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Abstract
The purpose of the present study is to analyze the function of identity in the foreign policy
of Saudi Arabia. The research relies on the hypothesis that the Saudi government has
followed its foreign policy based on “legitimizing identity”, “resistance identity”, and
“project identity”. The theoretical framework of the study, grounded on the identity theory
of Manuel Castells, aims to analyze the foreign policy of Saudi Arabia. The method of
study is descriptive analysis and the results indicate that Saudi Arabia has followed its
foreign policy based on some concepts including Takfir (accusation), reference to the past,
religious institutionalism derived from Vahhabiat, Kingdom structure, geopolitical position,
and fighting against revolutionary centers in the region. In this regard, this country since the
beginning of its establishment has followed the policy of financial and military support of
Takfiri groups.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،واکاوی کاربرد هویت در سیاست خارجی عربستان است .پژوهش بر این فرض استوار است که عربستان با استفاده
از «هویتِ مشروعیتبخش»« ،هویتِ مقاومت» و «هویتِ برنامهدار» ،سیاست خارجی خود را دنبال کرده است .چارچوب نظری پژوهش
براساس نظریه هویتیِ ایمانوئل کاستلز ،برای تحلیل سیاست خارجی عربستان میباشد .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج
حاکی از آن است که عربستان سیاست خارجی خود را با استفاده از مفاهیم تکفیر ،رجوع به گذشته ،نهاد دینیِ برگرفته از آیین وهابیت،
ساختار پادشاهی عربستان ،موقعیت ژئوپلتیک و مبارزه با کانونهای انقالبی در منطقه ،دنبال کرده است .در این راستا تالش این کشور
از بدو تأسیس تاکنون در سیاست خارجی ،حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای تکفیری میباشد.
واژههای کلیدی :هویت ،مشروعیتبخش ،نظریه کاستلز ،عربستان ،سیاست خارجی.

 .1تاریخ دریافت 1912/12/1۳ :؛ تاریخ پذیرش1911/24/11 :
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 .1مقدمه
عربستان رشد بازیگران در منطقه را تهدیدی برای هویت خود به عنوان رهبر جهان اسال،م
میداند ،به همین دلیل سیاست خارجی این کشور در راستای هویتی عمل میکند .هدف اصلی
پژوهش حاضر ،نشان دادن نقش برجستهی هویت در سیاست خارجی عربستان سعودی است.
بررسی نقش هویت در سیاست خارجی عربستان از آن جهت ضروری است که عربستان سعودی از
سالهای ،1111م به بعد ،تالش کرده سیاست خارجی خود را براساس سه نوع هویت برنامهریزی
کند« :هویت مشروعیتبخش»« ،هویت مقاومت» و «هویت برنامهدار» .این سه هویت را در سیاست
خارجی عربستان مورد بررسی قرار میدهیم .البته زمانی هویت از منظر کاستلز 1تبدیل به قدرت
میشود که «یک شروه ،خود را متفاوت از دیگران و مشابه با اعضای درون شروه بدانند» (جنکینز،
 :1921ص« .)11۳در واقع ،هویت بهوسیلهی مشابهت 0و تفاوت 9مشخص میشود .شباهت با
کسانی که مثل ما هستند و تفاوت با کسانی که مانند ما نیستند»

(2000: P.213

 )Woodward,و

ایجاد هویت ،منوط به تعریف مثبت (یا منفی) از خودمان و دیگران است و شامل رابطه با کسانی
میشود که مخالفمان یا بیطرف هستند (دالپورتا :1921 ،ص .)111پژوهش حاضر درپی طرح این
پرسش است که چگونه هویت به مثابه فرآیند معناسازی در سیاست خارجی عربستان مورد استفاده
قرار میشیرد؟ فرضیهی پژوهش بر آن است که عربستان با استفاده از هویت مشروعیتبخش ،هویت
مقاومت و هویت برنامهدار ،سیاست خارجی خود را دنبال میکند .برای پاسخ به سؤال اصلی ،الز،م
است درك درستی از سؤاالت فرعی داشته باشیم که هر یک در این پژوهش مورد بررسی قرار
میشیرند« .هویت مشروعیتبخش به مثابه بسترهای سیاست خارجی عربستان»« ،هویت مقاومت به
مثابه اهداف سیاست خارجی عربستان» و «هویت برنامهدار به مثابه ابزار سیاست خارجی عربستان»،
پرسشهای فرعی این پژوهش هستند .چارچوب نظری پژوهش حاضر براساس نظریهی هویتیِ
کاستلز برای تحلیل سیاست خارجی عربستان استفاده شده است.
1. Castells
2. Similarity
3. Difference
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 .2پیشینه تحقیق
بررسی ادبیات مربوط به هویت سیاست خارجی عربستان سعودی نشان میدهد که هر کدا،م از
این مطالعات ،از جنبههای خاصی به موضوع پرداختهاند .در یک تقسیمبندی میتوان تحقیقات
انجا،مشده در موضوع پژوهش را در دو محور مورد بررسی قرار داد:
گروه اول ،تحقیقات هویتمحور هستند که مؤلفهی هویت را در سیاست خارجی عربستان
سعودی بررسی کردهاند.
عطایی و منصوریمقد،م ( )1910در مقالهای تحت عنوان «تبارشناسی سیاست خارجی عربستان
سعودی :راهبردی واقعشرایانه بر بستری هویتی» ،سیاست خارجی عربستان سعودی را در
دورههای مختلف بررسی کردهاند .پرسش اصلی مقاله این است که آیا مؤلفهی هویت ،تأثیری بر
سیاست خارجی آن کشور داشته است؟ نویسندشان به این نتیجه رسیدهاند که دیپلماسی خارجی
عربستان ،از ابتدای تأسیس تاکنون ،دیپلماسی مبارزه با تهدید بوده و ماهیت و منبع تهدیدات،
تعیینکنندهی سیاست خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده و عنصر هویت ،تأثیر چندانی
بر سیاست خارجی آن کشور نداشته است.
در مقالهای تحت عنوان «نقش هویت در سیاست خارجی عربستان سعودی» به نگارش زارع و
ترابی ( )191۳به تحلیل و بررسی این مسئله میپردازد که وجود اختالف در هویت کشورها،
موجبات تنش بین آنها را فراهم می آورد .مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که چرا عربستان
سعودی که خود را رهبر جهان اسال،م میداند ،بارها با قدرتشرفتنِ کشورها و جنبشهای اسال،مشرا
در منطقه ،مخالفت کرده است؟ پژوهش معتقد است عربستان رشد بازیگران اسال،مشرا در منطقه را
تهدیدی برای هویت اسالمی و سنّی خود بهعنوان رهبر جهان اسال،م میداند.
علیخانی ( )1910در مقالهای تحت عنوان «هویتشرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی
و پیامدهای منطقهای آن» ،به نقش هویت در سیاست خارجی عربستان پرداخته است .در این مقاله،
وی به این مسئله می پردازد که نگاه حاکمان سعودی به هویتِ خود و نوع برداشت از آن و نیز
هویتِ دیگر بازیگران ،موجب شده تا سیاست خارجی این کشور ضمن تداو،م و پایداری در
اصول ،رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کند .بر این اساس ،هرشونه برداشت تهدیدِ ناشی از هویت
دیگری یا تحوالت منطقه که در مقابل این اهداف باشد ،موجب تهاجمی شدن سیاست خارجی
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عربستان و شکلشیری روابط تضادآمیز میشود.
گروه دوم ،تحقیقاتی هستند که نقش هویت در سیاست خارجی عربستان سعودی را نسبت به
یک کشور بررسی کردهاند.
محمدی و ذاکریان ( )1912در مقالهای تحت عنوان «ابعاد واقعشرایانه و هویتیِ سیاستهای
عربستان سعودی در قبال تحوالت سوریه» ،به جایگاه هویت در ساختار پادشاهی سعودی
پرداختهاند .یافتههای مقاله حاکی از آن است که رفتار فراملی عربستان سعودی ،همزمان متأثر از
مبانی هویتی و واقعیات محیطیِ منطقه و بینالملل بوده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که
عناصر هویتیِ مسلط در پادشاهی سعودی در کنار منافع نظا،م سیاسی ،بر جهتشیری سیاست
خارجی آن در قبال بحران سوریه مؤثر بوده است.
در مقالهای دیگر با عنوان «انگارههای هویتی و تبیین سیاست خارجی عربستان در قبال عراق»
مرادی و دیگران ( )1910به توضیح این موضوع میپردازند که اغلب تحلیلها پیرامون سیاست
خارجی ریاض در قبال دولت جدید عراق ،بر مبنای رویکردهای واقعشرایانه شکل شرفته و کمتر
به نقش عناصر هنجاری و هویتی توجه شده است .یافتهها نشان میدهند که سیاست خارجی
عربستان در قبال عراق ،در واقع از تلفیق انگارههای هویتی این کشور از قبیل عربیت ،اسال،مِ
وهابی ،سیستم سیاسی سلطنتی و نفتخیز بودن ،شکل یافته که نقش بسزایی در رویکرد آن در
مداخله ،تغییر وضع موجود و افزایش بیثباتی در عراق داشته است.
در مورد موضوع پژوهش حاضر ،هیچ منبع مستقلی وجود ندارد .نوشتار حاضر ،درصدد
پیادهسازی سه قسم هویتِ مشروعیتبخش ،مقاومت و برنامهدار در سیاست خارجی عربستان،
براساس نظریهی کاستلز است.

 .0نظریهی هویتی کاستلز به مثابه چارچوب نظری
از منظر ایمانوئل کاستلز ،هر فرد هویتهای مختلفی دارد که این خود منجر به هویتهای جمعی
مختلف میشود .هویتهای جمعی ،فرآیندی اجتماعی را بهدنبال دارد و منبع معنا برای کنششر
است .البته در این معنابخشی باید به دو نکته توجه داشت :اول اینکه هویت تا زمانی که توسط
کنشگر نهادینه و درونی نشود ،نمیتواند منبع معنا برای وی شود؛ از این رو ،زمانی که یکی از
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هویتهای جمعی بر دیگر هویتها اولویت پیدا کند ،همان هویت منبعی برای شناسایی فرد میشود.
به سخن دیگر ،فرآیند معناسازی براساس یک ویژشی فرهنگی یا مجموعهی به هم پیوستهای از
ویژشیهای فرهنگی ،بر منابع معناییِ دیگر اولویت داده میشود ( .)Castells, 1996: Vol. I, P.22دو،م
اینکه قدرت و نهادها و ساختارهای اجتماعی در شکلشیری هویتهای جمعی مؤثر است .بنابراین،
از منظر کاستلز« ،هویت» منبعِ معنا برای خود کنشگر است و توسط خود او از رهگذر فرآیند فردیت
بخشیدن ،ساخته میشود.
با این حال ،ممکن است هویت ها از نهادهای مسلط نیز ناشی شوند ،اما حتی در این صورت
نیز فقط هنگامی هویت خواهند بود که کنشگران اجتماعی آنها را درونی کنند و معنای آن را حول
این درونیسازی بیآفرینند .کاستلز معتقد است انواع مختلف هویتها ،اینکه چگونه و به دست
چه کسی ساخته میشوند و چه پیامدهایی دارند ،نمیتواند به صورت کلی و انتزاعی مورد بحث
قرار شیرد ،بلکه امری است مربوط به زمینهی اجتماع ( .)Castells, 1996: P.27او ساختن اجتماعیِ
هویت را در بستر روابط قدرت میداند و بین سه صورت و منشأ هویت ،تمایز قائل میشود:
 .1-0هویت مشروعیتبخش

این نوع هویت توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد میشود تا سلطهی آنها را بر کنشگران
اجتماعی شسترش دهد و عقالنی کند.
 .2-0هویت مقاومت

این هویت ،زمانی توسط کنشگران اجتماعی ایجاد میشود که احساس بیارزشی شود یا داغ ننگ
بر آنها زده شود .در این وضعیت ،کنشگران هویت خود را براساس مقاومت در مقابل اصول مورد
حمایت نهادهای جامعه بنا مینهند .کاستلز معتقد است مرد،م در برابر فرآیند فردی شدن و تجزیهی
اجتماعی ،مقاومت میکنند و مایل به شردِ هم آمدن در سازمانهای اجتماعشونهای هستند که در طول
زمانِ حساس ،تعلق و در نهایت در موارد بسیاری ،هویتی فرهنگی و همگانی ایجاد میکند.
 .0-0هویت برنامهدار

این هویت هنگامی ساخته میشود که کنشگران اجتماعی ،هویتِ جدیدی بر مبنای بازتعریف
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جدیدِ موقعیت خویش از جامعه میسازند و بدین صورت ،درپی تغییر شکل کلی ساختار اجتماعی
هستند

(1996: P.30

 .)Castells,به نظر کاستلز هر یک از فرآیندهای هویتسازی به ایجاد نتایج

متفاوتی در ایجاد جامعه میانجامد .هویت مشروعیتبخش ،جامعهی مدنی را ایجاد میکند .نوع دو،م
هویتسازی یعنی هویت مقاومت ،منجر به ایجاد جماعتها 1ـ که مهمترین شکل هویتسازی است
ـ میشود .این هویت ،شکلهایی از مقاومت جمعی را ایجاد میکند که در غیر این صورت،
تحملناپذیر بودند .سومین فرآیند ساختن هویت یعنی هویت برنامهدار ،به ایجاد سوژه میانجامد.
سوژهها ،کنشگر جمعی و اجتماعی هستند که افراد به کمک آنها در تجربههای خود ،به معانی
همهجانبه دست مییابند ( .)Castells, 1996: P.37جامعهی آرمانی سلف ،نهادهای دینی عربستان و
رهبری جهان اسال،م ،شاخصها و معیارهایی هستند که تحلیل سیاست خارجی عربستان را به سمت
نظریهی هویتبخشی کاستلز سوق میدهند .این مسئله را در شفتارهای زیر بررسی میکنیم.

 .4هویت مشروعیتبخش به مثابه بسترهای سیاست خارجی عربستان
در اندیشههای دینی -سیاسی وهابیت ،سه مؤلفه وجود دارد که سیاست خارجی عربستان را به
هویت مشروعیتبخش سوق میدهد« :تکفیر»« ،رجوع به شذشته» و «داشتن جامعهی آرمانی».
مهمترین کارکرد این نوع هویت ،سلطهی عقالنی دولت سعودی بر کنشگران اجتماعی است .تکفیر
در آموزههای سلف به معنای صدور حکم کافرشدن یا کافربودن است .جریان سلف با تبعیت از ابن
تیمیه ،مسئلهی تکفیر را با مسئلهای نزدیک به آن یعنی «بدعت» ،تعویض کرده و این فکر را القاء
کرده که «هرکس از سلف نباشد ،اهل بدعت و ضاللت است» (ابن تیمیه1421 ،ق :ص )12-19و
«کسی که به بدعت فرا بخواند ،مجازات او کشته شدن است» (ابن تیمیه1410 ،ق :ج :91ص .)040با
چنین تفکری ،وظیفهی شرعی مسلمان ،نهتنها دوری از هرشونه عقیده و عملی است که منجر به
شرك و کفر میشود ،بلکه باید از افرادی که به عقاید کفرآمیز و شركآلود معتقدند نیز اعال،م بیزاری
و انزجار کند که در اصطالح دینی «تکفیر» نامیده میشود .مفهو،م دیگری که هویت مشروعیتبخشِ
این جریان را آشکار میسازد ،بازششت به دورهی سلف است .آلسعود خود را پیرو سلف صالح،
1. Communes
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یعنی صحابه ،تابعین و تابعینِ تابعین که در سه قرن نخستِ اسال،م میزیستهاند ،میدانند و معتقدند که
امروزه مسلمانان در مسائل سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی باید به دورهی سلف بازشردند (عمرو بن
عبدالمنعم سلیم1401 ،ق :ص .)0بر این اساس ،فهم دین منحصر به فهم مرد،م زمان پیامبر(ص) در
مکه و مدینه است؛ به همین خاطر هر نوع فعالیتهای ذهنی بیفایده است و فهم انسان از پی بردن
به همهچیز ناتوان است؛ حتی یک مسلمان باید از هر فکر و کار نویی پرهیز کند .پیروان سلف در
برخورد با مسائل جدید (برای اینکه شرفتار تناقض نشوند) ،سکوت (عد،م اظهارنظر) میکنند؛ حتی
برخالف اهل ظاهر ،به مفاهیم عرفی هم رجوع نمیکنند .نتیجهی عملی سه مفهو،م «تکفیر»« ،رجوع
به شذشته» و «داشتن جامعهی آرمانی» ،آن است که هویت مشروعیت را در تمامی امور زندشی
تسرّی داده و جایی برای تفکیک دین از سایر نهادهای جامعه باقی نگذاشته است .هویت
مشروعیتبخش در سیاست خارجی عربستان ،در بسترهای زیر انجا،م میشیرد:
 .1-4نهادهای دینی

نهادهای دینی عربستان با الگوبرداری از وهابیت ،مشروعیت حکومت و قوانین را تأمین
میکنند .این نهادها با صدور فتوا و احکا،م دینی ،به مواضع سیاسی آلسعود اعتبار میبخشند.
بنابراین ،وهابیت بر همهی نهادهای رسمی چون آموزش و پرورش ،دستگاه قضا ،بخشهای
فرهنگی و همهی سیاستهای داخلی و خارجی تأثیرشذار است (شاهوردی :1910 ،ص .)01به
همین دلیل است که عربستان از بدو تأسیس تاکنون ،در سیاست خارجی از شروههای تکفیری
حمایت میکند .البته در منشاء و پیدایش جریانهای تروریستی تکفیری ،نمیتوان سیاستهای
کشورهای غربی را نادیده شرفت .غرب در راستای چالشهای امنیتی منطقه و نفوذ در کشورهای
غرب آسیا و شمال آفریقا ،از شروهها و جریانهای تکفیری حمایت میکند .با این حال ،حامی
اصلی جریانهای تکفیری ،عربستان وهابی است

(& Berti, 2014: P.28

 .)Guzanskyامروزه از

جریانهای تروریستی سوریه تا شروههای فعال در عراق ،پاکستان و  ...همه و همه از حمایت مالی
و فکری عربستان برخوردار هستند (.)Wehrey, 2014 :P.5
 .2-4ساختار پادشاهی عربستان

ساختار سیاسی عربستان ،یک ساختار قبیلهای مبتنی بر اندیشههای محمد بن عبدالوهاب است.
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پادشاه در میان قبایل از چنان جایگاهی برخوردار است که همه موظف به اطاعت از دستورات او
هستند .در چنین ساختاری ،همهی مسئولیتهای کالن همچون فرماندهی کل نیروهای مسلح و
رهبری قوهی مجریه و قضائیه به عهدهی پادشاه است

(2013: P.458-459

 .)Alsultan,بنابراین،

پادشاه در عربستان سعودی ،عالیترین مقا،م سیاسی و دینی کشور است و همهی اعضای کابینهی
دولت فقط از سوی پادشاه منصوب میشوند و فقط هم به او باید پاسخگو باشند .این اعضای
کابینه ،از قبیلهی آلسعود هستند و فرمانداران استانها نیز از میان شاهزادههای سعودی انتخاب
میشوند (.)Jeriehow, 1998: P.24
 .0-4موقعیت ژئوپلتیک

عربستان در تئوریهای مطرح ژئوپلتیک ،جایگاه ویژهای دارد .موقعیت ممتاز و دسترسی به
دریای سرخ و خلیج فارس ،موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیِ منحصربهفردی به این کشور
داده است .این کشور حدود هشتاد درصد مساحت شبهجزیرهی عربستان را در بر میشیرد و
مرزهای آن با کشورهای عربی و همچنین دولتهای غیرعربی مانند ایران ،نشانگر موقعیت
جغرافیایی خاص این کشور است و تبعات متعددی بر سیاست خارجی آن دارد (اسدی:1911 ،
ص )111که نمونهی آن را میتوان در جلوشیری از اشاعهی شفتمان تشیع در شبهجزیرهی عربستان
دید .از طرف دیگر ،وجود حرمین شریفین بهعنوان قبلهشاه مسلمین جهان و ذخایر عظیم نفتی،
اهمیت موقعیت ژئوپلتیکی عربستان را بهخوبی نمایان میسازد .این مزایا باعث شسترش نفوذ
سیاسی عربستان در کشورهای همسایهی خود شده است (آشتی :1900 ،ص .)12بدیهی است که
سیاست خارجی عربستان سعودی نیز در راستای موقعیت ژئوپلتیکی خود ،در صدد نفوذ در سایر
کشورها و ترویج شفتمان سلفی بوده است .البته این تأثیر ،متقابل است؛ کما اینکه شفتمان سلفی
حاکم بر سیاست خارجی عربستان نیز در حد امکان از موقعیت ژئوپلتیک منطقهای بهره برده است.
 .4-4ساختار اقتصادی ،زیربنای رشد سلف

اقتصاد عربستان یک اقتصاد کامالً متکی به نفت است و دیگر فعالیتهای اقتصادی اعم از
بازرشانی و خدماتی ،همه تحتالشعاع اقتصاد نفتی هستند ( .)Stiftung, 2016: P.3نفت و درآمدهای
سرشار حاصل از فروش آن ،عاملی تأثیرشذار بر سیاست خارجی عربستان است (نادرینصب،
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 :1921ص .)901این کشور دارای بیشترین ذخایر نفت جهان است که این ذخایر به شکل عمدهای
در استان شرقی (شیعه نشین) متمرکز شدهاند .نفت و مشتقات آن 11 ،درصد صادرات و  ۳2درصد
درآمد دولت را تشکیل میدهد .ثروت نفت باعث تبدیل این کشورِ سلطنتی و بیابانی به یکی از
ثروتمندترین کشورهای دنیا شده است .درآمدهای شستردهی نفتی ،سبب مدرنیزه شدن سریع کشور
و ایجاد دولتِ رفاه شده است .عربستان همچنین دارای ششمین ذخایر بزرگ شاز طبیعی جهان است
(کوهکن و نزاکتی :1919 ،ص .)012-01۳وابستگی عربستان به نفت ،همانطور که مظهر قدرت این
کشور بهشمار میرود ،میتواند تأثیرات منفی نیز داشته باشد ،زیرا تکبُعدی بودن اقتصاد عربستان
سعودی و بیبهره بودن از صنایعی نظیر توریسم و غیره ،سیاست خارجی این کشور را بر این داشته
است تا پس از روش نفوذ در کشورهای منطقه از طریق تزریق ثروت ناشی از نفت ،به دلیل ضعیف
بودن و غیرقابل اتکا بودن آن ،از روش دیگر یعنی نفوذ اعتقادی و ایدئولوژیکی استفاده کند که همان
سلفیشری و شفتمان حاکم بر آن کشور است.

 .5هویت مقاومت به مثابه اهداف سیاست خارجی عربستان
عربستانِ متکی به وهابیت ،با تأکید بر اندیشههای سلفی و بازششت به شذشته ،به دنبال نوعی
هویت مقاومت در منطقه است (احمد بن السید زینی دحالن1404 ،ق :ج ،12ص  .)901یکی از
مهمترین ویژشیهای عربستان که به آن هویت مقاومتشونه بخشیده است ،به تعبیر کاستلز،
احساس داغ ننگ در میان سلفیهاست .کاستلز معتقد است افرادی هویت مقاومت دارند که داغ
ننگ خوردهاند .اینکه نوعی میل به بازششت به شذشته در آنان وجود دارد ،ناشی از نقد و اعتراضی
است که به زمان حال دارند .در واقع ،ناامیدی و سرخوردشیِ ناشی از زمان حال ،آنان را به شذشته
رانده و به آن پناه آوردهاند .جامعهی آرمانی در اندیشهی آنان ،نقش و جایگاه خاص خود را دارد.
سلفیهای عربستان بهعنوان شروهی معترض به وضع موجود ،این اندیشه را در میان اعضای خود
پرورانده اند تا آینده نیز همچون شذشته ،مأمنی برای فرار از زمان حال باشد .عربستان با تأکید بر
هویت مقاومت ،تالش میکند در راستای این هویت ،اهداف زیر را در سیاست خارجی دنبال کند:
 .1-5مخالفت و مبارزه با کانونهای انقالبی در منطقه

عربستان به خاطر دنبال کردن سیاستهای حفظ وضع موجود و مقابله با قدرتشیری
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جریانهای تجدیدنظرطلب ـ بهعنوان بزرگترین کشور در میان اعراب حاشیهی خلیج فارس ـ
مدتها است تالش میکند بر کانونهای انقالبی منطقه فائق آید .کشور عربستان دارای حکومتی
موروثی و پادشاهی ،مبتنی بر مشروعیت سنتی است (بالندل :19۳2 ،ص )0۳و در مقابلِ
انقالب هایی که در صدد ایجاد حکومتی با ماهیت تجدیدنظرطلبانه که مبتنی بر تغییر معادالت
موجود باشند ،موضعشیری میکند .یکی از خواستههای اصلی انقالبیون در تونس ،مصر ،لیبی و
دیگر کشورها ،کنار رفتن دیکتاتورهایی است که یا به نا،م رئیس جمهور و یا به نا،م پادشاه ،قدرت
را در اختیار شرفته و حاضر به سهیم کردن دیگران در قدرت و شردش نخبگان نیستند .از این
روست که یکی از اصلیترین خواستههای معترضین ،اصالحات سیاسی و انجا،م انتخابات
دموکراتیک در کشورهایشان است .بنابراین عربستان باتوجه به مشابه بودن ساختارهای سیاسی،
پایههای حکومت خود را در مقابل انقالبهای عربیِ منطقه متزلزل یافت و در جهت مقابله با آن،
واکنش نشان داد (موسوی :1911 ،ص .)1۳برای رسیدن به این هدف و کنترل کانونهای انقالبی،
عربستان به تقویت و تحکیم روابط خود با رژیمهای دستِراستی و میانهروی حاکم در برخی از
کشورهای جهان اسال،م و برقراری ارتباط با کشورهای غربی روی آورد.
 .2-5موازنهی منطقهای

موازنهسازی منطقهای را میتوان یکی از اصول ثابت و اهداف کالن سیاست خارجی عربستان
دانست؛ چراکه این کشور در محیط عربی و منطقهای ،قادر به برتری دائمی نیست و بر این اساس،
اصل موازنهسازی را مدنظر قرار داده است .سابقهی نقشآفرینی عربستان در موازنهسازیها در
منطقهی خاورمیانه و بهویژه حوزه خلیج فارس ،به دهههای قبل باز میشردد .بنابراین این کشور
بهدلیل ظرفیتهای داخلی و خارجی خود ،در هر مقطع زمانی یک تهدید منطقهای و بینالمللی را
مبنای موازنهسازی خود قرار داده است و در این میان ،رقابتهای منطقهای نقشی مهم در
موازنهسازی عربستان داشته است (سیفی و پورحسن :1911 ،ص .)21بهعنوان مثال ،در دههی
 1102بهدنبال مداخلهی مصر در یمن ،دولت سعودی پیوند خود را با آمریکا محکمتر کرد و در
صدد وسیعتر کردن حوزهی سیاست منطقهای از چارچوب عربی به چارچوب سازمان کنفرانس
اسالمی برآمد که با روابط دو ستانه با کشورهای غیرعرب چون ایران ،ترکیه و پاکستان همراه بود.
در جنگ ایران و عراق که حکومت انقالبی ایران اعتبار رژیم پادشاهی سعودی را زیر سؤال برد،
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عربستان از صدا،م حمایت کرد ( .)Gaus, 2011 :P.173-175تشکیل شورای همکاری خلیج فارس
در سال  1121و همینطور ایجاد بلوك عربیِ ضدّ صدا،م (شامل سوریه و مصر) در سال،1112
هنگامی که صدا،م به کویت حمله کرد و آن را بیداری مردمی علیه رژیم عربستان نامید ،نمونههایی
دیگر از سیاست موازنه سازی این رژیم در طول سالیان شذشته است و عربستان با استفاده از این
سیاست توانسته است تا حدودی به اهداف خود دست پیدا کند.
 .0-5تأکید بر رهبری جهان اسالم

ادعای رهبری جهان اسال،م بعد از به قدرت رسیدن سعودیها در این کشور قوت زیادی به خود
شرفت .همچنین ،تالشهای شستردهای از طرف آلسعود برای صدور و انتشار وهابیت و سلفیشری
(نجفی و بهرامی :1914 ،ص )92۳1به مثابه یکی از محورهای ثابت سیاست خارجی عربستان
صورت شرفت .این کشور بهدلیل برخورداری از حرمین شریفین و ظهور اسال،م در آن ،جایگاه برتری
را در میان کشورهای اسالمی پیدا کرده است؛ به شونهای که امروزه مهمترین قطب جهان اسال،م
محسوب میشود .با چنین ویژشی ممتازی ،آلسعود تالش کرده است با اتخاذ سیاستهای داخلی و
خارجی ،نقش تعیینکنندهای را در میان کشورهای اسالمی و منطقهای و فراتر از آن در نظا،م بینالملل
برای خود تعریف کند .این کشور بهخاطر این موضوع ،همواره با حمایتهای مالی و ایدئولوژیکی
خود ،با قدرت شرفتن جنبشهای اسالمی غیروهابی مخالفت میکند و در این راستا ،به مقابله با
اسال،م انقالبی -شیعی در ایران و جنبش اخوانالمسلمین و جنبشهای معروف به بهار عربی در جهان
اهلسنت میپردازد که نشانگر نوعی انحصارشرایی اسالمی سعودیهاست.
 .4-5ترویج وهابیت

ترویج وهابیت ،از مهمترین اهداف سیاست خارجی عربستان است تا آرمان آلسعود به عنوان
رهبر جهان اسال،م ،در منطقه و جهان اسال،م محقق شود .این کشور با استفاده از خالء قدرت
بینالمللی و منطقهای ،کوشیده است تا برای جلوشیری از شسترش اسال،م انقالبیِ متأثر از ایران و
کانونهای انقالبی منطقه ،وهابیت را با فراتر بردن از مرزهای خود ،بهعنوان ایدئولوژی مانع
بهکارشیرد .نتیجهی این اقدامات باعث شده است تا سعودیها با راهاندازی مراکز آموزشی و دینی در
کشورهای اسالمی ،افکار و شریعت اسالمی را مطابق با تفسیر موردنظر خود (وهابیت) ترویج کنند
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(کرمی :1912 ،ص .)11این راهبرد ایدئولوژیکی ،سعودیها را قادر میسازد تا از یک سو مشروعیت
داخلی خود را تقویت کنند و از سوی دیگر ،بهعنوان عنصری مهم و ارتباطدهندهی جامعه و
قشرهای مذهبی عربستان و همچنین شروههای مذهبی اهلسنت در جهان اسال،م معرفی شوند.

 .6هویت برنامهدار به مثابه ابزار سیاست خارجی عربستان
بنابر نظریهی کاستلز ،هویت برنامهدار هنگامی ساخته میشود که کنشگران اجتماعی ،هویت
جدیدی بر مبنای بازتعریف جدیدِ موقعیت خویش از جامعه میسازند و درپی تغییر شکل کلی
ساختار اجتماعی هستند ( .) Castells, 1996: P.30امروزه عربستان خود را فقط تابع یک فرد به نا،م
محمد بن عبدالوهاب نمیداند ،بلکه با استناد به تئوریهای سلف از احمد بن حنبل تا به امروز -
در اعتراض به وضع موجود -خود را یک جریان سلف معرفی میکند .جریان سلف ،بازتعریف
جدیدی بهعنوان هویت برنامهدار از موقعیت عربستان در عرصهی بینالملل است و درپی تغییر و
به مثابه ابزاری برای سیاست خارجی عمل میکند که در شفتارهای زیر دنبال میشود:
 .1-6حمایت فکری و اعتقادی

هویت برنامهدارِ عربستان ،استفاده از شروههای سلفی بهعنوان ابزار دستیابی به سیاست خارجی
مدنظر است .عربستان از شروههای سلفی و تکفیری ،چون القاعده و داعش ،حمایت فکری و
اعتقادی میکند .این شروهها اشرچه ممکن است در پاکستان و افغانستان یا در عراق و سوریه
تربیت شده و تبحّر نظامی پیدا کرده باشند ،ولی در اصل ،شاخههای افراطیِ وهابیشری هستند .بر
این اساس ،الگوی سلف عربستان با طرح شیعههراسی ،تالش دارد خود را بهعنوان قدرت هژمون
منطقه معرفی کند .در این راستا ،عربستان در عراق و سوریه برای تقابل و حذف الگوی انقالب
اسالمی ،نقش فعالی ایفا میکند .آلسعود با حمایت از جریانهای تروریستی سلف که مخالف
نظا،م شیعه هستند ،در برقراری ثبات در عراق و سوریه خلل ایجاد میکند (صادقی اول و همکاران،
 :1914ص .)2در واقع ،عربستان در سالهای اخیر با برخی تهدیدها مانند توازن قدرت با
جمهوری اسالمی ایران و تحوالت بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا ،مواجه بوده است و
تالش میکند با سازماندهی و شسترش حمایت فکری و اعتقادی از شروههای ساختهی خود در
مقابل این تحوالت ،از شدت آن بکاهد (هدایتی شهیدانی و مرادی کالرده :1919 ،ص.)012-041
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 .2-6حمایت مالی

از هویتهای برنامهدار عربستان ،حمایتهای مالی از شروههای تروریستی سلفی است .به
همین خاطر ،این کشور برنامههای شستردهای در جمعآوری کمکهای مالی برای حمایت و
آموزش شروههای سلف دنبال میکند؛ در این سیاست ،حکومت آلسعود درصدد است منطقهی
نفوذ خود را در کنار مرزهای ایران ،عراق و سوریه شسترش دهد .از این رو ،همواره پشتیبان مالی
شروههای سلفی و وهابی تندرو در منطقه بوده است .ترکی الفیصل ،رئیس وقت سرویس اطالعاتی
عربستان سعودی ،در حاشیهی اجالس داووس 1در اظهارات رسمی عنوان کرد« :شیعیان امروزه
توانستهاند بر بسیاری از کشورها مسلط شوند ،شروههای سیاسی تشکیل دهند ،سالح تولید کنند و
بر دشمنان خود چیره شوند .بهزودی آشکارا در مقابل آنها خواهیم ایستاد» (شروه منطقهای
اندیشکدهی راهبردی تبیین :1910 ،ص .)4بنابراین ،سعودیها که بهشدت نگران افزایش قدرت
منطقهای شیعیان با مرکزیت ایران هستند ،حاضرند به هر قیمتی با شکلشیری آن مقابله کنند و از
رشد شروههای تکفیری مانند داعش ،علیه دولت شیعیِ عراق و دولت اسد ،سود برند.
 .0-6حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی

یکی دیگر از ابعاد مهم هویت برنامهدار عربستان ،حمایت نظامی و اطالعاتی از شروههای
سلفی است .نمونهی این سیاست را میتوان در پشتیبانی مالی و اختصاص دادن دالرهای سعودی
برای تهیهی سالح و قاچاق اسلحه به داخل سوریه و عراق و نیز ارائهی راهکارهای عملیاتی به
سرکردههای برجسته در میان شروههای معارض دولت عراق و سوریه مشاهده کرد
( .)Hegghammer, 2007: P.10-15این مسئله بارها از سوی نوریمالکی ،نخست وزیر وقت عراق،
مورد اعتراض قرار شرفته است و دولت عراق ،عربستان را مسئول بیثباتی و رشد تروریسم دانسته
و اعال،م نموده که رژیم آلسعود با حمایتهای مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی از جریانهای
تروریستیِ تکفیری بهویژه داعش ،منطقه  -بهویژه عراق -را ناامن کرده است .از سوی دیگر ،دولت
سوریه نیز اعتراض خود را در زمینهی حمایتهای آلسعود اعال،م نموده و تأکید کرده است اسناد
فراوانی دارد که نشان میدهد سعودیها در کنار قطر و ترکیه ،از شروههای تروریستی در سوریه
1. Davos Summit
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حمایتهای مالی و تسلیحاتی به عمل میآورند (.)Phillips, 2015: P.4
 .4-6هویت برنامهدار در کشورهای دیگر

حمایت از شروههای سلفی در راستای هویت برنامهدار در کشورهای مختلف ،در زمرهی کار
ویژه و اصلی سرویسهای اطالعاتی عربستان و یکی از اولویتهای سیاست خارجی این کشور
محسوب میشود .سازماندهی مجموعههایی در چارچوب «جماعت تبلیغی» به عنوان رویکرد رسوخ
مرحلهای در جوامع و شروههای اهل تسنن برای عربستان محسوب میشود .الز،م به توضیح است که
جماعت تبلیغی از قابلیتهایی برخوردار است که بتواند در زمان محدودی به «شروههای جهادی»
تبدیل شود .عربستان در دههی  1112تالش کرد تا عد،م رضایت از جایگاه خود در ساختار امنیت
منطقهای و بینالمللی را از طریق سازماندهی جماعت تبلیغی و شروههای جهادی تأمین کند (متقی،
 :1919ص ،)9زیرا عربستان امنیت خود را در ارتباط با منافع غرب و اسرائیل تعریف کرده است و
پیدایش جنبشهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در منطقه ،نوعی تهدید برای این کشور
محسوب میشود .بنابراین ،یکی از جریانات سیاسی -اعتقادی که حضور پُررنگی در میان کشورهای
منطقهی خاورمیانه و عربی دارد ،سلفیشری است .رژیم آلسعود همواره با تأسیس مدارس مذهبیِ
متأثر از تفکرات سلف ،در افغانستان ،آسیای مرکزی ،قفقاز ،خاورمیانه ،آفریقا و حتی اروپا ،این
جریان را مورد حمایتهای مالی ،تسلیحاتی و لجستیکی قرار داده است .یکی از اهداف عربستان در
این اقدا،م ،تربیت نیروهای سلفی است تا در مواقع بحران ،از این شروه برای منافع خود در منطقه
استفاده کند (کرمی چرمه :1919 ،ص  .)1این کشور همچنین تالش کرده است تا شفتمان غالب خود
که مبتنی بر سلفیشری بوده را در کشورهای منطقه ،از جمله مصر ،افغانستان ،عراق ،سوریه ،بحرین
و یمن -که بهعنوان مطالعات موردی در بحث حاضر انتخاب شدهاند -نفوذ دهد و به شسترش
عناصر آن بپردازد .شناخت این امر برای شیعیان و جمهوری اسالمی ایران که در پیرامون خود با آن
مواجه است ،دارای اهمیت فراوان میباشد .در ادامه ،به تالش این دولت برای رواج و نفوذ
سلفیشری در این کشورها خواهیم پرداخت.
حمایتهای شستردهی مالیِ عربستان از شروهها و جریانهای سلفی در مصر ،این کشور را قادر
ساخته تا با تأثیر بر فرآیندهای سیاسی سلفی ،اهداف و منافع خود را در مصر دنبال کند که
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مهمترین آن ،ممانعت از شسترش نفوذ جمهوری اسالمی ایران در مصر و جلوشیری از شسترش
تفکر شیعی در این کشور است (عوضپور :1910 ،ص .)0-1در چند دههی شذشته ،آلسعود با
پشتیبانی شسترده از نهادهای رسمی ،مدارس مذهبی و دانشگاهها در افغانستان ،جریان سلف را در
این کشور به یک قدرت مهم تبدیل کرده است (کاراجیانیس :1911 ،ص.)91
وجود مکاتب مذهبی سنّی و فرقهای در پاکستان که مدارس شوناشونی برای ترویج عقاید خود
در اختیار دارند ،بستر مناسبی برای نفوذ شروههای سلفی ،همچون اخوانالمسلمین مصر و وهابیت
عربستان فراهم کرده است (عارفی :1922 ،ص .)92-9۳ساختار فرقهای و مذهبی پاکستان بهشونهای
است که شروهها و جریانهای مختلف اسال،مشرا با عناوین متفاوت ،همچون «تحریک طالبان
پاکستان»« ،تحریک نفاذ شریعت محمدی»« ،لشگر جهنگوی»« ،لشگر طیبه»« ،حرکه المجاهدین»،
«حرکة الجهاد اسالمی»« ،جنبش محمد»« ،طالبان پنجابی»« ،ارتش آزادیبخش بلوچستان»« ،جماعت
اسالمی» و غیره ظهور کردهاند (مطلبی جونقانی و دیگران :1911 ،ص.)10
روند ورود سلفیها به عراق برای اولین بار ،در شسترش شاخهی اخوانالمسلمین مصر است
که تحت تأثیر آن ،شاخههای عراقیِ اخوان ،ازجمله «حزب اسالمی عراق»« ،اتحاد علمای مسلمان
کردستان»« ،اتحاد اسالمی کردستان» و «جمعیت علمای مسلمین» پدید آمدند .در سال 1122
تشکّل جدیدی به نا،م «جند االسال،م» شکل شرفت که در سال  0220با شروههای دیگری مانند
«حماس الکردیه» و «حرکة التوحید» ،تشکّل سلفی افراطیِ واحدی را به نا،م «انصاراالسال،م» بهوجود
آوردند (سیدنژاد :1921 ،ص.)124-120
در سوریه ،ازجمله فعالیتهای اخوانالمسلمین تا سال  ،0222هدف قرار دادن رهبران علوی،
مأموران امنیتی ،مقامات حزبی ،کشتن  92دانشجوی علویِ دانشگاه افسری در شهر «حلب» و
«صالت» و همچنین اعتصابها و اعتراضات فلجکننده بود .این فعالیتها باعث درشیری شسترده
میان ارتش و نیروهای اخوان در «حماه» شد که موجب فرار سران اخوان از سوریه به دیگر
کشورها شردید  .خروج اخوان از سوریه و همنشینی آنان با شیوخ وهابی و سلفی ،از یک سو
موجب تأثیرپذیری از آنان شد و از سوی دیگر ،خالء موجود سبب شد تا سلفیشری در سوریه
رشد یابد (محمدی.)1910 ،
رژیم آلخلیفه در بحرین برای مقابله با اعتراضات و تحوالت سال  0211بهدلیل عمق
شستردشی قیا،م و کم بودن مشروعیت داخلی رژیم ،از یکسو برای تداو،م و بقای سیاسی خویش به
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ائتالف با بازیگران خارجی روی آورد (نیکو :1911 ،ص )199-100و از سوی دیگر ،با حمایت از
جریانهای سلفیِ بحرینیِ متأثر از سلفیهای عربستانی ،نظیر «جمعیت تریبون ملی اسالمی یا
جماعت اخوانالمسلمین»« ،جمعیت االصالة االسالمیه» و «جمعیت شورای اسالمی» که با
سیاستهای رژیم آلخلیفه همسو هستند ،باعث شکست این تحوالت در بحرین شد و به شسترش
هرچه بیشتر شفتمان سلفی در این کشور اقدا،م کرد.

 .7نتیجهگیری
سیاست خارجی عربستان با نظریهی کاستلز ،به این نکته توجه دارد که قدرت دولت در نهادها،
سازمانها یا کنترلکنندشان نهادها متمرکز نیست ،بلکه قدرت را باید در هویت جست .سه مفهو،م رایج
در جهانبینی عربستان ،سیاست خارجی آن را به هویت مشروعیتبخش تبدیل کرده است« :تکفیر»،
«رجوع به شذشته» و «داشتن جامعهی آرمانی» .این نوع هویت ،تالش میکند تا سلطهی عربستان را
بر کنشگران اجتماعی شسترش دهد و عقالنی کند که این امر از طریق نهادهای دینی ،ساختار
پادشاهی ،موقعیت ژئوپلتیک و ساختار اقتصادی انجا،م میشیرد .این کشور با تأکید بر مفهو،م اعتراض
به وضع موجود و پایبندی بر شذشتهی آرمانی سلفی ،در واقع نوعی هویت مقاومت در برابر شفتمان
شیعه را مطرح میکند .یکی از مهمترین ویژشیهای عربستان -که به آن هویت مقاومت بخشیده
است -به تعبیر کاستلز ،احساس منفی است .اینکه نوعی میل به بازششت به سلف در آنان وجود دارد،
ناشی از نقد و اعتراضی است که به زمان حال دارند .هویت مقاومت به مثابه اهداف سیاست خارجی
عربستان محسوب میشود و از طریق مؤلفههای مبارزه با کانونهای انقالبی در منطقه ،موازنهی
منطقهای ،رهبری جهان اسال،م و ترویج وهابیت ،دنبال میشود .بنابر نظریهی کاستلز ،هویت برنامهدار
هنگامی ساخته میشود که کنشگران ،هویت جدیدی بر مبنای بازتعریف جدید از موقعیتِ خویش
میسازند و درپی تغییر هستند .امروزه عربستان خود را فقط تابع یک فرد به نا،م محمد بن عبدالوهاب
نمیداند ،بلکه با استناد به تئوریهای سلف از احمد بن حنبل تا به امروز  -در اعتراض به وضع
موجود -خود را یک جریان سلف معرفی میکند .جریان سلف ،بازتعریف جدیدی بهعنوان هویت
برنامهدار از موقعیت عربستان در عرصهی بینالملل است و درپی تغییر میباشد .در هویت برنامهدار،
دولت عربستان از شروههایی که با ایدئولوژی خود ،همساز هستند حمایت مالی و تسهیالتی و
اطالعاتی میکند و همچنین از نظر فکری و عقیدتی نیز از این شروهها که در منطقه و در کشورهای
مختلف نقشآفرین هستند ،حمایت میکند تا آنها اهداف عربستان در منطقه را پیادهسازی کنند.
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