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 چكيده
در اين ميان، عربستان    . جاي گذاشته است تغيير و تحوالت جديد خاورميانه، آثار و پيامدهاي مهمي  بر

عنوان يكي از كشورهاي مهم خاورميانه، تاثيراتي را هـم در بعـد داخلـي و هـم در بعـد                       سعودي به
مقاله حاضر بر آن است تـا    .  هايي نشان داده است اي پذيرا شده و متقابال به اين تحوالت واكنش منطقه

هاي اتخاذ شده توسـط       با تبيين منطق تحوالت جديد بر محيط پيراموني عربستان، رفتارها و سياست
بحث نويسنده آن است كه تحوالت اخير خاورميانه در بعد داخلي؛    . اين كشور را مورد تحليل قرار دهد

هاي اجتماعي، مسايل حقوق بشري و از همـه           مطالبات شيعيان، مساله جانشيني، مسايل زنان، آزادي
پيمانان راهبردي، تـضعيف محـور        اي؛ سقوط متحدان و هم      تر چالش مشروعيت، و در بعد منطقه   مهم

خواهي را در پي داشته اسـت كـه بـر        اعتدال عربي، ظهور متغيرهاي جديد و خيزش موج دموكراسي
واكنـش عربـستان بـه ايـن        .  عنوان بازيگري مهم و كليدي، اثرگذار خواهد بـود          جايگاه عربستان به

تحوالت، مداخله نظامي در بحرين، مداخله در امور يمن، رويكرد تهـاجمي نـسبت بـه سـوريه و بـه           
اي بـراي     تواند معادالت را به گونـه       هراسي در منطقه بود كه در برآيند نهايي مي انداختن موج ايران راه

 . هاي پيراموني و بحران مشروعيت در اين كشور باشد اين كشور رقم بزند كه نتيجه آن چالش در حوزه

اي، رويكردهـاي     هاي منطقـه    عربستان سعودي، بهار عربي، محيط پيراموني، چالش      :  واژگان كليدي 
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 مقدمه
با تحوالتي كه در تونس، مصر، يمن، بحرين، ليبي و سوريه رخ داد، ذهنيتي در منطقه مبنـي        

وجود آمد و با خود موجي را همراه نمـود كـه بـسياري از كـشورهاي                   بر آغاز تغيير و دگرگوني به
مـوج تحـوالت بهـار عربـي، عربـستان سـعودي را در محاصـره                .  منطقه را در كام خود فـرو بـرد     

هايي قرار داد كه همواره از بروز آنها در اطراف خويش بيمناك بود؛ تاثيراتي كـه موجـب         دگرگوني
سقوط متحدين، تضعيف جايگاه اين كشور و چالش مشروعيت گرديد و عربستان را بر آن داشـت     

نخست در درون عربستان؛ و دوم در خـارج و در     :ها بپردازد تا در دو جبهه به رويارويي با دگرگوني
عربستان سعودي در تالش اسـت تـا از         .  طور مشخص در بحرين و يمن     همسايگي اين كشور و به

هـاي    اي و ثبات در حـوزه     بروز تغييرات شديدتر جلوگيري كند و مانع به هم خوردن توازن منطقه
پادشـاهي عربـستان مـصرانه ثبـات نـسبي در           .  پيراموني و افزايش نفوذ ايـران در منطقـه شـود           

دهد كه اين امر بخـشي از تـالش بـراي جلوگـيري از            هاي منطقه را مورد تاكيد قرار مي پادشاهي
بر اين اساس، اين كشور براي رهايي از بار اين مـشكالت      . باشد بروز هرگونه تغيير وضع موجود مي
سري اقدامات زد كه مداخله نظامي در بحـرين،      اي دست به يك و همچنين تغيير معادالت منطقه

انـداختن مـوج      راه  مداخله در يمن، موضع تهاجمي در قبال سـوريه و تبليغـات عليـه ايـران و بـه             
هـايي مواجـه اسـت كـه          هراسي، از جمله اين اقدامات بود كه نشان داد اين كشور با چـالش       ايران

سان گذشته ندارد و توان بازيگري آن معطوف به ثبـات در       تاحدودي توان تغيير اين معادالت را به
اي بـراي ايـن       گونه  تواند شرايط را به هاي برشمرده مي رو مولفه از اين.  ديگر كشورهاي منطقه است

هـاي جـدي      هاي نفوذ پيراموني اين كشور را بـا چـالش        كشور رقم بزند كه محيط امنيتي و حوزه
 .مواجه كند

پرسش اساسي نوشتار حاضر اين است كه تحـوالت اخـير چـه اثراتـي بـر محيـط بـازيگري                   
عربستان بر جاي گذاشت و  متعاقبا پيامدهاي رفتاري اين كشور به تحوالت بهـار عربـي چگونـه               

هـاي آن مـورد بررسـي قـرار           بود؟ براي تحقق اين اهداف، ابتدا وضعيت داخلي عربستان و چالش  
مطالبات داخلي همچون وضعيت شيعيان، زنان و بحران جانشيني، از مباحثي است كـه        . گيرد مي

هـاي ايـن      اي و چـالش     در اين قسمت مورد بررسي قرار خواهد گرفت، پس از آن، جايگاه منطقـه   
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در ادامـه، اثـرات تحـوالت خاورميانـه بـر جايگـاه عربـستان و متعاقبـا                   .  شـود   جايگاه بررسي مي  
 .هاي اين كشور به موج تغييرات از نظر خواهد گذشت واكنش

 هاي آن وضعيت داخلي و چالش. 1 

رژيم سياسي عربستان كه به گفته بهجـت كورانـي، متخـصص جهـان عـرب، در چـارچوب                    
شـود، همـواره خـالي از مقولـه مـشاركت             بندي مـي  اي طبقه اي سلسله هاي استبدادي قبيله نظام

حكومت عربستان بنابر ماهيت آن، حكومـتي پادشـاهي           1 .شهروندان در قدرت سياسي بوده است  
اي است كه همه چيز به خاندان سـعودي ختـم             شود و ساختار قدرت در آن به گونه  محسوب مي

دولت براي حفظ قدرت به تركيبي از زور و نهادهاي اداري مانند گارد ملي و بوروكراسي      .  گردد مي
به عالوه، عنصر كليدي در فرمول سياسي ايـن دولـت عبـارت اسـت از مـشروعيت                   .  متكي است 

اين مشروعيت مبتني بر اقتـدار،   .  خاندان حاكم كه مبتني بر ميراث فرهنگي و سنت تاريخي است
با دسترسي به ثروت نفت تقويت شده و در نتيجه دولت توانسته است از اين طريـق از تقاضـاهاي      

 2 .پوشي كند اجتماعي براي انجام تغييرات سياسي ساختاري چشم

شناسانه به ساختار داخلي عربستان سعودي حاكي از آن است كـه ايـن كـشور              نگاهي جامعه
همچون بسياري از كشورهاي عربي منطقه فاقد مشروعيت سياسي الزم براي تداوم ثبات سياسي       

از اين رو به دليل فقر مشروعيت، اين كشور درصدد نزديكي هرچـه بيـشتر بـه غـرب و                .  باشد مي
خصوص اياالت متحده آمريكا برآمد كه همين مساله خـود منجـر بـه        جلب حمايت دول غربي، به

اين كشور همچون بسياري از كـشورهاي     .  ايجاد يك نوع تنش اجتماعي در درون عربستان گرديد
ها و لزوم تداوم روابط نزديـك         اي نظير جلب رضايت آمريكايي  خوش مشكالت دوگانه عربي، دست

تبع   جامعه عربستان تغيير كرده است و به       3 .با غرب و خطر بروز بحران مشروعيت در داخل گرديد
انـد كـه مطالبـات        هاى مردمان آن نيز تفاوت كرده و نخبگان جديدى شـكل گرفتـه          آن، خواسته

با .  هايشان باشند   اين تحول باعث شده تا شهروندان به دنبال احقاق حقوق و خواسته      .  اى دارند تازه
توان اذعان كرد كه حكومت عربستان در برابر هرگونه تغيير اجتمـاعى و سياسـى            اين تفاسير نمي

در واقـع،   .  تواند جرقـه تحـول در ايـن كـشور باشـد             سريع توان ايستادگى دارد، و اين مسايل مي    
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هـاي    مطالبات زنان و آزادي:  سري مسايل است كه عبارتند از مشكالت داخلي عربستان شامل يك
خـصوص شـيعيان، و بحـران جانـشيني و جنـگ قـدرت ميـان                  هـا بـه    اجتماعي، سركوب اقليت

 .تر به اين موارد نگاهي مختصر به اين مسايل خواهيم داشت براي نگاهي دقيق. شاهزادگان

 شيعيان. 1 ـ1 

اي شـايع اسـت و تبعيـض ضدشـيعي خـود را بـه                  گرايي در عربستان سـعودي پديـده        فرقه
به لحاظ تاريخي، نظام پادشاهي مـسئوليت قابـل توجهـي در            .  دهد هاي گوناگوني نشان مي شكل

گرايي محصول اتحاد پادشاهي با جنبش وهابي و پيمـاني اسـت كـه شـالوده          فرقه.  اين رابطه دارد
آمـيز بـه زمـان        هـاي تبعيـض     سابقه اعمال بسياري از رويه   4 .وجود آورده است دولت سعودي را به

وقايعي چون انقالب اسالمي و تحوالت اخيـر        .  گردد  تشكيل دولت و مراحل اوليه توسعه آن بر مي
هايي كه از سـلطه تـاريخي برخـوردار           عراق، كه به افزايش قدرت شيعيان و به حاشيه رفتن سني    

بودند منجر گرديد، نگراني نسبت به سلطه شيعيان در عراق و متعاقـب آن تاثيرپـذيري شـيعيان            
هاي   شيعيان در عربستان همواره مورد تبعيض     5 .عربستان از اين وضعيت را دوچندان ساخته است

عنـوان    گيرد و بـه     سياسي، مذهبي، فرهنگي و اقتصادي قرار گرفته و هويتشان مورد انكار قرار مي       
توانند خواستار اين باشند كه بـه نفـوذ سياسـي زيـادي در ايـن             اقليتي كوچك، به هيچ وجه نمي

هاي فوق در طول زمان، گوياي اين واقعيت است كه شـيعيان همـواره            تبعيض. كشور دست يابند
مند گردند و فراتـر از        توانند بسان شهروندان عربستان از حقوق اوليه خود بهره   در فشار بوده و نمي

رو، همـواره منطقـه شـرق         از ايـن    6 .هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دست يابنـد         آن به منصب 
خيز القطيف كه اكثريت شيعيان را در دل خود جاي داده است، پيـشتازان           عربستان و استان نفت

خصوص در موج بهـار عربـي،         گيرند؛ به آميز بوده و همواره مورد سركوب قرار مي تظاهرات اعتراض
 7 .اند   مذهبان خود در بحرين پرچم اعتراض برداشته به تقليد از هم

 زنان. 2 ـ1 

بينـي    فرهنگ و سنن خاص، جهان     در مورد زنان بايد گفت كه در عربستان به لحاظ حاكميت
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اي است كه اگر آن را بـا ميـانگين آمارهـاي           اين وضعيت به گونه.  اي نسبت به زن وجود دارد  ويژه
مربوط به زنان و نقش آنان در اجتماع و حضور در عرصه سياسـي و مـشاركت سياسـي مقايـسه                

ايـن امـر    .  باشـد   كنيم، متوجه اين مساله خواهيم شد كه حضور زنان در عربستان بسيار كـم مـي        
اي، نظام باورها     تواند ناشي از عوامل متعدد و گوناگوني؛ از جمله فرهنگ سياسي سنتي و قبيله     مي

بررسي وضـعيت زنـان در عربـستان، نـشان          .  و اعتقادات و همچنين نظام سياسي اين كشور باشد
هـاي اقتـصادي، سياسـي،        دهد كه زنان در اين كشور از امكان مـشاركت گـسترده در زمينـه              مي

هرچند كه نسيم تحوالت در عربـستان در حـال وزيـدن              8 .فرهنگي و اجتماعي برخوردار نيستند   
كار، دولت ملك عبداهللا، در سال جاري به سمت مشاغل بيـشتر           در عربستانِ عميقاً محافظه.  است

باز و آموزش و پرورش براي زنان حركت كرد و در تابستان امسال به ممنوعيت رانندگي زنان، كـه   
 9 .ترين اعتراض در دهه اخير عليه پادشاهي بود، پاسخ ماليمي داد مهم

 جانشيني و جنگ قدرت ميان شاهزادگان. 3 ـ1 

در مورد بحث جانشيني بايد گفت كه ريشه معضالت نظام سياسي و اجتماعي عربستان تا حـدود     
ـ فرهنگي و اجتماعي اين سيستم است كه از آغاز پيدايش،    زيادي نشأت گرفته از ساختارهاي سياسي

ـاه رشـد      هميـن دليـل هيـچ       به  گاه از يك نظام سياسي مطلوب و كارآمد برخوردار نبوده است،     هيچ گ
ـاس     سياسي متناسب با توانايي اقتصادي خود نداشته و پس از چند دهه از ظهور آن، همچنان بر         اس

اين سيستم از آغاز پيدايش، فاقد يك نظام سياسي كارآمد بـوده و   .  نمايد اي عمل مي هاي قبيله سنت
كننده براي جانشيني در قدرت سياسي ارايه نمايـد      هاي متوالي نتوانسته است فرمولي اقناع براي دهه

جنـگ  .  هاي جنگ قدرت را كمتر نمايد      كه اگر نه مردم، الاقل شاهزادگان را بدان قانع نموده و هزينه
ـازه       چندان قوي رهبران اين كشور، هيچ هاي نه ها و توانمندي قدرت و نيز ديدگاه گاه به اين دولـت اج
اين روند موجب ناكارآمـدي وسـيع در        .  اصالح واقعي سيستم سياسي خود بپردازند   نداده است كه به

ـا ترديـدهايي مواجـه                      ـاي قـدرت در ايـن كـشور را ب سيستم سياسي اين كشور شده است و دورنم
بر اين اساس، با توجه به وضعيت داخلي عربستان كـه حكايـت از بحـران و تـضاد در               10 .كرد خواهد

 .هاي آن خواهيم داشت اي اين كشور و چالش سطح جامعه دارد، نگاهي به وضعيت منطقه
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 هاي آن اي وچالش جايگاه منطقه. 2 
اي عربي امـروزي در فـرداي تجزيـه امـپراتوري عثمـاني، در               گيري نظام منطقه از زمان شكل
عنوان قلب سياسي و ژئوپليتيك آن، چهار بازيگـر   طور مشخص در مشرق عربي به جهان عرب و به

هـا همـواره      اين نقش .  عراق، سوريه، مصر و عربستان   :  اند كه عبارتند از هاي اصلي را ايفا كرده نقش
هـا همـواره      عربستان در همه اين دوره  .  الملل بوده است در نوسان و تابع شرايط منطقه و نظام بين

عنـوان يكـي از بـازيگران اصـلي خاورميانـه داراي              اين كـشور بـه   .  بازيگري مهم اما در حاشيه بود
هـاي    تـوان واقعيـت     اي است؛ از اين منظر نمـي   قابل توجهي در عرصه تحوالت منطقه  تاثيرگذاري

 11 .مربوط به عناصر قدرت و پيامدهاي رفتاري آن را ناديده گرفت
دليل وسعت سرزميني، منابع عظيم نفتي، موقعيت ژئوپليتيك و شهرهاي مكـه و            عربستان به
آن كشور در خصوص رهبري جهان عرب، جهان اسالم و پيونـدهاي راهـبردي بـا         مدينه و ادعاي 

اي   عنـوان كـشوري تاثيرگـذار در تحـوالت منطقـه            ويژه آمريكا، به صـورت طبيعـي بـه      غرب و به
ايـن  .  سـازد   اي بـا اهميـت مـي        شود و عربستان را از منظر منافع و سياسـت منطقـه    محسوب مي

هـاي    زني برخوردار بوده و بتوانـد سياسـت     ها باعث شده تا رياض در منطقه از قدرت چانه پتانسيل
هاي منطقه پيگيري كند و در برآيند تحليلي       نظر خود را در ارتباط با تحوالت، مسايل و بحران مد

 12 .هاي خود اين نقش را بر عهده بگيرد تواند با اتكا بر داشته اين كشور، مي
اهميت عربستان عمدتاً ناشي از توان مالي و نيز قرار گرفتن دو شهر مقدس مسلمانان؛ يعنـي          

. دهـد   داد و مـي     اي بـه آن در جهـان اسـالم مـي            مكه و مدينه در اين كشور بود كه اهميت ويژه       
كـرد؛ يعـني كـارت كمـك مـالي از             عربستان تا همين اواخر بيشتر با ايـن دو كـارت بـازي مـي            

از .  خـصوص جهـان سـني از طـرف ديگـر            طرف، و تكيه بر مسند رهبري جهان اسالم و بـه         يك
جزيـره عربـي بـراي        ، از نظر ژئوپليتيكي تبديل شدن به قدرت اصلي و هژمـون شـبه          1990  دهه
توان گفت، سياست خارجي عربستان ميـان ايـن           لذا مي .  اي پيدا كرده است   سعود اهميت ويژه آل

هاي اخير، هـر سـه كـارت يـا بـرگ برنـده                در سال .  گيري در نوسان بوده است  سه ضلع يا جهت
. اي مواجه شـده اسـت       هاي جدي از سوي بازيگران منطقه       عربستان در سياست خارجي با چالش 

بـازيگري عربـستان    .  بازيگر كوچكي مثل قطر برگ برنده مالي عربستان را به چالش كشيده است       



85 

 

 

  1390سال هجدهم، شماره سوم، پاييز ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

واسطه مصر و سوريه و حتي عراق محدود شده و ايران هـم تـالش آن را بـراي         در صحنه عربي به
همه اينها در حالي اسـت كـه آل سـعود در داخـل بـا                 .  رهبري جهان اسالم زير سوال برده است   

هـاي    رو، نگاهي به كارنامه عربستان سعودي در سال       از اين.  مشكالت جدي دست به گريبان است
هـاي    شايد بتوان ادعا كرد عربستان در سال .  دهد كه در اين راستا موفق نبوده است اخير نشان مي

طـرح  .  اي دست پيدا نكـرده اسـت        اخير به موفقيت چشمگير و پايداري در صحنه عربي و منطقه    
آويو و برخي اعراب قـرار نگرفـت، اختـالف            عربستان براي صلح عربي ـ اسراييلي مورد پذيرش تل  

طور موقـت پايـان       واسطه كوشش عربستان، بلكه با ابتكار ايران و قطر به     ميان حماس و فتح نه به 
آفريني موثـر نـشد، در صـحنه عـراق            عربستان در قضيه عمر البشير و دارفور موفق به نقش.  يافت

هـاي طرفـدار      تالش آن براي ايجاد يك ائتالف فراگير العراقيه ميان سـكوالرهاي شـيعه و سـني              
گذاري آن در لبنان براي حفظ سـعد حريـري در           ها حول اياد عالوي شكست خورد، سرمايه بعثي

هاي اين كشور در پرونده حريري هم تاكنون بـه           زني بخش نبود و چانه وزيري نتيجه مسند نخست
توان تحوالت اخير خاورميانه      ها، مي   بر اين اساس با توجه به اين چالش  13 .سرانجامي نرسيده است

رو در ادامـه، بـه       از اين.  هاي قبلي عربستان افزود را باري اضافي تلقي كرد كه بر مشكالت و ناكامي
هـاي ايـن      هاي اخير بر عربستان خواهيم پرداخـت و در پايـان واكنـش            تاثير تحوالت و دگرگوني

 .كشور را در تغيير شرايط جديد، از نظر خواهيم گذراند

 تاثيرات بهار عربي بر عربستان. 3 

موج تحوالت جديد خاورميانه كه منجر به دگرگوني و تغييرات جـدي در كـشورهايي چـون             
مصر، تونس، ليبي و ديگر كشورهاي منطقه شد، تاثيراتي را بر عربستان سعودي تحميل نمود كـه   

بخشي از اين نگراني متوجه اين مـساله اسـت كـه            .  همواره از بروز آنها در پيرامون خود نگران بود
منطق سياست خارجي عربستان بر حفظ وضع موجود و پرهيز از هرگونه تغيير در ثبات داخلي و         

تـوان در     علل نگراني عربستان سعودي از گسترش بهار عربي در منطقـه را مـي       14 .اي است منطقه
اي و چالش مشروعيت دانست كـه در ادامـه           هاي سلطنتي، سقوط متحدان منطقه حفظ حكومت

 .شود ها اشاره مي بدان
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 هاي موروثي چالش حكومت.  1 ـ3 
خـصوص عربـستان، بـا توجـه بـه ماهيـت              فارس بـه    كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج     

هاي موروثي و پادشاهي و مبتني بر مشروعيت سـنتي هـستند، طبيعـي          حكومتشان كه حكومت
است كه در برابر انقالبي كه درصدد ايجاد حكومتي با مشروعيت عقاليي و قانوني و مبتني بر رأي       

هاي اصلي انقالبيون در تونس، مـصر، ليبـي     يكي از خواسته.  گيري كنند اكثريت مردم باشد موضع
و ديگر كشورها، كنار رفتن ديكتاتورهايي است كه يا به نام رييس جمهـور و يـا بـه نـام پادشـاه،                  

از .  قدرت را در اختيار گرفته و حاضر به سهيم كردن ديگران در قدرت و گردش نخبگان نيـستند         
تـرين خواسـته معترضـين، اصـالحات سياسـي و انجـام انتخابـات                 اين روست كه يكي از اصـلي      

فـارس و عربـستان       هـاي حاشـيه خليـج       نـشين   بنابراين، شيخ.  دموكراتيك در كشور بوده و هست
هاي حكومت خود را در مقابـل بـا بهـار             سعودي با توجه به مشابه بودن ساختارهاي سياسي، پايه  

خواهانه مردم منطقه، متزلزل يافته و در جهت مقابله بـا    طلبانه و آزادي عربي و تمايالت دموكراسي
 . كنند آن اقدام مي

 اي و تضعيف محور اعتدال عربي سقوط متحدين منطقه. 2 ـ3 

كـار و     هاي محافظـه   هاي مردمي در خاورميانه عربي، شاهد سقوط دولت گيري خيزش با شكل
. هـا بودنـد     هاي بارز اين حكومت     بن علي در تونس و مبارك در مصر از مصداق  .  متحد غرب بوديم

در واقع اين دو كشور از متحدين اصلي عربستان بوده كه همـواره مواضـع مـشتركي نـسبت بـه                    
خصوص در مـورد حمايـت از         اند، به تحوالت منطقه، مانند تعارض ميان اسراييل و فلسطين داشته

رو در فلسطين؛ ازجمله دولـت خودگـردان فلـسين بـه رهـبري محمـود عبـاس،                    هاي ميانه گروه
بنـابراين، سـقوط ايـن      .  هاي اياالت متحده در زمينه مبارزه با تروريسم و غيره         همراهي با سياست

 :ها كه در نتيجه بهار عربي صورت گرفت، از چند جنبه عربستان را نگران كرده است دولت
نخست اينكه، عربستان سعودي با سقوط متحـدان اصـلي، خـود را در وضـعيت و موقعيـت                    

شـود تـا از اهميـت راهـبردي و نفـوذ و               بيند و اين موجب مـي       تري نسبت به گذشته مي   ضعيف
 .اي كاسته شود خصوص در قياس با ساير رقباي منطقه اثرگذاري اين كشور در منطقه به
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كاري عرب در مقابل محور موسوم به مقاومـت كـه             دوم اينكه، محور اعتدال عربي يا محافظه  
هـاي بهـار عربـي        شود، در جريان تحوالت و دگرگونـي  اهللا و حماس مي شامل ايران، سوريه، حزب

كار عرب، محـور مقاومـت در         تضعيف گرديد؛ چرا كه با سقوط مصر و تضعيف كشورهاي محافظه     
زني در تحوالت منطقه برخوردار گرديد؛ امـري كـه در موضـع                وضعيت بهتري از نظر قدرت چانه 

تهاجمي عربستان نسبت به سوريه مشهود است و اين كشور درصدد است تا با همراهي آمريكـا و         
 .كار عربي دولت سوريه را تضعيف كند كشورهاي محافظه

هاي   سوم اينكه، اياالت متحده با درك شرايط موجود در منطقه پس از آگاهي از سقوط دولت    
منطقه كه غالباً از متحدينش نـيز بودنـد، بـراي حفـظ جايگـاه خـود سـعي داشـته خـود را بـا                          

هاي مردم همراه و همسو نشان دهد و دست از حمايت و پشتيباني آنهـا برداشـته و ايـن            خواسته
 .فارس شده است موضوع موجب افزايش نگراني عربستان سعودي و كشورهاي حاشيه خليج

چهارمين عاملي كه موجب نگراني عربستان شده است، افزايش نقش ايـران در صـورت بـروز           
طور كه گفته شد، بهـار عربـي باعـث از ميـان رفتـن                 انقالب در منطقه خواهد بود؛ چرا كه همان   

هاي متحد امريكا و كشورهايي شده است كه موضع ماليمي در منطقه نسبت بـه اسـراييل               دولت
هـاي راديكـال      گيري بهار عربي در جهان اسالم، ممكن است شاهد ظهور گفتمان   با شكل. داشتند

ايـن همـان    .  خـصوص در مـصر قابـل توجـه اسـت            گيري به   اين موضع .  نسبت به اسراييل باشيم   
هاي امنيتي    بنابراين، اين موضوع نگراني   .  گفتماني است كه همواره از طرف ايران مطرح شده است
هـايي جهـت مقابلـه بـا گـسترش و             حل عربستان را افزايش داده و اين كشور را به سوي اتخاذ راه

 .فارس سوق داده است تسري انقالب در كشورهاي خليج

 خواهي و چالش مشروعيت موج دموكراسي. 3 ـ3 

خواهـي و     يكي از اثرات موج تغيير و تحوالت خاوميانه، انديـشه حكومـت قـانون، دموكراسـي       
با توجه به اينكه اكثريـت غالـب كـشورهاي          .  ايفاي نقش موثر در روند تحوالت توسط مردم است    

دهـد، همـواره دغدغـه        كار عـرب تـشكيل مـي        طلب و محافظه  هاي سلطنت خاورميانه را حكومت
توانند بر روند تصميمات حكومت اثرگذار بوده و آرمان مهار قـدرت          ها اين بوده كه چگونه مي ملت
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از طرف ديگر، اكثريت اين كشورها از بحران مـشروعيت برخـوردار       .  را در عرصه عمل محقق كنند
شدت پرهيـز     بوده و با هرگونه حركت و تمايالت راديكاليستي كه بخواهد اين بازي را برهم زند، به   

اساساً مشروعيت موضـوعي اسـت كـه اكـثر كـشورهاي عربـي منطقـه بـا آن                    .  كنند  و مقابله مي
بحـران  «هاي مستحكم مردمي از آنچه كه       دليل عدم برخورداري از پايگاه گريبان بوده و به به دست

اين كشورها سعي دارنـد كمبـود مـشروعيت         .  برند  شود، به شدت رنج مي     خوانده مي»  مشروعيت
هـاي بـزرگ جـبران نماينـد و از ايـن              داخلي را از طريق تحكيم و تقويت روابط خارجي با قدرت    

هـاي اخـير و منطـق         رو، بـا دگرگونـي      از اين  15 .طريق ميزاني از ثبات سياسي خود را تامين كنند
خصوص   كار به   هاي محافظه   هاي مدني استوار بود، حكومت تحوالت كه برآيند آن در اصول و بنيان

شـود كـه ايـن كـشور در حـوزه            عربستان را نگران كرده است، اين نگراني بيشتر از آنجا ناشي مي
رو ايـن كـشور       از اين.  برد هاي آن را تحليل مي ها و مطالباتي مواجه است كه بنيان داخلي با چالش

هايي است كه تاكنون به مدد كنترل و مديريت قهرآميز داخلي و        در حوزه مشروعيت دچار چالش
 .شرايط مناسب مالي آن را به تأخير انداخته است

 هاي بهار عربي واكنش عربستان به دگرگوني. 4 

فارس و عربستان سعودي، اين كشورها را نسبت      رسيدن بهار عربي به كشورهاي حاشيه خليج
مساله اول اينكه، اياالت متحده آنها را در شرايط بحراني مانند تونس و       :  به دو موضوع حساس كرد

دموكراسـي،  (هـا     بايست از بيـن ارزش      خصوص كه اياالت متحده مي     مصر تنها خواهد گذاشت، به
آنها در مقابل دفـاع از مـردم        .  يكي را انتخاب كند   )  هاي نظامي   نفت و پايگاه (و منافع خود ) آزادي

پوشي كنند، يا اينكه      بايستي با حاكمان اين كشور رويارو شوند و از منافع خود در اين كشور چشم 
مـساله  .  هاي امريكايي عبور كننـد      با حمايت از زمامداران اين كشورها و حفظ منافع خود از ارزش   

هـاي پادشـاهي      دوم اينكه، روند فعلي كه در جريان است دير يا زود منجـر بـه سـقوط حكومـت          
بنابراين، عربستان سعودي بالفاصله در صدد برآمد تا نسبت به تهديدات ايجاد شـده، بـه         .  شود مي

آنچه براي عربستان در عرصه روابط خارجي مهـم بـوده، حفـظ       16 .اتخاذ راهكارهاي جديد بپردازد
توان بخشي از ويژگي كلـي و        اين تاكيد را مي.  اي در راستاي حفظ ثبات داخلي است ثبات منطقه
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ها هم در سطح منطقـه و هـم           سعودي.  هميشگي سياست خارجي دولت سعودي به حساب آورد 
هميـن    جويند، به   شدت دوري مي بيني نيست، به نظمي و آنچه قابل پيش در سطح حكومتي، از بي

موضـوع    17 .كننـد   دليل در زمينه مسايل خارجي و داخلي بسيار كند و با احتياط زياد عمـل مـي          
اين نگراني تا حدود زيادي به فقر مـشروعيت         .  هاي عربستان است   ترين دغدغه امنيت يكي از مهم

هاي مردمي و نزديكي آن به كـشورهاي غربـي بـراي تـامين ثبـات              سياسي و عدم وجود حمايت
ها بيش از پيش نگران       رو، اين دو مساله موجب شده است تا سعودي   از اين 18 .گردد سياسي باز مي

 .محيط پيراموني خود باشند و مجموعه تحوالت موجود را به ضرر خود ارزيابي كنند

 طرح باشگاه پادشاهان.  1 ـ4 

المللي مربـوط   هاي عرب، باعث شده تا در ادبيات بين مجموع مواضع عربستان در قبال خيزش
اي با عنوان باشگاه سلطنتي ضدانقالب به رهبري عربـستان نـام          ها از تشكيل جبهه به اين خيزش

اين باشگاه درصدد عضوگيري جديد و توسـعه جغرافيـايي انـساني و امنيـتي خويـش              .  شود برده 
عربستان به دو كشور اردن و مغرب پيـشنهاد داده اسـت تـا بـه شـوراي همكـاري                     .  برآمده است

عربستان قصد دارد،   .  هدف از اين پيشنهاد عجوالنه بسيار ساده و واضح است   .  فارس بپيوندند خليج
هاي مردمـي حفـظ كنـد و از تـوان آنهـا بـراي                 هاي پادشاهي عربي را درمقابل موج خيزش نظام
  19 .هاي اقتصادي يكديگر استفاده كند افزايي و تكامل امنيتي و پركردن شكاف هم

رغم اينكه اين كشورها در       فارس، به پيشنهاد پيوستن مراكش و اردن به شوراي همكاري خليج
خصوص عربستان سـعودي    هاي عربي و به اند، حكايت از استيصال پادشاهي فارس واقع نشده خليج

يكي از راهكارهاي سياسي جهت مقابله با بهار عربي، احيـاي اتحـاد            .  در مقابل با بهار عربي داشت
هـاي سـني      فارس، اتحاد پادشـاهي     شوراي همكاري خليج  .  فارس بود   ميان شوراي همكاري خليج  

. گـذاري شـد     در واكنـش بـه انقـالب اسـالمي ايـران پايـه              1981 فارس است كه در سـال    خليج
هاي مشترك فرهنگي و ثروت نفتي، تالش اين شورا همـواره بـه منظـور       رغم ويژگي كه به درحالي

هاي اخـير در جهـان عـرب          پارچگي اقتصادي با شكست مواجه شده است، اما انقالب       ادغام و يك
عنوان مثال، نيروي نظامي شـوراي        به.  هاي درون اين سازمان بخشيده است اي به فعاليت جان تازه
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، بـه منظـور مقابلـه بـا         2011 جزيره، در اواسط ماه مارس      عنوان سپر شبه  فارس، به همكاري خليج
هاي شوراي همكـاري      دولت.  مردم بحرين با اين بهانه كه مورد حمايت ايران است، دوباره احيا شد

فارس به اعراب و جهان اعالم كردند كه پادشاهي يك شكل پايـدار از حكومـت در منطقـه                  خليج
است و از آنجايي كه آنها با تهديدهاي مشابهي مواجه هـستند كـه وضـع موجـود را بـه چالـش                     

هـم    رسد كه بهار عربي باعث به      به نظر مي.  عنوان يك گروه با يكديگر متحد شوند كشد، بايد به مي
 .است نزديك شدن و اتحاد صفوف داخل شوراي همكاري و وحدت تازه در ميان آنها شده

 مداخله در بحرين.  2 ـ4 

و برقـراري يـك       1990 شكست توافقات صورت گرفته ميان مخالفان و دولت بحرين در دهـه            
اي بعـد     سو، و از سوي ديگر، شرايط مساعد منطقه     سلطنت مشروطه و انتخابات آزاد پارلماني از يك

از تحوالت تونس و مصر به همراه اجرايي نشدن توافقات صورت گرفته ميان مخالفـان و پادشـاه، از          
خاندان سلطنتي حاكـم    .  شود  ماه گذشته محسوب مي  داليل آغاز قيام كنوني مردم بحرين در بهمن

شـد،    تر مـي    روز گسترده   هايي كه روز به  بر بحرين و متحد نزديك به سعودي، براي مقابله با اعتراض
نشين بحرين تانـك و سـرباز         ها روز چهاردهم مارس به سلطان      سعودي. درخواست كمك كرده بود

اين مداخله نظامي عربستان در بحرين، با وجود قرار گرفتن در چارچوب پيمـان امنيتـي      .  فرستادند
فارس، تصوير عربـستان را در ميـان افكـار عمومـي منطقـه              كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج
دليل مداخله و حضور      رود دليل كشته شدن مردم بحرين به     مخدوش كرده است؛ چرا كه گمان مي
حكومـت  .  اي با عربستان دارد     حكومت بحرين روابط گسترده .  نيروهاي عربستان در اين كشور است

هـاي همـسايه بـزرگ        اين جزيره كوچك در اقتصاد و امنيت خود كامالً متكي به عربستان و كمك  
خصوص كـه     به.  بخش باشد  تواند براي شيعيان عربستان نيز الهام انقالب مردم بحرين مي.  خود است

بعد از تشكيل دولت شيعي در عراق، عربستان اين قيام را در چـارچوب ژئوپليتيـك شـيعه تفـسير         
هـا بـا      سـعودي .  انـد   ها از همان آغاز اعتراضات مردم، خواستار سركوب آن بوده        لذا سعودي.  كند مي
نفع خود تغيير دادند، امـا نبايـد شـرايط عربـستان را در           صحنه را ظاهراً به  كارگيري اهرم نظامي، به

 :ترين داليل اهميت بحرين براي عربستان عبارت است از مهم. آل دانست خاورميانه ايده
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 فارس است كه درگير اين مساله شده است؛ نشين خليج بحرين تنها كشور شيخ. 1 
پيمان امنيتي با بحرين كه به حمايـت عربـستان از حاكميـت فعلـي ايـن كـشور منجـر                 .   2 
 است؛ شده

جـواري بحريـن      خيز اين كشور هستند، در هم اقليت شيعه عربستان كه ساكن مناطق نفت. 3 
اين مساله نگراني عربستان از     .  برند  دهند، به سر مي     كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي

سـابقه مـسايلي كـه در       .  دهـد   خواهانه به آن كشور را افزايش مي    هاي تحول امكان سرايت جنبش
وجود آمده بود نيز ايـن   هاي انقالب اسالمي ايران در مناطق شرقي عربستان و بحرين به اوايل سال

 20 .ها را افزايش داده است نگراني
همان ابتـدا بـا هرگونـه             كند، عربستان و مقامات سعودي از    همان گونه كه ولي نصر اشاره مي

تغيير در منطقه مخالف بودند و هر اندازه واشنگتن از برخي مردم منطقـه بـه حمايـت پرداخـت،           
مقامات عربستان با فرستادن نيروي نظامي بـه بحريـن        .  ها بيشتر از گذشته نگران شدند عربستاني

كردنـد تـا بـا        از سوي ديگر، مقامات سعودي تالش مـي        .اين خواسته خود را بيشتر نمايان كردند 
فرافكني مسايل داخلي خود از انجام اصالحات و ايجاد تغييرات در نظـام سياسـي خـود اجتنـاب           

در يك كشور ديگر هزينه زيادي بـراي آنهـا              و حضور نظامي كارگيري نيروهاي نظامي  به 21 .ورزند
وقتي فضا آرام شود، حضور اين نيروها هـم بـراي عربـستان و هـم بـراي حكومـت بحريـن                .  دارد

 .ساز خواهد شد مساله

 راهبرد سعودي در يمن. 3 ـ4 

در واقـع جايگـاه     .  اي برخـوردار اسـت      يمن در نگاه راهـبردي عربـستان از جايگـاه برجـسته           
هاي گذشته، اين كشور را از        ها و سال جغرافيايي يمن و نوع روابط و تعامل آن با عربستان، در دهه

فارس قـرار     نظر اثرگذاري بر امنيت ملي عربستان در سطح كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج  
هـاي گذشـته، عربـستان        ها و تحـوالت يمـن در دهـه          به همين دليل، در تمامي بحران     .  دهد  مي

هـاي    به بعد، عربستان سعودي با كمـك        1980 حداقل از دهه   .  بازيگري فعال و اثرگذار بوده است
طـور    بـه .  سخاوتمندانه خود تسكيني بوده بر مشكالت يمن و متعاقباً وفاداري يمن بـه عربـستان             
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اي، مقامات امنيتي و ديگر نخبگـان يمـن، تـا چنديـن               معمول، ساالنه هزاران نفر از رهبران قبيله
اما آغاز بحـران فراگـير يمـن كـه بـا سـقوط                22 .شوند ميليارد دالر از سوي اين كشور حمايت مي

ها كه به تازگـي       سعودي.  اي را در رياض برانگيخت  هاي گسترده مبارك در مصر همراه شد، نگراني
و نيـز   )  يمن(اي خود را از دست داده بودند، با خطر ديگري در جنوب      ترين متحد خاورميانه بزرگ

هـاي مردمـي      افزون بر آن، با بحران قيام     .  رو شدند  ها به خاك خود روبه خطر تسري اين دگرگوني
اين امر تحرك رياض در قبال بحران يمن را بـه           .  خصوص بحرين مواجه بودند  در عمان، اردن و به

اما پس از غالب آمدن بر اعتراضات داخلي و بحران بحـرين، عربـستان بـاز هـم در          .  تأخير انداخت
محـور  .  چارچوب شوراي همكاري، ابتكاري براي حل و فصل بحران گسترده يمن مطـرح سـاخت   

ها در يمن، برقراري ارتباطي قوي با رهبران اپوزيسيون يمن براي كنـترل اوضـاع      سياست سعودي
هـا بـا قدرتمندتريـن        در واقـع سـعودي    .  باشد  گيري علي عبداهللا صالح مي    آن كشور، پس از كناره

رسد بـا توجـه بـه         به نظر مي  .  گراي اصالح ارتباط نيرومندي دارند    رهبران اپوزيسيون حزب اسالم
ناپذير بودن بقاي صالح در قدرت، درصدد پيشبرد سناريويي در يمـن هـستند            روشن شدن امكان

هـا را از ايـن طريـق تاحـدودي            كه بر مبناي آن متحدانشان در يمن به قدرت رسيده و دگرگوني  
 23 .كنترل كنند

 تبليغات عليه ايران.  4 ـ4 

اش به خاك بحرين، تبليغات منفي عليه ايران      زمان با وارد كردن نيروهاي امنيتي عربستان هم
را شروع كرد و اين كشور را به برهم زدن نظم داخلي و كمك به مخالفـان و برانـدازان داخلـي در        

اي ايـران ايجـاد شـده و بخـشي            بخشي از اين تبليغات به دنبال بحران هـسته    .  بحرين متهم كرد
آنهـا از هژمونـي     .  گيري نظامي ايران و پيشرفت تسليحات موشكي بوده است    ديگر، ناشي از قدرت

يك قدرت شيعه انقالبي در هراسند و همواره از خوف گسترش انقالب و نفـوذ معنـوي ايـران در             
منطقه، به غرب روي آورده و در چند مرحله خواستار فشارهاي بيشتر بر ايـران و كنـترل قـدرت            

هاي خـود در امـور        دنبال فرافكني دخالت  عربستان به.  اند   اي اين كشور شده نظامي و صنايع هسته
بحرين و فرار از زير فشار افكار عمومي منطقه است و روي همين اصل، تهـران را بهـترين گزينـه           
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كند كه با سرنگوني اسـد يـك ضـربه بـه              از سوي ديگر، عربستان فكر مي     . بيند زني مي براي اتهام
تواند جلوي نفوذ روزافزون ايران را در منطقـه بگـيرد و          آيد و مي اي ايران وارد مي پيمان منطقه هم

اي   عوامل متعددي ايران را بـه گزينـه      .  تواند جايگاه ايران را در منطقه تضعيف كند ترتيب مي بدين
آفريني در منطقه تبديل كرده است و در اين ميـان چنـد رويـداد مهـم باعـث           مطلوب براي ترس

 :تيرگي روابط ايران و عربستان شد
سقوط صدام حسين و روي كار آمدن شيعيان در عراق كه به افـزايش نفـوذ ايـران در آن                .  1 

 منطقه انجاميد؛
 ؛)روزه 33 اهللا و كشمكش جنگ  حزب(اختالف منافع عربستان و ايران در مساله لبنان . 2 
 .گراي فلسطيني هاي اسالم اختالف نظر ايران و عربستان در مورد حماس و نفوذ ايران در گروه. 3 

از آنجا كه عربستان همواره سعي دارد نقش رهبري را در سطح منطقه، جهان عـرب و حتـي          
جهان اسالم ايفا كند و تاثيرگذاري خود را در عرصه سياست خـارجي افـزايش دهـد، تحـوالت و          

اي ايـن     يابي شيعيان در عراق، از منظر منافع و اهداف منطقـه         اي چون قدرت هاي عمده دگرگوني
اي عربستان سـعودي منجـر        اين تحوالت به تغييراتي در محيط منطقه  . كشور اهميتي بسيار دارد

اي به زيان اين كشور و بـه سـود ايـران             شده است كه در جهت برهم خوردن توازن قدرت منطقه
 .شود تعبير مي

 رويكرد تهاجمي نسبت به سوريه.  4 ـ 5 

كند رويكرد تغيير رژيم را به پيش ببرد كه با توجـه بـه ابعـاد و              عربستان در سوريه تالش مي
خصوص جايگاه آن در محور       اي و راهبردي سوريه و نوع روابط دولت بشار اسد و به     اهميت منطقه

توان علت موضع تهاجمي عربـستان در طـرح برانـدازي سـوريه را،            مي.  مقاومت قابل تحليل است
جويانه رياض در لبنان دانست و عربستان براي جبران اين شكـست،           هاي دخالت شكست در طرح

پـشتيباني مـالي و     .  در طرح براندازي نظام بشار اسد و حمله بـه بحـرين مـشاركت كـرده اسـت               
اختصاص دالرهاي عربستان براي تهيه سالح و قاچاق اسلحه به داخل سوريه و ارايـه راهكارهـاي         

المللـي و     هاي بين   كنندگان و مرتبط كردن آنها با رسانه    عملياتي به افراد برجسته در ميان اعتراض
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هاي تحت مالكيت آن كشور مثـل شـبكه تلويزيونـي العربيـه،            اي از طريق رسانه ايجاد فشار رسانه
هـاي    اسراييل و آمريكا بـراي اجـراي طـرح        .  باشد الحيات و الشرق االوسط از اهداف اين كشور مي

پيماناني در داخل منطقه هستند كه صدماتي جدي به بدنه مقاومت         مبارزه با مقاومت، نيازمند هم
هاي اين    ها و اخبار منتشره توسط رسانه   وارد كنند و دالرهاي عربستان و قطر و همچنين مصاحبه

هـاي    كه سـلفي  در اين بين، از آنجايي. تواند كمك بزرگي براي غرب باشد دو كشور با مخالفان، مي
هاي عربستان دارند، بيشتر حلقه اتصالي بين وهابيون عربـستان و           سوريه نوعي وابستگي به وهابي

تـرين و     دار  عنوان ريـشه    المسلمين سوريه به    از آنجا كه اخوان   .  هاي اردن و سوريه وجود دارد سلفي
ها هم بـه    رود، سلفي شمار مي المسلمين مصر به ترين جنبش مبارزاتي اسالمي بعد از اخوان قديمي

عربـستان  .  انـد   المسلمين در سوريه تشكيالت خودشـان را سـازماندهي كـرده            موازات رشد اخوان  
تنها در سـوريه،      اين رويكرد نه.  هاي سوريه را تغذيه كرده است ، عمال سلفي1982 سعودي از سال 

ها با كمك ارتش علي عبداهللا صالح به          چنانچه در يمن، سلفي.  بلكه در اردن و يمن نيز اتفاق افتاد
هـاي    در سوريه عربستان كمك مالي فراواني در اختيار سـلفي       . سركوب شيعيان الحوثي پرداختند

مارس در لبنان بـه رهـبري سـعد حريـري نيـز               14 سوريه قرار داده است و حتي از طريق گروه      
هاي سلفي كه عمدتا در شهرهاي درعا، حمص، حماه و دير الزور         هاي زيادي در اختيار گروه سالح

آورد، در دو سـطح       دسـت مـي     منافعي كه عربستان از اين اقدام به      .  اند، قرار داده است   مستقر شده
داخلي و خارجي قابل ارزيابي است؛ در بعد داخلي، عالوه بر كـسب حمايـت آمريكـا بـراي ادامـه           

ها در داخل آن كـشور و صـدور       المللي از اعتراض هاي بين حكومت آل سعود، منحرف كردن توجه
هـاي نظامـي     ها از دخالت در بعد خارجي، انحراف توجه. بحران داخلي خود به خارج از كشور است

عربستان در يمن و ايجاد فضاي الزم براي ادامه حـضور نيروهـاي نظـامي آن كـشور در بحريـن                   
از سوي ديگر، عربستان به نيروهاي سياسي طرفدار خـود در لبنـان روحيـه و امكانـات                   .  باشد مي
دهد و    اهللا را نشان مي     انداز رسيدن مجدد به قدرت پس از تضعيف حزب  رساند، براي آنها چشم مي

در پايـان     24 .دهـد   اهللا و تعامل با ايران تحت فشار قرار مـي      دليل حمايت از حزب دولت سوريه را به
مـدت و احتمـاالً       هاي عربستان بيشتر يك نياز تاكتيكي كوتاه        توان گفت كه اقدامات و واكنش  مي

هـا و     حمايت شده توسط آمريكاست، ولي با توجـه بـه دامـن زدن بـه بعـد جديـدي از مداخلـه                   
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هاي بين عربي، براي آينده منافع و نقش عربستان در منطقه و روابط اعراب بـا يكـديگر،          خصومت
 .تبعات درازمدت و خطرناكي خواهد داشت

 گيري نتيجه

دنبال داشـت و      هاي استبدادي و پادشاهي را در منطقه به      بهار عربي كه با خود خزان حكومت
ها تشنه انديـشه حكومـت قـانون بودنـد، حكايـت از             هايي كه سال نويد روزهاي بهتري براي ملت
سـقوط كـشورهاي مـستبد و       .  الملـل و معـادالت سياسـي آن دارد          تغييرات جديد در نظام بيـن    

هاي مختلف با توجه به       بنابراين، طبيعي بود كه دولت   . ترين مشخصه بهار عربي بود پادشاهي، مهم
در ايـن ميـان، يكـي از كـشورهاي          .  گيري كننـد    ماهيت سياسي خود نسبت به بهار عربي موضع   

منطقه كه بيشترين تالش خود را براي مقابله با بهار عربي انجام داده و در اين راستا حتي از اعزام          
هاي خود    نيروي نظامي به ساير كشورها كه در آن انقالبيون درصدد دستيابي به اهداف و خواست       

توان گفت كه عربستان سـعودي در      طوركلي مي به.  بودند خودداري نكرده، عربستان سعودي است
كند و تمام مقدورات خـود را در جهـت            سري اهداف اصلي را دنبال مي  سياست خارجي خود يك

هـاي    اي، مخالفت و مبارزه بـا كـانون         موازنه منطقه :  بندد كه عبارتند از  كار مي تحقق اين اهداف به
در ايـن راسـتا     .  انقالبي منطقه، تاكيد بر رهبري جهان عرب و جهان اسالم، و تـرويج آييـن خـود        

هـاي تنـدرو      كردن پديـده    هدف عربستان سعودي در تحوالت اخير، حفظ وضع موجود و متعادل      
رو با تحوالتـي كـه در محيـط           از اين .  انقالبي و جلوگيري از سرايت آنها به داخل كشور بوده است  

هايي را موجب گرديد كه برآينـد آن تـضعيف موقعيـت              پيراموني اين كشور اتفاق افتاد، دگرگوني 
اي چون مصر، تونس و خطر سقوط ديگر       پيمانان منطقه اين كشور و از دست رفتن متحدين و هم

جويانـه و     متحدين همچون بحرين و يمن است كـه ايـن كـشور را بـه سـمت اقـدامات مداخلـه                 
تهديدآميز سوق داد كه مداخله نظامي در بحرين، تبليغات عليه ايران، رويكرد تهاجمي نسبت بـه         
سوريه و اتخاذ راهبرد همراهي با دولت يمن، ازجمله اقداماتي بـود كـه ايـن كـشور بـراي تغييـر                 

توان از كنار ايـن واقعيـت گذشـت كـه شـرايط               نمي.  معادالت در محيط پيراموني خود انجام داد    
هايي در آينـده خواهـد        سياسي و تا حدودي اقتصادي امروز عربستان، اين كشور را مستعد بحران    
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تواند آغاز يكـي     كرد، كه در اين ميان مسايلي چون جانشيني، مطالبات شيعيان، زنان و جوانان مي
گونه اذعان داشت كه با توجه به منطق تحـوالت      توان اين بدين ترتيب مي. ها باشد از اين دگرگوني

خصوص بحران مـشروعيت بـا تـضعيف منـافع محيطـي و               بهار عربي چنانچه مشكالت داخلي به 
اي ايـن كـشور در منطقـه          توانـد جايگـاه منطقـه       هاي پيراموني عربستان همراه شـود، مـي        حوزه
 . هاي جدي مواجه كند طور كلي جهان عرب را با چالش فارس و به خليج
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