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  1398ارديبهشت  17سياست منطقه اي عربستان سعودي: دگرگوني ها و نتايج؛  "خالصه سخنراني

 17گروه مطالعات روابط بين الملل پژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين الملل، روز سه شنبه 
 .نشستي با عنوان؛ سياست منطقه اي عربستان سعودي: دگرگوني ها و نتايج؛ برگزار كرد 98ارديبهشت 

دكتر علي اكبر اسدي ، عضو هيأت علمي پژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين الملل درباره سياست 
فظ وضع منطقه اي عربستان سعودي چنين بيان كردند؛ سياست منطقه اي سنتي عربستان بر اساس  اصول ح

 موجود، محافظه كاري و احتياط بنا گذاشته شده بود و محورهاي آن عبارت بودند از: 

 ائتالف با قدرتهاي بزرگ و همكاري با آنها در منطقه (تضمين بقا و امنيت)

 عراق بعثي و ايران انقالبي) -موازنه گرايي و مهار دولتهاي تجديدنظر و انقالبي( مصر ناصري

 سوسياليستي و اسالمي متعادل) - جنبشهاي نوين معارض( كمونيستيمهار و مقابله با 

  
سياست منطقه اي عربستان وارد مرحله گذار و تحول تدريجي شد كه اين دگرگونيها در  2001ولي از سال 

به اوج خود رسيد. اين تحول از حفظ گرايي به تجديد نظر طلبي، كنشگري و عملگرايي  2018تا  2015سالهاي 
 امل مختلفي در آن اثرگذار بوده كه عبارتند از:است كه عو

تغييرات در سطح بين المللي و شگل گيري دوره گذار كه به تمركز امريكا بر شرق  و در  نتيجه كاهش  -
 حضور و اثرگذاري امريكا در منطقه و نگراني عربستان از كسب حمايت منجر شد.

زايش نقش برخي قدرتها مانند ايران و محور تغييرات تدريجي در موازنه قدرت منطقه اي كه شامل اف -
 مقاومت به اضافه تركيه بود.

ظهور جنبش هاي جديد در منطقه شامل افزايش قدرت گروههاي مقاومت، گروههاي افراط گراي  -
 جهادي و جنبش هاي دموكراتيك بوده است. -سلفي

ر دوره ملك سلمان اوج افزايش رقابتهاي دروني  و تغييرات نسلي در نخبگان سياسي عربستان كه د -
 گرفت و باعث تسلط محمدبن سلمان بر اركان قدرت و سياست خارجي اين كشور شد.

  در دوره اخير رويكردها و اقدامات نوين عربستان در سطح منطقه اي را مي توان در موارد زير خالصه كرد:
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باعث تقويت روابط عربستان ترميم شراكت راهبردي با امريكا و بهبود روابط با ساير قدرتهاي بزرگ كه  -
  با امريكا در دوره ترامپ شد.

مديريت بحرانها و دولت سازي كه در مواردي مانند بحرين و مصر با موفقيت همراه بود و در مواردي  -
 مانند سوريه و يمن به ناكامي عربستان منجر شد.

در برابر ايران دنبال شد. ترميم موازنه قوا و ائتالف سازيهاي جديد كه براي ايجاد موازنه به خصوص  -
، تبديل شوراي همكاري به اتحاديه، ايجاد ائتالف 2011ايجاد اتحاديه كشورهاي پادشاهي در سال 

گسترده از كشورهاي عربي و اسالمي مانند ائتالف مبارزه با تروريسم با مشاركت تركيه و پاكستان و 
ناتو عربي از مهمترين تالشهاي عربستان در  جديدترين مورد ائتالف اتحاد راهبردي خاورميانه موسوم به

 اين راستا بود كه عمدتاً با ناكامي روبرو شد.

جنبش سازي و جنبش ستيزي: عدم موفقيت در ايجاد جنبش هاي همسو و اثرگذار و موفقيت نسبي  -
 در مقابله با برخي جنبش هاي منطقه اي در اين خصوص قابل توجه است. 

ام بخش سياست منطقه اي  عربستان سعودي بوده است. حضور در سوريه و مقابله با ايران محور انتظ -
پيشنهاد جدايي از ايران، حمله به يمن و تالش براي حذف انصاراهللا، همكاري با امريكا و اسرائيل در 
مقابله با جريانهاي مقاومت به خصوص حزب اهللا، تالش براي كاهش نفوذ ايران در عراق و ممانعت از 

ط ايران با كشورهاي منطقه و تعامل با اسرائيل براي مقابله با ايران از جمله مهمترين تقويت رواب
 تالشهاي رياض در اين راستا بوده است.

در مجموع عربستان سعودي با توجه به تغييرات جدي در موازنه قدرت و شرايط منطقه اي، دگرگونيها  
رسيدن نسل جديد رهبران در داخل، از  و مشخصه هاي دوره گذار در سطح بين المللي و به قدرت

سياست مبتني بر حفظ وضع موجود و محافظه كاري و احتياط كاري گذشته فاصله گرفته و به سمت 
راهبردي تجديدنظر طلبانه با رويكردي كنشگرانه و تهاجمي رفته است. اين تغييرات به رغم برخي 

عث تحقق اهداف و منافع ملي و امنيتي اين دستاوردها در بعضي حوزه ها در مجموع نتوانسته است با
كشور شده و حتي در موارد قابل توجهي نتايجي معكوس داشته است. سياست خارجي عربستان در 
سطح منطقه عمدتاً با ناكاميهاي جدي مواجه شده اما بهبود روابط با دولت امريكا در دوره ترامپ و 

اي ايران به خصوص در عرصه هاي اقتصادي و همكاري هاي بين دو كشور باعث ايجاد مشكالتي بر
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سياسي شده است. به خصوص ورود عربستان به حوزه هاي دروني ايران و همراهي با سياست بي ثبات 
  سازي امريكا روابط دو كشور در مرحله پيش رو، با چالشها و پيچيدگيهاي زيادي مواجه كرده است.

 پايان


