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 مقدمه
ین ا ،مختلف واجه اهمیت است. نخست دالیلبه بررسی سیاست خارجی عربستان سدودی 

ه شود. این در حالی است کیکی از مؤثرترین بازیگران غرب آسیا و جهان عرب تلقی می کشور

های های مهعی ره ری در جهان عرب با مشکالت و بحرانهای کلیهی و دولتبسیاری از دولت

ای ترین بازیگر منطقهلیعربستان سدودی به نوعی به اص ،داخلی جهی روبرو هستنه. دوم

 ها وای جمهوری اسالمی ایران ت هیل شه  است و رقابتت ثیرگذار بر اههاف و منافع منطقه

های مختلف منطقه وجود دارد. نکته سوم ها و بحراناختالفات مهمی بین دو کشور در حوز 

های دگرگونی به تهریج ابداد و 1100های پس از اینکه سیاست خارجی عربستان در طول سال

ترین وجه این های گذشته ملموس ن ود  است. مه که در دهه ،نوینی را تجریه کرد  است

ر کارانه دگرفتن تهریجی ریاض از رویکردهای سنتی و محافظهتوان فاصلهدگرگونی را می

منهی و تهاج  در سیاست خارجی های گسترد  از کنشسیاست خارجی و آشکار شهن نشانه

 . مشاهه  کرد این کشور

های بسیاری را در خصوص ماهیت، بسترها، اههاف و مسائل نوین در پرسش ،مسئله اخیر

هر ،گران مسائل این کشورسیاست خارجی عربستان سدودی مطر  کرد  است و ناظران و تحلیل

 ها و ابهامات اخیر در سیاست خارجی عربستان پرداختهانه از منظری به دگرگونیسدی کرد  کهام

 ارائه دهنه. رابطههایی در این و پاسخ

زمان واجه ابداد و عناصری های دیگر ه ماننه تمامی دولت سیاست خارجی عربستان چون

از ث ات و تغییر است، در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستی  که ابداد و عناصر ثابت 

ابع و عوامل آن( کهامنه و این دهنه  به سیاست خارجی عربستان سدودی )یا منو متغیر شکل

 ،کنه؟ در این راستاهایی را در سیاست خارجی خود دن ال میگیریکشور چه اههاف و جهت

های پایهار دولت در عربستان )پادشاهی، وهابی، رانتیر که ویژگی است این استهالل مطر  شه 

ول که باعث تهاوم اص ،دهنه  به سیاست خارجی بود ای بودن( عناصر ثابت شکلجزیر هو ش 

 ،مللیالسازی بینائتالف ،ایگرایی منطقهموازنه ،جویی پیرامونیبرتری شاملو اههاف کالنی 

ییر برخی عوامل متغیر ماننه تغانه. با این حال، شه  ستیزیدموکراسی ووهابی -مرکزگرایی اسالم
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 ،المللیای و بینمنطقههای محیط پادشا  و مجریان سیاست خارجی و همچنین دگرگونی

 تغییرات مه  در سیاست خارجی این کشور است. برخی کننه  ت یین

گیری از وجو  مفهومی نظریه رئالیس  نوکالسیک در ت یین سیاست مقاله ضمن بهر این در 

ستان عرب دهنه  به سیاست خارجیهای شکلبا پرداختن به منابع و مؤلفه شودمیخارجی، سدی 

 ،ولاص ،گیری در سیاست خارجی این کشور و در نهایتاختار و فراینه تصمی ، به سسدودی

 .شودهای ریاض در سیاست خارجی اشار  گیریمسائل و جهت ،اههاف

 

 تبیین سیاست خارجی در رئالیسم نوکالسیک الف.
ای از به مجموعه«گیهئون رز»از سوی  0۳۳١رئالیس  نوکالسیک که برای نخستین بار در سال 

ها پردازان رئالیستی اطالق شه، ههف اصلی خود را ت یین سیاست خارجی دولتتقریرات نظریه

های رئالیستی و به خصوص نورئالیس  که ههف خود را از سایر نظریه ،دانه و از این منظرمی

ی به رئالیست هایبنهی نظریهسازد. رز در ط قهکنه، متمایز میالمللی را دن ال میت یین نتایج بین

بر  کنه و مدتقه است که رئالیس  نوکالسیکدو نظریه نورئالیس  و رئالیس  نوکالسیک اشار  می

پردازان عمه  رئالیس  نظریه ،(.با این حالRose, 1998سطح داخلی تحلیل ت کیه دارد )

سیک های نورئالیس  و رئالیس  نوکالنوکالسیک ماننه تالیافرو مدتقهنه متغیر مستقل در نظریه

ها در متغیر وابسته است. در حالی های سیستمی است و تفاوت آنکه شامل مؤلفه ،یکی است

است خارجی سی ،وکالسیکالمللی است، در رئالیس  ننتایج بین ،که متغیر وابسته نورئالیس 

 شود. ها به عنوان متغیر وابسته محسوب میدولت

ین دانه و بر اها میرئالیس  نوکالسیک ههف اصلی خود را ت یین سیاست خارجی دولت

های رئالیستی مختلف از قابلیت و ظرفیت باالتری برای استفاد  به عنوان در میان نظریه ،اساس

برخوردار خارجی کشورها از جمله عربستان سدودی  سیاست در تحلیل چهارچوب نظری

 .است

یس  رئال ،المللی توجه دارنههای رئالیستی به عوامل ساختاری بیندر حالی که عمه  نظریه

دهه و مدتقه است ی را در هر دو سطح ساختاری و سطح واحه قرار مینوکالسیک عوامل علّ

 :Lobel et al, 2009ی دولت کمک کننه )تواننه به ت یین رفتار خارجعوامل سطح واحه می
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ای بین متغیرهای سطح سیستمی و سطح واحه رابطه پیچیه  ،در رئالیس  نوکالسیک(. 21-22

می متغیرهای سطح سیست ؛ به این ترتیب کهها وجود دارددهی به سیاست خارجی دولتدر شکل

خلی و درک و فه  ره ران به عنوان متغیرهای مستقل، متغیرهای سطح واحه از جمله سیاست دا

ها به از قهرت نس ی و شرایط سیستمی به عنوان متغیرهای میانجی و سیاست خارجی دولت

السیک های نوکها و مسائل اساسی رئالیستپرسشجمله از  .شودعنوان متغیر وابسته تلقی می

ت ظرفی ها ماننههای داخلی دولتشرایطی مشخصه این است که چرا، چگونه و تحت چه

ع، نفهای ذینظامی، نفوذ بازیگران جامده داخلی و گرو  -استخراج و بسیج نهادهای سیاسی

سطح انسجام نخ گان یا جامده به عنوان متغیرهای میانجی  و درجه خودمختاری دولت از جامده

ل ها عمالمللی و سیاست خارجی دولتهای بینهای ره ران از تههیهات و فرصتبین ارزیابی

 (.Lobel et al, 2009: 4) کننهمی

مان زدهه این رویکرد نظری با توجه ه مجموعه عناصر نظری رئالیس  نوکالسیک نشان می

ری و ت کیه بر گیبه عناصر داخلی و سیستمی ت ثیرگذار بر سیاست خارجی، ت یین رونه تصمی 

ها در عرصه دولتفه  و ارزیابی ره ران و مجریان سیاست خارجی و همچنین اههاف و منافع 

بستر مناس ی را برای بررسی ابداد ثابت و متغیر سیاست خارجی عربستان و  ،سیاست خارجی

 سازد.های آن فراه  میو کنش گیرهال و اههاف آن و همچنین جهتاصو

 

 دهنده سیاست خارجی عربستانمنابع و عوامل شکل ب.
لی و الملهای محیط بیندگرگونی عوامل سیستمی شامل ساختارها و ،در رئالیس  نوکالسیک

های یک دولت به عنوان متغیرهای ای به عنوان متغیر مستقل و عناصر داخلی یا ویژگیمنطقه

ها ابتها به ویژگی ،شونه. در این چهارچوبدهی به سیاست خارجی محسوب میمیانجی در شکل

پس شود. ساشار  می و عناصر سیاست داخلی به عنوان منابع داخلی سیاست خارجی عربستان

ست دهنه  به سیاهای خارجی شکلابه منابع و مؤلفهالمللی به مثبین هایساختارها و دگرگونی

های چهارگانه دولت در ویژگی این راستا،. در گیردمیمورد بررسی قرار  عربستان خارجی

ای ههای منطقعربستان به عنوان عوامل ثابت و ره ران و مجریان سیاست خارجی در کنار مؤلفه
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المللی به عنوان عوامل متغیر ت ثیرگذار در سیاست خارجی مورد بررسی قرار خواهنه و بین

 گرفت.

 

 منابع داخلی سیاست خارجی عربستان .8

ها دولت های درونیوارد جد ه سیا  دولت شه  و ویژگیکه رئالیس  نوکالسیک پیرو م انی نظری 

ا بررسی ب شودمیدر این نوشتار سدی ، کنهخارجی تلقی میرا عنوان متغیرهای میانجی سیاست 

به عنوان منابع داخلی سیاست ها سدودی، به آن چهار ویژگی یا وجه اصلی دولت در عربستان

ای زیر ج. این چهار وجه ع ارتنه ازپادشاهی، وهابی، رانتیر و ش هاین کشورپرداخته شود خارجی

 بودن دولت در عربستان سدودی.

 

 پادشاهی نظام. 8-8

ت ترین من ع داخلی سیاستوان اصلیرا می ،نظام سیاسی پادشاهی به عنوان وجه سیاسی دولت

خارجی عربستان سدودی محسوب کرد. این مولفه به عنوان یکی از متغیرهای ثابت ت ثیرگذار بر 

ارد. د که ت ثیرات اساسی و پایهاری در این خصوص شود،میمحسوب  عربستان سیاست خارجی

مین ث ات و امنیت نظام پادشاهی و مماندت از تههیه  ت ،کارکرد اصلی سیاست خارجی عربستان

های ضمن اینکه ساختار، ترتی ات، منافع و ارزش است؛هویتی و فیزیکی نظام پادشاهی  -ارزشی

شونه. های ت ثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان محسوب میترین مؤلفهنظام پادشاهی اصلی

پادشا  با داشتن مناص ی ماننه ره ری دولت، ریاست کابینه، فرمانههی کل نیروهای  ،ر عربستاند

اقتهار  ،گذاری در دستان خودمسلح و منحصرکردن تمامی قوای اجرایی، قضایی و قانون

های موجود، نامحهودی دارد. اما منافع مشترک خانهان سدودی در حفظ نظام پادشاهی و سنت

خانهان و مقامات اجرایی خاص در حوز  سیاست داخلی و خارجی را به موضوعی مشورت با 

 (.Alsultan, 2013: 458-459جهی ت هیل کرد  است )

ها و محوریت پادشا  و اختیارات نامحهود وی، اثرگذاری باالی خانهان سلطنتی در سیاست

ای دیگر ماننه ق ایل و هها، جایگا  ویژ  علمای وهابی و دخیل بودن برخی گرو گیریتصمی 

  های عمومی جامده بر دایرتر قهرت و فقهان اثرگذاری الیهها در سطو  پائینتجار و تکنوکرات
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که ت ثیرات خاص خود را  ،های اصلی نظام پادشاهی در عربستان استویژگیجمله قهرت از 

ا   راه ردی بگیری نهایی پادشا  در موضوعات مهبر سیاست خارجی این کشور دارد. تصمی 

باعث شه  تا پادشا  به  ،مشورت برخی عناصر مؤثر خانهان سلطنتی و نقش محهود نخ گان

 سیاسی (. نظام۱: 1106، ت هیل شود )جلود عربستانمتغیر اصلی ت ثیرگذار بر سیاست خارجی 

 بهنه با جهی ارت اط عهم سلطنتی، گرایینخ ه چون هاییویژگی با سدودی عربستان در پادشاهی

 شه  رکشو این خارجی درسیاست خاصی رفتارهای بروز باعث سیستمی کاریِمحافظه و مردمی

 .است

 و کمونیستیهای جریان به حساسیت مردمی، هایجن ش با مقابله به توانمی در این مورد

 عهم خارجی، سیاست مه  هایتصمی  اتخاذ در پادشا  مرکزیت و اولویت گرایانه،ملی

 تالش و المللیبین بزرگ هایقهرت با ائتالف برای کوشش خارجی، سیاست در گریانقالبی

 .کرد اشار  تغییرات از نگرانی و سنتی ایمنطقه نظام حفظ برای

به عنوان متغیری است که ث ات در سیاست خارجی  عربستان سدودی هر چنه نظام پادشاهی

هان کنه، اما با تغییر پادشاو برخی اصول و اههاف کالن در روابط خارجی این کشور را ت یین می

های کشور، سیاست خارجی ریاض با ها از تههیهات و فرصتو دگرگونی در فه  و ارزیابی آن

برخی از ابداد تغییر در سیاست خارجی  ،اسشود. بر این اسها همرا  میبرخی فراز و نشیب

پادشا  در راس هرم سیاسی قرار  چون ؛عربستان هموار  با ظهور و سقوط پادشاهان همرا  است

ترین اهرم برای تدیین مدادالت سیاسی و انتقال جایگا  وی اصلی یو دستورها هادارد و تصمی 

ها نیز برای تدیین مناصب و رفها و عبرخی سنت چنه. هرشودو مناصب قهرت محسوب می

دور   رپوشی کنه، اما در هچش  ها کامالًتوانه از آنجایگا  قهرت وجود دارد که پادشا  نمی

فردی  هایو نگرش متفاوت استبر سیاست خارجی های حاک  ت ثیرگذاری اراد  پادشا  یا سنت

نه های متدارف مانبنهیقسی ضمن اینکه ت ؛شودپادشا  و اطرافیان وی با تغییراتی همرا  می

های داخلی خانهان حاک  نیز ت ثیرات ها در خانهان سلطنتی و رقابتها و غیرسهیریسهیری

 دارنه. عربستان خاص خود را بر سیاست خارجی

مرگ ملک ع هاهلل و به قهرت رسیهن ملک سلمان موجب برخی  ،در چنه سال اخیر

تغییراتی که حاکی از درک متفاوت    است؛تغییرات در عرصه سیاست خارجی عربستان شه
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های عربستان و ارزیابی ها از تههیهات و فرصتاین دو پادشا  و مجریان سیاست خارجی آن

. موضوعی که از آن استین کشور های سیاست خارجی اگیریخاص هر کهام در مورد جهت

کاری نس ی به سیاست تهاجمی تد یر به عنوان ع ور سیاست خارجی عربستان از محافظه

تغییر پادشا  عربستان باعث تغییراتی گسترد  در ترکیب نخ گان سیاسی  ،شود. در واقعمی

ه هایی متفاوت را در عرصه سیاست خارجی حاک  ساخت. در حالی کحاک  شه و نگرش

رزنهان از نسل دوم ف گیرنهگان سیاست خارجی در دور  ع هاهلل عمهتاًنخ گان سیاسی و تصمی 

ستنه، دانکاری و شکی ایی را در سیاست خارجی مه  میع هالدزیز بودنه که احتیاط، محافظه

های یاستس از نسل سوم بود  و به در پیش گرفتن نسل جهیه نخ گان سیاسی عربستان عمهتاً

 اعتقاد دارنه. تهاجمی

نخ گان جهیه سدودی بر این باورنه که رویکردهای گذشته در شرایط جهیه قادر  ،در واقع

ای جز در پیش گرفتن رویکردهای سدود نیست و این کشور چار به ت مین منافع و امنیت آل

ای نهارد )اسهی، جهیه تهاجمی و مدطوف به بکارگیری تمامی عناصر قهرت در سطح منطقه

0۹۳۱ :00.) 

 

 توهابی. 8-1

که  ،توان به عنوان وجه ایهئولوژیک و هویتی دولت در عربستان سدودی دانستوهابیت را می

 و ایهئولوژیک پایه ت ثیرات عمیق و پایهاری بر سیاست خارجی این کشور دارد. وهابیت

 انعربست مذه ی قشرهای و جامده با سدودآل دهنه ارت اط مه  عنصر و قهرت بخشمشروعیت

 در یمحور ینقش وهابی اسالم. است اسالم جهان در سنت اهل مذه یهای گرو  همچنین و

 عنوان به اسالم: است نییت  قابل ریز موارد ازجمله محور نیچنه در که دارد سدودی عربستان

 اسالم ی،اقتصاد و یاجتماعهای سیاست چارچوب دهنه شکل اسالم ی،قانونگذار من ع تنها

علمای . (١0-۳0: 111۳، الیحیىی )نید یعلما یاسیس نقش و یاسیس تحول و تکامل چارچوب

وهابی و ره ران مذه ی در عربستان نهادهایی ماننه قضاوت، امامت مساجه و اماکن مذه ی و 

های ای بر سیاستمراجع حقوقی و وزارت ارشاد را در دست دارنه و از ت ثیرگذاری قابل مالحظه

 .(Obaid, 1999: 51-58) برخوردارنه رصه داخلی و خارجیدر ع حکومت
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توجیهات الزم را برای جامده مذه ی عربستان در مورد  ،علما و نهادهای وهابی از یک سو

های الزم برای زمینه ،کننه و از سوی دیگرلزوم و وجوب اطاعت از ره ران سدودی فراه  می

 سازنه.نفوذ عربستان در کشورهای مختلف را فراه  می

به اشکال مختلف در سیاست خارجی  ،وهابیت به عنوان وجه دوم دولت در عربستان سدودی

ها ع ارتنه از صهور و گسترش اسالم وهابی در ترین آناین کشور بازتاب داشته است که عمه 

ها و تحوالت دموکراتیک با توجیهات ادعای ره ری جهان اسالم و مقابله با جریان ،منطقه و جهان

تهریجی آن به وهابیت رسمی یا سنتی،  های درونی وهابیت و تقسی شکاف ،وهابی. با این حال

وهابیت اصالحی با محوریت جن ش الصحو  و وهابیت جهادی یا رادیکال باعث بروز 

های سیاست خارجی این کشور در طول دو شهن پایهدی و متزلزلهایی برای ره ران سدوچالش

 (.Matthiesen, 2015: 3دهه اخیر شه  است )

 

 دولت رانتیر. 8-1

ننه  در کنه تنها مؤلفه تدیین دودیرانتیر بودن به عنوان وجه اقتصادی دولت در عربستان س

سیاست داخلی است، بلکه پیامههای مهمی برای سیاست خارجی این کشور نیز دارد. عربستان 

یکی از مصادیق اصلی دولت رانتیر بود  و با  ،با توجه به منابع و درآمههای نفتی گسترد 

عین حال پذیرش و سدی در خریه وفاداری و مشروعیت داخلی و در  ،گیری از این رانتبهر 

یاری از بس ،المللی خود داشته است. درآمههای نفتی و منابع مالی و اقتصادیارتقا جایگا  بین

ثر ساخته است. قهرت مالی الزم برای خارجی عربستان را به صورت جهی مت ابداد سیاست 

تصاد قدر امنیت انرژی و ا کارگیری آن در سیاست دفاعی، نقش برجستههخریه تسلیحات و ب

ابداد مه  موارد و های اقتصادی و خریه وفاداری خارجی از جمله جهانی، اعطای کمک

 :Nonneman, 2005ه )نشوت ثیرگذاری رانت نفتی بر سیاست خارجی عربستان محسوب می

322-325.) 

گیری از به سمت بهر  ،زمان با افزایش درآمههای نفتی خوده  0۳61عربستان از دهه 

های اقتصادی در ت ثیرگذاری صادی در سیاست خارجی تمایل پیها کرد و کمکابزارهای اقت

های عربی و اسالمی به خصوص از کنفرانس خارطوم در ریاض بر روابط عربستان با دولت
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های مشترک عربی آغاز شه. با گسترش حوز  منافع گیری برای کمکبا تصمی  0۳67

ای اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی هتکیه این کشور بر کمک ،عربستان در منطقه

این کشور بده از آمریکا از منظر اعطای  0۳76افزایش یافت. به عنوان نمونه در سال 

میلیارد دالر  6/۹ریاض در این سال بیش از  .های اقتصادی در رد  دوم قرار گرفتکمک

یگر ارائه داد کمک اقتصادی به کشورهای د ،درصه تولیه ناخالص داخلی خود 7/۱مدادل 

گیری عربستان از ابزارهای اقتصادی برای پیش رد های اخیر بهر (. در سال110۱)ابوطالب، 

ز ا توان به مواردیدر این راستا می که ،اههاف سیاست خارجی خود در منطقه افزایش یافته

های نظامی در بحران سوریه، حمایت از دولت مصر بده از کودتا جمله حمایت از گرو 

ر سازی دهای اقتصادی به کشورهای مختلف برای ائتالفلیه دولت مرسی و اعطای کمکع

 برابر ایران نمود یافته است. 

سدی  ،همچنین عربستان با اعطای امتیازات اقتصادی و از جمله خریههای تسلیحاتی گسترد 

ر ونه اخینم ای داشته است.های بزرگ برای تغییر موازنه قهرت منطقهدر کسب حمایت قهرت

میلیارد دالری است که در زمان سفر دوناله ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به  001آن، قراداد 

 ، میان مقامات سدودی و آمریکایی مندقه شه. (0۹۳6)اواخر اردی هشت  عربستان

 

 ایجزیرهدولت شبه. 8-1

رد که اشار  دا های ژئوپلیتیک دولت عربستان سدودیای در اینجا به ویژگیجزیر دولت ش ه

ت ثیرات خاصی بر سیاست خارجی این کشور دارد. موقدیت جغرافیایی خاص عربستان و اشغال 

ربی مختلف و همچنین جزیر  عربی و مرزهای آن با کشورهای عدرصه مساحت ش ه ١1حهود 

های جغرافیایی خاص این کشور گر موقدیت و ویژگینشان ،عربی ماننه ایرانهای غیر دولت

ها ع ارتنه از توجه و اهتمام ترین آنمه  .دارد آنکه ت دات متدهدی بر سیاست خارجی  است

 ،جزیر  عربی و تحوالت آن به عنوان فضای حیاتی عربستانخاص به منطقه خلیج فارس و ش ه

و  های غیر عربی ماننه ایراناتخاذ سیاست خارجی م تنی بر توازن و بازدارنهگی در ق ال قهرت
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های غیر دوست در حوز  پیرامونی و کشورهای تمرکز بر عهم حضور دولت ،ائیلرژی  اسر

های جهان عرب به حک  مجاورت جزیر  عربی و مشارکت و ت ثیرگذاری در مسائل و بحرانش ه

 (.110۱جغرافیایی گسترد  با کشورهای عربی )ابوطالب، 

 

 منابع سیستمی سیاست خارجی عربستان .1

کردن متغیرهای داخلی در سیاست خارجی، ساختار و نوکالسیک به رغ  لحاظهای رئالیست

دهنه  ترین عوامل شکلای را اصلیالمللی و منطقههای سیستمی شامل سیست  بیندگرگونی

تمی سدر اینجا به این دو مولفه به عنوان منابع سی ،داننه. بر این اساسها میسیاست خارجی دولت

 .شودسدودی پرداخته می سیاست خارجی عربستان

 

 های آنالملل و دگرگونینظام بین. 1-8

هی امنیتی و اقتصادی به صورت ج -الملل در ابداد سیاسیها، ساختار و تحوالت نظام بینویژگی

عنوان  الملل بهه. وضدیت آنارشیک نظام بینکنثر میسیاست خارجی عربستان سدودی را مت 

ترین ویژگی این نظام باعث تالش عربستان برای جستجوی امنیت از طریق ایجاد ائتالف مه 

که عربستان از زمان ملک  بزرگ شه  است. در این چهارچوب استهای راه ردی با قهرت

را  بریتانیا اب اتحاد ،مکاری با آنع هالدزیز در ابتها با پذیرش تسلط بریتانیا در خلیج فارس و ه

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، 

ای هوازنه قوای بین قهرتالملل و م(. در شرایط کنونی نیز ساختار نظام بین0۱1-04١: 0۹۳1

ها عاملی کلیهی در سیاست خارجی عربستان محسوب های این قهرتبزرگ و همچنین سیاست

 شود. می

های امریکا را به عنوان عربستان در شرایط حاضر تهاوم شراکت استراتژیک و کسب حمایت

 هایچالشمحور اصلی سیاست خارجی خود و درمانی کلیهی برای سطح وسیدی از مسائل و 

زلزل تنوعی  ،المللمریکا در نظام بینآتردیه در تهاوم تسلط  ،قرار داد  است. با این حال یشخو

ضمن اینکه ساختار و ها را وارد سیاست خارجی عربستان کرد  است. نگرانیبرخی و 
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ه  کنننهای تدییالمللی به خصوص بازار و بهای انرژی نیز از مؤلفههای اقتصادی بیندگرگونی

م های مربوط به نظادگرگونی بنابراین،ه. نشومحسوب می سدودی سیاست خارجی عربستان

هایی دانست که برخی تغییرات در سیاست خارجی ریاض را توان از جمله مؤلفهالملل را میبین

 کنه.ت یین می

 

 آنهای دگرگونی و اینظام منطقه. 1-1

ها و های آن به رغ  اینکه به شهت تحت ت ثیر دگرگونیای در غرب آسیا و پویشنظام منطقه

های بزرگ قرار دارد، واجه خصوصیات و رونههای الملل و سیاست قهرتبین شرایط نظام

آفرینی هایی ماننه حضور و نقش. منطقه غرب آسیا با توجه به مؤلفهاستخاص خود نیز 

 ث اتی ونه حمله عراق به کویت، بیهای محوری منطقه و تههیهزایی جهی در مواردی مانقهرت

ها و ای و بحرانهای بزرگ، تغییر مهاوم موازنه قهرت منطقهناامنی متهاوم، اثرگذاری قهرت

 شود. ضمن اینکه ریاضمنازعات متدهد، برای عربستان به عنوان محیطی پرتههیه محسوب می

 ای برای ارتقا قهرت و نقشههای محیط منطقگیری از فرصتدر مواقع مناسب نیز خواستار بهر 

 .استای خود منطقه

ای و و تغییرات در موازنه قهرت منطقه 111۹تحوالت بده از حمله آمریکا به عراق در سال 

 1100های مردمی سال به خصوص شرایط جهیه و پربحران منطقه غرب آسیا بده از آغاز قیام

مهمی در رویکرد سیاست خارجی عربستان هایی است که باعث ایجاد تغییرات از جمله دگرگونی

سیاست  ،ای به صورت سنتیشه. عربستان در راستای ارتقا امنیت داخلی و حفظ ث ات منطقه

ای را برای اجتناب از مواجهه آشکار دن ال نمود  و خواستار همزیستی بود  خارجی محتاطانه

عربستان را از حاشیه امن خارج  1100 های بده ازهای ناشی از قیامث اتیها و بیاست. اما بحران

ز ا تغییری که عمهتاً ؛ساخت و باعث افزایش کنش تهاجمی در سیاست خارجی این کشور شه

 ،(. بر این اساسEchagüe, 2014شود )پذیری آن ناشی میهای عربستان و حس آسیبنگرانی

که باعث تغییر در ای به عنوان یکی از متغیرهای اصلی است ها و تحوالت منطقهدگرگونی

 شود.سیاست خارجی عربستان می
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 گیری در سیاست خارجی عربستانساختار تصمیم ب.
گیرنهگان یا مجریان سیاست خارجی اهمیت باالیی دارنه و در تصمی  ،درون جد ه سیا  دولت

های محیطی است که گیرنهگان از تههیهات و فرصتها و ادراکات تصمی واقع نوع نگرش

شهن با توجه به واقع ،کنه. براین اساسسیاست خارجی را مشخص می هایکنش

ت های سیاسگیرنهگان و مجریان سیاست خارجی بین منابع سیاست خارجی و کنشتصمی 

گیری در این عرصه اهمیت باالیی دارد. در خصوص خارجی، بررسی ساختار و رونه تصمی 

ت. های مختلفی قابل توجه است و گزار گیری در سیاست خارجی عربستان نکاساختار تصمی 

ربستان گیری در سیاست خارجی عنخستین نکته ارت اط عمیق بین سیاست داخلی و رونه تصمی 

ها و نهادهای مختلفی ماننه شاهزادگان و علمای شخصیت ،های رسمیعالو  بر دستگا  .است

وهابی بر تصمیمات سیاست خارجی ت ثیرگذارنه. دوم اینکه در حالی که قهرت خانهان سدودی 

 ها و نهادها با توجه بهگیری سیاست خارجی ثابت و پایهار است، سایر گرو در رونه تصمی 

 برخوردار هستنه.  از مشارکت و نفوذ متفاوتی ،موضوع مورد تصمی 

نقش علمای وهابی در اتخاذ تصمیمات  ،های اسالمی خارجیدر مورد گرو  ،به عنوان نمونه

تسلط خانهان پادشاهی بر تصمیمات  ،نکته سوم (.Korany et al, 2010: 377اساسی است )

نه چ. هراست سدودی سیاست خارجی است که در راستای حفظ امنیت و منافع نظام پادشاهی

های خارجی کالن اشار  ی به تالش برای اجماع در خانهان پادشاهی در خصوص سیاستبرخ

اهمیت محوری اما  ،مهای مختلف متفاوت است. مسئله چهاراما این موضوع در دور  ،کننهمی

همرا  با نوسان پادشا  در تصمیمات سیاست خارجی با توجه به شخصیت و قهرت هر یک از 

گیرنه  نهایی در موضوعات راه ردی در نقش پادشا  به عنوان تصمی  ،الپادشاهان است. با این ح

وجود نوعی از تقسی  کار در پیش رد سیاست خارجی  ،تردیهی وجود نهارد. موضوع مه  دیگر

ها به پرونه  ،ها یا مسائل سیاست خارجیدرون خانهان سدودی است و در مورد برخی حوز 

به نقش نهاد مذه ی و علمای  ،شود. مسئله شش د  میها سپرخانهبرخی اشخاص یا وزارت

هاد ت ثیرات علما و ن ،رغ  وجود چنین موضوعیبه . ال تهوهابی در سیاست خارجی مربوط است

 شود. در سیاست خارجی عمهتاً قطدی و تدیین کننه  محسوب نمی توهابی
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پادشا  به رغ  تالش برای کسب حمایت از علمای وهابی در خصوص مسائل  ،در واقع

ای در این کشور در خصوص گونه سابقهنیازی به کسب اجاز  نهارد و هیچ ،سیاست خارجی

 ,Nonnemanکنار گذاشتن سیاستی خاص در نتیجه مخالف صریح علمای وهابی وجود نهارد )

2005: 335-336.) 

ه ، در هر دور  بایسدودی های سیاست خارجی عربستانگیریصمی در ت ،رغ  نکات فوقبه

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  

ت خارجی اهمیت بیشتری قائل باشه، برخی دیگر تر نخ گان و نهادهای دخیل در سیاسگسترد 

ش های سیاست خارجی گرایگیریتر در تصمی از پادشاهان به تکروی و انحصارطل ی گسترد 

 های اساسیگیریدر دور  ملک سلمان این برداشت وجود دارد که تصمی  ،دارنه. به عنوان نمونه

ان به عنوان جانشین ولیدهه سپرد  در حوز  سیاست خارجی به فردی خاص یدنی محمه بن سلم

ها در هر دو عرصه سیاست داخلی و گیریشه  است و وی به جای پادشا  در راس تصمی 

 دهه،های خانهان سدودی اهمیت چنهانی نمیخارجی قرار دارد. وی نه تنها به دیهگا  سایر بخش

ی سیاست های اصلگیریصمی بلکه حتی محمهبن نایف به عنوان ولیدهه را نیز به نوعی از دایر  ت

 است. کرد خارجی حذف 

 

 اصول و اهداف کالن سیاست خارجی عربستان ج.
ای به عنوان متغیرهای الملل و منطقههای نظام بینها، ساختار و دگرگونیدر حالی که ویژگی

مستقل و ابداد داخلی دولت به عنوان متغیرهای میانجی ت ثیرگذار بر سیاست خارجی عمل 

 های محیطی نقشگیرنهگان از تههیهات و فرصتهای تصمی کننه و نوع ادراکات و ارزیابیمی

ن سیاست خارجی و اصلی را در تدیین رویکردهای سیاست خارجی دارد، اصول و اههاف کال

های عملیاتی آن به عنوان سوی دیگر مدادله هستنه که نیاز به بررسی و کنش هاگیریجهت

 توانمی ،خصوص اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان از یک سو اساسی دارنه. در

اصول و اههاف واقدی و  ،به اصول و اههاف اعالمی دولت سدودی اشار  کرد و از سوی دیگر

 سیاست اصول و اههاف سدودیعربستان  خارجه وزارتمالی را مورد بررسی قرار داد. اع
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 حوز  از ع ارتنه که کرد  است مشخص و تدریف حلقه چهار در را کشور این خارجی

 . المللیبین وحوز  اسالم جهان حوز  عربی، حوز  فارس،خلیج

 ت،امنی و ث ات ایجاد برای جمدی تالش از ع ارتنه اههاف و اصول این ،فارسخلیج درحوز 

 امور در یجخار هایقهرت مهاخله عهم همکاری، شورای کشورهای استقالل و امنیت از دفاع

 شورای اعضای سایر و ریاض بین هاهمکاری تقویت فارس،خلیج عربی کشورهای داخلی

 المللیبین مه  مسائل خصوص در فارسخلیج کشورهای بین هماهنگی و همکاری همکاری،

 بین ارت اط ،عربی حوز  در. اقتصادی حوز  در شورا کشورهای بین همکاری وی هماهنگ و

 عنوان هب عربی برادری و عربی کشورهای میان در گراییواقع عربی، هم ستگی اسالم، و عربیت

 اسالمی، هم ستگی نیز اسالمی حوز  در. شودمی محسوبها سدودی اههاف و اصولترین مه 

 المیاس کشورهای نقش تقویت اسالمی، هایسازمان گسترش فرهنگی، تهاج  برابر در مقاومت

 مرد ش اههاف و اصول اینترین مه  از اسالم، از یمناس  تصویر هئارا و المللیبین نوین نظ  در

 ملل، زمانسا منشور به پای نهی و المللیبین جامده با تدامل نیز  المللیبین حوز  در. شونهمی

ترین مه  از المللیبین تجارت ورونق المللیبین بازار ث ات و سایرکشورها امور در مهاخله عهم

 (.04۹7، وزارة خارجیة المملکة الدربیة السدودیةهستنه ) توجه عربستان مورد اههاف

اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان که به حفظ امنیت و منافع  ،در عرصه عملی

ه از بنهی کرد که ع ارتنتوان در قالب پنج محور اصلی دستهملی این کشور مدطوف است را می

 ،ای در غرب آسیاسازی منطقهموازنه ،عربیجزیر  جویی در محیط پیرامونی یا ش هبرتری

 ستیزی.المللی و دموکراسیسازی بینائتالف ،وهابی -مرکزگرایی اسالمی

 

 جویی پیرامونیبرتری. 8

سیس  ترین حوز  امنیتی و سیاست خارجی عربستان از زمان تتوان مه حوز  خلیج فارس را می

از  ،. اهمیتی که عالو  بر مجاورت جغرافیاییاین کشور از سوی ملک ع هالدزیز تاکنون برشمرد

های های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دغهغههای مختلفی ماننه نزدیکی و تشابه نظاممؤلفه

ترین اصل و ههف کالن سیاست خارجی (. مه 04۹0شود )الههیمی، مشترک امنیتی ناشی می

در  نیتی در محیط پیرامونی خودتوان ایجاد و حفظ برتری و تسلط سیاسی و امعربستان را می
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جزیر  را به عنوان محیط امنیتی بالفصل و خارج جزیر  عربی دانست. در واقع ریاض ش هش ه

نزدیک خود و همچنین حوز  نفوذ و کنترل انحصاری خود تلقی نمود  و با هرگونه تحول خارج 

شکیل کنه. تالفت میآفرینی بازیگران غیر دوست در این عرصه به شهت مخاز کنترل یا نقش

و تالش برای ت هیل این شورا به  سدودی شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان

 جزیر  عربی بود  است. ها برای کنترل ش هترین گام سدودیمه  ،اتحادیه

حضور امنیتی در بحرین برای مقابله با انقالب مردمی در این کشور و حمله نظامی به یمن 

یی جواز افزایش سطح استقالل این کشور نیز نمودهای مه  دیگر اصل برتری برای مماندت

های تالش ،مه  دیگر نمونه شود.جزیر  عربی محسوب میپیرامونی دولت سدودی در ش ه

نمودن روابط یا محاصر  این کشور به منظور افزایش عربستان برای اعمال فشار بر قطر با قطع

بروز  1104که از جمله در سال  ؛ی سیاسی و امنیتی ریاض استهماهنگی دوحه با دستورکارها

 .به بحرانی جهی در شورای همکاری منجر شه 1107یافت و در سال 

 

 ایسازی منطقهموازنه. 1

توان یکی از اصول ثابت و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان ای را میسازی منطقهموازنه

ها و جزیر  عربی با دغهغهمونی عربستان در ش هبرشمرد. در حالی که برتری در محیط پیرا

ری ای قادر به برتهای عربستان انط اق زیادی دارد، این کشور در محیط عربی و منطقهظرفیت

سازی را مه نظر قرار داد  است. عربستان در منطقه اصل موازنه ،دائمی نیست و بر این اساس

، مصر، ب مهمی ماننه ایران، ترکیه، عراقهای رقیغرب آسیا و شمال آفریقا هموار  با قهرت

ریاض  ،بنابراینسوریه و رژی  اسرائیل مواجه بود  که توان ایجاد تههیه برای این کشور را دارنه. 

نطقه ها بر مزن بین بازیگران منطقه و مماندت از تسلط یکی از قهرتایجاد و حفظ نوعی از توا

را به عنوان اصلی اساسی در سیاست خارجی خود مهنظر دارد. ضمن اینکه برخی مدتقهنه 

تر برای ت یین سیاست خارجی عربستان در توانه به عنوان چهارچوبی جامعموازنه تههیه می

کشور بر حسب تصور خود از تههیهات هر یک از  این ؛چونمقابل موازنه قهرت مطر  شود

کنه ها تالش میموازنه در برابر آندهی به در جهت شکل ،های مختلفهای رقیب در دور قهرت

(Hartmann, 2016.) 
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 وهابی -اسالمی مرکزگرایی. 1

وهابی خود و همچنین عنوان خادمین حرمین  -عربستان سدودی با توجه به مولفه هویتی اسالمی

هموار  مهعی محوریت دادن به اسالم در نظام داخلی و توجه به اصول  آن، شریفین برای پادشا 

وهابی با  -اسالمی در سیاست خارجی خود است. بر این اساس است که مرکزگرایی اسالمی

مطر  های خاص خود به عنوان یکی از اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان ویژگی

نفی تکثرگرایی و ت کیه بر  ،هاترین آنابداد متدهدی دارد که یکی از مه . این اصل است

نگا  به رویکرد سیاست خارجی  ،انحصارگرایی قرائت وهابی از اسالم است. به اعتقاد برخی

دن به بوه که این کشور به رغ  ادعای مطر دهشناختی نشان میعربستان از منظر امنیت هستی

های اسالمی غیروهابی مخالفت با قهرت گرفتن جن ش ،ه ری اسالمیعنوان الگوی اسالمی و ر

 شیدی در ایران و جن ش اخوان -کنه. در این راستا به مقابله نظام سدودی با اسالم انقالبیمی

ها ترین نمودهای انحصارگرایی اسالمی سدودیالمسلمین در جهان اهل سنت به عنوان مه 

 (. Darwich, 2014: 3شود )اشار  می

ها برشمرد. توان ادعای ره ری جهان اسالم از سوی سدودیجن ه دیگر این اصل را می

های گسترد  برای صهور و انتشار وهابیت به عنوان یکی دیگر از ابداد این اصل تالش ،همچنین

 شود.و به مثابه یکی از محورهای ثابت سیاست خارجی عربستان محسوب می

 

 المللیسازی بینائتالف. 1

یجاد ا مدنایبه  ،المللی به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی عربستانسازی بینائتالف

ر تنیهن منافع و امنیت ملی این کشوه المللی و درهای بزرگ بینشراکت استراتژیک با قهرت

های جهانی است. ضمن اینکه حضور گسترد  و قهرتمنه در های قهرتبا منافع و سیاست

های سیاسی و اقتصادی جهانی نیز بخش مه  دیگری از این اصل ثابت محافل و سازمان

 و سپس (. عربستان ائتالف با بریتانیا110۱شود )وفا، سیاست خارجی عربستان محسوب می

ها و امریکا را به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود دن ال کرد  و همکاری

دانه. های بزرگ را به عنوان ضامن مهمی برای امنیت ملی خود میتدامالت استراتژیک با قهرت
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در شرایط حاضر نیز به رغ  فراز و فردهای مختلف در روابط عربستان و آمریکا به خصوص 

ترین توسده پیونههای استراتژیک با آمریکا به عنوان محوری هنوز ه ریاض  1100ز سال بده ا

المللی را مه نظر دارد. ضمن اینکه تالش برای به ود و گسترش روابط با قهرت بزرگ بین

های بزرگ از جمله کشورهای اروپائی و چین را نیز هرگز از نظر دور نهاشته سایر قهرت

 است.

 

 ستیزیدموکراسی. 7

های مردمی و انقالبی در منطقه را ستیزی یا مقابله با جریانات، تحوالت و نظامدموکراسی

اصلی که از ماهیت پادشاهی و  ؛توان یکی از اصول سیاست خارجی عربستان برشمردمی

ود. شهای دموکراتیک با ماهیت و امنیت نظام سدودی ناشی میوهابی دولت و تدارض جن ش

رایانه گانقالبی و ملی -ها و تحوالت مردمیاز جن ش ،سیس خود از لحظه ت عربستان سدودی

های کالن دولت سدودی محسوب نگران بود  و این نگرانی همچنان بخش مهمی از نگرانی

های ملی عربی ماننه جن ش ناصری در مصر، رویارویی شود. تقابل دولت سدودی با جن شمی

ها از رونه سیاسی ف سدودیعربستان با انقالب و نظام مردمی در ایران و احساس خو

همگی بازگوکننه  این اصل  ،دموکراتیک در عراق پس از صهام و تالش برای عهم تث یت آن

ستیزی ریاض را ترین نمود دموکراسیمه  ،در سیاست خارجی عربستان است. با این حال

 1100ز های پس اجهان عرب در سالهای مردمی در ها و جن شتوان مقابله آن با انقالبمی

(. سیاستی که در کمک 110۱ )السیاسةالخارجیةالسدودیةفی ها برشمردو تالش برای مهار آن

به کودتا در مصر، حضور امنیتی در بحرین، تالش برای کنترل انقالب یمن و حمایت از نظامی 

 شهن بحران در سوریه آشکار شه  است.

ست خارجی عربستان را نشان به صورت خالصه منابع، اصول و اههاف کالن سیا 0 نمودار

 دهه.می
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 . منابع، اصول و اهداف کالن سیاست خارجی عربستان سعودی8نمودار 

 
 ها و مسائل سیاست خارجی عربستانگیریجهتد. 

توان ناشی از منابع ثابت سیاست خارجی اصول و اههاف کالن سیاست خارجی عربستان را می

حاکمه  ت بیرونی دچار دگردیسی ماننه تغییر پادشا  و هیدانست، اما عوامل درونی و این کشور 

ی هاگیریای باعث ایجاد تغییراتی در جهتالمللی و منطقههای بینو تحوالت و دگرگونی

در اینجا  ،شونه. بر این اساسسیاست خارجی برای حل و فصل مسائل جهیه این حوز  می

است خارجی عربستان در سه سطح ها و مسائل سیگیریترین جهتبه مه  شودمیتالش 

 .پرداخته شودالمللی ای و بینپیرامونی، منطقه

 

 عربستان در محیط پیرامونی های گیریو جهتمسائل . 8

 اتنه ع ترین مسائل سیاست خارجی عربستان در محیط پیرامونی خود یدنی ش ه جزیر  عربیمه 

ترین دهی به اتحادیه خلیج فارس. اصلیپایان دادن به بحران یمن، مهار انقالب بحرین و شکل از

است متغیرهای مستقل در سی

منابع )خارجی عربستان 

(سیستمی یا خارجی

کاهای امریویژگی آنارشیک نظام بین الملل و نوسان در سیاست: های نظام بین المللها و پویشویژگی•

نطقه ایهای مای به نفع ایران و رونه بحرانتغییر در موازنه قهرت منطقه: های نظام منطقه ایها و پویشویژگی•

ست متغیرهای میانجی در سیا

منابع )خارجی عربستان 

(داخلی

دولت پادشاهی•

دولت وهابی•

دولت رانتیر•

دولت ش ه جزیر  ای•

اصول و اهداف کالن 

نسیاست خارجی عربستا

(جزیر  عربیدر ش ه)برتری جویی پیرامونی •

سازی منطقه ایموازنه•

وهابی-مرکزگرایی اسالمی•

سازی راه ردی بین المللیائتالف•

ستیزیدموکراسی•
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شامل حفظ و تقویت ره ری عربستان در  نیزهای ریاض در این حوز  گیریاههاف و جهت

های بیرونی رقیب و متخاص  در این آفرینی قهرتجزیر  عربی و مماندت از ورود و نقشش ه

 .هستنهحوز  

عربستان نتوانسته به اغلب اههاف اعالمی خود در حمله از جمله  ،در خصوص یمن

بازگردانهن دولت هادی و خارج ساختن دولت از کنترل انصاراهلل و جریان صالح دست یابه و 

هایی از این کشور بخش کردندر محاصر  و اعمال فشار بر نیروهای داخلی یمن و خارج  صرفاً

 های مادی باالی جنگبا توجه به هزینه ،اک  توفیق یابه. از سوی دیگرهای حاز کنترل جریان

ای با این کشور در تهاوم جنگ، افزایش یمن برای عربستان، عهم همراهی مناسب منطقه

 انهازیالمللی بر این کشور، ادامه جنگ با چش های انسانی جنگ و اعمال فشارهای بینهزینه

اینکه عربستان بهون دستاوردهای حهاقلی به خصوص در  م ه  برای ریاض دشوار است. ضمن

المللی حاضر به پایان دادن به جنگ ای و بینحوز  امنیتی و حهاقلی از حفظ حیثیت منطقه

ر به شهن این کشوت هیل ،ترین نگرانی عربستان در یمن در بلنهمهتمه  ،نیست. با این حال

است. بر  ریاضها و مشکالت امنیتی برای هحوز  نفوذ جمهوری اسالمی ایران و ایجاد دغهغ

یاست ترین مسئله ستوان گفت بحران یمن و چگونگی پایان دادن به آن به اصلیمی ،این اساس

 خارجی عربستان در حوز  نزدیک آن ت هیل شه  است.

های اصلی مشیترین بازیگر ت هیل شه  و خطعربستان سدودی به اصلی ،در بحران بحرین

 ،نیروهایش کردن رداونگی مهار انقالب مردمی در این کشور را ترسی  و با ودر خصوص چگ

گانه آن یدنی مردمی های سهبه اجرای آن کمک کرد  است. انقالب بحرین با توجه به ویژگی

بودن و مطال ه ایجاد نظام سلطنتی مشروطه، اکثریت شیدی جمدیت بحرین و ویژگی شیدی غالب 

ها به عنوان تههیهی امنیتی استراتژیک آن برای ایران از سوی سدودیجن ش مردمی و نتایج 

شود و باعث تالش عربستان برای مهار و کنترل آن شه  است. به رغ  موفقیت نس ی تلقی می

 ، این جن ش هنوز به صورت کاملبحرین حکومت بحرین و عربستان در فرسایش انقالب مردمی

از انگیز  الزم برای تهاوم  ،ها و اعمال فشارهاحهودیتمهار نشه  و اکثریت مردم با وجود م

انقالب مردمی بحرین مدضل و چالشی متهاوم و بلنهمهت  ،انقالب برخوردارنه. بر این اساس

 شود.برای ریاض محسوب می
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برای ایجاد  1100های پس از طر  ت هیل شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه در سال

  ای از سوی عربستان مطردر مقابل مشکالت داخلی و تههیهات منطقههمکاری و انسجام بیشتر 

های مشابه های سیاسی و چالشها بر اساس نقاط مشترک نظامشه. این طر  از منظر سدودی

این کشورها مطر  شه  است، اما از سوی کشورهایی ماننه قطر و عمان به عنوان طرحی برای 

 1107 بحران قطر در سال شود. خلیج فارس تلقی می ها در حاشیه جنوبیتسلط بیشتر سدودی

ر د ،های خودپذیریو آسیب «دولت کوچک»های رغ  داشتن مشخصهنشان داد که این کشور به

تا  و ضمن اینکه کویتدهه. توجهی را از خود نشان میهای عربستان مقاومت قابلبرابر خواسته

تنها بحرین به صورت جهی از این طر   و موضدی میانی در این خصوص داشته حهی امارات

ها نیز با مشکالت تحقق این ههف سیاست خارجی سدودی ،حمایت کرد  است. بر این اساس

   جهی روبروست.

 

 ای عربستانمنطقه یهاگیریجهتو مسائل . 1

ای و عربی در به عنوان ههف کالن عربستان در محیط منطقه ،سازی در برابر تههیهموازنه

ها در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران را به شرایط حاضر ابداد متدهدی دارد. سدودی

وان تمی ،کننه و بر این اساسترین تههیه برای امنیت ملی خود محسوب میعنوان اصلی

ا ای عربستان ت هیل شه  است. لذبخش سیاست منطقهگفت مقابله با ایران به اصل نظام

در  سازیمقابله با ایران و موازنه ،مسئله اصلی پیش روی نظام سدودی در شرایط کنونی

 تالش برای ایجاد ،ترین آنکه ابداد مختلفی یافته است و مه  است؛برابر تههیهات آن 

ی که در شرایطکوشه عربستان می ،عربی در برابر ایران است. در این راستا -ائتالف سنی

یت با تث  هستنه، های سنتی عربی ماننه عراق و مصر با بحران و چالش مواجهاغلب قهرت

به عنوان ره ر جهان عرب نمودار شه  و از این  ،هاموقدیت محوری خود در میان عرب

 جایگا  برای مقابله با ایران استفاد  کنه.

ایران  سنی در برابر -گسترد  عربی تالش عربستان برای ره ری جهان عرب و ایجاد ائتالف

توان عهم موفقیت ریاض ها را میترین این چالشهای مختلفی روبرو شه  است. مه با چالش
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های سیاسی و ای دانست. به رغ  حمایتدر همرا  ساختن قاهر  با خود در مدادالت منطقه

ای به در مسائل منطقهنظرهای دو کشور اقتصادی جهی عربستان از السیسی در مصر، اختالف

ی که موضوع ؛خصوص بحران سوریه باعث تشهیه تنش و اختالفات بین دو کشور شه  است

و  سدودی های محوری جهان عرب برای پذیرش ره ری عربستانگر عهم تمایل دولتنشان

دگرگونی در  ،(. مسئله مه  دیگر4-۹: 0۹۳۱های آن در منطقه است )اسهی، انط اق با سیاست

ای ترکیه با توجه به تههیهات ناشی از بحران سوریه برای این کشور و تالش برای رد منطقهرویک

موضوعی که به منزله  ؛همراهی و همکاری با روسیه و ایران برای پایان دادن به این بحران است

ای ریاض برای مقابله با ایران محسوب های منطقهعهم همراهی جهی و مستمر ترکیه با طر 

 .شودمی

ی ای در غرب آسیا به عنوان یکهای منطقهکوشش عربستان برای افزایش اثرگذاری بر بحران

که به خصوص بر دو بحران  ،شودای محسوب میدیگر از اههاف این کشور در سطح منطقه

عربستان حمایت حهاکثری از مدارضان برای  ،سوریه و عراق متمرکز است. در بحران سوریه

یجاد تغییر ا ،ترین پیامه این تغییر احتمالی برای ریاضدن ال کرد  است. مه تغییر نظام اسه را 

شود. اما با ای و کاهش جهی نفوذ ایران در منطقه شامات تلقی میجهی در موازنه قهرت منطقه

دور  ودستاوردهای جهیه دولت سوریه به خصوص در خارج کردن حلب از کنترل مدارضین 

 های فزاینه  در این حوز ، عربستان با ناکامی و دشواریسوریه درشهن تغییر نظام از دسترس

گر تهاوم رویکرد عهم پذیرش است. در خصوص عراق نیز رویکرد عربستان نشان شه مواجه 

های سیاسی نوین در این کشور و تالش مستمر برای تغییر یا تدهیل ساختار قهرت در واقدیت

ریاض کاهش نفوذ ایران و تضدیف تدامالت و این کشور است. در این حوز  نیز برای 

به عنوان اولویت اصلی  111۹های پس از های راه ردی بین تهران و بغهاد در سالهمکاری

ه در مقایسه با گذشت ،ههفی که با توجه به دستاوردهای دولت عراق در برابر داعش؛ مطر  است

 امکان کمتری برای تحقق دارد.

گرا ماننه داعش، ایجاد روابط تاکتیکی و های افراطگرو  زمقابله با تههیهات ناشی ا

های اخوانی منطقه و تقویت روابط و تدامالت با رژی  اسرائیل به عنوان شه  با جریانکنترل

ه. در خصوص نشوسه موضوع مه  دیگر مورد اهتمام عربستان سدودی در منطقه تلقی می
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ها در سیاست گیری عربستان از این جریان رغ  بهر، بهگرا و تروریستیهای افراطجریان

 ای قابل انکار نیستها به خصوص در فضای جهیه منطقه، تههیهات ناشی از آنای خودمنطقه

انه. در ها مواجهها و کاهش تههیهات ناشی از آنها با مدضل کنترل این گرو و سدودی

ن دادتقابلی دوران ملک ع هاهلل و قرار خالف سیاست کامالً ، برهای اخوانیخصوص جریان

یکی گیری تاکتدور  ملک سلمان بهر ابتهای های تروریستی، در ها در فهرست گرو این جریان

ه ر ایران مورد توجای سنی در برابکردن ائتالف منطقهها برای منسج از روابط با این جریان

 ال ها در ققطر و رویکرد تهاجمی سدودیقرار گرفت. اما با ایجاد بحران در روابط عربستان و 

سیار ها در آینه  منطقه بگیری تاکتیکی عربستان از اخوانیرسه بهر جریان اخوانی، به نظر می

 دشورا خواهه بود.

ای همچنین تقویت تدامالت و روابط با رژی  اسرائیل به عنوان بخشی از سیاست منطقه

ای ایران و تههیهات مشترک آن برای ت منطقهافزایش قهر نس ت بهاز نگرانی  ،عربستان

های و تردیههای مقامات سدودی در خصوص آینه  همکاری ،ریاض و تالویو از یک سو

 از سوی دیگر، راه ردی بین عربستان و امریکا و لزوم جستجوی شرکای راه ردی جهیه

 شود.ناشی می

 

 المللی عربستانبین یهاگیریجهتو مسائل. 1

توان حفظ و بازسازی ترین مسئله سیاست خارجی عربستان را میمه  ،المللیبیندر سطح 

ه ترین نقطهای راه ردی با امریکا دانست. شراکت راه ردی با امریکا اصلیشراکت و همکاری

 ،0۳71 گذشته از تجربه تحری  نفتی دههاما  .امنیت ملی عربستان در قرن بیست  بود  است یاتکا

های راه ردی دو کشور با ابهامات و تردیههای مهمی روبرو شه  بده همکاری به 1110از سال 

های بده از یازد  س تام ر چنهین مسئله جهیه وارد تدامالت امریکا در طول سال ،است. در واقع

 ،که نتیجه آن ؛و عربستان شه و آینه  شراکت راه ردی دو کشور را با تردیههایی مواجه کرد

عناصر  ها وگیرنهگان سدودی است. ارت اط عربستان با جریانی تصمی آشفتگی امنیت روان

های اساسی عربستان در زمینه ها و چالشها، ضدفگرا و تروریستی و حمایت از آنافراط

دموکراسی و نهاشتن ساختار سیاسی مهرن و کارآمه و سپس گرایش امریکا به مهاخله کمتر در 
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روابط ریاض و  ،مسائلی بود  که از منظر ره ران سدودی ترینمنطقه و چرخش به شرق از مه 

احتمال نزدیکی  ،واشنگتن را در مدرض مخاطر  قرار داد  است. ضمن اینکه در دور  اوباما

یل ها در این عرصه ت هسدودی به دغهغه جهیهی برای ،ایتوافق هسته نتیجهامریکا به ایران در 

 شه.

ها امیهوارنه تا دو کشور بر اساس منافع واقدی و سدودی ،با به قهرت رسیهن دوناله ترامپ

از تردیههای حاک  بر روابط بکاهنه و به سمت بازسازی کامل شراکت  ،گرایانهرویکردهای عمل

سفر ترامپ به ریاض به عنوان نخستین مقصه رئیس جمهور امریکا و اندقاد استراتژیک برونه. 

های دموکراتیک و حقوق وجهی ترامپ به چالشتضمن بی ،توافقات گسترد  بین دو کشور

ها، بسترهایی را برای افزایش تدامالت و تحکی  روابط استراتژیک بین ریاض و بشری سدودی

های عهم اطمینان از تهاوم رویکرد یا خود دولت ترامپ و واکنش ،واشنگتن ایجاد کرد. با این حال

هیه امریکا تردیههایی را در این خصوص المللی در ق ال سیاست خارجی دولت جداخلی و بین

 کنه.ایجاد می

ا ها تقویت روابط برغ  تمرکز ریاض بر بازسازی روابط با واشنگتن، برای سدودیبه

ها برای تضمین امنیت ملی خود های بزرگ دیگر و تقویت اتصاالت استراتژیک با آنقهرت

گسترش و تهاوم  1100های پس از تر واجه اهمیت است. عربستان از سالنیز در سطحی پائین

. این   استروابط با چین را به خصوص در عرصه اقتصادی و تجاری مورد توجه قرار داد

های انتهایی ریاست جمهوری باراک اوباما بر تقویت روابط با کشور همچنین در سال

های کاریهای موجود در همکشورهای اروپایی ماننه فرانسه و انگلستان به منظور ج ران نقص

گیری از این کشورها برای به ود امنیت خود به راه ردی با امریکا ت کیه کرد  است و به بهر 

داالنه آفرینی فرغ  نقش، بهکنه. عالو  بر اینفکر می یشهای راه ردی خوعنوان یکی از گزینه

امل ها، ریاض درهای همکاری و تدروسیه در منطقه در تدارض با منافع و اههاف سدودی

سیاست خارجی مسائل  1 نمودار به صورت تمام و کمال ن سته است. احتمالی با مسکو را

 دهه.عربستان را نشان می
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 مسائل سیاست خارجی عربستان. 1نمودار 

 
 

 گیرینتیجه
 دههبررسی سیاست خارجی عربستان سدودی در چهارچوب رئالیس  نوکالسیک نشان می

ای به عنوان متغیرهای مستقلی است که سیاست المللی و منطقهبینهای نظام ها و پویشویژگی

های در ها به عنوان مؤلفهتوان از عمه  آنمتغیرهایی که می ؛دههخارجی این کشور را شکل می

ر سیاست نوسان د ،المللحال تغییر و نوسان یاد کرد. این متغیرها شامل ویژگی آنارشیک نظام بین

ها در منطقه غرب ای و رونه بحرانخارجی آمریکا و همچنین تغییرات در موازنه قهرت منطقه

بلکه از  ،آسیاست. اما ت ثیرگذاری این متغیرها بر سیاست خارجی عربستان نه به صورت مستقی 

که  ،گیردهای درون جد ه سیا  دولت به عنوان متغیرهای میانجی صورت میطریق مؤلفه

ای بودن دولت در عربستان. در جزیر ترین آنها ع ارتنه از پادشاهی، وهابی، رانتیر و ش هعمه 

در سیاست  گیرنه  اصلیثابت هستنه، تغییر پادشا  به عنوان تصمی عمهتاً حالی که این متغیرها 

حفظوبازسازی-
اباستراتژیکشراکت
امریکا

بایامنیتروابطتقویت-
اروپاییکشورهای

ادیاقتصروابطاستمرار-
چینبا

وهاکانالحفظ-
باتداملهایفرصت
روسیه

مسائل بین المللی 

ایرانبامقابله-

هایبحرانبراثرگذاری-
منطقه ای

تههیهاتکنترل-
منطقه ایتروریستی

ابتاکتیکیهمکاری-
اخوانیهایجریان

باتدامالتگسترش-
اسرائیلرژی 

مسائل منطقه ای

اتحادیهبهدهیشکل-
فارسخلیج

بحرانبهدادنپایان-
یمن

انقالبفرسایشومهار-
بحریندرمردمی

مسائل پیرامونی
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ف را لهای عربستان در سطو  مختای متغیر است که تغییرات در برخی سیاستمولفه ،خارجی

 کنه.ت یین می

های باال به عنوان منابع سیاست خارجی عربستان اشار  شه، اصول و در حالی که به مؤلفه

های سیاست گیرهای آن به عنوان خروجیاههاف کالن سیاست خارجی و مسائل و جهت

ترین اصول و اههاف سیاست خارجی عربستان شونه. مه خارجی این کشور محسوب می

 ،جویی پیرامونی یا تالش برای تسلط بر محیط امنیتی ش ه جزیر  عربیبرتریع ارتنه از 

ای با ت کیه بر ایجاد موازنه در برابر تههیهات که در حال حاضر از نظر سازی منطقهموازنه

وهابی به مفهوم نفی تکثرگرایی -مرکزگرایی اسالمی ،ها در ایران متجلی شه  استسدودی

لمللی اسازی بینائتالف ،وهابی از اسالم و ادعای ره ری جهان اسالم اسالمی و ت کیه بر قرائت

های بزرگ و دموکراسی های راه ردی با قهرتبه مدنای حفظ و تقویت شراکت و همکاری

 های مردمی و انقالبی.ها و نظامستیزی با محوریت مقابله با جریان

های حوالت جهیه در عرصهعربستان سدودی در پرتو اصول و اههاف باال و در نتیجه ت

ها ع ارتنه از ترین آنسیاست خارجی خود با مسائل متدهدی مواجه است که مه در  ،مختلف

یام مهار و فرسایش ق ، پایان دادن به بحران یمن،ت هیل شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه

تی ترل تههیهات تروریسکن ،ایهای منطقهاثرگذاری بر بحران ،مقابله با ایران ،مردمی در بحرین

ازسازی ب ،گسترش تدامالت با رژی  اسرائیل ،های اخوانیهمکاری تاکتیکی با جریان ،ایمنطقه

تمرار روابط اس ،ییت روابط امنیتی با کشورهای اروپاتقوی ،و حفظ شراکت استراتژیک با امریکا

 . های تدامل با روسیهها و فرصتحفظ کانال و اقتصادی با چین
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