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 خالصة اجرايي

سعود قـرار   روي آل پيشِ ، عنوان چالش از مجموعه عواملي كه به است تار حاضر، گزارشينوش
نويسنده درصدد است تا نوع پاسخگويي رژيم  كند. مي ديددارد و ثبات داخلي اين رژيم را ته

طـور   را بهاحتمالي  هاي سي قرار دهد و نتيجه اين پاسخرد بررمورا سعود به اين تهديدات  آل
 و درصـورت تضـعيف يـا   صهيونيسـتي   براي رژيمطور اخص  به خاص بر منطقه غرب آسيا و
، نويسـنده،  1گوزانسـكي ترين مشكالتي كه  عمده د.كن واكاوي ،اضمحالل قدرت اين خاندان

  شوند: به چهار دسته عمده تقسيم مي ،بيند ميروي خاندان سعودي   پيشِ
را روي عربستان  ترين خطر پيشِ مهم او :به نفت حد از  بيش . اتكا و وابستگي1

عربسـتان پـس از درك خطـر     ويسـنده از نگاه ن ،داند مياتكا و وابستگي بيش از حد به نفت 
كـه   و توسـعه شوراي امـور اقتصـادي    توسطرا  2030وابستگي بيش از حد به نفت، سند 

 شـيخ سـلمان  و برمبناي رهنمودهـاي  بر عهده دارد  ،سلمان  رياست آن را محمد بن
طلبانـه توصـيف    انداز را جـاه  نويسنده اين چشمدرمجموع،  است. كردهتهيه  شده،  نگاشته

 كند كه عربستان براي دستيابي به آن راه درازي در پيش دارد. مي

اصـلي  در باور نگارنـده، مشـكل    :ان بر سر قدرتهاي درون خاند كشمكش. 2
هاي داخلي است كه عربستان ازطريق مهم  ست بلكه كشكمشيبا ايران ناختالف اين كشور 

   در تالش براي سرپوش گذاشتن بر آن است. ،جلوه دادن خطر ايران
در  ،نويسنده معتقد اسـت تمايـل بـراي رويـارويي بـا شـيعيان       :تروريسم داخلي. 3

اين مسـئله   و شود گرا هاي افراط گروه در تواند منجربه گرايش عربستان تاحدي است كه مي
ستون «عنوان  عربستان سعودي همواره از ايران به د.شوسعود تلقي  لعنوان بحراني براي آ به

 گرايش رشدافزايش انگيزه مبارزه با شيعيان و درنتيجه  منجربهاين تعبير  ،كند ياد مي» پنجم

                                                 
1. Yoel Guzzansky 
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   .شود مي گرا هاي افراط ه گروهب
حاضر عربستان  وضعيتي كه درحال :عربستانمرزي و خارجي اهاي فر . چالش4

ه رهبري اين كشور تشـكيل شـده   بكه  اي نويسنده ائتالف منطقه ظرِدر يمن پيدا كرده و ازن
دانـد كـه موجـب     اي مـي  برجام را مسـئله  گارندهديگر، ن ازسوي .اردا ندالزم ر مديِآكاراست 

در باور گوزانسكي عربستان همچنان نگراني عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس است. 
بله را به صـورت نيـابتي   از رويارويي مستقيم با ايران هراس دارد و در تالش است تا اين مقا

د و درصـورت پايـان   رو دار وي معتقد است عربستان راه سختي را در يمـن پـيشِ  ، دكنحفظ 
د.كنتواند يكپارچگي آن را حفظ  يمن نيز عربستان نمي جنگ  

را رصد تحوالت اين كشـور  نوشتار حاضر روي عربستان،  با وجود مسائل و مشكالت پيشِ
نگارنـده ايـن رژيـم در آينـده      نظـرِ  درزيـرا   ؛داند ميبسيار مهم  خاصه براي رژيم صهيونيستي

 رژيم صهيونيستي به توافق برسد. ـ حل دو دولت فلسطين خواهد توانست با عربستان بر سر راه
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  1ي پيش روي عربستان سعوديها چالش
  

  قدمهم
كاهش قيمت نفت كه  .قرار دارد هاي تاريخي خود ترين وضعيت عربستان در يكي از حساس

خانـدان كـه از سـال    در رهبـري ايـن   عالوه تغييرات مهـم   به است، آغاز شده 2014ال از س
، صـورت گرفـت   ،كار آمدن شيخ سـلمان  و همزمان با درگذشت ملك عبداهللا و روي 2015

بـه ايـن مـوارد بايـد     اسـت؛   روي خاندان سـعودي قـرار داده   ها را پيشِ اي از چالش مجموعه
ازجمله كمش با ايران در چند موضوع مختلف، ، كشرويارويي و تالش براي سرنگوني داعش

بيني بدبينانـه نسـبت بـه     اين عوامل از علل پيش ود.زرا نيز افروابط با آمريكا  شدن رنگ كم
  آينده اين خاندان است.

اگر بپذيريم كه عربسـتان ابزارهـاي كـافي و مناسـب را بـراي رويـارويي بـا مسـائل و         
هاي  ترين چالش دار شدن ثبات داخلي اين كشور يكي از مهم خدشه ذكر شده دارد،مشكالت 

 هدهنـد  نشـان  ونگي پاسخ دادن اين خاندان بـه آن اين كشور است كه ارزيابي چگ روي پيشِ
نويسنده در طي گزارش خود به چند مشـكل   (خاندان) است. رژيمميزان كارآمدي فعلي اين 

بـه  هـا   و سـپس بـا برشـمردن ايـن چـالش      كنـد   و چالش اساسي فعلي عربستان اشاره مـي 
  پردازد. گيري مي نتيجه

  بيند به شرح زير است:  روي عربستان مي مشكالتي كه گوزانسكي پيشِترين  مهم
ترين تهديد براي ثبات عربسـتان،   از نگاه گوزانسكي، خطرناك . وابستگي به نفت:1

اين كشور را تهديـد  آتي ثبات  نفتمدت قيمت  كاهش طوالني ؛اتكا اين كشور به نفت است

                                                 
  اين متن ترجمه و تلخيصي است از  .1

Challenges Confronting Saudi Arabia, Yoel Guzansky, INSS (Strategic survey for 
Israel), January 2017. 
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پذير درآمد و بودجه اين كشور اسـت  نا يندرآمد حاصل از صادرات نفت بخش جايگز كند. مي
خـارجي در   مقادير زيـاد ارز باعث انباشت سابقه قيمت آن  هاي گذشته افزايش بي در سال كه

زيـادي  حجـم   ، هاي منطقه تان با آغاز ناآراميعربس تاد شخزانه عربستان شد. اين امر سبب 
  د.كننقدينگي به حساب شهروندان خود واريز 

 724از  شـود  بينـي مـي   پيش عربستان درحال كاهش و خالي شدن است واكنون خزانه 
 .باشـد  يافتـه  كاهش  2016ميليارد دالر در آوريل  576، به 2014ميليارد دالر در پايان سال 

 ؛بسيار زيـاد اسـت  درست است كه اين ميزان از ارز خارجي هنوز هم  شود نويسنده يادآور مي
كاهش قيمت نفت سبب نوعي عدم اطمينان نسبت بـه  سرعت خالي شدن خزانه و تداوم  اما

ي مالي ناشي از حـراج  ها شكست  ها) (براي دولت ترين شكست زرگزيرا ب ؛شود ع ميباين منا
درمـورد قيمـت    2015المللي پول نيز در اكتبـر   صندوق بين بدهي و وام است.ها و يا  دارايي
اسـتفاده از آن بـا سـرعت فعلـي     درصورت  2020ارزي عربستان تا سال خليه منابع و تنفت 

   گزارش داد.
 كنـد.  عربسـتان اشـاره مـي    20301انـداز   قالـه بـه چشـم   منويسنده در بخش ديگري از 

هـدف اصـلي برنامـه     دانـد.  طلبانه مـي  اي جاه هعربستان را برنام 2030انداز  گوزانسكي چشم
آن بـا  عربستان، خروج ايـن كشـور از شكسـت مـالي فعلـي اسـت كـه ايـن كشـور           2030
حتي در هاي مالي  گونه شكست اين كند. جلوگيري از تكرار تجربه مجدد ه نرم ميوپنج دست

حد خود در آينـده برسـد، يكـي ديگـر از اهـداف ايـن        ترين وضعيتي كه قيمت نفت به پايين
  انداز خواهد بود. چشم

ـ  توليدميزان اهداف اين برنامه افزايش ديگر از  اشـتغال و تـالش بـراي افـزايش      خرو ن
را مقامات سـعودي ميـزان نـرخ رشـد بيكـاري       ميزان رشد و توسعه و كاهش بيكاري است.

 است كه ميزان واقعي نـرخ بيكـاري در ايـن كشـور     اين درحالي اند، اعالم كردهدرصد  دوازده
تان از نجـات عربسـ   ،ترين هدف اين برنامـه  مهم تر است.بسيار باال در ميان جوانان خصوصاً

   بلندمدت است. برايوابستگي به نفت و حفظ ذخاير نفت و گاز 
عربستان و تالش براي قطع وابستگي بـه درآمـدهاي    2030انداز  چشم نويسندهاز نگاه 

                                                 
يس شـوراي اقتصـاد و   ئو ر معاون وليعهد و وزير دفاع عربستان ،عربستان توسط بنگاه مشاوران خارجي 2030 زاندا چشم .1

اي با رشد زيـاد از   اي موقتي را با هدف ايجاد بودجه وي برنامه ريزي شد. برنامهو تهيه   (محمد بن سلمان)توسعه اين كشور 
 تدارك ديد. را و افزايش ماليات ها راه درآمدهاي خارج از فروش نفت مثل كاهش هزينه
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منظور خالصي از بازار  تواند راه نجاتي براي عربستان به ستيابي به رشد و توسعه ميدو نفتي 
هاي بلندمدتي بـراي نجـات    برنامهاين خاندان بر روي كاغذ،  .باشدهاي آن  نفت و نامطمئني

اما مشـكل فعلـي اقتصـاد عربسـتان نجـات از دسـت        ؛داردعربستان از مشكالت اقتصادي 
يابي به تعربستان براي دس ؛ زيراو باز كردن اقتصاد اين كشور است شورن اين ككارا محافظه

  اهداف اين سند، بايد اقتصاد خود را نوسازي كند.
(دريافت خدمات رايگان و يا  مردم عربستان ذهنيتي دارند كه براساس آن حق به خدمت

داننــد. بــراي موفقيــت عربســتان  هزينــه) و يــا درآمــد آســان را حــق مســلم خــود مــي كــم
  اين كشور نيازمند تغيير در ذهنيت افراد جامعه است. خصوص  دراين
تـرين مشـكالتي كـه     مهـم يكي ديگر از هاي دروني خاندان سلطنتي:  رقابت .2

 هـاي درونـي ايـن خانـدان اسـت.      رقابـت   وپنجه نرم مي كند، حكومت عربستان با آن دست
را روابط خارجي اين خاندان و يا مشكالتي ها،  باور است برخالف آنچه رسانه نويسنده بر اين

بقاي  ةنددهد تهديدكن خاندان رخ ميدهند، آنچه در درون اين  مهم جلوه ميان دارد كه با اير
عنـوان تهديـد بـه     آن است ازجمله نزاع بر سر قدرت در خاندان سلطنتي كه نويسنده ازآن به

  كند.  تري براي ثبات عربستان ياد مي جدي مراتب
زمام دولـت را بـر    ،سعود نوادگان بنيانگذار آل ،2015از سال شود كه  متذكر مي ويسندهن

ن ام در ادامه كشـاكش قـدرت در خانـدا   اين اقدرفت  طور كه انتظار مي عهده گرفتند و همان
دليل افزايش قدرت روبه رشد  ها بر سر قدرت نيز به عمده اين كشكمش سعود رخ داده است.

وي ربن سلمان از زمـان   دهايي كه محم وي به سمت است.  محمد بن سلمان صورت گرفته
رياسـت شـوراي مسـائل     :ازجملـه  ،كنـد  ها دست يافته اشاره مـي  مدن شيخ سلمان بدانكارآ

زمـان عوامـل و    كـه هـم    درحالي ،پدرش توسط ،2015اقتصادي و توسعه عربستان در سال 
  شدند. اهللا از قدرت كنار زده مي همكاران ملك عبد

رسـد نـزاع بـر سـر      نظـر مـي    به ،برد با توجه به اينكه محمد بن نايف از بيماري رنج مي
  د.شوتمام شود و او جانشين پدر  ،سلمانقدرت در خاندان سعودي به سود محمد بن 

سومين و يكي ديگـر از مشـكالت مهمـي كـه      ويسندهن ازنظرِ :. تروريسم داخلي3
 اين مسئله مشروعيت دينـي  .تروست، تروريسم خانگي و داخلي اس هسعود با آن روب رژيم آل

  دهد. ثير قرار ميأت تحتسعودي را  و سياسي خاندان
امـا از   ؛تاسـ   شته در مقابله با القاعده موفق بودهدر طول دهه گذنويسنده عربستان به باور 
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معتقد است كه داعش در صدد است  وي رو شد. هاي به نام داعش روب با بحران تازه 2014سال 
مقابلـه و ايسـتادگي     )،(وهابيـت  برابر اسالم سـعودي   در ،ديدي از اسالم سنيجتا با قرائت نوع 

و  نمـود زاد كه بايد قلمرو خاندان سعودي را آ الدن معتقد است ابوبكر البغدادي همچون بن كند.
 از كنترل خاندان سعودي خارج كرد. ترتيب بدين كند،براي اسالم محل مناسبي 

اي است كه در  داعش مسئلهگروه گوزانسكي بر اين اعتقاد است به عضويت درآمدن در 
تواند جمعيتي را كه تمايل به رويارويي مستقيم  زيرا مي ؛دارداخل عربستان هواداران زيادي د

باشيد كـه شـيعيان     داشتهنظر  اين نكته را درنويسد  وي مي د.كنجذب خود  ،با شيعيان دارند
شوند كه ثبات ايـن خانـدان را    خوانده مي »ستون پنجم ايران« عنوان سعود به لدر حكومت آ

اين امر سـبب گـرايش افـرادي از درون     كشند. چالش ميرو ساخته و به  هدائما با مشكل روب
گيرد كـه   گونه نتيجه مي گارنده اينن شود. مي  ه اين نوع از جهادگرايي سنيبخاندان سعودي 

  ثباتي در منطقه خليج فارس شود. موجب بيتواند  افزايش تروريسم داخلي در عربستان مي
عربستان چندان حياتي نيست و چهارمين مشكل مقطعي كه هاي خارجي:  . چالش4

رغم دستاوردهاي اوليـه ائـتالف منطقـه بـه رهبـري       به .استمسئله يمن روست،  هبا آن روب
هـا و شـيعيان    خلع سالح حوثي :عربستان سعودي، اين ائتالف از هدف اصلي خود كه شامل

هـاي درگيـر در يمـن     ه بر اين اعتقاد است كه حتي اگر طرفنويسند دور افتاده. ،يمني است
پـس از هفـت سـال جنـگ      از ثبات بسيار دور خواهد بود. اين كشور  بتوانند به توافق برسند،
ي يا نظامي كه حاكميت را روي سياسگيري ني شكلتصور پاره كرده،  داخلي كه كشور را چند

رود  . ضمن اينكـه انتظـار مـي   دور از ذهن استپاره بازگرداند  به اين كشور چند طور كامل به
به همين خاطر عربسـتان   .دشومهمي در جنوب عربستان سعودي تلقي  تهديد يمن همچنان

  .كنديمن ايفا سعودي تمايل دارد تا نقش كليدي در 
رجي ديگـري هـم   ، عربستان مشكالت خـا  جداي از مسئله يمنشود  نويسنده يادآور مي

ايـن توافـق    ويسـنده از نگـاه ن  هاي بزرگ با ايران اسـت.  وافق قدرتتترين آن،  دارد و بزرگ
يـن  هـا معتقدنـد بـا ا   آنزيـرا   ؛موجب ترس رياض و ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس شده

را در منطقـه   شورشـگرانه خـود   هاي فعاليت از نگاه آنهاواند ت توافق ايران قدرتمند شده و مي
 اي ايران با اين توافق تهاجمي شود. هاي منطقه سياستعربستان بيم آن دارد كه  .كندبيشتر 

شـود هـراس دارد.   » مسـتقيم « عربسـتان  رويي احتمالي بين ايران واين كشور از اينكه رويا
صـورت   بـه  دارد تـا  قواعد فعلي بر بازي حاكم است، عربستان تمايلكه  درهرصورت تا زماني
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  خارج از عربستان را از خطر ايران آگاه سازد. يها باشد و سني  نيابتي با ايران تقابل داشته
هـاي آمريكـا را    نشـانه نويسد كه با وجود همه اين مشكالت، عربسـتان،   گوزانسكي مي

ان وعنـ  يكـا بـه  ربـه آم  ست كـه ا ها عربستان سال بيند. بر كاهش تعهدات در منطقه مي مبني
ها در منـافع و   برخي تفاوتبا وجود ـ   خاندان سلطنتي كننده اين حافظ رژيم سعودي و تثبيت

هوري اوباما ايـن اعتقـاد   اگرچه در طول دهه اخير و دوران رياست جم كند. نگاه مي ـ  اهداف
حفـظ   يمهم است كه ثبات خاندان سعودهمچنان منافع آن  براي آمريكا واما  ؛تضعيف شد

رب آسـيا  غـ توجهي به  نويسنده بر اين باور است كه اگر آمريكا همچنان به سياست كم د.شو
 اًبـ بايـد سياسـت تقري   ايـن كشـور  صورت  در اين ،دهد كار عربستان مشكل خواهد بود ادامه
   خشد.ببهبود را حال روابط خود با روسيه و چين  لي را پيش گيرد و درعينابمتق

  
  گيري بندي نتيجه جمع

داخلـي،  عربستان همواره نشان داده كـه قـادر اسـت در حـوزه     كه ر است نويسنده بر اين باو
در حيطه مسـائل خـارجي    آرام و ساكت كند و دروني، مسائل و مشكالت موجود را با اجماع

 كنوني و بـا وجـود اختالفـات داخلـي     اما در وضعيت ؛واسطه ذخاير نفتي حمايت بخرد به نيز
 ،بن سلمان دوجود محم خاطر به دستيابي به اجماع امري سخت است. اين اختالفات احتماالً

اف هـاي اطـر   تواند خود را از جنگ براين خاندان سعودي ديگر نمي عالوه دار خواهد بود. ادامه
هاي منطقه درگير اسـت   اين كشور در جنگ كرد. ، همانطور كه پيشتر چنين ميدور نگه دارد

  ثير خواهد گذاشت.أها بر صحنه داخلي اين كشور ت و اين درگيري
زيرا رقيبان داخلي محمد  شود؛ تر در عربستان ميهاي بيش نيز موجب تنش 2030برنامه 
يـن كشـور   كـار ا  خاصه اينكه قشر محافظه او ناراضي هستند. روزافزوناز قدرت  ،بن سلمان

نويسـنده بـا برشـمردن     .خشـنودند هم به روش محمد بن سـلمان نا   با ايجاد تغيير آن اساساً
ي مهـم و حيـاتي   صهيونيسـت   ها را براي رژيم چالش روي اين خاندان، رصد هاي پيشِ لشچا

رژيـم صهيونيسـتي   زيرا به اين ترتيب احتمال همكـاري ميـان عربسـتان و     ؛كند ارزيابي مي
رژيم صهيونيسـتي   ـ  رود طرح دو دولت فلسطيني ، انتظار ميبراين عالوهبرآورده خواهد شد. 

  د.شورو  همورد نظر رژيم صهيونيستي، با موافقت اين خاندان روب


