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چکیده
بحران فلسطینی -اسراییلی ،مسأله نخست جهان اسالم است .هر چقدر سیاست خارجی کشوررها
منطقه خاورمیانه طی حدود هفت دهه اخیر هریت اسالمی داشته است ،فلسطین در اولریت سیاست
خارجی آنها برده است .به عالوه فلسطین یک وجه قرمی و عربی نیز دارد که کشررها عرب از
این مرضع نسبت به آن نگاه میکنند .عربستان همراره ادعا کرده که اسالم مهمترین منبع هریت
بخش سیاست خارجی آن است .از آنجا که بحران فلسطین نیز مهمترین مسوأله جهوان اسوالم در
منطقه است ،سؤال اصلی مقاله این است که سیاست خارجی عربستان در قبال رژیم صهیرنیستی با
تاکید بر دوره ملک سلمان چه تغییر داشته است؟ فرضیه مقاله نیوز ایون نرنوه اسوت کوه در
سیاست خارجی عربستان تحت تاثیر سه متغیر متداخل کارنزار ،تغییر مرازنه قودر منطقوها و
تغییر سیاست خارجی آمریکا ،بحران فلسطینی -اسراییلی از اولریت خارج شده است .این مقاله بوا
روش ترصیفی -تحلیلی انجام شده است.

واژگان کلیدی :عربستان ،فلسطین ،ملک سلمان ،اسراییل ،انقالب اسالمی.
_________________________________
 -1استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت ه لال العظمی بروجردی(ره) .نشانی رایانامهn.pourhassan1303@gmail.com :
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مقدمه
عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم در منطقه خاورمیانه محسوب میشود که سیاستهای آن
تاثیر بسیار زیادی -در تحووت منطقوه و توی معوادت بینالمللوی دارد .عربسوتان بوه دتیول
دینی(ظهور دین اسالم و قرار گرفتن کعبه و مقبره ضر پیامبر اکرم) ،دارا بودن منابع انرژی(یک
چهارم ذخایر نفت جهان) ،ارتباطا بسیار نزدیک با آمریکا ،محل ظهور و تکوین اندیشه وهابیت ،و
به طور کلی تیههای متفاو هویتی ،برای خود منافع فراملی قائل بوده و سیاست خوارجی فعوالی
دارد .یکی از مسائل بسیار مهمی که سیاست خارجی عربستان باید در قبال آن سونجش و ارزیوابی
شود ،مسأله فلسطین است .با توجه به موقعیت ویژه فلسطین در جهان اسوالم و ووزه خاورمیانوه،
سیاست خارجی همه کشورهای اسالمی را میتوان نسبت به آن سنجید .برخالف کشورهایی چون
مصر که همواره هویت عربی خود را مورد تاکید قرار دادهاند ،به گونهای که ناصریسم بوا عربیسوم
یکسان تلقی شده و بعثیسم عراقی -سوری نیز ترکیبی از سوسیالیسم و ناسیونالیسوم عربوی بووده،
عربستان همواره ادعا کرده که اسالم بیش از سایر منابع هویتی بهویژه هویت عربی در جهتدهوی
به سیاست خارجی آن تعیین کننده بوده است.
دود هفت دهه از اشغال فلسطین توسط صهیونیستها میگذرد .تواریخ سیاسوی خاورمیانوه
نشان میدهد که این مسأله به میزان بسیار زیادی آرایش سیاسوی بوازیگران منطقوه خاورمیانوه را
تعیین کرده است .خاورمیانه با اشغال فلسطین ،اهمیت بیشتری یافت و بوا مسوأله فلسوطین وجوه
دیگری به وجوه اهمیت خاورمیانه یعنی دستیابی به نفت ،کنتورل آبراههوای عبوور منوابع انورژی و
تضمین امنیت اسراییل افوزوده شود و خاورمیانوه هموواره یکوی از وزههوای مهوم ابرقودر ها و
قدر های بزرگ بوده است .مهمترین تفاو سیاست خارجی کشوورهای خاورمیانوه ،جهوتگیری
تجدیدنظرطلبانه یا طرفداری آنها از وضع موجود اکم بر این منطقه است( .هینبوش.)50 :1382 ،
کشورهای منطقه ،طی دود هفت دهه در تعامل بوا بوازیگران بینالمللوی ،در ائتالفهوای متعودد
رسمی و غیر رسمی منطقهای ،متشکل شدهاند .این ائتالفها یا علیه رژیم صهیونیستی و امیوان
آن بودهاند یا له آن .از سال  2011تحولی مهم خاورمیانه عربی و شمال افریقا را فراگرفت کوه بوه
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نوعی تداوم انقالب اسالمی در سال  1979محسوب میشود .بنابراین انقوالب اسوالمی و بیوداری
اسالمی نیز عامل دیگری است که بر اهمیت منطقه خاورمیانه افزوده است.
بدون شک مسأله فلسطین با سایر مسائل خاورمیانه گره خورده اسوت .بوه ایون معنوی هور
تحولی که در منطقه و تی نظام بینالملل رخ میدهد ،برمسأله فلسطین تاثیر میگذارد .در چنوین
شرایطی ارزیابی سیاست خارجی عربستان در قبال مسأله فلسطین ،مسألهای در خور پژوهش است؛
زیرا عربستان همواره ادعا کرده که اسالم مهمترین منبع هویت بخش سیاست خارجی آن است .از
آنجا که فلسطین نیز مهمترین مسأله جهان اسالم در منطقه است ،سؤال اصلی مقاله این است که
سیاست خارجی عربستان در قبال مسأله فلسطین با تاکید بر دوره ملک سلمان چه تغییوری داشوته
است؟ فرضیه مقاله نیز این گونه صور بندی شده که در سیاست خارجی عربستان تحت تاثیر سوه
متغیر متداخل کارگزار ،تغییر موازنه قدر منطقهای و تغییر سیاست خارجی آمریکا ،مسأله فلسطین
از اولویت خارج شده است .اگرچه عربستان یکی از بازیگران بسیار مهم منطقه خاورمیانه محسووب
میشود اما با توجه به وجود رقبای قدرتمند عرب آن مانند مصر ،سوریه و عراق ،سیاسوت خوارجی
آن در قبال فلسطین مورد توجه پژوهشگران نبوده است .بخش عمده پژوهشها نیز بهویژه پس از
سال  2011بر سیاست خارجی سعودی در مقابل ایوران متمرکوز بووده اسوت(Sep 2015: and .

) Gause, Feb 2015, Schmierer and etal: Summer2016به استثنای برخی مقات کوتاه
(ا مدیان  )1394/4/2که آن هم بر عدم تغییر سیاست خوارجی عربسوتان تاکیود دارنود ،پوژوهش
مستقلی درباره سیاست خارجی عربستان در قبال مسأله فلسطین بهویژه با تاکید بر دوره پادشواهی
ملک سلمان انجام نشده؛ از اینرو این مقاله دارای نوآوری پژوهشی است و مبتنی بر یک چوارچوب
نظری علمی ،و با روش توصیفی -تحلیلی و با اتکای بر دادههای جدید انجام میشود.
الف) چارچوب نظری
سیاست خارجی عربستان درقبال مسوأله فلسوطین را میتووان در چارچوبهوای نظوری متعوددی
بررسی کرد .به نظر میرسد با توجه به منابع هویت بخش عربستان و مسأله فلسوطین کوه بیشوتر
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یک مسأله هویتی است ،سازهانگاری مناسبترین چارچوب برای این مقاله باشد اما این نظریوه بوا
توجه به ثابت بودن منابع هویتی عربستان نمیتواند تحول سیاست خارجی آندر دوره ملک سولمان
را تحلیل کند .به این دلیل به نظر میرسد نظریه «جیمز روزنا» مناسبترین نظریه در ایون زمینوه
باشد .روزنا با انتقاد از نظریههای موجود برای تبیین سیاست خارجی کشورها و تموایز قائول شودن
میان نظریه سیاست بینالملل و سیاست خارجی گام جدی و انقوالب بزرگوی در مطالعوه سیاسوت
خارجی برداشت و بهرغم گذشت چندین دهه ،همچنان نظریه بدیعی برای تحلیل سیاست خوارجی
کشورها ارائه کرده است .وی سنجهای ارائه کرده که مؤلفههای تعیینکننده سیاست خوارجی هموه
کشورها ،از بزرگ و کوچک گرفته تا توسعه یافته و توسعه نیافته را در بر میگیرد .روزنوا بوا پیونود
زدن میان سطح خرد و کالن تحلیل سیاست خارجی ،قائل به وجود پنج مؤلفه یا متغیر در سیاسوت
خارجی کشورهاست .به تعبیر بهتر ،وی سیاست خارجی را متغیر وابستهای میداند کوه پونج متغیور
مستقل در تدوین ،تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرای آن مؤثرند .این متغیرها عبارتنود از :فوردی،
نقووش ،کووومتی و بورکراتی وک ،اجتموواعی ی وا مل وی و بینالملل وی ی وا سیسووتمیک(Rosenau, .

) 2006:171- 199هر یک از این متغیرهای مذکور نیز خود تحت تاثیرمتغیرهای متعدد و مختلفی
قرار دارند .روزنا ترتیب تاثیرگذاری متغیرهای پنجگانه در سیاست خارجی کشوورهای بوزرگ ،بواز،
بسته ،دمکراتیک و غیردمکراتیک را نیز مشخص میکند .در کشورهای توسعه یافته متغیر نقوش و
کشورهای توسعه نیافته فرد و نظام بینالملل نقش بیشتری دارند .در جوامعی که به اصوطال بواز
معرفی میشوند و اقتصاد پیشرفتهای دارند ،فرهنگی رسوخ پذیر و دسوتخوش تحوولی وجوود دارد.
وزههای موضوعی مهم به ترتیب ،شامل مسائل پرستیژی ،مادی و مسوائل دیگور اسوت .ترتیوب
عوامل تأثیرگذار بر نظام سیاسی و تصمیمگیری خارجی نیز بدینسوان میباشود :متغیرهوای نقوش
(نهادهای موجود در جامعه) ،اجتماع ،محیط ،کومت و فرد .در واقع سطح تأثیرگذاری هر مورد بوا
توجه به نفوذ و قدر اثر بخشی آن محاسبه میگردد .به طور مثال در جوامع دموکرا نهادهوایی
چون ا زاب و افکار عمومی در بروندادهای سیاست خارجی مؤثر هستند)Rosenau,2006:176( .
منظور از متغیر فردی ،ویژگیهای شخصی تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران خوارجی اسوت
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که آنان را از افراد دیگر متمایز میسازد .بعضی از این ویژگیها ذاتی و غیراکتسابی و برخوی دیگور
اکتسابی است .خصوصیاتی چون شجاعت ،ترس ،عصبانیت ،خشونت ،خطر پذیری ،صبر و بردباری،
سنگدلی و قساو قلب ،ر م و شفقت ،خودباختگی ،خود باوری ،اعتمواد بوه نفوس ،مناعوت طبوع،
کفایت ،مدیریت ،دور اندیشی و زم در این دسته از متغیر قرار میگیرند .بنوابرایون نظوام ارزشوی،
باورها ،تجربیا تاریخی ،جامعهپذیری ،پایگاه طبقاتی ،خاستگاه فکری و عقیودتی رهبوران ،نقوش
انکار ناپذیری در سیاست خارجی ایفا میکند .متغیرهای مربوط بوه نقوش بوه معنوای آن دسوته از
عواملی است که از ماهیت مناصوب پسوتهای سوازمانی ریشوه دارد کوه بورای صوا ب منصوب
محدودیت رفتاری ایجاد میکنند .زیرا تصمیمگیرندگان تحت تاثیر رفتارهای تجویز شده اجتمواعی
و هنجارهای قوقی متعلق به پستهایی قرار میگیرند که متصودی آن هسوتند .متغیور کوومتی
سیاسووت خووارجی نی وز عبارتسووت از :جنبووههای سوواختاری کومووت کووه گزینووههای پ ویش روی
سیاستگذاران را افزایش داده یا محدود میسازد ،یعنی چگونگی سازمان یافتن کومت که شوامل
دو ویژگی بسیار مهم آن میشوود :دموکراسیسوازی و بوروکراسیسوازی .شوکل و ماهیوت نظوام
سیاسی ،جم کومت و بوروکراسویها و کارگزاریهوا کوومتی ،سواختار قودر سیاسوی ،درجوه
تفکیک قوا و میزان باز و بسته بودن نظام سیاسی ،از جمله متغیرهای کومتی هستند.
متغیر اجتماعی یا ملی عبار است از جنبهها و نمودهای غیر کومتی هور کشووری کوه بور
سیاست خارجی آن تاثیر میگذارد .گرایشهای ارزشی ،درجه و د ملی ،میوزان توسوعه یوافتگی،
فرهنگ سیاسی ،ایدئولوژی اسالمی ،تجربه تواریخی ،موقعیوت جغرافیوایی ،نخبگوان و گروههوای
ذینفوذ و افکار عمومی در زمره متغیرهای اجتماعی قرار میگیرند .متغیر بینالمللی یا خارجی شامل
خصوصیا نظام بینالملل و ویژگیهای وا دهای تشکیل دهنده آن میشود .توزیع منوابع قودر
در سطح بینالمللی ،تعامال بینالمللی و الگووی ارتباطوا  ،میوزان نهوادینگی ،میوزان وابسوتگی
متقابل ،همگونی یا ناهمگونی ایدئولوژیک و ارزشها در سطح جهان ،قواعد و هنجارهای اکم بور
نظام بینالملل ،برخی از متغیرهای سیستمیک تعیین کننوده سیاسوت خوارجی کشوورها محسووب
میشود(.دهقانی فیرورآبادی؛  )62 -60 :1389سیاست خوارجی کشوورهای بوزرگ و تاثیرگوذار در
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نظام بینالملل در ذیل این متغیر قابل تحلیل است .با توجه به مؤلفوهها و متغیرهوای جوامعی کوه
روزنا مطر کرده ،میتوان سیاست خارجی کشورها از جمله عربستان را جداگانوه و یوا مقایسوهای
تحلیل کرد .تزم به یادآوری است در نظریه روزنا که خودش آن را پیش نظریه مینامنود ،جایگواه
متغیر منطقه که در مناطقی مانند خاورمیانه بسیار تاثیرگذار است ،مغفول مانده است .وی متغیرها را
در دو دسته داخلی و بینالمللی دخیل میداند که چهار متغیر نخست معطوف بوه عرصوه سیاسوت
داخلی و متغیر پنجم به ساختار نظام بینالمللی اختصاص مییابد .اگرچه ساختار بینالمللوی تعیوین
کننده است اما نقش قدر های منطقهای در سیاست بینالملل بسیار مهم است و نبایود در تحلیول
سیاست خارجی از آن را نادیده گرفت )Volgy: 2011( .و ضروری است که آن را به عنووان یوک
متغیر مستقل بررسی کرد .شیوهای که در این مقاله از آن استفاده شده است.
ب) ریشههای تغییر سیاست خارجی عربستان
سیاست خارجی عربستان طی سالهای اخیر به گونهای تغییور کورده کوه تغییور در آن بوه عنووان
مفروض در این مقاله در نظر گرفته شدهاست .کنش سیاست خارجی منطقهای عربستان بوهویژه از
عبودال آنقودر گسوترده بووده کوه
دوره به قدر رسیدن ملک سلمان بن عبدالعزیر به جای ملک
هل
تمامی سیاست خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است .دامنه تغییر سیاسوت خوارجی عربسوتان بوه
مسأله فلسطین نیز کشیده شده و بسیار برجسته است .فهم تحول سیاست خارجی سعودی در قبال
فلسطین ،مستلزم درک ریشههای دگرگونی در سیاست خارجی این کشور اسوت .براسواس نظریوه
روزنا و تعدیلی که در این نظریه انجوام شوده ،ریشوه دگرگوونی در سیاسوت خوارجی عربسوتان را
میتوان در سه متغیر کارگزار و شخصویت ،دگرگوونی در ژئوپلتیوک منطقوهای ومتغیور بینالمللوی
تحلیل کرد .اگرچه برا تی نمیتوان تاثیر یکوی از ایون متغیرهوا را بویش از بقیوه دانسوت اموا بوه
نظرمیرسد متغیر منطقوهای از سوال  2011دارای اهمیوت بیشوتری بووده و پوس از آن سیاسوت
خاورمیانهای آمریکا و روسیه و در نهایت تغییر در کارگزاران سعودی اهمیت بیشتری دارد .بوا ایون
اوصاف هر چقدر زمان میگذرد ،متغیر شخصیت پررنگتر میشود.
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 -1دگرگونی در موازنه قدرت منطقه
عربستان در منطقه خاورمیانه واقع شده است .منطقهای که چندین کانون بحرانی دارد و بوه علوت
ظرفیتهای ژئواکونومی ،ژئوایدئولوژی و ژئوپلتیک محول تالقوی رقابوت قودر های منطقوهای و
فرامنطقهای است .به نظر میرسد ریشه تغییرا کنونی در سیاست خارجی عربستان به سال 2003
باز میگردد .با سقوط صدام ،برخالف تالشهای آمریکا برای استقرار یک دولت شیعی سکوتر در
عراق ،شیعیان به قدر رسیدند .شیعیانی که هم از نظر مذهبی و هوم از نظور سیاسوی بوه ایوران
نزدیک بودند .سقوط صدام برای عربستان به منزله پایان سولطه سونیها بور عوراق و قودر یابی
شیعیان و ارتقا جایگاه منطقهای ایران در منطقه بود (شیرازی.)77 :1394 ،
«گایوز» از پژوهشگران ارشد مسائل خاورمیانوه و کارشوناس مسوائل عربسوتان در ایون بواره
مینویسد« :ایران برنده بالمنازع در تحوت منطقهای طی یک دهه اخیر است .این کشور کوه بوا
دولت[ یدر] العبادی رابطه خوبی دارد و شماری از شبه نظامیان شیعه عوراق را مایوت میکنود و
همچنین رابطه همکاری با دولت کردستان عراق دارد ...ایران در ال پیشروی است .تالش دیگور
قدر های منطقهای برای به چالش کشیدن دستاوردهای ایران به شکسوت انجامیوده اسوت ....در
منطق توازن قوا ،منطقه ،شاهد صف بندی عربستان -ترکیه -اسراییل در برابر قدر ایران اسوت.
همه این دولتها ،نگران قدر ایرانند .به نظر میرسد اسراییل و عربسوتان سوعودی ،ایوران را بوه
عنوان تهدید عمده خود شناسایی کردهاند .رویکرد ترکیه -عربستان ،با منطق فرقهگرایی که عامل
جهتدهی سیاستهای منطقهای به شمار میرود،قابل درک است(Gause, 2015: 16).

اگرچه صدام سین با عربستان رابطه خوبی نداشت اما در جریان جنگ تحمیلی کمکهوای
مالی و تی نظامی فراوانی از ریاض دریافت میکرد .با مله عراق به کویوت و تشودید تهدیودا
علیه عربستان این کشور روابط خود را با عراق قطع کرد و میزبان ملوه نیروهوای ائوتالف علیوه
صدام شد .در سال  2003نیز تالش بسیار زیادی برای سرنگونی صدام انجام داد .دولوت عربسوتان
به رغم سرنگونی صدام تا چندین سال از افتتا سفار خود در بغداد خودداری کورد و بوا تضوعیف
دولت نوری المالکی و یدر العبادی عمدا زمینه ساز تجزیه عراق و ضور گروههوای تروریسوتی در
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این کشور شده است.
از نظر تاریخی ،جنگ  33روزه زب ه لال و اسوراییل درسوال  2006کوه در جریوان آن بورای
نخستینبار یک گروه -نه کشور عربی -توانست اسراییل را به زانو درآورد ،دومین نقطوه عطوف در
تحووول سیاسووت خووارجی سعودیهاسووت .پیوروزی ووزب ه لال باعووا زوال مشووروعیت بسویاری از
کشورهای عربی شد که یا از اسراییل در جنگهای کالسیک شکست خورده بودند و یوا در مقابول
نصرال پس از جنگ  33روزه به قهرمان خیابانهای عرب
آن تن به سازش داده بودند .سید سن
هل
تبدیل شد و از ناسیونالیستهای چون جمال عبدالناصر و سوازش طلبوانی چوون مبوارک و ملوک
سین و پادشاهان متمولی چون اکمان عربستان پیشی گرفت .ترور رفیق ریری نخسوت وزیور
لبنان و متحد سعودیها نیز در این راستا بی تاثیر نبوده است .زیرا عربستان متحد اصلی خود را در
لبنان از دست داد ،از اینرو ا ساس میکرد که با تاثیرگذاری خود را از لبنان از دست خواهد داد.
سومین نقطه عطف و تاثیرگذارترین عامل منطقوهای در تغییور سیاسوت خوارجی عربسوتان
سعودی ،جنبش بیداری اسالمی است .سیاست خارجی همه کشوورها بوا محویط در تعامول اسوت.
اهداف ،تواناییها ،استراتژیها ،ابزارهوا ،فنوون ،تاکتیکهوا ،سوبکها و دسوتگاه سیاسوت خوارجی
همچنووین تصوومیما  ،اقووداما و پیاموودهای سیاسووت خووارجی همگووی در ایوون تعاموول نقووش
دارند(رمضانی )41: 1380 ،سیاست خوارجی عربسوتان نیوز ایون قاعوده مسوتثنی نیسوت .یکوی از
ریشههای اصلی دگرگونی در سیاست خارجی عربستان تحوتتی اسوت کوه طوی سوالهای اخیور
بهویژه پس از جنبش بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده است .با توجه بوه
توسعه نیافتگی سیاسی و بحرانهای داخلی عربستان ،موج اعتراضا مردمی پس از آغواز بیوداری
اسالمی به عربستان نیز سرایت کرد .جنبش بیداری اسوالمی موجوب سوقوط دومینوویی متحودان
عربستان در منطقه شد .زین العابدین بن علی اولین اکم عربی کوه در توونس سورنگون شود بوه
ریاض پناهنده شد .عربستان از یکطرف تالش کرده توا نظامهوای محافظوهکار عورب را از رونود
تغییرا محافظت کند .مواضع عربستان در این زمینه از مصر تا بحورین و بوهویژه یمون را شوامل
میشود .از طرف دیگر ،سعودیها در موضعی متعارض به دنبال تغییر نظامهای عربوی ناهمسوو بوا
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خود و غرب در جریان تحوت اخیر خاورمیانه عربی و شومال آفریقوا در منطقوه بودهانود .مواضوع
عربستان در قبال سوریه ،از این منظر قابل تحلیل است.اختصاص کمکهای اقتصوادی منطقوهای
بهویژه توسط عربستان سعودی از دیگر سیاستهای کشورهای عربی وزه خلیج فارس بود که در
سطح این منطقه اجرا شد .در این رابطه اعضای شورای همکاری خلیج فارس توافق کردند که طی
ی وک دوره  10سوواله 20 ،میلی وارد دتر بووه کشووورهایی چووون عمووان و بحوورین اختصوواص دهنوود
) (Kamrava, 2012: 96-104کوه بخوش عموده کمکهوا ،توسوط عربسوتان توامین میشوود.
لشکرکشی عربستان به بحرین ناشی از این نگرانی عربستان بود که ووزه جنووبی خلویج فوارس
مانند سایر کشورهای عربی از ورود موج بیداری اسالمی ایمن نیست و در صور سوقوط یکوی از
کشورهای این منطقه ،بقیه نیز مانند دومینو فرو خواهند ریخت(.پور سن و سیفی ،تابسوتان :1392
 )133-157عربستان برای جلوگیری از کسترش موج بیداری اسالمی نه تنها در بحورین بلکوه در
یمن نیز مداخله مستقیم نطامی کرده که نتیجه آن ،کشته شدن  6هوزار و  400نفور ،زخمیشودن
بیش از  30هزار نفر و آوارگی بالغ بر دو و نیم میلیون نفر آواره بووده اسوت(the guardian, 25 .
)March 2016

بووا توجووه بووه اقووداما گسووترده سووعودیها در مقابلووه بووا موووج بیووداری اسووالمی،
بسیاری از تحلیلگران ،عربستان را مهمتورین«معموار ضود انقوالب» در منطقوه معرفوی کردهانود.
( )Kamrava, 2012: 96-104ورود تانکهای عربستان سعودی به بحورین ،واوی ایون پیوام از
طرف ریاض بود که این کشور برای مقابله با تغییرا قدر در خاورمیانه آماده هر نوع دخوالتی از
دیپلماسی نرم تا مداخله تمام عیار نظامی است )Bradley,2013:7( .اگر وواد میودان التحریور
قاهره را نماد واقعی خاورمیانه جدید بدانیم ،تخریب میدان لوءلوء را باید نماد تالش عربستان بورای
توقف انقالبهای عربی و بازگشت به دوره قبل از این قیامها دانست؛ مله تمام عیار عربستان به
یمن نیز وجه سخت فزاری این تهاجم است.
محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان مدعی شده است« :بهوار عربوی آزموون مهموی بورای
دولتهای اقتدارگرا بود .آنهایی که نماینده مردم بودند ،سرنگون شدند .رژیمهایی که نماینده مردم
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بودند ،ماندگار شدند و آنهایی کوه نبودنود ،سواقط شودند) ,Jan 6th 2016 The Economist(».
سقوط متحدین غیردمکراتیک عربستان در منطقه خاورمیانه و شمال افریقواو در مقابول گسوترش
موقعیت دیگر کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسالمی سبب شده که عربستان بشد ا ساس
انزوا کند و میکوشد با اتخاذ سیاست تهاجمی ،موقعیت خود را در منطقه مستحکم کند .در الیکه
عربستان ا ساس میکند به علت ویژگیهای خاص دینوی و اقتصوادی در منطقوه بایود موقعیوت
بهتری داشته باشد ،روند تحوت به سوی انزوای این کشور رفتوه و از اینورو بوه سووی سیاسوت
خارجی جدیدی خیز برداشته است.
 -2نقش متغیر ساختار بینالملل
تحوت منطقه خاورمیانه وقتی در تغییر سیاست عربستان موؤثر واقوع شود کوه مقاموا سوعودی
ا ساس کردند ساختار بینالمللی و بازیگران عمده آن مانند آمریکا برخالف تحوت ادوار گذشوته
همسو با عربستان نیستند .این بدان معنا نیست که آمریکا با جنبش بیداری اسوالمی همسوو شوده
باشد اما سیاستگذاران آمریکایی داقل پس از یک دهه از مداخله در عراق و هزینوه چنود میلیوارد
دتری به این نتیجه رسیدند که از پرداخت هزینوه بیشوتر خوودداری کننود و بوه سوواری مجوانی
عربستان و دیگر کشورها پایان بدهند .براساس نظریه روزنوا ،یکوی از مهمتورین متغیرهوای تواثیر
گذاری در سیاست خوارجی کشوورهای بوهویژه ضوعیف ،تاثیرگوذاری سواختار نظوام بینالمللوی در
جهووتدهی ب وه سیاسووت خووارجی آنهاسووت .عربسووتان از یکطوورف دارای نظووام سیاس وی بسووته،
غیردمکراتیک و پیشامدرن است و از طرف دیگر به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک همواره
تحت تاثیر ساختار بینالمللی بوده است .از دهه  1950به بعد برخالف بسیاری از کشورهای منطقه
مانند مصر ،سوریه و عراق که در بخشهایی از تاریخ خود بلوک شرق و یوا رویواروی آمریکوا قورا
گرفتهاند ،عربستان همواره یکی از اقمار آمریکا بوده است .با این اوصاف دولت باراک اوباما با توجه
به نتایج مداخال هزینه بار دولت جرج بوش در خاورمیانه بهویژه عراق ،سیاست اعالم نشده عودم
ضور داکثری را در منطقه پیش گرفته است.
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تغییر در سیاست خاورمیانهای آمریکا بخشی از تغییرا در موقعیت و رویکرد سیاست جهوانی
آمریکاست که فرید زکریا از آن تحت عنوان عصر «پسا آمریکا گرایی» یاد کرده است .به نظر وی
در تاریخ نو سه موج جابجایی قدر رخ داده است .موج اول به قد برافراشتن جهان غورب از قورن
پانزدهم به بعد را شامل میشود که غرب با فناوری و تجار و سرمایه ،سلطه طوتنی مد خوود
را بر جهان اکم کرد .دومین جابجایی قدر به اواخر قرن نوزدهم باز میگردد که آمریکا با رشود
سریع قد برافراشت .اما طی دو دهه اخیر جابجایی دیگر در ال رخ دادن اسوت کوه در آن آمریکوا
رهبری تغییر را در دست ندارد(.زکریا )49-48 :1393 ،زکریا توصیه کرده بود ،آمریکا به دنبال وارد
کردن نیروهای بالنده در نظام جهانی است تا رابطه عمیق و گسست ناپذیری در وزههای مختلف
داشته باشند .اگر خود این بازیگران در نظم جهانی شریک ا ساس کنند ،خطر درگیوری و منازعوه
کمتر میشود و بازی برد برد خواهد بود به الزاما به معنای کاهش نفوذ آمریکا نخواهود بود(.زکریوا،
)63-64 :1393
اظهارا باراک اوباما در  28مواه موی  2014در دانشوکده نظوامی وسوت پوینوت در ایالوت
نیویورک مؤید جهتگیری جدید سیاست خارجی آمریکاست« :اینکه گفته شود ما در دنبوال کوردن
صلح و آزادی در خارج از مرزهای خود منافع داریم به این معنی نیست که هر مشکلی یک راه ل
نظامی دارد .از زمان جنگ جهانی دوم برخی از پرهزینه ترین اشتباها ما ناشی از خویشتنداری ما
نبودند بلکه ناشی از تمایل ما به ماجراجوییهای نظامی بدون در نظر گورفتن پیامودهای آن بوود،
چنین هزینههایی ناشی از ماجراجوییهای نظامی بدون جلب کردن مایت بینالمللی و مشروعیت
برای اقدام بود ....وقتی که موضوعا مربوط به نگرانوی جهوانی تهدیود مسوتقیمی بورای آمریکوا
نیستند ...در این صور آستانه اقدام نظامی باید باتتر باشد .در چنین شرایطی ما نباید بوه تنهوایی
اقدام کنیم بلکه باید همپیمانان و شرکای خود را برای اقدام جمعی بسیج کنیم .موا بایود ابزارهوای
خود را گسترده کنیم تا شامل دیپلماسی و تحریم و انزوا بشود .باید بوه قوانون بینالملول متوسول
شویم و اگر منصفانه و کارآمد و ضروری بود اقدام نظامی چند جانبه بکنیم .در چنین شورایطی موا
باید با دیگران کار کنیم چون اقدام جمعوی در چنوین شورایطی ا تموال موفقیوت بیشوتری دارد و
شماره 31

22

فصلنامه مطالعات فلسطین

پایداری اثر آن بیشتر خواهد بود(Whigthouse 28 may 2014)».

به تعبیر مهران کامروا سیاست خارجی اوباما طی سالهای اخیر دو ضلع جدید داشوته اسوت:
یکی توجه به منطقه آسیای شرقی ) (Asia Pivotو دیگر رهبوری از پشوت صوحنه (Leading

) from behindضلع دوم سیاست خارجی آمریکا عربستان را بسیار نگران کرد ،زیورا براسواس آن
آمریکاییها دیگر تصمیم نداشتند بهصور مستقیم در رخدادهای خاورمیانه وارد شووند و ایون بوه
معنی عدم ورود آنها به بحرانهای ا تمالی آینده در منطقه به نفع عربسوتان بوود .شورایط زموانی
برای سعودیها نگران کنندهتر شد که ضلع سومی به سیاست خارجی اوباما اضافه شد و آن مذاکره
با ایران بود .چنین وضعیتی با بیتجربگی اکمان جدید عربستان گره خورد که قصد داشوتند خوود
منافعشان را در منطقه دنبال کنند؛ مسألهای که در نهایت به یک سیاست خارجی تهواجمی منجور
شد(.کامروا 14 ،دی )1394
فصلنامه آمریکایی فارین افیرز نیز در مقالهای رابطه میان تغییور سیاسوت خوارجی آمریکوا و
سیاست خارجی جدید سعودیها را این گونه تحلیل میکند« :برای اولین بوار در تواریخ ،عربسوتان
سعودی بدون مایت یک ابرقدر تنها شده است .ایات متحده آمریکوا دیگور بوه طوور ضومنی
تضمینکننده امنیت سعودی نیست ،و از اهداف این کشور در مناقشا منطقوهای نظیور سووریه و
ال تنها ماندهاند (foreignaffairs.com/13Jan2016) .ایون
یمن مایت نمیکند .سعودیها ،عم ً
نشریه یکی از نشانگان تنهایی عربستان در منطقه خاورمیانه ،ضور فعال روسویه در ایون منطقوه
میداند« :نیروهای نظامی روسیه در الی که برای اولین بار در تاریخ هویچ ابرقودرتی را در مقابول
خود نمیبینند ،آزادانه عملیا نظامیشان در خاورمیانه را آغاز کردهاند .در گذشته ،مداخال روسیه
در کشورهای جنوبیاش همیشه با وجود یک رقیب به تعوادل کشویده میشود؛  ...و اموروز ،یگانوه
رقبای بالقوه روسها در منطقه (آمریکا و اروپا) عقب ایستادهاند ،و عربستان سعودی خیلی ضعیفتر
را رهوووا کردهانووود توووا نبووورد موازنوووه قووودر بوووا روسووویه را بوووه تنهوووایی پووویش ببووورد.
)(Foreignaffairs.com/13Jan 2016

اگرچه با توجه به سیاسوت جهوانی آمریکوا ،تغییور راهبورد آن در قبوال خاورمیانوه و بوهویژه

شماره 31

تحول مواضع عربستان در قبال رژیم صهیونیستی

23

عربستان به معنی نادیده گرفتن منافع خود در این منطقه راهبردی نیست اما به نظور میرسود کوه
آمریکا به این نتیجه رسیده که وقتی برخی از متحدین منطقهای آن نیابتی اهداف آمریکا را توامین
میکنند از اینرو چندان ضرورتی ندارد که خودش مستقیما هزینه کنود .در سوالهای اخیور آمریکوا
بیثباتی در خاورمیانه را نه به عنوان یک خطر که به عنوان واقعیت پذیرفته اسوت و نظوار را بور
مداخله مستقیم ترجیح میدهد و از همین رو خواهوان کنشگوری همپیمانوانش در منطقوه اسوت.
دشمنان عربستان نیز دیگر در مقامی نیستند که معادت را یکجانبه شکل دهند ،بلکه برای فو
جایگاه خود ،به سیاستهای واکنشی روی آوردهاند .در چنین ال و هوایی است که عربسوتان بوه
یکه تازی در منطقه پرداخته است(دهشیار ،تابسوتان  .)34 :1394تصومیمگیرندگان وزار خارجوه
آمریکا بوه ایون جمعبنودی رسویدهاند کوه بورای منوافع کلیودی و یواتی آمریکوا در خاورمیانوه،
کمهزینهترین و توجیه پذیرترین شیوه ،بازی کردن نقش واکنشی است؛ شویوهای کوه یکسوره بوا
سیاستهای آمریکا به عنوان بازیگر برتر در خاورمیانه چه در سالهای جنگ سرد و چه پس از سال
 2000ناسازگار است .باراک اوباما برای همپیمانان آمریکا در خاورمیانه آشکار ساخت کوه خواهوان
واگذاری نقش کنشگر و مسئولیت بوه آنهوا است(دهشویار ،تابسوتان  )1394:39بنوابراین سیاسوت
خارجی تهاجمی عربستان و به تعبیر یکی از نویسندگان «دکترین سولمان» واکنشوی بوه دکتورین
اوباماست که بر خالف سایر روسای جمهوری آمریکا در پایان دوره ریاست جمهوری آن و به طوور
اعالم نشده ،اضر به پرداخت هزینوه وداکثری نیسوت (Obaid, March 30, 2016).بوه طوور
خالصه روابط استراتژیک و اقتصادی بین عربستان و آمریکا مانند گذشته خواهد بود اما روابط آنها
هرگز مانند دهه  1980نخواهد رسید زیرا هم پادشاهی و هم جهان اطراف آن تغییر کورده اسوت و
این تغییرا موجب دگرگونی در سیاست خارجی سعودیها شده است .علت این امر باید در تعارض
موجود در دکترین اوباما با نگرش دولتمردان سعودی دانست .یکی از نقاط مهم در دکترین اوباموا،
بر اجتناب از به کارگیری زور مگر در مواقعی که آمریکا مستقیما تهدید شده ،مبتنی بووده اسوت .از
نظر دولتمردان سعودی ،سیاست خارجی آمریکا در دوره اوباما بر این نکته مبتنی اسوت کوه نقوش
آمریکا در منطقه از یک پلیس شناخته شده تغییر کرده بنابراین عربستان باید سیاسوتی تهواجمیتر
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اتخاذ کرده و از به کارگیری زور در صور لزوم ،ابایی نداشوته باشود)Schmiere et al., 2016( .
به کارگیری زور در شکل دهی به نظم در ال گذار در خاورمیانه برای سوعودیها ،گزینوه نواگزیر
است .سعودیها سیاست خارجی آمریکا پس از بیداری اسالمی بهویژه در زمینه تعلل در مایوت از
سنی مبارک به عنوان متحد راهبردی خود را فراموش نمیکنند .آنها همچنین سیاسوت اوباموا در
قبال برنامه هستهای ایران را نوعی عقبنشینی به نقش آفرینوی ایوران تعبیور کورده و از سیاسوت
خاورمیانه آمریکا بهویژه در سوریه و به رسمیت نشناختن تهدیدی یواتی در بحورین و نیوز انجوام
ندادن اقداما نظامی در سووریه بوه نفوع معارضوه را نشوانههای رهاسوازی خاورمیانوه میداننود.
()Spyer,2014: 2
 -3تغییر کارگزاران قدرت در عربستان
اگر متغیرهای منطقهای و بینالمللی را به عنوان علل ناقصه در نظر بگیریم ،تغییر در ساختار قدر
در عربستان با به قدر رسویدن ملوک سولمان و تغییورا بسویار گسوترده در دولوت وی را بایود
بووه عنوووان متغی ور مکموول و علووت تامووه محسوووب کوورد .سیاسووت خووارجی عربسووتان بووه دلی ول
ساختار غیردمکراتیک داخلی و پیشامدرن آن ،به میوزان بسویار زیوادی فورد محوور و توابع متغیور
بینالمللی است .دولت کنونی عربستان توسوط آل سوعود در قورن هجودهم شوکل گرفوت .پوس
ازگذشت یک قرن ،عبدالعزیز بن عبدالر من بن فیصل بون ترکوی در سوال  1912کوومتی را در
نجد پایهریزی کرد و خود را سلطان نجد واطراف آن نامید ،وی با تصرف قسومت جواز ،توانسوت
پادشاه جاز را نیز شکست دهد و با سرنگونی دولت هاشمی (شریف سوین و فرزنودانش) تقریبو ًا
تمام عربستان امروزی را تحت سیطره خوود درآورد .عبودالعزیز آل سوعود در سوال  1924مکوه را
تصرف کرد و در سال  1932دو بخش مهم نجد و جاز را با هم متحد کرد و پادشاهی سعودی را
ایجاد کرد(Grumet: Aggust 2015: 36(.

عبدال بن عبدالعزیز ،سلمان بن عبدالعزیز آل سعود (متولد  31دسوامبر ،)1935
با مرگ ملک ه ل
بیسووتوپنجمین فرزنوود عبوودالعزیز آل سووعود پادشوواه عربسووتان شوود .وی از اعضووای گووروه
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عبدال (پادشاه سابق عربستان) و برادر تنی ملک فهد
«هفت السدیری» است .او برادر ناتنی ملک
هل
عبدال) است ،لذا یکی از «هفوت
(پادشاه اسبق عربستان) و نایف و سلطان (دو ولیعهد سابق ملک ه ل
السدیری» محسوب میشود .سلمان در طوول زنودگی سیاسوی خوود مشواور
برادران» معروف به « ل
مخصوص پادشاهان عربستان بوده و نقش ویژهای در اداره امور داخلی این کشور داشتهاسوت .وی

از سال  1955تا  1960و نیز از سال  1963تا  2011سمت استانداری ریاض را داشت .پس از مرگ
سلطان بن عبدالعزیز در سال  ،2011وزار دفاع عربستان -که همواره در دست ولیعهود بوود -بوه
وی سپرده شد .پس از مرگ نایف بن عبدالعزیز در  16ژوئن  ،2012سلمان بن عبدالعزیز بوهعنوان
عبودال،
عبدال بن عبدالعزیز انتخاب شد .پوس از مورگ ملوک
ولیعهد عربستان و سومین ولیعهد
هل
هل
سلمان در  23ژانویه  2015رسم ًا به عنوان پادشاه عربستان سعودی انتخاب شود .سولمان بوا آغواز
پادشاهی خود ،کوچکترین برادرش مقرن بن عبدالعزیز را به عنوان ولیعهد و برادرزادهاش محمد بن
عبودال فرزنود
نایف آل سعود را به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب کرد .او در اولین اقدام مشعل بن
هل
شاه سابق را از امار مکه و بندر بن سلطان را از شورای امنیت ملوی کنوار گذاشوت .بنودر کوه در
عبدال مشاور و نماینده ویژه وی بود ،از این سمت هم در دوران کومت سلمان کنوار
زمان ملک
هل
عبدال از امار
گذاشته شد .در همین راستا فیصل بن بندر نیز از امار منطقه القصیم و ترکی بن ه ل
منطقه ریاض برکنار شدند .سلمان بن عبدالعزیز همچنین چند نهاد دولتی مربوط به دوران کومت
عبدال را منحل کرد که شامل کمیته عالی سیاست آموزش ،کمیته عالی ساماندهی و تنظویم
ملک ه ل
اداری ،شورای خدما مدنی ،شورای آموزش عالی و دانشگاهها ،شورای عالی شهر علوم و فنواوری
ملک عبدالعزیز ،شورای عالی آموزش ،شورای عالی امور نفت و معوادن ،شوورای عوالی اقتصوادی،
شورای امنیت ملی ،شورای عالی اموور اسوالمی ،شوورای عوالی شوهر انورژی هسوتهای و انورژی
تجدیدشونده ملک عبدا ه لل و شورای عالی امور معلوتن بودند .وی دو نهاد جدید تشکیل داده است
که اولین نهاد ،شورای امور سیاسی و امنیتی و دومین نهاد ،شورای امور اقتصادی و توسوعه اعوالم
شده است که روسای هر دو نهاد به عنوان اعضای کابینه نیز منصوب شدهاند(Wikipedia.Org).

موج دوم تغییرا اساسی در دولت عربستان ،در  28آوریل  2015توسط ملک سلمان اجرایوی
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شد .تغییراتی که رسانهها از آن تحت عنوان زلزله سیاسی یاد کردند .براساس ایون فورامین ،ملوک
سلمان ،مقرن بن عبدالعزیز ،ولیعهد سعودی را برکنار و شاهزاده محمد بن نایف آل سعود را با ف
سمت در وزرا کشور به عنوان ولیعهد جدید منصوب کرد .ملک سلمان در کم دیگری همچنین
محمد بن سلمان آل سعود ،فرزند خود و وزیر دفاع را به عنوان جانشین ولیعهود منصووب کورد .در
هی ا

اکمه جدید سعودی ،دو چهره جدید وارد شدهاند که از نظر سن و رفتار در تواریخ آل سوعود

بیسابقه هستند .شاهزاده محمد بن سلمان (پسر ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی) که در سن
 29سالگی سمت وزار دفاع و نایب ولیعهد را عهده دار شده ،به چهره خبرساز سیاست عربستان و
خاورمیانه تبدیل شده است .ملک سلمان به بهانه اینکه بیش از 70درصد از جمعیت این کشور زیور
 30سال دارند ،پسر جوان خود را تحت عنوان جوانگرایی و شایسته ساتری به عنوان وزیور دفواع
منصوب کرده است .با توجه به تغییرا گستردهای که خاندان بانفوذ السودیریها انجوام دادهانود و
جای گروه مقرنها در دولت سابق را گرفتهاند ،برخی از پژوهشگران از «کودتای السدیریها» یواد
میکنند(.)Gause, Feb 2015
محمد بن سلمان هم زمان با سمت وزیر دفاع ،عهدهدار مسؤلیتهای دیگری از جمله رئویس
دفتر پادشاه و مشاور ویژه پادشاه نیز شوده اسوت .ایون انتصواب بوا تعجوب و شوگفتی بسویاری از
تحلیلگران مسائل عربستان سعودی و مقاما ارشد این کشور روبه رو شد زیرا وزیور دفواع جدیود
هیچ سابقه اجرایی یا نظامی در کارنامه خود ندارد و همه سوابق وی محودود بوه مشواور و رئویس
دفتری پدرش در سمتهای مختلف اوست .روزنامه ایندپندنت چوا انگلویس نوشوت محمود بون
سلمان ،خطرناکترین مرد روی زمین است .او پرخاشگر و جاهطلب است و دشومنانش در داخول و
خارج ،زیر نظر او قرار دارند و قدر اصلی عربستان ،اوست(.)independent.co.uk, 8 Jan2016
با مرگ غیر منتظره سعود الفیصل که طی چهاردهه ( )1975 -2015سکاندار سیاست خارجی
این کشور بود ،عادل الجبیر  54ساله نیز سیاست خارجی عربستان را عهدهدار شده است .در الیکه
برخی منابع از کسالت شدید و ابتالی ملک سلمان به بیماری الزایمر خبر دادهاند ،به نظور میرسود
محمد بن سلمان چهره اصلی سیاسوتگذاری دولوت کنوونی عربسوتان اسوت .وی و الجبیور دارای
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اکمه عربستان و به قدر رسیدن ملک سولمان ،و

به تبع محمد بن سلمان به مثابه تصمیم گیرندگان اصلی سیاست خارجی عربستان موجب تغییرا
گستردهای در سیاست خارجی این کشور شده است.
اگرچه به قدر رسیدن ملک سلمان براساس سنت سیاسی عربسوتان و انتقوال قودر بوین
پسران عبدالعزیز انجام شده اما با توجه به کهولت سنی نسل سولمان ،قودر خوواهی محمود بون
سلطان و نیز تغییرا گسترده و خارج از عرف طی دو سال اخیر در عربستان به نظر میرسد ،طوی
سالهای آینده رقابتهای بین خاندان سلطنتی و طیف بسیار گسترده شاهزادگان افزایش یابد .این
رقابت در سالهای پیش نیز رخ داد وقتی که در سوال  1953کوه سولطان عبودالعزیز درگذشوت و
پسرش جانشین وی شد ،به کومت منسجم و یکپارچه وی پایان داد و کشمکشی را بر سر قدر
سعودی بخصوص بین خود و برادرش فیصل به راه انداخت(کرونین.)256 :1394 ،
از نظر داخلی ،سیاست خارجی عربستان تحت تاثیر سواختار اجتمواعی -سیاسوی ویوژه و نیوز
رقابتهای سیاسی شاهزادگان متعدد و قطبهای شاهزادگی است .عربستان به دلیول سواختارهای
خاص اجتماعی و فرهنگی ،قبیلهای و عشرهای همراه با با آموزههوای سونتی و افکوار سولفیگری
جامعه عربستان ترکیب منحصر به فردی است که تی بوا سوایر کشوورهای ووزه خلویج فوارس
متفاو است(متقی ،بهار .)142 :1394
در کنار بحران جانشینی ،یکی از دتیل اساسی اعتراضهای سیاسوی در عربسوتان ،افوزایش
سریع خاندان سلطنتی و قوق ویژه آنان است .با اینکه درآمد سرانه مردم عربستان طی دود سوه
دهه گذشته ،افزایش یافته لیکن ثرو شاهزادههای سعودی به شد زیاد شده و بوه ودود هوزار
میلیارد دتر رسیده که دود  20درآمد ساتنه اصل از فروش نفت را میشود و این منبوع مهموی
برای تنش و تهدید است .این در الی است که بسیاری از مردم عربسوتان از اسوتانداردهای اولیوه
محرومند و افزایش سریع تعداد خاندان سوعودی ایون شوکاف را شودیدتر مینمایود .ایون افوزایش
درآمدهای خاندان آلسعود ،تمایل برای افزایش جمعیت در بوین شواهزادگان سوعودی را افوزایش
میدهد .براساس گزارش رویترز ،بزرگترین و رایجتورین شویوه رسومی توزیوع ثورو در خانودان
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سعودی ،پرداخت قوق ماهیانه به اعضای خاندان پادشاهی اسوت .بور اسواس آموار دفتور رفواه و
خدما خاندان پادشاهی ،قوق این افراد از کمتورین فورد کوه کوچوکترین عضوو و فرعیتورین
شوواهزاده اسووت ،از  8هووزار دتر آغوواز و بووه  270هووزار دتر در هوور موواه ،بووه یک وی از نوادگووان
عبدالعزیربنسعود میرسد .ولی فرزندان نوهها ماهیانه  13هزار دتر دریافت میکننود و ایون مبوالغ
جدای از هزینههای ازدواج و ساخت کاخها شرکت در فعالیتهای اقتصادی ،دریافت وام از بانکها
و ...است (.)reuters.com, 28/2/2011
عبدال که رونود آرام اصوال ا را آغواز کورده بوود ،بوا کموک
ملک سلمان بر خالف ملک ه ل
سازمانهای اطالعاتی و شورای علما ،هیچگونه عالقهای به داشتن تسواهل در موورد ناراضویان و
انجام اصال ا ندارد( .)Riedel,Sep 2015ملک سلمان بیشتر میکوشود اصوال ا را در ووزه
اقتصادی متمرکز کند .طر چشم انداز  2030با مودیریت محمود بون سولمان در ایون راستاسوت.
مطالعا تطبیقی در خاورمیانه نشان داده که هرچقدر رژیمها از بابت سرنگونی رژیم اکم نگرانتر
باشند ،سرکوب سیاسی و مدنی مخالفان را تشودید میکننود(Escribà-Folch, Jul 2013: 556-

.)557
ج) سیاست خارجی جدید سعودی و رژیم صهیونیستی
سیاست خارجی عربستان تحت تاثیر متغیرهای سه گانه فوق از سوال  2015بوه طوور کلوی تغییور
کرده است .اما این تغییر چگونه در مورد مسأله فلسطین و اسراییل انجوام شوده اسوت .اگور ادراک
مقاما و کارگزاران دولت کنونی عربستان را در این گزاره خالصه کنیم ،تحوول سیاسوت خوارجی
آنها در این رابطه بهتر قابل درک خواهد بود« :دولت ملک سلمان ا ساس میکنود در سوه سوطح
داخلی ،منطقهای و بینالمللی با تهدیدا جدی مواجه شده که برآیند همه آنهوا ،تهدیود موجویوت
رژیم این کشور است ».چون سیاست خوارجی در کشوورهای پیشوامدرنی ماننود عربسوتان بیشوتر
معطوف به ف رژیم است تا منافع ملی ،از اینرو سیاست خارجی باید تهدیداتی را که متوجه رژیم
است ،برطرف کند .به تعبیر بهتر بحرانهای داخلی باعا میشود سیاسوت خوارجی عربسوتان بوه
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سوی ائتالفسازی سوق پیدا کند (سویفی و پور سون ،بهوار  .)108-1395:83بنوابراین فلسوطین
خودبخود از اولویت سیاست خارجی این کشور کنار میرود .البته این بدان معنوا نیسوت کوه دولوت
ملک سلمان برای ف مشروعیت خود ،از اقداما نمادین درقبال مسأله فلسطین دست بردارد .به
طور کلی ادراک مقاما سعودی این است کوه در شورایط جدیود ،موازنوه منطقوهای بوه گونوهای
دگرگون شده که در صور تداوم ،یا این رژیم را از بین خواهد بورد .چوون در ایون زمینوه بوا
ادراک مقاما اسراییلی اشتراک دارند از اینرو ،جهوتگیری سیاسوت خوارجی آن در قبوال مسوأله
اسراییل و فلسطین تغییر کرده است .مصادیق تغییور سیاسوت خوارجی عربسوتان در قبوال مسوأله
فلسطین را باید در چارچوب عوامل سه گانه بهویژه متغیر دگرگونی در ژئوپلتیک قودر منطقوهای
تحلیل کرد .چون اولویت اصلی عربستان ،فو رژیوم و رهبوری منطقوه در شورایطی اسوت کوه
کشورهای عربی به دتیل متعدد در شرایط رقابت نیسوتند ،معطووف بوه رقابوت بوا ایوران ومحوور
مقاومت شده است .عربستان میکوشد در این رویارویی محور مقاومت و اهرمهای مهم را از دست
محور مقاومت خارج کند.
 -1تضعیف محور مقاومت

در محور مقاومت که از ایران شروع شده و تا فلسطین تداوم دارد ،فلسطین اهمیت راهبوردی دارد.
سیاست خارجی عربستان در تالشی چند تیه میکوشد این محور را تضعیف کند.
 -1-1تضعیف جمهوری اسالمی؛ با توجه به محوریت جمهوری اسالمی در مسأله فلسطین و
بهویژه پس از تحوت جنبش بیداری که بسیای از کشورهای عربی گرفتار مسائل سیاست داخلوی
خود شدهاند ،عربستان در دوره ملک سلمان همزمان از چندین اهرم اقتصادی ،دیپلماتیک و جنوگ
نیابتی برای تضعیف جمهوری اسالمی استفاده کرده است .سوعودیها پوس از شکسوت در رایزنوی
بینالمللی برای شکست مذاکرا هستهای ،ابتدا با کاهش قیمت نفت و تالش بورای جلووگیری از
ورود ایران به بازار نفت کوشیدند با این اهورم اقتصوادی فعالیوت منطقوهای جمهووری اسوالمی را
محدود سازند .یکی دیگر از اقداما سعودیها استفاده از دیپلماسی رشوه بورای انوزوای ایوران در
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میان کشورهای اسالمی بوده است .عربستان نه تنها کشورهای عربی منطقه بلکه برای همسوویی
دیگر کشورهای اسالمی نیز برنامهریزی کرده است .با توجه بوه نزدیکوی عربسوتان بوه اسوراییل،
ریاض میکوشد کشورهای اسوالمی را در جبهوه فلسوطین از ایوران جودا کنود .نبردهوای نیوابتی
مهمترین رویکرد سیاست خارجی عربستان علیه جمهوری اسالمی است که از سووریه توا یمون در
ال اجراست .عربستان میکوشد تا با درگیرسازی ایران در منواطق دیگور ،توجوه آن را از مسوأله
فلسطین منحرف کند .اصوت جنگ نیابتی به منظور کسب و گسترش نفوذ در یوک ووزه رقوابتی
صور میگیرد(ابوالحسن شیرازی ،بهار  .)83 :1394یکی از پژوهشگران در باره سیاسوت خوارجی
عربستان در قبال جمهوری اسالمی و مسأله فلسطین مینویسد :مسأله فلسطین بورای سوعودیها،
دارای دو جنبه است :جنبوه تودافعی و جنبوه ابتکواری .جنبوه تودافعی بورای سوعودیها مهمتور و
برجستهتر است .جنبه تدافعی بدان معناست که طر مقاومت (به رهبری ایران) در منطقه در قبوال
مسأله فلسطین را به شکست بکشانند .به این مسأله از دو ُبعد میتوان نگریست :بعد اول آن اسوت

که طر مقاومت میتواند مسأله مشروعیت سعودیها در داخل عربستان را به چالش بکشاند .طر

مقاومت با ایجاد یک رویکرد نوین در قبال فلسطین ،تمام رویکردهای محافظه کارانوه دولتهوای
عربی منطقه از جمله عربستان را زیر سؤال میبرد .از سوی دیگر ،طر مقاومت هر گونه ارتباط بوا
رژیم صهیونیستی را نفی میکند .لذا هر کشور عربی که در زمره این طر نباشد ،مشروعیت داخلی
خود را از دست خواهد داد زیرا مسأله فلسطین یک مسأله اسالمی و عربی در بین ملتها میباشد.
ُبعد دوم ،نقشآفرینی و قدر محور مقاومت در منطقه است .عربستان با توجه به سیاسوت رقوابتی
خود در منطقه ،سه راهکار را برای مقابله با ایران در پیش گرفته است :نخست ،به چالش کشویدن

سوریه و عراق .دوم ،پیگیری طر تشکیل ارتش مشترک عربی(البته طر مشوترک ارتوش عربوی
یک طر مصری است که عربستان از آن استقبال نکرد ).و سوم ،تضعیف بازوان مقاومتی ایران در
منطقه از جمله ماس(ا مدیان .)1394/4/2
-1-2تغییر نظام سوریه؛ عالوه بر جمهووری اسوالمی ،سووریه از معودود کشوورهای عربوی
است که مواضع آن در قبال مسأله فلسطین -اسراییل تداوم داشته است .ایون کشوور نوه تنهوا در
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تمامی جنگهای چهارگانه مشارکت فعال داشته بلکه در دوره مذاکرا سازش نیوز پویش از بقیوه
تی یاسر عرفا به ماهیت اسراییلیها پی برده بود .اف اسد کوه از سوال1971توا سوال 2000
زمام امور سوریه را در دست داشت ،به خوبی به ماهیوت صهیونیسوتها بوهویژه در زمینوه ادعوای
صلح طلبوی واقوف بوود .وی در سوال  1988یعنوی سوه سوال قبول از آغواز موذاکرا سوازش و
برگزاری کنفورانس مادریود گفتوه بوود« :جواهطلبی صهیونیسوتها مثول روز روشون اسوت ،آنهوا
تنها فلسطین یا یک قطعه زمین را در اینجوا و آنجوا نمیخواهود و خواسوته آنهوا بوه یوک کشوور
عربی محدود نمیشود .صهیونیسم درصدد «اسراییل بزرگ» از نیل تا فرا اسوت .توا وقتوی ایون
هدف نزد آنها مقدس شمرده میشود ،آنچه در توان دارند ،برای تحقق آن به کار میبرنود .ممکون
است آنها برای رسیدن به این هدف ،بوه گذشوت زموان نیواز داشوته باشوند ،اموا از آن دسوت بور
نمیدارند )Krash and Kumaraswamy, 2008:7(».پس از مرگ اف اسد ،بشار اسد نیوز بوا
پایداری تمام ،راه پدرش را ادامه داده است .اگر سوریه نیز مانند مصر در دوره سنی مبارک به راه
سازش میرفت ،مبالغ فراوانی از واشنگتن پاداش میگرفت .اما دمشق همواره به دنبال آن بوده که
با عز و اقتدار ،منطقه اشغالی جوتن را از صهیونیستها پس بگیرد.
عربستان با وقوع جنبش بیداری اسالمی ،تمرکز خود را بر تغییر رژیم در سوریه متمرکز کرده
است .در این راستا طیفی از اقداما دیپلماتیک و نظوامی و مایوت از مخالفوان بشوار اسود را در
دستور کار خود قرار داده است .عربستان در این زمینه کوشیده است محوریوت تغییور در سووریه را
بدست بگیرد اما با نقش افرینی ایران و روسیه تقریبا در این زمینه به بن بست رسیده و بوه سووی
چندجانبه گرایی روی آورده است.
 -1-3تضعیف زب ه لال؛ در قیقت پیدایش زب ه لال لبنان ،محصول روابط راهبردی ایوران
و سوریه است و روابط زب ه لال ،سوریه و ایران دارای اصول اسوتراتژیک اسوت .از نظور تواریخی،
زب ه لال یک سال پس از پیروزی انقالب اسالمی تشکیل شد .این زب ،فعالیت خود را در منطقه
بقاع که تحت سیطره سوریه بود ،آغاز کرد .دولت سوریه که هنگام اشغال جنوب لبنوان بوه کموک
مردم این کشور پرداخته بود ،هموراه جمهووری اسوالمی بوه گروههوای مقاوموت لبنوانی از جملوه
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زب ه لال کمک کرد تا اینکه سرانجام در سال  2000نظامیان صهیونیست مجبور به تورک جنووب
لبنان شدند .در خالل جنگ  33روزه که اکثر کشورهای عربی مستقیم و غیر مستقیم از مله رژیم
صهیونیستی مایت میکردند ،سوریه در کنار جمهوری اسالمی از معودود کشوورهایی بوود کوه از
زب ه لال مایت کرد .زب ه لال در جریان بحران سوریه در اقودامی پیشوگیرانه از ورود گروههوای
تکفیری به لبنان ،در بحران سوریه ورود کرده است .به توجه به اقداما موثر زب ه لال در مقابله با
اسراییل و مایت از فلسطین و سوریه ،عربستان رایزنی گستردهای بورای تضوعیف آن انجوام داده
است .در این راستا با مایت گسترده عربستان ،در نشست کنفرانس اسوالمی در اسوتانبول ،وزب
ه لال محکوم شد و شورای همکاری خلیج فارس نیز در نشست خود در ابتدای موارس  ،2016وزب
ه لال را یک سازمان تروریستی اعالم کرد .این اقدام ،چند روز بعد از آن صور گرفت کوه اعضوای
این شورا ،با اقدام عربستان مبنی بر بررسی تمام روابط خود با لبنان و توقف کموک بوه ارتوش بوه
دلیل رفتار زب ه لال موافقت و از آن مایت کرده بودند )al-Arabiya,2 march 2016(.اتحادیوه
عرب نیز علیه زب ه لال اقدام کرده و پیرو این تالشها ،تحریمهوای گسوتردهای علیوه وزب ه لال
اعمال شده است.
-1-4جداسازی ماس از محور مقاوموت و خنثیسوازی آن؛ یکوی از مهمتورین مؤلفوههای
سیاست خارجی عربستان در قبال بحران فلسطین ،تالش برای جداسازی ماس از محور مقاوموت
بوده است .زمینه برای این اقدام عربستان ،در خالل بحران سوریه فراهم شوده بوود .پوس از آغواز
بحران سوریه برخی از رهبران ماس با این همان دانستن ماهیوت بحوران سووریه بوا بحوران در
کشورهایی چون مصر ،تونس ،لیبی و بحرین ،علیه دولت بشار اسد موضع گرفتند .اگرچوه مواس
کوشیده است همچنان خود را در محور مقاومت قرار دهد اما تفاسیر ویژهای از آن ارائه میدهند که
پیامدهایی برای مبارزه با اسراییل دارد .خالد مشعل در تیبیین راهبرد مقاومت بوه عنووان گزینوهای
غیر قابل چشم پوشی معتقد است گزینه مقاومت تا زمانی که اشغالگران در فلسطین ضور دارند و
تا زمانی که وسیله دیگری برای رهایی از دست اشغالگران وجود نداشته باشد ،یک گزینه راهبردی
است .او میگوید« :یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه جنبش ماس هرگوز از یوک محوور بوه
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محور دیگر منتقل نشده است .فلسطین و مقاومت فلسطین محور اصلی مقاومت است .مقاوموت و
محور مقاومت هتل نیست که امروز بخواهی آنجا اقامت کرده و فردا تصمیم به ترک آنجا بگیوری.
عالوه بر این ،مقاومت به مسائل جغرافیایی هم ارتبواطی نودارد؛ چورا کوه وقتوی رهبوران مواس
در اردن بودند و البته در داخل نیز ضور داشتند ،ماس همچنان محور مقاوموت را اداموه مویداد
و وقتی هم که از آنجا به قطر و سوپس سووریه و یوا کشوورهای دیگور ماننود مصور منتقول شود،
همچنان هویت خود به عنوان یک جنبش مقاومتی را ف کرد ...در این مسأله هیچ شکی نیسوت
که بهار عربی و تحوت جهان عرب فضای بیشتری در اختیار جنبش مواس و دیگور گروههوای
مقاومت فلسطین قرار داد تا فعالیتهای خود را در جهان عرب بوه شوکلی بهتور و هماهنوگتر بوا
جبهه مقاومت ادامه دهند و بیش از پیش به اصول و قوق ملی فلسطین پایبنود باشوند»(مشوعل،
.)1392
عربستان از ابتدا با گروه جهاد اسالمی رابطه مساعدی نداشته است اموا روابوط آن بوا گوروه
ماس افت و خیز فراوانی داشته است .پس از بیداری اسالمی ،و فعال شودن اخوانیهوا در مصور،
قطر و ترکیه عربستان رابطه مناسبی با ماس نداشته اما با به قدر رسیدن ملک سلمان سیاست
خارجی عربستان بر جداسازی و الحاق ماس به عربستان متمرکز شده است .منشا اخوانی ماس
باعا شده تا عربستان با یک دو راهی مواجه شود .از یکطرف میکوشد ماس را به عنوان بازوی
مقاومت در داخل فلسطین از محور مقاومت جدا سازد و از سوی دیگر با تقویت این گروه اخوانی با
انتقادا داخلی مواجه خواهد شد و مشروعیت داخلی آن صدمه خواهد دید اما با این وصوف دولوت
ملک سلمان فعال گزینه جداسازی ماس از ایران و جذب آن را در دستور کار خود قرار داده است.
سفر خالد مشعل به عربستان و دیدار با ملک سلمان را باید در این راستا تحلیل کرد .خالود مشوعل
پس از سفر به تهران در نوامبر  2012دیگر به تهران سفر نکرده است.
تزم به ذکر است که مقاما عربستان در جریان مله اسراییل به نوار غوزه در سوال 2014
عبدال با اختصاص کمک اضطراری  52میلیوون
هم اسراییل و هم ماس را محکوم کردند .ملک ه ل
دتری به مردم غزه بدون آنکه اسمی از اسراییل ببرد به تهاجم و شیانه و قتول عوام فلسوطینیها
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اشاره کرد .وی همچنین بدون آنکه از ماس نام ببرد تروریستهایی را در این جنگ محکوم کرد
که اقداما آنها باعا خدشه دار شدن چهره اسالم میشود .ترکی الفیصول رئویس وقوت سوازمان
اطالعاتی عربستان نیز به کشتار و شیانه و قتل عام افراد بیگناه اشاره کرد و رفتوار اسوراییل را در
این جنگ نابوده کننده هرگونه امیدی برای اجرای ابتکوار صولح عربسوتان خوانود .وی همچنوین
ماس را به علت اشتباه هاتی که دراین جنگ مرتکب شده و نیز هم پیمانی با ترکیه و قطر موورد
شماتت قرار داد( .)al-monitor. Com, 8/2014
اسماعیل هنیه پس از آنکه قیام فلسطینیها در ژانویه  2025با مال قاچو علیه اسراییلیها
شد گرفت با ارسال نامه به رهبران کشورهای عربستان ،کویت ،قطر و ترکیه از آنها خواست کوه
از این قیام مایت کنند .وی از ارسال نامه برای ایران خودداری کرد .البته برخی از رهبران ماس
مانند اسامه مدان با آگاهی از نقش پایدار ایران از مایت از مسأله فلسطین کوشیدهاند که روابوط
ماس با تهران و ریاض ف شود .وی پس از ماجرای قطع رابطه عربستان با ایران ،گفت ما بوه
مایت همه کشورهای اسالمی از جمله ایران و عربستان نیاز داریوم (.)al- monitor :jan 2016
عربستان کوشیده است ماس همان مواضعی را که علیه دولت سوریه اتخاذ کرده بوود در جریوان
سرکوب الحوثیها در یمن توسط عربستان چنین مواضعی اتخاذ کند .اگرچوه اسوراییل بوا اهوداف
عربستان در این مقطع همسو است اما اسراییل بازیگری نیست که با آن برای همیشه با آن متحود
ماند .اسراییلیها برای اینکه از کابوس مقاومت و ارتقای نقش راهبوردی ایوران رهوایی یابنود ،آل
سعود و ذخایر تکفیری آنها را به مثابه پیاده نظام تأمین امنیت خود میدانند تا افکار عمومی عربوی
و اسالمی و پتانسیل کشورهای منطقه ،بهجای اسراییل به یک دشمن فرضی و ساختگی منحورف
عبدال .)1395/3/8
شود( ه ل
 -2از سرگیری مذاکرات سازش به شیوه نوین

سیاست خارجی عربستان در قبال مذاکرا سازش دچار یک دگردیسی بسیار بزرگ شده اسوت .در
الیکه عربستان پیشتر بوا ا تیواط در موذاکرا سوازش شورکت میکورد ،در دوره سولمان طیوف
گستردهای از مذاکرا محرمانه را با اسراییل آغاز کورده اسوت .تفواو بنیوادین سیاسوت خوارجی
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عربستان در این مقطع مذاکره با اسراییل در باره دیگر مسائل است نه مسوأله فلسوطین .سیاسوت
خارجی عربستان در قبال اسراییل به عنوان اشغالگر فلسطین را میتوان به سه دوره تقسویم کورد:
در دوره نخست که از سال  1948تادهه 1970طول کشید ،جهت گیوری اسوالمی -عربوی ملوک
فیصل بر سیاست خارجی سعودی اکم بود .در این دوره ،عربستان به تبع رقابتهای منطقهای ،به
دنبال محو اسراییل بود و میکوشید داقل در سطح اعالمی ،تبلیغاتی و رسانهای ،چنوین گفتموانی
را پیش ببرد(.ا مدیان  )1394 /4/2عربستان در این دوره ،کمکهایی را به کشورهای خوط مقودم
مقابله با اسراییل ارائه میداد که به «دیپلماسی دینار» مشهور شده بوود .بوه عوالوه صوندوقهای
متعددی برای کمک مالی به فلسطینیها ایجاد شد کوه یکوی از آنهوا «صوندوق عربسوتان بورای
توسعه» بود که در اوایل دهه  1970ایجاد شد(.)Baker III, 4Sep2014
اما پس از شکست کشورهای عربی در جنگ  1967و تحوت ناشی از آن ،تغییر جهتوی در
رویکرد عربستان شکل گرفت کوه سورآغاز دوره دوم اسوت و بوا شکسوت در جنوگ  1973و نیوز
عبدال تداوم یافت .در این مقطع ابتکار ملک فهد در سال 1981
مذاکرا سازش و پادشاهی ملک ه ل
مطر شد و عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فوارس نوه تنهوا در نشسوت
کنفرانس مادرید شرکت کردند بلکه عربستان اف اسد و یاسر عرفا را بوه شود تحوت فشوار
قرارد داد تا در این کنفرانس شرکت کنند .در کنفرانس اسلو نیز عربستان و سایر اعضوای شوورای
همکاری مذاکرا دو جانبه و مستقیم با اسراییل را پذیرفتند و در گروههای کاری مشترک شورکت
کردند (.)Baker III, Sep 2014: 4
عبدال ولیعهد عربستان در  27و  28مارس  2002در نشست سوران
در این دوره بود که امیر ه ل
بودال
اتحادیه عرب در بیرو طر صلحی را مطر کرد که به پیشنهاد اعوراب یوا ابتکوار امیور ع ه ل
مشهور شده است .در این طر  ،صلح جامع با اسوراییل بوه عنووان یوک گزینوه اسوراتژیک بورای
اعراب مطر شده و به اسراییل پیشونهاد شوده در صوور عقبنشوینی از سورزمینهای عربوی از
ژوئن  1967توسط کشورهای عربی به رسمیت شوناخته شوده و روابوط بوا آن بوه صوور عوادی
میشود(.)al-bab.com
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دوره سوم جهتگیری سیاست خارجی عربستان در قبال مذاکرا سازش با پادشواهی ملوک
سلمان آغاز شده ،مسأله سازش بر سر فلسطین جای خود را به سوازش بوین عربسوتان و اسوراییل
داده و مسأله فلسطین از اولویت خارج شده است .طی این دوره که البتوه بایود ریشوههای آن را در
جنگ  33روزه یافت ،مقاما عربستان و اسراییل بارها مخفیانه در سطو مختلف دیودار کردهانود.
به تعبیر بهتر یکی از ویژگیهای دوره سوم همکاریهای گسترده مخفیانه و نیمه رسمی عربسوتان
و اسراییل است .این روابط در سالهای گذشته در سطو محدودتر اغاز شده بود اما در دوره ملوک
سلمان تشدید شده است .اسراییل در سال  2013پس از دیدار ترکوی بون فیصول رئویس سوازمان
اطالعاتی عربستان با یادلین آموس همتای اسراییلی آن در بروکسل ،سفار مجازی خود را بورای
برقراری رابطه با مردم کشورهای وزه خلویج فوارس ایجواد کورد (.)Baker III, Sep 2014:11
شبکه الجزیره در تحلیلی درباره دیدار ژنرال بازنشسته سعودی و دور گلد که ات مدیر کول وزار
خارجه اسراییل است ،نوشت اسراییل و عربستان به رغم نداشتن رابطوه رسومی ،بوه سووی ایجواد
ائتالفی رکوت میکننود کوه در آن مسوأله فلسوطین در اولویوت نیسوت بلکوه تهدیود ایوران در
(.)Aljazeera.com/2015/10
به عالوه عربستان ،امارا و اسراییل در سال 2013توافقنامه امنیتی محرمانهای برای ایجواد
ایستگاه مشترک اطالعا دفاع موشکی ایجاد کردهاند و عربسوتان از طریوق اسوراییل در جریوان
جزئیا مذاکرا هستهای ایران و آمریکا قرار گرفته بود( .)Teitelbaum, 2014:2آن گونوه کوه
برخی منابع خبری با استناد به اخبار اختصاصی خود عنوان کردهاند ،عربسوتان از طریوق مصور بوه
دنیال ایجاد مثلثی با اسراییل اقدام کرده است .به نوشته المنیتور پس از مذاکرا محرمانه مقاموا
سعودی با مصری و اسراییل ،ماجرای انتقال دو جزیره مصر به عربستان انجام شود و اسوراییل بور
خالف مخالفتهای گذشته با به قدر رسیدن ملک سلمان هیچ مخالفتی با ایون موضووع نکورد.
اسراییل معتقد است از این طریق میتواند به ثبا

بیشتری دست یابد)(al- monitor : 2016/4

در الیکه اسراییل ادعا میکند که دمکراتیکترین کشور خاورمیانه است اما در عمل عکوس
آن رفتار میکند و با کشورهای غیردمکراتیوک عربوی رابطوه بیشوتر دارد .دلیول ایون نووع رفتوار
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دوگانه به این دلیل است که در صوور بوه قودر رسویدن دولتهوای دمکراتیوک چوون قاطبوه
مووردم ایوون کشووورها موواهیتی ضوود اسووراییلی دارنوود ،از اینوورو علیووه آن اقوودام خواهنوود کوورد.
«موشه آرنز» وزیر دفاع اسبق اسراییل پیشتر گفته بود« :اسراییل دو پیمان صلح بوا اعوراب امضوا
کرده است که طرف امضاکننده هر دو ،دو دیکتاتور یعنی انور سادا و ملوک سوین بووده اسوت
) (Byman, Summer2011: 129با سرنگونی دولت دمکراتیک محمد مرسی و به قدر رسیدن
ژنرال عبدالفتا السیسی روابط اسراییل ومصر مجددا به وضعیت عادی بازگشت که مؤید نظر آرنوز
است .عربستان از جمله کشورهایی است که از نظور شواخصهای دمکراسوی و قووق بشوری در
پایینترین ردهها در دنیا قرار دارد .که در قیقت این ویژگی مشترک کومتهوای ریواض و تول
آویو است .برای نمونه در جریان نبرد اسراییل به نوار غزه و مله عربستان به یمون کوه هوردو از
دکترین ویرانسازی و به کار گرفتن وداکثر خشوونت اسوتفاده کردهانود کوه نتیجوه آنهوا کشوتار
دستجمعی کودکان و افراد بی گناه است.
 -3مسکوت گذاری بازگشت آوارگان فلسطین

مسأله آوارگان فلسطینی نه تنها بخش تیتجزای این بحران بلکه یکی از قطوورترین پرونودههای
مربوط به آوارگان در جهان است .عربستان مانند سایر کشورهای وزه خلیج فارس طی دو موج در
سالهای  1948و  1967پذیرای آوارگان فلسطین شد .با توجه به اینکه عربستان به شد نیازمند
نیروی کار خارجی بود ،با عنوان همدردی بخش زیادی از آوارگان فلسوطین را پوذیرفت .اموا ایون
آوارگان چندان وضعیت مناسب رفاهی -اجتماعی ندارند .موضعگیری ساف در قبال مله صدام بوه
کویت در سال  1990نیز بر سیاست انقباضی کشورهای وزه خلیج فارس از جمله عربستان علیوه
آوارگان فلسطینی افزود .در مقالهای که اخیر توسط «ساره عزیز» فلسطینی مقویم شویکاگو دربواره
وضعیت آوارگان فلسطینی ساکن در عربستان نوشته است ،به نقل از یکی از آوارگانی کوه بویش از
نیم قرن در عربستان سکونت دارد و دستفروش است مینویسد که همواره باید تحت مایت یوک
سعودی مجوز  6ماهه و یکساله اقامت موقت را دریافت کند .توی فلسوطینیها کوه در عربسوتان
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متولد شدهاند مانند اتباع بیگانه از خدما اجتماعی برخوردار نمیشوند تی آنها در تیمهای فوتبال
نیز ممنوعیت دارند و به این دلیل آوارگان فلسوطینی مقویم عربیسوتان از چنوین وضوعیتی خسوته
شدهاند(.)Aziza, 29 Feb 2016
دیدگاه عربستان درباره آوارگان فلسطینی در یکی از بندهای طر ملوک فهود کوه در سوال
 1981طر و در سال بعد در طر فاس تثبیت شد ،این گونه خالصه شده است« :به فلسوطینیانی
که خواستار بازگشت نیستند ،باید ق غرامت پرداخت شود(».ا مدیان  )1394/4/2ایون موضوع در
قبال آوارگان فلسطینی ،همان موضعی است که اسراییل تحت عناوین مختلف به دنبال تحقوق آن
بوده است .برای اولین بار بود که یک کشور عربی ،آن هم کشوری که مدعی رهبری جهان عورب
و اسالم است ،مطر میکرد .همچنین بوا طور فهود گفتموان جدیودی در دیپلماسوی منطقوهای
عربستان و مجموع کشورهای عربی مطر میشود .طبق این طر  ،مسائلی همچون تشکیل دولت
فلسطین به پایتختی قدس ،عقبنشینی اسراییل از مرزهوای  1967و برچیوده شودن شوهرکهای
مد نظر بود .لذ ابا این طر  ،مناطق اشغالی فقط به نوار
صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی  1967ل
غزه و کرانه باختری اطالق شده و میشود و مجموعه فلسطین بزرگ از ادبیا سیاسی عربستان و
عبدال نیز با تغییر قدس به عنوان پایتخوت
دیگر کشورهای عربی ذف شد .در ابتکار صلح ملک
هل
دولت فلسطین به «قدس شرقی» به عنوان پایتخت دولت فلسطین ،عمال بر آوارگی بخش دیگری
از فلسطینیها مهر تایید زده شد .سیاست خارجی عربستان در قبال مسأله آوارگان در دولوت ملوک
سلمان هیچ تغییری نسبت به گذشته نداشته و همچنان بر عدم بازگشت همه آوارگان فلسطینی به
سرزمین خود استوار است .با مایوت ملوک سولمان از طور تشوکیل دولوت فلسوطین در بخوش
محدودی از کرانه باختری عمال بر اوارگی فلسطینیها مهر تایید زده شده است .البته عربسوتان در
سپتامبر  2015برای ف مشروعیت خود اعالم کرده که  7/6میلیوون دتر بوه سوازمان «آژانوس
امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) برای کمک به آوارگان فلسطین سواکن
در اردوگاههای این سازمان در اردن کمک خواهود کورد (unrwa.org).بوا توجوه بوه تاثیرگوذاری
منطقهای عربستان و سیاست همسویی آن با اسراییل ،به نظور میرسود مسوکو گذاری آوارگوان
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فلسطینی در دوره ملک سلمان از یطه نظر به عمل گذار نماید و این هموان سیاسوتی اسوت کوه
اسراییل همواره به دنبال تحقق آن است.
نتیجهگیری
در این مقاله ریشههای دگرگونی در سیاست خارجی عربستان در قبال مسأله فلسطین تببوین شود.
دادههای به دست آمده نشان میدهد که فلسطین در سیاست خارجی عربستان دارای اولویت نبوده
و از دوره به قدر رسیدن ملک سلمان ،به عنووان ابوزاری در راسوتای رقابتهوای منطقوهای بوا
جمهوری اسالمی به آن توجه شده است .به طور کلی میتوان با توجه به پوردازش فرضویه مقالوه،
سیاست خارجی عربستان در دوره ملک سلمان در قبال فلسطین را بر اساس عوامول و نتوایج زیور
تحلیل کرد:
 بی میلی آمریکا به پرداخت هزینه بیشتر در منطقه خاورمیانه و واگذاری تقسیم قودر بوهبازیگران منطقهای؛
 دخالت فعاتنه روسیه در معادت منطقه خاورمیانه بهویژه ضوور نظوامی در سووریه کوهنتیجه آن به تقویت جمهوری اسالمی و محور مقاومت اسالمی منتهی شده است؛
 ل نسبی بحران هستهای ایران و غرب و ناتوانی تبیگری گسترده اسراییل و عربستان دراین زمینه؛ دکترین اوباما عالوه بر محدودسازی مداخله نظامی آمریکوا مگور در مووارد خواص بور
کارآمدی دیپلماسی تاکید میکند .و موفقیت در پرونوده هسوتهای ایوران را نشوانه کارآمودی ایون
سیاست میداند.
 سودمندی آمریکا از ایفای نقش فعال ایران در منطقه بهویژه در وزه مقابله بوا گروههوایتکفیری که مستقیم یا غیر مستقیم در راستای منافع عربستان و اسراییل فعالند؛
 رفع تدریجی تحریمهای بینالمللی ایران ،بازگشت ایران به بازار صادرا نفت و در نتیجوهایجاد پشتوانه برای ایفای نقش مؤثرتر در معادت منطقهای؛
 -با گسترش اقداما گروههای تکفیری در اروپوا و آمریکوا؛ انتقواد افکوار عموومی غورب از
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اقداما عربستان در وزه تروریسم شد گرفته است .طر انتشار گزارش  28صفحهای سوازمان
سیا درباره دخالت مقاما سعودی از ادثه  11سپتامبر مؤید این تغییر دیدگاه است؛
 همسویی عربسوتان ،اسوراییل و گروههوای تکفیوری در برجستهسوازی ایوران بوه عنوواندشمن نزدیوک.در الیکوه مایوت عربسوتان از گروههوای تکفیوری قاعودتا میبایسوت نگرانوی
اسراییل را برانگیزد اما از آنجا گه گروههای تکفیری ،براساس دکترین دشمن دور و نزدیک ،خطور
تهدید شیعیان را بر اسراییل اولویت دادهاند از این رو بین اسراییل و عربستان نیز همسوویی ایجواد
میشود.
 برجسته شدن خطر ایران ومحور مقاومت اسالمی موجب شده ،فلسطین از اولویت سیاستخارجی عربستان کنار رود .در این راستا همسویی عربسوتان و اسوراییل بوا توالش بورای تضوعیف
اهرمهای منطقهای محور مقاومت مانند زب ه لال و جداسازی ماس همراه شده است.
 اسراییل که به دنبال سواری مجانی و بهره بردن ار امکانا عربستان برای تضعیف محوورمقاومت است ،امتیازاتی جزیی در باره فلسطین به عربستان میدهد تا محوریت فلسطین را از جبهه
مقاومت خارج کند.
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