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 گیری سیاست خارجی در عربستان سعودیشکل

 عوامل درونی تاثیرگذار
 

 *1مجید بزرگمهری

 2مریم نوروزی
 

 چکیده
ب غربب نوجخاورمیانه و منطقه در  در پیتحوالت پیبازار نفت،  فضای رقابت آمیزبا توجه به 

ن یددرت رسرقربنا به دالیل عدیده به ویرهه پرا از بره  سعودیسیاست خارجی عببستان ، آسیا
در ر گراا یبالعراده و تر  ملک سلمان و افزایش قدرت بن سلمان ولیعهد پادشاهی، اهمیتری فو 

ی گیبی سیاست خارجی عببستان سعودای شکلپیدا کبده است. تحلیل ریشهای معادالت منطقه
هران جخاورمیانه و آسیای جنوب غببی، و مطالعرات سیاسری  ایهکمک مهمی به مطالعات منطق

 گیبی سیاسرت خرارجییابی نحروه شرکلسؤال محوری این مقاله پیبامون ریشرهد. کنیاسالم م
ی یرل محترواتحل ،. روش مطالعرهباشردیگاار م یبت   داخلیعوامل  با تاکید ببعببستان سعودی 

ب نظبان در موضرو  حمباکز رسمی و نظبات صا یهاها و تکیه بب اسناد و گزارشدادهاسناد و 
داخلی،  در چنببه عوامل متضادبی مشخص شده است که عببستان سعودی گی. در نتیجهباشدیم

سیاسرت  رویکبد افزایش وابستگی به غبب را در مستمباًبجای تبجیح منافع ملی در دراز مدت، 
سرتگااران خانواده سلطنتی هدف اصلی سیا امنیت و حفظ حاکمیت مسئله کند.یمخارجی دنبال 

و بره غربب  داننرد.یم ور شدن افزون در تکیه به غرببوطهبا غ صبفاًریاض است و تحقق آنبا 
نطقره منیز با توجه به منرافع اقتارادی و اسرتباتهیک خرود در طور خاص ایاالت متحده آمبیکا 

گروی از آنجا که نقطه توجه ما، ببرسی عوامل داخلری اسرت، ال .ریاض استحامی این رویکبد 
حافرل میردانی و م یهاگزارشاست. تکیه بب سازی محور نظبی تحقیق قبار گبفته جعبه تامیم

 .طبف محور این تحقیق بوده استبی
 

 .خاورمیانه، عببستان سعودی، سیاست خارجی، جهان اسالم :واژگان کلیدی

                                                           
 )ره( ینیالمللی امام خمدانشگاه بینالملل روابط بین دانشیار. 1

*  bozorg_majid@yahoo.com 

 المللی امام خمینی )ره(الملل دانشگاه بینارشد روابط بینکارشناس . 2
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 مقدمه. 1

عودی عببری پادشراهی رسرمی نرام با ن سعودیعببستا المملکر  العببیر  "عببری بره ،سرع

جزیبه شربه است. این کشور که بخش عمرده آسیا کشور در غبب نیتببزرگ "السعودی 

امرارات  از سروی خراور برا ،کویت و اردن ،عبا  را درببگبفته است از شمال با عببستان

و از  یمرن از سوی جنوب با عمان از جنوب خاوری با ،خلیج فارس و قطب ،متحده عببی

 کعبره هرم چرون مسرلمانان هم مبز است. اماکن مهرم دینری دریای سبخ سوی باختب با

 .و آرامگاه پیامبب اسالم در این کشور جای دارد )ص(مسجد النبی ،بقیع مکبمه، قببستان

میلیرون کیلرومتب مببرع مسراحت، دومرین کشرور وسریع  2٫1۴۹عببستان سرعودی برا 

میلیون نفب جمعیرت دارد کره فقرط  ۳۳است. این کشور بیش از الجزایب نشین پا ازعبب

 .ها شهبوند این کشور و بقیه از اتبا  خارجی هستندمیلیون آن 1۶

و  خاورمیانرهبا توجه به فضای رقابت آمیز بازار نفت، تحوالت سبیع و پری در پری 

نوب غبب آسیا، سیاست خارجی عببستان سعودی به ویرهه پرا از بره قردرت جمنطقه 

العراده و رسیدن ملک سلمان و افزایش قدرت بن سلمان ولیعهد پادشراهی، اهمیتری فو 

گاار پیدا کبده است. عببستان در روند بازار جهانی صرادرات نفرت نقرش کلیردی  بیت  

دک کشیدن عنوان حافظ حبمین شربیفین و کلیرد دارد. در سازمان همکاری اسالمی یا ی

. در اتحادیره عببری، هرم جبهره و هرم شودیدار کعبه مسلمین، قطب قدرت محسوب م

. عمالً گبددیسنگب دولت کودتایی ماب پا از کودتا علیه دولت مبسی )متوفی( تلقی م

نظامی  یهاگاهیرهببی شورای همکاری خلیج فارس را در اختیار دارد. بخش مهمی از پا

و اطالعاتی آمبیکا در خاک این کشور مستقب است و حجم صادرات نفت بره آمبیکرا و 

. عببستان در اوپرک دهدیغبب و خبید تسلیحات از غبب رقمی بسیار باال را تشکیل م

گاار است. ریاض  بیبه راحتی با افزایش و کاهش میزان صادرات خود بب قیمت نفت ت  

متنو  انبژی، امنیت داخلی  یهاغبب به ویهه آمبیکا در حوزهوابسته به همکاری  داًیشد

سیاسرت خرارجی عببسرتان سرعودی  گیبیشرکلای ریشه لیو خارجی خود است. تحل

و آسیای جنوب غببی، و مطالعرات سیاسری  خاورمیانه ایمنطقهکمک مهمی به مطالعات 

 .کندیجهان اسالم م
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سیاسرت خرارجی  گیبیشرکلوه سؤال محوری این مقاله پیبامرون ریشره یرابی نحر

. مطالعرات پیشرین در باشردیگاار بب آن م بیسعودی و عوامل اصلی داخلی ت  عببستان 

ولری ورود ، انردو جهانی پبداخته ایمنطقهاین موضو ، اغلب به عوامل بیبونی و شبایط 

مسائل واقعی جهران اسرالم را بیش از پیش است که امبوزه  سازیتامیمبه درون جعبه 

بزرگ اسالمی یعنری عببسرتان  یها. ببرسی ساختار داخلی یکی از دولتسازدیکار مآش

در  .داردیتبی از وضعیت حکام امبوز جهان اسرالم را عبضره مرسعودی، تاویب واقعی

این مطالعه به منظور افزایش ضبیب دقت و محدود سازی دایبه تحقیق، صبفاً به عوامرل 

 ست خارجی عببستان پبداخته شده است.گاار و شکل دهنده سیا بیداخلی ت  

که دولت عببستان سعودی در چنبربه عوامرل  فبضیه تحقیق بب این نکته استوار است

متضاد داخلی به علت محوریت موضرو  امنیرت و ضربورت حفرظ حاکمیرت خرانواده 

سلطنتی، سکان سیاست خارجی خود را به سوی وابستگی روزافزون به غبب و به ویرهه 

. غبب و به طور خاص ایاالت متحده آمبیکرا نیرز برا دهدیآمبیکا سو  م ایاالت متحده

توجه به منافع اقتاادی و استباتهیک خود در منطقه حامی ایرن رویکربد ریراض اسرت. 

و نظبات  ، میدانیمباکز رسمی یهاروش مطالعه تحلیل محتوا و تکیه بب اسناد و گزارش

 .باشدیب نظبان متخاص در موضو  محصا

 

 نظری چهارچوب .1-2

معتقد است که اساساً سه حوزه ببای تولید معبفت در موضو  سیاست خرارجی  جین بل

و  یشکل گبفته است: نخست نظبیات تامیم گیبی، سپا نطبیات منابع )محیط( داخل

 .(Bilgin. 2008مطالعات تطبیقی سیاست خارجی ) یتاًبیبونی و نها

منابع داخلری و بسرتب سیاسرت "با عنوان در این راستا، نظبیه خانم و آقای اسپبوت 

. مفید ترب اسرت سیاست خارجی عببستان سعودی گیبیشکلخارجی ببای تحلیل نحوه 

در چهارچوب نظبیات خبد، اسپبوت و همکارش با تمبکز بب عوامل محیطری و نقشری 

 گیبیشرکلسیاست خارجی دارنرد برب بسرتب تکروین و  سازیتامیمکه این عوامل در 

 .(21۹: 1۳۹2اند )عطایی. تاکید کبده سیاست خارجی
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که ببخی صبفاً برب عوامرل داخلری و ببخری برب عوامرل  شوندییادآور م هااسپبوت

خارجی تاکید دارند. عوامرل محریط داخلری شرامل فبهنرر، تراریا، ج،بافیرا، اقتاراد، 

 و ایمنطقره المللریبینو عوامل بیبونی در ببگیبنده مقتضیات  گبددینهادهای سیاسی م

ها با تقسیم محیط به محیط روانشناختی و عملیاتی، بحث اصلی خود را آن جهانی است.

به دو بخش محیط درونی  تواندیکه محیط عملیاتی خود م دارندیو اعالم م کنندیآغاز م

و بیبونی تقسیم شود. در واقع اسپبوت ها به دنبال پیدا کربدن نروعی رابطره علمری میران 

. نکتره تاکیرد ایرن باشندیم سازیتامیم یتاًخاص و نها هاییقاوضا  محیطی و طبز تل

که شرکل یبی درک خاص از شبایط محیطی نزد و یا افباد تامیم ساز است گدو، شکل

 .(Sprout.1965:54) دهنده به سیاست خارجی یک کشور است

نیز به درکی که تامیم گیبندگان از محیط و مقضریات  "کبیتن سن"در همین رابطه 

 (Chritensen.2005. )داندیم سازیتامیمو آنبا عامل مهم  کندیی دارند اشاره ممحیط

پیش زمینه ذهنی سیاستگاار در ببداشت و تفسیبش از مقتضریات محریط بسریار تعیرین 

و یرا  ایمنطقرهکننده است. پیش فبض صحیح و یا توهمی از اینکه در محریط داخلری، 

اار را بره سروی احسراس نرا امنری سرو  جهانی دشمن در کمین نشسته است، سیاستگ

 یهاو در صدد جببان آن با افزایش قدرت نظامی و یرا ایجراد اتحراد برا قردرت دهدیم

و درکی که تامیم سازان از محیط خود دارند  سازیتامیم. لاا جعبه آیدیخارجی بب م

 مستقیم دارد. یببب خبوجی سیاست خارجی ت  

 سراختاری عوامرل بره رئالیسرتی هاییرهظبن در چهارچوب نظبیرات کرالن، بیشرتب 

 و ساختاری سطح دو هب در را علمی عوامل نوکالسیک دارند، اما رئالیسم توجه المللیبین

 تبیرین به توانندیم واحد سطح عوامل است معتقد و دهدیم واحد مورد توجه قبار سطح

 مت،یبهرای برین ای پیچیده رابطه رئالیسم نوکالسیک، کند. در کمک دولت خارجی رفتار

 بره دارد؛ وجود هادولت خارجی سیاست به شکل دهی واحد در سطح و سیستمی سطح

 واحد سطح مت،یبهای مستقل، مت،یبهای عنوان سیستمی به سطح مت،یبهای که تبتیب این

 به سیستمی، شبایط و نسبی خود قدرت رهببان از درک و داخلی عوامل محیط جمله از

 تلقری وابسرته مت،یرب بره عنروان هرادولت خرارجی سیاست و رتا یبگاا مت،یبهای عنوان

 .شودیم
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در این تحقیق نقطه تاکید ما عوامل درونی و به عبارت بهترب مت،یبهرای هرای سرطح 

بره عبرارت دیگرب، واحد به ویهه درک تامیم سازان از محیط داخلی و بیبونری اسرت. 

تامیم سازان یعنی عوامرل عوامل متعدد درونی سیستم )مت،ییبهای مستقل( بب نو  درک 

. ایرن گیربدیو سیاست خارجی به عنوان مت،ییب وابسرته شرکل م گاارندیم یبانسانی ت  

 کندیسیاست خارجی عببستان سعودی م گیبیشکلدیدگاه کمک مو بی به تبیین نحوه 

لیکن ببای تحلیل کامل سیاست خارجی مزبور باید به نظبیات واقع گبایری هرم متوسرل 

و  قدرت و امنیت، جوهبه کلیدی تامیم سازان سیاست خارجی ریاض در شویم. موض

 یهااست. یعنی حفظ امنیت و ایجاد موازنره برا قردرت المللیبینو  ایمنطقه یهاحوزه

. باشردیاصلی و کلیردی سیاسرت خرارجی عببسرتان م هاییترقیب و یا دشمن از اولو

، ایمنطقرهعنروان یرک برازیگب  عببسرتان سرعودی بره"هارتمن در مقاله خود با عنروان 

اهمیت این دیدگاه  یباًتقب "ببداشت تهدید و تالش ببای ایجاد موازنه میان درون و بیبون

. هارتمن مت،ییبهای محیط درونی نظام سیاسری عببسرتان ماننرد بافرت داردیرا عبضه م

ذهنیرت و مقولره عردم امنیرت در  شماردیای را بب مخانواده سلطنتی، ماهب، نظام قبیله

 دانرردیسیاسررت خررارجی عببسررتان م گیبیشررکلحکررام ریرراض را عامررل مهررم 

(Hartmann.2016:3). 

مشبوعیت مبدمی که مشکل ببخی ازدولت های منطقه آسریای  هاییهسست بودن پا

جنوب غببی به ویهه عببستان سعودی است، تامیم سازان این دسرته از کشرورها را بره 

. وابسرتگی دهدیممکن سو  م یهاز طبیق روشامنیت و حفظ حاکمیت ا ینسمت ت م

غببی به ویهه آمبیکا و انگلسرتان در  یهاو خواسته جدی عببستان به وارد سازی قدرت

به نحوی که به نفع عببستان باشد از نیاز مفبط تامیم سازان ریراض  ایمنطقهمعادالت 

 خود در منطقه حکایت دارد. به امنیت
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سیاست خارجی با تکیه ببعوامل داخلی و درک  گیبیکلشتحلیل  .1نمودار شماره 

 (مؤلفتبسیم سازان )تامیم

 
 پیشین یاتادب .1-3

ر خاوص سیاست خارجی عببستان سعودی منابع زیادی البته به صورت موردی و نه د

دکتربین "در مقاله خود با عنروان  "نواف عبید"جامع به زبان انگلیسی انتشار یافته است. 

م اصول دکتبین دفاعی ریاض را در محورهای حفظ  201۴در  "ان سعودیدفاعی عببست

. کندیامنیت سبزمین ملی، مبارزه با تبوریسم و تحکیم اتحاد با متحدان اصلی توصیف م

. شرماردببمینواف عبید در گزارش توصیفی خود سه مقوله اهداف، راهببدها و منابع را 

عببستان و ایجاد قوای ائتالف عببی ببای حمله البته گزارش عبید پیش از فبایند مداخله 

 .(Obaid.2014) تنظیم شده است هایبه یمن و مقابله با حو 



75 

 

 

 

 

گ ری شطططط  

س اسططططططت 

خططططارر  در 

عربسطططططتان 

عوام   سعودی

درونططططططط  

 تاث رگذار

معبفت شناسی امنیرت )یرا نراامنی( شرباهت:  "در گزارشی موسوم به  "می دارویچ"

م سرعی  201۴در  "وهابیت در قبال اسالم گبایی در سیاست خارجی عببستان سرعودی

وهابیت را در رویکبدهرای سیاسرت خرارجی عببسرتان  به ویههدینی و عقاید  یبکبده ت  

مطالعه دارویچ اگبچه ارزشمند اسرت ولری صربفاً بره  .(Darwich.2014تبسیم سازد )

 .پبدازدیگاار بب سیاست خارجی عببستان م یبیکی از ابعاد ت  

رتش ، سبهنر گارد ملی عببستان در یک رساله تحقیقی در کالج ا"الموتیبی نایف"

م عمدتاً بره  1۹۹۳در  "ساختار دولتی سعودی و سیاست خارجی"جنر آمبیکا با عنوان 

سیاست خرارجی  گیبیشکلساختار رسمی نظام سیاسی عببستان پبداخته است و روند 

 .(NAIF.1993رسرمی توصریف کربده اسرت ) هاییرهرا صبفاً در قالب مقربرات و رو

 .داندیمهم در سیاستگااری خارجی م نامببده نقش پادشاه و اصول ماهب را عامل

سیاسرت خرارجی پادشراه  هراییتاولو"در نوشتار کوتاه با عنوان  "سیگبد نیو باور"

در موسسه کشرورهای خلریج عببری واشرنگتن، دومحرور مخراطبات  2015در  "سلمان

ی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بربای مقابلره نرا بحفظ رهب وضعیت یمن، و

 .(Neubauer.2015) دهردیایربان را مرورد بحرث و تاکیرد قربار م ایهیاستامنی و س

نیوباور خیلی خالصه به ضبورت توجه به مسائل یمرن و جلروگیبی از قردرت گربفتن 

 .پبدازدیبه عنوان عوامل نفوذ ایبان م هایحو 

تحول سیاست خارجی سعودی پا از بهار "در مقاله خود با عنوان  "محمد شعیب"

پریش روی عببسرتان در دوره جدیرد  یهراو چالش هایتم، به حساس 2015در  "عببی

شعیب ابتداء تاریخچه تحوالت نظام سیاسی عببسرتان را از  .(Shoaib.2015) پبدازدیم

و سپا با توصیف وضعیت فعلی، معتقد  کندیبه صورت خالصه بازگویی م یابدو ت س

ایربان  هاییاسرتو س یمرن یهرااست مسئله حفظ امنیرت نظرام کشرور در قبرال بحبان

 اولویت اول مقامات عببستان است.

عببسرتان " در مقاله کوتاه خرود در مبکرز مطالعرات الجزیربه برا عنروان "تمبیسه فکود"

م بره  2017در  ": چبا هم اکنون؟دهدیسعودی سیاست خارجی خود را در چند جبهه ت،ییب م

مقالره  .(Fakude.2017) زدپربدایچند ت،ییب عمده در رویکبد سیاست خرارجی عببسرتان م

)مقتردی صردر( در  عکسی از مالقات بن سلمان ولیعهد عببستان را با روحانیون شیعه عربا 
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عببسرتان درصردد ببقرباری رابطره  رسردیصفحه نخست به چاپ رسانده است که به نظب م

 . فکود نزدیکی به عبا  را ببای سیاست تضعیف ایرباناستمستقیم با روحانیون شیعه عباقی 

. فکود معتقد است احساس خطب و ناامنی عامل اصلی این ت،ییرب رویکبدهرای کندیارزیابی م

 مقطعی و عجوالنه مقامات عببستان شده است.

: ایمنطقرهعببستان سعودی به عنوان یک برازیگب  "در مقاله خود با عنوان  "لورا هارتمن"

سراختار  یبف کوتراه تر  م ضرمن توصری 201۶در  "درک تهدید و موازنه، در خانره و خرار 

میز مقامات عببسرتان از شربایط نرا آخانوادگی پادشاهی در سیاست خارجی، به نگاه مخاطبه 

ایربان به ویرهه خارجی  یدهایامنی در داخل و اختالفات درونی خانواده بزرگ سلطنتی و تهد

و  پربدازدیهارتمن صربفاً بره شربایط فعلری عببسرتان م .(Hartmann.2016) کندیاشاره م

 .کندیتهیدید های مورد نظب مقامات عببستان را بحث م

کریش و مرات راهبربد عببسرتان  "در مقاله کوتاه خود تحرت عنروان"ویلم وان درببگ "

 رکه مقامات عببستان در منگره چهرا شودیم مدعی م 2017در  ”؟ستسعودی، گام بعدی چی

ت و یرا مخالفرت برا جبیران اند. اصول اسالم، حمایردچار بن بست سیاستگااری شده ،مقوله

اخوان المسلمین )با توجه به حمایرت عببسرتان از کودترا علیره مبسری در مارب(، القاعرده و 

نی را در نظرام سیاسرتگااری عببسرتان روداعش و شیعیان و ایبان مواردی است که تعارض د

را دامن می زند. وان در ببگ معتقد است بحبان مشبوعیت، مقامات فعلری خرانواده سرلطنتی 

فقط بره بخشری از مسرائل سیاسرت  او .(Van den Berg.2017دچار بن بست کبده است )

 خارجی عببستان پبداخته است.

 یهررام گررزارش تفارریلی از وضررعیت و چالش 2011در  "اف گبگرروری گرروز ترربی"

داخلری عببسرتان،  یهرا. وی بره چالشدهردیجدیرد ارائره م خاورمیانهعببستان سعودی در 

ادشراهی در خرانواده سرلطنتی و مشرکالت اقتارادی در داخرل و شربایط بحبان جانشینی پ

. ایرن پربدازدیبحبانی منطقه به ویهه وضعیت بیداری عببی و احتمال سبایت آن به عببستان م

اشراره محقق به سیاست سنتی عببستان در تکیه به غربب بربای حرل مشرکات امنیتری خرود 

گاار برب سیاسرت خرارجی یباز مسائل ت  گوز تبی فقط بخشی  .(Gause III.2011) کندیم

 .دهدیمرا مورد بحث قبار  عببستان
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منرابع "در مقاله نسبتاً کوتاه خود ببای موسسه ببوکینگرز، تحرت عنروان  "توبی متدیسن"

 هراییزشداخلی سیاست خارجی عببسرتان سرعودی، اسرالم گباهرا و دولرت در پبتروی خ

 یهرادر این مقاله تمرایالت جنا . پبدازدیباها ممؤلفه ماهب و اسالم گ یبصبفاً به ت   "عببی

ماهبی در مواضع عببستان در قضایای حمایت از داعش، تحوالت ماب و موضرو  حمایرت 

از کودتا علیه مبسی، شیعیان عببستان و بیداری عببی مورد بحث قبار گبفته اسرت. متدیسرن 

خرواهی اختیرار نکربده معتقد است دولت عببستان سیاست واحدی را در قبال مرو  اسرالم 

است. حمایت از عقاید گبوه داعش و حمایت اولیه از تحوالت جنبش اخروان المسرلمین در 

ماب و ت،ییب رویکبد جانبدارانه از کودتا علیه مبسی از ببخورد دوگانه سیاستگااران سرعودی 

متدیسرن در ایرن مقالره صربفاً بره ابعراد مراهبی در  .(Matthiesen.2015) کندیحکایت م

 .نگبدیسیاست خارجی عببستان م

در خاوص مقاالت فارسی فقط چند نمونه به موضو  پبداختره اسرت. کبیمری فربد در 

 ن هرای بحربا قبال عببستان در خارجی سیاست رئالیستی تبیین"مقاله ارزشمند خود با عنوان 

اسرت ش صبفاً ابعاد امنیتری و محریط بیبونری را در سی 1۳۹5در  "(2015-1۳7۹ ( خاورمیانه

 هاییاسرتخارجی عببستان مورد توجه قبار داده است. نقطه توجه کبیمی فربد مواضرع و س

مؤلرف بیشرتب بره  .(1۳۹5 ،خاورمیانره ای بروده اسرت )کبیمری فربد یهاعببستان در بحبان

سیاسرت خرارجی  گیبیشرکلسیاست شکل گبفته توجه کبده است و کمتب بره سرازو کرار 

 پبداخته است.

 امنیرت محریط تر  یبات"کاران در مقاله ارزشمند خرود تحرت عنروان علیپور بادی و هم

 یهراش بره ابعراد بحبان 1۳۹7در  "سعودی عببستان خارجی سیاست بب خاورمیانه ایمنطقه

داعرش و  گیبیشرکلو مسائلی مانند بهار عببی در کشورهای عببی، بحبان بحبین،  ایمنطقه

تان می پزدازد و سیاست موازنه برا ایربان را وضعیت سوریه، مخاطبات امنیتی یمن ببای عببس

آمیز عببستان در ببخرورد برا رفتارهای متناقض .(1۳۹7 ،)علیپور بادی دهدیمورد بحث قبار م

مسائل جهان اسالم نیز مورد توجه مؤلف بوده است. نقطه تاکید مولفان بب مت،ییب هرای محریط 

 بیبونی در نظام سیاستگااری عببستان بوده است.

 منرابع، :سعودی عببستان خارجی سیاست"اکبب اسدی در مقاله ارزشمندی با عنوان علی 

 گیبیشرکلدر قالب نظبیه رئالیسرم نوکالسریک سرعی در تببرین سراختار  "مسائل و اهداف
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ای بره موضرو  اسدی نگاه موشکافانه .(1۳۹۶،سیاست خارجی عببستان سعودی دارد )اسدی

محیط بیبونی را به عنوان مت،ییب مسرتقل،  "لبل"نظبیات  با تکیه بب کندیداشته است و سعی م

سیاسرت خرارجی را بره عنروان مت،ییرب  یتاًعوامل داخلی را به عنوان مت،ییب های میانجی و نها

( بره عنروان طربا  اول Lobel.2009) "اسرتیو لبرل" یهاوابسته تببین کند. مؤلف به نوشرته

بره عنروان  ببای اولرین برارو "ژیدن رز"الی که در ح کندینظبیه رئالیسم نو کالسیک استناد م

در  "رئالیسرم نرو کالسریک و نظبیرات سیاسرت خرارجی"ای با تیتبدر مقاله نخستین محقق،

 کنردیدر مجله سیاست جهانی از این اصطال  استفاده و ابعاد نظبیره خرود را تببرین م 1۹۹8

(Rose.1998). امل داخلی در کنرار حبف اصلی رز ضبورت توجه به سیستم واحد یعنی عو

ببداشرت سیاسرتگاار از تروان  یسیاسرت خرارجی اسرت. و گیبیشکلسیستم بین الملل به 

را بره  المللریبینرا عامل مؤ ب و مقضیات محیط  المللیبیننسبی دولت خود در سطح سیستم 

. لبرل عمرالً نظبیره رز را انردکی شماردیسیاست خارجی بب م گیبیشکلعنوان عامل اصلی 

 کبده است. تعدیل

مشکل اصلی بحث اسدی، مفهوم مت،ییبهای میانجی است که تعبیف مشخاری ندارنرد. 

هستند کره  یبهای؟ آیا منظور مت،کنندیآیا منظور مت،ییبهای هستند که نقش کاتالیزور را ایفاء م

نقش تعدیل کننده دارند؟ به هبتبتیب واژه میانجی به مفهوم تعدیل گرب اشراره دارد در حرالی 

بهای محیط داخلی عببسرتان سرعودی یعنری نظرام قبیلره ای و بافرت خرانواده یواقعاً مت،یکه 

 هاییسلطنتی و رقابت میان شاهزادگان با توجه به نزدیکری هبیرک بره بدنره سربمایه گراار

دیگب نه به عنوان میانجی بلکه به عنوان برازیگب اصرلی  یهاامبیکا، روحانیون و علماء و مؤلفه

یب محیط بیبونی ببای هب کشرور ی. نباید از یاد ببیم که مت،گبدندیسازی م وارد صحنه سیاست

است. احساس نا امنی عببستان عمردتاً  ایمنطقهاز جمله و به ویهه عببستان محیط و معادالت 

 نه نظام جهانی. شودیناشی م ایمنطقهاز تحوالت 

شناسری سیاسرت  ش در مقالره ارزشرمندی بره تبرار 1۳۹2فبهاد عطایی و همکراران در 

 "تهدیرد برا مبرارزه دیپلماسری"و با نگاهی تاریخی معتقدند کره  پبدازندیخارجی عببستان م

 ماهیت، ،تاکنون ت سیا ابتدای از سعودی بوده، و عببستان خارجی دیپلماسی همواره سبشت

 و بروده کشورها قبال سایب در کشور آن خارجی سیاست کننده تعیین تهدیدات، منبع و شدت

 .(1۳۹2،است )عطرایی نداشته کشور خارجی آن سیاست بب چندانی ت  یبگااری هویت، بعنا
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عطایی ضمن اینکه نگاه خوب و موشکافانه بره تراریا سیاسرت خرارجی عببسرتان سرعودی 

داشته است لیکن ا ب وی گفتمان تحلیل تاریخی است و صبفاً به بحث به مواضرع و سیاسرت 

الملرل . عطایی چند نظبیه از روابط بینپبدازدیزمانی م خارجی در مواجه با تحوالت هب ببهه

کدام نظبیره بیشرتب  یتاًو لی مشخص نیست که نها کندیرا در قسمت بحث نظبی خود ذکب م

 .کندیبه این تحلیل کمک م

به موازات آ ار فو ، مقاالت متعددی به زبان انگلیسی و در مروارد نرادری بره فارسری در 

 شده است. یفعببستان با ایبان، روابط ریاض با واشنگتن ت ل یهاخاوص روابط و تنش

سیاسرت خرارجی  گیبیشرکلویهگی مقاله حاضب مطالعه عمقی عوامل مؤ ب داخلری در 

عببستان در قالب یک چهار چوب نظبی تبکیبی است. در این چهارچوب از نظبیات الگروی 

یسرم و رئالیسرم نوکالسریک نظبیرات رئال یهاجعبه تامیم گیبی، و توجه همزمان به مؤلفره

استفاده شده است. مقاله در مباجعه به اسناد و آ ار، کنکراش کراملی را بره انجرام رسرانده بره 

انگلیسری و فارسری مرورد  یهراتمام آ ار و اسناد مبتبط به موضرو  بره زبان یباًنحوی که تقب

آنربا از مجموعره این مقاله اسرت کره  هاییهگیتوجه قبار گبفته است. غنای اسناد از جمله و

 .کندیآ ار قبلی متمایز م

 

 هاها و تحلیل آنداده. 2

 محیط درونی. 2-1

بر  ه سلطنتینظام سیاسی عربستان سعودی. نظام پادشاهی و حاکمیت خانواد. 2-1-1

 کشور

چیربه  فبصرت حجاز، قبایل از یکی رهبب سعود، بن محمد که پیش سال سیاد حدود از

 برن محمرد جهراد فبیراد در اسرالم نرام از سوءاستفاده با راعبب  شیوخ ء وابب رقب شدن

 آن ماهبی شبیک و خاندان این پبچم زیب آل سعود حکومت یافت، نخستین عبدالوهاب

شرد  پرا برب وهابیرت سرتون برب آل سرعود قردرت خیمه و گبفت م شکل 17۴5سال  در

 .(2:1۳۹۴، )هاوس

 وهابیرت مبنرای برب را انخانرد ایرن سرلطنت بنیران ،سعود بن محمد اینکه وجود با

 در یافرت، تداوم م 1818 سال تا وی جانشینان توسط که سعودی اول اما دولت گااشت،
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 آن از پا .شد شکسته هم در ماب حاکم پاشا، علی محمد توسط سعود، ابباهیم بن زمان

 آل دوم دولرت ایجراد تبکری بن فیال اینکه تا شد آغاز سعودی دولت دوم ببای تالش

 سال در داخلی اختالفات دلیل به که نمود اعالم نجد منطقه در م 182۴ سال در را سعود

 .خورد شکست 1887

 نرام بره آل سرعود نوادگران از یکی تالش م با 1۹02 سال از نیز سعودی سوم دولت

 المملکه"به  حجاز کشور نام ت،ییب با سبانجام و شد پایه گااری عبدالبحمن بن عبدالعزیز

عبد د. ش گااشته کشور این در سعود آل پادشاهی م بنیان 1۹۳2 درسال "السعودیه العببیه

 م 1۹52 در کشرور مردیبیت و قردرت سرب بب کشمکش و قبن جنر نیم از العزیز، پا

و عبداللمره  فهرد خالد، فیال، سعود، از پا .شد او جانشین سعود، فبزندش و درگاشت

 ولیعهرد و بربادر و درگاشت م 2015 یهژانو 2۳ در نیز ملک عبداهلل .رسیدند سلطنت به

 (. 8: 1۳۹۶، رسید )خلیلی پادشاهی عبدالعزیز، به بن سلمان وی،

 سرنت ایرن در دارد، همخروانی اسرالمی - عببی سنت با سعودی عببستان پادشاهی

 عببسرتان امربوزی کشور که طورهمان دارد، همسویی آن صاحبان اسامی با دولت مفهوم

 هرایبانام نیرز پیشرین تراریخی هرایدوره و هرادولت شرودمی شرناخته سرعود آل بانام

 شدند.می شناخته یکسان عباسیان و امویان چون هاییخانواده

 باشردیم سرعودی عببسرتان در قدرتمند گبوه مؤ بتبین و اولین خاندان این چه اگب

 اعمال در نحوی به یک هب که است متعددی انشعابات دارای سعود آل عنوان همین ولی

 چهرار میان این در پبدازند.می نفوذاعمال به دولتی نهادهای در و کنندمی دخالت قدرت

 ضرعف و شردت باکمی خانواده چهار این حقیقت در هستند. شناساییقابل مهم خانواده

 هستند. سعودی عببستان در قدرت اصلی صاحبان

 العزیز،عبرد نوادگران اینران اسرت. فیارل آل سرعود، آل خانواده تبیناصلی و اولین

 شرامل را نفرب هرزار چهرار از بیش آن اعضای تعداد و هستند تبکی بن فیال پدربزرگ

 آل فیارل، آل شراخه برانفوذتبین ،1۹82 سال در فهد رسیدن قدرت به زمان از شود.می

 بود. سدیبی

 متحردین از کره لدلیر بردان  نایان آل .است  نایان آل سعود، آل مهم خاندان دومین

 ببخوردارنرد. عببسرتان سیاسری سراختار در مهمی جایگاه از هستند، سدیبی آل نزدیک
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 آل اختیاردارنرد، در را عببسرتان نظرامی و سیاسری قدرت که فیال آل خاندان ببخالف

 از دیگربی بخرش  نایران آل شروند.می محسروب سعود آل غیبنظامی شاخه جزء  نایان

 کنند.می اخا العماء شیا خاندان با سببی همبستگی از را خود قدرت

 نسرل از اینان .است جیالوی آل خاندان سعود، آل خانواده در بانفوذ خاندان سومین

 درون اختالفرات برازتبین از یکری .هسرتند عبردالعزیز پردربزرگ تبکی، بن فیال ببادر

 آل و ارلفی آل یعنری دیگرب خاندان دو و جیالوی آل بین که است اختالفی خانوادگی،

 خانردان ایرن از افربادی کره گربددببمی 1۹۶0 هایسرال به اتاختالف دارد. وجود  نایان

 دیگبی گبوه با مسیب این در و کبدند اعتباض عببستان در حکومت و سیاست به نسبت

 آل اصرل، در شردند. متحرد فیارل آل حکومرت سبنگونی ببای علماء و شاهزادگان از

 پادشراهی متسر کره اسرت هراآن نوبرت فیارل، تبور از بعد که بودند معتقد جیالوی

 گیبند. عهده بب را سعودی

 آل سردیبی، آل بربخالف اینران .دارد نام کبیب آل سعود، آل درون خاندان چهارمین

 بنام عبدالعزیز عموزاده اولین نسل از بودند، عبدالعزیز نوادگان از که جیالوی آل و  نایان

 گراههیچ خانواده این شاهزادگان اصوالً که باشد دلیل مینه به شاید .بودند کبیب آل سعود

 برا نباید که سعود بن محمد نگبفتند. قبار پادشاه جانشینی سمت ببای نامزدی ردیف در

 شرودمی محسروب شاهزادگانی ازجمله شود، گبفته اشتباه سعود آل عبدالعزیز بن محمد

 (.2: 1۳۹۳، )دیده بان است سعود آل خاندان کل مورداحتبام کبیب آل قبیله از که

 رهبربان وهرابی، علمرای شرامل دیگرب مهرم گربوه چهرار سلطنتی خانواده بب افزون

 اتحراد دلیرل بره زمران از ایببهه در هبکدام که دارند وجود ساالرهافن و تجار ای،قبیله

 متناسرب نفوذشان و نقش تاکنون زمان آن از و اندپیداکبده اهمیت سعود ابن با راهببدی

 سعود آل البته است. ت،ییبیافته حکومت بقای به هاآن کمک میزان و سعود آل نیازهای با

 سازد. خود مطیع را هاگبوه این است توانسته اقتاادی منابع کمک با و نفت عاب در

 هرایگبوه از هبیرک بره تدریجبه خود انحااری نقش حفظ ببای سعود آل خاندان

 مسرئله ایرن اسرت، داده نهرادی قدرت پایگاه سعودی دولت چهارچوب در سلطنتی غیب

 همرین و کننرد حفرظ را خرود اسرتقالل اندنتوانسرته که است هاگبوه این ضعف گویای

 دارد. نگه خود انحاار در را قدرت تا است کبده کمک سلطنتی خاندان به ضعف
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برب  "سرعودی"ساختار قدرت در عببستان در قالب یک نظرام پادشراهی در خانردان 

خانردان سرعودی کشرور را در قالرب یرک ای شکل گبفته است. اساس نظام سنتی قبیله

ایجراد وحردت میران قبایرل،  یهایکی از راه(. 25: 1۳۶5، )آقایی ببدیخانواده به پیش م

ازدوا  ملک عبد العزیز با دختبان روسای قبایل بود بره نحروی کره پادشراه برا دختربان 

جایگاه قبیله ای حدود سی قبیله پیوند زناشویی ببقبار کبد. فبزندان پسب این زنان، بنا به 

 (. 25: 1۳۹7، )علیپور بادی کبدندیدر سلسه مباتب قدرت پیدا م یتبمادر نقش مهم

اند از آل شیا، هاشمی، آل سلیمان، آل رشید و خاندان مهم عبارت یهاسایب خاندان

سدیبی. پادشاهی فعلی از پیوند دو قبیله آل شیا و آل سعود شکل یافتره اسرت کره آل 

 را یافته است. سعود وجه غالب

 نهراد حراکم، خانردان عرام اجمرا  برب مبتنی عببستان از سوی دیگب سیاسی ساختار

 نهراد گونره دو سراختار، ایرن در .اسرت دیگب یهاگبوه و هااشخاص، خاندان و ماهب

 قضرائیه، و مجبیره مقننره، قوای پادشاه، رسمی دارد. نهادهای وجود غیبرسمی و رسمی

 رهبربان و قبایرل ینتربمهم بیعت، حاکم و شوراهای خاندان غیبرسمی نهادهای و وزراء

 و مجبیره قروه رئریا نخسرت وزیرب، رئیا حکومت، پادشاه، .شودیم شامل را ماهبی

 اختیرار در را محروری نقش پادشاه نیز خارجی سیاست حوزه است. در قوا تمامی مبجع

 معاون عنوان به ه ولیعهدپادشا از پا .شودیم اتخاذ وی نظب با یماًمستق تامیمات و دارد

 هیئرت شرورای خانردان، شراهزادگان، .دارد قربار سرلطنتی گارد فبمانده و نخست وزیب

 سیاسرت خرارجی در غیبمسرتقیم به طرور نیز ماهبی علمای و مشورتی مجلا وزیبان،

 (. 20۹: 1۳۹۶، دارند )مبادی کالرده نقش

 عببسرتان سیاست خرارجی داخلی منبع تبینیاصل توانیرا، م پادشاهی سیاسی نظام

 بب سیاسرت ت  یبگاار  ابت بهاییمت،ی از یکی عنوان به مؤلفه اینبد. ک محسوب سعودی

 .شودیم محسوب عببستان خارجی

 و پادشراهی نظرام امنیرت و  برات تر مین عببسرتان، خرارجی سیاست اصلی کارکبد

 سراختار، کرهاین ضرمن است؛ پادشاهی نظام فیزیکی و هویتی -تهدید ارزشی از ممانعت

 سیاسرت برب ت  یبگراار یهامؤلفه تبینیاصل پادشاهی نظام یهاارزش و منافع تبتیبات،

 (. ۶: 1۳۹۶، )اسدی شوندیم محسوب عببستان خارجی



83 

 

 

 

 

گ ری شطططط  

س اسططططططت 

خططططارر  در 

عربسطططططتان 

عوام   سعودی

درونططططططط  

 تاث رگذار

 فبمانردهی کابینره، ریاست دولت، رهببی مانند مناصبی داشتن با پادشاه عببستان، در

 دسرتان در قانونگااری و قضایی ،اجبایی قوای تمامی منحابکبدن و نیبوهای مسلح کل

 و پادشاهی نظام حفظ در سعودی خاندان مشتبک منافع اما .دارد اقتدار نامحدودی خود،

 سیاسرت حروزه در خاص اجبایی مقامات و خاندان با مشورت مقوله موجود، یهاسنت

 .(Alsultan, 2013: 458است ) کبده تبدیل موضوعی جدی به را خارجی و داخلی

شاهی ببای حفظ قدرت به تبکیبی از زور و سربکوب توسرط گرارد ملری، دولت پاد

م  1۹۹2نهادهای اداری و در دو دهه اخیب استناد به قانون، مرتن قرانون اساسری ماروب 

. مشبوعیت خاندان سلطنتی متکی بب عناصرب میرباف فبهنرر قبیلره ای، گبددیمتوسل م

اده سرلطنتی، روسراء و اهرالی  بوت عظیم نفت، سخاوتمندی دولت در قبال اعضاء خانو

سایب قبایل و جامعه عببستان، در کنارحمایت وسیع غبب به واسطه شرباکت در سربمایه 

. درون باشردینفتی و پشتیبانی بسیار قوی جامعه روحانیت وهابی مسرلک م هاییگاار

قدرت بب اساس روابط نسبی و سببی، قدرت اقتارادی و  یهاخانواده سلطنتی نیز جنا 

 اند.)آمبیکایی و انگلیسی( شکل گبفته یحمایت مقامات غبب میزان

شاهزاده عالی رتبه  200هزار نفب با  25خاندان حاکم آل سعود دارای اعضاء تخمینی 

که بب نهادهرای ببوکباتیرک، نظرامی و اسرتانی حاکمیرت دارنرد. احتمرال بربوز  باشدیم

 سلطنتی بوده است. خانواده یهااختالف و حتی توطئه، همواره یکی از دغدغه

م، ملک سلمان به عنروان پادشراه برب  2015ژانویه  2۳به دنبال فوت ملک عبداهلل در 

لریکن عرزل  عهد مناوب شرد.یکبسی سلطنت نشست و ابتداء ملک نایف در جایگاه ول

و صدورحکم والیت عهردی بربای ملرک برن سرلمان،  2017ژوئن  21ناگهانی وی در 

ه رویه غیب مبسوم در سیاست جانشینی بوده اسرت. انتقرال ساله پادشا ۳1فبزند جوان و 

والیت عهدی به نسل دوم، بدعتی بود که ملک سلمان پایه گاار آن شرد. اعتباضرات بره 

 .(Hubbard.2017) خانواده سلطنتی محفوظ و محبمانه ماند هاییهچنین انتاابی در ال

شرده  خانواده سلطنتی مطرب اساساً در روند انتااب خود ملک سلمان نیز اختالفاتی در 

 .(Blanchard.2018:6بود )

 در ت،ییربات ببخری زمینره سراز سرلمان ملک رسیدن قدرت به و عبداهلل فوت ملک

 و پادشاه دو این متفاوت درک از حاکی که ت،ییباتی شد؛ عببستان خارجی سیاست عبصه
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 هرب خراص ارزیابی و عببستان یهافبصت و تهدیدات از هاآن خارجی سیاست مجبیان

 بره آن از که موضوعی .است کشور این خارجی سیاست هاییبیجهت گ مورد در کدام

 تعبیرب تهراجمی سیاست به نسبی محافظه کاری از عببستان خارجی سیاست عبور عنوان

 سیاسی نخبگان تبکیب در گستبده ت،ییباتی باعث عببستان پادشاه ت،ییب واقع، در .شودیم

 سراخت حراکم خرارجی سیاسرت عبصره در را اوتمتفر ییهرانگبش و شرد حراکم

(Blanchard.2019:1). سیاسرت تارمیم گیبنردگان و سیاسری نخبگران کره حالی در 

محافظره  احتیاط، که بودند عبدالعزیز فبزندان دوم نسل از عمدتاً عبداهلل دوره در خارجی

 سیاسری نخبگران جدیرد نسرل ،دانستندیم مهم خارجی سیاست در را شکیبایی و کاری

 دارنرد اعتقاد تهاجمی هاییاستس گبفتن پیش در به و بوده سوم نسل از عمدتاً عببستان

 .(8-7: 1۳۹۶، )اسدی

هارتمن معتقد است وقتی پادشاه از اقتدار و مشبوعیت کافی ببخوردار نباشد، دایربه 

. وی مردعی بایردیگاار در تامیمات داخلی و سیاست خارجی گستبش م یبعناصب ت  

م، در دوران حاکمیررت  70و  ۶0دوران ملررک فیاررل، پررا ازدهرره هررای اسررت پررا از 

پادشاهان بعدی شاه فهد و ملک عبداهلل و امبوزه ملرک سرلمان، دایربه عوامرل خرانواده 

شرده اسرت.  تبیعوس گاارندیم یبداخلی و خارجی ت   هاییاستبزرگ سلطنتی که بب س

اط آمیرز و محافظره کراری رویکبدهای سیاست خارجی عببستان امبوزه از حالرت احتیر

منویات شاهزادگان، و بره طرور خراص برب حسرب  یبسنتی خود خار  شده و تحت ت  

 .(Hartmann. 2016:3میزان نفوذ شاهزاده بن سلمان، ماهیتی مقطعی پیدا کبده است )

اخیرب شرکل  یهاجدیدی در میان اشباف و غیب اشباف عببسرتان در دهره یهامو 

ون جدید که ببخالف وهابیون سنتی طبفدار اصرالحات هسرتند. گبفته است. مانند وهابی

ها نسبت این گبوه طبفدار اصالحات همه جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتاادی هستند. آن

دولرت در  یکبدهرایامنیتری و رو یبوهراین یبه فساد و فامیل مداری، اجبارها و فشارها

در ایرن میران  .(15۳: 1۳82 ،معتربض هسرتند )حسرینی مترین یداًسیاست خرارجی شرد

غیب وهرابی و  هاییبا پدیده مدرنیسم مسئله دارند، و سن یداًوهابیون افباطی و سنتی شد

 (. 150: 1۳82 ،)حسینی متین کنندیشیعیان نیز رویکبدها و عالیق خود را دنبال م
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م سرربکوب مخالفرران دولررت، شرردت بیشررتبی در عببسررتان یافررت.  2017از سررال 

(Blanchard.2019:1) 

ه سلطنتی با کارتل های اقتاادی غبب منافع مشرتبکی را بربای ادوابط اعضاء خانور

عببستان و غبب ایجاد کبده است، لیکن این روابط در مروارد متعرددی توسرط شرخص 

و بردین تبتیررب، امکران حمایررت خرراص  شررودیپادشراه و یررا وزیرب داخلرره نظرارت نم

 محتمل است.ها بسیار بزرگ غببی از ببخی از شاهزاده یهاشبکت

در تحلیل ارتباط خانواده سلطنتی و سیاست خرارجی عببسرتان معتقرد  "پانتیتآتنا "

ها ببسیاست خرارجی نقرش تعیرین کننرده است که خانواده سلطنتی و ببخی از شاهزاده

روابرط  یهراها به عنوان مالرک خراص ببخری از حوزهدارند و حتی تعدادی از شاهزاده

کالن باید یرک  هاییاستس گیبیشکلحین حال ببای و در  شوندیخارجی محسوب م

اجما  میان خانواده سلطنتی وسایب نهادهای سیاستگاار از جمله نهادهای ماهبی حاصرل 

 .(Panaite.2017: 16شود )

استبدادی، نزدیکان به هبم قدرت، وارد معامالت تجاری  یهاهمانند بسیاری از نظام

خارجی شده که این پدیده به ایجراد فضرای  یهاگمبگی با طبف هاییاتو دور زدن مال

در مجمو ، هارتمن معتقد است که سیاسرت خرارجی در  .شودیفساد اقتاادی منتهی م

 .(Hartmann.2016:3عببستان با موضو  خانواده سلطنتی گبه خورده است )

 نهادهای تامیم گیبی مؤ ب قدرت فقدان حکومت، محبمانگی شبایط در مجمو  در

 مانند احرزاب مدنی جامعه نهادهای فعالیت ممنوعیت و خارجی و داخلی ابعاد در دولتی

 ونظام دارد جبیان سلطنتی خانواده پیبامون عمدتاً حکومت و قدرت سیاسی، یهاگبوه و

گفتمران  از بخشری و دموکباسری سوی به گام ینتبمهم عنوان به عمومی آرای به مباجعه

، اسرت )مربادی کرالرده چالش اساسری مواجره با عببستان در هادولت مشبوعیت بخش

1۳۹۶ :20۹ .) 

با عنایت به سست بودن عناصب مشبوعیت دمکباتیک، خاندان آل سعود ببای حفرظ 

و امنیت خود از یک احساس و درک ناامنی ببخوردارنرد و ایرن طربز تلقری از شربایط، 

 .دهدیخارجی غببی سو  م یهاها را به سمت وابستگی بیشتب به قدرتآن
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 اینظام قبیله. 2-2

های این قبایل ای دارد و شاخهعببستان سعودی به عنوان کشوری که نظام اجتماعی قبیله

در بسیاری از کشورهای عببری همسرایه و حتری دورترب از عببسرتان سرعودی زنردگی 

های قبیله نظرام سیاسری و سراختار اجتمراعی کنند، همواره تالش کبده است از ریشهمی

خاوص ببای قبرایلی جاد نفوذ در کشورهای عببی استفاده کند. این امب بهکشور ببای ای

که پیوندهای نزدیک با خویشاوندان خود در عببستان سعودی و یرا حتری ارتباطراتی برا 

 (. ۳: 1۳۹۶، خاندان سلطنتی عببستان سعودی دارند، مشهودتب است )ببوایه

ای و حضور قبایل مختلف یلهرا به دلیل ساختار قب کشورهای عببی منطقه غبب آسیا

تروان دارای پیونردهایی بریش از پیونرد زبران و دیرن دانسرت. در همه این کشرورها می

عببستان سعودی به عنوان خاستگاه بسیاری از این قبایل عبب همواره به دنبرال اسرتفاده 

فرارس و از این ارتباطات فبامبزی ببای پیشببد سیاست خرارجی خرود در منطقره خلیج

عبب بوده است. حضور قبایل بزرگ عبب در منراطق وسریعی از عربا ، سروریه، جهان 

و یمرن باعرث خلیج فرارس اردن و حتی فلسطین عالوه بب کشورهای شورای همکاری 

شده است که این امب دایبه وسیعی از ت  یبگااری را ببای عببسرتان سرعودی بره همرباه 

 (. 2: 1۳۹۶، داشته باشد )ببوایه

ی، زیببنای بسیاری از مناسربات قردرت را نظرام قبیلگری تشرکیل در عببستان سعود

. میزان نزدیکی و اتاال به خانواده سلطنتی عامل تعیرین کننرده در نفروذ فربد در دهدیم

دستگاه سیاستگااری است. در عببستان چهار ملیت با سنن و عقایرد متفراوت سرکونت 

 دارند:

 یعلمی، فبهنگرهای ییدارای تواناکه در مکه و مدینه سکونت دارند و  هایحجاز -

 .باشندیو تحایالت بیشتب هستند. این گبوه عمدتاً حنفی و مالکی مسلک م

که در مبکز عببستان سرکونت دارنرد و خانردان سرعودی هرم از همرین  هاینجد -

وهرابی و حنبلری مسرلک هسرتند و قردرت اصرلی سیاسری و  های. نجدباشندیمنطقه م

 ارند.اقتاادی را در اختیار د

 شیعیان که در مناطق شبقی و مباکز تولید و صدور نفت سکونت دارند. -

 هستند و در حوالی مبز یمن سکونت دارند. ده اقلیتی محدوکها آسوری -
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مهم آل شیا، هاشمی، آل سلیمان، آل رشید و سدیبی هستند. حکومرت  یهاخاندان

ها ظهور کربد و آل سرعود کره از فعلی از پیوند دو خانواده آل شیا که وهابیت از دل آن

 (. 150: 1۳82، نجدیان جنگجو بودند شکل گبفته است )حسینی متین

ر عبصه حیات سیاسری کشرور دقبایل مهم عببستان که به واسطه جمعیت زیاد خود 

بنری  "، "آل مربه "، "بنی حبب"، "بنی خالد"، "عنیبه"اند از عبارت کنندیایفای نقش م

تب نیرز هسرتند کره قبیلره کوچرک 15. بره عرالوه "عتیبره"، و "شرمب"،"قحطان"، "مطیب

 (.811: 1۳88، )نادری باشندیه شهب نشین قبیش در حجاز میقها ساآن ینتبمهم

عببستان سعودی به منظور مبتبط نگاه داشتن قبایل برا دولرت مبکرزی و اسرتفاده از 

شراوندی برا قبایرل در ها ببای کسب نفوذ، به اقداماتی از جمله ایجاد پیونردهای خویآن

زمان ملک عبدالعزیز، تشکیل گرارد ملری متشرکل از نیبوهرای قبایرل، انتاراب رسرمی 

ها که تا ماهانه ده هرزار ریرال بربای های ماهانه به آنرؤسای قبایل و اعطای کمک هزینه

 .(2015، رسد، دست زده است )صحیفه الحیاهرؤسای بزرگ قبایل می

شورش و سبپیچی قبایل مختلف در ساختار حکومت حکام آل سعود همواره نگبان 

در معبض  یداًهستند. اتحاد قبایل غیب همسو با قبیله حاکم، امنیت خانواده سلطنتی را شد

. سیاست سخاوتمندی و اعطایی عطایا به روسای قبایل ممکرن اسرت دهدیتهدید قبار م

بحربان نرا امنری را  در شبایط بد اقتاادی به صورت کامل تداوم نیابد و چنین شربایطی

 تشدید سازد.

 

 )عربیت( عربی هویت .2-3

 اجتماعی ساختار و عببیت .دهندیم تشکیل را کشورهب  هویت اساسی وجوه زبان و نهاد

و زبرانی  نسربی پیونرد و تبرار کشرور، کره جمعیرت احساس این و بب قبیله گبایی مبتنی

 خود عببستان مبدم واقع ردت. اس عببستان اجتماعی اصلی هویت هسته دارند، مشتبکی

 گسرتبده آفبیقرا شمال و خاورمیانه ج،بافیایی درپهنه که دانندیم عبب ملت به متعلق را

 .(1۳۹1، شده است )مناوری مقدم
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 سرنت و فبهنرر هویرت، حفرظ و عببری نظم با متبادف ریاض دید از عببی هویت

و  سیاسری سرامانه و یعببر تعامالت مبنای بب را عبب جهان پیکبه نظم، این .است عببی

 برا تربادف آن عببری هویرت اساسری نکته .کندیم تعبیف عببی کشورهای ایدئولوژیک

 سرنی عربب کشرورهای حرول عمردتاً عببری منطقه تبتیبات آن در و سنی است ماهب

 .(1۳۹۶ ،)مبادی کاله رده یابدیم معنا ماهب

مشرتبک عببری از با تاکید بب عناصب ارزشی و فبهنگری و میرباف  کوشدیعببستان م

عناب عببیت به نظام جدید عببی با محوریت خود که ماهیرت ضرد ایبانری دارد شرکل 

ببخشد. پب رنر شدن هویت عببی در عببستان به خاوص در دوره ملک سرلمان قابرل 

فبهنگی عببی  یهابب گستبش هویت و ارزش 20۳0. در سند چشم انداز باشدیتوجه م

 (. ۳۹: 1۳۹7، تاکید شده است )اسدی

آل سعود تکیه بب عناب عببی بودن را عاملی ببای ایجاد فضای همسویی میان ملل و 

دول عبب زبان در مدار خود و بستبی ببای مقابله با ایبان بره عنروان یرک کشرور غیرب 

. در شبایطی که ایبان از ماهیت اسالم آمبیکایی بره عنروان رونرد انحبافری داندیعببی م

، در مقابل، حکام ریاض ازوضعیت غیب غبب بودن کندیان سعودی یاد ماسالم در عببست

نماینرده ومردعی جهران  تواندیکه کشور عجمی نم شوندیایبان استفاده کبده و مدعی م

اسالم باشد و اسالم ایبان دارای ناخالای است. از طبف دیگب، خاندان سعودی تمرایلی 

و رویکبدهای مزبرور را خطرب جردی  به حمایت از پان عببیسم چپ وناصبیسم ندارند

. در مجمو  حکام عببستان از اینکه عناب عببیرت دانندیحاکمیت خود م هاییانببای بن

حکومرت سیاسی متعازض مانند حزب بعث دوران صردام حسرین و یرا  یهاتوسط نظام

 .کنندیمعمب قاافی معدوم عبضه اندام کند احساس خطب م

 

 اسالم در مدار وهابیت. 2-4

از جمله صاحب نظبانی است که معتقد است بره علرت آمیرزش مراهب و  "و یوگییو"

ماهبی وهابیت و روحانیت این فبقه برب رونرد سیاسرت  یهاسیاست در عببستان، مؤلفه

 .(Yungui.2011:3دارند ) یبخارجی ریاض ت  
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و سیاسرتگااری  یااصول مراهب وهابیرت در ت سر معتقد است "رنه وان دی من"

 2۳ای ریراض، مراده ماده 8۳ستان همواره مؤ ب بوده است. در قانون اساسی پادشاهی عبب

 .(Diemen.2014بب اهمیت و جایگاه ماهب وهابیت تاکید دارد )

البته وی معتقد است ریاض عمدتاً در سیاسرت داخلری بره اصرول مراهب متوسرل 

اهبی . مقامرات مردهردیدیگبی را مبنرا قربار م یهاودر سیاست خارجی مؤلفه شودیم

و صبفاً از باب ضبورت حفظ نظام یک  دانندیپیمان اتحاد با دول غببی کافب را مجاز نم

 .(Diemen.2014) کنندیکشور اسالمی به آن اعتباض نم

 وعببسرتان اسرت عببسرتان در آل سعود قدرت خیمه ستون ی گب سلفی یا وهابیت

بردون  ،دهردیم دسرت از را خرود هویرت از بخشی آل سعود بدون که همچنان سعودی

: 1۳۹۶ ،)خلیلرید ده ادامه کنونی فکبی و سیاسی نظام حاکمیت به تواندینم نیز وهابیت

2۳). 

 تربویج و شراگبدانش و حنبرل برن احمد هاییشهاند ماوتد درعین وهابیت واقع در

 برا آمیختگری دلیرل بره عبدالهادی، آل و الجوزیه ابن قیم تیمیه، ابن سلفی عقاید و افکار

 نگربش یرک ن عنروا نره فقرط بره ها،سلطه آن ابزار به شدن تبدیل و ل سعودآ سیاست

 حکمبانان دیگب عبارت به .شدیم شناخته سیاسی یک ایدئولوژی ن عنوا به بلکه ماهبی،

 مبنرای عنوان به بلکه ،دانندینم خود حاکمیت و شبیک قدرت فقط را وهابیت ،سعودی

 (. 2۴: 1۳۹۴، هاوس) نگبندیآن م به خود حکومت بخش مشبوعیت

 را خود وفاداری جداگانه طور به باید مسلمانان همه که بود اعتقاد این بب عبدالوهاب

 کسرانی": نوشت او .باشد( داشته وجود اگب خلیفه، یک) کنند تعهد رهبب مسلمان یک به

حبمرت  هترک هراآن دختربان و همسبان شوند، کشته نیستند باید موافق دیدگاه این با که

 پیربوانش و عبردالوهاب این هردف، به رسیدن ببای ."ماادره گبدد هاآن اموال و شوند

 اسالم با اختالفات وهابیت واقع در کبدند؛ نابود را شیعه هاییارتگاهز عام، قتل را شیعیان

 (. 1۴1: 1۳۹۶، است )سیمبب داشته ادامه تاکنون گاشته از شیعی

( مجلا هیئ  کبار العلمرا ) شیوخ ورایش میان ماالحه پادشاهی عببستان ببپایه ظامن

 آل سعود یعنی نخبگان قدرت بال دو با کشور و شده است بنیان گااری سعود شورای و

 اسرالمی بنیرادگبایی هنجارهرای حافظ بعنوان وروحانیت وهابی سیاسی حاکمیت بعنوان
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 یکدیگبعامل بقای  علمای وهابی و آل سعود خاندان بین متقابل همکاری .گبددیاداره م

 در و هسرتند آل سرعود وابسرته خانردان مالی حمایت به ماهبی علمای درحالیکه .است

پشرتیبانی  و حمایرت بره خرود مشربوعیت تضمین و ت مین ببای آل سعود خاندان مقابل

 .باشندیم متکی روحانیون

موضو  رهببی جهان اسالم به واسطه حمایت شورای شیوخ و روحانیرت عببسرتان 

 "آتنرا پانبرت". بنرا بره نظرب باشردیمحوری سیاست خارجی عببسرتان ماز رویکبدهای 

 کنردیدار بودن حبمین شبیفین و رهببی جهان اسرالم افتخرار مد عببستان به سمت کلی

(Panaite. 2017: 56). 

 یهاشد تا ضمن کمک به ببنامره یات س 1۹71شورای شیوخ توسط ملک فیال در 

کنرد  ییرددولرت را ت  هاییاسرتی خرود سماهبی دولت، در مروارد ضربوری برا فتراو

(2011GlobalSecurity.org.(. 

با توجه به وابسرتگی مرالی و اداری اشران بره  ءنفوذ شورای شیوخ و حتی خود علما

اعضاء اصلی خانواده سرلطنتی اسرت.  هاییاستس یبخانواده سلطنتی و دولت، تحت ت  

 ش محوری دارد.دولت نق هاییاستپادشاه در ایجاد همسویی علماء با س

 سرعودی، جامعه در شده پایبفته وهابی گفتمان از بهبه گیبی با آل شیا که همچنان

 دانسته کفب با همطباز نتیجه در و امب ولی با مخالفت را سعودی رژیم با هبگونه مخالفت

 نقشری آل سرعود رقبرای حراف و تضعیف در نتیجه در و کندیم نهی از آن را جامعه و

 تشرویقی و قهبی ابزارهای و امکانات از بهبه گیبی با نیز ، آل سعودکندیم بازی اساسی

 را وهرابی گفتمران مشربوعیت توانردیم کره خرارجی یا داخلی و رقیب هبگونه خویش

 .(205: 1۳۹5)ولدانی.  کندیم حاف صحنه زا بکشد، چالش به سعودی درجامعه

وهابی گبی که ریشره در  قوی افباطی در تفکبات هاییشالبته با توجه به وجود گبا

عقاید سلفی افباطی دارد، مؤلفه ماهب در مواقعی عامل بحبان و نا امنی ببای پادشراهی 

القاعده و رهببی بن الدن، تبعه اشباف سرعودی، نمونره  گیبیشکلسعودی است. وقایع 

 بارز این تهدید بالقوه ببای ریاض است.

ر حال محاصبه عببستان اسرت، هالل شیعی و احساس اینکه این هالل د گیبیشکل

 کبده است. ایمنطقهحکام ریاض را دچار حا ناامنی  یداًشد
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 Valdai Internationalدرصد جمعیت شیعیان در هالل سبز شیعی) .1 نقشه شماره

Discussion Club, 2019) 

 
 

 

 شرایط اقتصادی و وابستگی مفرط به درآمد نفت .2-5

 بره متکری کره است جهانی اقتااد قدرتمند ورهایکش از یکی اقتاادی از نظب عببستان

 1۶ مالرک کشور دومین کشور جهران از جهرت ذخرایب نفتری و این .هست طبیعی منابع

 یهاو فباورده خام نفت صادرکننده ینتببزرگ همچنین و است جهان نفت ذخایب درصد

 آمرار بباسراس .(Blanchard.2018: 11بروده اسرت. ) 201۶نفتی درجهران در سرال 

 بودجه از درصد 80و  دهدیم تشکیل نفت را عببستان صادرات کل از درصد ۹0 وجود،م

: 1۳۹5، )جعفربی ولردانی شرودیم تر مین نفرت صرادرات محل از نیز کشور این سالیانه

20۴ .) 
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 در را آل سعود رژیم و در مواردی بی  باتی زمینه  بات نفت؛ درآمد وابسته بب اقتااد

 تحروالت برب کشرور این نفوذ افزایش به همچنین منجب و تاس کبده فباهم داخلی سطح

 ببای مهمی منبع تواندیم اقتاادی قدرت این .(NAIF.1993: 25)است  شده ایمنطقه

 تحروالت از تهدیردات ناشری برا تقابرل در کشرور ایرن خارجی سیاست به جهت دهی

 .(Panaite.2017: 16باشد ) المللیبین

 مشبوعیت خبید به نفتی هنگفت درآمدهای کمک با است توانسته تاکنون آل سعود 

تکیه کامل برب درآمردهای  .(2۹: 1۳۹7،کند )علیپور بادی اقدام خود داخلی ت مین  بات و

نفتی مخاطبات امنیتی را نیز ببای عببستان به دنبرال داشرته اسرت. از آنجرا کره مقامرات 

وش بی حد و حارب گزینه را ببای کسب درآمدهای هنگفت یعنی فب ینتبسعودی ساده

 ینتباند در شبایط ضببه پایبی جدی نیرز قربار دارنرد. کوچرکمنابع ملی انتخاب کبده

وابسرته بره درآمرد  یهاوقفه در روند صادرات نفت، شبایط اقتاادی و مجموعه مؤلفره

. لاا پادشاهی عببستان همرواره از ایرن پاشرنه آشریل کندینفتی را دچار بحبان اساسی م

 .کندیم خود احساس خطب

روند افزایش قیمت نفت عببستان بب اساس یرک گرزارش محبمانره سریا از افرزایش 

 National). )کنردیقدرت اقتارادی بره واسرطه صرادرات نفرت عببسرتان حکایرت م

Intelligence Council Memorandum.2007:23 
صادرات نفت به غبب بستب اصلی وابستگی ریاض را بره ایراالت متحرده آمبیکرا را 

 یهرااد کبده است. روابط نفتی در قالب صعنت استخبا ، صادرات و تولیرد فباوردهایج

نفتی و متعاقب آن واردات کاالهای مابفی و خدمات، ترار و پرود پیچیرده ای و درهرم 

نفتی و غیب نفتی آمبیکا ایجاد کبده است که عمرالً  یهاتنیده ای را میان ریاض و شبکت

با سود بیشتب و اعضاء خرانواده سرلطنتی آل سرعود برا  کارتل های بزرگ نفتی در آمبیکا

 .شوندیمزایای کمتب، از این روابط دو طبفه منتفع م

 گتربین تولیرد برزر رابطره عنوان به و نفت مبنای بب عببستان، و متحده ایاالت روابط

 (. 1۴: 1۳۹0، )احمردیان شودیم تعبیف جهان، در نفت کننده مابف ینتببزرگ و کننده

 دهنرده  بات و شناور تولید کننده عنوان به عببستان نقش و آن  بات قیمت و نفت تولید

 کبده تبدیل متحده ایاالت ببای استباتهیک متحدی به را کشور نفت، این جهانی بازار در
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-Al) اسررت واشرنگتن منرافع از یکری پادشرراهی، امنیرت ایرن حفرظ نتیجره در و

Rasheed.2011). 

کشورهای عببی در قطع صادرات نفت به کشرورهای  عببستان سعودی که با رهببی

، عمالً فال جدیدی را در استفاده سیاسی از ذخایب انربژی خرود م 1۹7۳غببی در سال 

آغاز کبده بود، توانست با توسعه سبیع صنعت نفت کشور و افزایش قابل توجه تولیرد و 

مهیرا کنرد. در  صادرات نفت خام، جایگاه بی بدیلی را ببای خرود در بازارهرای جهرانی

دیپلماسی نفتی عببستان، توجه به کشورهای غببی، به ویهه ایاالت متحده آمبیکا یکی از 

ارکان مهم و حیاتی است تا عالوه بب ایجراد برازار بربای فربوش نفرت صرادراتی خرود، 

خاص کشورهای ماکور را نیز به علت وابسرتگی بره نفرت خرام عببسرتان  هاییتحما

شبکت نفت عببری آمبیکرایی )آرامکرو( در سرال  یابه ت س هاتیتضمین کند. این فعال

شبکت استاندارداویل کالیفبنیا منجب شد. اضرافه  هاییبمجموعهبه عنوان یکی از ز 1۹۴۴

نفت استاندارداویل )کره بعردها اکسرون نرام گبفرت( و شربکت نفرت  یهاشدن شبکت

ه سهام داران آرامکو باعرث سوکنی وکیوم )که نام آن به موبیل ت،ییب پیدا کبد( به مجموع

 افزایش توان عملیاتی و فنی آرامکو و تعمیق روابط نفتی دو کشور شد.

نفرت خرام وارداتری ایراالت متحرده آمبیکرا از  ینجایگاه عببستان سرعودی در تر م

به بعد همواره به صورت ویهه رو به تبقی بوده است؛ به ویرهه از اواخرب  1۹۶0 یهاسال

کننده خارجی نفت مورد نیاز ببای اقتاراد  ینت م ینتبور به مهمم که این کش 1۹70دهه 

 رو به رشد آمبیکا در آن زمان تبدیل شد.

تحلیل سهم عببستان از واردات نفت به آمبیکا در بازه زمرانی وسریع ترب نیرز مویرد 

؛ جایی که بوده است انبژی موردنیاز صنعت و اقتااد آمبیکا ینجایگاه این کشور در ت م

بره  1۹۹۹ترا  1۹7۳ یهاستان سعودی از نفت وارداتی آمبیکرا در فاصرله سرالسهم عبب

درصرد و کانرادا برا  11.8۴درحالی که کشرور نیجبیره برا  شودیدرصد ببآورد م 18.1۳

نفت وارداتری آمبیکرا قربار داشرته و  یندوم و سوم در ت م هاییگاهدرصد در جا 11.۶5

نفت موردنیراز آمبیکرا یرا تهدیرد  ینن در ت معمالً فاقد توان کافی ببای رقابت با عببستا

 اند.جایگاه آن بوده
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آماری واردات نفرت آمبیکرا و صرادرات عببسرتان سرعودی بره آن  یهاببرسی داده

نشان دهنده افزایش مابف کل نفرت خرام در  1۹۹2تا  1۹7۳ یهاکشور در فاصله سال

برا توجره بره کراهش  درصد( است که ۹.۴8بشکه در روز ) 000/180/1آمبیکا به میزان 

بشکه در روز  000/8۳۶/2میزان تولید داخلی آن کشور، حجم واردات نفت خام بیش از 

بشکه در روز )یعنری  250/1۳7/1افزایش یافته که سهم عببستان سعودی از این افزایش، 

معرادل میرزان جبربی  یبراًدرصد از کل افزایش واردات نفت به آمبیکرا و تقب ۴0حدود 

است که حتی در این افزایش صادرات نیز سهم عببستان بدون رقیب و افزایش مابف( 

 .(1۳۹7،)شیخلبت همتا بوده اسبی

 یلیرونم 1به باالتبین رقم رسید و به رقم  2008صادرات نفت عببستان به امبیکا در 

در دو سرال بعرد یعنری سرال  .(Blanchard.2009: 31هزار بشکه در روز رسید ) 5۳2

هرزار بشرکه در روز بروده  ۳00و  یلیونم 2نفتی آمبیکا از عببستان میزان واردات  2010

امبوزه دو حوزه همکاری نفتی میان عببسرتان و امبیکرا،  .(Nerurkar.2011: 25است )

بازرگانی مبتبط با نفت اسرت.  هاییت)خبید و فبوش نفت( و فعال یشامل تجارت انبژ

 یهامیرران ریرراض و شرربکتدر صرنایع پاالیشررگاهی نیررز همکرراری و شررباکت سرربمایه 

، 2018وجود دارد. در سرال  "تی ایکا"و "موتیوا" یهاآمبیکایی مانند مجموعه شبکت

 Unitedدرصد صادرات نفتری عببسرتان در پاالیشرگاه موتیروا تارفیه شرد. ) ۳1جمعاً 

States and Saudi Arabia Energy Relations.2018بب اساس گزارش محبمانره ) 

نفتری  یهااسرتیاده سلطنتی سعودی نقرش محروری در تعیرین سسیا اعضاء اصلی خانو

برزرگ نفتری جهران و آمبیکرا دارنرد  یهادارند و این اشخاص اتااالتی نیز به شربکت

(National Intelligence Council Memorandum.2007). 

گراار در سیاسرت خرارجی  یبگستبش روابط تجاری با آمبیکا نیز از عوامل مهم ت  

تبامپ پیش از به قردرت رسریدن و در جبیران مبرارزات  نالدی است. دوعببستان سعود

انتخابات ریاست جمهوری آمبیکا، موضع به شدت منفی علیه عببستان سرعودی داشرت 

سعودی حمایرت کنرد. ایرن احسراس کره  یهاستیو معتقد بود که آمبیکا نباید از تبور

  بشرب، سیاسرت حمرایتی جهانی حمایت از حقو یهامو  بیمقامات آمبیکایی تحت ت  

خود را از حکام عببستان کاهش دهند دغدغه مهمی ببای ریاض بوده است. لاا سیاست 
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آمبیکایی و غببی رویکبدی بوده اسرت کره همرواره  یهااعطای امتیازات جدی به طبف

اند. تماس تلفنری ملرک سرلمان برا دونالرد تبامرپ بربای حکام ریاض بدان متوسل شده

نتخابات ریاست جمهروری، سرفب محمرد برن سرلمان بره عببسرتان تببیک پیبوزی در ا

، وزیب دفا  آمبیکرا بره ریراض در «جیمز ماتیا»و سپا سفب  2017سعودی در مارس 

و همچنین نگاه اقتاادی دونالد تبامپ به آل سعود، سبب تضعیف نگربش  2017آوریل 

دولرت جدیرد منفی رئیا جمهوری جدید آمبیکا به عببستان سعودی شد؛ به نحوی که 

شبیک قوی در »عببستان سعودی را  2017آمبیکا در نخستین ماه فعالیت خود در فوریه 

 .(1۳۹۶،توصیف کبد )عمادی« تبوریستی ضد یهاو تالش ایمنطقهامنیت 

انتخاب ریاض به عنوان نخستین مقاد سفب خارجی دونالد تبامپ نیز حاکی از آغاز 

ان بود. دونالرد تبامرپ در سرفب بره ریراض سره دوره جدیدی در روابط آمبیکا و عببست

 نشست مهم داشت: نخست؛ نشست با ملک سلمان. در این نشست تمبکز برب همکراری

 110امنیتری برود و قربارداد  یهااستیامنیتی، اقتاادی و س یهانهیمیان دو کشور در زم

فت، منعقرد میلیارد دالر افزایش خواهد یا ۴00میلیارد دالری که طی دهه آینده به حدود 

شد. دوم؛ نشست تبامپ با سبان شورای همکاری خلیج فارس. سوم؛ نشست تبامرپ برا 

 .(.2017Chughtaiاسالمی ) -ها و مقامات عالی کشورهای عببیسبان دولت

آمبیکا، میرزان صرادرات  المللیبین، بب اساس گزارش سازمان تجارت 2017در سال 

میلیرون دالر بروده اسرت کره عمردتاً  800رد و میلیرا 18عببستان به ایاالت متحده ببابب 

 ۳00میلیرارد و  1۶صادرات نفت خام بوده است. در مقابل آمبیکا نیز در همین سال رقم 

 Congressionalمیلیرون دالر صرادرات کراال و خردمات بره عببسرتان داشرته اسرت )

Research Service.2018). 
 

 شرایط و قدرت نظامی. 2-6

 از یکری غربب تسرلیحات بره اشینظرام نیربوی تکیره دلیل به سعودی عببستان دولت

 نهاد گزارش ببطبق .گبددیمحسوب م منطقه در نظامی نیبوی مجهزتبین و قدرتمندتبین

 م به 201۴سال  در سعودی عببستان کشور دفاعی بودجه استباتهیک؛ مطالعات المللیبین

 سروم رتبه در چین و آمبیکا ایاالت متحده از پا که است بوده دالر میلیارد 80.۹ میزان
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میلیرارد و  ۶۳بودجه نظامی ریراض ببابرب  201۶و  2015 یهاداشت. در سال قبار جهان

 Nan)میلیون دالر بوده است که در رتبه سروم و چهرارم جهران در نوسران اسرت  700

tian.2017: 2 &7). 

 وظیفره بلکره خرود  بات کشرور و امنیت ت مینوظیفه  تنها نه عببستان نظامی نیبوی

 جهان را گاز درصد ۳5 و نفت ذخایب درصد ۶0 و منطقه کوچک کشورهای امنیت ت مین

 .دارد ببعهده

با توجه به وابستگی شدید قوای ارتش عببسرتان بره تجهیرزات، ادوات نگهرداری و 

آموزشی غبب، به ویهه ایاالت متحده آمبیکرا از نظرب سرخت افرزاری و نربم  یهاببنامه

نگبان تیبگی و ببوز خلل در روابط تسلیحاتی با غبب  یداًبستان شدافزاری، پادشاهی عب

ب حتی در مدت زمان ب. عدم تزریق تسلیحات و یا عدم ارائه آموزش و پشتیبانی غاست

. مقامرات ریراض ترالش گبددیکوتاه عمالً به خنثی شدن قوای نظامی عببستان منتهی م

لراا حفرظ پیونرد برا  اندیاوردهن موسی ببای بومی سازی قوای نظامی به عمللجدی و م

 .شودیغبب شبیان حیات دفاعی عببستان محسوب م

ترا  200۹در گزارش رسمی کنگبه، از سرال  "کبیستوفب بالنچارد"بب اساس گزارش 

میلیون دالر از سوی عببستان به آمبیکرا بابرت  ۹1۴میلیارد و  1۳8مجموعاً  2018آوریل 

 .Blanchardن پبداخررت شررده اسررت )خبیررد تجهیررزات نظررامی و خرردمات جررانبی آ

از منظب واشنگتن، ببنامه فبوش تسلیحات به عببستان باید مستمباً ادامه یابد  .(2018:20

ولی درسطحی که توان نظامی کشورهای عببی مجموعاً پراینتب از اسربائیل باشرد. اساسراً 

 بدنرره ارتررش عببسررتان برره خبیررد و آمرروزش تسررلیحات امبیکررا کررامالً وابسررته اسررت

(Blanchard. 2018:21). در فربوش  هایتبه عبارت دیگب ببقباری ببخری از محردود

تسلیحات به عببستان از باب اقدامات ضد حقو  بشبی ریاض نیست بلکه حفظ ببتبی 

 اسبائیل از لحاظ نظامی در ببابب کشورهای اسالمی و عببی است.

 ۳۳. آمبیکرا مقاصرد تسرلیحات آمبیکرایی اسرت نیتبعببستان سعودی یکی از مهم

در اختیرار داشرت.  2015ترا  2011 یهادرصد سهم صادرات جهانی سال  را بین سرال

درصرد صرادرات سرال   ۴1کشور سال  فبوختره اسرت.  ۹۶ها به آمبیکا طی این سال

درصد آن به عببستان منتقل شد. عببستان سعودی  27آمبیکا به غبب آسیا انجام شد که 
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وارد کننده سال  از آمبیکرا طری ایرن برازه زمرانی برود. کشور  نیتبدرصد بزرگ ۹٫7با 

در مقایسره برا  2015ترا  2011 یهامجمو  واردات سال  عببستان از آمبیکا طری سرال

درصد افزایش داشرته اسرت. مداخلره نظرامی عببسرتان  275تا  2010تا  200۶ یهاسال

عببسرتان سعودی در یمن سبب شد واردات سال  به کشورهای عضو ائتالف از جملره 

قربارداد امضرا شرده میران  .(Fleurant.2016:8) سعودی، قطب و امارات افرزایش یابرد

میلیارد دالر و بره  110آمبیکا و عببستان در سفب دونالد تبامپ به ریاض به صورت آنی 

 .(Javier.E.2017میلیارد دالر ارزش دارد ) ۳50صورت درازمدت طی یک دهه حدود 

آمبیکا و عببستان سعودی در سفب دونالد تبامپ بره ریراض قباردادی که اخیباً میان 

منعقد شد، بیش از همه در دو حروزه دفراعی و نفرت اسرت. در بخرش دفراعی فربوش 

آموزشری و تولیرد تجهیرزات و  یهاتجهیزات، ارائه خدمات سبویا و نگهداری، ببنامه

د توافق شرده موار نیتبآمبیکایی در خاک عببستان از مهم یهاشبکت یهات سیا شعبه

شرناور  ۴بره مرواردی نظیرب  توانیدر این قبارداد است. در خاوص فبوش تجهیزات م

، PAC 3 تانک آببامز، موشک پراتبیوت 125میلیارد دالر،  11٫5به ارزش  جنگی لیتورال

اشاره کربد. در  و سیستم دفا  موشکی تاد CH-47 ، هلیکوپتب شینوکUH-60 هلیکوپتب

بره  تروانیآموزشی م یهاا و نگهداری و همچنین ببنامهخاوص ارائه خدمات سبوی

 یهرایتکنولوژ یهابسراختیمیلیارد دالری ببای بهبود فبماندهی نظرامی و ز 18ببنامه 

دفاعی، کنتبلی و امنیت مجازی و ارتباطات، آموزش، بازسازی و گستبش نیبوی هروایی 

 .(1۳۹۶، یو ببنامه نوسازی گارد ملی عببستان سعودی اشاره کبد )عماد

 110میلیرارد دالری آمبیکرا و عببسرتان کره  ۳50یکی از پیامردهای اصرلی قربارداد 

شردن بحربان در یمرن  تبمیمیلیارد دالر آن نیز به صورت فوری اجبایی خواهد شد، وخ

را در  کنردیکره از آمبیکرا دریافرت م ییهااست زیبا عببستان سعودی بخشی از سرال 

 .گبفتجنر علیه یمن به کار خواهد 

پایگاه نظامی هروایی، زمینری و دریرایی خرود را در اختیرار ارترش  18ریاض تعداد 

ها شامل پایگاه هوایی ملک عبد العزیز در ظهربان، آن نیتبآمبیکا قبار داده است که مهم

پایگاه هوایی شاهزاده عبداهلل بن عبد العزیز در جده، پایگاه هوایی ملک فهرد در الخویره 

 (. 11۹: 1۳۹2ی، )مباد گبددیهوایی ریاض، پایگاه دریایی جده م در طائف، پایگاه
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-2008روند افزایش فبوش تسلیحات از سوی امبیکا به عببستان سعودی ) .2نمودار شماره 

2017()Mc Carthy.2018) 

 
 

بب اساس گزارش موسسه آمار آمبیکا، بیشتبین فربوش تسرلیحات آمبیکرا در سرال 

میلیون دالر بروده اسرت، کشرور دوم و  ۳5۳و  یلیاردم ۳قم به کشور عببسنان با ر 2018

میلیرون  7۹۹میلیرون دالر و امرارات متحرده عببری برا  ۹18سوم به تبتیرب اسرتبالیا برا 

 .(Greenfield.2018اند )دالربوده

: کنردیعببستان سعودی با افزایش خبید تسلیحات از آمبیکرا دو هردف را دنبرال م

و پیشرببد مقاصرد  ایمنطقره یدهایخود در ببابب تهد نخست درصدد تقویت بدنه ارتش

نظامی در عملیات نظامی در یمن و دوم حفظ امبیکا به عنوان پشتیبان امنیتی خود. لیکن 

زنرد کره این حجم وابستگی نظامی به غبب و آمبیکا شبایطی را بربای ریراض رقرم می

ار محردودیت و بدون کمک ارتش آمبیکا عمالً هبگونه عملیرات نظرامی عببسرتان دچر

عملیاتی است. ریاض همواره نگربان عردم همکراری آمبیکرا و فلرج مانردن  یهاچالش

این حجم هزینه در خبید تسلیحات، در سرایب  یعتاًماشین جنگی و دفاعی خود است. طب

 .گااردیمنفی م یباقتاادی عببستان ت   یهابخش
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یبانی تجهیرزات و وابسته ساختن نظام دفاعی و ارترش عببسرتان بره حمایرت و پشرت

فناوری غبب نوغی حا نا امنی را نزد حکام ریاض دامن زده است که در صورت عدم 

 تداوم حمایت مزبور، نظام دفاعی عببستان کامالً مست صل و بال استفاده گبدد.

 

 گیرینتیجه

در چهارچوب نظبیه تبکیبی ما، سیاست خارجی عببستان به صورت بخشی تحت شعا  

. محیط درونی دارای مت،یبهای سخت افزاری و نربم افرزاری اسرت. محیط درونی است

محریط  یهاپرایبی از مؤلفره یبدر سیاست خارجی عببسرتان برا تر   سازیتامیمجعبه 

بحبان امنیت و ضبورت حفظ حاکمیت را محور اصلی سیاسرت خرارجی قربار  ،درونی

ا امنری و عردم تردوام گاار درونی احساس ن یبت   یها. عببستان در تمامی مؤلفهدهدیم

م همرواره  2015. ریاض حداقل تا قبل از به قدرت رسیدن ملک سلمان در کندی بات م

 یردهاسیاست محافظه کارانه ای را در سیاست خارجی اختیار کبده بود. ولی افزایش تهد

از منظب ریاض باعث شد سیاست خارجی عببسرتان از پوسرته محافظره کراری خرار  و 

اختیار کند. احساس نا امنی و وجود تهدید زمینره  ایمنطقهمعادالت  سیاست تندی را در

 .کندیپایبش نظبیه رئالیسم نو کالسیک را در این عبصه ایجاد م

ساختار نظام سیاسی عببستان که مبتنی بب نظرام قبیلره ای و حاکمیرت خرانوادگی آل 

ان و گراار اسرت. اجمرا  سرب یبسعود است برب رونرد سیاسرت خرارجی عببسرتان تر  

( المللیبین)داخلی و  یها که هبیک نیز به نوبه خود در بدنه اقتااد نفتی، تجارتشاهزاده

سیاسرت خرارجی  گیبیشرکلجهانگبدی و زیارتی عببستان نفش و نفروذ دارنرد در  و

 یهاعببستان مؤ ب است. البته این پیکبه درون خود به نحوی مبموز ولی فعال دچار تنش

 نقش پادشاه در ایجاد اجما  نهایی بسیار مهم و مؤ ب است.قدرت ورقابت است که 

قدرت اقتاادی متکی بب درآمدهای نفتی زمینه تالش ببای نفوذ و حفظ ههمونی در 

. عببسرتان امربوزه کنردیمنطقه و جهان اسالم و عبب و حتی جامعه جهرانی را ایجراد م

از آنجا کره ایرن قردرت . اما باشدیاقتاادی حاضب در گبوه بیست م یهایکی از قدرت

قیمت نفت اگب چه با افرزایش  یهااقتاادی کامالً وابسته به درآمدهای نفتی است، شوک
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ولی احسراس نراامنی از آینرده همرواره برب دولتمربدان  شودیصادرات تا حدی جببان م

 ریاض سایه افکنده است.

درت نظرام گبی، کلید دار کعبه و حافظ حبمین شبیفین بودن عامرل قراسالم، وهابی

برا ارقرام براال کره عببسرتان بره ببخری از  یها. خاوصراً هبرهباشدیسیاسی عببستان م

مانند سازمان همکاری اسالمی، شورای همکراری خلریج  ایمنطقهاسالمی و  یهاسازمان

و هزینه زیادی که ببای تبلیغ مبام فقهی و سیاسی وهابیرت  کندیفارس، اتحادیه عبب م

 یببسریار چشرمگیب و تر   گیبدیآن از سوی عببستان صورت م در جهان اسالم و خار 

با بحبان تضراد سیاسرت اتحراد برا غربب و اسرالم  یتاًگاار است ولی مقامات ریاض نها

گاار در سیاست خارجی عببستان  یبسلفی روببو هستند. نمودار ذیل مجموعه عوامل ت  

 .کندیرا تبسیم م

 ت خارجی عببستان سعودیسیاس سازیتامیمجعبه  .۳نمودار شماره 
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یب گاار بب سیاست خارجی ت  در مجمو  حکام ریاض در هب یک از مت،ییبهای داخلی 
دچار بحبان نا امنی و مشبوعیت سیاسی است لاا رویکبد وابستگی به غبب را ببای حفرظ 

  بات خود اختیار کبده است.
 

 منابع
 هرایزشخی ببابرب سعودی در تانعببس استباتهی» .(1۳۹0) .زار  احمدیان، حسن و محمد

. 1۳۹0 تابسرتان دوم، شرماره دوم، سرال سیاستتگااری  نامه ره فصلنامه ،«عبب جهان
 . 7۶-۹7 صص

نشرب کتراب : تهربان سیاست و حکومت در عربستان ستعودی  .(1۳۶8آقایی، سید داود. )
 سیاسی.

 یهتانظم و ایمنطقته یهاقتدرت .(1۳۹2) .فبیرزر دریرک و اینگبسول راببت، استوارت،
 .دادگستب انتشاراتن: تهبا اول، چ شبیفی، محمد مجید و آقایی داوود تبجمه امنیتی 

« مسرائل و اهرداف منرابع، :سرعودی عببسرتان خارجی یاستس» .(1۳۹۶) .. علی اکبباسدی
-1۳۳ .75. مسلسرل 1۳۹۶سال بیستم، شرماره اول. بهرار  ،فصلنامه مطالعات راهبردی

107 . 

ماهنامته پاستدار  ،«گبایی در سیاست خارجی عببسرتاننقش قبیله» .(1۳۹۶ببوایه. احمد. )
 .1۳۹۶آذر  20. ۴۳0-۴2۹شماره موسسه فبهنگی پاسدار اسالم.  ،اسالم

http://pasdareeslam.com/43856/. Accessible on 12th Octobre 2019 

 یهراعببسرتان سرعودی: تحروالت داخلری و بحبان» .(1۳82. )حسینی متین. سرید مهردی
-170ص . صر1۳82. پراییز 2شماره  ،سال دهم ،خاورمیانهفصلنامه مطالعات  «فباروی

1۴7 . 

حفظ  بات سیاسری در عببسرتان  هاییانبن» .(1۳۹5) .اص،ب و هبمز جعفبی ولدانی جعفبی
 . ۹۳-115، صص 1ماره دوازدهم، ش سال ،فصلنامه ژئو ژئوپلیتیک «(2011-2015)

 ،فصلنامه مطالعات راهبتردی« یفبهنر استباتهیک عببستان سعود» (.1۳۹۶خلیلی. رضا. )
 . 8۳-10۶ص ص ،سال بیستم ،شماره اول

نگراهی بره  «نفوذ در تقسریم قردرت عببسرتانجبیان شناسی قبایل ذی» .(1۳۹۳دیده یان. )
آذر  25دستبسری  .1۳۹۳ن نهادهای مؤ ب بب تقسیم قردرت در عببسرتان سرعودی. بهمر

1۳۹8. 

http://pasdareeslam.com/43856/
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 وهابیرت تطبیقری مقایسره» .(1۳۹۶زاده. )سیمبب. رضا و سعید سراکی، سریده هالره مهردی

 پهوهشنامه المللیبین امنیت و صلح با )ره (خمینی امام سیاسی اسالم گفتمان و سعودی

 . 1۳5-15۴ صص ،2۴ه شمارم، هفت سال  پژوهشیی علم فصلنامه، «اسالمی انقالب

ت،ییب استباتهی واردات نفت آمبیکا و چربخش از عببسرتان بره » .(1۳۹7) .شهبیار ب.شیخل
 .۳0/05/1۳۹7 ۳22۶شماره  روزنامه شب . .«کانادا

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3794249. Accessible on 
12th Octobre 2019 

 ایمنطقره امنیت محیط یباتت  » .(1۳۹7) .کبیمی مبضیه فبهادیخو و حسنا یبضاعلیپور. عل

 المللتیبین مجلته ،(«2015-2011ی )سرعود عببسرتان خارجی سیاست بب خاورمیانه

 .7-۳8 صص، ۳۹ره شما چهارم، دوره  ملل پژوهش

ببرسی نقش و چایگاه سیاست خرارجی » .(1۳8۹عطایی. فبهاد و الهام رسولی  انی آبادی. )
-20۹ صرص ،۳، شرماره ۴0دوره   فصلنامه سیاستت ،«روابط بین الملل هاییهدر نظب
22۶ . 

 خرارجی عببسرتان سیاسرت تبارشناسری» .(1۳۹2) .مقدم مناوری عطایی. فبهاد و محمد

 پرنجم، سال ،خارجی روابط فصلنامه، «یهویت بستبی بب گبایانهراهببدی واقعی: سعود

 . 1۳۳-1۶8 صص ،1۳۹2 بهار اول، شماره

ارزیابی روابط آمبیکا و عببستان سرعودی از منظرب تبرادالت » .(1۳۹۶) .رضی یدعمادی. س
 25دستبسری  .1۳۹۶اندیشکده راهببدی تبیرین. خربداد  .1۹۶۳۳شناسه خبب: ،«اقتاادی

 .1۳۹8آذر 

 اکتوبب. ۹المناصب القبلیه، »رواتب  «الداخلیه». 2015تشبین االول  - ه الحیاه.صحیف
 https://goo.gl/WZA9Bg. Accessible on 12th Octobre 2019 
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