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مقدمه
بررسی سیاست خارجی عربستان سدودی به دالیل مختلف واجه اهمیت است .نخست ،این
کشور یکی از مؤثرترین بازیگران غرب آسیا و جهان عرب تلقی میشود .این در حالی است که
بسیاری از دولتهای کلیهی و دولتهای مهعی ره ری در جهان عرب با مشکالت و بحرانهای
داخلی جهی روبرو هستنه .دوم ،عربستان سدودی به نوعی به اصلیترین بازیگر منطقهای
ت ثیرگذار بر اههاف و منافع منطقهای جمهوری اسالمی ایران ت هیل شه است و رقابتها و
اختالفات مهمی بین دو کشور در حوز ها و بحرانهای مختلف منطقه وجود دارد .نکته سوم
اینکه سیاست خارجی عربستان در طول سالهای پس از  1100به تهریج ابداد و دگرگونیهای
نوینی را تجریه کرد است ،که در دهههای گذشته ملموس ن ود است .مه ترین وجه این
دگرگونی را میتوان فاصلهگرفتن تهریجی ریاض از رویکردهای سنتی و محافظهکارانه در
سیاست خارجی و آشکار شهن نشانههای گسترد از کنشمنهی و تهاج در سیاست خارجی
این کشور مشاهه کرد.
مسئله اخیر ،پرسشهای بسیاری را در خصوص ماهیت ،بسترها ،اههاف و مسائل نوین در
سیاست خارجی عربستان سدودی مطر کرد است و ناظران و تحلیلگران مسائل این کشور،هر
کهام سدی کرد انه از منظری به دگرگونیها و ابهامات اخیر در سیاست خارجی عربستان پرداخته
و پاسخهایی در این رابطه ارائه دهنه.
چون سیاست خارجی عربستان ماننه تمامی دولتهای دیگر ه زمان واجه ابداد و عناصری
از ث ات و تغییر است ،در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستی که ابداد و عناصر ثابت
و متغیر شکلدهنه به سیاست خارجی عربستان سدودی (یا منابع و عوامل آن) کهامنه و این
کشور چه اههاف و جهتگیریهایی را در سیاست خارجی خود دن ال میکنه؟ در این راستا،
این استهالل مطر شه است که ویژگیهای پایهار دولت در عربستان (پادشاهی ،وهابی ،رانتیر
و ش هجزیر ای بودن) عناصر ثابت شکلدهنه به سیاست خارجی بود  ،که باعث تهاوم اصول
و اههاف کالنی شامل برتریجویی پیرامونی ،موازنهگرایی منطقهای ،ائتالفسازی بینالمللی،
مرکزگرایی اسالم-وهابی و دموکراسیستیزی شه انه .با این حال ،برخی عوامل متغیر ماننه تغییر
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پادشا و مجریان سیاست خارجی و همچنین دگرگونیهای محیط منطقهای و بینالمللی،
ت یینکننه برخی تغییرات مه در سیاست خارجی این کشور است.
در این مقاله ضمن بهر گیری از وجو مفهومی نظریه رئالیس نوکالسیک در ت یین سیاست
خارجی ،سدی میشود با پرداختن به منابع و مؤلفههای شکلدهنه به سیاست خارجی عربستان
سدودی ،به ساختار و فراینه تصمی گیری در سیاست خارجی این کشور و در نهایت ،اصول،
اههاف ،مسائل و جهتگیریهای ریاض در سیاست خارجی اشار شود.

الف .تبیین سیاست خارجی در رئالیسم نوکالسیک
رئالیس نوکالسیک که برای نخستین بار در سال  0۳۳١از سوی «گیهئون رز»به مجموعهای از
تقریرات نظریهپردازان رئالیستی اطالق شه ،ههف اصلی خود را ت یین سیاست خارجی دولتها
میدانه و از این منظر ،خود را از سایر نظریههای رئالیستی و به خصوص نورئالیس که ههف
ت یین نتایج بینالمللی را دن ال میکنه ،متمایز میسازد .رز در ط قهبنهی نظریههای رئالیستی به
دو نظریه نورئالیس و رئالیس نوکالسیک اشار میکنه و مدتقه است که رئالیس نوکالسیک بر
سطح داخلی تحلیل ت کیه دارد (.)Rose, 1998با این حال ،نظریهپردازان عمه رئالیس
نوکالسیک ماننه تالیافرو مدتقهنه متغیر مستقل در نظریههای نورئالیس و رئالیس نوکالسیک
یکی است ،که شامل مؤلفههای سیستمی است و تفاوت آنها در متغیر وابسته است .در حالی
که متغیر وابسته نورئالیس  ،نتایج بینالمللی است ،در رئالیس نوکالسیک ،سیاست خارجی
دولتها به عنوان متغیر وابسته محسوب میشود.
رئالیس نوکالسیک ههف اصلی خود را ت یین سیاست خارجی دولتها میدانه و بر این
اساس ،در میان نظریه های رئالیستی مختلف از قابلیت و ظرفیت باالتری برای استفاد به عنوان
چهارچوب نظری در تحلیل سیاست خارجی کشورها از جمله عربستان سدودی برخوردار
است.
در حالی که عمه نظریههای رئالیستی به عوامل ساختاری بینالمللی توجه دارنه ،رئالیس
نوکالسیک عوامل علّی را در هر دو سطح ساختاری و سطح واحه قرار میدهه و مدتقه است
عوامل سطح واحه میتواننه به ت یین رفتار خارجی دولت کمک کننه ( Lobel et al, 2009:
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 .)21-22در رئالیس نوکالسیک ،رابطه پیچیه ای بین متغیرهای سطح سیستمی و سطح واحه
در شکلدهی به سیاست خارجی دولتها وجود دارد؛ به این ترتیب که متغیرهای سطح سیستمی
به عنوان متغیرهای مستقل ،متغیرهای سطح واحه از جمله سیاست داخلی و درک و فه ره ران
از قهرت نس ی و شرایط سیستمی به عنوان متغیرهای میانجی و سیاست خارجی دولتها به
عنوان متغیر وابسته تلقی میشود .از جمله پرسشها و مسائل اساسی رئالیستهای نوکالسیک
این است که چرا ،چگونه و تحت چه شرایطی مشخصههای داخلی دولتها ماننه ظرفیت
استخراج و بسیج نهادهای سیاسی -نظامی ،نفوذ بازیگران جامده داخلی و گرو های ذینفع،
درجه خودمختاری دولت از جامده و سطح انسجام نخ گان یا جامده به عنوان متغیرهای میانجی
بین ارزیابیهای ره ران از تههیهات و فرصتهای بینالمللی و سیاست خارجی دولتها عمل
میکننه (.)Lobel et al, 2009: 4
مجموعه عناصر نظری رئالیس نوکالسیک نشان میدهه این رویکرد نظری با توجه ه زمان
به عناصر داخلی و سیستمی ت ثیرگذار بر سیاست خارجی ،ت یین رونه تصمی گیری و ت کیه بر
فه و ارزیابی ره ران و مجریان سیاست خارجی و همچنین اههاف و منافع دولتها در عرصه
سیاست خارجی ،بستر مناس ی را برای بررسی ابداد ثابت و متغیر سیاست خارجی عربستان و
اصول و اههاف آن و همچنین جهتگیرها و کنشهای آن فراه میسازد.

ب .منابع و عوامل شکلدهنده سیاست خارجی عربستان
در رئالیس نوکالسیک ،عوامل سیستمی شامل ساختارها و دگرگونیهای محیط بینالمللی و
منطقهای به عنوان متغیر مستقل و عناصر داخلی یا ویژگیهای یک دولت به عنوان متغیرهای
میانجی در شکلدهی به سیاست خارجی محسوب میشونه .در این چهارچوب ،ابتها به ویژگیها
و عناصر سیاست داخلی به عنوان منابع داخلی سیاست خارجی عربستان اشار میشود .سپس
ساختارها و دگرگونیهای بینالمللی به مثابه منابع و مؤلفههای خارجی شکلدهنه به سیاست
خارجی عربستان مورد بررسی قرار میگیرد .در این راستا ،ویژگیهای چهارگانه دولت در
عربستان به عنوان عوامل ثابت و ره ران و مجریان سیاست خارجی در کنار مؤلفههای منطقهای
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و بینالمللی به عنوان عوامل متغیر ت ثیرگذار در سیاست خارجی مورد بررسی قرار خواهنه
گرفت.

 .8منابع داخلی سیاست خارجی عربستان
پیرو م انی نظری رئالیس نوکالسیک که وارد جد ه سیا دولت شه و ویژگیهای درونی دولتها
را عنوان متغیرهای میانجی سیاست خارجی تلقی میکنه ،در این نوشتار سدی میشود با بررسی
چهار ویژگی یا وجه اصلی دولت در عربستان سدودی ،به آنها به عنوان منابع داخلی سیاست
خارجی این کشورپرداخته شود .این چهار وجه ع ارتنه ازپادشاهی ،وهابی ،رانتیر و ش هجزیر ای
بودن دولت در عربستان سدودی.
 .8-8نظام پادشاهی
نظام سیاسی پادشاهی به عنوان وجه سیاسی دولت ،را میتوان اصلیترین من ع داخلی سیاست
خارجی عربستان سدودی محسوب کرد .این مولفه به عنوان یکی از متغیرهای ثابت ت ثیرگذار بر
سیاست خارجی عربستان محسوب میشود ،که ت ثیرات اساسی و پایهاری در این خصوص دارد.
کارکرد اصلی سیاست خارجی عربستان ،ت مین ث ات و امنیت نظام پادشاهی و مماندت از تههیه
ارزشی -هویتی و فیزیکی نظام پادشاهی است؛ ضمن اینکه ساختار ،ترتی ات ،منافع و ارزشهای
نظام پادشاهی اصلیترین مؤلفههای ت ثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان محسوب میشونه.
در عربستان ،پادشا با داشتن مناص ی ماننه ره ری دولت ،ریاست کابینه ،فرمانههی کل نیروهای
مسلح و منحصرکردن تمامی قوای اجرایی ،قضایی و قانونگذاری در دستان خود ،اقتهار
نامحهودی دارد .اما منافع مشترک خانهان سدودی در حفظ نظام پادشاهی و سنتهای موجود،
مشورت با خانهان و مقامات اجرایی خاص در حوز سیاست داخلی و خارجی را به موضوعی
جهی ت هیل کرد است (.)Alsultan, 2013: 458-459
محوریت پادشا و اختیارات نامحهود وی ،اثرگذاری باالی خانهان سلطنتی در سیاستها و
تصمی گیریها ،جایگا ویژ علمای وهابی و دخیل بودن برخی گرو های دیگر ماننه ق ایل و
تجار و تکنوکراتها در سطو پائینتر قهرت و فقهان اثرگذاری الیههای عمومی جامده بر دایر
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قهرت از جمله ویژگیهای اصلی نظام پادشاهی در عربستان است ،که ت ثیرات خاص خود را
بر سیاست خارجی این کشور دارد .تصمی گیری نهایی پادشا در موضوعات مه راه ردی با
مشورت برخی عناصر مؤثر خانهان سلطنتی و نقش محهود نخ گان ،باعث شه تا پادشا به
متغیر اصلی ت ثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان ت هیل شود (جلود .)۱ :1106 ،نظام سیاسی
پادشاهی در عربستان سدودی با ویژگیهایی چون نخ هگرایی سلطنتی ،عهم ارت اط جهی با بهنه
مردمی و محافظهکاریِ سیستمی باعث بروز رفتارهای خاصی درسیاست خارجی این کشور شه
است.
در این مورد میتوان به مقابله با جن شهای مردمی ،حساسیت به جریانهای کمونیستی و
ملیگرایانه ،اولویت و مرکزیت پادشا در اتخاذ تصمی های مه سیاست خارجی ،عهم
انقالبیگری در سیاست خارجی ،کوشش برای ائتالف با قهرتهای بزرگ بینالمللی و تالش
برای حفظ نظام منطقهای سنتی و نگرانی از تغییرات اشار کرد.
هر چنه نظام پادشاهی عربستان سدودی به عنوان متغیری است که ث ات در سیاست خارجی
و برخی اصول و اههاف کالن در روابط خارجی این کشور را ت یین میکنه ،اما با تغییر پادشاهان
و دگرگونی در فه و ارزیابی آنها از تههیهات و فرصتهای کشور ،سیاست خارجی ریاض با
برخی فراز و نشیبها همرا میشود .بر این اساس ،برخی از ابداد تغییر در سیاست خارجی
عربستان هموار با ظهور و سقوط پادشاهان همرا است؛ چون پادشا در راس هرم سیاسی قرار
دارد و تصمی ها و دستورهای وی اصلیترین اهرم برای تدیین مدادالت سیاسی و انتقال جایگا
و مناصب قهرت محسوب میشود .هرچنه برخی سنتها و عرفها نیز برای تدیین مناصب و
جایگا قهرت وجود دارد که پادشا نمیتوانه از آنها کامالً چش پوشی کنه ،اما در هر دور
ت ثیرگذاری اراد پادشا یا سنتهای حاک بر سیاست خارجی متفاوت است و نگرشهای فردی
پادشا و اطرافیان وی با تغییراتی همرا میشود؛ ضمن اینکه تقسی بنهیهای متدارف ماننه
سهیریها و غیرسهیریها در خانهان سلطنتی و رقابتهای داخلی خانهان حاک نیز ت ثیرات
خاص خود را بر سیاست خارجی عربستان دارنه.
در چنه سال اخیر ،مرگ ملک ع هاهلل و به قهرت رسیهن ملک سلمان موجب برخی
تغییرات در عرصه سیاست خارجی عربستان شه است؛ تغییراتی که حاکی از درک متفاوت
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این دو پادشا و مجریان سیاست خارجی آنها از تههیهات و فرصتهای عربستان و ارزیابی
خاص هر کهام در مورد جهتگیریهای سیاست خارجی این کشور است .موضوعی که از آن
به عنوان ع ور سیاست خارجی عربستان از محافظه کاری نس ی به سیاست تهاجمی تد یر
میشود .در واقع ،تغییر پادشا عربستان باعث تغییراتی گسترد در ترکیب نخ گان سیاسی
حاک شه و نگرش هایی متفاوت را در عرصه سیاست خارجی حاک ساخت .در حالی که
نخ گان سیاسی و تصمی گیرنهگان سیاست خارجی در دور ع هاهلل عمهتاً از نسل دوم فرزنهان
ع هالدزیز بودنه که احتیاط ،محافظه کاری و شکی ایی را در سیاست خارجی مه میدانستنه،
نسل جهیه نخ گان سیاسی عربستان عمهتاً از نسل سوم بود و به در پیش گرفتن سیاستهای
تهاجمی اعتقاد دارنه.
در واقع ،نخ گان جهیه سدودی بر این باورنه که رویکردهای گذشته در شرایط جهیه قادر
به ت مین منافع و امنیت آلسدود نیست و این کشور چار ای جز در پیش گرفتن رویکردهای
جهیه تهاجمی و مدطوف به بکارگیری تمامی عناصر قهرت در سطح منطقهای نهارد (اسهی،
.)00 :0۹۳۱
 .1-8وهابیت
وهابیت را میتوان به عنوان وجه ایهئولوژیک و هویتی دولت در عربستان سدودی دانست ،که
ت ثیرات عمیق و پایهاری بر سیاست خارجی این کشور دارد .وهابیت پایه ایهئولوژیک و
مشروعیتبخش قهرت و عنصر مه ارت اطدهنه آلسدود با جامده و قشرهای مذه ی عربستان
و همچنین گرو های مذه ی اهل سنت در جهان اسالم است .اسالم وهابی نقشی محوری در
عربستان سدودی دارد که در چنهین محور ازجمله موارد زیر قابل ت یین است :اسالم به عنوان
تنها من ع قانونگذاری ،اسالم شکلدهنه چارچوب سیاستهای اجتماعی و اقتصادی ،اسالم
چارچوب تکامل و تحول سیاسی و نقش سیاسی علمای دینی (الیحیى .)١0-۳0 :111۳ ،علمای
وهابی و ره ران مذه ی در عربستان نهادهایی ماننه قضاوت ،امامت مساجه و اماکن مذه ی و
مراجع حقوقی و وزارت ارشاد را در دست دارنه و از ت ثیرگذاری قابل مالحظهای بر سیاستهای
حکومت در عرصه داخلی و خارجی برخوردارنه (.)Obaid, 1999: 51-58
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علما و نهادهای وهابی از یک سو ،توجیهات الزم را برای جامده مذه ی عربستان در مورد
لزوم و وجوب اطاعت از ره ران سدودی فراه میکننه و از سوی دیگر ،زمینههای الزم برای
نفوذ عربستان در کشورهای مختلف را فراه میسازنه.
وهابیت به عنوان وجه دوم دولت در عربستان سدودی ،به اشکال مختلف در سیاست خارجی
این کشور بازتاب داشته است که عمه ترین آنها ع ارتنه از صهور و گسترش اسالم وهابی در
منطقه و جهان ،ادعای ره ری جهان اسالم و مقابله با جریانها و تحوالت دموکراتیک با توجیهات
وهابی .با این حال ،شکافهای درونی وهابیت و تقسی تهریجی آن به وهابیت رسمی یا سنتی،
وهابیت اصالحی با محوریت جن ش الصحو و وهابیت جهادی یا رادیکال باعث بروز
چالشهایی برای ره ران سدودی و متزلزلشهن پایههای سیاست خارجی این کشور در طول دو
دهه اخیر شه است (.)Matthiesen, 2015: 3
 .1-8دولت رانتیر
رانتیر بودن به عنوان وجه اقتصادی دولت در عربستان سدودی نه تنها مؤلفه تدیینکننه در
سیاست داخلی است ،بلکه پیامههای مهمی برای سیاست خارجی این کشور نیز دارد .عربستان
با توجه به منابع و درآمههای نفتی گسترد  ،یکی از مصادیق اصلی دولت رانتیر بود و با
بهر گیری از این رانت ،سدی در خریه وفاداری و مشروعیت داخلی و در عین حال پذیرش و
ارتقا جایگا بینالمللی خود داشته است .درآمههای نفتی و منابع مالی و اقتصادی ،بسیاری از
ابداد سیاست خارجی عربستان را به صورت جهی مت ثر ساخته است .قهرت مالی الزم برای
خریه تسلیحات و بهکارگیری آن در سیاست دفاعی ،نقش برجسته در امنیت انرژی و اقتصاد
جهانی ،اعطای کمکهای اقتصادی و خریه وفاداری خارجی از جمله موارد و ابداد مه
ت ثیرگذاری رانت نفتی بر سیاست خارجی عربستان محسوب میشونه ( Nonneman, 2005:

.)322-325
عربستان از دهه  0۳61ه زمان با افزایش درآمههای نفتی خود ،به سمت بهر گیری از
ابزارهای اقت صادی در سیاست خارجی تمایل پیها کرد و کمک های اقتصادی در ت ثیرگذاری
ریاض بر روابط عربستان با دولت های عربی و اسالمی به خصوص از کنفرانس خارطوم در
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 0۳67با تصمی گیری برای کمک های مشترک عربی آغاز شه .با گسترش حوز منافع
عربستان در منطقه ،تکیه این کشور بر کمکه ای اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی
افزایش یافت .به عنوان نمونه در سال  0۳76این کشور بده از آمریکا از منظر اعطای
کمک های اقتصادی در رد دوم قرار گرفت .ریاض در این سال بیش از  ۹/6میلیارد دالر
مدادل  ۱/7درصه تولیه ناخالص داخلی خود ،کمک اقتصادی به کشورهای د یگر ارائه داد
(ابوطالب .)110۱ ،در سالهای اخیر بهر گیری عربستان از ابزارهای اقتصادی برای پیش رد
اههاف سیاست خارجی خود در منطقه افزایش یافته ،که در این راستا میتوان به مواردی از
جمله حمایت از گرو های نظامی در بحران سوریه ،حمایت از دولت مصر بده از کودتا
ع لیه دولت مرسی و اعطای کمک های اقتصادی به کشورهای مختلف برای ائتالفسازی در
برابر ایران نمود یافته است.
همچنین عربستان با اعطای امتیازات اقتصادی و از جمله خریههای تسلیحاتی گسترد  ،سدی
در کسب حمایت قهرتهای بزرگ برای تغییر موازنه قهرت منطقهای داشته است .نمونه اخیر
آن ،قراداد  001میلیارد دالری است که در زمان سفر دوناله ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،به
عربستان (اواخر اردی هشت  ،)0۹۳6میان مقامات سدودی و آمریکایی مندقه شه.
 .1-8دولت شبهجزیرهای
دولت ش هجزیر ای در اینجا به ویژگیهای ژئوپلیتیک دولت عربستان سدودی اشار دارد که
ت ثیرات خاصی بر سیاست خارجی این کشور دارد .موقدیت جغرافیایی خاص عربستان و اشغال
حهود  ١1درصه مساحت ش هجزیر عربی و مرزهای آن با کشورهای عربی مختلف و همچنین
دولتهای غیر عربی ماننه ایران ،نشانگر موقدیت و ویژگیهای جغرافیایی خاص این کشور
است که ت دات متدهدی بر سیاست خارجی آن دارد .مه ترین آنها ع ارتنه از توجه و اهتمام
خاص به منطقه خلیج فارس و ش هجزیر عربی و تحوالت آن به عنوان فضای حیاتی عربستان،
اتخاذ سیاست خارجی م تنی بر توازن و بازدارنهگی در ق ال قهرتهای غیر عربی ماننه ایران و
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رژی اسرائیل ،تمرکز بر عهم حضور دولتهای غیر دوست در حوز پیرامونی و کشورهای
ش هجزیر عربی و مشارکت و ت ثیرگذاری در مسائل و بحرانهای جهان عرب به حک مجاورت
جغرافیایی گسترد با کشورهای عربی (ابوطالب.)110۱ ،

 .1منابع سیستمی سیاست خارجی عربستان
رئالیستهای نوکالسیک به رغ لحاظکردن متغیرهای داخلی در سیاست خارجی ،ساختار و
دگرگونیهای سیستمی شامل سیست بینالمللی و منطقهای را اصلیترین عوامل شکلدهنه
سیاست خارجی دولتها میداننه .بر این اساس ،در اینجا به این دو مولفه به عنوان منابع سیستمی
سیاست خارجی عربستان سدودی پرداخته میشود.
 .8-1نظام بینالملل و دگرگونیهای آن
ویژگیها ،ساختار و تحوالت نظام بینالملل در ابداد سیاسی -امنیتی و اقتصادی به صورت جهی
سیاست خارجی عربستان سدودی را مت ثر میکنه .وضدیت آنارشیک نظام بینالملل به عنوان
مه ترین ویژگی این نظام باعث تالش عربستان برای جستجوی امنیت از طریق ایجاد ائتالف
راه ردی با قهرتهای بزرگ شه است .در این چهارچوب است که عربستان از زمان ملک
ع هالدزیز در ابتها با پذیرش تسلط بریتانیا در خلیج فارس و همکاری با آن ،اتحاد با بریتانیا را
به عنوان محور اصلی سیاست خارجی خود قرار داد و سپس ورود به شراکت استراتژیک با
آمریکا را در قالب مدادله نفت در برابر امنیت مورد توجه قرار داد (عطایی و منصوری مقهم،
 .)04١-0۱1 :0۹۳1در شرایط کنونی نیز ساختار نظام بینالملل و موازنه قوای بین قهرتهای
بزرگ و همچنین سیاستهای این قهرتها عاملی کلیهی در سیاست خارجی عربستان محسوب
میشود.
عربستان در شرایط حاضر تهاوم شراکت استراتژیک و کسب حمایتهای امریکا را به عنوان
محور اصلی سیاست خارجی خود و درمانی کلیهی برای سطح وسیدی از مسائل و چالشهای
خویش قرار داد است .با این حال ،تردیه در تهاوم تسلط آمریکا در نظام بینالملل ،نوعی تزلزل
و برخی نگرانیها را وارد سیاست خارجی عربستان کرد است .ضمن اینکه ساختار و
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دگرگونیهای اقتصادی بینالمللی به خصوص بازار و بهای انرژی نیز از مؤلفههای تدیینکننه
سیاست خارجی عربستان سدودی محسوب میشونه .بنابراین ،دگرگونیهای مربوط به نظام
بینالملل را میتوان از جمله مؤلفههایی دانست که برخی تغییرات در سیاست خارجی ریاض را
ت یین میکنه.
 .1-1نظام منطقهای و دگرگونیهای آن
نظام منطقهای در غرب آسیا و پویشهای آن به رغ اینکه به شهت تحت ت ثیر دگرگونیها و
شرایط نظام بینالملل و سیاست قهرتهای بزرگ قرار دارد ،واجه خصوصیات و رونههای
خاص خود نیز است .منطقه غرب آسیا با توجه به مؤلفههایی ماننه حضور و نقشآفرینی
قهرتهای محوری منطقه و تههیهزایی جهی در مواردی ماننه حمله عراق به کویت ،بیث اتی و
ناامنی متهاوم ،اثرگذاری قهرتهای بزرگ ،تغییر مهاوم موازنه قهرت منطقهای و بحرانها و
منازعات متدهد ،برای عربستان به عنوان محیطی پرتههیه محسوب میشود .ضمن اینکه ریاض
در مواقع مناسب نیز خواستار بهر گیری از فرصتهای محیط منطقهای برای ارتقا قهرت و نقش
منطقهای خود است.
تحوالت بده از حمله آمریکا به عراق در سال  111۹و تغییرات در موازنه قهرت منطقهای و
به خصوص شرایط جهیه و پربحران منطقه غرب آسیا بده از آغاز قیامهای مردمی سال 1100
از جمله دگرگونیهایی است که باعث ایجاد تغییرات مهمی در رویکرد سیاست خارجی عربستان
شه .عربستان در راستای ارتقا امنیت داخلی و حفظ ث ات منطقهای به صورت سنتی ،سیاست
خارجی محتاطانهای را برای اجتناب از مواجهه آشکار دن ال نمود و خواستار همزیستی بود
است .اما بحرانها و بیث اتیهای ناشی از قیامهای بده از  1100عربستان را از حاشیه امن خارج
ساخت و باعث افزایش کنش تهاجمی در سیاست خارجی این کشور شه؛ تغییری که عمهتاً از
نگرانیهای عربستان و حس آسیبپذیری آن ناشی میشود ( .)Echagüe, 2014بر این اساس،
دگرگونیها و تحوالت منطقهای به عنوان یکی از متغیرهای اصلی است که باعث تغییر در
سیاست خارجی عربستان میشود.
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ب .ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی عربستان
درون جد ه سیا دولت ،تصمی گیرنهگان یا مجریان سیاست خارجی اهمیت باالیی دارنه و در
واقع نوع نگرشها و ادراکات تصمی گیرنهگان از تههیهات و فرصتهای محیطی است که
کنشهای سیاست خارجی را مشخص میکنه .براین اساس ،با توجه به واقعشهن
تصمی گیرنهگان و مجریان سیاست خارجی بین منابع سیاست خارجی و کنشهای سیاست
خارجی ،بررسی ساختار و رونه تصمی گیری در این عرصه اهمیت باالیی دارد .در خصوص
ساختار تصمی گیری در سیاست خارجی عربستان نکات و گزار های مختلفی قابل توجه است.
نخستین نکته ارت اط عمیق بین سیاست داخلی و رونه تصمی گیری در سیاست خارجی عربستان
است .عالو بر دستگا های رسمی ،شخصیتها و نهادهای مختلفی ماننه شاهزادگان و علمای
وهابی بر تصمیمات سیاست خارجی ت ثیرگذارنه .دوم اینکه در حالی که قهرت خانهان سدودی
در رونه تصمی گیری سیاست خارجی ثابت و پایهار است ،سایر گرو ها و نهادها با توجه به
موضوع مورد تصمی  ،از مشارکت و نفوذ متفاوتی برخوردار هستنه.
به عنوان نمونه ،در مورد گرو های اسالمی خارجی ،نقش علمای وهابی در اتخاذ تصمیمات
اساسی است ( .)Korany et al, 2010: 377نکته سوم ،تسلط خانهان پادشاهی بر تصمیمات
سیاست خارجی است که در راستای حفظ امنیت و منافع نظام پادشاهی سدودی است .هرچنه
برخی به تالش برای اجماع در خانهان پادشاهی در خصوص سیاستهای خارجی کالن اشار
میکننه ،اما این موضوع در دور های مختلف متفاوت است .مسئله چهارم ،اهمیت محوری اما
همرا با نوسان پادشا در تصمیمات سیاست خارجی با توجه به شخصیت و قهرت هر یک از
پادشاهان است .با این حال ،در نقش پادشا به عنوان تصمی گیرنه نهایی در موضوعات راه ردی
تردیهی وجود نهارد .موضوع مه دیگر ،وجود نوعی از تقسی کار در پیش رد سیاست خارجی
درون خانهان سدودی است و در مورد برخی حوز ها یا مسائل سیاست خارجی ،پرونه ها به
برخی اشخاص یا وزارتخانهها سپرد میشود .مسئله شش  ،به نقش نهاد مذه ی و علمای
وهابی در سیاست خارجی مربوط است .ال ته بهرغ وجود چنین موضوعی ،ت ثیرات علما و نهاد
وهابیت در سیاست خارجی عمهتاً قطدی و تدیین کننه محسوب نمیشود.
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در واقع ،پادشا به رغ تالش برای کسب حمایت از علمای وهابی در خصوص مسائل
سیاست خارجی ،نیازی به کسب اجاز نهارد و هیچگونه سابقهای در این کشور در خصوص
کنار گذاشتن سیاستی خاص در نتیجه مخالف صریح علمای وهابی وجود نهارد ( Nonneman,

.)2005: 335-336
بهرغ نکات فوق ،در تصمی گیریهای سیاست خارجی عربستان سدودی ،در هر دور بایه
وضدیت خاص و به ویژ شرایط و مالحظات پادشا را در اولویت قرار داد .در حالی که در
برخی مراحل ممکن است پادشا نس ت به ایجاد اجماع در میان خانهان سدودی و حتی دایر
گسترد تر نخ گان و نهادهای دخیل در سیاست خارجی اهمیت بیشتری قائل باشه ،برخی دیگر
از پادشاهان به تکروی و انحصارطل ی گسترد تر در تصمی گیریهای سیاست خارجی گرایش
دارنه .به عنوان نمونه ،در دور ملک سلمان این برداشت وجود دارد که تصمی گیریهای اساسی
در حوز سیاست خارجی به فردی خاص یدنی محمه بن سلمان به عنوان جانشین ولیدهه سپرد
شه است و وی به جای پادشا در راس تصمی گیریها در هر دو عرصه سیاست داخلی و
خارجی قرار دارد .وی نه تنها به دیهگا سایر بخشهای خانهان سدودی اهمیت چنهانی نمیدهه،
بلکه حتی محمهبن نایف به عنوان ولیدهه را نیز به نوعی از دایر تصمی گیریهای اصلی سیاست
خارجی حذف کرد است.

ج .اصول و اهداف کالن سیاست خارجی عربستان
در حالی که ویژگیها ،ساختار و دگرگونیهای نظام بینالملل و منطقهای به عنوان متغیرهای
مستقل و ابداد داخلی دولت به عنوان متغیرهای میانجی ت ثیرگذار بر سیاست خارجی عمل
میکننه و نوع ادراکات و ارزیابیهای تصمی گیرنهگان از تههیهات و فرصتهای محیطی نقش
اصلی را در تدیین رویکردهای سیاست خارجی دارد ،اصول و اههاف کالن سیاست خارجی و
جهتگیریها و کنشهای عملیاتی آن به عنوان سوی دیگر مدادله هستنه که نیاز به بررسی
اساسی دارنه .در خصوص اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان از یک سو ،میتوان
به اصول و اههاف اعالمی دولت سدودی اشار کرد و از سوی دیگر ،اصول و اههاف واقدی و
اعمالی را مورد بررسی قرار داد .وزارت خارجه عربستان سدودی اههاف و اصول سیاست
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خارجی این کشور را در چهار حلقه تدریف و مشخص کرد است که ع ارتنه از حوز
خلیجفارس ،حوز عربی ،حوز جهان اسالم وحوز بینالمللی.
درحوز خلیجفارس ،این اصول و اههاف ع ارتنه از تالش جمدی برای ایجاد ث ات و امنیت،
دفاع از امنیت و استقالل کشورهای شورای همکاری ،عهم مهاخله قهرتهای خارجی در امور
داخلی کشورهای عربی خلیجفارس ،تقویت همکاریها بین ریاض و سایر اعضای شورای
همکاری ،همکاری و هماهنگی بین کشورهای خلیجفارس در خصوص مسائل مه بینالمللی
و هماهنگی و همکاری بین کشورهای شورا در حوز اقتصادی .در حوز عربی ،ارت اط بین
عربیت و اسالم ،هم ستگی عربی ،واقعگرایی در میان کشورهای عربی و برادری عربی به عنوان
مه ترین اصول و اههاف سدودیها محسوب میشود .در حوز اسالمی نیز هم ستگی اسالمی،
مقاومت در برابر تهاج فرهنگی ،گسترش سازمانهای اسالمی ،تقویت نقش کشورهای اسالمی
در نظ نوین بینالمللی و ارائه تصویر مناس ی از اسالم ،از مه ترین این اصول و اههاف شمرد
میشونه .در حوز بینالمللی نیز تدامل با جامده بینالمللی و پای نهی به منشور سازمان ملل،
عهم مهاخله در امور سایرکشورها و ث ات بازار بینالمللی ورونق تجارت بینالمللی از مه ترین
اههاف مورد توجه عربستان هستنه (وزارة خارجیة المملکة الدربیة السدودیة.)04۹7 ،
در عرصه عملی ،اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان که به حفظ امنیت و منافع
ملی این کشور مدطوف است را میتوان در قالب پنج محور اصلی دستهبنهی کرد که ع ارتنه از
برتریجویی در محیط پیرامونی یا ش هجزیر عربی ،موازنهسازی منطقهای در غرب آسیا،
مرکزگرایی اسالمی -وهابی ،ائتالفسازی بینالمللی و دموکراسیستیزی.
 .8برتریجویی پیرامونی
حوز خلیج فارس را میتوان مه ترین حوز امنیتی و سیاست خارجی عربستان از زمان ت سیس
این کشور از سوی ملک ع هالدزیز تاکنون برشمرد .اهمیتی که عالو بر مجاورت جغرافیایی ،از
مؤلفههای مختلفی ماننه نزدیکی و تشابه نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و دغهغههای
مشترک امنیتی ناشی میشود (الههیمی .)04۹0 ،مه ترین اصل و ههف کالن سیاست خارجی
عربستان را میتوان ایجاد و حفظ برتری و تسلط سیاسی و امنیتی در محیط پیرامونی خود در
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ش هجزیر عربی دانست .در واقع ریاض ش هجزیر را به عنوان محیط امنیتی بالفصل و خارج
نزدیک خود و همچنین حوز نفوذ و کنترل انحصاری خود تلقی نمود و با هرگونه تحول خارج
از کنترل یا نقشآفرینی بازیگران غیر دوست در این عرصه به شهت مخالفت میکنه .تشکیل
شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سدودی و تالش برای ت هیل این شورا به
اتحادیه ،مه ترین گام سدودیها برای کنترل ش هجزیر عربی بود است.
حضور امنیتی در بحرین برای مقابله با انقالب مردمی در این کشور و حمله نظامی به یمن
برای مماندت از افزایش سطح استقالل این کشور نیز نمودهای مه دیگر اصل برتریجویی
پیرامونی دولت سدودی در ش هجزیر عربی محسوب میشود .نمونه مه دیگر ،تالشهای
عربستان برای اعمال فشار بر قطر با قطعنمودن روابط یا محاصر این کشور به منظور افزایش
هماهنگی دوحه با دستورکارهای سیاسی و امنیتی ریاض است؛ که از جمله در سال  1104بروز
یافت و در سال  1107به بحرانی جهی در شورای همکاری منجر شه.
 .1موازنهسازی منطقهای
موازنهسازی منطقهای را میتوان یکی از اصول ثابت و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان
برشمرد .در حالی که برتری در محیط پیرامونی عربستان در ش هجزیر عربی با دغهغهها و
ظرفیتهای عربستان انط اق زیادی دارد ،این کشور در محیط عربی و منطقهای قادر به برتری
دائمی نیست و بر این اساس ،اصل موازنهسازی را مه نظر قرار داد است .عربستان در منطقه
غرب آسیا و شمال آفریقا هموار با قهرتهای رقیب مهمی ماننه ایران ،ترکیه ،عراق ،مصر،
سوریه و رژی اسرائیل مواجه بود که توان ایجاد تههیه برای این کشور را دارنه .بنابراین ،ریاض
ایجاد و حفظ نوعی از توازن بین بازیگران منطقه و مماندت از تسلط یکی از قهرتها بر منطقه
را به عنوان اصلی اساسی در سیاست خارجی خود مهنظر دارد .ضمن اینکه برخی مدتقهنه
موازنه تههیه میتوانه به عنوان چهارچوبی جامعتر برای ت یین سیاست خارجی عربستان در
مقابل موازنه قهرت مطر شود؛چون این کشور بر حسب تصور خود از تههیهات هر یک از
قهرتهای رقیب در دور های مختلف ،در جهت شکلدهی به موازنه در برابر آنها تالش میکنه
(.)Hartmann, 2016
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 .1مرکزگرایی اسالمی -وهابی
عربستان سدودی با توجه به مولفه هویتی اسالمی -وهابی خود و همچنین عنوان خادمین حرمین
شریفین برای پادشا آن ،هموار مهعی محوریت دادن به اسالم در نظام داخلی و توجه به اصول
اسالمی در سیاست خارجی خود است .بر این اساس است که مرکزگرایی اسالمی -وهابی با
ویژگیهای خاص خود به عنوان یکی از اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان مطر
است .این اصل ابداد متدهدی دارد که یکی از مه ترین آنها ،نفی تکثرگرایی و ت کیه بر
انحصارگرایی قرائت وهابی از اسالم است .به اعتقاد برخی ،نگا به رویکرد سیاست خارجی
عربستان از منظر امنیت هستیشناختی نشان میدهه که این کشور به رغ ادعای مطر بودن به
عنوان الگوی اسالمی و ره ری اسالمی ،با قهرت گرفتن جن شهای اسالمی غیروهابی مخالفت
میکنه .در این راستا به مقابله نظام سدودی با اسالم انقالبی -شیدی در ایران و جن ش اخوان
المسلمین در جهان اهل سنت به عنوان مه ترین نمودهای انحصارگرایی اسالمی سدودیها
اشار میشود (.)Darwich, 2014: 3
جن ه دیگر این اصل را میتوان ادعای ره ری جهان اسالم از سوی سدودیها برشمرد.
همچنین ،تالشهای گسترد برای صهور و انتشار وهابیت به عنوان یکی دیگر از ابداد این اصل
و به مثابه یکی از محورهای ثابت سیاست خارجی عربستان محسوب میشود.
 .1ائتالفسازی بینالمللی
ائتالفسازی بین المللی به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی عربستان ،به مدنای ایجاد
شراکت استراتژیک با قهرتهای بزرگ بینالمللی و دره تنیهن منافع و امنیت ملی این کشور
با منافع و سیاستهای قهرت های جهانی است .ضمن اینکه حضور گسترد و قهرتمنه در
محافل و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی نیز بخش مه دیگری از این اصل ثابت
سیاست خارجی عربستان محسوب میشود (وفا .) 110۱ ،عربستان ائتالف با بریتانیا و سپس
امریکا را به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود دن ال کرد و همکاریها و
تدامالت استراتژیک با قهرت های بزرگ را به عنوان ضامن مهمی برای امنیت ملی خود میدانه.
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در شرایط حاضر نیز به رغ فراز و فردهای مختلف در روابط عربستان و آمریکا به خصوص
بده از سال  1100ریاض هنوز ه توسده پیونههای استراتژیک با آمریکا به عنوان محوریترین
قهرت بزرگ بین المللی را مه نظر دارد .ضمن اینکه تالش برای به ود و گسترش روابط با
سایر قهرت های بزرگ از جمله کشورهای اروپائی و چین را نیز هرگز از نظر دور نهاشته
است.

 .7دموکراسیستیزی
دموکراسی ستیزی یا مقابله با جریانات ،تحوالت و نظام های مردمی و انقالبی در منطقه را
می توان یکی از اصول سیاست خارجی عربستان برشمرد؛ اصلی که از ماهیت پادشاهی و
وهابی دولت و تدارض جن ش های دموکراتیک با ماهیت و امنیت نظام سدودی ناشی میشود.
عربستان سدودی از لحظه ت سیس خود ،از جن شها و تحوالت مردمی -انقالبی و ملیگرایانه
نگران بود و این نگرانی همچنان بخش مهمی از نگرانی های کالن دولت سدودی محسوب
می شود .تقابل دولت سدودی با جن ش های ملی عربی ماننه جن ش ناصری در مصر ،رویارویی
عربستان با انقالب و نظام مردمی در ایران و احساس خوف سدودیها از رونه سیاسی
دموکراتیک در عراق پس از صهام و تالش برای عهم تث یت آن ،همگی بازگوکننه این اصل
در سیاست خارجی عربستان است .با این حال ،مه ترین نمود دموکراسیستیزی ریاض را
می توان مقابله آن با انقالبها و جن شهای مردمی در جهان عرب در سالهای پس از 1100
و تالش برای مهار آنها برشمرد (السیاسةالخارجیةالسدودیةفی  .) 110۱سیاستی که در کمک
به کودتا در مصر ،حضور امنیتی در بحرین ،تالش برای کنترل انقالب یمن و حمایت از نظامی
شهن بحران در سوریه آشکار شه است.
نمودار  0به صورت خالصه منابع ،اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان را نشان
میدهه.

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره57بهار 69

811

نمودار  .8منابع ،اصول و اهداف کالن سیاست خارجی عربستان سعودی
• ویژگیها و پویشهای نظام بینالملل :ویژگی آنارشیک نظام بینالملل و نوسان در سیاستهای امریکا
• ویژگیها و پویشهای نظام منطقهای :تغییر در موازنه قهرت منطقهای به نفع ایران و رونه بحرانهای منطقهای

متغیرهای مستقل در سیاست
خارجی عربستان (منابع
سیستمی یا خارجی)

• دولت پادشاهی
• دولت وهابی
• دولت رانتیر
• دولت ش هجزیر ای

متغیرهای میانجی در سیاست
خارجی عربستان (منابع
داخلی)

• برتریجویی پیرامونی (در ش هجزیر عربی)
• موازنهسازی منطقهای
• مرکزگرایی اسالمی -وهابی
• ائتالفسازی راه ردی بینالمللی
• دموکراسیستیزی

اصول و اهداف کالن
سیاست خارجی عربستان

د .جهتگیریها و مسائل سیاست خارجی عربستان
اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان را میتوان ناشی از منابع ثابت سیاست خارجی
این کشور دانست ،اما عوامل درونی و بیرونی دچار دگردیسی ماننه تغییر پادشا و هی ت حاکمه
و تحوالت و دگرگونیهای بینالمللی و منطقهای باعث ایجاد تغییراتی در جهتگیریهای
سیاست خارجی برای حل و فصل مسائل جهیه این حوز میشونه .بر این اساس ،در اینجا
تالش میشود به مه ترین جهتگیریها و مسائل سیاست خارجی عربستان در سه سطح
پیرامونی ،منطقهای و بینالمللی پرداخته شود.

 .8مسائل و جهتگیریهای عربستان در محیط پیرامونی
مه ترین مسائل سیاست خارجی عربستان در محیط پیرامونی خود یدنی ش ه جزیر عربی ع اتنه
از پایان دادن به بحران یمن ،مهار انقالب بحرین و شکلدهی به اتحادیه خلیج فارس .اصلیترین
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اههاف و جهتگیریهای ریاض در این حوز نیز شامل حفظ و تقویت ره ری عربستان در
ش هجزیر عربی و مماندت از ورود و نقشآفرینی قهرتهای بیرونی رقیب و متخاص در این
حوز هستنه.
در خصوص یمن ،عربستان نتوانسته به اغلب اههاف اعالمی خود در حمله از جمله
بازگردانهن دولت هادی و خارج ساختن دولت از کنترل انصاراهلل و جریان صالح دست یابه و
صرفاً در محاصر و اعمال فشار بر نیروهای داخلی یمن و خارج کردن بخشهایی از این کشور
از کنترل جریانهای حاک توفیق یابه .از سوی دیگر ،با توجه به هزینههای مادی باالی جنگ
یمن برای عربستان ،عهم همراهی مناسب منطقهای با این کشور در تهاوم جنگ ،افزایش
هزینههای انسانی جنگ و اعمال فشارهای بینالمللی بر این کشور ،ادامه جنگ با چش انهازی
م ه برای ریاض دشوار است .ضمن اینکه عربستان بهون دستاوردهای حهاقلی به خصوص در
حوز امنیتی و حهاقلی از حفظ حیثیت منطقهای و بینالمللی حاضر به پایان دادن به جنگ
نیست .با این حال ،مه ترین نگرانی عربستان در یمن در بلنهمهت ،ت هیلشهن این کشور به
حوز نفوذ جمهوری اسالمی ایران و ایجاد دغهغهها و مشکالت امنیتی برای ریاض است .بر
این اساس ،میتوان گفت بحران یمن و چگونگی پایان دادن به آن به اصلیترین مسئله سیاست
خارجی عربستان در حوز نزدیک آن ت هیل شه است.
در بحران بحرین ،عربستان سدودی به اصلیترین بازیگر ت هیل شه و خطمشیهای اصلی
در خصوص چگونگی مهار انقالب مردمی در این کشور را ترسی و با وارد کردن نیروهایش،
به اجرای آن کمک کرد است .انقالب بحرین با توجه به ویژگیهای سهگانه آن یدنی مردمی
بودن و مطال ه ایجاد نظام سلطنتی مشروطه ،اکثریت شیدی جمدیت بحرین و ویژگی شیدی غالب
جن ش مردمی و نتایج استراتژیک آن برای ایران از سوی سدودیها به عنوان تههیهی امنیتی
تلقی میشود و باعث تالش عربستان برای مهار و کنترل آن شه است .به رغ موفقیت نس ی
حکومت بحرین و عربستان در فرسایش انقالب مردمی بحرین ،این جن ش هنوز به صورت کامل
مهار نشه و اکثریت مردم با وجود محهودیتها و اعمال فشارها ،از انگیز الزم برای تهاوم
انقالب برخوردارنه .بر این اساس ،انقالب مردمی بحرین مدضل و چالشی متهاوم و بلنهمهت
برای ریاض محسوب میشود.
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طر ت هیل شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه در سالهای پس از  1100برای ایجاد
همکاری و انسجام بیشتر در مقابل مشکالت داخلی و تههیهات منطقهای از سوی عربستان مطر
شه .این طر از منظر سدودیها بر اساس نقاط مشترک نظامهای سیاسی و چالشهای مشابه
این کشورها مطر شه است ،اما از سوی کشورهایی ماننه قطر و عمان به عنوان طرحی برای
تسلط بیشتر سدودیها در حاشیه جنوبی خلیج فارس تلقی میشود .بحران قطر در سال 1107
نشان داد که این کشور بهرغ داشتن مشخصههای «دولت کوچک» و آسیبپذیریهای خود ،در
برابر خواستههای عربستان مقاومت قابلتوجهی را از خود نشان میدهه .ضمن اینکه کویت و تا
حهی امارات موضدی میانی در این خصوص داشته و تنها بحرین به صورت جهی از این طر
حمایت کرد است .بر این اساس ،تحقق این ههف سیاست خارجی سدودیها نیز با مشکالت
جهی روبروست.

 .1مسائل و جهتگیریهای منطقهای عربستان
موازنه سازی در برابر تههیه ،به عنوان ههف کالن عربستان در محیط منطقه ای و عربی در
شرایط حاضر ابداد متدهدی دارد .سدودی ها در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران را به
عنوان اصلی ترین تههیه برای امنیت ملی خود محسوب می کننه و بر این اساس ،می توان
گفت مقابله با ایران به اصل نظام بخش سیاست منطقه ای عربستان ت هیل شه است .لذا
مسئله اصلی پیش روی نظام سدودی در شرایط کنونی ،مقابله با ایران و موازنهسازی در
برابر تههیهات آن است؛ که ابداد مختلفی یافته است و مه ترین آن ،تالش برای ایجاد
ائتالف سنی -عربی در برابر ایران است .در این راستا ،عربستان می کوشه در شرایطی که
اغلب قهرت های سنتی عربی ماننه عراق و مصر با بحران و چالش مواجه هستنه ،با تث یت
موقدیت محوری خود در میان عربها ،به عنوان ره ر جهان عرب نمودار شه و از این
جایگا برای مقابله با ایران استفاد کنه.
تالش عربستان برای ره ری جهان عرب و ایجاد ائتالف گسترد عربی -سنی در برابر ایران
با چالشهای مختلفی روبرو شه است .مه ترین این چالشها را میتوان عهم موفقیت ریاض
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در همرا ساختن قاهر با خود در مدادالت منطقهای دانست .به رغ حمایتهای سیاسی و
اقتصادی جهی عربستان از السیسی در مصر ،اختالفنظرهای دو کشور در مسائل منطقهای به
خصوص بحران سوریه باعث تشهیه تنش و اختالفات بین دو کشور شه است؛ موضوعی که
نشانگر عهم تمایل دولتهای محوری جهان عرب برای پذیرش ره ری عربستان سدودی و
انط اق با سیاستهای آن در منطقه است (اسهی .)4-۹ :0۹۳۱ ،مسئله مه دیگر ،دگرگونی در
رویکرد منطقهای ترکیه با توجه به تههیهات ناشی از بحران سوریه برای این کشور و تالش برای
همراهی و همکاری با روسیه و ایران برای پایان دادن به این بحران است؛ موضوعی که به منزله
عهم همراهی جهی و مستمر ترکیه با طر های منطقهای ریاض برای مقابله با ایران محسوب
میشود.
کوشش عربستان برای افزایش اثرگذاری بر بحرانهای منطقهای در غرب آسیا به عنوان یکی
دیگر از اههاف این کشور در سطح منطقهای محسوب میشود ،که به خصوص بر دو بحران
سوریه و عراق متمرکز است .در بحران سوریه ،عربستان حمایت حهاکثری از مدارضان برای
تغییر نظام اسه را دن ال کرد است .مه ترین پیامه این تغییر احتمالی برای ریاض ،ایجاد تغییر
جهی در موازنه قهرت منطقهای و کاهش جهی نفوذ ایران در منطقه شامات تلقی میشود .اما با
دستاوردهای جهیه دولت سوریه به خصوص در خارج کردن حلب از کنترل مدارضین و دور
از دسترسشهن تغییر نظام در سوریه ،عربستان با ناکامی و دشواریهای فزاینه در این حوز
مواجه شه است .در خصوص عراق نیز رویکرد عربستان نشانگر تهاوم رویکرد عهم پذیرش
واقدیتهای سیاسی نوین در این کشور و تالش مستمر برای تغییر یا تدهیل ساختار قهرت در
این کشور است .در این حوز نیز برای ریاض کاهش نفوذ ایران و تضدیف تدامالت و
همکاریهای راه ردی بین تهران و بغهاد در سالهای پس از  111۹به عنوان اولویت اصلی
مطر است؛ ههفی که با توجه به دستاوردهای دولت عراق در برابر داعش ،در مقایسه با گذشته
امکان کمتری برای تحقق دارد.
مقابله با تههیهات ناشی از گرو های افراط گرا ماننه داعش ،ایجاد روابط تاکتیکی و
کنترلشه با جریان های اخوانی منطقه و تقویت روابط و تدامالت با رژی اسرائیل به عنوان
سه موضوع مه دیگر مورد اهتمام عربستان سدودی در منطقه تلقی میشونه .در خصوص
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جریانهای افراطگرا و تروریستی ،بهرغ بهر گیری عربستان از این جریانها در سیاست
منطقهای خود ،تههیهات ناشی از آنها به خصوص در فضای جهیه منطقهای قابل انکار نیست
و سدودی ها با مدضل کنترل این گرو ها و کاهش تههیهات ناشی از آنها مواجهانه .در
خصوص جریانهای اخوانی ،برخالف سیاست کامالً تقابلی دوران ملک ع هاهلل و قرار دادن
این جریانها در فهرست گرو های تروریستی ،در ابتهای دور ملک سلمان بهر گیری تاکتیکی
از روابط با این جریانها برای منسج کردن ائتالف منطقهای سنی در برابر ایران مورد توجه
قرار گرفت .اما با ایجاد بحران در روابط عربستان و قطر و رویکرد تهاجمی سدودیها در ق ال
جریان اخوانی ،به نظر میرسه بهر گیری تاکتیکی عربستان از اخوانیها در آینه منطقه بسیار
دشورا خواهه بود.
همچنین تقویت تدامالت و روابط با رژی اسرائیل به عنوان بخشی از سیاست منطقه ای
عربستان ،از نگرانی نس ت به افزایش قهرت منطقه ای ایران و تههیهات مشترک آن برای
ریاض و تالویو از یک سو ،و تردیههای مقامات سدودی در خصوص آینه همکاریهای
راه ردی بین عربستان و امریکا و لزوم جستجوی شرکای راه ردی جهیه از سوی دیگر،
ناشی می شود.

 .1مسائل وجهتگیریهای بینالمللی عربستان
در سطح بینالمللی ،مه ترین مسئله سیاست خارجی عربستان را میتوان حفظ و بازسازی
شراکت و همکاریهای راه ردی با امریکا دانست .شراکت راه ردی با امریکا اصلیترین نقطه
اتکای امنیت ملی عربستان در قرن بیست بود است .اما گذشته از تجربه تحری نفتی دهه ،0۳71
از سال  1110به بده همکاریهای راه ردی دو کشور با ابهامات و تردیههای مهمی روبرو شه
است .در واقع ،در طول سالهای بده از یازد س تام ر چنهین مسئله جهیه وارد تدامالت امریکا
و عربستان شه و آینه شراکت راه ردی دو کشور را با تردیههایی مواجه کرد؛ که نتیجه آن،
آشفتگی امنیت روانی تصمی گیرنهگان سدودی است .ارت اط عربستان با جریانها و عناصر
افراطگرا و تروریستی و حمایت از آنها ،ضدفها و چالشهای اساسی عربستان در زمینه
دموکراسی و نهاشتن ساختار سیاسی مهرن و کارآمه و سپس گرایش امریکا به مهاخله کمتر در
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منطقه و چرخش به شرق از مه ترین مسائلی بود که از منظر ره ران سدودی ،روابط ریاض و
واشنگتن را در مدرض مخاطر قرار داد است .ضمن اینکه در دور اوباما ،احتمال نزدیکی
امریکا به ایران در نتیجه توافق هستهای ،به دغهغه جهیهی برای سدودیها در این عرصه ت هیل
شه.
با به قهرت رسیهن دوناله ترامپ ،سدودیها امیهوارنه تا دو کشور بر اساس منافع واقدی و
رویکردهای عملگرایانه ،از تردیههای حاک بر روابط بکاهنه و به سمت بازسازی کامل شراکت
استراتژیک برونه .سفر ترامپ به ریاض به عنوان نخستین مقصه رئیس جمهور امریکا و اندقاد
توافقات گسترد بین دو کشور ،ضمن بیتوجهی ترامپ به چالشهای دموکراتیک و حقوق
بشری سدودیها ،بسترهایی را برای افزایش تدامالت و تحکی روابط استراتژیک بین ریاض و
واشنگتن ایجاد کرد .با این حال ،عهم اطمینان از تهاوم رویکرد یا خود دولت ترامپ و واکنشهای
داخلی و بینالمللی در ق ال سیاست خارجی دولت جهیه امریکا تردیههایی را در این خصوص
ایجاد میکنه.
به رغ تمرکز ریاض بر بازسازی روابط با واشنگتن ،برای سدودیها تقویت روابط با
قهرت های بزرگ دیگر و تقویت اتصاالت استراتژیک با آن ها برای تضمین امنیت ملی خود
نیز در سطحی پائین تر واجه اهمیت است .عربستان از سالهای پس از  1100گسترش و تهاوم
روابط با چین را به خصوص در عرصه اقتصادی و تجاری مورد توجه قرار داد است .این
کشور همچنین در سال های انتهایی ریاست جمهوری باراک اوباما بر تقویت روابط با
کشورهای اروپایی ماننه فرانسه و انگلستان به منظور ج ران نقصهای موجود در همکاریهای
راه ردی با امریکا ت کیه کرد است و به بهر گیری از این کشورها برای به ود امنیت خود به
عنوان یکی از گزینههای راه ردی خویش فکر میکنه .عالو بر این ،بهرغ نقشآفرینی فداالنه
روسیه در منطقه در تدارض با منافع و اههاف سدودی ها ،ریاض درهای همکاری و تدامل
احتمالی با مسکو را به صورت تمام و کمال ن سته است .نمودار  1مسائل سیاست خارجی
عربستان را نشان میدهه.
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نمودار  .1مسائل سیاست خارجی عربستان
مسائل بینالمللی
-

بازسازی

شراکت

و

مسائل منطقهای

حفظ

استراتژیک

با

امریکا
کشورهای اروپایی

 اثرگذاری بر بحرانهای-

کنترل

با چین

خلیج فارس
 -پایان دادن به بحران

تههیهات

تروریستی منطقهای

 -استمرار روابط اقتصادی

 -همکاری تاکتیکی با

یمن
 مهار و فرسایش انقالبمردمی در بحرین

جریانهای اخوانی

حفظ

کانالها

و

فرصتهای

تدامل

با

روسیه

 -شکلدهی به اتحادیه

منطقهای

 -تقویت روابط امنیتی با

-

 -مقابله با ایران

مسائل پیرامونی

 گسترش تدامالت بارژی اسرائیل

نتیجهگیری
بررسی سیاست خارجی عربستان سدودی در چهارچوب رئالیس نوکالسیک نشان میدهه
ویژگیها و پویشهای نظام بینالمللی و منطقهای به عنوان متغیرهای مستقلی است که سیاست
خارجی این کشور را شکل میدهه؛ متغیرهایی که میتوان از عمه آنها به عنوان مؤلفههای در
حال تغییر و نوسان یاد کرد .این متغیرها شامل ویژگی آنارشیک نظام بینالملل ،نوسان در سیاست
خارجی آمریکا و همچنین تغییرات در موازنه قهرت منطقهای و رونه بحرانها در منطقه غرب
آسیاست .اما ت ثیرگذاری این متغیرها بر سیاست خارجی عربستان نه به صورت مستقی  ،بلکه از
طریق مؤلفههای درون جد ه سیا دولت به عنوان متغیرهای میانجی صورت میگیرد ،که
عمه ترین آنها ع ارتنه از پادشاهی ،وهابی ،رانتیر و ش هجزیر ای بودن دولت در عربستان .در
حالی که این متغیرها عمهتاً ثابت هستنه ،تغییر پادشا به عنوان تصمی گیرنه اصلی در سیاست
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خارجی ،مولفهای متغیر است که تغییرات در برخی سیاستهای عربستان در سطو مختلف را
ت یین میکنه.
در حالی که به مؤلفههای باال به عنوان منابع سیاست خارجی عربستان اشار شه ،اصول و
اههاف کالن سیاست خارجی و مسائل و جهتگیرهای آن به عنوان خروجیهای سیاست
خارجی این کشور محسوب میشونه .مه ترین اصول و اههاف سیاست خارجی عربستان
ع ارتنه از برتریجویی پیرامونی یا تالش برای تسلط بر محیط امنیتی ش ه جزیر عربی،
موازنهسازی منطقهای با ت کیه بر ایجاد موازنه در برابر تههیهات که در حال حاضر از نظر
سدودیها در ایران متجلی شه است ،مرکزگرایی اسالمی-وهابی به مفهوم نفی تکثرگرایی
اسالمی و ت کیه بر قرائت وهابی از اسالم و ادعای ره ری جهان اسالم ،ائتالفسازی بینالمللی
به مدنای حفظ و تقویت شراکت و همکاریهای راه ردی با قهرتهای بزرگ و دموکراسی
ستیزی با محوریت مقابله با جریانها و نظامهای مردمی و انقالبی.
عربستان سدودی در پرتو اصول و اههاف باال و در نتیجه تحوالت جهیه در عرصههای
مختلف ،در سیاست خارجی خود با مسائل متدهدی مواجه است که مه ترین آنها ع ارتنه از
ت هیل شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه ،پایان دادن به بحران یمن ،مهار و فرسایش قیام
مردمی در بحرین ،مقابله با ایران ،اثرگذاری بر بحرانهای منطقهای ،کنترل تههیهات تروریستی
منطقهای ،همکاری تاکتیکی با جریانهای اخوانی ،گسترش تدامالت با رژی اسرائیل ،بازسازی
و حفظ شراکت استراتژیک با امریکا ،تقویت روابط امنیتی با کشورهای اروپایی ،استمرار روابط
اقتصادی با چین و حفظ کانالها و فرصتهای تدامل با روسیه.
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