنگعرباستواگراینموقعیتموردمخاطرهقر

داخلیدرعراق،لیبی،سوریهویمنمشخصامنجربهافزایشقدرتایرانخواهدشد.درواقع

بهبزرگترینچالشبرای4177تضعیفجایگاهعربستاندرمیانکشورهایعربیبعدازتحوالت

برایگسترشنفوذخودقرارمیدهد.لذاانشدهوبهترینفرصترادراختیارتهرتبدیلریاض

وازطرفیتحریمنیابتیشدههایباعثطوالنیشدنجنگدرمنطقهتشدیدخصومتباایران

تضعیفهرچهبیشتردنیایعربرابهنسیاستیهمسوباجهانعرب،قطروفشاربرآنبرایداشت
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–ایران–اندازدومحورترکیهمخاطرهمیدنبالداردکهدرنتیجهجایگاهعربستانسعودیرابه

مستحکممی هرچهجنگقطررا بهطولکند. بیشتر ایراندرمنطقه هاینیابتیمیانعربستانو

هایداخلیبهدیگرکشورهایعربمنطقهماننداردنولبنانسرایتکهجنگاینخطربینجامد

نیزکند و اینکه احتمال درون از عرببیشتر منطقهدنیای بازی در و شود ایران؛ایمتالشی

یابد.آنچهکهدرحالحاضرروشناستدرسوریهدستاوردهایبیشتریداشتهباشدافزایشمی

تضعیف حال در اسد بشار تهدیدیبرایریاضمخالفان کشورهایعربی تقسیماتبین و اند

زویهستندائتالفشیعیموردهایایراناست.برخالفمخالفانسنیکهبسیارمننسبتبهچالش

قرارگرفتهبهشدتتقویتشدهاست.صدهانفرنیزحمایتدولتسوریهکهموردحمایتایران

گروه اعضایگروهاز ستیزههایمخالفمختلفاز بههای وابسته القاعده جویجهادیمانند

گروه به پیشین( النصره )جبهه الشام التحریر حیات غسوریه، سلفی جیشهای مثل یرجهادی

هایقویترارتشآزادسوریههایمخالفجناحالشمسواحرارالشاموحتیبرخیازگروه

با سکوالرمشغولشکلدادنمناطقسوریهدرخارجازکنترلدولتماننداستانادلبهستند.

نظامیانشیعیبعیدبنظرمی روسیهوشبه بهحمایتدولتایران، اینگتوجه هایروهرسدکه

حالی در باشند. ایران یا اسد برای تهدیدی بسیارمخالف قطر موضع به نسبت عربستان که

شرایطمی این شده بخشمگین وتواند کاسته را تهران ریاضو میان خطوطمنازعه از عضی

ودآورد.اگرچهقطراحتماالًمسیرهایدیپلماتیکبهسمتعادیسازیروابطرامیانایندوبوج

دنبالکردهامادربسیاریازابتکارهاازجملهجنگیمنباهم وارهسیاستخارجیمستقلیرا

بیشتر اینحالهرچهدوحه ازمدارکشورهایعربیعربستانسعودیهمکاریکردهاستبا

تندهایحیاتیقطرهسشورایهمکاریخلیجفارسفاصلهبگیردوبهترکیهوایرانکهاکنونراه

.شوددهباریاضمنجرمیهایدروننظامعربیواختالفاتعمودبهافزایشتنشنزدیکش

یابداینامرمی باعثتقویتاگرتخاصممیانعربستانسعودیوقطرادامه ادامه توانددر

تهرانشودمحوریکهتاکنونبخاطرتهدیدمشترکحزبکارگرانکردستان-محورآنکارا

وهمکاریت ک( درمذاکراتسوریهدرآستانه)پ.ک. روسیه با یکدیگرو با اکتیکیآنها

قزاقستاندرحالرشدوتوسعهاست.نزدیکیبیشترمحورآنکارا،تهرانودوحهبرایعربستان

سازندهنیست.همچنیناحتمالاینخطروجودداردکهپاکستاننیزدرنزاعمیانعربستانوقطر

رفتهممکناستمجبورشودجانبطرفیرابگیردکهموردخوشایندکهراهمیانهرادرپیشگ

ریاضنباشد.بنابرایناقداماتبعدیریاضدرقبالقطروتشدیدفشاربرآنبیشترینظرفیترا



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 323
 

دهدتااسیسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانقرارمییهایدرونساختارسدراختیارگروه

زطریقاقداماتفعالباستفادهکند.چراکهدرحالحاضرتهراناهایدنیایعرپذیریازآسیب

سوریهویمنازخالءایجادشدهدرمنطقهدریکخاورمیانهپساصدامونظمخوددرعراق ،

7توانداستفادهکند.عربیشکنندهمی


 گیری نتیجه
ازجنگجهانیدومترینمنطقهپسخاورمیانهرابهبحرانی4177رویدادهایمهمیکهاز

وبازیگرانمختلفبرایداشتنسهمهاتبدیلنمودکماکاندرحالتداوماستوهمچنانگروه

تمامنگاه اگرچهدولتاسالمیدرحالتضعیفاستاما اینمناطقدرگیرند. بههاونفوذدر

پسا قدرت خالء آشوبسوی نظام منداعشو تحوالت وقوع زمان از است. سوریه طقهزده

عربستانسعودیوقطربهعنوانمهمتریناعضایشورایهمکاریخلیج،خصوصاًبحرانسوریه

دارندیکیبااسالموهابیودیگریبا فارسکههردوکشورادعایرهبریبرجهانسنیرا

سیاسیاخوانی حمایتاز؛اسالم با هم کنار در داشتندو سوریه کنترلدرآوردن به سعیدر

خواهانساقطنمودندولتاسدوکوتاهکردندستایراندرمناطقنفوذبودند.اینک،مخالفان

اند.درتقابلبایکدیگرقرارگرفتهGCCحساسایندورقیبایدرمرحله

ازسویکشورهایعربیعضوبامحاصرهاقتصادیقطروقطعروابطدیپلماتیکبااینکشور

GCCکند،تقابلدوکشورعربیکهحلهجدیدازتنشراتجربهمیمنطقهمر،بهرهبریعربستان

ترخواهدنمود.اگرتنشمیاندوحهوریاضهمچنانتداومدرنهایتنظمدرونعربیراشکننده

هارودروییکدیگرقرارخواهندگرفتواگردوحهبنابهیابدایندوکشوردربسیاریازحوزه

مدتبمنطقهبهدامندولعربیبازگرددوبحراندرکوتاههایعربستانودیگراعراخواست

بهوضوحنمایانشد4177گریایاالتمتحدهنیزحلشودتضاددوحهوریاضکهازبامیانجی

درطوالنیمدتادامهپیداخواهدکرد.چراکهدوحهبهدنبالسیاستخارجیمستقلودوراز

تواندایندواینحالنزاعمیاندوکشوردرمقطعکنونیمیزیرسایهماندنعربستاناست.امابا

هارودرروییکدیگرقراردهد:کشوررادربعضیجبهه

درسوریهجایی-7 کهدوکشورباهدفسرنگونیاسدبهمیدانآمدندوازمخالفانابتدا

مهبحراندرروابطحمایتمالیوتسلیحاتیبهعملآوردندبنابراینامکاندارددرصورتادا
                                                                                                                                               
1. www.http://foreignpolicy.com 
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هارودروییکدیگرقرارگیرندکهموجباتتضعیفقطروعربستانمخالفانموردحمایتآن

آورد؛آنهارافراهممی

درروابطایندوکشورمشاهدهنمودچراکهتوانتنشدرفلسطیننیزمی-4 هایبیشتررا

باشد؛تانمیکندوجنبشفتحموردحمایتعربسدوحهازحماسحمایتمی

بیشازهمهمی-9 آنچهکه تنشمیاناما ایراندر باشدنقشترکیهو تواندتعیینکننده

اند.زاویهدوحهوریاضاستکهتاکنونآنکاراوتهرانمواضعنزدیکبهقطررادرپیشگرفته

سبتبهایرانپیداکردنترکیهباعربستانازسالگذشتهوافزایشبیشازحدتخاصمودشمنین

ودرهمانحالمحاصرهکردنقطراحتماالًجایگاهعربستانسعودیوبقایاینظمسیاسیشکننده

ایایرانکند.ایناقداماتکههمگیدرراستایتضعیفموقعیتمنطقهدولعربیراتضعیفمی

یددرگیریواستاحتماالًمنجربهتقویتقدرتایرانخواهدشد.اینکهچگونهعربستانباتشد

هایخودجایگاهوموقعیتخویشرابهتنشباایرانوتالشبرایمطیعساختنقطرباخواست

مزایاینظامیزیادیراتحلیلمی امریکا با امنیتیخود عربستانازطریقرابطه درحالیکه برد.

جایگاهمستحکمکندامابیشترقدرتسیاسیعربستاندرمنطقهناشیازنسبتبهایرانکسبمی

اینکشوردردنیایعرباستواگراینموقعیتموردمخاطرهقرارگیردباتوجهبهنظمعربی

منجربهافزایشقدرتایرانشکنندهوجنگ هایداخلیدرعراق،لیبی،سوریهویمنمشخصاً

بزرگترین به میاناعرابمنجر عربستانسعودیدر واقعضعفجایگاه در چالشخواهدشد.

باتوجهبهشخصیتجوانوبلندگذارد.برایریاضشدهوبهترینفرصترادراختیارتهرانمی

این؛پروازشیختمیم اعرابمحتملاستکهدر ودوریگزینیاز رفتارهایخارجازقاعده

راهاستامابایدتوجهداشتکهرویدادهاهموارهروندهاشرایطنزدیکیبهایرانیکیازگزینه

می قرار نظرتحتتأثیر به مدتبعید کوتاه در اعراباگرچه دامن به بازگشتقطر و دهند

رسدامادربلندمدتمحتملاست.می
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