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 دهیچک
روشتبمقالهنیا چشمینییبه از نظو هیرانداز منافع روابطدهدیمنشانموازنه که

یکیتیژئوپولیهاتعارضمنافعدرحوزهنیدرعیهمکاردهیچیپیعربستانبرالگووامریکا
شدهکیاستراتژیدودولتبهاتحادیهایهمکاریتعارضمنافعمانعازارتقا.استیمبتن

بنابراهشدروابطدودولتیمنافعمشترکمانعازفروپاشزمانوهم یموضوعاتنیاست،
یریبهتغانهیخاورمیهامواضعمتفاوتدودولتدربحرانایویحاتیتسلیهامانندتوافق

تداومویریگکهشکلدهدیمنشانهاافتهینیهمچن.شودیمنجرنمشاندرروابطیاساس
قدرتازرکت،مشانیابطندریسعودیپادشاهوداردیتیامنیلیدالدودولتیوندهایپ

درطولدههژهیوبرانیخودبهرهگرفتهاستوترسازایامنطقهیمقابلهبارقبایبراامریکا
شدتکهیعربستانبودهاست،ترسیاانهیخاورمیهااستیدرسرومندینیگذشتهمحرک

دارد،بهرانیابهنسبتیسعودیپادشاهیهایریپذبیآسوهابرداشتسوءدرشهیرآن
پادشاهیاگونه تدافعیسعودیکه خاورمرانیاینفوذ در همراهیتهاجمینفوذانهیرا

اافتهیدرزیآممخاطرهیمقاصد بر پانیاست. در مجمعکیضرورتانیاساسنگارنده
اتینورفتارازهابرداشتءسوفیفارسراباهدفتخفجیدرحوزهخلیامنطقهگفتگوی

.اندخاطرنشانکردهگانیهمسا
 

تعارض،یهمکارانه،یخاورم،یسعودعربستانمتحده،االتیا:یدیکل واژگان
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 مقدمه
ترامپرئ6371یمدر دونالد یجمهورسی، حالی در سلمان،ملکبااضیردرامریکا

متحدهدراالتیکهاییهانهیازهزنتخاباتی،درطولمبارزاتاکهکردداریدیسعودیپادشاه

پرداختانهیدرخاورمیازعربستانسعوددفاعدرمناطقمختلفازجملهدرشیدفاعازشرکا

انتقادکند،یم درسپتامبردگربارهپرمنفعت،ومانهیصمداریکهپسازآندیانتقادکردهبود.

ی،پادشاه6372مارسدری،جمهوراستیباراکاوبامادردورهرزینترشیشد.پتکرار،6371

درجستجویعربنیومتحدیسعود بودکه انتقادگرفته به برابودهنیایاورا منافعیاندکه

واشنگتنندارد.اوبامایبرایکنندکهمنفعتییهاواردجنگانهیمتحدهرادرخاورماالتیخود،ا

یترک،یپسازآنشاهزادهمتنفذسعودیمتهمکرد.چندگانیرایعربستانرابهسوارنیهمچن

وهمانهیخاورمجارییهااورادربحرانیهااستینرداظهاراتباراکاوباما،سضمصلیاالف

شیروزپکیزین6372لیبهانتقادگرفت.درآوررانیایامنطقهیهااستیدربرخوردباسنیچن

ر به اوباما ورود سعوددیعباض،یاز پرنفوذ ینوافشاهزاده ا»در نوشتکه«نترستینشنال

منافعکندیفکرمانهیمتحدهدرخاورماالتیازایترمستقلاستیبهسیودسعیپادشاه با که

هماکنونبهبازسنجشاضیاشارهکردهبودکهرنیهمچننوافاختالفدارد.امریکایامنطقه

اشیهایهمکار همکاراالتیبا است. نشسته براییهایمتحده ذشیبیکه ششدهه لیاز

ازموضعیگونهانتقادهاتنهابرخنیاتداومداشتهاست.تیسرنفتدربرابرامننانوشتهبریائتالف

استکهتنشدرروابطدوطرفریاخیهادرسالیمتحدهوعربستانسعوداالتیایهایریگ

است.افتهیشی،افزا6377انهیازمژهیوهادرروابطدوطرفبگونهتنشنیا.سازدیمانیرانما

درقبالتحوالتشیهایریتروموضعگفعالیسعودیپادشاهیاانهیخاورماستینسعالوهبرآ

عربستانوکایآمررادربارهروابطییهاتحوالتپرسشنیااست.شدهترپرخاشگرانهیامنطقه

درعربستانو امریکایسببهمکاریچهعواملیاساسطوربهکهنیاجملهاز.استختهیبرانگ

سببتنشدری،چهعوامل6377سالانهیازمژهیوبهواستشدهگذشتهدههششازشیبطول

انهیکهازمییهااستکهتنشنیمقالهانیایراستاسؤالاصلنیروابطدودولتشدهاست.درا

دودولتدریهایهمکاریعربستانرخدادهاستسببفروپاشوامریکا،درروابط6377سال

بهکهاستنیامیشودکهمطرحیاهیدرپاسخفرضشود؟یمانهیخاورمیامنطقهیهااستیس

روابطیالگویاساسطور همکاروامریکا بر مبتنیعربستان تعارضمنافع منافعیو استو

گریکهتعارضمنافعدردشودیدودولتوجودداردمانعازآنمیهمکاریکهبرایمشترک



 677 انهیعربستان در خاورم -امریکا  منافع تعارض و یهمکار
 

 آنهاشود.ائتالفیسببفروپاشیموضوعیهاحوزه

نظرمنیابر ارسدیاساسبه وعربستانسعوداالتیکه منافعیمتحده بهرغماختالفات،

ناگزشانمشترک را همکارریآنها تداوم مشانیهایاز دولتدر دو واقع در است. انیکرده

مشترکیفشارها منافع اختالفات، پشانمتعارضضمنوجود اکنندیمیریگیرا در با. دامه

.میپردازیمطرحشدهمهیفرضیبهبررساندازچشمنیازاشولررندلموازنهمنافعهیطرحنظر



 منافع موازنه هینظر: نظری چارچوب
نیابروالتز.کندیوالتزآغازمالمللنیباستیسهیموازنهمنافعراازنقدنظرهینظرشولررندل

کنندهنییتعیگریهرمحرکدازشیبیالمللنیبمستیسکیساختارآنارشفشارکهاستباور

یاسیسیازفشارهاترنیمراتبسنگبهرقابتفشارار،یدخوستمیهااستچراکهدرسرفتاردولت

توجهداردکهییرهاییبهمتغیساختاریبرفشارهاعالوهشولراست.یکیدئولوژیاحاتیوترج

برچگون فپاسخآنیدرسطحواحدها به بهعبارتگذاردیمریتأثیرونیبیشارهاها بای. شولر

یهادرآنارشرفتاردولتنییتبیموازنهمنافعرابراهینظریوخارجیداخلیرهاییکاربستمتغ

م کندیارائه رفتاریمتغییرهایسطحواحدالمللنیبستمیسیفشارهابرعالوهمنظرنیااز. بر

تأثدولت گذاردیمریها قبیسطحواحدعواملیرهایمتغنیا. سلیاز منافعنخبگان،یاسینظام

قیعمیهادهیواهادگاهیبخش،دتیمشروعیهایدئولوژیواهاراثیم،یخیتجاربتارمسلط،

دربارهسدولت نیشولربرا(.Schweller, 2014: 4است)یکیتیوعواملژئوپلیخارجاستیها

یهادولتاییطوراساسبهدارندوطلبانهتوسعهییاهاستیهاسرشتوسدولتکهباوراست

ارتقامحدوداهدافبادنظرطلبیتجد صدد در که نظمتیوضعیهستند درون در خود

هستندالمللنیب ی دگرگونکهنامحدوداهدافبادنظرطلبیتجدیهادولتایو صدد یدر

متعارضاستیفشارهاانیدرماندویکیدئولوژیوتفوقاینظممستقروسلطهجهانیهنجارها

یمنافعتوانندیمزمانهاهمودولتردیگیهاشکلمدولتیخارجاستیکهمنافعواهدافس

همکاریرقابت انهیجویو گریکدینسبتبه باشند. تأثشولرداشته وقوفبه یقدرتنسبریبا

برادولت بررفتارآنها یهاارزشریکوچکترتحتتأثیهاکهدولتدارددیأکتزیباورننیها

شانداشتهباشندمنافعشیافزایبرایشتریبتمایلعواملسطحواحدممکناستگریودیدرون

(Schweller, 1999: 7-11.)ازماساسدولتنیبرا دنبالیفشارهاانیها متعارضمنافعاشانرا

یفشارهاایهاودولتگریتعارضدمنافعمیریگیازپیناشیفشارهاتواندیفشارهامنیاکنندیم
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محرکیناش اختالفاتیمتعارضداخلیهااز رغم به که جدایباشد سبب هادولتییکه

درشود.گریدیموضوعیهانهیآنهادرزمیسببهمکاریممکناستعواملزمانهمشود،یم

کیممکناستدر،کنندیمیهمکارگریباهمدنهیچندزمایکیچنددولتکهدرایواقعدو

یبراینظراندازچشمنیاازادامهدرآنهاشود.یاختالفمنافعمانعازهمکارگریدنهیچندزمای

ومتعارضاستانهیجویهمکاردهیچیپروابطبریوعربستانکهمبتنکایمراروابطیالگونییتب

.میپردازیم



 عربستان -کایامرو تعارض منافع  یهمکار یدیکل عوامل: یخیتار یالگو
بازارب7396ازپس نفوذعربستانبر بهامریکا،ینفتوضرورتمهارشورویالمللنی، را

درشیازرقبایسعودیترسپادشاهیباعربستانواقفکرد.ازطرفیهمکارکیارزشاستراتژ

بهامریکاطباقرارداشتند،عربستانرابهگسترشروابزینایتانیبرتیاردنوعراقکهموردحما

تیاهمه،یهمسایازرقبایسعودیترسپادشاهجهیدرنتداد،یتوازنبخشسوقمییرویمثابهن

دویسرآغازروابطرسمی،ازشوروامریکانفتوترسیالمللنیببربازاریپادشاهنینفوذا

در رقمزدودرا7367دولترا کهعمقنگراناالتیسالانی، یپادشاهیتینامیهایمتحده

ارتشیشدکهبرطبقآنمتعهدبهنوسازاضیدوجانبهباریبودواردتوافقافتهیرادریسعود

(.Neff, 1981: 266)کردیدرالظهرانراکسبمیگاهیپاجادیعربستانشدهواجازها

دریشوروترومنراکهنگراننفوذانه،یازخاورمیریگکنارهبریمبنایتانیبراعالنیطرفاز

سببلییواشنگتنازاسراتیواداشت.حمانیدرفلسطیهودییدولتازتیمنطقهبودبهحمانیا

خاورمنفوذکهچراشد،یمیسعودیپادشاهینگران سراسر در باانهیعربستان رقابت در و

عربیهادولت ازتشیبهحمایعمده بود. خورده کهیعواملکناردرجهینتدرمسلمانانگره

لییاسراابمنافعدودولتدرخصوصکشمکشاعرتعارضشد،یدولتمدویهمکارسبب

کهبریریشدوازآنهنگامبهمثابهمتغداریدودولتپدروابطبریداریپایفشارعاملمثابهبه

سپتامبر،ازدهیازحادثهشیتاپکهیطوربهظاهرشدهاست.کندیروابطدوکشورفشارواردم

تعارضنیاوعربستانشدهاست.ایاالتمتحدهبودهاستکهسببتعارضیرییمتغنیتریوق

بهآستانهفروپاشروابطل،ییاسرااعراب7319بحرانطولدر درکردکینزدیدودولترا .

کهبهمباحثبودهمتحدههشدارداداالتیبهاصلیفملک،لییاعراباسرا7319آستانهجنگ

روخواهدشیخصوصپنیدرانهیگزکینشود.چراکهعربستانتنهاکینزدلییرااس–اعراب
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لییازاسراتیحمای(.امریکاکهخودبراHart, 1998: 26داشتوآنتوسلبهسالحنفتاست)

لییاسراینینشبرعقبیمبنتیامنیقعطنامهشورا7319یجوال66تحتفشارقرارداشت،در

لییحملهبهاسرایبراهیاوتوکرد.متعاقبآندرششماکتبرکهمصروسورر7321یبهمرزها

هیقرارگرفتند.گرچهعربستانبهاستفادهازسالحنفتعللییآمادهشدهبودندموردتهاجماسرا

ازغرب،شیعربستانبیسالحنفتازسویریکارگهبدیشدهبود،اماتهددمتعهلییاسراانیحام

یرویازنن،یمناقشهفلسطدنیمصررانشانهرفتهبودکههموارهبابهاوجرسیانطقهقلبنفوذم

علیزیستلییاسرایقو )یسعودیپادشاههیبر بود گرفته اBrown, 1999: 46بهره اما االتی(.

اعرابراینفتمیتحتفشارقرارداشت،اعمالتحرلییازاسراتیحمایبرایمتحدهکهازطرف

پیچالش سیاقتصادیامدهایبا ییاروپانیمتحدیبرایاسیو کهکردیمیتلقخودییایساو

یتیامنیضرورتشانیاقتصادیبالندگ مقابله شدیمافتهیدریشوروبادر یفشارهارغمبه.

یامنطقهیورقبایشوروهیمنافعمشترکدودولتبرعلل،ییبرسراسرا7319بحرانمتعارض

.شدیدودولتدرعصرجنگسردمیهایرسببتداومهمکا

دودولتدرسطحیهایبرگسترشهمکاررگذاریتاثرییمتغنیایشورویازفروپاشپس

دودولتدریامنطقهیرقبادبقگرچهمصایاسطحمنطقهدرشدهاست.امادیناپدالمللنیبنظام

نیاقیدرروابطدودولتاست.مصادکنندهنییتعیکردهاستاماهمچنانعاملرییتغانهیخاورم

برههیامنطقهیرقبا سوریایدنیانقالبیهایجمهوریمختلفیهادر وهیعربشاملمصر،

 رانیایاسالمیجمهوروعراق است. شیپتابوده همکار7313از امریکایامنطقهیهای،

عربستان با مقابله جمهوریشوروبر یعربیانقالبیهایو درو طول هیعلبرزین7383دهه

جمهوریشورو رانیایاسالمیو بود،متمرکزشده اواالوقوعبیقرمخاطره دههلیعراقدر

بغدادهیعلیهمکاربهیدیتهدهرازشیبراعربستانوامریکافارسجیحوزهخلیبرا7333

یازطرفافت،ی،تداوم7333درطولدهههایهمکارنی(.اAl-Rasheed, 2002: 101سوقداد)

قطبیجایارتقا تک درجهان امریکا یگاه یهانشیگزیشتربرایبیامکاند،یسفکاخبه

متحدهاالتیدرروابطاتیعدمقطعتی،کهخودسببتقودادیمیرونیدرعرصهبکیدولوژیا

ازدهسپتامبریحادثهیتینوضعیشدهاست.درچنیدرمناطقازجملهعربستانسعودنشیومتحد

تکهینهدرنقشحافظوضع،االتمتحدهبهعنوانتنهاابرقدرتیآنای،رخدادکهدرپ6337

یاستجمهوریظاهرشد.جرجبوشدرمقامریالمللنیستمبیردرسییتغجادیایروینیمایسرد

اریامریکابرشمردواسالمافراطکیبرالراجزومنافعاستراتژیلیاشاعهدمکراس،االتمتحدهیا
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(.Jervis, 2007: 23خواند)امریکایملتیامنهیعلیاتیحیدیتهد

پادشاهدر جنگسرد عصر در ایسعودیواقع نفوذیبرایاسالمیدئولوژیاز با مقابله

مسمیکمون همکارکردیاستفاده در آن اوج یکه و انیگراافراطلیگسدرامریکاعربستان

یاسالم افغانستان دبوسمیکمونهیعلبه عنوانیاسیساسالمیشورویفروپاشازپساما. به

امریکاعربستانوروابطیبرایچالشبهمسألهنیااست،شدهبرجستهامریکامنافعیبرایدیتهد

انیدرروابطدودولتنمایقویسپتامبربهعنوانچالشازدهیآنحادثهباوندیدرپوشدهمبدل

 مشترکدودولتدریکیتینفتومنافعژئوپولیالمللنیبازارببرعربستاننفوذتیاهماماشد.

متعارضشد.یروابطدراثرفشارهانیایمانعازفروپاشرانیایامقابلهبانفوذمنطقه

تیقرارداد.چراکهسببتقویدشوارتیرادرموقععربستانعراق،بهامریکاتهاجمسپس

درامریکاییمقاماتاظهاراتبهتوجهباگریدییسوازوشدعربستاندروندریزیستامریکا

نگراندولتنیاانه،یدرخاورمیجهتگسترشدمکراسدیجدییالگوبهعراقلیتبدخصوص

بودعراقبهتهاجمازمتحدهاالتیاپنهانمقاصد یدگرگونراتیتأثنگراننیچنهمعربستان.

مارسدرعراقبههجومیطمتحدهاالتیاد.بورانیدررقابتبااشیآمنطقهگاهیعراقبرجا

تجسمسلطه،یمتوالیهادههیبرایاسیساختارسنی.ادادریتغراکشورنیایاسیسساختار6339

ودعراقبیوکردهایعیشتیبراکثریسنتیاقل دهیبهدعراق،بهیسعودیپادشاهاگرچه،.

کهآندولترادانستیمیعراقراعاملیاسیس.اماساختارستینگریمکنندهنگرانعاملکی

حائلونیشدکهچنسببامریکا.تهاجمبودکردهلیتبدرانیوحائلدربرابراریگضربهکیبه

دوستانهیروابطواردعراقدیجدحکومتورانیاعالوهبهبرداشتهشود.انیازمیریگضربه

.کردعملاطیاحتباعراق،دیجدتحوالتخصوصدراضیرها،ینگراننی.بهرغمتماماشدند

ازتیحماعدماستیسمحتاطانهبغداد،برانیعیشینسبسلطهییشناساازامتناعباعربستان

بغدادرااتخاذکرد.دیجدحکومت

حفظروابطشبایبراعربستانکهبودیتیاهملحاظبهنهیزمنیعربستاندرااطیحزمواحت

شدیمقائلامریکا تبعاتیکلطوربه. موقععراق،بهامریکا6339تهاجم در را تیعربستان

پارادوکسیدشوار بر و داد عربستاننیایاانهیخاورماستیسیهاقرار ازجمله افزود. کشور

یکشورضرورنیدرارانیاشتریبنفوذازممانعتجهتعراقدرراامریکایییروهاینحضور

شیخومنافعیراستادرراعراقدیجدحکومتازامریکاتیحماگریدیازسواما.دانستیم

کردینمیابیارز پمسألهنیا. متعارضشتریبیدگیچیبه عربستاندروامریکامنافعمشترکو
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عربستانبربازارنفوذدوم،یجهانجنگازپسیکلطوربه (.Jain, 2015: 284عراقمنجرشد)

مشترکمنافعوانهیخاورمیهانفوذعربستانبربحران،یورونفت،ضرورتمهارشیالمللنیب

بودهاستکهسببیعواملنیترمهمانه،یدرخاورمیامنطقهیدرمقابلهبارقبااضیروواشنگتن

تعارضمنافعدوی.ازطرفاستشدهدودولتیتیوامنیاسیسیهایوتداومهمکاریریگشکل

واردفشاربرروابطشانکهبودهاستیداریعاملپالییادولتدرخصوصکشمکشاعراباسر

درروابطتیعدمقطعشیسببافزا،یقطبدوساختاررییتغیشورویکردهاست.پسازفروپاش

ویازچهاردههدرمواجههباشوروشیبیبراکهشدهاستییشرکامثابهبهعربستانوامریکا

مشترکدیتهدنینهتنهاا،یشدنشورودیباناپدنیبرابنامتحدشدهبودند.شیمنطقهآنیمتحد

سببهمکار واشنگتنماضیریکه بشد،یو تکقطبنیاز ساختار استبلکه سببیرفته

کهیطوربه(.Walt, 2009: 89متحدهشدهاست)االتیعربستاننسبتبهتعهداتادیتردشیافزا

باروابطگسترشقیطرازیدیجدیتیاحممنابعیجستجودرگذشتهدههطولدرعربستان

یتیحمامنابعقوارهدریلیبدینزمینهادرگرچهاستبودههیروسیحتوپاکستانهند،ن،یچ

.استافتهینمتحدهالتیا



 1122 از پس عربستان - امریکاو تعارض منافع  یهمکار
 متفاوت یها تیاولو و مشترکمنافع  ،یعرب بهار یامدهایپ

دریسعودیمتحدپادشاهیاسیسیهانظامیاسیسیهایثباتیب،کهانقالبو6377انهیماز

انهیخاورم برگرفت، در شیسعودیپادشاهرا عنوانیگوناگونیهاوهیبه ضدیروینکیبه

عملکرد.عربستانخواهانحفظوضعموجودبودونگرانشدهبودیاانقالبدرسطحمنطقه

حیانقالبترجخوشدستیهارابرحفظثباتدردولتیاسیسیهارمبردرفوشیپ،امریکاکه

دوستانشرادرتونس،قاهره،اردن،ست،ینگریازآنبهمنطقهماضیکهریچشماندازازبدهد.

روابطیبرایتیوامنیاسیباعواقبناگوارسیجداریبسییهادرمعرضمخاطرهنیوبحرمنی

.(Sanger, 2011)دیدیازآنهاباخودمکیهر

هدر اکیچیواقع پادشاههایثباتیبنیاز منافع نداشتیسعودیبا یپادشاهلذاانطباق

دریعلبنبرخاست.یبهارعربیهادربرابرچالشنشیومتحددوستانازیبانیپشتبهیسعود

اضیدندکهربویاسیسیهانظامانه،یخاورممنطقهیهایمبارکدرمصر،پادشاهیتونس،حسن

یاسیسیبانیپشتبهقدرتبا بود. برخاسته آنها حفظیبرایسعودیپادشاهکهیحالدرامااز
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ا اکردیاحساسمکرد،یتقالمثباتیبشدتهبیهادولتنیدوستانشدر متحدهاالتیکه

کاخیدبهتنیسعودیپادشاهقاهره،در.کندیدفاعنمشانمشترکدوستانازدیباکهگونهآن

سدیسف فشار خاطر به حسنیاسیرا یبر ازسببمبارکیحسنسقوطمبارکسرزنشکرد،

ازاضیرزیمبارکنیازحسنپسشد.یسعودیپادشاهیاعتمادبراقابلیکیشررفتندست

اخوانالمسلمیاکهواشنگتنروابطحسنهنیا نیبا کهیبودودرحالناخرسندکهبرقرارکرده

پشتردکیتالشم با نظاممیرژیایبقایاسیوسیمالیهایبانیکه قاهرهانیسابقشامل: در را

اتیتقو کمکاالتیکند، )انهیمنظمسالیهامتحده بود قطعکرده ارتشمصررا  ,Worthبه

منیسابقبااخوانالمسلمیرژیایوبقاکارانمحافظهکشمکشکشاکشدرآنادامهدر.(2013

رهبر تقو،یالمرسمحمدیبه به عمل در المسلمیاسیستیواشنگتن بود.نیاخوان پرداخته

نهاییهاکشاکش در نتیکه بازاستقرار احیاسیسیروهایبه و قدرت در قاهره یایسابق

امنیاسیسیوندهایپ یتیو وعربستانمنجرشد. یپادشاهخاندانزیننیخصوصبحردرمصر

شدهمواجهانیعیشیاعتراضعیوسجنبشدیشدمخاطرهوارفشبایسعودیپادشاهمتحدوحاکم

بود حماعربستان. مالیاسیستیبه خاندانآلخلیو افهیاز گسهاتیحمانیپرداخت. لیتا

تالشبرایتیامنیروین عضوجیخلیهمکاریسازمانشوراشتریانبساطبیو دوتیفارسبا

مراکشادامیعنیگر،یمتحددیپادشاه اردنو حالافتیه در سعودکهی. نگراندلیعربستان

دفاعنکردبلکهفهیآلخلازقدرتبامتحدهنهتنهااالتیبود،انیبحریاسیمتزلزلسمیسقوطرژ

هایریگموضعگونهنیساخت.افهیخلآلدرخصوصاوضاعحقوقبشررامتوجهزینیانتقادات

 .(Baxter & Simpson, 2015: 140)شدیمیودسعیپادشاهیتیامنیهاوترسمیبشیافزاسبب

بایرومندینیتیوامنیاسیسییوندهایپشانیاسیسیهاکهنظامییهاهادردولتبحراننیا

باضیآلسعوددرر بهکشورهانیاینقالبایهامیباتوجهبهاحتمالچرخشرژژهیوداشتند،

عیوسگسترهدرکهچرابود.دهیشدتبخشرایعربستانسعودیتیامنیهاتیحساسران،یسمتا

جمهوریچشمهمورقابتدریسعودعربستانیخارجاستیسانهیخاورم رانیایاسالمیبا

(.Omidi, 2016شود)یمفیتعر

بابرآمدنتواندیکهعربستاننمکردندمآشکارااعالیمقاماتسعودنیدرخصوصبحرلذا

نشانیبرااضیمداراکند.رنیدربحرشیپشتمرزهادررانیوابستهبهایعیحکومتشکی

کردوهیرابهحزباهلللبنانتشبنیبحرانیعیشیتحولاحتمالنیازچنشیهایدادنشدتنگران

دشواراریبسشیاشبراخانهدربدر«گریحزباهللدکی»گونهموضعگرفتکهتحملنیا
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 حکومتیممانعتازواژگونیمکوششبراسرگرشدتبهعربستانکهیحالدرخواهدبود.

امرنیا.کردیرانظارهمنیتحوالتبحریشتریبیمراتبباخونسردبهامریکاشدهبود،نیبحر

ازیاسیسیرغمفشارهاهبجهینتدردوطرفشد.یاسیهادرمناسباتسسبببروزدگربارهتنش

پادشاه مارسیسعودیجانبامریکا، منظور6377در ندریبحریسرکوبانقالبمردمبه

یماستبدادیکهرژکردنیبهبحرینظامیروینیفهاقدامبهاعزامشماریتازخاندانآلخلیحما

االتیاآن،بهواکنشدر(.Huber, 2015: 62)کندفهرادرسرکوبشهروندانمساعدتیآلخل

مستق مداخله عدم خواستار همچنیمعربستانسعودیمتحده فسرکوبشهروندانیتخفنیو

بحر حکومت یتوسط پادشاهشدن نگرانیسعودیاما امریکا که داشت رایباور عربستان

نیجفارسدرصورتسقوطبحریدرحوزهخلیامنطقهیدرخصوصبرهمخوردنتوازنقوا

کندیدرکنم یپادشاهرنجشسببمصرهمانندزیننیبحردریعرببهارچالشنیبنابرا.

تسیگرابرتیسفررسم6377لیدرششمآور آنمتعاقب.دیگردمتحدهاالتیاازیسعود

ندیراتناخوشایثأتیاضدرپیرتروابطواشنگتنویبهعربستانبهمنظورتقوامریکادفاعریوز

یاسیبرروابطسیبهارعرب هیبحرانسورترانهیدرحوزهشرقمدامادودولتصورتگرفت.

دگربشیسببافزا درهایکهپسازتونسوقاهرهناآرامیهنگامارهاختالفاتدودولتشد.

سورییهابخش پادشاههیاز آغاز در شد، ااریبسیمواضعیسعودیآغاز در نیمحتاطانه

باگسترشاعتراضاتسشیخصوصدرپ تااالتیواهیترکیبانیباپشتیاسیگرفتاما متحده

.شدتحولخوشدستهیدرخصوصسوریعودسی،مواضعپادشاه6377تابستان

پیسعودیپادشاه تا واقع شیدر تابستان ترس6377از از متأثر شی، از شتریبوعیکه

ازمخالفانحکومتیاسیسیقویبانیوپشتتیحما،داشتیعربیایدردنیاسیسیهایثباتیب

اوردیبهعملنهیسور دردمشقسببتقونیاخوانالمسلمیاحتمالیروزیپزینیطرفاز. تیرا

المسلم اخوان تلقنیحماسو هنگامکردیمیمصر بی. دامنه سوریدرونیهایثباتیکه هیبه

نیادرکردند،رااتخاذیترهماهنگکیپلماتیدهشددودولتعربستانوامریکامواضعدیکش

درخصوصیزنیبهرایتلفنیتماسیباراکاوباماوملکعبداهللط6377سپتامبر66درراستا،

سور پادشاهیتحوالت پرداختند. توسطیسعودیه شهروندان سرکوب به اعتراض در که

بیهسفیحکومتسور بود. ازدمشقفراخوانده را در،اشمحتاطانهیرغممحافظهکارهرخود

ادامهآندر(.Jain, 2015: 283نهاعمالفشاربرحکومتبشاراسدباامریکاتوافقنظرداشت)یزم

یریگیجهتپ،تهیکمکیلیازطرحتشکیهعربدرقاهرهعربستانسعودیدرنشستاتحاد



 (62)پیاپی79پاییز،62شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 622
 

یعربتحتنفوذعربستانسعودهیدراتحادهیسورتیعضوقیتکرد.تعلیهحمایتسوریوضع

اتخاذیمیتصمنیمتحدهچناالتیعربرامتهمکردکهتحتنفوذاهیاتحادهیانجامشد.سور

احتمالعرباعمالنفوذکردهباشدهیاتحاددرخصوصنیادرمتحدهاالتیت.اگرااسکرده

ا نیمتحدهجهتنفوذدرااالتیایمناسببرایکیشریعربستانسعودنهیزمنیداردکهدر

بودهاستهیاتحاد تیموجبتقوشیاسیسیاستکهدگرگونیندولتیهبرخالفبحریسور.

بهخاطرروابطیبارهاسوریاست.عربستانسعودیامنطقهیقواگاهعربستاندرتوازنیجا هرا

باهیسوریوندهایپشهیکهریرانبهانتقادگرفتهاستدرصورتیایاسالمیشباجمهورکینزد

یسعودی،پادشاه6377تابستانازیکلطوربهنهفتهاست.گانشیدرترسدمشقازهمسارانیا

مخاط رغم به که سرنگونیراتمحتملشفرصتاحساسکرد با استکه شده فراهم یمغتنم

رانیایاسالمیراازاتحادباجمهورهیخودسورنیمتحددنیحکومتبشاراسدوبهقدرترسان

(.Haykel, 2016: 165خوددرآورد)یابهسلکدوستانمنطقهوکردهخارج

یازمعارضانسکوالروبرخیبانیتمتحدهباعربستاندرپشاالتیایاسیسیهایرغمهمکاربه

نکردهبرآوردهخصوصنیادررااضیرانتظاراتواشنگتناسد،بشارعلیهگرااسالمیهاگروه

،کهباراکاوبامابشاراسدرابهعبورازخطوطقرمزواشنگتندرتوسل6379درسالژهیوب.است

سالح عربستاهیعلییایمیشیهابه متهمکرد، خود ینسعودمردم داشتکه هیعلامریکاانتظار

نهاهیحکومتسور در اما شود زور تیمتوسلبه سپتامبر توافقروس6379تا با هی، وامریکاو

.(Susser, 2015: 14)افتیخاتمههیسورییایمیشیهادمشقجنجالبرسرموضوعسالحیهمکار

بهیشنهادیپیهانامهقطعیدالیم6379و6379یهاکهدرسالیهنگامنیهمچنعربستان

بنبستبهنیچآن،کناردروهیروسمخالفتباهیسورحکومتسازمانمللبرتیامنیشورا

خارجازچارچوبشورااالتیانتظارداشتکهاد،یرسیم توسلبهجهتدرتیامنیمتحده

درمصاحبه6372هاربعددربیچندامریکایجمهورسیاوبامارباراک.ابدیسوقدمشقزوربر

ینظاممداخالتنیچنبهامریکاسوقدادنیکهعربستاندرجستجونیازاکیبامجلهاتالنت

ییهوایهاتیوحمازیتجهتیفیدرخصوصکنیهمچناضیرانتقادکرد.اضیازراست،بوده

ایازمعارضانسور االتیبا یینظرهااختالفمتحده بهکهسلطانبنبندرشاهزادهمهمدارد.

بارهاختالفمواضعدوکشوررانیدرا،است بودهواشنگتندرعربستانریسفسال66مدت

کهکه دادحیتوضنگونهیا بشاراسدنکردهاستوهیعلمؤثریاقدامهیسوردرامریکاازآنجا

درنتهراباینکردهومناسباتروبهرشدیبانیپشتنیدرخصوصبحراضیعالوهبرآنازر
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صورتدهدیاعمدهراتییتغامریکاممکناستکهدرروابطشبااضیرداده،قرارکاردستور

(Ulrichsen, 2016)ءمتأثرازسوران،یدرخصوصایسعودیپادشاهیتیامنیهای.ترسونگران

کاریگرچهپسازروهاینگراننی(.ا7936:97،یشکوهاست)یرهبرانسعودیهابرداشت

همچناننسبتبهیسعودیاستاماپادشاهافتهیفیمتحدهتخفاالتیندونالدترامپدراآمد

یاانهیخاورمیهااستیستیاولویعبارتبه.استنگرانهیسوربحرانخصوصدرامریکامواضع

اساسنیمتمرکزبودهاست.برارانیایاعربستاندرطولدههگذشتهبرعقبراندننفوذمنطقه

اسدبهکارگرفتهبشاررابرهاتیعربستاندردرجهاولمنابعوظرف،هیصوصبحرانسوردرخ

داعشاعزامکردههیعلامریکایائتالفتحترهبرچارچوبدرآغازدرراکهییروهایاستون

درعبداهللملکمرگدادهاست.لیگسرانیتحتنفوذایروهاینبرمنیبودبهعرصهنبرددر

راتیتغوامورخارجهریوزوردفاعیوزییجاجابهباسلمانملکدنیرسقدرتبهو6376هیژانو

محدودنخبگانقدرتدرییجاجابهنیاشدهمراهیسعودیپادشاهیاسیسنظامدریساختار

ترهمراهشدهاست،کهباآغازحملهپرخاشگرانهیخارجاستیسکیعربستانبایاسیساختارس

رانیاهیعلدولتنیایومواضعتهاجممنیبه6376لیعربستانازاوایتحترهبرائتالفینظام

(Fisher, 2016: 2شدهاست)داریپد

ومصرعقبراندننفوذنیفلسطن،یبحرمن،یه،یعراق،سوریبحرانیهادرحوزهعربستان

استکهیدرحالنیقراردادهاستاشیهایریگموضعوهایگذاراستیستیرادراولورانیا

االتیامواضع مواضععربستانداردکهیفیظریهاتفاوتیبحرانیهاحوزهنیادرمتحده با

سیرئعنوانبهترامپدونالدآمدنکاریروواستشدهدولتدوروابطدرتنشوزسبببر

سببزینپنتاگونوامورخارجهوزارتدریاسیسنخبگانییجاجابهومتحدهاالتیایجمهور

موضوعاتیاست.امادربرخدهینگردامریکایاانهیخاورماستیدرسیکالیورادنیادیبنریتغ

منطقه راالتیا،یابرجسته آغاز از اتخاذکردهیدونالدترامپمواضعیجمهوراستیمتحده

Agha, 2017: 5-9بامنافععربستاناست)یشتریبیاستکهدرسازوار ازمارسمن،یبحران(.

عبداهللصالحساقطشد،یعلانیتوسطانصاراهللوحاممنیکهحکومتمتحدعربستاندر6376

دراتیباراکاوباماحما خصوصدردستورکارقراردادهبودامادرنیازمواضععربستانرا

ومحدودکردنانتقالسالحبهعربستانیپرسنلتیبهکاهشحمامیتصمدی،کاخسف6372سال

روگرفت با اما ازاالتیایاتیوعملیونظامیاسیسیهاتیکارآمدنترامپ،حمای، متحده

ریوزلرسونیترکسشدهاستوتیتقومنیعربستاندریائتالفتحترهبرینظاماتیعمل
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 سیرئقدرتاعادهبریمبنعربستانمواضعازقدرتبهخصوصنیادرامریکاامورخارجه

استکردهیبانیپشتینظاماتیعملاستمراربایمنصورالهادیجمهور بحرانخصوصدر.

یمدعکهییهواگاهیپابهرایموشکمحدودحملهکیدستور،6371لیآوردرترامپه،یسور

استقبالرصادرواستفادهنیبهمعارضییایمیشحملهیبراآنازاسدبشاربود اضیکردکهبا

زیباتجهدیمحدودصورتگرفتواگرچهکاخسفیاسیدرمقیحملهموشکنیمواجهشد،اماا

قرارکاردستوردرهیسوردریاسالمانیگراافراطهیراعلیتریجداتیکردعملیروهاینشتریب

افراطبامبارزهتیاولوچنانهمزینترامپاوباما،یجمهوراستیردورهبهمشابهامااستداده

 Holland andاست)دهیتداومبخشرادمشقحکومتبرزمانهمفشاروهیسوردریاسالمییگرا

Marson, 2017 عربستان،خارجهامورریوزریالجبعادلوسلمانملککهاستیحالدرنیا(.

تیحماهیازسوررانیساقطکردنبشاراسدازقدرتبهمنظورعقبراندناتیازاولوآشکارا

کرده ترامپا6371یدرمنیچنهماند. درسمتریسفررسمنیول، یجمهوراستیخودرا

کرد.درداریدیسعودیباملکسلمانپادشاهاضیانجامدادودرریعربستانسعودبهامریکا

دالراردیلیم773ازشیبیبهارزشینظامحاتیدوطرفدرخصوصفروشتسلداریدنیطولا

متحدهبهاالتیازایجنگیهایوکشتهاکوپتریهل،یموشکیهاستمیازسیازجملهشاملانواع

،عربستانمعادل6371ژوئنیال6333هیازژانویطورکلبه عربستانراموردتوافققراردادند.

یمیحاتیتوافقتسلرقمبهستیبایکردهاست.کهمواردامریکاازحاتیدالرتسلاردیلیم767

دونالدترامپازاض،یدررنیچنهم (.Blanchard, 2017: 36-38افزود)زانیمنیبهازیران6371

رارانیا،یسعودیدرروابطدودولتگفتودرانطباقبامواضعپادشاهدیجدیسرآغازفصل

 ترورهایثباتیبمسئول خاورمسمیو ادخوانانهیدر طول در طرفدرنیچنهمداریدنی. دو

ژوئن6دولتگفتگوکردند،متعاقبآندرنیایامنطقهیهااستیقطروسیوندهایپخصوص

قطعقطرباراشانیروتجاکیپلماتیمصرواماراتروابطدن،یعربستان،بحری،بهرهبر6371

نیبااخوانالمسلمیکینزدیوندهایپرانند،یمکهبرقطرحکمیکردند،درواقعخاندانآلثان

یایدنیشاخصاسالمگرایهاازچهرهیوالقرضاوسفیخیکهشنیازجملها،برقرارکردند

در7368کهدرسالنیاخوانالمسلمسازمانکردهاست،یدرقطرزندگ7327عربازسال

درسراسرجهانعربگسترشدادهیاسیاسالمسشیراباگراشیهاتیمصرشکلگرفت،فعال

بامراکشدر،یاسالمههاقدامجبنامبانامحماس،دراردونبانیدرفلسطنیاست،اخوانالمسلم

احزابسازمانایهاگروهقالبدرزینیعربیکشورهاگریددروتوسعهوعدالتحزبعنوان
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مصر،نیاخوانالمسلمهیعلژهیوهممکنرابیهااستیسنیدتریشداضیرکنند،یمتیفعالافتهی

رانیاخوانالمسلمیاسیسییگرااسالمرشدیواردناتخاذکردهاستوبهطوراساسنیفلسط

(.Nawaf, 2017:2 کند)یمیخودتلقیاسیثباتسیبرایتیامنیچالش

ه(.قطرب7939:96،یاکوئینداشتهاست)یموسومبهبهارعربدهیدرپدرگذاریتأثینقشقطر

نیالمسلماخوانبیترغبایعرببهارآغازازژهیو ویدمکراسقیطرازیریگقدرتبه

عالوهخودبرآمدهاست.یاازآنهادرصددگسترشنفوذمنطقهیاورسانهیاسیسیهاتیحما

درجملهازیاسالمیادگرایبنیهاگروهگریدوالقاعدهباییوندهایپنیچنهمقطرآنبر

عربش،نیمتحدیباهمکاریسعودیاساسپادشاهنیدارد.برامنیعراقوه،یسورافغانستان،

برعالوهکند،قطعنیالمسلماخوانازژهیوهرابشیهاتیحماکهتحتفشارقراردادهدوحهرا

درمنطقهرانیباایدولترابههمکارنیبرقطرایاسیسشتریجهتاعمالفشاربدرعربستانآن

دونالدتیهستباحمازینلییعربستانکهدرجهتمنافعاسرااستیسنیااست،کردهمتهمزین

وعربستانروابطقطعبحرانرانیادربارهنیادر(.Nawaf, 2017:2-1 مپهمراهشدهاست)ترا

بحراننیاکهیحالدرشدستهینگرتهرانیبازرگانمنافعاندازچشمازقطربانشیمتحدازیشمار

دررد،کداریپدزینانهیخاورمسراسردررانیالمسلماخوانبارانیایاسیستعاملگسترشتیاهم

متهمکرد،سمیازترورتیدوحهرابهحما،امریکایجمهورسی،دونالدترامپرئ6371سپتامبر

بهطورکلدیدولتدرقطرانجامنیاریسفیکهبهاستعفایموضع ،یشورویپسازفروپاشی.

حمایسعودیپادشاهیدهایترد به استشدهتیتقوامریکایتیامنیهاتینسبت دورهدر.

دورهدروبودگرفتهانتقادبهرااضیرسپتامبرازدهیبحرانمتعاقبدیسفکاخبوش،جورج

اوباما،ادامهدراماشدکاستهدولتدوروابطدرتنششدتازآغازدرگرچهاوباماباراک

درموضوعاتمختلفمنطقهاضیر پسازرویارا کارآمدنترامپیموردانتقادقرارداد،

کردهاستامادرروابطدودایپیشتریبیمنافععربستانسازگارباامریکایاانهیخاورماستیس

آنهادشوارترشدننیترماندهاستکهازجملهبرجستهیازمسائلدشوارگذشتهباقیدولتبرخ

یخوددرعصریامتحدهدرجهتمنافعمنطقهاالتیقدرتامیعربستانازمنابععظیکشبهره

ت.اسیتکقطب



 لییاسرا -اعراب کشمکش هیسا در یهمکار و تعارض
روابطریتأثیعاملهموارهلییاسرااعرابکشمکش بر است،عربستان-امریکاگذار بوده
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یپادشاهیااعتبارونفوذمنطقهیمتحدهدارد،ازطرفاالتیباایقوییوندهایپیستیونیصهمیرژ

گرهینیازمسلمانانفلسطتیبهحماانهیدرخاورممراکزعمدهقدرتگریدررقابتبادیسعود

است) 7933مقدم،یبهرامخورده 779-778؛ ناگزاالتیاساسانیابر(. حفظریمتحده از

حمادهیسنجیتوازن اتیدر منطقهنیاز متحد خاورمیادو بانهیدر است، انتقالژهیوبوده

انجامشدهلییاسرایهاتیهبامحاسبهحساسعربستانهمواربهامریکاازینظامشرفتهیپحاتیتسل

درعراق،انیعیشیریگقدرتپسازرانیایاوگسترشنفوذمنطقهیتواننظامشیاست،اماافزا

قابلیهاتیباقابلیخردبهشبهدولتیتسلطحماسبرنوارغزهورشدحزباهلللبنانازگروه

نظام سببادر،یمالحظه گذشته عربستاندرلییاسرایبرامشترکیمنافعجادیطولدهه و

منطقهیبرخ موضوعاتبرجسته یااز است. اازشده امننیجمله طرفمنافع دو هر یتیکه

سطحدردرجهانعربدارند.نیاخوانالمسلمیهاشاخهگریدرسرکوبحماسودیمشترک

ایامنطقه رشد طرفبه دو تهدرانیهر مثابه یبرایدیبه ثباتسیتیامنمنافع خودیاسیو

منیعراق،وه،یسوریجاریهادرخصوصبحرانکهییجاتا،(Agha, 2017: 5-7نگرند)یم

پادشاه اسرایسعودیمنافع شیبلییو منافع یپوشانهمعربستانوامریکااز امادارد.

نییتعیربهمانعاستوچالشازدسترفتناعتباانهیقدرتمنددرخاورمییروین،یزیستلییاسرا

بردطرحصلحشیاساسدرادامهپنیشدهاست.برالیوعربستانتبدلییکنندهدرمناسباتاسرا

وقطررانیباایقوییوندهایازسرکوبحماسکهپیملکعبداهلل،عربستانبهطورضمنیعرب

وامریکابرروابطلییکشمکشاعراباسرامسألهفشارازجهینتدرکردهاست،تیداردحمازین

 است. شده کاسته رژهیوبهعربستان دوره سفیجمهوراستیدر کاخ اوباما، دیباراک

کهقراردادهبودهمچنانینیموردبازبیتاحدودلییوشرطگذشتهراازاسرادیقیبیهاتیحما

دهبود،مطرحشیشتریبیدهایتردزیعربستاننیاازمنافعمنطقهتیدرخصوصتعهدشبهحما

یادرخصوصنفوذمنطقهیمشترکنسبتبهیتیامنیهایوعربستاننگرانلییاساساسرانیبرا

داردیخوانهمزینرانیمتحدهدرخصوصمهارااالتیااستیباسیدارندکهبهطورکلرانیا

(Holland and Mason, 2017: 1.)لحلوفصیدرخصوصچگونگلییوجودمواضعاسرانیابا

دریسعودعربستانراستانیادرست،ینمنطبقعربستانمواضعبرنیکشمکشاعرابفلسط

طولدرمتحدمللسازماندرفتحیرهبربهنیفلسطدولتکاملتیعضووییشناساخصوص

یاسیسیاواردمناقشه6376و6379یهاسال ازمانعمتحدهاالتیاتینهادروشدامریکابا

رعالوهبهشد،مللسازماندرنیفلسطلتدوکاملتیعضو آغاز دونالدیجمهوراستیبا
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باراکیجمهوراستیبهروالقبلازدورهرلییازاسراتیمتحدهدرحمااالتیااستیترامپس

شیپنهیدرزمتواندیشدهاستکهمتیتقولییاسراازامریکایهاتیاوبامابازگشتهاستوحما

عرب صلح طرح الجبملیبرد عادل توسط واقع در که درنیشیپریسفریکعبداهلل عربستان

کندوجادیایشتریبیهاشدهاستچالشیامورخارجهعربستانطراحیکنونریواشنگتنووز

.بگذاردیبرجاامریکابرروابطعربستانویندیآثارناخوشا



 لیش نفت چالش و نفت یالملل نیبعربستان بر بازار  نفوذ
وخامنفتیتقاضاوعرضهتیامنودیتولنهیزمدردولتدومشترکمنافعیانرژهحوزدر

استافتهیتداومینفتمتعلقات ازخامنفتبشکهونیلیم78یال71نیبروزانه،6376سالدر.

نفتیبرایتقاضاشیافزایکلروندواستشدهصادریالمللنیبیبازارهابهفارسجیخلریمس

ویاسیحفاظتازثباتسنهیسببشدهاستکهمنافعمشترکدوکشوردرزمیعیطبخاموگاز

درنهیزمنیخودراحفظکند.درواقعمنافععربستاندراتیاهمفارسجیدرحوزهخلتیامن

رشدیبرایموضوعازطرفنیفارسنهفتهاست.اجیخلریانتقالنفتازمسانیجرتیتداومامن

کوچکیکشورهایاسیسیهاحفظثباتنظامیبرایداردوازطرفتیاناهمعربستیاقتصاد

نظامتیفارسحائزاهمجیحوزهخلزیخنفت یپادشاهیامنطقهنیکهمتحدیاسیسیهااست.

)یسعود Salameh, 2016: 2هستند 6376سالدرگریدییسواز(. 78حدودمتحدهاالتیا،

جهیازآنبهصادراتودرنتیریگچشمنسبتکهاستداشتهیداخلناخالصدیتولدالرونیلیتر

لحاظچرخهنینوظهوروابستهاست.ازایواقتصادهاافتهیتوسعهیهادولتیاقتصادییایبهپو

طب گاز و نفتخام منابع بازارهاجیخلیعیانتقال بهاالتیایبرایالمللنیبیفارسبه متحده

اسلیتبدیتیامنیمنفعت درسالشده ب6376ت. درصدوارداتشی، ن،یچازامریکاازشانزده

بودهاست،عالوهبرآندرمجموعکلتنامیازوگریدرصددازدهیحدوددهدرصدآنازژاپنو

آسیاقتصادها چشمگییایپررونق واردات و یریصادرات رشدکهیدرحالدارند،امریکابا

متحدهاالتیانیهمچن.استوابستهفارسجیخلیانرژمنابعبهندهیفزایدسترسبهآنهایاقتصاد

ازحوزهخلیازنفتمصرفیتوجهقابلنسبت ،6376.درسالکندیمنیفارستأمجیخودرا

روزانهامریکا ونیلیم3حدود که است کرده وارد خام نفت از7673333بشکه آن بشکه

ازعربستانمیمستقطوربهآنبشکه7323333روزانهکهفارسواردشدهجیخلیعربیکشورها

وارداتزانیترازم.مهمستامریکایدرصدازکلوارداتنفت8شدهاستکهمعادلیداریخر
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استکهدرطولیالمللینفتعاملبربازاربینیسعودینفتازعربستان،نفوذپادشاهمیمستق

برقرارشیب به را واشنگتن گذشته ششدهه حفظیاز ریاسیسرومندینیوندهایپو اضیبا

)بیترغ است Baumeister & Kilian, 2016: 4کرده بازاربرنفوذشازیسعودیپادشاه(.

یالمللنیب در سجهتنفت یاسیمنافع همکارردیگیمبهره جای. در کردننیگزیعربستان

یهامیاعمالتحردرامریکاییایسایوشرکانیچیهمکارلیدرجهتتسهرانیایصادراتنفت

یهامیبزرگبهرفعتحریهاوتعهدقدرتیاصورتگرفت.پسازتوافقهستهرانیابرینفت

یادهیچیپیاستراتژیسعودیپادشاهران،یاینفت بازار در نفوذ توسلبه شیپدریالمللنیببا

متحدهرااالتیواهیروسران،یاعمالفشاربرازمانهمطوربهنفتصادراتشیافزاباوگرفته

یالمللنیبازنفوذشبربازاریسعودیگونهپادشاهنیدردستورکارقرارداد.بدزیمتمایبااهداف

یارزیدرآمدهاشیافزاازمانعزمانهمطورهاستفادهکردکهبهامتیقدیکاهششدینفتبرا

دیشدکاهش.کندواردفشارهیسوربحراندرمواضعشرییتغیبراهیروسمنافعبروشدهرانیا

درزمانهمکهاستبودهزینامریکاکنندهدرجهتفشاربرنییتعیرییمتغنیچنهمنفتمتیق

د پادشاهگریکنار بیسعودیعوامل، نفوذ به قادر سفشتریرا کاخ مواضع خصوصدیبر در

ویشمالیدرداکوتالیتوسعهنفتشیهاطرحدنیکردهوبابهچالشکشانهیتحوالتخاورم

نفتدرمتیبرقیسعودینفوذپادشاهیبرایبیمتحدهبهرقاالتیتگزاسمانعازآنشودکها

(.Burton, 2016: 201شود)لیتبدیالمللنیبیبازارها

پاالتیا در فناوریمتحده ایرشد به هنیکه استخراجمنابع امکان ازیدروکربنیکشور

یهاسنگ ملیشاینفتزا اسیمقدرلیشنفتاستخراجچالشبر6336سالدردهد،یرا

یگذارهیسرما،6376تا6336یهادرسالیجهانبازاردرنفتیباالمتیقوشدغالبیاقتصاد

آنتاجهی.درنتکردیوبهصرفهملیوتگزاسراتسهیشمالیدرداکوتالینفتشیهاپروژهدر

تول6379آگوست وصدهزارونیلیمکیوتگزاسازمرزیشمالیدرداکوتالینفتشدی،

 Gauseاست)ینفتدربازارجهانمتیقشیمتأثرازافزایشیافزانیبشکهدرروزگذشتکهچن

III, 2016: 98نت در طرحاندازچشمجهی(. شیهاتوسعه الینفت پادشاهاالتیدر یمتحده،

جهتکاهشقیسعود تالشدر به بینفتترغینجهامتیرا است. متناقضبهکرده یطور

بشکهدرروزگذشتهوبهونیلیازمرزچهارم6373ازسالکهامریکادرلینفتشدیتولشیافزا

کهشدهینفتدربازارجهانمتیسببکاهشقیازطرفافتیشیبشکهدرروزافزاونیلیپنجم

کزیعربستاننیبرایمالیامدهایپ اما دالردرهر23نفتبهکمترازمتیاهشقداشتهاست.
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دالردر23ازشیآنبدیتولنهیاستکهمتوسطهزلیشدننفتشیررقابتیغیبشکهبهمعنا

بهامریکالیکهباچشماندازتبدیسعودیپادشاهجهی(.درنتBronson, 2016: 429ست)امریکا

نفتمتیقشتریبکاهشجهتدراست،اجهمونفتیالمللنیمتنفذدربازاربگریبازنیتریدیکل

برمحاسباتمسألهنیاوصادراتنفتکردهشیافزابهمبادرتلیشنفتشدنیراقتصادیغو

شیافزایاوپکمؤثربودهاست.بهطورکل6372زییدرنشستپارانیسهمارشیعربستاندرپذ

کهدونالدیاهشدادهاستبهگونهوارداتنفتازعربستانراکابهامریکاازینلینفتشدیتول

نیچنهمویسعودعربستانشیجمهوراستیردورهآغازازامریکایجمهورسیترامپرئ

نفوذنقشعربستاندربازارنفتیکاهشنسبانگریبکهکردهدینفتتهددیخرقطعبهرااوپک

 (.Holland and Mason, 2017: 1ست)امریکااستیبرس

 

 رانیا یا مه جامع توافق هستهبرنا یامدهایپ
سعوداالتیا عربستان و یمتحده حوزه7313پساز در خاورمیمتعددیها، برانهیدر

رانیایاسالمیجمهور یهمکارگریکدیبا اعمالیبرایهمکارگذشتهدههطولدرکردند.

جزویاهستهمسألهونیبحرمن،ین،یفلسطلبنان،ه،یسورعراق،حوزهدررانیابرفشار

زمیموضوعاتنیتربرجسته خصوصآن در دولت دو که است براییهانهیبوده یمشترک

افتهیرانیاهیعلیهمکار نیومتحدیعربستانسعودران،یایاهستهمسألهخصوصدربودند.

المللیبهمنظوربینیهامیفارسدرخصوصاعمالتحرجیخلیهمکاریدرشوراکترشینزد

رانیایملیهاتیابلبردنقلیتحل همچنداشتهریچشمگیهمکارامریکابا هادولتنیانیاند.

زیونرانیرابرایاسیسیفشارهاقیطرنیدادندکهازاقرارامریکااریدراختینظامییهاگاهیپا

وارادههاتیدرخصوصقابلیسعودیپادشاهزمانهمامادهند.شیافزاانهیدرخاورمنشیمتحد

دو(.Tarock, 2016: 22داشتهاست)دیتردرانیایاهستهیهاتیمتوقفکردنفعالیبراریکاام

 مشترکوامریکادولت منافع هژمونیعربستان از ممانعت امارانیایامنطقهیدر دارند،

متفاوتاست.دررانیاندهیپاسخبهقدرتفزایومواضعشاندرخصوصچگونگشانیهاتیاولو

آنهاداعشوالقاعدهاست،نیتروبرجستهیسلفیهاگروهدیتحدمتحدهاالتیاتیاولوکهیحال

منطقهیسعودیپادشاه ایامقابله واالتررانیبا ستیاولونیرا بحرانشیهااستیدر یهادر

رئیامنطقه واقع در است. داده کردناالتیایجمهورسیقرار محدود باراکاوباما متحده

یارادردستورکارقراردادهبودوپسازتوافقهستهشیتوسعهبرنامههستهآیبراانریاییتوانا
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تغییهانشانه مواضعفیظریراتییاز رانیخصوصمشارکتادرامریکادر حلافتنیدر راه

ازتیحمابهامریکادرخصوصتعهدتیآشکارشد،کهعدمقطعانهیخاورمیجاریهابحران

یشورویکردهاست.درواقعفروپاشتیراتقوانهیبحراندرخاورمیهادرکانونمنافععربستان

تغ برییو قطبیالمللنینظام دو قطعیعاملساختارنیمهمتریاز عدم حماتیاستکه تیدر

یساختارعاملنیایرگذاریتأثقیمصادکهاستدهیبخششدتیسعودیپادشاهیبراراامریکا

شدهاست.انینمایامنطقهیهااستیازمواضععربستاندرستیحمادراامریکیبرتعهدنسب

یبالندگیبرایشتریبیهاشدهوفرصترانیالمللیبرابینیسببکاهشفشارهایاتوافقهسته

تیتقویبهمعنااضیراندازچشمکهازکند،یفراهممرانیایانفوذمنطقهشیوافزایاقتصاد

(.Fisher, 2016: 1شود)یمافتهیدریامنطقهبیرقنیمتربهعنوانمهرانیا

ایبرایاساسعربستانسعودنیابر بریالمللنیبیفشارهاشیافزانیچنهمورانیمقابلهبا

دردستورکارقراردادهاست.عالوهبرآنیابرنامههستهکیبردشیراجهتپییهاطرحرانیا

راستانیبرآمدهاست.درازیپاکستاننیاهستهیهاتیوظرفهاتیازقابلیریگبهرهیدرجستجو

نیاکرد،پاکستانبهکشوریملتیامنیشوراریاقدامبهاعزامشاهزادهبندردبیسعودیپادشاه

رادنبالنیبحریاسیسثباتازپاکستانتیحماجلبآنازهدفظاهربهکیپلماتیدتیمأمور

عبداهللجهتکملیصنعتشهرکجادیا،6377لیآوردرآن،ازشیپیسعودیپادشاه.کردیم

 :Jaffe, 2015)دبوکردهراآغازیاهستهیانرژوریپذدیتجدیهایتوسعهانرژیهاطرحشبردیپ

6 حاتیبهتسلیدسترسیمقاصدپنهانیبرابندرشاهزادهکهباوردارندلگرانیتحلازیشمار(.

یازپادشاهیرونیبیاحتمالداتیتهدبرابردرمتحدهاالتیااگرکهبودرفتهکستانبهپایاهسته

بهکستانباپایهمکارقیازطراش،یملتیامننیتأمیبراعربستاننکندیکافتیحمایسعود

راشیتیامنیازهاینمتحدهاالتیاازریغییهابردولتاتکاءبابتواندکهابدیدستیاسالحهسته

،شدتگرفت.6376وغربدرنوامبررانیایاپسازتوافقهستهژهیوهابتالشنیا.کندنیتأم

اضیتوسطعربستانازپاکستانبهریاخصوصکسبسالحهستهدرامریکااماوزارتخارجه

جانکر داد. ریوزیهشدار خارجه در6376زییپادرامریکاامور که داد عربستانهشدار به

همانعواقبنیایتحولنیصورتچن دررانیایاسالمیکهجمهورشودیممواجهیکشوربا

یهایمختلفنگرانیهاوهیبهشاضیازآنرشی.پشدروهباآنروبشیخصوصبرنامههستهآ

خصوصبهرغمنیدرااما.کرداعالنرانیایاتوقفبرنامههستهدرامریکاراازتعللقشیعم

فصلوحلیچگونگمورددردیسفکاخران،یفشارهابراشیزاافیمشترکبرایهایهمکار



 622 انهیعربستان در خاورم -امریکا  منافع تعارض و یهمکار
 

طرفرانیایاهستهمسأله از داشت. اختالف عربستان برایبا یاوباما نیچنلیتعدایرفع

مییهاینگران کشورها6379یدر سران کمپدجیخلیهمکاریشورای، به دیویفارسرا

یااعالمشدهبودکهتوافقموقتهستهینشستدرستدرروزنیایبرامیتصمدعوتکرد.

عربستانازطرقمختلفازجملهاعزامدیتوافقانجامنیکهبهایمذاکراتانیاعالمشد.درجر

بریرگذاریأثتیاهتمامخودرابراتیبارهبرانغربنهایتلفنیخارجهوگفتگوهاامورریوز

بهنیبحریپادشاهزیونیسعودیپادشاهدیویگرفتهبود.امادرنشستکمپدکاربهمذاکرات

(.Keynoush, 2016: 212نشدند)حاضرامریکاازیتینشانهنارضا

نگرانفراتر  به پاسخ در باراکاوباما آن یهایاز هستهازعربستان ایاتوافق درران،یبا

ن با متحدمزیتاورکیویمصاحبه داشتکه ازامریکایعربنیاعالم عربستان شتریبدیباحمله

ریبود.درطولنشستوزرانیبهایاکهاشارهیخارجداتیباشندتاتهدیداخلداتینگرانتهد

 اعضا6372لیآوردرامریکاامورخارجه دریجانکرزیفارسنجیخلیهمکاریشورایبا

اریبسنرایااظهارداشتکهرانیایاتوافقهستهیامدهایاعرابازپیهایپاسخبهاظهارنگران

نتوانستهاستعربستانرامتقاعدکند،ازهایریموضعگنیاامااست.دیکمترازآنچههستتهد

هیعلامریکاموضعرییروشندرخصوصتغیامیپیاتوافقهستهاضیدررهایچشماندازسعود

برنامهتیوضمنآنکهمشروعدهیبهبودبخشیالمللنیبعرصهدررارانیاوجههکهاسترانیا

شناسارانیایاهسته اکندیمییرا به چنان مرانیهم ددهدیاجازه در یهاحوزهگریکه

تقویاسیمواضعسمنیوهیازجملهعراق،سورانهیخاورم ضمناصراربرلذاکند.تیخودرا

یلعمییهانیمتحدهبهعربستانتضماالتیخواستارآنشدهاستکهااضیر،یتیامنیهاینگران

 با مقابله رانیادر و سینظامیقراردادهابدهد ارتقا موشکیهاستمیو یکشورهایدفاعضد

چن6372فارسدرطولسالجیخلیهمکاریشورا  ,Gause)استییهاینگراننیمرتبطبه

2016: 104-106.)

دیمواضعکاخسفرینسبتبهتغلییهمچوناسرااضیترامپ،ریجمهوراستیپسازآغازر

ایادرخصوصتوافقهسته درواقعترامپدرطولمبارزاتانتخاباتتبسدیامرانیبا خودی.

انتخاباتدریروزیپصورتدرکهداشتاعالنوبودخواندهبدیتوافقرارانیباایاتوافقهسته

کردخواهداقدامآنریتغجهتدر یطسلمانملکوترامپانتخابات،دریروزیپازپس.

ژانومشترکییفتگوگ س6371هیدر دادرانیایامنطقهیهااستی، قرار انتقاد مورد برهرا و

واقعدر(.Holland and Mason, 2017: 1کردند)دیتأکبرجامقیدقاریقاطعوبسیضرورتاجرا
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یهاتیظرفرانیانگرند،یمیتیامنیهاتیباحساسرانینسبتبهرشدالییعربستانوهماننداسرا

ینوظهوردارد،وعادیهاقدرتفیدرردیرشدبادواماقتصادکیرقمزدنیبرایریچشمگ

اغتنامباوکندرافعالشیهاتیکهظرفدهدیکشورفرصتمنیبهارانیایالمللنیبشدنروابط

درودیزاافیبخودیملندهیفزاقدرتوثروتبرداردالمللیبینیبازارهادرکهیکیاستراتژمنافع

نیترجمهشود.براانهیدولتدرخاورمنیاشتریبیرگذاریتأثبهیملشتریبقدرتوثروتجهینت

نظردرتوافقدیرابهتجددیگرفتهاستکهکاخسفکارهرابشیهااهرمیسعودیاساسپادشاه

،6371یدرماضیدونالدترامپازردیراستادرطولبازدنیهمدرکند.بیترغرانیباایاهسته

ییبندهاستیبایمکهکردنددیتأکنظراجماعنیابرامریکایجمهورسیورئیسعودیپادشاه

خصوصدریارانهیگسختیهااستیشودوضرورتداردکهسینیبازبرانیایاازتوافقهسته

همداخلهدراموررابرانیدوطرفانیهمچنداریدنیاتخاذشود.درطولارانیایاهستهمسأله

وحمایکشورها ترورتیمنطقه Agha, 2017: 2متهمکردند)سمیاز دورهدریکلطوربه(.

توافقهستهژهیوبهاوباما،باراکیجمهوراستیر ایاپساز ادیکاخسفران،یبا باورنیبه

بازدهیرس عنوان به عربستان که یاسیسریغویاسیسیهانهیهزستیبایمیامنطقهیگریبود

ازمنابعاضیاستکهریمتمادیهاسالکهیحفاظتازمنافعخودبپردازد،درحالیبرایشتریب

برااالتیاقدرتمیعظ رقبایمتحده با گرفتهاستواگرچهدونالدشیمنطقهآیمقابله بهره

انیبترشیترامپپ سعودازامریکایامنطقهنیمتحدکهداشته عربستان بهستیبایمیجمله

گانیرایسوار قدرت هزخاتمهامریکااز و چالشیترمتعادلیهانهیداده با مقابله یهادر

امابهنظرمEmily, 2017: 2)کنندپرداختیامشترکمنطقه یسازگاردیکهکاخسفرسدی(.

افزاشتریب حفظو صدد منافععربستاندر اقتصادیاسیسیفشارهاشیبا ایو بهاسترانیبر

هزیاگونه برنامهرانیایاانهیخاورمیهااستیسیهانهیکه دفاعیهاو رایفعال کشورمان

شدهودربلندمدتمنابعقدرترانیایاقتصادیوبالندگرونقازمانعنیدادهوهمچنشیافزا

تیتقوسببرانیایاهستهمسألهترامپ،یجمهوراستیردورهدرجهینتدر.ببردلیراتحلرانیا

وواشنگتنشدهاست.اضیریوندهایپ



 یریگ جهینت

یامهمازنظممنطقهیامؤلفهگذشتهدههششازشیبطولدرامریکاوعربستانائتالف

انهیخاورم است. چنائتالفنیابوده برایابزارنیهم قدرتایمهم دراالتیاعمال متحده
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استکهازیمتوالیهادههزینیعربستانسعودوشودیمحسوبمانهیخاورمیامعادالتمنطقه

ا نفوذ برااالتیمنبعبزرگقدرتو منطقهشیپیمتحده منافع گرفتهیابرد بهره .استخود

یریگشکلهیاولیهاشهیر و عربستان پادشاهبهامریکاروابط ذخایسعودیتملک ریبر

صادرکنندهنفتدرنیانبزرگتر،عربست7399درواقعازسالگردد،یبرمازنفتیریچشمگ

شودیمحسوبمیدیکلینفتعاملیالمللنیببربازاریسعودیپادشاهنفوذجهانبودهاست.

پا پساز ایجنگجهانانیکه ارزشاستراتژاالتیدوم به را بارومندینیروابطکیمتحده

اوکردهواقفیسعودیپادشاه تداوم .استکردهفایایادهکنننییتعنقشزیروابطننیدر

شدکهلیتبدیگریدکنندهنییتعبهسرعتبهعاملیجنگسردوضرورتمهارشوروشروع

.ازکردیمبیترغیسعودیباپادشاهیتیوامنیاسیسیهایمتحدهرابهگسترشهمکاراالتیا

همسااندازچشم از ترس عاملگانیعربستان، همواره ابرقدرتیدیکلیکه ورود بهدر ها

.عالوهبرکندیمریمتحدهرااجتنابناپذاالتیباارومندینییوندهایپیجستجو،بودهانهیخاورم

سببتقوییرهاییمتغ متغشدهروابطدودولتتیکه زینییرهاییاست، داشته سببکهوجود

لییعواملکشمکشاعراباسرانیانیتر.مهمشدهواشنگتنواضیرروابطدراختالفجادیا

نیفلسطدررانیانفوذوحماسبهنسبتژهیوبهعربستانکردیروگذشتهدههطولدرگرچهکه

برروابطدهیچیباآثارپیریاستامابهعنوانمتغشدهکینزدلییاسرامنافعبهیزمانهرازشیب

برقدرتکهانیترسازا،یشورویفروپاشیبرآندرپعالوه.استماندهیباقعربستانوامریکا

یقطبدوساختاررییتغواسترفتهنیبازشد،یعربستانموامریکایهایهمکارتیسببتقو

االتیعملایآزادیشورویواقعفروپاشدر.کردهدیتشدرادولتدوروابطدرتیقطععدم

نیایوشرکانیدادهواهرمعملمتحدشیافزاانهیدرخاورمیامنطقهیهااستیمتحدهرادرس

تضع متحدهبهاالتینگراناعتبارتعهدایسعودیپادشاهجهی.درنتاستکردهفیابرقدرترا

منافعیبرایبهارعربیامدهایپسازپژهیوهبهاینگراننیااست.اضیریادفاعازمنافعمنطقه

هستهیسعودیپادشاه توافق ایهاقدرتیاو ناپدافتهیشیافزارانیبزرگبا شدندیاست.

6379درصددرطولسال63عربستانبهکمترازازامریکایوکاهشوارداتنفتیشورودیتهد

یسعودیپادشاهکهاستکهسببشدهیازعوامللیتحولدرنفتصنعتنفتشجهیدرنت

متحدهاالتیایاانهیخاورماستیبرسشتریبیاعمالنفوذیبرارومندینییهااحساسکندکهاهرم

باتوجهبهنفوذاانهیخاورمیهابحرانیسعودیواقعپادشاهدرردسترسندارد.د موردرانیرا

دونالدورودباواسترانیایادولتعقبراندننفوذمنطقهنیاتیواولودهدیمحاسبهقرارم
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کاخسف اسرایسعودیپادشاهدیترامپبه املییهمچون ترغیشتریبیدواریبا صدد بیدر

دیقرنجدلیازاوایطورکلبه.استرانیابهنسبتتررانهیگسختییهااستیاتخاذسبهریکاام

تأثیعاملرانیایاومقاصدمنطقهاتیترسازنفوذون استکه استیسبرکنندهنییتعریبوده

نیاداشتهاست.لییبااسرایضمنیهایهمکاروامریکابایدرهمکارژهیوبهعربستانیخارج

یپادشاهیکیتیژئوپلیهایریپذبیوآسانهیخاورمیامنطقهکیدرساختارآنارششهیترسر

رانیازهیانگیدولتدارد،ازطرفنیرهبرانایهاسوءبرداشتنیوهمچنرانیدربرابرایسعود

خاورمیبرا در افزایتدافعیاستیسانهینفوذ مثابه برایهااهرمشیبه در خود از برحفاظت

یپادشاهیهایریپذبیآسشیافزاگریدیطرفازست،امریکاولییاسراژهیوهبیرونیبگرانیباز

پیسعود یتحوالتیدر در نکیکه و مزمیدهه به استرانیاینسبیهاتیگذشته افزوده

ااضیهراسر از اشیافزارانیرا بر است، شدنمواضعنخبگاناساسپرخاشگرانهنیداده تر

داردیرواقعیغواهمهنیچندرشهیررانیابریسعودیاسیس جهتکهداردضرورتنیبنابرا.

دریامنطقهگفتگویمجمعکیگران،یومقاصدبازاتیازنهایهاوبدفهمسوءبرداشتلیتعد

خل نهادسیفارستأسجیحوزه مثابه به تعدیامنطقهیشودکه ساختاریعلیهایروینلیدر

کشورمانرادستکمیاقتصادیرشدوبالندگیمؤثرواقعشودوتنگناهایامنطقهکیآنارش

دهد.فیفارستخفجیدرحوزهخل
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