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چکیده
سـعودي سیاسـت خـارجی    در طی بیش از دو دهه گذشته، دولت عربسـتان 

هاي مترتب در منطقـه  انفعالی و حفظ وضع موجود در هر شرایطی و هزینه
اسـت. عملکـرد دولـت    انداز استراتژیک خـود دور سـاخته  را به مرور از چشم

سعودي از زمان پایان رسـمی و غیررسـمی ایـن دو جنـگ سـرد و      عربستان
هـاي اجتمـاعی در جهـان    باالخص اقدامات این کشور در رابطـه بـا جنـبش   

هـاي انفعـالی بـا    گر جایگزینی سیاستعرب، به طور مشخص و بارزي تجلی
زدن وضع موجود در صـورت  قدمی در برهمگرایانه و پیشهاي کنشسیاست
ر بـودن آن اسـت. سـئوال مقالـه ایـن اسـت کـه چـه الزامـات و          پذیتوجیه
سعودي را به سوي ایفاي نقش بازیگر کنشگر و فعال در هایی عربستانمولفه

تر بر معادالت قدرت در صـحنه  سطح منطقه و تالش براي تأثیرگذاري فزون
است. فرضیه مقاله بر ایـن ایـده اسـتوار    داخلی کشورهاي منطقه سوق داده

به دنبال افول جنگ سرد عربـی در سـطح منطقـه و پایـان جنـگ      است که 
الملل که محو خطـر موجـودیتی علیـه عربسـتان را     سرد در سطح نظام بین

سعودي سیاست بسط نفـوذ  زد، در طی بیش از دو دهه گذشته عربستانرقم
هـاي اجتمـاعی   هاي موردنظر را که در بستر جنـبش سیاسی و اشاعه ارزش

تـر را پیـدا کـرده بـود،     عـرب فرصـت تجلـی وسـیع    گرفتـه در جهـان  شکل
است.گرفتهپی
عربیسـم، محـور   المللـی، پـان  جنگ سـرد عربـی، جنـگ سـرد بـین     : هاي کلیديواژه

کار، محور رادیکال، چتر امنیتیمحافظه
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مقدمه
سـعودي  ، رهبران سیاسی عربسـتان 1932گیري پادشاهی متحد در سال از زمان شکل

هـاي خـود قراردادنـد.    مایـه سیاسـت  اي را بـن طلب ثبات در محیط داخلی و منطقه
ساختار سیاسی حاکم از همان ابتداي تشکیل، باالترین اولویت یعنـی بقـاي سیسـتم    

هایی کـه  شیدن و تداوم ارزشیافت. استحکام بخسیاسی را در تحقق دو هدف دست
بودنـد.  اي است، در دستورکار قرارگرفتـه از نظر تاریخی برخودار از مشروعیت توده

دهـی  ها در سامانروي خواهان حاکمیت آن ارزشرهبران مذهبی و سیاسی به همین
اي نیز رهبـران سیاسـی، حفـظ وضـع     اند. در قلمرو منطقهبه مناسبات اجتماعی بوده

سعودي براي ترین گزینه ترسیم کردند. رهبران عربستاناي خود مطلوبموجود را بر
هاي مادي و ارزشی به ایـن  دستیابی به این دو نیاز حیاتی، با توجه به کیفیت ظرفیت

تـرین مسـیر اسـت. فضـاي     جانبه بـا امریکـا مطلـوب   نتیجه رسیدند که نزدیکی همه
یگران استعماري پـس از جنـگ دوم   اي به دنبال تحلیل جایگاه بازالمللی و منطقهبین

تـري  زد که این نزدیکی اهمیت وسـیع سعودي به طوري رقمشرایط را براي عربستان
یافت.  

عربیسم به گفتمان حاکم و شویم که پانبا به قدرت رسیدن ناصر، شاهد این می
عربیسم از نقـش بسـیار   ها، ایده پانشود. براي دههمشروع در جهان عرب تبدیل می

شـود.  دادن بـه روابـط بـین کشـورهاي عـرب برخـوردار مـی       کننده در شـکل تعیین
ایـدئولوژي در تعـارض کامـل بـا     عربیسم و رهبران ایـن  هاي مورد استناد پانارزش
عربیسـم، رهبـران عربسـتان را بـا خطـر      هاي رهبران عربستان قرارداشت. پـان ارزش

موجودیتی روبرو کرد و آنان براي حفـظ سـاختار قـدرت سیاسـی و تـداوم وضـع       
شدت انفعـالی را  موجود بیش از پیش، به امریکا نزدیک شدند و سیاست خارجی به
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هاي متمادي سبب شد که عربسـتان در جنـاح   ی براي دههگرفتند. جنگ سرد عربپی
عرب در جناح رادیکال به ایفاي نقش بپردازند.  کار و کشورهاي پانمحافظه

همراه با جنگ سرد عربی که موجودیت عربسـتان را بـه چـالش کشـیده بـود،      
الملل وجودداشـت کـه بـه طـور غیرمسـتقیم و نیـابتی       جنگ سرد در سطح نظام بین

هـاي اتحـاد جمـاهیر شـوروي، نـوع      کـرد. ارزش عربستان را تهدید مـی موجودیت 
بخـش رفتارهـاي   گرفته شده که حیـات هاي این کشور در منطقه و اهداف پیائتالف

هـاي  داري بودنـد، سـاختار سیاسـی و ارزش   اي رهبـر جبهـه ضدسـرمایه   خاورمیانه
بخش مناسبات اجتماعی در عربستان را تهدیدي جدي کردند.  هویت
هاي خود نمـود کـه بـه    پذیريالمللی، عربستان را متوجه آسیبین واقعیت بینا

اي و تر با امریکا و تالش مستمرتر براي حفـظ ثبـات منطقـه   ضرورت نزدیکی وسیع
اي را بـراي رهبـران سـعودي گریزناپذیرسـاخت. حـذف      هاي انفعالی منطقهسیاست

م و بـه حاشـیه رفـتن رهبـران     عربیسالمللی، افول پانشوروي از صحنه معادالت بین
عرب فرصت را براي عربستان به وجـودآورد کـه بسـط نفـوذ سیاسـی و اشـاعه       پان

هـاي انفعـالی   هاي خود قراردهد، سیاستنظر را سرلوحه سیاستهاي مطلوبارزش
سازد. امریکا نیز به لحاظ منـابع عظـیم نفـت    را به کناري بگذارد و کنشگري را پیشه

تـر  تمرار توان باالي صنعتی غرب ضروري است و از همه مهـم عربستان که براي اس
کننده عربستان در ثبات قیمت نفت و ثبات جریان مداوم سوخت فسیلی، نقش تعیین
هاي علنی و ضمنی خود قدرت مانور فراوانی براي این کشـور بـه وجـود    با حمایت

است. آورده
بسـتان سـعودي را بـه    هـایی عر این است که چه الزامات و مولفـه سئوال مقاله

تـر بـر   اي و تـالش بـراي تأثیرگـذاري فـزون    سوي ایفاي نقش بازیگر کنشگر منطقه
است. معادالت قدرت در صحنه داخلی کشورهاي منطقه سوق داده

به این ایده استواراست که به دنبـال افـول جنـگ سـرد عربـی در      فرضیه مقاله
للی که محـو خطـر موجـودیتی    المسطح منطقه و پایان جنگ سرد در سطح نظام بین

سـعودي سیاسـت   زد، در طی بیش از دو دهه گذشـته عربسـتان  علیه عربستان را رقم
هـاي اجتمـاعی   هاي موردنظر را که در بستر جنبشبسط نفوذ سیاسی و اشاعه ارزش

گرفته است.  تر را پیدا کرده بود، پیگرفته در جهان عرب فرصت تجلی وسیعشکل
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ن موجودیتی (به حیات ادامه دادن) عربستانعربیسم: دشم. پان1
آنچه از شفافیت تئوریک و وجاهت عملیاتی فزاینده برخورداراسـت، ایـن واقعیـت    
است که کاهش یا افزایش استعداد براي ایفاي نقـش بـازیگر تأثیرگـذار، تـا حـدود      

المللی است. این ظرافـت بـه  اي و بینهاي داخلی، منطقهوسیعی تابع عملکرد مولفه
هـاي قـرن   نمایـد. در آغـازین سـال   گري میشکل بارزي در رابطه با عربستان جلوه

تـر  عربیسم به هموارسـازي وسـیع  هاي نمادین پانویکم، سقوط یکی از جلوهبیست
تـر و تأثیرگـذاري   اي با قدرت مـانور فـراوان  مسیر ورود عربستان به معادالت منطقه

امیان به صـحنه قـدرت سیاسـی در جهـان     تر کمک بالمنازعی نمود. ورود نظفزاینده
هاي استعماري اروپـایی بـه ضـرورت    عرب که به دنبال به حاشیه رانده شدن قدرت

الملل از اعتبار برخوردارشـد، در بطـن نضـج گـرفتن     شدن ساختار نظام بیندوقطبی
1932سعود معروف به عبدالعزیز، در سال پذیر شد. ابنعربیسم امکانهاي پانارزش
، بر اریکه قـدرت مسـتقر   1953را به یک پادشاهی متحد تبدیل کرد و تا سال کشور 

سعود به تحکـیم  اي، خانواده آلها فارغ از هرگونه تهدید مهم منطقهبود. در این سال
تـرین  کـارترین و سـنتی  هـاي یکـی از محافظـه   موقعیت داخلی خود پرداخت و پایه

هاي مستقر در خاورمیانه مستحکم شد.  حکومت
خروج عبدالعزیز از قدرت همزمان با ورود افسران جوان به قدرت سیاسـی در  
مصر شد. مصر به سمبل قدرت سیاسی در جهان عرب و جمال عبدالناصر به طالیـه  

سعودي در موضع عربیسم تبدیل شدند. از این مقطع زمانی است که عربستاندار پان
ان عـرب قرارگرفـت. اگـر    هـاي سیاسـی در جهـ   انفعالی در معادالت قدرت و بازي

تـر مـوقعیتی را   را به عنوان یک استثناء در نظر بگیـریم، کـم  1973تحریم نفتی سال 
توانیم ذکر کنیم که عربستان را در جایگاه یک کنشگر به نمایش بگذارد. در طول می
هاي متمادي که کلید آن با حوادث مصر زده شد، رهبران و کشورهاي طرفـدار،  دهه
ها را در جهان عـرب ترسـیم   ها و ایدهها، اولویتگیرياند که جهتودهعربیسم بپان
ساختند. دخالت نظامی مصر در بحران یمن در مرزهاي عربستان براي این کشور می

انـد کـه حـداقل قـدرت     خوردهاي رقمگونهبه وضوح مشخص ساخت که شرایط به
فعالی وجود دارد. ترین میزان احتمال براي دورشدن از جایگاه انمانور و کم
سـاز در  هاي هویتها مولفهعربسیم که درطول دهههاي حیات بخش پانارزش
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شدند، در تعارض کامل با مبـانی  هاي عرب محسوب میگستره سیاسی و در خیابان
هاي اجتماعی عربستان قرارداشتند. ماهیت ساختار سیاسـی  ارزشی حکومت و ستون

بات اجتماعی و تعریف حاکم از منافع ملـی در  دهی مناسهاي مسئول سامانو ارزش
هاي آن در عربستان اساساً و به طورکلی در قطـب متفـاوت و متعـارض    تمامی جنبه

عربیسـم و  است. به همین روي از همان آغاز به صحنه آمـدن پـان  عربیسم بودهبا پان
ن در هـا و ابـزار قرارگـرفت   وجاهت یافتن آن به عنوان ایدئولوژي بسیج کننـده تـوده  

جایگاه نخبه حاکم، رهبران پادشاهی عربسـتان خطـر موجـودیتی را در قامـت ایـن      
ایدئولوژي یافتند. پرواضح است که عربستان به عنوان یک بازیگر، همیشه در رقابت 
با کشورهاي دیگر منطقه باشد که با توجه بـه جایگـاه متفـاوت کشـورها، متحـدین      

ف متمـایز در رابطـه بـا همسـایگان، یـک      اي، تعارض منافع و اهدامختلف فرامنطقه
اجتناب گریزناپذیر ترسیم شود. 

آورد و آن هم تهدید موجودیتی علیه عربیسم کیفیت متفاوتی را به صحنهاما پان
عربستان بود. کشورهاي رقیب عربسـتان هـدف را کـاهش نقـش و نفـوذ عربسـتان       

بـه چـالش گرفتـه بـود.     عربیسم، موجودیت کشور رابودند، در حالی که پانقرارداده
عربیسـم، در اوج رقابـت   دخالت نظامی مصر به رهبري جمال عبدالناصر سمبل پـان 

هاي غرب و شرق در مجاورت مرزهاي عربستان، براي رهبران این کشور بـه  قدرت
خطر افتادن موجودیت را به شدت پررنگ نمود. 

، نمـاد تمـام   عربیسم عربستان را هدف قرارداده بـود؛ چـرا کـه ایـن کشـور     پان
دانسـت و علـت   رفت که این ایـدئولوژي آنهـا را مـذموم مـی    چیزهایی به شمار می

عربیسـم بـه   بردن آنها ترسیم ساخته بود. در دهه پنجاه پانوجودي خود را در از بین
رهبري جمال عبدالناصر، عربستان را به جهت منابع عظیم نفتی براي خود و نهضت 

سـاز تلقـی کـرد و بـر همـین      ار کلیدي و سرنوشتگرفته در جهان عرب، بسیشکل
ها شکل عربها در قبال این کشور از همان آغاز به وسیله پاناساس بود که سیاست
عربیسـم کـه جمـال عبدالناصـر در دهـه      بخش پانهاي حیاتخصمانه گرفت. ستون

و این که اعراب از اقیانوس اطلس تـا دریـاي  » گرایی عربملی«پنجاه سمبل آن بود 
و ستیز علیـه غـرب   » اصول سوسیالیسم«عرب یک ملت واحد هستند، نگاه مثبت به 

عربیسم به اواخـر قـرن نـوزدهم در جهـان عـرب      بود. البته توجه شود که سابقه پان
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طلبانـۀ خـود   سازي نیات استقاللعلی در تالش براي پیادهرسد و حتی حسین بنمی
محور حرکت خـود قـرارداد و در ایـن    علیه امپراتوري عثمانی، آن را بکار گرفت و 

آورد. (بـه دسـت  1915رابطه حتی حمایت انگلستان را نیز در چهارچوب قـرارداد  
Milton- Edwards, 2006 : 58 (

عربسم را از دهه پنجاه بـه بعـد متمـایز از دوران قبلـی کـرد، ماهیـت       آنچه پان
نخبگان را ترسیم ساخت. ها و آن است؛ به این معنا که نقشه راه براي توده» جنبشی«

عربیسـم در  آورد. از سـوي دیگـر، پـان   بخشی را به دستعربیسم خصلت آگاهیپان
دوران جنگ سرد در دو شکل کامالً متفاوت از گذشته به صحنه آمـد. در بعضـی از   
مناطق در شکل کامالً فردمحور متجلی شـد کـه جمـال عبدالناصـر، قـذافی، صـدام       

د در نظر گرفتـه شـوند. در بعضـی از جوامـع هـم در      حسین و اسد نمادهاي آن بای
شکل سازمانی و تشکیالتی، خود را متجلی ساخت که حزب بعث سـوریه و عـراق   

را باید در این چهارچوب به تصویر کشید.  
ــان ــده پ ــالش ویژگــی متمایزکنن ــگ دوم و ت ــان جن ــد از پای ــاي عربیســم بع ه

انگلسـتان در تأسـیس دولـت    ستیزي آن است. محوریـت طلبانه، همانا غرباستقالل
هاي فلسـطینی و شکسـت اعـراب در جلـوگیري از ایـن اقـدام در       یهود در سرزمین

اي به وضـوح  عربیسم را جهتی به شدت ضدغربی و خمیرمایه، پان1948جنگ سال 
عربیسم به دنبال به قدرت رسیدن ناصر بـه خـوبی   گیري پانرادیکال اعطا نمود. اوج

هاي عـرب و روشـنفکران خاورمیانـه عربـی در رابطـه بـا       دههاي تونمایانگر دغدغه
هاي عرب در دستان دولت تازه تأسـیس شـده بـود.    اعالمیه بالفور و شکست ارتش

عربیسم مجرایی شد که رادیکالیسم به گفتمان مشروع و بسیج کننده تبدیل شود، پان
مند بود.تر از آن بهرهعربیسم در گذشته کمهاي مختلف پانکه شکل

کار در برابر محور رادیکال . جنگ سرد عربی: محور محافظه2
عربستان از زمان به قدرت رسیدن ناصر بـه طـور فزاینـده و مـداومی آمـاج پیکـان       

گرایـی و  گرایـی، غـرب  کـاري، مـذهبی  عربیسم شـد. عربسـتان سـمبل محافظـه    پان
م آنهـا را نفـی   عربیسـ هایی بودنـد کـه پـان   ستیزي بود. اینها تماماً ارزشسوسیالیسم

ماندگی و عدم وحدت در جهان عـرب را برخاسـته از حضـور ایـن     کرد و عقبمی
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دانست. در ایـن دوران، مصـر بـه رهبـري جمـال عبدالناصـر و       عناصر در منطقه می
هـایی را دنبـال کردنـد کـه در جهـت تخریـب       نظارت فیصل سیاستعربستان تحت

ل متوجـه بـود کـه مصـر سـرنگونی      هاي مستقر در دو کشور بنا شده بود. فیصرژیم
است و ناصر هم آگـاه  اي خود قراردادهمایه سیاست خاورمیانهخانواده سلطنتی را بن

بود که دسترسی به منابع نفت عربستان و کنترل این منابع او را بـه قـدرت بالمنـازع    
آورد کـه بـا تکیـه بـر     کند و ایـن امکـان را بـراي او فـراهم مـی     در منطقه تبدیل می

هاي باالتر و کارآمدتر، تمامی معادالت سنتی قدرت در خاورمیانه را بـه هـم   یتظرف
آورد. بریزد و نظمی نوین فراهم

عرب بعـد از پایـان جنـگ دوم دنبـال آن بودنـد،      آنچه رهبران و تشکیالت پان
دادن به نظمی متفاوت در منطقه بود، نظمی که براساس محوریت ملت عـرب،  حیات

باشد. براي ناصـر بـه عنـوان سـمبل     ستیزي بنا شدهلیسم و غربسکوالریسم، سوسیا
ترین سد در راه رسیدن به این هاي دهه شصت، مهمعربیسم در دهه پنجاه تا نیمهپان

سو منـابع عظـیم نفتـی خـود را     سعودي بود. این کشور از یکهدف، همانا عربستان
گـر، کـامالً تـابع    کـرد و از سـویی دی  عـرب هزینـه نمـی   هاي پـان براي تحقق ارزش

سـوري  -هاي ضدسوسیالیستی، ضـدرادیکال، ضدفلسـطینی و ضدمصـري    سیاست
کـاري و  جهان غرب بـود. نـزاع بـین عربسـتان و مصـر کـه یکـی سـمبل محافظـه         

گیـري  ستیزي بود، منجـر بـه شـکل   گرایی و دیگري سمبل رادیکالیسم و غربغرب
,Ajamiشد. (» جنگ سرد عربی«دورانی شد که موسوم به  1999 : 9 (

ها و روشنفکران جهان عـرب حـس   ، هرچند که براي توده1967شکست سال 
تـري را  تحقیر را به وجودآورد، ولیکن براي رهبران عربستان فضاي زیستی مناسـب 

دار یافـت و از  زد. جمال عبدالناصر اقتـدار و وجاهـت معنـوي خـود را خدشـه     رقم
ذاري او بـر محـیط سیاسـی جهـان     هاي عرب و تأثیرگـ صالبت رهبري او بر خیابان

، فرصـت را ایجـاد   1970شد. خروج جمال عبدالناصر در سال عرب به شدت کاسته
عرب پا به صحنه بگذارنـد. معمـر قـذافی کـه در سـال      هاي جدید پانکرد که چهره

قدرت را از ید یک سلطان بیمـار در لیبـی خـارج نمـوده و حـافظ اسـد کـه        1969
االترین مقام اجرایی سوریه دسـت یافتـه بـود، بـه عنـوان      زمان با مرگ ناصر به بهم

هـاي قبـل،   عـرب، بـه ماننـد جمـال عبدالناصـر در طـول دهـه       قهرمانان جدید پـان 
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سعودي را به عنوان نماد حضور غرب به رهبري امریکا در جهـان عـرب و   عربستان
یعنـی  عربیسمگانه پانکاري و مانع اصلی در برابر محورهاي سهستون اصلی محافظه

هاي خود سـپردند. آنچـه   گرایی عرب به آماج حملهسکوالریسم، سوسیالیسم و ملی
عربیسم دوران جنگ ها علیه عربستان را وزن بیشتري اعطا و به پانعربحمالت پان

عربیسم اواخر قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم برندگی سرد در مقام مقایسه با پان
رد، قرارگرفتن آن در مـتن دشـمنی کـالن ایـدئولوژیک     کتري اعطا میو تمرکز فزون

اي عـرب شـکل منطقـه   امریکا و شوروي بود. جنگ سرد بین عربستان و رهبران پان
سـو  شد. در یکداري محسوب میشده نزاع ایدئولوژیک دوقطب کمونیسم و سرمایه

چون و چراي غرب را براي خود تضمین سعودي قرارداشت که حمایت بیعربستان
هـاي  وده بود و در سوي دیگر ناصر، قذافی، اسد و صدام بودند کـه در طـی دهـه   نم

پنجاه و شصت (ناصر) هفتادوهشتاد (قذافی و اسد) و هشتاد ( قـذافی و صـدام)، از   
هاي وسیع تسلیحاتی و سیاسی اتحادجمـاهیر شـوروي برخـوردار بودنـد. در     کمک

کاري ي معارضه با محافظهچون و چراهاي پنجاه و شصت، رهبر مصر سمبل بیدهه
عربستان بود و در دهه هفتاد، این نقش بیشتر برعهده اسد و قـذافی بـود و در دهـه    
هشتاد، این وظیفه صدام حسین بود کـه پـرچم ناسیونالیسـم عـرب، سکوالریسـم و      

امریکاستیزي را بردوش بگیرد. 
ه همانطور که دخالت نظامی مصر در یمن در دهه شصـت، عربسـتان را متوجـ   

عربیسـم  پذیر بودن خـود و خطـر موجـودیتی کـه از جانـب ایـدئولوزي پـان       آسیب
اش بود نمود، حضور نیروهاي عراقی در مجـاورت مرزهـایش در کویـت بـه     متوجه

عربیسـم در طـول دهـه    وضوح براي عربستان مشخص نمود که هرچند قهرمانان پان
عوض شده اند، ولیکن خطر موجودیتی همچنان پابرجاست.  

هـاي  عرب از همان آغاز خواهان ایجاد هویتی متفاوت و چهارچوبران پانرهب
ترین حضور اي بودند که کمنوین براي منطقه بودند. اینان دنبال شکلی از نظم منطقه

ترین نقـش سیاسـی بـراي نظامیـان و اعتبـار بیشـتر بـراي اصـول         براي غرب، فزون
هـاي پادشـاهی در منطقـه،    یـم سکوالریسم و سوسیالیسم و تا حد امکان نـابودي رژ 

هـا چـه از   هایی که در طول دهـه مخصوصاً عربستان را به ارمغان آورد. تمامی تالش
نظر سازمانی و چه از بعدسیاسی، حتی قبل از کودتاي نظامیان در مصر که به وسـیله  
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عـرب را در  هـایی از نگـرش پـان   عـرب صـورت گرفـت، همگـی جنبـه     رهبران پان
ــوده ــا، نبرداشــت. ت ــق را از وراي  ه ــه اف ــتمدارانی ک ــان، روشــنفکران و سیاس خبگ

در وراي ایـده  «نگریستند، نظمـی متفـاوت را خواهـان بودنـد. حتـی      عربیسم میپان
». اي قرارداشـت قرارداد امنیت جمعی اتحادیه عرب هم بینش یک نظم نـوین منطقـه  

)Dorran, 1999: 195 .(
جودداشـت. کشـوري کـه در    گیري این نظم، دو سد و مانع اصلی وبراي شکل

کـرد،  عـرب احسـاس مـی   هاي پانترین احساس خطر را از سوي ارزشمنطقه فزون
سعودي بود. عربستان به لحاظ منابع وسیع انرژي و ایفاي نقـش بـه عنـوان    عربستان

عـرب بـه دسـت آوردن و در    کاري در جهان عرب، از نظر رهبران پانقطب محافظه
روي بخش بناي اتحاد عرب بود. به همـین تون حیاتترین ساختیار گرفتنش محوري

عـرب و تبلیغـات مخـرب در سـطح     بود که عربستان در مرکز حمالت رهبـران پـان  
منطقه قرارگرفت. با توجه به این واقعیات بود که عربسـتان در بخـش اعظـم دوران    

هـاي خـود را   جنگ سرد در موضع انفعالی قرارداشت و در چهارچوب آن، سیاست
ها در کنار دشـمن  عربکرد. براي پانطه با معادالت قدرت در منطقه تنظیم میدر راب
ترین بازیگر خصـم  اي یعنی عربستان، توجه معطوف به امریکا به عنوان مطرحمنطقه

هاي حضور امریکا در منطقه بود کـه  اي بود. از دید بسیاري عربستان دروازهفرامنطقه
گرفتن جامعه واحـد عربـی بـود.    ب و شکلاش جلوگیري از اتحاد اعراهدف اصلی

اش را در قامـت ناصـر و   رشـدونمو کـرد و رهبـري   1948که بعد از » جنبش اتحاد«
1967کـه بـه دنبـال شکسـت سـال      » پیامدهاي اخالقی«حزب بعث سوریه یافت و 

,Larouiحادث شد، ( 1976, VIII  امریکا را البته به دالیل کامالً متفاوت مانع اصلی بـر (
ها قلمداد ساختند و به تبـع آن  ها و شکستتقاء جوامع عربی و مسئول کاستیسر ار

کـرد،  انداز امریکا در منطقه را اجرا مـی هاي تفرقهعربستان را که از نظر آنان سیاست
شایسته نابودي یافتند.  

. ثبات به مثابه امنیت: تفاهم عربستان و امریکا 3
، تمامی پادشـاهان ایـن   1932متحد در سال از زمان تبدیل عربستان به یک پادشاهی 

کشور به درجات متفاوت همکاري و وابستگی به امریکا را به عنـوان یـک اصـل و    
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که نفت بـه وسـیله کمپـانی    1938اند. از سال قانون طالیی دنبال و اعتبار اعطا کرده
را یـک اسـتثناء   1973شد، تا به امروز در صـورتی کـه تحـریم نفتـی     شورون کشف

هاي متمادي از دید بسیاري، عربستان کلیتی فراتـر از یـک   کنیم، براي دههمحسوب
,Baerشـد. ( محسـوب نمـی  » هـاي نفتـی امریکـا   اي غـول شعبه منطقه« 2003: XVIII (

امامحققاً براي درك روابط و فهم کیفیت تعامالت عربستان و امریکا نیاز بـه ترسـیم   
و عربسـتان هـر دو بـه شـدت بـه      تر است. در این تصویر امریکـا  یک تصویر کالن

کند. اما یـک  گري میاي جلوهیکدیگر وابسته هستند و تنیدگی منافع به طرز فزاینده
نکته باید کامالً در نظر گرفته شود که اهمیـت حیـاتی بـه پویـایی روابـط امریکـا و       

هاي متمادي کـه تـاکنون هشـت    کند. روابط دو کشور در طول دههعربستان اعطا می
است که شـاید در روابـط   گیرد، از ثبات و تعادل نسبی برخودار بودهر برمیدهه را د

باشد. اي مشهود بودهتر کشور خاورمیانهامریکا با کم
رهبران امریکا و پادشاهان عربستان باالخص بعد از به قدرت رسیدن ناصـر در  

عربیسم به گفتمان غالب سیاسی در جهـان عـرب، بـر یـک نکتـه      مصر و تبدیل پان
مند از قدرت چندبعـدي و برخـوردار از   نظر داشتند: امریکا به جهت اینکه بهرهاتفاق

دادن احتمـالی متحـدي   ل از دستحضور جهانی است، توان مدیریت شرایط، به دنبا
به نام عربستان را دارا است، در حالی که پادشاهان عربستان به نیکی آگاه هستند کـه  

هـاي داخلـی، چـه در رابطـه بـا      بدون حمایـت امریکـا چـه در رابطـه بـا سیاسـت      
هاي سیاسی بـین بـازیگران   اي و چه در رابطه با معادالت و بازيهاي منطقهسیاست

رسد قادر باشند سـریر قـدرت را حفـظ    جهانی بسیار بعید به نظر میبزرگ و مطرح
کنند.  

تـرین چالشـی را متوجـه اصـل     کدام کـم تاکنون، هیچ1932شاهان عربستان از 
هـا در  کشـی اند. از همان آغاز، خطناپذیري امریکا براي بقاي سلطنت ننمودهاجتناب

است. ایـن  خص و بدون شبهه بودهها از نظر راهبران عربستان کامالً مشتمامی حیطه
نظر پادشاهان عربستان در خصوص آشکار و محرز بـودن  شفافیت موضوع و اجماع

تـرین میـزان تالطـم را    است که روابط دو کشور کماهمیت کلیدي امریکا باعث شده
آورد. از سوي دیگر، ساختار قدرت سیاسی در امریکا از فرانکلین روزولت به صحنه

تشویق به حمایت از متحدین در جنگ جهانی دوم نمود تا به امـروز  که عربستان را
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بدون توجه به این که کدامین حزب عنان کنترل قدرت را در کشور در دست داشـته  
اسـت، بـا   است، به جهت این که آگاه به نیاز موجودیتی عربسـتان بـه امریکـا بـوده    

تی پرداخته است.  ترین میزان ابهام و تشویق به طراحی روابط پادشاهی نفکم
المللـی و پـس از   به دنبال آغاز نزاع ایدئولوژیکی در سطح کالن در صحنه بـین 

گیـري نـزاع ایـدئولوژیکی در سـطح     آن و به فاضـله زمـانی نـه چنـدان دور شـکل     
اي، عربستان به این موضوع وقوف یافت که بقاي نظام سیاسی در کشور متـأثر  منطقه

ت. جنگ سرد برخاسته از تعـارض کمونیسـم و   از دو جنگ سرد جهانی و عربی اس
عربیســم متمایــل بــه داري و جنــگ ســرد عربــی برخاســته از تعــارض پــانســرمایه

کاري متمایل بـه حفـظ وضـع موجـود، موجودیـت پادشـاهی       رادیکالیسم و محافظه
بـود. بـا توجـه بـه ایـن      عربستان را البته به درجات متفاوت دچـار مخـاطره سـاخته   

یـافتن اولویـت   اي عربستان در چهارچوب محوریـت یاست منطقهواقعیات بود که س
ثبات در مرزهاي این کشور و به طور کلی خاورمیانه ترسیم شد.  

کـرد. بقـاي سیسـتم    طلـب مـی  عربستان ثبات را براي تداوم حاکمیت سـلطنت 
اي اسـت.  سیاسی، براي رهبران کشور واضح بود که به شدت متکی به ثبـات مطنقـه  

پـذیري  و ماهیت به شدت سنتی معادالت قدرت در کشور، آسـیب کیفیت حکومت 
آورد. بـراي  اي بـه ارمغـان مـی   دار شـدن ثبـات منطقـه   فراوانی را در صورت خدشه

محـرز  1932گیـري پادشـاهی متحـد در سـال     رهبران کشور از همـان زمـان شـکل   
ه بخش تداوم حکومت در داخل، ارتقاء و دفاع هماست که عنصر کلیدي حیاتبوده

گیرندگان اي نیز براي تصمیممحور است. در صحنه منطقههاي مذهبجانبه از ارزش
سعود کمـک فـراوان و شـایان    عربستانی پرواضح بود که آنچه به تداوم حکومت آل

گـاه ادعـا   کند، همانـا حفـظ وضـع موجـود اسـت. دولـت عربسـتان هـیچ        توجه می
انسانی است کـه بسـیاري از   هاي فردي و حقوقاست که هدفش ارتقاء آزادينکرده

اند. هـدف عربسـتان از همـان    رهبران منطقه در شعارهاي خود آنها را پررنگ ساخته
ارتقاء اسالم، تضـمین ثبـات و بنیـان نهـادن     «یافتن پادشاهی متحد همانا آغاز حیات

,Lippman». (فرهنگ اطاعت بوده است 2012: 13 (
زدن حفـظ وضـع موجـود و حیـات     ها بـرهم عرببا توجه به این که هدف پان

اسـت، بـراي عربسـتان    بخشیدن به شکل مطلوب نظم در گستره جهان عـرب بـوده  
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پرواضح بود که حفظ ثبات به مثابه امنیت سیستم سیاسی قلمداد شود. در دو سـوي  
حـاکم بـود، در   زدن معـادالت سـنتی   جنگ سرد عربی، جناح رادیکال خواهان برهم

هـاي مـادي و ارزشـی    کـار سـعی بـر حفـظ تمـامی مولفـه      حالی که جناح محافظـه 
بخش بقایش داشت. با توجه به عدم تـوازن قـدرت بـین کشـورهاي طرفـدار      تداوم

کار به رهبري عربستان باالخص در قلمـرو نظـامی،   عربیسم و کشورهاي محافظهپان
یعنی مصر، لیبی، سوریه و عراق که پرواضح بود که کشورهاي طرفدار اتحاد اعراب

هاي متفـاوت آن  نظر منابع در شکلهاي جهان عرب بودند، از نقطهترین قطبمطرح
از ظرفیت باالتري براي ایجاد تحول در منطقه برخوردارباشند؛ عربستان به ضرورت 

اي هاي انفعالی و محتاطانه را سـرلوحه اقـدامات منطقـه   این واقعیات بود که سیاست
بود. ود قرار دادهخ

اي بـود، بـر ایـن پایـه     سیاست امریکا که سد نفوذ شوروي و متحـدین منطقـه  
قرارداشت که با تمـام وجـود سـعی شـود در منـاطق نفـوذ امریکـا و بـاالخص در         
خاورمیانه عربی، تنش ایجاد نشود. اگر جنگ سرد عربی، عربسـتان را بـه ضـرورت    

المللـی هـم امریکـا را    ات جنگ سرد بینطرفدار حفظ وضع موجود کرده بود، الزام
هـا، امریکـا خواهـان اصـالحات     طرفدار پروپا قرص ثبات نموده بود. برخالف چپ

بطئی در منطقه و به شدت مخـالف انقـالب بـود. در فراینـد اصـالحات، نیروهـاي       
پردازند، درحالی کـه  ها و معادالت به ایفاي نقش میزنیکار و سنتی در چانهمحافظه
کنـد.  در اولین گام، نیروها و مدافعان وضع موجود را از صـحنه خـارج مـی   انقالب

مالحظات برخاسته از نزاع ایدئولوژیکی در صحنه گیتـی، امریکـا را بـه ایـن نتیجـه      
ترین خطر براي منافع امریکـا و دوسـتانش در منطقـه    ثباتی، بزرگرسانده بود که بی

است.  
اي بـه هـر قیمتـی حتـی بـه قیمـت       هکرد که ثبات منطقـ منافع امریکا حکم می

شـود.  هاي اجتماعی پاس داشـته ترین ساختارهاي سیاسی و گروهحمایت از قهقرایی
هـاي  هـاي ایـدئولوژیکی و نظـامی رژیـم    عربستان نیز به ضرورت هراس از ظرفیت

تحـول  «کـرد. امریکـا   اي را دنبـال نمـی  عرب، هدفی جز حفظ ثبات به هر شـیوه پان
,Cook» (غیرتکاملی 2007: ترین چالش براي خود ثباتی است، بزرگ) را که مبناي بی1
هـا،  کرد. در این نقطه است که از همان آغاز، همسویی اهداف و سیاسـت قلمداد می
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داد. البته تر سوقامریکا و عربستان را به طور طبیعی به سوي یکدیگر به شدتی فزون
اي بات براي دو بازیگر منطقـه توجه شود که در سطح کالن دالیل گرایش به سوي ث

کـرد. امریکـا رهبـري جهـان غـرب را برعهـده داشـت و        اي تفاوت مـی و فرامنطقه
شد.  اي محسوب نمیعربستان در شکل وسیع آن فراتر از یک بازیگر منطقه

عربستان خواهان ثبات بـود؛ چراکـه امنیـت خـود را در بطـن آن قابـل تحقـق        
سعود به مثابه امنیت بـراي عربسـتان بـود.    اده آلیافت. تداوم قدرت و بقاي خانومی

داري، خواهان تـداوم جریـان آزاد   امریکا به عنوان رهبر جهان غرب و سمبل سرمایه
است. امریکا از همان آغاز کشـف نفـت در سـال    و بدون وقفه نفت از عربستان بوده

هـاي ، متوجه اهمیت عربستان براي تعـالی اقتصـادي و تـداوم حرکـت چـرخ     1938
است. امریکا ثبات را خواهان بود تا جریـان نفـت از عربسـتان    صنعت در غرب بوده

به غرب قطع نشود و عربستان ثبات را دغدغه اصلی خود قرارداده بود تـا امنیـت را   
براي خود تضمین کند. نیاز عربستان به امنیت و وظیفه امریکا به عنوان رهبر جهـان  

تی به انرژي، تنیدگی منافع دو کشـور را  غرب براي سیراب کردن عطش جوامع صنع
ناپذیر براي تـداوم  ناپذیر ساخت. امریکا به خاطر نفت، حفظ ثبات را اجتناباجتناب

ساختار سیاسی عربستان متصور شد و عربستان نیز براي امنیت خود گریـز ناپـذیري   
را نیاز به ثبات را احساس کرد. امریکا نفت را کلید توسعه غـرب و عربسـتان نفـت    

هـاي  کلید امنیت خود یافت. نفت هرچنـد بـا عملکردهـاي متفـاوت و برداشـت     شاه
متمایز، تنیدگی منافع امریکا و عربستان را حیات بخشید. 

. معامله نفت در برابر چتر امنیتی 4
کشف نفت در سرزمینی که وسعت آن هشتصد و شصت و پـنج هـزار مایـل مربـع     

ت و یک چهـارم ذخـایر ثابـت شـده  نفـت      یعنی بیشتر از یک پنجم خاك امریکاس
,Bronsonجهـان را در اختیـار دارد، (   2006: ) اهمیـت بالمنـازع بـراي عربسـتان در     3

معادالت جهانی امریکا به ارمغان آورد. توجه به این نکته باید جلـب شـود کـه سـه     
کننده نفت امریکا یعنی مکزیک، ونزوئال و کانادا در نیمکره غربیکشور اصلی تأمین

کنـد  هستند و عربستان تنها هشت درصد از کل نفت مصـرفی امریکـا را تـأمین مـی    
)Baer, 2003: XXVIتـرین تولیدکننـده نفـت    ) و اینکه امریکا خود در دهه پنجاه بزرگ
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,Goodsteinجهان بود. ( 2005: 23 (
داري تـرین قـدرت اقتصـادي جهـان سـرمایه     عربستان داراي اعتبار براي بزرگ

نیمی از ظرفیت تولید مازاد جهان در اختیار این کشور است که حـدود  است؛ چراکه 
باشد. این ویژگی عربستان از اهمیت فـراوان برخـوردار   سه میلیون بشکه در روز می

داري ها به شدت وابسته به این متغیر است. پویایی اقتصاد سـرمایه است. ثبات قیمت
ر قلمروي که از نظـر زبیگینـو   است. د» هاثبات قیمت«غرب به شدت متکی به اصل 

,Gardner» (قوس بحران«برژژینسکی  2008: کننـده  ) نامیـده شـده اسـت و مـنعکس    2
گیرندگان در قلمرو سیاست خارجی امریکا است، اهمیت برداشت بسیاري از تصمیم

شود. ها بسیار حیاتی محسوب میثبات قیمت
جانبـه از عربسـتان   مایت همهها بوده که امریکا حبا توجه به نیاز به ثبات قیمت

مشی خود در رابطه با این کشور قرارداد. به عنـوان رهبـر   را از همان آغاز، بنیان خط
حـال امریکـا   داري و مسئول نظم جهانی که ماهیتاً لیبرال است، در عینجهان سرمایه

شـود کـه جریـان    است. این نیز هنگامی حادث مـی » اصل ثبات نفت«ملزم به تداوم 
توانـایی در بازدارنـدگی،   «فت به غرب مواجه با مـانع نشـود. ثبـات نفـت در     آزاد ن

,Yetive». (گیردممانعت و مهار تهدیدات علیه عرضه نفت شکل می 2004: 6 (
، از همـان آغـاز تبـدیل    »ثبـات قیمـت نفـت   «در عرضـه و  » ثبات نفت«نیاز به 

متقابـل را بـه   ناپـذیر منـابع  عربستان بـه یـک کشـور تولیدکننـده، تنیـدگی جـدایی      
اسـت. امریکـا بـه عنـوان کشـور      وجودآورد. این روابط متکی بر معامله متقابل بوده

داري گریزي جز این نداردکه عرصه مداوم نفـت و ثبـات قیمـت ایـن     سمبل سرمایه
کاالي حیاتی را تضمین نماید. عربستان بـه جهـت گسـتردگی ذخیـره ثابـت شـده،       

ترین تولیدکننده نفت جهان، تن در جایگاه بزرگظرفیت باالي تولید مازاد و قرارگرف
داري جهـان برخورداراسـت. بـه    از نقش کلیدي در عملکرد مطلوب سیستم سـرمایه 

همین روي بوده که امریکا کـه واردات محـدودي از عربسـتان دارد، وظیفـه حیـاتی      
براي خود ترسیم کرده است که امنیت این کشور را تضمین نمایـد. اصـل بنیـادي و    

» نفت در برابر امنیـت « دهنده روابط دو کشور امریکا و عربستان، همانا ایز شکلمتم
,Hartاست. (بوده 1998: XI (

عربستان در تمامی دوران جنگ سرد و پس از آن منبع قابل اعتماد تأمین انرژي 
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داري غربـی  هاي قابل قبول و غیرمخرب بـراي سیسـتم سـرمایه   براي غرب به قیمت
هـایی کـه جهـان عـرب شـیفته گفتمـان       رابر نیز امریکا در طول دهـه است. در ببوده
سـعود تـأمین نمـود. رهبـران مطـرح      عربیسم بود، امنیـت را بـراي پادشـاهی آل   پان
عرب تا زمان سقوط شوروي یعنی ناصر، قذافی، اسـد و صـدام، عربسـتان را بـه     پان

پادشـاهی و  کـار  جهت ماهیت غیرسکوالر جامعه، ساختار سیاسی به شدت محافظـه 
همکاري همه جانبه با امریکا هدف اصلی براي نابودي در دستورکار خـود قـرارداده   

عـرب را در برابـر عربسـتان    هاي نظامی و ایدئولوژي نافذ، رهبران پانبودند. ظرفیت
در موضع بسیار قدرتمندي قرارداده بود و بـه همـین روي عربسـتان در طـول ایـن      

پرداخت.  به ایفاي نقش میها کامالً در موضع تدافعیسال
این و اقعیت عربستان را به شدت متکی به امریکا بـراي تـأمین امنیـت سـاخته     
بود. نفت عربستان در برابر تضمین امنیت به وسـیله امریکـا از دهـه پنجـاه بـه بعـد       

اسـت.  دادن به ماهیت روابط استراتژیک دو کشور بودههمیشه اصل اساسی در شکل
نگ به عنوان منبع اصلی توسعه زندگی صنعتی تـا زمـان محـوري    ساستفاده از زغال

شدن جایگاه نفت به عنوان منبع اصلی انرژي، نقش اساسی در توسعه صنعتی غـرب  
هاي وسیع اقتصادي در غرب بازي کرد. اما نفت به عنـوان منبـع اصـلی    و دگرگونی

توسـعه اقتصـادي   انرژي از اوایل قرن بیستم به بعد، به عنوان یک ابزار اساسی براي
است. برعکس غرب، کشور عربسـتان از انـرژي   انداز رهبران عربستان نبودهدر چشم

است.  فسیلی در وهله اول به عنوان ابزاري براي تضمین امنیت خود بهره گرفته
هاي سـنتی قـدرت سیاسـی متحـول و     زغال سنگ در اروپا کمک کرد تا شکل
رابطه با عربستان، حفظ اقتـدار سـنتی و   توسعه صنعتی حادث شود، در حالی که در 

ساختار سیاسی حاکم از طریق ابزاري به نـام نفـت امکـان پذیرشـده اسـت. انـرژي       
است. گیري دموکراسی را به صحنه آوردهها و امکانات شکلفسیلی محققاً محدویت

هـاي  انرژي فسیلی کمک کـرده کـه محـدودیت   «در رابطه با عربستان باید گفت که 
,Mitchell». (به صحنه آیددموکراسی  2011: ) این بدان معناست که حکومت با توجه 1

به درآمدهاي وسیع نفتی نیازي به گرفتن مالیات از مردم ندارد و بـه همـین جهـت،    
پردازند، ابزار فشار مالی بـراي وادارکـردن حکومـت    مردم به لحاظ اینکه مالیات نمی

به حرکت به سوي دموکراسی را ندارند.  
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ي فسیلی در وهله اول استفاده شده تا امنیت عربستان و بـه عبـارت دیگـر    انرژ
تـر شـود. در مقابـل نفـت     کار و ناآشنا به دموکراسی مستحکمساختار سنتی، محافظه

,Bronson» (چتر امنیتی«عربستان، امریکا براي این کشور  2006: ) به وجـودآورد. در  3
طن آن ظرفیت باال براي تولید قطعـات  بسیاري از کشورها، توسعه صنعتی را که در ب

شـود، مسـیر اسـتفاده از منـابع در اختیـار قراردادنـد.       نظامی به ضرورت حادث مـی 
عربستان برعکس مسیري متفاوت را دنبال کرده است. براي بسیاري دست یافتن بـه  

کنـد.  توسعه صنعتی، استعداد فراوانی براي پاسداري از امنیت و تحقق آن ایجاد مـی 
ترین منبع در اختیار یعنـی نفـت را اسـتفاده کـرد تـا      ان برخالف این ایده مهمعربست

سعود همیشه ایـن نکتـه محـرز    براي خود امنیت را از امریکا بخرد. براي خانواده آل
فراتـر از ایجـاد ثـروت و توسـعه     «بوده است که ظرفیت و قدرت نفـت در اختیـار   

تان بـراي دفـاع ملـی و تضـمین     حال سالح برترین عربساقتصاد است. نفت در عین
,Cooper». (امنیت و بقا است 2001: وبستان بـین  ) در دوران جنگ سرد، این نوع بده3

عربیسـم را  سعود به سـالمت خطـر پـان   امریکا و عربستان اجازه داد که پادشاهی آل
سر بگذارد. پشت

. جوهره روابط ویژه: نفت در برابر امنیت 5
کلیـد  2010جتماعی در جهان عرب که از اواخـر سـال   هاي ابه صحنه آمدن جنبش

اي اسـت. عربسـتان در طـی    خورد، به وضوح تمام نمایشگر شـرایط جدیـد منطقـه   
عربیسـم  هاي متمادي، به جهت هراسی که از خصم ایدئولوژیکی خود یعنی پاندهه

امـا  یافت.هاي انفعالی را تنها گزینه در برابر خود میداشت، در بیشتر مواقع سیاست
اي به یکباره شرایط به شدت متفاوتی و از سـوي  المللی و منطقهدو رویداد مهم بین

دیگر به شدت مطلوبی را براي عربستان رقم زدند. سقوط نظام کمونیستی به رهبري 
عربیسم را از بین بـرد و  المللی متحد پاناتحاد جماهیر شوروي، به یکباره محیط بین

عـرب از نظـر نظـامی و    بازمانـده رهبـران بـزرگ پـان    نابودي ماشین جنگی آخرین 
جمعیتی به وسیله امریکاي حامی امنیتی عربستان در صـحراي کویـت، بـه سـرعتی     

عربیسم را نیز مضمحل کرد. اي همسو با پانباورنکردنی محیط منطقه
این دو حادثه بزرگ تقریباً همزمان، معادالت قدرت مستقر در منطقـه را کـامالً   
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ها عربستان را به یـک  اي که در طول دههالمللی و منطقهخت. محیط بیندگرگون سا
بازیگر منفعل تبدیل کرده و هراس موجودیتی براي رهبران این کشور را حیات داده 
بودند، نابود شدند و محیط مستعد براي ایفاگري نقش بازیگر نافذ در جهـان عـرب   

ر امنیت که منتقدان عربسـتان آن را  آوردند. اصل نفت در برابرا براي عربستان فراهم
,Vitalisنامنـد، ( مـی » روابط ویژه«و دوستان این کشور آن را » معامله« 2009: XXVIII (

اي) و خطـر  عربیسـم (دشـمن منطقـه   اجازه داد که عربستان خطـر موجـودیتی پـان   
سر بگذارد. المللی) را به سالمت پشتکمونیسم (دشمن بین

ل اشاره شد، پادشاهی عربستان از همـان آغـاز سـه    همانطور که در صفحات قب
هـاي وهـابی در منطقـه و در جهـان     هدف کلیدي را دنبال کرده است: ارتقـاء ارزش 

اسالم، تضمین ثبات در منطقه و بنیان نهادن فرهنـگ اطاعـت در کشـور. از صـحنه     
عربیسـم بـه عنـوان گفتمـان غالـب در جهـان عـرب و اضـمحالل         خارج شدن پـان 

هـاي نظـامی و   ر صحنه جهـانی، بـه یکبـاره دو دشـمنی را کـه ظرفیـت      کمونیسم د
ایدئولوژیکی به خطر انداختن عربستان را داشتند، از بین برد. از این زمـان، فرصـت   

هاي انفعـالی  براي عربستان ایجاد شد تا به یک بازیگر کنشگر تبدیل شود و سیاست
هاي وهابی از ایـن  شاعه ارزشگانه باالخص ارا کنار بگذارد. دنبال کردن اهداف سه

گیـرد. بـا   سـعودي قرارمـی  اي عربسـتان هاي منطقهدهه است که در سرلوحه سیاست
، امریکـا متحـد امنیتـی عربسـتان بـه نافـذترین بـازیگر        1991توجه به اینکه از سال 

اي المللی و منطقـه اي در معادالت جهان عرب تبدیل شده است، شرایط بینفرامنطقه
تـر عربسـتان و بسـتر مسـاعدتر بـراي      آفرینـی فـزون  تر براي نقشببه شدت مطلو

است.  هاي وهابی به وجود آمدهگیري اهداف و باالخص اشاعه ارزشپی
بخـش  هاي حیات، به جهت ماهیت و ارزش1991نظم حیات یافته بعد از سال 

د آن این امکان را فراهم آورده است که امریکا به اصلی فراتر از حفظ وضـع موجـو  
گـرفتن تـنش بـه ضـرورت تضـعیف      در منطقه فکر کند. با توجه به ایـن کـه شـکل   

موقعیت نیروهاي طرفدار غرب و یا ساختارهاي قدرت همسـو بـا امریکـا بـه طـور      
هـاي بـزرگ   تر براي قدرتاتوماتیک به مانند دوران جنگ سرد، منجر به نقش فزون

کا به ایـن توجـه کنـد کـه     ساز این شده است که امریشود، سببمخالف امریکا نمی
هاي منسوب به لیبرالیسم را در تعارض با منافع خـود نیابـد. بـه همـین     اشاعه ارزش
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هـاي  جانبه از سیستمهاي بعد از سقوط نظام دوقطبی، حمایت همهروي در طی دهه
اقتدارگر (تنها به صرف این که آنها متحد امریکا هستند) را در صورتی که بـا منـافع   

حمایـت از  «...باشد، بـه کنـاري گذاشـته و بـه     جهانی او همسویی داشتهاي و منطقه
,Halabi». (داري و دموکراسی پرداخته استسرمایه 2009: XI   در همـین چهـارچوب (

دسـتورکار  «در دو دهه اخیر حیات یافت و » صنعت اشاعه دموکراسی«است که بوده
هشـت سـال دوران   کننده سیاسـت خـارجی امریکـا در    به اصل تعریف» دموکراسی

خواهان در کاخ سفید تبدیل شد. صدارت جمهوري
در حالی که خاورمیانه عربی قلب سیاست اشـاعه دموکراسـی امریکـا در طـی     

هـاي مـورد   است اما در مورد عربستان، با وجـود ایـن کـه ارزش   هاي اخیر بودهدهه
ن تالشـی را  ترینظرش کامالً در تعارض با اصول بینادي دموکراسی است، امریکا کم

است. اماشاهد هسـتیم کـه   دادن این کشور به سوي دموکراسی انجام ندادهبراي سوق
حمایت امریکا از نیروهاي خارجی مخالف نظام حاکم سوریه کـه در مرزهـاي ایـن    
کشور با ترکیه مستقر هستند، تا حدود وسـیعی در چهـارچوب بهانـه امریکـا بـراي      

شود.  اشاعه دموکراسی توجیه می
کـارترین کشـورهاي عـرب کـه     ترین و محافظهستان به عنوان یکی از سنتیعرب

تـرین فشـار از   آورد، کـم هاي دموکراتیک به صحنه مـی بیشترین تعارض را با ارزش
سوي امریکا را متحمل شده تا به سوي یک نظام دموکراتیـک گـام بـردارد. اکثریـت     

ــه     ــه در حادث ــرادي ک ــاق اف ــه اتف ــب ب ــت دا 11قری ــپتامبر دس ــاع  س ــتند، از اتب ش
سعودي بودند. تعداد کثیري از نیروهاي خارجی کـه در عـراق و در منـاطق    عربستان

بودنـد.  سعودي گسیل شدهنشین، نیروهاي امریکایی را از بین بردند، از عربستانسنی
در پاکسـتان، بـه وسـیله    » مدرسـه «هاي موسـوم بـه   بودجه مالی بسیاري از مجموعه

بسیاري از طالبان که در پاکستان علیه حکومـت مرکـزي در   شود. عربستان تأمین می
جنگند و یا به کشتار نیروهاي غربی و دولتی در افغانسـتان دسـت   اي میمناطق قبیله

التحصیالن این مدارس هستند. با وجود تمامی این واقعیات، دولـت  زنند، از فارغمی
ن در زمینـه اشـاعه   ترین تغییر سیاسـت را از حکومـت پادشـاهی عربسـتا    امریکا کم

است. البته از نظـر دولتمـردان امریکـایی خـواه از حـزب      هاي وهابی خواستهارزش
خواه، این سیاست کامالً قابل دفاع است.  دموکرات و یا جمهوري
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درصد نفت روز ثابت شده دنیا را در بردارند و ایـن  25منابع نفت عربستان که 
شود یکی تولیـد ایـن کشـور    ا استفاده میواقعیت که از هر پنج بشکه نفت که در دنی

اسـت.  ستیزي عربستان نمودهاست، امریکا را کامالً غیرحساس به واقعیت دموکراسی
کار و نیروهایی است که تعریـف بـه   هاي سنتی محافظهعربستان حامی اصلی ارزش

کنند. امریکا به جهت اهمیت فراوانی که براي هاي وهابی میشدت افراطی از ارزش
گرایــی و ت عربســتان قائـل اســت، در عمــل شـریک عربســتان در بسـط افــراط   نفـ 

هـایی کـه   هـاي مدرسـه  سـعود هزنیـه  خانواده آل«است. کاري در منطقه شدهمحافظه
اي کـه  طور که مدیریت مؤسسات خیریهکند می پردازد، همانها را تربیت میجهادي

,Baer». (کند در اختیار داردها را تأمین میمنابع مالی جهادي 2003: 205 (

. از انفعال به کنشگري: حفظ رژیم تا تغییر رژیم 6
رجی امریکا برخوداراست. بـه همـین   تان از جایگاه استراتژیکی در سیاست خاسعرب

روي امریکا با وجود این که اشـاعه دموکراسـی در خاورمیانـه را در دهـه اول قـرن      
ویکــم از اولویــت فزاینــده برخــوردار نمــوده بــود، بــا وضــوح فــراوان بــه  بیســت
هاي به گرایی و حمایت از ارزشانگاري نقش کلیدي عربستان در اشاعه افراطنادیده

، قـدرت  »ارتبـاط نفتـی  «است. این واقعیت یعنی کارانه وهابی پرداختهشدت محافظه
دادن به روندها در جهـت  اي و شکلمانور فراوانی براي عربستان در معادالت منطقه

است. برخالف دوران جنـگ سـرد عربـی، امـروزه     موردنظر این کشور فراهم نموده
حوالت بـین کشـورهاي   عربستان به یک بازیگر کنشگر نافذ در مدیریت حوادث و ت

است.  عرب و درون این کشورها تبدیل شده
هـا و  برخالف گذشته که عربستان امنیت خود را در وهله اول سدکردن فعالیت

کرد، امروزه امنیت براي رهبـران  عرب تعریف میهاي کشورها و رهبران پانسیاست
ي تضـمین  هـاي تـدافعی بـرا   اسـت. سیاسـت  سعودي تعریفی متفاوت یافتهعربستان

اسـت. فضـاي   هـاي تهـاجمی و کنشـگرایانه داده   مشـی امنیت، جاي خود را به خـط 
تازي است. یکهاي به شدت مستعد این تغییر استراتژي بودهالمللی و محیط منطقهبین

امریکا در صحنه جهانی که به دالیل متفاوت به چالش جـدي بـه وسـیله روسـیه و     
بـه وجـود آورده کـه اقـدامات عربسـتان و      اسـت، ایـن امکـان را    چین گرفتار نشده
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المللی مصون بمانـد.  هاي این کشور در منطقه تقریباً از انتقادهاي سیستم بینسیاست
عربیسـم و بـه حاشـیه رانـده شـدن      از بین رفتن اقتـدار و مشـروعیت گفتمـان پـان    

کشورهاي همتراز و یا قدرتمند در جهان عرب، منجر به ایجاد فضاي خـالی قـدرتی   
که عربستان امکان پرکردن آن را یافتـه اسـت. امریکـا در راسـتاي منـافع خـود       شده 

هاي امریکا سعودي حمایت کند؛ چراکه هزینهدریافته که از این نقش جدید عربستان
اسـت و در بسـیاري از مـوارد    هاي خود در منطقه کاهش دادهرا براي تحقق سیاست
شـود، منجـر بـه کـاهش     م مـی هـا بـه وسـیله عربسـتان انجـا     نیز چون این سیاسـت 

است.  هاي عرب شدههاي منفی به وسیله تودهواکنش
هاي اجتماعی در جهـان عـرب کـه از اواخـر سـال      در اوج حیات یافتن جنبش

کـار در  شروع شد، عربستان نقش بسیار فعالی را در دفاع از نیروهاي محافظـه 2010
در عین حال، عربستان است.هاي اجتماعی بازي کردهکشورهاي عرب درگیر جنبش

در بسیاري از مواقع موفق شده که با همسویی با امریکا و نیروهاي داخلـی، مـانع از   
هاي اجتماعی رادیکالیز شوند و بـه تحقـق اهـداف کـالن خـود      این شود که جنبش

یـافتن  سعودي در طـول حیـات  فراي تنها تغییر رهبران سیاسی موفق شوند. عربستان
ترین اثري از پاگرفتن حرکات جهان عرب، تاکنون شاهد کمهاي اجتماعی درجنبش
است.  طلبانه در داخل در مقام مقایسه با کشورهاي دیگر عرب بودهاصالح

کـار  عربستان نقش اصلی را در تحوالت یمن و بحرین به نفع نیروهاي محافظه
ي است. در حوادث لیبی، این عربستان بود کـه نقـش رهبـر   طرفدار غرب بازي کرده

کشورهاي عرب در فشار بر سازمان امنیت براي تصویب مجوز دخالـت خـارجی را   
هـا در پارلمـان ایـن کشـور کـه در      برعهده داشت. در مصر، حضور پرتعـداد سـلفی  

المسلمین را جمهور اخوانجایگاه دوم هستند و واقعیات اقتصادي که ضرورتاً رئیس
نور فراوانی را در اختیار پادشـاهی  کند، قدرت ماهاي مالی عربستان مینیازمند کمک

دهد تا به عنوان متحد کلیـدي عـرب امریکـا، در معـادالت سیاسـی      سعودي قرارمی
مصر به اثرگذاري بپردازد. 

ترین نماد عربستان به عنوان یک کشور کنشـگر نافـذ و اثرگـذار    محققاً برجسته
هاي آشکار این کشور براي تغییر رژیم در سوریه است. عربستان منابع همانا دخالت

مالی وسیعی را در اختیار نیروهاي داخلی و خارجی مخالف سیستم سیاسی سـوریه  
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اند اند و به جنگ مسلحانه اقدام کردههکه در مرزهاي این کشور با ترکیه اسکان گرفت
قرارداده است. این کشور به نمایندگی از طرف دیگر اعضاي اتحادیـه عـرب، فشـار    

است که به مانند لیبی، مجوز دخالت خارجی یـا  وسیعی را متوجه سازمان ملل نموده
آید.  تر حمله نظامی غرب فراهمبه عبارت ساده

ر برابر امنیت کـه اصـل بنیـادي شـکل دهنـده      معامله یا به عبارت دیگر نفت د
روابط امریکا و عربستان بوده است، در دوران جنگ سـرد عربـی کـه عصـر اقتـدار      

آورد که خطر موجودیتی را که بـا  ها بود، این امکان را براي عربستان فراهمعربپان
آن مواجه بود، از سربگذراند. چتـر امنیتـی امریکـا مـانع از ایـن شـد کـه پادشـاهی        
عربستان مستقیماً مورد تهاجم نظامی قراربگیرد و این اجازه را به عربستان داد که در 

عربیسم را با خشونت فـراوان نـابود سـازد؛    صحنه داخلی هرگونه تأثیرپذیري از پان
دار شدن حقوق بشـر و یـا فقـدان دموکراسـی     بدون این که غرب به انتقاد از خدشه

بپردازد. 
محـور بــود. دوران  ایـن دوران کـامالً تـدافعی و ثبـات    اسـتراتژي عربسـتان در   

هاي اجتماعی در جهان عـرب هسـتیم،   عربیسم و در عصري که شاهد جنبشپساپان
گرفته است؛ چرا که هـم  اي را پیعربستان استراتژي به شدت تهاجمی و کنشگرایانه

یسـم در  عربحمایت امریکا را دارا است و هم این که دیگر خطر امنیتی بـه نـام پـان   
قامت افرادي مانند ناصر، اسد، قذافی و صدام وجـود نـدارد. عربسـتان منبـع اصـلی      

کـاري در منطقـه اسـت، در    گرایی وهابی و مدافع اصـلی محافظـه  دهنده افراطحیات
بشـر  حالی که امریکا مداوماً صحبت از ضرورت اشاعه دموکراسی و دفاع از حقـوق 

ستان از نفت به عنوان کلید استراتژیک استفاده کند. عربدر منطقه خاورمیانه عربی می
آورد. در نیمه دوم قـرن بیسـتم،   است تا تضمین امنیتی از جانب امریکا به دستکرده

برد تا بـر خطـر موجـودیتی کـه بـا آن مواجـه بـود،        عربستان از این چتر امنیتی بهره
کرد.  میآید که به ضرورت، استراتژي تدافعی را طلبفائق

گیـرد  ویکم، عربستان از این چتر امنیتی بهره میهاي قرن بیستن دههدر آغازی
کارانه را در منطقـه تقویـت کنـد. ایـن اهـداف      هاي وهابی و اصول محافظهتا ارزش

نیازمند استراتژي تهاجمی است. دولت امریکا به دلیل پرواضـح اهمیـت اسـتراتژیک    
اسـت؛ هرچنـد کـه    کـرده نفت عربستان، به طور کامل از هر دو اسـتراتژي حمایـت  
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هایی است که درتعـارض کامـل بـا اصـول     استراتژي تهاجمی در طلب اشاعه ارزش
بنیادي حقوق بشر و دموکراسی هستند. کلید این تعـارض را محققـاً بایـد در منـابع     

وسیع انرژي فسیلی در گستره عربستان یافت.  
هـا  عمده جهـادي ها در مصر در دوران بعد از مبارك، نقشارتقاء جایگاه سلفی

هـاي وهـابی در   در سقوط رژیم قذافی و حضـور پررنـگ نیروهـاي طرفـدار ارزش    
عربیسم یعنی سوریه، از نظر دهنده پانهاي عمده حیاتائتالف مخالف یکی از قطب

قبولی در برابر اهمیت عربسـتان بـراي ثبـات عرصـه و ثبـات      هاي قابلامریکا هزینه
قیمت نفت هستند.  

گیرينتیجه
ویکـم، در قلمـرو   هاي آخر قرن بیستم و آغـاز قـرن بیسـت   سعودي در دههعربستان

اي در مسیري گام برداشته که از نظر تاکتیکی بسیار متفـاوت بـا دوران جنـگ    منطقه
اي، بایـد قلمـداد   الملل و جنگ سرد عربی در سـطح منطقـه  سرد در قلمرو نظام بین
اي را از ع موجـود بـه هـر هزینـه    هاي انفعالی و حفظ وضـ شود. این کشور سیاست

آورده کـه ماهیتـاً   هـایی روي انداز استراتژیک خـود دورسـاخته و بـه سیاسـت    چشم
هـاي اجتمـاعی در   یافتن جنـبش بر شرایط است. در طول اوجکنشگر، فعالی و مبتنی

، منطقـه را در برگرفـت، ایـن دگرگـونی در     2010جهان عرب کـه از دسـامبر سـال    
تر در برابر داریـم. عربسـتان بـه    اي عربستان را به طور واضحسیاست خارجی منطقه

گیري پرداخت. عربستان دو طور فعال در تونس، مصر، یمن، بحرین و لیبی، به جبهه
کند؛ بسط نفوذ سیاسی در جهت تأثیرگـذاري بـر ماهیـت و    هدف غایی را دنبال می

ط کشـورهاي  گیري معادالت داخلی قدرت در درون کشورهاي منطقه و روابـ جهت
هاي مـوردنظر سـاختار قـدرت سیاسـی در عربسـتان، شـاکله       منطقه و اشاعه ارزش

شود. در راستاي تحقق این اهداف به مانند بخش استراتژي عربستان منظور میحیات
آغاز شده، نزدیکی و تکیه به امریکا به عنـوان یـک قـدرت    1932گذشته که از سال 

راوان برخوداراست.  جهانی غیرقابل اجتناب، از اعتبار ف
هاي اجتماعی جهان عـرب، بـه روشـنی    سعودي که در رابطه با جنبشعربستان

تمام اهداف موردنظر را که در پیش از دو دهه گذشته محوریت در قلمـرو سیاسـت   
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خارجی این کشور را داشته است، به صـحنه آورد. در بعضـی از جغرافیاهـا دولـت     
در داخل کشـور درگیـر بحـران در راسـتاي     عربستان حفظ معادالت سنتی قدرت را 

هـاي مـالی و ارزشـی خـود را بـه کارگرفـت تـا        اهداف خود یافت و تمامی سرمایه
باشـد. در دیگـر کشـورهاي درگیــر در    تـرین تـأثیر در رونـد حـوادث داشـته     فـزون 
هاي اجتماعی کشور عربستان در راستایی حرکـت کـرد کـه نـابودي سـاختار      بحران

. حاکم را خواهان بود
در جهت تحقق اهـداف، عربسـتان هرزمـان کـه ضـرورت بـود بـه ابزارهـاي         

تـري بـه   المللـی متوسـل شـد تـا اعتبـار فـزون      المللی و یا فضـاي مسـاعد بـین   بین
هایش اعطا کنـد. منـابع عظـیم فسـیلی و روابـط ویـژه (معاملـه) بـا امریکـا          سیاست

هـاي مطلـوب   شهاي بسط نفوذ و اشـاعه ارز دهنده سیاستهاي اصلی حیاتستون
ساختار قدرت حاکم عربستان در منطقه هستند. عربستان خواهان ایـن اسـت کـه در    

دادن به کیفیت روابط نیروها در کشورهاي منطقه به عنوان یـک بـازیگر ایفـاي    شکل
ها و منابع و ارتباطات جهانی را به کار گرفته تـا  نقش کند. این کشور تمامی ظرفیت

اي کشـورهاي منطقـه بـه عنـوان یـک بـازیگر منطقـه       در شکل و ماهیت روابط بین
هـاي آن بـه   اثرگذار باشد. رهبران سعودي براي بقاي رژیم مستقر و اسـتحکام پایـه  

ها اساسـاً همـان   هاي موردنظر خود هستند که این ارزششدت خواهان اشاعه ارزش
دهند. میدهی به مناسبات اجتماعی در عربستان را انجام هایی هستند که سامانمولفه

هاي قرن گذشته براي بـیش از دو دهـه   هاي انفعالی اکثر قریب به اتفاق دههسیاست
هاي کنشگرانه و فعال اند که به تبع آن تجلی سیاستاست که به کناري گذاشته شده

عربستان در منطقه را در برابر داریم.
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