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مبا2=& بر سر 2:بر8 !2 خا24 م+انه 234! مرحله تع++ن کنند& می شو!
خانه » 3خبا2 » علم تجزیه 4 تحل+ل

+ال(یم'ر یفرمو!,
«42 E3مخصوصاً بر83 «3یر

17.01.14

پس /B+2 C کا2 @مد6 حسن 2+حانی 2ئ'س جم7و2 /یر/56 شما2 فز/یند,
تحل'لگر/6 منطقه /B به عامل (2 حاI 2شد ش'عی (2 خا+2 نز(یک + م'انه
توجه کر(, /ند. (2 غرV + /سر/ی'ل ب'ش /C پ'ش /ین نگر/نی Sا /بر/C می شو(
که ممکن /ست «SالI ش'عی» به «ما, کامل» تبدیل شو( + غرV متحد/6
سابق خو( 2/ (2 خا+2م'انه /C (ست بدSد. +/قعاً (2 حاI حاضر (2 /ین منطقه
تحوالS/ B/2/) bم'ت تا2یخی (2 جریا6 /ست. ب'ش /C پ'ش 2+شن می شو(
که /حتماI پ'ر+BC /یاالb متحد, + متحد/نش (2 /ین 2+ند5 بس'ا2 ضع'ف /ست.
b2ینکه چه (+لتی (2 ن7ایت /مر (2 مصر به قد/ C/ 5 صر! نظرIبه عنو/6 مثا
+ B)د 2فت. عربستا6 سعوS/تحل'ل خو V6 با غر@ B)برS/2 6برسد5 پ'ما
/قما2 عربستانی @S 6ر چقد2 عل'ه سو2یه + عر/C j+2 بزنند5 (2 ن7ایت /مر
/نقالS VاB (/خلی @ن7ا C/ /2 صحنه محو خو/Sند کر(. (2 شر/یطی که شکل
می گ'ر(5 مرکز قدb2 ب'ش /C پ'ش به سمت ت7ر/6 منتقل می شو(. +لی نبر(

تع''ن کنند, ب'ن /یر/6 + عربستا6 سعو(S BنوC (2 پ'ش /ست.

Jایت 3مر باعث گر!ید که بر83 43ل+ن با2 !2 تا2یخ کشو2:ا8 عربی =ماQشد که !2 ن R42003 شر S2 سا! T3مریکایی عرV Sبا 3شغا Xمه 3ین تحوال: 

3مو2 یکی 3= با نفوa ترین VنQا به !ست ش+ع+اE ب+فتد. !2 ساS 2004 عبد3لله !J4 پا!شا& E!23 3ندیشه خو! 32 !2با2& خطرنا\ بو!E :الS ش+عی یا

به قوS خو!g «قوe ش+عی» 3= 3یرE3 تا سو2یه 4 لبناd =3 Eریق عرT3 ب+اE کر!. 43 نه تنQا تحوالX بغد3! که به برکت 2فتا2 ناش+انه 3یاالX متحد& به

مد23 نفوa تQرE3 3فتا! بلکه EV 34قع+ت 3نکا2 ناپذیر 32 مد نظر !3شت که !2 بس+ا82 3= کشو2:ا8 عربی که عمدتاً سنی 4 4:ابی :ستندh 3قل+ت

:ا8 ش+عه سکونت !23ند که حکاJ محلی VنQا 32 ستوE پنجم 4 «خائناE» !2 خدمت 3یر3نی محسوl می کنند.

 3= موقع 3نتشا2 مطالب «4یکی ل+کس» !2 با2& س+است Vمریکایی !2 خا24 م+انه معلوJ شد&

hE3ش+عی» 4 3!3مه توسعه برنامه :سته 83 3یر eقو8 تشک+ل «قو S3= 3حتما e3ست که تر

Sگر83 خا24م+انه شد& 3ست. !2 سا lیم :ا8 حاکم پا!شا:ی 4 غرr2 مایه نگر3نی 3ساسی

X32محافل نظامی 3ما Eنمایندگا h!شد& بو E3و2 3یرQ2005 که محمو! 3حمد8 نژ3! تا=& 2ئ+س جم

Eا+Qن SV یو3نه» 3ست. محمد بن =3ید!» E3و2 3یرQمتحد& عربی :شد23 می !3!ند که 2ئ+س جم

4لی عQد 3بوxبی 3حتماS 4قوR جنگ سریع غ+ر :سته 83 با 3یرE3 32 «به عنوV E3لترنات+و معقوالنه

83 !2 مقایسه با عو3قب !Qx =32! 4 24و2 سالz :ا8 :سته 83 !2 !ست 3یرE3» 4صف کر!.

عبد3لله پا!شا& عربستاE سعو!8 چند با2 به یوg2 به 3یرE3 بر83 «بریدE سر 3فعی» !عوX کر!.

 3کنوE نشانه :ا8 42یا42یی ب+ن 3یاالX متحد& 4 متحدE3 عربی EV 3= یک سو 4 3یرd 4 E3رفد323نش

3= سو8 !یگر !2 بس+ا82 3= مناقشاX محلی 3ین منطقه تشخ+ص !3!& می شوند. !2 سو2یهh عرhT3 لبناhE یمن 4 فلسط+ن ن+ر4:ا8 س+اسی 3عم

3= سنی 4 ش+عه !24 !4 قطب 34شنگتن 4 تQرhE3 متحد می شوند.

lمانی !2 3ین 42یا42یی نقش کل+د8 32 3یفا می کر!. تضع+ف قا:ر& بر 3ثر «3نقال= hپرجمع+ت ترین 4 ن+ر4مند ترین !4لت عربی 3= نظر نظامی hمصر

:ا8 عربی» به معنی کا:ش نفوa غرl !2 منطقه 3ست. تصا!فی ن+ست که بن+ام+ن نتان+ا:و نخست 4=یر 3سر3ی+ل بالفاصله بعد V =3غا= نا32Vمی :ا

Sمی به !نباQکوچک !2 خط س+اسی قا:ر& می تو3نست بر83 سر3سر منطقه عو3قب م X3و2 مصر 32 گرفت. حتی تغ++رQ2ئ+س جم Çرd 2 مصر!

E3متحد شو! 4 کافی بو! که 3= 2فتا2 به نفع 34شنگتن خو!!823 نماید. متحد E3رQنشد که مصر با ت J=3شته باشد. :م+نطو2 :م شد. حتی ال!

Vمریکا 4 غرl !2 عرhT3 ترک+هh لبناE 4 فلسط+ن :م نفوa خو! 32 3= !ست می !:ند. 3گر 43ضاR 3ین dو2 توسعه یابد 4 کشو2:ا8 کل+د8 خا24 م+انه

3عم 3= متحدE3 3یرE3 یا مخالفاE عا!V 8مریکا !2 3ین منطقه نفوa برتر8 به !ست 24Vندh :الS ش+عی 34قعاً به ما& کامل تبدیل شد& 4 34شنگتن

شکست کامل منطقه 83 32 متحمل خو3:د شد.

3کنوE کمتر کسی منکر 3ین 34قع+ت می شو! که 42یا42یی ش+عه  4 سنی که سی ساS 3ست که !2 منطقه

خا24 م+انه گسترg می یابدh 3= حد4! مناقشه مذ:بی پا فر3تر گذ3شته 4 ب+ش 3= پ+ش جنبه rئوپلت+کی

کسب می کند. 3نقالl 3سالمی ساS 1979 !2 3یرE3 سرVغا= مبا2=& !4 جریاE یعنی 3صوS گر3یی 3سالمی 4

نظریه ش+عی با=سا=8 عا!النه جامعه شد. 3صوS گر3یاE 3:ل سنت که 3= عربستاE سعو!8 3لQاJ عق+دتی 4

پوS !2یافت می کر!ندh سعی می نمو!ند به جا8 با=سا=8 2یشه 83 نظاJ سابقh جQاE عرl 32 که به

تد2یج الی+ک می شدh بر 3ساe مو3=ین شرعیh 3سالمی سا=8 بکنند. 4لی 32& ش+عی که خم+نی

پ+شنQا! کر!h :دÇ با=سا=8 2یشه 83 جامعه 3یر3نی 4 مبتنی کر!EV E بر 3صل عد3لت 3جتماعی 32 !نباS می

کر!. 3ین 3مر با منافع خاندE3 حاکم SV سعو! مغایرX !3شته 4 =م+نه سا= تفرقه 2یشه 83 ب+ن 3صوS گر3یی

23تجاعی 4 محافظه کا32نه سنی (که عربستاE سعو!8 به قطب EV تبدیل شد) 4 جریاE 3نقالبی ش+عی که

3یرE3 قطب EV می باشدh شد& 3ست.

عامل ثباX !3خلی کشو2:ا8 حاش+ه خل+ج فاe2 !2 تشدید 3ختالفاX سعو!8 – 3یر3نی نقش بسز3یی 3یفا

کر!. حکاJ سعو!8 نگرEV E3 شدند که موÖ 3نقالبی 3= 3یرE3 !2 م+اE جمع+ت :ا8 ش+عه کشو2:ا8 منطقه

خل+ج فاe2 گسترg یافته 4 4جو! پا!شا:ی :ا8 محافظه کا2 32 =یر عالمت سئوS3 ببر!. 3ین نگر3نی :ا بر
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Vما2 جمع+تی 3ستو23 بو! =یر3 ش+ع+اE 65% جمع+ت عرhT3 75% جمع+ت بحرینh 30% جمع+ت کویتh 30% جمع+ت !بی 4 20% جمع+ت 3بوxبی 32

تشک+ل می !:ند. موقع+ت 3قل+ت ش+عه !2 عربستاE سعو!8 :م با مشکالX توJá 3ست. ش+ع+اE تا 15% جمع+ت 3ین کشو2 32 تشک+ل می !:ند.

Eمو2! تبع+ض بی پر!& 83 قر23 می گ+رند. !2 م+ا Eسعو!8 :ستند. 4لی ش+ع+ا Eا حا84 بخش 3صلی م+ا!ین نفتی عربستاQنV ق سکونتdمنا

4=یرE3 !4لت سعو!8 حتی یک 3:ل تش+ع 4جو! ند23!. پ+رE34 3ین مذ:ب !2 سمت :ا8 فرماند:ی ن+ر4:ا8 مسلح 4 !2 سر4یس :ا8 4یژ&

سعو!8 حضو2 ند23ند. !2 شQر:ا8 3ستاE شرقی حتی یک 3:ل تش+ع !2 مقاJ شQر!823 یا 2ئ+س شQربانی مشا:د& نمی شو!. Qx3ا2 تر!ید 3=

dرÇ 42حان+ت عالی 3یرE3 !2 مو2! 4ضع حقوقی پا!شا& عربستاE سعو!8 به عنوE3 خا!J حرم+ن 4 تأک+د VنQا بر 3ینکه مکه 4 مدینه باید به :مه

مسلم+ن تعلق !3شته باشندh ترe :ا8 مقاماX سعو!8 32 مضاعف کر!.

lبعد 3= 3نقال E3شو23 !3خلی 3یر! R43ضا T33ستفا!& کر!ند. !4لت عر E33یر E!حس+ن بر83 خنثی کر J3یم غ+ر مذ:بی بعثی صدr2 =3 2 3ین شر3یط! 

4 تضع+ف موقت ن+ر4:ا8 مسلح 3یرE3 32 بر83 خو! فرصتی مغتنم !3نسته 4 !2 سپتامبر ساS 1980 تجا4= جنگی به جمQو82 3سالمی 3یرV 32 E3غا=

کر!. :دÇ 3= 3ین یوhg2 234! کر!E ضربه پ+شگ+ر3نه به r2یم جدید 3سالمی تQرE3 بو! 4 علت ضربه عر3قیh نگر3نی EV =3 بو! که مقاماX 3یرE3 به

e23= منابع سرشا2 مالی پا!شا:ی :ا8 محافظه کا2 حاش+ه خل+ج فا T3عر Xست بزنند. مقاما! T3عر Eش+ع+ا E3سالمی !2 م+ا lتشویق 3نقال

3ستفا!& کر!ند. به عنوE3 مثاhS تنQا کمک :ا8 عربستاE سعو!8 به عرT3 بالغ بر 30 م+ل+ا2! !ال2 شد.

h!عر3قی کویت بو S1991 که نت+جه 3شغا S42یا42یی ش+عه 4 سنی که بعد 3= شکست بغد3! !2 جنگ سا

l34 4خامت گذ3شت. 3حز X2003 3= نو 42 به شد S2 سا! T3مریکایی به عرV =4بعد 3= تجا h!فر4کش کر!& بو

2010 Sسا Xشدند. 3نتخابا T32005 عر Sمکر3ت+ک سا! Xبرند& 43ل+ن 3نتخابا E3مذ:بی ش+عه مرتبط با 3یر

برتر8 ش+ع+اE !2 نظاJ س+اسی عرT3 32 تثب+ت کر!. 3لبتهh 3حزl3 4 گر4& :ا8 ش+ع+اE عر3قی !2 :مه =م+نه

T3عر Eیت 3لله س+ستانی 2:بر 42حانی ش+ع+اV hSمثا E3پ+ر84 نمی کنند. به عنو E3رQا 3= 2:نمو! :ا8 ت:

3= :ماE 3بتد3 نوR 3یر3نی نظاJ س+اسی 32 2! کر! !2 حالی که ش+ع+اE عر3قی !8323 تفکر س+اسی !2 بQترین

a4جو! نفو E3نمی تو h!23ند. با 3ین 4جو! Sقبو «l4لی نه «پد2» یا «23با é2بر3!2 بز E332 به عنو E3فرصت 3یر

قو8 س+اسی 3یرE3 !2 عرT3 معاصر 32 نفی کر!.

گفتنی 3ست که :+أX حاکمه 3یاالX متحد& 3= :ماV Eغا= عمل+اX عر3قی یک 3شتبا& 32:بر!8 (3= نظر منافع

بلندمدV Xمریکا) مرتکب شد. Vمریکایی :ا به موقع تقویت عامل 3یر3نی !2 منطقه بعد 3= سقوr2 dیم الی+ک

J3صد T3بر عامل ش+عی بایستی عر X2ا به منظو2 حفظ نظاQنV .حس+ن 32 پ+شب+نی نکر!& بو!ند J3بعثی صد

h!3یجا! می کر E33یر aنفو gسد8 بر سر 32& گستر h&تضع+ف 4 محد4! شد X232 حفظ کنند که حتی به صو

یا 3= :ماE 3بتد3 با تQرE3 !2با2& تفک+ک عرصه :ا8 نفوa !2 3ین کشو2 به تو3فق برسند.

Eجریا E!با 4جو! نز!یک بو E3رQمشق 4 ت! Ç3شت. 3ئتال! Sبا سو2یه 32 به !نبا E3و82 3سالمی 3یرQتحک+م شر3کت جم T32 عر! E33یر aتشدید نفو

4 lعر EاQ3یر3نی !2 ج aنفو g4س+له گستر E3به عنو EV =3 E3رQئوپلت+کی بو!. تr حاصل نه :مبستگی مذ:بی بلکه مصلحت hعلو8 به تش+ع

3یجا! پشت جبQه بر83 جنبش حزl 3لله لبناE 3ستفا!& کر!. 4 3ما کوشش :ا8 !مشق بر83 پ+ماE بستن با 3یرhE3 نت+جه سه عامل 3ساسی بو!.

E3رQیم ش+عه تr2 حمایت E!24V بعث به !ست lحز Eبر83 فعاال h2گر3 !2 !3خل کشو J3سال Eگر3یا Sیم 3سد با 3صوr2 2 شر3یط 42یا42یی شدید! hً43ال

3:م+ت !3شت تا بعثی :ا  32 به 3لحا! متQم نکنند. ثان+اhً جنبش ش+عه حزl 3لله به متحد کل+د8 !مشق !2 جQت حفظ کنترS بر لبناE تبدیل شد.

ثالثاhً !شمنی با عرT3 صدJ3 حس+ن باعث نز!یکی 342بط !4 کشو2 شد.

بنا بر 3ینh تا ساS 2005 چشم 3ند3= 3یجا! به 3صطالz قوe ش+عی 3یرhE3 عرhT3 سو2یه 4 لبناE به 4جو! Vمد که S43 3= :مه 3ین 3صطالz توسط

Sئوپلت+کی !2 حاr Xا2 !3شت که «معا!الQx3 Eما= EV 2! 84 .24!& شدV E2 مصاحبه با 42=نامه «34شنگتن پست» بر =با! E!23 &پا!شا J4! عبد3لله

شکل گ+ر8 باعث بی ثباتی کشو2:ا8 حاش+ه خل+ج فاe2 می شو! که حتی عربستاE سعو!8 !2بر3بر EV مصون+ت ند23!». به نظر می Vید که

تصا!فی ن+ست که 3صل «خطر ش+عی» توسط 2:بر کشو82 ب+اE شد که یکی 3= متحدE3 بی چوE 4 چر83 34شنگتن 4 پا!شا:ی :ا8 محافظه کا2

حاش+ه خل+ج فاe2 3ست. عال4& بر hEV ملک عبد3لله به بنی :اشم 3:ل مکه تعلق !23! 4 بر :م+ن

3ساe مدعی تسلسل 2:بر8 سنی :ا 3ست. !2 3ین شر3یط عربستاE سعو!8 که با چالش بر83

موقع+ت خو! به عنوE3 2:بر جQاE عرl 4 بانفوa ترین با=یگر صحنه عربی 42بر4 شدh بز2گترین خطر

Eو+d3با جلب 3فر T32 عر! Eب+ن سنی :ا 4 ش+ع+ا Xکر!. تحریک مناقشا eبر83 منافع خو! 32 3حسا

سلفی «3لقاعد&»h پاسخ عربستاE سعو!8 به 3ین چالش شد. به !نباEV S !2 عرT3 تر24 ضد ش+عی

به !ست سا=ماE :ا8 3فرd3ی سلفی 4 3= جمله 3لقاعد& 32& 3ند3=8 شد. 3لبته !ل+لی بر83 3ین 3!عا

که فعال+ت 3لقاعد& مستق+ماً توسط نخبگاE سعو!8 کنترS یا :د3یت می شو!h ن+ست 4لی جا8

شک 4 تر!ید :م باقی نماند& 3ست که تماJ فعال+ت 4 :مه عمل+اX 3لقاعد& 3= عربستاE تأم+ن شد&

4 3ینکه مأموE32 سر4یس :ا8 4یژ& سعو!8 !2 3ین سا=ماE حضو2 گستر!& 83 !23ند 4 3غلب 3=

3لقاعد& بر83 2س+دE به 3:دÇ3 خو! 3ستفا!& می نمایند.

E2 منطقه بو!& 3ست. نخبگا! E33یر a3خلی سو2یه ضربه !یگر8 به تشدید نفو! R43ضا E!کر Xت بی ثباQسعو!8 4 قطر !2 ج E2فتا2 عربستا

محافظه کا2 حاکم پا!شا:ی :ا8 محافظه کا2 خل+ج فاe2 پنQاE نمی کنند که 3= :ماV Eغا= جنگ !3خلی سو2یه !2 تأم+ن 4 مسلح کر!E به

3صطالz «23تش V=3! سو2یه» 4 سایر گر4& :ا8 مسلح مخالفاE !ست !23ند. تالg بر83 خنثی کر!E پ+ماE سو82 – 3یر3نیh یکی 3= عو3مل

3ساسی 3ین 2فتا2 تخریبی !4لت :ا8 4:ابی عل+ه سو2یه می باشد. !2 2یاê حتی 3ین 3ندیشه مطرz شد& 3ست که «چ+ز8 غ+ر 3= فر4پاشی

جمQو82 3سالمیh نمی تو3ند ب+شتر 3= 3= !ست !E!3 سو2یه 3یرE3 32 تضع+ف کند».

!2 3ین =م+نه موضع گ+ر8 پا!شا:ی :ا8 حاش+ه خل+ج فاe2 !2 حد =یا!8 با منافع 3یاالX متحد& !2 منطقه مطابقت !23!. با عنایت به 3ینکه

عربستاE سعو!8 :مچناE مQمترین شریک 34شنگتن 4 تک+ه گا& نظامی Vمریکا !2 خا24 م+انه باقی ماند& 3ستh س+است مدV E323مریکا به صر3فت

پ+شگ+ر8 3= تقویت عامل ش+عی 4 3یرE3 !2 منطقه 3فتا!& 3ند. Vمریکا !2 ساS 2010 :م 3بر3= نگر3نی می کر! که 3یرE3 بعد 3= عقب نش+نی ن+ر4:ا8

Vمریکایی 3= عرhT3 3= کشو2 عا!8 به 3برقدX2 منطقه 83 تبدیل خو3:د شد. !2 :ماE =ماE تالشی بر83 تجزیه 4 تحل+ل شر3کت 32:بر!8 3یر3نی 4

سو82 به عمل Vمد& 4 نت+جه گرفته شد که r2یم 3سالمی 3یرE3 برr2 83یم الی+ک سو2یه مصون+ت

4 E2 3مو2 لبنا! E3م+دند که 3یرQمریکا فV 2! .32 فر3:م کر!& 3ست Eگر3یی ش+عی لبنا S2بر3بر 3صو!

hمریکایی :اV &می کند. به عق+د R3= !مشق !فا h3کثریت سنی خو! سو2یه X2 بر3بر 3عتر3ضا!

3ئتالÇ 3یرE3 4 سو2یه به پ+مانی با ثباX 4 بلندمدX تبدیل شد& 3ست. به عق+د& VنQاh 3گر بشا2

3سد !2 بعد س+اسی بقا8 خو! 32 تأم+ن کندh 3یرE3 بز2گترین برند& 3ین 4ضع خو3:د شد. بنا به

پ+ش ب+نی :ا8 تحل+لگرV E3مریکاییh 3گر عرT3 تحت تأث+ر بلندمدX 3یرE3 قر23 گ+ر! r2 4یم بشا2

3سد با حمایت 3یرE3 842 کا2 بماندh تQرE3 منطقه نفوa خو! 32 به فضایی 3= غرl 3فعانستاE تا

سو3حل مدیتر3نه (d =3ریق سو2یه 4 منطقه نفوa حزl 3لله) گسترg خو3:د !3!. 3ین چشم 3ند3=

شامل 3ستقر23 ن+ر4:ا8 مسلح 3یر3نی !2 سمت غرl 3ست 4 عو3قب بلندمدتی خو3:د !3شت.

به عق+د& کا2شناساE 3مریکاییh !2 3ین صوX2 عرصه نفوa 3یرE3 شامل حاS مر=:ا8 شمالی
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X3خطر h!24ی به 3ین منطقه ب+اQمی تو3ند ن+ر4:ا8 قابل توج E34 حد4! جنوبی ترک+ه خو3:د شد. :م+ن 3مر که 3یر E!23 4 8!سعو Eعربستا

مطر4حه بر83 عربستاE سعو!8 32 3فز3یش می !:د. به 3عتقا! 34شنگتنh 3= 3ینجا بر می Vید که 3یاالX متحد&h عربستاE سعو!h8 قطرh ترک+ه 4

3سر3ی+ل باید بر83 متوقف کر!E 3یرE3 4 جلوگ+ر8 3= 3ین تحوالX نQایت تالg :ا8 خو! 32 به عمل 24Vند.

!2 3سر3ی+ل تقریباً :م+ن فکر 32 می کنند. مقاماX 3سر3ی+ل ب+شتر 3= :مه نگرE3 3= !ست !E!3 برتر8 نظامی 4 32:بر!8 !2 خا24 م+انه :ستند.

Xمنطقه 83 3سر3ی+ل به 3قد3ما Eعامل با=!23ند& 83 بو!& 3ست که مانع 3= پر!3ختن حریفا Eا8 :سته 83 تا کنو: zبرخو2!823 3سر3ی+ل  3= سال

قاdعانه می شو!. 3گر تل 43یو 3نحصا2 :سته 83 32 3= !ست بد:دh ممکن 3ست حریفاE عربی EV جنگ تماJ ع+ا2 32 شرR4 کنند. !2 حاS حاضر تنQا

4جو! سالz :ا8 :سته 83 !2 !ست 3سر3ی+ل h 4س+له با=!23ندگی 3= یوg2 3عرl3 می باشد. !2 شر3یطی که حزl 3لله حریف 3ساسی منطقه 83

3سر3ی+ل 3ست 4 سو2یه پشت جبQه 32:بر!EV 8 می باشدh مختل کر!E تو3نمند8 نظامی سو2یه بر83 تأم+ن 3من+ت 3سر3ی+ل 3مر8 فوT 3لعا!& مQم

3ست. لذ3 نابو!8 سالz :ا8 ش+م+ایی !2 سو2یه به نفع قبل 3= :مه 3سر3ی+ل تماJ شد. تل 43یو 343خر ما& سپتامبر ساS 2013 برند& 3ساسی

بلوÇ نظامی 4 س+اسی 34شنگتن شد که 3= ضرباX موشکی به سو2یه :شد23 می !3!. حزl 3لله !2 صوX2 3= !ست !E!3 «عمق 32:بر!8»

مجبو2 خو3:د شد 3= خو! !2 بر3بر !شمناE متعد! !2 لبناE !فاR کند 4 نمی تو3ند 3سر3ی+ل 32 تQدید نماید. !2 مرحله 3خ+ر :م+ن تحوالX !2 حد مع+نی

EV E33لله 4 متحد l4 سنی :ا8 !8323 تفکر س+اسی ب+ش 3= پ+ش موقع+ت حز Eنجا مناقشه !3خلی ب+ن ش+ع+اV مشا:د& می شو! که E2 لبنا!

32 به 4خامت می کشاند.

E3ئوپلت+کی 3یرr aپدید& «2ستاخ+ز ش+عی» موجب تقویت نفو hً2 خا24م+انه باعث چند نت+جه گ+ر8 می شو!. 43ال! Rگر3یش :ا8 3خ+ر توسعه 43ضا

!2 منطقه خا24 م+انه 4 به خصوí !2 کشو2:ا8 !8323 جمع+ت کث+ر ش+عه (عرT3 4 لبناE) شد& 3ست. فر4پاشی r2یم غ+ر مذ:بی صدJ3 حس+ن !2

عرT3 به تقویت نفوa جمQو82 3سالمی 3یرE3 4 3یجا! موجباX بر83 تشک+ل «قوe ش+عی» با عضویت 3یرhE3 عرhT3 سو2یه 4 لبناE 3نجام+د.

ثان+اhً 3ین چشم 3ند3= با مقا4مت شدید عربستاE سعو!8 4 سایر پا!شا:ی :ا8 محافظه کا2 حاش+ه خل+ج فاe2 42بر4 شد. منافع 3ین !سته 3=

کشو2:ا !2 =م+نه با=!23ندگی 3= نفوa 3یرE3 به dو2 کامل با dرz :اr 8ئوپلت+کی 3یاالX متحد& مصا!Ç شد. !2 حاS حاضر :مانا عربستاE سعو!8 4

نه 3سر3ی+لh مQمترین حریف 32:بر!8 3یرE3 !2 منطقه 3ست.

ثالثاhً تالg :ا8 عربستاE سعو!h8 قطرh 3یاالX متحد& 4 متحدV E3نQا !2 ناتو !2 جQت سرنگونی r2یم فعلی سو2یهh یکی 3= 32:کا2:ا8 3ساسی

êتکف+ر8 که 3= حمایت 2یا E3لمسلم+ن» 4 سلف+و E33سالمی 3= جنبش «3خو Eو+d3می باشد. 3فر E33یر aنفو gگستر E!ت متوقف کرQ2 ج!

برخو2!23ندh !2 3ین 42یا42یی نقش ن+ر84 ضربتی 32 3یفا می کنند.

g2یو hکند lمسلح 32 سرکو E3لله مخالفا l4 حز T3عر Eسته :ا8 مسلح ش+ع+ا! hE33یر hمشق بتو3ند به کمک 42س+ه! R43گر !4لت مشر hً32بعا

جQانی 3صوS گر3یاhE 3فرd3+وE 4 تر24یست :ا8 تند42 سنی که با پوS پا!شا:ی :ا8 4:ابی Vغا= شد& 3ستh !2 منطقه خا24 م+انه  متوقف شد&

4 حکاJ فرتوX عربستانی مجبو2 خو3:ند شد جوl3 جنایاX خون+ن خو! 32 !2 مصرh ل+بی 4 سو2یه بد:ند 4 به 3حتماS قوh8 تاE34 3ین 2فتا2 32 با بقا8

خو! خو3:ند !3!.
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