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تحلیل سیاست خارجی تهاجمی/کنشگرانۀ عربستان از منظر
واقع گرایی نوکالسیک )2020-2010(

مرضیه سادات الوند1-  استادیار دانشگاه بجنورد

یم سادات حسینی-  دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور مر

یخ پذیرش: 99/11/13 یافت: 99/9/24                                                       تار یخ در تار

                                                                صص 1-24

چکیده
به  خاورمیانه  منطقۀ  و  اسالم  جهان  تأثیرگذار  و  مهم  کشورهای  از  یکی  به عنوان  سعودی  عربستان 

داشتن رویکردی محافظه کارانه در سیاست خارجی خود مشهور بود. بیشتر به عنوان بازیگری شناخته 

شده بود که حامی وضع موجود و مخالف تغییر است. ولی رفتارهای این کشور در طول دهۀ گذشته 

رویکردی  به  تمایل شدید  و  محافظه کاری  رویکرد  از  کشور  این  عبور  نشانگر  منطقه ای  در عرصۀ 

واحد،  سطح  عوامل  و  است  چندسطحی  تحلیلی  نوکالسیک،  واقع گرایی  تحلیل  است.  تهاجمی 

دولت و عوامل کالن را بررسی می کند و با ادغام عوامل داخلی و خارجی، نظریه ای کامل و مناسب 

نظری  چارچوب  نوکالسیک  واقع گرایی  ما  نظر  به  دلیل،  این  به  می دهد.  ارائه  خارجی  سیاست  از 

منسجم و مناسبی در فهم سیاست خارجی عربستان سعودی به دست می دهد. در این زمینه، در این 

مقاله با روش تحلیلی تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که 

رفتار سیاست خارجی تهاجمی عربستان سعودی در دهۀ اخیر از منظر واقع گرایی نوکالسیک چگونه 

قابل تبیین است؟ بر این اساس این فرضیه مطرح می شود که با توجه به تغییر شرایط داخلی، منطقه ای 

و بین المللی عربستان سعودی، الگوهای رفتاری سیاست خارجی این کشور از حالتی محافظه کارانه 

به سوی رفتاری تهاجمی و امنیتی محور پیش رفته و سطح داخلی به اندازۀ سطح سیستمی و کالن در 

این تحول نقش مؤثری داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حضور سطوح چندگانۀ تحول 

رفتار سیاست خارجی عربستان، سبب تداوم رویکردهای ناشی از تحول نیز شده  است.

تهاجمی/ خارجی  سیاست  تهاجمی،  و  محافظه کارانه  رویکرد  اسالم،  جهان  کلیدواژه ها: 

کنشگرانه، عربستان سعودی، واقع گرایی نوکالسیک. 

1. marzieh_alvand@yahoo.com
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مقدمه

سیاست خارجی یک کشور در طول زمان و با دگرگونی و تغییر شرایط محیطی دچار تحول می شود 

البته در شرایط عادی، تغییرات مرحله ای محیط، اصول سیاست  پایدار نیست.  ثابت و  و مفهومی 

خارجی کشورها را دچار تغییر نمی کند، بلکه فقط گفتمان های حاکم بر سیاست خارجی متحول 

می شوند. رهیافت ها و رویکردهای سیاست خارجی، گاهی حالت تعاملی و گاهی صورتی تقابلی 

به خود می گیرند، گاهی نیز مجموعه ای از این دو در نظر گرفته می شود. هر یک از این سه حالت 

تحت تأثیر نگرش فکری نخبگان به اصول و اهداف سیاست خارجی و شیوۀ دستیابی به آن ها، نوع 

رابطه را تعیین می کند. به بیانی دیگر، نخبگان پیش برندۀ سیاست خارجی ممکن است با توجه به 

اصول حاکم بر سیاست خارجی و اهداف آن و همچنین تحت تأثیر شرایط و وضعیت منطقه ای و 

منافع  اهداف و حفظ  به  برای رسیدن  را  یا رویارویی و حتی جنگ  و همکاری  تعامل  بین المللی، 

به دالیل مختلف  تحلیل سیاست خارجی عربستان سعودی  و  بررسی  بدانند.  ملی کشور ضروری 

اهمیت دارد: نخست، این کشور یکی از مهم ترین بازیگران منطقۀ خاورمیانه و جهان اسالم محسوب 

می شود. این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای مهم و دولت های مدعی رهبری در جهان 

عرب با مسائل و تنش های داخلی جدی روبه رو هستند؛ دوم، به نوعی عربستان به مهم ترین بازیگر 

منطقه ای تأثیرگذار بر منافع و اهداف ایران در منطقه تبدیل شده است و اختالفات و تنش های مهمی 

خارجی  سیاست  اینکه  سوم،  دارد؛  وجود  منطقه ای  مختلف  مسائل  و  حوزه ها  در  کشور  دو  میان 

دگرگونی های  و  ابعاد  به تدریج  صدام  سقوط  از  پس  به ویژه  گذشته  دهۀ  طول  در  سعودی  عربستان 

جدیدی را تجربه کرده است که سابقه نداشته است.  

عربستان سعودی در دوران حیات خود با توجه به سنت ها و ویژگی های نظام سیاسی این کشور 

سیاست خارجی ثابتی داشته است، ولی در دهۀ اخیر عملکرد سیاست خارجی عربستان از قالب 

سنتی خارج شده است. با توجه به مباحث مطرح شده، در این مقاله می کوشیم با روش تحلیلی تبیینی 

و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی  تحول و تغییر در سیاست خارجی عربستان را در سه سطح 

با نگاهی واقع گرایانه  از منظر واقع گرایی نوکالسیک بررسی کنیم و  داخلی، منطقه ای و بین المللی 

نسبت به رفتار سیاست خارجی عربستان به این پرسش پاسخ دهیم که چه عواملی در تغییر رفتار 

سیاست خارجی و تداوم آن در دهۀ اخیر اثرگذار است؟ پس از مرور ادبیات و بیان نوآوری پژوهش، 

چارچوب نظری پژوهش را توضیح می دهیم. سپس می کوشیم با استفاده از ادبیات نظری واقع گرایی 

نوکالسیک به پرسش پژوهش پاسخ دهیم. فرضیه مقاله این است که با توجه به تغییر شرایط داخلی، 

حالتی  از  کشور  این  خارجی  سیاست  رفتاری  الگوهای  سعودی،  عربستان  بین المللی  و  منطقه ای 

محافظه کارانه به سوی رفتاری تهاجمی و امنیتی محور تغییر کرده است. در واقع سطح داخلی به اندازۀ 
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سطح سیستمی و کالن در این تحول نقش مؤثری دارد و حضور سطوح چندگانه در این تحول سبب 

شده است شاهد تداوم رویکردهای ناشی از تحول در سیاست خارجی عربستان باشیم.

پیشینه و نوآوری پژوهش
نوآوری این مقاله در کاربست نظریۀ واقع گرایی نوکالسیک در خصوص چگونگی تحول در سیاست 

خارجی عربستان و روشن کردن زوایای مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی در این تحول اساسی 

و نشان دادن تداوم این تغییر و تحول است. اما در خصوص موضوع فرعی این نوشتار یعنی تحول 

در سیاست خارجی عربستان ادبیات مختلفی وجود دارد. احمدیان )2016( در مقاله ای سیاست 

ابزارها( و  یا  از زاویۀ محوریت تغییر )چرایی وقوع(، سطح تغییر )اصول  خارجی نوین سعودی را 

جایگاه بازیگران اصلی )ایران و ایاالت متحده( بررسی می کند. نتایج این پژوهش بر تالش عربستان 

برای حفظ و تحکیم جایگاه منطقه ای عربستان در کوتاه مدت و میان مدت و ارتقای آن در بلندمدت 

در نظم متحول منطقه ای و بین المللی مبتنی است. همیانی )2015( در مقالۀ خود به تجزیه و تحلیل 

کید بر بحران یمن می پردازد  سیاست خارجی عربستان سعودی پس از قیام های عربی )2011( با تأ

و درپی تبیین تغییر رویکرد سیاست خارجی عربستان از راهبرد موازنه به راهبرد رهبری ائتالف در 

قالب نظریۀ موازنۀ تهدید استفان والت است. او نتیجه می گیرد که سیاست خارجی عربستان پس از 

قیام های عربی تهاجمی تر شده است. اسدی )2016( نیز در قالب رهیافتی قدرت محور، پایه های 

قدرت در عربستان را بررسی و تحول در سیاست خارجی عربستان را بر اساس تغییرات در این پایه ها 

تبیین می کند. همچنین اولیایی )2013(، رحمانیان )2015( و مددی )2013( هر کدام در آثار خود 

سیاست خارجی عربستان را بررسی کرده اند. 

در میان آثار غیرفارسی ریچ )2019( در مقاله ای با عنوان »از دفاع تا تهاجم: تغییرات واقع گرایی 

در سیاست خارجی سعودی« از نظریه های نوواقع گرایی )تدافعی و تهاجمی( برای توضیح تغییرات 

کید او در این مقاله بر بیشینه سازی قدرت در دورۀ  سیاست خارجی عربستان استفاده کرده است. تأ
ملک سلمان و تالش برای رفع تهدیدات است و به عوامل سطح واحد توجه چندانی ندارد. آتاناسولیا 

)2020(، ماچمودی  )2020( و  وهری )2015( نیز ابعاد دیگری از تغییرات در سیاست خارجی 

عربستان را بررسی کرده اند که با موضوع پژوهش ما تفاوت های اساسی دارند، اگرچه داده های خوبی 

را برای تبیین فرضیه در اختیار ما قرار داده اند. در مجموع با توجه به مرور ادبیات و پیشینۀ پژوهش، 

این مقاله از آن جهت که از چارچوب واقع گرایی نوکالسیک برای تحلیل سیاست خارجی عربستان 

بر اهمیت ترکیب سطوح تحلیل چندگانه در تداوم تحول  از سویی  در دهۀ اخیر بهره برده است و 

کید دارد، دارای نوآوری است. سیاست خارجی سعودی تأ



4

چهارچوب نظری

اما  است،  شده  برده  بـه کار  سعودی  عربستان  خارجی  سیاست  تحلیل  برای  مختلفی   نظریه های  

چارچوب نظری غالب در تحلیل سیاست خارجی عربستان، رهیافت واقع گرایی بوده است، به  ویژه 

و  واقع گرایی  نظریۀ  دو  مبنای  بر  عربستان  خارجی  سـیاست  مـطالعات  و  تـحلیل ها  از  بسیاری 

به واسطۀ ماهیت تقلیل گرایی خود در   ایـن دو نـظریه  واقع گرایی ساختاری  سامان   یافته است. ولی 

تحلیل  سیاست  خارجی کشورها از جمله عربستان، دچار کاستی و نـارسایی اند؛ چون واقع گرایی 

تنها  منابع  سیاست  خارجی را به متغیرهای سطح واحد فرو می کاهد و به اجـبارها و الزامـات نـظام 

بین الملل  چندان  اهمیت نمی دهد. نوواقع گرایی فقط بر اساس منطق جبرگرایی خود همه چـیز را  بـه  

سـاختار  نظام بین الملل تقلیل می دهد و ارزش علی برای ویژگی های ملی کشورها قائل نمی شود. 

از  این رو ، واقع گرایی نوکالسیک در چارچوب رهیافت واقع گرایی عالوه بر اینکه می تواند نقص ها و 

تبیین کنندۀ سیاست خارجی  به نظر می رسد  نوواقع گرایی  را  مرتفع سازد،  نارسایی های واقع گرایی و  

تهاجمی عربستان نیز باشد.  

واقع گرایی نوکالسیک عنوانی است که گیدئون رز  به مجموعه ای از آثار در روابط بین الملل داده 

است که در تبیین سیاست خارجی و فراتر از آن، در توضیح روابط بین الملل از بسیاری بینش های 

واقع گرایی استفاده می کنند. توجه واقع گرایان نوکالسیک بیش از هر چیز به قدرت است و قدرت را 

نیز مانند نوواقع گرایان بر اساس توانمندی تعریف می کنند. آن ها برخالف واقع گرایان کالسیک تنها 

به عوامل سطح واحد و نوواقع گرایان به عوامل سطح نظام توجه ندارند، بلکه برآنند که برداشت های 

ذهنی و ساختار داخلی دولت ها نیز اهمیت دارند. به نوعی به لزوم نگاه به سطوح مختلف تحلیل 

کید دارند. در همان حال آنارشی را نیز مهم می دانند. هدف واقع گرایی نوکالسیک، روزآمدکردن  تأ

و  کالن  عوامل  با  داخلی  خرد  سطوح  ترکیب  راه  از  نوواقع گرایی  و  کالسیک  واقع گرایی  نظریه های 

سیستمی برای تحلیل سیاست خارجی است. 

و  غیرمادی  عوامل  مادی،  عوامل  و  سیستمی  سطح  به  توجه  بر  عالوه  نوکالسیک  واقع گرایی 

و  هویت  ایدئولوژی،  همچون  مسائلی  به  می داند.  اثرگذار  خارجی  سیاست  بر  نیز  را  انگاره ها 

برای دولت،  آن ها  بر سیاست خارجی کشورها مؤثر می داند.  را  این عوامل  و  ملی گرایی می پردازد 

واقع گرایی  قائل هستند.  رفتار خارجی کشورها  در  نقش مهمی  داخلی کشورها،  ترتیبات  و  رهبران 

کشور  داخل  از  برخاسته  ترجیحات  به  وابسته  زیادی  اندازۀ  تا  دولت ها  که  است  آن  بر  نوکالسیک 

داخلی  ویژگی های  از  نوکالسیک ها  بنابراین   .)Rose, 1998; Schweller, 2003( هستند 

استفاده  سیستمی  محدودیت های  به  دولت ها  احتمالی  پاسخ های  بهتر  فهم  و  درک  برای  دولت ها 

برآوردن  درپی  را  دولت  مارکسیست ها،  و  لیبرال ها  برخالف  نوکالسیک ها  این،  وجود  با  می کنند. 
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خواسته های گروه های فشار یا طبقات اجتماعی نمی دانند، بلکه رهبران را تعریف کنندۀ »منافع ملی« 

و هدایت کنندۀ سیاست خارجی براساس برآورد آن ها از قدرت نسبی و اهداف دیگر دولت ها می دانند 

 .)Taliaferro, et al., 2009:26(

کاربست واقع گرایی نوکالسیک 

واقع گرایان نوکالسیک بیان می کنند که نظریۀ مطرح شده از سوی آن ها، می تواند سیاست خارجی 

همۀ کشورها از جمله کشورهای کوچک را نیز تبیین کند. آن ها سه سطح در سیاست خارجی ارزیابی 

می کنند: نوکالسیک ها در بخش نخست سطح سیستمیک و کالن را تجزیه و تحلیل می کنند و آن 

از آن مؤلفه های داخلی کشورها را بررسی و آن  به عنوان متغیر مستقل به حساب می آورند. پس  را 

را متغیری میانجی محسوب می کنند. در نهایت رفتار سیاست خارجی کشورها را به عنوان متغیری 

وابسته ارزیابی می کنند.

سطح سیستمی و کالن

نوکالسیک ها سطح سیستمی را بر سیاست خارجی کشورها بسیار تأثیرگذار می دانند و معتقدند به هر 

میزان که محیط بین المللی شفاف تر باشد، تصمیم گیری نیز آسان تر می شود و اثرات نظام بین الملل 

بر رفتار سیاست خارجی کشورها آشکارتر خواهد بود. عربستان آغاز شکل گیریش به عنوان دولت 

و کشوری مدرن در سال 1932 را مدیون تغییرات نظام بین الملل می داند. تصمیمات این کشور در 

بسیاری از زمان ها تحت تأثیر تغییرات در توزیع قدرت در سطح سیستمیک است، اما این مسائل را 

نمی توان بی واسطه و بدون اثرگذاری عواملی در داخل کشور در نظر گرفت. به این دلیل که نیازها و 

برداشت های داخلی و فشارهای سیستمیک هم زمان سبب بروز رفتاری در سیاست خارجی می شود 

.)Onea :2012, 141(

تا  بین المللی، عربستان کوشید  در عرصۀ  قدرتمند  دو جناح  و ظهور  دوم  از جنگ جهانی  پس 

خود را به کشورهای غربی نزدیک کند. درواقع در اینجا نیز تأثیری را در دو سطح شاهدیم: سطح 

اول دوقطبی شدن و محدودشدن انتخاب عربستان و سطح دوم انتخاب کردن بلوک کشورهای غربی 

که با صالحدید حاکمان و تحلیل آن ها از شرایط موجود آن زمان صورت پذیرفت. پس از فروپاشی 

نظام دوقطبی عربستان به انتخاب خود پایبند ماند و در مدار دیپلماسی با غرب به ویژه آمریکا رفتار 

سیاست خارجی خود را تنظیم کرد. بنابراین مشخص می شود که توزیع قدرت در سطح سیستمیک 

سبب محدودیت در انتخاب کشورها می شود.
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سطح داخلی  
نوکالسیک ها با اضافه کردن مسائل و موضوعات داخلی کشورها به عنوان متغیر میانجی، میان سطح 

به نظریه های پیشین دارای ویژگی جدید و  سیستمی و رفتار سیاست خارجی، این نظریه را نسبت 

در  رهبران  متفاوت  عملکردهای  و  رویکرد  علل  تفسیر  و  تحلیل  به  موضوع  این  که  کردند  ویژه ای 

و  برداشت  نوع  سیاسی،  عوامل  که  دارند  اعتقاد  آن ها  می کند.  توجهی  قابل  کمک  یکسان  شرایط 

تفسیر حاکمان از تهدیدها، آسیب ها و حوزۀ بین المللی، توانایی دولت و رهبران در یکپارچه کردن 

بگذارد  تأثیر  دولت ها  خارجی  سیاست  رفتار  بر  می تواند  داخلی  تأثیرگذار  گروه های  و  امکانات 

)Lobel, 2009(؛ چنانکه ساختار سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی و نظام پادشاهی آن سبب 

می شود که رفتار سیاست خارجی این کشور از این دو موضوع به  شدت تأثیر بپذیرد. 

رفتار سیاست خارجی

گفتیم که نوکالسیک ها به برداشت های حاکمان از فرصت ها و تهدیدهای حوزۀ بین المللی به عنوان 

در  تنوع  به دلیل  مختلف  دولت های  می گویند  جایی که  تا  می دهند،  ویژه ای  اهمیت  میانجی  متغیر 

مؤلفه ها و گزینه های داخلی عکس العمل های متفاوتی نسبت به الزامات سیستمیک مشابه از خود 

بروز می دهند. عربستان نیز با توجه به میزان قدرت نسبی دولت، شرایط داخلی و برداشت های رهبران 

به تغییرات در محیط بین المللی  در دوره های مختلف از راهبردها و رفتارهای متفاوتی برای پاسخ 

استفاده می کند. تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاست خارجی عربستان سعودی نشان می دهد که نوع 

برداشت ها و عملکرد رهبران این کشور نسبت به تغییر مؤلفه های قدرت نسبی در سطح منطقه ای و 

بین المللی در شیوۀ به کارگرفتن سیاست ها بسیار تأثیر داشته است. ازاین رو، با توجه به تغییر رویکرد 

نقش عوامل هر سه  اهمیت  و  بن سلمان  از روی کارآمدن  بعد  سیاست خارجی عربستان سعودی 

به  که  نوکالسیک  واقع گرایی  نظریۀ  منظر  از  عربستان  خارجی  سیاست  مطالعۀ  برای  تحلیل  سطح 

هر سه سطح توجه ویژه ای دارد، به عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان 

می پردازیم.

عوامل داخلی تأثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی
همچون دیگر کشورها، سیاست خارجی عربستان سعودی را نمی توان جز در پرتو سیاست داخلی آن 

کشور فهمید. به بیان دیگر، سیاست خارجی کشور امتداد سیاست داخلی آن است. در نتیجه برای 

شناخت سیاست خارجی عربستان و تغییر در آن باید ویژگی های ساختار سیاسی عربستان، اصول و 

اهداف سیاست خارجی آن و عوامل تأثیرگذار داخلی بر سیاست خارجی را بررسی کنیم.



13
99

ن 
ستا

 زم
رم،

چها
رۀ 

شما
م، 

 دو
ال

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

7

هیئت حاکمه
پادشاهی  است.  آل سعود  دست  در  قدرت  ساختار  و  است  پادشاهی  عربستان،  در  حکومت 

بسیار  و  موروثی  ساختار  درون  پادشاه،  و  دارد  محافظه کار  سنتی  سیاسی  نظام  سعودی،  عربستان 

متمرکز از قدرت زیادی برخوردار است که برخالف بسیاری از نظام های پادشاهی هم سلطنت و 

نیز  را  مجریه  قوۀ  ریاست  و  نخست وزیری  مقام  پادشاهی،  قدرت  بر  عالوه  می کند.  حکومت  هم 

است  آمده  عربستان  اساسی  قانون  پنجم  مادۀ  در   .)Rahmanian, 2015: 145( دارد  برعهده 

عربستان  بنیان گذار  عبدالعزیز،  فرزندان  به  مقام  این  و  است  پادشاهی  کشور  این  سیاسی  نظام  که 

پادشاه  کند.  بیعت  کسب  مقام  این  برای  باید  پادشاه  دارد.  تعلق  وی  فرزندان  فرزندان  و  سعودی 

شود  وی  جانشین  موافقت  و  بیعت  کسب  با  او  از  پس  تا  کند  تعیین  ولیعهدی  خود  برای  می تواند 

)Saudi Arabia Constitution, 2019(. اگرچه براساس قوانین پایۀ عربستان، پادشاه به عنوان 
رئیس حکومت، نخست وزیر و رئیس قوۀ مجریه و مرجع همۀ قوای سه گانه محسوب می شود و همۀ 

عزل و نصب ها با نظر او صورت می گیرد، این واقعیت نیز وجود دارد که پادشاه به تنهایی و بدون 

 .)Naderi, 2009: 805( اجماع شاهزادگان، علمای مذهبی و تکنوکرات ها نمی تواند تصمیم  بگیرد

زیرا در این صورت ممکن است با مخالفت هایی در داخل مواجه شود که این موضوع به نوبۀ خود 

می تواند اجرایی کردن تصمیمات را با دشواری مواجه سازد.

وهابیت

از زمان تشکیل عربستان سعودی تاکنون همراهی رهبران مذهبی با پادشاهان عربستان خدشه ناپذیر 

بوده است. مذهب همواره در عربستان اعتبار و اهمیتی حیاتی دارد. ایدئولوژی و مناسک، نظم حاکم 

اجتماعی را از راه فرایند عرفی کردن، ضروری جلوه می دهد )Dehshiar, 2006: 24(. وهابیت نقشی 

اساسی در شکل گیری عربستان سعودی داشته است و آل سعود نیز نقشی بنیادین در تثبیت و گسترش 

وهابیت ایفا کرده است. در این میان آل سعود به  علت دراختیارداشتن قدرت و ثروت توانسته است این 

ایدئولوژی را در خدمت اهداف خود درآورد. در مرحۀ اول آن ها از وهابیت در جهت گسترش قلمروی 

سرزمینی خود بهره جسته و توانستند مناطق اطراف را زیر سلطۀ خود درآورند. سپس از آن، به عنوان 

عاملی برای مشروعیت بخشی به حکومت خود در داخل بهره گرفتند. در عصر حاضر نیز از آن به عنوان 

ابزاری برای گسترش نفوذ در میان کشورهای مسلمان، به ویژه آ ن ها که سابقۀ اسالم در آن ها کمتر بوده 

است و شرایط اقتصادی مناسبی نیز ندارند، بهره می جویند )commins, 2006 :155(. در این راه 

علمای وهابی همواره تالش کرده اند تا با روزآمدسازی برخی اصول و چارچوبه های نظری خود )به ویژه 

در رابطه با دیگر مذاهب اهل سنت(، ظرفیت پذیرش آموزه های وهابیت را تقویت و تسهیل کنند و 

زمینه ساز گسترش نفوذ عربستان و پذیرش رهبری این کشور در جهان اسالم شوند.
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اقتصاد و نفت
در عربستان سعودی، همۀ سیاست های اقتصادی، امنیتی، داخلی و خارجی با نفت در ارتباط است. 

سیاست های  است.  داخلی  حوزۀ  در  کشور  این  حاکمان  مشروعیت زایی  برای  مهمی  عامل  نفت 

نفتی سعودی همواره مبتنی بر تالش برای افزایش بی وقفۀ درآمدهای نفتی به منظور ثبات و تقویت 

به  مشروعیت بخشی  اساسی  و  مهم  منابع  از  یکی  درواقع  است.  بوده  مردم  میان  در  رژیم  جایگاه 

حاکمیت، استمرار تزریق درآمدهای نفتی به جامعه است )Pierce, 2012: 95(.  منابع گستردۀ 

درواقع  است.  شده  نیز  جهانی  عرصۀ  در  کشور  این  بیشتر  هرچه  تأثیرگذاری  سبب  عربستان  نفتی 

سبب  راهبردی  کاالی  این  به  بازارها  جهانی  نیاز  و  صادرات  و  تولید  باالی  حجم  دراختیارداشتن 

باشند.  داشته  نزدیک  روابط  بزرگ،  تولیدکنندۀ  این  با  بخواهند  بزرگ  قدرت های  که  است  شده 

براساس گزارش اوپک، تولید روزانۀ نفت خام عربستان در سال 2019 بیش از 9،808،2 میلیون 

یافته  اختصاص  صادرات  به  بشکه  میلیون   7،038،1 مقدار  این  از  که  است  شده  عنوان  بشکه 

رویترز،  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به   .)Annual Statistical Bulletin, 2020(است

افزایش روزانه  برنامه هایی برای  امین ناصر، مدیرعامل آرامکو اعالم کرده است که سعودی آرامکو 

یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت خود دارد و با کاهش هزینه ها می خواهد ظرفیت تولیدش را به 

 .)Mehr News Agency, 2020( مجموع روزانه 13 میلیون بشکه برساند

این کشور برای دورنگهداشتن خود از خطرات و آسیب های منطقه ای و بین المللی همواره قصد 

داشته است تا عنوان بزرگ ترین عرضه کنندۀ نفت را برای خود حفظ کند. به این دلیل که این قابلیت 

برای آن است.  امنیتی  این کشور و تضمینی  به  آمریکا و دیگر قدرت های جهانی  سبب توجه ویژۀ 

عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین عرضه کنندۀ نفت به همراه داشتن قابلیت و ظرفیتی اضافی برای 

جبران و کنترل نوسانات در بازار جهانی توانسته است از این مزیت خود برای اتحاد با قدرت های 

نوظهوری چون جمهوری خلق چین نیز بهره ببرد. توسعۀ روابط عربستان و چین در سال های اخیر 

در این راستا قابل تبیین است. 

عوامل بیرونی اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی
ایجاد ائتالف عربی به رهبری عربستان برای مقابله با چالش های منطقه ای، نقطه عطفی در سیاست 

خارجی عربستان محسوب می شود. نگرانی های عربستان در مورد چالش های امنیتی منطقه با سقوط 

صدام حسین در سال 2003 شروع شد. در مرحلۀ بعد قیام های عربی در سال 2011 بر نگرانی های 

سعودی افزود، زیرا متحدان مهمی چون حسنی مبارک، علی عبدالله صالح و بن علی را از دست 

داد. عالوه بر این، نگران سرایت اعتراضات به داخل پادشاهی بود. در این مرحله سیاست خارجی 

عربستان دچار تغییراتی شد. تأثیر تغییر موازنۀ قدرت در خاورمیانه بر محیط روانی حاکمان سعودی 
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به اندازه ای بود که به گروه های سلفی در منطقه متوسل شدند و در تالش برای تغییر موازنه در منطقه 

به نفع خود برآمدند. توافق در مذاکرات هسته ای ایران و 5+1، حاکمان سعودی را بیشتر متوجه خطر 

ایران کرد. آن ها نگران این بودند که توافق هسته ای موجب به رسمیت شناخته   شدن نفوذ منطقه ای ایران 

شود. روی کارآمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال 2017 و به کارگرفتن رویکردهایی 

و  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  جدید  تحریم های  اعمال  و  برجام  از  خروج  مانند  ایران  ضد  بر 

همچنین عقد قراردادهای نظامی با عربستان سعودی و حمایت همه جانبه از حاکمان این کشور، بر 

رویکردهای عربستان در منطقه تأثیر اساسی گذاشت. بر این اساس در این بخش می کوشیم عوامل 

مؤثر منطقه ای و بین المللی تأثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی را بررسی کنیم.

افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران 

عراق،  جـدید  سـیاسـی  نـظام  در  شیعیان  رسیدن  قدرت  به  و  دموکراتیک  روند  شـکل گـیری  با  

به وجود  تحوالت  به  نوعی   و  یافت   دست  عراق   دولت  بـا  همگرایی  از  بی  خو سطح  به   ایران  

دیگـر،  سوی  از  است.  شده  ایران  پلیتیکی  ژئو قـلمرو  و  نـفوذ  حوزۀ  گسترش  موجب  آمده ، 

عراق،  در   قـدرت   از   اقلیت سنی   مشاهدۀ خارج شـدن  بـا  عـرب   دولت هـای   دیگر  و  عـربستان 

اسـتفادۀ  مشاهدۀ  با  اما  گرفتند.  پیش  در  را  موجود  واقعیت های  با  مخالفت   و  نفی   سیاست 

عرب   دولت هـای   دیگر  و  عربستان  روابط  در  آمــده  وجـود  بـه   خأل   و  روابط   سردی  از  ایران 

این  با  کردند.  دیپلماتیک  روابط  و  تعامالت  ایجـاد  بـه  اقــدام  عــراق،  جدید   دولـت   بـا  

قـلمـرو   و  نـفوذ  افزایش  با  مقابله  بر  مبتنی  عـراق  در  عـربستان  سیاست  مدت  این  در  حال، 

سیاسـی  روند  نادیده گـرفتن  بر  عالوه  هدف،  این  مـبنای  بـر  و  است  بوده  ایران  پلیتـیکی  ژئـو

از  ورود   از گـروه هـای تروریسـتی در عـراق ، حـمایت  اقدام های دیگری مانند حمایت  عـراق، 

اسـت  داده  انجام  عراق  دولـت  مـخالفـان  از  حـمایت  و  قدرت  به  بعث  حزب  اعضای  دوبارۀ 

 .)Niakoei & Moradi, 2015: 123(
خاورمیانه  راهبردی  معادالت  در  مهمی  جایگاه  که  منطقه ای  بازیگر  به عنوان  سوریه  همچنین 

رویکردهای  کلی  به طور  است.  شده  تبدیل  سعودی  عربستان  و  ایران  رویارویی  عرصۀ  به  دارد، 

حفظ  کلی  راهبرد  دو  محور  بر  می توان  را  سوریه  بحران  خصوص  در  عربستان  و  ایران  متعارض 

وضع موجود و تغییر وضع موجود تبیین کرد. با توجه به جایگاه سوریه در ائتالف راهبردی ایران، 

سوریه و حزب الله لبنان و ایران به دنبال حفظ محور مقاومت در منطقه با حمایت از دولت سوریه 

است، زیرا در صورت سقوط دولت اسد، قدرت مانور ایران در منطقۀ شرق مدیترانه کاهش پیدا 

خواهد کرد. همچنین موازنۀ منطقه ای به نفع عربستان و به ضرر ایران تغییر اساسی خواهد کرد که 

نتیجۀ آن افزایش تهدیدات امنیتی ایران در منطقه است. در همین زمینه راهبرد در پیش گرفته شدۀ 
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دولت  مقابل  در  مخالفان  از  راهبرد حمایت  با  موجود  تغییر وضعیت  بر  مبتنی  عربستان سعودی 

سوریه است.   

به باور عربستان سعودی قدرت یابی انصارالله در یمن و شکل گیری یک حکومت اسالمی در آن، 

با بهره برداری صحیح  ایران ارزیابی می شود و می توان  با منافع منطقه ای جمهوری اسالمی  هم سو 

از این شرایط، به تقویت فزایندۀ جایگاه ایران در حوزۀ غرب آسیا و شمال آفریقا دست یافت. این 

مسئله همان چیزی است که عربستان و دیگر کشورهای عرب منطقه به شدت از آن نگرانند. به بیان 

)حضور  مقاومت  جبهۀ  چهارم  ضلع  یمن،  بر  انصارالله  کامل  تسلط  و  پیروزی  صورت  در  دیگر، 

بیشتر ایران در کشورهای عراق، سوریه و لبنان( در منطقه شکل می گیرد و این امر به معنی توسعۀ 

عمق راهبردی ایران در منطقه و محاصرۀ عربستان توسط شیعیان است. در نگاه راهبردی ایران، یمن 

برابر خلیج فارس محسوب می شود  وزنه ای تعادلی در دریای سرخ )حیاط خلوت سعودی ها( در 

این  از زیرسلطۀ عربستان،  با خروج یمن  بنابراین   .)Hemmati & Ebrahimi, 2018: 238(
کشور با توجه به اینکه نفت خود را از راه تنگۀ هرمز )ایران( و تنگۀ باب المندب )یمن( به خارج 

صادر می کند، خود را در تنگنای ژئوپلیتیک خواهد دید و توازن منطقه ای را به شدت از دست خواهد 

داد. بر همین اساس، عربستان چاره ای جز کنارگذاشتن سیاست خارجی سنتی و محافظه کارانۀ خود 

در قبال یمن و دیگر کشورهای منطقه نداشت.

از سوی دیگر توافق وین )برنامۀ جامع اقدام مشترک(، یکی دیگر از نگرانی های اساسی عربستان 

سعودی و شرکای عرب آن را در خصوص خطر اوج گیری قدرت منطقه ای ایران رقم زد. از نظر آنان 

این توافق، در صفحۀ شطرنج خاورمیانه از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی به ایران آزادی عمل بیشتری 

می بخشد. بنابراین در توافق باید تنش های منطقه ای چون بحران سوریه، عراق و یمن و حمایت ایران 

)Hamyani, 2015: 70(. حفظ  می گرفت  قرار  مدنظر  نیز  بحرین  در  مخالفان  و  الله  از حزب 

زیرساخت های هسته ای ایران در برجام و تثبیت غنی سازی کشور، احتمال اینکه عربستان سعودی 

و برخی دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس به تدریج برای ساخت برنامۀ هسته ای بومی 

تالش کنند را افزایش داد، اما با خروج دونالد ترامپ در مه 2018 از برجام، تاحدی این نگرانی ها 

برطرف شد. اگرچه با توجه به توسعۀ سیاست های تهاجمی عربستان دور از انتظار نیست که هدف 

اصلی ترامپ از خروج از برجام، بازگشت به سیاست سنتی آمریکا در مهار نقش و نفوذ منطقه ای 

ایران است و همین مسئله نگرانی عربستان را از برنامه هسته ای ایران به تعویق انداخته است. اکنون 

در پایان دولت ترامپ و با توجه به پیروزی بایدن نگرانی های سعودی تشدید شده است. با توجه به 

تحول در رویکردهای سیاست خارجی عربستان، به نظر می رسد عربستان تالش کند از اشتباهات 

در  ایران  تهدید  علیه  را  فرامنطقه ای خود  و  منطقه ای  ائتالف های  و  اتحادها  و  آموخته  گذشتۀ خود 

منطقه تقویت کند. 
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روابط عربستان سعودی و ایاالت متحده
در دهۀ اخیر تحوالت مهمی درخصوص روابط عربستان سعودی و ایاالت متحدۀ آمریکا رخ داده 

است. در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم: نخستین و مهم ترین آن که در دورۀ اوباما شکل گرفت، 

آسیا  بر شرق  این کشور  تمرکز  افزایش  و  آمریکا  در سیاست خارجی  آسیا   تقویت سیاست محور 

در مقایسه با تمرکز سنتی آن بر خاورمیانه است. در نتیجه در برخی تغییرات در روابط عربستان و 

در  خاورمیانه  در  آمریکا  مداخلۀ  کاهش  سیاست  به  می توان  همچنین  است.  نبوده  بی تأثیر  آمریکا 

همان طور  اوباما،  دورۀ  در  عربستان  و  آمریکا  روابط  بر  دیگر  تأثیرگذار  عامل  کرد.  اشاره  دوره  این 

که مطرح شد، رویکرد واشنگتن در قبال پروندۀ هسته ای ایران و تالش برای حل  و فصل این برنامه 

با رویکرد های دیپلماتیک بوده است که نگرانی جدی در رهبران سعودی ایجاد کرده بود. پیدایش 

برخی اختالفات در این دوره در روابط عربستان و آمریکا از مهم ترین نگرانی های رهبران سعودی 

بود. سعودی ها معتقد بودند که تداوم و تشدید اختالفات در روابط دو کشور و تحدید روابط راهبردی 

با واشنگتن تهدیدی امنیتی برای رژیم سعودی است. چرا که خلل در این روابط می تواند به منزلۀ 

سرآغاز تضعیف و فرسایش تدریجی حاکمیت آل سعود در چارچوب روندهای گستردۀ سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی کنونی منطقه باشد. 

با روی کارآمدن ترامپ رویکرد این کشور نسبت به مسائل و رویدادهای خاورمیانه با توجه به تغییر 

در سیاست خارجی این کشور دچار تحول شده است. از سوی دیگر، در حال حاضر کشورهای عرب 

منطقه می خواهند تا دولت جدید آمریکا را به مداخلۀ بیشتر در منطقه ترغیب کنند و مواضع مقامات 

آمریکا نیز این مسئله را تأیید می کند. در نتیجه، ترامپ تالش کرد تا یکبار دیگر در کنار متحدان عرب 

قرار گیرد و زمینه را هرچه بیشتر برای فروش سالح به آن ها فراهم کند. قراردادهای فروش میلیاردها 

دالر تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی را می توان از بزرگ ترین قراردادهای فروش تسلیحات، 

نه تنها در خاورمیانه، بلکه در کل جهان دانست که تاکنون کم سابقه بوده است. انعقاد این قراردادها 

هم زمان با اولین سفر خارجی دونالد ترامپ به عربستان، حاکی از اولویت مسائل منطقۀ خاورمیانه 

در نزد دولت ترامپ بود. صحبت های ضدایرانی پادشاه عربستان و دونالد ترامپ در دیدارهای رسمی 

مخالفت  در  خاورمیانه  منطقۀ  در  آمریکا  دولت  دیرینۀ  سیاست های  تکرار  از  حاکی  عربستان  در 

با  ازاین رو   .)Dorj & Aghaei, 2017: 41( است  ریاض  نفع  به  و  ایران  اسالمی  با جمهوری 

موضع گیری سخت گیرانه تر آمریکا نسبت به ایران در دوران ترامپ، از سردی روابط عربستان و ایاالت 

متحده کاسته شد. اگرچه اکنون دولت سعودی نگران است با روی کارآمدن بایدن، سیاست اوباما در 

خاورمیانه دوباره تکرار شود.
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تحول در سیاست خارجی عربستان سعودی و دورنمای تداوم آن 

دولت  خارجی  سیاست  به شکل  به تدریج  که  خود  همسایگان  با  آل سعود  خارجی  رفتار  الگوهای 

اصل  دو  مانند  است  بوده  استوار  تعریف  و  تشخیص  قابل  اصولی  بر  دیرباز  از  درآمد،  سعودی 

ائتالف سازی برای تأمین امنیت در سطوح داخلی و خارجی و همکاری با قدرت های بین المللی و 

منطقه ای برای حفظ وضع موجود. افزون بر اصول یادشده که به سیاست خارجی محافظه کارانه و 

غیرابتکاری می انجامید، ابزارهای سیاست خارجی عربستان نیز محدود و مشخص بود. دیپلماسی 

سپتامبر   11 از  پس  سال ها  است.  بوده  عربستان  خارجی  سیاست  ابزار  اصلی ترین  پولی،  یا  نفتی 

2001، دولت سعودی همچنان به حمایت از تروریسم متهم می شود. در فضای متحول منطقه ای، 

در سطح  بلکه  عربستان،  درون  در  نه  تنها  مردمی،  مطالبات  موج  با  رویارویی  به  ریاض همچنین 

منطقه ای متهم شد. ائتالف سازی عربستان به دالیل یادشده دچار چالش ها و تغییراتی شده است و در 

 .)Ahmadian, 2016: 99( مجموع، فضای عملیاتی سیاست خارجی عربستان تغییر کرده است

این فضای عملیاتی با توجه به رهیافت واقع گرایی نوکالسیک در سه سطح قابل تحلیل است: 

 سطح سیستمی 

خارجی  سیاست  در  هدف  و  سود  مهم ترین  نوواقع گرایی،  مـانند  نوکالسیک،  واقع گرایی  مبنای  بر 

عربستان سعودی تأمین و تضمین بقا و امنیت در نظام بـین المـلل آنارشیک و خودیار است. بقا و 

امنیت عربستان نـیز   بـرحسب  آزادی امنیت در نظام بین الملل غـیرمتمرکز ایجاب می کند تا عربستان 

سعودی نیز  یک سیاست  خارجی  منفعت محور بر پایۀ پیگیری مـنافع مـلی خود تدوین و اجرا کند. 

آنارشی، خـودیاری و اطمینان نداشتن ، عربستان را بر آن می دارد تا در پی کسب قدرت برای تأمین 

امنیت  خود برآید. از سویی عربستان تـالش مـی کند از قدرت اش برای شکل دادن به نظم منطقه ای 

و جهانی  مطلوب استفاده کند. یعنی عربستان سعودی عالوه  بر منافع امنیتی منافع معطوف به نظم 

منطقه ای و جهانی نیز دارد. همچنین مـنافع و اهداف غیرامنیتی مانند توسعه و رفاه اقتصادی نیز در 

سیاست خارجی عربستان سعودی پیگیری  می شود. اگرچه این منافع و اهداف مشروط به تأمین و 

.)Dehghani Firoozabadi, 2011: 283( تضمین بقا و امنیت است

خارجی  سیاست  اهداف  فوری ترین  نوواقع گرایی،  همانند  نـوکالسیک ،  واقـع گرایی   منظر  از 

برخالف   اما  است.  خودیار  بین الملل  نظام  در  نفوذ  و  عمل  آزادی  بیشینه سازی  سعودی  عربستان 

گسترش  با  اولویت  نفوذ،  گسترش  و  استقالل طلبی  تزاحم  و  تعارض  در صورت  نوواقع گرایی  

برپایۀ  حال  همه  در  و  همواره  کشورها  نوکالسیک،  واقع گرایان  نظر  بـه  زیـرا  است.  ملی   نفوذ 

باشد  نفوذ  بر  استقالل  به  اولویت بخشیدن  مستلزم  که  نمی گیرند  تصمیم   حالت  و  سناریو  بدترین 
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)Dehghani Firoozabadi, 2011: 285(، بلکه به جای تصمیم گیری برپایۀ امکان تهدیدهای 

امنیتی، برمبنای احتمال آن ها برای امنیت ملی خود تصمیم می گیرند. احتمال تهدیدهای امنیتی نیز 

در شرایط مختلف و بسته به عوامل گوناگون متفاوت است. ازاین رو، در موارد  و شرایطی  که  احتمال 

بر  را  نفوذ  عربستان  می کند   ایجاب  عقالنی  تصمیم گیری  است،  کـم  ملی  امنیت  به  نسبت  تهدید 

اسـتقالل اولویت بـخشد. در سطح منطقه  با افزایش قدرت شیعیان در حاشیۀ خلیج فارس پس از 

سقوط صدام، تداوم برنامۀ هسته ای ایران، پیش روی بحران سوریه به سود اسد و ایران و موفق نبودن در 

بحران یمن با وجود انتظارات، رهبران سعودی به این نتیجه رسیدند که در این شرایط حساس منطقه، 

کید و تثبیت نقش خود در منطقه باشد تا  عربستان باید با سیاست های متفاوت خود آشکارا به دنبال تأ

از سرعت تحوالت در این منطقه عقب نماند. 

عربستان  و  آمریکا  روابط  در  اختالفات  یا  تنش ها  برخی  بروز  گفتیم،  که  همان طور  سویی  از 

این  ساخت.  دشوار  را  سنتی  قالب های  در  طرف  دو  میان  راهبردی  روابط  تداوم  اوباما،  دورۀ  در 

حوزه های  به  غرب،  و  ایران  تعامالت  مانند  مسائلی  و  منطقه  بحران های  بر  عالوه  اختالفات 

پیگرد  الیحۀ  تصویب  است.  شده  کشیده  نیز  تروریسم  از  عربستان  حمایت  مانند  حساس تری 

افکار  بر  آن  تأثیر  و   2016 در سال  آمریکا   سنای  در  سپتامبر   11 حمالت  برای  عربستان  قضایی 

عمومی آمریکا، نمونۀ عینی ورود مسائل پرتنش در روابط آمریکا و عربستان است که تا آن زمان 

تضعیف  سعودی،  نظام  در  آمریکا  نفوذ  و  قدرت  وسعت  به  توجه  با  نداشت.  سابقه  شکل  بدین 

نقش منطقه ای عربستان برای آمریکا و تضعیف روابط راهبردی دو طرف، فضای جدیدی را برای 

رژیم سعودی سبب  و  منطقه  در خصوص  آمریکایی  محافل  از سوی  نوینی  تفکرات  مطرح شدن 

این  و نسبت دادن  قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سرشناس عربستانی تبار  از  به ویژه پس  شد. 

قتل به ولیعهد فعلی عربستان، محمد بن سلمان افکار عمومی آمریکا و جهان نسبت به عربستان 

برای  تالش  انرژی،  حوزۀ  در  آمریکا  تکنولوژی  انقالب  به عالوه  است.  شده  تیره تر  گذشته  از 

استخراج منابع انرژی نامتعارف )شیل( و در نتیجه چشم انداز کاهش اساسی وابستگی این کشور 

آمریکا  با  راهبردی خود  تداوم روابط  نگران  پیش  از  بیش  تا ریاض  نفت خاورمیانه، سبب شد  به 

باشد. همان طور که گفتیم، در دولت ترامپ روابط دو کشور تاحدودی به سطح گذشته بازگشت، 

راهبردی  روابط  تداوم  به  نسبت  نگرانی  و  تردید  احساس  با  پرتو چنین شرایطی سعودی ها  در  اما 

و سیاست  دهند  را گسترش  منافع  پیگیری  برای  منطقه ای خود  توان  و  قدرت  تا  کوشید  آمریکا  با 

گذشته  محافظه کارانۀ  و  تدافعی  خارجی  سیاست  بدیل  به عنوان  را  تهاجمی  و  کنشگرانه  خارجی 

قدرتمند  رقیب  چین،  خلق  جمهوری  با  سعودی  عربستان  اقتصادی  روابط  گسترش  کنند.  دنبال 

ایاالت متحدۀ آمریکا، در چارچوب طرح »یک کمربند یک راه«  و »چشم انداز 2030«  و تالش 

اخیر  سال های  در  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  تعامالت  گسترش  با  راهبردی  روابط  ایجاد  برای 
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خود نمونه ای از پیگیری منافع بلندمدت عربستان و تالش برای استقالل از آمریکا در به کارگرفتن 

سیاست خارجی است.

 سطح داخلی 

تغییرات مربوط به درونیترین الیه یا کانون قـدرت در عربستان یعنی خاندان آلسعود را میتوان از 

رویکرد سیاست خارجی عربستان شده  در  اساسی  تحول  کـه موجب  دانسـت  عـواملی  مهمترین 

است. نخستین تغییر در این حوزه را مـیتـوان در تحـوالت پـس از فوت ملک عبداهللا و به قدرت 

رسیدن ملک سلمان جست وجو کرد. این تغییـر در رأس هرم نظام سیاسی عربستان سبب تغییراتی 

در عرصۀ سیاست  به ویژه  را  متفاوت  نگرشهایی  و  سیاسـی حـاکم شد  نخبگان  ترکیب  در  گسترده 

خارجی حاکم ساخت. در حالی  که نخبگان سیاسی و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در دورۀ 

در  را  شکیبایی  و  محافظه کاری  احتیاط،  که  بودند  عبدالعزیز  فرزندان  دوم  نسل  از  بیشتر  عبدالله، 

سیاست خارجی مهم می دانستند، نسل جدید نخبگان سیاسی عربستان بیشتر از نسل سوم بوده و 

به درپیش گرفتن سیاست های پرخطر و تهاجمی اعتقاد دارند. درواقع نخبگان جدید سعودی بر این 

باورند که رویکردهای گذشته دیگر در شرایط جدید نمی تواند منافع و امنیت آل سعود را تأمین کند و 

این کشور چاره ای جز درپیش گرفتن رویکردهای جدید تهاجمی و معطوف به به کارگیری همۀ عناصر 

قـدرت در سطح منطقهای ندارد. موضوع مهم دیگر درخصوص هستۀ اصلی قدرت در عربستان که 

ابعادی فراتر از نگرش نخبگان سیاسی جدید در این کشور دارد، تأثیر تحوالت مختلف درونی و 

منطقه ای بر بقا و امنیت خاندان آل سعود یا رژیم سعودی است. از آنجایی که مهم ترین هدف و سود 

نظام سیاسی سعودی حفظ بقا و امنیت آل سعود در مقام حاکمیت در این کشور است، هرگونه تهدید 

احتمالی معطوف به این موضوع واکنش های جدی را از جمله در عرصۀ سیاست خارجی در پی دارد. 

به اعتقاد بسیاری بقا و امنیت رژیم سعودی درحال حاضر در نتیجۀ مجموعه ای از تحوالت داخلی و 

منطقه ای در معرض تهدیدات و خطرات فزاینده ای قرار دارد و رفتارهای تهاجمی دولت سعودی بیش 

.)Asadi, 2016: 11( از هر چیز از افزایش احساس تهدید ناشی می شود

ویژگی  را  منفعت طلبی  واقع گرایی،  گرایشات  سایر  همانند  نوکالسیک  واقع گرایی  سویی  از 

قدرت  حداکثرسازی  به دنبال  خود  تعامالت  در  کشورها  که  می گوید  و  می داند  سیاسی  واحدهای 

نسبی خود هستند. نوکالسیک ها این امر را به علت عدم قطعیتی می دانند که آنارشی ایجاد می کند؛ 

تالش  آ ن ها  خود  امنیت  از  سیاسی  واحدهای  نامطمئن بودن  و  قطعیت  عدم  به علت  که  معنا  بدین 

محیط  به  شکل دادن  توانایی  زمانی  کشورها  حال  دهند،  شکل  خود  پیرامونی  محیط  به  تا  می کنند 

را  قدرت  افزایش  نوکالسیک ها  باشند.  برخوردار  زیادی  نسبی  قدرت  از  که  دارند  را  خود  پیرامونی 

وسیله ای برای گسترش نفوذ می دانند که این افزایش نفوذ سبب تضمین امنیت خواهد شد. البته آن ها 
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افزایش نفوذ را فقط مربوط به افزایش قدرت مادی نمی دانند، بلکه عناصر هویتی و ایدئولوژیک را 

نیز در این امر دخیل می دانند)Awliyai, 2013: 31( . بنابراین آنارشی و عدم قطعیت در محیط 

به  برای رسیدن  بروند و  امنیت  به دنبال کاالی کمیاب  بین المللی سبب می شود که رهبران کشورها 

را   ملی   منافع  عربستان  رهبران  ازاین رو،  دهند.  افزایش  را  نفوذ خود  و  نسبی  قدرت  باید  این هدف 

تعریف کرده و  سیاست  خارجی  را بر مبنای برآوردشان از  قدرت نـسبی و مـنافع مـلی دیگر کشورها 

به عنوان  سعودی  عربستان   .)Dehghani Firoozabadi, 2011: 283(می کنند اجرا  و  تدوین 

کنشگری عقالیی و عمل گرا، همواره تالش می کند نفوذ خود را در منطقۀ پیرامونی و عرصۀ بین المللی 

افزایش دهد تا امنیت خود را تضمین کند. بررسی سیاست ها و راهبردهای سیاست خارجی عربستان 

گرفته اند  پیش  در  واقع گرایانه  و  عمل گرایانه   
ً
کامال رویکردی  کشور  این  رهبران  که  می دهد  نشان 

از  با استفاده  تا  )Ataie & Mansouri Moghadam,2013: 145(. عربستان کوشیده است 
ابزارهای مادی مانند نفت و غیرمادی مانند ایدئولوژی وهابیت نفوذ خود در حوزه های مختلف را 

گسترش دهد.  

رویکرد  دو  داخل کشور خود  در  و  دیگر کشورها  در  وهابی گری  در گسترش  عربستان سعودی 

متفاوت را در نظر گرفته است. در عرصۀ منطقه ای و بین المللی آل سعود به دنبال گسترش وهابیت به 

شکل افراطی آن است. بنابراین می کوشد با کمک به مراکز مختلفی که این تفکر را تقویت می کنند، 

در  اما  باشد.  داشته  اختیار  در  خارجی  سیاست  در  خود  عقاید  و  اهداف  محقق کردن  برای  ابزاری 

 .)Goldstein, 2008( کید دارند تأ بر تعادل و میانه روی  این کشور همواره  حوزۀ داخلی رهبران 

 
ً
غالبا خارجی  سیاست  در  موضوعات  و  ابزار  این  از  استفاده  شیوۀ  و  سعودی  عربستان  عمل  شیوۀ 

بیشتر در تالش برای محدودسازی و تضعیف  بلکه  با کشورها و فرهنگ غرب،  نه برای رویارویی 

ایران و به صورت کلی شیعیان به  کار می رود. گزارشی که در ژوئن 2013 به پارلمان اروپا ارائه شد، 

نشان دهندۀ این واقعیت بود که این کشور از بنیادگرایان و گروه های متخاصم که در عراق، سوریه و 

یمن فعال هستند به  صورت گسترده حمایت می کنند )Montiquet, 2013 :12(. رهبران این کشور 

با سازمان دهی مراکز مذهبی در کشورهای اسالمی و حمایت های مالی گسترده از آن ها به آموزش و 

تربیت گروه هایی با گرایش  و رویکردهای سلفی می پردازند تا بتوانند در زمان هایی که به آن ها برای 

اهداف مدنظر خود نیاز دارند، آن ها را بسیج کنند.

و  تداوم  برای  اساسی  عنصری  به عنوان  همواره  نیز  نفت  فروش  از  ناشی  اقتصادی  درآمدهای 

توسعۀ قـدرت عربسـتان سـعودی محسـوب میشود. براساس الگویی کالن هر اندازه میزان منابع 

افزایش  تهاجمی  خارجی  سیاست  به کارگرفتن  برای  آن ها  تمایل  یابـد،  افـزایش  دولـتهـا  مالی 

زیادی صدق  تا حد  نیز  اخیر  دورۀ  در  الگوی کالن در خصوص عربستان سعودی  این  مییابد. 

میکنـد. عربسـتان در سال های 2003 تا 2013 با افزایش تولید و همچنین در شـرایط افـزایش 
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بهـای نفت توانست ذخیرۀ ارزی خـود را حدود 700 میلیـارد دالر افـزایش دهـد. ایـن واقعیت 

بستر و توانمندی مالی الزم را برای عربستان به منظور پیگیری سیاست خارجی تهاجمی در بحران 

یمن فراهم کرد. در ایـن چارچوب عربسـتان بـا اعطـای امتیازات مالی و اقتصادی به بازیگران 

منطقهای و قدرتهای بزرگ تالش میکند آن ها را با سیاست خارجی تهاجمی خود همراه سازد یا 

حـداقل مـانع مخالفـت جـدی آن ها در خصوص این رویکرد شود )Asadi, 2016: 13(. در 

ایجـابی در  پایههای قدرت عربستان، نقشی  از  به عنوان یکی  اقتصادی  توان مالی و  بهبود  نتیجه 

به کارگرفتن و تـداوم رویکـرد تهـاجمی در سیاست خارجی این کشور داشته است. اکنون با توجه 

خاورمیانه  نفت  عرضه کنندۀ  بزرگ ترین  به  عربستان  ایران،  علیه  بین المللی  تحریم های  تشدید  به 

نفت چین  تأمین کنندۀ اصلی  ایران  متوالی،  نمونه، در حالی که سال های  برای  تبدیل شده است. 

از  نفت خام چین  اصلی  تأمین کنندگان  در  را  ایران جایگاه خود  تحریم ها،  به شدت  توجه  با  بود، 

ترتیب  به  قرار دارد؛ در حالی که عربستان، روسیه و عراق  نهم  رتبۀ  اکنون در  و  داده است  دست 

وجود  با  می رسد  به نظر  این رو  از   .)Reuters, 2020( دارند  اختیار  در  را  سوم  تا  اول  رتبه های 

آینده نگرانی زیادی در مورد  به نفت خاورمیانه، عربستان در  آمریکا  چشم انداز کاهش وابستگی 

تأمین مالی سیاست های تهاجمی خود نداشته باشد.

 رفتار سیاست خارجی

سعودی  عربستان  تهاجمی ،  و  تدافعی   نوواقع گرایی  برخالف  نوکالسیک،  واقع گرایی  چارچوب  در 

در مواجهه با الزامات و اجبارهای سیستمیک، همواره الگوی رفتاری مشابه  دیگر کشورها  مبنی  بر 

مـوازنه سازی یـا بیشینه سازی قـدرت و امنیت را به کار نگرفته است. چون با توجه به نقش میانجی 

دولت، برداشت ها و ادراکات تصمیم گیرندگان اصـلی  و جامعه  در شکل دهی به سیاست خارجی 

عربستان و تصمیم گیری بـر پایـۀ آمـیزه ای از قدرت  و منافع  ملی رفتار سیاست خارجی در شرایط 

مختلف داخلی و بین المللی  متفاوت  خواهد بود. ازایـن رو،   الگـوی رفتاری سیاست خارجی  عربستان، 

بسته به ساختار و قدرت دولت، شرایط  سیاست داخلی  و بین المـللی بـین مـوازنۀ قوا، موازنۀ منافع 

 .)Dehghani Firoozabadi, 2010: 212-213( و گسترش نفوذ منطقه ای در نوسان است

کرد  تالش  گسترده  به طور  سعودی  عربستان  سپتامبر،  یازدهم  رویداد  از  پس  سال های  در 

و  صدام  سقوط  از  پس  بزند.  موازنه سازی  به  دست  منطقه ای  رقبای  قدرت  افزایش  برابر  در  تا 

روی کارآمدن حکومتی شیعی در عراق، رهبران عربستان از نزدیکی میان دو کشور دارای اکثریت 

شیعه، ایران و عراق احساس تهدید کردند و کوشیدند با بسیج منابع و اتحاد با نیروهای هم سو، در 

مقابل این تغییر در موازنۀ قوا، اقدام به موازنه سازی کنند. در این راه حکومت سعودی کوشید از 

تفاوت میان شیعه و سنی به عنوان ابزاری برای ایجاد اتحاد در برابر گسترش نفوذ ایران شیعی بهره 
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ایجاد  و  اختالف افکنی  قابلیت  به شدت  شیعه  و  موضوع سنی   .)Awliyai, 2013: 35( جوید 

ایجاد  و  این اختالفات  با بزرگ نمایی  از همین رو، عربستان سعودی می خواهد  صف بندی دارد. 

ترس نسبت به ایران، به اهداف خود برای بهره برداری منابع الزم و بسیج نیروها در سطح منطقه 

برای مقابله با ایران برسد.

بحران سوریه و رویکرد عربستان نسبت به آن
و  ابعاد  به  توجه  با  که  است  گرفته  پیش   را   رژیم  تغییر  رویکرد   عـربستان   سوریه،  بحران  ابتدای  از 

این  به ویژه جایگاه  ایران ،  با  اسد  بشار  روابط دوستانۀ دولت  و  راهبردی سوریه  و  منطقه ای  اهمیت 

عمیق  مـشکالتی  دیربـاز  از   سوریه  با  که  عربستان   نبود.  انتظار  از  دور  مقاومت،  محور  در  کشور 

برآمد دمشق  و درصدد  دید  مناسب  نظام سوری  به  تـضعیف و ضرب زدن  بـرای  را  زمـینه  داشت، 

را زیر فشار قرار دهد. عربستان از ابتدای بحران سوریه از مخالفان دولت بشار اسد حمایت مالی  

بنابراین مـحیط  و تسلیحاتی  کرده است و در ائتالف بـرای جـنگ عـلیه سوریه نیز مشارکت کرد. 

که  گرفت   قرار   تحوالتی   محاصرۀ  در  عرب  جهان  تحوالت  از  پس  سعودی  عربستان  ژئوپلیـتیکی 

 . )Madadi, 2013: 73(موجب شد سیاست حفظ وضع موجود این کشور به چالش کشیده شـود

را  درحال شکل گیری   قدرت  مـعادالت  بـتواند  عربستان  تا  کانونی شد  بحران سوریه  مبنا  ایـن   بـر 

دگرگون و در مقابل  نظم  ایجادشده موازنه ایجاد کند. در سطح ژئوپلیتیکی، عربستان همراه با طرح 

غرب و اتحادیۀ عـرب فـشارهایی وارد کـرده است تا بر اساس آن سیاست های افراط گرایی سوریه 

نیز  ایران  این نقش، نقش  با حذف  از جریان مـقاومت در  منطقه تضعیف شود.  و حمایت های آن 

تقویت موقعیت  برای  فـرصت عـربستان  با تضعیف نقش هر دو کـشور،  و  یابد  در منطقه کاهش 

خود به عنوان رهبر جهان اسالم افزایش یابد. موفقیت  عربستان  در نابودی یا ضعیف کـردن حکومت 

آیندۀ سیاست های عربی سعودی ها  و  منطقه ای عربستان  نقش  احیای  برای  موفقیت مهمی  سوریه 

تلقی می شود و بر ژئوپلیـتیک خـاورمیانه و شـکل گیری ائتالف ها و دسته بندی های جدید منطقه ای 

تأثیرات قابل توجهی می گذارد. 

بحران یمن و رویکرد عربستان نسبت به آن
عربستان به عنوان همسایۀ ثروتمند یمن فقیر، نگرانی هایی در مورد ثبات و امنیت این کشور دارد و 

این نگرانی ها منجر به دخالت نظامی این کشور در یمن شده است، اما چالش اصلی این است که 

عربستان سعی می کند نقش خود را به عنوان رهبر سنی در جهان عرب مطرح کند. براساس همین 

نگرش، با استناد به درخواست مداخله از سوی رئیس جمهور مستعفی، منصور هادی دولت عربستان 

به  اردن،  با همکاری  و  به جز عمان  اعضای شورای همکاری خلیج فارس  دیگر  به همراه  سعودی 
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مداخلۀ هوایی در برابر جنبش انصارالله اقدام کرد. این مداخله فوری ترین چالش سیاست خارجی 

عربستان از زمان روی کارآمدن ملک سلمان بود که در سطح دیپلماتیک، دستاوردهایی برای پادشاهی 

نظامی شورای همکاری خلیج فارس  فرماندهی مشترک  نخستین صف آرایی  این  زیرا  است،  داشته 

است که کشورهایی چون مصر، پاکستان، افغانستان، اردن، سودان و ایاالت  متحده از آن حمایت 

کردند. در داخل نیز نزدیکان سلمان به ویژه پسرش محمد بن سلمان را که در ابتدا توانایی های اش 

.)Wehrey, 2015: 1-3( به دلیل جوانی و بی تجربگی مورد تردید بود، تقویت کرد

هدف عربستان از این ائتالف که همراه با 9 کشور عربی در 26 مارس 2015 علیه حوثی ها به 

راه انداخت، این بود که نشان دهد قدرت نمایی حوثی ها موجب شده است تا عربستان از برقراری 

صلح از راه فرایند سیاسی ناامید شود. همچنین می کوشد جنگ را فرقه ای نشان دهد. پیام عملیات 

»طوفان قاطعیت« برای برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران این بود که بیش از این دخالت در 

امور کشورهای عربی تحمل نمی شود. این در حالی است که اقدام حوثی ها، محصول نارضایتی های 

اقتصادی و سیاسی آن ها بود. آن ها با این اقدام می خواستند به آمریکا نیز نشان دهند که اگرچه این 

کشور تاکنون ضامن امنیت در خلیج فارس بوده است، به لحاظ حمایت این کشور از اخوان المسلمین 

این است  نیز  به شهروندانشان  ائتالف  پیام  و  است  اعتماد  قابل  ایران کمتر  با  مذاکرات هسته ای  و 

که ریاض از منافع اعراب حمایت می کند)Hamyani, 2015: 57(. درواقع تالش عربستان در 

کید بر اقدام مستقل این کشور در حمله به یمن گواهی است بر اینکه عربستان می خواهد نقش  تأ

ویژه و مسلط منافع خود را در رویدادهای منطقه ای خاطرنشان سازد و استقالل خود را از تحمیل 

سیاست های قدرت های فرامنطقه ای چون آمریکا نشان دهد. بررسی اینکه چنین ادعایی تا چه حد به 

واقعیت نزدیک است موضوع دیگری است که هدف این نوشتار پرداختن به آن نیست.

بحران روابط سیاسی عربستان سعودی و قطر   
در سال های گذشته وجود اختالف میان عربستان سعودی و قطر بزرگ ترین شکاف اساسی سیاسی 

موجود در ساختار شورای همکاری خلیج فارس بوده است. به صورتی که ظرفیت و توان سیاسی این 

شورا در معادالت منطقه ای را تحت تأثیر قرار داده است. این شکاف اساسی از سوی دیگر به قطب بندی 

دولت های عربی حاشیۀ خلیج فارس نیز انجامیده است. به گونه ای که برخی دولت های عربی مانند 

بحرین و امارات تابع رویکرد ریاض در شورای همکاری هستند. برخی دیگر مانند عمان و کویت به 

تبعیت از قطر در مقابل رویکرد یک جانبه و رهبری گونۀ ریاض در شورا عمل می کنند. اختالفات دیرینۀ 

ریاض و دوحه از درگیری های سرزمینی فراتر رفته و وارد عرصۀ ساختاری شده است. به طوری که این 

دو کشور در بسیاری موارد در سطح منطقه ای و بین المللی مواضعی متضاد و در تعارض با یکدیگر 

اخوان المسلمین  نیز  و  از جمله موضوع سوریه  منطقه ای  زمینۀ موضوعات  در  و  پیش می گیرند  در 
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اختالف نظر جدی با یکدیگر دارند )Mohammadi & Ahmadi, 2018(. اختالفات مربوط به 

سیاست های منطقه ای میان قطر و عربستان و رقابت برای کسب حوزه های جدید نفوذ سبب درگیری  

آن ها شده است و قطری ها از راه شبکۀ بین المللی الجزیره به شدت به سعودی ها حمله می کنند و این 

 .)Isna, 2019( اقدامات خشم سران سعودی را به همراه دارد

هر  از  بیشتر  نیز  تاریخی  دورۀ  این  در  قطر  با  روابط  در  تنش  افزایش  می رسد  به نظر  در مجموع 

عاملی به به کارگرفتن رویکرد تهاجمی و تغییر موازنۀ قدرت به نفع عربستان مرتبط باشد. همچنین 

افزایش تهدیدات منطقه ای ایران، خود عامل مهمی در تیره شدن روابط سعودی ها با قطر بوده است 

که موضعی نزدیک به ایران در تحوالت اخیر منطقه گرفته بود. با این  حال به تازگی همراه با شتاب 

عادی سازی روابط میان اسرائیل و اعراب، عربستان برای آشتی ائتالف عربی با متحد سنتی خود، قطر 

درحال انجام اقدامات دیپلماتیک جدی است و به نظر می رسد دورنمای شکل گیری ائتالف عربی 

منسجم و متحد علیه جمهوری اسالمی ایران، عرصه را برای ایران تنگ تر کند. 

خالصه اینکه عربستان بـرخـالف پیشینۀ عملکرد محافظـهکارانـۀ خود در سیاست خارجی، در 

اصلی  ارکان  در  تغییرات  از  که  است  گرفته  به کار  را  کنشـگرانهای  اخیر سیاست خارجی  سال های 

قـدرت خـود متأثر شده است. شکاف در خاندان آل سعود و بـه قـدرت رسـیدن نسـل جدیدی از 

رهبران با ارزیابیهای نوین در سیاست خارجی، شکاف درونـی وهابیـت و قدرت گرفتن وهابیت 

افراطگرا و تزلزل و تغییرات دوره ای در روابط راهبردی بـا آمریکا از عواملی هستند که احساس تهدید 

در عربستان را افـزایش داده و سبب گرایش رهبران این کشور به رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی 

برای مقابله با تهدیدات پیش رو شده  اند. ضمن اینکه افزایش منابع اقتصادی حاصل از فروش نفت در 

یک دهۀ گذشته نیز منـابع مـالی الزم بـرای پیش برد سیاسـت خـارجی تهاجمی و کنشگرایانه را فراهم 

از جمله دستاوردهای  بر سطح داخلی، عوامل سطح خارجی  به نظر می  رسد عالوه  ساخته است. 

عربستان در به کارگیری رویکرد جدید سیاست خارجی در منطقه مانند حفظ توازن قدرت به نفع خود 

با قدرت های منطقه ای چون ایران، قدرت نمایی خود درمیان شیخ نشین های عربی خلیج فارس در 

ائتالف عربی، ایجاد روابط سیاسی جدی عالوه بر روابط اقتصادی با قدرت های فرامنطقه ای چون 

جمهوری خلق چین، با توجه به دیدگاه های برخی پژوهشگران که قرن بیست ویکم را »سدۀ چین«  و 

قدرت های آسیایی می دانند و از همه مهم تر تالش برای عبور تدریجی از اتحاد سنتی خود با ایاالت 

متحدۀ آمریکا و ادعای استقالل در به کارگرفتن سیاست خارجی خود، همه در تداوم رویکرد تهاجمی 

در سیاست خارجی عربستان مؤثر باشد و شاهد تداوم این رویکرد، حداقل در دهۀ  جدید نیز باشیم.  

نتیجه
مطالعۀ  در  تحلیل  سطوح  ترکیب  اهمیت  بر  تجربی،  پدیده های  تبیین  برای  نوکالسیک  واقع گرایی 
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کید دارد. واقع گرایی نوکالسیک بهترین رهیافت برای توضیح تحول در سیاست خارجی  پدیده ها تأ

عربستان سعودی پس از سقوط صدام و تبیین تداوم سیاست خارجی کنشگرانه و تهاجمی عربستان 

در دهۀ اخیر است و حتی می تواند احتمال تداوم آن را نیز توضیح دهد. در سطح خرد و ملی نقش 

نسل سوم رهبران سعودی به ویژه محمدبن سلمان، ولیعهد کنونی که اکنون به بازیگر اصلی سیاست 

سنت شکنانه  خارجی  و  داخلی  سیاست های  به کارگیری  با  و  است  شده  تبدیل  عربستان  خارجی 

اهمیت  نشان دهندۀ  است،  کرده  ایفا  اساسی  نقشی  سعودی  خارجی  سیاست  در  تحول  ایجاد  در 

ویژگی های رهبری و اثرگذاری اولویت های جدید سیاسی داخلی در رفتار سیاست خارجی است. در 

کنار نقش رهبران نوظهور سعودی می توان از یک سو به نقش سنتی ایدئولوژی و نووهابیت و موقعیت 

ژئوکالچر عربستان و جایگاه حرمین شریفین در تالش برای بازگرداندن رهبری جهان اسالم و از سوی 

دیگر به نقش درآمدهای مالی حاصل از افزایش فروش نفت در سال های اخیر و قرارگرفتن عربستان 

سعودی در جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده و عرضه کنندۀ نفت اشاره کنیم که در به کارگرفتن سیاست 

خارجی کنشگرانۀ سعودی در دهۀ اخیر از اهمیت زیادی برخوردار است. 

همانند  امنیت  بیشینه کردن  و  نفوذ  نسبی،  قدرت  افزایش  بر  نوکالسیک ها  کالن،  سطح  در 

کید دارند. بنابر این نظریه، کشورها همواره  نوواقع گرایان و بر موزانۀ منافع درکنار موازنۀ قدرت تأ

از آن  پیرامونی و حتی فراتر  به منظور نفوذ در محیط  افزایش و گسترش قدرت نسبی خود  در پی 

هستند. هدف از نفوذ، تأثیرگذاری بر تصمیمات کشورهای دیگر در جهت منافع خود است و این 

نافذ  کشور  منافع  با  هماهنگ  به گونه ای  منطقه ای  امنیتی  محیط  شکل دهی  به   
ً
معموال اثرگذاری 

مؤثر  به رهبری خود، مداخلۀ  ائتالف عربی  با  یمن  به  با حمله  منجر می شود. عربستان سعودی 

قطر،  با  روابط سیاسی  تغییر  برای  عربی  ائتالف  ایجاد  منافع خود،  تأمین  برای  بحران سوریه  در 

چه در زمان قطع روابط دیپلماتیک و چه حال حاضر به دنبال تلطیف روابط است. سرانجام برای 

موازنه سازی دائمی در روابط با جمهوری اسالمی ایران به عنوان رقیب اصلی خود و کاهش نفوذ 

منافع  و  امنیت  قدرت،  بیشینه سازی  درجهت  همواره  تا  است  کرده  تالش  منطقه  در  آن  عمیق تر 

اقدام  آمریکا  خود،  راهبردی  سنتی  متحد  خواستۀ  به  کم توجهی  یا  مخالفت  قیمت  به  حتی  خود 

کند. عربستان سعودی می خواهد در روابط خود با دیگر قدرت های فرامنطقه ای از جمله چین از 

به  با توجه  ایران در منطقه استفاده کند که  کارت ضرورت زیرفشار قرارگرفتن جمهوری اسالمی 

اهمیت  و  آن  پلیتیکی  ژئو رقابت های  در  مداخله نکردن  بر  مبنی  چین  خاورمیانه ای  سیاست های 

از  ایران و عربستان  با  توازن در روابط  ایجاد  به  التزام  یی  از سو و  به عنوان شریک راهبردی  ایران 

سوی چین، به نظر نمی رسد موفقیت آمیز باشد. با این  حال این تالش ها نشان دهندۀ تغییر اساسی 

یی می تواند گواه آن باشد که عربستان سعودی  در رویکرد سیاست خارجی عربستان است. از سو

و محمدبن سلمان می خواهد رویکرد کنشگرانه و تهاجمی خود را برای تأمین منافع حداکثری آل 
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سعود و ارتقای رهبری عربستان در سطح جهان اسالم در آینده نیز پیگیری کند.   

اخیر  دهۀ  در  سعودی  عربستان  خارجی  سیاست  کنشگرانۀ  و  تحول یافته  رویکرد  مجموع  در 

خارجی  سیاست  رفتار  بر  اثرگذار  تحلیل  سطوح  ترکیب  نتیجۀ  که  دارد  اساسی  مؤلفه   چندین 

ارتقای رهبری بی رقیب عربستان در جهان اسالم؛  هستند: 1. پیگیری منافع حداکثری آل سعود و 

و  رقبا  رویکردهای  و  رفتار  از  و مشروعیت زدایی  برای سیاست های عربستان  2. مشروعیت آفرینی 

دشمنان؛ 3. ضرورت نداشتن پایبندی سیاست خارجی عربستان سعودی بر اولویت های منطقه ای 

متحد سنتی خود آمریکا و تالش برای جست وجوی دیگر متحدان قدرتمند جهانی با نگاه به شرق؛ 

4. تضعیف نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه و تالش برای اثرگذاری بر اتحادها و ائتالف های 

منطقه ای و فرامنطقه ای آن؛ 5. حفظ و تحکیم جایگاه منطقه ای عربستان سعودی و ارتقای آن در نظم 

متحول جهانی است.
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