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چکیـده
این مقاله درصدد بهکارگیری نظریه موازنه تهدید استفان والت

بترای تزییتهوتحلیل سیاست

خارجی عربستان سعودی پس از قیامهای عربی ( )1122با تأکید بر بحتران ینتن است د هتد
پژوهش حاضر ،اثبات تغییر رویکرد در سیاس
استراتژی رهبری ائتال

از

ختارجی عربستتان از استتراتژی موازنهستازی بته

در قالب نظریه موازنه تهدید اس د لذا ایتن پرستش محتری میشتود کته

محیط امنیتی خاورمیانه پس از قیامهای عربی  1122چه تأثیری بر سیاس

خارجی عربستان داشتته

اس ؟ در پاسخ به این پرسش و با توجه بته ایتن مفتروه کته پتس از قیامهتای عربتی ،ماهیت
تهدیدات در خاورمیانه تغییر یافته اس  ،بهگونهای که این تهدیدات بتهطور مستتقی مرتروعی

و

ثبات حاکنان سعودی را بیرتر بهچالش میکرد و ازاینرو پاسخی متفاوت میطلبد ،فره ما ایتن
اس

سیاس

خارجی عربستان از عنلگرایی ،یعنی ایزاد موازنته بتههنراه قتدرتهای بینالنللتی

علیه منبع تهدید ،بهسوی سیاس

خارجی مستقلتر و با تکیه بر تواناییهای خود تغییر جهت

داده

اس د روش تحقیق ما کیفی و مبتنیبر استقراء میباشدد یعنی با گردآوری شواهد و جیئیاتی درباره
تغییر محیط امنیتی خاورمیانه ،پیامدهای قیامهتای عربتی ،پیامتدهای منحقتهای توافتق هستتهای ،و
پیامدهای دکترین اوباما به یک حک کلی میرسی که براساس آن نتیزه میگیری سیاس

خارجی

عربستان پس از قیامهای عربی ،تهاجنیتر و ابرازجویانهتر شده اس د
 واژگان کلیدی:
موازنه تهدید ،رهبری ائتال  ،قیامهای عربی ،محیط امنیتی خاورمیانه ،دکترین چرخش بهسوی آسیا
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مقدمه
بدون تردید ایجاد ائتالف عربی به رهبری عربستان برای مقابله با چالشهای منطقهای
ازجمله چالش یمن نقطه عطفی در سیاست خارجی عربستان محسوب میشود .نگرانیهاای
عربستان در مورد چالشهای امنیتی منطقه با سقوط صدام حساین در ساا  4001شارو
شد که به دو دلیل پادشاهی را مضطرب ساخت .نخست به این دلیل که یکی از قادر هایی
که در برابر ایران موازنه ایجاد میکرد از مدار خارج شاد و از ساوی دیگار ،باه عارا باا 00
درصد جمعیت شیعه ،بهعنوان متحد طبیعی ایران نگریسته میشد .بر همین اساس بود کاه
مقاما سعودی همواره از سیاستهای آمریکا در عرا ا ازجمله نابودی کامل ارتش عارا و
بوروکراسی حزب بعث که راه را برای نفوذ ایران هموار کرد ا انتقاد میکردند.
در مرحله بعد قیامهای عربی در سا  4011بر نگرانیهای سعودی افزود ،زیارا متحادان
مهمی چون حسنیمبارک ،علی عبداله صالح و بنعلی را از دسات داد و عالوهبار ایان ،نگاران
سرایت اعتراضا به داخل پادشاهی بود .در این مرحله است که سیاست خاارجی عربساتان از
عملگرایی همراه با احتیاط فاصله میگیرد و روزبهروز تهاجمیتر میشود .تأثیر تغییار موازناه
قدر در خاورمیانه بر محیط روانی حاکماان ساعودی بهانادازهای باود کاه دسات باه دامان
گروههای سلفی در سوریه شدند تا با سقوط بشار اسد پاسخی محکم به ایران داده باشند .اما با
ظهور داعش و تصرف سرزمین و ایجاد خالفت ،اوضا پیچیدهتر شد .ازیکسو این گاروه بارای
دولت سعودی چالش ایدئولوژیک ایجاد میکرد و از سوی دیگر ،ایجاد دولت داعش ،راه را برای
نفوذ ایران هموارتر کرد و مسئله دیگر این بود که ایران موفقتر از آنها عمل میکرد .سوریه نیز
در هسته منافع استراتژیک آمریکا قرار نداشت و دکترین اوباما یعنی «چرخش بهسوی آسایا»

1

نیز برنامهای برای دخالت در خاورمیانه ندارد .پیشرفتهای اولیاه ماکاکرا هساتهای ایاران و
 ،5+1حاکمان سعودی را بیشتر متوجه خطر ایران کرد .آنهاا نگاران ایان هساتند کاه توافاق
هستهای موجب بهرسمیت شناخته شدن نفوذ منطقهای ایران شود و تصادفی نیست که شرو
1. Pivot to Asia
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حمال ائتالف عربی علیه یمن ،با مکاکرا لوزان همزمان شد .البته اظهااراتی از ساوی اوباماا
مانند مصاحبه توماس فریدمن با اوباما و ذکر این نکته که «من فکر نمایکنم کاه بزرگتارین
تهدید علیه آنها از ناحیه ایران باشد ،بلکه ناشی از نارضاایتی از داخال خاود کشاورهای عربای
است» ( ،)Nytimes, 2015آنها را به این نتیجه رسانده است که وقت آن رسیده کاه در اتخااذ
تصمیما مهمی مانند بحران یمن ،مستقلتر عمل کنند.
 .1چالش یمن :تشریح وضعیت
در طو قیامهای عربی و شکساتهای پیدرپای علیعبدالاه صاالح ،ابتکاار «دوساتان
یمن» توسط کشورهای همسایه یمن ازجمله عربستان مورد حمایت قدر های بینالمللای و

سازمان ملل قرار گرفت ،اما این ابتکار بهخوبی پیش نرفت و حوثیها کاه از عمکارد منصاور
هادی ناراضی بودند ،پس از تصرف صنعا بهسمت عدن حرکت کردند که این اقادام واکانش
سریع کشورهای عربی تحت رهبری عربستان را که به شیعیان و وابساتگان آنهاا در منطقاه
بسیار مظنون هستند ،بههمراه داشت.
عربستان هرچند بهعنوان همسایه ثروتمند یمن فقیر نگرانیهایی در ماورد ثباا و امنیات
این کشور دارد و این نگرانیها منجر به دخالت نظامی این کشور در یمن شده اسات ،اماا چاالش
کنونی این است که عربستان سعی میکند نقش خاود را باهعنوان یاک قادر رهبار سانی در
جهان عرب مطرح کناد .براسااس هماین نگارا ،باا اساتناد باه درخواسات مداخلاه از ساوی
رئیسجمهور مستعفی ،منصور هادی ،دولت عربساتان ساعودی باههمراه دیگار اعضاای شاورای
همکاری خلیج فارس بهجز عمان و نیز باا همکااری اردن ،باه مداخلاه هاوایی در برابار جنابش
انصاراله مبادر ورزید .مصر نیز چهار کشتی جنگی روانه خلیج عدن نمود و تمایل خاود را بارای
فرستادن نیروی زمینی اعالم کرد .ترکیه نیز پشتیبانی لجستیکی فراهم میکند و بنا بر برخای از
گزاراها ،سودان نیز به این عملیا پیوساته اسات .ایان مداخلاه فاوریترین چاالش سیاسات
خااارجی عربسااتان از زمااان رویکااار آماادن ملااک ساالمان اساات کااه در سااطح دیکلماتیااک،
دستاوردهایی برای پادشاهی داشته است ،زیرا این نخستین صفآرایی فرماندهی مشترک نظاامی
شورای همکاری خلیج فارس است که محصو ایجاد رابطه حسانه باا ترکیاه و قطار میباشاد و
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کشورهایی چون مصر ،پاکستان ،افغانستان ،اردن ،سودان و ایاال متحده از آن حمایت کردهاناد.
در داخل نیز خط سلمان بهویژه پسرا محمدبنسلمان را که ابتدا بهدلیل جاوانی و بیتجربگای
تواناییهایش مورد تردید بود ،تقویت نموده است ).(Fredric Wehrey, 2015: 1-3
هدف عربستان از این ائتالف که همراه باا  3کشاور عربای در  40ماارس  4015علیاه
حوثیها بهراه انداخت ،این است که اینگونه نشان دهند کاه قادر نمایی حوثیهاا موجاب
شده است که عربستان از برقراری صلح از طریق فرایند سیاسی ناامید شود و همچنین سعی
دارند جنگ را فرقهای نشان دهند .پیام عملیا «طوفان قاطعیت» برای ایران این است کاه
بیش از این دخالت در امور کشورهای عربی تحمل نمیشود؛ این درحاالی اسات کاه اقادام
حوثیها ،محصو نارضایتیهای اقتصادی و سیاسی آنها در بلندمد است .آنها با این اقادام
درصدد هستند تا به آمریکا نیز نشان دهند که اگرچه این کشاور تااکنون ضاامن امنیات در
خلیج فارس بوده اسات ،اماا باهلحاظ حمایات ایان کشاور از اخوانالمسالمین و ماکاکرا
هستهای با ایران کمتر قابلاعتماد است ،و پیام ائتالف به شهروندانشاان نیاز ایان اسات کاه
ریاض از منافع اعراب حمایت میکند ).(Seche, 2015
در تحولی دیگر ،ملک سلمان طی احکامی شاهزاده مقرن را از ولیعهدی خود برکنار کارد
و محمدبن نایف را جانشین وی ساخت .از سوی دیگر ،سعود الفیصل ،وزیر امور خارجه باسابقه
این کشور را از سمت خود کنار گکاشت و بهجای وی ،عاد الجبیری ،سفیر عربستان در آمریکا
را بهعنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد .در مورد این تغییرا گفتاه میشاود ملاک سالمان
بحران یمن را ناشی از عدم انسجام در سیاست خارجی میداند ،زیارا دیادگاه یکساانی دربااره
عبداله صالح و حوثیها وجود نداشات و هماین مسائله باعاث افازایش نفاوذ ایاران در یمان،
توسعهطلبی حوثیها و قدر گرفتن دوباره صالح شده بود ) .(Khatib, 2015این انتصاابهای
جدید ،بهویژه قدر گرفتن محمدبنسلمان که ارتباط نزدیکی با حمله نظاامی باه یمان دارد،
نشاندهنده اتخاذ یک رویکرد تهاجمیتر نسبت به ایران است ).(Kinninmont, 2015
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 .2چارچوب نظری :موازنه تهدید

1

در سا  1391استفن والت نظریه موازنه تهدید خود را بهمنظور بهروز کاردن رویکارد
کالسیک کنت والتز ارائاه کارد .وی در تبیاین نظریاه خاود ابتادا بار رفتاار موازنهساازی و
یارگیری بازیگران تأکید میکند ،اما در ادامه بهجای تأکید صارف بار قابلیتهاای نظاامی و
تهاجمی ،به تهدیدا نیز توجه دارد .بااینحا از نظر کنت والتز ،نظریه موازنه تهدید استفن
والت ،نظریه بازنگری موازنه قدر نیست ،بلکه در واقاع کااربرد موازناه قادر در سیاسات
خارجی است ).(Bock & Henneberg, 2013: 4
طبق نظریه موازنه تهدید ،رفتار اتحادی دولتها با توجه به تهدیدی که از ساوی ساایر
دولتها احساس میکنند ،تعیین میشود .والت معتقد است همه دولتها علیه تهدید دسات
به توازن میزنند ،اگرچه دولتهای ضعیف سعی میکنند رفتار همراهی را برای حفظ امنیت
خود درپیش بگیرند .والت چهار معیار ارزیابی دولتها از تهدیدا را بهاینصاور مشاخ
میکند :انباشات قادر (انادازه ،جمعیات و قابلیتهاای اقتصاادی) مجااور جغرافیاایی،
قابلیتهای تهاجمی و نیتهای تهاجمی .وی استدال میکند هرچه دولتها در یاک دولات
درحا ظهور چنین ویژگیهایی را ببینناد ،باه هماان انادازه آن را باهعنوان تهدیاد درنظار
میگیرند و در مقابل آن دست به توازن خواهند زد.
یکی از فرضیههای نظریه موازنه تهدید والت که میتواناد در راساتای تبیاین سیاسات
خارجی عربستان به ما کمک کند ،این است که «دولتهاایی کاه فاقاد مشاروعیت داخلای
هستند به احتما بیشتری در جستجوی اتحادهای ایدئولوژیک برای افزایش حمایت داخلی
و خارجی خواهند بود» ).(Stephen M. Walt, 1987:116
 .9نظام سیاسی عربستان سعودی و چالش مشروعیت و ثبات
عربستان سعودی یک پادشاهی مبتنیبر شریعت اسالمی است .پادشاه ،حاکم کشاور و
فرمانده نیروهای نظامی و نیاز در رسس نظاام سیاسای باوده و مرجاع فرجاامخواهی احکاام
قضایی می باشد و قادر است فرمان عفو صادر کند .پادشاه ،یکی از اعضای خانادان سالطنتی
1. Balance of Threat
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را بهعنوان ولیعهد انتخاب میکند تا در انجام وظایف باه وی کماک کناد .پادشااه بهوسایله
شورای وزیاران و یاا کابیناه حکمرانای میکناد کاه از ساوی خاودا منصاوب میشاوند.
وزارتخانههای کلیدی چون کشور ،خارجه و دفاا بهوسایله اعضاای خانادان سالطنتی اداره
میشوند .این کشور از زمان پیدایش در سا  ،1314هیچ قانون اساسی نوشتهشدهای نادارد
و بنیانگکاران دولت مدرن عربستان ،قرآن و سنت را منبع قاانون میدانناد و عالوهبار ایان،
خاندان سعودی نمیخواهناد قدرتشاان بهوسایله قاانون اساسای ،مشاروط و محادود شاود
).(Albassam, 2011:177
خانواده آ سعود بهعنوان حاکمان عربستان از سا  1314تااکنون ،دو هادف امنیتای
برای خود درنظر گرفتهاند؛ یکی خادم حرمین شریفین و دیگری حفظ نقش رهبری خانادان
آ سعود که این اهداف ،ثبا آنها را تأمین کرده و آنها را در برابر چالشهای داخلای حفاظ
میکند .عالوهبر این ،خاندان سعودی بارای افازایش مشاروعیت و حفاظ حکومات ،تصامیم
1

گرفتند «سیستم رفاهی از گهواره تا گور» را بهاجرا بگکارند ).(Kechichian, 2011: 91

حاکمان سعودی از زمان ایجاد دولت مدرن با مسائلی روبرو بودهاند کاه مشاروعیت آنهاا را
بهچالش کشیده است؛ بهعنوان مثا  ،ایده پانعربیسم جما عبدالناصر در بین افراد تحصیلکرده
و نظامیان سعودی پرطرفدار بود و ماشین تبلیغا ناصر هام ساعی در مشاروعیتزدایی از رژیام
سعودی داشت .انقالب اسالمی ایران در سا  1393نیاز مشاروعیت رژیام ساعودی را باهچالش
کشید ،زیرا از نظر انقالبیون ایران ،نظاام پادشااهی ،مخاالف اساالم اسات ،انقاالب ایاران رواباط
استراتژیک سعودی با آمریکا را نیز بهچالش کشید ).(Gaus, 2011: 170-171
امروزه پادشاهی سعودی در داخل نیز با نسل جدیدی از علما روبارو اسات کاه خواهاان
اصالح به شیوه مسالمتآمیز هستند و در این راه بر نقش فقه و بهطورکلی فقه سیاسای اساالم

تأکید میکنند .رهبران سنی سعودی ،شامل علمایی چون صفر بنعبدالرحمن الحوالی ،سلمان
ابن فهد العوده و ناصر ابن سلیمان العمر در رفتار سیاسای و بحثهاای خاود خواهاان اصاالح
سیاسی و تغییر در پادشاهی عربستان سعودی هستند ).(Alshamsi, 2011: 2

1. From Cradle to Grave Welfare System

 / 56فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،92بهار  ،4921شماره 4

در حا حاضر قیامهای عربی  4011نیز دو چالش جدید برای عربساتان ایجااد کارده
است ،یکی از سوی اخوانالمسلمین که با سیستم انتخاباتی رویکار آمدند .دومین چاالش از
سوی گروههای سلفی درحا مبارزه با سوریه است کاه باهلحاظ ایادئولوژیک مادعی اقتادار
مکهبی راستین بر همه مسلمانان هستند که مشروعیت دولت ساعودی را تهدیاد میکنناد.
عربستان سعودی به مخالفان خود برچساب افراطگرایای ماکهبی میزناد ،اماا افراطگرایای
چیزی نیست که عربستان را نگران کند ،زیارا آنهاا از ایان گاروههاا در زمانهاای مختلاف
حمایت کردهاند .آنچه آنان را تهدید میکند ،این اسات کاه مشروعیتشاان باهطور مساتقیم
بهچالش کشیده شود .آنها دالیل خوبی برای نگرانی دارند ،زیرا نسل او شاهزادگان درحاا
کنار رفتن هستند و هر لحظه ممکن است هرجومرج ،کشور را فراگیرد .فشار سیاسی داخلی
همراه با حمال گروههای مسلحی چون داعش میتواند پیامدهای بادی بارای آنهاا داشاته
باشد ،زیرا چنین حملههایی میتواند توسط سلفیهای جهادی در داخال اکه منتظار زماان
مناسب هستندا تشدید شود ).)Alterman & Cants, 2015: 174-176
 .1سیاست خارجی عربستان :از استراتژی موازنهسازی تا ایجاد ائتالف
همانگونه که گرد نانمن معتقد است ،تااکنون حاکماان عربساتان ساعودی دو هادف
کلیدی را در سیاست خارجی خود دنبا کردهاند :امنیت داخلی و امنیت خارجی .اما دومای
به میزان زیادی از اولی تأثیر میپکیرد زیرا مشروعیت و ثبا داخلی همانند دیگر کشورهای
جنوب ،مهمترین چالش این کشور است ).(Nonneman, 2005: 318
حکومت سعودی همواره با این چالش در سیاست خارجی روبرو بوده است کاه چگوناه
بین منافع داخلی ،نیازهای امنیتی خود و استراتژیهای جهانی توازن برقرار کند .ایان معماا
از زمان پیدایش دولت سعودی تا امروز که بر تضاد آشکار بین منافع مختلف مبتنای اسات،
به اشکا مختلف وجود داشته است .در دوران کنونی بهطور فزایندهای حفظ تاوازن معقاو
بین جلب حمایت داخلی برای رژیم ،مبارزه با تروریسام بینالملال ،ایفاای نقاش منطقاهای
برای ارتقای هژمونی در خاورمیانه و مدیریت رابطه با آمریکا برای بقای رژیم ،مشکل باهنظر
میرسد ).(Niblock, 2006: 111
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بهطورکلی درباره سیاست خارجی عربساتان میتاوان گفات تهدیادا ایادئولوژیک را
بالفاصله رصد میکند و نسبت به ارزیابی تهدیدا بالقوه نظامی بهلحاظ بازی استراتژیک باا
حساسیت کمتری برخورد مینماید.
 .4-1استراتژی موازنه
پیش از وقو بهار عربی که با تضعیف قدر هایی چون مصر و سوریه همراه باود و نیاز
پیش از تضعیف عرا  ،عربستان سعودی گرچه در منطقه خلیج فارس یک هژمون محساوب
میشد ،اما در سطح منطقهای در مقایسه با سایر رقبا از مؤلفههای قدر  ،چون قابلیتهاای
نظامی و جمعیت کافی برخوردار نبود .طبق ایان تواناییهاا ،اساتراتژی منطقاهای ساعودی،
توازن بین قدر های بالقوه منطقه با اتحاد منطقهای و بینالمللی علیه قدرتی بود که تهدید
مستقیمی علیه دولت سعودی محسوب میشد .سعودیها بهطور طبیعای و آنگوناه کاه در
دیگر مناطق رایج است ،موازنه کالسیک در برابر قدر برتر ایجاد نمیکردند ،بلکاه آنهاا در
برابر قدرتی که در آن زمان «آشکارترین تهدید» را علیه رژیم سعودی داشت ،موازناه ایجااد
میکردند .جدیترین تهدید علیه امنیت سعودی جایی بود که قدر های منطقاهای باهطور
مستقیم مشروعیت داخلی رژیم سعودی را تهدید میکردند کاه در چناین شارایطی بادون
تردید رژیم سعودی علیه آن دست به موازنه میزد.
بهعنوان مثا در دهه  1300بهدنبا مداخله مصر در یمن ،دولت سعودی پیوناد خاود
را با آمریکا محکمتر کرد و درصدد وسیعتر کردن حوزه سیاست منطقهای از چارچوب عربی
به چارچوب سازمان کنفرانس اسالمی برآمد که با روابط دوستانه با کشورهای غیرعرب چون
ایران ،ترکیه و پاکستان همراه بود .در جنگ ایران و عرا که حکومت انقالبای ایاران اعتباار
اسالمی رژیم سعودی را زیر سؤا میبرد ،ریاض از صدام حمایت کرد و روابطش باا مصار را
با وجود معاهده صلح مصرااسرائیل تقویت کرد .همینطور هنگامیکه صدام در ساا 1330
به کویت حمله نمود و آن را بیداری مردمی علیه حکومات ساعودی نامیاد ،آ ساعود بارای
ایجاد یک بلوک عربی ضدصدام شامل سوریه و مصر تالا کرد و از آمریکا و دیگر نیروهاای
خارجی برای بازگرداندن وضعیت دعو نمود ).(Gaus, 2011: 173-175
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 .4-1-1ابزار استراتژی :پول و وهابیسم

عربستان در راستای موازنهسازی و با توجه به اینکه از قدر نظاامی و جمعیات کاافی
برخودار نبود ،از دو ابزار در راستای تعقیب اهدافش در سیاسات خاارجی اساتفاده میکارد،
نخست پو و قدر مالی که به عربستان اجازه میداد متحدان منطقهای را بهعنوان بخشای
از استراتژی موازنه مورد حمایت قرار دهد ،بهعنوان مثا در جریان جنگ ایران و عارا 45
میلیارد دالر به عرا کمک کرد و در جنگ او خلیج فارس ( )1330-1331ریاض متحدان
منطقهای و بینالمللی را مورد حمایت ماالی قارار داد .دوماین ابازار عماده ساعودی بارای
پیشبرد سیاستهای منطقهای خود ،گسترا تفسیر از اسالم بود که به وهابیسم و سلفیسم
معروف است ).(Gaus, 2011: 176-179
 .4-2استراتژی رهبری
در طو یک دهه گکشته ،با توجه به تغییار مناابع ،ماهیات و هادف تهدیادا  ،محایط
امنیتی منطقه نیز تغییر کرده است .زمانی موازنه نظامی متعارف هدف بود که توسط باازیگران
دولتی شکل میگرفت ،اما اکنون موازنه امنیتی با ترکیاب پیچیادهای از تواناییهاای متعاارف،
قابلیتهای غیرمتعارف موشکی و شوراهای داخلی تغییر یافته است .دالیل این کشامکشها
نیز تغییر اساسی کردهاست که شامل افراطگرایی مکهبی خشونتبار و فرقهگرایی و تنشهاای
قومی است .بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس سعی دارند بهنوعی دربااره نفاوذ ایاران در
منطقه ،بهمنظور بهرهبرداریهای سیاسی در داخل ،اغرا کنند و باه ناوعی فرقاهگرایی دامان
میزنند .اعضای شورای همکاری خلیج فارس و دولتهایی چون یمن ،مصر ،عرا  ،اردن ،لبنان
و سوریه اکنون با مسائلی سروکار دارند که فراتر از کشمکشهای نظامی متعارف است .درواقاع
دو قدر سوریه و عرا که زمانی نقاش مهمای در شاکلگیری موازناه نظاامی متعاارف ایفاا
میکردند ،اکنون با جنگ داخلی با بازیگران غیردولتی روبارو هساتند .داعاش اکناون حضاور
گستردهای در عرا و سوریه دارد و اقلیتهای کردی در ترکیه ،عرا و ساوریه درحاا تغییار
نقش هستند و بازیگران شیعی چون حزباهلل و حوثیها درحا قدر گارفتن میباشاند .ایان
تغییرا در چشمانداز امنیتی ا سیاسی منطقه و در روابط اعضای شورای همکاری خلیج فارس
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و دیگر دولتهای خاورمیانه تأثیر عمیقی بهجا گکاشته است که بهویژه در روابط باین شاورای
همکاری خلیج فارس و ایاال متحده نمود داشته است؛ زیرا ازیکسو با آمریکا در ائتالف علیاه
داعش همکاری نظامی دارند و از سوی دیگر بر سر تنشهای داخلی در سوریه و عارا باا هام
اختالف دارند ).(Cordesman, 2015: 8
 .4-2-1ابزار استراتژی :نیروی نظامی مشترک

براساس شرایط جدید منطقه ،عربستان یک استراتژی چندوجهی اتخااذ کارده اسات،
یعنی با توجه به بحرانهای مختلف ،استراتژی متفاوتی را دنبا میکناد ،باهعنوان مثاا در
بحران سوریه با فرستادن اسلحه و پو از طیف وسیعی از مخالفان اسد ،شاامل هفات گاروه
نظامی در قالب «جیش الفتح» با گرایشهای جهادی همسو با القاعاده و میاناهرو همساو باا
اخوانالمسلمین حمایت میکند.

()1

اما از سوی دیگر پس از ماکاکرا آمریکاا و ایاران بار سار برناماه هساتهای و تغییار
استراتژی آمریکا ،دولتهای خلیج فارس احساس میکنند که در بعضی از بحرانهاا ازجملاه
بحران یمن ،نیاز به اقداما مستقلتری دارند؛ لکا در سیوپنجمین اجاالس ( )4012ساران
شورای همکاری خلیج فارس نیاز به نیروی نظامی مشترک بهرسمیت شناخته شد .اعالمیاه
اتحادیه عرب برای ایجاد یک نیروی نظامی مشترک ،ناشای از تشادید درگیریهاا در یمان
است .عربستان به ارتش مصر و سودان توجه ویژهای دارد .دخالت نظامی در یمن و اعالمیاه
اتحادیه عرب نشاندهنده تالا عربستان برای ارائه تصویری از خود بهعنوان پلایس منطقاه
است .پادشاهی درحا القای این نکته است که امنیت خلیج فارس ،امنیت جهان عرب است
و از این پس کشورهای عربی برای مقابله با چالشهای سیاسی و امنیتی باید به ریاض نگااه
کنند ).(Khatib, 2015
 .5دالیل تغییر جهت در سیاست خارجی عربستان
بهنظر میرسد که با توجه به تغییر محیط امنیتی خاورمیانه ،دخالت نظامی در یمن به
رهبری عربستان فراتر از نجا یک دولت دستنشانده و یاا مقابلاه باا قادر گیری فزایناده
ایران است .پادشاهی سعودی درحا ترسیم یک سیاست خارجی است که با رفتاار گکشاته
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این کشور متفاو است .آ سعود درحا آماده کردن نیروهایش پس از تغییر استراتژی آمریکا
میباشد ،زیرا اتحاد با واشنگتن نمیتواند در منطقاهای باا کشامکشهای داخلای و فرقاهای و
دولتهای ورشکسته ،نیازهای امنیتی این کشور را برآورده ساازد ) .(Takeyh, 2015در اداماه
بیشتر به چرایی اتخاذ این رویکرد از سوی عربستان میپردازیم.
 .5-1تغییر موازنه قدرت در منطقه
درحالیکه در گکشته قادر هایی چاون ساوریه و عارا در موازناه نظاامی نیروهاای
متعارف ایفای نقش میکردند ،اکنون این موازنه تغییر یافته است و کشورهای حاوزه خلایج
فارس سرمایهگکاریهای گستردهای برای توسعه سالحهای زمینی ،دریاایی و هاوایی انجاام
دادهاند که همراه با سرمایهگکاریهای ایاال متحده ،مصر و اسرائیل بهخوبی بر موازنه تأثیر
میگکارد .عرا و سوریه نیز تواناییهای خود را از دست دادهاند و به هماین دلیال در برابار
داعش متحمل شکست شدند .تمرکز استراتژیک موازناه متعاارف نیاز تغییار یافتاه اسات و
دولتهای خلیج فارس و ایاال متحده ،بریتانیا و فرانسه تهدیاد متعاارف را از ناحیاه ایاران
میبینند .کشورهای اردن و مصر نیاز سارمایهگکاریهای گساتردهای در زمیناه ساالحهای
متعارف انجام دادهاند که پیشتر بر منازعه اعراب و اسرائیل متمرکز بود ،اما اکنون بر امنیات
داخلی و بازیگران غیردولتی متمرکز است .در ماورد قابلیتهاای جناگ مادرن نیاز موازناه
نظامی تغییر یافته است ،چون از نظر اطالعا و جنگ الکترونیک و سالحهای هدایتشونده
و پهکادها ،کشورهای خلیج فارس ،مصر ،اردن و اسرائیل به ایاال متحده و متحدان وابساته
هستند ،درحالیکه ایران به تواناییهای خود متکی است .بااینحا کشورهای خلایج فاارس
در ادغام این فناوریها با ساختار نیروی نظامی خود موفقیت چندانی نداشتهاند ،اما ایران تاا
حدودی موفق بوده است .اما درباره قابلیتهای غیرمتقارن ،کفه ترازو بیشاتر باه نفاع ایاران
سنگینی میکند و با توجه باه ماهیات تهدیادهای اماروزی در منطقاه ،دولات ساعودی باا
نگرانیهای بیشتری این تغییر موازنه را رصد میکند.
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حاصل این نگرانیها در مورد تغییر موازنه قدر  ،درخواست بعضی از رهبران عرب پس از
قیامهای عربی  4011توسط چهرههایی مانند ملک عبداله ،پادشاه اردن و نیز در ساا ،4012
السیسی ،برای اتحاد نظامی گسترده اعراب بود که این درخواستها با اقدام عربستان در رهبری
 10کشور عربی برای متوقف کردن حوثیها در یمن ،رنگ واقعیت به خود گرفت .اگرچه بسیار
زود است که درباره چنین اقدامی قضاو کنیم ،اما قطعنامه  40اجالس اتحادیه عرب در اواخر
مارس  ،4015نشانگر وسعت سطح وحد در مخالفت با گسترا منافع استراتژیک ایران است
که تاکنون بیسابقه بوده است ).(Cordesman, 2015: 10-18

 .5-2قیامهای عربی
بسیاری ویژگی سیاستهای عربستان پس از قیامهای عربای  4011را «ضاد انقالبای»
میدانند .بااینحا حمایت سعودی از انقالب در سوریه و لیبی نشان میدهد که عربستان از
بازیگران سیاسی و مکهبی متفاو در زمانهای متفاو حمایت کرده و یاا آنهاا را سارکوب
نموده است و آنها را بر این اساس ارزیابی میکند که چه چالشها یا فرصتهایی برای دولت
ساعودی ایجااد میکنناد ) .(Alterman, 2015: 144در ایان زمیناه عوامال تعیینکنناده
عبارتند از :مجاور جغرافیایی ،ماهیت نظام سیاسی دولت و کیفیت روابط یک رژیم خاا
با عربستان یا ایران ).(Rieger, 2014: 1-2
شاید مهمترین پیامد قیامهای عربی برای سیاست منطقهای این کشور ،تأکیاد دوبااره
بر رهبری این کشور در شورای همکاری خلیج فاارس باود کاه ایان برتاری در شابهجزیره
همواره توسط قطر و امارا بهچالش کشیده میشاد .قیامهاای عارب ،ضارور فعا ساازی
دیکلماتیک توسط عربستان که مد ها نقش خود را بهعنوان یک هماهنگکننده منطقاهای
و یک قدر اجما ساز در درون جهان عرب از طریق در پیش گرفتن یاک دیکلماسای پویاا
مطرح کرده بود ،را بیشتر مطرح کرد ،زیرا عربستان ازیکسو با ابراز نگرانای ایااال متحاده
درباره نقض حقو بشار در بحارین و نیاز حمایات از اخوانالمسالمین ،دریافات کاه دیگار
نمیتواند متکی به متحد سنتیاا باشد و از سوی دیگر با توجه باه نگرانای از سارایت ایان
انقالبها به داخال شابهجزیره ،دیکلماسای عربساتان ضارور اساتفاده ابازاری از شاورای
همکاری خلیج فارس را با ولع بیشتری احساس کرد ).(Kamrava, 2012: 103-104
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ازاینرو در پی بروز قیامهای عربی ،سه هدف اساسی را دنبا کرده اسات کاه در مرحلاه
نخست ،تقویات متحادان در منطقاه و محادود کاردن نفاوذ اخوانالمسالمین در کشاورهای
درحا انقالب بود؛ رهبری عربستان این سیاست را بهصور تهااجمی دنباا نماوده و باهطور
آشکار در ژوئیه  4011از کودتای نظامی علیه محمد مرسای اعاالم حمایات کارد و در ماارس
 4012اخوانالمسلمین را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد .دوم اینکه هر زمان ضرور
داشته عربستان سعودی به مداخله نظامی دست زده است؛ مثالً دخالات نظاامی عربساتان در
بحرین بهحدی است که بهسختی میتوان دولت بحرین را یک دولت مستقل نامید .سوم اینکه
عربستان سعودی از گروههای شورشی درحا مبارزه با بشار اساد حمایات کارده اسات کاه در
اینجا نیز سیاست عربستان با شد بیشتری تهاجمی است ).(Steinberg, 2014: 7
در مورد چالش سرایت انقالب به پادشاهی سعودی ،عدهای معتقد بودند عربستان یاک
«میوه رسیده» برای انقالب است و عدهای دیگر اعتقاد داشتند پادشااهی ساعودی باهلحاظ
سطح باالی استاندارد زندگی ،مصون از تغییرا است ،اماا در عمال وضاعیتی باین ایان دو
سناریو اتفا افتااد ،زیارا عربساتان باا اعتراضهاایی از ساوی شایعیان و نیاز اعتراضهاای
محدودی از سوی اهل سنت ازجمله حزب الصحوه و حزب االمهاالسالمی مواجه شاد کاه باا
بسیج منابع مالی و معنوی و نیز با سرکوب ،باه آنهاا پاساخ داد و در ساطح منطقاهای نیاز
درصدد محدود کردن هر تغییر انقالبی پس از مبارک برآماد .زیارا از قادر گیری نخبگاان
طرفدار دموکراسی در مصر که به دشمنی آنها با نظام اقتدارگرا و محافظهکار سعودی منجار
میشد ،نگران بود (.)Elashamay, 2014: 3-4
در زمینه چالش موازنه منطقهای ،در پی سقوط صدام ( )4001نظام منطقاهای دچاار
تحو شده بود ،زیرا با ظهور بازیگرانی خارج از نظام عربی ،چون ترکیه و ایران همراه شاد و
نفوذ بازیگران غیردولتی چون حزباهلل و حمااس باهطور فزاینادهای درحاا افازایش باود.
پویایی این نظم جدید با جنگهای حماس و حزباهلل علیاه اسارائیل بیشاتر آشاکار شاد و
منطقه به دو قطب «سازا» و «مقاومت» تقسیم شده بود و عربستان و مصر مبارک مناافع
و نگرانیهای مشترکی داشتند .سقوط مبارک و تغییر در سیاست خاارجی مصار ،نارضاایتی
عربستان را باههمراه داشات ) .(Elashamay, 2014: 6-7ساقوط دولات اخاوانی مرسای و
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رویکار آمدن السیسی تا حد زیادی حاصل تالاهای سعودی بود درحالیکاه باا توجاه باه
سابقه مصر در جهان عرب ،بعید مینمود که روزی خاندان ساعودی بار نظام داخلای مصار
تأثیرگکار باشند.
مورد سوریه به بهترین وجه نشان میدهد که چگونه عربستان سعودی پس از قیامهای
عربی ،نوعی سیاست خارجی تهاجمی را اکه باا تارس افسارگسایخته از اخوانالمسالمین،
ایران و تشیع توجیه میشود و اغلب منجر به تشدید بحران در منطقه شدها در پیش گرفته
است .بهعنوان مثا  ،گرچه رژیم ساعودی مادعی اسات کاه از ارتاش آزاد ساوریه حمایات
میکند ،اما گزاراهای رسیده در مورد کمک به گروههای جهادی نگرانکننده است.
 .5-3مهار نفوذ ایران
همانگونه که پیش از این ذکر شد ،یکی از نتاایج حماال آمریکاا باه عارا در ساا
 4001و سقوط صدام ،گسترا نفوذ منطقهای ایران بود که با نارضایتی عربستان همراه بود.
در اینباره گریگوری گاس سوم 1کارشناس مسائل عربستان معتقد است ،بهتارین چاارچوب
برای فهم سیاست منطقه خاورمیانه ،جنگ سارد باین ایاران و عربساتان اسات کاه هار دو
بهعنوان رهبر ،نقش بازی میکنند؛ بهگونهای که دو کشور با هم رویارویی نظامی ندارند ،اماا
بر سر نفوذ در ساختار سیاسی دولتهای ضعیف با هم در تضاد هستند .اگرچاه ایان جناگ
سرد با وقو قیامهای عربی  4011همراه است ،اما نفوذ ایران باه پایش از ایان برمیگاردد.
ایران که حزباهلل لبنان را بهعنوان قویترین بازیگر غیردولتی خاورمیانه بههمراه داشات ،باا
سوریه سکوالر نیز براساس تهدید مشترک ،یعنی اسرائیل و صدام حسین متحد بود .تهااجم
آمریکا به افغانستان و عرا فرصاتهای جدیادی را بارای ایاران باهوجود آورد و عربساتان
بهتدریج به این نتیجه رسید که هیچ دولت عربی قادر نیست یا تمایل ندارد کاه نفاوذ ایاران
در شر جهان عرب را مهار کند و مجباور شاد خاود ایان کاار را انجاام دهاد .اماا مشاکل
عربستان این بود که ایرانیها بهتر از آنها عمل میکردند؛ بهعنوان مثا در لبناان باا وجاود
خروج سوریه و پیروزی ائتالف  12مارس ،حزباهلل در جنگ با اسرائیل در سا  4000نشان
1. F. Gregory Gause III
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داد که قدر واقعی را در دست دارد .پس از قیامهای عربی نیز این اشاتباها عربساتان در
سوریه و عرا بود که راه را برای نفوذ ایران هماوار کارد؛ باهعنوان مثاا در عارا اکثریات
شیعیان متحد طبیعی ایران محسوب میشوند ،اما عربستان قادر نبود متحدان طبیعی خاود
را رهبری کند و درنتیجه درگیر یک شورا علیه آمریکا شدند کاه قسامتی از ایان جریاان
سلفی ازجمله داعش ،اکنون سعی دارد پادشاهی سعودی را بیثبا سازد .با شرو قیامهای
عربی ،ایران نگاهی پیروزمندانه به سقوط رژیمهای سکوالر و متحد آمریکا داشت و عربستان
در پاسخ ،س قوط بشار اسد را اولویت خود قرار داد تا از فرصت شورا علیه بشار اساد بارای
کنتر نفوذ ایران استفاده کند ).(Gause, 2014: 12-14
هرچنااد تغییاار در سیاساات خااارجی عربسااتان از دولاات ملکعبااداهلل شاارو شااد و از
عملگرایی فاصله گرفت )4(،اما دولات ملاک سالمان باا جادیت بیشاتری در ایان مسایر گاام
برمیدارد .نخستین نشانههای تغییر در سیاست خارجی دولت سالمان ،سافر شااهزاده ناایف،
جانشین ولیعهد و وزیر کشور در  11فوریه  4015به دوحه بود که در این سافر ،ناایف تمایال
دولت سلمان را برای همبستگی کشورهای خلیج فاارس صارفنظر از اختالفهاا نشاان داد .از
ابتدای مارس ،سلمان میزبان بسیاری از رهبران مسلمان و عرب باوده اسات کاه گرایشهاای
سیاسی پادشاه را نشان میدهد ،بهگونهای که عبدالفتاح السیسی در دیداری که از ریاض داشت
از تشکیل نیروی نظامی عرب سخن گفت .در سوم مارس ،رجب طیب اردوغان سفری به ریاض
داشت که طی این سفر دو طرف درباره چگونگی تجهیز نیروهای مخالف بشار اساد ،بهگوناهای
که نتایجی مشخ

داشته باشد ،توافق کردند )1(.بهنظر میرسد که آنها به این نتیجه رسیدهاند

که سوریه کلید پیروزی در رقابت منطقهای با ایران است؛ ازاینرو در این دیدارها سعی کردناد
با شرکای ترک خود در مورد پایان دادن به رژیم اسد به توافق برسند.
در مورد یمن نیز درحالیکه در نگاه نخست ممکن است بحران این کشور یاک جناگ
نیابتی دیگر بین ایران و عربستان بهنظر برسد ،اماا درواقاع کشامکش یمان بیشاتر حاصال
رقابتهای داخلی است و از اتحاد عجیب نیروهای عبداله صالح سکوالر و ملیگرا با حوثیهاا
شرو شد .گزارا پژوهشی پیتر سالیسبوری ،پژوهشگر چاتم هاوس از یمن نشاان میدهاد
که محرک های اولیه کشمکش یمن ،داخلی است ،اما در ماورد تاأثیر باازیگران خاارجی بار
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بازیگران یمنی اغرا شده است ،بهگونهای که عربساتان ساعودی ،حوثیهاا را عامال ایاران
میداند ).(Salisbury, 2015: 12
عملیا طوفان قاطع ،بهعنوان مهمترین اقدام برای مهار نفوذ ایران عنوان شاده اسات،
زیرا حوثیهاا باهلحاظ جمعیات و قابلیتهاای نظاامی ،تهدیادی علیاه ساعودی محساوب
نمیشوند .عربستان سعودی احساس میکند که حوثیها بهعنوان عامل ایاران ساعی دارناد
بهطور یکجانبه بر اوضا کل یمن مسلط شوند .بهطورکلی ساه دلیال عماده بارای دخالات
عربستان در یمن میتوان برشمرد -1 :گسترا حوثیهاا باهلحاظ جغرافیاایی ،کاه پاس از
کنتر صنعا بهسمت مرکز و جنوب حرکت کردناد؛  -4گساترا قادر حوثیهاا در یمان
بهمعنی تسلط ایران بر این کشور است؛  -1ایاال متحده تمایلی به مداخله ندارد و بهعنوان
متحد سنتی عربستان خاطرنشان ساخته است که هیچ طرحی برای دخالت نظامی در یمان
بهمنظور برقراری دوباره توازن قدر سیاسی در این کشور ندارد .ازاینرو عربستان احسااس
میکند مجبور است خود بهتنهایی و مستقل از آمریکا عمل کند.

()2

 .6توافق هستهای با ایران
عربستان و دولتهای شورای همکااری خلایج فاارس ماکاکرا هساتهای باا ایاران را
نخستین گام مهم در عادی کردن روابط بر سر برنامه هستهای ایران میدانستند؛ لکا از زمان
شرو مکاکرا  ،رویکرد «مشاهده و انتظار» را در پایش گرفتناد ،باهعنوان مثاا  ،شااهزاده
ترکی فیصل در اینباره گفته است «این نگرانی بین دولتهای عربی وجود دارد کاه چارا در
مکاکرا بهعنوان طرف مکاکره دخالت داده نشدهاند» ).(Mason, 2014: 38
این مکاکرا از نظر آنها نشاندهنده تمایل واشنگتن برای برقاراری رواباط حسانه باا
ایران و رضایت دادن به حوزه نفوذ ایران و در بدترین حالات ،همکااری اساتراتژیک باین دو
کشور بدون تغییر نگراهای منطقهای ایران است .پیشرفت در مکاکرا هستهای (لوزان) با
تقابل فزایناده عربساتان باا ایاران هماراه شاد .ایجااد نیاروی نظاامی مشاترک همچناین
نشاندهنده تمایل کشورهای عربی برای اقدام نظامی بهمنظور تأمین منافعشان ،بهجای اتکاا
به ایاال متحده برای رهبری در هر بحرانی است ).(Ibish, 2015: 3
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عربستان سعودی و شرکای عرب به توافق  12ژوئیه وین (برنامه جامعه اقدام مشترک) به
دیده شک و تردید مینگرند .از نظر آناان ایان توافاق ،در صافحه شاطرنج خاورمیاناه از نظار
سیاسی ،اقتصادی و نظامی به ایران آزادی عمل بیشتری خواهد بخشید؛ بنابراین در توافق باید
تنشهای منطقهای چون بحران سوریه ،عرا و یمن و حمایت ایران از حازباهلل و اپوزیسایون
در بحرین نیز مدنظر قرار میگرفت ( .)Kalout, 2015: 26آنها هرچند در اظهارا رسامی باا
ذکر این جمله که «اگر نیاا خاوب باشاد» از توافاق هساتهای اساتقبا کردهاناد ،اماا آن را
نشاندهنده کاهش عزم آمریکا برای بهعهده گرفتن نقش ضاامن امنیات در منطقاه میدانناد.
همین رویکرد باعث شده است که سیاستهای تهاجمیتری علیه گروههای مورد حمایت ایران
در عرا  ،لبنان و سوریه درپیش گیرند ).(Kaye & Jeffrey, 2014: 14
 .7دکترین اوباما :چرخش بهسوی آسیا
بهنظر میرسد طرح «چرخش بهسوی آسیا» در اواخر سا  ،4011بازگشتی به واقاعگرایی
در سیاست خارجی آمریکا باشد .هادف از ایان دکتارین ،کااهش صافآرایی نظامیاان در اروپاا،
ترغیب متحدان به مسئولیتپکیری بیشتر ،کاهش نقش آمریکا در خاورمیانه با تمرکاز بار خلایج
فارس باشد .هدف این دکترین ،آرایش دوباره ابزارهای سیاست خاارجی و سارمایهگکاری مجادد
برای تقویت بنیانهای داخلی قدر در آمریکا است .دکترین «چرخش بهسوی آسیا» باا ارزیاابی
واقعگرایانه از محیط بینالمللی که نشاندهنده ظهور چین در بلندمد است ،آمریکاا را ترغیاب
میکند که در برخی از نقاط جهان با اولویت آسیا مسئولیت بیشتری بکاکیرد .دلیال دیگار بارای
طرح این دکترین این است که دولتها باید بارآورد هزینه افایده را راهنماای سیاسات خاارجی
خود قرار دهند و مبنای دیگار ایان چارخش سیاسات را میتاوان در مفهاوم خویشاتنداری در
استفاده از قدر و حفظ آن برای روبرو شادن باا چالشهاای آیناده دانسات ).(Kay, 2013: 1
بهطورکلی دکترین «چرخش بهسوی آسیا» بهمعنای اولویت یاافتن واقاعگرایی در سلسالهمراتب
اولویتهای سیاست خارجی در پیشبرد منافع ملی آمریکا است .عدهای معتقدند حاواد ساوریه
و عرا نشان داد که آمریکا نمیتواند بهتنهایی همه مسائل را از طریق نظامی حال کناد و حتای
ممکن است بحران را هم وخیمتر سازد.

تغییر جهت در سیاست خارجی عربستان سعودی54 / ...

بااینحا تأثیرا دکترین «چرخش بهسوی آسیا» باهزودی در قضایه یمان مشاخ
شد .بهنظر میرسد در نبود چتر امنیتی آمریکا برای متحدان سنتی عرب ،دولتهاای سانی
درحا ایجاد ترتیباتی برای ایجاد یک خاورمیانه جدید هستند که کسانی چاون ریتکیاه و
گریگوری گاس سوم آن را جنگ سرد جدید خاورمیانه مینامند .عربستان ساعودی کاانون
اتحاد در خاورمیانه است و با استفاده از ثرو خود قصد دارد نظار مصار را بارای مقابلاه باا
قدر روبهرشد ایران جلب کند .قاهره از تالاهای جنگی عربستان در یمن حمایات کارده
است و ارتش مصر حکم عضال این ترتیبا جدید را دارد که از طریق آن درصادد احیاای
نفوذ خود هستند .عربستان نیز آماده اساتفاده از نیاروی نظاامی خاود بهشاکلی اسات کاه
تاکنون بهکار نبرده اسات )(Takeyh, 2015: 3؛ ازایانرو دکتارین اوباماا تاأثیر زیاادی بار
سیاست خارجی تهاجمی عربستان داشته است ،بهگونهای که پس از سا ها اتکا به بریتانیا و
آمریکا بهعنوان ضامن امنیت داخلی رژیم و منافع منطقهای سعودی ،این کشور تصمیم دارد
بر توانایی خود تکیه کند و با وجود حمایتهای اطالعااتی و لجساتیکی آمریکاا از عملیاا
«طوفان قاطع» بهنظر میرسد شکافهای عمیقای باین دیادگاههای عربساتان و آمریکاا در
مورد بحران سوریه و مکاکرا هستهای وجود دارد که موجاب شاده اسات دیگار عربساتان
امیدی به چتر حمایتی آمریکا نداشته باشد.
نتیجهگیری
حکومت سعودی همواره با این چالش در سیاست خارجی خود روبارو باوده اسات کاه
چگونه بین منافع داخلی ،نیازهای امنیتی خود و استراتژیهای جهانی ،تاوازن برقارار کناد.
این معما از زمان پیدایش دولت سعودی تا امروز که این معما بار تضااد آشاکار باین مناافع
مختلف مبتنی است ،به اشکا مختلف وجود داشته است .مهمترین چاالش رژیام ساعودی،
حفظ مشروعیت و ثبا در داخل است که به میزان زیادی سیاست خارجی این کشور را هم
تحت تأثیر قرار داده است .بر این اساس ما در این مقاله با استفاده از نظریاه موازناه تهدیاد
استفان وال ت نشان دادیم که چگونه برداشت ذهنی رهبران سعودی و تصور آنان از تهدید به
ما در تبیین سیاسات خاارجی عربساتان کماک میکناد .ماورد یمان نشاان میدهاد کاه
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درحالیکه شواهدی وجود ندارد که ایران ،یمن را بهعنوان اولویت اساتراتژیک خاود معرفای
کرده باشد با توجه به اینکه حوثیها محصاو بلندماد نارضاایتیهای فرایناد سیاسای در
یمن هستند و حتی فراتار از ایان ،حتای مشاخ

نیسات کاه رهباری حوثیهاا واقعااً بار

شبهنظامیان تحت امر خود کنتر داشته باشد ،بااینحا عربساتان ساعی دارد درگیاری در
یمن را بهعنوان یک جنگ نیابتی بین شورای همکاری خلیج فارس و ایران معرفی کناد کاه
این امر نشاندهنده نگرانیهای عربستان در مورد ایران است .زیرا از نظار خانادان ساعودی
سیاستهای ایران مشروعیت سیاسی خاندان سعودی و شرکای منطقاهای آن را زیار ساؤا
میبرد .در گکشته و در نظم چندقطبی خاورمیانه ،ناوعی عمالگرایی بار سیاسات خاارجی
عربستان حاکم بود و پادشاهی سعودی در مقابل تهدیدهایی که بهطور مساتقیم مشاروعیت
سعودی را بهچالش میکشید ،با همراهی در ائتالفهای بینالمللی علیه منبع تهدید ،تاوازن
ایجاد میکرد .با تغییر موازنه قدر در خاورمیاناه ،پاس از ساقوط صادام و باهویژه پاس از
قیامهای عربی ،عربستان سعی داشت فرایندهای سیاسی کشورهای درحا انقالب و باهدنبا
آن محیط امنیتی منطقه را در راساتای مناافع خاود مادیریت کناد ،زیارا تصامیمگیری در
سیاست خارجی عربستان بیش از آنکاه براسااس ارزیاابی تواناییهاای اساتراتژیک رقیباان
منطقهای باشد ،مبتنیبر نگرانیهاایی اسات کاه مشاروعیت خانادان ساعودی را باهچالش
میکشد .اما مسئله این بود که عربستان بسیار بد عمل کرد ،بهویژه در سوریه که حمایات از
مخالفان اسد با ظهور داعش همراه بود و درنتیجه چالشی دیگر برای خاود و منطقاه ایجااد
کرد .نتیجه این اقداما و محیط امنیتی پیچیده خاورمیانه ،هماراه باا رونماایی از دکتارین
اوباما یعنی «چرخش بهسوی آسیا» و توافاق هساتهای باا ایاران ،بهگوناهای محایط روانای
تصمیمگیرندگان سعودی را تحت تأثیر قرار داد که به سادهترین راه ،یعنای «ایرانهراسای»
متوسل شدند تا تشکیل نیروی نظامی مشترک اعراب به رهبری خود را توجیه کنند .بر ایان
اساس ،باید از وارد شدن به بازی تاجوتختها ،یعنی باازی فرقاهگرایی پرهیاز کارد و باازی
استراتژیک ،یعنی بهرهگیری از شکاف بین کشورهای عربای و تردیاد آنهاا دربااره اهاداف و
برتریطلبی سعودی را در پیش گرفت.
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