دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان
عليرضا کوهکن *1

فرخنده نزاکتي
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چکیده
ديپلماسي عمومي از جديدترين روش هاي سنت کهن روابط ديپلماتيک

اسکت ککع سکاي دارد

افکار نخبگان و عموم مردم جاماع هدف را در جهت منافع ملي کشور بع کار گيرنده آن تحکت
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تأثير قرار دهد .در منطقع آسياي جنوب غربي ،عربستان ساودي از مهمترين کشورهايي است کع
پژوهش حاضر بررسي چگونگي استفاده عربستان از ابزار ديپلماسي عمومي براي دست يافتن بع
اهداف سياست خارجي خود است .از اين پژوهش در چارچوب نظريع سازهانگاري و با استفاده
از روش توصيفي تحليلي اين نتيجع حاصل ميشود کع عربستان ساودي براي رسيدن بع اهدافش
در سياست خارجي با استفاده از ابزارهاي ديپلماسي عمومي خکود ماننکد حک  ،وجکود حکرمين
شريفين ،مدارس مذهبي و دانشگاه ها ،رسانعهاي تصويري ،کع الاربيکع مهکمتکرين آنهاسکت ،و
همچنين سازمان هاي اجتمکاعي و حککومتي ماننکد سکازمان رابکط الاکالم االسکممي و سکازمان
بينالمللي امداد اسممي ساي داشتع تا خود را بع جايگاه رهبري جهکان عکرب و جهکان اسکمم
برساند و در چندين حوزه جغرافيايي در اين زمينع موفق شده است.
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براي سياست گذاري و تأثير گذاري بر اذهان عمومي از ديپلماسي عمومي استفاده ميکند .هکدف

مقدمه
رابطع ميان نظامهاي سياسي گوناگون در همع زمانها وجود داشتع است؛ چکع قبکل از
مااهده وستفاليا در سال  1218و چع باد از آن کع دولت -ملتها شکل گرفتند .ايکن
ارتباطهاي سياسي شکل دهنده ديپلماسي است کع يکي از ابزارهاي رسيدن بع اهداف
و منافع ملي در سياست خارجي کشورها بع شکمار مکيرود .ديپلماسکي مکيتوانکد بکع
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ماناي حل و فصل مسالمت آميز اختمفات بينالمللي باشد .امروزه کشکورها کمتکر از
گذشتع از قدرت نظامي استفاده ميکننکد و ابزارهکاي ديپلماتيک

عرفکيتکرين شککل

پيگيري منافع در نظام بينالملل کنوني بع شمار مکيرود .ديکدارهاي سياسکي ،ارسکال
پيام هاي رسمي بع شکل آشکار يا محرمانع و برگزاري مجکامع بکينالمللکي گونکاگون
متداولترين شيوه هاي مورد استفاده است .اين موارد همان ديپلماسي سنتي است ککع

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

سابقعاي بع قدمت تاريخ سياسي نظکامهکاي بشکري دارد .امکا سياسکت نکوين از ايکن
ارتباطها فراتر رفتع و عموه بر مقامکات رسکمي کشکورها ،مکردم جاماکع هکدف را از
طريق ديپلماسي عمومي مخاطب قرار مکيدهکد .بنکابراين بررسکي مفهکوم ديپلماسکي
عمومي و اينکع چگونع ميتواند کشورها را در اجراي سياستخکارجي و رسکيدن بکع
منافعملي ياري کند ،اهميت دارد.
نظام پادشاهي عربستان ساودي با استفاده از ظرفيتهکايش در حکوزه ديپلماسکي
عمومي ساي دارد تا با بع کارگيري ايکن شکيوه نکوين ديپلماسکي در منکاطق مختلک
جهککان بککع خواسککتعهککايش در عرصککن بککينالملککل دسککت يابککد .ايککن کشککور يکککي از
حکومت هاي هويتي منطقن خاورميانع است و نوعي نظام سياسي در آن برقرار اسکت
کع مهمترين حامي آئين وهابيت بع شمار ميرود.
هدف اين مقالع بررسي ديپلماسي عمومي عربستان است .اين نوشتار تکمش دارد
بع اين سؤال پاسخ دهد کع عربستان ساودي چگونع از ابزار ديپلماسي عمکومي بکراي
دست يافتن بع اهداف سياست خارجي استفاده ميکند .اين مقالع از سکازهانگکاري بکع
عنوان چارچوب نظري استفاده ميکند و با بعکارگيري روش توصيفي ک تحليلي ساي

دارد پاسخي براي سؤال اصلي بيابکد .بکع همکين منظکور در ابتکدا توضکيحاتي دربکاره
چارچوب نظري ارائع مي شود .پس از آن بع عنوان تاري

مفاهيم اصکلي ،ديپلماسکي

عمومي مورد مداقع قرار مکي گيکرد و سکپس ابزارهکاي ديپلماسکي عمکومي عربسکتان
بررسي و جايگاه آنها را در سياست خارجي عربستان بيان ميشود.
فرضيع مقالع حاضر اين است کع ديپلماسي عمومي نظام عربستان سکاودي بکر دو
پايع مادي و غيرمادي استوار است .باد مادي ابزارهاي ديپلماسي عمومي ايکن کشکور
بر ثروت نفت و تمش براي قدرتمند شدن در حوزه مالي و نظامي قکرار دارد و باکد
غيرمادي آن بر پايع اسمم و عربي بودن بنا شده است .اين مقالع بنکا دارد بکع بررسکي
يکي از اين دو ابزار ،ياني اسمم و عربيت بپکردازد .عربسکتان بکا اسکتفاده از حکرمين
شريفين در قالب ح و رسکانع هکا و همچنکين وهابيکت ک ککع بکراي گسکترش آن از
مدرسعهاي مذهبي وهابي ،سازمان رابط الاالم االسممي و رسانعها استفاده ميشکود ک
اسمم ک و همچنين گسترش وهابيت است.
با توجع بکع هکويتي و غيررسکمي بکودن بازکي از ابزارهکاي ديپلماسکي عمکومي
عربستان ساودي ،ساي ميشود از بهترين منابع موجود در بررسي آنها اسکتفاده شکود
اما مشکل وجود منابع رسمي در اين خصوص باقي خواهکد مانکد و نقيصکعاي بکراي
اين نوشتار محسوب مي شود .با اين حال انتظار ميرود تحقيکق حاضکر بکا توجکع بکع
رقابت هاي موضوعي سياست هويتي جمهوري اسممي ايران و عربستان سکاودي در
گسترش فهم علمي و استفاده عملي مفيد واقع شود.
 .3پیشینه پژوهش
در مورد موضوع ديپلماسي عمومي در سياسکت خکارجي عربسکتان هکيب منباکي بکع
صورت مستقل در ميان منابع فارسي و انگليسي وجود ندارد .اما مقاالتي کع بکع طکور
کلي بع موضوع ديپلماسي و بع صورت تخصصي تکر بکع ديپلماسکي عمکومي و انکواع
ابزارهاي آن بپردازد ،نوشتع شده است .بکا اسکتفاده از ايکن منکابع و مقکاالت ،نوشکتار
حاضر در صدد پيادهسازي ديپلماسي عمومي و ابزارهکاي آن در کشکور عربسکتان بکع
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در صدد رسيدن بع خواستعهاي خود از جملع امالقري بودن ک ادعکاي رهبکري جهکان
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عنوان مطالاع موردي برآمده است .در ادامع بع چند مورد از آنها اشاره ميشود .يککي
از پژوهش ها مقالن «جايگاه مفهومي ديپلماسي عمومي» نوشتع ناصر هاديان ميباشد.
در اين نوشتع بيان شده است کع واژه ديپلماسي عمومي بع جاي واژگاني چون قدرت
نرم ،تبليغات و جنگ نرم بکار برده ميشود .در حاليکع هر کدام از اين مفاهيم ماکاني
متفاوتي دارد .اهميت ،ابزار و اهداف ديپلماسي از جملکع مکواردي اسکت ککع در ايکن
مقالع بررسي شده است .در اين پژوهش تادادي از ابزارهاي ديپلماسکي عمکومي نکام
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برده شده و توضيح داده شده است .از جملع رسانع ،برند ملي و بکازيگران ديپلماسکي
عمومي .در صورتي کع در مقالع عربستان عموه بر اينکع ابزارهاي ديپلماسي عمکومي
مارفککي شککده اسککت چگککونگي بککعکککارگيري ايککن ابککزار در سياسککت خککارجي
عربستان براي پيشبرد اهداف و منافع ملي بيان شده است .اثر ديگکر مقالکع «تحکوالت
ديپلماسي در عصر اطمعات» نوشتع محمد گنجي دوست است .در اين مقالع عکواملي
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مانند فناوري اطمعات و ارتباطات را يکي از ابزارهاي ديپلماسي ميدانکد ککع باعک
شفاف شدن عرصع روابط خارجي مي شود و مرزهاي حاکم بر روابکط ديپلماتيک

را

بع سرعت درهم مي شککند .بکر رسکانعهکايي ماننکد اينترنکت ،روزنامکع و مکاهواره در
تأثيرگذاري بر افکار عمومي تأکيد دارد .در اين مقالع بر طبق عنوان آن تنهکا در مکورد
يکي از ابزارهاي ديپلماسي عمومي ياني فناوري ارتباطات صحبت شکده اسکت و از
ابزارهاي ديگر سخني گفتع نشده و چگونگي استفاده از اين ابکزار و کارآمکدي آن در
ديپلماسي عمومي ي

کشور بع عنوان مصداقي مشخص بيان نشده است .در صورتي

کع در مقالع ديپلماسکي عمکومي در سياسکت خکارجي عربسکتان ابزارهکاي گونکاگون
ديپلماسي عمومي در راستاي سياست خارجي اين کشور مکورد بررسکي قکرار گرفتکع
است .کار ديگري کع در اين زمينع مورد استفاده قرار گرفتع است ،مقالکع «تبارشناسکي
سياست خارجي عربستان ساودي؛ راهبردي واقعگرايانع بر بستري هويتي» اثر فرهکاد
عطايي ميباشد .اين کار بيان ميکند کع ديپلماسي عربستان از ابتکدا تکاکنون بکر پايکع
تهديد و مبارزه بوده و اين دو عامل تايين کننده سياست خارجي عربسکتان در قبکال
ساير کشورها بوده است و هويت تأثير چنداني بر سياسکت خکارجي کشکور نداشکتع

است .محققان در تشکيل دولت ساودي بر دو عنصکر تأکيکد دارنکد  -1وهابيکت -2
زور .در واقع آل ساود با توسل بع وهابيت کع آيين مذهبي بود علت ايجکاد حکومکت
خود را توضيح دادهاند .بنابراين اگرچع مذهب يکي از مؤلفعهاي هويتي بکراي دولکت
عربستان است اما امنيت در سياست خارجي اين کشور غالب بکوده اسکت .در مقالکع
ديپلماسي عمومي در سياست خارجي عربستان گفتع شده است کع عربسکتان از ابکزار
مذهب کع بع وهابيت و گسکترش آن مربکوط مکيشکود در ديپلماسکي خکود اسکتفاده
ميکند .ياني عربستان تنها از ابزار مادي زور و مبارزه اسکتفاده نمکيکنکد و براسکاس
نظريع سازه انگاري عناصر غيرمادي مانند مذهب را هم در نظر ميگيرند .اثر بادي بکا
عنوان «مباني نظري و سير گسترش فرقعاي ناخوانده ،وهابيت؛ درختي براي اختمف»
از ياقوب توکلي ميباشد .مقالع حاضر بع منشأ فکري و فقهي وهابيون اشاره ککرده و
تشکيل آن در سال  272با تفکر بازگشت بع سل

صالح را توضيح ميدهد .ابنتيميکع

است و اينکع فرقع اي بودن عربستان ،در حاليکع نيروي فداکار براي حفاظت و ايجکاد
امنيت نداشتع بع راحتي مکي توانسکتع باعک

فروپاشکي آن شکود .بکع همکين دليکل در

کشورهايي مانند پاکستان و افغانستان حوزههاي علميع تأسيس کردند و طلبعهکايي را
براساس عقايد خود تربيت کردند .در اين نوشتع هم تنها بع وهابيون اشاره شکده و از
آنها بع عنوان ابزار ديپلماسي در سياست خکارجي عربسکتان نکام بکرده نشکده اسکت.
پژوهش بادي «روابط و ديپلماسي عمکومي در نظکام جهکاني :يک
عمومي» 1نوشتع ج

موضکوع ارتبکاط

لتان2در اين مقالع نويسکنده تنهکا در مکورد اصکطمحات روابکط

عمومي و ديپلماسي عمومي صحبت کرده است و بع صورت تخصصي و جزئکي بکع
ديپلماسي عمومي نپرداختع است .نقطع تمايز ديگر مقالع حاضر با نوشتار کنوني ،عدم
اشاره دقيق بع ابزارهاي ديپلماسي عمومي است .مقالع ديگر «ديپلماسي عمومي :طبقکع
بندي و تاريخچع» 1نيکمس جيکال 1در ايکن پکژوهش نيکز واژه ديپلماسکي عمکومي
1

Public Relations and Diplomacy in a Globalized World: An Issue of Public Communication
Jacquie L'Etang
Public Diplomacy: Taxonomies and Histories
4
Nicholas, J. Cull
2
3
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بع شدت مدافع اين تفکر بوده و در نهايت عبدالوهاب نظريعهاي او را عملياتي ککرده
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بررسي شده است و از انواع آن بويژه ديپلماسي فرهنگکي سکخن گفتکع شکده اسکت.
ابزارهايي کع در اين نوشتار براي ديپلماسي عمکومي بکر شکمرده شکده اسکت ،بيشکتر
مربوط بع ديپلماسي غربي است و براي سياسکت عربسکتان سکاودي قابليکت ککاربرد
ندارد .مورد آخر مقالعاي است با عنوان «جستجو براي نظريع ديپلماسي عمومي» 1ککع
توسط ايتان گيلبون 2نوش تع شده است .ايکن نوشکتع در تکمش بکراي ارائکع توکوري و
مفهوم ديپلماسي عمومي در چنکدين رشکتع از جملکع روابکط بکين الملکل ،مطالاکات
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استراتژي  ،مطالاات ديپلماتي

و رشتع هاي ديگر است .در نهايت نشان ميدهد ککع

تمش منظم بين چند رشتع و همکاري بين محققان و پژوهشگران ميتواند منجکر بکع
ي

نظريع منسجم در مورد ديپلماسي عمومي شود.

 .2چارچوب نظري
سازهانگاري 1از اواسط دهع  1330بع يکي از نظريعهاي اصلي روابط بينالملل تبديل

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

شده است .اين نظريع هم باع

فهم محتوايي ما از روابط بينالملکل مکيشکود و هکم

تمشي در حوزة فرانظري است .سازه انگاران بع هنجارها ،قواعد ،انگارهها و رويکعهکا
توجع دارند و همين توجع بع عوامل فکري است کع باع

قرار گرفتن آنها در برابکر

ماديگرايان ميشود (مشيرزاده .)121-121 :1131 ،براساس ايکن نظريکع سکاختارهاي
هنجاري و انگارهاي حداقل بکع همکان انکدازه سکاختارهاي مکادي در شککلدهکي بکع
سياست خارجي کشورها نقش دارند.
برخي از سازه انگاران در اين نظريع بر عوامل مادي نيکز تأکيکد دارنکد ،امکا ونکت

1

ماروفترين نظريعپرداز سازهانگاري ماتقد است با وجود اينکع توانمنديهکاي مکادي
در ساختار اهميت دارند اما مي توان بع شکلي فرهنگکي تکر در مکورد مفهکوم سکاختار
انديشيد و بع جاي تمرکز بر قدرت بر باد فرهنگي ساختار تأکيد کرد (.)Alder,2005
همچنين از نظر راگي مهمترين خصوصيت سازهانگاري کع باع

تمکايز آن مکيشکود

هستي شناسي آن است .او بر اين اساس سياسکت بکينالملکل را يک

هسکتي شناسکي
1

Searching for a Theory of Public Diplomacy
Eytan Gilbon
Constructivism
4
Wendt
2
3

رابطککعاي مککيبينککد و بککع عوامککل فکککري ماننککد فرهنککگ و هنجککار بهککا مککيدهککد
(مشيرزاده .)122 :1131،سازهانگاري از طريق رهيافت سياست هويت تمش مکيکنکد
تا چگونگي نقش و تأثير اجتماعات بيناالذهاني مانند ناسيوناليسم ،قوميکت ،مکذهب،
جنسککيت و نککژاد را در سياسککت بککينالملککل و سياسککت خککارجي توضککيح دهککد
( .)Gergen,2001اهميت موضوعهاي هويتي از جملکع هنجارهکا ،ايکدههکا و تشککيل
هويت بع اين دليل است کع هويتها بع صورت بالقوه بخشي از رويعهاي قوام بخش
کشورها بوده و کنش هاي آنها در داخل و خارج را برميانگيزد (دهقاني فيروزآبکادي،
 .)11 :1183ي

مسولع مهم در هستي شناسکي سکازهانگکاري توجکع بکع هويکتهکاي

اجتماعي است .هويت عبارت است از فهمها و انتظارات در مکورد خکود ککع خکاص
نقش است .هويتها بع گزينشهکاي عقمنکي قکوام مکيدهنکد و الگوهکاي هنجکاري
سياست بين الملل بع آنها شکل ميدهند ( .)Kubalkova,2001هويتهاي اجتماعي در
توليد مي کنند و در ادامع بع تصميمات سياستگذاري شکل ميدهند .هکر کشکوري بکع
وسيلع هويتش شناختع ميشود و اين هويت است کع منکافع ملکي را شککل مکيدهکد
( ،)Howard,2005بنابراين از نظر ونت هويتها اساس منافع ملي هستند.
براساس آنچع گفتع شد ،در کتاب سياست خارجي جمهوري اسممي ايران مکدلي
از سياست خارجي مبتني بر سازه انگاري ارائع شده و بيانگر اين است کع هنجارهکاي
بين االذهاني مشترک در دو سطح داخلي و بينالمللي ،هويت ملي را شکل مکيدهنکد
کع خود باع

ايجاد نقش ملي خاص ميشود و ايکن نقکشهکا در ادامکع منکافع ملکي

خاص را تايين مي کنند و در نتيجع هدايت سياست خارجي را بع دنبکال نکدارد و بکع
رفتار آن شکل ميدهند (دهقاني فيروزآبادي .)13-20 :1183 ،اکنون ميتوان اين مدل
را براي اجراي سياست خارجي عربستان در نظر گرفکت و بکع صکورت نمکودار زيکر
نشان داد.
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رابطع با ساير کنشگران برداشتهاي خاصي از خود نشان ميدهند و منافع خاصکي را
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اين نظريع يکي از نظريعهاي مهم روابط بينالملل اسکت ککع در آن تکمش مکيشکود
مسائل عمدة سياست بين الملل از جملع سياست خارجي کشکورها بررسکي شکود .در
اين مقالع بع بررسي سياست خارجي عربستان در قالکب ديپلماسکي عمکومي پرداختکع
شده است .اين کشور در صدد است تا با برقراري روابط ديپلماتي

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

بع منافع ملي خود دست يابد کع رسيدن بع منافع ملي باع

با ديگر کشکورها

تحقق سياسکت خکارجي

آن ميشود و براي اين کار از هويت و فرهنگ خود استفاده ميکند.
 .1دیپلماسی عمومی
نظام هاي سياسي براي اينکع بتوانند بع منافع اجتماعي خکود در سکطح جهکاني دسکت
پيدا کنند نيازمند برقراري رابطع با ديگر کشورها هستند کع اين يک
است .از ديکدگاه نظريکع سکازه انگکاري يک

سکازه اجتمکاعي

کشکور ،مالکول سکاختارهاي اجتمکاعي

بين االذهاني است .ساختارهاي فکري و هنجاري همانند ساختارهاي مکادي در رابطکن
سياسي بين کشورها اهميت دارند .ازنظر آنها قدرت ،تکوان تأثيرگکذاري بکر ذهکن و
روان افراد است .نگرشهاي ذهني هر کشوري بر شکلگيري قدرت ملي و منکافع آن
کشور مؤثر است ( .)Bigler,2005کشورها براي تأثيرگذاري بکر يککديگر از ابزارهکاي
مختلفي استفاده ميکنند کع ي

نوع آن ديپلماسي 1است کع خود داراي انواع مختلفي

است و در ادامع بع آن پرداختع شده اسکت .ابتکدا نظکامهکاي سياسکي فقکط در سکطح
سياسي با هم ارتباط داشتند کع ديپلماسي سنتي ناميده مکيشکد و ايکن رابطکع توسکط
Diplomacy

1

ديپلمات هاي رسمي مديريت مي شد .از ديپلماسي تااري

مختلفکي صکورت گرفتکع

است .ديپلماسي هنر و فن اداره سياست خارجي ،تنظيم روابط بينالملل و حلوفصل
اختمفات بع شيوه مسالمت آميز است .ديپلماسي حتي مترادف با مذاکره ،نيز بيان شده
است (آشوري.)123:1182،
ديپلماسي را بع دو نوع رسمي و غير رسمي تقسيم ميکنند .ديپلماسي عمومي
نککوعي ديپلماسککي غيککر رسککمي محسککوب مککيشککود .نککوع اول ديپلماسککي توسککط
وزارتخانعهاي خارجع اجرا مي شود و تنها رابطن صرف دولتها با يکديگر است و از
مجراي کارگزاران رسمي ميگذرد« .مک

کلکن» 1مشکاور ديپلماسکي عمکومي وزارت

خارجع آمريکا ،ديپلماسي سنتي را اساسکا «ديپلماسکي کشکور بکع کشکور» مکيدانکد و
ميگويد« :ديپلماسي سنتي عمدتا بر تمشهاي مقامات رسمي ي

کشکور بکعمنظکور

نفوذ بر مقامات رسمي کشوري ديگر ،براي اتخاذ مواضکاي خکاص ،متمرککز اسکت»
 .1-3معنایابی دیپلماسی عمومی
اين مفهوم در حوزه روابط بينالملل از دهع  1320بکراي توصکي

جنبکعهکاي جديکد
2

ديپلماسي بين المللي راي شد .ايکن اصکطمد در  1322توسکط «آلمونکد گوليکون» -
رئيس مدرسن حقوق و ديپلماسي فلچر 1در دانشگاه تافتز 1در آمريکا -بع ککار گرفتکع
شد .او ديپلماسي عمومي 2را علت و مالول نگاهها و ديدگاههاي عمومي ،کع طراحي
و اجراي سياست خارجي را تحتالشااع قرار مکيدهنکد مارفکي مکيکنکد (آشکنا و
جافري .)1 :1182از جملع تااري
ملي ي

ديپلماسي عمومي ،ارتباطات ماطکوف بکع منکافع

کشور از طريق ارتباط با مردم خکارج از مرزهکاي جغرافيکايي اسکت(اخوان

کاظمي .)11 :1131،اين واژه جديد کع براي اولين بار در سال  1322بکار گرفتع شکد
فرآيندي بود کع در آن بازيگران بينالمللي بع دنبال تحقق اهکداف سياسکت خکارجي
1

McClellan
Almond Gullion
3
Fletcher School of low and Diplomacy
4
Tufts University
5
Public Diplomacy
2
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(آشنا و جافري.)2:1182 ،
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خود از طريق جذب کردن مردم خارجي و افککار عمکومي

بودنکد(Cull, 2008: 34-

 .)35درواقع مجموعع اي از سازوکارهايي است کع بکع واسکطن آن ،سياسکت خکارجي
ي

کشور براي عامع مردم آشکار مي شود .بع اين مانا کع مردم هدف اصلي هستند و

بايد اطمعات را بع آنها منتقل کرد .همچنين افرادي مانند «ميل کاکس»« ،پل شکار »
و «جين بيگلر» ديپلماسکي عمکومي را تاريک
عمومي همچنين مي تواند شکامل بحک
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ککردهانکد ( .)Bigler,2005ديپلماسکي

ميکان فکردي و مکذاکره بکين ديپلمکاتهکاي

حرفعاي در زمينعهاي گوناگون از جملع فرهنگي و آموزشي باشکد(
 .)609از مجموع تااري

L’Etang, 2009:

اين نظريعپردازان سياست خارجي ،ميتوان بکع ايکن نتيجکع

رسيد کع ديپلماسي عمومي مکمل ديپلماسي سنتي است و تمش يک

دولکت اسکت

براي درک ارتباط و نفوذ در افکار عمومي کشورهاي هدف ،براي تحکيم منکافع ملکي
کشور خود .يکي از مهم ترين مسائل در ديپلماسي عمومي بکع دسکت آوردن اعتمکاد

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

افکار عمومي است .ديپلماسي عمومي تغيير گسکترده ديپلماسکي از دولکت بکع درون
ملتهاست؛ چون ارتباطش را با اليعهاي دروني جاماع هکدف ککع مکردم و نهادهکاي
اجتماعي هستند گسترش مي دهد .بر اين اساس ديپلماسي عمومي را ميتکوان بکع دو
نوع سنتي و نوين تقسيم کرد .در ديپلماسي سنتي حزور دولت آشکار است و دولت
محور محسوب مي شود درصورتيکع ديپلماسي نوين مردم هکم فااالنکع در سياسکت
مشارکت دارند(مبيني مقدس و عبدسرمدي .)103 :1132 ،ديپلماسي عمکومي در قکرن
 21در حال افزايش است ،چراکع اين نکوع از ديپلماسکي تنهکا راه مقابلکع بکا افکزايش
تروريسم ،تخريب محيطزيست  ،گسترش بيماريها و بيثبکاتي مکالي اسکت ،ککع بکا
همکاري نزدي

ميان دولتها ،سازمانهاي غيردولتي و افراد ايجاد ميشود(

Gilbon,

.)2008: 58-59
 .1-2ابزارهاي دیپلماسی عمومی
ديپلماسي عمومي براي نفکوذ در افککار عمکومي و تأثيرگکذاري بکر آنهکا از ابزارهکاي
مختلفي استفاده مي کند مانند رسانع ،برند ملي ،بازيگران سياست خکارجي و تبکادالت
فرهنگي و آموزشي کع در ادامع نوشتار هرکدام از آنها جداگانع بررسي خواهد شد.

 .1-2-3رسانه و دیپلماسی عمومی :3اصلي ترين ابکزار ديپلماسکي عمکومي رسکانع
است کع هر چقدر قدرت و تنوع آن بيشکتر باشکد تأثيرگکذاري آن نيکز بيشکتر اسکت.
امروزه با توجع بع گسترش وسايل ارتباطي از قبيل ماهواره ،اينترنکت ،تلفکن همکراه و
نيز فراگيري اسکتفاده از ايکن وسکايل در تمکامي جوامکع و اقشکار گونکاگون مردمکي،
رسانعها سهم بسيار مؤثري را براي شکلدهي عقايد و جهتدهي بع افکار عمومي در
اختيار دارند (.)McClellan, 2004
نماد بارز عصر اطمعات ،شبکع متشکل از رايانعهاي بهم پيوستع در سراسر جهان
ک اينترنت ک ميباشد .اينترنت رشديافتعترين ابزار ارتباطي جهان بوده کع بکع صکورت
ماجزه آسا بر همن زواياي زندگي انسان امروزه نفوذ دارد (گنجکيدوسکت.)8 :1187 ،
رمز اساسي تحوالت ديپلماسي در عصر اطمعات را نيز بايد در رابطع تنگاتنکگ ايکن
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نهاد با دو عنصر اطمعات و ارتباطات دانست .در عرصع روابط بينالملل و در دنيکاي
(کوهکن.)23 :1130 ،
 .1-2-2برند (سمبل سازي) ملی :2از جملع مسکائل مکورد توجکع امکروزه کشکورها
سمبل ملي است .برندينگ در واقع هويت سازي توسط ي

کشور است ککع نيازمنکد

مشروعيت و حمايت مردمي است .اين ايده کشوري را از کشور ديگر متمايز ميکنکد
و تمش کشورها براي تقويت جنبع مثبت هويت سازي اسکت .ايکن بحک

مکيتوانکد

کشور بع چع چيزي ماکروف شکده و يک

عممکت و

گوياي اين مسولع باشد کع ي

سمبل خاص چگونع مي تواند بيانگر هويت ي

کشور باشد؟ سمبلسکازي بکع دنبکال

تأثيرگذاري بر افکار عمومي ميباشد و البتع بيشتر نگاه بکع خکارج دارد تکا داخکل .در
صورتي سمبل سازي بع موفقيت مي رسد کع ديدي بلند مکدت نسکبت بکع آن وجکود
داشتع باشد و موضوعي با دستاوردهاي روزانع تلقي نشکود (هاديکان.)12-11 :1188 ،
سرياکو و کرامول تأکيد مي کنند کع روند برندسازي بع تقويت ديپلماسي منجکر شکده

Media
Nation symbol

1
2
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ديپلماسي ،اطمعات و ارتباطات نقش محوري مشترک و جدا ناپذير از يکديگر دارند

بع توساع داخلي و همگرايي موفقيت آميز در تمکامي سکطود جاماکع جهکاني کمک
ميکند .برندسازي ي
صادرات ي

کشور باع

ثبات سرمايعگذاري ،گردشکگري و ارزش نهکايي

کشور مي شود کع اينها از جملع مهمترين محورهاي برنکد ملکي هسکتند

(فيروزي.)11-12 :1130 ،
 .1-2-1بازیگران سیاست خارجی :3ديپلماسي عمومي حاصل سکازگاري و انطبکاق
ميککان اق کدامات بککازيگران دولتککي و غيککر دولتککي ،ارزشهککاي سياسککت خککارجي و
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اولويت هاي دولت است .در اين ديپلماسکي تأکيکد زيکادي بکر ترکيکب فااليکتهکاي
بازيگران دولتي و غيردولتي و بخش خصوصکي مکيشکود .بخکش خصوصکي طيک
وسياي از شرکتها و سازمان هکاي غيردولتکي تکا افکراد و کارشناسکان ککع در سکطح
جهاني مطرد هستند را در بر ميگيرد (هاديان.)11 -11 :1188 ،
 .1-2-4تبادالت فرهنگی و آموزشی :2از طريکق برنامکعهکايي ماننکد تبکادل اسکاتيد

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

دانشگاهي و دانشجويان ،مبادالت کمسي

آموزش زبان ،کم هاي مالي يا سکازماني

بع دانشگاه ها و نخبگان ،دعوت از هنرمندان و نخبگان و ديگکر مکوارد مشکابع تکمش
مي شود تا ضمن ارائع تصويري مثبت از کشور مورد نظکر ،نکوعي نزديککي و قرابکت
فکري و اعتقادي بين گروههاي هدف با اهداف و سياستهاي اين کشور ايجاد شکود
(اخوان کاظمي و عزيزي)3 :1183 ،
 .1-2-5انتشار کتب و نشرریات :1سکاليانع هکزاران کتکاب و نشکريع بکع زبکانهکاي
گوناگون توسط دستگاه ديپلماسي عمومي کشورهاي مختل
افکار عمومي جوامع هدف و اثر گذاري بر آنها چا

در جهت شکلدهي بکع

و منتشکر مکيشکود .همچنکين

فيلم هاي سينمايي ،تلويزيوني ،نشريات اينترنتي و وب نوشتعها در خدمت ديپلماسکي
عمومي هستند (اخوان کاظمي و عزيزي.)10 :1183 ،

1

Foreign policy actors
Educational and cultural exchanges
3
Publication of books an periodical
2

 .4دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان
پس از بيان ماناي مورد نظر از مفهوم ديپلماسي عمومي و ابزارهکاي گونکاگون مکورد
استفاده در آن حوزه ،اين موضوع اهميت مکييابکد ککع آنهکا را در چکارچوب کشکور
عربستان ساودي مورد بررسي قرار دهيم و با ابزارهاي ديپلماسکي عمکومي عربسکتان
آشنا شويم و بررسي کنيم کع آيا عربستان با اسکتفاده از آنهکا توانسکتع در رسکيدن بکع
اهداف سياست خارجي خود موفق باشد يا خير؟ تظاهر بع اسکممي بکودن مهمتکرين
پايع ديپلماسي عمومي عربستان ساودي است کع بر دو رکن حرمين شکريفين و حک
قرار دارد .عربستان از وهابيت نيز بع عنکوان ابکزار ديپلماسکي عمکومي خکود اسکتفاده
مي کند و آن را بر اسکاس مکدارس مکذهبي وهابيکت ،رسکانع و سکازمان رابکط الاکالم
االسممي دنبال ميکند.
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ويژگي ها و شرايط اقليمي در پيشبرد اهداف و منافع ملي و شکلگيکري سياسکت
ابزارهاي سياست خارجي قرار گيرد ،بنابراين ضروري است بع وضکايت ژئوپوليتيک
عربستان اشاره کوتاهي شود.
عربستان ساودي بزرگترين کشور در غرب آسيا اسکت .ايکن کشکور ککع بخکش
عمده شبع جزيره عربستان را در برگرفتعاست ،از شمال بکا عکراق ،اردن و کويکت ،از
شرق با امارات متحده عربي ،قطر و خلي فارس ،از جنوب شرق با عمکان ،از سکوي
جنوب با يمن و از سوي غرب با درياي سرخ هممرز است .جايگاههکاي مهکم دينکي
مسلمانان همچون کابع ،مسجد پيامبر و آرامگاه پيامبر اسمم در اين کشور جاي
پادشاهي عربستان ساودي در سال  1312توسط مل
شد .عربستان ساودي ي

دارد.

عبدالازيز بن ساود پايعگذاري

سلطنت مطلقع است .عربستان خکود را کشکوري اسکممي

مارفي مي کند و بع شدت تحت تأثير وهابيت است .ايکن کشکور محکل تولکد اسکمم
است .عربستان ساودي از بزرگترين توليدکنندگان و صادرکنندگان نفکت دنيکا اسکت.
اين کشور بيشترين ذخاير نفت جهان را داراست کع اين ذخاير بع شککل عمکدهاي در
استان شرقي متمرکز شدهاند .نفکت و مشکتقات آن ٪32 ،از صکادرات و  ٪70درآمکد
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خارجي هر کشوري نقش اساسي دارد و در صورت مساعد بودن مکيتوانکد يککي از

دولت را تشکيل ميدهد ( .)World Bank,2014ثروت نفت باع

تبديل ايکن کشکور

سلطنتي -بياباني بع يککي از ثروتمنکدترين کشکورهاي دنيکا شکده اسکت .درآمکدهاي
گسترده نفتي سبب مدرنيزه شدن سريع کشکور و ايجکاد دولکت رفکاه شکد .عربسکتان
همچنين داراي ششمين ذخاير گاز طبياي بزرگ جهان است.
 .4-3مفهوم یابی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان :هویت
عربستان ساودي يکي ازمهمترين دولتهاي هويتي منطقع خاورميانع است کع انديشع
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وهابيت نقش زيادي در فرآيند تشکيل و تداوم حيات سياسي آن کشکور داشکتع و در
حال حاضر مهم ترين منبع مشروعيت مذهبي رژيم آن کشوراست .محققان در فرآينکد
تشکيل دولت ساودي بر دو عنصر نيروي نظامي (زور -جهاد) و آئين وهابيت تأکيد
ميکنند؛ چنکان ککع «ويليکام اوچسکن والکد» اعتقکاد دارد ککع ترکيکب قکدرت نظکامي
ساوديها با آموزههاي مذهبي عبدالوهاب ،دو عنصري بودند کع عبکدالازيز توانسکت

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

با توسل بع آن بسياري از قبايل عربستان را تحکت يک

حاکميکت درآورد (عطکايي و

منصوريمقدم.)12 :1132،
اما اهميت عنصر وهابيت بع حدي است کع برخي از نويسندگان براي آن اهميکت
دوچنداني قائلند .بع عنوان مثال ،الرشيد ماتقد است ککع اجبکار و اسکتفاده از نيکروي
نظامي بع تنهايي گسترش سرزميني ساوديها را تزمين نميکرد ،بلکع ميبايست بکع
نقش وهابيسم در اين خصوص اشاره شود« :وهابيسم از ي

طرف ،انگيکزه جديکدي

براي تمرکزگرايي سياسي فراهم کرده بود؛ زيرا اهميت جهاد در آمکوزههکاي وهکابي،
اشغال سرزمين هاي اسممي را امکانپذير مي ساخت .گسکترش آئکين وهابيکت ،پکاک
کردن عربستان از اشکال غير ارتدکسي مذهبي و قدرت بخشيدن بع شريات در ميکان
جاماع عرب ،از خواستع هاي اساسي جنبش وهابي بود .وهابيسم رهبکري سکاودي را
بع ابزاري جديد مجهز ساخت کع براي انسجام و توساع حاکميت سکاوديهکا بسکيار
اساسي بود (عطايي و منصوري مقکدم .)12 -12 :1132 ،بنکابراين ،چنکان ککع بيشکتر
نويسندگان اعتقاد دارند ،مذهب مهمترين عامل تأثيرگذار داخلي در تشککيل و تکداوم
دولت ساودي و بدون ش

يکي از مهمتکرين مؤلفکعهکاي هکويتي دولکت عربسکتان

ساودي است و مذهب در اين کشور داراي مؤلفعهايي ميباشد ککع هکويتي ممتکاز و
متمايز بع اين کشور بخشيده است کع ميتوان ازجملن آنها بع اماکن مذهبي چون خانع
خدا و مدينن النبي و مذهب سلفي گري وهابيت اشاره کرد کع تأثير بسکيار زيکادي بکر
تصميمات سياست خارجي در عربسکتان دارنکد .بکراي نمونکع مکيتکوان بکع حمايکت
عربستان از گروههاي سلفي در سوريع اشاره کرد کع ريشع در هويت اين کشور دارد.
بنابراين در انتها ميتوان اين گونع بيان کرد کع عربستان بر اسکاس مؤلفکع مکذهبي
داراي ي

هويت بر ساختع ايدئولوژيکي است کع در مشروعيت بخشي بع حکومکت

حاکم اين کشور نقش مهمي ايفا ميکند و بر همين اسکاس ،هويکت ايکدئولوژيکي در
تصميم سازي سياست خارجي بسيار مهم تلقي ميشود؛ پس در اين راسکتا اسکت ککع
کشور عربستان از ابزارهاي ديپلماسي عمومي نيز براي دسکتيابي بکع اهکداف سياسکت
خارجي ايدئولوژي

محور (برساختع هويتي) خود استفاده مينمايد.

عربستان همانند کشورهاي ديگکر در صکدد جکذب افککار عمکومي بکع خکود اسکت.
ديپلماسي عمومي عربستان مبتني بر چند باد است؛ اسمم و عربيت در مرحلع اول و
در مرحلع باد ثروت و پيشرفت .در حوزه اسمم کع موضکوع مقالکع حاضکر را در بکر
ميگيرد ،دولت عربستان ساودي از ابزار حرمين شريفين و وهابيت استفاده مکيکنکد.
عربستان در خصوص حرمين شري

بر حک و ککار رسکانعاي متککي اسکت و بکراي

وهابيت ،مدارس مذهبي وهابي و سازمان رابط الاالم السکممي بکع کمک

ديپلماسکي

عمومي عربستان مي آيند .ابزار رسانع در اين بخش نيز بسيار مؤثر است .خمصع ايکن
مطالب در نمودار شماره  2قابل مشاهده است.
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نمودار  -2ابزارهاي دیپلماسی عربستان در سیاست خارجی

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

 .4-2-3حرمین شریف
دولت عربستان ساودي براي اينکع خود را در جايگاه رهبري جهان اسمم و نگهبکان
شهرهاي مقدس مکع و مدينع (خادم حرمين شريفين) کع محل تولد اسمم بوده است،
مارفي کند نشستهايي بين سران دولکتهکا و کشکورهاي اسکممي در مککع برگکزار
ميکند .از جملع اين نشستها در 22رمزان  1111مصادف با ( 22مرداد )1131بکوده
است ،کع با توجع بع تاريخ و مکان در نظر گرفتکع شکده ککامم نمکادين بکود (سکايت
وزارت خارجع آمريکا .)2011 ،ر فتارهايي از اين قبيل کع جنبع نمادين دارد را نمودي
از برندينگ و سمبل سازي در عرصع سياست خارجي ميتکوان بکع حسکاب آورد ککع
گفتع شد يکي از ابزارهاي ديپلماسکي عمکومي بکراي تأثيرگکذاري در افککار عمکومي
است .حرمين شري

ميتواند نمادي از هويت اسممي ک عربي براي اين کشور باشد.

اداره حرمين شري

عمده وزارت ح و شوونات اسکممي

(مکع و مدينع) از وظاي

عربستان ساودي است.
مهمترين عوامل در سياسکت خکارجي کشکور عربسکتان سکاودي وجکود حکرمين
شري

است کع بع خاطر ميزباني مسلمانان امتيازهکاي سياسکي و مانکوي بسکياري را

کسب مي نمايد .همچنين بکا اسکتفاده از ثکروت فکراوان خکود کشکورهاي کوچک
ضاي

و

منطقع را از طريق حمايتهاي اقتصادي زير چتر خود قرار داده ککع ايکن امکر

همواره پشتيبان ديپلماسي عربستان بوده است .گسترش روابط ديپلماتي

اين کشکور

ناشي از افزايش قدرت اقتصادي و بکع تبکع آن نفکوذ سياسکي بکع منظکور حمايکت از
سياستهاي جهاني بلوک غرب بع خصوص آمريکا است (حسني سادي.)2 :1183 ،
وجود اماکن شري
بيش از ي

در عربستان سبب توجع همع کشورهاي اسکممي و جمايکت

ميليارد نفري مسلمانان جهان بع اين کشور شده است .همين مسولع سبب

مي شود همع اين جمايت کثير نام عربستان را شنيده و با آن آشنا شوند .ايکن امکر در
حوزه ديپلماسي عمومي ي

مزيت بالقوه بسيار فراوان محسوب ميشود.

دولت ساودي از وجود حرمين شري

در خکاک عربسکتان دو اسکتفاده متفکاوت

ميکند :نخست کسب عنوان خادمالحرمين بودن براي دولکت سکاودي و حکاکم ايکن
 .3-3-2-2خادم حرمین شریفین
خادم حرمين شريفين لفظي تاريخي است ککع اولکين بکار توسکط سکمطين ايوبيکان،
سمطين مملوک مصر و سمطين عثماني بع کار رفت .اين لفظ در زمان حاضر توسط
شاهان کنوني ساودي نيز احيا شده است .امروزه اين لقب بيش از همکع يکادآور شکاه
ساودي عربستان در نقش محافظ مقدسترين مساجد اسممي -مسجد الحرام در مکع
و مسجد النبي در مدينع  -است .اين عنوان بع طور سنتي بع خليفع تالق داشتع

است.

فهد بن عبدالازيز ،پادشاه اسبق ساودي ،در  1382براي اولکين بکار ايکن لقکب را
اختيار کرد .او لفظ «واالحزرت» را با «خادم الحرمين الشريفين» جايگزين ککرد .شکاه
سابق ،عبداهلل بن عبدالازيز پس از درگذشت مل

فهد ،اين لقب را در  2002بکع ککار

برد .از نظر آنها ،خادم الحرمين الشريفين بع دليل مکانت و وزانتش حق خود ميدانکد
کع در کليع امور جهان اسمم دخالت کند.
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کشور و دوم در مورد ح کع در ادامع بع آنها اشاره ميشود.
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 .2-3-2-5حج
بع د ليل اهميتي کع ح بين مسلمانان جهان دارد ،حاکمان ساودي وزارتخانع مستقلي
بع نام ح تشکيل داده اند کع وظيفن اساسي آن رسکيدگي بکع مسکائل حک و حجکاج
است .همع علما و دانشمندان وهابي بايد آمادگي کامل براي برگزاري مراسکم حک را
داشتع و احکام و پرسشهاي شکرعي حاجيکان را طبکق آئکين وهابيکت پاسکخ دهنکد
(جافري .)2 :1182 ،وزير ح عربستان در گفتگوي کانال يک
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اظهار داشت « :مل

تلويزيکون عربسکتان

عبداهلل ،آباداني حرمين شريفين ،توساع مکع مکرمع و مدينع منوره

را در رأس اولويت هاي خود قرار داده و تمام امکانکات مکالي و انسکاني عربسکتان را
براي خدمت بع حرمين شريفين و مکان مقدس بع کار گرفتع اسکت» .او همچنکين بکع
دستور مل

عبداهلل براي افتتاد مرحلع نخست پروژه توساع صحن طواف اشاره ککرد

کع در اين مرحلع گنجايش حدود  120هزار نفر حاجي و هنگام پايان پروژه بکع يک

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

ميليون نفر خواهد رسيد (لبي .)1132،
با فراهمسازي اين امکانات براي حجاج خانع خکدا مکيتکوان گفکت تکا حکدودي
عربستان مي تواند باع

رضايت زائرين شکده و نکوعي چهکرهاي خکوب از خکود در

عرصع سياست خارجي ايجاد کند .از جملع ديگر هزينکعهکايي ککع توسکط آل سکاود
انجام شده ،برداشتن بيش از  %30از ساختمانهکاي اطکراف کابکع بکراي توسکاع دادن
محل هاي نماز در مسجدالحرام است کع درقسمت شمال و شکمال غکرب کابکع قکرار
دارند و طرد ساخت بزرگترين نمازخانع جهان است .هزينع سکاخت ايکن نمازخانکع
حدود  80ميليارد ريال ساودي برآورد شده است کع در نوع خود ي

طرد بکينظيکر

بع شمار مي رود .براي تکميل اين طرد بيش از  2000زمين از زمينهاي اطراف مککع
کع روزي هتل ،آپارتمان و يا خانع هاي قديمي بودند از صاحبان آنها خريداري شده و
براي اين طرد بع کار گرفتع مي شوند .با اضافع شدن اين زمينها مساحت کلي مسجد
 800هزار مترمربع خواهد شد (شفقنا.)1131 ،
مسووالن عربستاني از  10سال پيش تخريب آثار اسممي و تاريخي مکع مکرمع را
آغاز کرد ند؛ بع عنوان مثال خانع محل تولد حزرت محمد (ص) را تبديل بع کتابخانع

عمومي کردند و خانع همسر ايشکان خديجکع (س) را تخريکب ککرده و بکع جکاي آن
سرويس هاي بهداشتي عمومي ساختند .ميادين جنگکي دوران صکدر اسکمم از جملکع
محل وقوع جنگ بدر نيز بع پارکينگ تبديل شده است .مسووالن ساودي تخريب آثار
اسممي و تاريخي را با ادعاي «لزوم توساع صنات گردشگري ديني» توجيع ميکننکد؛
چرا کع اين صنات درآمدهاي بسيار کمني را براي آنها بع همراه داشتع کع هر سال بر
ميزان آن افزوده ميشود .مقامات ساودي مدعي هستند اين تغييرات بخشي از پروژه
نوسازي شهر و بع نفع حجاج است (شفقنا .)1132 ،صکنات گردشکگري و توريسکم
اقتصاد بسياري از کشورها را تأمين ميکند اما عربستان با وجود درآمد اقتصکادي بکاال
از طريق نفت ،بع دليل وجکود مککع و مدينکع در صکدد توسکاع روز بکع روز صکنات
جهانگردي و توريسم خود براي زائران است تا بکا ورود حجکاج از منکاطق مختلک
جهان فرهنگ خود را اشاعع داده و بع اهداف گفتع شکده خکود در سياسکت خکارجي
براي نمونع در  2012زائران ح تمتع  1ميليون و  100هکزار نفکر بودنکد .از ايکن
تاداد  1ميليون و  700هزار زائر خارجي بودنکد ککع  22ميليکارد ريکال سکاودي (12
ميليارد و 200ميليون دالر) سود عايد اين کشور کردند .اين رقم در مقايسع بکا درآمکد
سال  ،2011حدود  10درصکد افکزايش داشکتع اسکت ککع حکدود  1درصکد از توليکد
ناخالص داخلي اين کشور را شامل مي شود .بر اسکاس آمارهکاي گردشکگري دولکت
عربستان در مجموع  12ميليون زائر مسلمان از سراسر جهان بکراي برگکزاري مراسکم
ح تمتع و مراسم ح عمره در اين سال بع عربستان سفر کردهاند .براساس آمارهاي
بان

جهاني ،عربستان ساودي سکاليانع ککم و بکيش  10ميليکارد دالر از موسکم حک

درآمد (ناخالص) کسب ميکند .عربستان کع هم اکنون بکع طکور متوسکط روزانکع 3/2
ميليون بشکع نفت خام توليد و از اين ميزان حکدود  2/2ميليکون بشککع آن را صکادر
ميکند ،ساليانع پذيراني  22ميليون زائر از کشورهاي مختل

اسممي است کع از ايکن

تاداد ،بيش از  2ميليون زائر مربوط بع ح تمتع است (سايت وزارت ح عربسکتان،
.)1132
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 .2-2-5وهابیت
در سال  272هجري قمري مصادف با سال تولد ابکن تيميکع ،دوره جديکدي از تفککر
بازگشت بع سل

صالح آغاز شد .ابن تيميع بع شدت مدافع نظريع بازگشکت بکود .او

شيايان را در کنار قرمطي ها و ملحدان قرار داده است اما بع شدت توسط علماي اهل
تسنن مورد هجوم قرار ميگيرد و توسط همانهکا زنکداني و کشکتع مکيشکود .باکدها
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محمد بن عبدالوهاب نظريات ابن تيميع را عملياتي ميکند (توکلي.)1 :1130 ،
محمد بن عبدالوهاب در سال  1112در شهر عيينع از توابع نجد عربستان بکع دنيکا
آمد .در جواني مطالبي بع زبان ميآورد کع نشکانگر انحکراف فککري او بکود .بسکياري
ماتقدند او از آغاز در انديشع رهبري بود و سرانجام بر همين اساس آيين وهابيکت را
پايع گکذاري ککرد .از ايکن راه بکع تکفيکر فکرق اسکممي پرداخکت و بکر مبنکاي روش

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

بدعتگذاران و فرقع سازان ،ديگر مسلمانان را جاهل و مشرک ناميد .در قرن دوازدهم
( )1127افکارش را از منطقن نجد کع از تمدن و فرهنگ بيبهکره بکود بکا حمايکت آل
ساود و پشتيباني قدرتهاي استامارگر بع ديگر مناطق حجکاز گسکترش داد .پيکروان
وهابيت خود را «موحدون» مي خوانند ،نامي کع بع تأکيد آنها بر قدرت مطلق خداونکد
يکتا و اصل توحيد اشاره دارد .آنها هر عملي را کع اشارهاي بکع چنکد خکدايي داشکتع
باشد مانند زيارت قبکور و تقکديس برخکي افکراد را ممنکوع مکيداننکد ،بازگشکت بکع
آموزههاي اصيل اسمم کع در قرآن و حدي

(سنت پيامبر) آمده را تبليغ کرده و با هر

نوع بدعتي مخالفت ميکنند (سبحاني.)8-3 :1181 ،
وهابيت ادعاهايي را مطرد مي کنند کع بر خمف باور حنبلي است از جملع :طرد
جسمانيت براي خدا ،ممنوعيت زيارت مزار نبي مکرم (ص) ،تخريب امکاکن مقکدس
و رد فزايل حزرت علي (ع) ،تکفير ديگر مسکلمانان ،ريخکتن خکون بکيگناهکان و
غارت اموال مسلمانان و جنايتهاي بيشمار ديگر ککع تحکت شکاار توحيکد نکاب و
زدودن شرک مرتکب ميشوند (منجزي ،بي تا.)2 :

از اقدامات وهابيون کشتار زائران حرم امن الهي و حرم نبوي اسکت ازجملکع :کشکتار
حجاج يمني در  ،1111قتل عام حجاج مصري در منا در سال  ،1111کشکتار حجکاج
ايراني در سال  1122و حملع بع حجاج بحکرين در مهرمکاه سکال ،1182بکع شکهادت
رساندن  1200تن از شيايان عزادار امام موسي کاظم (ع) با پخش غکذاي مسکموم در
اطراف حرم آن امام .جنايات وهابيون نع تنها در عربستان بلککع در کشکورهاي ديگکر
نيز رخ داده از جملع قتل عام شيايان شهر کابل در شهريور  1172و قتل عام شکيايان
عزادار قندهار در عاشوراي ( 1227منجزي ،بيتا.)11-11 :
باد از شناخت اجمالي از انديشع وهابيت کع از آئينهاي افراطي هستند نياز است
تا ابزارهاي ديپلماسي عمومي کع آنهکا بکراي اشکاعع انديشکع خکود و نفکوذ در افککار
عمومي استفاده مي کنند شناختع شود .از جملع اين ابزارها عبارتند از :مدارس مذهبي،
رسانعها و سازمانهاي اجتماعي.
براساس اين ابزار عربستان هرگونع تحقيق و پژوهش کع بع تبليغ حکومت سکاودي و
آيين وهابيت منجر شود را مورد حمايت قرار ميدهد و هرگونع تحقيق کع با مکذاهب
ديگر موافق باشد را طرد ميکند .روز بع روز مراکز آموزشي وهابيت در حال افکزايش
است .مهمترين دانشگاههايي کع توسط وهابيت اداره مي شوند شامل :دانشگاه اسممي
در مدينع ،ابن ساود در رياض و دانشکده شريات در دانشگاه مل

عبکدالازيز اسکت

( .) Al-Shariffeb,2014همچنين مراکز علمي مروج وهابيت شامل مرککز تحقيقکات و
مطالاات اسممي مل

فيصل ،مل

عبکدالازيز و دبيرخانکع عکرب بکراي آمکوزش در

کشورهاي خلي فارس است .کتابخانعهاي عربستان مجهز بع کتب تبليغي وهابيکت و
عقايد بزرگان آنان است .حوزههاي علمي -ديني عربستان بع شکل دانشگاهي تکامکل
يافتع است بع گونعاي کع با ترب يت مبلغکان مکذهبي داخلکي و خکارجي ،مکروج آيکين
وهابيت هستند .وهابيون همچنين قرآن هايي با ترجمع تحري

شکده چکا

و منتشکر

مي کنند و بع خصوص در ايام ح آنها را در ميان مسلمانان توزيع ميکننکد (حسکني
سادي .)2-1 :1183،ازجملن ديگر آموزش هاي آنها ،آموزش نفرت است کع ميتواند

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة سوم ،پاییز 3131

 .3-2-2-2مدارس مذهبی

552

نسبت بع شيايان باشد و براي اين کار علماي وهابي را بععنکوان مفتکيهکايي ککع بکع
زبانهاي مختل

آشنا هستند بع مراکز آموزشي ميفرستند.

بنياد اسممي الحرمين از ديگر سازمانهاي آموزشي است کع در اوايل دهکع 1330
در عربستان آغاز بع کار نمود .هدف اوليع اين بنياد گسترش وهابيت از طريق حمايت
از آموزش هاي مذهبي ،احداث مساجد و اجراي پروژههاي بشکردوسکتانع در سراسکر
جهان ،بع ويژه در کشورهاي اسممي بوده است .ايکن بنيکاد بکيش از  1100مسکجد و
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مرکز اسممي را در کشورهاي مختل

ايجاد نموده است .اين بنياد در طرحي بيش از

 1000مفتي آموزش ديد ه وهابي را براي تبليغ بع اين مساجد و مراکز اسممي گسکيل
داشتع است تا بع تبليغ اسکمم وهکابي بپردازنکد .بکراي ايکن ککار عربسکتان بيشکتر در
کشورهايي با اقتصاد ضاي

نفوذ ميکند از جملع در پاکستان و کشکورهکاي جنکوب

شرقي آسيا بع علت دارا بودن جمايت عظيمکي از مسکلمانان ،مقصکد مناسکبي بکراي

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

اجرايي نمودن اين هدف است (.)Khalaf,2014
 .2-2-2-5ابزار رسانه
وهابيت با تشويق و گاه تهديد نويسندگان و عمال خود بع تکدوين کتکاب و مجکمت
با تيراژ باال اقدام کرده و در تمامي نقاط دنيا آنها را توزيکع مکيکنکد .از جملکع ديگکر
کارهاي اين گروه ،نوشتن کتاب در مورد عقايد خود و چا

آن با نام ديگکران اسکت

مانند کتاب «الشياعَ والتصحيح» بع نام سيد موسي موسکوي .همچنکين مطبوعکاتي بکع
زبان عربي و انگليسي در داخل و خارج منتشر مي شوند کع زير نظر دولکت سکاودي
است .از جملع مجمت و روزنامعهاي الجزيره ،الرياض ،النکدوه ،الکدعوه و خورشکيد
عربي 1است .راديو و تلويزيون نيز زير نظکر دولکت و وزارت اطمعکات برنامکعهکاي
درون مرزي و برون مرزي با زبانهاي مختلک

پخکش مکيکنکد .در حکال حاضکر از

يکهزار و هشتصد شبکع مکاهواره اي فاکال در منطقکع سيصکد شکبکع آن بکراي تبليکغ
وهابيت برنامع سازي شده است مانند شبکع المستقلع و الشارقع ککع منبکر وهابيکت در
ايران هستند .نزدي

بع چهل هزار سايت اينترنتي و چهار هزار وب سايت بع صورت
Arabian Sun

1

شبانع روزي عليع شياع فااليت دارند و بع ه
ميپردازند از جملع اقدام بع ه

کردن سايتهاي مروج فرهنگ تشکيع

کردن سرور «آل البيت» و حدود سيصد سايت شياع

پرداختند .براساس مؤلفع هاي تشکيل دهنده سياسکت خکارجي عربسکتان ،خانکدان آل
ساود قدرت تأثيرگذاري بيشتري بر افکار عمومي کشورهاي عربي زبان دارنکد .يککي
از ابزار ديپلماسي عمومي اين خاندان از طريق شبکع الاربيع تجلي مييابد.
الاربيع نام ي

شبکع خبري عرب زبان است کع در تاريخ  1مارس  2001فااليت

خود را آغاز کرد .اين شبکع در شهر دبي و کشور امارات کنترل ميشکود .بسکياري از
کارشناسان ماتقدند هدف اصلي اين شبکع ،کع در زمينع اخبکار سياسکي ،اقتصکادي و
ورزشي مشغول بع کار است تمرکز بر مسائل مرتبط بکا عربسکتان سکاودي بکوده ،بکع
طوري کع بع نحو غيرمستقيم بع تبليغ و تروي تفکرات سياسي ،اقتصادي و اجتمکاعي
اين کشور ميپردازد .تحليلگران امور بينالملل بر اين باورند کع فرآيند شکلگيکري و
در منطقع خاورميانع است کع با قدرت گرفتن مکتبهاي منطقع دچکار چکالش جکدي
شده است .يکي از داليل ايجاد الاربيع اين است کع در جنگ 22روزه غکزه بکع دليکل
نشان دادن لحظع بع لحظع يورش غير انساني صهيونيستها و کشتار زنان و کودککان،
در صحنع رسانعاي بع خصوص در شبکعها و رسانعهاي جبهع مقاومت فشکار جهکاني
گستردهاي عليع تل آويو بع راه افتاد کع باع

شد نظکام رسکانعاي غکرب بکراي خنثکي

کردن فااليت اين شکبکعهکا بکع فککر ايجکاد شکبکعهکاي خبکري عکرب زبکان بيفتکد.
سرمايع گذاران اصلي الاربيع مرکز پخش خاورميانکع ،گکروه حريکري لبنکان ،عربسکتان
ساودي ،کويت و ديگر کشورهاي اطراف خلي فارس هستند کع جهت پايکعگکذاري
الاربيع  100ميليون دالر هزينع کردند .سهم اصلي اين شکبکع و مجموعکع ام.بکي.سکي
متالق بع مل

فهد وليد ابراهيم و  20درصد از سود آن متالق بع امير عبکدالازيز بکن

فهد فرزند پادشاه سابق عربستان است .وليد ابراهيم گرايش افراطي بع وهابيت دارد و
ضد تفکر شياي است .اين گرايش تا حدي است کع تا بع حال چندين بار با گرد هکم
آوردن گروهي از کارگردانان و نويسندگان عربي نزدي

بع محافل وهابيت طردهايي
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را براي توليد فيلمها و سريالهاي ضکد شکياي اعکمم ککرده اسکت .از جملکع پخکش
سريال «للخطايا ثمن» بود ( .)Buchan,2014برخي ماتقدند سياستهاي الاربيع همسو
با سياستهاي آمريکا و رژيم صهيونيستي در منطقع است .از جملع رقيبان اين شکبکع
عبارتند از :الجزيره ،تلويزيون بيبيسي عربي ،روسيا اليوم و شبکع

الاالم.

. 1-2-2-5تشکیل و تقویت نهادها و سازمانهاي اجتماعی و حکومتی
عربستان ساودي با حمايتهاي مانوي و مکادي از تأسکيس سکازمانهکا و نهکادهکاي
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داخلي و خارجي ،سياست آنها را در جهت تکروي وهابيکت تاريک

ککرده اسکت.

تشکيمت داخلي از قبيل :کبارالالماء ،رابط الاالم االسممي ،وزارت حک و اوقکاف و
ارشاد و شوون اسممي ،مراکز امر بع ماکروف و نهکي از منککر و پلکيس مکذهبي ،ککع
تادادي از اين سازمان ها در کشورهاي مختل

نمايندگي دارند .تشکيمت خارجي از

قبيل :سلفيع شمال آفريقا ،ديوبنديع ،سکپاه صکحابع ،القاعکده ،طالبکان ،جماعکعَ التبليکغ،

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

جماعت االسممي پاکستان و هندوستان ،جنداهلل و غيره هستند(.)Markey,2014
اين سازمان هاي داخلي و خارجي با اقداماتي چون تربيت و ارسال مبلغ ،تامير و
توساع و ساخت مساجد و مدارس ،نشر و ارسال قرآن ،بورسيع دانشجويان بع تکروي
افکار و عقايد و سياستهاي وهابيان ميپردازنکد (حسکني سکادي .)2 -2: 1183 ،در
اينجا سازمان رابط الاالم االسممي بع عنکوان يک

بکازيگر غيردولتکي مکؤثر در نفکوذ

عربستان در افکار عمومي کع نقش زيکادي در گسکترش وهابيکت دارد مکورد بررسکي
واقع شده است.
اين سازمان در سال  1181هجري1322/مکيمدي توسکط ملک

مسکاود در مککع

گشايش يافت کع از قدرتمندترين سازمانها در عربستان است .دو عامل باع

ايجکاد

شخصيت حقوقي براي اين سازمان ميشود -1 :تصريح در سکند مؤسکس مطکابق بکا
دکترين حقوق بينالملل  -2برخورداري از عناصر مبنايي ،نهادي و ابزاري ککع باعک
فااليت اين سازمان در  110کشکور جهکان شکده است(بشکير و سکاادتپکور:1131 ،
 .)177وظاي

اين سازمان شامل :آموزشهاي اسممي ،چا

و توزيع قکرآن و کتکب

اسممي ،آموزش زبان عربي ،کم هاي مالي بع کشورها و اداره مؤسسکعهکاي خيريکع

در سراسر جهان .اکنون نيز وهابيت بر اين سازمان ک کع دفتر مرکزياش در مکع است
ک سيطره دارد .دولت و علماي وهابي ساودي اشراف کاملي بر اين سکازمان دارنکد و
بودجع آن عمدتا از سوي همين دو گروه تأمين ميشکود .شکورايي ککع در ابتکدا ايکن
سازمان را اداره ميککرد ،متشککل از ابوالحسکن نکدوي (از هنکد) ،سکايد رمزکان (از
مصر) ،ابواالعلي مودودي (از پاکستان) و علّال الفاسي (از مراکش) از جملکع حاميکان
جريان هاي گوناگون سلفيع نوين بودند و رياست شورا برعهده مفتي اعظکم عربسکتان
ساودي ،محمد بن ابراهيم آل شيخ ،قرار داشت و محمد سرور الصبّان ،تاجر مککي و
نخستي ن دبيرکل سازمان ،بع شدت از نگرش وهابي دفاع ميکرد و بدين طريق ،نفکوذ
وهابيون در اين سازمان اسممي تأمين شکده بکود .سکران عربسکتان هميشکع در تبرئکع
خويش براي استفاده ابزاري از اين سازمان کوشيدهاند ،امکا شککي نيسکت ککع رابطکع
الاالم منادي تفکرات وهابيت بوده است (.)Smith,2014
رياست شوراي مؤسسان را بر عهده گرفت و در حال حاضر ،عبدالازيز بن عبداهلل آل
شيخ رياست آن را عهدهدار است .اهميت اين سازمان بع حکدي اسکت ککع عزکويت
ناظر در سازمان ملل متحد را براي شرکت در سازمانهاي اقتصادي و اجتمکاعي دارد
و بع عنوان عزو مراقب در سازمان کنفرانس اسکممي ،يونسککو و يونيسک

حزکور

دارد .گر چع در اساسنامع آن ذکر شده کع اين سازمان بينالمللي اسممي براي تکروي
پيام اسمم و تاليم اصول و مباني آن و مبارزه با توطوعهاي ضد اسکممي اسکت و بکع
هيب کشوري تالق ندارد ،بع دليل اينکع 30درصد بودجع آن را عربستان تأمين ميکند،
سياستهاي آن را نيز عربستان مشخص ميکنکد .از آغکاز تأسکيس «رابطکع» ،عالمکان
وهابي خواستار تأسيس ي

شوراي فقهي شده بودند کع وظيفع شرد و بسکط احککام

و قوانين فقهي را ،کع مورد پذيرش جهانياند ،برعهده گيکرد .ايکن مجمکع در 1372م
بوجود آمد کع بع عنوان نماينده رسمي مسلمانان ،با ديگر آکادميهکاي اروپکا و ديگکر
نقاط جهان همکاري داشت.
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اين مؤسسع چندين بنياد و سازمان و موسسع کوچک تکر را نيکز در خکود جکاي داده
است .يکي از زير مجموععهاي رابکط الاکالم االسکممي ،سکازمان بکين المللکي امکداد
بع کم رساني بع کشورهاي

اسممي (هيوع اإلغاثع اإلسمميع الاالميع) است کع موظ

اسممي است .سازمان ديگر بنياد تاليم و تربيت اسممي و ديگر سازمانهاي مشابع با
هدف گسترش وهابيت است .عربستان از طريق بان
بع  12کشور اسممي و عربي کم
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توساع اسممي  77ميليارد ريال

کرد کع باد از آمريکا ،دومکين رتبکع را درکمک -

رساني بع کشورهاي عربي اسممي دارد .رابط الاالم االسممي براي تربيت مبلغکان در
پکيش بکرد اهکداف خکود بکع صکدها دانشکجو از سراسکر جهکان نيکاز داشکت .از بکين
دانشگاههاي هفتگانع عربستان ،سع دانشگاه بزرگ براي آموزش و پژوهش در علکوم
اسممي و عربي بع وجود آمد :الجاماع االسمميع در مدينع منوره ،جاماع االمام محمکد
بن ساود االسمميع در رياض ،جاماع امالقري در مکع مکرمع .در کل اين سکازمان بکع

دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

عنوان يکي از بازيگران سياست خارجي عربستان در راستاي تروي وهابيت و سکلفي
گري در جهان فااليتهايي انجام ميدهد.
نتیجه گیري
با توجع بع اينکع کشورها درصدد دستيابي بع اهداف و منافع ملي خکود در سياسکت
خارجي هستند از ابزارهاي مختلفي استفاده ميکنند کع از جملع اين ابزارها ديپلماسي
عمومي است کع اين نوع ديپلماسي بکرخمف ديپلماسکي رسکمي ککع فقکط مقامکات
کشوري را در بر مي گيرد قصد تکأثير بکر افککار عمکومي را دارد .جايگکاه ديپلماسکي
عمومي را در نظريع سازهانگاري کع بر مفروضعهکاي غيرمکادي تأکيکد دارد مکيتکوان
بررسي کرد .در اين نگاه ،ساختارهاي فکري و هنجاري ي

کشور در روابط سياسکي

آن با جهان اهميت دارد و قدرت هر کشور بع ميکزان توانکايي آن در نفکوذ بکر افککار
عمومي است .بر ايکن اسکاس ،عوامکل غيکر مکادي ماننکد باورهکا و هنجارهکا باعک
شکلدهي بع هويتهاي اجتماعي کشورها مي شود کع بع دنبال آن منافع ملکي توسکط
اين هويتها شکل ميگيرد.

اين نوشتار بع دنبال بررسي نقش و جايگاه ديپلماسکي عمکومي در سياسکت خکارجي
عربستان ساودي بود .بع همين منظور ،پکس از توضکيحاتي دربکاره سکازهانگکاري بکع
عنوان چارچوب نظري و مفهکوم شناسکي ديپلماسکي عمکومي ،پايکعهکاي ديپلماسکي
عمومي در سياست خارجي عربستان سکاودي شکرد داده شکد .در ايکن مانکا ،نظکام
ساودي نگاهي هويتي بع ديپلماسي عمومي دارد و بيشتر تکمشهکاي ايکن کشکور در
حوزه ديپلماسي عمومي بع نظام هويتي آن بر پايع وهابيت برميگردد.
بررسي هاي اين نوشتار نشکان مکي دهکد ديپلماسکي عمکومي عربسکتان در حکوزة
غيرمادي بر پايع اسمم و عربيت بنا شده است .عربستان ساودي با اسکتفاده از مزيکت
وجود حرمين شريفين در خاک اين کشور و فرصت استثنايي برگزاري کنگکره عظکيم
ح در هر سال خود را بع عنوان رهبر جهان اسکمم مارفکي کنکد و توجکع جمايکت
فراوان مسلمانان جهان را بع خود جلب کنکد .ايکن مزيکت جغرافيکايي و تکاريخي بکا
وهابي و سکازمان هکاي اجتمکاعي همکراه شکده تکا بتوانکد بيشکترين اثرگکذاري را بکر
کشورهاي مسلمان داشتع باشد.
بررسيهاي اين پژوهش نشان ميدهکد سکازمان رابکط الاکالم االسکممي و شکبکع
الاربيع بيشترين نقش را در ديپلماسي عمومي عربستان در خکارج از مرزهکايش دارد.
اين سازمان و ديگر سازمان هاي مشابع داخلي و خارجي با اقکداماتي چکون تربيکت و
ارسال مبلغ ،تامير و توساع و ساخت مساجد و مدارس ،نشر و ارسال قرآن ،بورسکيع
دانشجويان بع تروي افکار و عقايد وهابيت و سياستهاي آل ساود ميپردازند.
پول سرشار نفت مهم ترين پشتوانع پيشبرد ديپلماسي عمومي عربسکتان سکاودي
است اما مهمترين عامل موفقيت اين سياست را بايد در پيگيري مجدانکع آن در طکول
قريب بع سي سال گذشتع جستجو کرد .اين فرايند مکداوم سکبب شکده تکا عربسکتان
بتواند جايگاه خود را در ميان کشورهاي عربي و اسکممي ارتقکاء داده و بکع کشکوري
مؤثر در سياستهاي جهاني تبديل شود .البتکع همکانگونکع ککع واضکح اسکت مکمک
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برنامعريزي نرم افزاري گسترش آئين وهابيت با استفاده از رسانعهکا ،مکدارس مکذهبي
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ارزيابي مؤثر بودن در مقايسع با ميزان قدرت و جايگاه رژيم ماننکد آل سکاود تايکين
شده و با کشورهاي هم مشابع خودش مقايسع ميشود.
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