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 "رقص  شمشیر در صحرای نفت؛ ای عربستانسیاست خارجی نوین منطقه"

 علیرضا مکی 

 المللپژوهشگر روابط بین

 چکیده  

 تبعسیاست خارجی دولت عربستان به  1001از دوران بعد از یازدهم سپتامبر  ویژههای گذشته و بهطی سال

و  ایتحول عمده در مناسبات منطقه دوبا  ویژهبه این مسئله ت قابل توجهی نمود.تغییرا ،ایتغییرات منطقه

توان مسئله بهار عربی در دهه دوم ای را میترین تحول منطقهمهمت داخلی عربستان سعودی همراه شد؛ مناسبا

 ،ولیعهد جوان این کشور ،باید به قدرت رسیدن محمد بن سلمانهم تحول داخلی را  و قرن بیست و یکم دانست 

های کلیدی رفتار لفهؤترین مدر این نوشتار سعی بر این است که مهم. بای داخلی برشمردبا غلبه بر رق

 . گذاری خارجی عربستان سعودی در دوران محمد بن سلمان را مورد بررسی قرار دهیمستسیا

 مقدمه

ن و وها معلول جوانب گوناگیچیدگیپ ینبرخوردار است که ا یخاص یهایچیدگیعربستان از پ یخارج یاستس

عنوان نگهبانان در جهان اسالم به ی. نقش خاندان حاکم سعوداستکشور  ینا یخارج یاستمتفاوت س یهانقش

 ،یکابا غرب و آمر یمانیپهمن، آ ونگوناگ یهاو نحله یتوهاب یجکشور در ترو یننقش ا، یاماکن مقدس اسالم

بر  عربستان ییآن بر توانا یرثأاز آن و ت یناش یمال یینفت و توانا یممنابع عظ ،فارس یججنوب خل مهمقدرت 

ه ک استکشور در سطح منطقه و جهان اسالم  ینمتفاوت اهای غیره، نقشخود و  یامنطقه یهایاستبرد سیشپ

این واقعیت که سیاست خارجی سنتی  ین جوانب قدرت در کنارا .نمایدیم یفعربستان را تعر یخارج سیاست
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های  رو در درگیری کاری و دوری ازمبتنی بر حزم و محافظه رد و پس از آنجنگ سعربستان سعودی در طول 

های ای میان قدرترو تعریف شده  بود  به این کشور نقش مرجع و داور نهایی در بسیاری از اختالفات منطقه

یج فارس شورای همکاری خل چارچوبتوان به تالش  عربستان در عنوان مثال میبه. رقیب را واگذار کرده بود

ای از جزایر مانند بر سر مجموعه 1891ها میان بحرین و قطر که در سال منظور جلوگیری از تشدید درگیریبه

کیلومتری  101واقع در  1های الزبارهواقع در غرب سواحل قطر و در داخل خلیج بحرین و نیز بیابان 1جزایر االحوار

در دوران پس از انقالب اسالمی ایران که  این مسئله مخصوصاً 3. شمال دوحه پایتخت قطر قرار دارد اشاره نمود

یمان سیاسی نظامی غربی در جلوگیری از گسترش کمونیسم به ای خود در پجمهوری اسالمی از نقش منطقه

 شد.نمود بیشتری برخوردار نمود  از اهمیت و  یگیرکنارهجنوب 

اه مذهبی و سیاسی آن و در نتیجه قدرت نرم این کشور در دلیل جایگدلیل قدرت مالی سعودی و نیز بهدر واقع به

ای نیز عربستان نیازی به دخالت مستقیم در نبردهای های منطقهترین لحظات رقابتجهان عرب حتی در سخت

در این  نمود.های درگیر قدرت خود را اعمال میمیان طرفعنوان یک میانجی به ت و عمدتاًای نداشته اسمنطقه

میالدی  1890ها میان سودان و مصر در دهه های این کشور به جلوگیری از تشدید درگیریتوان به تالشزمینه می

های قدرت نرم این کشور و توانایی دلیلاین مسئله از سویی به ل برداشت از رود نیل اشاره نمود.قابابه بر سر حق 

. در این دوران که اوج دوران بودمیسعودی های مالی عربستان دلیل تواناییسیاسی آن و از سویی دیگر به

و  ایبود عربستان سعودی با پشتوانه قدرت نظامی متحدان منطقهکاری سعودی در سیاست خارجی میمحافظه

 برد. های خود در سطح منطقه را به پیش میپهلوی در ایران و امریکا سیاسترژیم  ای خود نظیر فرامنطقه

تر شدن سیاست در چند سال اخیر شاهد تهاجمی انقالب اسالمی ایران و مخصوصاً این در حالی است که بعد از

های های مستقیم نظامی این کشور در درگیریای و حتی دخالتخارجی عربستان سعودی در عرصه منطقه

 ایم . ای بودهمنطقه

                                                           
1 AL AHWAR ISLANDS 
2 AL ZUBARAH 
3 https://www.aljazeera.com/news/2117111/bahrain-opens-border-dispute-qatar-171111162112271.html 
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 ؛توان به سه دورهرسد که سیاست خارجی عربستان را میطور کلی به نظر میبه

 ؛ان جنگ سرد تا انقالب اسالمی ایران دور -1

 ؛به قدرت رسیدن محمد بن سلمان دوران وقوع بهار عربی در منطقه و انقالب اسالمی ایران تا  -1

  بندی نمود. کنون تقسیمار عربی تابهوقوع  -3

یسم نداشت که در دوران جنگ سرد هدف اولیه و اصلی عربستان سعودی مبارزه با نفوذ جریانات کموباید به یاد 

ابراین در این دوران ما شاهد سیاست منظور تثبیت قدرت داخلی خود داشت. بنعربیسم متمایل به چپ بهو پان

ی پ  ای هستیم که عربستان با استفاده از نفوذ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خود درکارانهمحافظه خارجی نسبتاً

 در دوره دوم. نفوذ شوروی در منطقه بوده استنمودن منظور مسدود جلوگیری از ایجاد شکاف میان همسایگان به

؛خطر انقالب اسالمی در ایران نیز ا پایان جنگ و سپس فروپاشی شورویاما از پیروزی انقالب اسالمی در ایران  ت

شود عربستان از طبع آرام و صبور ای که موجب میشود. مسئلهای عربستان افزوده میبه مشکالت سیاست منطقه

د. تشکیل گیرالمللی در پیش میتری را در قبال ایران و تحوالت بینفاصله بگیرد و دیپلماسی تهاجمی خود کمی

ای درگیر جنگ و نیز سازی قدرت ایران و عراق دو قدرت  منطقهمنظور موازنهشورای همکاری خلیج فارس به

رابر تهاجمات عراق از جمله این موارد منظور حفاظت از این کشور در بدعوت از نیروهای امریکایی و متحدانش به

 .استشوروی از جمله همین اقدامات  طور کمک به مجاهدین افغانی در نبرد علیهو همین است

غیر از دوره کوتاهی در دوره که عربستان سعودی بعد از فروپاشی شوروی نیز به  استنکته بسیار مهم این 

. تا آنجا که این کشور تا است خود در برابر ایران خودداری نمودیل سیهای هاشمی و خاتمی در ایران از تعددولت

رفین حصول توافق میان ط ترین موانععالوه یک یکی از اصلیبه پنجگروه  ای میان ایرانتوافق هسته ءپیش از امضا

مار ه شدیگر بای یک.  این مسئله با توجه به این واقعیت که ایران و عربستان همواره رقبای منطقهبوده است

 .رفتند چندان جای تعجب نیستمی

 اما در دوره سوم با به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز و پسر کوچکش، محمد بن سلمان تحت عنوان ولیعهد 

ورد تنفر ای مو نیز انعقاد توافق هسته، یمن و عراق لیبی ،تحوالت مرتبط با بهار عربی در سوریه گیریمقارن با اوج
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دید های جدیدی را پیش روی خود میها و چالشاین کشور فرصت. استهای غربی ایران و قدرتها میان سعودی

مدت های بلندمین اهداف و درخواستأمنظور تابزارهای امنیتی و نظامی این کشور بهکه نیازمند فعال شدن 

 . استسیاست خارجی این کشور 

 سطوح تحلیل در سیاست خارجی نوین سعودی

المللی ای و بینها باید در سه سطح تحلیل داخلی منطقهربستان سعودی را نیز مانند سایر دولتسیاست خارجی ع

هم بررسی نمود. در واقع در سیاست خارجی نوین عربستان سعودی مانند دوران قبل این سه سطح تحلیل از به

در کتاب خود  4ور که میلر و جونزط. هماناستبازتولید خود برخوردار  پوشانی الزم برای تداوم و پیوستگی و هم

نمایند در صورت عدم همراهی تشریح می 1881گذاری خارجی در جهان سوم در سال با عنوان راهنمای سیاست

م ها دچار عدگذاریاین سیاستها، گذاری خارجی دولتپوشانی میان این سه سطح تحلیل در بررسی سیاستو هم

رو الزم است که ما سیاست خارجی عربستان را در . از اینف خواهند شددر مرحله تعیین اهدا انسجام و شکست

 پیوند با این سه سطح تحلیل دنبال نماییم.

یابی به این اهداف دست به ترین اهداف هر بازیگر را شناخته و بر اساس دستما در این سطوح تحلیل باید مهم

 ترین اهداف عربستان در سیاسترسد مهمرو به نظر میاز این گذاری بازیگر مورد نظر بزنیم.تحلیل نظام سیاست

 .و منطقی در این سطوح دنبال نمود دارخارجی و داخلی را در ارتباطی معنی

 سطح تحلیل داخلی 

سطح داخلی این تغییرات در بخشی از تغییرات در سیاست خارجی عربستان در دوران جدید را باید ناشی از  

در کتاب معروف خود  1طور که ونتجو نمود. در واقع همانوطح خاندان حاکم جستهای قدرت در سکشور و بازی

نمایند دلیل بخشی از طور سایر نظریات انتقادی ذکر میو همین 1المللهای اجتماعی در سیاست بیننظریهبا نام 

                                                           
4 Miller & jones 
1 Alexander Wendt 
6 Social Theory of Internationl politics 
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رسد که بازی قدرت در جو نمود. در این راستا به نظر میوها را باید در سطح داخلی جسترفتارهای خارجی دولت

ها محمد بن سلمان ولیعهد این کشور شرایط آن رأسعربستان و به قدرت رسیدن نسل جدید رهبران این کشو در 

 . جهت دوران گذار آماده نموده است ی برای آماده شدن عربستانأر

پایین قبلی وی در های شخصی خود از قبیل جوان بودن و جایگاه ویژگی به در واقع محمد بن سلمان با توجه

 داند که از ناحیه رقبایتر نسل دوم نظیر بن نائف میگان مسنداالنی رسیدن به قدرت نسبت به شاهزصف طو

رو بن سلمان با تدارک دیدن بازی پیچیده قدرت درون از ایناست. پذیری درون خانواده به شدت دچار آسیب

رو در و از این 9در غرب به شاهزاده مبارزه با ترور معروف بود خانواده با کنار زدن افرادی نظیر محمد بن نائف که

عنوان جایگزین وی مطرح نماید و توانست خود را به، های امنیتی غربی دارای هواداران بسیاری بودمیان سازمان

ادشاه زند پفرمانده گارد ملی و فر اهللدر این میان با کنار زدن متحدان وی از مناصب کلیدی از جمله متعب بن عبد

 .اهلل خود را به مقام ولیعهدی برساندعبد فقید پیشین ملک

 هایاین در حالی است که با کاهش قیمت .مایدنپذیر حس میای آسیبرو بن سلمان جوان خود را در نقطهاز این

شد و  ایو نیز جنگ در یمن اقتصاد عربستان نیز دچار مشکالت عدیده 1019تا  1011های نفت در فاصله سال

ه های مذهبی بگیریاین در حالی بود که جمعیت جوان عربستان نیز در نتیجه مشکالت اقتصادی و نیز سخت

تور کار بن سلمان قرار گویی به چنین مسائلی در دسبرای پاسخ دقیقاً 1030تحرک افتاده بودند. برنامه راهبردی 

 توانههای درون خاندانی سعی دارد پشدر رقابتپذیری خود . در واقع بن سلمان جهت جبران آسیبگرفته است

 رساند:راه  ممکن به انجام می پنجسئله را از . وی این ماجتماعی خود را افزایش دهد

 اموال مسئوالن و شاهزادگان فاسد  مبارزه با فساد و ضبط -1

 های مذهبی و محدود نمودن روز افزون روحانیت وهابی در عربستان گیریکاهش سخت -1

 های اجتماعی آزادیافزایش  -3

                                                           
7 https://www.dailysabah.com/mideast/2117116122/profile-saudi-arabias-prince-of-counter-terrorism-
mohammed-bin-nayef 
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 منظور ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به نفت گذاری خارجی  بهجذب سرمایه -4

 گرایی ضد ایرانی در منطقه متحد نمودن جامعه پیرامون ملی -1

اسی منظور تقویت موضع سیها عمده راهبردهایی هستند که بن سلمان جهت تقویت پشتیبانی اجتماعی خود بهاین

 . دهندقدرت بر سر جانشینی را تشکیل می وی در طول رقابت

در واقع بن سلمان قصد دارد با دستگیری و بی آبرو نمودن و ضبط اموال شاهزادگان و مسئولین و تجار بلند مرتبه 

حساب هلل بهاهای رقیب مانند ولید بن طالل که از متحدین سیاسی بن نایف و متعب بن عبدوابسته به جریان

نماید و از سوی دیگر با جلب های رقیب را فراهم میمینه تضعیف سیاسی و اقتصادی جریاناز سویی ز ،آمدمی

 . خود را در سطح جامعه فراهم نمایدنظر مردم زمینه تقویت موضع سیاسی و اجتماعی 

ز یهای مدنی و نزادیآهای رو به افزایش نسل جوان و زنان این کشور برای از سوی دیگر وی با توجه به درخواست

های اجتماعی و حقوق بشر کنترل خود و نیز در جهت ترمیم چهره این کشور در حوزهگیری مذهبی کاهش سخت

. این مسئله در های مذهبی در جامعه کاسته استگیریرا بر نهادهای مذهبی این کشور افزایش داده و از سخت

افزایش نفوذ بن سلمان در جامعه و  تواند ضمنمیکنار کاهش قدرت پلیس مذهبی و باز نمودن فضای جامعه 

 . این مسئله دران خارج را نیز تغییر دهدهای داخلی و خارجی وی چهره عربستان در جهتقویت پشتیبانی از طرح

های عظیم صورت گرفته در بحث آموزش ابتدایی و آموزش عالی نیروی کار جوان عربستان را گذاریکنار سرمایه

. ضمن نمایدبینی شده است آماده میعربستان پیش 1030ین کشور که در برنامه برای اقتصاد در حال ظهور ا

های غربی های اجتماعی و آموزش و بهداشت با تغییر چهره عربستان در رسانهگذاری در حوزهکه سرمایهاین

این کشور  1030گذاری مستقیم خارجی در این کشور باشد که در برنامه ساز افزایش جذب سرمایهتواند زمینهمی

 . بینی شده استپیش

گذاری مستقیم خارجی در عربستان ارتباط های سرمایههای مثبت جهت ایجاد فرصتدر واقع ایجاد زمینه

ین کشور ل در نظام اقتصادی اترین هدف داخلی بن سلمان یعنی کاهش وابستگی به نفت و تحوتنگاتنگی با اصلی

یر را نیز پذهای تجدیدبستگی به نفت توانایی این کشور در تولید انرژی. بن سلمان قصد دارد ضمن کاهش وادارد
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میلیارد دالری  100. از جمله قرار داد های خارجی بسیاری برخوردار استافزایش دهد که در این راستا از حمایت

های گاهعه نیروگذاری بر روی توسترین مزرعه خورشیدی در جهان و یا سرمایهبا سافت بانک ژاپن جهت تولید بزرگ

تک های جهانی در محصوالت هایطور بن سلمان توجه خود را برای مشارکت در رقابت. همینای این کشورهسته

کرانه دریای سرخ از این جمله گذاری برای ساخت شهر پیشرفته نئوم در را نیز افزایش داده است که سرمایه 9

 . است

جهش اقتصادی و مشارکت در تحول اقتصادی این  برایین کشور سازی نسل جوان امادهآهمه این مسائل جهت 

ی گیرد که با چاشنکاهش وابستگی کشور به نفت و نیز مبارزه با معضل بیکاری صورت می راستایکشور در 

بن سلمان در سطح جامعه  ساز افزایش حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعیهای تدریجی اجتماعی زمینهسازیآزاد

 . خواهد شد

های دربار طور که ذکر شد بن سلمان جهت افزایش مقبولیت خود و تقویت موضع سیاسی خود در رقابتهمان

در این راستا مبارزه با  گرایی مقبولیت خود را در سطح جامعه باالتر برده وسعی دارد با تشدید احساسات ملی

و جهان  ایز رقابت با ترکیه در سطح منطقهو نی ای ایران علیه استقالل و حاکمیت سعودیادعایی منطقه تهدیدات

رو جنگ در یمن و یا حمایت از . از ایناستها طلبی سعودیس استقاللبهترین بهانه جهت تقویت ح اسالم 

 عنوان بخشی از بازی قدرت داخلی عربستان نیز تفسیر نمود.توان بهشورشیان مسلح ضد دولت اسد را می

ستان یک هدف اصلی مستقل جهت تقویت موضع توان در سیاست داخلی عربطور که ذکر شد میبنابراین همان

 ی را شناسایی نمود که عبارتند از:بن سلمان در ساختار قدرت عربستان و سه هدف وابسته به هدف اصل

 گذاری خارچی با هدف تحول در نظام اقتصادی عربستانکاهش وابستگی به نفت و جذب سرمایه -1

 سرمایه اجتماعی حکومت بن سلمان در سطح جامعه تقویت  -1

 تقویت احساسات ناسیونالیستی ضد ایران در عربستان و منطقه  -3

                                                           
7 High Tech 
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این سه هدف در کنار هم جهت کمک به هدف اصلی مجموع اهداف عربستان تحت حاکمیت بن سلمان را شکل 

  .دهندمی

 ایسطح تحلیل منطقه

ل جنگ سرد و حتی پس از آن از سنتی خاص در سیاست خارجی طور که ذکر شد عربستان سعودی در طوهمان

این  .ای بودکاری و عدم درگیری مستقیم در نبردهای منطقهمحافظه، نمود که شاکله اصلی آن احتیاطپیروی می

ده ای را بر عهدر دوران رژیم گذشته ایران که مسئولیت حفاظت و حمایت از نظم امنیتی منطقه مسئله مخصوصاً

طرف عنوان یک داور و منجی بیاز نمود بیشتری برخوردار بود و از این جهت عربستان در سطح سیاسی بهداشت 

نمود و نقش امنیتی دفاعی ایران را در سطح سیاسی امنیتی تکمیل ای نقش ایفا میدر بسیاری از اختالفات منطقه

اسالمی در ایران و نیز تهاجم شوروی به افغانستان  اما خروج ایران از محور غربی در منطقه با وقوع انقالب 8نمود.می

تری را در های انقالبی در منطقه باید نقش بیشتر و فعالمنظور جلوگیری از انتشار اندیشهعربستان سعودی به

 . گرفتپیش می

های عملی سیاست خارجی سنتی خود ها سعی داشتند با نشان دادن جنبهدر این دوران گرچه همچنان سعودی

اما از سوی دیگر الزامات محیط جدید  ،های سیاست خارجی این کشور را حفظ نمایندوفاداری خود به سنت

. نمود این تحول در نمودمیای تر در موضوعات منطقهها عربستان سعودی را وادار به دخالت فعالای آنمنطقه

ارتش سرخ و نیز حمایت از عراق در  را در حمایت از مجاهدین افغان در نبرد علیه هاسیاست خارجی سعودی

 . توان مشاهده نمودجنگ علیه ایران و نیز تشکیل شورای همکاری خلیج فارس می

ها جهت مهار ای سعودیهای استراتژی منطقهاز سوی دیگر عملیات طوفان صحرا و از میان رفتن یکی از پایه

تر چه فعالان و عراق موجب شد که عربستان هرلیه ایرگانه عمهار دو ایران و در دستور کار قرار گرفتن استراتژی

                                                           
9 Robby .C.Barret ,The Great Middle East and Cold War,  mc milan London 2117 
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تراتژی توانست این اسچرا که عربستان یگانه قدرتی در منطقه بود که می ؛تر شودای فعالدر مسائل امنیتی منطقه

 10را در جنوب خلیج فارس به پیش ببرد.

ز ای و امنطقه ،سنتی اسی، نظامی،های سیخروج  جمهوری اسالمی ایران از پیمان توان گفت عبارت دیگر میبه

ت خارجی شدن سیاس تهاجمی ای و چه در سطح دو جانبه موجب چه در سطح منطقهسوی دیگر تحوالت بعدی آن

نوعی تورم در سیاست خارجی عربستان در سطح  عربستان در سطح منطقه شد. در واقع در این دوران شاهد

من ای غرب ضراهبردی منطقه بایست در ساختارنتی خود میچرا که عربستان ضمن حفظ نقش س ،منطقه بودیم

جنگ در افغانستان( از گسترش تفکر انقالبی اسالمی گسترش نفوذ شوروی به سمت جنوب )نمونه آن  جلوگیری از

های ن ضمن حفظ سنتن دوران عربستانمود. در اییز در سطح داخلی جلوگیری میایران در سطح منطقه و ن

در این راستا عالوه بر استفاده  های بیشتری روی آورد وبه تدریج به سمت قبول مسئولیت سیاست خارجی خود

ر توان نظامی خود نیز ای به تدریج بخود در سطح منطقه الی خود در نقش پیش برنده عالیقهای ماز توانایی

ینه کردهای نظامی عربستان زگونه در هما شاهد افزایش انفجار میالدی 1880دهه  در واقع از اواسط .افزوده است

ن نظامی جهاهای ترین بودجهکه طی سه سال گذشته این کشور همواره یکی از بزرگطوریباشیم بهمی سعودی

ر جهان شده ترین وارد کننده سالح دبا پشت سر گذاشتن هند تبدیل به بزرگ 1011و در سال  را داشته است

  11.است

که به موازات سیاست خارجی تهاجمی عربستان به قولی متورم شدن  ای که باید توجه داشت این استنکته

دنبال یک هدف مشخص به معنی کسب هژمونی ها بههای گذشته سعودیسیاست خارجی این کشور در طول سال

ی اهدر سطح منطقهایی را برای این کشور . این مسئله چالشاندای در جهان عرب و مقابله با نفوذ ایران  بودهمنطقه

امنیت -ها با دو چالش عمده معمای دفاع و معمای قدرت در این فراگرد سعودی. نمایدالمللی ایجاد میو بین

                                                           
11SEYED HOSSEIN MIRHOSSEINI, EVOLUTION OF DUAL CONTAINMENT POLICY( THE POLICY OF CLINTON’S 
ADMINSTRATION –CLINTON POLICY) IN THE PERSIAN GULF, 2113,GLOBAL ADVANCED RESEARCH JOURNAL OF 
HISTORY ,POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS,ISSN  OCT 2113 VOL 23 
11 https://www.csis.org/analysis/military-spending-other-side-saudi-security 
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/military-expenditure 

https://www.csis.org/analysis/military-spending-other-side-saudi-security
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می و نیز . در این دو چالش بازیگران شاهد افزایش سطح تهدیدات به موازات افزایش توان نظاشوندرو میبهرو

نظامی و اهداف  ست شاهد حرکت معکوس قدرت. در معمای دفاع بازیگران ممکن اافزایش قدرت خواهند بود

عنوان مثال یک دولت ممکن است ضمن افزایش توان دفاعی خود با توجه به سطح تکنولوژی به ؛منیتی خود باشندا

ای از جمله خطر هزینه کرد غیر عادی در بخش دفاعی و در نتیجه بینی نشدهروز همچنین مواجه با خطرات پیش

متوجه امنیت اقتصادی  تواند خطراتی راای شوند که در میان مدت میی مورد نیاز توسعههااز بین رفتن سرمایه

ها ممکن است به موازات افزایش سطح قدرت خود شاهد امنیت نیز دولت –. در معمای قدرت دولت نماید

امنیتی  زهایها و نیاناشی از تحریک خواست . این مسئله عمدتاًطح جدیدی از تهدیدات امنیتی شوندگیری سشکل

دهد که اصل آنارشی و خودیاری المللی دینامیکی رخ میهای بینهای منطقه و یا نظامدیگر بازیگران در محیط

 ،هترکی ،سعودی ،( این مسئله در میان بازیگران اصلی منطقه از جمله ایران1881. )بوزان ،بری ها حاکم استدر آن

امنیت حتی  –گیری این معمای قدرت وز به وضوح ما شاهد شکل. اما امرییل و حتی قطر و امارات صادق استاسرا

 .له در ارتباط با بحران قطر هستیمدر میان متحدان سابق سعودی از جم

 المللیای و بینضد ایرانی عربستان سعودی در سطح منطقه گیری عمدتاًدر هر حال این مسئله در کنار جهت

ه چالش ثیر سأت. مستقیم و غیر مستقیم گذاشته است دو صورت ثیرات خود را بر سیاست خارجی عربستان بهأت

. ن سوریه و بحران قطر مالحظه نمودبحرا ،توان در جنگ یمنامنیت را می –معمای دفاع و معمای قدرت  ،ایران

رزیابی ای اثیر مستقیم این سه چالش بر سیاست خارجی عربستان در سطح منطقهأتوان نمود تها را میاین بحران

ای مندترین رقیب منطقهعنوان قدرت. در واقع هر سه بحران ذکر شده با هدف مهار و محدود نمودن ایران بهمودن

 . ده در سطحی راهبردی انجامیده استعربستان شکل گرفته و این مسئله خود به دو چالش دیگر یاد ش

ر فاصله گرفتن تدریجی برخی از د توانها بر سیاست خارجی عربستان را نیز میثیر غیر مستقیم این چالشأت

در اروپا و نیز آمریکا در زمان اوباما مشاهده نمود که موجب شد عربستان  پیمانان غربی این کشور مخصوصاًهم

 .های امنیتی و دفاعی باشدجهت جبران این ضعف خود به تدریج به فکر افزایش استقالل عمل خود در عرصه

  .ن کشور نیز به صراحت ذکر شده استای 1030امری که در سند برنامه راهبردی 
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المللی ها در سطح نظام بینها منجر به افزایش توان و سطح بازی آنای دولتنفوذ منطقه از سوی دیگر افزایش توان

نمایند در یک جاده دو طرفه سطح سعی می ها معموالً. از این جهت دولت(1009)هیل؛کریستوفر  خواهد شد

رو عربستان نیز به مانند سایر بازیگران در . از اینالمللی افزایش دهندای و بینسطوح منطقه بازیگری خود را در

کشور  ی بر توان اینثیرگذاری حداکثرأمنظور تای بهسازی سطح بازیگری خود در نظام امنیت منطقهپی بیشینه

ترین عنوان اصلیسازی ایران بهمهار و محدود گیری سیاستپی رو عربستان از. از ایناستالملل در سطح نظام بین

دنبال افزایش توان ای در جنوب خلیج فارس و دریای عرب بهرقیب این کشور جهت دستیابی به هژمونی منطقه

. این انگاره را تخاصم و یا تزاحم منافع جمهوری اسالمی ایران در سطوح ستاالمللی بازیگری خود در سطح بین

سالمی . در واقع جمهوری انمایدالمللی تشویق و ترغیب میالمللی با ساختار توزیع قدرت نظام بینبینای و منطقه

های عنوان توزیع کننده نهایی ارزشآمریکایی به های غربی و مخصوصاًایران در تحلیل نهایی در میان تئوریسین

 دوم و پساجنگ سرد یک عنصر ضد ساختار و جنگ جهانیالمللی لیبرال پساالمللی در ساختار نظم بیننظام بین

المللی و نیز درگیر کردن ای و بینسازی آن در سطوح منطقهتعریف شده که باید در جهت محدود ضد سیستم

ای مهار جمهوری گیری منطقه. از این نظر عربستان سعی دارد با جهتن در داخل مرزهای خود اقدام نمودآ

سازی خود در سطح منطقه را با هدف تقویت توان راهبردی خود در یگری و بازیاسالمی ایران نقش و توان باز

و یا  های نیابتیی افزایش دهد و چه بسا در این راه از منابع قدرت غیر متعارفی نظیر جنگلالملسطوح نظام بین

ات اطاسراییلی و کمک به این کشور جهت گسترش ارتب –سازی روابط سعودی و نیز عادی های مستقیمجنگ

 ایران در شامات و جنوب خلیج فارس منظور جلوگیری از نفوذ دوگانه سطح منطقه به ردسیاسی بازرگانی خود 

 .نیز استفاده خواهد نمود

 المللی سطح تحلیل بین

دارای  المللیای و بینها باید در سه سطح منطقهگیری دولتطور که در سطور پیشین ذکر شد نظام تصمیمهمان

تا به  .یت باز تولید خود برخوردار باشندها از استمرار و قابلی پیوستگی باشد تا سیاست خارجی دولتپوشانهم
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ای و داخلی عربستان سعودی مشاهده نمودیم که هدف مهار جا ما ضمن بررسی دو سطح تحلیل منطقهاین

رتبط دیگر ململلی را به یکااهداف اصلی عربستان در سطح داخلی و بینای ایران هدف مشترکی است که منطقه

 .نمایدمی

تواند ضمن تثبیت قدرت بن سلمان در ساختار قدرت عربستان سعودی ای میدر واقع مهار ایران در سطوح منطقه

المللی را نیز افزایش ای و بینسازی این کشور در سطوح منطقهعنوان وارث بعدی تخت پادشاهی توان بازیبه

 المللی رفتار عربستان را مستقیم به سطوح تحلیلای خواهیم رسید که سطح تحلیل بینکتهجا ما به ن. در ایندهد

و ا آمریک نماید. به این معنی که حضور عربستان در جبهه غرب مخصوصاًای و داخلی عربستان مرتبط میمنطقه

ز ی بازی این کشور و نیهاهای بیشتری را در اختیار این کشور جهت متنوع سازی حوزهاسراییل علیه ایران فرصت

 . های اقتصادی را خواهد داشتهای بیشتر در حوزهگذاریتوان جذب سرمایه

این مسئله  منجر به تقویت بن سلمان در دو بعد خارجی و اقتصاد داخلی و در نهایت تثبیت وی در ساختار قدرت 

ی گسترش ارتباطات این کشور با عربستان خواهد شد. تثبیت بن سلمان در ساختار قدرت نیز دست وی را برا

هند بیشتر باز خواهد نمود تا در راستای دو استراتژی جذب حداکثری  چین و ،های غیر غربی نظیر روسیهقدرت

المللی که خود در یک سیکل تکراری منجر به تقویت سازی ایران در عرصه بینیز محدودگذاری خارجی و نسرمایه

جهت افزایش  توان توافقات روسیه و عربستاند اقدام نماید. در این راستا میبن سلمان در حوزه داخلی خواهد ش

رک های مشتگذاری( و توافق با چین جهت سرمایهالمللیای و بینسازی ایران در عرصه منطقهمحدودتولید انرژی )

 ( را ذکر نمود.گذاری مستقیم خارجیجذب سرمایه) های تکهای پاالیشگاهی و انرژی و نیز صنایعدر حوزه

 کالم آخر

آید ساختار سیاست خارجی نوین عربستان سعودی بر سه هدف اصلی طور که از این سه سطح تحلیل بر میهمان

 :متکی شده است

 عنوان وارث بعدی تاج و تخت تثبیت بن سلمان در ساختار قدرت عربستان سعودی به -1



 31ویژه شماره  گزارش

 

  13 

 

 کاهش وابستگی عربستان و تحول اقتصادی  -1

 ای ایران نمودن نفوذ منطقه مهار و محدود -3

های اقتصادی سیاسی و اجتماعی سعی دارد با لفهؤدر این راستا عربستان سعودی در یک راهبرد ترکیبی با م

ش ای به پیش ببرد که ضمن افزایگونهالمللی خود را بهای و بینهای منطقههای داخلی سیاستاستفاده از پشتوانه

 موضع سیاسی بن سلمان در ساختار قدرت عربستان را نیز تقویت نماید. و تقویت این پایگاه اجتماعی 

سازی ایران در سطوح نظور تقویت راهبرد خود جهت محدودمرسد که عربستان سعودی بههمچنین به نظر می

المللی یعنی آمریکا اتکا داشته و این مسئله ضمن ترین متحد خود در سطح بینالمللی بر مهمای و بینمنطقه

ر توانایی این کشور در جهت بای آن های منطقهالمللی این کشور و سیاستهای بینبرقراری ارتباط میان سیاست

 .ن ایران و عربستان را افزایش دهدهم زدن موازنه راهبردی میا


