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سال دهم ،شماره اول(پیاپی ،)19بهار 1400

چکیده
مسئله فلسطین یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاستخارجی عربستانسعودی میباشد
که در دهه اخیر باألخص در دوره محمد بن سلمان مورد تغییرات عمدهای واقع گردیدهاست .به
طور کلی رفتار سیاســت خارجی هر بازیگری با توجه به نقش عوامل گوناگون شکل میگیرد و
بدلیل اینکه همواره رویکرد عربستانسعودی به عنوان بازیگر مؤثر در جهان اسالم ،در چگونگی
رونــد این پرونده مؤثر بودهاســت؛ الزم میآید به منظور تحلیل و مدیریت مناســب این تغییر
رویکرد ،عوامل و فاکتورهای مؤثر شناسایی و احصاء گردد(.بیان) پژوهش حاضر با بهرهگیری
از مدل پیش تئوری جیمز روزنا و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال شناسایی عوامل
تاثیرگذار در سیاســتخارجی عربستان سعودی به طور مشخص پس از روی کار آمدن محمد
بن ســلمان میباشــد(.روش) با قبول اینکه دو متغیر فرد و نظا م بینالملل بیشترین اثرگذاری را
در این دوره دارا میباشــد(فرضیه) ،نتایج احصاء شــده از این پژوهش بیانگر آن است که؛ از
یکســو تحوالت محیط داخلی عربستان به ویژه نقش رهبر جدید و ویژگیهای شخصیتی وی
و از ســوی دیگر عوامل خارجی همچون همکاریهای استراتژیک با ایاالت متحده ،تنشهای
منطقهای از جمله رقابت با جمهوری اسالمی ایران ،ناکامی در بحران یمن و ایجاد موازنه قوا به
عنوان مؤثرترین عوامل تغییر رفتار سیاســتخارجی عربستان در قبال پرونده فلسطین مشخص
شدهاند( .یافته ها)
کلیدواژه ها :پرونده فلسطین ،عربستان ،سیاست خارجی ،جیمز روزنا.

تاریخ پذیرش مقاله1400/4/28 :
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 .1مقدمه

سال دهم ،شماره اول(پیاپی ،)19بهار 1400

رژیم صهیونیســتی جهت مشــروعیت بخشی به خود و دســتیابی به عمق استراتژیک در منطقه
نیازمن��د برقراری رابطه با دولت های منطقه میباش��د .این رژیم با جاهطلبی های برخی ســران
منطقه ،فرصت بی نظیری برای توسعه دکترین رابینـ پرز با محوریت خلیجفارس یافته و با فراهم
نمودن زمینه های الزم برای تعمیق روابط با این کشورها ،روز به روز بر ابعاد و پیچیدگی های آن
افزوده اس��ت .از جمله این اقدامات میتوان به توافق اخیر رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین
اش��اره نمود .این بدعت و ادامه این روند در منطقه میتواند نظم امنیتی منطقه ،محور مقاومت،
امنیت جمهوری اســامی ایران و پرونده فلسطین را تحت تاثیر قرار دهد که این امر نشان دهنده
ضرورت پایش و رصد اقدامات و راهبردهای کشــور های منطقه از جمله عربستان در مقابل این
رژیم میباش��د .به عالوه فلسطین یکی از مهمترین مســائل جهان اسالم از منظر ایدئولوژیک و
همینطور یکی از مهمترین مس��ائل بینالمللی میباشد .بنابراین نقش دولت عربستان سعودی
و چگونگی سیاستخارجی این کش��ور که همواره فلسطین را موضوعی مربوط به خود و جهان
عرب میداند و تحرکات این کشور در راستای بدست گرفتن ابتکار عمل در حل مسئله فلسطین،
بس��یار حائز اهمیت میباشد و در نتیجه ،ضرورت آن اســت تا شاخصهای سیاست خارجی
عربستان در قبال پرونده فلسطین مشخص گردد.
این نوشــتار به دنبال پاســخ به پرســش اصلی؛ بررســی ماهیــت رویکرد عربســتان در
قبال پرونده فلس��طین در دورهی محمد بن ســلمان و شناســایی عوامــل و فاکتورهای مؤثر بر
موضعگیری عربس��تان در قبال بحران غزه و بطور کلی مسئله فلس��طین میباشــد .در این مقاله
چگونگی سیاست خارجی عربستان در قبال پرونده فلسطین در دوره محمد بن سلمان بر اساس
نظریه جیمز روزنا بررســی گردیده و بدین منظور  5متغیر که شــامل ویژگی های شخصیتی بن
سلمان ،نقش او در عربستان ،ارزشها و ایدئولوژی حاکم بر جامعه و سیاست عربستان ،ساختار
بوروکراتیک عربستان و محیط بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است .به نظر میرسد بر اساس
مدل جیمز روزنا به نظر میرســد نقش متغیر فرد یعنی ویژگیهای شــخصیتی و روانشــناختی
محمد بن س��لمان و محیط بینالملل میتواند در این دوره بیش��ترین تاثیر را در ش��کلگیری و
چگونگی رویکرد سیاســت خارجی عربستان سعودی نسبت به مسئله فلسطین داشته باشد .چرا
که از زمان تصدی محمد بن ســلمان به عنوان ولیعهد ســعودی ،تالش های مکرری به منظور
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رسیدن به رهبری جهان اســام صورت گرفته ،تا جاییکه ممکن است به زعم برخی کارشناسان
به منظور جلب حمایت ایاالت متحده و مقابله با محور مقاومت ،به توافق به رژیم صهیونیســتی
روی بیاورد .با بررسی قرائن ،شواهد و تحلیل رویکرد سعودیها در قبال پرونده فلسطین میتوان
بیان نمود که عربستان س��الهای طویلی است که رویکرد خود را نسبت به مسئله فلسطین تغییر
داده اس��ت و این تغییر رویکرد برخواسته از نگاه محافظهکارانه به تحوالت منطقه ،صلح اعراب
و شناس��ایی رژیم صهیونیس��تی میباشــد ،که همراه با پروژه موســوم به معامله قرن نیز همراه
شدهاست .عالوه بر این قرارگرفتن رضایتمندی ایاالت متحده امریکا نیز به عنوان عامل مؤثر در
سیاستخارجی دولت سعودی ،و همچنین افزایش قدرت منطقه ای ایران در ذیل محور مقاومت
موجب گردیده؛ تا عربستان پس از تحریم نفتی غرب و حامیان رژیم صهیونیستی در سال 1973
ً
و در خالل جنگ اکتبر ،عمال رویکرد خود را به مسئله فلسطین تغییر داده و دولت هایعربی را
حول یک خط مشی واحد که برخواسته از شیوه های سیاسی – دیپلماتیک است ،هماهنگ نماید
که البته این تغییر رویکرد در دوره بن سلمان به حد اعالی خود رسیدهاست.
بررســی تحقیقات پیشین نشــان میدهد که شاخصهای کلی سیاســتخارجی عربستان
سعودی مشخص و شناسایی شــدهاند و از منظر تئوریهای مختلف نیز تبیین شده ،عالوه برآن
عوامل مؤثر بر سیاســتخارجی عربســتان در خصوص پرونده فلســطین نیز مورد بررسی قرار
گرفتهاست ،اما این پژوهشها یا در دوره قبل از رویکار آمدن محمد بن سلمان بود ه و یا با تاکید
بر دیگر عوامل موثر بر سیاســتخارجی بوده و نقش عوامل دیگر را پر رنگ تر میدانستهاند ،به
عنوان مثال در یکی از پژوهشــهای پیشین ،محقق نقش پر رنگتری برای فرقه وهابیت نسبت به
دیگر عوامل در فرآیند تشــکیل و چگونگی تغییر رویکرد سیاستخارجی عربستان قائل گردیده
بود.
متغیر اصلی این پژوهش؛ سیاســت خارجی عربستانسعودی و متغیر مستقل آن نیز پرونده
فلسطین میباشد .این مقاله با روش کتابخانهای به گردآوری دادهها پرداخته و روش آن تحلیلی-
توصیفی با رویکرد قیاســی است که از حیث هدف  ،پژوهشی تحلیلی-توصیفی بوده و از حیث
بعد زمانی نیز مقطعی میباشد(دوره محمد بن سلمان).
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 .2مبانی نظری
 .2-1سیاست خارجی

سال دهم ،شماره اول(پیاپی ،)19بهار 1400

ً
سیاست دولتها اصوال یا به امور داخلی مربوط میشود یا به امور بینالمللی؛ اصطالح سیاست
خارجی در مقابل امور داخلی به کار میرود البته در روند تصمیمگیری و اجرایی سیاستخارجی
همواره با دو محیط داخلی و بینالمللی مواجه هســتیم که هر یک به نحوی بر سیاست خارجی
تاثیر میگذارند .در خصوص سیاســت خارجی به تعریفهای زیادی بر میخوریم ،بدون آنکه
ً
این تعریف ها تفاوت ماهوی و مفهومی داشــته باشــند و تقریبا همهی آنها به یک مفهوم اشاره
دارندّ .اما از میان آنها تعریف زیر کامل تر و روشن تر به نظر میرسد:
«سیاســت خارجی « عبارت اســت از؛ خط مشی و روشــی که دولت در برخورد با امور و
مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و (تعقیب و تحصیل) منافع خود
ّ
اتخاذ میکند(منصوری.)11 :1335 ،
در واقع رفتار سیاســت خارجــی را میتوان محصول تعامل نیازهــای داخلی دولت و نظام
بینالملل دانست که آن دولت در آن عمل میکند (احتشامی.)17 :1390 ،
منابع خارجی ماهیت و ســاختار نظام بین الملل ،خصوصیات واحد های سیاســی تشکیل
دهنده ی آن ،توانایی واحد های سیاسی در تعامالت بین المللی و میزان تاثیر گذاری بر یکدیگر
را در بــر میگیرد .از عوامــل مهم داخلی تاثیرگذار بر سیاســتخارجی باید به منابع حکومتی،
اجتماعی ،شــخصیتی و سازمانی اشاره کرد که هر یک از آنها در جهت گیری سیاست خارجی،
توانایــی ایجاد وحدت ملــی ،تامین امنیت نقش دارند .البته تجارب تاریخی نشــان میدهد که
کشورهای به اصطالح در حال توسعه از دگرگونی های نظام بینالملل تأثیر پذیری بیشتری دارند
تا شــرایط داخلی( .ازغندی )۵۱ :۱۳۸۱ ،هر یک از این عوامل ذکر شده مشخص مینمایند که
یک کشور که جهت گیری سیاستخارجی را برگزیند.

 .2-2چارچوب پیش تئوری جیمز روزنا

ارائه متغیر های مستقل ،وابسته و واسطهای ،نشان از رفتار سیاسی هر دولت بر اساس مجموعه ای
از عوامل گوناگون اســت که بــا اولویت های مختلف در کنار هم جمع گردیده اند .بر اســاس
مدل جیمز روزنا ،رفتار سیاســت خارجی هر کشــوری برگرفته از متغیر های مستقل ،وابسته و
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واســطه ای میباشد .متغیر های مستقل عبارتند از  :نوع قدرت ،اقتصاد ،فرهنگ ،جامعه و متغیر
وابســته را فرد ،نقش ،جامعه ،حکومت و نظام بینالملل و متغیر واســطه ای را نیز نوع حکومت
میباشند(.)Rosenau, 1971: 98
الف) متغیر فرد :متغیر فرد عبارت است از ویژگیهای انحصاری تصمیم گیرندگان که شامل
تمامی جوانب تصمیم گیرندهاســت .روزنا معتقد اســت که خصایص فرد بیشتر در کشورهای
توســعه نیافته ،تازه استقالل یافته و کوچک مطرح است که فاقد نقشهای سازمان یافته و نهادهای
بوروکراتیک بوده و در اصل جوامعی که رهبران کمتر تحت نفوذ و تاثیر افکار عمومی و گروههای
ذی نفــوذ قــرار دارند .البته با توجه به این متغیر ،روزنا معتقد اســت کــه تصمیمهای متخذه از
ناحیه یک شــخص با تصمیمهای شخص دیگر در همان موقعیت به خاطر تواناییها و روحیات
متفاوتشان ،متفاوت میباشد(.)Neack , 2005: 2
ب) متغیر نقش :این متغیر بدین معناســت که مســئوالن دولتی بدون توجه به خصوصیت
فردی و انحصاری که در متغیر فرد به آنها اشاره شد ،با تکیه بر سمت و جایگاهی که در حکومت
دارند نســبت به موضوعی از خود واکنش نشــان میدهند .جایگاه فرد در ســاختار حکومتی و
وظایف ،مسئولیتها و وفاداری هایی که بر اساس این جایگاه از او انتظار میرود ،بر تصورات فرد
از جهان و تصمیم گیریهای او در عرصه سیاستخارجی تاثیر میگذارد( .)Rosenau, 1996: 2
بــه طورکلی میتوان نقش را این گونه تعبیر کرد :تصوری کــه یک دولت ،حکومت و یا یک فرد
میپندارد که باید بر اساس آن عمل کند .نقش به ویژگیهای رفتاری تعریف میشود که ناشی از
مسئولیتهای سیاستگذاری یک بازیگر است و هر فردی که چنین جایگاهی را پرکند ،از او نیز
رفتار مشابهی انتظار میرود (راست و استار.)359-356 :1381 ،
نقش نیز یکی دیگر از متغیرهایی اس��ت که در جهتگیری سیاستخارجی دخیل میباشد.
در واقع متغیرهای وابســته به نقش عبارتند از :تاثیرگذاری پســت و مســئولیت بر رفتار صاحب
منصبان و مسئوالن که به صورت شرح مشاغل و مسئولیتها یا قواعد رفتاری مورد انتظار از آنان
تعریف میشود( .فیروزآبادی .)76-80: 1389
ج) متغیــر دولتی یا بوروکراتیک :متغیر دولتی ،بدین معنا که به جوانب ســاختاری دولتی
اطالق میشــود .ســاختار پیچیده یک دولت ،روابط ســازمانهای درون دولتــی و در نهایت،
کارشناســان و متخصصان درون یک تشکیالت ،تدوین کننده و ارائه دهنده پیشنهادها و خطوط
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کلی تصمیمگیری در سیاستخارجی میباشــند و هیچ تصمیمگیرندهای قادر نیست فارغ ازین
مالحضــات تصمیمگیری نماید ،به ویژه در نظامهای گســترده بوروکراتیک دولتهای غربی ،این
عامل و متغیر بیشــتر بروز میکند .منظور ازاین متغیر ،نوع سیســتم تصمیمگیری موجود در یک
کشور و تاثیر این روش و سازوکار بر سازمانهای دارنده استاندارهای هدایت شده و برنامه ریزی
شدهاســت که منجر به تصمیمگیری یا سیاستگذاری میشــود .حال با تقسیمبندی کشورها به
سیستم باز و بسته و یا ترکیبی از هر دو ،میتوان الگوهای متفاوتی را جهت روند تصمیم گیری و
اتخاذ نوع آن مطرح کرد .معموال در سیستمهایباز ،محیط بازی اعم از عوامل محیط خارجی و
داخلی تاثیرات قابل مالحظه ای بر روند تصمیمگیری دارند ،در حالیکه در سیستمهای بسته این
امر چندان مقدور نیســت .در سیستم های باز معموال تصمیمگیری بسیار کند صورت میگیرد؛
زیرا نظام بوروکراســی فوق العاده به تخصصی شدن تمایل دارد ،حال آنکه در سیستمهای بسته
چون منصب از مقام جدا نیست و سلسله مراتب وجود ندارد و اساس و ارتقای مقام ،نه شایستگی
بلکه میزان ارتباط و وابســتگی به کانون قدرت و ایدئولوژی است ،به همین خاطر در این شرایط
روند تصمیمگیری از سرعت بیشــتری برخوردار بوده ولی دقت عمل در این نوع در حداقل قرار
دارد (احمد بخشایشــی .)79 : 1379 ،این متغیر به آن دسته از ساختارهای حکومتی اشاره دارد
که گزینه های سیاســت خارجی را محدود و یا افزایش میدهد .تاثیر رابطه قوه مجریه و قوه مقننه
در سیاسـ�ت خارجی نمونهای از عملیاتی شدن متغیر حکومت است (Rosenau, 1971: 108-
.)109
د) متغیر اجتماعی :متغیر اجتماعی در اصل تمامی جوانب غیر دولتی یک جامعه را شامل
میشــود که روند اتخاذ تصمیمهای سیاست خارجی دخیل اســت که ارزشها ،ایدئولوژیهای
حاکم بر یک جامعه ملی ،گروههای ذینفوذ و فشــار و دیگر موارد را شامل میگردد (Rosenau,
 .)1971: 108-109البته این عوامل در جوامع سنتی و مدرن دارای تضادهایی هستند ،به طوریکه
در جوامع مدرن احزاب و تشکلهای تعریف شده ای وجود دارد که هم بر سیاستداخلی و هم
سیاستخارجی تاثیرگذار هستند و همچنین دارای اهداف و برنامه هایی نیز در این خصوص می
باشند ،بهطوری که میتوانند از طریق پارلمان ،افکار عمومی و دیگر طرق بر فرآیند تصمیمگیری
اثر بگذارند .به همین خاطر در کش��ورهای دموکراتیک ،سیاستخارجی کشور تحت تاثیر نظام
حزبی و شرایط و وضعیت احزاب قرار دارد ،به طوری که در کشورهای دو حزبی سیاست خارجی

 .3تاریخچه رویکرد عربستانسعودی در قبال فلسطین

در پی ناکامی سیاس��ت های ضد اس��رائیلی جمهوریهای انقالبی دنیای اعراب بخصوص در
جنگهــای  1967و  ،1973تدریجا دولت های مذبور مبادرت به شناســایی دو جانبه اســرائیل
گرفتند که در ابتدا منجر به اتخاذ صلح میان مصر و اســرائیل گردید ،که این امر به شــدت مورد
آماج رهبران عراق ،ســوریه و ســاف گردید و اخراج مصر از اتحادیه عرب گردید .متعهد شدن
مصر به برقرای روابط سیاســی و اقتصادی با اسرائیل ،رویکرد دنیای عرب در خصوص اسرائیل
دچار افتراقی اساســی شــد .عراق درگیر جنگ با ایران گردید و بطور کلی توجه خود را معطوف
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از ثبات الزم برخوردار اســت؛ چون در این گونه جوامع سیاست خارجی جزو منافع ملی کشور
محسوب میشود و حزب مخالف نیز اجازه دخالت در روند سیاست خارجی را به خود میدهد.
ه) متغیر سیس��تماتیک یا نظام بینالملل :دولت در رون��د تصمیمگیری از محیط اطراف
خود نیز متاثر میگردد و واکنش به این نظام در محاســبه تصمیمگیرندگان منظور میشود که این
نظام در اصل همان نظام منطقهای و جهانی اســت که شــامل قطب بندیهای مختلف میگردد
و همچنیــن نظامهای بازدارندگی و موازنه قوا و یا توازن وحشــت( .)Rosenau , 1996: 2روزنا
در تشــریح متغیرهای مســتقل ،دولت ها را از نظر قدرت به دو دسته قدرتهای بزرگ و کوچک
تقسیم میکند و معتقد است که قدرت های بزرگ و قدرت های کوچک از لحاظ اقتصادی نیز یا
دارای اقتصادی پیشرفته اند و یا عقب افتاده .در کنار آن ،وی نوع جامعه دولتها را به دو دسته باز و
بسته تقسیم میکند و معتقد است که فرهنگ نیز نفوذپذیر است یا نفوذناپذیر .روزنا در خصوص
متغیر واســطه ای که نوعی سیاست خارجی اســت ،این گونه بیان میکند که سیاستخارجی یا
ارزش های پیشــینی هســتند و یا ارزش های پســینی و یا ترکیبی از هر دو مورد .در ارزش های
پیشینی ،روند تصمیم گیری به علت غیر قابل معامله بودن منافع ملی به دشواری اتخاذ میگردد
و پیچیدگی آن بسیار زیاد بوده است ،حال اینکه ارزش های پسینی منافعی هستند که قابل معامله
بوده و در این صورت روند تصمیم گیری دش��واریهای ارزش های پیش��ینی را ندارد ،اما هر از
گاهی نیز برخی از تصمیم ها ترکیبی از ارزشهای پیشینی و پسینی است که در این حالت فشار
بــر تصمیمگیری به حدی اســت که ترتیب اهمیت عوامل تاثیرگذار بــه وضعی جبری درآمده و
بازیگر دیگر خود را قادر به تصمیمگیری مناسب نمیبیند(سیف زاده .)33 :1378 ،
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به ایران نمود ،اردن نیز در خصوص کرانه های غربی با اســرائیل به توافقاتی رســید و سوریه هم
ً
عمال از آن تاریخ به بعد تهدیدی را متوجه اســرائیل ننمود .بنابراین این تغییر رفتار رهبران دنیای
عرب که ناشی از شرایط منطقهای بود ،عربستان را در موضعی برتر قرار داد تا دست به ابتکاراتی
در این خصوص بزند و اعــراب را حول یک محور هماهنگ نماید .بخصوص که افزایش قیمت
نفت در دهه  70به بعد به عربس��تان این قابلیت را میداد .بنابراین ابتکارات عربســتان منجر به
شــکل گیری دو طرح گردید .طرح صلح ملک فهد در ســال  1981و طرح صلح ملک عبدالله
در ســال  2002که هر دو به دالیلی از جمله مخالفت هایی که در آن مقاطع از این طرح گردید
و همچنین عدم پذیرش از ســوی رژیم اســرائیل راه به جایی نبرد و تنها عربستان را در موضعی
قرار داد تا وانمود ســازد که آل ســعود همواره به حقوق فلسطینیان توجه نموده است .در دیداری
کــه بعد از جنگ جهانــی دوم میان عبدالعزیز و روزولت صورت گرفت ،هر چند ابن ســعود به
طرح مهاجرت نامحدود یهودیان به ســرزمین فلســطین رضایت نداد و با آن مخالفت نمود ،اما
به نوعی پذیرفت که اســرائیل در راهبرد آمریکا و متحدان غربــی اش جایگاه ویژه ای دارد و در
نتیجه میبایســت سیاســت خاصی را در قبال آن اخذ کرد که ضمن حفظ نگرانی های آمریکا،
دالرام اعراب هم باشد .بنابراین عربستان از همان آغاز برای مواجهه با این کشمکش سعی نمود
تا دولت هایعربی را حول یک خط مشــی واحد که برخواسته از شیوه های سیاسی-دیپلماتیک
بود ،هماهنگ نماید (کرمی.)1391:
از این رو تالش های این کشــور در خصوص این قضیه به ســه طرح منجر گردیده اســت؛
طرح صلح ملک فهد در دهه  80و طرح صلح ملک عبدالله در ســال  2002که هر دو طرح به
ً
دالیلی از جمله خواســته های تمامیت خواهانه اسرائیل عمال راه به جایی نبرده است .البته شاید
بتوان بیان نمود طرح های گذشته مقدمه ای بودند و زمینه ساز که در  2019منجر به ارائه طرحی
موسوم به معامله قرن در دوره محمد بن سلمان گردید.
روابط جدید خلیج فارس و اسرائیل بخشی از تغییر و تحوالت بزرگی است که دولت دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تالش است تا از آن حمایت کند  ،به موجب آن کشورهای عربی
ســنی منطقه ای آشکارا در مخالفت با ایران خود را با اسرائیل هماهنگ میکنند .کاخ سفید یک
توافق صلح میان اسرائیل و فلسطین را بخشی از این روند میداند(دالیا هاتوکا.)2019:
بن ســلمان در سیاســت خارجی عربســتان اثبات کرد کــه حمایت بیچــون و چرایی از

 .4عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان در دوره محمد بن سلمان

بررسی ماهیت و تحلیل رویکرد بازیگران در بحران ها و مسائل منطقهای یا بینالمللی برخواسته
از یکســری عوامل و مولفــه های داخلی ،منطقهای و بینالمللی اســت کــه تحلیل زوایای آن
میتواند به فهم عمیق تر از پویش های موجود بینجامد .در این بخش سعی میشود با استفاده از
چارچوب نظری جیمز روزنا ،عوامل تاثیرگذار بر جهتگیری سیاستخارجی عربستان در دوره
محمد بن ســلمان بر مبنای عوامل یاد شده تجزیه و تحلیل شود تا بتوان به سوال اصلی پژوهش
پاسخ داده شود .در چارچوب مدل روزنا ،به نظر میرسد چندین عامل در جهتگیری و تغییر در
سیاستخارجی عربستان نسبت به مسئله فلسطین موثر بوده است:

 .4-1فرد :نخستین متغیر در نظریه پیوستگی روزنا ،متغیر فردی است که شامل خصوصیات
منحصر به فرد تصمیم گیرندگان حوزه سیاســتخارجی یک کشــور میشــود .این متغیر همه
جنبههای تصمیمگیرنده یعنی ارزشها ،اســتعداد ها و تجربه های پیشــین فرد را شامل میشود
و موجبــات تمایــز او از دیگر تصمیمگیرندگان و یا اتخاذ یک سیاســت خارجی جدید را فراهم
مینماید .خصیصه های شــخصی و روانی تصمیمگیرندگان سیاســت خارجی به دو دسته ذاتی
و اکتســابی تقسیم میشوند که شــخصیت آنان را تشــکیل میدهند .ویژگیهایی چون احتیاط
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سیاســتهای امریکا در منطقه خاورمیانه دارد .حمایت از پروژه امریکایی -صهیونیستی موسوم
به معامله قرن نشــان میدهد که وی مسئله فلســطین را نادیده گرفته و به نوعی سیاست انفعالی
نســبت به این قضیه در پیش گرفته اســت .مالحظه میشــود در پرتو این رفتار عربستان ،دیگر
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز به سمت عادیسازی روابط با اسرائیل گام بر میدارند.
ســفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به عمان و دیدار با سلطان قابوس ،سفر وزیر فرهنگ اسرائیل به
امارات ،و ســفر وزیر اقتصاد اســرائیل به قطر به منظور شرکت در همایشی اقتصادی ،مصادیقی
از پیامدهای رفتار بن ســلمان نسبت به قضیه فلسطین اســت .با این حال ما شاهد محکومیت
این رفتارها از ســوی علمای اهل ســنت سعودی و دیگر کشــورهای خلیج فارس نیستیم و این
نشان میدهد که علمای دینی این کشورها هم به طور ضمنی موافق چنین سیاستهایی هستند.
(صحرایی.)1397 :
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در برابر عجله و بیپروایی ،دوراندیشــی در مقابل عصبانیت ،مصلحت اندیشــی در برابر جرم
گرایــی ،تواضع در برابر تکبر و تفاخر ،احســاس برتری در مقابل احســاس حقارت ،خالقیت
در برابــر تخریب گری ،اعتماد به نفس بیش از حد در مقابل روان پریشــی ،شــجاعت در برابر
تــرس ،قاطعیت در برابر تزلزل ،تســاهل در برابر تقید ،تاثیر انکارناپذیری بر سیاســت خارجی
دارند(دهقانی فیروزآبادی.)70 :1389 ،
ســلمان بــن عبدالعزیز در زمان نشســتن به تخت پادشــاهی عربســتان ،شــاخصهای
سیاستخارجی سعودی را بر اساس معیارهای زیر تبیین کرد:
• تقویت مناسبات با کشورهای حاشیه خلیج فارس و شبهجزیره عربستان.
• رعایت حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر.
• حمایت از مناسبات با کشورهای عربی و اسالمی و منافع مشترک آنها.
• در پیش گرفتن سیاست بیطرفی بر پایه تعمیق مناسبات همکاری با کشورهای دیگر.
محمد بن ســلمان نظریهپرداز سیاســت داخلی و بینالمللی عربستان بهصورت تدریجی با
افزایش قدرت خود در زمینههای سیاسی و اقتصادی ،کنترل اوضاع این کشور را در دست گرفت،
ً
اما با توجه به رویکردهای شــخصیتی که داشــت ،اقداماتی را آغاز کرد کــه کامال در تناقض با
سرفصلهایی بود که در زمینه مبانی سیاست خارجی سعودیها مطرح شده بود ،به همین علت
امروز شــاهد آن هســتیم که عربستان بهجای کاهش تنش با کشــورهای منطقه و تعامل مثبت و
سازنده با کشورهای عربی و اســامی همسایه بهدنبال بهبود مناسبات خود با رژیم صهیونیستی
برآمده و برای اجرای پروژههای آمریکا و اســرائیل ،جنگ یمن و محاصره قطر و افزایش اختالف
با گروههای فلســطینی ،تنش با کویت ،عمان ،اردن ،مصر و دشــمنی با عناصر محور مقاومت
منطقه را در پیش گرفتهاســت .ترکشهای سیاســت خارجی ناپخته بنسلمان همپیمانان قدیمی
عربســتان را یکی پس از دیگری از این کشور جدا کرده اســت ،در واقع عامل انحطاط سیاست
خارجی عربســتان ،ویژگیهای شخصیتی شاهزاده سعودی است که با توجه به سن و تجربه کم
سیاسی زمام امور این کشور را بهدســت گرفته است .بنسلمان دارای شخصیتی تکرو است که
تصمیمات حیاتی را بدون مشــورت میگیرد و زمانی که مســألهای او را به خشم آورد ،از اتخاذ
تصمیمات جنجالی ابایی ندارد .ناپختگی سیاســی این جوان ســعودی ضمــن تلفیق با روحیه
و شــخصیت آرمانگرایانه و بلندپروازیهای محمد بن ســلمان ،معجونــی تلخ از تصمیمهای
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احساســی و انفعالی را فراروی سیاست خارجی عربستان قرار داد ،تصمیماتی که گرچه دستگاه
حاکمه سعودی مجبور به توجیه فواید آن در عرصههای نظامی ،اقتصادی و سیاسی برای عربستان
بود ،اما گذشــت زمان ناموفق بودن این طرحها را ثابت کرد ،طرحهایی که میلیاردها دالر هزینه
روی دســت سعودیها گذاشته بود ،بهعنوان مثال لشگرکشی نظامی عربستان به یمن که قرار بود
یکماهه به پایان برســد ،در شرایطی وارد پنجمین ســال خود شده است که عالوه بر هزینههای
ســنگین اقتصادی و نظامی ،هیچ افقی برای پیروزی عربســتان در آن قابل تصور نیســت ،بلکه
بهعکس ریاض بهدنبال خروج آبرومندانه و ســرپوش گذاشــتن بر شکســت خود در این جنگ
است(خبرگزاری تسنیم .)1398:
برخی نگرانی ها درباره سیاست خارجی عربستان سعودی تحت مدیریت رهبران کنونی این
کشــور توجیه شده است .محمد بن سلمان جوانی اســت که در زمینه امور پیچیده جهان تجربه
ای ندارد .به نظر میرســد که وی نمیتواند از اشــتباهاتش درس بگیرد .محمد بن سلمان بیش
از انــدازه عجوالنه تصمیم میگیرد و اطرافش را با افرادی پر کرده اســت کــه همگی بله قربان
گوی› او شــده اند .ولیعهد عربستان ســعودی بر این باور است که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا ،بدون هیچ گونه قید و شــرطی از او حمایت میکند .اما دونالد ترامپ فردی است که اگر
کوچکترین نمونه بی وفایی در میان دوســتان ســابقش مشاهده کند ،به آنها نیز میتازد .همه این
مســائل را که کنار هم میگذاریم مشاهده میکنیم که سیاســت خارجی عربستان سعودی یک
فرمــول خطرناک را فرا روی خود دارد .این وضعیت حتی میتواند از در حال شــکل گیری بودن
یک فاجعه حکایت داشته باشد(باشگاه خبرنگاران جوان .)1397 ،
رهبری جهان اسالم که در نظریات دولت سعودی به خصوص در دوره بن سلمان تبلور یافته
به صورت کارآمدی بر اساس نظریه ســازه انگاری قابلیت تبیین دارد .از آنجا که سازهانگاری به
نقش فرهنگ در روابــط خارجی ﺗﺄکید دارد ،نظریهپــردازان آن معتقدند «فرهنگ که خود ﻣﺘﺄثر
از مذهب ،تاریخ و جغرافیای مشترک اســت ،نقش مهمی در سیاست خارجی بازی میکند .با
توجــه به اهمیت فرهنگ در این دیدگاه و به تبع آن مذهــب تاریخ و جغرافیا ،هویت منطقهای و
همسایگان از اهمیت باالیی برخوردار میگردند» (مشیرزاده .)1386 ،بر همین اساس مشاهده
میشــود که در دکترین رهبری جهان اســام عربســتان باید بتواند نقش رهبری و هدایت کننده
روندها و تحوالت در این مناطق را بر عهده گیرد .البته باید توجه داشــت که این مسئولیتپذیری
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و رهبری نباید با سیاست خارجی متمایل به غرب به خصوص ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی
در تضاد باشــد ،همچنان که نباید در سیاســت روبه شرق این کشــور منجر به تضاد و تقابل با
همسایگان گردد.
اما عناصر و شــاخص های تشــکیل دهنده ذهنیت محمد بن ســلمان در سیاست خارجی
چیســت ،به عبارتی عواملی که به پیش داوری ها ،ذهنیت ها ،اندیشــه ها ،هویت و نهایتا رفتار
محمد بن سلمان شکل و وزن میدهد:
الف) شخصیت اقتدارطلب :شاهزاده جوان سعودی به واسطه ناتوانی پدر در کنترل کشور
و اینکه در مهمترین پست اجرایی فعلی عربستان قرار گرفته و امکان تغییرات فراوان در حوزه های
مختلف را دارد ،شخصیتی اقتدارطلب و تمامت خواه یافته است .یکی از جلوه های اقتدارطلبی
بن س��لمان را میتوان در مواجهه با مخالفان داخلی خود در عربستان نگریست .تقریبا هر چند
ماه یکبار تغییرات س��طح کالن و ساختاری در دستگاه های اجرایی عربستان صورت میگیرد به
گونه ای که میتوان هر یک از آن ها را برای تغییرات در  20سال در نظام سیاسی فرسوده عربستان
کافی دانست(الکوثر .)1396 ،
ب) شــیفته مدرنیسم و جهانی شــدن :در پرتو دوگانه ســنتی – مدرن که این روزها دامن
عربســتان را گرفته است ،شاهزاده جوان تمایل دارد به سرعت عربستان را وارد باشگاه کشورهای
مدرن دنیا کند .در بین پادشــاهانی که در منطقه پیشــتر چنین تمایلی را برای رساندن جامعه به
مظاهر مدرنیس��م پیش کش��یده اند میتوان به رضاخان و آتاتورک اشاره کرد .انتشار سند 2030
عربســتان که در آن شاخص های توسعه اقتصادی فراتر از ظرفیت عربستان توصیف شده است.
بحث هایی که در خصوص بزرگترین شهر رباطی جهان در عربستان میشود و  ...نشان میدهد
که شاهزاده جوان شیفتگی زائد الوصفی به مدرنیسم و جهانی شدن دارد(الکوثر .)1396 ،
ج) شتاب زدگی :اگر مثال یک فیلم مصاحبه تلویزیونی محمد بن سلمان را از ابتدا تا به انتها
مرور کنید ،متوجه حرکات سریع ،بی دقتی در برابر دوربین ،سرعت در استفاده از کلمات و به طور
کلی شتاب زدگی در شخصیت او میشوید .عالوه بر رفتارهای حوزه شخصی او در حوزه سیاست

د) دوآلیتــی (دوگانه ســازی)  :وبســایت « »TRTWorldدر گزارشــی بــه قلم «مراد
ســوفوگلو» مهمترین موتور محرکه تحوالت اخیر در درون عربســتان را «مقابله با نفوذ ایران در
منطقه» میداند .به نوشته «مراد ســوفوگلو» محمد بن سلمان به منظور مقابله با قدرت ایران در
منطقه هر چه بیش��تر تالش میکند تا به اسرائیل ،به عنوان یکی از دشمنان اصلی ایران در منطقه
نزدیکتر شود و با بازداشت شاهزادهها و برخی از مقامات پیشین و فعلی در واقع مخالفان طرح
خود را پاکسازی میکند ،اما تاکنون هیچ دستاوردی در منطقه نداشته و روزبهروز نفوذ خود را در
منطقه از دست میدهد و عربستان را از بازیگران کلیدی منطقه دورتر میکند .وی هراس از نفوذ
منطقهای ایران را عامل اصلی نزدیکی ریاض به تلآویو و تنش با دیگر قدرتهای منطقه میداند
و میافزاید :بسیاری از کشورهای مسلمان منطقه هماکنون به نقش عربستان در امور منطقه بیشتر
حساس شــدهاند و با عملکرد محمد بن سلمان در حال حاضر ترکیه ،قطر ،لبنان و عراق هر چه
بیشــتر از عربســتان دورتر میشــوند و از مهمترین دالیل این تنش نزدیکی عربستان به اسرائیل
اس��ت.در خصوص دوگانه سازی یا غیرس��ازی از ایران میتوان به این موضوع اشاره کرد که «بن
سلمان هم به لحاظ شخصیتی بر اساس روانشناسی سیاسی و هم به لحاظ کارکرد دشمن سازی
از ایران ،ایران را به عنوان مهمترین دشمن عربستان به نمایش میگذارد ،موضوعی که سبب شده
است تا بسیاری از مخالفان او در مورد رفتار با ایران تحت شدیدترین اقدامات امنیتی بن سلمان
قرار گیرند .بخشی از دوگانه سازی بن سلمان از این موضوع نشات میگیرد که او شدیدا از اینکه
توسط دشمنانش مورد گزند واقع شود ،هراسان است.
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ورزی نیز این ش��تاب زدگی را مشاهده میکنید فاصله بین اینکه بن سلمان تصمیمی را میگیرد تا
زمانی که آن تصمیم عملی میش��ود ،بسیار کوتاه است .او به یکباره تصمیم میگیرد به یمن حمله
کند ،به یکباره ادعا میکند سه ماهه کل یمن را آزاد میکند ،به یکباره چیدمان قدرت را تغییر میدهد،
به یک باره تمام شاهزادگان متمول عربستان را در هتل حصر میکند ،به یک باره نظامیان را در سطوح
کالن تغییر میدهد .بسیاری از ناکامی های بن سلمان نیز به دلیل همین شتاب زدگی ای است که
در شخصیت او وجود دارد .فعال توئیتری سعودی معروف به مجتهد میگوید« :محمد بن سلمان
ولیعهد عربستان شخصیت بس��یار نگرانی دارد و همواره مضطرب اس��ت و زمانی که میخواهد
برروی یک مسأله ای متمرکز شود از لحاظ ذهنی بسیار خسته میشود(الکوثر .)1396 ،
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هـ) عادیســازی روابط :بنســلمان در تالش مضائف برای عادی نشان دادن شخصیت
عربستان نزد کشورهای غربی اس��ت ،دریچه ورود به این مسئله را نیز روابط با اسرائیل میداند.
تالش برای عادیسازی شخصیت عربســتان نزد دولت های غربی همان چیزی است که سبب
شــده است بن ســلمان ادعا کند به دنبال ارائه یک اســام میانه رو نزد کشورهای غربی است،
مشــکلی با راه حل دو دولتی نــدارد ،با پروازهای هواپیماهای صهونیســتی از فراز حریم هوایی
سعودی مشکلی ندارد و به طور کلی این اسرائیل نیست که مشکل منطقه است .از تازهترین نمونه
های افزایش تنش بین عربستان و دیگر کشورهای مسلمان ،نشست اضطراری سازمان همکاری
ی است که در استانبول برگزار شــد؛ در روز  22آذر ماه شماری از کشورهای
کشــورهای اسالم 
مسلمان در شهر استانبول گرد هم آمدند و به اتفاق آرا تصمیم دونالد ترامپ در اعالم شهر قدس
به عنوان «مرکز دائمی» اسرائیل را رد کردند( .الکوثر .)1396 ،
مروری بر فعالیت ها و سوابق محمد بن سلمان از ابتدای رسیدن به قدرت به خوبی گویای
موضع او در موضوعات داخلی و خارجی است و در حوزه سیاستخارجی همگان در جهان بر
روی این مسئله اجماع دارند که رفتار محمد بن سلمان در خارج از کشور یک رفتار غیرمنطقی،
تند و خطرناک است.
 .4-2متغیره��ای محیطی(بینالمللی) :این متغیر در خ��ارج روی میدهد و گزینه های
سیاس��ت خارجی تصمیمگیرندگان را تح��ت تاثیر قرار میدهند .میــزان تاثیرگذاری متغیرهای
محیطی به طور مس��تقیم به میزان قدرت یک کش��ور بس��تگی دارد .در نظام بینالملل ،سلسله
مراتب غیر دســتوری بازیگران بســته به نوع قدرت طلبی مطلق و یا نســبی و نیز حوزه فعالیت
بینالمللی،منطقــه ای و محلــی در پنج پله(دســته) از باال ،ابر قدرت ،قــدرت بزرگ ،قدرت
منطقهای ،قدرت کوچک و ریز قدرت جای میگیرند .در این شــرایط ریز قدرت ها تحت فشار
محیط داخلی ،منطقه ای و بینالمللی هستند .هر چه از پله های پایین به سمت باالتر میرویم از
میزان و فشــار این محیط ها کاسته میشود .هر چند ابر قدرتها هم از وابستگی مصون نیستند،
اما میزان وابستگی آنها کمتر است(سیف زاده.)212 :1378 ،
سیاست خارجی پادشاهی عربستان ســعودی مبتنی بر اصول ،ثبات و جغرافیایی ،تاریخی
،مذهبی ،اقتصادی ،امنیتی ،سیاسی و در چهارچوب های اصلی است که مهمترین آنها عبارتند

ب) توسعهطلبی یا بهرهمندی از عمق استراتژیک در خاورمیانه :رویکرد سیاستخارجی
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از :همســایگی خوب ،عدم دخالت در امور داخلی سایر کشــورها ،تقویت روابط با کشورهای
حوزه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان و تقویت روابط با کشورهای عربی و اسالمی به شکلی
که به منافع مشترک این کشــورها خدمت کرده و از مسائل آنها دفاع کند ،همکاری با کشورهای
دوســت برقرار میکند و در چارچوب ســازمان های منطقــه ای و بینالمللی نقش فعالی را ایفا
میکند ؛ و این سیاست از طریق شماری از سازمان های بینالمللی تحت عنوان ها خلیجفارس،
عربی و اسالمی فعال است(االزدی .)2018 ،
عربســتان نیز دکترین رهبری جهان اســام و بــدون رقیب در خاورمیانــه را دنبال میکند.
سیاســت بن ســلمان گرچه براســاس نوعی هویتجویی جدید شــکلگرفتهاست ،دو هدف
دارد :بازیابی هویت منطقهای براســاس تلفیق اندیشــه اسالم متســاهل با دستاوردهای مدرنیته
که خواســتگاه اجتماعی استواری در مصر ،تونس ،مراکش ،ســوریه و کشورهای عرب دارد؛ و
دوم ارتقای نقش جهانی عربســتان؛ که روابط نزدیکی با آمریکا و اسرائیل دارد .به عبارت دیگر
ً
بنابر نظر ســازهانگاری از آنجا کــه منافع ملی ﻣﺘﺄثر از فرهنگ و هویت اجتماعی اســت ،الزاما
اتحادهــا و همکاری بینالمللی بوجود نمیآید و نوعی رقابت همیشــگی در این موضوع وجود
دارد (.)Checkel, 1998: 137
عوامل بینالمللی که عربستان سعودی در سیاست خارجی خود مدنظر قرار میدهد:
الف)مصلحتگرایی در رابطه با غرب :بررسی سیاست خارجی عربستان طی قرن بیستم
نش��ان میدهد که این کشور همواره عالوه بر حفظ نگرانی های آمریکا و همکاری استراتژیک با
آمریکا ،ســعی کرده دالرام اعراب هم باشد .البته به در دوره بن سلمان این همکاری با آمریکا به
حد اعالی خود رسیده است و توجه به دولت های عربی و ناسیونالیسم عربی کاهش یافته است.
در واقع عربس��تان تالش دارد تا درک مصلحتگرایی سیاسی ،پل بین اسالم و غرب باشد با این
توان که بتواند تحوالت و روندهای بین این دومنطقه را خود مدیریت نماید .در واقع عربســتان با
نقش آفرینی در خاورمیانه به دنبال ارســال این پیام به غرب اســت که زمینی برای بازی غرب در
خاورمیانه فراهم میسازد و لذا الزم اســت تا امریکا با همکاری و برقراری روابط استراتژیک با
این کشور ،از توسعه طلبیهای ایران و محور مقاومت جلوگیری نماید.
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ً
عربستان در قبال خاورمیانه را نمیتوان الزاما در قالب وجه اشتراک مذهبی این کشور با خاورمیانه
دانست .بلکه نوعی توسعهطلبی و منفعت اندیشی سیاسی و تاریخی در این رویکرد دیده میشود
که از هویت اس�لامی جدید بن سلمان برمیآید .همانگونه که در چهارچوب نظری مطرح شد،
هویت سیاس��تگذاران برساختی از هویت اجتماعی آنان است همانگونه که تعریف منافع ملی
تابع آن میباش��د .به همین دلیل مش��اهده میشود که عربس��تان با تعریف تازهای که از خود و
سیاســت خارجی خود ارائه کرده حضور در خاورمیانه را اســاس کار خود قرار داده اســت و به
دنبال برای رســیدن به این تعاریف باید بستر اجتماعی داخلی خود را نیز فراهم کند که دست به
اقدامات و تغییرات گسترده جهت ایجاد هویت اجتماعی جدید زده است .تغییر روابط با امارات
متحده عربی ودیگر کشــور های حاشیه خلیج فارس ،حمله به یمن و دیگر رفتار های این کشور
نش��ان دهنده آن است که به دنبال س��اخت هژمونی برای خود در منطقه میباشد که البته رقابت
ایدئولوژیک با انقالب اسالمی را نیز نمی توان نادیده گرفت؛ ترکیب این ﻣﺴﺄله با تاریخ و جغرافیا
و نمود آن در دکترین عمق اس��تراتژیک سبب میشود که عربستان هدف خود در خاورمیانه را از
تبدیل شدن به قدرت منطقهای تغییر داده و تبدیل شدن به قدرت مرکزی را در دستور کار خویش
قرار دهد و از تمام موقعیتهایی که در منطقه فراهم است در جهت رسیدن به این هدف و تثبیت
موقعیتش استفاده کند بطوریکه تنها بازیگر در این حوزه باالخص میان کشور های اسالمی باشد
و حل و فصل مسئله فلسطین و ارتباط با اسرائیل نیز بخشی ازین طرح میباشد .عربستان اما در
راستای تبدیل شدن به قدرت مرکزی و حفظ این موقعیت تالش دارد بحرانهای منطقه خاورمیانه
را مدیریــت کند و با همکاری با اســرائیل ،امارات متحده و آمریکا خــود را تنها بازیگر موثر در
این منطقه نشــان دهند .به عالوه روابط عربســتان و آمریکا به اندازهای مهم است که این کشور
از نقض شــدید حقوق بشر در عربستان چشم پوشــی کرده و حتی پس از قتل جمال خاشقچی
و اثبات نقش دولت عربســتان در انجام این جنایت ،ترامپ روابط با عربســتان را بســیار مهم و
راهبردی توصیف کرد .همچنین آمریکا بزرگترین صادر کننده تســلیحات به عربســتان سعودی
میباشــد .طبق برآوردهای موسسه بین المللی صلح استکهلم (سیپری) عربستان سال  2018در
فهرست هزینههای نظامی رتبه سوم جهان را با صرف  6.67میلیارد دالر داشتهاست.
(www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-mili)tary-spending
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ج) نگاه میانه رو و محافظه کارانه ســعودی :عربستان ســعودی همواره نگاه میانه رویی
ً
نسبت به تحوالت منطقهای و پیرامونی خود داشته و عمال خود را از درگیریسازی در تحوالت و
بحران ها دور میدارد که برخواســته از تمایالت همواره محافظه کارانه این کشور است .هر چند
ً
در مقاطعی که ایجاب کند عمال نقش اصلی را در قبال محیط پیرامونی خود بازی خواهد نمود.
ً
اما به طور کلی روند رویکرد عربســتان در قبال مسئله فلسطین کامال محافظه کارانه و با برآورد
شرایط و مقتضیات منطقه ای بوده است .رویکرد عربستان در مواجهه با مسئله فلسطین و به طور
ً
کلی صلح اعراب و اسرائیل کامال معتدل بوده ،که به انتقاداتی از این رویکرد عربستان در جهان
اســام منجر گردیده است .انتقاداتی که مدعی است ،دولتی که ادعای نقش رهبری جهان عرب
و جهان اس�لام را دارد ،چطور در مواجهه با اسرائیل چنین عمل مینماید .بنابراین این نگاه میانه
رو از آنجا نشأت میگیرد که عربستان میبایست به عنوان همپیمان غرب در خاورمیانه در مقابل
سیاست های رادیکالیســتی و ناسیونالیســتی رهبران عرب موضعی معتدل اخذ نماید .از اینرو
عربســتان از همان آغاز ســعی نمود تا نگاه منطقه ای خود را بر اصل حفظ وضع موجود تنظیم
نماید و در مقاطعی خاص و محدود به اظهار نظر تند بپردازد(کرمی.)1391 :
د) تقابل با جمهوری اســامی ایران :طی سالهای گذشته ،عربستان و رژیم صهیونیستی
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افزایش قدرت ایران را به معنای کاهش ضریب امنیت خود و تشــدید ناامنی به خطر افتادن بقاء
تفســیر کردهاند .انعقاد توافقنامه برجام ،افزایش توان موشکی و تثبیت نظام سوریه و متعاقب آن
تقویت حضور و نفوذ ایران در این کشــور ،برای بازیگرانی مانند عربستان و رژیم صهیونیستی به
معنای تقویت قدرت منطقهای ایران و افزایش تهدید میباشد( .هژبری )۱۳۹۶ ،و همینطور ایران
با تکیه بر عوامل غیرمادی یعنی ارزش هایی نظیر گســترش ایدئولوژی شیعی و دفاع از مظومان
در منطقه خاورمیانه و کاهش دشــمن هراســی و همچنین عوامل مادی یعنی جلوگیری از نفوذ
عربســتان ،اسرائیل و سعی در کاهش تنش با همســایگان و ایجاد ارتباطات اقتصادی و سیاسی
با کشورهای منطقه سیاســت خارجی خود را در منطقه حساس خاورمیانه تنظیم کرده است .به
همین خاطر میبینیم که ایران درمناطقی نظیر لبنان ،بحرین و یمن بسیار فعال است و سعی دارد
از جنبش های شیعی حمایت کند(.تیموری و عبداله زاده)1395 ،
از ســوی دیگر ،بعد از قیــام هایی که در کشــورهای عربی رخ داد ،ماهیــت تهدیدات در
خاورمیانه تغییر پیدا کرد به طوری که این تهدیدات به طور مســتقیم مشروعیت و ثبات سیاسی
رژیم آل ســعود را بیش از گذشــته به چالش کشــید .به همین دلیل ،سعودی ها تالش کردند بر
راهبــرد ایجاد موازنه علیه منبع تهدید که در چند دهه گذشــته اتخاذ کرده بودند بیشــتر متمرکز
شــوند و یارگیری های جدیدی را در ســطح منطقه انجام دهد( .همیانــی  )۱۳۹۴ ،در یارگیری
جدید ،ســعودی ها عالقه بسیار زیادی دارند تا در مســیر دستیابی به اهداف خود از انگیزه ها و
تمایالت ضد ایرانی صهیونیســت ها استفاده کنند .بنابراین میتوان گفت بعد از قیامهای عربی،
ســعودی ها رویکرد محافظهکارانه خود در قبال رژیم صهیونیســتی را کنار گذاشــتند و با اتخاذ
رویکرد عملگرایانه تر و تهاجمیتر ،به روند عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی سرعت
دادند(زارعان.)1398 ،

 .5نتیجه گیری

در این نوشــتار با کاربســت مدل نظریه پیوســتگی جیمز روزنا تالش نمودهشــده به شناسایی
دگرگونیهای محیطی و داخلی تاثیرگذار در تغییر جهتگیری سیاستخارجی عربستان پرداخته
شــود .پس از بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای ارائه شده توسط روزنا این نتیجه حاصل گردید
که عربســتان به عنوان یک بازیگر مهم در قبال پرونده فلســطین در روند تغییر رویکرد سیاست
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خارجی در دوره محمد بن ســلمان از دو متغیر فرد و نظام بینالملل بیشــترین تاثیر را نسبت به
سایر متغیرها پذیرفته است .بنابراین باید در ارتباط با پیشبینی رفتار عربستان در خصوص مسئله
فلسطین و در تحلیل رویکرد عربستان سعودی هر دو مسئله را مدنظر داشت و مورد ارزیابی قرار
داد تا به یک برآورد منطقی تری از رویکرد کلی عربستان دست پیدا نمود.
بــه طور کلی باید گفت که رویکرد سیاســتخارجی عربســتان به نوعــی دچار پارادوکس
میباشد ،چرا که از یکسو عربســتان مدعی رهبری دنیای عرب و تحقق حقوق فلسطینیان است
و از ســوی دیگر میبایستی به نگرانی های آمریکا در خصوص اسرائیل توجه نماید .البته افزایش
قدرت منطقه ای ایران و محور مقاومت را نیز نباید فراموش نمود؛ چرا که این امر ســبب افزایش
نگرانی عربســتان گردیده و یکی از عواملی میباشد که سیاســت خارجی عربستان را در منطقه
تغییر داده اســت .سیاست خارجی عربســتان با روی کار آمدن بن سلمان فاقد توازن سیاسی در
حوزه داخلی و خارجی بوده و سیاســتهای بلند پروازانه وی در زمینه تحقق شکوفایی اقتصادی
با رفتارهای دوگانه (انفعالی و تهاجمی) در حوزه سیاست همخوانی ندارد .برخی از تحلیلگران
معتقدند که این دوگانگی در رویکرد سیاســت خارجی عربســتان از شخصیت دمدمی مزاج بن
سلمان نشات میگیرد و وی با این رفتارها به دنبال رهبری جهان اسالم میباشد .تحلیل رویکرد
عربســتان سعودی در خصوص کشمکش اعراب و اســرائیل در واقع برخواسته از عواملی است
که در برآیند نهایی آن ســبب گردیده تا ســعودی ها رویکرد متمایزی نســبت به این کشمکش
داشته باشــند که بر محور هماهنگی دولت های عربی جهت اتخاذ یک موضع مشترک مبتنی بر
شــیوه های سیاسی–دیپلماتیک و نه راه حل های دوجانبه و یا توسل به جنگ در خصوص اسرائیل
است.
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