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  گرايي نياز دارد،  سعودي به واقع  عربستان
  20301انداز  نه به چشم

  
در كمپاني نفتـي شـل    يشترپاز مقاله ژيلس فن دن بوكل، كه  اي است نوشتار حاضر خالصه

 2030انداز  چشم ،شناس مشغول به كار بوده است. به اعتقاد نويسنده اين مقاله زمين عنوان به
هاي محمد بن سلمان براي رسيدن به قـدرت در ايـن كشـور     را بايد در سايه تالش سعودي

  توانـد عربسـتان   مي قدم به قدمگرايانه و  اصالحات واقع فقط كه وي معتقد است بررسي نمود.
  ندارد. 2030انداز  چشم اي به بينانه  سعودي را نجات دهد و نگاه خوش

سعودي نقش كليدي در بازار انرژي جهان با دراختيار داشتن   عربستان ،به گفته نويسنده
هـاي نفتـي ايـن كشـور نيـز قيمـت        كند و سياست درصدي در توليد نفت بازي مي دهسهم 

امنيت اين كشور بـه دو ركـن وابسـته اسـت:     دهد.  مي قرار  يرتأثجهاني طالي سياه را تحت 
 ن خـارجي عناصر داخلي و بازيگراصرف خريد پشتيباني كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت 

 اسـت و  درون ايـن كشـور   عناصـر داخلـي   يكي از و دوم نهاد مذهبي وهابيت كه گردد. مي
اطالع نـدارد كـه دوره زمـاني     كسي .به رژيم سعودي را برعهده دارد يده يتمشروعوظيفه 

وشـن  ر حال، ايـن موضـوع كـامالً    بااين .چقدر زمان خواهد بردهاي انرژي  تحول در سياست
  است كه اتكاي صرف به درآمدهاي نفتي ناپايدار است.

 د چنين برشمرده است:كنن مدت تهديد ميكه ثبات اين كشور را در بلندرا امل نويسنده چهار ع

توانـد   مـي  اين اطاعـت افراد به تعهد.  وادار كردنپذيري و  فرهنگ اطاعت: فرهنگ .1
اطاعت از خانواده، قبيله، مذهب، برادر، شـوهر و يـا    :ازجمله ؛هاي گوناگوني داشته باشد جنبه

                                                 
1. Saudi Arabia needs realism-not a 2030 vision, Jilles van den Beukel, energypost, 19 May 
2016. 
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را  مسـئوليت آمـوزش  پدر و اطاعت از رژيم سعودي. نيروي مذهبي بنيـادگرا در ايـن كشـور    
آمـوزان و آمـاده    ضـعيفي در آمـوزش دانـش   تنها عملكرد  دارد. اين نيروي مذهبي نه برعهده
در را  ياعتمـادي عميقـ   بلكـه بـي   ،براي ايفاي نقش در بازار كار اين كشـور دارد  آنهانمودن 

  زند. جهان خارج دامن مي
درصد جمعيت اين كشور  پانزده فقط كه هبين اكثريت سني و شيع :شكاف مذهبي .2

. اين كشـور شـيعيان را شـهروند درجـه دوم محسـوب      وجود دارد شكاف دهند را تشكيل مي
  هاي دولتي دسترسي ندارند. بسياري از شغلكند و به  مي

 اي و جهاني درحـال منـزوي شـدن اسـت.     اين كشور در محيط منطقه :يتيكژئوپل .3
در يمن نموده است. نفوذ اين كشور  ياكنون خودش را درگير مداخله نظامي ناموفقعربستان 

اي آن يعنـي ايـران درحـال     رقيـب منطقـه   كه يدرحال ،در جهان عرب نيز درحال افول است
  .است خيزش
ك از صـنايع رقـابتي وجـود    يـ  در بين هيچعربستان در  ،نظر اقتصادياز م اقتصاد: .4
 25 كـه  اسـت  شـده   زدهتخمـين   .در بخش نفت و صنايع مرتبط بـا پتروشـيمي   جز به ،ندارد

حـال افـزايش   امـالك در  كنند، قيمت خانـه و  درصد از جمعيت اين كشور در فقر زندگي مي
ارتباط بـا   يا بيكارند و يا در مشاغل بي هاي اين كشور عموماً نشگاهالتحصيالن دا است و فارغ

 التحصيالن داراي ارتباطات خاص باشند. مگر اينكه اين فارغ ،فعاليتنددرس خود مشغول 

ازطـرف   شـده  ارائـه آخرين ابتكار جسـورانه   2030انداز  چشمكه  نظر است براين نويسنده
اينكه اين آرزوهـا   دربارهآرزوهاي كلي و فقدان كامل مباحثه  . تركيبستامحمد بن سلمان 

گردد. اين آرزوهاي كلي كـه مـواردي    و مشغوليت فكري مي تأملتحقق يابند باعث چگونه 
  :زيرندبه شرح  هستند 2030انداز  از چشم يجزئ

  بازار كار؛ هاي آموزشي و نيازمنديبين نظام  نمودن فاصلهكم  .1
  ؛2030هفت درصد تا سال پايين آوردن نرخ بيكاري تا  .2
 يت، مسئول2030كه تا سال  اي صنعت دفاعي :شاملرونق صنعت توليد پر يك ايجاد .3

  ؛اين كشور را تقبل نمايدهاي تجهيزات نظامي  درصد هزينه پنجاهبيش از 
  ؛المللي باشد استانداردهاي باالي بين حائزكه  گردشگريايجاد صنعت  .4
 هاي سوخت، برق و آب. حذف يارانه  .5

. اسـت مك كينزي  2015، گزارش دسامبر انداز مبناي اصلي اين چشمبه گفته نويسنده، 
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هاي فرهنگي و مذهبي اين كشور به عربستان سعودي  اين گزارش بدون توجه به محدوديت
 اي طرح چنين برنامه بلندپروازانـه  يجا بهها  سعودي است كهباور  براينكند. نويسنده  نگاه مي

ايـن   و برمبنـاي  دنـ خـود را آغـاز نماي  از شرايط حـال حاضـر    اي بينانه ارزيابي واقعبايد روند 
به زنان اجازه رانندگي داده شـود و دولـت    ،مثال ؛ براي اصالحات خود را پيش ببرند ،ارزيابي

انـداز   يد. چنين اقداماتي بسـيار مفيـدتر از طـرح چشـم    به مشاركت آنان در اقتصاد كمك نما
 . است 2030

دن وي بـه قـدرت ممكـن    چنگ ز كه دارد مي بياندر قسمت پاياني مقاله خود نويسنده 
ثبات نمايد. موقعيت فعلـي وي يعنـي جانشـيني وليعهـد      مدت اين كشور را بي است در كوتاه

بـر مقـام جانشـيني     پادشاه اسـت. وي عـالوه   موردعالقهبر اين مبناست كه وي فرزند  فقط
 ،تر ، و از همه مهموزارت دفاع، رياست شوراي امور اقتصادي و توسعه :مناصبي چون ،وليعهد

هـا بـه پادشـاه را كنتـرل      منصبي كه تمـام دسترسـي   ؛رياست دربار سلطنتي را برعهده دارد
ـ را در اي ويانـه ماجراجكند. محمد بن سلمان در طول يك سـال گذشـته ابتكـارات     مي   يشپ

فشار مضاعف بـر روي   ؛بست خورده است جنگ در يمن كه اكنون به بن :مانند ؛است گرفته
 2030انـداز   و طـرح چشـم   ؛آن يعني شيخ نمـر  اقليت شيعه و اعدام يكي از رهبران شاخص

وي  ،اصالحات اقتصادي و فروش بخشي از سهام شركت آرامكو. از منظـر خـارجي   منظور به
وليعهد  ،در تقابل با ايران قرار داده است و در داخل نيز در مصاف با محمد بن نايفكشور را 

  .است قرارگرفتههاي امنيتي مرتبط با آن  و وزير كشور و سرويس
انـداز   عربستان سعودي امروز مستحق مواردي بهتر از چشـم باور است كه  نويسنده براين

يافتني مطرح شوند.  نانه همراه با اهداف دستبي . مسائل بنيادي بايد از راهي واقعاست 2030
هـا طـول    ها بلكـه دهـه   نه سال ،كاهش وابستگي حال حاضر به نفت و تقليد نمودن از دوبي

، شـيعيان، معارضـان سـكوالر و    سناريوي ليبي همراه بـا بنيادگرايـان وهـابي    خواهد كشيد.
همچنـان بعيـد    ،با يكديگر به جنگ خواهند پرداخـت  ينهاا هماندگان از آل سعود كه هم باقي
  .است 2030تر از سراب  بينانه اما اين سناريو واقع ؛رسد مي نظر به


