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  16/3/1395: تاريخ دريافت             *حجت ياوري

 20/12/1395: تاريخ پذيرش          **نژاد ميثم غفاري

  ***حامد كاظمي

  

 چكيده

، دچار آشوب و جنگ، اي رمزآلود المللي خاورميانه معاصر منطقه اي و بين منطقه، گوناگون داخلي ليبه دال
شتاب تحوالت در اين . شود ديكتاتوري تصور مي ييها حكومتمذهبي و داراي گرايي  افراط، گهواره تروريسم

 تاريخ سياسي اين منطقه از. نمايد روندهاي آينده را بسيار دشوار ميبيني  اي است كه پيش گونه بهمنطقه 
جستجو براي مشروعيت در . كند هاي آن حكايت مي اطميناني اغلب دولت بي عدم بلوغ سياسي و، تجربگي بي

 ريثاتپي نشان دادن  حاضر درمقاله  ،حال نيباا. شود دغدغه بسيار مهمي تلقي مي، هاي اين منطقه اكثر دولت
آن بر عدم ثبات در خاورميانه در دوران پسا جنگ سرد  ريثاتهاي سياسي عربستان و مصر و ناكارآمدي رژيم

اصلي در اين پژوهش تبيين چگونگي ناكارآمدي عربستان و مصر در خاورميانه در دوران پس از  سؤال. است
سياسي عربستان و مصر با هاي  رژيمه داد اين است كه ناكارآمدي يتوان ارا مي پاسخي كه .د استجنگ سر

ي پس از جنگ سرد را ثباتي فراگير در خاورميانه بي سياسي و اقتصادينيافتگي  توجه به عواملي چون توسعه
  .در پي داشته است

  عدم ثبات، عربستان و مصر، خاورميانه، ياسياقتصاد س: واژگان كليدي

 



 1396، سال بيست و چهارم، شماره اول، بهار فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

11
6

  دمهمق
دچار ، رمزآلوداي  المللي خاورميانه معاصر منطقه اي و بين منطقه، گوناگون داخلي ليبه دال

ديكتاتوري تصور  ييها حكومتمذهبي و داراي گرايي  افراط، گهواره تروريسم، آشوب و جنگ
روندهاي آينده را بسيار دشوار بيني  اي است كه پيش گونه بهشتاب تحوالت در اين منطقه . شود مي
ختلف براي هاي م نژادي و مذهبي ميان گروه/هاي قومي كشمكش، نمايد در بعد عوامل داخلي مي

سياسي و ناتواني دولت مركزي در كنترل امور داخلي قابل ذكر ـ  ضعف اقتصادي تصاحب قدرت و
رقابت براي هژمون ، پايين بودن همكاري و تعامل ميان كشورهاي منطقهاي،  در سطح منطقه. است

عربستان و ـ  يا رقابت ايران اسراييلـ  شدن در منطقه و افزايش قدرت بازيگري مانند منازعه اعراب
 ازجملهعربستان و مصر براي رهبري جهان عرب ، رقابت ميان عراق، اي رهبري منطقهتركيه بر

. بازيگري مصر و عربستان در خاورميانه آثار زيادي بر عدم ثبات داشته است. ل قابل ذكر استيمسا
اقدامات اين كشورها در قالب همكاري با كشورهايي كه در افكار عمومي مسلمانان منفي تلقي 

هاي متعدد  در كنار عدم پاسخ فوري و درخور به نياز، هاي غربي و دولت اسراييلشوند مانند  مي
ر اي از اين دو كشو از داليل عمده نارضايتي داخلي و منطقه، اجتماعي داخليـ  اقتصادي و سياسي

ساليان طي ، غرب، براي نمونه در چشم مسلمانان. گردد يبرماست و اين به ناكارآمدي دو دولت 
گر حضوري مخرب داشته است و از سوي ديگر گرايش دو دولت مزبور يك استعمار عنوان بهدراز 

گيري پديده تروريسم  واكنش نيروهاي مذهبي افراطي را در پي داشته كه به شكل، غرب يسو به
از اين صف خارج  1978بود در  اسراييلمصر كه زماني پيشتاز در منازعه اعراب با . است شده منجر

تسليحاتي ـ  قراردادهاي نظامي. اي را در پي داشت شد و اين اقدام خشم مسلمانان داخلي و منطقه
نيروهاي نظامي  ینهيدرزمعربستان  ويژه بهكه اين كشورها هايي  و همچنين تخصيص بودجه

. مسابقه تسليحاتي را در پي داشته است يسو بهاعتمادي و كشيده شدن  بي گسترش موج، هداشت
هاي اقتدارگرايانه در كنار اقتصادهاي رانتيري و  فوق تداوم اقتدارگرايي و سياسترد در كنار موا

  .بر وخامت وضعيت افزوده است، ناتوان
تبيين چگونگي ناكارآمدي عربستان و مصر در خاورميانه در دوران  به دنبالدر تحقيق پيش رو 

سياسي هاي  ه داد اين است كه ناكارآمدي رژيميتوان ارا مي هستيم؟ پاسخي كه دپس از جنگ سر
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ثباتي فراگير در  بي سياسي و اقتصادينيافتگي  عربستان و مصر با توجه به عواملي چون توسعه
فوق و رسيدن به  سؤالدر راستاي بررسي . در پي داشته استخاورميانه پس از جنگ سرد را 

هست كه در قسمت اول چارچوب نظري  گونه نياتحقيق به  يده سازمانپاسخي مناسب به آن 
مطرح گرا  بر اساس دولت توسعه الملل بين ياسياقتصاد سشود در اين قسمت رويكرد  مي بيان
به اقتصادي سياسي ناكارآمدي دو دولت سوم به ترتيب  دوم وهاي  سپس در قسمت. شود مي

ثباتي در  بي اين ناكارآمدي بر ريثاتشود و در قسمت سوم  مي عربستان و مصر در داخل پرداخته
در مورد آينده خاورميانه به  انداز چشمه يو اراگيري  تحقيق با يك نتيجه. شود مي منطقه بررسي

در اين تحقيق با استفاده از . ثباتي است بي ستهمتغير مستقل ناكارآمدي و متغير واب. رسد مي پايان
شود و در كنار آن براي دقيق و  كتب و مقاالت متعدد فارسي و انگليسي به پژوهش پرداخته مي

  .ايم جداول و آمار و ارقام كمك گرفته، بهتر روشن شدن مباحث از نمودار

  الملل بيني اسيس اقتصادي مبان ؛چارچوب نظري
 كه استي المللنيب مطالعات يا رشته نيبي حوزه از يمهم بخش المللنيبي اسيس اقتصاد

: 1390، لريم( دينمايم بيترك گريكدي با را اقتصاد وي اسيس علومي ها رشته ازي خاصي هابخش
 وي اسيس متقابل روابط تياهم، كمي و ستيبي سده دري زندگي ديكلي هايژگيو ازي كي). 11

 تحت شيازپ شيب شهروندانشان و هاحكومت. هاست دولت انيم در هم و درون در همي اقتصاد
 نيا. رنديگ يم قرار كننديم عملآنها  ميمستق كنترلي ورا در كههايي  نديفرآ و هاساختار ريثات
. ديآ به نظر فهم رقابليغ كامال امر بدو در توانديمي جهان استيس عرصه تيماه در راتييتغ
 دارند قرار المللنيبي اسيس اقتصادي رشته درون در معاصري هامناظره قلب در هادهيپد گونه نيا
  ).1: 1392، گرانيد و تياسم(

 آمدنديم به نظر گريكدي از جدا كامالي عرصه دوي زمان كه اقتصاد و استيسي ايدن امروزه
ي اسيس علوم دانشمندان ازي برخ كه آنچه از ترشيب اريبس استيس. دارند گريكدي بر يمهم ريثات

 آنچه از شيب، زين اقتصاد گريد طرف از و رديگيم قراري اقتصاد تحوالت ريثات تحت، كردنديم ادعا
 امروزه). 31: 1387، نيلپيگ( استي اجتماع وي اسيس تحوالت به وابسته اند، يمدع اقتصاددانان كه
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 گرو دري اديز حد تاي المللنيب سطح در كشور هري اسيس و ينظام قدرت كه ميكنيم مشاهده
 ينظام ستميس از تيحمايي توانا. استي جهان امور در عامي تيواقع نيا و است آني اقتصاديي ايپو
 در كشور آن ديتوليي توانا و ثروتي نسب زانيم به زين جنگ در آني روزيپ و كشور ثروت به ميعظ
  ).19: 1393، دمورياسك و الرسون( داردي بستگ كشورها ريسا با سهيمقا

 گريدي سو از بازار و سو كي از دولت متقابلي رابطه المللنيبي اسيس اقتصاد مطالعه محور
 را كرديرو نياي مطالعات محورترين  مهم قدرت و پول رابطه كرد اذعان تر روشن توانيم كه است
 ليتشك راي اجتماعي هانهادترين  مهم وترين  ياصل بازار و دولت نهاد دو امروزه. دهديم ليتشك

 نيا از متأثر رهيغ و فرهنگ، توسعه، تيامن ازجملهي اجتماع تحوالت و شئونات يتمام و دهنديم
  .ديافزايم كرديرو نيا شيازپ شيب تياهم بر عامل نيا كه باشنديم نهاد دو

و  »يا منطقهثباتي  بي آن بر راتيثاتهاي سياسي و ناكارآمدي رژيم« الگوي نظري
  تحليلي آن يها مؤلفه
ي اسيس ميرژي مدآراناك صورت چه به كه شوديم انيب بخش نيا در، فوقهاي  گفته اساسبر 

 و شوديم ذكر كهيي رهايمتغ و ها مؤلفه راستا نيا در. گذارديم ريثاتي امنطقه وي داخلي ثبات بي بر
 و المللنيبي اسيس اقتصاد كرديرو طبق بر. شوديم نييتب پژوهش اين درآنها  شدني اتيعمل نحوه
 و متقابل رابطه كه ديرس رهايمتغ و مؤلفه نيا به توانيم شد هيارا آن از كهي ليتحل و فيتعر
 در انينظام و استيس انيم ونديپ. است مشاهده قابل يخوب به عربستان در بازار و دولت دهيچيپ

 رابطهي عني ميبرشمرد ياسياقتصاد سي برا كههايي  يژگيو به توجه با. است دايپ يخوب به زين مصر
 نسبت دو نيا يرگذاريثات و يريرپذيثات همراه به دو نياي ناپذير كيتفك و اقتصاد و استيس متقابل

و  عربستان در فرهنگ و تيامن، اقتصاد، استيسي دگيتن هم در پژوهش اثنا در، عرصه ريسا به
 وي نظام وي اقتصاد، يتيامن، ياسيس يها مؤلفه و رهايمتغي بررسي عني؛ شوديم نييتب مصر

 وجودي مهمي هاضعف مزبور كشور دو در هاحوزه نيا از هركدام در كه دهديم نشاني فرهنگ
 كسبي برا كشور دو نمونهي برا؛ هستندآنها  رفع دري سع مختلف طرق به و مصر عربستان و دارد

 بودهي رونيب يفشارها تحت وي صور بعضا اي كه اندشده متوسلي اقدامات به خودي بقا و تيمشروع
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 ريدرگ را كشور، تيمشروع كسبي برا نكهيا اي و عربستان دري پارلمان انتخاباتي برگزار مانند
  .اسراييلـ  اعراب لهئمس قبال در كشور دوي استراتژ مثال كننديمي المللنيب وي امنطقه ليمسا

 نييتب: در خاورميانه هاي مشترك سياسي و اقتصادي دولتها و ويژگيمتغير، ها مؤلفه
  اقتصاد سياسي دولت در اين منطقه ناكارآمديچگونگي 

الگوهاي سياسي و اقتصادي دولت در خاورميانه كه شامل الگوهاي سياسي  بر اساس
توان ويژگي مي، هاي خارجيبودن و وابسته به كمك يمحصول تك اقتصادياقتدارگرايانه و الگوهاي 

ما در فصول بعد با توجه اين موارد استخراج . استخراج كردآنها  از و متغيرهاي تحليلي مشتركي را
آن بر عدم ثبات در خاورميانه مي ريثات جهيدرنتعربستان و  مصر وشده به توضيح ناكارآمدي 

  :هاي مشترك عبارتند ازو ويژگي يها مؤلفه. پردازيم
هاي پيشامدرن و د دولتبودن دولت و وجو كيدموكرات ريغاقتدارگرايي و ، در بعد سياسيـ 1

  ).101: 1388، بوزان و ويور( شودپسا استعماري ويژگي اصلي دولت در اين منطقه محسوب مي
هاي بزرگ هاي خارجي و پيوند با قدرتميان اقتدارگرايي سياسي و منابع نفتي و كمكـ 2

هاي خارجي كمكهاي نفتي و عموم كشورهاي اين منطقه متكي به رانت. ارتباط وثيقي وجود دارد
بسياري  يها نامه مانيپهاي بزرگ قرارداد و در بعد امنيتي نيز با قدرت غالباهستند و از سوي ديگر 

  ).62ـ  84: 1388، حاجي يوسفي و ديگران( دارند
و هرم  رأسهاي اين منطقه جامعه مدني كه در قالب يك كاتاليزور و واسطه بين در دولتـ 3

فصلي و صوري بوده و توانايي  صورت بهاحزاب سياسي . ضعيف داردكند وجودي جامعه عمل مي
تر ها انفجاري و احساسي بوده و بيشمشاركت سياسي در اين دولت. اعمال قدرت خود را ندارند

  ).همان( قدرت يكنندگ نييتعدارند تا  يدكنندگييتأنقش 
ضعف ساختاري و غيرمولد بودن و تكيه داشتن بر منابع  ليبه دل عمومااقتصاد اين كشورها ـ 4
با تقاضاهاي بيروني آنها  وابسته به تقاضاهاي بيروني هستند يعني رشد و ركود اقتصادي، رانتي

  .رابطه تنگاتنگ دارند
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نژادي و قومي و مذهبي عامل انتصاب و عزل /يا لهيقبضعيف است و در مقابل پيوند  يساز ملتـ 5
سياسي و ، ضابطه در روابط اداري يجا بهسيستم حامي پروري و وجود رابطه . شودميافراد محسوب 

  ).50: 1387، قوام و زرگر( شودهاي محسوب ميهاي مهم در اين دولتاجتماعي اقتصادي از ويژگي
يك ابزار براي مطيع ساختن و ايدئولوژيك  عنوان بههاي واقع در خاورميانه دين در دولتـ 6

يعني دين براي تثبيت قدرت حاكمان و جلوگيري از طغيان مردم استفاده ؛ شودكردن استفاده مي
  ).49: 1388، گرانيو دحاجي يوسفي ( شودمي

هويت ، مشاركت، توزيع، گانه نفوذ هاي پنجهاي اين منطقه بحراندر يك نگاه در كليه دولتـ 7
فساد و ). بحران نفوذ( دولت توانايي ايجاد ثبات و نظم را ندارد. خوردعيت به چشم ميو مشرو
نابرابري در ثروت فاحش است و توزيع ثروت و قدرت گزينشي و تابع . امري رايج است يخوار رشوه

رسيدن به مسند قدرت  محض بههر گروه و قومي ). بحران توزيع( ميل هست تا منطق و قانون
هاي ها در روندافراد و گروه). بحران هويت( ديگري دارد ينابود و يم و تثبيت خودسعي در تحك

انفعالي و تبعي حضور دارند و در عزل و نصب و محدود كردن قدرت حكام نقش  صورت بهجامعه 
هاي اين منطقه در انظار و افكار عملكرد و اقدامات عموم دولت). بحران مشاركت( ضعيفي دارند

ما را آنها  گويند كهمي گونه اينعمومي داخلي خود مقبوليت و پذيرش بااليي ندارند و مردم 
 عصباني هستندآنها  هايفراموش كردند و بنابراين از حكام خود ناراضي هستند و از سياست

  ).60ـ  66: 1392، واعظي) (بحران مشروعيت(
 ار بسيار مهم براي سنجش صنعتي شدن است در خاورميانه پايين استتجارت كه يك معيـ 8

 شود درصد تجارت جهاني را شامل مي 3/4تنها سهم اين منطقه ). 26: 1393، شيرازي و ديگران(
كه عمده تجارت جهان را مناطقي مانند  است ياين در حال). 80: 1388، حاجي يوسفي و ديگران(

منابع فسيلي در جايي است  نيتر بزرگ. به خود اختصاص داده استاپك و شانگهاي و اروپا ، نفتا
پذيري پايين و غير مكمل بودن و اين به دليل رقابت رين حضور را در اقتصاد جهان داردكه كمت
 جهيدرنتهاي خارجي و منابع رانتي است و باشد زيرا اساس اقتصادشان بروي كمكميآنها  اقتصاد

براي همين است كه تجارت ميان . همديگر نيست يسو بهنيازي به دراز كردن دست همكاري 
اي همانند اروپا يي منطقهگرا همتواند در چيزي كه مي؛ هاي اين منطقه بسيار پايين استدولت
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  ).74ـ  77: همان( گيري داشته باشدنقش چشم
درت و ثروت در نزد نخبگان حاكم و وجود تمركز ق. تواند تكمله مورد پنج باشداين مورد ميـ 9

كه سيستم نظارتي قوي در اين طيف  از آنجايي. زندسيستم حامي پروري به فساد مالي دامن مي
آيد و بدست مي و اختالسرشوه  صورت بهمتمركز شده كه  جا نيهمتر ثروت وجود ندارد بيش

كه هايي  در بخش طور نيهمو شود مي يگذران خوشصرف خريد و گرايي  تر به شكل مصرفبيش
 يحالاين وضعيت در . امنيتيـ  هاي نظاميتضمين كننده بقا حكومت حكام باشد مانند بخش

زند فقر و بيكاري در جامعه موج مي، هاي هنگفت و درآمدهاي عظيموجود ثروت رغم عليكه  است
هاي درصد هم رسيده بود و يا در مصر يكي از خواسته 20بيكاري در عربستان گاهي تا  مثال

  ).hassan. 2011( بود »عدالت اجتماعي« معترضان
برند بنابراين براي تداوم سلطه خود ساالنه هاي اين منطقه از نبود مشروعيت رنج ميدولتـ 10
كنند تا بتوانند مخالفين داخلي را و امنيتي مي تسليحاتي/را صرف امور نظامي يآور سرسامهاي هزينه

سركوب كنند درسوي ديگر چون وضعيت عدم مشروعيت در كشورهاي همسايه مشابه است بنابراين 
جريان آنها  نظامي شديدي بين  ـ  رقابت تسليحاتي همقرار گرفتن از  موردتهاجمهراس از  ليبه دل
بينند از خارج نيز با پذيري ميمعرض تهديد و آسيب چون عالوه بر اينكه خود را از داخل در؛ دارد

  ).122: 1393، روحاني و درستاني( هستند رو به رواين وضعيت 
اهر اي قالبي و مصنوعي از مدرنيسم دارند به بيان بهتر تنها ظوهاي خاورميانه نسخهدولتـ 11

يي شفاف و گو پاسخسيستم ، اند ولي محتواي آن يعني دموكراسيهو اشكال مدرنيته را وارد كرد
انتخابات آزاد و غيره را ، آزادي قلم و مطبوعات و بيان، مشاركت سياسي فعال، نظام بازار آزاد، قاطع

  ).164: 1391، زكريا( اندوارد نكرده
مستقيم خارجي در گذاري  هاي اين منطقه در جذب سرمايهدولت، با توجه به مورد قبليـ 12

انتقال تكنولوژي و  منظور بهاين اقدام كه . ظ عربستان پيشتاز استتالش هستند و از اين لحا
با  غالبا) 286: 1391، 9 انهيخاورم( گيرد و سعي در نوسازي و صنعت داردفناوري صورت مي

ها هاي اقتصادي در اين دولتزيرا ناامني سياسي داخلي و ضعف زيرساخت؛ شودمي رو به روناكامي 
  .مشهود است
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رسد تنها مجراي ارتباطي اين منطقه با اقتصاد جهان از طريق صدور نفت و يم نظر بهـ 13
 گونه توانايي اعمال قدرت ندارند هاي تسليحاتي است و در كيفيت اقتصاد جهاني هيچخريد هزينه

  ).101ـ  102: 1391، ميرترابي(
با در . رسيممياي در خاورميانه يي منطقهگرا همعوامل فوق به پايين بودن سطح  درمجموعـ 14

  .برد يپيي در اين منطقه گرا همتوان چرايي پايين بودن سطح كنار هم چيدن موارد فوق با آساني مي

  اقتصاد سياسي ناكارآمد عربستان سعودي. يك
درآمد ، GDP، در برخورد اوليه با عربستان و مشاهده اعداد مربوط به ميزان صادرات نفت

شويم اما به متن و بطن  با كشوري توسعه يافته مواجه مي، معيارهاي ديگراميد به زندگي و ، سرانه
خاص در  صورت به. شود شود چيزي ديگر نمايان مي ساختارهاي سياسي و اقتصادي كه رجوع مي

چگونه اين رژيم با وجود درآمدهاي هنگفت  ؛هستيم سؤاالتپاسخ دادن به اين  به دنبال بخشاين 
هاي متعدد  وبي را نداشته است؟ و داراي ضعف كاركردي در بخشنفتي باز هم عملكرد مطل

و  ياسيساختار سباشند ما ابتدا  مي اصلي سؤالكه در طول  سؤاالتبراي پاسخ به اين  ؟باشد مي
  .ميده يماقتصادي عربستان را بررسي كرده و سپس ناكارآمدي در اين دو حوزه را نشان 

  ساختار سياسي عربستان. 1- 1
دستورات قرآن و  هيبر پاداراي قانون اساسي نبود و احكام در آن  م 1993سال  عربستان تا

سال بود كه ملك فهد قانون اساسي و قوانين مجلس شورا و مناطق  نيدر ا. شد يمسنت صادر 
: كند مي ديكاتماده پنجم اين قانون ). 61: 1393، شيرازي و ديگران( ايالتي را به تصويب رساند

پادشاهي است و حكومت در بين فرزندان ملك عبدالعزيز بن ، عربستان سعودي نظام حكومتي در«
طبق كتاب خداوند ، براي حكومتآنها  ترين موروثي است و با اصلح، عبدالرحمن الفيصل آل سعود

  ).204: 1391، 9خاورميانه ( »شود سنت رسول او بيعت مي و
اعضاي مجلس . ي و تقنين استيجراا، پادشاه مرجع قوه قضائيه، طبق قانون اساسي عربستان

رياست قوه . گيرد نيز به دست پادشاه صورت ميآنها  شوند كه عزل پادشاه انتخاب مي لهيوس بهشورا 
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قوه قضائيه وابسته به خانواده سلطنتي و . با شاه عربستان است يريوز نخستپست  يو تصدمجريه 
دادگاه ، دادگاه عالي، ديوان عالي: رتند ازي دارند كه عبايخانواده آل سعود است و چهار مرجع قضا

ل مهم سياسي پادشاه بايد رضايت يدر مسا ).61: 1393، شيرازي و ديگران( محلي و دادگاه ويژه
  .هاي طراز اول را به دست آورد شاهزاده

وجود داشته منبع اصلي ديني اين  1932عربستان از  سيساتمذهب وهابيت كه به همراه 
شود و حكام آل سعود همواره از اين مذهب استفاده ايدئولوژيكي داشته و در  مي كشور محسوب

آل سعود آزادسازي عرصه سياسي . اند صحه گذاشته عمومامقابل روحانيون نيز بر اقدامات عربستان 
داند زيرا اين اقدام يكي از  سياسي وهابي را بسيار خطرناكي ميـ  از كنترل گفتمان مذهبي

ها  اين گروه .)Rasheed. 2007ـ  Al( كشاند ي را به چالش ميداقتدارگرايي سعو اركانترين  بنياد
  .كنند يا تهديد حكومت بازي مي دييتأدر بدنه و جامعه عربستان نقش مهمي در  عمالگرچه 

  ساختار اقتصادي .2- 1
نفتي  به اين معنا كه دولت بر درآمدهاي. رانتي بودن آنهاست، ويژگي بارز اقتصادهاي خاورميانه

هاي يك دولت رانتير  در خصوص ويژگي نيچن هم. متكي به تقاضا در بازارهاي جهاني تكيه دارد
درصد يا بيشتر از كل درآمدش را از  42، كند مي نيتأماين دولت رانت خود را از خارج ؛ گفتيم

 تايهاناكثريت مردم دريافت كننده و توزيع كننده رانت هستند و ، آورد رانت خارجي به دست مي
  ).36ـ  37: 1391، ميرترابي( اينكه دولت رانتير مرجع اصلي دريافت رانت است

اين كشور را  GDP سوم كيدرآمدهاي نفتي بيش از . باشد عربستان از اين قاعده مستثني نمي
نفت براي اولين بار در ). 215: همان( دهد كه نشانه وضعيت رانتيريسم شديد است تشكيل مي

ستان كشف شد و بعد از جنگ جهاني دوم استخراج نفت در اين كشور سرعت در عرب 1936سال 
 صادركننده نفت جهان نيتر بزرگ 2015تا جايي كه تا پايان ) 111: 1389، الهي( فتگر
توليد نفت عربستان توسط شركت  0/97از بيش . )BP، 2016( بود) ميليون بشكه در روز 014/12(

به اين سو پي  1973نقطه عطف در رانتيريسم عربستان را بايد از شوك نفتي . شود آرامكو انجام مي
سير صعودي درآمدهاي  ازآن و پسبرابر شد  4 باره كي بهدر اين سال قيمت نفت  چراكهگرفت 
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شهري  دايشداي بود به يك جامعه  ي و قبيلهروستاي غالبااي  ه متشكل از جامعهعربستان را ك، نفتي
ها و  درآمدهاي نفتي باعث توسعه موارد مقرري پس نيازا ؛ و)36: 1386، يوسفي( مبدل نمود

يك الگوي  نيچن هم، مزاياي نفت نيچن هم. ها و هزينه خدمات شد يارانه، هاي حكومت بخش
پر يك زندگي سخت به همراه كارهاي  قبالمردم عربستان كه . جديد زندگي به مردم آنجا داد

ها كارگر خارجي كه كارهاي يدي و مشاغل فني و  ثروت و ميليون اتكا بر يسو به، داشتند مرارت
حركت از جامعه خودكفا به يك جامعه مصرفي و . حركت كردند، داشتند بر عهدهتخصصي را 

  ).همان( با رشد شديد جمعيت همزمان شد، ثروتمند و مرفه
تا سال . استدرآمدهاي نفتي  بر اساسجمعيت عربستان در شهرها و روستاها  ميو تقسبافت 

البته ذكر اين . شهرنشين هستندآنها  0/95ميليون نفر جمعيت داشت كه  28عربستان  1391
بافت اجتماعي هم چنان ، تزريق درآمدهاي نفتي و رشد شهرنشيني باوجودنكته مهم است كه 

  .)Yassin. 2012. p3( هاي سنتي و خانوادگي گسترده باقي مانده است اي و مبتني بر رويه قبيله
و هاي پتروشيمي است و طي ساليان اخير توليد  صادرات عمده اين كشور نفت و فرآورده

براي درك بهتر چگونگي توليد و مصرف نفت در اين كشور و . اين كشور افزايش يافته است مصرف
  .قرار داد مدنظرتوان جدول زير را  مقايسه آن با ساير كشورها مي

   
  2008ـ  2015؛ بستان با بازيگران بزرگ بازار نفتمقايسه توليد و مصرف نفت در عر

درصد 
سهم 

جهاني 
2012 

  در روز هزار بشكه 2008 2012 2013 2014 2015
 

 عربستان توليد 10846 11530 11393 11505 12014 3/13

 مصرف 2378 2935 3469 3732 3895 1/3

 ايران توليد 4327 3680 3611 3736 3920 2/4

 مصرف 1962 1971 2048 2013 1947 2/2

 روسيه توليد 9950 10643 1077 10838 10980 8/12

 مصرف 2862 3174 3145 3255 3113 6/3
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 آمريكا توليد 6783 8905 10059 11723 12704 6/9

 مصرف 19490 18555 18961 19106 19396 8/19

 چين توليد 3814 4155 4216 4246 4309 5

 مصرف 7947 10221 10732 11201 11968 7/11

Source: BP Statistical Reviw of World Energy 2016  
 

براي نمونه . عظيمي در صنعت نفت انجام داده است يها يگذار هيسرماعربستان همواره 
خريد يك  طور نيهم. اشاره كرد 1987توان به خريد يك پااليشگاه كوچك در داالس در سال  مي

هزار بشكه در روز در ايالت هوستون و خريد تعدادي از جايگاه  100پااليشگاه با ظرفيت توليد 
  ).112: 1389، الهي( فروش بنزين در آمريكا

مواجه كه هايي  اقتصاد عربستان با چالش، هاي بادآورده نفتي توان گفت برخالف ثروت مي
بيكاري رو به گسترش با توجه ، و شاهزادگان باال ردهشامل فساد و ولخرجي بسيار باال توسط افراد 

كننده  عيو توزناكافي به دليل اينكه اكثريت مردم دريافت كننده  ييزا اشتغال، به تقاضاي كار باال
ظاهر مدرن و  رغم علي ـ براي زنان ويژه بهـ  ساختارهاي سنتي اجتماعي نامناسب، رانت هستند

اقتصاد عربستان را شكننده نشان ، و مادرهاي مولد  ر بخشهاي نفتي د عدم قرار گرفتن ثروت
دهد و عرضه و تقاضا  اقتصادي اين كشور را تشكيل مي يربنايزچون نفت  الخصوص يعلدهد  مي

در بخش پيش . كند تر مي اين محصول نيز تابع بازار و تقاضاي جهاني است اين مشكل را پيچيده
  .دهيم را مفصل توضيح ميسياسي اين كشور ـ  رو ناتواني اقتصادي

  ناكارآمدي عربستان سعودي. دو
اكنون كه به شناخت ساختارهاي سياسي و اقتصادي عربستان سعودي رسيديم در اين بخش 

اقتصادي و ، نظاميـ  ناكارآمدي اقتصاد سياسي عربستان در چند حوزه كه شامل حوزه امنيتي
كه در اين بخش به دنبال آن هستيم بر  ييرهايو متغ مؤلفه. پردازيمميفرهنگي است ـ  سياسي

شود كه چگونه  نشان داده مي اساساشود و  ه ميياساس جداول و آمار و توضيحات كيفي ارا
  .خورد هاي مختلف به چشم مي حكومت سعودي در بخش يناكارآمد
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  حوزه نظامي امنيتي) الف
. به امنيت و بقا وجود دارد هاي اقتدارگرا و الويت دادن رابطه تنگاتنگ و متقابلي ميان رژيم

باشد همواره تضمين بقا و امنيت در عرصه داخلي و خارجي را  عربستان كه داراي چنين رژيمي مي
 3اين كشور  GDP رشد تا آوريل 2015براي . جزء اهداف بسيار مهم و حياتي خود قرار داده است

ميليارد دالر و در سال  57، 2014بودجه نظامي اين كشور در سال  ؛ و)IMF( بوده است درصد
هاي  متوسط هزينه. (Global Fire Power. com( ميليارد دالر بوده است 56تا آوريل  2015

هاي  درصد هزينه. ميليون دالر بوده است 31543در حدود  2010تا  2000نظامي اين كشور از 
 صورت بههزينه درصد است كه براي ساليان دراز ركورد اين  10رقمي در حدود  GDP نظامي از

هاي  هاي حكومت به هزينه درصد از كل هزينه 30 طور نيهمبوده است  عربستان ارياختمستمر در 
  ).265: 1391، 9 انهيخاورم( نظامي اختصاص داده شده است

  
  و لندنمطالعاتي صلح استكهلم  مؤسسات: منبع

 برخالفهاي اخير در حالي است كه كشورهاي فوق  اعراب در طول سال آور سرسامهاي  هزينه
 عمالاند و  از همسايگان خود نكرده كي چيهمبادرت به جنگ با  تاكنونها  بسياري از دولت

شش كشور عربي به لحاظ جمعيت و مساحت  كه آنضمن . مانده است بالاستفادههاي فوق  سالح
تنها . هاي پايين جهاني قرار دارند هاي نظامي در رتبه ينهل كليدي در ترسيم هزيكه خود از مسا

آمار و ارقام اين واقعيت را روشن . هاي تسليحاتي بوده است تشديد رقابت، ها نتيجه اين هزينه
 .نگاهي امنيتي دارد دايشدكند كه آل سعود به محيط پيراموني و داخلي خود  مي
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  حوزه اقتصادي) ب
درصد است كه بيان كننده ارتباط  3/4حدود آفريقا از تجارت جهاني  و شمالسهم خاورميانه 

عربستان در سال  GDP ).80: 1388، حاجي يوسفي( محدود آن با نظام اقتصاد جهاني است
در صد  2/1رشد اقتصادي عربستان به  2016درصد و همچنين در سال  35/3داراي رشد ، 2015

 World( 5/4كشور اين  GDP رشد، 2013 در حاليكه در سال) IMF( كاهش يافته است

Bank (2005، 2004 انيسالبه همين ترتيب اميد به زندگي در اين كشور طي . بوده است ،
  .سال بوده است 75و  75، 73، 73 بيترتبه  2013و  2012

 ياسياقتصاد سيكي از علل اصلي و مهم ناكام ماندن ساختار ، با توجه به چارچوب نظري بحث
استمرار ساختارهاي ، و جوان كشور روزافزونكشورهاي خاورميانه در توليد شغل براي جمعيت 

ساختارهاي رانتيري از توسعه بخش خصوصي كارآمد جلوگيري كرده و . رانتيري در اقتصاد است
بخش خصوصي  جهيدرنت. است داشته نگهبخش مهمي از اقتصاد را هم چنان در كنترل دولت 

ماند اين  تدابير حمايتي دولت در چارچوب روابط حامي پرورانه وابسته باقي مي به عموماموجود 
حاكميت قانون و روحيه كارآفريني شده و در عوض ، وضعيت سبب تضعيف خصلت رقابتي اقتصاد

  .و فساد را فراهم كرده است ييجوزمينه گسترش رانت 
قرار خبر بدي براي هر  بي درصد جمعيت عربستان زير سي سال است و افزايش جوانان 75

. شوند سال مرتكب مي 25تا  15همه جنايات هر جامعه را مردان بين  بايتقرباشد چون  كشوري مي
ها از ناكافي  سعودي. تواند با اين رشد و انفجار جمعيتي تداوم يابد خدمات دولتي صرف نمي جهيدرنت

درآمد سرانه آن . ناراحت هستندهاي زندگي  كاهش خدمات بيمارستاني و افت شاخص، بودن مدارس
يك . دالر كاهش يافت 8,424به  2002دالر رسيده بود ولي در سال  18,000به  1981در سال 

نفتي جهان هستيم  رذخاي نيتر بزرگما كشوري با «: استاد دانشگاه در عربستان در جايي گفته بود
كه در فقر مطلق زندگي ايي ه دالر است و درصد سعودي 8000ولي درآمد سرانه ما كمي بيش از 

توانند  ها نمي دانشگاه، اي هستند درصد مدارس در امالك اجاره 70. كنند در حال افزايش است مي
ها نيز  اساتيد دانشگاه. زنان جايي ندارند. مدارس را جذب كنند النيالتحص فارغدرصد  40بيش از 
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  ).37: 1386، يوسفي( »اد داردحاكي از آن است كه يك جاي كار ايرآنها  فقير هستند و همه
قادر به  سال بزرگدرصد از زنان  50درصد است و فقط  62 ساالن بزرگنرخ باسوادي در 

ميزان افزايش آگاهي و سواد در يك جامعه با نوع نظام  ).82: 1390، زكريا( خواندن هستند
يك دولت  ازين شيپ، باسواديا  كرده ليتحصوجود يك جمعيت . سياسي آن رابطه تنگاتنگي دارد

 جهيدرنت. عرب وجود ندارد زيخ نفتدموكراتيك است و اين تنها چيزي است كه در كشورهاي 
  .اقتدارگرايي هم چنان پايدار بوده است

  افزايش نرخ تورم در اقتصادهاي رانتي خاورميانه در پي افزايش شديد بهاي نفت
 نرخ تورم كشور

 2010 2013 2016 سال

 4/5 5/3 4 عربستان

 4/11 9/6 2/10 مصر

 world bankو  186: 1391، ميرترابي: منبع

ريال  1500ولي حقوق ماهيانه يك كارمند ، ميليارد ريال است 1500درآمد ساالنه كشور 
به كارمندان و  نهيهز كمكدولت سعودي در دو مرحله اقدام به پرداخت  2011در سال . است

اين . ها شدند خواهان دريافت كمك) ميليون نفر 5/3حدود ( اما هفت برابر اين ميزان؛ بيكاران كرد
شركت تجاري سعودي را بر عهده دارند و  520كه نزديكان خانواده سلطنتي رياست  است يحالدر 

به آنها  .كنند اي دريافت مي و دو اعتبارات ويژه كي درجه يبند سطحهزاران شاهزاده سعودي در 
كنند بدون  از خزانه دولت حقوق و مزايا دريافت مي العمر مادامطور  همسرانشان به همراه فرزندان و

شاهزادگان سعودي از روز تولد از حقوق خاصي برخوردار . كردن داشته باشند اينكه لزومي براي كار
  ).285ـ  286: 1391، 9 انهيخاورم( رسد شوند كه حداقل به ده هزار دالر در ماه مي مي

  )اجتماعي حوزه سياسي ـ( زنان در عربستان، ههاي مذهبي شيع وضعيت اقليت. سه
  وضعيت تشيع در عربستان. 1- 3

درصد از كل جمعيت كل  15تا  10حدود ، دو ميليوني عربستان سعودي بايتقرجمعيت شيعه 
اقتصادي  ازنظربيشتر آنان در استان شرقيه كه ). 167: 1386، يوسفي( دهند كشور را تشكيل مي
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هاي  اما اين اقليت همواره مورد تبعيض؛ كنند زندگي مي، عربستان است زيخ نفتمنطقه  نيتر بزرگ
توانند از نفوذ سياسي زيادي در اين  نمي وجه چيه بهفرهنگي و اقتصادي قرار گرفته و ، سياسي
  ).374: 1391، 9 انهيخاورم( باشند مند بهرهكشور 

منطقه استراتژيك آل سعود ترين  ها در استان شرقي و در حياتي نكته جالب اينجاست كه شيعه
؛ سكني دارند ـاند  واقع شده آنجاهاي نفتي عربستان در  ميدان نيتر بزرگكه ـ  يعني قطيف و غوار

 نظر بهكنند ولي  اقتصادي رياض نقشي حياتي بازي ميـ  بنابراين شيعه در امنيت و ثبات سياسي
كرده و شيعه هم چنان در  رسد نظر علماي وهابي هميشه بر دستگاه حكومت سعود سنگيني مي

آل اي اي سنگيني بر تواند هزينه برد و اين محروميت مي هاي مدني و سياسي به سر مي محروميت
 دهد ركن مخالف پادشاهي عربستان را تشكيل مي نيتر بزرگداشته باشد چون شيعه  سعود

  ).23: 1386، ابراهيم(
ها در پشت  ها و گرايش به ديدن دست ايراني از سني يتعدادعمق تمايالت ضد شيعي ميان 

هاي خارجي را  آوردن حمايت به دستي جنبش اصالح شيعي براي يتوانا، اعتراضات شيعيان
محمد . دانند شيعيان را دشمن مي، ها برخي سني). 3ـ  Nolan. 2011. p2( محدود كرده است

عدم پذيرش ، اي عالي علما عربستان بودسابق شور هيبلندپابن صالح العثيمين كه از روحانيون 
يان و هاي يهود خيانتي بزرگتر از خيانتاو يعني عمر از سوي شيعيان را  نيجانشخالفت ابوبكر و 
عبداهللا عبدالرحمن الجبرين يكي از اعضاي وقت شوراي ، 1991در  طور نيهم. مسيحيان دانست

آنها  مرتد معرفي شده و ريختن خون عنوان هبمبناي آن شيعيان  فتوايي صادر كرد كه بر، عالي علما
  ).192: 1386، يوسفي( باشد مباح مي

  :كرد يبند ميتقسهاي آل سعود نسبت به شيعيان را در چند دسته  توان تبعيض مي، يطوركل به
رويكرد حكومت سعودي نسبت به شيعيان از مواضع  :فرهنگيـ  هاي مذهبي تبعيض) الف

با ساير  تراز همو  سطح همهمين شيعيان از جايگاه  يو برات گرفته است امذهبي وهابيت نش
محدود كردن حق شيعيان براي احداث ، دست نيازاتبعيضات  ازجمله. مسلمانان محروم شدند

عدم انتشار آثار مكتوب درباره تشيع  نيچن هم. هاي ديني خود است مساجد يا رسيدگي به عبادتگاه
ها و مراسم مذهبي و ميراث  هاي فرهنگي مانند جشن نمادها و فعاليت به همراه سركوب و نابودي
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  ).54ـ  55: 1386، ابراهيم( شود ها محسوب مي تاريخي شيعيان از ساير تبعيض
 منصبان صاحبتبعيض در حضور كمرنگ و تعداد مقامات و  ريثات :هاي سياسي تبعيض) ب
توان گفت به لحاظ سياسي شيعيان از تمامي مشاغل مهم  در حقيقت مي .گردد ها نمايان مي اقليت

  ).58ـ  56: همان(اند  سياسي در انزوا مانده ازلحاظبراي همين  اند محرومحكومتي 
يعني  نينش عهيشعمده نفت عربستان در قسمت  :هاي اقتصادي تبعيض و محروميت) ج
ه از رفاه عمومي محروم هستند و اين يكي از قرار دارد ولي مردم اين ناحي) استان شرقي( االحسا

  .هاي مهم تنش ميان شيعيان و دولت مركزي است سرچشمه

  وضعيت زنان در عربستان. 2- 3
همواره در ، به دليل ميراث رسوم قبايلي، زنان در جامعه بسته و سنتي آن، در عربستان

از هويت مستقل فردي برخوردار لذا ؛ قرار دارندآنها  تيموميقاز مردان و تحت  تر نييپاسطوحي 
دستيابي به حقوق اوليه مدني براي زنان در اين كشور به دليل ساخت قدرت و دولت . نيستند

ايدئولوژيكي در جامعه از طرف ديگر بسيار ـ  و غالب بودن ايستار و سازه هويتي قومي طرف كياز
يان كننده محروميت ب، هاي نقض حقوق بشر در خصوص زنان در عربستان شاخص. دشوار است

بود كه زنان  2001سال براي نمونه در ). 324: 1392، واعظي( باشد زنان از حقوق شهروندي مي
 اين كارت زمينه حضور مستقل. دار داشته باشند مستقل كارت هويت عكس طور بهفتند اجازه يا

يا قيم نوشته  پدر و، نام زنان بروي كارت هويت همسر تر شيپ. كرد ها مهيا مي را در دادگاهآنها 
ساله به  29يك زن مطلقه سعودي  2008در سال ، گزارش يك گروه حقوق بشر بر اساس. شد مي

ضرب و شتم  رغم علي ـ پدرشـ  دليل تمايل به ازدواج با فرد مورد نظرش و مخالفت قيم خود
تقاضاي او براي اعاده حيثيت و يا تغيير قيم به ، پس از آزادي. ماه زنداني شد 7توسط قيم به مدت 

  .به نتيجه نرسيد يورز خشونتدليل 
 1991ها از سوي دستگاه حكومتي عربستان جهت ترفيع حقوق زنان در سال  تالشترين  مهم

ها از بخش آموزش جهت  اين تالش. صورت گرفت) عفت( توسط ملك فيصل و همسر وي
از ، 2010همچين افتتاح دانشگاه عبدالرحمان در . شروع شدزنان از كالج و مدارس  يمند بهره
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).. 281: 1391، 9 انهيخاورم( كالج پزشكي است 15هاي تخصصي زنان با  دانشگاه نيتر بزرگ
  .درصد بودجه آموزش مردان است 18سهم بودجه تحصيل زنان  همه نيباا

  به بعد 2010واكنش عربستان به تحوالت 
اقتصادي و اجتماعي آن در سير تحول متفاوت نظام سياسي اين  ـ بدون شك نفت و آثار سياسي

زمامداران . بهره بوده است بي كشور در جريان بهار عربي نقش مهمي داشته است چيزي كه مصر از آن
هاي خدماتي  اي براي افزايش هزينه هاي مالي گسترده برنامه، 2011آل سعود در پي بهار عربي در سال 

. شود هاي آينده مي ميليارد دالر در سال 130به آنها  اعالم كردند كه مجموع ارزشدولت به شهروندان 
پانصد هزار خانه براي مردم بسازد و ، براي نمونه پادشاهي عربستان وعده كرد در خالل پنج سال آينده

  (Gauss. 2011). هاي دولتي براي خريد خانه را به ميزان درخور توجهي افزايش دهد همچنين مبلغ وام
عالوه بر ، يمن و بحرين، تونس، سوريه، حاكمان مصر برخالفواقعيت اين است كه حكام سعودي 

هاي خود را  هاي فراواني در بانك در اختيار داشتند تا پرداخت پول، تدابير امنيتي و سركوب مخالفان
رژيم قذافي در ليبي نيز پول در اختيار داشت اما از زيركي الزم برخوردار نبود . افزايش دهند سرعت به
، 2011هاي اعتراضي در اوايل  بانك مركزي سعودي در زمان آغاز جنبش. شود كار به دست موقع بهتا 

انباشته كه به بركت افزايش بهاي نفت در  ريذخاارزي در اختيار داشت و اين  ريذخاميليارد دالر  481
  ).Gauss. 2011( تعهدات جديد دولت بود ازاندازه شيببسيار ، هاي قبل به وجود آمده بود سال

و حامي  يضدانقالبنيرويي  عنوان به عمال، ها در منطقه عربستان سعودي در خالل موج اعتراض
ها در بحرين نگران شده  ها كه از گسترش اعتراض سعودي. ثبات و حفظ وضع موجود عمل كرد

نيروهاي كمكي براي سركوب اعتراضات و كنترل نظم به اين كشور اعزام ، 2011در مارس بودند 
زمامداران سعودي همچنين به زمامداران سرنگون شده و يا در خطر سرنگوني در منطقه . كردند

رياض همچنين از پادشاهان . عبداهللا صالح در كشورشان پناه دادند يو علمبارك ، يعني بن علي
هاي مالي خود  كمك حال نيدرعبپيوندند و  فارس جيخلخواستند به شوراي همكاري  مغرب و اردن

  ).Yom. 2011( را به اين دو كشور افزايش دادند
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 اقتصاد سياسي ناكارآمدي دولت مصر

اي كه گرايش  گونه ؛ بهشود مصر پايه مهمي در ايجاد ثبات و امنيت در خاورميانه محسوب مي
منطقه را دگرگون سازد و توازن قوا را تحت  تيو امنتواند نظم  قاهره به ثبات يا برهم زدن ثبات مي

مصر در زمان عبدالناصر به سمت سوسياليسم و شوروي  كه هنگاميمثال  عنوان به. قرار دهد ريثات
 كه هنگاميهم اهميت بسزايي داشت و  جوار هماين گرايش براي ساير كشورهاي ، گرايش داشت

  .نگرش مصر در زمان سادات به سمت غرب استحاله يافت باز هم ساير كشورها آن را مهم تلقي كردند
داند  حكومت سياسي اين كشور را از نوع جمهوري مي، اصول اول و پنجم قانون اساسي مصر

). 41: 1384، فالح زاده( ار استسوسياليسم و نظام چندحزبي استو، يساالر مردمكه بر سه اصل 
با تغييراتي در بندهايي از قانون اساسي توانست به  2011تا  1981حسني مبارك از  عمالولي 

، نظامي بوده سابقاشخصي ، از آنجا كه مبارك. مدت سي سال در مقام رياست جمهوري باقي بماند
اين رابطه نقش نهاد ارتش و نظاميان در  جهيدرنت در ميان نظاميان موقعيت ممتازي داشت

به دليل رانتير بودن دولت ديگر جايي براي  طور نيهم؛ سياست مصر پررنگ باقي مانده
براي همين چرخش . نظامي ديكتاتوري بود عمالماند و  و نظام چندحزبي باقي نمي يساالر مردم

گونه  راد مستقل از حكومت هيچگيرد و اف انجام مي جمهور رييسنخبگان تنها در سطح وابستگان 
  ).100: 1393، شيرازي و ديگران( فرصتي نخواهند يافت

المللي با برگزاري انتخابات رياست جمهوري  مبارك تحت فشارهاي داخلي و بين، 2005از سال 
. رقابتي موافقت كرد و فضاي سياسي مصر كمي رنگ تحرك و گشايش به خود گرفت صورت به
و نامزدهاي مورد  يرأ 311حزب حاكم دموكراتيك ، 2005در انتخابات پارلماني در سال  حال نيباا

قانون اساسي  165اصل ). 100: 1393، شيرازي( كرسي به دست آورد 88حمايت اخوان المسلمين 
اين قوه را نيز ، شوراي عالي رأسدر  جمهور رييسمصر قوه قضائيه را مستقل شناخته است ولي حضور 

اخوان المسلمين با توجه به پايگاه مردمي و تشكيالت گسترده خود . ه خود قرار دادتحت سلط
ها و  ها را به خود اختصاص دادند به همراه ساير گروه درصد از كرسي 20مشاهده كردند تنها  كه هنگامي

به گوش ها ريختند و مطالبات خود را از اين طريق  اعتراضي به خيابان صورت بهها  احزاب و اپوزيسيون
  ).همان( منجر به سقوط مبارك در شش سال بعد شد تاينهااعتراضاتي كه . مقامات مصري رساندند
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اصالحاتي در قانون اساسي را جهت عكس مطالبات اپوزيسيون ، 2007حسني مبارك در سال 
را  ي بر انتخاباتينظارت قضا، به تصويب رساند كه عالوه بر تمديد شرايط دشوار قبلي براي نامزدها

چون در انتخابات . نيز محدودتر ساخت و بر اختيارات وزارت كشور براي تحريف آراء مردم افزود
هاي بيشتري را به خود  اخوان المسلمين به نسبت ساير احزاب توانسته بود كرسي، 2005

؛ ختيبرانگاي را  اي كه مبارك انجام داد اعتراضات گسترده اصالحات محدودكننده. اختصاص دهد
  .تر شد عرصه سياسي براي مخالفان تنگ جهيدرنتكرد  مي ديكاتآنها  انجام رژيم به اما

شد  اي براي ابقاي رياست جمهوري مبارك محسوب مي نويسنده نتايج پارلماني مقدمه نظر به
و انفجار  جوش نقطهاپوزيسيون از چند دهه قبل نيز به  و احزابولي انباشت و تراكم مطالبات مردم 

 مثابه بهانقالب تونس . توانست اين انفجار را به منصه ظهور برساند يك جرقه مي هاو تنرسيد 
  .اي براي معترضين و اپوزيسيون بود كه خلع قدرت مبارك از سرير قدرت پيامد آن بود عطيه

ه يو انتخاباتي را ارا يچندحزبك نظام يسيماي ، ل دوران حكومت خوديحسني مبارك در اوا
افتند يشتري يعمل ب يز آزاديها ن ت داد و روزنامهيها مجوز فعال ز احزاب و انجمنداد و به تعدادي ا

به  2007ان داد و از سال يباز پا نسبتان فضاي يبه ا 2006تا  2000 يها سالمبارك در  يول
  ).1390، پيشقدم( انسداد سياسي به اوج خود رسيد جهيدرنتافزود  ياسيفشار سبر شدت  سو نيا

خاورميانه است كه حجم صادرات نفت و گاز چندان باال  زيخ نفتكشورهاي كمتر  ازجملهمصر 
، براي نمونه درواقع. اند هاي نفتي شده جايگزين يا مكمل رانت عمالولي ديگر منابع رانت ، نيست

 يدرآمدهاي ارسالي كارگران بدين معناست كه نوعي چرخه توزيع  حجم باالي رانت حاصل از پول
با اشتغال در  زيخ نفتكمتر  تيپرجمعكه اتباع كشورهاي  صورت نيبد. ستنفت ا يجا به

سبب توزيع درآمدهاي نفت ، هاي خود به كشور مبدأ و ارسال پول زيخ نفت تيجمع كمكشورهاي 
هاي خارجي نسبت  رانت يدرصد 10آستانه ، مطابق تعريف. شوند در سطح كشورهاي منطقه مي

گيري و وضعيت رانتيريسم است و دو برابر شدن حجم  معناي شكلبه ، به توليد ناخالص داخلي
  .توان به معناي رانتيريسم شديد در نظر گرفت ها نسبت به اين آستانه را مي رانت
هاي خارجي و نيروي  كمك، توان درآمدهاي رانتي مصر از صدور نفت و گاز مي يطوركل به
  .مهاجر را در جدول زير مشاهده نمود كارگر
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  GDPبه  و گازنت حاصل از صدور نفت نسبت را
 2005ـ  2009 2000ـ2004 1990ـ1994 كشور

 2/13 1/7 3/10 مصر

 
  GDPهاي خارجي به  نسبت كمك

 2005ـ  2009 2000ـ2004 1990ـ1994 كشور

 8/0 4/1 1/9 مصر

 درصد رانت حاصل از نيروي كارگر مهاجر

 2005ـ  2009 2000ـ2004 1990ـ1994 كشور

 1/5 4/3 11 مصر

Source: World Bank World Development Indicators, 2011. 

  
  2005ـ  2009هاي  در سال GDPدرصد درآمدهاي رانتي در مصر نسبت به 

 درصد مجموعه درآمدهاي رانتي رانت نيروي كارگر مهاجر رانت استراتژيك رانت نفتي

2/13 8/0 1/5 1/19 

Source: Ibid 
مبارك سعي كرد با . اند مشغولهاي كشاورزي و خدماتي  عمده مردم كشور مصر به فعاليت

 .بخش صنعت و خدمات را توسعه دهد، خارجيگذاري  گسترش توريسم و جذب سرمايه

در همان ، اقتصاد اين كشور از اين لحاظ به نسبت توسعه خوبي داشت كه يدرحال، نگارنده ازنظر
رانت و كمك خارجي  كه يدرحاليعني ؛ شد تر مي تر و بسته ها تنگ سال حال حوزه سياسي در همين

كرد و  كرد در همان حال فضاي داخلي را براي جامعه محدودتر مي به اقتصاد اين كشور كمك مي
به . سياسينيافتگي  توسعه اقتصادي در كنار گسترش توسعه. نوعي ناهمگوني در پيشرفت داشت

درصد جمعيت مصر را سن  50در مورد مصر نيز ، عربستان ذكر شد شكلي كه در فصل قبل در مورد
هاي متعدد نتوانست بيكاري جوانان جوياي شغل را  تالش رغم عليمبارك . دهد سال تشكيل مي 25

با افزايش پرداخت يارانه و كاهش درآمد حاصله از توريسم از پس از جنگ  خصوص به. برطرف كند
اين . آن ركود و بيكاري تشديد شد به دنبالشدت گرفت و كسري پرداخت مصر ، 2003و  2001

  .مشكالت در كنار خفقان سياسي خشم ساير گروهاي مدعي را در پي داشت
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آورد كه نتيجه  ناتواني دولت در توزيع عادالنه ثروت نيز بر زندگي مردم فشار مي، در كنار موارد فوق
ميليون جمعيت و بدون منابع  80مصر با داشتن . آن بيشتر كردن نارضايتي مردم از كاركرد رژيم بود
عربي در وضعيت اقتصادي بغرنجي به سر  زيخ نفتدرآمدي ناشي از فروش انرژي مانند ساير كشورها 

اعتراضات . زد توزيع نابرابر ثروت و فساد اقتصادي مقامات حكومتي نيز به اين امر دامن مي؛ برد مي
دالر در روز  2تر از  درصد مردم آنجا كم 40كه يوست مصر در شرايطي به وقوع پ 2011سراسري 

در اين وضعيت . درصد بوده است 5/9 يكاريبدرصد نرخ  7/11، 2010داشتند و نرخ تورم در سال 
  ).211ـ  212و  191: 1391، ميرترابي( شكاف طبقاتي از استانداردهاي جهاني باالتر بوده است

اما ؛ افتي دستدرصد  5/4مناسب به رشد  2009تا  1990هاي بين  مصر در سال هرچند
يكسان توزيع  صورت بههاي مختلف و تمامي مردم  واقعيت آن است كه منافع اقتصادي بين گروه

توسعه فراگير و متوازن در ، جهيدرنت. بودند مند بهرهشد و اقليت كوچكي از اغلب دستاوردها  نمي
  .اعتراض و خيزش سوق داد يسو بهمصر رخ نداد و معضالت اقتصادي و اجتماعي كشور را 

ه شده است كه آن كشور را يدرصد ارا/ 659از منظر شاخص توسعه انساني براي مصر رقم  
 درواقع. )www.nationsmaster.com( سازد كشور جهان مي 178در ميان  120ز رتبه يحا

فقر ، 1982از سال . گسترش شكاف بين غني و فقير پيش برد يسو بهمصر را ، تحوالت اقتصادي
  .برگرفتمصر را در  پنجم كيميليون نفر يا  18، 2009شد و در سال  دو برابردر مصر 

 

  ثباتي در خاورميانه بي ناكارآمدي اقتصاد سياسي عربستان و مصر بر ريثات. چهار
ل متعدد خاورميانه مانند يدر مسا الذكر فوقزداي دو كشور  اقدامات ثبات ريثاتدر اين قسمت 

  .گردد مي و غيره بررسي اسراييلاعراب و ، فلسطين، تروريسم

  عربستان مصر واسراييل؛ اعراب و . 1- 4
را بر  اسراييلمصر رهبري مذاكرات اعراب و ، 1991پس از كنفرانس صلح مادريد در سال 

نقش ، شد 1993غزه در سال ـ  مصر در كنفرانس اسلو كه منجر به توافقنامه اريحا. عهده گرفت
در  2001و ساف تا سال  اسراييلميان  و تحوالتمذاكرات ، از آن به بعد. داشت مهمي بر عهده
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 و گازديكته كرده بود بايد از مصر نفت  اسراييلكمپ ديويد به . گرفت چارچوب اسلو انجام مي
تا  1994از سال . ساخت مي خاطرنشانرا  اسراييلـ  اين فقره آغاز روابط اقتصادي مصر؛ بخرد

ميليون دالر كاال صادر كرد و در مقابل مصر نيز نفت و گاز و محصوالت  181 ، اسراييل2000
ميليارد  5/2قرارداد  2005در سال  اسراييلو  مصر. كرد صادر مي اسراييلكشاورزي خود را به 

دو كشور در همين سال طي قرارداد  نيچن هم؛ را امضا كردند اسراييلدالري صادرات گاز مصر به 
نمايند تا از قاچاق اسلحه به  مستقرنيروي امنيتي مصر در مرز غزه  750ردند توافق ك، فيالدلفي

  ).1391، احمدي و بيداهللا خاني( منطقه جلوگيري كنند
از  اسراييلبنابراين حفظ و گسترش روابط با مصر در ابعاد سياسي و اقتصادي همواره براي سران 

اقتصاد بيمار مصر از اين روابط سود چنداني ، ها همكاري نيباوجودا. اهميت برخوردار بوده است
سازمان . ين استيالمللي بسيار پا استانداردهاي زندگي مردم مصر نسبت به استانداردهاي بين. برد نمي

  ).همان( كنند فقر زندگي مي رخطيزها  درصد از مصري 30الي  20ملل تخمين زده حدود 
بر اين باورند كه  اسراييل پردازان يتئور؛ ودهپرمنفعت ب اسراييلولي در مقابل اين رابطه براي 

از زمان امضاي  اسراييل. تضمين امنيت و برتري اين رژيم در گرو داشتن روابط نزديك با مصر است
در راستاي ايجاد روابط سياسي و فرهنگي با اين كشور تالش  1978توافقنامه صلح با مصر در سال 

نان خود و نيز با افزايش نفوذ سياسي و فرهنگي در نمود كه با خارج نمودن مصر از جرگه دشم
مبارك نيز در . جنگ احتمالي در منطقه جلوگيري كند هرگونهساختار قدرت اين كشور از وقوع 

متحد نزديك آن  عنوان به، ويآو تلساله خود ضمن پايبندي به توافقات با  30طول حيات سياسي 
هاي مردم عرب بقبوالند كه  كرد كه به توده تالش مي اسراييلميان اعراب و  يگر يانجيمعمل و با 

  ).1391، مظاهري(اند  در منطقه جايگاه خود را از دست داده اسراييلديگران با ادبيات جنگ عليه 
ذكر اين نكته مهم است كه بدانيم صلح سرد اصطالحي است كه در مورد روابط سياسي مصر و 

هاي  سياست ريثاتتحت  ويآو تلـ  ه روابط سياسي قاهرهكيياز آنجا. شود مي كاربرده به اسراييل
اين دو روند سياسي عادي  گاه چيه جهيدرنت، بوده اسراييلـ  و منازعه اعراب اسراييلاي  منطقه

در منطقه  ويآو تلفروپاشي رژيم مبارك باعث نگراني ). 1391، احمدي و بيداهللا خاني( نداشتند
هاي متوالي با اعراب و نداشتن متحد  ليل سابقه جنگبه د اسراييلاز سوي ديگر . شده بود
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گرچه محمد مرسي با دادن اطمينان نسبت به . قدرت مواجه گرديد خألاستراتژيك در منطقه با 
اما مصر پس ، كمپ ديويد از ميزان اين نگراني كاست ازجملهپايبندي نسبت به قراردادهاي پيشين 

نكته ديگر اينكه حمايت . شد در منطقه محسوب نمي اسراييلاز مبارك ديگر ذخيره استراتژيك 
هاي مستقل از  بر اتخاذ سياست، جمهور منتخب مردم اين كشور رييسمردمي از محمد مرسي 
اخوان  يابي قدرتنكته ديگر اينكه . ثير نبودات اسراييل بينسبت به  ويژه بهسوي مرسي در منطقه 

شدن مسير  هاي مختلف فلسطيني و هموار المسلمين در مصر باعث اتحاد دروني ميان گروه
رو بود كه  از همين؛ هاي اسالمي ديگر مانند فلسطين گرديد تشكيل دولت مستقل در سرزمين

ها در نوار غزه رضايت خود را از پيروزي محمد  محصول سياسي اخواني عنوان بهدولت حماس 
  ).1391، مظاهري( مرسي اعالم كرد

، ده بوديات سرب گداخته ناميآن را عمل اسراييلكه  وزهر 22در مورد نقش مصر در جنگ 
جنگ با جنبش فتح و مصر  نيدر ا اسراييلداد  مي كس منتشر شد كه نشانيل يكياسناد از و

مبارك از سال  يكه دولت مصر در زمان حسن ياقداماتترين  مهم درواقع. هماهنگ بوده است
  :در پرونده مذاكرات صلح انجام داده عبارتند از اسراييل يو با همكار 2006
متحد  ينوع بهان فتح كه يمبارك پس از شكست جر؛ طرح موسوم به صلح ملي فلسطين 

ن يان حماس از ايبا اعمال فشار به جر، شد مي محسوب يالملل بين اي و قاهره در مناسبات منطقه
اين درخواست در چارچوب . قرار دهدار جريان فتح يرا در دولت در اخت ييوزرا، جنبش خواست

ه  پرونده بود كه ملت  يدر حالن يا. معروف شد» آشتي ملي مصر«طرح اي صورت گرفت كه ـب
هاي  دادند و برنامه يرأجنبش حماس  يهاي انتخابات به برنامه 2006ن در انتخابات سال يفلسط

احداث ديوار فوالدي در مرز با نوار  ،روزه 22بستن گذرگاه رفح در طول جنگ  ؛فتح را نپذيرفتند
شكست محاصره  يها جلوگيري از ورود كاروان ؛محاصره كامل مردم در اين منطقه منظور بهغزه 

 اسراييلتوسط  يت جنگيپس از گزارش قاضي گلدستون مبني بر ارتكاب جنا، ن منطقهيغزه به ا
احمدي و بيداهللا ( غزه آغاز شدبا مردم  يالملل موجي از همدردي بين، روزه 22ـان جنگ يدر جر
لبنان و ساير ، ايران ازجملهانه يخاورم ياز همين دوره است كه اعتراضات كشورها). 1391، خاني

ر يثاتحت ت، تر شد و مصر هم كه در حلقه اتحاد شيب اسراييلنسبت به ، كشورهاي ديگر منطقه
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در داخل . رد اعتراض قرار گرفتكا قرار داشت نيز مويو آمر اسراييلش با يك خويمان استراتژيپ
آن به اقدامات مبارك در جنگ  هسركوب شد يمصر و جامعه مدن يداخلهاي  گروه كم كممصر هم 

 .مبارك اعتراض كردندهاي  يگر اقدامات و كارشكنين ديغزه و همچن

بر اساس . بوده است اسراييلپنهاني با هاي  همواره داراي ارتباط زينعربستان ، در سوي ديگر
سازمان ، به دست آورده است »استراتفور« يتيگاه امنيكس از پايل يكياسناد و مداركي كه وبگاه و

عربستان  يرا به سازمان جاسوساي  محرمانههاي  كمك) موساد( يستيونيصهم يرژ يجاسوس
، ارسال شده يالديم 2007كه در سال  يكيالكترون يها نامه، ن اسناديطبق ا. دهد ي ميودسع
سم با ينه مبارزه با ترورياستراتفور در زم رييسمعاون » د بورتونيفر«ان يم يمذاكرات يحاو
 طور نيهم. است يستيونيم صهيو رژ يمحرمانه عربستان سعودهاي  يلگران در مورد همكاريتحل
 يعربستان سعود يرا به سازمان جاسوساي  محرمانههاي  كرده كه موساد كمك ديكات، سند
  ).irannuc.ir( ران داده استيمربوط به اهاي  اطالعات و گزارش يآور جمع ینهيدرزم

آنها  اند تا به ها به امضا رسانده يرا با سعودهايي  موساد توافق ياز افسران سابق و كنون يگروه
دهد كه  مي نشان، نيه كنند كه ايارا يا و خدمات مشاوره ياطالعات جاسوسي، تيزات امنيتجه

وجود  يو طبقه حاكم بر عربستان سعود يستيونيم صهيان رژيم يخوب يو تجار يتيمناسبات امن
همواره از قطع ارتباط خود با  كه يدرحال يم آل سعود حاكم بر عربستان سعوديرژ. دارد
نشان ، ها بر عربستان يت سعوديدر طول دوره حاكم، اما اسناد موثق، ديگو مي ها سخن ستيونيصه

  ).Ibid( دارد يستيونيم صهيبا رژ يخوبم روابط ين رژيداده كه ا
ر يعدم مطالبه جزاي، مقاومت اسالمهاي  از گروه تيحما عدم، سيشركت در كنفراس آناپول

م در ين رژيكا به سود ايآمر يت از وتوهايحما، است اسراييلم يعربستان كه در تصرف رژ ياشغال
در  يستيونيم صهيرژ رييس، پرز حضور ملك عبداهللا به همراه شمعون، ت سازمان ملليامن يشورا

 ياض برايتالش رهاي  قياز مصاد، دست نيازاگر يان و صدها نمونه دياد يوگو گفتكنفرانس 
  ).irannuc.ir( است يستيونيم صهيروابط با رژ يساز يعاد

رياض در ابتدا . داشت ولي عملي نشد مدنظرهاي اقتصادي به روند صلح را  عربستان ابتدا كمك
تان نسبت به رويكرد عربس. دانست ولي بعدها متوجه اشتباه خود شد طرف مي بي يك داورآمريكا را 
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توان  اشغالي فلسطين منفي است اين رويكرد را مي يها نيسرزمدر  اسراييلسازي  سياست شهرك
و فلسطين حمايت  اسراييلاز منظر سازمان همكاري اسالمي تحليل كرد ولي از برخي از توافقات 

، شجاع( داشت مدنظر فارس جيخلتوان در قالب شوراي همكاري  ه اين رويكرد را ميكرده است ك
با توجه به اينكه اين جنبش و ، 2006در گذاري  پيروزي حماس در انتخابات شوراي قانون). 1385

يكسان است و زمينه همكاري اين دو  اسراييلجمهوري اسالمي ايران در به عدم رسميت شناختن 
عربستان به . بر نگراني عربستان از طريق افزايش نقش ايران در خاورميانه افزود ،را فراهم ساخت

همراه كشورهاي غربي فشارهاي زيادي براي در تنگنا قرار دادن حماس انجام داد به همين دليل 
ميليون دالر  250هاي مالي از ايران متمايل شد و ايران نيز كمكي به ارزش  حماس به دريافت كمك

عربستان با تالش جهت ، با افزايش تنش ميان فتح و حماس. ر دولت حماس قرار داددر اختيا
اي ه اين اجالس منجر به توافق بين گروه. اجالس مكه را تشكيل داد، افزايش نقش خود در منطقه

عربستان از طريق . فلسطيني براي تشكيل دولت وحدت ملي شد كه منجر به تضعيف حماس شد
  ).همان( داشت مدنظررويارويي با نفوذ ايران را ، حل بحران اين اقدام و شركت در

  عراق. 2- 4
ه عواقب خطرناك حمله آمريكا به عراق  GCCعربستان سعودي و كشـورهاي  نسبت ـب

كردند حمله به عراق  زيرا تصور مي، كردند يك كشور عربي و مسلمان احساس نگراني مي عنوان به
. جب تغيير ماهيت رژيم حاكم بر آن در آينده خواهد شدمو، كه اكثريت جمعيت آن شيعه هستند

. گذاشته بودند سرناخوشايندي را با رژيم صدام پشت هاي سخت و ايران و سوريه هم تجربه
طايفه سني نيز ، شود عربستان در عراق بعد از جنگ عالوه بر اينكه حزب بعث به حاشيه رانده مي

حاكميت از آن شيعيان ، اكثريت شيعي مردم عراق واسطه بهحاكميت را از دست خواهد داد و 
اي از كمك مالي به مقاومت سني در  قسمت عمده درواقع. هاي خود را بروز داد نگراني، خواهد شد

شد و تعداد زيادي از داوطلبان حاضر در  مي نيتأممنابع سعودي  ياز سو عراق عليه آمريكا در آغاز
انفجارهايي القاعده  2003در اواخر سال  نكهيبعدازااما ؛ تابعيت سعودي داشتند، گروه مقاومت سني

اين كشور تصميم ، فشار روزافزون آمريكا واسطه بهريزي و عملياتي كرد و  را در عربستان برنامه
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  ).11: 1382، جعفري ولداني( گرفت كه كمك به مقاومت سني را محدود كند
ه اين نتيجه رسيدند كه شيعيان بآنها  غرب نبود ولي موردنظرشيعيان گرچه  يابي قدرت
ها اتفاق افتاد و نه  سپتامبر توسط سني 11ها هستند و اقدامات تروريستي  تر از سني متعادل
خشم آل سعود را برانگيخت زير اقدام ، حكومت شيعي عراق توسط آمريكا دييتأبنابراين ؛ شيعيان

 هبنيادگرايي اسالمي ك هآن بود ك غرب به دنبال. شد سرآغاز نفوذ ايران محسوب مي متحده االتيا
  ).1389، نادري نسب( تر شوند توسط شيعيان متعادل، كردند ها دنبال مي سني

  روزه لبنان 33جنگ . 3- 4
 14گروه . مارس را مقابل هم قرار داد 14و  8دو گروه اسراييل، لبنان و  2006روزه  33جنگ 

، سوريه، مارس شامل ايران 8گروه  كه يدرحالهاي سني و كشورهاي غربي بود  مارس شامل دولت
عربستان موضع حمايتي ، روزه 33با آغاز جنگ ). 1385، شجاع( جنبش امل و غيره بود، اهللا حزب

لبنان را حزبي رافضي و  اهللا حزب، يدمفتي اعظم سعو، عبداهللا جبرين. اعالم كرد اسراييلخود را از 
با ). همان( ه و نماينده صفويان ايران خواندرافضيان شرق مديتران رييسسيد حسن نصراهللا را 

مواضع عربستان در لبنان تضعيف و در مقابل مواضع و جايگاه ، روزه 33در جنگ  اسراييلشكست 
  .تقويت شد يتوجه قابل صورت بهكشورمان 

  يمن. 4- 4
جايگاه  درواقع. اي برخوردار است از جايگاه برجسته، يمن در نگاه استراتژيك عربستان

اين كشور را ، هاي گذشته ها و سال در دهه، جغرافيايي يمن و نوع روابط و تعامل آن با عربستان
قرار  فارس جيخلدر سطح كشورهاي عضو شوراي همكاري ؛ اثرگذاري بر امنيت ملي عربستان ازنظر
ن بازيگري عربستا، هاي گذشته ها و تحوالت يمن در دهه به همين دليل در تمامي بحران. دهد مي

  .فعال و اثرگذار بوده است
 آنكه حال؛ مذاهب و طبقات اجتماعي بودند، معترضان از تمامي اقشار، در يمن برخالف بحرين

 عمدتابردند و اهل سنت اين كشور  در بحرين اكثريت شيعيان تحت تبعيض اعتراضات را پيش مي
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ربستان بيشتر است و درگيري جمعيت يمن از جمعيت ع. رابطه خوبي با رژيم آل خليفه دارند
، ها با توجه به ضعف ارتش عربستان در جنگ محدود صعده عليه حوثي، نظامي در اين كشور

وارد » تهديد ايران«عربستان در چهارچوب نهادي شورا و تحت عنوان ، افزون بر اين. مقدور نبود
تهديد  عالوه بهو در مورد يمن نخست آنكه چهارچوب نهادي مشتركي وجود نداشت ، بحرين شد

بدين ترتيب نوع سياست . وجود نداشت، )اساسي چون تهديد ايران حتي تهديد بي( خارجي
  .(Ana.ir) با بحرين متفاوت بود كامال، عربستان در قبال يمن

برقراري ارتباطي قوي با رهبران اپوزيسيون يمن براي كنترل ، ها در يمن محور سياست سعودي
ها با قدرتمندترين  سعودي درواقع. باشد گيري علي عبداهللا صالح مي كنارهپس از ، اوضاع آن كشور

با توجه به ، رسد مي نظر به. گراي اصالح ارتباط نيرومندي دارند رهبران اپوزيسيون حزب اسالم
درصدد پيشبرد سناريويي در يمن هستند كه ، ناپذير بودن بقاي صالح در قدرت روشن شدن امكان
ها را از اين طريق تا حدودي كنترل  نشان در يمن به قدرت رسيده و دگرگونيبر مبناي آن متحدا

 ).مركز تحقيقات راهبردي: 1390، احمديان( كنند

دارد كه بنا به  فرار از مقررات آمره منشور ملل متحد اعالم مي منظور بهدولت عربستان 
 لهيوس نيبداست تا  مبادرت به حمله به يمن كرده »منصور هادي«يمن  جمهور رييسدرخواست 

منشور ملل متحد قرار نگيرد و اين در حالي است كه قانون  51مشمول تخلف از مقررات ماده 
 .درخواست دخالت خارجي را منوط به تصويب پارلمان نموده است هرگونه، اساسي يمن

ده تا ش ي قانوني يمن شناخته نميجمهور رييس اساساها قبل استعفا داده بود و  منصور هادي ماه
بنابراين با احراز عدم ؛ مقام رسمي حق درخواست مداخله نظامي يك كشور بيگانه را كند عنوان به

مستعفي و مĤال عدم هرگونه مجوز قانوني براي مداخله نظامي توسط  جمهور رييسمشروعيت درخواست 
آن  51ماده  باألخصاين كشور مغاير با منشور ملل متحد  تجاوزگرانهاقدام ، عربستان سعودي در يمن

 ).Ana.ir( الملل است گناه يمن قابل تعقيب كيفري در دادگاه كيفري بين بي كشتار مردم جتاينتبوده و 

  تروريسم. 5- 4
 عنوان بهگيري شيعيان عراق  و قدرت يابي قدرتاز بعد از فروپاشي رژيم بعث در عراق و 
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بازنده بازي قدرت در عراق پس از عربستان سعودي كه خود را ، جمعيت حداكثري در اين كشور
پس . هاي مذهبي در عراق و در منطقه دامن زده است داند بر تنش جنگ آمريكا در اين كشور مي

اما چون اين ، شيعيان توانستند قدرت را در دست بگيرند، از سقوط صدام و برگزاري انتخابات آزاد
اين كشورها تالش كردند تا ، سازگار نبود هاي منطقه تغيير با منافع عربستان و برخي ديگر از كشور

قرار دهند و  يرثاتساختار قدرت را تحت ، با ايجاد جنگ مذهبي ينچن هماي تروريستي و  با شيوه
، كرديم زماني كه عراق در همين راستا ما مشاهده مي. تري قرار دهند شيعيان را در موقعيت ضعيف

شركت ، هاي سران ها حاضر نشدند در نشست كشوربرخي از ، شد دار عهدهي عرب را  رياست جامعه
القاعده ( بنابراين در اين زمان دولت اسالمي؛ موقعيت عراق را تضعيف نمايند، كنند و تالش نمودند

توانست با استفاده از  اي بود كه عربستان مي زرقاوي بهترين گزينه ابو مصعببه رهبري ) در عراق
  .كل دست يابد طور بهدر منطقه خاص و  طور بهآن به اهدافش در عراق 
كمپاني نفت اكسون در قطر و كمپاني آرامكو ، »VOLTAIRE«فرانسه ي ولتر  طبق گزارشات شبكه

 صورت بهنفت استخراجي دولت اسالمي را ، هاي نفتي تركيه در عربستان سعودي و تعدادي از شركت
  ).imperialistyouth. comـ  www. anti. (كنند دالر در هر بشكه خريداري مي 12مستقيم و به ارزش 

 دسامبر 5در تاريخ » ويكي ليكس«با استناد به ، انگلستان» گاردين«ي  روزنامه، 2010در سال 
، عربستان سعودي«: گفت» هيالري كلينتون«خانم ، ي آمريكا به نقل از وزير خارجه 2010
هاي تروريستي در جهان مانند طالبان در افغانستان و لشكر طيبه  منبع مالي براي گروه ينتر بزرگ
 »باشد تفاوت مي بي ي اين جريان مالي اما دولت عربستان نسبت به ريشه، باشد مي

)22: Maitra,2014 .(ل ياوباما خواهان سهيم شدن و مشاركت ايران در مسا، برخالف جرج بوش
هاي پنهان ميان آمريكا و  مطلوب عربستان نبوده و منجر به برخي تنش اي است چيزي كه منطقه

اي نيست بلكه از وارد  ل منطقهيموافق مشاركت ايران در مسا تنها نهعربستان . عربستان شده است
 . )Telhami,2010(كند تر به ايران حمايت مي آوردن فشار بيش

منابع مالي  نيتأمعربستان نقشي حياتي در ، 2003در زمان حمله آمريكا به عراق در سال 
اقدامي كه در جلوگيري از افزايش قدرت اكثريت ، شورشيان در عراق ايفا كرد يده سازمانبراي 

به همين دليل بود كه عربستان جنبش بيداري عربي را كه مورد حمايت . شيعيان ناكام نشان داد
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هاي سني  تضعيف گروه، لهئمسبستان به اين واكنش عر. تهديدي براي خود قلمداد كرد، تهران بود
هاي جهادي  تشكيل گروه، المسلمين براي جلوگيري از قدرت گرفتن آنان در مصر اخوان ازجمله
المسلمين و تالش براي مقابله  جايگزين اخوان عنوان بههاي وابسته به القاعده و داعش  گروه ازجمله

اصالحات در اين كشورها با ايجاد تبعات حقوق  هاي مردم كشورهاي ليبي و يمن براي با خواسته
ل باعث ايجاد يك جنگ سرد بين ايران و يمجموع اين مسا. آميز در اين كشورها بود بشري فاجعه

  ).Ana.ir( عربستان يا شيعه و سني در خاورميانه شده است
روياهاي مقامات آب سردي بر ، با اعالم خالفت از سوي ابوبكر بغدادي، اين گروه جديدالظهور

زيرا جذابيت اعالم اين خبر سبب شده گرايشات داخلي عربستان براي پيوستن به ؛ آل سعود ريخت
اي عنوان  طي مصاحبه، يك عضو سابق مجلس شوراي سعودي كه طوري به؛ اين گروه تشديد شود

ني هستند ها جوانا درصد جوانان سعودي آماده پيوستن به داعش هستند و اين 60كرد كه بيش از 
  ).1394، اسدي( كنند كه دهه سوم عمر خود را سپري مي

تبعيض و خفقان انباشت شده طي ساليان دراز بوده كه همواره ، بيكاري، از داليل اصلي اين گرايش
اين وضعيت در . دهند فشار آورده است براي قشر جوان كه اكثريت گروه سني عربستان را تشكيل مي

بنابراين اگر ؛ ن عربي و عربستاني را ترغيب به انتخاب گزينه داعش كرده استجوانا، مقابل جاذبه داعش
. آيد مي حساب بهشود براي عربستان يك تهديد داخلي  داعش براي ايران يك تهديد بيروني محسوب مي

نفر از اعضاي داعش در اين كشور  400هاي گذشته بيش از  وزارت كشور عربستان اعالم داشت كه طي ماه
، حضور فزاينده و عينيت يافتن تهديدات داخلي داعش در قالب انفجارهاي تروريستي. اند ر شدهدستگي

هاي گذشته چهار عمليات تروريستي از  طي ماه، براي نمونه. مقامات آل سعود را نگران كرده است شدت به
ته به داعش با ها با دو عامل انتحاري وابس نخستين اين عمليات. سوي داعش در عربستان رخ داده است
  ).همان( تعدادي از نمازگزاران را به خاك و خون كشيد، حمله به دو مسجد شيعي در عربستان

  سوريه. 6- 4
هاي سلفي در سوريه و انجام  حمايت دستگاه دولتي رياض از فعاليت القاعده و گروه

و عراق و  كشورگسترده عليه اهداف انساني و اجتماعي در اين گذاري  هاي انتحاري و بمب عمليات
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  ).1391، كوه خيل( شود جنايت عليه بشريت محسوب مي منزله به، افغانستان
هاي نارضايتي هاي عربستان در تحوالت داخلي سوريه خود يكي از نشانهشدت گرفتن فعاليت

اين كشور در خصوص توافق آمريكا و سوريه بر سر تحويل تسليحات شيميايي اين كشور و ممانعت 
تحركات ديپلماتيك در نيويورك و تعديل سطح تنش در مناسبات . مله نظامي استاز انجام ح

كه عربستان سعودي  است ييها ينگرانخود يكي ديگر از ، ايران و آمريكا و پيامدهاي آن بر سوريه
زيرا تنش و تشديد اصطكاك در مناسبات ايران و غرب ؛ )1392، منفرد( را به واكنش واداشته است

عربستان سعودي  ازجملهاي آمريكا هميشه براي برخي كشورهاي منطقه متحده االتيا ويژه بهو 
  .يك فرصت بوده و از مطلوبيت و اهميت خاصي برخوردار بوده است

مداخله در سوريه  يالمللي برا ذكر اين نكته مهم است اگرچه دولت عربستان در ايجاد بسيج بين
مالي و تسليحاتي شورشيان اين كشور به تضعيف دولت  نيمتأاما توانست از اين طريق ضمن ، موفق نبود

اتحاديه عرب در تاريخ ، گرفت در كنار اين فشارها كه از جانب عربستان صورت مي. بشار اسد كمك كند
مورد تحريم مالي و بانكي ، كشور عرب 19دولت سوريه را توسط ، در اقدامي هماهنگ 2011نوامبر  27

فوريه  4حمله به سوريه در جلسه  بعدازآنكه. كاهش داد يرا تا ميزان زياد قرارداد كه ارزش پول سوريه
ايجاد منطقه پروازممنوع ، امنيت توسط چين و روسيه وتو شد اين كشور در تالشي دوباره يشورا 2012

 توانايي ييتنها بهعرب  يكه كشورها از طرف ديگر ازآنجايي. را بر فراز سوريه به سازمان ملل پيشنهاد داد
 يحافظ صلح مشترك كشورها ينيروها لهمسئلذا در اتحاديه عرب ، حمله به دولت سوريه را نداشتند

از اينكه دوباره ممكن بود اين طرح توسط روسيه و  نظر صرفكردند اما  عرب و سازمان ملل را مطرح
ه درگير تونس و مصر ك كه يطور به. در درون اين سازمان مواجه شدهايي  چين وتو شود با مخالفت

تجري و ( سوريه را حل كنند لهئمسديپلماتيك  صورت بهتحوالت داخلي خود بودند ترجيح دادند 
ايران بر ضرورت نياز به دستيابي به يك ، از زمان آغاز كمپين نظامي عربستان عليه يمن). 1393، كوهكن

  .كند مياي كه رياض آن را رد  لهئمس، كرده است ديكاتحل براي پايان اين تنش  راه

  گيرينتيجه
متوازن كننده و ، بازيگراني ميانجي كه خود را كار محافظهدو متحد  عنوان به و مصرعربستان 
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همواره ، هاي قدرت راهبردي دانستند به دليل فقدان زيرساخت در تحوالت خاورميانه مي بخش تعادل
عربستان سعودي با پيگيري يك رويكرد يك ، طي چند دهه اخير. كردند تعميق شكاف را ايجاد مي

گي امنيتي و تداوم شكننده يساز ثبات يباي را در نقش عمده، در عرصه سياست خارجي دوهوابام و 
هاي تندرو سلفي در  ها و جرياناين كشور از طريق ايجاد گروه. منطقه خاورميانه بازي كرده است

هاي پيدا و پنهان مالي و تا شمال آفريقا و حمايت جاي جاي منطقه از افغانستان و پاكستان گرفته
  .اي ايفا كرده استسازي منطقهثباتنقش مهمي را در بي، ها تسليحاتي از آن

هاي مالي و  حمله به يمن و كمك، عربستان با رويكردي تند و تهاجمي با دخالت در بحرين
. ورتر ساخته است نگ را شعلهآتش ج، تسليحاتي گسترده به داعش در عراق و معارضين در سوريه

 خصوص بهآفريني خود در آينده تحوالت منطقه و عربستان سعودي تنها ابزار اثرگذاري و نقش
تداوم جنگ داخلي در سوريه و ، واقع به. داندگرا ميهاي افراطسوريه را در تقويت و حفظ گروه

زمينه و فضاي الزم را ، اين كشور گرايي درهاي مذهبي و افراط شكاف، هاي داخلي تشديد نابساماني
هاي  حمايت آل سعود از گروه. سازدآفريني عربستان سعودي فراهم ميسازي و نقشبراي بازي

در حمله به يمن و دخالت نظامي در بحرين و  مثالبه اختالفات شيعه و سني دامن زده است ، سني
ها در يمن و  يك و حمايت از حوثيو متهم كردن ايران به تحر سو كيهاي سني در  حمايت از گروه
  .هاي عظيم نظامي و ايدئولوژيكي نداشته است برجاي گذاشتن هزينه جز بهچيزي ، شيعيان بحرين

در خاورميانه تنها تثبيت و  اسراييلـ  مصر با ايفاي نقش رهبري پيشبرد فرايند صلح اعراب
 اسراييلتوجيه حمالت . رده استرا تمديد ك اسراييلو فلسطين در مقابل  اهللا حزبتحكيم مواضع 

در انجام اقداماتي در نوار غزه و رفح براي سركوبي  اسراييلروزه و مشاركت با  33به لبنان در جنگ 
؛ خشم اعراب و مسلمانان در جهان و حتي در داخل مصر را در پي داشته، مقاومت فلسطين

خشم داخلي  و 2005ت پارلماني فضاي انتخابا گيري از اي كه اخوان المسلمين با بهره گونه به
سرنگوني مبارك را در سال اسراييل، گسترده نسبت به موضع حمايتي دولت مبارك از مواضع 

و نقش اي  ل مختلف داخلي و منطقهيبنابراين در طول اين تحقيق با بررسي مسا؛ رقم زدند 2011
  .اصلي پاسخ داده شد و فرضيه به اثبات رسيد سؤالبه آنها  عربستان و مصر در تصاعد
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