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 همقدم

در دورۀ حکمرانیِ ملک  لکلم، ع برتاک ،  لت،لک      

جوی،نه خکود تکرو     ای م ف،وتی ت، لن ِ مصلح  منطقه

داد. آغ،  جنگ یمک،ع تکککتا اال ی کی یکاایرانی در     

گککی نمودیکک،یی ا  منطقککع برتککی و تحککریج لطککر جمل

رلکا تحکو ی    لت،ل  نوی، ری،ض تود. ام، ته نظر مکی 

ای برتاک ،  در حک،ظ ورکور     جای در لت،ل  منطقه

الکک . تککرای تویککتت ایکک، تحککوظع در این کک، رویکککرد 

برتا ،  را در ارتب،ط ت، چر،ر پرونکاۀ الکلی لت،لک     

یک،   کنتج. در تم،می ایک، پرونکا    خ،رجی ِآ  مطرح می

انایکککی و  ککک  تککه مصککلح   یکک،یی ا  ت،   نککک،نه

شود. نک ع مرج آنککه   ک،ریِ لن ی مک،یا  می مح، ظه

کننکا ککه تک، حک        ای، تحوالت در شرایطی ترو  می

محما ت، ن،یفع حکوم  مل  للم،  و  ر نکا،ع تک،   

اطککیث نکک،نویع ت ککمت، شککا  و چ، کککی در درو ِ    

توا  ایک،   کنا. تن،ترای،ع می برتا ،  آ  را ترایا نمی

ای  ا  اطمتن،  را در ترو  لت،ل  منطقکه   ،ی ح،کی 

 نوی، برتا ،  انر  ار دانا .  

: تحکرا  لطکر را برتاک ، ع امک،راتع     بحران قطر

تحری، و مصر آغ،  کردنا. لطر در ات اا لرار تود تحک   

جوی،نکع خکود    ی،ی الک قیظ   ک،ر مح،لر ع ته لت،ل 

پ،ی،  دیا و ته آغو، برتا ،  ت،  ردد. ام، دوحه ای، 

ع مق،وم  ککرد. چک، ع بمکاۀ    ٢٠1٤ترخی  ل،ظ ت،ر 

برتا ،  و م حاانع در مح،لرۀ لطکر آ  الک  ککه    

یک،ی   ای، ککوری، ت، آغ،  مح،لر ع تم،می تکر  ترنکا   

خود را رو کرد  و لارت م،نور نک،چتیی تکرای مراحکا    

تعایِ تحکرا  تک،لی   اشک نا. در ن ت کهع و در تراتکر      

بکور تکه   مق،وم  لطرع ککوری،ی مح،لکر  کننکا  م   

تغتتر تاری یِ رویکرد خود شکانا. در والکب تحکرا  و    

مق،ومکک  لطککر تکک، تاکک ی الکک راتیی  پککتع روی    

برتا ،  و م حکاانع   اشک  ککه خکرو  ا  آ  تکه      

ل،د ی متار نتا . تای، ترتتبع نه ایاا  برتا ،  

تحقق ی،   و نکه اتیاریک،ی ک،رآمکاتری تکرای تغتتکر      

ت،لی م،نکا. در  ویعت  پتع آما  در اخ ت،ر آ  ککور 

تراتر ای، ت، تا ع برتا ،  ته ج،ی تکایا  کک،ری، و  

 ری کوی  روی خکو، نکک،     ترایا لطرع ته مت،ن ی

تکه   –ا مللکی دوحکه را    داد و یمچنت، در م ،مب تکت، 

تح   ک،ر لرار داد. ا  ای،  –اتر،م حم،ی  ا  تروریاج 



 ٢     ای عربستان؛ تحول یا استمرار رویکردهای منطقه

 

ی،ی برتاک ،  را تکتع ا     منظر ای، تحرا  محاودی 

نککک،  داد و برتاکک ،  در تراتککر ایکک،    پککتع تککه آ  

یکک، در حکک،ظ بقبگککرد و تکک، تتنی رویکککرد   محککاودی 

 تر،جمی خود ال .   

تک، اوت   ٢٠11: برتاک ،  ا  اوت  بحران سوریه

یک،یی ا  اپو یاکتو     ت، لکارت ک،مکا ا  ت کع    ٢٠1٧

لوریه پک تب،نی کرد. یا  ابیمکی و پتگتکری شکاۀ    

. بک،دظ  ری،ضع لرنگونی حکوم  الا در لکوریه تکود  

تککه طککور مکککرر ا  یککرورت  ٢٠1٧ا  بتککر تکک،  والی 

ترکن،ری تک،ر الا  ف  و ترایا نظ،می لوریه جیالکی  

تک،ر    ته یک   ٢٠1٧ا   ف م،  لعودی تود. ام، در اوت 

ویعت  تغتتر کرد. جبتر در دیاار ا  مقکر اپو یاکتو    

لوریه در ری،ض و  ف گو ت، ری،ض ح ،بع رالتس ایک،  

  دیکا ،  خکود را تک، تحکوالت     م موبهع ا  آنر، خوال

ا مللی یم،ینگ ل، نا  یرا در غتر  جایا داخلی و تت،

حلکی خک،ر  ا     ی،ی تیر  ته لراغ را  اینصورت لارت

اپو یاتو  خواینا ر ک . مرم کری،  ف کع جبتکر تکه      

ح ،ب در ای، دیاار در ارتب،ط ت، تک،ر الا مطرح شکا  

 که ح   الا در شرایط  علی مقاور نتا  و ته ج،ی

حا تاو  الا؛ اپو یاتو  ت،یکا تکر مکات     تأکتا تر را 

 م،  ح ور وی در دورۀ ان ق، ی و نتکی اخ تک،رات وی   

در ایکک، دور  م مرکککی شککود. ا ب ککه و ارت خ،رجککه    

ی،ی جبتر تکه دلک  نقکا     برتا ،  ابیم کرد که  ف ه

نکا  ال  ام، ایک، تت،نتکه تکه یکته وجکه محوریک،ی       

ککرد. تکه ببک،رتیع    یک، را نفکی ن   مطرح شکا  در رلک،نه  

برتا ،  ته تکاری  تکه لکوی پک یر، لک، وک،ری،ی      

تککاو  تأکتککا تککر پککتع  ٢٢٥٤مب نککی تککر لطعن،مککع 

 ی،ی پتکت، خود حرک  کرد  ال . شرط

: در حک، ی ککه تکتع ا  دو لک،ظ ا      بحران یمن

یته  ٢٠1٧  رد ت، اوت  جنگ برتا ،  بلته یم، می

مک،  تحوظ جای در رویکرد برتا ،  در مورد تحرا  ی

تککرای او ککت، تکک،ر نم،ینککاۀ  ٢٠1٧تککرو  نکککرد. در اوت 

اتح،دیع اروپ، در یم، ته لنع، ر  ه و ت، یکک،م شکر ع   

و یر خ،رجع دو   ن ،ت ملکی  ف گکو ککرد. ا  لکوی     

دیگر الم،بتا و کا ا ککتا احمکاع نم،ینکاۀ دتترککا      

ل، م،  ملا در تحرا  یم،ع در دیااری،یی که ته  ف ع 

نم،یناۀ اتح،دیکع اروپک، لکورت    وی در ارتب،ط ت، دیاار 

 ترد ا  بم، ع برتاک ،  و نتکی ارد  دیکا  ککرد.      می

ای مب نی تکر   ی،ی منطقه خبری،یی نتی در لطت رل،نه

درخوالکک  محمکککا تککک، لکککلم،  ا  بمککک،  تکککرای  

 ری در تحرا  یم، من کر شکا  الک . خبکر     مت،ن ی

دیگر ا ب ه ت، اطمتن،  تتک ری من کر شکا: یتت کی ا    

و ل، ت ترای  ف گو تک، طکر  مق،تکا در یک      انص،راهلل 

ککور برتی )بم، ( تکه  ودی ا  یمک، خک،ر  خوایکا     

رلا برتا ،  در ای،  متنه نتی جوی،ی  شا. ته نظر می

کن رظ تحرا  و ک،یع تنع در ای، مرحله ال  و تکر  

ای و  یمت، مبن،ع ای، ت،ر نکه تنرک، تکه تحکرط منطقکه     

نک،تر اخبک،ر   ا مللی ی،دشکا  اب کراض نککرد تلککه ت     تت،

 من کر شا ع مکوق آ  نتی یا .   

: رواتط برتا ،  ت، براق در لک،ظ  رابطه با عراق

تکک، ت،  ککک،یی لککف،رت ایکک، ککککور در تغککااد و  ٢٠1٦

کناو گری آ  در ارتتا اب،د  شا.  ع، ت  یک،ی نک،مر   

ا اککبر، ع او ککت، لککفتر ریکک،ض در تغککاادع و  ف مکک، ِ 

ریک،ض را   –د ر   که تنع تغکاا  ایِ وی ا ب ه می  رله

تکایا کنا. ت، خکرو  لکبر،  ا  بکراق ا ب که تحکرا       

کن رظ شا. ام، در دورۀ جایا ترخی  مرحلع پتککت،  

برتا ،   ک،یع ل،تا تکوجری تکه شکتعت،  بکراق ا      

دیا. دبکوت ا  لکار و دیکاار و تعرکا      خود نک،  می

یک،ی برتاک ،  تکه     برتا ،  ت، وی و لک ، ا  کمک   

ا  جنکگ و در م مکوث   دیکا    ت، ل، ی من،طق آلکتب 

ارتق،ی رواتط دوج،نبهع جملگی ایک، رویککرد نکوی، را    

ج،نبکه نبکود  و    دیا. ای، ا ب ه ی  رونا یک   نک،  می
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شتعی در براقع بم،ر حکتج نتی  نتا . در رل،ت  درو 

اناا ی( ا  م لس ابلیع  یم، انکع،ب )در والب پول 

حیب حکم  ملی را تألتس کرد. ای، حیب اکثریک ِ  

ته اتف،ق اب ،ی ترجا ع م لس ابلی را در خود لریب 

داردع و تن،ترای،ع ا  نظر مک،یوی نب،یکا تغتتکری ککرد      

حکک،ظع یککرورت انکککع،ب ا  دیککا     ت،شککا. تکک، ایکک،  

شود که ای،  کننا ،  ا   ای، والعت  ن،شی می انکع،ب

حیب در رل،ت  ت، دیگر شتعت،  برالیع که در مرحلکع  

ایرا  و برتاک ،    پس ا  دابع ته ات ،ذ رویکرد مت، 

انککاع شکککا و لکک،خ ،ر خککود را تغتتککر داد تکک،  رو آورد 

تغتترات م،یوی در آ  نتی امک،نپک یر شکود. برتاک ،     

نگر، مثب ی تکه ایک، تحکوالت دارد و یمچنک،  ککه      

دیکاع جویک،ی  اک ر، چنکت،      دیاار لار نک،  مکی 

رویکردیکک،یی متکک،  شککتعت،  برالککی الکک . تنکک،ترای،ع 

ا ته ج،ی روی،رویی تک، لک،خ ،ر   برتا ،  در دورۀ جای

لت،لککی حکک،کج تککر بککراقع تککه تحکککتج رواتککط تکک،     

ی،ی شتعی ترجا ه در ایک، کککور رو آورد     ش صت 

 ال .

در م موثع ت، تحکتج لارت در ری،ض در دلک ،   

رلکا ییینکه ککرد  ا      محما ت، للم، ع ته نظکر مکی  

لت،ل  خک،رجی تکرای تحککتج ج،یگک،  وی در درو      

تر و  را ته لت،ل  خ،رجیِ م وا  برتا ، ع ج،ی خود 

م مرکیتری داد  ال . محور ایک، لت،لک  خک،رجیع    

ک،ل ، ا  ت،ر رویکرد ترک،جمی تکر ذخک،یر ار ی و نتکی     

دیپلم،لیِ برتا ،  الک . در ایک، رالک ، محمکا تک،      

کنا.  ی،ی لت،ل  خ،رجی را ت، تتنی می للم،  پرونا 

وی ایکک، تکک،ر تککاو  وجککود رلتککب و  راغکک  خکک،طر ا  

ی،ی لت،ل  خ،رجی تر ج،یگ،   ل، ی ر  اریِ تصمتجان

  نا.   ا، دل  ته ای، ت، تتنی می داخلی


