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چکیده
سند چشم انداز  2030عربستان سعودی ،به دلیل گستتردگی اصتحاا و برختوددادی از
برنامه های اساسی و شالودهشکن ،به نوبه خود یک انقحب محسوب می شود .اما این ستند
عمدتا یک طرح تک بعدی و مبتنیبر توستعه اقتصتادی بتوده و توجته انتدیی بته ابعتاد
سیاسی توسعه دد آن شده است .با توجه به این مسئله ،سئوال اصلی پژوهش بر این مبنا
مفصلبندی شده است یه چرا بعد سیاسی توسعه از جایگاه مناسبی دد برنامه اصتحاا
عربستان برخودداد نیست؟ و چگونه می توان انجام و تحقق برنامههتای توستعه اقتصتادی
عربستان دا دد نظتام سیاستی غیردمویراتیتک و اقتتدادگرای ایتن یشتود تبیتین نمتود؟
یافتههای پژوهش مبین این واقعیت استت یته بته دلیتل تهدیتدا ستاختادی ناشتی از
اصحاا سیاسی ،دهبران سعودی عمدتا بر جنبههای اقتصتادی توستعه تمریت یترده و
تحش نمودهاند تا صرفا به اصحاا ج یی و سطحی دد اوزه سیاسی اتکا ینند .با توجته
به این موضوع یه برخوددادی از یتک اکومتت دمویراتیتک پتیششتر تحقتق توستعه
اقتصادی دد یک دولت توسعه ای نیست ،عربستان دد شرایط ینونی قتادد خواهتد بتود تتا
برنامههای اقتصادی خود دا بتدون توجته جتدی بته توستعه سیاستی و دد یتک ستاختاد
اقتدادگرایانه و غیردمویراتیک پیگیری ینتد .دوش پتژوهش تحلیلتی -تبیینتی بتوده و از
دهیافت نظری دولت توسعهای لفت ویک برای تبیین موضوع استفاده شده است.
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مقدمه
مسئله توسعه یکی از چالشهای مهم کشورهای جهان سوم محسوب می شوو کوه
هههاست این کشورها از جمله کشورهای منطقه خاورمیانوه را بوه خوو مشووو
ساخته است .به عبارتی مقوله توسعه یکی از عناصو مشوت

نظوامهوای سیاسوی

منطقه غ ب آسیا به حساب می آید که ه یک از آنها به شیوههای مختلف خواهوان
نیل به این مقصو هستند .اما ر مور نوع نگ ش به توسوعه ر ایون مجموعوه از
کشورها ابهامات و نارساییهوایی وجوو ار کوه ایون موضووع ناشوی از ماهیوت
توسعه است؛ چ اکه این مقولوه مواهیتی ارزشوی هنجواری و نسوبی ار (سواعی
.)24 :1391
ع بستان سعو ی به عنوان یکی از مهمت ین کنشگ ان منطقه خاورمیانه ب نامه
اصالحات سیاسوی اقتصوا ی و اجتمواعی را تحوت عنووان  2030ر سوا 2016
تدوین و ارائه نمو که بوه لحوا محتووا و ابعوا بوا توجوه بوه سواختار سونتی و
محافظهکارانه این کشور ام ی بی سابقه محسوب میشو  .به عبوارتی ایون کشوور
ع ب با خاندان سلطنتی سالخور ه و سبک حاکمیت الیگارشی مبتنیب آموزه هوای
وهابی مبا رت به اقداماتی ک

که ر فضای «سنت ساالر» این کشور محافظوه کوار

ع بی موضوعی ساختارشکنانه محسووب موی شوو (پو ور ه  .)1 :1397ط احوی
چنین ب نامه ای از یک سو ناشی از الزامات و ض ورتهای ف وملی بو ه و از سووی
یگ متاث از ش ایط و مقتضیات ف املی است .اما آنچه که وجوه متموایز و اصولی
اصالحات جدید ع بستان را صورت بندی میکند این موضووع اسوت کوه توسوعه
اقتصا ی جایگاه ویژه و گست های ر ب نامه اصالحات این کشور ار

ر حوالی
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که به توسعه سیاسی و موک اتیک توجه خاصی مبذو نشده است .به عبوارتی بوا
وجو ب نامه تحو توسعه زی ساختهای اقتصا ی و تالش جهوت توییو اقتصوا
رانتی و تک محصولی نشانه هایی از شاخصوههوای موک اسوی نظیو آزا ی بیوان
آزا ی ایجا تشکل های سیاسی رفع محدو یتهای اقلیت مذهبی بهویژه ر رابطه
با شیعیان افزایش مشارکت سیاسی و یا ر بعد کلی ت توییو سواختار سیاسوی بوه
سوی یک حکومت موک اتیک حتی ر بلندمدت مشاهده نمیشو .
هدف اصلی پژوهش حاض ب رسی علت و چ ایی عدم تناسب و تقارن ابعوا
سیاسی و اقتصا ی سند چشمانداز  2030ع بستان است و تالش مویشوو توا ایون
مسئله تبیین شو که چ ا توجه به بعد سیاسی توسعه ر ب ناموه اصوالحات کوه از
آن به عنوان یک «انقالب» یا میشو موفو واقع شده اسوت .همچنوین چگونوه
می تووان سیاسوتهوای اقتصوا ی توسوعه محوور ایون کشوور را ر یوک سواختار
غی موک اتیک و اقتدارگ ای سیاسی توجیه و تحلیل نمو  .ف ضیه اصولی پوژوهش
ب این مبنا ق ار گ فته است که به لیل تهدیدات و خط ات ناشی از انجوام توسوعه
سیاسی ب ای نظام کنونی ع بستان ط احان این سوند عمودتا بو توسوعه اقتصوا ی
تم کز نمو ه و از انجام اصالحات ساختاری ر حوزه سیاسی پ هیز کو هانود .ر
همین ارتباط ع بستان به عنوان یک ولت توسعه ای قا ر خواهد بو توا ر قالوب
ساختار سیاسی خاص و غی موک اتیک ب نامههوای اقتصوا ی خوو را پیگیو ی و
نبا کند .روش پژوهش تحلیلی -تبییی است و از چهارچوب نظ ی « ولت هوای
توسعهای» لفت ویک ب ای تبیین و تحلیل موضوع پژوهش استفا ه میشو .
 .1چهارچوب نظری :دولت توسعهای لفت ویک
ر هههای گذشته انواع گوناگونی از چهارچوبهوا روشهوا و تئووریهوا بو ای
توضیح ش ایط خاص کشورهای ر حا توسعه ارائه شده

است)21

.) Sklar,1995:

یکی از این نظ یاتی که ر این رابطه مط ح شده است نظ یه « ولوت توسوعه ای»

1

است .شاید بتوان ایده بنیا ین و مفهوم ولت توسعه ای را ر مباحث م کانتلیسوتی

1. Developmental State
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ف ریک لیست 1ر خصوص نیواز کشوورهای کمتو توسوعه یافتوه بوه اسوتفا ه از
ابزارهای غی طبیعی ب ای رسیدن به کشورهای پیش فته به منظور ستیابی به توسعه
اقتصا ی کشور و آما هسازی آن ب ای ق ار گ فتن ر جامعه جهانی آینده مشواهده
ک

( .)List, 1985: 175اگ چه ایدههای م بوط به ولت توسوعهای را مویتووان ر

آثار بسیاری از نظ یهپ ازان قدیمی یافت اما به جز «کار وسو» و «فالتو» کسی از
مفهوم ولت توسعه ای استفا ه نک ه است و حتی تالشی ب ای توضیح و تبیین آن
صورت نگ فته است (لفت ویک (1384الف).)211 :
ر طووو

هووه  1990یعنووی پو

از ف وپاشووی شوووروی ایوون موضوووع کوه

موک اسی نه تنها یکی از ویژگی های مطلوب توسوعه بلکوه الزموه تحقو آن نیوز
هست ر هسته م کزی تفک غ ب ق ار گفت .از این رو ر طو این سا ها یکوی
از موضوووعات اساسووی و معمووو

ر توودوین سیاسووتهووای کشووورهای غ بووی و

سازمان های بینالمللی نظی بانک جهانی ر خصووص کشوورهای توسوعه نیافتوه
ت ویج موک اسی بو ه است .آنها حتی کمکهای مالی را منوط به پذی ش شو ایط
سیاسی مور نظ خو به منظور ت غیب ولتهای ر حا توسعه به قو ار گو فتن
ر مسی

موک اسی ک ند .اما این سیاست نتیجه مثبتی ر پی نداشته و اغلب ایون

کشورها نه تنها موفقیتی کسب ننمو ند بلکه حتی با بح انهای موالی و اقتصوا ی
شدید مواجه شدند.
لفت ویک ر کتاب خو تحت عنووان «سیاسوت و توسوعه ر جهوان سووم»
انتظار و امید به شکلگی ی حکومت مطلوب موک اتیک ر کشورهای جهان سوم
را به عنوان یک راه حل نهایی خام و بی اساس می انود؛ چو ا کوه او معتقود اسوت
همانگونه که ب ای ظهور موک اسوی وجوو ت کیبوی از عوامول و پویش شو طهوا
ض وری است تحکیم و ثبات موک اسی نیز نیازمند ویژگیهوا و شو ایط خاصوی
است که بسیاری از کشورهای جهان سوم فاقد آن هستند .از یودگاه وی چنانچوه
توسعه ای ر این کشورها رخ هد احتمواال تحوت یوک سیسوتم سیاسوی خواص
متناسب با این کشورها بهوجو خواهد آمد که بوا حکوموت مطلووب موک اتیوک
1. Friedrich List
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مور نظ غ ب تفاوت اساسی ار  .چنانچه این سیسوتم سیاسوی بتوانود ب خوی از
شاخصههای توسعه را ف اهم ساز به تدریج میتوان انتظوار اشوت توا ب خوی از
شاخصه های الزم شکل گی ی موک اسی نیز ایجا شو  .لفوت ویوک ایون سیسوتم
سیاسی خاص را با مفهوم « ولت توسعهای» بیان میکند که بناب تع یف یوک نووع
سیستم سیاسی خاص است که هدف آن رسویدن بوه توسوعه و بهبوو ی وضوعیت
زندگی م م است (لفت ویک (1384الف) .)8 :به عبارت یگ

ولت توسوعه ای

لزوما ارای شاخصه های موک اتیوک نبوو ه بلکوه مویتوانود ارای نظوام سیاسوی
مختص به خو باشد و ر مسی توسعه گام ب ار  .علیرغم غی موک اتیک بوو ن
این نوع از ولتها روابط سیاسی و اقتصا ی مناسبی با نظام بینالمللی بهویوژه بوا
بازیگ ان عمده جهانی ارند.
از لحا لووی ولوت توسوعهای ارای و مولفوه ایودئولوییکی و سواختاری
است و این ارتباط ایدئولوییکی -ساختاری است که این ولوت را از سوای انوواع
ولتها متمایز میکند .مهمت ین مشخصه ایدئولوییک این ولت توسعهگ ا بوو ن
آن است .بدین معنی که این ولت ب ایجا توسوعه اقتصوا ی کوه معمووال شوامل
افزایش میزان انباشت س مایه و صنعتی شدن است تاکیود مویکنود .چنوین ولتوی
توانمندی الزم را ب ای پیشب

توسعه که از آن به عنوان سطح باال و ثابتی از رشود

اقتصا ی و تویی ساختاری تعبی میشو چوه ر سوطح اخلوی و چوه ر رابطوه
کشور با اقتصا بین المللی ایجا میکند .ب ای سوتیابی بوه ایون شو ایط آرموانی
نخبگان ولتی باید قا ر به ایجا نوعی هژمونی ایدئولوییک ر جامعه باشند تا بوه
قو گ امشی پ ویه توسعه مور نظ آنها تبدیل به پ ویه هژمون ر جامعه شوو و
تمووامی بووازیگ ان مهووم ر جامعووه از آن حمایووت کننوود .مولفووه سوواختاری ولووت
توسعه ای نیز ب توانمندی ولت ب ای اج ای موث سیاسوت هوای اقتصوا ی تاکیود
می کند .این توانمندی ر بخشهای مختلف ولت اعم از مدی یتی نها ی فنوی و
سیاسی متبلور میشو  .بدین ت تیب ولت توسعه ای ولتی است که توسعه گ ایوی
مهمت ین ویژگی ایدئولوییک آن است و تمام تالش خو را ب ای بسیج امکانات و
منابع خو به منظور ستیابی به توسوعه اقتصوا ی انجوام موی هود( .لفوت ویوک
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(1384الف).)10-11 :
از لحا اهداف اولیه خصوصیات متموایز ولوت هوای توسوعهای را اینگونوه
میتوان بیان ک

که اهداف سیاسی و ساختارهای نها ینه شده و ب وک اسی های آن

ولت ها به سمت توسعه سوق ا ه شودهانود ر حوالی کوه اهوداف توسوعه ای آن
سیاسی است .ر حقیقت ر هسته م کزی ولتهای توسعه ای عوامل سیاسی بوه
است اتژی های توسعهای ض بتی س یع و فوری از ط ی ساختارهای ولوت شوکل
می هند ( .(Castells, 1992: 38این عوامل سیاسی عبارت از ملیگ ایی ایودئولویی
و تمایل رسیدن به غ ب است .همچنوین میوان میوزان قودرت نظوامی و اقتودار و
استقال

ولت توسعهای یک رابطوه پایودار وجوو ار (.)Burmeister, 1986: 122

این رابطه نتیجه نیاز آنها به واکونش ر ب ابو رقابوت منطقوهای و تهدیود خوارجی
است.
از یدگاه لفت ویک ولت توسعهای ارای چند ویژگی مهم است از جمله:
 )1نخبگان مصمم ب ای تحق اهداف توسعهای؛
 )2استقال نسبی ولت؛
 )3ب وک اسی اقتصا ی قوی؛
 )4جامعه مدنی ضعیف؛
 )5توانمندی الزم ب ای مدی یت موث منافع بخش خصوصی؛
 )6به هگی ی از ابزار س کوب ر پیشوب

توسوعه همو اه بوا توجوه بوه رفواه

عمومی و حفظ مش وعیت قانونی (لفت ویک (1384الف).)214 :
ولت توسعهای ولتی است که نخبگان بوروک اتیک و سیاسی آن به استقال
نسبی از نی وهای سیاسی -اجتماعی ست یافتهاند و از این وضعیت ب ای پیشوب
ب نامه رشد س یع اقتصا ی توام با توسل کوموبویش بوه زور و خشوونت اسوتفا ه
نمو ه اند .این ولت ب اساس نیاز فوری به ایجا رشد اقتصا ی و صنعتی شدن بوه
منظور رسیدن به یگ بازیگ ان جهوانی و منطقوه ای از لحوا اقتصوا ی و نظوامی
ایجا شده است و ب ای کسوب مشو وعیت ر مسوی ایجوا بهبوو ی مسوتم

ر

زندگی ما ی و اجتماعی م م ح کت میکند ( لفت ویک  .)223 :1384همچنوین
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ولت توسعهای ولتی است که اقتدار قودرت و توانمنودی الزم بو ای اقودام ر
اقتصا بازار را ار  .به عبارتی ولتی است که بوه قوو «رابو ت ویود» بو بوازار
نظارت میکند ) (Wade, 1990: 98تا این کوه هودایت و مودی یت کامول اقتصوا را
اشته باشند .بطورکلی ب اساس نظ یوه ولوت توسوعهای رابطوه الوزامآوری میوان
توسعه اقتصا ی و توسعه سیاسی و موک اسی وجو ندار و ولتهوا مویتواننود
بدون اشتن یک حکومت موک اتیک روند توسعه را طی نمایند .ب همین مبنوا و
ب اساس ویژگیهایی که ب ای ولت توسعه ای مط ح شد پوژوهش حاضو توالش
ار تووا بووه تبیووین ب نامووه چشوومانووداز  2030ع بسووتان بووه عنوووان یووک کشووور
غی موک اتیک بپ از و لیل عدم تقارن و تناسب توسوعه سیاسوی و اقتصوا ی را
ر این سند چشمانداز مور مطالعه ق ار هد .پیش از تبیین ایون موضووع نخسوت
زمینهها و چالشهای پیشروی سند چشمانداز مور ب رسی ق ار خواهد گ فت.
 .2زمینههای شکلگیری اصالحات 2030
ب نامهها و سیاست های ه یک از ولتها اصوال تحوتتواثی شو ایط و مقتضویات
موجو تنظیم و ط احی میشو  .به عبارت یگ ب نامهها و سیاستها زمینوه ار و
زمان مند هستند و ر خال شکل نمیگی ند .ب نامه اصالحات  2030ع بستان نیوز از
این قاعده مستثنی نیست .ر همین ارتباط علل و زمینههای شکلگی ی این ب ناموه
را میتوان ر چند بخش کلوی تقسویمبنودی کو  :الوف) الزاموات اقتصوا ی ب)
زمینههای اجتماعی و سیاسی و ج) انگیزههای شخصی نخبگان سیاسی جدید.
الف) الزامات اقتصادی :اقتصوا ع بسوتان از و مشخصوه بوارز ب خوور ار
است :نخست ولتی بو ن و وم نفتی بو ن .ولتی بو ن اقتصا متاث از سواختار
سیاسی حاکم ب ع بستان و سیستم حکوومتی موجوو ر آن کشوور اسوت .البتوه
همان طوری که اشاره خواهد شد جهت گی یهای اقتصا ی اصالحات  2030نیوز
ر حا حاض به نبا تویی بنیا ین ر ساختار ولتی و تبدیل اقتصا ع بستان به
یک اقتصا مبتنیب اصو اقتصا ی نئولیب ا و خصوصیسازی همهجانبوه نیسوت؛
چ ا که این کنش مستلزم ف اهمسازی بست های سیاسی و اقتصا ی ر اخل کشور
است.
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 )1کاهش وابستگی اقتصادی به نفت :ع بستان از یک اقتصا تک محصولی
متکی به نفت ب خور ار است .اقتصا ع بستان بهویژه پ

از هه  1970و انفجوار

رآمدهای نفتی شدیدا وابسته و متکی به این منبع فسیلی شده است؛ بهگونهای که
نز یک به  90رصد صا رات کشور به نفت وابسته است (قنب لو  .)54 :1396این
حجم از وابستگی به نفت پتانسیل و زمینههای آسیبپذی ی اقتصا ع بستان را بوه
شدت افزایش ا ه است .بهویژه این کوه ر سوا هوای اخیو بوازار نفتوی نوسوان
شدیدی را تج به ک ه و متعاقبا قیمت نفت روند نزولی را طی نموو ه اسوت؛ کوه
این موضوع موجب نگ انی از آینده اقتصا ی ع بستان شده است .ب همین اساس
بسیاری از کارشناسان ب این اعتقا ند که با وجو این که نفت و منابع رآمودی آن
یک نعمت و موهبوت الهوی بو ای رشود و توسوعه محسووب مویشوو اموا اگو
جهت هی مناسب و ب نامهریزی صحیح صورت نپذی

این مولفه میتواند به یک

چالش اساسی ب ای اقتصا ع بستان تبدیل شو  .به عبارت یگ ب ای ب نامهریزی
و بست سازی ر مسی توسعه نااطمینانی از رآمدها و هزینهها و ریسکپذی ی باال
ر منابع اصلی تامین رآمدها که حاصل عدم تنوع ر منابع تامین رآمد است بوه
س عت تبدیل به پاشنه آشیل ب ای ه سواختار سیاسوتگوذاری خواهود شود .لوذا
تنوعبخشی منابع رآمدی یک ض ورت و الزام است.
نگ انی و احساس نیاز به تنوع بخشیدن ر منابع اقتصا ی و کاستن از ریسک
تجاری از همان هه  1970میال ی و ر قالب ب نامههوای پونج سواله ر ع بسوتان
خو نمایی ک  .اما این ب نامهها و حتی چشماندازی که ر سا  2005ب ای نیل بوه
اصالحات اقتصا ی ر بازه زموانی  20سواله توا سوا  2025تودوین شود نتیجوه
مطلوب و مور نظ را به نبا نداشت .بناب این با روی کار آمدن نسل جدیودی از
نخبگان سیاسی ارا ه جدی ب ای گذار از یک اقتصا رانتوی بوه سومت شوکلی از
نظام اقتصا ی که ارای شاخصههای س مایه اری باشد شکل گ فته است .اما ایون
نوووع سوو مایه اری تحووت مسووئولیت نظووارت و موودی یت ولووت قوو ار ار  .از
مشخصههای این سیستم آن است که ولت به مثابه موتور اصلی رشد اقتصوا ی و
توسعه صنایع عمل میکند .ولت از نقش حمایتی ف ات رفتوه و سو مایهگوذاری و
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تولید ر اقتصا کشور را مهندسی میکند .هدف اصلی ولت توسوعه و نوه حفوظ
بازار آزا است .خالت ولت به میزانی است که ممکن است تع یفهوای قیمتوی
ایجا کند و بخش خصوصی را به رفتار ر چهارچوبهوای مهندسوی شوده وا ار
ساز (قنب لو .)37 :1396
 )2حفظ منابع انرژی :عالوهبو رهوایی از وابسوتگی شودید نفتوی از یگو
زمینههای مهم شکلگی ی اصالحات  2030ش ایط اقتصا ی حاکم ب کشور پویش
از روی کار آمدن ملوک سولمان ر سوا  2016اسوت .شو ایط موجوو ع بسوتان
نمایانگ یک وضعیت ر حا گذار ر اقتصا ع بستان است که منج بوه افوزایش
مص ف سوخت فسیلی شده است .بو هموین اسواس پژوهشوگ انی کوه پی اموون
ش ایط و ساختار اقتصا ی حاکم ر حوزههای مختلف از جمله تجوارت و انو یی
تم کز ک هاند ب لزوم بازنگ ی و ایجا یک ب نامه مدون و موث جهوت مودی یت
صحیح تحوالت اقتصا ی ع بستان تاکید میورزند .آنها نیاز بوه یوک بوازنگ ی ر
حوزه سیاستگذاری اقتصا ی را متذک می شوند که مصداق بارز چنین توصیه ای بوا
تم کز ب این پ سش است که آیا توسعه مالی ر ع بستان سعو ی موجب تشدید
مص ف ان یی میشو ؟ این پژوهشگ ان ضمن تاکید ب نقش شه نشینی و توسوعه
س مایه به عنوان عوامل کلیدی ر افوزایش تقاضوا ی انو یی ر وره بلندمودت ر
ع بستان خواستار توجه سیاستگذاران ع بستانی ب ای ط احی یک سیاسوت جوامع
ر جهت حفظ و ح است از ان یی

شودهانود(2017: 1033

 .)Mahalik,آنهوا تاکیود

میکنند که ر صورت اصالح قیمت سوخت ر ع بستان سوتیابی بوه اهوداف و
تحق سیاستهای حوزه ان یی و زیست محیطی بهبو و گست ش خواهود یافوت؛
و این تحوالت ر راستای اهداف اصالحات  2030ق ار میگی

(2018: 8

.)Pickl,

ر واقع یکی از اهداف مهم ب نامه اصالحات جدید ع بستان حفظ منابع انو یی و
ش ایط زیستی است که به نوعی تامینکننده امنیت کشور و نسل آینده آن است.
 )3وضعیت نابسامان اقتصاد داخلی :اقتصوا ع بسوتان ر حوا حاضو

ر

ش ایط نامطلوبی ق ار ار  .بناب آمار منتش شده از سووی بانوک جهوانی ر سوا
 2018ب خی از شاخصهای اقتصا ی ع بستان نمایانگ ض ورت انجام اصالحات
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ر حوزههای گوناگون اقتصا ی است .از جمله این شاخصها رصد رشد سواالنه
تولید ناخالص اخلی است که ر بازه زمانی  2011تا  2018میال ی روند نزولوی
اشته و از  9/9رصد ر سا  2011به  2/2رصد ر سوا  2018کواهش یافتوه
است .نکته جالب منفی بو ن این رقم ر سا  2017است.
جدول  .1کاهش تولید ناخالص ملی

2018
2 /2

2017
- 7 /0

2016
1 /6

2015
4 /1

2014
3 /6

2013
2 /6

2011
9 /9

2012
5 /4

سال
درصد رشد

منبع)IMF, 2019( :

عالوهب این ع بستان به لحا شاخصهای اشتوا نیوز ر وضوعیت خووبی قو ار
ندار  .ب اساس آمار بانک جهانی شاخص رصد بیکاری ر بین م ان جووان کوه
ر طیف 15تا  24سا هستند و نی وی کار جوان ع بستان را تشوکیل موی هنود و
همچنین ر بین زنان جوان ر همین طیف بین سوا هوای  2012توا  2016رشود
معنا اری را نشان می هد (جدو شماره  .)2این ارقام که ب اسواس مود سوازمان
جهانی کار 1محاسبه شدهاند نمایانگ رشد رصود نو خ بیکواری ر جوانوان ایون
طیف سنی به خصوص ر بین زنان جوان است.
جدول  .2رشد نرخ بیکاری جوانان

2016
30/8
2016
57/6

2015
29/1
2015
57/3

2014
30/2
2014
58/1

2013
28/4
2013
54

2012
27/4
2012
54/4

2011
55/6

سال
درصد بیکاری/مجموع
سال
درصد بیکاری/زنان

منبع)World bank, 2018( :

رهمین راستا باید به و شاخص یگ نیز که به نوعی ارتباط عمیقی بوا یکودیگ
ارند ر پیش از پا شاهی ملک سلمان اشاره ک  :نخست؛ س مایهگذاری مسوتقیم
خارجی 2و وم؛ شاخص ت وریسم 3.س مایهگذاری مستقیم خارجی ر سا 2011
1. ILO
2. FDI
3. Terrorism Index
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ر ع بستان حجمی معا

 11میلیار الر بو ه است که این عد ر سوا 2018

به رقم حدو  1میلیار الر تقلیل یافتوه اسوت ( .)Trading Economics, 2018ایون
کاهش ر حجم س مایهگذاری مستقیم خارجی بدون شک نشانه های خط ناکی را
ب ای رهب ان جدید سعو ی آشوکار سواخت .ر هموین ارتبواط آنچوه کوه شواید
بیشت ین تاثی را ر این روند نزولی اشته است افزایش سطح شواخص ت وریسوم
ر ع بستان سعو ی اسوت .ایون شواخص بوه انودازهگیو ی اث گوذاری مسوتقیم و
غی مستقیم ت وریسم ب امنیت اجتماعی و اقتصا ی کشوورها مویپو از و شوامل
میزان جان باختن ج احت و تاثی ات پسینی ج احات فیزیکی است و طیفی شامل
عدم تاثی ( )0تا تاثی شدید ( )10را ر ب میگی  .رقم این شاخص ب ای ع بستان
سعو ی از  2/75ر سوا  2011بوه ت تیوب بوه 5/81 5/4 4/01 2/77 2/91 :و
 5/4ر شش سا بعدی تا  2017رسیده اسوت ( .)Trading Economics, 2018ایون
موضوع نمایانگ وخامت اوضاع ر این زمینه ب ای تامین امنیت اقتصا ی که الزمه
رشد و افزایش س مایهگذاری مستقیم خارجی اسوت موی باشود .بطوورکلی بنظو
میرسد که نخبگان کنونی ع بستان ابعا سلبی شاخصوههوای اقتصوا ی را جودی
گ فته و آن را به عنوان هشداری تلقی ک ند که اگ اصالح نشوند قوا ر خواهنود
بو تا بنیانهای سیاسوی کشوور را متزلوز سوازند .ایون موضووع زموانی اهمیوت
مضاعف موییابود کوه بوه ایون نکتوه توجوه شوو کوه ولیعهود جدیود ع بسوتان
محمدبنسلمان به نبا پا شواهی بلندمودت بو ای خوو اسوت .بنواب این توامین
نیازهای اقتصا ی شه وندان و کشور جهت حکومت اری فاقد از تنش جدی یک
ض ورت و التزام محسوب میشو .
ب) زمینههای اجتماعی و سیاسی :واکاوی این زمینهها مستلزم ب رسوی آنهوا
ر سه حوزه است .نخست انتظارات به وجو آمده ر وره سلطنت ملک عبداهلل؛
وم ش ایط متاث از جهانی شدن و سوم تویی ات جمعیتی.
 )1افزایش انتظارات سیاسی -اجتماعی :طی زمامداری ملک عبوداهلل یعنوی
به مدت یک هه نوعی تعا

و ثبات ر کشور حاکم شد .ملک عبداهلل بو خالف

پا شاه پیشین و پسین خو از سدی یها نبو و خاسوتگاه طائفوهای وی از شومر ها
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بو  .همین ام وی را وامی اشت تا نوعی تساهل و گ ایش بوه کثو ت ر سواختار
سیاسی ع بستان را پذی ا باشد .شاید نقطه اوج این ام ایجا شورای بیعت توسوط
وی پ

از رگذشت سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد ملوک عبوداهلل بوو ؛ کوه امو ی

بدیع ر تاریخ سیاسی آ سعو محسوب میشو  .اما تحوالت بهار ع بی موجوب
بست های تساهل بیشت و گست هتو ملوک عبوداهلل را فو اهم سواخت .سو نگونی
رییمهای مبار و بنعلی ر مص و توون

و قوذافی ر لیبوی و همچنوین نضوج

گ فتن اعت اضات سیاسی ر سوریه و بح ین و یمن پا شواه ع بسوتان را مجواب
نمو تا ر ع صه اجتماعی متساهالنه عمل ک ه و سیاسوت اجتمواعی بوازت ی را
اتخوووا نمایووود .ر هموووین راسوووتا و بو و ای جلووووگی ی و مووودی یت خیوووزش
موک اسیخواهانه ر ع صه اخلی ملک عبداهلل ستور صو ف مبلووی ر حودو
 110میلیار الر ب ای س مایهگذاری ر بخشهای اجتماعی به خصوص ر زمینوه
تهیه و ساخت مسکن و مشاغل جدید را صا ر ک

که این ام تاثی بوه سوزایی ر

مدی یت و فع ه گونه خیوزش موک اسویخواهانوه جودی ر ع بسوتان اشوت.
همچنین تحوالت بی سابقهای جهت حضور زنان ر ع صه سیاسی و اجتماعی رخ
ا که ب ای نمونه میتوان به صدور اجازه ب ای زنان جهوت حضوور ر انتخابوات
شه اریها ر سا  2015و همچنین تاکید ب حضور و عضویت آنان ر مجلو
مشورتی اشاره نمو ( .)Mc Dowen , 2015: 1ر حقیقت اقودامات گذشوته ملوک
عبداهلل موجب ایجا توقعات بیشت

ر زمینه آزا یهای اجتماعی و سیاسی ر بوین

م م شده و انتظارات آنها را ر حا حاضو افوزایش ا ه اسوت .بنواب این ملوک
سلمان ر موقعیتی ق ار گ فته است که ناگزی میبایست انتظارات جدید را محقو
ساز ؛ ه چند که به نظ میرسد خانوا ه سلمان خو تمایل بوه افوزایش جزیوی و
کنت

شده آزا یهای سیاسی -اجتماعی ار .
 )2بحران مشروعیت ناشی از جهانی شدن :آسیب رسیدن بوه اقتودار سونتی

ولتهای محلی ر ف ایند جهانی شدن ام ی مشهو است .به عبوارت یگو

ر

ف ایند جهانی شدن نظامهای سیاسی ر یک بح ان سواختاری مشو وعیت گ فتوار
می شوند (شی زا ی )175 :1393؛ به ویژه نظامهایی که از سواختار غی موک اتیوک
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ب خور ارند.
تاثی ات جهانی شدن ب ای جامعوه ع بسوتان شوامل چندجنبوه متفواوت بوو ه
است .از یکسو به لیل آنکه جهانی شدن از منظ بسیاری از م م ع بستان متناظ
با غ بی شدن است یک ج یان مخالف با هودف جلووگی ی از تهدیودات جهوانی
شدن ر این کشور ایجا شده اسوت کوه مخالفوت خوو را از ط یو آمووزههوای
مذهبی و ط فداری متصلب از اسالم وهابی ب وز می هود
به همین جهت ب ای زمامداران سعو ی ب ق اری تعا

(20160: 33

.)Shawesh,

بین روحانیون وهوابی کوه

اص ار ب این ارند که ین واقعی ین ریاضوت و سوختی اسوت و بایود ر تموام
جنبههای زندگی رعایت شو و نسل یگ که نگ ش متمایزی مشوتمل بو ق ائوت
توام با آسانی و مه بانی از اسالم ار چالشی بزرگ محسوب موی شوو (هواوس
 .)44 :1394از سوی یگ نسل جوان این کشور ر پی ف ایند جهانی شدن پیگیو
مطالبات جدیدی شدهاند که بخش اعظمی از این مطالبات به مثابه تهدیودی بو ای
نظام سیاسی ع بستان بو وز و ظهوور یافتوه اسوت .ر واقوع جهوانی شودن نقوش
متمایزی را ر شکل هی و جهت هی به جنبههوای رفتواری و اجتمواعی جوانوان
ع بستانی به خصوص ر میان قشو تحصویلک ه و انشوگاهی ایفوا کو ه اسوت
( .)Zamil, 2013: 57گ ایش به ف گ ایی و شیوههوای متفواوت زیسوتن نسوبت بوه
نسلهای پیشین ر جوانان یکی از عواقب جهانی شدن اسوت .بوه عبوارتی تواثی
ف ی شدن به موازات جهانگ ایوی اسوت (گیودنز  )37 :1379و ایون امو بو ای
جامعهای که به طور سنتی کوامال ر تضوا بوا جامعوهای بواز و ف گو ا قو ار ار
(هاوس  )2 :1394تهدیدی جدی بهحساب میآیود .پیگیو ی جهوتگیو یهوای
رفتاری ف گ ایانه و استقال طلبانه با نظم سیاسی ع بستان یعنی رفتارهای مبتنیب
تابعیت ستهجمعی و بیچون و چو ا از سیاسوتهوا و سوای ف موانهوا و قووانین
حکومتی ر تعارض آشکار است.
عالوه ب این از نظ زمامداران ع بسوتانی جهوانی شودن از ط یو پیگیو ی
جامعهای آزا ت و بازت هم اه با کاستن از قدرت نقشآف ینی خانودان سولطنتی و
نی وهای سونتی حوامی نظوام سیاسوی و همچنوین تشودید مطالبوات موک اتیوک
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تهدیدی جدی ب ای نظوم سیاسوی و اجتمواعی کشوور محسووب مویشوو (

The

 .)Globalist, 2001بناب این عواقب جهانیشدن هم بوه لحوا اجتمواعی و هوم بوه
لحا سیاسی ب ای نظام حاکم ر ع بسوتان چالشوی جودی محسووب موی شوو .
نظامی که نظم سیاسی آن ب پایه رفتارهای تابعیتی است و همچنوین غدغوهای بو
س مسائلی مانند حقوق بش آزا یهای اجتماعی و ح اظهارنظ از جانب مو م
و پاسخگویی از جانب مسئوالن ندار بدون ت ید بدون مدی یت و جهت هی بوه
تویی ات ناشی از ف ایند جهانی شدن نمی تواند به طور کارا و موث حاکمیت خوو
را اعما نماید .ب ای رهب ان سعو ی بهت ین راهکوار بو ای کنتو

و تحدیود ایون

تحوالت ایجوا منوابع جدیودی بو ای مشو وعیتیوابی ر راسوتای هویوتهوا و
خواستهای جهوانی شوده جامعوه ع بسوتان اسوت .بنواب این ط احوی و اجو ای
اصالحات  2030بخشی ر راستای جهت هی مناسب و تحدیود کوارا و مووث

ر

رابطه با تحوالت ناشی از جهانی شدن اسوت کوه بوه نووعی مشو وعیت و اقتودار
سعو یها را با تهدید و چالش مواجه ساخته است.
 )3تغییرات جمعیتی و ارزشی :ع بستان ر طی سا های اخی با روند رو به
رشد جمعیت جوان مواجه بو ه است؛ که به طور قطع پاسخگویی به نیازهای آنهوا
مستلزم ب نامهریزی و سیاستگذاری مقتضی است .به عبارت یگ اگ به تقاضوای
این جمعیت رو به افزایش و جوان ر ابعا رفواهی اجتمواعی و سیاسوی پاسوخی
ا ه نشو نظام سیاسی ع بستان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
عالوهب این با جوان شدن جمعیت وقوع تویی ات ارزشی ر جامعه ای مانند
ع بستان به شدت افزایش یافته است .تویی ات ارزشی بین نسلی تویی ات تواریخی
ر ش ایط وجو ی را منعک

میساز و ایون توییو ات تواریخی ر شو ایطی رخ

می هد که نسل جوانت ش ایط تکوینی متفاوتی را نسبت به نسل قدیمیت تج به
ک ه است (اینگلهارت و ولوز  .)158 :1394ر هموین ارتبواط فضوای جهوانی
شدن و تاثی ارزشهای مت تب ب آن از ط ی گست ش فضاهای آموزشی و توسعه
تکنولویی نقش مهمی ر تکوین شخصیتی و زمینههای تاکید ب ارزشهای جدید
توسط نسل جوان اشته اسوت .از مصوا ی

گ یسوی ارزشوی جوانوان ع بسوتان
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سعو ی ر اث فضای جهانی شده و گست ش ارتباطات و رسانهها توییو ارزشهوا
و نگ شهای آنها نسبت به سنتهای رایج ر جامعه ع بستان سعو ی است .ایون
تاثی را میتوان ر نوع تعامالت با یگ اف ا جامعوه و عمودتا ر سوبک زنودگی
روزم ه جوانان مشاهده ک  .ر همین راستا جوانان سوعو ی بسویاری از مسوائل
سنتی م بوط به ف هنگ سنتی جامعه ع بستان نظی پذی ش اقتدار و تسلط والودین
ب اعما و تصمیمات ف زندان را که ریشه ر ف هنگ ع بوی ار پو

مویزننود.

مطالبات پی امون آزا یهای ف ی و جنبشهای م بوط به آزا یهای اجتماعی بوه
عنوان یکی از پیامدهای جهانی شدن را نیز میتوان ر مشارکت همه جانبه جوانوان
تحتتاثی رسانهها ر ر ک ن و م و انستن یودگاههوای نسول پیشوین خوو
مالحظه ک

( .)Zamil, 2013: 54-55این تویی ات ارزشی ر ب خی مووار موجوب

ایجا یک موج بیق اری ر بین جوانان ع بستانی شده است که آثار آن را میتوان
ر رگی یهای آنها با معلمان و اساتید تخ یب اموا عموومی و اسوتفا ه از مووا
مخدر مشاهده نمو  .آنها تنها از این ط ی مویتواننود اعت اضوات و مطالباتشوان را
نسبت به اقتدار والدین ر سوطحی خو

و ولوت ر سوطحی کوالن بوه نموایش

بگذارند .تویی ات ارزشی ر جوانان سعو ی همچنوین موجوب ت یود و اعتو اض
آنها نسبت به ف هنگ خانوا گی خو که متواث از ف هنوگ سونتی ع بوی و جامعوه
است شده است .ر همین ارتباط جوانان سوعو ی بوا ت یود و شوک نسوبت بوه
ارزشهای وهابیت به عنوان اسالم راستین مینگ ند (هاوس  .)84-89 :1394اگو
ر گذشته جامعه ع بستان جامعه ای یکدست بو نسل کنونی جوانان ع بستانی به
لیل تویی ات ارزشی نسلی کامال غی یکنواخت است که این امو مویتوانود بو ای
ثبات نظام سیاسی ع بستان سعو ی تهدیدی فوری بهحساب آید؛ چ ا کوه تموامی
گسستهای موجو ر جامعه سعو ی مانند گسستهای مذهبی عقیدتی طبقاتی
و قبیلهای ر جوانان شکلی جدیت و شودیدت یافتوه و همچنوین بو ای جوانوان
ع بستانی یگ ارزشهای سنتی که مبتنیب اقتودارگ ایی ولوت و والودین اسوت
جذابیتی نداشته و ر مقابل آنها به نبا ارزشهای نوینت هستند .از سوی یگ
آزا یهای شخصی و سبک زندگی ف ی شده از مطالبات جدی آنان است و ایون
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موار میتواند ف هنگ سیاسوی و اجتمواعی متفواوتی را ر ع بسوتان سوعو ی بوه
وجو آور که راین نوع ف هنگ سیاسی و اجتمواعی ا اموه حیوات حکوموت بوا
شیوه کنونی ام ی شوار خواهد بو  .این مسئله زمانی قابل تاملت خواهد شد کوه
به این ام توجه شو که (طب جدو زی ) روند جمعیت ع بستان سوی صوعو ی
اشته و از  28/3میلیون ر  2011به رقم  33/2میلیون نفو

ر سوا  2018رسویده

است و این موضوع نشانگ افزایش جمعیت قش جوان ر سا هوای آتوی و طبعوا
افزایش مطالبوات موذکور از سووی آنوان اسوت؛ ایون مسوائل نیازمنود مودی یت و
جهت هی مناسب از سوی سیاستگذاران ع بستان سعو ی است.
جدول  .3میزان جمعیت عربستان بین سالهای  2011تا 2018

2018
33/2

2017
32/6

2016
31/7

2015
31/5

2014
30/7

2013
29/9

2012
29/2

2011
28/3

سال
میزان جمعیت (میلیون نفر)

منبع)IMF, 2019( :

ج) انگیزههای شخصی نخبگان سیاسی جدید

انگیزه شخصی نخبگان و ب نامه اصوالحات ارای رابطوه معنوا اری اسوت .ایجوا
مش وعیت کاریزماتیک و تمایل به غ ب مهمت ین عوامل ر این رابطه هسوتند کوه
ر سطور یل مور ب رسی و تبیین ق ار خواهند گ فت.
 )1ایجاد مشروعیت کاریزماتیک :بوا روی کوار آمودن ملوک سولمان نسول
جدیدی از کارگزاران وار ساختار حکومتی ع بستان شده و قودرت را ر اختیوار
گ فتند .این طیف جدید از ولیعهد محمد بن سلمان گ فته تا عوا

الجبیو وزیو

امور خارجه و بسیاری یگ از اف ا از افکوار محافظوهکارانوه ب خوور ار نبوو ه و
بطور ماج اجویانهای به نبا بسط قدرت و کسب مش وعیت بیشت میباشوند .بوا
توجه به مشکالت ناشی از انتقا قدرت از نسل وم شواهزا گان بوه نسول سووم
شاید بتوان از این منظ به این موضوع نگاه ک

که نسل جدیود بوه ویوژه شوخص

محمدبن سلمان به نبا این هدف است که منابع مش وعیتبخوش سونتی را کوه
شامل انتساب به خاندان سلطنتی و همچنوین تاییود موذهبی از جانوب مفتویهوای
سعو ی بو را به سمت منابع مش وعیتبخش کاریزماتیک تویی

هود (استنسولی

تبیین توسعه نامتقارن سیاسی -اقتصادی عربستان در سند چشم انداز 245 2030

 .)82 :1395بیت ید تویی منابع مش وعیتبخش سنتی ر این بخشها و ر میوان
م م به سمت منابع مش وعیتبخش کاریزماتیک ب ای نسل کنونی ض وری است
تا از این ط ی قا ر باشند ب خط ات و چالشهای بزرگی که ب س انتقا قودرت
و تثبیت آن ر شاخه و نسلی خاص از خاندان آ سعو وجو ار فائ آیند.
بناب تع یف منبع اقتدار ر مش وعیت سنتی سنت و می اثی است که توسوط
آ اب ینی حمایت میشو و شکل مش وعیت نظام باور به نظم نظو ی و تووازن
معنوی اشیا است .اما ر مش وعیت کاریزماتیک منبع اقتدار اعتقا و وقف عواطفی
هوا اران و هم اهوان رهبو کاریزماتیوک اسوت و شوکل مشو وعیت نظوام بواور
احساسی و یا عاطفی به کیفیات و خصوصیات خارقالعا ه رهب ف همند و باور بوه
ارزشهایی که توسط او نمایانوده مویشووند اسوت (تنهوایی  .)139 :1386بو ای
بنسلمان و همفک ان وی گسست از منابع سنتی اقتدار به خصوص منوابع موذهبی
مش وعیت بخش که وابسته به روحانیت مذهبی ع بستان است به لیل ارزشهوای
جدید و متفاوت مدنظ آنها که ر تباین بوا ارزشهوای قودیمی و سونتی اسوت و
همچنین گسست از منابع مش وعیتبخش متاث از خاندان سولطنتی بوا توجوه بوه
تالطم موجو ر خاندان سعو ی و ر میان شاهزا گان بسیار مهم است .ر واقع
اتکای ص ف به این منابع که باتوجه به اهداف نسول جدیود حاکموان بو ای آنهوا
متزلز و بسیار پ خط هستند به سمت وجوه شخصیتی آنها به عنوان الگوویی ر
راستای حاکمیت ارزشهای جدید مدنظ شان سووق موییابود .شوکل مشو وعیت
نظوام ر مشو وعیت کاریزماتیوک بواور بوه ارزشهوایی اسوت کوه توسوط رهبو
کاریزماتیک ارائه می شو و این نکته ب ای بنسلمان به شدت حائز اهمیوت اسوت؛
چ اکه او به نبا پیا هسازی سیاستهای جدید و متفاوت و ر نهایوت حاکمیوت
ارزشهای متفاوت مدنظ خو ر این وره است.
ر حقیقت یکی از زمینههای اساسی و اصلی بو ای شوکلگیو ی ط احوی و
اج ای اصالحات  2030از سوی نسل جدید حاکموان بوه ویوژه محمودبن سولمان
شناساندن خو به عنوان چه های مت قی و توسعهگ ا ر سطح بینالمللی و تقویوت
پایههوای مشو وعیت و اقتودار حکوموت بوه وسویله پیونود مشو وعیت سونتی بوا

246

روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره سیوهشتم ♦ تابستان 1397

مشو وعیت کاریزماتیووک اسووت .ایوون مسووئله ر تع یووف عملیوواتی از ولووتهووای
توسعهای به خوبی نشان ا ه شده است .این طیف از ولوتهوا سیاسوتهایشوان
ب تحق قدرت کافی استقال توان باال و مش وعیت ر م کز بو ای شوکل ا ن و
ت غیب ستیابی به اهداف توسعهای از ط ی ب نامهریوزی و ارتقوای شو ایط رشود
اقتصا ی و یا ستیابی مستقیم به رشد یا ت کیبوی از ایون و اسوتوار اسوت (لفوت
ویک (1384الف) .)20 :لذا موضوع کسب مش وعیت و ارتقای آن از اهمیت قابل
مالحظهای ب خور ار است.
 )2دستیابی به سطح توسعه کشورهای غربیی :ب اسواس آنچوه کوه عوامول
سیاسی موجو ر هسته م کزی ولوتهوای توسوعهای شوم ه مویشوو تمایول
رسیدن به غ ب بوه لحوا توسوعه و پیشو فت از مولفوههوای بسویار اث گوذار ر
شکلگی ی است اتژیهای منتهی به توسوعه ر ایون طیوف از ولوتهوا محسووب
میشو  .بناب این یکی از زمینههای مهم ط احی اصوالحات  2030تمایول جهوت
رسیدن به سطح توسعه کشورهای غ بی ر میان حاکمان جدید سعو ی است .بوه
عبارت یگ نسل جدید رهب ان ع بستان به غ ب و مد اقتصا ی رایوج ر اکثو
ممالک غ بی به عنوان یک مقصو و هودف نگواه مویکننود (

Saudi Vision 2030,

 .)2016ر همین ارتباط نخبگوان توسوعهای  1سیاسوتگذاران و عوامالن اقتصوا ی
ع بستان سعو ی فصو مشت
فصو مشت
36

بسیاری با نظامهای سیاسی غ بی ارنود کوه ایون

به مثابه تضمینی ب ای پیا هسازی اهوداف آنوان اسوت (

Blanchard,

و

 .)2017:بطور مثا نوع نگاه به اس ائیل را میتوان یکی از فصوو مشوت

ط ف بهحساب آور  .ر همین رابطه محمدبن سلمان اظهار اشته است کوه میوان
اس ائیل و ع بستان زمینههای همکاری امنیتی-اقتصا ی ف اوانی وجو ار

(Time,

)2018؛ این موضوع تاکیدی ب همسویی با غ ب و نز یکی منافع وط ف است.
اما ع بستان تالش مویکنود ر چهوارچوب اصوالحات جدیود و ر راسوتای
اهداف منطقهای پیوندهای سیاسی -اقتصا ی خو با غ ب به ویژه ایاالت متحوده
ام یکا را تقویت کند .ع بستان سوعو ی پو

از رییوم صهیونیسوتی بوزرگتو ین
1. Developmental Elites
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ش یک تجاری ام یکا ر منطقه خاورمیانه محسوب می شو  .به لحوا نظوامی نیوز
روابط است اتژیک محکمی بین و کشور وجو ار که معاهده نظوامی  2017نیوز
این پیوند را بیش از گذشته مستحکم کو ه اسوت .بنواب این توسوعه مناسوبات ر
چهارچوب انجام اصالحات از سویی با هدف هم اهی و جلب اعتما ام یکوا بوه
عنوان پشتیبانی قدرتمند ر جهت تقابل با خط ات و تهدیدات منطقه ای از جانوب
همسایگان به ویژه از سوی ایو ان اسوت .لوذا مویتووان بیوان اشوت کوه یکوی از
ویژگیهای بارز ولتهای توسعهگ ا آن است که اهداف توسعه گ ایانه آنهوا ارای
انگیزه سیاسی است ( لفت ویک (1389الف) .)404 :ط احی و پیا هسوازی ب ناموه
اصالحات ع بستان بخشی با هدف تحق اهداف سیاسی و نز یکوی بوه غو ب و
یدگاههای منقطه ای آنها انجام گ فته است تا بدین ت تیب حمایت و پشتیبانی آنها
کسب شو .
 .3عدم تقارن توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در سند 2030
ب رسی سند چشم انداز اصالحات  2030این موضوع را آشکار میسواز کوه بوین
تاکید ب ب نامهها و اصالحات اقتصوا ی و توجوه بوه ابعوا اصوالحات سیاسوی و
عوامل زمینهساز جهت تحق توسعه سیاسی تقارنی وجو نداشوته و تم کوز ایون
سند عمدتا ب ب نامههای اقتصا ی است .ر واقع سند چشم انداز تالش جدی ب ای
تحق تویی ات ساختاری ر اقتصا را نشان می هد اما ر مور توییو ات سیاسوی
به شدت موبهم اسوت ()Kinninmont, 2017؛ بوهگونوهای کوه ر زمینوه اصوالحات
سیاسی و پ اختن به جوانب گوناگون آن از جمله افزایش مشارکت سیاسی م م
شاهد تاکید ب اصالحات غی ساختاری آن هم ر جهت تحق ه چه بهتو اهوداف
اقتصا ی سند چشم انداز هستیم .ب ای نمونوه مویتووان بوه تاکیود بو مسوئولیت

1

پاسخگویی 2و اصالح نظام بو جهریزی ر قالب ب ناموه تووازن موالی 3ر راسوتای
اج ای ه چه بهت ب نامههای اقتصا ی چشمانداز اشواره کو

( SaudiVision 2030,
1. Responsibility
2. Accountability

3. Fiscal Balance Program
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 .)2016این تم کز یکسویه موجب ایجا یک سئوا اساسی یعنوی چ ایوی چنوین
عدم تقارنی میشو .
ب ای یافتن پاسخ این مسئله ابتدا باید ماهیت نظام سیاسی ع بستان سعو ی را
به عنوان قالبی که ر آن چنین چشم اندازی ط احی شوده اسوت ر نظو بگیو یم.
نوع حکومت ع بستان سعو ی یوک حکوموت اقتودارگ ا 1اسوت (

Nehme, 1995:

 .)168ط احی و اج ای ب نامههای اصوالحاتی ر قالوب چنوین نظوامی بویت یود
متضوومن ویژگوویهووای خاصووی از سوووی ط احووان و مج یووان آن اسووت .پیگی و ی
ب نامههای اصالحاتی ر یوک نظوام موک اتیوک کوه اصوالحات ر آن بخشوی از
ف ایند عا ی سیاسی است و منج به افزایش کارایی و ثبات ر نظام مویشوو بوا
نظووامی بووا ماهیووت اقتوودارگ ا متفوواوت اسووت .ر نظووامهووای اقتوودارگ ا بووه لیوول
آسیبپذی ی که ارند امکان این که اصالحات سیاسی حتی به میزان اند

کنت

نظام را تضعیف کند و موجب تقویت مخالفان سیاسی و به طور محتمل سو نگونی
و ف وپاشی آن شو بسیار باالست .ر اینگونه حکومتها اصوالحات سیاسوی بوه
نوعی خ وج از ف ایند عا ی سیاسی نظام محسوب شوده کوه متضومن خطو ات و
بیثباتی ب ای آن است (بشی یه (1396ب).)186-188 :
همچنین به لیول ماهیوت اقتدارگ ایانوه نظوام سیاسوی ع بسوتان ط احوان و
مج یان ب نامه چشمانداز اصالحات  2030تاکید و توجه مبسووطی بو جنبوههوای
سیاسی اصالحات نداشوتهانود .ر واقوع ب اشوت ایون افو ا از الگوهوای توسوعه
سیاسی «الگوی علّی» 2توسعه بوو ه اسوت .ر چنوین الگوویی عوامول غی سیاسوی
اولویت ارند؛ چ ا که از منظ آنان توسعه سیاسی تابعی از توسوعه ر حووزههوای
یگ زندگی اجتماعی و ب ای نمونه اقتصا شه ی اسوت .همچنوین ر ایون الگوو
خصوصیات و ویژگیهای ساخت قدرت و حوزه سیاست به لیل تعیین کننودگی
از توان مدی یت و جهت هی ر راستای تسهیل و یوا ممانعوت از توسوعه سیاسوی
ب خور ارند .چنین ب اشتی ر تضا با «الگوی همبستگی» 3توسعه سیاسوی اسوت
1. Authoritarian Government
2. Causal Model
3. Correlation Model
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که ر آن به لیل ارتباط متقابل اجزای نظام اجتماعی توسعه سیاسوی ر توالزم و
همبستگی با توسعه یا توسعه نیافتگی بخشهای یگ جامعه از جمله اقتصا است
و بخشهای مختلف جامعه را به لحا سطح توسعه به لیل این که تویی عمده ر
یک بخش از نظام اجتماعی به طور قطعی با تویی

ر سای حوزهها همو اه خواهود

بو نمیتوان به طور جدا ر نظو گ فوت (شوی زا ی  .)48-49 :1393بنواب این
ماهیوت نظوام سیاسووی ع بسوتان سووعو ی و نووع نگواه ط احووان و مج یوان سووند
چشم انداز به موضوع توسعه سیاسی یکی از الیل اصلی عدم تقارن بوین توسوعه
سیاسی و اقتصا ی است .حتی همین ماهیت اقتدارگ ایانه باعوث شوده اسوت نووع
خاصی از سیستم بسوته اقتصوا ی شوکل بگیو

کوه بخوش خصوصوی منفوک از

حکومت کمت ف صت رشد و نقشآف ینی جدی پیدا کند .بناب این اگ چه ع بستان
ر چهارچوب نظ یه لفت ویک به عنوان یوک ولوت توسوعهای توانمنودی الزم
جهت مدی یت منافع بخش خصوصی را اراست اموا بخوش خصوصوی کماکوان
جزیی از بدنه حاکمیت است و بخش اعظموی از ایون بخوش توسوط شواهزا گان
سعو ی کنت

میشو  .حتی ستگاه بوروک اسی نیز ر راستای منافع حاکمیوت و

نخبگان وابسته به آن ق ار ار .
لفت ویک بیان میکند یکی از عوامل مهم کسب مش وعیت ر قالوب ولوت
توسعهای نمایش تالش و جهتگی ی به سمت بهبو زنودگی موا ی و اجتمواعی
م م توسط نخبگان توسعهای است (لفت ویک  .)223 :1384بو هموین اسواس
میتوان بیان اشت ط احان و مج یان سوند  2030از ط یو توسوعه اقتصوا ی بوه
نبا یک منبع کسب مش وعیت از نوع کاریزماتیوک هسوتند .بوه عبوارتی آنهوا ر
صد ند از ط ی توسعه اقتصا ی و ب ط ف نمو ن انتظارات جامعه ضمن نموایش
کارآمدی و موث بو ن حکومت ر نهایت ثبات نظام و مش وعیت خوو را حفوظ
ک ه یا ارتقا بخشند .عالوهبو ایون بو ای نخبگوان جدیود ع بسوتان نظیو محمود
بنسلمان تویی منابع مش وعیت از سنتی به کاریزماتیک آنها را قا ر میساز تا بو
خط ات و چالشهای بزرگی که ر مسی انتقا قودرت و تثبیوت آن وجوو ار
فائ آیند.
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موضوع یگ ی که ر عدم تقوارن بخوش سیاسوی بوا بخوش اقتصوا ی سوند
چشم انداز تاثی گذار است نگ انی نسل جدید حاکمان ع بستان سوعو ی از نتوایج
انجام اصالحات سیاسی به عنوان زمینهای ب ای تحقو توسوعه سیاسوی اسوت .ر
حقیقت خواست و تالش ایون نخبگوان جلووگی ی از ا ا موه رونود توییو ف هنوگ
سیاسی جامعه ع بستان به سمت یک ف هنگ سیاسی محدو -مشارکتی (مبتنویبو
مشارکت سیاسی شه وندان) و کنت

ش ایط جهت حاکمیوت گونوهای از ف هنوگ

سیاسی محدو  -تبعی 1بو ه است .بناب این بدون شک انجام اصالحات سیاسوی و
تحق توسعه سیاسی با چنین هدفی ر تناقض است .ر ف هنگ سیاسی محدو وو
تبعی اف ا از وابستگیهای سیاسی ناب محلی و ف هنگ سیاسوی محودو خوارج
می شوند و اقدام به تعمیم وفا اری به نها های حکومتی تخصصی شدهت می کننود.
اما آنچه که ر ف هنگ سیاسی ع بستان به طور سنتی وجو اشته اسوت ف هنوگ
سیاسی از نوع «محدو » است که بناب تع یف آلموند 2و وربا 3اف ا (یا شه وندان)
رآن چار نوعی حالت جزماندیشانه و یا انجما فک ی هستند (قووام (1392ب):
 .)73بناب این با وجو چنین وضعیتی اقناع و هدایت افکار عمومی نسبت به نووع
خاصی از رویک ها و سیاستها که متناسوب بوا اهوداف توسوعه طلبانوه ط احوان
چشمانداز  2030باشد ام ی چالش ب انگیز است.
حکومتی که به نبا کنت

شو ایط بو ای تحقو نووعی از ف هنوگ سیاسوی

مبتنیب فضیلت اطاعت از حکومت و تقدس قدرت سیاسی است ه نوع مخالفت
و رقابت سیاسی ر چهارچوب منازعه گ وههای سیاسی را یک زنگ خطو تلقوی
کو ه و از پیوودایش ه گونووه تشووکیالتی بووه لیوول بوویم از سووت ا ن امتیووازات
جلوگی ی میکند .ر چنین ش ایطی یک حکومت اقتدارگ ا با تاکید بو ضو ورت
توسعه اقتصا ی و نیاز کشور به وحدت ملی بو ای حصوو اهوداف توسوعهای ر
حوزه اقتصا و به بهانه نقش مخالفین سیاسی ر ایجا ه جوم ج و بوینظموی از
اصالحات سیاسی که منج به مشارکت گست هتو م موی و تشوکیل گو وههوای
1. Parochial-Subject Political Culture
2. Almond
3. Verba
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مخالف سیاسی شو ممانعت بهعمل میآور (بشی یه ( 1394الوف).)507-513 :
ر همین ارتباط تج به کویت نشان ا که به نبوا اصوالحات سیاسوی ر نظوام
اقتدارگ ای آن کشور مطالبه مشارکت م می افزایش یافته و پارلمانی نسوبتا مووث
تشکیل شد .یکی از نتایج چنین ف ایندی تالش ب ای استیضاح نخستوزی و یگ
اعضای خاندان سلطنتی بو و ب ای تحق چنین هدفی فشوارگ وههوای سیاسوی و
پارلمان باعث تفکیک میان مقام نخستوزی ی و ولیعهدی شد تا مسئولیت قوانونی
نمایندگان پارلمان ب ای استیضاح امکان تحقو بیابود (محقو

 .)206 :1389پدیود

آمدن چنین ش ایطی ب ای نسل جدید حاکمان به ویژه محمدبن سلمان که جاهطلبی
خاصی جهت قبضه ک ن قدرت سیاسی و تم کز آن ر ستان خوو ار بسویار
خط نا و نامطلوب خواهد بو  .ر واقع تج به اصالحات سیاسی کویوت کوه ر
سطحی کامل و جامع اتفاق نیفتا ه و به عنوان یوک اصوالحات همو اه بوا نوواقص
ف اوان شناخته میشو منج به افوزایش آگواهی سیاسوی مو م و افوزایش سوطح
مطالبات آنها جهت وسیعت شدن سطح مشارکتشان ر امور اساسوی جامعوه شوده
است؛ به طوری که مهمت ین عوامل ب ای رفع نواقص ر چنین ف ایندی را تشوکیل
احزاب سیاسی مقتودر و تقویوت ف هنوگ سیاسوی موک اتیوک انسوتهانود

( Bani

)Salameh & Al-Sharah, 2011: 80؛ چنین موضووعی ر تنواقض آشوکار بوا نیوات
ط احان و مج یان اصالحات  2030ع بستان است .از منظ آنان اصالحات سیاسی
و تحق توسعه سیاسی نه تنها منج به تقویت ف هنگ سیاسوی مشوارکتی تجزیوه
قدرت سیاسی بیثباتی و از بین رفتن جنبههای کاریزماتیک حاکمان خواهود شود
بلکه زمینههای یک انقالب سیاسی را نیز ف اهم خواهد ک  .ر چنین چهوارچوبی
توجه نسل جدید حاکمان ع بستان سوعو ی بوه ایون معنوی از انقوالب اسوت کوه
انقالب به معنای حل بح ان مشارکت سیاسی است .ر چنین تع یفی کارویژه هو
انقالبووی نها سووازی سیاسووی و فوو اهم آور ن پاسووخ مناسووب بووه گوو وههووای
مشارکتجویی است که خواستار مشارکت بیشت

ر ع صههای گونواگون سیاسوی

و تصمیمگی ی هستند (بشی یه ( 1396ب) .)195-196 :از نظو نخبگوان سیاسوی
ع بستان بهت ین شیوه ب ای جلوگی ی از چنین مسوئلهای ممانعوت از گسوت هتو
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شدن مطالبات جهت مشارکت سیاسی و جهت هی مطالبات مشارکتجو به سمت
اهداف اقتصا ی توسعهای و عدم تم کز ب اصالحات سیاسی است.
بطور کلی میتوان بیان اشت ساختار نظام سیاسوی ع بسوتان سوعو ی یعنوی
ماهیت اقتدارگ ای آن نوع نگ ش به موضوع توسعه سیاسی از منظ الگووی علّوی
توسعه نگ انی از تحق ف هنگ سیاسی مشارکتی بیم از تجزیوه قودرت سیاسوی
بیثباتی و از بین رفتن جنبه های کاریزماتیک و همچنین ب وز انقالب به معنای حل
مشکل مشارکت سیاسی از الیل اصلی تاکید یک سویه بو توسوعه اقتصوا ی بوه
عنوان یک منبع مش وعیتبخش و جوایگزین بو ای توسوعه ر سوای حووزههوا و
متعاقبا پدید آمدن عودم تقوارن بوین توسوعه سیاسوی و اقتصوا ی ر ب ناموه سوند
چشم انداز است .بناب این همانگونه که لفت ویک تاکیود ار کوه ب خوور اری از
یک حکومت موک اتیک پیشش ط توسعه اقتصا ی نیست ع بسوتان توالش ار
تا ر چهارچوب ساختار اقتدارگ ای خاص خو ب نامه توسعهمحور را به پیش ب
و بدون توجه بنیا ین به توسعه سیاسی ص فا ب ابعا اقتصا ی اصوالحات تم کوز
کند.
علیرغم تالش حاکمان ع بستان سند چشم انداز  2030جهت تحق اهوداف
پیش بینی شده تاکنون با مشکالتی مواجه است .ب ای نمونه ر بخش اقتصا ی کوه
به نوعی ستون فق ات این چشمانداز نیز محسوب میشو عدم ایجوا زمینوه الزم
ب ای ارائه مطلوبیتها و ف صتهای اقتصا ی ع بستان سعو ی بوه منظوور جوذب
س مایه های خارجی تحق بخش مهمی از ب نامه های مدنظ زمامداران این کشوور
را با معضل مواجه ساخته است .مهمت ین علت این ام را نیوز مویتووان عوالوهبو
ناامنیهای منطقه غ ب آسیا رگی ی ع بسوتان سوعو ی ر جنگوی ف سایشوی بوا
کشور یمن انست .این رویارویی امنیت ع بستان سعو ی را ر ع صههای نظامی
و اقتصا ی چار مشکل عمده ک ه و همین ام نیز ف صوت جوذب سو مایههوای
خارجی را به لیل باال بو ن ریسک س مایهگذاری ر ع بستان سعو ی از ولوت
این کشور گ فته است .ر کنار این ش ایط رقابوتهوای یئووپلیتیکی ع بسوتان بوا
ای ان ر منطقه ر غ ب آسیا و تالش این کشور جهت افزایش نفو خوو ر ایون
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منطقه سبب شده است تا این کشور به تقویت پشوتوانه و قودرت نظوامی خوو ر
قبا ای ان از ط ی خ ید تسلیحات نظامی بپ از  .ب اساس آمار موسسه تحقیقوات
صلح بینالمللی استکهلم ع بستان سعو ی پ

از ایاالت متحوده ام یکوا و چوین

سومین کشور به لحا میزان هزینههای نظامی است

(2018

 .)SIPRI,چنوین حجوم

پ اختی نظامی هیچ تناسبی با اقتصا ی که بایود سو مایهگوذاریهوای گسوت های
ب ای تحق اهداف چشم انداز خو اشته باشد نودار  .کسو ی بو جوه نیوز یکوی
یگ از مجموعه مشکالتی است که ع بستان سوعو ی بو ای اجو ای چشومانوداز
 2030با آن مواجه شده است .ر سا  2018کس ی بو جه ع بسوتان  7/3رصود
و ب اب با 195میلیار ریا سعو ی تخمین ز ه شد .این ر حالی است که بوهرغوم
پیشبینی و هدفگذاری حدو 198میلیار ریالی کس ی بو جه این کشور ر سا
 2017از سوی سیاستگذاران اقتصا ی این رقم ر همان سا به  230میلیار ریوا
سعو ی افزایش یافت ( .)Feteha, 2017: 1ع بستان سوعو ی بو ای بو ون رفوت از
چنین وضعیتی و ب ای آنکه معضالت اج ای چشم انداز به ویژه مسائل م بووط بوه
اهداف اقتصا ی آن را اصالح و یا رفع کند گزینههای محدو ی ب ای پیوا هسوازی
ار  .شاید خ وج از منازعات و جنگها و تنشز ایی با کشورهای منطقه یکوی از
مهمت ین اقدامات ر مسی تحق اهداف سند  2030باشد.
نتیجهگیری
تبیین علت و چ ایی عدم تقارن جنبههای سیاسوی وو اقتصوا ی ب ناموه اصوالحات
ع بستان مبین این واقعیت است که ماهیت نظام سیاسی ع بسوتان موانع عموده ر
مسی انجام اصالحات سیاسوی و ایجوا فضوای بواز و فو اهم نموو ن زمینوههوای
مشارکت سیاسی است .این کشوور از یوک نظوام سیاسوی متصولب و غی منعطوف
ب خور ار است که ه گونه اصالحات سیاسوی بنیوا ین ر آن تهدیود جودی علیوه
ساختار قدرت سیاسی و حکومت ع بستان محسوب می شو  .به همین علت است
که اصالحات  2030عمدتا یکسویه بو ه و ب مبنای توسعه اقتصا ی صورتبندی
شده است .با توجه به یدگاه لفت ویک که معتقد اسوت بو ای توسوعه اقتصوا ی
ب خور اری از یک حکوموت موک اتیوک الزاموی نیسوت ب ناموههوا و سوتورکار
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اقتصا ی هیچ تضا ی با سواختار غی موک اتیوک ع بسوتان نداشوته و ایون کشوور
تالش میکند توا بوا پ هیوز از اصوالحات ر حووزه سیاسوی ر مسوی توسوعه و
اصالحات اقتصا ی گام ب ار .
ر حا حاض نظام ع بستان را میتوان به نحوی یک نظام «پدر شواهی نوو»

1

نامید که با ایجا تویی اتی تالش ار تا ر ظاه خو را یک ولوت مودرن و نوو
حتی از بعد سیاسی مع فی کند .به همین لیل شاید بتوان استدال ک

که نهایوت

روند توسعه سیاسی ر این کشور ظهور نووعی «اسوتبدا آزا » 2اسوت؛ کوه ر آن
تکث گ ایی هودایت شوده و ه گونوه انتخابواتی تحوت کنتو
س کوبهای گزینشی نظی

قو ار ار و شواهد

ستگی ی شواهزا گان سوعو ی تحوت نوام مبوارزه بوا

فسا میباشیم .آنچه تاکنون بقای نظامهای سلطنتی مانند ع بستان را ر مواجهه با
تهدیدات ف وملی و ف املی نظی تاثی تحوالت بهار ع بی مصون نگه اشته اسوت
عالوه ب اقتصا سیاسی و ویژگی رانتی آن کشور که به حکومت اجازه ا ه اسوت
تا اقناع سیاسی ر میان شه وندان را از ط ی پوو کسوب کنود ف هنوگ سیاسوی
است .به عبارتی ر مقابله با تهدیدات ع بستان از یکسو به احیوای منوابع سونتی
مش وعیت از جمله مکاتب اخالقی و می اث قبیلهای و مذهب پ اخته و از سووی
یگ همزمان تالش نمو ه تا عوامل نوسازی و تجد همانند آموزش و ارتباطوات
را تا حد امکان تحت کنت

رآور  .همچنوین نظوام سیاسوی ع بسوتان ر ایجوا

پیوند میان نها های سیاسی جدید و پایگاههای سنتی قودرت نیوز از خوو مهوارت
نشان ا ه است .ر همین ارتباط اگ چه به تدریج نها هایی مانند شورای مشورتی
یا شورای شه شکل گ فتهاند اما این نها ها تا حد زیوا ی بوا محودو یت مواجوه
بو ه و اغلب نیز تحت تسلط اعضایی بو ه که از سوی حکومت منصوب شودهانود
و ر عین حا

ر مقایسه با خاندان حاکم قدرت محدو ی ارند.

همچنین با وجو این که ر کشورهای سلطنتی حاشویه خلویج فوارس نظیو
ع بستان سعو ی شاهد شکلگی ی یک جمعیت شه ی تحصیل کو ه و آگواه بوه
1. Neo-Patriarchy
2. liberalized Autocracy
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وسایل ارتبواط جمعوی هسوتیم اموا نمویتووان آن را بوا طبقوات متوسوط جواموع
موک اتیک توسعه یافته مقایسه کو ؛ چو ا کوه بوه نظو نموی رسود ایون طیوف از
شه واندان عالقه مند به اعما فشار ب حکومت به منظور مشارکت سیاسی گست ه
باشند .این عدم عالقه مندی یا نبو بسیج سیاسی و متعاقبا بقای حکومت سولطنتی
رابطه مستقیمی با اقتصا سیاسی غی معموو آنهوا بوه ویوژه ماهیوت رانتوی و نظوام
سیاسی م بوطه ار  .به عبارتی ع بستان به عنوان یک نظام «س مایه اری رانتیو »
رانتهای حاصله را ر میان شه وندان خوو بوه اشوکا مختلوف انتقوا ثو وت
خدمات و یا مشاغل بخش عمومی توزیع میکند .ر واقع نوعی ق ار ا اجتماعی
بین حاکمان و شوه وندان ر کشوورهای عو ب وجوو ار کوه ر ایون قو ار ا
شه وندان انتخاب میکنند ر قبا ثبات کافی و خدمات از سوی ولتهایشان بو
رضایتمندی و اقناع سیاسی باقی بمانند .با این حا شاید بتوان پیشبینی نمو کوه
ر بلندمدت عواملی نظی نوسازی و مدرنیزاسیون به همو اه فنواوریهوای مودرن
وسایل ارتباط جمعی و رسانهها از ط ی آگواهیبخشوی چوالش جودی را بو ای
ساختار غی موک اتیک ع بستان ایجا کنند و متعاقبا زمینوههوای تقویوت نها هوای
موک اتیک ه چند محدو را ف اهم سازند.
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