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چکيده
تحوالت خاورمیانه که در سال  1199و از قیام مردمی کشور تونس آغاز شد و بهه سهاير کشهورهان من تهه ت هرن
يافت ،باعث بروز تحوالت شگرفی در ساختارهان سیاسی -اجتماعی برخی کشورهان خاورمیانه شد .در ايه میها ،
عرب تا سعودن که نظام سنتی سل نتی داشت ،خود را در معرض جدن آسیب اي موج تحولخهواهی در دو وهوزه
داخلی و خارجی ديد .عرب تا سعودن با توجه به رسالتی که بران خود به عنوا رهبر جها اسهمم تعريهک کهرده
بود ،و همچنی بران تداوم و گ ترش نفوذ خود در من ته ،واکنشی جديد و متفاوت را در قبال تحهوالت خاورمیانهه
بروز داد .اي کشور که به اتخاذ سیاست محافظهکارانهه در سیاسهت خهارجی خهود معهرو بهود ،بها اتخهاذ رويدهرد
تهاجمی ،سعی در وفظ منافع خود ،گ ترش نفوذ خود در من ته ،و وفظ جايگاه خود به عنوا رهبهر جهها اسهمم
کرده است .اي سیاست تهاج می در کشورهان مختلک از جملهه سهوريه ،بحهري  ،يمه و مرهر هرچنهد از ماهیهت
يد انی برخوردارند ،اما از روشها و الگوهان رفتارن گوناگونی پیرون میکنند .پرسش اصلی متاله واضر اي است
که مهمتري متغیرهان مؤثر بر تغییر رويدرد محافظهکارانهه بهه تههاجمی در سیاسهت خهارجی عرب هتا کدامنهد
يافتههان اي پژوهش که با روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است ،نشا داد تغییر ن ل نخبگا وهاکم ،افهول
روابط آمريدا و عرب تا در دوره اوباما ،تضعیک هژمونی آمريدا و تغییر موازنه قوا در خاورمیانه پس از بهار عربهی ،و
تتويت قدرت ايرا و محور متاومت در من ته ،سیاست خارجی عرب تا را به سمت رويدرد پیچیده تعامل و تتابهل
در راستان تتويت نتش و ب ط نفوذ عرب تا و متابله با گ ترش نفوذ ايرا در من ته هدايت کرده است.
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مقدمه
تحوالت خاورمیانه که از آن به عنوان بهار عربی ،یا بیداری اسالمی نیز نام برده
شده ،به سلسله قیامهایی اطالق میشود که در کشورهای عربی رخ داد .این قیامها
از سال  1122شروع شد .اولین قیام در تونس بود و پس از آن در مصر ،لیبی ،یمن
و بحرین ادامه یافت .این قیامها در تونس ،مصر ،لیبی و یمن به سرنگونی حکومت
منجر شد و در بحرین ،نبرد میان مردم و حکومت همچنان ادامه دارد .در این میان،
عربستان سعودی که نظام سنتی سلطنتی دارد ،خود را در معرض جدی آسیب این
موج تحولخواهی در دو حوزه داخلی و خارجی دید .عربستان سعودی با توجه به
رسالتی که برای خود به عنوان رهبر جهان اسالم تعریف کرده بود ،و همچنین برای
تداوم و گسترش نفوذ خود در منطقه ،واکنشهای جدی در قبال تحوالت
خاورمیانه بروز دارد .این کشور که تا پیش از این به اتخاذ سیاست محافظهکارانه
معروف بود ،پس از بروز تحوالت از بیم اینکه از یک طرف پایههای سلطنت سنتی
آل سعود متزلزل شود ،و از طرف دیگر ،از قدرت و نفوذ منطقهای آن کاسته شود،
بهکارگیری سیاست تهاجمی را در دستور کار خود قرار

داد.

عملکرد و رفتار سیاسی عربستان در قبال تحوالت کشورهای مختلف و
متناسب با منافع این کشور متفاوت است .آل سعود در یمن و بحرین با بهکارگیری
قدرت سخت و ایجاد ائتالفهای نظامی منطقهای ،اقدام به حمله نظامی به این
کشورها برای حفظ حکومتهای آن کشورها کرد ،در حالی که خواست مردم یمن
و بحرین در شعارهای آنان مانند «الشعب یرد اسقاط النظام» آشکار بود .سعودیها
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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در قبال تحوالت سوریه نیز با حمایتهای مالی و نظامی از گروههای معارض
نظامی بشار اسد و تروریستها و جریانهای وابسته به داعش همه تالش خود را
برای سقوط حکومت سوریه انجام دادند (.)Riedel, 2017
در مصر نیز عربستان سعودی در مقاطع مختلف در راستای منافع خود اقداماتی
را انجام دادند که نشاندهنده تحول جدیدی در سیاست خارجی این کشور است.
عربستان پس از آغاز بهار عربی در مصر ،ابتدا با سرنگونی حسنی مبارک متحد
راهبردی خود مخالفت ،و سعی در حفظ حکومت او کردد .پس از سرنگونی
حسنی مبارک نیز با روی کار آمدن اسالمگرایان مخالفت کرد و پس از سرنگونی
مرسی ،به دلیل عدم همراهی کامل دولت سیسی با عربستان -از جمله در واگذاری
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تیران و صنافیر به عربستان ،اختالف دیدگاه قاهره و ریاض در قبال جنگ سوریه و

نقش ایران در تحوالت منطقهای ،رأی مثبت مصر به قطعنامه پیشنهادی روسیه در
شورای امنیت سازمان ملل و عدم حمایت السیسی از جنگ ریاض علیه حوثیهای
یمن  -اقداماتی مانند قطع کمکهای مالی و صادرات نفت را در راستای تحمیل
نظرهای خود بر مصر اعمال کرد (.)Haykel, 2017
از سوی دیگر ،قطع روابط عربستان با قطرر و اعمرال تحرریمهرای اقتصرادی و
سیاسی بر این کشور به دلیل تالش قطر برای پیگیری سیاسرت خرارجی مسرتقل از
عربستان – از جمله انتقاد دوحه از سیاست انزوای ایران و ایجاد شرکاف در جبهره
ضدایرانی به رهبری عربستان ،روابط نزدیک با گروه های اسالم گرای منطقه به ویرهه
اخوانالمسلمین ،جاهطلبیهای قطر و صرف هزینههای گسترده در نوار غزه ،عرراق،
سوریه ،لبنان و افغانستان و ایجاد مراکز فرهنگی و مساجد و افزایش قدرت قطر در
برابر عربستان و تمایل عربستان برای اطاعرت محرا از سروی قطرر -نیرز بخرش
دیگری از سیاست خارجی نوین عربسرتان را تشرکیل مریدهرد (

Yeganehshakib,

.)2017
نقطه عطف تحول در سیاست خارجی عربسرتان را مری تروان در بیشرینهسرازی
تقابل با ایران در همه حوزه های سیاسی ،اقتصادی و امنیتری در سرطم منطقره و در
نظام بینالملل مشاهده کرد .در این زمینه ،عربستان که از قدرتیرابی ایرران پرس از
ظهور دولت شیعی در عرراق و تحروالت خاورمیانره پرس از بهرار عربری و توافر
هستهای برجام میان ایران و غرب برهشردت نگرران شرده برود

(2017

 ،)Litvak,از

یکسو ،با احیای روابط با آمریکرا در دوره ترامر  ،بره ایجراد ائتالفری منطقرهای و
بین المللی علیه ایران در نشست ریراض  1122بره اتهرام تروریسرم پرداخرت و در
سازمان هایی مانند اتحادیه عرب ،شورای همکاری خلیج فارس ،سرازمان کنفررانس

واکاون زمینهها و

اسالمی ،سازمان ملل متحد و ...اقدامات تبلیغاتی و عملیاتی وسیعی را در مقابلره برا

ابعاد سیاست

ایران و محور مقاومت بهویهه حزباهلل لبنان و حوثیهای یمن در دستور کرار قررار

خارجی نوي ...
( 19تا )74

داد .از سوی دیگر ،با کارشکنی در لغو تحریمهای اقتصادی جامعه بینالمللری علیره
ایران در دوران پسابرجام نیز تالش کرد فشارهای اقتصادی علیه ایران تشدید یابرد.
عربستان حتی با اعالم صریم بن سلمان مبنی بر کشاندن جنگ به داخل ایرران ،بره
تحرروالت داخلرری و ایجرراد نرراآرامی و اغتشاشررات اجتمرراعی در ایررران از طریرر
جریانهای سلفی وابسته روی آورد .عالوه بر این ،با تعیین اولویت تقابل با ایران ،با
پیدایش منافع مشترک اسرائیل -سعودی ،تالش های مشترک هر دو برای مهار ایران
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و تبدیلشدن آن به ههمون منطقه (با توجه به درگیری نظرامی در سروریه ،عرراق و
یمن) افزایش یافت .در این زمینه ،سران نظامی و امنیتی اسرائیلی و سرعودی ،براهم
دیدارهایی داشتند به طوری که حتی بنا برر گرزارشهرا ،رئریس موسراد برا رؤسرای
سرویس اطالعاتی و امنیت ملی عربستان دیدار داشته است .همچنین ،مئیرر داگران،
رئیس موساد ،از سال  1111تا  1121مذاکراتی با ریاض بررای بره کرارگیری حرریم
هوایی سعودی به منظور حمله احتمالی به ایران داشته است (.)Melman, 2017
مجموعه ایرن تحروالت سیاسرت منطقرهای عربسرتان ،نشراندهنرده آغراز دوره
جدیدی در سیاست خارجی این کشور به منظور حفظ منافع داخلی و منطقرهای آن
با اتخاذ رویکردی تهاجمی در بستر رئالیسم تهاجمی با تحوالت خاورمیانه است که
توأم با ماجراجویی های رهبران جدید سعودی همراه خواهد بود .با توجه به اهمیت
درک این تحوالت جدید در منطقه و در سیاست خرارجی عربسرتان ،مقالره حاضرر
درصدد بررسی زمینهها و ابعاد سیاست خارجی نوین عربستان است.
مبانی نظری
سیاست خارجی کشورها را میتوان براساس نظریههرا و مردلهرای مختلرف از
منظر نظری بررسی و ارزیابی کرد با وجود این ،مقالره حاضرر برا تمرکرز برر تغییرر
جهت سیاست خارجی محافظه کارانه عربسرتان بره سیاسرت خرارجی تهراجمی در
سال های اخیر ،با تمرکز بر نظریه رئالیسم تهاجمی ،انی مسرئله را توضریم و تبیرین
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علـمــی
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میکند .ایرن نظریره در ررارروب رهیافرت رئالیسرتی روابرط برین الملرل و نحلره
نئورئالیسم قرار دارد.
نظریه نئورئالیسم به عنروان نظریرهای برازخوانیشرده از رئالیسرم کالسریک ،در
اواخر دهه  2721شکل گرفت و مریتروان آن را بریش از هرر ریرز ،ترالش بررای
علمیکردن واقعگرایی دانست .این نظریه که اغلب رئالیسرم سراختاری نیرز نامیرده
میشود ،ضمن تأکید بر فقدان اقتدار مرکزی (آنارشری) در نظرام برینالملرل ،سرطم
تحلیل را نظام بینالملل قرار میدهد و معتقد است ساختار نظام برینالملرل ،نروع و
قواعد بازی را مشخص میکند .در نظام بینالملل ،رفتار دولتها نسبت به یکردیگر
بر پایه نبود اقتدار مرکزی تنظیم میشود .اصل نظمدهنده نظام بینالملل ،دولتها را
وامیدارد تا بیتوجه به میزان ظرفیت خود به وظیفه اولیره خرویش ،یعنری تقویرت
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قدرت نظامی و خودیاری عمل کنند .در این فرایند ،دولتها میآموزند ضرمن اتکرا

به خود و بی اعتمادی نسبت به دیگران ،از طری انباشرت امکانرات بررای جنگیردن
علیه یکدیگر ،امنیت خویش را حفظ کنند (عباسی ،2131 ،ص.)011
در این میان ،نظریه نئورئالیسم در رارروب نظریه نئوکالسیک توسط گیدئون
رز به عنوان مجموعهای از آثار در روابط بینالملل که در تبیین سیاست خارجی و
فراتر از آن در توضیم روابط بینالملل ،بسیاری از بینشهای واقعگرایی را بهکار
گرفته ،ارائه شده است .نئوکالسیکها برخالف نئورئالیسم ،فقط به عوامل سطم
ساختار نظام توجه نمیکنند ،بلکه برآنند که برداشتهای ذهنی و ساختار داخلی
دولتها نیز اهمیت دارند ،و به نوعی ،بر لزوم نگاه به سطوح مختلف تحلیل تأکید
میکنند .نئوکالسیکها را میتوان براساس تقسیمبندی جک اسنایدر در دو مقوله
تهاجمی و تدافعی گنجاند (مشیرزاده ،2131 ،ص .)217
رئالیسم تهاجمی شاخهای از نئورئالیسم است که بر امنیت و قردرت در سیسرتم
آنارشیک بین المللی تأکید میکند .نظریه رئالیسم تهاجمی که از سوی جان مرشایمر
مطرح شده ،مدعی است که هدف نهایی همه دولتها دستیابی به جایگاه ههمونیرک
در نظام بینالملل است .طب این دیدگاه ،دولتها همواره بره دنبرال قردرت بیشرتر
هستند و اگر شرایط مناسب باشد ،خواستار تغییر توزیرع قردرت هسرتند (بلریس و
اسمیت ،2133 ،2صص.)111-110
از دیدگاه جان مرشایمر ،دولتهرا در جهرانی زنردگی مریکننرد کره سرشرار از
تهدیدات است و واحدهایی اند که تمایل دارند قدرت خود را به حداکثر برسانند تا
بتوانند به بقای خود ادامه دهند .هدف اصلی همه دولتها آن است که سهم خود را
از قدرت جهانی به حداکثر برسانند ،که این به معنای کسب قدرت به زیان دیگرران
است (مشیرزاده ،2133 ،ص.)211

واکاون زمینهها و

مرشایمر مانند سایر واقعگرایان ،نهادهای بینالملل را مهم تلقی نمیکند .درست
است که دولتها گاهی از طری نهادها عمل میکنند ،اما آنچه اصرل اسرت توزیرع
قدرت میان کشورهاست .این دولتهای قویاند که به نهادهرا شرکل مریدهنرد ترا

ابعاد سیاست
خارجی نوي ...
( 19تا )74

بتوانند سهم خود را از قدرت جهانی حفظ کنند ،حتی آن را افزایش دهند .بره نظرر
او ،نهادها درگذشته تاریخی نیز نقش زیادی را در روابط بینالملل نداشتهاند و ایرن
نقش افزایش نیز نداشته است (مشیرزاده ،2131 ،ص .)211مرشایمر دستکرم پرنج
1. John Baylis & Steve Smith
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گزاره را بهعنوان اصرول واقرعگرایری تهراجمی مطررح مریکنرد (ررنروف،2133 ،
صص:)217-221
 .2نظام بینالملل اقتدارگریز؛
 .1دولتها توانایی آفندی دارند؛
 .1دولتها هرگز نمیتوانند مطمئن باشند که هدف حمله قرار نخواهند گرفت؛
 .1دولتها جویای بقا هستند؛
 .0دولتها خردمندند.
در این میان ،نکتهای که رئالیسم تهاجمی در سیاسرت خرارجی کشرورها برر آن
تأکید میکند ،این است که دولتها ذاتاً حدی از قابلیتهای تهاجمی را دارند که به
آنها توان صدمهزدن و احیاناً انهدام یکدیگر را میدهد .دولتها برهصرورت برالقوه
برای یکدیگر خطرناکند ،اگرره برخی از آنها نسبت به دیگران از امکانات نظرامی
بیشررتری برخوردارنررد و درنتیجرره ،خطرنرراکترنررد (مرشررایمر  ،2133 ،ص.)10
توانمندیهای نسبی تا حد زیادی به نیات دولتها شکل میدهند .هنگامیکه دولتی
قدرتمندتر میشود ،میکوشد نفوذ خرود را افرزایش دهرد و بره حرداکثر برسراند و
محیط بین المللی خود را کنترل کند (مشیرزاده ،2131 ،صرص .)211-212از سروی
دیگر ،با توجه به اینکه دولتها هرگز نمیتوانند درباره مقاصد و نیات دولرتهرای
دیگر مطمئن باشند ،نمیتوانند اطمینان داشته باشند که دولت دیگر از توانایی نظامی
تهاجمی خود علیه او استفاده نمیکند .این به آن معنا نیست که دولتها ذاتراً نیرات
خصمانه دارند ،در حقیقت ممکن است همره دولرتهرا در نظرام برینالملرل نیرات
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

خیرخواهانه داشته باشند ،اما ازآنجا که نمیتوان این نیرات را برهطرور قطعری و برا
اطمینان برآورده کرد ،قضاوت قاطعانه درباره آنها تقریباً غیرممکن است (مرشایمر،
 ،2133ص .)10بنررابراین ،در فضررای آنارشرریک نظررام بررینالملررل ،و ترررس و عرردم
اطمینان ،صرفاً رفتار کشورها بر پایه تالش برای حداکثرسازی قردرت بره صرورت
مستقل و خودیارانه است.
پيشينه سياست خارجی عربستان
شالودههای اصلی سیاست خارجی دولت سعودی در جریان توسعه و اسرتحکام
1. John Mearsheimer
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قدرت این خاندان در سراسر مناطقی که اینک پادشراهی عربسرتان سرعودی نامیرده
میشود ،ریخته شد .در این دوره کره سرالهرای  2711ترا  2711مریالدی را شرامل
می شود ،سیاست خارجی عربستان سعودی ،کالً بر محور و مدار امنیت میررخیرد
(عطایی و منصوری مقدم ،2171 ،ص .)211ابرن سرعود در فراینرد تأسریس دولرت
سعودی ،با دو قدرت خارجی پرنفوذ در منطقه شربهجزیرره عررب و خلریجفرارس
مواجه بود ،شامل دولتهای عثمانی و بریتانیا .دولت عثمانی کره دشرمن سرنتی آل
سعود تلقی میشد و از نظر تاریخی بر این مناط سیطره داشت ،از سه طرف شرق،
غرب و شمال ابن سعود را در محاصرره خرود گرفتره برود .دولرت بریتانیرا نیرز در
سواحل خلیج فارس یعنی امیرنشین های کویت ،عمان و سواحل متصرالحه سریطره
داشت بنسعود بهخوبی از آثاری که این دو قدرت بر حرواد

شربهجزیرره عررب

داشتند ،آگاه بود ( .) Wilson, 1994, p.1994در این شرایط ،ابرن سرعود خرطمشری
متفاوتی نسبت به الگوی سنتی و طرز رفتار وهابیون ،که بهشردت هرویتی برخرورد
میکردند ،اتخاد کرد که عبارت بود از (:)Goldberg, 1986, pp.166-165
 .2اتخاذ راهبرد بسیج یک قدرت غیرمسلمان علیه یک قدرت مسلمان؛
 .1اتخاذ الگوی رفتاری ریاکارانه و در عین حال واقعگرایانه در قبال امپراتروری
عثمانی؛
 .1اتخاذ رویکرد واقعگرایانه در قبال حکومت بریتانیرا و حکومرتهرای تحرت
حمایت آن در سواحل خلیجفارس.
از اوایل دهره  2711مریالدی و برا تشرکیل رسرمی دولرت پادشراهی عربسرتان
سعودی در سال 2711میالدی ،تغییر محسوسی در سیاستها ،رویههرا ،راهبردهرا و
مالحظات خارجی ابرنسرعود پدیرد نیامرد ،جرز اینکره توجره ملرک عبردالعزیز از

واکاون زمینهها و

توسعه گرایی سرزمینی به استحکام اقتدار داخلی و خارجی ،مقابلره برا جریرانهرای

ابعاد سیاست

سیاسی مخالف در جهان عرب و تنوع بخشیدن به روابط خارجی دولرت عربسرتان

خارجی نوي ...

سعودی معطوف شد.

( 19تا )74

بعد از مرگ ملک عبدالعزیز در سال 2701میالدی ،فرزندانش بره ترتیرب ملرک
سعود (2701 – ۴1م ،).ملرک فیصرل ( ،)27۴1 – 20ملرک خالرد ( )2720 – 31و
ملک فهد ( )2731 – 1110و ملک عبداهلل ( )1120-1110و ملک سلمان ( 1120تا
کنون )1123 :به قدرت رسیدند .در دوره جانشرینان ملرک عبردالعزیز نیرز رویکررد
عملگرایانه و واقعگرایانه ابرنسرعود ادامره یافرت ،برا ایرن تفراوت کره اوالً حروزه
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سیاستهای امنیتی دولت عربستان سعودی از مجموعه شبه جزیره عرب فراتر رفت
و به مناط دیگری نظیر خلیجفارس ،دریای سرخ ،آسیای جنوبی (به ویهه پاکسرتان
و افغانستان) ،آسیای مرکزی و قفقاز ،آفریقا و کل جهان عرب گسترش یافت ،ثانیراً،
سیاست خارجی دولت عربستان سعودی بیشتر از ریزی که در گذشته بوده اسرت،
تحت تأثیر تحوالت منطقه ای و جهانی قرار گرفرت کره امنیرت دولرت سرعودی را
تحت شعاع قرار میداد.
عوامل مؤثر بر سياستگذاری خارجی در عربستان
بهطور کلی عوامل مؤثر در تنظیم و اجرای سیاست خارجی عربسرتان را بره دو
دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی میتوان تقسیم بندی کرد.
عوامل داخلی

وجود حرمین شریفین در عربستان و منابع غنی انرریی ایرن کشرور ،سرلطه آل
سررعود بررر سیاسررتگذاری خررارجی ،نقررش ایرردئولویی وهررابی و موقعیررت خرراص
یئوپلیتیک عربستان ،از مهمترین عوامل داخلی مرؤثر در تنظریم و اجررای سیاسرت
خارجی این کشور است.
 .5حرمين شریفين و ایفای نقش رهبری در جهان اسالم

مهمترین عامل داخلی مؤثر بر سیاست خارجی عربستان ،وجود حرمین شریفین
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

در شهرهای مکه و مدینه است .این دو مکان مقدس برای مسلمانان ،عربستان را در
کانون توجه مسلمانان قرار داده است .عالوه بر آنکه سالیانه درآمد زیادی از طریر
زائرین مکانهای مذهبی عاید دولت عربستان میشود ،به لحاظ سیاسری و فرهنگری
موقعیتی ویهه را برای عربستان ایجاد کرده است .این کشور بین مسرلمانان ،ادعرای
رهبریت جهان عرب و اسالم را دارد و با پشتوانه ثروت عظیم خود کره بره برکرت
ذخایر نفت حاصل گردیده است ،امتیازات سیاسی فراوانری را بدسرت آورده اسرت
(زراعتپیشه ،2131 ،صص .)110-11۴
 .9منابع غنی انرژی و درآمدهای رانتی؛ پشتوانه سياست خارجی عربستان

دومین عامل داخلی مؤثر بر سیاست خارجی عربستان ،وجود منابع عظیم انریی
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این کشور و درآمدهای گسترده حاصل از فروش آنهاست .عربسرتان برا دارابرودن

 1۴0میلیارد و  711میلیون بشکه نفت ،یکرهارم از ذخایر نفت جهان و توان تولید
حرردود  21میلیررون بشررکه نفررت در روز را دارد .همچنررین ،ایررن کشررور دارای 3/1
تریلیون مترمکعب گاز است و از این رو ،یکی از عمدهترین تولید و صرادرکنندگان
انریی جهان شناخته شده است (عالیشاهی و ساالروند ،2170 ،ص.)13
منابع غنی انریی عربستان ،درآمدهای سرشار روزانه حردود یرکمیلیرارد دالری
حاصل از فروش نفت ،شرایطی را برای این کشور بهوجود آورده که توانسته اسرت
سالیانه مبالغ کالنی را به تقویت بنیه نظامی و خرید تسلیحات از کشورهای خارجی
و غربی اختصاص دهد و از سوی دیگر ،با تکیه بر پترودیپلماسی ،بره یرک کشرور
وامدهنده و کمککننده بزرگ به سرایر کشرورها تبردیل شرود کره برهطرور طبیعری
کمکهای مالی و اقتصادی عربستان زمینههای نفوذ این کشور در سرایر کشرورها را
فراهم کرده است .به عالوه ،توان ظرفیت باالی صادرات نفت ،قردرت تأثیرگرذاری
بر بازار جهان نفت را به آن کشور بخشیده است.
 .5نقش بالمنازع آل سعود در سياستگذاری خارجی

سیاست و حکومت در عربستان حول محور اتحاد آل سعود بره عنروان رهبرران
سیاسی و مفتیان وهابی به عنوان رهبران دینی تنظیم میشود .بدین گونه که در نگراه
سنتی خانواده حاکم ،علما باید از هر گونه فعالیت سیاسی دوری کنند و نقش خرود
را فقط به مسائل دینی محدود کنند .علما نیز این خواسته را پذیرفتهاند ،زیرا برخری
آموزه های دینی ،علما را از ورود به سیاست بازمی دارد و حکومرت را بره حاکمران
واگذار می کند .از سوی دیگر ،وابسرتگی مرالی علمرا بره حاکمران ،آزادی آنهرا را
محدود میکند و سبب میشود در مسائل عمرومی کرمترر شررکت کننرد (ابرراهیم،
 ،2170صص .)2۴-22در این رارروب ،حوزه سیاست خارجی ،در تسرلط مطلر

واکاون زمینهها و
ابعاد سیاست

آل سعود به ویهه شخص پادشاه در این کشرور براقی مانرده اسرت .برا وجرود ایرن،
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پادشاهان سعودی به دلیل اهمیرت جایگراه علمرای وهرابی در جامعره عربسرتان و

( 19تا )74

موقعیت منحصر به فرد این کشور در جهران اسرالم ،همرواره بره مسرائل دینری در
سیاستگذاری خارجی توجه داشرته انرد ،امرا از ابتردای دهره  2771انحصرار مطلر
سیاستگذاری خارجی – حتی با مخالفت با برخی نظرات رهبران دینری -در اختیرار
پادشاهان سعودی قرار گرفته است .نقطه اولیه سلطه آل سعود با لشکرکشی آمریکرا
به منطقه و درخواست استقرار نیروهای نظامی آن در عربستان آغاز شد که با تغییرر
12

روند برخی حرکت های دینی از حمایت حکومرت بره نفری مشرروعیت آن و نقرد
سیاست خارجی عربستان ،افرادی مانند سفر الحوالی ،سلمان بن فهد العروده ،شری
ناصر العمر و شی عائا القرنی ،به مقابله با این مسئله پرداختنرد کره برا برکنراری
رئیس هیئت و اخراج رند تن از علمای وهرابی نوسرلفی از هیئرت کبرار العلمرا و
انتصاب  21نفر از علمای وابسته همراه شد و برخی از آنان ماننرد سرفر الحروالی و
سلمان بن العوده برای رند سال به زنردان افتادنرد (دکمجیران ،2131 ،صرص-121
.)1۴۴
بر این اساس ،در شرایط فقدان سایر بازیگران ذینفوذ مؤثر بر سیاست خرارجی
و سلطه آل سعود بر سیاستگذاری خارجی عربستان ،فردگرایی و ابتکارات شخصی
پادشاه عمالً می تواند نقش بسیار مهمی را در تغییر یا استمرار سیاست خارجی ایرن
کشور ایفا کند.
 .5نقش پرنفوذ ایدئولوژی وهابيت در قدرت نرم و دیپلماسی مسير دوم

بنیان شکل گیری عربسرتان ،تجلری کالسریک همزیسرتی خراص میران مرذهب
پیکررارجو و قرردرت امپراترروری براسرراس اتحرراد محمررد بررن سررعود و محمررد بررن
عبدالوهاب بوده است .ابن سعود ،لقب امام را بره عنروان رهبرر سیاسری برگزیرد و
عبدالوهاب نیرز یرک ایردئولویی مرذهبی پاکردینی ارائره کررد (دکمجیران،2131 ،
ص .)111با وجود این ،همانطور که اشاره شد ،علما از فعالیت سیاسری و مداخلره
در سیاست خارجی به صورت مستقیم اجتناب کردهانرد و ررارروب سرلطه علمرا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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سال پنجم
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بهطور کلی در دو حوزه اصرلی ترسریم شرده اسرت ،قضراوت و آمروزش و تعلریم
(ابراهیم ،2170 ،ص .)21علما توانسرته انرد برا سریطره برر ایرن دو حروزه و ایجراد
تشکیالت ،نهادها و سازمان هایی دینی و صدور برخی فتواهای سیاسی ،بره تررویج
و تقویت ایدئولویی وهابی و اسالم سرلفی در داخرل و خرارج از کشرور مبرادرت
کنند .هیئت کبار العلما ،وزارت امور اسالمی ،اوقراف (برا حردود  01هرزار مبلرغ و
واعظ حقوقبگیر در داخل و خارج کشور) ،دعوت و ارشراد ،شرورای عرالی امرور
اسالمی ،شورای تبلیغ و ارشاد اسالمی ،داراالفتاء ،دانشرگاههرای اسرالمی ،برهویرهه
دانشگاه ام القری و دانشگاه مدینره ،سرازمانهرای خیریره اسرالمی ،ماننرد سرازمان
بینالمللی امداد اسالمی ،سازمان جهانی رفاه اسالمی ،مجمع جهانی جوانان اسالمی،
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سازمان بشردوستانه الوفاء ،بنیاد موفر و بنیراد اسرالمی الحررمین -سررابطه العرالم

االسالمی (اتحادیه جهانی اسالم) و ...سازمانهایی هستند که برا پوشرش مرذهبی و
فعالیتهای مدنی و خیریه ،سکوی پرش فعالیتهای تبلیغاتی تشکیالت وهرابی در
خارج به شمار میروند (استنسلی  ،2171 ،صص .)30-71عالوه بر ایرن ،برخری از
این نهادها بهویهه مؤسسات آموزشی و دانشگاههایی مانند امالقری و دانشگاه مدینه،
با به کارگیری قدرت مالی خود برا اعطرای کمرک هزینره تحصریلی بره دانشرجویان
خارجی که پس از بازگشت مبلغ سلفیگری میشوند؛ عمالً نقرش مهمری در تغییرر
عقاید مردم در سایر کشورهای اسالمی دارند .بر این اساس ،اگرره آل سعود عمرال
نقش اساسی را در سیاستگذاری خارجی دارد ،اما ایجاد نهادها و تشکیالت دینی در
قالب دیپلماسی مسیر  1بهجای به کارگیری ابزارهای معمول دیپلماسی که از طریر
حکومت پیگیری میشود ،بر شهروندان کشور هدف تمرکز دارد.
 .1موقعيت خاص ژئوپلتيک

رهارمین عامل مؤثر بر روابط خارجی عربستان ،موقعیت یئوپلتیک این کشور و
واقعشدن میان دو آبراه مهم و حیاتی یعنی خلیج فارس و دریای سررخ اسرت .ایرن
موقعیت استراتهیک عربستان امکان برقراری ارتباط این کشور با سراسر منطقه را از
طری دریا فراهم کرده ،توانایی صدور آسان نفت را به عربستان داده است .از سوی
دیگر ،عربستان به دلیل قرارگرفتن در قلرب یئوپلتیرک انرریی جهران و یئوپلتیرک
اسالمی در منطقره حسراس خاورمیانره ،قابلیرت تأثیرگرذاری بیشرتری در سیاسرت
بینالملل را به دست آورده است.
عوامل خارجی

اتکاء عربستان بر حمایتهای دولتهای غربی بهویهه ایاالت متحرده آمریکرا و

واکاون زمینهها و
ابعاد سیاست

عضویت در برخی سازمانهای منطقهای از مهمترین عوامل خارجی مؤثر در تنظریم
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و اجرای سیاست خارجی عربستان سعودی است.

( 19تا )74

 .5اتکاء به غرب

در بعد خارجی مهمترین عامل مؤثر بر سیاسرت خرارجی عربسرتان اتکراء ایرن
کشور بر حمایتهای دولتهای غربی و بهویزه ایاالت متحرده آمریکرا اسرت .ایرن
1. Stenslie
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روابط ویهه عربستان و آمریکا به دوره روزولت و دیدار وی با ابن سعود بنیانگرذار
عربستان بازمی گردد .امریکا به عنوان قدرتی جهرانی میررا دار امپراطروری برزرگ
بریتانیا بود و روزولت دو برنامه اصلی داشت ،برنامه اول ،تأسیس دولت یهرودی در
فلسطین و دوم کنترل نفت خاورمیانه .ابن سعود ،نیز خواهان حفظ امنیت عربسرتان
بود و اینکه نفوذ منطقهای کشورش تضمین شود .بر این اساس ،با تواف دو طررف،
عربستان که ابتدا با واگذاری فلسطین مواف نبود در قبال حمایت نظرامی آمریکرا از
نفت عربستان خواسته آمریکا را پذیرفت .با تواف میان روزولرت و ابرن سرعود برا
واگذاری نقش بریتانیا به آمریکا ،این کشور سرپرست و حرافظ خاورمیانره شرناخته
شد .این موضوع به نفع عربستان سعودی بود و نفت به عنوان سالح استراتهیک برا
ارزش یئوپلتیک باال در نظر گرفته شد و روابط ویهه عربستان -آمریکرا و تعهرد بره
حفظ امنیت عربستان توسط امریکا برقرار شد (.)Baroud, 2017
بنابراین ،روابط آمریکا و عربستان طی سرالهرای پرس از جنرگ جهرانی دوم و
حضور آمریکا در منطقه طوری بوده که عربستان همواره متکی بر حمایتهای ایرن
کشور در سیاست خارجی خود است .عربستان طی دوران جنگ سرد در رارروب
منافع غرب رفتار می کرد و با اتخاذ سیاست مقابله برا کمونیسرم و تضرمین جریران
صدور نفت بهطور کل ،در راستای سیاست آمریکا در منطقه گام برداشته است (البته
در مقطعی در سال  2721عربستان در تحریم نفتری کشرورهای عربری علیره غررب
شرکت کرد) به همین دلیل ،این کشور همواره شراهد حمایرتهرا و پشرتیبانیهرای
آمریکا بوده است ،حتی روابط سران دولتهای آمریکرا ماننرد بروش پردر و جررج
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

دبلیو بوش و اخیراً دونالد ترام

با خاندان سلطنتی عربستان به سطم روابط خاص

و خانوادگی ارتقا یافته است .از سوی دیگر ،شررکت آرامکرو آمریکرا برزرگتررین
شرکت نفتی حاضر در عربستان است و بیشترین نفت عربستان توسرط ایرن کشرور
استخراج و صادر میشود .در مجموع ،مؤلفههای مختلف و موقعیتهرای داخلری و
منطقه ای عربستان سعودی موجب شده سیاست خارجی ایرن کشرور در ررارروب
منافع و اهداف غرب و به ویهه آمریکا تنظیم شود.
 .9نقشآفرینی در سازمانها و پيمانهای منطقهای و فرامنطقهای

دومین عامل خارجی تأثیرگذار بر روابط خارجی عربستان ،حضرور و عضرویت
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این کشور در برخی سازمانهای منطقه ای است که عربسرتان در آنهرا بررای خرود

جایگاهی خاص قائل است .در ایرن میران ،سره سرازمان شرورای همکراری خلریج
فارس ،اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسالمی در سیاستگذاری خارجی و بهویهه
دیپلماسی عمومی عربستان اهمیت ویهه ای دارد .عربستان با بهدستگرفتن ریاسرت
ش ورای همکاری خلیج فرارس و ایفرای نقرش در قالرب رهبرری جهران اسرالم در
سازمان کنفرانس اسالمی و رهبری امت عربی در اتحادیره عررب ،ترالش مریکنرد
دیدگاه کشورهای عضو این سازمانها را تحت تأثیر قرار دهد.
اصول سياست خارجی عربستان
با توجه به عوامل مؤثر بر سیاسرت خرارجی عربسرتان ،مهرمتررین اصرولی کره
سیاست خارجی این کشور را شکل میدهد ،در ادامه بیان شده است.
تضمين امنيت داخلی و منطقهای

اولویت اول سیاست خارجی عربستان ،تضمین امنیت داخلی و منطقهای اسرت.
در این زمینه عربستان تالش می کند تا با تقویت روابط برا سرایر کشرورها برهویرهه
قدرتهای بزرگ و استفاده از سرمایه های نفتی خود و ارائه امتیازات اقتصرادی بره
این کشورها ،منافع اقتصادی و سیاسی آنان را با ثبات و امنیت ملی خود گرره بزنرد
(زراعتپیشه ،2131 ،ص.)112
تداوم هژمونی بر دولتهای عرب و کشورهای اسالمی

بیشک ،یکی از مهم تررین اصرول سیاسرت خرارجی عربسرتان ،حفرظ قردرت
ههمونیک خود در میان جهان عرب و کشورهای اسالمی است .ایرن مسرئله تحرت

واکاون زمینهها و

تأثیر وجود حرمین شرریفین در عربسرتان و لقرب خرادمالحررمین ،توانمنردیهرای

ابعاد سیاست

اقتصادی عربستان ناشی از درآمدهای سرشار نفتی و نقش فعال آن در سازمانهرایی

خارجی نوي ...
( 19تا )74

نظیر اتحادیه عرب ،شورای همکراری خلریج فرارس و سرازمان کنفررانس اسرالمی
پیگیری میشود.
تداوم روابط ویژه با غرب

عربستان از ابتدای تأسیس تا کنون ،روابط گسترده برا غررب را بره عنروان یرک
اصل ثابت در سیاست خارجی ،دنبال کرده است .این مسرئله ابتردا برا همراهری برا
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بریتانیا و سپس ،ررخش به سوی آمریکا پرس از جنرگ دوم جهرانی ادامره یافرت.
روابط امریکا و عربستان ،از ابتدا به صورتی خاص تعریرف شرد .سرنگبنرای ایرن
رابطه در مالقات بین فرانکلین روزولت و ملک بن سعود گذاشرته شرد کره در آن،
نفت و امنیت اساس این رابطه ویهه هسرتند .در واقرع ،روابرط عربسرتان و ایراالت
متحده ،سیاست خارجی بدهبسرتانی و دوجانبره ای اسرت کره در آن ،ترالش بررای
فروش آزاد نفت و تعهد کشورهای غربی برای بقای نظام سنتی پادشراهی عربسرتان
و همچنین ،نیاز این کشور به خرید کاالها و تجهیزات نظامی و صنعتی ،سربب شرد
تداوم روابط ویهه با غرب به ویهه آمریکا ،به عنوان یک اولویت در سیاست خارجی
عربستان تعریف شود (.)Al-Rasheed, 2017
محافظهکاری در سياست خارجی

تمایل عربستان برای حفظ وضعیت موجود و مخالفت هر گونه تغییرات انقالبی
و تجدیدنظرطلبانه در منطقه ،سبب شد این کشرور در سیاسرت خرارجی خرود بره
محافظهکاری مشهور باشد .این مسئله متأثر از منرافع ایرن کشرور از ثبرات و حفرظ
وضعیت موجود برای انتقال انریی ،نظام سلطنتی مطلقه عربسرتان و اهمیرت ترداوم
روابط استراتهیک با غرب و نقش نیابتی آن در تأمین ثبات منرافع غررب در منطقره
است .در این میان ،هررند تغییرر پادشراهان و فهرم آنهرا از فضرای برینالمللری و
منطقهای موجب بروز تغییراتی در سیاست خارجی عربستان میشود ،ترأثیر ثابرت و
مداوم این مؤلفه بر سیاست خارجی عربستان ،محافظهکراری و ترالش بررای حفرظ
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

نظم سنتی منطقه است.
اشاعه ایدئولوژی وهابی و اسالم سلفی در خارج از مرزها

آل سعود از ابتدای تأسیس کشور عربستان تا کنون ،تالش کرده است تا با حفظ
ائتالف با علمای وهابی ،سلطه خود در سیاست و حکومت در این کشرور را حفرظ
کند .این مسئله اگرره در دوره هایی با رالش مواجه شده است ،برا اجرازه فعالیرت
علمای مذهبی در داخل و خارج از کشور ،در عمل ،زمینه مداخله آنان در سیاسرت
داخلی و خارجی –تحت نفوذ و سلطه آل سعود و در راستای منرافع آنران و حفرظ
ثبات داخلی -را به وجود آورده است .در این رارروب ،اشاعه ایردئولویی وهرابی
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و اسالم سلفی توسط نهادها و سازمانهای خصوصری و شربهحکرومتی وابسرته بره

علمای وهابی بهطور غیرمستقیم با حمایت آل سعود ادامه داشرته اسرت (استنسرلی،
 ،2171صص )33-71آل سعود با بهکارگیری این نهادها از یکسو ،با حفظ ائرتالف
خود با علمای مذهبی ،به گسرترش حروزه نفروذ و افرزایش قردرت نررم سیاسرت
خارجی خود برای سلطه بر امت عربی و جهان اسالم مبادرت کردهانرد و از سروی
دیگر ،به تضعیف رقبای منطقهای و بینالمللی خود پرداخته است .عالوه بر این ،برا
هدایت جریان سلفی افراطی به خارج از مرزها ،زمینه نقشآفرینی آنران علیره نظرام
سیاسی خود را به حداقل ممکن کاهش داده است.
ایفای نقش رهبری و موازنهگری منطقهای

عربستان سعودی به دلیل پتانسیلهای ویههای که در رهبری کشورهای عربری و
اسالمی برای خود قائل است ،خود را به عنوان قردرت برترر منطقره درنظرر گرفتره
است؛ بر این اساس ،تالش می کند در سیاست خارجی خرود برا ائرتالفسرازی برا
کشورهای مواف  ،ارائه امتیازات ،یا ایجراد محردودیتهرای سیاسری ،اقتصرادی و...
نقش ههمونیک خود را استمرار بخشد .در این رارروب ،عربستان همواره درصردد
حفظ موازنه قوای منطقه ای و مقابله با افزایش قردرت کشرورهایی ماننرد ایرران در
خاورمیانه بوده است .اگر این کشور برای بازگرداندن موازنه قروا در منطقره پرس از
حمله صردام بره کویرت و بررای جلروگیری از هسرته ایشردن ایرران بره اقردامات
گسترده ای دست زد .همچنین ،عربستان به دالیل یئوپولتیک حساسیت ویرهه ای برر
امنیت مرزهای خود در شبهجزیره عربی دارد و به هیچ قیمتی به ازدستدادن تفروق
کامل خود در این منطقه تمایل ندارند .مقابله با برهقردرترسریدن اسرالمگرایران در
منطقه نیز از دیگرر راهبردهرای مهرم ریراض در خاورمیانره اسرت .زیررا بره دلیرل

واکاون زمینهها و

قرابتهای فرهنگی و تمدنی مردم خاورمیانه بهقدرترسیدن اسالمگرایان در منطقره

ابعاد سیاست

میتواند موجب تهدید جدی نظام سیاسی عربستان شود.

خارجی نوي ...
( 19تا )74

زمينهها و علل تحول در سياست خارجی عربستان
راهبردهای سیاست خارجی عربستان از ابتدای تأسیس ،اصول ثابتی داشته است
که البتره پرس از انقرالب اسرالمی ایرران در  2727و آغراز اصرالحات اقتصرادی-
اجتماعی بن سلمان در سال  1120دستخوش تغییراتی شرده اسرت .در ایرن میران،
اگرره تحول در سیاست خارجی عربسرتان پرس از انقرالب اسرالمی در ایرران ،برا
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عهدهدارشدن سمت یاندرامی منطقه و تالش برای مقابله با انقرالب اسرالمی ایرران
دستخوش تغییراتی شد ،اما نقطه عطرف تحرول در سیاسرت خرارجی عربسرتان از
ابتدای تأسیس این کشور تا کنون را باید از سال  1120و پس از برهقردرترسریدن
ملک سلمان و افتادن زمام امور دولت عربستان به دست فرزنردش محمرد دانسرت
(حاج صادقیان.)217۴ ،
در این دوره ،عربستان از یکسو ،فضای باز سیاسی و اجتماعی را تجربره کررده
و به سمت گسترش آزادیهای لیبرال در عربستان بهویهه برای زنان و جوانان ،حتی
برخالف نارضایتی شدید اما پنهان علمای وهابی ،پیش رفته ،و از سروی دیگرر ،برا
کنارگذاشتن سیاست خارجی محافظهکارانه به سیاست خارجی جدید تهاجمی روی
آورده است که نمونه بارز آن را میتروان در نقرش عربسرتان در جنرگهرای یمرن،
سوریه و سیاستهای این کشور برای مقابله با ایران و گرایش بره اسررائیل و قطرع
کلیه روابط با قطر مشاهده کرد.
مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییر سیاست خرارجی عربسرتان در ادامره بیران شرده
است.
تغيير نسل نخبگان حاکم

تغییرات اساسی در سیاست خارجی نظامهای سلطنتی با مرگ رهبرران صرورت
میپذیرد که به بیولویی مرگ معروف است اما این مسئله در عربستان برا روی کرار
آمدن ملک سلمان و از زمان قدرتیابی محمد بن سلمان و انتقال نسل شراهزادگان
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

فرزند به نسل شاهزادگان نوه در این کشور شکل گرفتره اسرت (عزالعررب)1122 ،
 .ملک سلمان تغییراتی در ساختار نظام موروثی ایجاد کرد و زمینره را بررای انتقرال
عمودی از پدر به پسر فراهم کرد که تا قبل از این انتقال افقی و از برادر بزرگتر به
کورکتر انتقال مییافت .جاه طلبی های محمد بن سلمان 12ساله به عنوان ولیعهرد،
زمینه تحول اساسری در سیاسرت داخلری و خرارجی عربسرتان را بره وجرود آورد،
به طوری که از یک سو ،اصالحات اساسی در داخل عربسرتان برا هردف آزادسرازی
سیاسی -اجتماعی به ویهه برای زنان و جوانان در دستور کار قرار گرفت و با طررح
رشم انداز  1111اصالحات اقتصادی گسرتردهای آغراز شرد و از سروی دیگرر ،در
رارروب تالش برای تبدیل عربستان به قدرتی منطقهای ،رقابت تمامعیار برا ایرران
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در منطقه و مداخالت نظامی در بحران های سوریه و یمن ،و قطع روابط برا قطرر و

احیای روابط با آمریکا و خرید گسرترده تسرلیحات نظرامی پیگیرری شرد (اسردی،
 ،2170صص.)7-22
افول روابط آمریکا و عربستان در دوره اوباما

همان طور که بیان شد ،تالش برای تداوم روابط ویهه عربستان با آمریکا ،یکی از
اصول ثابت سیاست خارجی ایرن کشرور بروده اسرت؛ بنرابراین ،اگررره برا ایجراد
تغییرات در دولت های آمریکا ،روابط دو کشور نیز شاهد برخری مراحرل رکرود یرا
رون در روابط میشد ،منافع مشترک همواره عامل اصلی ترداوم روابرط دو کشرور
بود .حادثه  22سپتامبر سبب شد روابط دو کشور به روابطی شکننده تبدیل شرود و
در دوره اوباما دستخوش تغییراتی اساسیتر شد .مهم ترین عواملی که سبب سرردی
روابط آمریکا و عربستان در این دوره شد عبارت بودند از:
نقش عربستان در حادثه  11سپتامبر و تصویب قانون جاستا :با توجه به اینکه
 27نفر از  11نفری که به برجهرای دوقلروی آمریکرا در  22سرپتامبر  1112حملره
کردند ،تبعه عربستان بودند و اسرناد متعرددی دربراره حمایرت برخری شراهزادگان
سعودی و مؤسسات دینی و خیریه از بن الدن ارائه شرد ،روابرط دو کشرور آسریب
جدی را متحمل شد .ارائه گرزارش تحقیقرات کنگرره پیرامرون حادثره  22سرپتامبر
علیرغم نادیدهانگاشتن  13صفحه آن ،منافع آمریکا از اتحاد استراتهیک با عربسرتان
را تضعیف کرد (.)Henderson, 2017
از سوی دیگر ،تصویب قانون جاستا توسط کنگره آمریکا برا رای قراطع کره بره
خانوادههای قربانیان حادثه  22سپتامبر اجازه میداد علیه عربستان و سرایر کشرورها
به دلیل ترغیب و حمایت از تروریسم شکایت کنند -علی رغم تهدیدات سعودیها

واکاون زمینهها و

مبنی بر خارجکردن داراییهایشان از امریکا و تجدید نظر درباره روابط دوجانبره ،از

ابعاد سیاست

دیگر شواهد آشکار کاهش سطم کیفری روابرط دوسرتانه واشرنگتن  -ریراض برود
(.)McCracken, 2017
دکترین اوباما و کاهش تعهداا

خارجی نوي ...
( 19تا )74

ممریادا :براسراس دکتررین اوبامرا ،اولویرت

آمریکا در سیاست خارجی از خاورمیانه به شرق آسیا تغییر کرد که به معنای کاهش
تعهدات دفاعی آمریکا در منطقه خاورمیانه برود .ایرن مسرئله نیرز برر نگرانری هرای
عربستان که از گذشته همواره آمریکا را بره عنروان یرک مردافع و محرافظ پایردار،
علیرغم تفاوت در منافع و اهداف سیاستی ،مریپنداشرت ،تشردید کررد .بنرابراین،
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مهمترین رالش برای دولت عربستان کنارآمدن با عواقب خاورمیانه پست امریکایی
بود (.)Guzansky, 2017
تضعیف نقش نفت در روابط ممریاا -عربسدتان :نفرت همرواره از مهرمتررین
عوامل پیوند نزدیک آمریکا و سعودی بروده اسرت ،بره طروری کره اگررره برخری
بازیگران مهم نفت جهان در تالش برای باالبردن قیمرت نفرت برودهانرد ،عربسرتان
سعی کرده است بهای نفت را متعادل نگه دارد تا کشورهای مصرفکننده به خریرد
نفت متعهد بوده و تمایلی به سرمایهگذاری در بخش انرییهای جرایگزین نداشرته
باشند .در این شرایط ،انقالب شیل ،تروازن برازار نفرت را بررهم زد و باعر

شرد.

واشنگتن و ریاض دیگر در حوزه نفت ،متحدان نزدیکی نباشند ،زیرا تولیدکننردگان
شیل امریکایی به راحتی به تنظیم تولید متناسب با بازار قادر بودند .در این وضعیت،
از نظر سعودیها ،پویایی بازار نفت در حال تغییرر بروده و از اهمیرت عربسرتان در
سیاست خارجی آمریکا کاسته شده است (.)Mead, 2017
توافق هستهای با ایران :یکی دیگر از مسائلی که به افرول روابرط عربسرتان برا
آمریکا منجر شد ،تواف هسته ای ایران با غرب بود .عربستان که بهشدت با هر گونه
تواف در این زمینه مخالف بود و بر ضرورت افزایش فشرارها ،حتری اقردام نظرامی
علیه ایران تأکید میکرد ،به دلیل تواف هسرتهای برا ایرران در سرال  1120از اوبامرا
بسیار سرخورده شد .این موضوع سبب شد برای عربسرتان نگرانریهرایی از لحراظ
یئوپولیتیکی و گرایشات فرقهای ایجاد شرود و احسراس کنرد توافر باعر

ایجراد

تهدید برای این کشور شود ،بنابراین ،آشکارا به مخالفت و البیگری پرداختنرد ،امرا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

این موضوعات سبب تغییر تصمیم کاخ سفید نشد .این مسئله از نظر عربستان نشان
میداد که تعهد آمریکا در زمینه نظم منطقهای مشخص و روشن نیست و این کشور
درصدد تغییر در راهبرد منطقه ای خود در خاورمیانه و گرایش به تقویت روابرط برا
ایران است (.)Baroud, 2017
سیاست منطقه ای اوباما :سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانره در دوره اوبامرا
به ویهه در عراق و سوریه ،و نادیدهگرفتن افرزایش نفروذ ایرران در ایرن کشرورها و
قرارداد برجام سبب شد سعودیها احسراس انرزوا کننرد .اوبامرا متحردان منطقرهای
آمریکا را «سوار مجانی» خواند و از سعودی ها خواست در همسایگی با ایران سهیم
شوند .وی همچنین ،مجدداً از آنها گلهمند شد که به اندازه کافی برا حمایرت مرالی
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شهروندان ثروتمند خرود از گرروه هرای رادیکرال تروریسرتی برخرورد نمریکننرد.

سعودی هرا نیرز بارهرا بره سربب حمایرت از وهابیرت سررزنش شردند .در مقابرل،
سعودیها بهطور عمی با این سیاست ایاالت متحده ،مشکل داشرتند .آنهرا هرراس
داشتند که در برابر قدرت رقیب شیعه خود ایرران و متحردان آن ،تنهرا رهرا شروند.
سعودیها سیاستهای واشنگتن درقبال مناقشرات را در دوره اوبامرا کره بره شرکل
نامتناسبی آشتیجویانه بود ،حتی با وجود تحریک آشکار ،رعایرت کردنرد .در ایرن
میان ،سردی روابط اوباما و نتانیاهو و فاصلهگرفتن او از اسرائیل نیز بر سیاستهرای
ایاالت متحده و سعودیها و سایر دول عربی نیرز ترأثیر گذاشرت و ارزش تضرمین
امنیتی آمریکا را مورد سؤال قرار داد ( .)Lieber, 2017در واقرع ،نراتوانی آمریکرا در
مدیریت بحران در عراق و انفعال در بحران سوریه و تغییر نگرش اوباما به عربستان
و ایران ،سبب شد جایگاه امریکا در میان متحدین منطقهای آن تضعیف شده و ثبات
متحدین آمریکا تهدید شود .در مجموع ،آنچه در پس این تحوالت وجرود داشرت،
ترس و هراس عربستان نسبت به ازدستدادن رتر حمایتی آمریکا به عنوان پشتوانه
مطمئن سعودیها و احساس ضرورت تغییر سیاست خارجی عربستان بود.
تضعيف هژمونی آمریکا در منطقه و احساس ضـرورت پيگيـری سياسـت مسـتقل
متحدان آن

پس از این جنگ دوم خلیج فارس در سال  1111و ناتوانی آمریکا در مردیریت
بحران عراق ،جایگاه امریکا در میان متحردین منطقرهای آن تضرعیف شرد و ثبرات
متحدین امریکا مورد تهدید قرار گرفت .از سوی دیگرر ،جنرگهرای فرسایشری در
افغانستان و عراق و رکود اقتصادی در آمریکا پس از بحران مالی  1113باعر

شرد

تا آمریکا به دنبال گزینههای دیگری باشد ،بنابراین ،باراک اوباما جهتگیرری نروین

واکاون زمینهها و

خاورمیانهای آمریکا با تأکید بر قدرت هوشمند را ارائه کرد .با وجود این ،تحروالت

ابعاد سیاست

خاورمیانه پس از بهار عربی ،سبب شد آمریکا که در حال بازبینی و تعریرف مجردد

خارجی نوي ...

از استراتهی جهانی خود بود و به دنبال سیاست «رررخش بره سرمت آسریا» برود،

( 19تا )74

توانایی مدیریت بحرانهای خاورمیانره در راسرتای منرافع خرود و هرمپیمانرانش را
نداشته باشد ،بهطوری که در عمل ،ابتکار عمل در بحرانهای منطقهای مانند عرراق،
سوریه ،یمن ،لبنان و ...توسط ایران و روسیه صورت گرفرت .نتیجره ایرن وضرعیت
سبب شد متحدان سنتی امریکرا ،ضرعف امریکرا و شکسرت آن را بره معنرای دوره
پساآمریکایی در روابط بینالملل بهویهه در خاورمیانه تصور کنند .بنابراین ،سیاسرت
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خارجی مستقلی از سوی کشورهایی مانند ترکیره ،عربسرتان و قطرر پیگیرری شرد
(.)Baroud, 2017
تغيير موازنه قوا در خاورميانه و تقویت قدرت ایران و محور مقاومت در منطقه

یکی از مهمترین دالیل سیاست خارجی تهاجمی عربستان در سالهای اخیر بره
تصور این کشور نسبت به تغییر موازنه قوا در خاورمیانه و کاهش شردید قردرت و
جایگاه عربستان نسبت به ایران پس از مجموعه تحوالت منطقره از سرال  1111ترا
کنون بازمیگردد .در این میان ،ناکامی آمریکا در مردیریت تحروالت عرراق پرس از
اشغال این کشور و پرشدن خأل قدرت توسط ایرران و متحردان آن و شرکلگیرری
دولت شیعی در عراق ،قردرتیرابی حمراس در فلسرطین در سرال  ،1110افرزایش
قدرت حزباهلل لبنان پس از جنگ 11روزه  ،111۴تغییرر سیاسرت آمریکرا در دوره
اوباما در قبال تحوالت منطقه و سپس ،ظهور بهار عربی و تهدیدات مستقیم آن علیه
امنیت ملی عربستان و متحدان منطقهای آن و افزایش قدرت ایران و محور مقاومت،
سبب شد عربستان ،سیاست خارجی خود را با محوریت بقا و امنیت خود و رقابت
ایدئولوییکی– سیاسی با ایران در قالب سیاستی تهاجمی و جراه طلبانره ،برازتعریف
کند .در این زمینه ،عربستان تالش میکند با تشکیل ائتالفها و اتحادهای منطقرهای
و بینالمللی با همکاری آمریکا و اسرائیل ،جبهه یکپاررهای علیه ایران تشکیل دهد
(العیساوی. )1122 ،اساس این اتحادها از نظر عربسرتان ،هرراس از ایرران و محرور
مقاومت است که نقش ههمونی را در منطقه کسب کررده اسرت و از طریر محرور
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

مقاومت ،نظامهرای عربری و هرم اسررائیل را تهدیرد مریکننرد ،تشرکیل مریدهرد
(.)Schueftan, 2017
نتيجهگيری
سیاست خارجی عربستان از ابتدای تأسریس در  2711ترا سرال  1120براسراس
یک سیاست خارجی محافظه کارانه و با محوریت امنیت ملری ایرن کشرور ،نفرت و
روابط ویهه با آمریکا پیگیری شده است ،امرا از سرال  1120برا قردرتیرابی ملرک
سلمان و افزایش نقش بن سلمان به عنوان جانشین ولیعهد و سپس ،انتصاب وی به
عنوان ولیعهد عربستان ،سیاست خارجی تهاجمی در دستور کرار ایرن کشرور قررار
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گرفت .این سیاست تحت تأثیر عواملی مانند تغییر نخبگران سرنتی عربسرتان ،افرول

روابط استراتهیک آمریکا -عربستان ،تضعیف ههمونی آمریکا در منطقره و در نظرام
بین الملل و تغییر موازنه قوا به سود ایران و محور مقاومت شرکل گرفرت .برر ایرن
اساس ،در سیاست خارجی جدید ،عربستان با محوریت تقابرل برا ایرران و احیرای
روابط با آمریکا ،سیاست خارجی خود را تنظیم کرده است .در این میران ،تقابرل برا
ایران در همه سطوح ،بحران سوریه ،یمن و بحرین به نقاط کانونی سیاست خارجی
عربستان تبدیل شدهاند .در این رارروب ،عربستان سعودی کره همرواره بره اتخراذ
سیاست محافظهکارانه معروف بوده است ،تحت تأثیر تحروالت خاورمیانره و تغییرر
موازنه قوا به سود ایران و جبهه مقاومت ،و احسراس تهدیرد از قردرت ههمونیرک
ایران ،رویکرد خود در سیاست خرارجی را بره سرمت رفتراری تهراجمی در قالرب
رئالیسم تهاجمی سوق داده است .در واقع ،همانطور که نظریهپردازان واقرعگرایری
تهاجمی معتقدند ،دولتها به دنبال آن هستند تا جایگاه ههمونیک خرود را در نظرام
بینالملل ارتقا دهند و در این مسیر در صورت فراهمشدن شرایط ،بره دنبرال تغییرر
توزیع قدرت میباشند ،عربستان نیز با تغییر جهتگیری سیاست خارجی از حالرت
انفعال به سمت رویکردهای کنشی سوق داده شده است .مجموع شررایط ناشری از
قدرتگیری شیعیان در عراق و تحکیم محور مقاومت با راهبرری ایرران ،حرزباهلل،
سوریه و یمن و کاهش نفوذ این کشور در لبنان ،نخبگان جدید سرعودی را متقاعرد
کرده است که باید برای تغییر توزیع مجدد قدرت گام بردارنرد .بنرابراین ،عربسرتان
برای آنکه بتواند رقیب سنتی خود یعنی ایران را در موضرع ضرعف قررار دهرد ،در
رویکردی تهاجمی جدید که از تغییرات ساختاری در نظرام سیاسری خاورمیانره بره
ضرر عربستان ناشی میشد ،ضمن ایجاد ائتالفهای منطقهای و برینالمللری ،حتری
برقراری روابط پنهانی با اسرائیل ،به بحران سوریه و یمن که بهعنوان پاشرنه آشریل

واکاون زمینهها و

ایران در منطقه شناخته میشود ،ورود کرد تا از این طری ضمن دورکردن تحوالت

ابعاد سیاست

از منطقه خلیجفارس بتواند با ایجاد تغییر سامانمند در این دو کشور به ایجاد تعرادل

خارجی نوي ...
( 19تا )74

در توازن قدرت در منطقه دست یابرد .از سروی دیگرر ،عربسرتان برا برهکرارگیری
دیپلماسی عمومی و نقش مؤثر خود در سازمانهای منطقهای و بینالمللی ،درصردد
امنیتی کردن ایران و کاهش توانمندی های استراتهیک آن از طری افزایش فشرارهای
سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و اجتماعی برآمده است.
در این شرایط ،با توجه به تداوم و تشدید سیاستهای کنونی عربستان در دوره
ولیعهدی و احتماالً پادشاهی بن سلمان ،جمهوری اسالمی ایران باید برای مقابله برا
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سیاست خارجی تهاجمی عربستان ،ضمن مردیریت بحرران برا عربسرتان و تردوین
سررناریوهای فررراروی منطقرره ،بررا تقویررت تررنشزدایرری بررا کشررورهای منطقررهای و
فرامنطقهای و کاربست دیپلماسی عمومی کارآمد برای مقابله با امنیتیسرازی ایرران،
زمینههای جریانسازی عربستان علیه ایران در سازمانهای منطقهای و بینالمللری را
از بین ببرد و با حفظ و تقویت محور مقاومت و متحدان منطقهای ،به ائتالفسرازی
از میان کشورهای همسایه و دولتهای اسالمی اقدام کند.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317
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