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چکیده
پیونــد نف��ت ،قبیل�هـ ،پادشــاه ،اســام وهابــی و تعامــل ســنتی بــا ایــاالت متحــده موجــب شــده اســت
ک��ه عربسـ�تان س��عودی هم��واره بهعنوــان کشــوری محافظ��هکار و موافــق وضــع موجــود شــناخته
شــود .عربســتان تنهــا کشــور موجــود در غــرب آســیا و شــمال آفریقــا اســت کــه از زمــان تأســیس
در ســال  1932تاکنــون بــا هیــچ کودتــا ،انقــاب و تغییــر بنیادینــی مواجــه نشــده اســت .ایــن
کشـ�ور بــا وج��ود تغیی��رات تاکتیک��ی ،رفتــار مش�اـبهی در س�طـح راهب�رـدی در دورههــای مختلــف
تاریخـ�ی از خـ�ود ب��روز داده اس�تـ ک��ه ش��ناخت آن میتوان��د بـ�ه تحلیــل ،تبیی��ن و آیندهپژوهــی
سیاسـ�ت خارجـ�ی ری��اض کم�کـ زی��ادی کن��د .در اینــ پژوه��ش بـ�ا روش کیف��ی و رویکــرد
توصیفیتحلیل��ی ضمــن مبن��ا ق��راردادن چش��مانداز  2030عربســتان سـ�عودی ،در پ��ی اســتخراج
الگوهاــی رفتـ�اری ای��ن کش��ور در منطق��ۀ غرــب آســیا و ش��مال آفریق��ا هســتیم .از ایـنرو میکوشــیم
بـ�ه ای�نـ پرس��ش پاس��خ دهی��م ک��ه بــه قــدرت رســیدن نخبــگان جدیــد حکومتــی در ســال 2015
و بهدنب��ال آن اصالح�اـت داخلـ�ی ایـ�ن کش��ور در قالـ�ب چش��مانداز  ،2030چ��ه تحول��ی (تغییــر و
تثبیــت) در الگوهــا و روندهــای سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی ایجــاد کــرده اســت.
کلیدواژهها :اصالحات سیاسی ،چشمانداز  ،2030سیاست خارجی ،عربستان سعودی ،نظم جدید ،واقعگرایی
نوکالسیک.
 .1نویسنده مسئول

100

Email: yahoo.com@almo1366

 .1مقدمه
س�نـت محافظــهکاری بهعن��وان یک��ی از دالهــای مرکــزی سیاســت ،حکومــت ،جامعــه،
فرهن�گـ و سیاسـ�ت خارجـ�ی عربس��تان س��عودی ش��ناخته میشــود .بررســی تاریــخ
سیاس�تـ خارج�یـ عربستــان ســعودی از زم�اـن تأسیــس ایــن کشــور توســط ملــک
عبدالعزیــز در ســال  1932و دوران پادشاــهی فرزن��دان او نشــان میدهــد کــه سیاســت
تاکتی��ک و روش ،هموــاره در س��طح راهبــردی از اصـ�ول مش��خصی پیروی کرده اســت.
ترکیب�یـ از س��نت قبیل��های و سیستــم حکوم�تـ پدرش��اهی ،آموزههــای وهابیــت،
وابس��تگی شــدید بــه نفـ�ت و تأمی��ن امنی��ت از راه پیوندــ ب��ا ایـ�االت متحـ�دۀ آمریــکا
موجبــ ش��ده اس��ت حکوم��ت عربس��تان نس�بـت بهــ ه��ر جری��ان ،جنب��ش و نظری��های
ک��ه خواه��ان بهــ چال�شـ کش��یدن سیسـ�تم سنــتی و عمدت ـ ًا غربــی حاکــم بــر منطقــه

باشـ�د ،بـ�ه مقابل��ه برخیـ�زد .مخالفتــ ری��اض بــا جریانهــای سوسیالیســتی ،مقابلــه بــا
ملیگرایــی عربــی ناصــری و بعثــی ،مخالفــت بــا مقاومــت ضــد اشــغالگری ،مقابلــه

بــا اســام انقالبــیِ محــور مقاومــت و مخالفــت بــا قرائــت اِخوانــی از اســام در
چارچــوب رویکــرد ســنتی ریــاض در حفــظ وضــع موجــود قابــل بررســی اســت.
تحـ�والت بیـ�داری اسـلامی و رویدادهـ�ای سـ�ال  2011از نــگاه عربس��تان ســعودی
حرکتــی مخــرب در جهــت برهمخــوردن تــوازن فرهنگــی ،سیاســی و ژئوپلیتیــک
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خارجــی ریــاض در غــرب آســیا و شــمال آفریقــا بــا وجــود تغییــرات مالیــم در ســطح

منطقــه بــراورد و بــا واکنــش ریــاض مواجــه شــد .حضــور نظامــی در بحریــن بــرای
پشــتیبانی از نظــام آل خلیفــه در منامــه و حمایــت سیاســی ،مالــی و تســلیحاتی از
گروهه��ای مع��ارض س��وری ،همراهینکرــدن مقاومــت فلســطینی در جنــگ  51روزۀ
سـ�ال  2012و نبــرد  7روزۀ سـ�ال  2014در دوران ملــک عبدــاهلل بــه وق��وع پیوس��ت ،اما
مــرگ عبــداهلل و بــه قــدرت رســیدن ملــک ســلمان و تصــدی وزارت دفــاع و والیــت
عهدــی فرزنــد س�لـمان رویک�رـد تاکتیک��ی عربس��تان بــرای مقابلــه بــا برهمخــوردن
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ت��وازن در غـ�رب آس��یا و شمــا آفریقـ�ا را تهاجمیت��ر کرــد .بهگون��های کــه عربســتان
از کش�وـری س��نتی و محافظـ�هکار هماکنــون بــه بازیگــری مهاجــم و فعــال تبدیــل
شــده اســت .در پژوه�شـ حاض��ر میکوش��یم بـ�ا روش توصیفیتحلیلــی و تاریخــی
بـ�ه ای��ن پرسـ�شها پاســخ دهیــم کــه نخســت الگوهــای ثابــت حاکــم بــر سیاســت
خارجــی عربســتان ســعودی چیســت و دوم اصالحــات داخلــی مــورد نظــر این کشــور
چ��ه تأثی��ری بــر ت��داوم و تغیی��ر سیاسـ�تهای ســنتی ریــاض داشــته اســت؟ در ایــن
پژوهــش ،عربســتان را همچنــان کشــوری «ضــد انقــاب» 1و حافــظ نظــم ســنتی و
مصنوع��ی حاک��م بــر منطق��ۀ غ��رب آس�یـا و ش��مال آفریق��ا میدانی��م و فرضی��ۀ خــود را
بــر ایــن نکتــه اســتوار ســاختهایم کــه اصالحــات داخلــی ایــن کشــور نــه در جهــت
تجدیدنظرطلبیــ بلکـ�ه تالش��ی ب��رای مقابل��ه ب��ا بههمخــوردن وضــع موجــود در
منطقــه و بازگردانــدن نظــم ســنتی بــه غــرب آســیا و شــمال آفریقــا اســت.
اصالحــات داخلـ�ی عربس��تان س��عودی را بهعن��وان تسـ�هیلگر سیاسـ�تهای خارجــی
ایــن کشــور درنظـ�ر گرفتهایمــ .بهدلیــل اهتمامــی کــه واقعگرایــی نوکالســیک بــه
تح��والت داخل��ی بــر جهتگیریهــای سیاســت خارجــی دارد ،ایــن رهیافــت را
بهعنوــان چارچ��وب نظ��ری پژوهــش برگزیدی��م .بــا ایــن توضیــح کــه عربســتان
بهصــورت پارادوکسیــکال از ای��ن رهیاف��ت به��ره میبــرد .ب��ه بیانــی ،در بخشــی
از سیاس��ت خارجــی خ��ود از سیس��تم واقعگرای��ی تهاجم��ی بهرهمندــ میشــود
و در بخشیــ دیگ��ر واقعگرای�یـ تدافع��ی را ب��هکار میگیــرد .اس��تفادۀ همزمــان
از ایــن دو روش نوعــی تناقــض را در سیاســت خارجــی عربســتان ایجــاد کــرده
اس��ت .در بخ��ش دوم ضم��ن معرف��ی مختص�رـ برنام��ۀ چشـ�مانداز  2030عربســتان
ســعودی ،اش�اـرهای گــذرا بــه تحــوالت داخلــی ایــن کشــور میکنیــم کــه منجــر
ب��ه تغیی��ر تاکتیکیــ در سیاســت منطق��های ری��اض شـ�ده اس��ت .در بخــش ســوم،
1- - Counter revolution
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اصالح�اـت سیاس��یاجتماعی عربســتان کهــ از ســند چش��مانداز  2030اســتخراج
شدــهاند و تأکیــد سیاســت خارجــی موجــود در آن را بررســی میکنیــم .همچنیــن
در ایــن بخ��ش الگوه��ا و روندهـ�ا در سیاستــ خارجـ�ی ریــاض را در پنــج بخــش
ارائــه میدهیــم .1 :برتریجویـ�ی در شـ�به جزیـ�رۀ عربسـ�تان؛  .2هژمونــی در غــرب
آسـ�یا و ش��مال آفریق��ا و موازنهسـ�ازی در منطقـ�ه؛  .3تعـ�ادل در روابـ�ط بـ�ا آمریـ�کا؛
اســام؛  .5کاه��ش وابســتگی ب��ه نفــت و تنوعبخشـ�ی بـ�ه اقتصـ�اد خـ�ود.
 -1-1ادبیات پژوهش
دربــارۀ سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی و تحلیــل رفتــار ریــاض آثــار متعــددی
منتش��ر ش��ده اسـ�ت ،ام��ا کمت��ر پژوهش��ی سیاس��تهای منطق��های ایــن کشــور را
بــر اسـ�اس اصالح��ات سیاسـ�یاجتماعی ای��ن کش��ور تحلی�لـ ک��رده اسـ�ت .مطالعـ�ۀ
اصالح��ات داخل��ی و تأثی��ر آن ب��ر سیاس��ت خارج��ی عربس��تان از نوآوریهــای ایــن
اثـ�ر اس��ت .حس��ین آجرل��و در کتــاب «چشـ�مانداز عربس��تان س��عودی در ،2030
فرــاز یـ�ا فــرود؟» ک��ه مؤسس��ۀ مطالعــات و تحقیق��ات بینالمللــی ابــرار معاصــر
ته��ران منتش��ر کرــده استــ ،بهعنـ�وان یک��ی از اولی��ن پژوهشه��ای علم��ی در مـ�ورد
س��ند چشــمانداز  ۲۰۳۰عربس�تـان ســعودی تــاش کرــده اس��ت بـ�ا نگاهـ�ی جامـ�ع
ب��ه ابع��اد مختل��ف ای��ن سـ�ند ،تأثیـ�رات احتمال��ی ب��ر داخ��ل و خـ�ارج عربسـ�تان
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 .4حفـ�ظ س��یادت فرهنگ��ی ،رســانهای و سیاســی در دنیــای عــرب و جهــان

را تحلی��ل و بررس��ی کن��د .آثـ�ار دیگــری نیــز ایــن ســند را بررســی کردهانــد،
امـ�ا بیش��تر زوایاــی اقتص��ادی ،امنیت�یـ و سیاس��تی آن را کن��کاش کردهان��د .بــرای
نمونــه میتوانی��م ب��ه مقال��ۀ «تبیی��ن توس��عۀ نامتقـ�ارن سیاس��یاقتصادی عربسـ�تان
در س��ند چش��مانداز  »2030نوش��تۀ رض��ا اختیـ�اری امی��ری و عب��اس دهرویــه و
همچنیـ�ن مقال��ۀ «واکاوی مش�رـوعیت سیاس��ی حکوم��ت سعــودی در بسـ�تر بهـ�ار
عرب��ی و سـ�ند  »2030نوش��تۀ خلی��لاهلل سرــدارنیا و حس��ین محس��نی اش��اره کنی��م.
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عب��داهلل قنبرل�وـ نی��ز در مق��الۀ «تحـ�والت اقتصـ�ادی و ثب��ات سیاس��ی در عربسـ�تان
س��عودی» ای��ن سـ�ند را در ابع��اد اقتص�اـدی و سیاس��ی مطالعـ�ه ک��رده اسـ�ت .همچنیــن
مقال��های ب��ا عنوــان «چالشه��ای سیاس��ی امنیت��ی چشـ�مانداز  2030عربسـ�تان
در منطقـ�ۀ خاورمیان��ه» در مؤسس��ۀ آیندهپژوه��ی جهــان اســام بــه قلــم توحیــد
صحرای��ی نوش��ته ک��ه از منظ��ر امنیت��ی ای��ن س��ند را بررس��ی ک��رده اس��ت.
در آثــار التیــن نیــز اگرچــه بــه ســند  2030پرداختهانـ�د اماــ آنهـ�ا نیـ�ز بیشـ�تر بــه ابعــاد
دین��ی ،زیس��ت محیطــی ،ان�رـژی ،اجتماعـ�ی و اقتص��ادی آن توج��ه کردهانـ�د .مقاالتــی
نیــز کهــ سیاس��ت خارجــی ریـ�اض در دوران بـ�ن س��لمان را مطالع��ه کردهان��د اگرچه به
ســند  2030اشــاره داشـ�تهاند ،اماــ آن را بهعنــوان هسـ�تۀ اصلــی پژوهــش خــود لحــاظ
نکردهانـ�د .در پژوهـ�ش پیــش رو میکوشــیم بــا تجزیــه و تحلیــل سیاســت خارجــی
عربســتان ســعودی بــر اســاس ســند  2030بــه غنــای ادبیــات ایــن موضــوع کمــک
کندــ کهــ در پژوهشهـ�ای فارسـ�ی زبـ�ان کمتـ�ر بـ�ه آن پرداختـ�ه شـ�ده اسـ�ت.
 .1چارچوب نظری ،واقعگرایی نوکالسیک
نظری��ۀ واقعگرای��ی نوکالس��یک ریشـ�ه در تفک��ر واقعگرای��ی در رواب��ط بینالملـ�ل
دارد کـ�ه بـ�ا پذی��رش آموزههــای اصلـ�ی واقعگرایـ�ی کالسیــک ،واقعگرایـ�ی
س��اختاری و اف�زـودن نگــاه تاریخـ�ی بـ�ه آنهـ�ا و همچنیـ�ن بـ�ا اهتمـ�ام بـ�ه
برداشــتهای ذهن��ی رهب��ران در تحلی��ل سیاس��ت بینالمل��ل و برجستهسـ�ازی
برخـ�ی از ابعــاد واقعگرایـ�ی تــاش کــرد تـ�ا چارچــوب جدیــدی برــای تحلیـ�ل
رفت��ار کش��ورها در نظ��ام بینالمل��ل ارائ��ه ده��د .واقعگرایــان نوکالســیک
مانن��د واقعگرایــان ،نهتنهــا بــه قــدرت و نقــش دولتهــا در تحقــق اهــداف
اهمیــت میدهنــد ،بلکــه مســائلی همچــون هویــت ،فرهنــگ ،هنجارهــا ،تاریــخ
و تم��دن و خواســتههای اجتماعــی را نیــز در کانــون توجــه قــرار دادهانــد.
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ایـ�ن نظریـ�ه در تبیی��ن رواب��ط بینالمل��ل از بس��یاری از مؤلفهه��ای واقعگرایـ�ی
همچ��ون آنارش��ی ،تأثی��ر س��اختار ب��ر کارگ��زار ،نق��ش ق��درت و جای��گاه آن در
بهکارگرفت��ن رفت��ار ،مناف��ع مل��ی ،بق��ا و امنی��ت اس��تفاده میکنــد (Lobell, Ripsman,

 .)Taliaferro, 2009: 7نوکالســیکها نیـ�ز هماننـ�د واقعگرای��ان س��اختارگرا تبیینـ�ی
ساــختاری و نظاممن��د از رواب��ط بینالمل��ل ارائ��ۀ میکنن��د .توج��ه واقعگرایـ�ان
واقعگرای��ان س��اختارگرا ب��ر اس��اس توانمندیه��ای مـ�ادی تعری��ف میکنن��د.
نوکالســیکها ماننـ�د باورمن��دان دیگـ�ر گروهه�اـی واقعگــرا بـ�ر ایـ�ن باورنـ�د کـ�ه
سیاس��ت یعن��ی ن��زاع دائم��ی می��ان دولتهاــی مختلــف بهمنظوــر دســتیابی بـ�ه
قـ�درت مـ�ادی و امنیت در جهانی از مناب��ع کمی��اب (.)Barzegar, 2009: 115-124
نوکالسـ�یکها معتقدن��د ک��ه رفت��ار دول��ت در نظ��ام بینالمل��ل را میتوــان بـ�ر
اس��اس متغیره��ای نظاممن��د همچ��ون توزی��ع قـ�درت و توانمندیه��ای مـ�ادی
در می��ان دولته��ا و نی��ز ب��ر اس��اس متغیره��ای شــناختیای مانن��د برداش��تها و
سوءبرداش�تـها از فش��ارهای سیستــمی یـ�ا تهدیـ�د توضیـ�ح داد .بـ�ه بیــان دیگـ�ر
بهنوع��ی ت�لاش میکنن��د ب��ر تقلیلگرای��ی جدی��د والت��ز ک��ه فق��ط ب��ه سـ�طح
سیس��تم و سـ�اختار نظ��ام بینالمل��ل توج��ه میکــرد تکیـ�ه نکننـ�د بلکـ�ه بـ�ا
گس��تردهترکردن آن ،تبیین��ی دقیقت��ر از سیاس��ت بینالمل��ل ارائ��ه دهن��د

(Dunne,
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نوکالســیک بیـ�ش از هـ�ر چیـ�ز بـ�ر قدــرت اس��ت ،آنه��ا ای�نـ مفه��وم را نیـ�ز ماننـ�د

 .)Kurki, Smith, 2010: 88نظری��ۀ واقعگرایـ�ی نوکالســیک بـ�ه دو گرــوه تهاجمـ�ی
و تدافع��ی تقس��یم میش��ود .باورمن�دـان ب��ه واقعگرای��ی تهاجمــی برآننــد کــه در
دنی��ای آنارش��یک ،امنی��ت از اهمی��ت فوقالعـ�ادهای برخ��وردار اسـ�ت و دولتهــا
میکوش��ند ب��ا بــه حداکث��ر رســاندن قـ�درت و امتیازه��ای نســبی خــود ،بــه آن
دســت یابنــد .آنــان هماننــد واقعگرایــان کالســیک ،جنــگ در نظــام بینالملــل
را بهدلی��ل آنارشــیکبودن ماهی��ت ای��ن نظ��ام اجتنابناپذی�رـ میداننــد.
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واقعگرایــانتهاجم�یـ مانندــ هم��ۀ شـ�اخههای واقعگرایــی ،بــه دولــت بهعنــوان
بازیگـ�ران اصل��ی نظـ�ام بینالمللــ مینگرنــد کــه بــرای رســیدن بــه نقطــۀ ایدئــال
امنی�تـ و بق��ا ،در پ��ی کس��ب قـ�درت هستــند .آنــان هماننــد نوواقعگرایــان ،اهمیــت
چندان��ی ب��رای تفاوتهــای داخلــی و ماهیــت کشــورها قائــل نیســتند ،واقعگرایــان
تهاجم��ی فشــارهای سیســتمی نظــام بینالملــل بــر دولتهــا را عامــل همســانی
رفتارهــای دولتهاــ ب��ا قــدرت و موقعیــت متفــاوت ،در محیــط بینالملــل میداننــد.
بدیــن معنــی کــه کشــورها صرفنظــر از دموکراتیــک یــا غیــر دموکراتیــک بــودن،
پیش��رفته ی��ا غی��ر پیشرــفته ،کوچ��ک یــا بزرگ بـ�ودن و ه��ر تفـ�اوت دیگ��ری ،در روابط
بینالملــل جهتگی��ری مش��ابهی میکنن��د (.)Moshirzadeh, 2007: 130-133
واقعگرای��ان تهاجم�یـ پیگی��ری برنامـ�ۀ افزایــش قــدرت از ســوی کشــورها را بهتریــن
راه برــای جلوگی��ری از جنگه��ای بـ�زرگ میداننــد ،آنــان بــر ایــن باورنــد کــه
ماهیتــ رقابتآمیــز روابـ�طبینالملــل هرگــز پایــان نیافتــه اســت ،بنابرایــن بایــد
کشــورها بــه حــدی از قــدرت برســند کــه کشــورهای متخاصــم را از حملــه بــه
خوــد بازدارنـ�د .جــان مرشــایمر بــر ایــن بــاور اســت كــه رهبــران كشــورها بایــد
آن دســته از سیاســتهای امنیتــی را دنبــال كننــد كــه دشــمنان بالقــوۀ آنــان را
تضعی��ف کن��د و ق��درت آنه��ا را نس��بت ب��ه بقی��ۀ كش��ورها افزای��ش ده��د

(Baylis

 .), Smith, Owens, 2004: 422-425آنهـ�ا بـ�ر ایـ�ن اعتقادنـ�د کـ�ه کسـ�ب بقـ�ا مشـ�روط
بهــ بهکارگرفتـ�ن وضعیتــ تهاجم��ی اس��ت و از آنجــا ک��ه اهدــاف دولتهــا
روش��ن نیســت خــروج از وضعی��ت تهاجم��ی سـ�بب بهمخاطرهافتــادن بقــای
دولته��ا میشــود .ای��ن نکتـ�ه را میت��وان از تفاوتهــای اساســی واقعگرایــی
تهاجم�یـ ب��ا دیگ��ر نحلههــای واقعگرایــی دانســت (.)Kirshner, 2010: 4-10
واقعگرایــی تدافعــی نیــز ماننــد واقعگرایــی تهاجمــی تحلیــل خــود را بــا اســتفاده
و ترکیــب چهــار مفهــوم ،دولــت ،آنارشــی ،ســاختار بینالمللــی و ذهنیــت نخبــگان
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ارائهــ میده��د .هــر دو نحل��ه واقعگرایــی تدافعــی و تهاجمــی بــه عقالنیــت رفتــاری
بازیگــران ،محوریــت اصلــی دولتهــا ،خودیــاری آنهــا در عرصــۀ بینالمللــی و نقــش
اساس�یـ ق��درت و زور تأکیـ�د میکننـ�د .ب��ا وجـ�ود ایــن ،واقعگرایــان تدافعــی نگرشــی
منعطفتــر از واقعگرایــان تهاجمــی بــه روابــط بینالملــل و مفهــوم آنارشــی دارنــد.
آنهــا معتقدنــد آنارشــی چیــزی نیســت که واقعـ ًا وجــود دارد ،بلکه آن چیزی اســت که

کهــ در معــرض خط�رـات جدــی ق��رار میگیرنـ�د بایـ�د از خـ�ود واکنـ�ش نشـ�ان دهنـ�د؛
همیــن واکن��ش نی��ز نبای��د طوالنیم�دـت ،س��تیزهجویانه ،خش��ونتبار و توســعهطلبانه
باشــد ،بلکــه بایــد در راســتای دفــع تهدیــد ،ایجــاد موازنــه و بازدارندگی باشــد.
«اســتفن والــت» 1بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن اندیشــمندا ِن معتقــد بــه واقعگرایــی
تدافعـ�ی ،تأکی��د ویــژهای بــر موازنــۀ تهدیــد بهجــای موازنــۀ قــدرت دارد .تهدیــد
عبــارت اســت از ترکیبــی از قــدرت تهاجمــی دولــت ،توانمندیهــای نظامــی،
موقعیــت جغرافیایــی و اهــداف تجاوزکارانــۀ احتمالــی آن .پــس صــرف قــدرت
مهــم نیســت و ســایر عوامــل نیــز از اهمیــت برخوردارنــد .منظــور او ایــن اســت کــه
آنچ��ه در رواب��ط میــان دولتهاــ اهمی�تـ دارد برداشــت آنهــا از یکدیگــر بهعنــوان
تهدی��د اس��ت و ن�هـ فق��ط میــزان قــدرت هــر یــک از آنهــا .دولتهــا در برابــر آن
کش��ورهایی دســت بهــ موازن�هـ میزننــد کــه تهدیــدی فــوری نســبت بــه موجودیــت
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نخب�گـان تص��ور میکننــد .واقعگرای��ان تدافع�یـ برآننــد کــه دولتهــا تنهــا هنگامــی

ی��ا مناف��ع آنه��ا باش�دـ .آنچ��ه در آث��ار وال��ت ب��ه آن توجــه میشــود ،تصــورات،
برداش��تها و ادراکات ذهن�یـ واحده��ا نس��بت بهــ اقدام��ات ،توانمندیهــا و
تصمیمهــای احتمالــی دوســتان و دشــمنان اســت (.)Walt, 1989: 17-49
نوواقعگرایــی تدافعــی باــ مطرحکــردن تــوازن آفنــد -پدافنــد ،معتقــد اســت در
دنیــای کنونــی ایجــاد تــوازن در برابــر رفتــار تجدیدنظرطلبانــه چنــدان دشــوار نیســت.
1- -Stephen Walt
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واقعگرایاــن تدافعـ�ی اسـ�تدالل میکننــد کــه دولتهــا بــا سیاســت حفــظ وضــع
موج��ود در سیس��تم بینالمللــ ،خواس��تار دس��تیابی ب��ه حداکث��ر امنی��ت هس��تند.
آنــان معتقدنــد سیاســت خارجــی توســعهطلبانه یــا تهاجمــی ضــروری نیســت چــرا
ک�هـ میت��وان امنی�تـ را از راههــای آســانتری بهدس��ت آورد .عــاوه بــر آن ،در
بیش��تر مواقــع دف��اع راحتتـ�ر از حملــه خواه��د بـ�ود .همچنی��ن هم��ۀ کش��ورها بــرای
ایج��اد تـ�وازن میکوشـ�ند و کشــورهایی کــه بــرای گســترش قــدرت خــود تــاش
میکنن��د ســرانجام بــا مقابلــۀ دیگــران روبــهرو خواهنــد شــد .بنابرایــن واقعگرایــان
تدافعــی بــر ایــن باورنــد کــه ســاختار سیســتم بینالملــل ،دولتهــا را بــرای
حف��ظ ت��وازن قــدرت تشــویق میکن��د ن��ه تغیی��ر آن (.)Qasemi, 2005: 105
در پژوهــش حاضــر از ترکیــب واقعگرایــی نوکالســیک متناقــض بــرای بررســی
سیاسـ�ت خارجـ�ی عربسـ�تان سـ�عودی بـ�ر اسـ�اس چشـ�مانداز  2030از آن نظـ�ر
اس�تـفاده کردهایمــ ک�هـ ری��اض در پیش��برد برنامههــای خــود از «ترکیــب» ایــن دو
رویک��رد و اس��تفاده از برخ��ی عناص��ر ه��ر یک��ی از ای��ن دو نحل��ه به��ره ب��رده اس��ت.
بهگونــهای متناقضنمــا 1آنهاــ را دره��م آمیختـ�ه اس�تـ بهشکــلی کــه در برخــی
از مؤلفههــا از واقعگرایــی تهاجمــی و در برخــی دیگــر از واقعگرایــی تدافعــی
اس�تـفاده کـ�رده استــ .ب��رای نمونــه در حال��ی کـ�ه ب��رای پیشـ�برد برنامههــای اصالحــی
خ��ود مجب��ور بــه مبــارزه باــ اندیش��ههای ســلفیگرایانۀ وهابـ�ی اس�تـ در همـ�ان حــال
از گروهه��ای س��لفی منطق�هـ حمای�تـ میکن��د .همچنی��ن ب��ا وجــود اینکـ�ه در پـ�ی
حفــظ برتــری فرهنگــی خــود در جهــان عــرب و دنیــای اســام اســت بــه تعــارض بــا
کش��ورهای عربیاسلـامی از جمل�هـ مص�رـ ،قط��ر ،سـ�وریه ،ایـ�ران و یم��ن میپــردازد.
بــر همی��ن اســاس میتوانی��م بگویی��م عربس��تان س��عودی از ترکی�بـ تناقضگون��های
از دو نحلـ�ۀ نوواقعگراییــ کالس��یک تهاجمیــ و تدافع��ی اس��تفاده میکنــد و همیــن
1- - paradoxical
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مســئله موجــب ابهــام و تناقــض در سیاســت خارجــی این کشــور شــده اســت.
 .2سند چشمانداز  ،2030تحوالت داخلی و تأثیر آن در سیاست خارجی عربستان

سعودی

س��ند چش��مانداز مسئــلۀ جدی��دی ب�رـای عربسـ�تان س�عـودی محس�وـب نمیشــود،
چــرا کــه ایــن کشــور از ســال  1970دارای اســناد توسـ�عهای پن��ج س��اله ب��وده اس��ت.
اجـ�رای آن نداش��ت .سنــد چش��مانداز  2030عربسـ�تان س�عـودی را محم��د بــن ســلمان
در آوریــل  2016ارائ��ه ک��رد .بـ�ن س�لـمان بهعنـ�وان پیش��نهاددهنده و مجــری اصلــی آن،
موفقیتــ و آیندــۀ سیاس��ی خ��ود را در گ��رو ب��ه س��رانجام رســیدن ای��ن س��ند میدانــد
و اصالحاتـ�ی کـ�ه تاکنـ�ون انجـ�ام داده ،نشـ�ان میدهـ�د کـ�ه در ایـ�ن امـ�ر مصمـ�م اسـ�ت
( .)Ajorlou, 2018: 168سـ�ند چش��مانداز عربســتان سعــودی بــرای سـ�ال  ،2030در سـ�ه
فص��ل تنظی��م ش��ده اس��ت :فص��ل اول ب��ا عن��وان «جامع��های پوی��ا» دارای زیرعنوانهای
«جامعـ�ۀ پویـ�ا بـ�ا ریشـ�ههای ق�وـی»« ،جامعـ�ۀ پویـ�ا در کنــار زندگـ�ی پرباــر» و «جامعـ�ۀ
پویـ�ا بـ�ا ش��الودههای مس��تحکم» اسـ�ت .فصـ�ل دوم ب��ا عنوــان «اقتصــاد ش��کوفا» بـ�ه
زیرموضوعات��ی همچ��ون فرصته��ای ب��ا ارزش ،سرــمایهگذاری بـ�رای بلندمـ�دت،
گشــایش کس��بوکار و اهرمبنـ�دی موقعی��ت منحصربهفـ�رد میپ�رـدازد .فص��ل سـ�وم
نیـ�ز بـ�ا عنوــان «ملتـ�ی بلندهمــت» بـ�ه انـ�ی زیرعنوانهــای تقســیم شــده اسـ�ت :ملتـ�ی
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ریــاض در ســال  2005نیــز ســند  2025را تدویــن ک��رد ،ام��ا موفقی��ت چندانــی در

بلندهم��ت تح��ت حکمران��ی مؤث��ر ،ملت��ی بلندهم��ت ،توانمن��د و مس��ئولیتپذیر،
چگون��ه ای��ن چش��مانداز را محق��ق کنیــم؟ ،برنام��ۀ بازســازی و احیـ�ای دولـ�ت،
برنام��ۀ فرامی��ن راهب��ردی ،برنام��ۀ ت��وازن مال��ی ،برنام��ۀ مدیریت پ��روژه ،برنام��ۀ بازبینی
قوانی��ن و مق�رـرات ،برنام��ۀ ســنجش عملکــرد ،برنام��ۀ تحـ�ول راهبــردی آرامکـ�وی
ســعودی ،برنام��ۀ بازس��ازی صن��دوق ســرمایهگذاری عموم��ی ،برنام��ۀ ســرمایۀ انسـ�انی،
برنام��ۀ تح��والت مل��ی ،برنام��ۀ شـ�راکتهای راهبـ�ردی ،برنام��ۀ خصوصیسـ�ازی،
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برنام��ۀ توانمندس��ازی مدیری��ت بخ��ش دولت��ی و برنام��ۀ مشـ�ارکتهای راهب��ردی.
مجمـ�وع ای��ن س��ه فص��ل ترسـ�یمکنندۀ چش��مانداز عربســتان سعــودی بــرای سـ�ال
 2030اســت؛ سنــدی بلندپروازانـ�ه کـ�ه عربستــان راهکارهــای مختلفـ�ی برــای تحقـ�ق
آن درنظ��ر گرفتـ�ه اسـ�ت .در پژوهـ�ش حاض��ر از نســخهای از ای��ن چشـ�مانداز کــه
وبس��ایت العربی��ه منتش��ر ک��رده اس��ت اس��تفاده کردهای��م ک��ه بهدلی��ل ش��مارهگذاری
و تقس��یم آن ب��ه بخشه��ای مجزــا ،قابلی��ت ارج��اع بهتـ�ر و روش��نتری دارد.
حادثـ�ۀ 11س��پتامبر ،تهاجـ�م آمری��کا بـ�ه ع��راق و افغانس��تان و بهدنبــال آن هشــدار
ایــاالت متحــده بــه کشــورهای عربــی مبنــی بــر لــزوم اصالحــات سیاســی و آموزشــی
بــرای مقابلــه بــا بنیادگرایــی ،موجــب شــد ســران ســعودی بــرای تطابــق خــود بــا
تح��والت پیشآمــده بــه اصالحــات داخلــی اقــدام کننــد

(Ottaway, 2009: 121-

 .)131بیــداری اســامی و شــوک ناشــی از آن و تغییــر اساســی در سیســتم حاکمیتــی
عربس�تـان سعــودی موج��ب شـ�د ای�نـ کش��ور برنامههــای اصالحــی داخلــی در
ابع��اد سیاس��ی ،اقتص�اـدی و اجتماعیــ را ب�اـ س��رعت بیش�تـری پی��ش ببـ�رد و سیاســتی
تهاجم��ی را جایگزیــن سیاس��ت محافظهکاران��ه و س��نتی گذش��تۀ خ��ود کن��د.
بــا ش��روع خیزشه��ای عربیاســامی ،ملــک عبــداهلل پادشــاه عربســتان ،سیاســت
دوگان��های را در پی�شـ گرف��ت .او از یکس��و ،بـ�ا بهکارگی��ری راهب��رد پیشدســتانه
در پ�یـ مه��ار خیزشه��ا و جلوگی��ری از ب��روز و ظه��ور اعتراضهــا در ســطح
داخلــی کشــور برآمــد و از ســوی دیگــر ،بــا حمایــت مالــی و تســلیحاتی از معترضــان
و مخالف��ان همس�وـ ب��ا خ��ود در پ��ی تأثیرگ�ذـاری ب��ر تح��والت نوی��ن منطقـ�های برآمـ�د
( ،)Nejat ,Mousavi & Saremi, 2016: 153باــ م�رـگ مل��ک عب��داهلل و رویکارآمــدن
نخب��گان جدی��د حکومت��ی ،رویک��رد محافظهکاران��ه و جنگهــای نیابتــی عربســتان
جــای خــود را بــه حضــور مســتقیم ارتــش ریــاض در خــاک همســایگان داد.
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حکوم��ت ری��اض پ��س از قدرتگی��ری محمدبنســلمان و انتصــاب وی بــه
ولیعهــدی ،حرکتــی شــتابان از سیســتم «پدرشــاهی -رانتیــر کالســیک غیردموکراتیــک»
بـ�ه «نـ�و پاتریمونیـ�ال – رانتیــر م��درن و شـ�به دموکراتی�کـ» را آغـ�از کـ�رد .بـ�ه بیـ�ان
ديگ��ر ،س��ران س��عودی دریافتن��د ک��ه از س��ویی ،در ه�زـارۀ ســوم بهويــژه پــس از
بیــداری اســامی ،ادامــۀ حکومــت پدرشــاهی و اتــکا بــه درآمدهــای رانتــی و مخالفــت
س��نتها ،فرهن��گ سیاس��یاجتماعی ،بنیانه��ای مذهب��ی و آيینه��ای قبیل��های
را ط��رد کنن��د .حاکم��ان جدی�دـ س��عودی ب��ا اعم��ال تغیی��رات ش��به دموکراتی��ک در
پـ�ی تغييـ�ر اتـ�کای خـ�ود از طبقـ�ۀ سـ�نتی وهابـ�ی بـ�ه طبقـ�ۀ متوسـ�ط شـ�هری برآمدنـ�د
( .)Moshtaghi, 2017: 6-10بیــداری اســامی و تحــوالت داخلــی ایــن کشــور موجــب
بــروز رفتارهایــی از ســوی ریــاض در منطقــۀ غــرب آســیا شــد کــه در قالــب
واقعگرای��ی تهاجم��ی قاب��ل توضیـ�ح و تفس��یر اسـ�ت .از جملــه ایــن رخدادهــا
میتوانیــم بــه ایــن نمونههــا اشــاره کنیــم :حضــور نظامــی در بحریــن در مــارس
 2011بــا هــدف مقابلــه بــا اعتراضــات مردمــی کــه علیــه آل خلیفــه شــکل گرفتــه
بـ�ود ،حمای��ت از تروریسـ�تها و گروههــای مســلح ضــد نظــام ســوریه ،تهاجــم بــه
یمــن در مــارس  ،2015تقاب��ل امنیتــی ،سیاسیــ و رساــنهای بــا ایــران و قطــع روابــط
بـ�ا تهـ�ران در ژانویـ�ۀ  ،2016مقابلــه و قطــع رابطــه بــا قطــر در ژوئــن  2017و تــاش
بــرای ایفــای نقــش در مســئلۀ فلســطین ،عــراق ،ســوریه ،یمــن و شــمال آفریقا.
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ب��ا مظاه�رـ دموکراس��ی امکانپذیرــ نیس��ت و از س�وـی دیگرــ نمیتواننــد بــه يکبــاره

اصالحــات اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی داخلــی در عربســتان ســعودی
مقدم��های ب��رای تغیی�رـات سیاس��ت خارج��ی ایــن کش��ور اس��ت .تغیی��ر بنیانهــای
حمایتــی از ســنت ،قبیلــه و وهابیــت بــه مدرنیتــه ،شــهروندان طبقــۀ متوســط
جدیــد و عرفیگرایــی غیردینــی در سیاســت داخلــی عربســتان ســعودی از
ضرورتهـ�ای مهـ�م در اجـ�رای سیاسـ�ت خارجـ�ی اسـ�ت کـ�ه بهکارگیـ�ری
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ای��ن سیاسـ�تها ب��دون آن تغییرــات (تغییــر از س��نت ب�هـ مدرنیتهــ) ،موجــب
اعتراض��ات داخل��ی در عربس��تان س��عودی خواه��د ش��د (.)Nabil, 2018
 .3الگوهای سیاست خارجی عربستان سعودی بر اساس سند 2030
 3-1برتریجویی در شبه جزیرۀ عربستان
ری��اض یک��ی از اولویتهـ�ای مهــم خــود در ســند  2030را «تقویـ�ت و توســعۀ روابـ�ط
داخل��ی و پیونده��ای اقتص��ادی ب��ا کشــورهای ش��ورای همـ�کاری خلیـ�ج فـ�ارس»
اع�لام ک��رده اس��ت ( .)english.alarabiya.net, No:2.4.2ایــن کشــور از بــدو تأســیس،
ش��به جزیــرۀ عربستــان را بهعن��وان حیاــط خلـ�وت و حلقـ�ۀ اول امنیــت خــود در نظــر
داش��ته اس��ت و از آن بهعنــوان اهرمــی بــرای حفــظ تعــادل و تــوازن قــدرت در منطقــۀ
خاورمیان��ه اســتفاده کـ�رده اس��ت (  .)Cordesman, Shelala & Mohamed, 2013مهمتریــن
اص��ل و ه��دف کالن سیاس��ت خارج��ی عربسـ�تان را میتــوان ایجــاد و حفــظ برتــری
و تســلط سیاســی و امنیتــی در محیــط پیرامونــی خــود در شــبه جزیــرۀ عربــی دانســت.
در واقــع ریاــض ش��به جزی��ره را بهعنــوان «خـ�ارج نزدی��ک» ،حــوزۀ نفــوذ و کنتــرل
انحص��اری خ��ود میدانـ�د و بـ�ا هرگون�هـ تح��ول خ�اـرج از کنت��رل ی��ا نقشآفرینــی
بازیگ��ران غی��ر دوس��ت در ایـ�ن عرصهــ بهش�دـت مخالفتــ میکن��د (.)Madawi, 2008
تش��کیل شوــرای همـ�کاری خلی��ج ف��ارس بـ�ا محوری��ت خوــد و تــاش بــرای تبدیــل
ای��ن شـ�ورا ب��ه اتحادی�هـ ،مهمتری��ن گام ســعودیها بــرای کنتــرل ایــن منطقــه بــوده
اســت .حضــور امنیتــی در بحریــن بــرای مقابلــه بــا انقــاب مردمــی در ایــن کشــور،
حمل��ۀ نظام��ی ب��ه یمـ�ن ب��رای جلوگی��ری از افزایــش ســطح اســتقالل ایــن کشــور،
تــاش بـ�رای همراهسـ�ازی هم��ۀ کشــورهای شــبه جزیــره در تصمیماتــی کــه از ریاض
گرفتــه میشــود و همچنیــن فشــارآوردن بــر قطــر و قطــع روابــط بــا دوحــه بــرای
هماهنگســازی ایــن امیرنشــین بــا رویکردهــای سیاســی و امنیتــی خــود ،نمودهایــی
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از اص�لـ برتریجوی��ی پیرامونـ�ی س�عـودی در شـ�به جزی��رۀ عرب��ی هس��تند.
 -3-1-1حضور نظامی در بحرین
حضــور نظامــی عربســتان در بحریــن اولیــن حضــور رســمی نظامــی ایــن کشــور
در خــارج از مرزهــای خــود پــس از ســال  1991در جریــان جنــگ دوم خلیــج
فــارس و حضــور نیروهــای ائتــاف بــرای آزادســازی کویــت بــوده اســت
ب��ه بومیســازی صنایــع نظامــی خــود داشــته اســت ،ریــاض کــه هــم اکنــون
تنهــا  2درص��د از صنایـ�ع نظامـ�ی خـ�ود را بهوسـ�یلۀ  7شــرکت بومــی تولیــد
میکن�دـ ،بناب��ر برنامـ�ۀ چش��مانداز خــود تــا ســال  2030ایــن رقــم را بــه 50
درص��د خواه��د رس��اند ( ،)english.alarabiya.net, No:2.2.3ای�نـ مسئلــه بیانگــر
رویک�رـد تهاجمــی عربسـ�تان س��عودی در سیاســت خارج��ی خـ�ود اس��ت.
تعام�لات تاریخ��ی شــیوخ بحریـ�ن و حج�اـز و همچنیـ�ن نزدیکیهــای مذهبــی ،زبانــی
و فرهنگــی ســران منامــه بــا عربســتان ســعودی موجــب شــده اســت کــه ریــاض بــا
نگاهــی ایدئولوژیــک و ژئوپلیتیــک همــواره سیاســتی حمایتــی را در قبــال ایــن کشــور
ب��هکار گیـ�رد .از س��وی دیگ��ر موقعیــت جغرافیایــی ،اقتصــادی و جمعیتــی ایــن کشــور
موج��ب ش��ده تـ�ا س��ران منام��ه امنی��ت خوــد را بهعنــوان کاالیــی بیرونــی در تعامــل بــا
قدرتهــای ب�زـرگ بینالملل��ی و منطق��های جس��توجو کنن��د .بناب��ر اساســنامۀ شــورای
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( .)Jones, 1995: 31-51عربســتان س��عودی در چش��مانداز  2030توج�هـ وی��ژهای

همــکاری خلیــج فــارس مداخلــۀ نظامــی در کشــورهای عضــو ،مشــروط بــه ایــن
اســت کــه یکــی از اعضــا هــدف «تجــاوز خارجــی» قــرار گرفتــه باشــد 1،ام��ا عربســتان
ســعودی برخــاف اساســنامۀ ایــن شــورا در  15مــارس  2011یعنــی یــک مــاه پــس
 - -1اساسنامۀ شورای همکاری خلیج فارس بر مقابله با حوادث داخلی در کشورهای عضو سکوت کرده است و دخالت نظامی را
تنها در صورتی جایز میداند که یکی از اعضا مورد تهاجم نظامی قرار گرفته باشد .این شورا بعدها در این سیاست بازنگری کرد و
آن را بهگونهای تغییر داد که ش��امل مداخله بهمنظور حفظ نظام سیاسی در صورتی که در معرض خطر سقوط قرار گیرد نیز بشود
حتی اگر سقوط نظام سیاسی بهدلیل خواست مردم باشد.
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از آغـ�از اعتراضـ�ات مردمـ�ی بحریـ�ن ،در قالـ�ب «سـ�پر جزیـ�ره» 1200 ،نیــروی ارتــش
خــود را بــه همــراه تجهیــزات ســنگین نظامــی بــه ایــن کشــور فرســتاد ،امــارات متحدۀ
عربــی نیــز  500نی��روی نظام��ی را روان��ۀ بحری��ن س��اخت (.)Al-shahabi, 2018
 -3-1-2تهاجم به یمن
عربستــان در هم��ۀ بحرانهـ�ا و تحـ�والت یمــن از زمـ�ان تأس��یس ای��ن کشـ�ور (یمـ�ن)
در ســال  1932تاکن��ون مداخل��ه کـ�رده اس��ت و ب��ه مســائل یمــن بهعنــوان مســئلۀ
امنی��ت ملـ�ی خ��ود نگریس��ته اس��ت .سیاسـ�ت کلیــ عربس��تان از ابت�دـای تأســیس
یمــن تــاش بــرای تســلط کامــل بــر ایــن کشــور ،مخالفــت بــا یمــن یکپارچــه
و قدرتمنــد ،برق��راری ت��وازن در جنگهــای داخلــی ایــن کشــور ،حمایــت از
دوپارگ�یـ یم��ن و برقــراری حکومتــ همس�وـ ب��ا خـ�ود اســت

(Feierstein, 2019:

 .)4-27کنارهگیــری علــی عبــداهلل صالــح در نتیجــۀ اعتراضــات ســال  ٢٠1٢و تحمیــل
عب��در بهــ منص�وـر هاــدی بهعن��وان رئیسجمهــور یمــن کــه بــا تصمیــم شــورای
همــکاری خلیــج فــارس و حمایــت آمریــکا صــورت گرفــت ،بــه پایــان تحــوالت
اعتراضــی در یمــن منجــر نشــد و ناکامــی دولــت جدیــد در تقســیم قــدرت میــان
گروههــای معتــرض نیــز در عمــل ســبب افزایــش تحــرکات معترضــان ایــن کشــور
شـ�د .همزمانــی ایــن موضــوع بــا تقویــت نیروهــای القاعــده در جنــوب یمــن بــه
تش��دید ناامنـ�ی و بیثباتــی در ای��ن کشــور منجـ�ر شـ�د .ت��داوم درگیریهــا منجــر بــه
تســلط انصــاراهلل در ســپتامبر  2014بــر صنعــا شــد کــه اســتعفا و فــرار منصورهــادی
در فوریـ�ۀ  2015ب��ه عدــن و س�پـس ری��اض را بهدنبــال داشــت .عربســتان در مــارس
 2015عملی��ات نظام��ی گس��تردهای را در قالــب ائتــاف بــا برخــی از کشــورهای
عرب��ی و آفریقای��ی علی��ه یمـ�ن آغاــز ک��رد کــه هــم اکنــون نیــز ادامــه دارد.
بهدنبــال ســقوط متحــدان عربســتان ســعودی در تونــس و مصــر ،ریــاض بــه هیــچ
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وج��ه مای��ل بـ�ه س��قوط یکــی دیگ��ر از حکومته�اـی همســو بــا خــود در ســطح
منطق�هـ نبوــد ،در نتیج��ه برخـلاف سیاس��ت س��نتی و میانهروانـ�ۀ پیشـ�ین خـ�ود ،از همـ�ۀ
ابزاره�اـی موج��ود از جمل��ه نیروه��ای امنیتینظام��ی اس��تفاده کــرد تــا مانــع از تغییــر
بیش��تر ش��رایط ب��ه ض��رر خ��ود ش��ود ( .)Nejat, Mousavi & Saremi, 2016: 157جدیــت
عربس��تان در اجرــای چش��مانداز  2030موجـ�ب شـ�ده اسـ�ت ریـ�اض بهشـ�کل موقتـ�ی
 2019ایــن زن�گـ خط��ر را ب��رای عربس�تـانی ک�هـ همچنــان وابســتگی شــدیدی بــه نفــت
دارد ب��ه ص��دا در آورد .حض�وـر دائمیــ نظامیــ عربس��تان در یم��ن برخالف چش��مانداز
 2030اینــ کش��ور اس�تـ و میتوانــد اجــرای آن را بــا اختــال مواجــه ســازد.
 -3-2هژمون��ی در غ��رب آسیــا و ش��مال آفریق��ا ،موازنهســازی در منطقــه
تحــوالت بیــداری اســامی کــه از دســامبر  2010ابتـ�دا تونـ�س و بـ�ه سـ�رعت همـ�ۀ
دنی�اـی ع��رب را در ب��ر گرفـ�ت ،نقطـ�ۀ عطفــی در تغییــر در سیاســت خارجــی
عربس��تان س��عودی از محافظ��هکاری س��نتی ب��ه رویکـ�رد «محافظهکارانــۀ تهاجــی»
ب��وده اس��ت .در ای��ن نــوع از سیاس��ت خارجــی ،کشـ�ورها میکوشــند تــا ضمــن
حف��ظ وضــع موجـ�ود و خنثیسـ�ازی مؤلفههــای تأثیرگــذار در تغییــر نظــم حاکــم،
از راه دیپلماسـ�ی سیاس��ی و راهبــردی نظامــی بــه تغییــر و ثبــات مــورد نظــر خــود
دس�تـ یابن��د .سیاس�تـ خارج�یـ عربس��تان در قباــل ایــن تح��والت از یکســو
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مایلــ ب��ه ادام��ۀ درگیریهــا در یمن نباشــد ،حمله به تأسیســات نفتی عربســتان در ســال

محافظهکاران��ه ب��وده اسـ�ت ،زی�رـا مایــل بهــ حف�ظـ وض��ع موج��ود اس��ت .از ســوی
دیگــر ،تهاجم��ی استــ ،زی��را تـلاش میکن��د ت��ا باــ بهکارگیــری ابزارهــای سیاســی،
اقتص��ادی و امنیت��ی فضــای انقالبه�اـی منطقـ�های را بهنفـ�ع خـ�ود مدیریـ�ت کنـ�د
( .)Madani & Hawasi, 2016: 65سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی کــه همــواره
ب��ه دو تاکتی��ک سیاس�تـ محتاطان��ه و بازیگردانــی در پشــت صحنــه مشــهور بــود،
در س��الهای اخیـ�ر از ای��ن رویک��رد فاصلــه گرفــت و بــرای اینکــه ابتــکار عمــل را
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در دو ح��وزه ،یعن��ی مه�اـر انقالبه��ای عربـ�ی و واژگونک��ردن حکومــت شــیعیان
ب��ه دســت گی��رد ،بــازی آش��کار و فعاالن��های را آغ��از ک��رد

(& Masoudnia, Forouzan

 .)Alishahi, 2017: 159-160همچنیـ�ن ریـ�اض در چشـ�مانداز  2030موقعیتــی راهبــردی
بـ�رای خوــد قائــل اســت ک��ه از آن بهعنوــان ش��اهراه جهان��ی و نقطۀــ اتصــال سـ�ه
ق��ارۀ آس��یا ،اروپ��ا و آفریق��ا ی��اد میکن��د .افـ�زون ب��ر ای��ن در ایــن چشــمانداز،
عربس��تان بهدلی��ل قرارگرفت��ن در ش�اـهراههای آب�یـ بینالمللــی ،خــود را شایســتۀ
عن��وان «کانــون تجاــرت و دروازۀ ارتبــاط بـ�ا جهاــن» میدانـ�د .اشاــرۀ متعــدد بــه
نق��ش منطق��های خــود و تضمیــن پیشــتازی عربســتان در منطقــه و کســب جایــگاه
بیس��توپنجمین در «شــاخص عملکــرد لجســتیک» ،1ناش��ی از برتریجوییهــای
منطق��های ریـ�اض بـ�ر اسـ�اس سـ�ند چشـ�مانداز  2030اســت

(english.alarabiya.net,

 .)No:2.4.3حمای��ت عربس��تان سعــودی از گروههــای معــارض ســوری و ایجــاد تعــادل
منطقـ�های دو رویک��رد عربس�تـان سعــودی در منطقــه اس��ت ک�هـ میت��وان از آنهــا
بهعنــوان پیشرانه��ای چش��مانداز منطق��های عربســتان در  2030یــاد کــرد.
 -3-2-1موازنه سازی منطقهای با اتکا به غرب
در حال��ی کهــ میتوانی��م بگویی��م برتریطلبــی در محیــط پیرامونــی عربســتان در شــبه
جزی��رۀ عرب��ی ب��ا دغدغههــا و ظرفیتهــای ایــن کشــور تــا حــدودی انطبــاق دارد،
اماــ عربســتان در محی��ط عرب��ی و منطقـ�های ق�اـدر بهــ برتــری دائمــی نیسـ�ت .بــر ایــن
اس��اس اصــل موازنهســازی را مــد نظــر قــرار داده اســت .عربســتان در منطقــۀ غــرب
آس��یا و ش�مـال آفریقـ�ا همـ�وار ب��ا قدرتهــای رقیــب مهمــی ماننــد ایــران ،ترکیــه،
ع��راق و مص��ر مواج��ه ب��وده اس��ت ک��ه ت��وان ایج��اد تهدید ب��رای ای��ن کش��ور را دارند.
بنابرای��ن ری��اض ایج��اد و حف��ظ نوع��ی از ت��وازن بی��ن بازیگـ�ران منطق��ه و جلوگیری از
تس��لط یک��ی از قدرتهــا بــر منطقــه را بهعنــوان یکــی از اصــول اساســی در سیاســت
1- - Logistics Performance Index
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خارج��ی خ��ود مدنظ��ر دارد ( .)Asadi, 2017: 120-121اگرچه اشــاره مســتقیمی در ســند
چشـ�مانداز  2030ب��ه موض��وع لـ�زوم موازنهســازی منطقـ�های نشــده اســت ،بررســی
مف��اد ای��ن چش��مانداز بیانگ��ر ای��ن ه��دف اس��ت

(english.alarabiya.net, No:2.2.1

 .)& No2.4.2از سـ�وی دیگـ�ر سـ�ند چشـ�مانداز  2030چــه در طراحــی و تدویــن و
چــه در اج��را ب��ه غ��رب و صنای��ع غرب��ی ات��کا دارد .در ای��ن چشــمانداز از کشــور
حمای�تـ آنهــا در ابعــاد ســرمایه گــذاری ،صنعــت و تکنولوژی مشــهود اســت.
 -3-3تعادل در روابط با آمریکا
روابطــ عربسـ�تان ســعودی و ای��االت متحــدۀ آمریـ�کا بـ�ا رویکـ�رد اقتصـ�ادی در دهـ�ۀ
 1930آغ��از ش��د .تــا یــک دهه امــور مربــوط به عربســتان در ســفارت آمریــکا در قاهره
انج��ام میشـ�د .دیــدار ملــک عبدالعزیــز ،بنیانگــذار عربســتان ســعودی بــا روزولــت
در ســال  ۱۹۴۴منجرــ ب��ه تسـ�ری رواب��ط از فـ�از اقتص��ادی ب��ه سیاس��ی شـ�د .روابــط
اقتصــادی و سیاس�یـ عربس�تـان ب��ا آمری��کا بـ�ا موافقتنام��ۀ نظامــی دو کشــور در ســال
 ۱۹۵۱پیون��د مســتحکمتری یاف��ت .بناب��ر ای��ن پیمـ�ان ،آمریــکا ضمــن تأســیس پایــگاه
نظام�یـ در عربس��تان ،ف��روش ســاحهای پیشــرفته بــه ایــن کشــور و آمــوزش ارتــش
س��عودی را نیـ�ز برــ عه��ده گرفت .ب��ه بیانی ،پیمان نانوشــته نفــت در مقابــل امنیت از آن
س��ال تاکن�وـن ب��ا فرازونشـ�یبهای مختص��ر ادام��ه داش��ته اس��ت (.)Riedel, 2018
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خاصـ�ی ن��ام بــرده نشـ�ده اس��ت ،ام��ا بهرهمنــدی از صنایــع پیشــرفتۀ خارجــی و جــذب

عربس��تان بهدلیــل ثــروت نفــت ،شــریک راهبــردی مطلوبــی بــرای آمریــکا بوده اســت.
واش��نگتن ب�اـ ایج��اد و تأمینــ نیاــز نیروه��ای مســلح س��عودی ،عمدهتری��ن تأمینکننــدۀ
تسـ�لیحات پیشـ�رفتۀ عربسـ�تان بـ�وده و تأمیـ�ن امنیـ�ت ایـ�ن کشـ�ور را در برابـ�ر حملـ�ۀ
خارجــی تضمیــن کــرده اســت .در عــوض ،عربســتان در ســطح جهانــی در موضوعات
دیپلماتی��ک ،سیاس��ی و راهبــردی از آمریکــا دنبال��هروی و از ثــروت نفتــی خــود بــرای
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کم��ک ب��ه دیگ��ر رژیمهــای حامــی آمریــکا در خاورمیانــه و حمایــت از نیروهــای
ضدکمونیس��تی در سراس��ر جه��ان اس��تفاده میکن��د ( .)Gause, 2012: 356بــا وجــود
هماهنگــی کام�لـ ری��اض و واش��نگتن در مساــئل بینالمللــی ،گاهــی دو کشــور در
مس��ائل منطق��های تعارضات�یـ داش��تهاند .ایــن تعارضــات پــس از ســقوط شــوروی و
تـ�ا پیـ�ش از حادثـ�ۀ  11س��پتامبر کمرنگــ ب��وده اس��ت .حادثــۀ تروریســتی  11ســپتامبر
رواب��ط دو کش��ور را وارد مرحل��های از تن��ش کـ�رد ،اما درگیری واشــنگتن در افغانســتان
و ع��راق موج��ب بهکارگرفت��ن سیاس��تی معتدلتــر در قبــال عربســتان از ســوی ایــاالت
متح��ده شــد .پ��س از تح��والت بی��داری اس�لامی و بهوی��ژه رویکارآمــدن نخبــگان
جدی�دـ حکومت��ی در عربســتان س��عودی رواب�طـ دو کشـ�ور ب��ه دوران طالی�یـ دهههــای
اولیــۀ اســتقالل عربســتان بازگشــت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه عربســتان بــا حمایــت مطلــق
آمریـ�کا سیاس��تهای عملگرایانـ�ه و تهاجمیت��ری را در دس��تور کار منطق��های خــود
ق��رار داده اس�تـ .آمریــکا نی��ز در راس��تای مناف��ع خ��ود دریافتـ�ه اس��ت ک�هـ از نقــش
جدی��د عربس��تان سعــودی حمایـ�ت کن��د؛ زی��را هزینههــای واشــنگتن را بــرای تحقــق
سیاسـ�تهایش در غــرب آســیا کاهــش داده اســت و از آنجــا کــه مجــری مســتقیم ایــن
سیاسـ�تها ،عربستــان س��عودی ش�نـاخته ش��ده اس��ت ب��ه کاه��ش واکنشهــای منفــی
از سـ�وی جوامـ�ع عربـ�ی منجـ�ر میشـ�ود (.)Adami, Bahadorkhani, 2019: 3
بررس��ی روابطــ دوجانبۀــ ریــاض و واشــنگتن در ده ســال اخیــر نشــان میدهــد کــه
عربس��تان س��عودی ت�لاش زی��ادی ب��رای اس��تحکام پیوندهــای دو طرف��ۀ اقتصـ�ادی
و نظام��ی باــ آمری��کا دارد .طــی  ۸س��ال در س��الهای  2008تــا  2016صــادرات
عربس��تان س��عودی ب��ه آمری��کا بی��ش از یکس��وم کاه��ش داش��ته اس��ت .در عــوض
واردات عربســتان از آمریــکا کـ�ه بیشــتر س�لاح و ماشــینهای صنعتــی بــوده اســت
بیــش از دو برابــر رشــد داشــته اســت .مهمتریــن کاالی صادراتــی عربســتان ســعودی
بــه آمریــکا نیــز نفــت بــوده اســت .عربســتان ســعودی در ســپتامبر  ۲۰۱۶دومیــن منبــع
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ب��زرگ ص�اـدرات نف�تـ خ��ام ب��ه آمریـ�کا ب��ود .بهطــوری کــه روزانــه حــدود  ۱میلیــون
و  ۱۵۸ه��زار بش��که نف��ت ب��ه ای��ن کش��ور ص��ادر ک��رده اس��ت (.)Christopher,2018
انتخــاب ریــاض بهعنــوان نخســتین مقصــد ســفر خارجــی دونالــد ترامــپ نیــز حاکــی
از آغــاز دورۀ جدیــدی در روابــط آمریــکا و عربســتان و اهمیــت این کشــور بــرای کاخ
ســفید بــا وجــود رویکــرد منفــی ترامــپ نســبت بــه ریــاض در تبلیغــات انتخاباتــی
( ۲۰۱۷تــا پیــش از عقــد قــرارداد میــان ترامــپ و آل ســعود)  ۱۱۹،۶۱۶میلیــارد دالر
بـ�ود .ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ق��رارداد امضاشــده میــان آمریــکا و عربســتان در ســفر
ترام��پ بهــ ری��اض بهصــورت آنــی  ۱۱۰میلیــارد دالر و در درازمــدت طــی یــک
دهــه حــدود  ۳۵۰میلی��ارد دالر ارزش دارد ( .)Emadi, 2017ب��ا وج��ود ایــن ،مطالعـ�ۀ
چشـ�مانداز  2030عربسـ�تان س��عودی مؤیــد ایــن واقعیــت اســت کــه بــا وجــود
تحکیــم رواب��ط ریــاض و واش��نگتن ،مقام��ات س��عودی در ت�لاش ب��رای تنوعبخشــی
در سیاس��تهای امنیت��ی و خارج��ی خوــد هس��تند ،بینالمللیکــردن بخشــی از
آرامک��و و چش��مانداز بومیســازی تســلیحات از  2درصـ�د کنونــی بــه  50درصـ�د
تــا ســال  2030نش��انگر ای��ن مس��ئله استــ .بهنظــر میرس��د سیاس��تهای عربســتان
از ســال  2019بــه بعــد در قبــال بحریــن ،یمــن ،ســوریه ،عــراق ،ایــران و قطــر نشــانگر
تغیی��ر مس��یر آرام عربس��تان از فــاز نظامیامنیت��ی بهــ اقتصادیسیاســی اســت.
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بــود .میــزان فــروش تســلیحات از ســوی دولــت آمریــکا در ســالهای  ۲۰۰۹تــا

 -3-4حفــظ س��یادت فرهنگیــ ،رساــنهای و سیاســی در جهــان اســام
وجــود مقدستری��ن زیارتگاههــای جهــان اســام در مکــه و مدینــه ،عربســتان را
در کسـ�وت مدعـ�ی ایفـ�ای نقـ�ش مدافـ�ع و رهبـ�ری جهـ�ان اسـلام قـ�رار داده اسـ�ت
.بهط��وری کـ�ه در بی��ن اهلــ سنــت بهواس��طۀ نزدیک��ی فکــری و مذهبــی مــورد
پذی��رش عموم��ی ق��رار گرفتـ�ه و عام��ل ج��ذب آنه��ا بـ�ه ایـ�ن کش��ور و رهآوردی
از قــدرت نــرم بــرای ریــاض شــده اســت .در حقیقــت ،ایــن کشــور بیشــترین
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جذابیتــ ،نفوــذ و بهرهبرــداری نرمافــزاری از اســام بهعنــوان یــک منبــع مهــم
قـ�درت نـ�رم در جهـ�ان اسـلام را از آن خـ�ود کـ�رده اسـ�ت .عربسـ�تان از بـ�دو تأسـ�یس
کوش��یده اس��ت بهعنـ�وان قدرتمندتری��ن و پرنفوذتری��ن منب��ع الهامبخشــی و صــدور
ارزشهاــی اســامی در می��ان جهاــن اس�لام و بهویـ�ژه اهــل ســنت شــناخته شــود.
ریــاض از ایــن مســئله در راســتای حفاظــت از خــود و خانــدان آل ســعود اســتفاده
ک��رده اس��ت .ایــن دول��ت بـ�ا برق�رـاری پیون��د گفتمانـ�ی بی�نـ باقیمانــدن حکومــت در
دســت خانــدان آل ســعود و حفاظــت از حــرم امــن الهــی راهبردهــای اساســی خــود را
بـ�رای تولیـ�د جذابیـ�ت و کسـ�ب مشـ�روعیت دینـ�ی و سیاسـ�ی تقویـ�ت میکنـ�د.
حفــظ موقیع��ت عربس�تـان س�عـودی بهعن�وـان س��ید ب�لاد ع��رب و امالقــرای جهــان
اس�لام از مفاهیمــی اس��ت کـ�ه ریاــض در برنامههــای خــود در قبــال دنیــای عــرب و
جه�اـن اس�لام بهدنب��ال تحقــق آن اسـ�ت کــه عربســتان ایــن مســئله را بهعنــوان رکــن
اول چشـ�مانداز  2030خ��ود در نظرــ گرفت��ه اس��ت .بــه همی��ن دلی��ل در بخشــی از

چشـ�مانداز  2030عربستــان چنی��ن آم��ده اسـ�ت« :اسلـام و تعالیـ�م آن سب ِ
ــک زندگـ�ی
م��ا و مبنـ�ای هم��ۀ قوانیـ�ن ،تصمیمـ�ات ،اقدام��ات و اهــداف م��ا را تشــکیل میدهنــد،
بنابرای��ن اص��ول اس�لام نی��روی مح��رک م��ا در ترس��یم دورنم��ای موردنظرم��ان خواهند
ب��ود» (  .)english.alarabiya.net, No:2.4.2 & See to Forewordبــرای عربســتان مفهــوم
امالقرای��ی جه��ان اس�لام کارک��ردی دوگان��ه دارد :از یکسـ�و بهعن��وان امالقــرا ســعی
در رهب��ری ،دخال��ت و جهتدهــی سیاســت و حکومــت در کشــورهای اســامی
برــای رس��یدن بــه اه�دـاف منطق��های و بینالمللـ�ی دارد؛ از سـ�وی دیگـ�ر ،تــاش
میکن��د ب��ا کمکهــای م��ادی و اقتصاــدی بــه ایــن کش��ورها و وابس��تهکردن
آنهــا بــه خــود در جهــت حفــظ و ادامــۀ ســلطۀ خانــدان ســعودی بــر اماکــن
مق��دس گام ب��ردارد ()Fattahi Ardakani, ImamJumaZadeh & .Harsij, 2018: 35-42
مقام��ات ری��اض در «چشــمانداز 2030عربس��تان س�عـودی» خــود را «قلــب جهــان
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ع��رب و اسـلام ،کان��ون س��رمایهگذاری و قطــب اتصــال ســه قــارۀ آســیا ،آفریقــا
و اروپ�اـ» معرف�یـ میکنــد .ای�نـ کش��ور بــرای گستــرش نفــوذ فرهنگــی و دینــی
خـ�ود تلـاش میکن��د تعــداد حجــاج خانــۀ خــدا کــه در حــال حاضــر ســاالنه
 8میلی��ون نف��ر اسـ�ت را بــه  30میلیــون نفــر تــا ســال  2030افزای��ش ده��د

(�vi

 26 .)sion2030.gov.saبــار اســتفاده از واژۀ اس�لام در ای��ن ســند نش��ان میدهـ�د
مس��لمانان جه��ان باش��د .تــاش بــرای کســب جایــگاه ســیادت در میــان کشــورهای
عربــی و اســامی موجــب شــده اســت نخبــگان حکومتــی جدیــد بــا معرفــی بــن
سلــمان بهعنوــان چهــرهای تحولخوــاه و اصالحطلــب ،گــذار از طبقــۀ مرفــه
ســنتی بــه طبقــۀ متوســط شــهری ،خانــواده بــه دانشــگاه ،دربــار بــه تخصــص ،بیابــان
بــه شــهر ،وهابیــت بــه سکوالریســم ،شــیوخ بــه جوانــان و ســنت بــه مدرنیتــه را
آغ��از کنن��د ت��ا زمینههــای داخلــی پذیــرش عربســتان بهعنــوان «کشــور الگــوی
اســامیعربی توسـ�عهیافته در ابع�اـد سیاس��ی و اقتص��ادی» فراه��م شـ�ود.
حف��ظ موقعی��ت مرکـ�زی در دنیاــی اس�لام ب��رای عربس��تان ســعودی بهعنــوان
کشوــر الگوــ ،اسـلامی و الهامبخــش ،بــه یکــی از معیارهــای اصلــی بــرای طراحــی
سیاســت خارجــی در دورههــای متفــاوت تبدیــل شــده اســت .بــرای تحقــق ایــن
موض��وع از ای��ن ســه رویکـ�رد بهرــه میب��رد .1 :دینــ و مذهـ�ب :ریــاض ضمــن
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عربســتان ســعودی مایــل اســت همچنــان بهعنــوان قطــب عالــم اســام در اذهــان

اســتفادۀ گســترده از موقعیــت خــود بهعنــوان میزبــان حرمیــن شــریفین ،از ایــن
ابـ�زار برــای مقابل��ه ب�اـ رقب��ای منطق��های به��ره میب��رد .ب��رای نمون��ه عربســتان در
ط��ول س��الهای رقابــت بــا عبدالناصــر کــه بــه جنــگ ســرد دنیــای عــرب شــهرت
یاف��ت ،پانعربیســم ناصــری را بهعنــوان مفهومــی ضداســامی و غیردینــی معرفــی
میکـ�رد و ب��ا وج��ود مواض��ع غی��ر همســو ب��ا اخوانالمس��لمین ،آنهــا را بــرای
مقابل��ه باــ پانعربیســم حمایــت میک��رد ( )Mann, 2012یــا اســتفاده از مفهــوم
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هلـال شیــعی را بـ�رای مقابلـ�ه بـ�ا نفـ�وذ جمهـ�وری اسـلامی ایـ�ران مطـ�رح سـ�اخت؛ .2
ابزاره��ای مالـ�ی :ارائـ�ۀ کمکهــای مال��ی ،س��ازمانی و پ�رـوژهای بــه کشــورهای فقیــر
اس�لامی از دیگ��ر ابزارهاــی س��عودی ب��رای حفــظ س��یادت خوــد ب��وده اس��ت .در
س��الهای  1970تــا  2015مبلغــی بیــن  70تــا  90میلیــارد دالر از ســوی عربســتان
یو
ب��ه کش��ورهای عربیاس�لامی اعط��ا شــده استــ .اینگون��ه برنامهه��ای مال�� 
تبلیغاتـ�ی ،ب��ه حاکمـ�ان س��عودی ایـ�ن امکــان را میدهــد تــا در راســتای جلــب نظــر
مس��لمانان و رسیــدن بــه نقشــ رهبرــی جهــان ع��رب و دنیاــی اس�لام موفقتــر
عم��ل کنن��د

(Ardakani, ImamJumaZadeh & Harsij, 2018: 42

.)Fattahi

در زمین�ۀـ رس��انههای دیجیت��ال نیــز ورود قط��ر بــه رقابته��ای سیاس��ی ،رس��انهای
و ژئوپلیتی��ک در غ��رب آسیــا ،بهویـ�ژه پــس از تأســیس تلویزیــون الجزیــره در ســال
 1996کاهشــ اثربخشـ�ی رســانههای عربسـ�تان ســعودی را بهدنبــال داشــته اســت،
اماــ ری��اض ب�اـ بهکارگرفت��ن سیاس��تهای چهارگان��ۀ رســانهای در پ��ی اثربخشــی،
نفـ�وذ و جهتدهــی افــکار عمومــی دنیــای عــرب و جهــان اســام اســت .ایــن
راهبردهــای چهارگانــه اینهــا هســتند .1 :خریـ�د و تملـ�ک رسـ�انههای جدیـ�د؛
 .2جـ�ذب وفـ�اداری رسـ�انهها و فعـ�االن رسـ�انهای؛  .3پرداخــت حقالســکوت
در راســتای انتقادنکـ�ردن از حکومـ�ت ریـ�اض؛  .4تــاش بــرای از میانبــردن
رسـ�انههای منتق��د ی��ا شخــصیتهای رس�اـنهای مخال��ف ،ماننــد حــذف شــبکهها
از ماهوارهه��ا ی��ا تهدی��د ،حب��س و قت��ل خبرن��گاران ()Tanhadokht ,2016
 -3-5کاهش وابستگی به نفت ،تنوعبخشی به اقتصاد
اقتصـ�اد بخـ�ش اصلـ�ی چشـ�مانداز  2030عربســتان ســعودی اســت

(�english.alarabi

 .)ya.net, See to Our Vision & 1.2.1 & 2.1.3 & 2.2.2در ایـ�ن چش��مانداز از اردۀ جـ�دی
ای�نـ کش�وـر در تبدیلشـ�دن ب��ه یکیــ از کانونهـ�ای س�رـمایهگذاری در جهـ�ان یــاد
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شــده اســت .عربســتان ســعودی با داشــتن 510میلیــارد دالر ذخیــره ارز و طــا پنجمین
کشوــر جهــان در ایــن زمینــه اســت .ایــن کشــور بــا تولیــد  10میلیــون بشــکه نفــت
در روز ،پــس از روســیه دومیــن کشــور بــزرگ در تولیــد نفــت اســت کــه توانســته
 12درص��د از تولیــد جهانــی و  20درصـ�د از ســهم صــادرات جهانــی نفــت را بــه
خــود اختصــاص دهــد .عربســتان بهعنــوان بیســتمین اقتصــاد بــزرگ جهــان شــناخته
ص�اـدرات عربس�تـان س�عـودی را نفتــ و م�وـاد پتروش�یـمی تشکــیل میدهــد ،نشــانگر
ش��کنندگی و اقتص�اـد نامتنـ�وع ای��ن کشـ�ور اسـ�ت .قطــع وابسـ�تگی ب��ه نف��ت مهمتریــن
چشـ�مانداز  2030عربســتان س�عـودی اسـ�ت (& .)Fattouh Sen, 2016
رســیدن بــه جمــع  15کش��ور برت��ر جهاــن از نظ��ر اقتصــادی ،برخــورداری از
بزرگتری��ن صن��دوق س��رمایهگذاری جهــان بــا حجــم  2تریلیــون دالر ،افزایــش
ســهم درامدهــای نفتــی از  16درصـ�د کنونــی بــه  50درصــد ،تقویــت بخــش
خصوصــی از  40درصــد بــه  65درص��د از کل اقتصــاد ایــن کشــور ،افزایــش تعــداد
حجــاج از  9میلیــون نفــر بــه  30میلی��ون نفر(بــا ایــن تغییــر درامــد حاصــل از حجــاج
از  12میلیــارد دالر در ســال بــه  40میلی��ارد دالر خواه��د رس��ید .ایــن مبلــغ غیــر از
مخ��ارج اقام��ت و خری�دـ زائ�رـان اس��ت ،).کاهــش نــرخ بیــکاری از  11درصـ�د بــه
 7درص��د و افزایــش ســهم اشــتغال زنــان از  22درصـ�د کنونــی بــه  30درص��د و
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میشــود ،امـ�ا وابسـ�تگی ش��دید ای�نـ کش��ور بــه نف�تـ بهگونـ�های کـ�ه  90درص��د از

کاه��ش مخ��ارج بخ��ش دولت��ی و تقویتــ بخشه��ای معــادن از مهمتریــن اهــداف
اقتصـ�ادی عربسـ�تان در چشـ�مانداز  2030اســت (.)Ajorlou,2018: 121-123
عربســتان س�عـودی دریافت��ه اسـ�ت اگرچ��ه میتوانــد از نفــت بهعنــوان ســاح اســتفاده
کنــد و بــا درآمدهــای هنگفــت آن نفــوذ خــود در منطقــه را توســعه دهــد ،نوســانات
ش��دید نفت��ی در ســالهای اخی��ر و انه�دـام تأسیس��ات نفت��ی در جنگهــای احتمالــی
نش�اـن داده اس�تـ ک��ه ای��ن ب��رگ برن�دـه میتوان��د بـ�ه نقط��ۀ آسـ�یبپذیر ایــن کشــور

123

تبدی��ل ش��ود ( .)Bisaccio, 2019تصمی�مـ عربس��تان ب�رـای تبدی��ل ش��رکت آرامک��و از
یــک شرــکت تولیدکننــدۀ نفـ�ت بــه یــک شــرکت صنعتــی مــادر در ســطح جهانــی نیــز
ناش��ی از نگران��ی ری��اض از نوس��انات اقتصادینظام��ی نفــت عربســتان اسـ�ت .ایــن
کش��ور تـلاش میکن��د نفـ�ت خ��ود را بهص��ورت ش��بکهای از تعامــات اقتصــادی،
تج��اری و مالــی بینالملل��ی در آورد ت��ا هرگون��ه تکان��ۀ اقتص��ادی و امنیتــی منفــی در
آن را ب��ا واکن��ش منف��ی س��رمایهگذاران روب��هرو س�اـزد .عـلاوه ب��ر ای��ن تنوعبخشــی
عربسـ�تان در روابـ�ط خارجـ�ی خـ�ود یکـ�ی از اصـ�ول مهمـ�ی اسـ�ت کـ�ه در چشـ�مانداز
 2030بهــ آن اشـ�اره ش��ده اسـ�ت ،بهکارگرفت��ن سیاستــ نگــاه ب��ه ش��رق و گســترش
روابـ�ط اقتص��ادی بــا روسـ�یه ،هندــ ،چیــن و دیگ��ر کشــورهای جنــوب شــرق آســیا
از س��وی عربس�تـان س��عودی در کن�اـر رواب��ط ویــژهای کــه بــا غــرب دارد ناشــی
از تصمی��م مقامـ�ات ریاــض ب��رای متنوعس��ازی کارتهــای سیاســی و اقتصــادی
در سیاس��ت خارج��ی خ��ود اس��ت (.)Daniels, 2017: thediplomat.com
نتیجــه
در می��ان کش��ورهای غ�رـب آس��یا و ش��مال آفریقا ،عربس��تان س�عـودی از کمبســامدترین
تح��والت در عرص�هـ داخلیــ و خارجــی برخوــردار ب��وده اس��ت ،بهگونـ�های کــه
برخ�لاف هم��ۀ کش��ورهای ای��ن منطق��ه هیچـ�گاه دســتخوش انقــاب ،کودتــا و
تح��ول مبنای�یـ نش��ده اس��ت .ترکیب��ی از س��نت قبیل��های ،فرمانروایــی پدرشــاهی و
حامیپ��روری ،آموزههاــی وهابیــ ،اقتص�اـد رانت��ی و امنیتــ برــونزای متکــی بــه
ایـ�االت متحـ�ده موجـ�ب شـ�ده اسـ�ت عربسـ�تان همـ�واره بهعنـ�وان کشـ�وری خواسـ�تار
حف��ظ وضعــ موج��ود ب��ه حس��اب آی��د .ت��ا سـ�الهای متوال��ی «محافظ��هکاری وهابــی،
اقتصــاد نفتــی و پیونــد امنیتــی بــا آمریــکا» ســه دال مرکــزی و اصلــی در سیاســت
خارج��ی عربس��تان س��عودی محس��وب میشــدند کــه طراحــی سیاســت خارجــی
ای��ن کش��ور حـ�ول آن ش��کل میگرف��ت .عربسـ�تان سـ�عودی بـ�ا ترسـ�یم چشـ�مانداز
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 2030بهدنب��ال تغیی��ر در مثل�ثـ وهابی��ت ،نف��ت و آمری��کا اس��ت .مقاومــت در
برابــر تح�وـالت ملیگرایانــۀ ناصری-بعثــی ،مخالفــت بــا انقــاب اســامی ایــران و
جنبشهاــی برگرفت��ه از آن ،تعاملــ ب�اـ اخوانالمســلمین از همــکاری تــا تعــارض،
دوری و نزدیکـ�ی بــه گروهه��ای فلسـ�طینی ،قط��ر ،ع��راق ،مص��ر و دیگ��ر کشــورهای
عرب��ی و دیگـ�ر تحوالتــی کــه در دوران پادشــاهی ملــک عبدالعزیــز و فرزنــدان او بــه
موج��ود دانس��ت .از س��وی دیگ��ر ،سیاس��ت منطق��های ریــاض در قبــال تحــوالت
سـ�ال  2011و رویک�رـد تهاجم��ی ایــن کش�وـر را نی��ز نـ�ه بهعنـ�وان تحـ�ول در راهبـ�رد
کالن خارج��ی ریـ�اض بلک��ه بایـ�د تغیی�رـی تاکتیکـ�ی از ســوی عربس��تان بهمنظــور
جلوگیــری از تغییــر تعــادل ژئوپلیتیــک غــرب آســیا و شــمال آفریقــا دانســت .فهــم
اصـ�ول ثابـ�ت و اس��تخراج الگوهــای سیاسـ�ت خارجـ�ی عربس��تان س��عودی میتوانــد
ب��ه تبییـ�ن صحی��ح و پیشبینیــ دقیــق سیاسـ�تهای داخلــی و خارجــی ریــاض کمــک
ش��ایانی کن��د .در پژوه�شـ حاضــر ب��ا رویک��ردی تحلیل��ی و توصیف��ی و اش��ارههای
تاریخـ�ی بـ�ا مبنـ�ا قـ�راردادن اصالحـ�ات داخلـ�ی و چشـ�مانداز  2030به ایــن نتیجــه
رس�یـدیم ک��ه سیاسـ�تهای منطقـ�های عربس�تـان س��عودی حت��ی سیاسـ�تهای تهاجمــی
ای��ن کشــور در ســالهای اخیــر نــه برخاســته از تجدیدنظرطلبــی عربســتان بلکــه
ناشــی از تــاش ریــاض بــرای بازگشــت بــه وضــع موجــود پیــش از تحــوالت
سـ�ال  2011اس��ت .در ایــن پژوهــش بــه ســبب تعارضــات مفهومــی و بنیــادی در
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وقــوع پیوســته اســت را بایــد در راســتای تــاش ایــن حکومــت بــه حفــظ وضــع

سیاس��تهای اعالمــی و اعمال��ی عربس��تان س�عـودی و البت��ه اس�تـفادۀ همزمــان از
سیاسـ�تهای تدافعـ�ی و تهاجـ�ی در سیاسـ�ت خارجـ�ی خـ�ود ،عبـ�ارت «واقعگرایـ�ی
نوکالســیک متناقــض» را بــرای توصیــف سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی کــه
از چشـ�مانداز  2030گرفتـ�ه ش��ده اس��ت را بـ�هکار بردهایمــ .بهنظ�رـ میرســد
عربس��تان س��عودی میکوش��د در چشـ�مانداز  2030خ�وـد و رهبرانشــ را بهعنــوان
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کشــور و رهبرانــی پیشــرو ،منعطــف ،مــدرن و البتــه مســلمان راســتین جلــوه دهنــد.
عربس��تان آنگونـ�ه کـ�ه از چشـ�مانداز  2030برــآورد میش��ود میکوش��د ســطح
تنشه��ای منطق��های خوــد را کاهشــ ده��د و رونده��ای سیاس��ی و اقتصــادی را
جایگزی��ن نظام��ی و امنیت�یـ کن��د ،ام��ا بهنظ��ر میرس��د تناق��ض در سیاس��تهای
اعمالــی و اعالم�یـ ری��اض و همچنی��ن درنظرنگرفت��ن ویژگیهــای سیاســی،
فرهنگــی و اجتماعــی غــرب آســیا ،متوازننبــودن اصالحــات سیاســی و اقتصــادی و
سیاس��تهای تنشآلـ�ود در منطقـ�ه مانـ�ع تحقـ�ق چنیـ�ن چشـ�ماندازی شـ�ود.

126

Reference
1. Adami, Ali; Bahadorkhani, Mohammad Reza (2019). Behavioral pattern
of Saudi Arabia in West Asia and its impact on the interests and security

1399  پاییز، شماره سوم،فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ـ سال دوم

of the Islamic Republic of Iran; Case Study of Yemen, Quarterly Journal
of Political Studies of the Islamic World, vol.7, No. 4. [In Persian]
2. Ajorlou, Hossein (2018). Saudi Arabia’s 2030 vision; Ups or downs, Tehran, International Studies & Research Institute. [In Persian]
3. Al-Rasheed,Madawi (2008). Kingdom Without Borders: Saudi Arabia’s
Political, Religious, and Media Frontiers. New York, Columbia University Press.
4. Al-Shahabi, Saeed (2018). Seven years after the military intervention in
Bahrain, www.asrdiplomacy.ir/43366. [In Persian]
5. Asadi, Ali Akbar (2017). Saudi Arabia’s Foreign Policy: Resources, Objectives and Issues, Quarterly Journal of Strategic Studies, Vol. 20, No.
75. [In Persian]
6. Barzegar, Kaihan (2009). Iran’s foreign policy from the perspective of
defensive and offensive realism, Foreign Relations Quarterly, Vol. 1, No.
1. [In Persian]
7. Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia (2004). The Globalization
Of World Politics: An Introduction to International Relations, Translated
by Alireza Rah Chamani, Tehran, International Studies & Research Institute. [In Persian]
8. Bisaccio, Derek (2019). Attack on Saudi Oil Facilities Highlights Challenges for Saudi Foreign Policy, dsm.forecastinternational.com/wordpress/2019/09/16/attack-on-saudi-oil-facilities-highlights-challenges-for-saudi-foreign-policy/.

127

9. Blanchard Christopher M. (2017). Saudi Arabia: Background and U.S
Relations, Congressional Research Services, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf.
10. Cordesman, Anthony; Robert, M. Shelala; Omar, Mohamed (2013). The
Gulf Military Balance: The Gulf and the Arabian Peninsula, Center for
Strategic and International Studies /CSIS, Vol 3.
11. Daniels, Owen (2017). Saudi Arabia Pivots to Asia, https://thediplomat.
com/2017/03/saudi-arabia-pivots-to-asia-for-now/.
12. Dunne, Tim; Kurki, Milja; Smith, Steve (2010). International Relations
Theories Discipline and Diversity, UK, Oxford University Press.
13. Emadi, Rezi (2017). Assessing US-Saudi Relations from the Perspective
of Economic Exchanges, www.tabyincenter.ir/19633. [In Persian]
14. Fattahi Ardakani, Hossein; ImamJumaZadeh, Javad; Harsij, Hussein
(2018). Analysis of the Soft Power Pattern in the Middle East: A Case
Study of Saudi Arabia, Quarterly Journal of Political Research in the Islamic World,Vol. 8, No. 1.
15. Fattouh, Bassam; Sen, Amrita (2016). Saudi Arabia’s Vision 2030, Oil
Policy and the Evolution of the Energy Sector, Oxford, Oxford Institute
for Energy Studies.
16. Feierstein, Gerald M. (2019). Yemen: the 60-Year War, Washington D.C,
The Middle East Institute.
17. Gause, Gregory (2012). Saudi Arabia’s foreign policy in: The Foreign
Policies of Middle East States. By Hinnebusch, Raymond A. & Ehteshami, Anoush, Translated by Rahman Ghahremanpour and Morteza Massah, Tehran, Imam Sadegh University Press. [In Persian]
18. Jones, Clive (1995). Saudi Arabia after the Gulf War: The Internal-External Security Dilemma. International Relations, Vol. 12, No. 6.
19. Kirshner, Jonathan (2010). the tragedy of offensive realism: classical realism and the rise of china, European journal of international relations.

128

20. Lobell, Steven E.; Ripsman, Norrin M.; Taliaferro, Jeffrey W. (2009).
Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, UK, Cambridge
University Press.
21. Madani, Mahdi; Hawasi, Hossein (2014). The Tipología of Saudi Foreign
Policy towards Egypt and Bahrain after the Arab Revolutions, Quarterly
Journal of Islamic Revolution Studies, Vol. 11, No. 39. [In Persian]
1399  پاییز، شماره سوم،فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ـ سال دوم

22. Mann, Joseph (2012). King Faisal and the Challenge of Nasser’s Revolutionary Ideology, Middle Eastern Studies, Vol. 48, No. 5.
23. Masoudnia, Hussein; Forouzan, Yousef; Alishahi, Abdolreza (2017). The
Transfer of Power in Saudi Arabia: The Effects of Changing the Covenant on the Foreign Policy Structure of Saudi Arabia, Political and International Approaches, Vol. 8, No. 1. [In Persian]
24. Moshirzadeh, Homeira (2007). Development of international relations
theories, Tehran, SAMT. [In Persian]
25. Moshtaghi, Allah Karam (2017). Sociology of Saudi Arabia and its social perspective, Strategic Studies of the Islamic World, Fall, No. 71. [In
Persian]
26. Mouline, Nabil (2018). Can the Saudis Break Up With Wahhabism?,
www.nytimes.com/2018/07/03/opinion/saudi-arabia-monarchy-wahhabism.html.
27. Nejat, Ali; Mousavi, Raziyeh; Saremi, Mohamad reza (2016). Saudi Arabia and the Islamic Republic of Irans Strategy response to the crisis in
Yemen, International Relations Studies, Vol. 9, No. 33. [In Persian]
28. Ottaway, David (2009). The King and Us: U.S.-Saudi Relations in the
Wake of 9/11, Foreign Affairs, Vol. 88, No. 3.
29. Qasemi, Farhad (2005), International Relations Principles, Tehran, MIZAN. [In Persian]
30. Riedel ,Bruce (2018). Kings and Presidents: Saudi Arabia and the United
States Since FDR, U.S, Brookings Institution Press.

129

31. Tanhadokht, Soleiman (2016). A Study of the Great Media Empire of
Al Saud, www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/childitems-5. [In Persian]
32. Walt, Stephen M. (1989). The Origins of Alliance, NewYork, Cornell
University Press.

130

