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چكيده
هدف از این مقاله بررسی ایستار و سیاست عربستان در قبال خیزشهای مردمی در جهان عرب میباشد.
در این راس��تا نویس��نده به واکاوی مبانیِ تحرکات ریاض در ماههای اخیر بر اس��اس اهداف و اولویتهای
سیاس��ت خارجی عربس��تان و امنیت ،در نگرش استراتژیک عربستان به کشورهای بالفصلش در شبه جزیره
عرب میپردازد .عربستان ،بسان دیگر کشورهای عربی ،در سال  2011با ناآرامیهایی روبرو شد .اما به دلیل
محدودیت گسترۀ این ناآرامیها توانست بر آنها فایق آید .ریاض پس از غلبه بر ناآرامیهای محدود داخلی
از طریق سرکوب و نیز ارایۀ مشوقهای مالی ،رویارویی با پیامدهای موج تغییر عربی بر کشورهای پیرامونی
را آغاز کرد .تحرکات ریاض پس از ماه مارس  ،2011در چارچوبی صورت گرفت که حاکی از شکلگیری
تدریجی یک اس��تراتژی سعودی برای رویارویی با موج تغییر عربی میباشد .این مقاله بر تحرکات خارجی
عربستان به ویژه در محیط پیرامونیِ آن متمرکز میشود و تا آنجا به تحوالت داخلی این کشور میپردازد که
به تحوالت فراگیر سال  ۲۰۱۱در سایر کشورهای عربی مربوط میشود .محدودۀ زمانی مورد بررسی مقاله،
سال  ۲۰۱۱میباشد.
واژگان كليدي :بهار عربی ،بحرین ،خاورمیانه ،خیزش ،عربستان ،یمن.
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تحوالتی که از دسامبر  ۲۰۱۰تونس را لرزاند و به سرنگونیِ بنعلی ،رییس جمهور
تسر ِ
ی افقیِ این
این کشور انجامید ،به تدریج سراسر جهان عرب را در برگرفت .اوج ّ
دگرگونیها را پس از سقوط مبارک در فوریۀ  ۲۰۱۱شاهد بودیم .در واقع کامیابی مصریها
ِ
مشرق عربی بود .مصر به حکم جایگاه
در سرنگونسازی مبارک ،الهامبخش ملتهای
منطقهای و تاریخی خویش ،به ویژه از دهۀ  ،۱۹۵۰پیشتاز تحوالت جهان عرب بوده است.
به همین دلیل پوشش خبری سه هفتهای که به سقوط مبارک انجامید ،تأثیر مشهودی بر دیگر
ملتهای عرب و تحرکات گستردۀ بحرین ،لیبی ،یمن ،سوریه و مغرب داشت.
کشورهای عربی به دلیل میراث ملیگرایی دهههای  1950و  ،1960که همچنان بر آگاهی
اجتماعی و خردِ جمعیِ ملتهای عرب تأثیر ژرفی دارد و نیز به دلیل نگاه هویت ِ
بخش
عربها به «میهن عربی» به جای کشورهای عربی و یا جهان عرب ،از سطح اثرگذاری و
تسری شتابان تحوالت تونس به مصر و سایر کشورهای
اثرپذیری متقابل باالیی برخوردارندّ .
عربی در این چارچوب و در نگاه به فرهنگ سیاسی ملتهای عرب کام ً
ال قابل درک است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز همچون سایر کشورهای عربی از
تحوالت تونس و مصر اثر پذیرفته و تحرکات مردمی گسترده (بحرین و تا حدودی عمان)
و محدودی (کویت و عربستان) به خود دیدند .این کشورها شاهد تجمعاتی بودند که
خواستار اصالحات اقتصادی ،سیاسی و اعطای آزادیهای مدنی و حتی سرنگونی رژیمها
(در بحرین) بودند .بحرین به ظاهر بیشترین تأثیر را از این دگرگونیها پذیرفت ،اما در نگاه
به موازنۀ نیروها و ائتالفهای منطقهای ،به نظر میرسد در این دوره عربستان سعودی با
چالشهای گستردهتر و مؤثرتری روبرو بوده باشد.
ریاض نه تنها با تهدیداتی داخلی روبرو شد بلکه در محاصرۀ دگرگونیهایی قرار گرفت
که همواره از بروز آنها در کشورهای پیرامون بیمناک بود .در این معنا ،عربستان – برخالف
بحرین و سایر کشورهای عربی – وادار شد در دو جبهه به رویارویی با دگرگونیهای
مردمی بپردازد؛ نخست در درون عربستان و دوم در خارج و در همسایگی این کشور و به
طور مشخص در بحرین و یمن.
در واقع عربستان پس از اطمینان نسبی از کارآیی ابزارهای رشوه و سرکوب در پیشگیری از
اعتراضات گسترده در داخل ،مبارزهای برای حفظ جایگاه منطقهای خویش آغاز کرد .سقوط
مبارک بزرگترین ضربه را به محور موسوم به «اعتدال عربی» زد .به عالوه دگرگونیهای
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بحرین ،یمن و اردن در مجاورت این کشور ،تهدیدات نوینی را مطرح ساخت که جایگاه
ِ
استراتژی نوین سعودی
ریاض را بیش از پیش به مخاطره انداخت .به همین دلیل به تدریج
برای رویارویی با دگرگونیهای جهان عرب نمایان شد و عربستان ،گامهای نخست خویش
را در بحرین و سپس یمن برداشت.
پرسش اصلی موردِ بررسیِ این مقاله ،چیستی و چرایی نقش و ایستار ریاض در قبال
تحوالت جهان عرب ،به ویژه کشورهای پیرامونی عربستان میباشد .میتوان این پرسش را
به طور گسترده چنین مطرح ساخت که ،عربستان چه ایستاری در قبال تحوالت جهان عرب
اتخاذ کرده ،چرا این ایستار را اتخاذ کرده و چه نقشی در این تحوالت برای خود تعریف
کرده است؟ پاسخ این پرسش و در واقع فرضیۀ نویسنده آن است که پس از خروج عربستان
ِ
شوک اولیۀ خیزشهای تونس و مصر و گذار از خطر خیزش گستردۀ داخلی ،شاکلههای
از
ِ
استراتژی نوینِ سعودی برای رویارویی با خیزشهای عربی بر مبنای مثلث تهدیدنماییِ
ایران ،پیشبرد حداقلیِ اصالحات و ارایۀ مشوقهای مالی در کنار سرکوب ،به تدریج ظهور
ِ
استراتژی در حال ظهوری است که ایستار و نقش عربستان در قبال
یافت .به عبارتی این
خیزشهای عربی را روشن میسازد.
سامان مقاله بدین ترتیب است که پس از طرح چارچوب مفهومی ،چگونگی نگرش
تسر ِ
ی این دگرگونیها به درون
سعودیها به دگرگونیهای سایر کشورهای عربی ،چرایی ّ
ِ
واکنش رژیم سعودی به آن را مورد بررسی قرار میدهیم .بدین ترتیب با پرداختن
عربستان و
به تأثیر دگرگونیهای کشورهای عربی بر جایگاه منطقهای عربستان ،سیاست عربستان را
در قابل این تحوالت مورد توجه قرار میدهیم .در پایان با بررسی تأثیر استراتژی نوظهور
عربستان بر رابطۀ این کشور با ایاالت متحده ،یافتههای این مقاله را در قالب نتیجهگیری
مطرح میسازیم.
چارچوب مفهومی

در بررسی پویایی و دگرگونیِ سیاست خارجی کشورها ،سه نکته را باید مورد توجه
قرار داد :نخست درهم تنیدگیِ سیاست خارجی و داخلی کشورهاست « .سیاست خارجی
همواره بازتاب ماهیت حکومت کشور میباشد» (سالمة .)29 ،1980 ،به عبارتی کنش خارجی
دولتها بازتابی از سیاست داخلی و اولویتهایی است که مبتنی بر سیاست داخلی تعیین
میشود .برای نمونه ،عربستان سعودی که سیاست داخلی آن بر اساس ریشسفیدی و
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مدارای طایفگی بنا شده ،در سیاست خارجی نیز در پی مدارا میان بازیگران سیاسی و
ریشسفیدی در میان نابرابرها بوده است( .سریعالقلم)25 ،1388 ،
پیش ِ
دوم ،چالشها و فرصتهایی است که دگرگونیهای داخلی و خارجی ِ
روی کشورها
قرار میدهد .به عبارتی ،شرایط محیطی در قالب دو محیط ذهنی و عینی (داخلی ،منطقهای
و بینالمللی) تأثیر فراوانی بر دگرگونیِ چیدمان سیاست خارجی دارد .تهاجم عراق به ایران
در سپتامبر  1980تحت تأثیر مستقیم محیط عینی مناسب (وحشت نظامهای محافظهکارِ
منطقه از گسترش موج انقالب اسالمی در منطقه و دشمنی قدرتهای فرامنطقه ای با
ایرا ِن انقالبی) و نیز محیط ذهنی رهبران عراق صورت گرفت.
سوم ،اولویتهای سیاست خارجی کشورها میباشد .این اولویتها از دولتی به دولت
دیگر متفاوت است و الگوهای کنش متفاوتی بر تصمیمگیران و پیشبرا ِن سیاست خارجی
تحمیل میکند .این اولویتها که برای تأمین منافع ملی و حفاظت از امنیت ملی تعیین
ِ
ِ
پویای داخلی و محیطی را تا
اتخاذی دولتها در شرایط
میشوند ،پیش بینی سیاست
حدودی امکانپذیر میسازد .افزون بر اولویتهای سیاست خارجی ،کشورها اغلب
بسترهای پیگیری این اولویتها را نیز اولویتبندی میکنند.
بدین ترتیب ،چارچوب و گسترۀ دگرگونی سیاست خارجی بر اساس اهداف و سیاست
ِ
پیگیری این اهداف
داخلیِ دولتها ،شرایط محیطی (ذهنی و عینی) و نیز اولویتهای
ِ
پیگیری سیاست خارجی نیز در شرایط دگرگون شونده داخلی
متفاوت میباشد .پیریزی و
و خارجی ،به صورت کنش متقابل دولتها برای بیشینهسازی تأمین منافع ملی و کمینهسازی
تهدیدات علیه امنیت ملی نمایان میشود.
حاصل این کنش و واکنشها در نهایت بهصورت اهداف ملی و تحت منطق «منافع ملی»
تعیین میشود .به عبارت دیگر پویاییِ دو محیط خارجی و داخلی ،با مطرح ساختن چالشها
و فرصتهای نوین ،به بازتعریف اهداف و منافع ملی میانجامد .در این فرآیند ،دولت مردم
ساالر اغلب نقش تنظیمکننده را دارد و خود اهدافی را مستقیم ًا تعیین نمیکند ،هرچند در
جهت دادن به این اهداف ،اغلب اولویتهای خاص خود را -که متأثر از حوزه انتخابیه و
حامیان آن است -پیش میبرد .در سال  ،1956تنها عاملی که مانع کمک واشنگتن به مصر
در بنای «السد العالی» در اسوان شد ،فشار اتحادیۀ پنبهکاران امریکایی بود که ساخت این
سد و رونق پنبهکاری مصر را بهضرر خود میدانست.
در کشورهای دارای رژیمهای اقتدارگرا ،سیاست خارجی اغلب به ابزاری برای حفظ و
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بقای رژیم حاکم تبدیل میشود .منافع ملی در چنین کشوری ،منافع گروه حاکم است و بر
این مبنا ،اهداف ملی نیز حول محور حفظ تاج و تخت و دوام سلطۀ حاکمان ترسیم میشود.
اهداف سیاست خارجی بحرین که در آن اقلیتی بر اکثریت شیعیان این کشور حکم میراند،
حول محور حفظ حکومت آلخلیفه ترسیم شده است .در این چارچوب اتحاد ناگسستنی
آلخلیفه با عربستان سعودی -که اغلب به صورت حامی -پیرو نمود یافته است -جزء
اصلی سیاست خاجی این کشور است که با هدف حمایت از رژیم حاکم بر بحرین در برابر
تهدیدات داخلی و خارجی طراحی شده است .بدینترتیب ،به هر میزان که از حکومتهای
دموکراتیک به سمت حکومتهای اقتدارگرا پیش میرویم به همان نسبت ،منافع حاکم یا
حاکمان جای منافع اکثریت را در تعیین اهداف ملی و به تبع آن سیاست خارجی میگیرد.
اهداف و اولویتهای سیاست خارجی عربستان

عربستان سعودی واجد رژیمی اقتدارگراست که با تکیه بر سیاست چماق و هویج
نسف) ،تاکنون توانسته است سلطۀ خود را ابقاء و تحکیم کند .در رژیمهای
(السیف أو ال َم َ
اقتدارگرا ،از آنجا که سازوکار نهادینه شدهای برای انتقال قدرت وجود ندارد و سازگاری
با تحوالت داخلی و خارجی برای رژی ِم ایستا اغلب دشوار و حتی غیرممکن است ،چنین
رژیمی همواره از دریچۀ امنیت به تحوالت مینگرد و در تعامل با چالشهای آن ،از
ابزارهای امنیتی بهره میگیرد .هرچند در کنار ابزارهای امنیتی چه بسا از مشوقهایی برای
غلبه بر چالشها بهره گیرد .عربستان از رانت نفت در کنار سرکوب برای غلبه بر چالشهای
داخلی و نیز خارجی بهره میگیرد.
سیاست و حکومت در عربستان سعودی حول آلسعود شکل گرفته و استمرار یافته
است .در محورهای طرح و اجرای سیاست خارجی که محورهای شبه جزیره ،جهان عرب،
جهان اسالم و نظام بینالملل را در بر میگیرد ،آلسعود اولویتها را تعیین و اهداف را
بر اساس این اولویتها مشخص میکند .بدین ترتیب سیاست خارجی عربستان دارای
چارچوب مشخص با سیاستگذاران محدود میباشد و اولویتهای آن نیز روشن است.
بهعالوه نظر به عدم وقوع هرگونه دگرگونی اساسی در داخل پادشاهی عربستان ،اصول
سیاست خارجی عربستان نسبت ًا ثابت باقی مانده است .حال آنکه رهیافتهای تحصیلِ
اهداف شاهد دگرگونیهایی بوده است .به عنوان شاهدی بر این مدعا « گرد نانمن» معتقد
است که دو هدف اصلی حاکمان سعودی در حیطه سیاست خارجی عبارتند از -1 :امنیت
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داخلی؛ -2امنیت خارجی .به عالوه راه پیگیری هدف دوم از نظر وی تا حدود زیادی توسط
هدف اول تعیین میشود( .)See Nonneman, 2005اگرچه دو هدف غیراعالنیِ مذکور از
جایگاه محوری در نگرش سعودی به سیاست خارجی برخوردارند ،میتوان چهار هدف
اصلی سیاست خارجی عربستان را چنین خالصه کرد:
 .1رشد و توسعۀ اقتصادی ،حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛
 .2تقویت و تحکیم همبستگی عربی -اسالمی با محوریت عربستان سعودی و حمایت
سیاسی و اقتصادی از اقلیتهای همسو با ایدئولوژی این کشور.
 .2همکاری با قدرتهای بینالمللی و منطقهای برای حفظ وضع موجود و پیشبرد فرآیند
صلح در منطقۀ خاورمیانه.
 .3حفظ جایگاه برتر عربستان در بازارهای جهانی نفت و پیشگیری از کاهش شدید
قیمتها( .احمدیان)55 ،1389 ،
در پیگیری اهداف اعالنی و اعمالی سیاست خارجی عربستان ،اولویتهای کام ً
ال
مشخصی دنبال میشود .این اولویتها به ترتیب اهمیت عبارتند از :شبه جزیرۀ عربستان،
جهان عرب ،جهان اسالم و سپس عرصۀ بینالمللی .ریاض تهدید علیه محور نخست را
تهدید علیه امنیت ملی خود میداند و حاضر است برای پیشگیری از آن به جنگ متوسل
شود .میزبانی از ائتالف بینالمللی برای اخراج نیروهای عراقی از کویت ،لشکرکشی به یمن
برای کمک به رژیم صالح در سرکوب حوثیها و ورود نیروهای سعودی به بحرین در
قالب سپر جزیره در این مقوله قابل تبیین است.
عربستان سعودی و قیامهای عربی

کشورهایی که اغلب به دلیل اقتدارگراییِ رژیم حاکم بر آنها دچار ایستایی سیاسی
میباشند همواره از وقوع هرگونه تغییر گسترده در محیط پیرامونی خویش ،به ویژه تغییر
از پایین به باال – به شکل انقالب و یا قیام مردمی – بسیار هراسناک بوده و بیشتر طالب
حفظ وضع موجود حتی در کشورهایی هستند که از رقبای منطقهای آنها به شمار میروند؛
تسری یابد .عربستان بالفاصله پس
زیرا بیم آن میرود چنین تغییری به درون مرزهای آنان ّ
تسر ِ
ی این تحوالت به مصر ،دست به اقداماتی برای کنترل اوضاع داخلی
از قیام تونس و ّ
زد که از جمله معروفترین آنها ،اعالم سرمایهگذاری  37میلیارد دالری به دستور ملک
عبداهلل برای اصالح اوضاع اقتصادی ،ایجاد مشاغل جدید ،افزایش حقوق کارمندان و کمک
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به دانشجویان و بیکاران بود.
در بررسی ایستار و سیاست عربستان در قبال تحوالت موسوم به «بهار عربی» سه مرحله
قابل تفکیک میباشد که در عین مکمل بودن ،هر یک شاخصههای خاص خود را داشته
است .در بدو دگرگونیهای  2011خاورمیانه ،عربستان بنا بر سنت محافظهکارانۀ سیاست
خارجی خویش ،سکوت اختیار کرد .در جریان یک ماهۀ تحوالت منتهی به سرنگونی
زینالعابدین بنعلی ،رئیس جمهوری تونس ،عربستان به چند دلیل موضع روشنی را در
قبال این تحوالت نگرفت.
نخست آنکه تونس کشوری مدیترانهای و در حوزۀ شمال آفریقا قرار دارد و از نظر
تاریخی ،دو زیرمنطقۀ خلیج فارس و شمال آفریقا کمترین اثرگذاری را از منظر جنبشهای
اجتماعی و سیاسی بر یکدیگر داشتهاند .بنابراین فاصلۀ جغرافیایی تونس از خلیج فارس
و تعلق آن به زیرمنطقۀ شمال آفریقا ،سبب عدم تحرک عربستان و نیز عدم اتخاذ موضعی
روشن در قبال این دگرگونیها از سوی آن کشور شد.
دوم آنکه عربستان سعودی با توجه به دلیل نخست ،از متهم شدن به مداخله علیه اراده
ملت تونس ،احتراز میکرد .در واقع عدم مداخله از دید عربستان ،با توجه به دوری تونس
و روشن نبودن چشمانداز آیندۀ تحوالت داخلی این کشور ،مناسبتر بود .به همین دلیل
حتی هنگامی که بنعلی به عربستان پناهنده شد ،عربستان در مقابل برخی اتهامات مبنی بر
مداخله و حمایت از وی ،اعالم داشت که بنعلی با پذیرش شرط عدم فعالیت سیاسی ،به
عنوان پناهنده وارد این کشور شده است.
سوم آنکه در جریان تحوالت شتابان تونس ،چشمانداز آیندۀ این کشور به هیچ وجه
روشن نبود و حتی در روزهای منتهی به سقوط بنعلی ،گمان نمیرفت وی مجبور به
گریز از کشور و واگذاری قدرت شود .این نکته را میتوان از موضعگیریهای پاریس و
واشنگتن ،به خوبی دریافت .بنعلی به خوبی توانسته بود بر چالشهای پیشین فایق آید؛
به همین دلیل عربستان همچون سایر کشورهای منطقه ،توجه چندانی به قیام مردمی تونس
نکرده و در انتظار پایان یافتن این قایله و موفقیت بنعلی در سرکوب آن بود .این سه دلیل،
عوامل عدم تحرک عربستان سعودی در طول بحران یک ماهۀ تونس بود.
مرحلۀ دوم با قیام مصر در  ۲۵ژانویۀ  ۲۰۱۱آغاز شد .در این مرحله عربستان از وضعیت
بیطرفی در قبال دگرگونیهای تونس ،به طرفداری از رژیم مصر و مخالفت با خواستۀ
اصلی معترضان یعنی سرنگونی رژیم پرداخت .در گذار نگرش عربستان از بیطرفی به
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مداخله و جانبداری ،چهار عامل دخیل بودهاند که توجه به آنها راهگشای فهم سیاست
عربستان سعودی است:
نخس��ت آنکه مصر ،برخالف تون��س ،جایگاه ویژهای در جهان عرب داش��ته و یکی از
رهب��ران اثرگذار محور موس��وم به «اعتدال عربی» میباش��د؛ محوری ک��ه در برابر «محور
مقاومت» (یا ممانعت) قرار گرفته و عربستان و سایر کشورهای محافظهکار منطقه را در کنار
مص��ر قرار میدهد .از این منظر س��قوط مب��ارک و روی کار آمدن جایگزینی با جهتگیری
خارجی متفاوت ،به تضعیف مجموعه کش��ورهای محور اعتدال در صفبندیهای منطقهای
میانجام��د .این ام��ر به حمایت صریح عربس��تان و دیگر کش��ورهای محافظهکار عرب از
مبارک انجامید.
دوم آنکه مصر از زمان روی کار آمدن مبارک ،نمایندۀ جمهوریهای میانهروی عرب در
منطقه بود .برخالف دهههای پیشین که جمهوریهای انقالبی در مقابل رژیمهای شیخی _
شاهی محافظهکار منطقه قرار میگرفتند ،پدیدۀ جمهوریهای میانهرو این معادله را دگرگون
ساخت .به عبارتی این بار رقابت بین نظامهای محافظهکار (شامل رژیمهای پادشاهی
و جمهوری) در مقابل جمهوریهای رادیکال در جریان بود؛ امری که بالطبع فشار بر
رژیمهای پادشاهی را کاهش میداد .به همین دلیل بیم از سقوط مبارک به عنوان اصلیترین
ِ
جمهوری میانهر ِو منطقه ،موجب تحرک عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس و حمایت آنها از مبارک شد.
سوم ،همچنانکه دولتهای دموکراتیک در برابر دولتهای اقتدارگرا ،با یکدیگر همسویی
دارند و این مسئله در شکلگیری نظام منطقهای اهمیّت بسیار دارد (جعفری ولدانی،)228 ،1385 ،
همسویی دولتهای اقتدارگرا نیز در شکلگیری صفبندیها و نظم منطقهای اثرگذار
ِ
«جمهوری اقتدارگرای مصر» توانست محور اعتدال را رهبری کند
است .عربستان در کنار
و برخالف کشورهای محور مقاومت هیچگونه خطری از ناحیۀ قاهره احساس نکند .از این
منظر جایگزینی رژیم مردم ساالر در مصر ،نه تنها خروج این کشور از محور اعتدال را سبب
میشد ،بلکه مصر را به عنوان کشوری الهامبخش در زمینۀ مردم ساالری عربی ،به خطری
فرامرزی برای رژیمهای اقتدارگرای منطقه تبدیل میکرد.
چهارم آنکه از زمان وقوع انقالب اسالمی ایران و به ویژه از آغاز دهۀ  ،۱۹۹۰مصر
همواره در رقابتهای منطقهای متحد عربستان بوده و در هماهنگی با آن کشور مسایل
جهان عرب را حل و فصل مینمودند .در دهۀ  ،۱۹۹۰مثلث سوریه _ عربستان_ مصر ،ساز
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و کار اصلی حل و فصل مسایل جهان عرب را تشکیل میداد .در دهۀ نخست هزارۀ سوم،
با توجه به تقابل دو محور موسوم به اعتدال و مقاومت ،مصر و عربستان رهبران رژیمهای
محافظهکار و نظم سنتی جهان عرب به شمار میرفتند .در این دوره مصر پشتیبان عربستان
در رقابتهای منطقهای آن با ایران و سوریه بود و همواره در مجامع بینالمللی ،نگرشی در
همگامی با ریاض اتخاذ میکرد .این چهار عامل موجب حمایت ریاض از مبارک شد؛ زیرا
سقوط مبارک برای عربستان به معنای از دست دادن متحدی اساسی در خاورمیانه و مطرح
ِ
رقیب احتماالً چالشانگیز بود.
شدن یک
با سقوط مبارک ،مرحلۀ سوم سیاست عربستان در قبال تحوالت خاورمیانه آغاز میشود.
تسر ِ
ی موج گستردۀ اعتراضات به خاک
در این مرحله عمده توجه عربستان به پیشگیری از ّ
خود و بهرهگیری از ابزارهای مالی و امنیتی در این راستا میباشد.
تسری اعتراضات به عربستان
ّ

بالفاصله پس از سرنگونی بنعلی در تونس ،تحرکاتی در عربستان و در راستای اعتراض
تأسی از قیام تونس آغاز شد .در اولین اقدام ،مردی در جازان ،در جنوب
به رژیم حاکم و به ّ
عربستان ،دست به خودسوی زد .به عالوه فراخوانهایی برای برگزاری تظاهرات ضد دولتی
در صفحههای فیسبوک ظاهر شد .اما این فراخوانها هیچگاه به برگزاری تظاهرات گسترده
نینجامید .پس از سقوط مبارک در مصر و آغاز دو قیام بزرگ بحرین و لیبی ،عربستانیها
مردم را با تبلیغات گستردهتری دعوت به برگزاری «روز خشم» در  ۱۱مارس کردند.
افزون بر اعالم روز خشم ،مجموعهای از فعاالن سیاسی در اقدامی بیسابقه ،تأسیس
اولین حزب سیاسی پادشاهی عربستان را اعالم کردند .البته اکثر این افراد بازداشت شدند و
جمعۀ خشم نیز ،به رغم محدودیت مشارکت مردمی ،با شدت سرکوب شد و روشن شد که
ِ
وگوطلب
سیاست مشتآهنین امیر نایف ،وزیر کشور عربستان ،بر مشی مصالحهجو و گفت
پادشاه این کشور غالب آمده بود .البته این امر به معنای بیاثر بودن اعتراضات و مطالبات
مردمی نبوده است .همچنان که برخی از شاهزادگان سعودی نیز دعوت به پاسخگویی به
مطالبات و مهیا ساختن فضا برای گفتوگو کردند.
عالوه بر سرکوب معترضان و کشته و زخمی شدن تعدادی از فعاالن در روز خشم ۱۱
مارس ،رژیم آل سعود از ابزار دیگری نیز برخوردار بود که رژیمهای بنعلی و مبارک از
آن برخوردار نبودند :رانت .برخی ناظران استدالل میکنند که دلیل عدم وقوع اعتراضات
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گسترده در عربستان ،در شرایط کنونی و احتماالً در آینده ،وجود دو منب ِع فوقالعاده ،با حج ِم
گسترده در دست رژیم سعودی است .نخست منبعی نمادین یعنی مذهب است که از راه
اتحاد رژیم با دستگاه رسمی مذهبی وهابی تأمین میشود؛ و دوم منبعی مادی یعنی نفت
است .اما« استفان الکرویکس » ،پژوهشگر مسایل عربستان ،به درستی در برابر این استدالل
بیان میکند که بزرگترین مخالفتها در دههها و سالهای گذشته از درون دستگاه مذهبی
و از سوی چهرههای شاخص مذهبی صورت گرفته و به نظر میرسد حتی دستگاه رسمی
مذهبی در فرصت مناسب در مقابل رژیم خواهد ایستاد)Lacroix, 2011( .
اما نفت بر خالف منبع نمادین مشروعیت سعودی ،همچنان کام ً
ال در اختیار رژیم
خواهد بود .در واقع رانت نفت هویج سیاست چماق و هویج سعودیها بود .از جمله
معضالت اساسی دولتهای رانتیر ،پیشگیری از پیشرفت فرآیند توسعۀ سیاسی از طریق
ِ
موقت مشکالت ساختاری ناشی از
بهرهگیری از رانت در جهت مرتفع ساختن هرچند
اقتدارگرایی میباشد .دولتی که بر منابع درآمد خارجی و مستقل از جامعه برخوردار است،
نیازی به پاسخگویی به جامعه نمیبیند (بشاره )79 ،2007 ،و تنها به طور موقت و برای رفع
بحران فوری این پاسخگویی الزم میباشد .افزون بر این ،رانت کارکرد دیگری در تحکیم
اقتدارگرایی رژیمهای عربی دارد« .میشل نعمه» ،اندیشمند عرب ،در این باره مینویسد:
«مداخلۀ غرب [در کشورهای عرب] به عنوان سازوکاری برای حفظ منافع و دفاع از هژمونیشان بر نفت

عربی ،ماهیت اقتدارگرای رژیمهای جهان عرب را تحکیم کرد)Nehme, 2011( ».

پادشاه  ۸۷ساله و بیمار عربستان که پیش از اعتراضات به مدت سه ماه برای درمان در
خارج از این کشور به سر میبرد ،با وعدۀ کمک  37میلیارد دالری به این کشور بازگشت،
کمکهایی که شامل  ۱۵درصد افزایش حقوق کارکنان دولت ،بازپرداخت بدهی زندانیان
بدهکار ،کمک مالی به دانشجویان و بیکاران و نیز قول ایجاد نیم میلیون واحد مسکونی با
قیمتهای ترجیحی و افزایش بودجۀ پلیس مذهبی میشد .افزون بر این اعالم شد انتخابات
شهرداریها – که تنها یک بار در  2005برگزار شده بود – برگزار خواهد شد.
اما در واقع رژیم سعودی دچار شکافهای گستردهای است که نمیتواند با ابزارهای
سنتی (چماق و هویج) و راهحلهای موقت ،آنها را حل و فصل کند .نسلهای نوینی
که مطرح کنندۀ هویت نوینی در خاورمیانۀ عربی هستند این امکان را تا حدود زیادی
از دولتهای رانتیر میگیرند که بسان گذشته با پرداخت مجموعهای از مشوقهای مالی،
بحرانها را مرتفع سازند .افزون بر این« ،شکاف ژرفی بین واقعیت اجتماعی و ایدئولوژی
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رژیم وجود دارد ،ایدئولوژیای که از طریق اتحاد قبیلۀ حاکم با دستگاه علمای وهابی با
تفسیر وهابی از اسالم توجیه میشود» )Ghannoushi, 2011( .به همین دلیل به نظر میرسد
تضاد مدرنیزاسیون و ایدئولوژی سنتی چالش عمدهای باشد که در آینده عربستان را دچار
تحول خواهد ساخت.
دو تفاوت عمدۀ قیام عربستان با سایر قیامها (به خصوص در مصر و تونس) ،مذهبی
بودن و نیز مواجهۀ آن با توانمندی دولت میباشد .اگر چه بسیاری از غیرشیعیان نیز در
قیام محدود عربستان نقش داشتند ،اما در واقع جغرافیای قیام به خوبی گویای آن بود که
شیعیان ،فعاالن اصلی آن هستند .افزون بر این ،رژیم سعودی از نظر توان مالی قابل مقایسه با
رژیمهای بنعلی و مبارک نیست؛ به همین دلیل قابل پیشبینی بود که تحوالت در عربستان
سیر متفاوتی به خود بگیرد.
این دو تفاوت در سطح قیام و نیز مدیریت بحران ،تفاوتهایی بین عربستان و سایر
کشورهای عربی رقم زد .به دلیل محدودیت قیام به مناطق شیعی (به استثنای چند تجمع
کوچک در ریاض) ،دولت با متهم ساختن عوامل خارجی به توطئه و نیز متهم کردن
شیعیان سعودی به همکاری با بیگانگان علیه وحدت ملی ،به سرکوب قیام دست زد .در
واقع سعودیها همواره در رویارویی با اعتراضات و بحرانهای داخلی ،با اتخاذ گفتمانی
فرقهای ،در تالش بودهاند سرکوب معترضان را توجیه کنند .گفتمان فرقهای عربستان در
جریان جنگ ایران – عراق ،جنگ صعده و نیز بحرانهای اخیر به ویژه در بحرین ،شاهدی
بر این مدعاست .بنابراین طبیعی بود که سعودیها ،با تکیه بر توان مالی و خرید وفاداری
گروه های مختلف ،بسان گذشته با اتخاذ گفتمانی فرقهای دست به سرکوب بزنند.
پس از سرکوب و نیز توزیع منابع میان مردم (که به شکل رشوههای عمومی دولت به
شهروندان نمود یافت) و غلبه بر بحران داخلی ،نگاه سعودیها متوجه خارج از این کشور
شد .چند روز پس از روز خشم  ۱۱مارس ،نیروهای سعودی و اماراتی برای سرکوب قیام
بحرین وارد این کشور شدند و سه هفته پس از آن ابتکار شورای همکاری خلیج فارس
برای مهار بحران یمن مطرح شد.
استراتژی در حال ظهور عربستان

ِ
فوری قیام داخلی ،به ترسیم سیاستی برای رویارویی
عربستان پس از گذار از خط ِر
با پیامدهای قیامهای جهان عرب پرداخت .این سیاست که با هماهنگی و همگامی
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پادشاهیهای عرب خلیج فارس پیش میرود ،یادآور کنسرت اروپا در سدۀ نوزدهم میباشد
که برای رویارویی با قیامهای مردمی طراحی شده بود .بدین ترتیب به تدریج شاکله اصلی
استراتژی سعودی در مقابل خواست ملتهای عرب در خاورمیانه نمایان شد؛ استراتژیای
که اقتدارگرایی را در برابر آزادیخواهی قرار میدهد.
ِ
استراتژی در حال ظهور عربستان بر مبنای محورهای سیاست خارجی و اولویتهای
سیاستگذاری این کشور در حال ترسیم است .محور نخست ،دوم و سوم سیاست خارجی
سعودی به تدریج کشورهای شبه جزیره ،کشورهای عربی و کشورهای اسالمی میباشد.
عربستان در گام نخست ،پس از غلبه بر اعتراضات داخلی ،به رویارویی با موج دگرگونیها
در محور نخست یعنی شورای همکاری پرداخت .برای عربستان ،امنیت شبه جزیره جزیی
از امنیت عربستان به حساب میآید؛ زیرا هر آنچه در یکی از کشورهای شبه جزیره رخ
ِ
استراتژی عربستان
دهد بر دیگر کشورهای آن تأثیر مستقیمی خواهد داشت .چهار مؤلفه از
در رویارویی با قیامهای عربی را میتوان بدین نحو خالصه کرد:
 .1حرکت نهادی :یکی از ویژگیهای استراتژی نوین سعودی ،حرکت در چارچوب
نهادی شورای همکاری میباشد .بدین معنا که عربستان تحرکات خود را در چارچوب
شورا و با هماهنگی (و یا تحمیل به) اعضای این شورا پیش میبرد .این امر به چند دلیل
صورت میگیرد:
 نخست آنکه شورای همکاری محور نخست سیاست خارجی عربستان میباشد وحرکت در چارچوب آن ،تمرکز عربستان را بر محور نخست ،ضمن حرکت در محورهای
دوم و سوم ،حفظ میکند؛
 دوم آنکه شورای همکاری قالبی نهادی به تحرکات سعودی میدهد و در نتیجهمشروعیت آن بیش از تحرکات یکجانبۀ سعودی خواهد بود .این مشروعیت نهادی به ویژه
در رویارویی با قیامها و پیامدهای آن و نیز فشارهای خارجی برای همگامی با خواستهای
داخلی ،نگرش عربستان را تقویت میکند؛
 سوم آنکه این امر وابستگی امنیتی و سیاسی اعضای شورا به عربستان را میافزاید و بهویژه به عربستان امکان کنترل تکرویهای اعضای این شورا را میدهد.
به همین دلیل مواضع عربستان در برابر ایران اغلب در چارچوب شورای همکاری
و به عنوان موض ِع جمعیِ این شورا به صورت بیانیههای شورای وزیران در چند نوبت
صادر شد .شورای همکاری در قبال بحران بحرین و ایستار ایران در مخالفت با اشغال این
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کشور ،نخست نیروهای سپر جزیره را با هدف [اعالنیِ ] «حفاظت از نهادهای دولتی» به
بحرین فرستاد و دوم آنکه اتهاماتی در مورد تهدید امنیت ملی [کشورهای] خلیج [فارس]
در نشست فوقالعادۀ وزرای خارجۀ شورای همکاری در ریاض در  3آوریل متوجه ایران
ساخت( .ناجی)2011 ،
 .2سیاست چماق و هویج :ویژگی دوم استراتژی منطقهای سعودی ،بهرهگیری از مشوقهای
مالی در کنار سرکوب میباشد« .استفن هرتاگ» با اشاره به دو حادثۀ اشغال مسجدالحرام
و ورود نیروهای غربی و اعتراض نیروهای دینی در  ،1990که در هر دو مورد مشوقهای
مالی زیادی برای خرید سکوت به مردم داده شد ،بیان میکند که عربستان تاریخی دیرینه
در ریختن پول بر شدیدترین بحرانهای داخلی دارد )Hertog, 2011( .حال این سیاست در
خارج از کشور دنبال میشود .به عبارتی این ویژگی تداوم سیاست چماق و هویج اعمال
شده در درون عربستان میباشد .اعالم کمک  ۲۰میلیارد دالری شورای همکاری به بحرین
و عمان و سپس ورود نیروهای نظامی برای سرکوب قیام بحرین ،دو جنبۀ ارایۀ مشوق و
سرکوب را به وضوح نشان داد.
 .3مقاومت حداکثری و پاسخگویی حداقلی :ویژگی و یا جنبۀ سوم این استراتژی،
رویارویی حداکثری با فشارها (داخلی و خارجی) و پیشبرد حداقلی اصالحات (حداقل در
وضعیت بحرانی کنونی) ،میباشد .عربستان در داخل به سرکوب و خرید وفاداری میپردازد
و در خارج به رویارویی با فشارهای غربی به ویژه ایاالت متحده برای ایجاد تغییرات
سریع میپردازد.

 .4آخرین جلوۀ استراتژی سعودی ،مطرح ساختن خطر خارجی در برابر فشارهای داخلی و
خارجی است .رویارویی عربستان با ایران در طول سه دهۀ گذشته ،به رغم وقفههای کوتاه ،از
واقعیتهای پایدار زیرمنطقۀ خلیج فارس بوده است)See Sadeghi & Ahmadian, 2011( .

«گراهام فولر» در این زمینه مینویسد« :ریاض امروزه جویای به تصویر کشیدن ایران به
عنوان مرکز تهدید نوینی است که علیه پادشاهی عربی وجود دارد .نه به این دلیل که فارس
است بلکه باالتر از آن به دلیل آنکه شیعه است )Fuller, 2011( ».به تعبیر «ولی نصر»،
سعودیها درصدد «متحول ساختن تمرکز از دموکراسی به هژمونی [ایران]» ()Nasr, 2011
میباشند .مطرح ساختن خطر ایرانی و اتخاذ گفتمانی فرقهای و مذهبی از سوی عربستان ،به
ویژه در بحران بحرین و در توجیه مداخلۀ نیروهای سپر جزیره– که بنابر اساسنامهاش تنها
در برابر یک تهدید خارجی میتوانست به مداخله بپردازد – در این کشور کام ً
ال آشکار بود.
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«مضاوی الرشید» بر آن است که تأکید بر خطر ایران و رویارویی با آن ،تحت تأثیر تالش
ریاض در سعودیسازی جامعۀ عربستان و تحکیم هویت سعودی صورت میگیرد ،امری
که پس از  ۱۱/۹آغاز شد و از میان سه هویت اسالمی ،عربی و سعودی ،این واپسین را برای
حل بحران هویت انتخاب کرد( .الرشید )۲۰۱۱ ،بر همین مبنا در سالهای اخیر تأکید بیشتری
بر خطر ایران میشود و عربستان به یمن و بحرین در همین چارچوب لشکرکشی میکند.
این استراتژی برای رویارویی با خواستهای مردمی در حال تکامل است و آخرین
نمودهای آن را در دعوت مغرب و اردن به پیوستن به شورای همکاری ،ابتکار شواری
همکاری در یمن و نیز طرح کمک  10میلیارد دالری شورای همکاری به مصر شاهد بودهایم.
استراتژی سعودی و بحرین

بحرین در محور نخست جهان بینیِ سیاسی سعودی قرار دارد و از جمله فوریترین
مسایل سیاست خارجی عربستان ،حفظ امنیت و ثبات این کشورِ پادشاهی است ،زیرا
ِ
نخست چیدما ِن سیاست خارجیِ امنیتمحورِ عربستان ،از
افزون بر قرار داشتن در محور
جمله کشورهای شورای همکاری است که از نظر امنیتی کام ً
ال به ریاض وابسته است .به
عالوه بحرین به صورت دروازهای ظاهر شد که دگرگونیهای جهان عرب را وارد خلیج
فارس میسازد؛ لذا بستن این دروازه برای مصون نگه داشتن محور نخست از نظر ریاض
ضروری آمد .تحرک عربستان در بحران  2011بحرین از این منظر قابل تبیین است .بحرین
بالفاصله پس از سقوط مبارک در مصر ،به دروازۀ ورود دگرگونیهای مردمی جهان عرب به
تسری دگرگونیها
کشورهای محافظه کار خلیج فارس تبدیل شد .این دروازه البته پیش از ّ
به سایر کشورهای شورای همکاری ،بسته شد.
خاندان آلخلیفۀ حاکم بر بحرین ،به دو جناح طرفدار مدارا و گفتوگو با مخالفان و
ِ
وگوطلب آن ،پادشاه
طرفدار سرکوب آنان تقسیم میشوند که در رأس جناح میانهرو و گفت
و ولیعهد بحرین قرار دارند .اما جناح خواستار سرکوب که در رأس آن نخستوزیر این
کشور قرار دارد ،با «امیر نایف» ،وزیر کشور عربستان ،و جناح سرکوبگر آلسعود روابط
نزدیکی داشته و از آغاز بحران خواستار سرکوب مردم معترض بودند.
برای ریاض امنیت و ثبات در بحرین از جنبههای متعددی حایز اهمیت است .پشتیبانی
از [رژیم حاکم بر] بحرین به معنای حمایت از تمامی پادشاهیهای خلیج [فارس] ،فرستادن
پیامی روشن به جمعیت شیعی خویش و مهار نفوذ ایران در خلیج [فارس] میباشد.
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( )Ottaway, 2011همچنانکه «آنتونی کردسمن» در بیان اهمیت امنیت و ثبات بحرین برای
ریاض مینویسد« :عربستان سعودی پل ملک فهد میان بحرین و سرزمین سعودی را بیشتر
ِ
ادعای] ایران
برای تضمین امنیت این جزیره در برابر شورشهای داخلی و تهدید [مورد
تسری
ساخت» )Cordesman, 2011( .با این حال سعودیها به دلیل تمرکز بر احتمال ّ
گستردۀ اعتراضات به درون عربستان ،به مدت سه هفته از آغاز بحران بحرین ،در آن مداخله
نکردند و در واقع بر دگرگونیهای داخلی تمرکز کردند.
در این میان گزارشهایی در ارتباط با اولتیماتوم عربستان به حکومت بحرین ،منتشر
شد .بر مبنای این اولیتماتوم ،سعودیها دو هفته به پادشاه و ولیعهد بحرین فرصت دادند
تا بحران را از طریق گفتوگو با مخالفان مرتفع سازند .اما سپری شدن این دو هفته و عدم
ِ
طرف بحرینی به توافق موجب مداخلۀ عربستان میشود.
رسیدن دو
مداخله در بحرین به وضوح استراتژی سعودی را به نمایش میگذارد .پس از بیثمر ماندن
مشوقهای شورای همکاری برای رفع بحران بحرین و ساکت کردن معترضان ،مداخله در
چارچوب نهادی شورا آغاز میشود و ادعای تهدید ایران علیه بحرین مطرح و در رسانههای
عربی پررنگ میشود .به عالوه مداخله در بحرین اصوالً برای رویارویی با خواست تغییر
و پاسخگوییِ حداقلی به خواست معترضان صورت میگیرد .البته برخی برآنند که نیروهای
بحرینی توان سرکوب اعتراضات را داشتند ،زیرا بحرینیها اص ً
ال از نیروهای ضدشورش
خود بهره نگرفتند ،اما اعزام نیروهای سپر جزیره به اصرار عربستان و با هدف ارسال
پیامهایی به رقبای منطقهای (ایران) صورت گرفت( .الراشد ،۲۰۱۱ ،الرشید۲۰۱۱ ،ب)
پس از گذشت روز خشم عربستان و نیز پایان اولتیماتوم مورد ادعا ،نیروهای عربستان و
امارات ،زیر چتر شورای همکاری خلیج فارس ،وارد بحرین شده و به سرکوب معترضان
پرداختند .در این میان سعودیها با تکیه بر رسانههای منطقهای خویش و در راستای توجیه
مداخلۀ سپر جزیره ،بحرین را مورد تهدید مداخلۀ ایران نشان میدادند و ورود نیروهای
سپر جزیره به بحرین را بر این مبنا توجیه میکردند .این امر در راستای توجیه حقوقی
ورود نیروها به بحرین صورت میگرفت ،زیرا بنا بر اساسنامۀ سپر جزیره ،اعضا تنها در
برابر تهدید خارجی مجوز مداخله به سود کشور مورد تهدید مییافتند .اما کویت اعالم کرد
به دلیل عدم وجود تهدید خارجی ،حاضر به اعزام نیرو نیست و قطر و عمان نیز در این
مداخله شرکت نکردند .بدین ترتیب مبنای حقوقی مورد ادعای عربستان برای مداخله در
بحرین ،حتی از سوی اعضای شورای همکاری رد شد.
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متهم شدن ایران به تهدید امنیت بحرین و همکاری اپوزیسیون بحرین با ایران برای
سرنگونی حکومت حتی از سوی برخی چهرههای رسانهای عربستان به وضوح رد شد.
«عبدالرحمن الراشد» ،سردبیر سابق «الشرق األوسط» و مدیر سابق تلویزیون« العربیه»
در مقالهای در الشرق االوسط نوشت« :نمیخواهم در [نظر] کسانی که هر جنبشی را توطئهگونه
میدانند شریک باشم ،زیرا شیعیان بحرین یک گروه ایرانی نیستند و معترضان گروهی از سپاه پاسداران
و یا حزباهلل لبنان نیستند .کسانی که مشکل را به این تهمتها خالصه میکنند کمکی به فهم مسئله

نمیکنند( ».الراشد)2011 ،

در واقع تحرک سعودیها در بحرین و مطرح ساختن تهدید ایران و مقابله با معترضان
و مخالفان بحرینی ،جملگی در چارچوب استراتژی این کشور قابل تبیین است .پرداخت
کمکهای مالی و سپس سرکوب ،متحول ساختن تمرکز بر مطالبات معترضان به تهدید
خارجی و مقاومت حداکثری در برابر فشارهای خارجی برای انجام اصالحات و وادار
ساختن کشورهای شورای همکاری به همراهی با استراتژی سعودی ،جملگی از اجزای
استراتژی نوظهور عربستان میباشد.
استراتژی سعودی و یمن

یمن در نگاه استراتژیک عربستان ،از جایگاه برجستهای در مجاورت این کشور برخوردار
است .موقعیت جغرافیایی یمن و نوع روابطۀ آن با عربستان در دههها و سالهای گذشته،
این کشور را از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان در سطح کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس قرار میدهد .در واقع یمن ،با توجه به جمعیت و پتانسیلهای موجود،
بزرگترین رقیب عربستان در شبه جزیره و نیز بزرگترین تهدید بالقوه در برابر جایگاه
عربستان در این زیرمنطقه به حساب میآید ( .صادقی و احمدیان )1389 ،این امر از جمله دالیل
مخالفت با عضویت یمن در شورای همکاری میباشد .به عالوه ،به همین دلیل در تمامی
بحرانها و تحوالت یمن در دهههای گذشته ،عربستان بازیگری فعال و اثرگذار بوده است.
یمن از زمان وحدت در  1990از جمله کشورهای بحرانخیز خاورمیانه بوده است.
افزون بر جنگ تجزیۀ  ،1994زد و خوردهای مرزی با عربستان ،جنگهای ششگانه با
حوثیها ،مبارزه با «حراک» تجزیهطلبی در جنوب و مبارزه با القاعده در طول این سالها
در این کشور در جریان بوده است .چالشهای مذکور افزون بر تضعیف دولت یمن و قرار
دادن آن در آستانۀ ورشکستگی ،نگرانیهای عمدهای در سطوح منطقهای و بینالمللی در
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مورد آیندۀ یمن برانگیخت .این نگرانیها از جمله دالیل دخالت عربستان در دورِ شش ِم
جنگ صعده به حمایت از دولت یمن و برای مرتفع ساختن بحران شمال این کشور بود.
پیش از بحران فراگیر  ،2011یمن شاهد اعتصابهای ممتد نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان
و تعدادی از فعاالن در اعتراض به اصالح قانون اساسی برای فراهم آوردن امکان نامزدی
مجدد علی عبداهلل صالح – رئیس جمهور یمن به مدت  32سال  -بود.
این اعتصابها زمینۀ مناسبی برای گسترش اعتراضات مردمی فراهم ساخته بود اما
اعتراضات فراگیر مستقل از احزاب اپوزیسیون آغاز شد .آغاز بحران فراگیر یمن که با
سقوط مبارک در مصر همراه شد ،نگرانیهای گستردهای را در ریاض برانگیخت .سعودیها
که به تازگی بزرگترین متحد خاورمیانهای خود را از دست داده بودند ،با خطر دیگری
تسری این دگرگونیها به خاک خود روبرو شدند .اما پس از
در جنوب (یمن) و نیز خطر ّ
غالب آمدن بر اعتراضات داخلی و بحران بحرین ،عربستان باز هم در چارچوب شورای
همکاری ،ابتکاری برای حل و فصل بحران گستردۀ یمن مطرح ساخت .در واقع قیام یمن
تفاوتهای فراوانی با بحران بحرین داشت و امکان تحرک در این کشور بسان بحرین ،برای
میسر نبود.
عربستان ّ
در یمن برخالف بحرین ،معترضان از تمامی اقشار ،مذاهب و طبقات اجتماعی بودند؛
ِ
تحت تبعیض؛ اعتراضات را پیش میبردند و اهل
حال آنکه در بحرین اکثریت شیعیا ِن
سنت این کشور بیشتر رابطه خوبی با رژیم آل خلیفه دارند .جمعیت یمن از جمعیت
عربستان بیشتر است و درگیری نظامی در این کشور ،با توجه به ضعف ارتش عربستان
در جنگ محدود صعده علیه حوثیها ،مقدور نبود .افزون بر این ،عربستان در چارچوب
نهادی شورا و تحت عنوان «تهدید ایران» وارد بحرین شد ،در مورد یمن نخست آنکه
چارچوب نهادی مشترکی وجود نداشت و به عالوه تهدید خارجی (حتی تهدید بیاساسی
چون تهدید ایران) ،وجود نداشت .بدین ترتیب نوع سیاست عربستان در قبال یمن ،کام ً
ال
با بحرین متفاوت بود.
محور سیاست سعودیها در یمن ،برقراری ارتباطی قوی با رهبران اپوزیسیون یمن برای
کنترل اوضاع آن کشور ،پس از کنارهگیری علی عبداهلل صالح میباشد .در واقع سعودیها
با قدرتمندترین رهبران اپوزیسیون حزب اسالمگرای اصالح ارتباط نیرومندی دارند .به
ِ
ناپذیری بقای صالح در قدرت ،درصدد
نظر میرسد عربستان با توجه به آشکار شدن امکان
پیشبرد سناریویی در یمن است که بر مبنای آن متحدانش در یمن به قدرت رسیده و
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دگرگونیها را از این طریق تا حدودی کنترل کنند .این نوع سیاست در مص ِر پس از مبارک
نیز دنبال میشود .ارایۀ کمک مالی هنگفت به مصر و تالش برای برقراری رابطۀ مناسب
با نخبگان جدید حاکم بر این کشور ،با هدف اثرگذاری بر سیاست خارجی قاهره در
خاورمیانه صورت میگیرد.
روابط ریاض  -واشنگتن

روابط هفت دهه ِ
ای ایاالت متحده و عربستان ،بر مبنای نفت و به عنوان رابطه بزرگترین
تولید کننده و بزرگترین مصرف کنندۀ نفت در جهان ،تعریف میشد .تولید نفت و ثبات
قیمت آن و نقش عربستان به عنوان تولیدکنندۀ شناور و ثبات دهنده در بازار جهانی نفت،
این کشور را به متحدی استراتژیک برای ایاالت متحده تبدیل کرد و در نتیجه حفظ امنیت
این پادشاهی ،به یکی از منافع حیاتی واشنگتن تبدیل شد .البته جایگاه عربستان در جهان
عرب و جهان اسالم نیز در رویکرد راهبردی آمریکا نسبت به عربستان ،بسیار با اهمیت
تلقی میشود.
«مضاوی الرشید» ،اندیشمند عربستانی ،مینویسد« :هستۀ محاسبات استراتژیک واشنگتن و

لندن در مورد عربستان سعودی ،با واقعگرایی و عملگرایی بر این نکته تأکید دارد که جایگزینی [مناسب
برای رژیم سعودی] وجود ندارد .اما رژیمهای اقتدارگرا فضایی برای رشد رهبری جایگزین سیاسی ایجاد

نمیکنند – زیرا اگر چنین کنند دیگر اقتدارگرا نخواهند بود .بدین ترتیب ،منطق سیاست غربی ،پشتیبانی

پیوسته از نخبگان سعودی و تضمین "ثبات" آن کشور میباشد» )Al-Rasheed, 2011(.به عبارتی
غرب بیتوجه به شیوۀ حکمرانی و ابزارهای حکومت سعودی ،حفظ ثبات و امنیت عربستان
را همواره دنبال کرده است.
پس از  ۱۱سپتامبر  ،۲۰۰۱دگرگونیهایی در روابط واشنگتن با ریاض صورت گرفت و
به فشارهایی انجامید که آمریکا برای پیشبرد اصالحات سیاسی و اجتماعی بر رژیم سعودی
وارد ساخت .مجموعۀ این فشارها در قالب چند ابتکار ،که شاخصترین آنها ابتکار
ِ
سیاست نوین و ابتکارهای واشنگتن برای پیشبرد
خاورمیانۀ بزرگ بود ،اعمال شد .اما این
اصالحات در خاورمیانه ،افزون بر مشکالتی که در پرداختن به مسایل مربوط به اصالحات
در خاورمیانه داشتند ،در تعامل با رژیمهای حاکم بر کشورهای عربی نیز با مشکالت اساسی
روبرو شدند( .نک ویتس )1390 ،امری که طبع ًا بر سیاست نوین اوباما در منطقه اثرگذار بود.
دولت اوباما با توجه به مسایل عدیدۀ پیشروی آمریکا در خاورمیانه ،در ژوئن  ،۲۰۰۹در
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سخنرانی معروف خود در قاهره خطاب به جهان اسالم ،رسم ًا با اعالم اینکه هر کشور باید
با توجه به شرایط خاص خود قدم در راه اصالحات سیاسی و آزادسازی بگذارد ،به وضوح
از سیاست دستورالعمل آزادی بوش دست کشید؛ ()Obama's Speech in Cairo, 2009
سیاستی که کاربرد زور را برای روی کار آوردن نظامهای دموکراتیک تجویز میکرد .البته
این عقبنشینی اوباما به معنای دوری وی از پیشبرد اصالحات در خاورمیانه نبود ،بلکه بنابر
سنت حزب دموکرات ،فشارها برای پیشبرد چنین اصالحاتی ،البته بدون تهدید ،ادامه یافت.
اما قیامهای عربی ،موضع ایاالت متحده در قبال متحدان خاورمیانهای خویش را تغییر داد.
سخنرانی اوباما در می  ،۲۰۱۱تردید اندکی در مورد جهتگیری نوین سیاست آمریکا در
خاورمیانه بر جای گذاشت .وی به صراحت از متحدان خود در یمن و بحرین انتقاد کرد ،اما
مسئلۀ عربستان مسکوت ماند .عدم اشاره به دگرگونیهای عربستان دو دلیل اساسی داشت:
نخست آنکه اعتراضات در این کشور بسیار محدود بود و به سرعت کنترل شد و به سرعت
در میان سایر قیامهای گستردۀ عربی و اخبار و تحلیلهای مربوط به آنها ،ناپدید شد .دوم
آنکه دگرگونیهای خاورمیانه ،تأثیری بر میزان اهمیت عربستان و نفت آن و جایگاه و
سیاست این کشور در بازار جهانی نفت نداشته است .عربستان همچنان برای واشنگتن مهم
است و در آینده نیز مهم خواهد بود.
با این حال و به رغم عدم یاد کردن از عربستان ،برخی برآنند که اوباما به طور غیرمستقیم
پیامهایی برای عربستان ارسال کرد .اوباما اعالم کرد که «حمایت از اصالحات در منطقه مورد
توجه قانون ما قرار ندارد – امروز من این را روشن میسازم که این امر اولویتی اساسی میباشد که باید به

اعمال واقعی ترجمه شود» 1.در واقع ایاالت متحده برای اولین بار حرکت در راستای منافع خود
را با بهرهگیری از ابزارهای دموکراتیک در پی گرفته است .پس از روشن شدن خطرات
حمایت از اقتدارگرایان برای منافع آمریکا ،این کشور حمایت از اصالح و آزادسازی را ابزار
مناسب تحقق اهداف خود در منطقه میداند .در واقع پیگیری منافع استراتژیک ،برخالف
گذشته ،از طریق فشار برای پیشبرد ارزشهای دموکراتیک و حمایت از خواستههای مردمی
از سوی واشنگتن دنبال میشود.
اما سعودیها سیاست نوین اوباما را ناشی از درک ناقص وی از حقایق جهان عرب
میدانند .حاکمان سعودی معتقدند که پشتیبانی ایاالت متحده از دموکراسی ،سادهلوحانه،
خطرناک و تهدیدی وجودی علیه پادشاهیهای خلیج فارس است .از این منظر ،سعودیها
 -1سخنرانی  ١٦می  ٢٠١١اوباما دربارۀ «بهار عربی».
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اوباما را نه به عنوان یک متحد ،بلکه به عنوان یک تهدید مینگرند )Indyk, 2011( .ریاض
در حال ترسیم سیاستی مستقل از واشنگتن است تا در صورت مواجه شدن با تحوالتی
به حجم قیام مصر و رویگردانی واشنگتن از آل سعود و یا سایر کشورهای عضو شورای
همکاری ،بتواند خود به مقابله با بحران بپردازد .پیشتر گزارشهایی در مورد اتخاذ تدابیری
برای ورود سربازان پاکستانی برای سرکوب قیام گستردۀ احتمالی در کشورهای شورای
همکاری منتشر شد.
«سعودیها نشانههایی در این معنا میفرستند که اگر ایاالت متحده از دموکراسی [در خاورمیانه] حمایت
کند ،دیگر نمیتواند بر پیوندش با ریاض (نفت) حساب کند )Nasr, 2011( ».در واقع استراتژی
اتخاذ شده از سوی عربستان برای رویارویی با قیامهای عربی ،بزرگترین چالش در مقابل
جهتگیری نوین ایاالت متحده میباشد .تاکنون هر دو طرف از گسترش اختالفات خود
در مورد تحوالت منطقه امتناع کردهاند ،اما با توجه به گسترش موج تغییر در جهان عرب،
به نظر میرسد در آینده چالشهای روابط ریاض – واشنگتن بیش از پیش نمودار شود.
نتیجهگیری

عربستان سعودی بر اساس اهداف و اولویتهای سیاست خارجی خویش به تعامل
با تحوالت موسوم به بهار عربی پرداخت .از جمله فوریترین اهداف سیاست خارجی
عربستان حفظ ثبات و امنیت کشورهای واقع در شبه جزیره عرب است .به نحوی که
عربستان امنیت این کشورها را جزیی از امنیت ملی خویش میداند و هرگونه تهدید داخلی
و یا خارجی علیه رژیمهای حاکم بر این کشورها را تهدیدی حیاتی علیه امنیت و استمرار
حکمرانی آل سعود میداند.
با آغاز اعتراضات در کشورهای عربی ،تسری این موج به کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس پیشبینی میشد .با این حال به دلیل برخورداری اکثر این کشورها از
توان مالی باال ،شیوۀ مقابلۀ آنها با اعتراضات متفاوت از کشورهای غیر رانتیر بود.
عربستان از جمله کشورهایی بود که تجمعاتی اعتراضآمیز – هرچند محدود – به خود
دید .رژیم سعودی با آمیزهای از رشوه و سرکوب ،توانست بر خطر گسترش و فراگیری
این تجمعات فایق آید .با این حال در کشورهای اطراف عربستان ،قیامهای مردمی تأثیرات
ژرفی بر نظامهای بحرین و یمن گذاشت و ریاض از ترس تسری این دگرگونیها به خاک
خود ،به مداخله در بحرین و طرح ابتکاری برای مرتفع ساختن بحران در یمن پرداخت.
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در واقع دو دورۀ مشخص در تعامل عربستان با اعتراضات خاورمیانه قابل تفکیک است:
نخست دورهای که عربستان در قبال بحران مصر واکنش نشان میداد و در تالش بود از
گسترش اعتراضات داخلی جلوگیری کند؛ و دوم دورهای که ریاض فعاالنه برای مقابله
با قیامهای عربی در کشورهای همجوار وارد عمل شد .مداخله در بحرین ،ابتکار شورای
همکاری برای یمن و طرح پیوستن اردن و مغرب به این شورا در راستای استراتژی در حال
ظهور عربستان برای مقابله با قیامهای عربی صورت گرفت.
با توجه به اینکه جهتگیریهای آمریکا و عربستان نسبت به تحوالت در برخی از
کشورهای عربی منطقه در تناقض است ،این احتمال وجود دارد که استراتژی نوین ریاض،
موجب تقابل عربستان با سیاستهای اتخاذ شده از سوی واشنگتن در برخی از کشورها
شود .ایاالت متحده به وضوح در سخنرانی می  ۲۰۱۱اوباما در مورد «بهار عربی» ،از
سیاست پیشین خود – که در ژوئن  ۲۰۰۹در قاهره مطرح شد و بر مبنای آن ایاالت متحده
دستورالعمل آزادی بوش را کنار گذاشت – به سود قیامهای عربی که این بار در جهت
منافع واشنگتن ارزیابی میشود ،عبور کرد .این امر میتواند موجب چالش جدید در روابط
با ایاالت متحده شود.
این چالش و برونداد آن میتواند تأثیری منفی بر روابط دیرپای واشنگتن – ریاض
بگذارد و این امر احتماالت چندی را پیشروی چینش و توازن نیروها در خاورمیانۀ آینده
ِ
تالش بسیارِ دو طرف –
قرار میدهد .این تضاد استراتژیک بین دو متحد دیرین – به رغم
نمیتواند برای مدتی طوالنی مخفی باقی بماند .با بروز این اختالفات ،آیندۀ روابط واشنگتن
– ریاض طبع ًا متفاوت از گذشتۀ آن خواهد بود.
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This paper has in mind to investigate the strategic move of the Saudi Arabia's Government
vis-à-vis recent popular uprisings in the Arab world. Putting Saudi Arabia's national priorities
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