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چکیده
هدف این مقاله بررسی تحول در راهبرد نظامی عربستان است .عربستان از زمان تاسیس

بستیتر بیه عنیوان ییر نتیور ن تیی

شناخته میشد .این نتور اگر چه خود را به عنوان رهبر جهان عرب و حافظ نتورهای شبه جزیره عربستان تلقیی میینیرد
اما نسروی نظامی آن علسرغم هزینههای زیاد فاقد توانمندی الزم برای نقشآفرینی در تحوالت منطقه خلسج فارس بودند .امیا
از سال  2003خصوصا بعد از بهار عربی عربستان توانمنیدی نظیامی خیود را افیزایش داد و شیروب بیه مداخلیه در تحیوالت
منطقهای نمودند .نسروی نظامی عربستان بعد از ناآرامی ها در بحیرین وارد ایین نتیور شید و در حیال حاریر نسیروی نظیامی
عربستان به طور همزمان در دو عملسات نظامی مانند حمالت هوایی اتئالف بسنالمللی در سیوریه و عملسیات هیوایی و زمسنیی
علسه حوثی های یمن متارنت دارند .این مقاله به بررسی چرایی تبدیل راهبرد نظامی تیدافعی عربسیتان بیه راهبیرد تهیاجمی
می پردازد و معتقد است با توجه به تغسسراتی نه در محسط امنستی عربسیتان صیورت گرفتیه اسیت ایین نتیور راهبیرد نظیامی
تهاجمی اتخاذ نرده است .این مقاله برای آزمون فررسه خود از روش توصس ی -تبسسنی است اده نیرده اسیت و بیا اسیت اده از
منابع نتابخانهای و اینترنتی نتان میدهد نه هدف اصلی این راهبرد مقابله با ن وذ منطقهای ایران است.
واژههای نلسدی :عربستان ،راهبرد نظامی ،رقابت منطقهای ،راهبرد تهاجمی ،ایران

 .1عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران nader1353@gmail.com

 / 2فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره36پاییز1397

مقدمه

عربستان از زمان تاسیس دولت آل سعود در عرصه بینالمللی بیشتر بهه عنهوان صهادردننده
نفت شناخته می شد و نیروی نظامی آن عمدتاً به عنوان یک نیهروی دفهاعی و فا هد تهربهه
جنگی تلقی می گردید ده اولویت اصلی آن دفاع از درت حادم در مقابل تهدیدات داخلهی
بود .این دشور علیرغم داعیه رهبری جهان عرب و دشورهای شبه جزیره عربستان به علت
فقدان توانایی الزم برای اجرای عملیهات ههای نظهامی بهرای مقابلهه بها تهدیهدات خهارجی
سیاست خارجی منفعالنه اتخاذ میدرد و وظیفه مقابله با تهدیدات خارجی را بهه نیروههای
فرامنطقهای عمدتاً آمریکا محول درده بهود .از ایهن رو عربسهتان در دوران جنهر سهرد در
راستای سیاست های امنیتی آمریکا در خلیج فارس همراه با ایران نظم دو سهتونی منطقههای
را تشیکل می داد .عربستان بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران تالش ناموفقی بهرای ایههاد
پیمان امنیتی در الب شورای همکاری خلیج فارس انهام داد .اما ناتوانی شهورای همکهاری
خلیج فارس در جلوگیری از حمله عراق به دویت نادارآمدی آن را نمایان سهاخت .از ایهن
رو مهدداً به رویکرد سنتی یعنی استفاده از درتهای خارجی برای تهامین امنیهت خهود و
متحدانش متوسل شد.
این روند تقریباً تا هزاره جدید ادامه داشت .اما از آغاز ههزاره جدیهد عربسهتان شهروع بهه
گسترش سریع توانمندی نظامی خود نمود .عربستان طی سالهای بهین  2010تها  2017در
حدود  120میلیارد دالر سالح از آمریکا وارد نمود و به بزرگترین وارد دننده تسهلیحات از
آمریکا تبدیل شد( .)Thomas,2017:11بنابر گزارش سیپری عربستان در سهال  2015بعهد
آمریکا و چین به سومین دشور دارای هزینه نظامی تبدیل گردید و هزینهه نظهامی عربسهتان
در سال  2016بالغ بر  63میلیارد دالر بوده است( .)Nan,2017:2نهوع و دیفهت تسهلیحات
عربستان نیز دچار تحول اساسی گردید .این دشور در صدد دسب تسهلیحات راهبهردی بها
برد و درت زیاد به طور اخص موشکههای بالسهتیک و هواپیماههای راهبهردی برآمهد .از
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سوی دیگر عربستان راهبرد نظامی منفعالنه بلی را دنار گذاشت و از سال  2011با آغهاز
تحوالت داخلی بحرین تا دنون وارد فعالیت نظامی جدی شده است به نحوی ده نیروههای
نظامی آن به طور همزمهان در دو عملیهات نظهامی جهدی ماننهد حمهالت ههوایی اته ال
بین المللی در سوریه و عملیات هوایی و زمینی علیه حوثیهای یمن تحت عنوان " عملیات
بازگرداندن امید" مشاردت دارند(.)Nuruzzaman, nationalinterest.org,2016
از این رو این سوال مطرح می شود ده چه عاملی موجب شد دهه عربسهتان راهبهرد نظهامی
سنتی خود را تغییر داده و با اتخاذ راهبرد نظامی جدید رویکرد تهاجمی را اتخاذ دنهد ایهن
مقاله معتقد است تغییر اساسی در محیط امنیتهی و تهدیهدات علیهه بقهای عربسهتان و عهدم
اعتماد به سیاست متحدان سنتی سبب گردید ده عربستان بها اتخهاذ راهبهرد نظهامی جدیهد
رویکرد تهاجمی را اتخاذ دند .به عبارت دیگر عربستان با اتخهاذ راهبهرد نظهامی جدیهد در
صدد ایهاد توانمندی نظامی گسترده به منظور خود اتکایی در زمینه ایههاد بازدارنهدگی در
مقابل ر با و دشمنان خود است.
.1چهار چوب نظری

روابط دشورها را میتوان در دنار سطح داخلی در دو سطح منطقهای و بهینالمللهی مهورد بررسهی
رار داد .سطح بینالمللی در دوران جنر سرد از اهمیت بهاالیی برخهوردار بهودر در دوران جنهر
سرد نظام بین الملل به دو طب ر یب تقسیم میشد و روابط دشهورها شهدیداً متهاثر از ر ابهت دو
ابر درت بود .اما بعد از جنر سرد مالحظهات منطقههای خصوصهاً در دشهورهای جههان سهوم از
اهمیت باالیی برخوردار گردید و نگرش محققان برای تبیین مسائل امنیتهی جههان سهوم بهه سهطح
منطقهای معطو

شد ده از آن جمله میتوان به نظریه امنیتی منطقهای بوزان و ویور اشاره درد.

برحسب تعریف « ،محیط امنیتی» به گروهی از دولتها اطالق میگردد ده نگرانیهای امنیتی آنها
تا اندازهای به یکدیگر گره خورده ده امنیت ملی آنها را به صورت منطقی نمیتوان جدا از یکدیگر
مورد توجه رار داد ( بوزان و ویور )55 :1388،به عبارت دیگر در یهک محهیط امنیتهی منطقههای،
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فرایندهای امنیتی دردن و غیر امنیتی دردن یا هر دو آنها آن در در هم تنیده شهدند دهه مشهکالت
امنیتی را نمیتوان جدا از یکدیگر تحلیل نمود.
مهموعه امنیتی را الگوهای پایدار دوستی و دشهمنی تعریهف مهیدننهد .متغیرههای تهاریخی نظیهر
دشمنی پایدار یا حوزه تمدنی مشترک ،ویژگی خاص یهک مهموعهه امنیتهی را تشهکیل مهیدههد.
الگوی دوستی و دشمنی را زمانی میتوان به بهترین وجه فهمید ده تحلیل از سطح منطقههای آغهاز
شده و متغیرهای داخلی را در برگیرد .اینکه چهه دسهی از چهه دسهی مهیترسهد عمومهاً از سهطح
سیستمی وارد نمیشود بلکه تردیبی از تاریخ ،سیاست و شرایط مادی است ده به صهورت درونهی
در سطح منطقهای تولید میگردد .الگوهای دوستی و دشمنی ساختار بنیادین و ماهیت محیط امنیتی
را تعریف میدنند( بوزان )55 :1378 ،و بازتاب دهنده روابط درت و تهربه تاریخی هستند.
عنصر مردزی و محوری در یک محیط امنیتی منطقهای ،روابط امنیتی بین اعضاء و وابستگی متقابل
بین آنها در زمینه امنیت است .بدین معنی ده هر گونه تحول در روابط امنیتهی بهین دو عضهو یهک
مهموعه ،میتواند بر میزان امنیت طر

ثالت تأثیر بگذارد .وابستگی متقابل امنیتی میان دشهورهای

تشکیل دهنده یک محیط امنیتی میتواند آن در زیاد باشد ده فرایند امنیتی منطقهای دارای حیهاتی
جدا از نظام جهانی بوده و تأثیر نظام جهانی را به صورتههای متفهاوتی انعکهاس دههد ( لیهک و
همکاران.)47 :1381 ،
سه عامل در شکلگیری یک محیط امنیتی نقش دارند:
 .1-1مجاورت جغرافیایی

شکلگیری مهموعه امنیتی از یک طر
توازن وا و از طر

ناشی از تعامل بین ساختار آنارشیک و پیامدهای آن بهرای

دیگر ناشی از فشارهای مههاورت جغرافیهایی اسهت .تعهامالت امنیتهی میهان

همسایگان به مراتب بیشتر از تعامالت امنیتی بها دشهورها در سهایر منهاط مهیباشهد .بسهیاری از
تهدیدات ،فواصل دوتاه را به مراتب راحتتر از فواصل طوالنی طی میدنند و نقش نیروی نظهامی
به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده درت یک دشور و بازیگر اصهلی منا شهات بها افهزایش بعهد
مسافت داهش مییابد .ترسناکترین مخالفان معموالً در مهاورت و همسایگی یکدیگر رار دارنهد
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و موضوعات مطرح در منا شات ناگوار و حاد اغلب ریشه در سرزمین ،ومیت و مهذهب داشهته و
در رابطه با دشورهای نزدیک میباشند( بوزان و ویور.)56 :1388،
از سوی دیگر موانع جغرافیایی نیز در محیط امنیتی نقش دارند .دشوری ده از موانع نفهوذ ناپهذیر
بیشتر برخوردار باشد ،میزان آسیبپذیریاش در مقابل نیروهای خارجی داهش مییابد در نتیهه از
محیط امنیتی مطلوبتری برخوردار خواهد بود 70 .درصد منهاطقی دهه هرگهز شهاهد جنهر بهزر
نبودند ،مناطقی غیر ابل دسترس بودند .در حالی ده مناط جغرافیایی آسیبپذیر شهاهد بیشهترین
جنرها بودند(  .)Tang,2004:2دشورهای دارای موانع طبیعی ،معمهوال راهبهرد دفهاعی را اتخهاذ
میدنند چرا ده موانع جغرافیایی به دشور فرصت بیشتری برای دفاع میدهد و مسائل لهسهتیکی و
تدارداتی دشور مهاجم افزایش مییابد .اما دشوری ده به لحاظ جغرافیایی آسیبپذیر باشهد بیشهتر
از سیاست تهاجمی حمایت مینماید و در صدد دستیابی به تسلیحاتی است ده درت بازدارنهدگی
آنها را افزایش دهد.
 .1-2روابط دولت با دولت

روابط دولت با دولت در محهیط امنیتهی ،متهاثر از سهاختار آنارشهیک اسهت.دولتهها در سهاختار
آنارشیک برای حفظ امنیت باید به خود اتکاء دنند و به دنبال دسب حدادثر درت باشهند .از ایهن
رو حفظ امنیت و ایهاد موازنه به راهبرد اصلی دشورهای موجود در یک محیط امنیتی تبدیل مهی-
شود .معمای امنیت یکی از تبعات این راهبرد میباشد .بدین معنی ده هر ا دامی دهه یهک دشهور
برای افهزایش امنیهت خهود انههام مهی دههد منههر بهه دهاهش امنیهت سهایر دشهورها مهیشهود(
.)Jervis,1978: 169
بر مبنای نظریه وا عگرایی دشورها در مقابل افزایش درت همه دشهورها وادهنش یکسهان نشهان
میدهند و آن را تهدیدی علیه خود تلقی میدنند اما نظریه محهیط امنیتهی عامهل ذهنهی را در نهوع
رفتار دشورها موثر میداند و تعامالت بین دشورها را صرفاً ناشی از عوامل مادی نمهیدانهد .یهک
دولت تمایل دارد دولت دیگر را به عنوان تهدید تلقی دند و به شدت در مقابهل آن وادهنش نشهان
دهد اما در مقابل دشور دیگر وادنش متفاوتی نشان میدهد .از نظر نظریه محهیط امنیتهی منطقههای
این تفاوت وادنش ناشی از الگوی دوستی و دشمنی است( نصری.)592 :1383،
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 .1-3ساختار قدرت منطقهای

توزیع درت در سطح منطقهای بر مبنای تعداد درتهای بزر

در سطح منطقه سنهیده میشهود.

توزیع درت در سطح منطقهای میتواند مطاب با توزیع درت در سهطح جههانی باشهد یها بها آن
تفاوت داشته باشد .یعنی این ده ساختار توزیع درت در سطح بینالملل میتواند دو طبهی باشهد
اما الگوی درت در سطح منطقهای چند طبی یا تک طبی باشد .بوزان و ویور درتهای منطقه-
ای را به دو دسته نظام امنیت منطقهای استاندارد و مردهزدار تقسهیم دردنهد(بوزان و ویهور:1388 ،
 .)65توزیع درت استاندارد شکلی از نظام امنیت منطقهای است ده دو یا چند درت در آن وجود
دارند و یک برنامه امنیتی نظامی ه سیاسی در آن غالب اسهت .در محهیط امنیتهی اسهتاندارد تعهداد
درتهای منطقهای ،نوع توزیع درت را تعیین میدنند ده میتواند شامل دو طب یا چنهد طهب
باشد.
اصلیترین عنصر سیاست امنیتی در یک نظام امنیتی استاندارد روابهط هدرتههای منطقههای درون
منطقه است .این روابط شرایط عملکرد درت های دوچهک و نیهز نحهوه هدرتههای جههانی در
مهموعه امنیتی منطقه را تحت تاثیر رار می دهد .رژیم امنیتی در نظام امنیتی استاندارد میتواند بهه
شکل ر ابت ،توازن ،ائتال

یا دنسرت باشد.نظام امنیتی مردزدار یک نظهام تهک طبهی اسهت دهه

درت اصلی یک درت بزر

یا ابر درت است و درتهای منطقهای وزن دافی بهرای تعریهف

طب منطقه ای را ندارند .در این نوع نظام امنیتی بازیگر اصلی عمدتا متاثر از پویشهای امنیتهی در
سطح جهانی است تا منطقهای.
 .2محیط امنیتی عربستان

خاورمیانه از سال  2003بعد از اشغال عراق توسط آمریکا دچار دگرگونی اساسی شهده اسهت .بهر
خال

تصور اولیه ،حضور نظامی آمریکا در عراق موجب بهبود شرایط امنیتهی متحهدان منطقههای

آمریکا خصوصاً عربستان نگردید بلکه ر بای منطقه ای عربسهتان ماننهد ایهران بیشهترین بههره را از
سرنگونی دولت صدام بردند .بهار عربی نیز این شرایط را وخیمتر نمود .شهرایط منطقههای جدیهد
سه تاثیر عمده بر محیط امنیتی عربستان داشته است.
 .2-1قدرتیابی ایران
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سه دشور ایران ،عربستان و عراق مثلث درت در خلیج فارس را تشکیل میدادند و توزیع هدرت
بین این سه دشور به گونهای بود ده همواره یک درت در مقابهل دو هدرت دیگهر هرار داشهت.
عربستان به لحاظ ماهیت حکومت خود نسبت بهه ر یهب ایهدئولوژیکی بهیش از ر یهب منطقههای
احساس خطر میدند .عربستان بل از انقالب ایران  ،عراق را ر یب ایدئولوژیکی خود می دانسهت
و به ایران نزدیک شد و ایران در الب نظام دوستونی مسولیت اصلی مقابل با رژیهم صهدام را بهر
عهده داشت .اما بعد از انقالب ،ایران به عنوان ر یب ایدئولوژیکی مطهرح گردیهد و رژیهم صهدام
وظیفه اصلی مقابله با امواج انقالبی ایران را برعهده داشت.
حمله آمریکا به عراق و متعا باً خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال  2011بهازی هدرت در
خلیج فارس را شدیداً دگرگون ساخت .بیثباتی فزاینده در عراق موجب خروج مو تی ایهن دشهور
از مثلث درت در خلیجفارس شد .این امر عربستان را در وضعیت رویارویی مستقیم با ایران هرار
داد ده تا دنون بیسابقه بود .در شرایط دنونی عربستان ،ایران را نه تنها ر یب منطقهای بلکه ر یهب
ایدئولوژیکی تلقی میدند ده در صدد گسترش نفوذ خود در بین شیعیان دویت ،بحرین ،عربسهتان
و یمن است.
از این رو خاندان سعودی ،سرنگونی صدام در عراق را به عنوان مهمترین اشتباه تاریخی آمریکا در
منطقه میداند( )Hartmann,2016: 3چرا ده از یک سو موجب سهقو صهدام مهمتهرین هدرت
منطقهای علیه ایران گردید .از سوی دیگر وادنش ایران به حضور آمریکا در مهاورت مرزهای خود
پیامدهای ناگواری برای عربستان داشته است .حضور آمریکا در عهراق بهه طهور ناخواسهته تهالش
ایران را برای تقویت توان دفاعی خود افزایش داد .در حالی ده اسرائیل و سایر دشهورهای منطقهه،
آمریکا را برای ا دام نظامی یک جانبه علیه ایران تحت فشار رار داده بودند امها آمریکها بهه دلیهل
درگیری هم زمان در افغانستان و عراق ،نمیتوانست به ا دام جدی علیه ایران مبادرت ورزد.
تواف هستهای ایران با درتهای بزر

بر نگرانی عربستان افزود .تا بل از تواف هستهای ایران با

درتهای بزر  ،فشار غرب علیه ایران دامالً در راستای سیاست عربستان برای مههار ایهران بهود.
اما عربسهتان بعهد از توافه احسهاس نمهود دهه تنهها در منطقهه رهها شهده اسهت ( Burkhard ,

 .)etal,2017: 14از این رو عربستان به همراه اسرائیل به شدت با این تواف مخالفت نمودند.
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از نظر عربستان سیاست خارجی آمریکا در منطقه در دوران اوباما خال درتی ایهاد درده ده ایران
به سرعت در حال پر دردن آن و گسترش نفوذ خهود در شهرق جههان عهرب خصوصهاً در لبنهان،
سوریه و فلسطین است .افزایش نفوذ ایران در شرق جهان عرب این نگرش را در عربستان تقویهت
نمود ده اگر نمی تواند مانع نفوذ ایران را در این منطقه گردد حدا ل در مقابل نفوذ ایران در منطقهه
موازنه ایهاد دند .عالوه بر این عربستان به تدریج متوجه گردید به دلیل ضهعف سهایر دشهورهای
عربی باید به تنهایی وظیفه مقابله با ایران را بر عههده بگیهرد( .)Gause III,2014: 12از ایهن رو
مقامات عربسهتان بها همراههی دولهت اسهرائیل در دوران ترامه

تهالش دردنهد از طریه البهی

صهینونیست و البی تسلیحات ،سیاست آمریکا در بال برجام را تحت تهاثیر هرار دهنهد .مقامهات
عربستان بعد از خروج آمریکا از برجام به همراه اسرائیل از این ا دام استقبال نمودند.
 .2-2ظهور رقبای ایدئولوژیکی جدید

مشروعیت خاندان سعودی به تفسیر وهابی از اسالم متکی است و عربستان بر مبنهای ایهن تفسهیر
خود را به عنوان تنها دشوری معرفی می دند دهه هرآن را هانون اساسهی خهود هرار داده اسهت و
رهبران آن خود را خادمین حرمین شریفین مینامند .از این رو خاندان سعودی شهدیداً نسهبت بهه
چالشهای ایدئولوژیکی حساس میباشند .آنها برای گسترش نگرش وهابی سرمایهگذاری فراوانهی
در دشورهای اسالمی انهام دادند و مهموعههای از شهبکهههای مهذهبی و سیاسهی در دشهورهای
اسالمی ایهاد دردند ده نتیهه آن ایهاد گروههای افراطی بود.
گروه های افراطی ده ابتدا در الب القاعده و بعهداً در الهب داعهش و سهایر گهروهههای تکفیهری
سازماندهی شدند تهدید جدی برای عربستان محسوب میشوند دهه امنیهت داخلهی و مشهروعیت
سیاسی دولت عربستان را به چالش میدشند .رهبران گروههای افراطی اگر چه در الب ایدئولوژی
و آموزه های وهابی رشد و نمو پیدا دردند اما با تفسیر رسمی روحانیون عربستان از اسالم مخالفت
نمودند و خود را حافظان وا عی اسالم میدانند .بهرای مثهال رهبهران داعهش در سهال  2015طهی
ویدئوی از خاندان سعودی به عنوان ستمگران دافر یاد دردند و خواستار یام طرفداران خود علیهه
حادمان سعودی شدند(.)Blanchard,2017: 15
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ادعای گروه های افراطی خصوصاً داعش برای ایهاد خالفت اسالمی ،مشروعیت سیاسی خانهدان
آل سعود به عنوان خادم حرمین شریفین را به چالش میدشد .آنها غربگرایی موجود در عربسهتان
را تحقیر و خواستار اجرای شدیدتر دستورات اسالمی در عربستان هستند .ابهوبکر البغهدادی ادعها
نمود ده حادمان عربستان برده مسیحیان و متحد یهودیان میباشهند و روحهانیون عربسهتانی را بهه
عنوان روحانیون درباری و مرتد مینامد .مهله داب در ژانویه  2016ترور چند تن از مقامات ارشد
روحانی عربستان را توجیه میدند(.)Blanchard,2017: 15
به لحاظ نظامی گروههای افراطی طی سال  2003تا دنون عملیات تروریستی بسیاری در عربسهتان
انهام دادند ده بیش از  50نفر دشته و زخمهی شهدند .بهرای مثهال از سهال  2014حامیهان داعهش
مس ولیت چندین حمله در داخل عربستان را بر عهده گرفتند .در سهال  2015یهک فهرد عربسهتانی
وابسته به داعش به عملیات انتحاری در مسهدی در دویت مبادرت نمهود(.)www.reuters.com
افراد وابسته به داعش در آوریل  2016در غرب ریاض از طری عملیات انتحاری یک مقام ارشهد
پلیس عربستان را دشتند .همچنین در جهوالی  2016یهک سهری عملیهات انتحهاری در عربسهتان
صورت گرفت ده منهر به تهل یهک آمریکهایی در جهده شهد ( .)Blanchard,2017: 14وزارت
داخله عربستان در سال  2016اعالم دهرد دهه بهیش از  3ههزار عربسهتانی در گهروهههای افراطهی
خصوصا ًداعش حضور دارند ده  70درصد آنها در سوریه هستند .مطاب اظهارات مقامهات وزارت
داخله عربستان از زمان شروع بحران در سوریه در سال  2011بیش از سه هزار عربستانی به سوریه
رفتند .دولت عربستان در سال  2015اعالم درد ده  800نفر سعودی و غیهر سهعودی را بهه خهاطر
طرح ریزی حمله در داخل عربسهتان یها حمایهت از ا هدامات گهروهههای افراطهی دسهتگیر دهرده
است(.)Gaub, 2016a: 3
گروههای افراطی اخیراً فیلم ویدئویی منتشر دردند ده اعدام شهروندان سعودی متهم به جاسوسهی
را نشان می دهد .آنها در این فیلم خواستار یام عربستانی ها بهرای سهرنگونی خانهدان آل سهعودی
شدند .در حال حاضر در حدود  10هزار عربستانی در سهازمانهها و گهروهههای افراطهی مختلهف
حضور دارند و احتمال بازگشت آنها نگرانی عمدهای برای مقامات عربسهتانی مهیباشهد .مقامهات
سعودی معتقدند شکست داعش در عراق و سوریه به صورت ناخواسته آنها را به سهمت عربسهتان
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سوق خواهد داد چرا ده از نظر رهبران داعش ،جمعیت محافظههدهار سهنی عربسهتان و مشهکالت
ا تصههادی ایههن دشههور زمینههه الزم بههرای گسههترش نفههوذ آنههها در عربسههتان را فههراهم دههرده
است(.)Jenkins,2016: 6
 .3-3بیاعتمادی به متحدان سنتی

عربستان بعد از جنر جهانی دوم تالش نمود از طری اتحاد راهبردی بها آمریکها امنیهت خهارجی
خود را تامین نماید .این اتحاد مبتنی بر پایههای منسهمی از ارزشهای مشترک یها اعتمهاد متقابهل
عمی نیست بلکه بیشتر مبتنی بر چانهزنی عملگرایانه اسهت( .)McNamara,2016:149عربسهتان
جریان با ثبات و یمت مناسب نفت را برای آمریکا تامین میدنهد و در مقابهل آمریکها نیهز امنیهت
عربستان در مقابل تهدیدات خارجی را تضمین می نماید .چنین نگرشی سهبب گردیهد دهه از نظهر
عربستان تضمینهای امنیتی آمریکا از اعتبار چندانی برخوردار نباشد .آنها معتقدند اتحاد بها آمریکها
امنیت دافی برای آنها فراهم نمی آورد و آمریکا همانند حسنی مبارک آنها را در شرایط حساس تنها
خواهد گذاشت.
از سوی دیگر عربستان نگران این است ده وابستگی نظامی به آمریکها هماننهد وابسهتگی نظهامی
آلمان به آمریکا در دور ان جنر سرد به ابهزاری بهرای اعمهال فشهار بهه ایهن دشهور تبهدیل شهود
خصوصاً آن ده تنها ابزار فشار عربستان بر آمریکا یعنی وابستگی نفتی آمریکا به عربستان به خهاطر
تولید نفت در شمال آمریکا تضعیف گردید و اگهر آمریکها تصهمیم بهه عهدم همکهاری نظهامی بها
عربستان بگیرد این دشور فلج خواهد شد(.)Gerzhoy, washingtonpost, 2016
در داخل آمریکا نیز نسبت به عربستان سوء ظن وجود دارد .از نظر بسیاری از مقامهات آمریکهایی
سوء استفاده عربستان از حقوق بشر و سیاست حمایت عربستان از سازمانهای تروریسهتی فراملهی
تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا محسوب میشود .از این رو جو بایدن معاون اوباما در سهال 2014
اظهار داشت مهمترین مشکل ما در مورد سوریه متحدین ما مانند عربستان و امهارات هسهتند .آنهها
سالح و پول در اختیار هردسی رار میدهند ده علیه اسد میجنگد بدون توجهه بهه ایهن دهه آنهها
جبهه النصره یا القاعده هستند(.)McNamara,2016: 154
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اوباما همچنین در مصاحبه با مهله آتالنتیک دشورهای حاشیه جنوبی خلهیج فهارس را بهه عنهوان
دشورهایی معرفی درد ده از آمریکا سواری رایگان میگیرند و در آخرین سفر خود بهه عربسهتان،
این دشور را برای پیشرفت های بیشتر در زمینه حقوق زنان ،حمایت از ا لیتهای مذهبی و داهش
حمایت از روحانیون بنیادگرا تحت فشار رار داد .عالوه براین اوباما در این دیدار عربسهتان را بهه
خاطر عدم تمایلش به پذیرش نقش ایران در جهان و همزیستی مسالمتآمیز بها بزرگتهرین ر یهب
منطقهای خود مورد سرزنش رار داد .اوباما عربستان را متهم نمود ده منا شهات منطقههای را بهدتر
نموده است و منافع امنیتی آمریکا را تضهعیف مهیدنهد در حهالی دهه از امنیهت آمریکها بههرهمنهد
میشود(. )Lieber,2017:44
عربستان اگرچه بالً از سیاستهای خاورمیانه ای آمریکا خصوصاً هانون جاسهتا ( هانون عهدالت
علیه حامیان تروریسم) ناراضی بود اما سیاست آمریکا در دوران اوباما مبنهی بهر "محهور آسهیا " و
تواف آمریکا با ایران حس بیاعتمادی عربستان نسبت به آمریکا را تقویت نمود .همچنین عربستان
احساس نمود ده به این دشور خیانت شده است و آمریکا مایل به ارائه چتر امنیتهی روی عربسهتان
و سایر دشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیست .اجالس دمه

دیویهد دهه در مهی  2015بها

حضور سران دشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برگذار شد این حهس بهیاعتمهادی را
تقویت نمود .اوباما در این اجالس اگر چه حمایت آمریکا از دولتهای عربی علیه هر گونه حملهه
خارجی را بیان داشت اما از امضاء موافقتنامه همکاری دفاعی دو جانبه و ایهاد سهاختاری ماننهد
ناتو خودداری درد ( .)Gaub, 2016b: 3این امر نگرانی و تردیدهای عربستان در مهورد پایهداری
اتحاد بین آمریکا و عربستان را افزایش داد.
این نگرانی حتی در دوران ترام

نیز داهش پیدا نکرده است .چهرا دهه عربسهتان در مهورد تعههد

آمریکا به ثبات منطقهای تردید دارد .از نظر برخی از تحلیلگران حضور آمریکا در خاورمیانه بسهیار
هزینهبر می باشد و این احتمال وجود دارد ده آمریکا به جای حضور نظامی ،شیوه دهم هزینههتهری
انتخاب دند ده در تضاد با محاسبات راهبردی عربستان رار دارد .آنها همچنین نگران ایهن هسهتند
ده آمریکا در دوران ترام

نقش پلیس منطقه ای در خاورمیانه را ایفا نکند .چرا ده افکهار عمهومی

آمریکا تمایل چندانی به ایفای این نقش ندارد .از سوی دیگر تادید ترام

بر اعاده عظمت آمریکها
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و اولویههت نخسههت بههه آمریکهها بههه منزلههه دوری از مداخلههه در مسههائل خاورمیانههه خواهههد
بود(.)Szalai,2017: 10
 .3راهبرد تهاجمی عربستان

عربستان مانند بسیاری از دشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ گونه سند رسهمی بهه عنهوان راهبهرد
دفاعی خود منتشر نکرده است .با این وجود در ادتبهر  2015شهاهزاده سهلطان بهن خالهد الفیصهل
فرمانده ساب نیروی دریایی سلطنتی عربستان در سخنرانی در واشنگتن مبنای اساسی راهبرد دفاعی
جدید عربستان را بیان نموده است.
هد

از این راهبرد جدید پاسخ گویی به نیازهای متغیهر دنهونی و تهدیهدات احتمهالی و تقویهت

مو عیت عربستان به عنوان رهبر جهان عرب و حافظ ثبات در شهبه جزیهره عربسهتان اسهت .ایهن
راهبرد جدید در پی دستیابی به دو هد

اساسی بقا و امنیت رژیم عربستان است .به عبارت دیگهر

راهبرد دفاعی جدید در صدد مقابله با دشورهای غیر دوست و تهدیدات غیهر متعهار

در منطقهه

خاورمیانه است (.)Wahab, arabnews,2015
راهبرد دفاعی جدید مبتنی بر جنر در دو جبههه مختلهف بهه طهور همزمهان اسهت .ایهن راهبهرد
پیشبینی می دند ده عربستان در میان مدت یا بلند مدت در چنین مهو عیتی هرار خواههد گرفهت.
بنابراین توسعه نظامی عربستان باید به گونهای سازماندهی شود ده بتواند از سرزمین خود دفاع دند
و به طور همزمان از متحدان راهبردی خود نیز محافظت نماید( .)Obaid,2014: 2راهبهرد نظهامی
جدید در دنار سایر موارد بر سه عنصر تقویهت نیهروی نظهامی وگسهترش خطهو دفهاعی ،نبهرد
سایبری و ضد تروریسم تادید مینامید.
عربستان بر مبنای این راهبرد خطهو دفهاعی خهود را گسهترش داده اسهت .عربسهتان بهه لحهاظ
جغرافیایی بسیار آسیب پذیر است و ا تصاد این دشور به جریان آزاد و باثبات انرژی در سهه نقطهه
مهم یعنی خلیج فارس ،باب المندب و دانال سوئز وابسته است .نکته مهم این ده عربستان بر ههیچ
یک از این سه مبادی ورودی /خروجی دنترل ندارد و هر گونه بیثباتی در ایهن منهاط مهیتوانهد
درآمدهای نفتی عربستان را تحت تهاثیر هرار دههد .ثبهات در ایهن سهه مبهادی ورودی /خروجهی
خصوصاً خلیج فارس برای عربستان بسیار حیاتی است چرا ده بزرگترین حوزههای نفتی عربسهتان
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در خلیج فارس رار دارد و عربستان هیچ دنترلی بر تنگه هرمز نهدارد .عهالوه بهر ایهن بسهیاری از
منابع و تاسیسات نفتی عربستان در منهاط شهعیه نشهین در جنهوب خلهیج فهارس هرار دارد دهه
عربستان نسبت به تحردات و ا دامات آنها حساس میباشد.
جنر ایران و عراق در دهه  1980خصوصاً جنر نفتدشها به طور مستقیم و غیر مسهتقیم تهاثیر
بی ثباتی در این منطقه بر امنیت ملی عربسهتان را نشهان داد .بها توجهه بهه ضهعف نیهروی دریهایی
عربستان در این زمان  ،این دشور برای تامین امنیت منابع و حهوزهههای نفتهی در خلهیج فهارس و
مقابله با تهدیدات احتمالی علیه سرزمین اصلی خود در سال  1984بها دمهک نیروههای آمریکهایی
خط فرضی موسوم به "خط فهد" را در خلیج فارس ترسیم نمهود و بها هرگونهه ا هدامات نظهامی
ورای این خط فرضی مقابله درد.

()Razoux,2015: 307

عربستان با شروع بحران در یمن این خط فرضی را به سمت دریای عرب ،باب المنهدب و دریهای
سرخ امتداد داد .گسترش این خط فرضی سبب گردیهد دهه عربسهتان بتوانهد حهدا ل بهر یکهی از
مهمترین آب راههای بین المللی یعنی تنگه باب المندب دنترل داشته باشد .دنتهرل بهر ایهن آب راه
بین المللی به عنوان یکی از مبادی اصلی ارسال نفت به اروپا میتواند مو عیت راهبردی عربستان را
به مقدار زیادی افزایش دهد خصوصاً آن ده عربستان در تنگه باب المندب تقریباً درت بیر یهب
محسوب میشود.
عالوه بر این در راهبرد جدید نظامی بر دفاع سایبری تادیهد گردیهد .تهدیهدات سهایبری از زمهان
آلودگی تعداد زیادی از دامپیوترهای شردت نفتی آرامکو در سال  2012به یک نگرانی جدی برای
عربستان تبدیل شد و حمله سایبری  2016به نهادهای دولتی و شردتهای خصوصی این نگرانهی
را تشدید نمود .بنابر اظهارات مقامات سعودی در سال  2016بیش از  1000حملهه سهایبری علیهه
زیرساختارهای حیاتی این دشور صورت گرفته است (.)www.scmagazineuk.com
اهمیت دفاع سایبری با توجه به تادید سند چشم انداز  2030بر تنوع بخشی به ا تصاد عربسهتان و
مشاردت بخش های خصوصی دو چندان شده است .بر مبنهای ایهن سهند ،دسترسهی و اسهتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات باید تسهیل گردد( .)Hathaway,2017: 4بهر ایهن اسهاس عربسهتان
شروع به سرمایه گذاری فراوان در زمینه توسعه توانمندی امنیت سایبری و اجهرای ا هداماتی بهرای
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بررسی ناامنی سایبری نموده است .عربستان در گام نخسهت بهه منظهور تعهدیل خطهرات و ایههاد
چهارجوب ملی برای امنیت سایبری ،راهبرد امنیت اطالعات ملهی 1را تهدوین نمهود .ایهن راهبهرد
خواستار تدوین راهبرد جداگانه ای برای امنیت سایبری به عنوان عنصر اساسی برای حفظ منهافع و
اموال حیاتی پادشاهی عربستان است و هشدار میدهد ده اجهرای مهوثر چنهین راهبهردی مسهتلزم
اجماع میان رهبران اصلی است (.)ISS,Draft 7,2013,22
مقامات عربستان تفسیر بسیار موسعی از تروریسم دارند .آنها حزب اهلل و حماس و حتهی اخهوان
المسلمین را نیز جزء سازمانهای تروریستی تلقی میدنند(  )www.aljazeera.comو بهه منظهور
مقابله با آنها سازمان های اطالعاتی و امنیتی خود را گسترش دادند .آسیبپذیری عربستان نسبت به
تروریسم ناشی از وابستگی این دشور به درآمدهای نفتی است .تاسیسات نفتی و لولههههای نفتهی
عربستان چه در خشکی و چه در دریا نسبت به حمالت تروریستی آسیبپذیر هسهتند و تها دنهون
حمالت بسیاری علیه این تاسیسات صورت گرفته است برای مثهال نیروههای امنیتهی عربسهتان در
سال  2006حمالت القاعده علیه پاالیشگاه ابقی به عنهوان بزرگتهرین باالیشهگاه نفتهی جههان را
خنثی دردند(.)www. susris.com
عالوه بر این عربستان با توجه به نقش بسیار موثر حهزب اهلل در سهوریه در سهال  2015شهورای
همکاری خلیج فهارس و اتحادیهه عهرب را وادار سهاخت دهه حهزب اهلل را بهه عنهوان سهازمان
تروریستی تلقی دنند .از این رو در خالل سفر ترام

به عربستان دودشور یک یاداشهت تفهاهمی

در زمینه تشکیل مردز مقابله با حمایت مالی از تروریسهم امضهاء دردنهد .همچنهین عربسهتان 100
میلیون دالر به مردز بین المللی مبارزه با تروریسم سازمان ملل دمک درده است ( Jenkins,2016:

.) 6
 .4برنامهها و اقدامات عملی عربستان

عربستان برای تحق راهبرد جدید دفاعی ،دست به سه ا دام زد .این سه ا دام گونهای اتخاذ شدند
ده ضمن تقویت توان دفاعی عربستان و آمادهسازی آن برای دو نبرد همزمهان ،از یهک سهو میهزان

1. National Information Security Strategy
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وابستگی تسلیحاتی به آمریکا را داهش دهد و از سوی دیگر ههد

عربسهتان بهرای دسهب خهود

اتکایی در عرصه نظامی را محق سازد.
 .4-1خریدهای تسلیحاتی گسترده

عربستان در سالهای اخیر هزینههای نظامی خود را به مقدار بسیار زیهاد افهزایش داده اسهت .بهر
مبنای برآوردهای وزارت دفاع آمریکا هزینه نظامی عربستان در سهال  2000در حهدود  20میلیهارد
دالر و در سال  2001تقریباً  21.1میلیارد دالر بوده است .اما بعد از سهقو صهدام در سهال 2003
هزینه نظامی عربستان به سرعت افزایش یافت و از  31میلیارد دالر در سهال  2004بهه  52میلیهارد
دالر در سال 2010رسید .بهار عربی و بیثباتی در عهراق ،لیبهی و یمهن رشهد هزینههههای نظهامی
عربستان را تسریع بخشید( .)Jarzabek,2016: 2در آغاز بهار عربی در سال  2011هزینهه نظهامی
عربستان  53میلیارد دالر بود اما این مبلغ در سال  2015به  84میلیارد دالر رسید .عربستان در سال
 2014هزینه نظامی خود را  54درصد افزایش داد و به  68میلیارد دالر رسهاند .عربسهتان در سهال
 2015به بزرگترین وارددننده تسلیحات در جهان تبدیل شده است(.)Hussain,2016:83
داهش درآمدهای نفتی بسیاری از دشورها از جمله عربستان را وادار به داهش هزینهههای نظهامی
نموده است به نحوی ده عربستان از سومین دشور دارای هزینه نظامی در سال  2015به چههارمین
دشور دارای هزینه نظامی در سال  2016تبدیل شده است .هزینه نظامی عربستان در سال  2017در
حدود 10درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل میدهد(.)Nan, et al,2017: 7
عربستان از سال  2009تا سال  2017در حدود  120میلیارد دالر سالح از آمریکا خریهداری دهرده
است .فروش نظامی آمریکا به عربستان به تنهایی بیش از فروش تسلیحات آمریکا به منطقه جنهوب
و شرق آسیا بین سالهای  2012تا  2015است ده در حدود  48.5میلیارد دالر بوده است .عربستان
در سال  2015بعد از دره جنوبی دومین وارددننده تسلیحات از آمریکا بوده 2017است( Daniels,

.) cnbc, 2017
در خالل سفر ترام

به عربستان موافقتنامه جدیدی در خصوص فروش تسلیحات امضهاء شهد.

ارزش این معامالت بیش از  110میلیارد دالر است .این معامله در صدد بر طر

نمهودن نیازههای

عربستان در زمینه امنیت ساحلی و دریایی ،آموزش نیروی هوایی ،امنیت سایبری ،روزآمهد نمهودن
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ارتباطات ،دفاع موشکی و هوایی و توانمندی ضد تروریسم است .عمده خریدها شامل سالحههای
متعههار

سههنگین ماننههد هواپیمههای جنگههی خودروهههای زرهههی و سههامانههههای موشههکی بههوده

است(.)Thomas,2017:11
عربستان در صدد تقویت نقطه ضعفهای خود در زمینه نیروی نظهامی زمینهی ،دریهایی ،ههوایی و
دفاع موشکی برآمد .نیروی زمینی عربستان همراه با گارد ملی در سال  2004در حهدود  200ههزار
نفر بوده است( .)Cordesman, Obaid, 2004:17تعداد نیروی زمینی عربستان همراه با گارد ملی
در سال  2015به بیش از  327هزار نفر افزایش یافته است .طب راهبرد جدید تعداد نیروی زمینهی
عربستان باید به  500هزار نفر افزایش یابد ده 200هزار نفر را گارد ساحلی تشکیل مهیدههد .ایهن
تعداد به عربستان اجازه ا دام در دو نبرد همزمان را میدهد .عربستان در سالهای اخیر بهه منظهور
تقویت نیروی زمینی سفارش خریهد نفربرههای زرههی بهه ارزش  15میلیهارد دالر بهه دانهادا داده
است(. )Thomas,2017:12
نیروی دریایی عربستان در سال  2004بسیار دوچک و ضعیف و شامل  15500نیرو بود ده از این
تعداد  3000نفر تفنگدار دریایی بودند .تنها نیروهای موجود در خلیج فارس به عنوان نیروی رزمی
تلقی می شدند و نیروی دریایی آن در دریا سرخ بیشتر یک نیروی نمادین بود .تعداد نیروی دریایی
عربستان در سال  2012به  25تا  30هزار نفر رسید و طب راهبرد جدید باید به  50هزار نفر برسد.
نیروی هوایی عربستان نیز در این سالها به مقدار زیاد تقویت گردید .بر مبنای برآوردهای موجهود
عربستان دارای  432فروند هواپیمای جنگنده میباشد ده  294فروند آماده نبهرد هسهتند .عربسهتان
اخیراً  72جنگنده تربوفن از انگلستان خرید .همچنین سفارش  84فرونهد آخهرین مهدل هواپیمهای
جنگنده ا

 15را به آمریکا داده است(.)Wezeman,2011:11

عالوه بر این عربستان رابطه نظامی خود را با اروپا خصوصاً بریتانیا و فرانسهه حفهظ دهرده اسهت.
عربستان در سال  2009سفارش خرید موشک هوا به زمین "سایه توفان" با برد  250دیلومتر را بهه
انگلستان داد .برخی از مقامات عربستان در صدد گسترش نقش ناتو در خاورمیانه به عنهوان راههی
هم برای داهش وابستگی به آمریکا و هم استفاده از ناتو به عنهوان پوشهش سیاسهی مقبهول بهرای
رابطه نظامی با آمریکا برآمدند .البته آنها با محدودیتهای نهاتو و اتحادیهه اروپها بهرای جهایگزینی
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آمریکا در دمک نظامی بهه عربسهتان بهرای مقابلهه بها تهدیهدات خهارجی در آتهی آگهاه هسهتند
(.)Cordesman, Obaid, 2004:2
 .4-2تنوع بخشی به منابع خرید تسلیحات

وابستگی عربستان به تسلیحات آمریکایی و غربی به تدریج به نقطه ضعفی برای این دشور تبهدیل
شده است .آمریکا از فروش تسلیحات به عنوان ابزار فشاری علیه دشورهای متحهد خهود اسهتفاده
میدند و فروش این تسلیحات مستلزم موافقت دنگره آمریکا است ده شدیدا تحت تاثیر مالحظات
سیاسی خصوصاً حفظ منافع اسرائیل در منطقه است .برای مثال دولت آمریکا در دهه  1980از ارائه
مخازن بزر

سوخت جنگدههای ا

 15به عربسهتان امتنهاع نمهود( .)Hussain,2016: 140ایهن

مالحظات سبب گردید ده عربستان در صدد خرید تسلحیات از دشورهای روسهیه و چهین برآیهد.
این خریدها عمدتاً به دو دلیل صورت میگیرد :نخست آن ده وابسهتگی انحصهاری بهه آمریکها را
داهش دهد .دوم این ده روسیه و چین به هنگام فروش تسلیحات به سهایر دشهور ،سیاسهتهها و
مالحظاتی مانند مالحظات حقوق بشری ندارند.
خریدهای تسلیحاتی عربستان از روسهیه و چهین عمهدتاً سهالحههای تههاجمی خصوصهاً موشهک
میباشد .چرا ده مقامات عربستان موشک را یکی از بنیانهای بازدارندگی میدانند .شهاهزاده بنهدر
رئیس سازمان اطالعاتی عربسهتان در سهال  2013طهی دیهداری بها پهوتین پیشهنهاد یهک هرارداد
تسلیحاتی 15میلیارد دالری را ارائه داد .محمد بن سلمان همراه با عادل الهبیر در ژوئهن  2015بهه
روسیه سفر میدنند .آنها شش موافقتنامه از جمله موافقهتنامههای در زمینهه همکهاری هسهتهای،
انتقال فناوری هستهای صلح آمیز و حمایتهای نظامی منعقد نمودند .بعد از سفر محمد بن سلمان
به روسیه در نوامبر  ،2017اداره دمکهای فنی نظامی روسیه اعالم درد ده این دشور سهامانه دفهاع
موشکی  S400را برای عربستان فراهم میآورد(.)Shapiro,2017:3
عادل الهبیر وزیر امورخارجه عربستان طی سفری به روسیه عال مندی این دشور برای دستیابی بهه
موشک اسکندر را اعالم درد .عربستان خواهان موشک اسهکندر مهدل  Mبهود دهه توسهط ارتهش
روسیه مورد استفاده رار میگیرد .در دیدار ملک سلمان از مسکو ،روسهها بها فهروش تسهلیحات
پیشرفته از جمله سامانه دفاع موشکی  S 400به عربستان موافقت دردند(.)Cigar,201: 190
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عربستان از سال  1988از چین در حدود  50عدد موشک  DF-3/CSS-2با بهرد بهین  2200تها
 2600دیلومتر وارد نموده و در سال  2007مبادرت به خرید موشک دومرحله  DF-21/CSS-5بها
برد  1700دیلومتر از چین درده است ( .)Hussain,2016: 198در سفر ملک سلمان به پکن یهک
موافقتنامه  60میلیارد دالری بین عربستان و چین امضهاء شهد و دو دشهور بها سهاخت دارخانهه
هواپیمای بدون سرنشین در عربستان موافقت دردند .عربستان راردادی بها چهین بهرای خریهد 30
فروند هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی و همچنین تولید هواپیمای بدون سرنشین شناسهاییCH-4

امضاء نمود .عالوه بر این منابع نظامی روسی گزارش دادند ده در سال  2014بین عربستان و چهین
راردادی در زمینه انتقال تعداد نامحدودی پهباد  Pterodactyl Iامضاء شده اسهت( Armstrong,
. )thediplomat,2017
 .4-3بومی سازی تسلسحات نظامی

عربستان در دهه  1980ا دامات اولیه برای ایهاد صنایع دفاعی را آغاز و بهین سهالههای  1988تها
 2006در حدود  4.5میلیهارد دالر در زمینهه صهنایع نظهامی عمهدت ًا صهنایع الکترونیکهی و ههوایی
سرمایهگذاری درد .اما ناامیدی از آمریکا ،تالش ها برای ایههاد صهنایع دفهاعی را تسهریع بخشهید.
شردت فضایی  TAQNIAعربستان در سال  2013با شردت اودراینهی آنتونهف هراردادی بهرای
تولید مشترک هواپیمای باری سبک  An-132با مشهاردت دهارگران سهعودی و اودراینهی منعقهد
درد(.)Gaub &Stanley-Lockman,,2017:39

عربستان در سال  2013راردادی با شردت های آفریفای جنوبی برای دمک به عربستان به منظهور
مسههلحسههازی هواپیمههای بههیسرنشههین  Seeker 400منعقههد نمههود(Gaub& Stanley-

 .)Lockman,2017:40نمونه اولیه این هواپیما در سال  2016تولید شهده اسهت .عهالوه بهر ایهن
بخشهایی از بسته پیشنهادی ترام

به عربستان شامل موافقتنامهای در زمینه تولید ا هالم خاصهی

در عربستان بوده است .برای مثال موافقتنامه  6میلیارد دالری بین شردت مارتین الدهید و شردت
توسعه و سرمایه گذاری فنی عربستان برای مونتاژ  150چرخ بال  Blackhawkدر عربستان منعقهد
گردید (.)Thomas,2017:12
سند چشم انداز  2030عربستان برنامه بلندپروازانهای برای  10تا  15سال آینده ترسیم درده است.
بر مبنای این سند میزان تولیدات نظامی عربستان از  2درصد به  30تا  50درصد مهیرسهد .دولهت
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ابتدا به تولید طعات در داخل میپردازد بعداً بهه تولیهد مهمهات و

سالحهای دوچک مبادرت میدند و در نهایت سامانههای تسلیحاتی پیچیده را تولید خواههد دهرد
ده احتماال چندین دهه طول خواهد دشید.
این سند به شردتهای خارجی فرصت بیسابقه ای در بخهش دفهاعی سهعودی از جملهه سهاخت
هواپیمای نظامی میدهد .این سرمایهگذاری به صورت سرمایهگهذاری مشهترک ،انتقهال فنهاوری و
آموزش است .هد

دولت از این راردادها انتقال دانش و فناوری و ایهاد متخصصهان داخلهی در

حوزه های ساخت ،حفظ ،تعمیر  ،تحقی و توسعه است .برای تحق این هد

در برخی از مهوارد

شردت های خارجی معتهد شدند ده بخش دوچکی از دار را به شردتهای سعودی واگهذار دننهد
برای مثال وزارت دفاع عربستان شردتهای دفاعی را ملزم نمود ده  5تا  15درصد از عطات بایهد
در شردتهای داخلی ساخته

شود()Husein et al, mepc,2016

عربستان برای رفع نیازهای خود در زمینه نیروهای متخصص بودجه آموزشی خود را از  28میلیارد
دالر در سال  2008به  54.4میلیارد دالر در سهال  2013رسهاند( .)Saab,2014:18در سهال 2017
بودجه آموزشی عربستان  22.5درصد دل بودجه عربستان را تشکیل میدهد و معادل  200میلیهارد
ریال عربستان میباشد این آموزشها عمدتاً در حوزه تخصصهی و فنهی ماننهد فنهاوری اطالعهات،
پزشکی و مهندسی الکترونیک است(.)Bhatia,2017:15
نتیجهگیری
هشت دهه از زمان تاسیس دولت آل سعود میگذارد و طی این مهدت تغییهرات مهمهی در عرصهه
داخلی و خارجی عربستان روی داده است و عربستان به ناچار میبایست خود را با شهرایط جدیهد
تطبی دهد و رویکرد جدیدی را در عرصه داخلی و خارجی اتخاذ دند .این رویکرد جدیهد مبتنهی
بر دو پیش فرض اساسی است نخست حکومت عربستان مرحله تثبیت را گذرانهده و وارد مرحلهه
تحکیم وگسترش شده است از این رو باید سیاست سنتی مبنی بر احتیا را دنار گذاشته و رویکرد
جسورانه اتخاذ دند دوم آن ده برای همیشه نمیتوان برای تامین امنیت خود به دیگران متکی بود.
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در نتیهه ،این نگرش در بین تصمیم گیرندگان سیاسی عربستان تقویت گردید دهه بهرای مقابلهه بها
تهدیدات داخلی و خارجی باید خود راساً ا دام نماید و عربستان دارای زیرسهاختارهای اساسهی و
منابع انسانی الزم برای اجرای بازدارندگی و دفاع از خود است .از این رو تصمیمگیرندگان سیاسی
عربستان در سال های اخیر شدیدا به تقویت و افزایش توانمندی نظامی خهود در زمینهه تسهلیحات
تهاجمی خصوصاً موشک برآمدند تا از این طری ضمن رفع نقطه ضعفها ،به درت بازدارنهدگی
خود اعتبار الزم را ببخشند .از سوی دیگر برای دسب اعتماد به نفس الزم وارد مداخلهه نظهامی در
یمن شدند.
اتخاذ این سیاست پیامد ناگواری برای عربستان در عرصه داخلی و خارجی داشته است .بهه لحهاظ
داخلی افزایش هزینههای نظامی از یک سو و دهاهش درآمهدهای نفتهی از سهوی دیگهر منههر بهه
نارضایتی عمومی گسترده در عربستان شده است .به لحاظ خارجی نیز مداخلهه نظهامی مسهتقیم و
غیر مستقیم عربستان در یمن و سوریه موجب تشدید بحران در سطح منطقهای گردید ده منهر به
صدمات ا تصادی و انسانی بسهیاری در سهوریه خصوصهاً یمهن شهده اسهت و بسهترهای رشهد و
گسترش تروریسم را در منطقه تداوم بخشید.
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