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پادشـاهی  المللـی  
نـوینی اسـت کـه ایـن     

ارچوب هـ لـذا چ 
هـاي ایـن پادشـاهی در    
هاي خلیج فارس، کشورهاي عربی و جهان اسالم مـورد بررسـی قـرار    

هـاي   گرفت و از ایـن منظـر بـه تحـول جایگـاه پادشـاهی در عرصـه       
تحـوالت داخلـی پادشـاهی تـا آنجـا مـورد توجـه قـرار         

زمانی  ةمحدود. 
شود اما در بررسـی  
هـاي پیشـین نیـز    

بـا   فرضـیه درنهایـت میـزان صـحت و سـقم     
گیـري مـورد    شده در این پژوهش در قالب نتیجـه 

عربســتان ســعودي، آل ســعود، خلــیج فــارس، 

  
المللـی   اي و بـین  هدف از ایـن پـژوهش بررسـی جایگـاه منطقـه     

نـوینی اسـت کـه ایـن      هاي گیري عربستان سعودي و کاوش اهداف و سمت
لـذا چ  ؛کشور در وراي رسیدن به چنین جایگاهی جویاي آنهاست

هـاي ایـن پادشـاهی در     گیري هاي سیاست خارجی عربستان و جهت اولویت
هاي خلیج فارس، کشورهاي عربی و جهان اسالم مـورد بررسـی قـرار     عرصه

گرفت و از ایـن منظـر بـه تحـول جایگـاه پادشـاهی در عرصـه        خواهد
تحـوالت داخلـی پادشـاهی تـا آنجـا مـورد توجـه قـرار         . پردازیم مختلف می

. تري از موضوع پژوهش کمک کند گیرد که به فهم جامع می
شود اما در بررسـی   متمرکز می ملک عبداهللاحکومت  ةپژوهش عمدتاً بر دور

هـاي پیشـین نیـز     مختلف تحول در جایگاه ایـن پادشـاهی، دوره  هاي  عرصه
درنهایـت میـزان صـحت و سـقم     . گیرند مورد امعان نظر قرار می

شده در این پژوهش در قالب نتیجـه  هاي مطرح استفاده از داده
  .گیرد بررسی قرار می

عربســتان ســعودي، آل ســعود، خلــیج فــارس،  :هــاي کلیــدي واژه
      رمیانه، جایگاه عربستانخاو
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چکیده
هدف از ایـن پـژوهش بررسـی جایگـاه منطقـه     

عربستان سعودي و کاوش اهداف و سمت
کشور در وراي رسیدن به چنین جایگاهی جویاي آنهاست

اولویت
عرصه

خواهد
مختلف می

می
پژوهش عمدتاً بر دور

عرصه
مورد امعان نظر قرار می

استفاده از داده
بررسی قرار می

  



ي؛
عود
 س
ان
ست
عرب

 
تی
 نف
نی
ژمو
ز ه
ا

 
قه
نط
ي م
هبر
ا ر
ت

 
 اي
® 

ان
مدی
 اح
سن
و ح

ی 
ادق
 ص
ین
حس

139  

قدرت، مفهومی نسبی است و قدرتمند بودن به اقتضاي دو فضـاي زمـانی و مکـانی    
بر این اساس درنظر داشتن این دو فضا در سـنجش میـزان قـدرت    

ایـن فضـاي   . یک فرد یا کشور در قیاس با سایر افراد و یا کشـورها ضـروري اسـت   
المللی نیز حاکم است و جایگاه کشورها در این ساختار در 

عد زمانی نسبیت . شود ب
عـد   المللی در طول زمان و ب
ها براي رسیدن به جایگاه برتري در 

  .کم حفظ وضعیت کنونی خود در این نظام است
ــ   ــه تحــوالت آن ه ــانی ک ــیال جه ــت دائمــی در فضــاي س روز شــتاب  ر رقاب

تحرکـی و عـدم تـالش    
ایگاه ل جمدت به تنز

ترتیـب حتـی حفـظ جایگـاه     
افـزایش قـدرت و    براي

ـ   الملـل را ارتقـا    ینهایی که در تالشند جایگاه خود در نظـام ب
دهند باید تالش مضاعفی را دنبال کنند تا با حفظ جایگـاه فعلـی خـود، بـه ارتقـاي      

شـان   منزلت خود از طریق افزایش قـدرت و ثـروت ملـی نسـبت بـه رقبـاي اصـلی       
میزان تالش چنین کشورهایی نیز با توجه به سیالیت و ناپایداري وضـعیت  

شود و این کشـورها   ، نسبی ارزیابی می
بر فائق آمـدن   خود بدهند تا عالوه

  
قدرت، مفهومی نسبی است و قدرتمند بودن به اقتضاي دو فضـاي زمـانی و مکـانی    

بر این اساس درنظر داشتن این دو فضا در سـنجش میـزان قـدرت    . شود سنجیده می
یک فرد یا کشور در قیاس با سایر افراد و یا کشـورها ضـروري اسـت   

المللی نیز حاکم است و جایگاه کشورها در این ساختار در  قدرت بیننسبی، در نظام 
شود هاي مختلف نسبت به سایر کشورها سنجیده و تعیین می

عـد   قدرت، ناظر بر تحول جایگاه کشورها در هرم قدرت بین المللی در طول زمان و ب
ها براي رسیدن به جایگاه برتري در  مکانی آن ناظر بر رقابت دائمی کشورها و قدرت

کم حفظ وضعیت کنونی خود در این نظام است الملل و یا دست نظام بین
ــ   ــه تحــوالت آن ه ــانی ک ــیال جه ــت دائمــی در فضــاي س رقاب

تحرکـی و عـدم تـالش     گیرد گویاي آن است که ثبات و بـی  تري به خود می
مدت به تنز بلندمدت و حتی در میانبراي افزایش قدرت و ثروت ملی، در 

ترتیـب حتـی حفـظ جایگـاه      بدین. انجامد المللی می کشور در نظام قدرت نسبی بین
برايالملل مستلزم تالش مستمر آن  یک کشور در نظام سیال بین

  .ثروت ملی خواهد بود
ـ   کشورها و قدرت هایی که در تالشند جایگاه خود در نظـام ب

دهند باید تالش مضاعفی را دنبال کنند تا با حفظ جایگـاه فعلـی خـود، بـه ارتقـاي      
منزلت خود از طریق افزایش قـدرت و ثـروت ملـی نسـبت بـه رقبـاي اصـلی       

میزان تالش چنین کشورهایی نیز با توجه به سیالیت و ناپایداري وضـعیت  . 
، نسبی ارزیابی مینیز تحرکات رقباو  المللی بین ةشوند دگرگون
خود بدهند تا عالوه رشد روزه شتاب بیشتري به حرکت روبه باید همه

  

  

  

  مقدمه
قدرت، مفهومی نسبی است و قدرتمند بودن به اقتضاي دو فضـاي زمـانی و مکـانی    

سنجیده می
یک فرد یا کشور در قیاس با سایر افراد و یا کشـورها ضـروري اسـت   

نسبی، در نظام 
هاي مختلف نسبت به سایر کشورها سنجیده و تعیین می زمان

قدرت، ناظر بر تحول جایگاه کشورها در هرم قدرت بین
مکانی آن ناظر بر رقابت دائمی کشورها و قدرت

نظام بین
ــ   ــه تحــوالت آن ه ــانی ک ــیال جه ــت دائمــی در فضــاي س رقاب

تري به خود می گسترده
براي افزایش قدرت و ثروت ملی، در 

کشور در نظام قدرت نسبی بین
یک کشور در نظام سیال بین

ثروت ملی خواهد بود
کشورها و قدرت

دهند باید تالش مضاعفی را دنبال کنند تا با حفظ جایگـاه فعلـی خـود، بـه ارتقـاي      
منزلت خود از طریق افزایش قـدرت و ثـروت ملـی نسـبت بـه رقبـاي اصـلی       

. بپردازند
دگرگون
باید همه



  .الملل ارتقا دهند المللی جایگاه خود را در نظام بین
خاورمیانـه و  قـه  اخیـر در منط 

مطرح بوده است، افـزایش قـدرت و نقـش کشـور پادشـاهی عربسـتان       
این بحث از آن نظر مورد توجه نویسـندگان ایـن مقالـه قـرار گرفتـه      
آیـد و از منظـر تعامـل    

 ۀمعناي پیشتازي آن در عرصـ 

از تـوان اثرگـذاري آن بـر    
امـا   اسـت طالي سیاه 

د به تقویت و تحکیم دیگر ابعـاد  
پرداخته و با استفاده از جایگـاه حـرمین   
هاي دیپلماتیک و فرهنگی خود را بـراي رسـیدن بـه    

مقـدسِ   مکـان رهبري جهان اسالم بـر مبنـاي محوریـت منحصـر بـه فـرد ایـن دو        

شدت متأثر از نفت و حرمین 
رهبـري  : سه اولویت سیاست خارجی عربسـتان سـعودي عبارتنـد از   

عنـوان   جهان اسالم، ماندن در بین رهبـران جهـان عـرب و حفـظ جایگـاه خـود بـه       
بنـدي اهـداف سیاسـت    
خارجی، بدون جایگاه برتر عربستان در تولیـد نفـت و یـا عـدم کلیـدداري حـرمین       

گـذاري   ، جهـت سیاسـت  
ایـن اسـاس   بـر  . باشـد 

جهـانی  هایی در جایگاه 
ایـن   ۀپاسخ ایـن سـؤال و درواقـع فرضـی    

) متغیـر مسـتقل  (اي  پژوهش آن است که عربستان با استفاده از شرایط مطلوب منطقه
، )متغیر میـانجی (هاي گوناگون 

پرداخته و از این طریق 

المللی جایگاه خود را در نظام بین بر سرعت و شدت تحوالت بین
اخیـر در منط  ۀهاي بسیار مهمی کـه در دو دهـ   از جمله بحث

مطرح بوده است، افـزایش قـدرت و نقـش کشـور پادشـاهی عربسـتان        خارج از آن
این بحث از آن نظر مورد توجه نویسـندگان ایـن مقالـه قـرار گرفتـه      . استسعودي 

آیـد و از منظـر تعامـل     حساب می اي ایران به است که عربستان سعودي رقیب منطقه
معناي پیشتازي آن در عرصـ  هکشور ب نسبی قدرت، افزایش قدرت هریک از این دو

  .خاورمیانه و پیش افتادن از حریف است
از تـوان اثرگـذاري آن بـر     انمندي عربستان سعودي هرچند متفـرع قدرت و تو

طالي سیاه  ةعمد ةعنوان تولیدکنند بازار جهانی نفت و نقش این کشور به
د به تقویت و تحکیم دیگر ابعـاد  فر گیري از این جایگاه منحصر به این کشور با بهره

پرداخته و با استفاده از جایگـاه حـرمین   ) سیاسی، اقتصادي و نظامی(قدرت خویش 
هاي دیپلماتیک و فرهنگی خود را بـراي رسـیدن بـه     شریفین در جهان اسالم، تالش

رهبري جهان اسالم بـر مبنـاي محوریـت منحصـر بـه فـرد ایـن دو        
  .نهاده استمسلمانان جهان، بنا 

شدت متأثر از نفت و حرمین  هاي سیاست خارجی پادشاهی سعودي به اولویت
سه اولویت سیاست خارجی عربسـتان سـعودي عبارتنـد از   . استشریفین 

جهان اسالم، ماندن در بین رهبـران جهـان عـرب و حفـظ جایگـاه خـود بـه       
بنـدي اهـداف سیاسـت     ویـت ایـن اول  )Henderson, 2007(. پیشـتاز نفـت   ةصـادرکنند 

خارجی، بدون جایگاه برتر عربستان در تولیـد نفـت و یـا عـدم کلیـدداري حـرمین       
  .گرفت اي دیگر به خود می شریفین، بالطبع گونه

، جهـت سیاسـت  اسـت در این پژوهش آنچه مورد توجـه نویسـندگان   
باشـد  مـی ) عبداهللاملک  ةدور(عربستان سعودي در چند سال اخیر 

هایی در جایگاه  ملک عبداهللا چه دگرگونی ةسؤال اصلی آن است که در دور
پاسخ ایـن سـؤال و درواقـع فرضـی    . اي عربستان صورت گرفته است 

پژوهش آن است که عربستان با استفاده از شرایط مطلوب منطقه
هاي گوناگون  ش در چالشا و درگیري و مشغول بودن رقباي عمده

پرداخته و از این طریق ) امکانات مقدورساز(هاي ساختاري قدرت  به تحکیم شالوده
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بر سرعت و شدت تحوالت بین
از جمله بحث

خارج از آن
سعودي 

است که عربستان سعودي رقیب منطقه
نسبی قدرت، افزایش قدرت هریک از این دو

خاورمیانه و پیش افتادن از حریف است
قدرت و تو

بازار جهانی نفت و نقش این کشور به
این کشور با بهره

قدرت خویش 
شریفین در جهان اسالم، تالش

رهبري جهان اسالم بـر مبنـاي محوریـت منحصـر بـه فـرد ایـن دو        
مسلمانان جهان، بنا 

اولویت
شریفین 

جهان اسالم، ماندن در بین رهبـران جهـان عـرب و حفـظ جایگـاه خـود بـه       
صـادرکنند 

خارجی، بدون جایگاه برتر عربستان در تولیـد نفـت و یـا عـدم کلیـدداري حـرمین       
شریفین، بالطبع گونه

در این پژوهش آنچه مورد توجـه نویسـندگان   
عربستان سعودي در چند سال اخیر 

سؤال اصلی آن است که در دور
منطقهو 

پژوهش آن است که عربستان با استفاده از شرایط مطلوب منطقه
و درگیري و مشغول بودن رقباي عمده

به تحکیم شالوده
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البتـه  ). متغیـر وابسـته  
و  نیز مواجه بـوده ) هاي محذورساز

لذا در این پژوهش پس از بررسی تحرك عربستان سعودي بـراي تقویـت و   
هاي ساختاري توانمندي این کشور در منطقه در قالب شش مقوله، بـه  

گیـري   طورکلی اوج سعودي و به
از این طریق میزان کامیابی و ناکـامی  

هـاي صـنعتی، علمـی،    
پـس از بررسـی   . نظـامی و درنهایـت سیاسـی هسـتند    
ستان را مورد توجـه  ها و یا محذورات پیشِ روي عرب

، روش توصیفی ـ تحلیلی است کـه   
هاي فوق به تحلیـل آن در  

گرایی در ایـن منطقـه، عـراق،    
ها را رقابـت   روابط این قدرت

داد و از آن زمـان   اي تشـکیل مـی  
. ت داده استبندي نیروها در این منطقه شکل و جه

بنـدي بـا یکـی از دو قـدرت     
در مقابل تهدیداتی بوده کـه از سـوي قـدرت سـوم احسـاس      
همین دلیل پیش از انقالب اسالمی با همگـامی بـا ایـران بـه مهـار      
از پیروزي انقالب اسـالمی و آغـاز جنـگ    
اما با اشغال کویـت، سیاسـت   
یک از دو قدرت دیگـر  
استوار نبود بلکه از این تاریخ عربستان در اتحاد با غرب بـه اجـراي سیاسـت مهـار     

متغیـر وابسـته  (المللـی خـویش را ارتقـا داده اسـت      اي و بـین  جایگاه منطقه
هاي محذورساز محدودیت(هایی  عربستان در این مسیر با چالش

لذا در این پژوهش پس از بررسی تحرك عربستان سعودي بـراي تقویـت و   
هاي ساختاري توانمندي این کشور در منطقه در قالب شش مقوله، بـه   تحکیم شالوده
سعودي و به يذارگ پردازیم که در مقابل سیاست هایی می
از این طریق میزان کامیابی و ناکـامی   اي عربستان قرار داشته و دارند و قدرت منطقه

  .دهیم هاي این کشور را نشان می
عد  هـاي صـنعتی، علمـی،     مورد بررسی شامل انرژي، عرصهاز مقدورات شش ب

نظـامی و درنهایـت سیاسـی هسـتند    اجتماعی و دینـی،  ـ   
ها و یا محذورات پیشِ روي عرب ترین محدودیت مقدورات، مهم
، روش توصیفی ـ تحلیلی است کـه   نوشتارروش مورد استفاده در این . دهیم

هاي فوق به تحلیـل آن در   براساس آن با توصیف وضعیت کنونی در هریک از زمینه
  .پردازیم پژوهش می ۀراستاي اثبات و یا رد فرضی

  اي و رقباي منطقه عربستان سعودي
گرایی در ایـن منطقـه، عـراق،     اورمیانه از زمان خیزش ملیشرق خ ةسه قدرت عمد

روابط این قدرت ةعمد 1960 ۀاز ده. اند ایران و عربستان سعودي بوده
اي تشـکیل مـی   منطقـه  ۀو کشمکش براي پیشی گـرفتن در عرصـ  

بندي نیروها در این منطقه شکل و جه تاکنون نیز همین رقابت به صف
بنـدي بـا یکـی از دو قـدرت      عربستان سعودي در تالشی پیگیر همواره در پی صف

در مقابل تهدیداتی بوده کـه از سـوي قـدرت سـوم احسـاس      ) ایران و عراق
همین دلیل پیش از انقالب اسالمی با همگـامی بـا ایـران بـه مهـار       به. کرده است

از پیروزي انقالب اسـالمی و آغـاز جنـگ    تهدید ایدئولوژیک عراق پرداخت و پس 
اما با اشغال کویـت، سیاسـت   . ساله، به مقابله با ایران و کمک به عراق شتافت

یک از دو قدرت دیگـر   سعودي جهت نوینی یافت که بر اتحاد و یا همکاري با هیچ
استوار نبود بلکه از این تاریخ عربستان در اتحاد با غرب بـه اجـراي سیاسـت مهـار     

  .وگانه یاري رساند

  

  

جایگاه منطقه
عربستان در این مسیر با چالش

لذا در این پژوهش پس از بررسی تحرك عربستان سعودي بـراي تقویـت و   . هست
تحکیم شالوده

هایی می چالش
قدرت منطقه

هاي این کشور را نشان می سیاست
عد  شش ب

فرهنگی
مقدورات، مهم

دهیم قرار می
براساس آن با توصیف وضعیت کنونی در هریک از زمینه

راستاي اثبات و یا رد فرضی

عربستان سعودي
سه قدرت عمد

ایران و عربستان سعودي بوده
و کشمکش براي پیشی گـرفتن در عرصـ  

تاکنون نیز همین رقابت به صف
عربستان سعودي در تالشی پیگیر همواره در پی صف

ایران و عراق(دیگر 
کرده است می

تهدید ایدئولوژیک عراق پرداخت و پس 
ساله، به مقابله با ایران و کمک به عراق شتافت هشت

سعودي جهت نوینی یافت که بر اتحاد و یا همکاري با هیچ
استوار نبود بلکه از این تاریخ عربستان در اتحاد با غرب بـه اجـراي سیاسـت مهـار     

وگانه یاري رساندد



ایـران رخ   ــ   در روابط عربستان
و بـا   2003امـا از سـال   

هـاي   گانه و تبدیل شدن خـاك آن بـه یکـی از میـدان    
کـه رقابـت بـه     نحـوي 

بـه   نـژاد  احمـدي با انتخـاب  
اي،  هسـته  ۀجمهوري ایران، و آغاز رویارویی ایـران بـا غـرب بـر سـر برنامـ      

هاي سیاسی داخلی  داخلی در عراق و درگیري این کشور در مناقشه
اي و نیز مسائل داخلی سـال  

نظیـر   که به کاهش شعاع نفوذ ایران در منطقه انجامیده از دیگر سو، فرصتی بی
ـ   پـس از   ۀدر تـاریخ خاورمیان

اي  جنگ دوم جهانی است که این کشور با چالش نـاچیزي از سـوي رقبـاي منطقـه    
گیـري از ایـن وضـعیت در تالشـند بـا افـزایش       
خاورمیانـه بـه خـود    
مقدورات و محـذورات عربسـتان در ایـن زمینـه و     
اخیر بر جایگاه عربستان در خاورمیانه اثرگذار بـوده  

کشـاورزي و   ،صنعت نفت، منبع اصلی معیشت جمعیـت سـعودي  
اقتصـاد پادشـاهی را متحـول    

آن را افـزایش داد و  ) 
بـا افـزایش   . المللی عربستان سعودي را کامالً دگرگون سـاخت 

. دولت عربستان تبدیل به دولتی رانتیر شـد 

 ۀ، رتب2008بشکه در روز در سال 

در روابط عربستان 1990 ۀاین سیاست البته با تحوالتی که در ده
امـا از سـال   . که مهار ایران عمالً منتفی شـد  نحوي داد دچار تحول شد به
گانه و تبدیل شدن خـاك آن بـه یکـی از میـدان     هاي سه سقوط یکی از قدرت

نحـوي  قبال ایران دچار تحـول شـد؛ بـه    رقابت، سیاست عربستان در
با انتخـاب   2005از سال . شاخصۀ اصلی روابط دو کشور بدل شد

جمهوري ایران، و آغاز رویارویی ایـران بـا غـرب بـر سـر برنامـ      
  .نفوذ و قدرت خود در منطقه افزود ۀتدریج بر دامن عربستان به
داخلی در عراق و درگیري این کشور در مناقشههاي  ناآرمی

اي و نیز مسائل داخلی سـال   هسته ۀسو و رویارویی ایران ـ غرب بر سر برنام 
که به کاهش شعاع نفوذ ایران در منطقه انجامیده از دیگر سو، فرصتی بی

ـ   بـار  چراکه این نخسـتین . پیشِ روي عربستان قرار داد در تـاریخ خاورمیان
جنگ دوم جهانی است که این کشور با چالش نـاچیزي از سـوي رقبـاي منطقـه    

گیـري از ایـن وضـعیت در تالشـند بـا افـزایش        ها با بهره سعودي. روست خود روبه
خاورمیانـه بـه خـود     ۀتوانمندي ساختار قدرت عربستان، نقش نخسـت را در عرصـ  

مقدورات و محـذورات عربسـتان در ایـن زمینـه و     حال به بررسی . اختصاص دهند
اخیر بر جایگاه عربستان در خاورمیانه اثرگذار بـوده   ةپردازیم که در دور تحوالتی می

  مقدورات
  انرژي

صنعت نفت، منبع اصلی معیشت جمعیـت سـعودي   ۀتا پیش از توسع
اقتصـاد پادشـاهی را متحـول     ،اما اکتشاف نفـت  )Niblock, 2007: 35(. تجارت دام بود

) دیپلماسـی نفتـی  (اثرگذاري دیپلماتیـک   ةساخته، توان و گستر
المللی عربستان سعودي را کامالً دگرگون سـاخت  اي و بین منطقه

دولت عربستان تبدیل به دولتی رانتیر شـد  1960 ۀدرآمد حاصل از نفت، از آغاز ده
Niblock, 2007(  

بشکه در روز در سال  12/10782عربستان سعودي با تولید روزانه 
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این سیاست البته با تحوالتی که در ده
داد دچار تحول شد به
سقوط یکی از قدرت

رقابت، سیاست عربستان در
شاخصۀ اصلی روابط دو کشور بدل شد

جمهوري ایران، و آغاز رویارویی ایـران بـا غـرب بـر سـر برنامـ       ریاست
عربستان به
ناآرمی

سو و رویارویی ایران ـ غرب بر سر برنام  از یک
که به کاهش شعاع نفوذ ایران در منطقه انجامیده از دیگر سو، فرصتی بی 2009

پیشِ روي عربستان قرار داد
جنگ دوم جهانی است که این کشور با چالش نـاچیزي از سـوي رقبـاي منطقـه    

خود روبه
توانمندي ساختار قدرت عربستان، نقش نخسـت را در عرصـ  

اختصاص دهند
تحوالتی می

  .است

مقدورات
انرژي. 1

تا پیش از توسع
تجارت دام بود

ساخته، توان و گستر
منطقه ةچهر

درآمد حاصل از نفت، از آغاز ده
)2007: 36

عربستان سعودي با تولید روزانه 
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عـالوه ایـن کشـور از نظـر     
نخست جهـان را در ایـن   

 ةشـد  قدرت تولیدي نخست و بیشترین ذخایر ثبت
ذخـایر  . هـا اسـت   در سـایر حـوزه  

. ی عربسـتان بـوده اسـت   
 ۀسهم عادالن«این کشور به فروش هرچه بیشتر نفت با تکیه بر استراتژي 

همواره فروش ) 1970

ها این امکان را داده است که براي بـیش از  
عمل کرده، از ایـن طریـق در چنـدین جنـگ و     

Obaid, 2000(  عنـوان   بـه
میلیـون   4خلیج فارس، با توجه به توقـف تولیـد بـیش از    

، عربستان سعودي با افزایش تولید خـود از  

شناور و پیشگیري از نوسان شدید قیمت نفـت  
. اسـت کننـدگان نفـت   
عنـوان   بوده است با تثبیت قیمت نفت، خود را به

از کــاهش اعتمــاد ایــن نگــرش متــأثر 
هاي افزایش قیمـت نفـت   
پس از آن دوره، عربستان سـعودي بـا   

هـا جلـوگیري    آور قیمـت 
بر افزایش سهم خـود در بـازار جهـانیِ نفـت، اعتمـاد      

، وزیـر امـور   سعود الفیصـل 
عربسـتان سـعودي و   

 عنـوان  بـه [هـا چـه بـراي عربسـتان     
تـرین   عنـوان بـزرگ   بـه 

هایی دربـر دارد زیـرا متضـمن آثـار سـوئی بـراي اقتصـاد        

عـالوه ایـن کشـور از نظـر      به. نخست را در صادرات جهانی نفت احراز کرده است
نخست جهـان را در ایـن    ۀمیلیارد بشکه، رتب 751/266شده نیز با داشتن  ذخایر ثبت

قدرت تولیدي نخست و بیشترین ذخایر ثبتداشتن ) 1 جدول. (زمینه نیز دارد
در سـایر حـوزه   هان، زیربناي قدرت عربستان سعودينفت در ج

ی عربسـتان بـوده اسـت   دهی به سیاست نفتی پادشاه نفت، عامل اصلی شکل
این کشور به فروش هرچه بیشتر نفت با تکیه بر استراتژي  ترتیب

1970 ۀنخست ده ۀنیم(اي  جز در برهه تأکید ورزیده است و
  .ده استهرچه بیشتر نفت را دنبال کر

ها این امکان را داده است که براي بـیش از   ظرفیت باالي تولید نفت به سعودي
عمل کرده، از ایـن طریـق در چنـدین جنـگ و     » شناور ةتولیدکنند« عنوان سال به

39 :2000(. ندنهاي جهانی کمک ک اقتصادي به تثبیت قیمت

خلیج فارس، با توجه به توقـف تولیـد بـیش از     1990-91مثال در جنگ 
، عربستان سعودي با افزایش تولید خـود از  )نفت کویت و عراق(بشکه نفت در روز 

  .افزایشِ جهشیِ قیمت نفت جلوگیري کرد
شناور و پیشگیري از نوسان شدید قیمت نفـت   ةرفتن نقش تولیدکنندعهده گ

کننـدگان نفـت    نیز تحت تأثیر استراتژي افزایش تولید و جلب اعتماد مصرف
بوده است با تثبیت قیمت نفت، خود را به عربستان سعودي همواره در تالش

ایــن نگــرش متــأثر . اي قابــل اعتمــاد مطــرح ســازد کننــده
هاي افزایش قیمـت نفـت    و نیز سیاست )1(1973کنندگان پس از تحریم نفتی 

پس از آن دوره، عربستان سـعودي بـا   . بوده است 1980 ۀدر آغاز ده از سوي اوپک
آور قیمـت  سرسـام  ، از افـزایش شناور ةعهده گرفتن نقش تولیدکنند
بر افزایش سهم خـود در بـازار جهـانیِ نفـت، اعتمـاد       کرد تا از این طریق، عالوه

سعود الفیصـل شاهزاده . کنندگان نفت خود را نیز بازسازي کند
عربسـتان سـعودي و   «خارجه عربستان در کنفرانسی در دانشگاه هوستن بـا عنـوان   

هـا چـه بـراي عربسـتان      افزایش قیمـت : بیان داشت» بازار جهانی نفت
بـه [و چـه بـراي ایـاالت متحـده     ] ترین تولیدکنندة نفت

هایی دربـر دارد زیـرا متضـمن آثـار سـوئی بـراي اقتصـاد         زیان] کننده نفت

  

  

نخست را در صادرات جهانی نفت احراز کرده است
ذخایر ثبت

زمینه نیز دارد
نفت در ج

نفت، عامل اصلی شکل ةعمد
ترتیب بدین
تأکید ورزیده است و» بازار

هرچه بیشتر نفت را دنبال کر
ظرفیت باالي تولید نفت به سعودي

سال به 25
اقتصادي به تثبیت قیمت بحران

مثال در جنگ 
بشکه نفت در روز 

افزایشِ جهشیِ قیمت نفت جلوگیري کرد
عهده گ هب

نیز تحت تأثیر استراتژي افزایش تولید و جلب اعتماد مصرف
عربستان سعودي همواره در تالش

کننــده تولیــد
کنندگان پس از تحریم نفتی  مصرف

از سوي اوپک
عهده گرفتن نقش تولیدکنند به
کرد تا از این طریق، عالوه می

کنندگان نفت خود را نیز بازسازي کند مصرف
خارجه عربستان در کنفرانسی در دانشگاه هوستن بـا عنـوان   

بازار جهانی نفت
ترین تولیدکنندة نفت بزرگ
کننده نفت مصرف



هاي هاي اخیر، تحت تأثیر ضـعف سـاختار  
عربسـتان  . اسـت گویی بـه افـزایش تقاضـا    

چهارچوب سیاست نفتی خود در صدد است ظرفیت پاالیش خود را 
Prince Saud Al Faisal( .  ایـن

 ةعنوان تولیدکنند گاه به

نفت به یکی از ابزارهاي دیپلماتیک اصلی عربسـتان سـعودي در   
عامل پیوند عربستان سعودي بـا  

این روابـط ویـژه و   . 
هـاي متعـدد و    رغـم بحـران  
تحـریم نفتـی    ةهاي قرن بیستم، همچـون دور 
عنوان دو متحد در  سپتامبر، امریکا و عربستان همچنان به

تـدریج ذخـایر نفتـی    
، 1988الشـیخ،  (موجود در خاورمیانه را جزئی از منافع حیـاتی خـود قلمـداد کـرد،     

ه ایـن  نگتن، بـر جایگـا  
نفت و ضرورت تداوم جریان بدون مانع نفت بـا  
و از همـان زمـان امنیـت    
هاي عربی خلـیج فـارس، جزئـی از امنیـت ملـی      
واشـینگتن منـافع مشـترکی در دفـاع     
استراتژیک از خلیج فارس و ثبات قیمت نفـت دارنـد و حتـی اگـر ایـاالت متحـده       
فشارهاي بیشتري براي پیشبرد اصالحات سیاسی بیاورد، این منافع استمرار خواهنـد  

ت نفـ  ةعربستان سعودي از کشورهاي مؤسـس سـازمان کشـورهاي صـادرکنند    
دهنــده بــه  و جهــت  و از زمــان تأســیس ایــن ســازمان نقــش رهبــر

بـه همـین    )68 :1997

  )See Prince Saud Al Faisal, 2005( .جهانی است
هاي اخیر، تحت تأثیر ضـعف سـاختار   قیمت نفت در سال ۀسابق افزایش بی

گویی بـه افـزایش تقاضـا     استخراج و پاالیش نفت در پاسخ
چهارچوب سیاست نفتی خود در صدد است ظرفیت پاالیش خود را سعودي نیز در 

بیـل افـزایش دهـد      در دو بندر صنعتیِ ینبـع و ج)Prince Saud Al Faisal, 2005

گاه به هیچاست اما  کشور همچنین از منابع گازي وسیعی برخوردار
  .رسد تولید آن به مصرف داخلی می ةگاز مطرح نبوده و عمد

نفت به یکی از ابزارهاي دیپلماتیک اصلی عربسـتان سـعودي در    ،1960 ۀاز ده
عامل پیوند عربستان سعودي بـا   ،نفت. پیشبرد اهداف سیاست خارجی آن تبدیل شد

. قرن بیستم بود نخستابرقدرت نوظهور ایاالت متحده در نیمه 
رغـم بحـران   اهمیت نفت چنان بر تعامل دو کشور اثرگذار بود که به

هاي قرن بیستم، همچـون دور  حتی تضاد دو کشور در برخی از برهه
سپتامبر، امریکا و عربستان همچنان به 11 از پس ةو یا دور

  .کنند هاي اقتصادي و دیپلماتیک با یکدیگر همکاري می
تـدریج ذخـایر نفتـی     بـه  1950 ۀدهـ  ۀکه حکومت ایاالت متحده از نیم از زمانی

موجود در خاورمیانه را جزئی از منافع حیـاتی خـود قلمـداد کـرد،     
نگتن، بـر جایگـا  یاصلی رابطـه بـا ریـاض در ذهـن مقامـات واشـ       ۀجنب
نفت و ضرورت تداوم جریان بدون مانع نفت بـا   ةعمد ةعنوان صادرکنند پادشاهی به

و از همـان زمـان امنیـت     )Henderson, 2007( قیمت معقول به اقتصاد جهان مبتنی شد
هاي عربی خلـیج فـارس، جزئـی از امنیـت ملـی       کشور و نظام سعودي و دیگر نظام

واشـینگتن منـافع مشـترکی در دفـاع      درواقـع ریـاض و   .ایاالت متحـده تلقـی شـد   
استراتژیک از خلیج فارس و ثبات قیمت نفـت دارنـد و حتـی اگـر ایـاالت متحـده       
فشارهاي بیشتري براي پیشبرد اصالحات سیاسی بیاورد، این منافع استمرار خواهنـد  

Wittes, 2008: 112(. 
عربستان سعودي از کشورهاي مؤسـس سـازمان کشـورهاي صـادرکنند    

و از زمــان تأســیس ایــن ســازمان نقــش رهبــر اســت) 
1997الطیـار،  : بـه . ك.ر(. عهده دارد هاي این سازمان را بر
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جهانی است
افزایش بی

استخراج و پاالیش نفت در پاسخجهانی 
سعودي نیز در 

بیـل افـزایش دهـد      در دو بندر صنعتیِ ینبـع و ج
کشور همچنین از منابع گازي وسیعی برخوردار

گاز مطرح نبوده و عمد
از ده

پیشبرد اهداف سیاست خارجی آن تبدیل شد
ابرقدرت نوظهور ایاالت متحده در نیمه 

اهمیت نفت چنان بر تعامل دو کشور اثرگذار بود که به
حتی تضاد دو کشور در برخی از برهه

و یا دور 1973
هاي اقتصادي و دیپلماتیک با یکدیگر همکاري می عرصه

از زمانی
موجود در خاورمیانه را جزئی از منافع حیـاتی خـود قلمـداد کـرد،     

جنب )200
پادشاهی به

قیمت معقول به اقتصاد جهان مبتنی شد
کشور و نظام سعودي و دیگر نظام

ایاالت متحـده تلقـی شـد   
استراتژیک از خلیج فارس و ثبات قیمت نفـت دارنـد و حتـی اگـر ایـاالت متحـده       
فشارهاي بیشتري براي پیشبرد اصالحات سیاسی بیاورد، این منافع استمرار خواهنـد  

112(یافت 

عربستان سعودي از کشورهاي مؤسـس سـازمان کشـورهاي صـادرکنند    
) اوپــک(

هاي این سازمان را بر سیاست
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دلیل در اکثر مواقع، کشورهاي عضو اوپک بدون همراه سـاختن عربسـتان سـعودي    
بـر داشـتن    عربستان سـعودي عـالوه  

 ،2000در سـال  . هسـت 
اي  پیشنهاد تأسیس دبیرخانـه 
هاي  پس از طرح این پیشنهاد، با تالش

هاي گسترده، دبیرخانه شوراي انرژي در ریاض مسـتقر  
، معـاون وزیـر نفـت عربسـتان     

فـت،  شوراي انرژي، منابع سرشار و مقـام نخسـت در تولیـد ن   
تحـت  . هسـتند عوامل بسیار مهم توانمندي اقتصادي و دیپلماتیک عربستان سعودي 
عنوان کشـوري   تأثیر همین قدرت نفتی و توان مالی ناشی از آن، عربستان سعودي به

G(    دعـوت شـد و در
ها، عربستان در تـالش اسـت   
بر افزایش تولید، جایگاه منحصر به فرد 

علـی  از دعـوت   تـوان 
نـرژي در کـانکون مکزیـک، از    

خـوبی   گـذاري در بخـش پـاالیش نفـت ایـن کشـور بـه       

صنعتی یکی از اهداف اصلی عربستان سعودي پـس از اکتشـاف نفـت بـوده     
گونـه صـنعت مـدرنی در    

ترین و  بزرگ در حال حاضر صنعت نفت

گونـه برنامـۀ مـدونی اداره    
ساله توسـعه، اقتصـاد   

 GDPازجمله اهداف برنامۀ نخست، رشـد  

دلیل در اکثر مواقع، کشورهاي عضو اوپک بدون همراه سـاختن عربسـتان سـعودي    
عربستان سـعودي عـالوه  . توانند نظرات خود را در اوپک پیش ببرند

هسـت شوراي انرژي نیـز   ۀنقش اثرگذار در اوپک، میزبان دبیرخان
پیشنهاد تأسیس دبیرخانـه ] ولیعهد وقت و پادشاه کنونی عربستان[شاهزاده عبداهللا 
پس از طرح این پیشنهاد، با تالش. المللی انرژي مطرح ساخت براي شوراي بین

هاي گسترده، دبیرخانه شوراي انرژي در ریاض مسـتقر   ماتیک عربستان و رایزنی
، معـاون وزیـر نفـت عربسـتان     عبدالعزیز بن سـلمان بـن عبـدالعزیز   شد و شاهزاده 

  .)2010الجدید، (ین دبیرکل آن برگزیده شد نخستعنوان 
شوراي انرژي، منابع سرشار و مقـام نخسـت در تولیـد ن    ۀمیزبانی دبیرخان

عوامل بسیار مهم توانمندي اقتصادي و دیپلماتیک عربستان سعودي 
تأثیر همین قدرت نفتی و توان مالی ناشی از آن، عربستان سعودي به

G20( 20گـروه  اقتصادي و مـالی جهـان، بـه     ۀاثرگذار در عرص

ها، عربستان در تـالش اسـت    عیتبه این واق توجهبا . هاي آن شرکت جست
بر افزایش تولید، جایگاه منحصر به فرد  از طریق افزایش ظرفیت پاالیش خود، عالوه
تـوان  مـی  این نکتـه را . خود در بازار جهانی نفت را تحکیم بخشد

نـرژي در کـانکون مکزیـک، از    ، وزیر نفت عربسـتان، در اجـالس شـوراي ا   
گـذاري در بخـش پـاالیش نفـت ایـن کشـور بـه        براي سرمایهگذاران 

.  

  صنعت
صنعتی یکی از اهداف اصلی عربستان سعودي پـس از اکتشـاف نفـت بـوده     

گونـه صـنعت مـدرنی در     نفـت، هـیچ   بـرداري از  تا پیش از اکتشـاف و بهـره  
در حال حاضر صنعت نفت. پادشاهی عربستان سعودي وجود نداشت

  .استمؤثرترین صنعت در اقتصاد این کشور 
گونـه برنامـۀ مـدونی اداره     اقتصاد عربستان سعودي بدون هیچ 1970تا سال 

ساله توسـعه، اقتصـاد    شد اما از این سال با در پیش گرفتن نخستین برنامه پنج
ازجمله اهداف برنامۀ نخست، رشـد  . پادشاهی جهتی خاص به خود گرفت

  

  

دلیل در اکثر مواقع، کشورهاي عضو اوپک بدون همراه سـاختن عربسـتان سـعودي    
توانند نظرات خود را در اوپک پیش ببرند نمی

نقش اثرگذار در اوپک، میزبان دبیرخان
شاهزاده عبداهللا 
براي شوراي بین

ماتیک عربستان و رایزنیدیپل
شد و شاهزاده 

عنوان  به
میزبانی دبیرخان

عوامل بسیار مهم توانمندي اقتصادي و دیپلماتیک عربستان سعودي 
تأثیر همین قدرت نفتی و توان مالی ناشی از آن، عربستان سعودي به

اثرگذار در عرص
هاي آن شرکت جست اجالس

از طریق افزایش ظرفیت پاالیش خود، عالوه
خود در بازار جهانی نفت را تحکیم بخشد

، وزیر نفت عربسـتان، در اجـالس شـوراي ا   النعیمی
گذاران  سرمایه
.دریافت

صنعت. 2
صنعتی یکی از اهداف اصلی عربستان سعودي پـس از اکتشـاف نفـت بـوده      ۀتوسع
تا پیش از اکتشـاف و بهـره  . است

پادشاهی عربستان سعودي وجود نداشت
مؤثرترین صنعت در اقتصاد این کشور 

تا سال 
شد اما از این سال با در پیش گرفتن نخستین برنامه پنج می

پادشاهی جهتی خاص به خود گرفت



ر راستاي متنـوع سـاختن اقتصـاد و کـاهش وابسـتگی کشـور بـه نفـت، رشـد          
سوي رشد اقتصـادي بـوده   

اقتصـادي تـدوین و    ۀ
تـدریج   سعودي به ۀهاي توسع

بخشی به اقتصاد به تأکید بر مزیت نسبی عربستان در بخـش صـنعت   
کیـد  أرغم ت به )2000-

پادشـاهی   ةجایگاه آینـد 
صنعت نفـت و صـنایع پاالیشـگاهی عربسـتان     

مـورد توجـه نخبگـان حـاکم بـر پادشـاهی       
تأسـیس دو شـهر    ،ملک خالد

هدف . آغاز شد) خلیج فارس
از تأسیس این دو شهر صنعتی ایجاد تنوع تجاري و صنعتی اقتصـاد سـعودي اعـالم    

کیلـومتر ایـن    1200نفتی به طول 
ـ صـنای  ۀدیگـر آنکـه مؤسسـ     ۀع پای

Coffee, 1992(   در حـال
اند و درصد قابل تـوجهی از نیـروي   
ایـن دو شـهر همچنـان ادامـه دارد و     
هی در این دو مرکـز  

Prince Saud Al Faisal( .  کمیسـیون
هرچـه   ۀو ینبع در کنار مؤسسه اصلی صـنایع سـعودي بـراي توسـع    

اي در  هـاي توسـعه   دهی بـه سیاسـت  

خاورمیانـه   ةشود یکی از مراکز صـنعتی عمـد  
ساخت این شهر به دستور ملک عبـداهللا  

تکمیل خواهـد   2025
ساخت این شهر بر این نگرش مبتنی است که ایـن مرکـز را بـه مرکـزي بـراي      

ر راستاي متنـوع سـاختن اقتصـاد و کـاهش وابسـتگی کشـور بـه نفـت، رشـد          
سوي رشد اقتصـادي بـوده    اقتصادي پایدار و توسعه منابع انسانی و نیز حرکت به

(See Niblock, 2006 ۀتوسـع  ۀبرنام 8تاکنون  1970 ۀاز ده
هاي توسع هنکته قابل توجه آنکه برنام. اجرا رسیده است ۀ

بخشی به اقتصاد به تأکید بر مزیت نسبی عربستان در بخـش صـنعت    از تأکید بر تنوع
-2004(عنوان مثال در برنامۀ توسعه هفتم  به. اند نفت تغییر یافته

جایگاه آینـد «اي به  هاي اقتصاد سعودي، توجه ویژه سایر بخش ۀ
صنعت نفـت و صـنایع پاالیشـگاهی عربسـتان      ۀو توسع» در بازارهاي جهانی انرژي

  .)See Niblock, 2007(شده است 
مـورد توجـه نخبگـان حـاکم بـر پادشـاهی        1970از دهه ویژه توسعه صنعتی به

ملک خالدبا دستور  1975در سال . عربستان سعودي قرار گرفت
خلیج فارس ۀدر کران(و جبیل ) دریاي سرخ ۀدر کران(صنعتی ینبع 

از تأسیس این دو شهر صنعتی ایجاد تنوع تجاري و صنعتی اقتصـاد سـعودي اعـالم    
نفتی به طول  ۀنخست خط لول ،بر مبناي دستور ملک خالد

دیگـر آنکـه مؤسسـ   . ساخت دو مرکز صنعتی را به یکدیگر مرتبط می
1992(. صـنعتی ایـن دو مرکـز تأسـیس شـد      ۀسعودي براي توسع

اند و درصد قابل تـوجهی از نیـروي    حاضر این دو مرکز صنعتی بسیار گسترش یافته
ایـن دو شـهر همچنـان ادامـه دارد و      ۀتوسـع  .انـد  کار سعودي را در خود جاي داده

هی در این دو مرکـز  صنعت پاالیشگا ۀعتوس ،کند کید میأکه سعود الفیصل ت
Prince Saud Al Faisal, 2005( اسـت  سـعودي پادشاهی  مورد توجه جدي

و ینبع در کنار مؤسسه اصلی صـنایع سـعودي بـراي توسـع     پادشاهی جبیل
دهی بـه سیاسـت   و جهت نظارت بر آنها ۀاین مراکز، وظیف

  .هده داردع آنها را به
شود یکی از مراکز صـنعتی عمـد   مرکز صنعتی دیگري که گفته می

ساخت این شهر به دستور ملک عبـداهللا  . استشهر صنعتی ملک عبداهللا  ،خواهد بود
2025شده تا سال  زمانی اعالم ۀآغاز شد و بنا به برنام 2006در سال 

ساخت این شهر بر این نگرش مبتنی است که ایـن مرکـز را بـه مرکـزي بـراي      
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ر راستاي متنـوع سـاختن اقتصـاد و کـاهش وابسـتگی کشـور بـه نفـت، رشـد          د
اقتصادي پایدار و توسعه منابع انسانی و نیز حرکت به

(2006 .است

ۀبه مرحل
از تأکید بر تنوع
نفت تغییر یافته

ۀبر توسع
در بازارهاي جهانی انرژي

شده است 
توسعه صنعتی به

عربستان سعودي قرار گرفت
صنعتی ینبع 

از تأسیس این دو شهر صنعتی ایجاد تنوع تجاري و صنعتی اقتصـاد سـعودي اعـالم    
بر مبناي دستور ملک خالد. شد

دو مرکز صنعتی را به یکدیگر مرتبط می
سعودي براي توسع

حاضر این دو مرکز صنعتی بسیار گسترش یافته
کار سعودي را در خود جاي داده

که سعود الفیصل ت همچنان
مورد توجه جدي
پادشاهی جبیل

این مراکز، وظیف بیشتر
آنها را به

مرکز صنعتی دیگري که گفته می
خواهد بود

در سال 
ساخت این شهر بر این نگرش مبتنی است که ایـن مرکـز را بـه مرکـزي بـراي      . شد
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طراحان این شـهر صـنعتی، کـه در    
چهـار   ،دریـاي سـرخ واقـع شـده اسـت     

RSP این شـهر  . است
هاي ساحلی، منـاطق  
نظـران، تکمیـل ایـن    

  .اهد آوردبار خو پروژه عظیم، تحولی اساسی در اقتصاد صنعتی عربستان سعودي به

علمی انجـام داده اسـت و ایـن    
بـاال رفـتن سـطح سـواد     
بنابر آمار یونیسف، نرخ 

درصـد و بـراي    98براي مـردان  
همچنین مالکیت تلفن همراه در بین جمعیت سـعودي بـه   
درصـد از جمعیـت عربسـتان سـعودي از اینترنـت      

، نـرخ  1970 ۀدر ده 
. سواد در عربستان سعودي بسیار پایین بوده و زنان از حـق تحصـیل محـروم بودنـد    

عربستان سعودي در سه دهه اخیر در مقایسه با کشورهاي خاورمیانـه، کارنامـه قابـل    
ایـن  . ویژه در میان جمعیت بانوان سعودي دارد

نرخ باسوادي بسیاري از کشورهایی کـه پیشـتر در منطقـه    
  )2جدول 

هـا محـدود    آموزشی، تنها به رشد سواد سـعودي 
جهـش علمـی    ةدهنـد 

پنج دانشـگاه   ،بندي جهانی وبومتریکس
دانشگاه  100عالوه از مجموع 

بنـدي   ایـن کشـور از نظـر رتبـه    
نگـاهی بـه    )4(.را از آن خـود کـرده اسـت   

                                        
1. Oil boom 

طراحان این شـهر صـنعتی، کـه در    . اقتصادي و اجتماعیِ پادشاهی تبدیل کند
دریـاي سـرخ واقـع شـده اسـت      ۀمثلث سه شهر جده، مکه و مدینه در کران

RSP، اسکیدمور اوینجزو میدل و WATGنز، پارسوالمللی  شرکت بین

هاي ساحلی، منـاطق   گاه از شش قسمت بندرگاه، مجتمع صنعتی، جزیره مالی، تفریح
نظـران، تکمیـل ایـن     به بـاور صـاحب   )2(.شود می مسکونی و منطقۀ آموزشی تشکیل

پروژه عظیم، تحولی اساسی در اقتصاد صنعتی عربستان سعودي به

  علمی ۀ
علمی انجـام داده اسـت و ایـن     ۀاي در عرص گذاري گسترده عربستان سعودي سرمایه

بـاال رفـتن سـطح سـواد     . ها نتایج کامالً مشهودي در پی داشـته اسـت   گذاري
بنابر آمار یونیسف، نرخ . هاي قابل ذکر در این زمینه است ها، یکی از شاخص

براي مـردان   2007و  2003هاي  بین سال) 15-24(سواد جوانان 
همچنین مالکیت تلفن همراه در بین جمعیت سـعودي بـه   . د بوده استدرص 

درصـد از جمعیـت عربسـتان سـعودي از اینترنـت       26عالوه  به. رسد درصد می
 1این درحالی است که تا دورة شکوفایی نفتی )3(.کنند استفاده می

سواد در عربستان سعودي بسیار پایین بوده و زنان از حـق تحصـیل محـروم بودنـد    
عربستان سعودي در سه دهه اخیر در مقایسه با کشورهاي خاورمیانـه، کارنامـه قابـل    

ویژه در میان جمعیت بانوان سعودي دارد افزایش سطح سواد به ۀدفاعی در زمین
نرخ باسوادي بسیاري از کشورهایی کـه پیشـتر در منطقـه    کشور توانسته است از نظر 

جدول . (آمدند را پشت سر بگذارد حساب می خاورمیانه پیشتاز به
آموزشی، تنها به رشد سواد سـعودي  ۀگذاري در عرص نتایج سرمایه

دهنـد  نشـان  ،هـاي جهـان   بندي دانشـگاه  نگاهی به رتبه. نبوده است
بندي جهانی وبومتریکس در رتبه. استعربستان سعودي  هاي

عالوه از مجموع  به) 3جدول (ند هستبرتر جهان عرب همگی سعودي 
ایـن کشـور از نظـر رتبـه    . هسـتند دانشـگاه، عربسـتانی    21 ،برتر جهان عرب

را از آن خـود کـرده اسـت    32ها در سـطح جهـان، جایگـاه    
                                                                 

  

  

اقتصادي و اجتماعیِ پادشاهی تبدیل کند ۀتوسع
مثلث سه شهر جده، مکه و مدینه در کران

شرکت بین
از شش قسمت بندرگاه، مجتمع صنعتی، جزیره مالی، تفریح

مسکونی و منطقۀ آموزشی تشکیل
پروژه عظیم، تحولی اساسی در اقتصاد صنعتی عربستان سعودي به

ۀعرص. 3
عربستان سعودي سرمایه

گذاري سرمایه
ها، یکی از شاخص سعودي

سواد جوانان 
96زنان 
درصد می 115

استفاده می
سواد در عربستان سعودي بسیار پایین بوده و زنان از حـق تحصـیل محـروم بودنـد    

عربستان سعودي در سه دهه اخیر در مقایسه با کشورهاي خاورمیانـه، کارنامـه قابـل    
دفاعی در زمین

کشور توانسته است از نظر 
خاورمیانه پیشتاز به
نتایج سرمایه

نبوده است
هاي دانشگاه

برتر جهان عرب همگی سعودي 
برتر جهان عرب

ها در سـطح جهـان، جایگـاه     دانشگاه



خیـزش جایگـاه علمـی عربسـتان     
پادشـاهی بـر    ةهـاي گسـترد  

هاي آتی این رشد و پیشرفت چشمگیر تداوم 

شود شخص ملک عبـداهللا عالقـه وافـري بـه ارتقـاي جایگـاه علمـی        
دستور ساخت دانشـگاه علـم و صـنعت    

بـا   2009سـپتامبر   23
ریاسـت  . شـد تن از دولتمردان و رهبران سیاسی کشورهاي مختلف افتتاح 

ت امنـاي آن  ئـ هی ئـیس 
دانشگاه علـم و صـنعت ملـک عبـداهللا کـار      

به باور بسـیاري  . جهان آغاز کرد
چنــدان دور بــه یکــی از برتــرین 

 ودي با جهش نفتی آن همراه بوده و
تحت تـأثیر آن صـورت گرفتـه اسـت، امـا عـدم وقـوع تحـوالت مشـابه در سـایر           
ه نگرش مثبت نخبگـان ابـزاري   

 ةورزي در این کشور، عامل عمـد 

طور خالصه آنها  توان به
هـاي تحـوالت    تـرین جنبـه  

شدت متأثر از رونـدهاي  
اخیر ساختار اجتماعی و نیز سیاست 

ذار رونـدهاي اثرگـ   ،
عود با این تحوالت را مـورد بررسـی   

خیـزش جایگـاه علمـی عربسـتان      ةدهنـد  روشنی نشـان  هاي گذشته به بندي سال
هـاي گسـترد   گـذاري  عـالوه بـا توجـه بـه سـرمایه      به است؛سعودي 

هاي آتی این رشد و پیشرفت چشمگیر تداوم  رود در سال هاي آن، انتظار می

شود شخص ملک عبـداهللا عالقـه وافـري بـه ارتقـاي جایگـاه علمـی         گفته می
دستور ساخت دانشـگاه علـم و صـنعت     2006 ژوئیهوي در . پادشاهی سعودي دارد

23این دانشگاه در . ملک عبداهللا را در شهر ثولِ طائف صادر کرد
تن از دولتمردان و رهبران سیاسی کشورهاي مختلف افتتاح  9

ئـیس ، و رجون فونگ شـی عهده پروفسور  دانشگاه ملک عبداهللا به
دانشگاه علـم و صـنعت ملـک عبـداهللا کـار      . استوزیر نفت عربستان  ،علی النعیمی

جهان آغاز کرد ۀتن از اساتید برجست 80دانشجو و  400خود را با 
چنــدان دور بــه یکــی از برتــرین  اي نــه آینــدهنظــران، ایــن دانشــگاه در  از صــاحب

  .ل خواهد شدیبدو حتی جهان تهاي منطقه 
ودي با جهش نفتی آن همراه بوده وهرچند جهش علمی پادشاهی عربستان سع

تحت تـأثیر آن صـورت گرفتـه اسـت، امـا عـدم وقـوع تحـوالت مشـابه در سـایر           
ه نگرش مثبت نخبگـان ابـزاري   است ک دیدگاهخیز منطقه، مؤید این  کشورهاي نفت

ورزي در این کشور، عامل عمـد  عربستان سعودي به گسترش و ارتقاي علم و علم
  .استهاي علمی آن  پیشرفت

  فرهنگی ـ اجتماعی و دینیهاي  عرصه
توان به هاي فرهنگی، اجتماعی و دینی که می ها در عرصه دگرگونی
تـرین جنبـه   هاي اجتمـاعی آورد، از مهـم   عنوان دگرگونی را در ذیلِ

شدت متأثر از رونـدهاي   این تحوالت که به. استداخلی پادشاهی عربستان سعودي 
اخیر ساختار اجتماعی و نیز سیاست  ۀرامرزي و پیرامونی پادشاهی است در سه ده

،در این قسمت. شدت متحول ساخته است داخلی عربستان را به
عود با این تحوالت را مـورد بررسـی   س  مماشات و تعامل آل ةها و نحو بر این عرصه
  .دهیم
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بندي سال رتبه
سعودي 
هاي آن، انتظار می دانشگاه
  .یابد

گفته می
پادشاهی سعودي دارد

ملک عبداهللا را در شهر ثولِ طائف صادر کرد
9حضور 

دانشگاه ملک عبداهللا به
علی النعیمی

خود را با 
از صــاحب
هاي منطقه  دانشگاه

هرچند جهش علمی پادشاهی عربستان سع
تحت تـأثیر آن صـورت گرفتـه اسـت، امـا عـدم وقـوع تحـوالت مشـابه در سـایر           

کشورهاي نفت
عربستان سعودي به گسترش و ارتقاي علم و علم

پیشرفت

عرصه. 4
دگرگونی
را در ذیلِ

داخلی پادشاهی عربستان سعودي 
رامرزي و پیرامونی پادشاهی است در سه دهف

داخلی عربستان را به
بر این عرصه

دهیم قرار می
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عربسـتان در   ۀآل سـعود و جامعـ  
رانتیـر شـدن   بـا   1950

ه دولت سعودي که تا پیش از آن در تأمین منـابع  
 ساختار اقتصادي پادشاهی، از نظـر 
سعودي مستقل شد و درواقع شاهد تغییر مکان جامعه و حکومت در 

اسالمی ایـران و پـس از آن فروپاشـی اتحـاد     
از فرداي انقالب اسالمی ایـران، نظـام پادشـاهی سـعودي،     

ایـدئولوژیک   جزیره عرب، خود را در برابـر تهدیـد  
تـر   که نظر به اسالمی بودن، جذابیت مردمی آن بسیار خطرناك

اما جـداي از تهدیـد ایـدئولوژیک    
نگرش آل سـعود بـه جامعـه    

نظـام سـعودي از   . تعامل نظام سعودي با ملت خود برجاي گذاشت
اش  خـود بـا جامعـه    

ناموزون شاه با جامعه سنتی ایـران،  
که شکافی عمیق بین آنها ایجاد کرد و سرانجام به پیـروزي انقـالب اسـالمی ایـران     

هـاي   انجامید، همواره در تالش بوده است ضمن همگامی و همراهـی بـا دگرگـونی   
 ۀسـعودي، فاصـل   ۀالمللیِ اثرگذار بـر جامعـ  

کاري آل  این امر یکی از دالیل اصلی محافظه
آنـان بـا عمـل براسـاس واقعیـت جامعـه       
ا بــین شــعارها و مطالبــات 
کـار سـعودي از سـوي    

دیگر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي بود که از دیـد آل سـعود تحـت    
هاي اصـالحات اقتصـادي و   

ها با توجـه   سعودي. 
به فروپاشـی شـوروي همـواره در وارد کـردن اصـالحات اقتصـادي و سیاسـی بـا         

آل سـعود و جامعـ   ۀدر رابطـ توان دو تحول عمده  کلی می طور
1950 ۀت تحولی که در دهنخس: بیستم را مشخص کرد ةطول سد

ه دولت سعودي که تا پیش از آن در تأمین منـابع  در این دور. رخ داد سعودي
ساختار اقتصادي پادشاهی، از نظـر  ةبه جامعه متکی بود با تحول گسترد دولت
سعودي مستقل شد و درواقع شاهد تغییر مکان جامعه و حکومت در  ۀمالی از جامع

  )5(.هستیمدولت  ةتأمین منابع مالی ادار
اسالمی ایـران و پـس از آن فروپاشـی اتحـاد      دومین دگرگونی با وقوع انقالب

از فرداي انقالب اسالمی ایـران، نظـام پادشـاهی سـعودي،     . جماهیر شوروي رخ داد
جزیره عرب، خود را در برابـر تهدیـد   هاي شبه همچون دیگر پادشاهی
که نظر به اسالمی بودن، جذابیت مردمی آن بسیار خطرناك فرامرزي نوینی یافت
اما جـداي از تهدیـد ایـدئولوژیک    . رسید نظر می جزیره عرب به ز نیروهاي چپ شبه

نگرش آل سـعود بـه جامعـه     ةانقالب اسالمی، این انقالب تأثیر بسیار مهمی بر نحو
تعامل نظام سعودي با ملت خود برجاي گذاشت ةسعودي و شیو

 ۀایران به رابطـ انقالب اسالمی  ۀ، از وراي تجرب1980آغاز دهه 
ناموزون شاه با جامعه سنتی ایـران،   ۀحکومت سعودي تحت تأثیر رابط. نگریست

که شکافی عمیق بین آنها ایجاد کرد و سرانجام به پیـروزي انقـالب اسـالمی ایـران     
انجامید، همواره در تالش بوده است ضمن همگامی و همراهـی بـا دگرگـونی   

المللیِ اثرگذار بـر جامعـ   پیرامونیِ پادشاهی و تحوالت بین
این امر یکی از دالیل اصلی محافظه. خود را با این جامعه سنتی تقلیل دهد

آنـان بـا عمـل براسـاس واقعیـت جامعـه       . اسـت سعود در تعامل با تحوالت داخلی 
ا بــین شــعارها و مطالبــات انــد جایگــاه خــود ر ســعودي، همــواره در تــالش بــوده

کـار سـعودي از سـوي     سو و جامعه محافظـه  خواهان دموکرات و لیبرال از یک
  .دیگر حفظ کنند

دیگر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي بود که از دیـد آل سـعود تحـت     ۀمسئل
هاي اصـالحات اقتصـادي و    تأثیر تحوالت شتابانی صورت گرفت که در قالب طرح

. و پروسترویکا، در این امپراتوري پیاده شد سیاسی، گالسنوست
به فروپاشـی شـوروي همـواره در وارد کـردن اصـالحات اقتصـادي و سیاسـی بـا         

  

  

طور به
طول سد

سعوديدولت 
دولت ةادار

مالی از جامع
تأمین منابع مالی ادار

دومین دگرگونی با وقوع انقالب
جماهیر شوروي رخ داد
همچون دیگر پادشاهی
فرامرزي نوینی یافت

ز نیروهاي چپ شبها
انقالب اسالمی، این انقالب تأثیر بسیار مهمی بر نحو

سعودي و شیو
آغاز دهه 

نگریست می
که شکافی عمیق بین آنها ایجاد کرد و سرانجام به پیـروزي انقـالب اسـالمی ایـران     

انجامید، همواره در تالش بوده است ضمن همگامی و همراهـی بـا دگرگـونی   
پیرامونیِ پادشاهی و تحوالت بینمحیط 

خود را با این جامعه سنتی تقلیل دهد
سعود در تعامل با تحوالت داخلی 
ســعودي، همــواره در تــالش بــوده

خواهان دموکرات و لیبرال از یک تحول
دیگر حفظ کنند

مسئل
تأثیر تحوالت شتابانی صورت گرفت که در قالب طرح

سیاسی، گالسنوست
به فروپاشـی شـوروي همـواره در وارد کـردن اصـالحات اقتصـادي و سیاسـی بـا         



دولت سعودي نشان داده است که ضمن مماشات با دسـتگاه نیرومنـد مـذهبی    
درواقـع  . برد و عموماً آنها را پیش می

سـعودي در راسـتاي   
هاي خود را بـا   گیرند و ضمن نزدیک ماندن به جامعه، برنامه

ایـن امـر نشـان    . برنـد 
درواقع قـدرت ملـک فهـد در    
ترین علما، که نپذیرفته بودند امضاي خـود را از  
. دهد کـه قـدرت واقعـی کجاسـت    

مـذهبی، ملـک عبـداهللا در    
ین دانشگاه مختلط عربستان سعودي را در شهر ثولِ طـائف افتتـاح   

ـ   خـوبی   رو شـد بـه   هاین گام که با استقبال نخبگان و دانشجویان عربسـتانی روب
هـاي جامعـه و    گیـري 

شـدت بـا    هرچنـد دسـتگاه مـذهبی بـه    
هـاي مخـتلط    مثال دیگر افتتاح رسـتوران 

شدت مورد اعتراض دستگاه مذهبی وهابی بـود امـا   

سـعودي   ۀه خـود را در جامعـ  
اوانی در مـورد شـکاف   
. طلب و مخالف اصـالحات وجـود دارد  

ارچوب کلی حرکت آنهـا در جهـت   
اسـت کـه جهـان پیرامـون بـر آن      

شخصـی    شخص ملـک عبـداهللا نـزد پژوهشـگران مسـائل خاورمیانـه بـه       
هاي اپوزیسـیون سـعودي بـه    
رسد و با همسویی وي با نگرش آنها در مـورد  

نامیدنـد  » بهار ریاض«

  .کنند کاري شدیدي عمل می
دولت سعودي نشان داده است که ضمن مماشات با دسـتگاه نیرومنـد مـذهبی    

و عموماً آنها را پیش میکشور، همواره راهکارهاي خاص خود را دارد 
سـعودي در راسـتاي    ۀآل سعود از علماي وهابی براي جهت دادن به حرکت جامعـ 

گیرند و ضمن نزدیک ماندن به جامعه، برنامه مورد نظر خود بهره می
برنـد  رضایت ضمنی و یا سکوت قهري دستگاه وهابی به پیش می

درواقع قـدرت ملـک فهـد در    . قدرت درنهایت در دستان آل سعود است دهد که
ترین علما، که نپذیرفته بودند امضاي خـود را از   بازنشسته کردن شش تن از برجسته

دهد کـه قـدرت واقعـی کجاسـت     منتقد دولت بازپس بگیرند، نشان می ۀیک اعالمی
(Elmadani, 2004 مـذهبی، ملـک عبـداهللا در     رغم نارضایتی دسـتگاه  براي مثال به

ین دانشگاه مختلط عربستان سعودي را در شهر ثولِ طـائف افتتـاح   نخست 2009
ـ   این گام که با استقبال نخبگان و دانشجویان عربسـتانی روب

گیـري  نسـبت بـه جهـت   نخبگان ابزاري سـعودي  آگاهی  ةدهند
هرچنـد دسـتگاه مـذهبی بـه     اسـت،   گیـري  حرکت در راستاي این جهت

مثال دیگر افتتاح رسـتوران  .جامعه مخالف باشد نوین هاي گیري
شدت مورد اعتراض دستگاه مذهبی وهابی بـود امـا    در عربستان سعودي است که به

  .رو شد ها روبه با استقبال عربستانی
ه خـود را در جامعـ  در بحث اصالحات نیز آل سعود همواره جایگـا 

اوانی در مـورد شـکاف   هاي فر بحث. کند لحاظ کرده است و براساس آن حرکت می
طلب و مخالف اصـالحات وجـود دارد   آل سعود به دو گروه اصالح داخلی خاندان

(Gause, Feb  ارچوب کلی حرکت آنهـا در جهـت   هها، چ اما جداي از این بحث
اسـت کـه جهـان پیرامـون بـر آن       هاییسعودي و تأثیرهماهنگی با تحوالت جامعه 

شخص ملـک عبـداهللا نـزد پژوهشـگران مسـائل خاورمیانـه بـه       . گذارد
هاي اپوزیسـیون سـعودي بـه     عریضه ،برخی پژوهشگران. طلب معروف است

رسد و با همسویی وي با نگرش آنها در مـورد   می شش عریضه وي را که به بیش از
«هاي اساسی و مشارکت سیاسی همراه شدند را  يگسترش آزاد

  .)2009مارس  2الرشید، : به
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کاري شدیدي عمل می محافظه
دولت سعودي نشان داده است که ضمن مماشات با دسـتگاه نیرومنـد مـذهبی    

کشور، همواره راهکارهاي خاص خود را دارد 
آل سعود از علماي وهابی براي جهت دادن به حرکت جامعـ 

مورد نظر خود بهره می
رضایت ضمنی و یا سکوت قهري دستگاه وهابی به پیش می

دهد که می
بازنشسته کردن شش تن از برجسته

یک اعالمی
2004: 96)

2009سال 
ـ  . کرد این گام که با استقبال نخبگان و دانشجویان عربسـتانی روب
دهند نشان

حرکت در راستاي این جهت
گیري جهت

در عربستان سعودي است که به
با استقبال عربستانی

در بحث اصالحات نیز آل سعود همواره جایگـا 
لحاظ کرده است و براساس آن حرکت می

داخلی خاندان
Feb 2004)

هماهنگی با تحوالت جامعه 
گذارد می

طلب معروف است اصالح
وي را که به بیش از

گسترش آزاد
به. ك.ر(
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به باور برخی، آزادسازي عرصۀ سیاسی از کنترل گفتمان مذهبی ـ سیاسی  
وهابی یکی از اقدامات بسیار خطرناك عربستان سعودي است زیرا ایـن اقـدام   

  .کشـد  ارگرایی سـعودي را بـه چـالش مـی    
ها همچنـان   رسد سعودي

و فروپاشـی شـوروي پیشـین، جایگـاه خـود را در      
درواقـع حکومـت   . سنجند

رغم مشکالت فراوان، در انطباق بـا شـرایط نـوین و رسـیدن بـه ثبـات       
(Dekmejian , 1985: .  

ها در بحـث اصـالحات، بـه جایگـاه پادشـاهی عربسـتان در       
] وقـت [از دفتـر ولیعهـد   

سابقه  به بیرون رخنه کرد که اقدامی بی
ملک عبداهللا بر آن بود که این منشـور  

مطـرح   2003عرب در بحرین در مارس 
 .کند، اما براي جلب توجه به این منشور طرح آن را به سال دیگـري موکـول کـرد   

هـایی از   طلبی که با چالش
بـا طـرح چنـین     رو اسـت ـ  

کیـد  أجهـان عـرب ت   

. اسـت حـرمین شـرفین   
سـعی   ،ها با توجه به قداستی که این دو مکان نـزد مسـلمانان جهـان دارنـد    

اختـه، از ایـن رهگـذر بـه     

که هـدف اصـلی عربسـتان سـعودي در     
این کشور توجه فراوانی به افزایش توان نظامی خود داشـته  
ــه  هــاي نظــامی ازجمل

به باور برخی، آزادسازي عرصۀ سیاسی از کنترل گفتمان مذهبی ـ سیاسی  
وهابی یکی از اقدامات بسیار خطرناك عربستان سعودي است زیرا ایـن اقـدام   

ارگرایی سـعودي را بـه چـالش مـی    هـاي اقتـد   ترین پایـه  یکی از بنیادي
(Al-Rasheed, 2007: 223, See also Bradley رسد سعودي نظر می اما به

و فروپاشـی شـوروي پیشـین، جایگـاه خـود را در      تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران 
سنجند و نزدیکی به جامعه سعودي و نه علماي وهابی می

رغم مشکالت فراوان، در انطباق بـا شـرایط نـوین و رسـیدن بـه ثبـات        بستان، به
(148 :پذیري غیرمعمولی از خود نشان داده است  داخلی، انعطاف

ها در بحـث اصـالحات، بـه جایگـاه پادشـاهی عربسـتان در        عالوه سعودي
از دفتـر ولیعهـد   سـندي   2003در اوایل سال . اند جهان عرب توجه داشته

به بیرون رخنه کرد که اقدامی بی» منشور اصالحات عرب«عربستان با عنوان 
ملک عبداهللا بر آن بود که این منشـور  . آمد حساب می کار به از سوي رژیمی محافظه

عرب در بحرین در مارس  ۀرا براي تصویب در اجالس سران اتحادی
کند، اما براي جلب توجه به این منشور طرح آن را به سال دیگـري موکـول کـرد   

(Russell, May  طلبی که با چالش عنوان اصالح ـ به   درواقع ملک عبداهللا
رو اسـت ـ   هاي داخلی و رقباي عرب در خارج روبـه  سوي افراطی

 ةعربسـتان سـعودي در اصـالحات آینـد     حضـور بر  ،منشوري
  .ورزید

حـرمین شـرفین    ۀبسـیار مهـم، توسـع    ۀدر ارتباط با مسائل دینی، مسئل
ها با توجه به قداستی که این دو مکان نـزد مسـلمانان جهـان دارنـد    

اختـه، از ایـن رهگـذر بـه     اند با توسعه و نوسازي آنها به افزایش ظرفیتشان پرد
  )6(.تحکیم جایگاه خود در مرکزیت جهان اسالم کمک کنند

  نظامی افزایش قدرت
که هـدف اصـلی عربسـتان سـعودي در      ـ   اي بودن با توجه به الزامات قدرت منطقه

این کشور توجه فراوانی به افزایش توان نظامی خود داشـته   ـ  منطقه خاورمیانه است
ــه  اتی عمــده و توســعه زیرســاختخریــدهاي تســلیح هــاي نظــامی ازجمل

  

  

به باور برخی، آزادسازي عرصۀ سیاسی از کنترل گفتمان مذهبی ـ سیاسی  
وهابی یکی از اقدامات بسیار خطرناك عربستان سعودي است زیرا ایـن اقـدام   

یکی از بنیادي
See also Bradley, 2005)

تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران 
و نزدیکی به جامعه سعودي و نه علماي وهابی می دوري
بستان، بهعر

داخلی، انعطاف
عالوه سعودي به

جهان عرب توجه داشته
عربستان با عنوان 

از سوي رژیمی محافظه
را براي تصویب در اجالس سران اتحادی

کند، اما براي جلب توجه به این منشور طرح آن را به سال دیگـري موکـول کـرد   
May 2003)

سوي افراطی
منشوري

ورزید می
در ارتباط با مسائل دینی، مسئل

ها با توجه به قداستی که این دو مکان نـزد مسـلمانان جهـان دارنـد     سعودي
اند با توسعه و نوسازي آنها به افزایش ظرفیتشان پرد کرده

تحکیم جایگاه خود در مرکزیت جهان اسالم کمک کنند

افزایش قدرت. 5
با توجه به الزامات قدرت منطقه

منطقه خاورمیانه است
خریــدهاي تســلیح. اســت



بـر ایـن مبنـا، راهبـرد اساسـی عربسـتان       
افـزایش قـدرت نظـامی، خریـدهاي تسـلیحاتی جدیـد و تـأمین        

لـذا ایـن کشـور     )364
ایـن  . تسـلیحات اسـت  

پرسنل نظامی، که بـراي هـر سـرباز    
العتیبـی،  (نخسـت را در سـطح جهـانی دارد    

ۀ ایـن  درصد قابل توجهی از کل بودج
کـل بودجـه نظـامی     

ارد دالر بـوده کـه   میلیـ 
در ایـن سـال عربسـتان    

(Sipri, 2010.  
مشـی اسـتراتژیک عربسـتان    

] فــارس[و جنــگ خلــیج 
یحات ، تسـل CSS-2هاي چینـی  

ایـن تسـلیحات   . شـد 
اما بـا خریـد ایـن    . داد

 3تـا   1رسد و توان حمل کالهک جنگـی  
عربستان از انحصار تسلیحات غربی، ایـن  

  )7(.عنوان یک قدرت نظامی قابل توجه در منطقه مطرح شد
با اشغال کویت از سوي عراق، عربستان سـعودي  

سـرعت بـا    لذا بـه . ینی یافت که توان دفع آن را نداشت
بر اعزام نیروهاي امریکایی بـه خـاك سـعودي موافقـت     

هـاي فـوري    پس از آزادسازي کویت، تقویت ارتش سعودي به یکی از اولویت
دو ماه پس از جنگ خلیج فارس، در آوریـل  

ی پادشـاهی  بر گسترش نیروي زمین
علیـه مرزهـاي    هاتـري در برابـر تهدیـد   

نود هزار سرباز بـه   ،1990

بـر ایـن مبنـا، راهبـرد اساسـی عربسـتان       . اسـت هاي عربستان در این زمینـه  
افـزایش قـدرت نظـامی، خریـدهاي تسـلیحاتی جدیـد و تـأمین         ۀسعودي در زمینـ 

364: 1419العتیبـی،  (. اسـت ترین تسلیحات از منابع متعدد 
تسـلیحات اسـت   ةهاي نخست در بین کشـورهاي واردکننـد   همواره جزء رتبه

پرسنل نظامی، که بـراي هـر سـرباز     ايگذاري بر کشور همچنین از نظر میزان سرمایه
نخسـت را در سـطح جهـانی دارد     ۀاغلب رتبـ  ،رسد هزار دالر می 

درصد قابل توجهی از کل بودج سعودي بودجه نظامی عربستان .)361
 ،2008براي مثال در سـال  . دهد می کشور را به خود اختصاص

میلیـ  2/38 ـ  شود که شامل خریدهاي تسلیحاتی نیز می ـ  عربستان
در ایـن سـال عربسـتان    . داد این کشور را تشکیل مـی  GDP درصد از 3/9درمجموع 

(2010 نظامی جهان را از آن خود کرد ۀنهم میزان هزین ۀرتبسعودي 

مشـی اسـتراتژیک عربسـتان     بسیار مهمی که به دکترین دفاعی و خط ۀدو مسئل
و جنــگ خلــیج ) CSS-2 )1988هــاي  ســعودي شــکل داد، خریــد موشــک

هاي چینـی   تا پیش از خرید موشک. (Shoham, 1999)بود ) 
شـد  سعودي عمدتاً از ایاالت متحده امریکـا و فرانسـه تـأمین مـی    

داد اي را نمی هاي منطقه گاه به عربستان توان رقابت با قدرت
رسد و توان حمل کالهک جنگـی   کیلومتر می 3500ها که بردشان به 
عربستان از انحصار تسلیحات غربی، ایـن   ۀزرادخانبر خروج  مگاتنی را دارند، عالوه

عنوان یک قدرت نظامی قابل توجه در منطقه مطرح شد کشور به
با اشغال کویت از سوي عراق، عربستان سـعودي  . بود 1991مسئله دیگر جنگ 

ینی یافت که توان دفع آن را نداشتخود را در برابر خطر سهمگ
بر اعزام نیروهاي امریکایی بـه خـاك سـعودي موافقـت      متحده مبنی تقاضاي ایاالت

پس از آزادسازي کویت، تقویت ارتش سعودي به یکی از اولویت
دو ماه پس از جنگ خلیج فارس، در آوریـل  . نخبگان حاکم بر این کشور تبدیل شد

بر گسترش نیروي زمین حکومت سعودي اعالم کرد تصمیمی مبنی
تـري در برابـر تهدیـد    ده است تا بازدارندگی قابـل قبـول  

1990 ۀبراساس این تصمیم در طول ده. وجود آورد پادشاهی به
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هاي عربستان در این زمینـه   فعالیت
سعودي در زمینـ 

ترین تسلیحات از منابع متعدد  مدرن
همواره جزء رتبه

کشور همچنین از نظر میزان سرمایه
 363به 

1419 :361
کشور را به خود اختصاص

عربستان
درمجموع 

سعودي 
دو مسئل

ســعودي شــکل داد، خریــد موشــک
)1991 (

سعودي عمدتاً از ایاالت متحده امریکـا و فرانسـه تـأمین مـی    
گاه به عربستان توان رقابت با قدرت هیچ

ها که بردشان به  موشک
مگاتنی را دارند، عالوه

کشور به
مسئله دیگر جنگ 

خود را در برابر خطر سهمگ
تقاضاي ایاالت

پس از آزادسازي کویت، تقویت ارتش سعودي به یکی از اولویت. کرد
نخبگان حاکم بر این کشور تبدیل شد

حکومت سعودي اعالم کرد تصمیمی مبنی 1991
ده است تا بازدارندگی قابـل قبـول  شاتخاد 

پادشاهی به
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(Global Security.  
. ارتش عربسـتان سـعودي بـود   

در حال حاضر ارتش عربستان سعودي از چهار بخش نیروي هوایی، نیروي دریایی، 
و مجموع نیروهاي مسلح سعودي در 

M1A   و آبرامـزM1A2 
(See Henry B. Gonzalez 

ایـن نیروهـا از دو تیـپ زرهـی شـمال و جنـوب تشـکیل        
یـل  هاي زمین به هواي کروت

(Global Security, 2010 
شود درمجمـوع از   نیروي دریایی پادشاهی که به دو ناوگان شرقی و غربی تقسیم می
الـدفاع السـعودیه،    ةوزار

 F15هـاي   ي نیـز عمـدتاً از جنگنـده   
انـد   فروند هواپیماي آواکس تشکیل شده

عربستان سعودي همواره تالش کرده است ضمن تقویـت تـوان نظـامی خـود،     
لـذا یکـی از   . را جلب کنـد 

هـاي   هـا و پروتکـل   ملحـق شـدن بـه کنوانسـیون    
در راسـتاي اعتمادسـازي   

ژنو کـه   1925به پروتکل 
کنـد پیوسـت و در مـارس    
هـاي فراوانـی در مـورد اهـداف     
المللـی بـه پیمـان منـع     

  
عربستان سعودي کمـک کـرده اسـت ضـمن تقویـت      

امعـه  جگونه واکنش جدي از سوي 

(Global Security, 2010شد  مجموع نیروهاي نظامی عربستان سعودي اضافه می

ارتش عربسـتان سـعودي بـود    ۀشاهد پیشرفت و توسع 2000و  1990 ۀدو ده
در حال حاضر ارتش عربستان سعودي از چهار بخش نیروي هوایی، نیروي دریایی، 

و مجموع نیروهاي مسلح سعودي در  شود میتشکیل نیروي زمینی و گارد پادشاهی 
  .)4 جدول(هزار نفر بوده است  225، 2007

A1 هـاي آبرامـز   ان مسـلح بـه تانـک   نیروي زمینـی عربسـت  

 See Henry B. Gonzalez). است) فرانسوي( AMX-30هاي  و همچنین تانک) امریکایی

Convention Center         ایـن نیروهـا از دو تیـپ زرهـی شـمال و جنـوب تشـکیل
هاي زمین به هواي کروت توپخانه ضدهوایی ارتش سعودي شامل موشک. شوند

(2010 .هـاي قابـل حمـل رداي اسـت     و اسـتینگر و موشـک  

نیروي دریایی پادشاهی که به دو ناوگان شرقی و غربی تقسیم می
وزار(. شود تشکیل میدار دریایی  تفنگ 3000نیرو و نیز  

ي نیـز عمـدتاً از جنگنـده   هاي نیروي هوایی ارتش سـعود  جنگنده
فروند هواپیماي آواکس تشکیل شده 5تورنادو و یوروفایتر تایفون تشکیل و نیز 

  .)362: 1419العتیبی، 
عربستان سعودي همواره تالش کرده است ضمن تقویـت تـوان نظـامی خـود،     

را جلب کنـد ) تسلیحات ةعمدفروشندگان (هاي جهانی  قدرت
ملحـق شـدن بـه کنوانسـیون     هاي سعودي در این زمینه

در راسـتاي اعتمادسـازي   المللـی،   ارچوب هنجارهـاي بـین  هالمللی و عمل در چ
به پروتکل  1960 ۀدر این راستا عربستان سعودي در اواخر ده

کنـد پیوسـت و در مـارس     تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک را تحریم مـی  استفاده از
هـاي فراوانـی در مـورد اهـداف      که نگرانـی ـ  CSS2هاي  پس از خرید موشک

المللـی بـه پیمـان منـع      برانگیخت ـ براي جلب اعتماد جامعه بـین  ر غرب سعودي د
  .(See Shoham, 1999)پیوست  (NPT)اي  گسترش تسلیحات هسته

عربستان سعودي کمـک کـرده اسـت ضـمن تقویـت       اتخاذ چنین رویکردي به
گونه واکنش جدي از سوي  ترین تسلیحات، با هیچ ارتش خود و خرید مدرن
  .اي مواجه نشود هاي منطقه المللی و حتی قدرت

  

  

مجموع نیروهاي نظامی عربستان سعودي اضافه می
دو ده

در حال حاضر ارتش عربستان سعودي از چهار بخش نیروي هوایی، نیروي دریایی، 
نیروي زمینی و گارد پادشاهی 

2007سال 
نیروي زمینـی عربسـت  

امریکایی(
Convention Center, 2009)

شوند می
(SAM)   و اسـتینگر و موشـک

نیروي دریایی پادشاهی که به دو ناوگان شرقی و غربی تقسیم می
12500 
جنگنده )2010

تورنادو و یوروفایتر تایفون تشکیل و نیز 
العتیبی، (

عربستان سعودي همواره تالش کرده است ضمن تقویـت تـوان نظـامی خـود،     
قدرت اعتماد
هاي سعودي در این زمینه سیاست

المللی و عمل در چ بین
در این راستا عربستان سعودي در اواخر ده. است

استفاده از
پس از خرید موشک 1988

سعودي د
گسترش تسلیحات هسته

اتخاذ چنین رویکردي به
ارتش خود و خرید مدرن

المللی و حتی قدرت بین



. تـر شـد   گتدریج پررن
کنـد کـه جهـان عـرب پـس از      

وي در این دوره  ۀزیرا به گفت
و وادار سـاختن دیگـران بـه پـذیرش آن را پیـدا      
تحـت تـأثیر سـه عامـلِ     
گیــري در منطقــه، نــوعی 
از نظر وي عربستان سـعودي رهبـري   

(   
رهبران پیشین جهان جایگاه 

عربستان سعودي با اسـتفاده از دیپلماسـی نفتـی و نیـز     
درواقع امکانات مالی فراوان در کنـار توجـه بـه محـذورات و     

درت بـر  المللـی و نیـز سـاختار داخلـیِ قـ     
ترین عوامـل تقویـت جایگـاه سیاسـی ایـن      
اند که توان درك تحوالت 
سـعودي و توجـه بـه    

ن نگرشی عربسـتان  چنی
المللی خود را در سه محـور شـوراي   

  .همکاري خلیج فارس، کشورهاي عربی و کشورهاي اسالمی تقویت کند
نخسـت محوریـت   : ها به خلیج فارس مبتنی بر دو عامل اسـت 

قـع ایـن نگـرش متـأثر از     
هاي سیاسی، تاریخ و سـاختارهاي اجتمـاعی و فرهنگـی و نیـز زبـان      

 ۀمحوریت خلـیج فـارس در اندیشـ   
امنیتـی و یـا    استراتژیک سعودي بدان معناست که پادشاهی عربستان هرگونه تهدیـد 
هاي حـاکم بـر    تروریستی علیه هریک از کشورهاي عضو شوراي همکاري و یا نظام

. اهمیت عربستان سعودي براي شوراي همکاري خلیج فارس اسـت 

  سیاسی ۀ
تدریج پررن اي عربستان سعودي به با افول ناسیونالیسم عربی، نقش منطقه

کنـد کـه جهـان عـرب پـس از       نگار مصري بیـان مـی   روزنامه ،محمد حسنین هیکل
زیرا به گفت. شد) یۀالسعود لحقبۀا(» سعودي ةدور«ناصریسم، وارد 

و وادار سـاختن دیگـران بـه پـذیرش آن را پیـدا       رهبران سعودي توان انتخاب بازي
تحـت تـأثیر سـه عامـلِ      گوید میغسان سالمه نیز  )655-56 :1980، مۀسال(

گیــري در منطقــه، نــوعی  قــدرت مــالی، حرکــت در مماشــات بــا غــرب و قــدرت
از نظر وي عربستان سـعودي رهبـري   . در منطقه بروز کرده است» امپریالیسم فرعی

)674-77: 1980، مۀسال(. کشد این امپریالیسم فرعی را یدك می
جایگاه یر شاهد تنزل روزافزون اخ ۀترتیب در سه ده بدین

عربستان سعودي با اسـتفاده از دیپلماسـی نفتـی و نیـز      ةگیري فزایند عرب و قدرت
درواقع امکانات مالی فراوان در کنـار توجـه بـه محـذورات و     . اتحاد با غرب هستیم

المللـی و نیـز سـاختار داخلـیِ قـ      اي و بین هایی که محیط منطقه محدودیت
ترین عوامـل تقویـت جایگـاه سیاسـی ایـن       مهم ،کنند دیپلماسی عربستان تحمیل می

اند که توان درك تحوالت  نخبگان حاکم بر عربستان سعودي نشان داده. است
سـعودي و توجـه بـه     ۀهاي درون جامعـ  پیرامونی و نیز انطباق دادن آنها با دگرگونی

چنی ۀدر سای. را دارند هاي ساختاري در هر دو محیط محدودیت
المللی خود را در سه محـور شـوراي    اي و بین است جایگاه منطقه همواره در تالش

همکاري خلیج فارس، کشورهاي عربی و کشورهاي اسالمی تقویت کند
ها به خلیج فارس مبتنی بر دو عامل اسـت  نگرش سعودي

قـع ایـن نگـرش متـأثر از     دروا. ودي استخلیج فارس در سیاست خارجی سع
هاي سیاسی، تاریخ و سـاختارهاي اجتمـاعی و فرهنگـی و نیـز زبـان       مشابهت نظام

محوریت خلـیج فـارس در اندیشـ   . مشترك این کشورها با عربستان سعودي است
استراتژیک سعودي بدان معناست که پادشاهی عربستان هرگونه تهدیـد 
تروریستی علیه هریک از کشورهاي عضو شوراي همکاري و یا نظام

  .کند آنها را تهدیدي علیه امنیت ملی خود تلقی می
اهمیت عربستان سعودي براي شوراي همکاري خلیج فارس اسـت  ،عامل دوم
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ۀعرص. 6
با افول ناسیونالیسم عربی، نقش منطقه

محمد حسنین هیکل
ناصریسم، وارد 

رهبران سعودي توان انتخاب بازي
(. کردند

قــدرت مــالی، حرکــت در مماشــات بــا غــرب و قــدرت
امپریالیسم فرعی«

این امپریالیسم فرعی را یدك می
بدین

عرب و قدرت
اتحاد با غرب هستیم

محدودیت
دیپلماسی عربستان تحمیل می

استکشور 
پیرامونی و نیز انطباق دادن آنها با دگرگونی

محدودیت
همواره در تالش

همکاري خلیج فارس، کشورهاي عربی و کشورهاي اسالمی تقویت کند
نگرش سعودي

خلیج فارس در سیاست خارجی سع ةدایر
مشابهت نظام

مشترك این کشورها با عربستان سعودي است
استراتژیک سعودي بدان معناست که پادشاهی عربستان هرگونه تهدیـد 
تروریستی علیه هریک از کشورهاي عضو شوراي همکاري و یا نظام

آنها را تهدیدي علیه امنیت ملی خود تلقی می
عامل دوم
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رس نقـش  خلـیج فـا  
البته با مشورت بـرادران  
تحت تأثیر همین نگرش متقابل، شـوراي همکـاري تشـکیل    

darah.org(.   عربسـتان در
 هايصورت بلوك واحدي در برابر تهدید

در ایـن راسـتا   . متحـد سـازد  
 پنج سال بعـد در اجرایی شد و بازار مشترك آن 
، 2009الخلیجـی،  لمجلس التعـاون  

بین کشورهاي عضـو شـورا، عربسـتان سـعودي     
هـاي ایـن نهـاد و تعیـین     

 ۀدر دهـ را عربستان سعودي دیپلماسی بسیار فعالی 
عنـوان رهبـران    مصر بـه 

عربستان سـعودي یکـی   
امریکا به عراق بود و پس از آن تحـت تـأثیر الزامـات منـافع     

 ۀفصـل مناقشـ  و کـرد و بـراي حـل   
اعراب و اسرائیل تالش کرده و در این زمینه ابتکار صلح عربی را مطرح ساخت کـه  
در تالش غرب براي مقابله با ایـران و  

بـا   2006در سـال   متحدي قابل اعتماد مطرح بوده است،
اوضاع عراق تـالش فراوانـی کـرد،    
عمل آورد و دولت وحـدت ملـی ـ هرچنـد     

محمـود   2007ناپایدار ـ فلسـطینی پـس از اجـالس مکـه تشـکیل شـد، در مـارس         
ملـک عبـداهللا اجالسـی    

Yamani, 2008(  در سـال ،
عـالم اسـالمی برگـزار    

ـ    ۀوگوي ادیان مورد بررسی قرار گرفـت، در ژانوی
الشـیخ، متعهـد بـه پرداخـت     

خلـیج فـا   ۀدر این معنا، کشورهاي عربی کران )2008المطیري،  :به
البته با مشورت بـرادران   ـ  را در تأمین امنیت و تعیین راهکارها» تر برادر بزرگ

تحت تأثیر همین نگرش متقابل، شـوراي همکـاري تشـکیل    . اند پذیرفته ـ   تر
darah.orgالحسـینی،  (آن در عربستان سعودي قرار گرفـت   شد و مقرّ

صورت بلوك واحدي در برابر تهدید مکادي را بهتالش بوده است که شوراي ه
متحـد سـازد  ) ایران و عراق(اي  امنیتی و دیگر مدعیان قدرت منطقه

اجرایی شد و بازار مشترك آن  2003 ۀاتحاد گمرکی شورا از ژانوی
لمجلس التعـاون   مۀالعا نۀاألما(کار خود را آغاز کرد  2008

بین کشورهاي عضـو شـورا، عربسـتان سـعودي      ها رغم بروز برخی اختالف
هـاي ایـن نهـاد و تعیـین      دهـی بـه سیاسـت    همچنان محوریـت خـود را در جهـت   
  .راهبردهاي کالن آن حفظ کرده است

عربستان سعودي دیپلماسی بسیار فعالی  ،کشورهاي عربی ۀدر عرص
مصر بـه  همراه باتا آنجا که این کشور  ؛اخیر به نمایش گذاشته است

عربستان سـعودي یکـی   . دهند جهت می رب به خطوط کلی دیپلماسی عربی
امریکا به عراق بود و پس از آن تحـت تـأثیر الزامـات منـافع      ۀاز حامیان اصلی حمل

کـرد و بـراي حـل   انی ملی خویش، از عراق باثبات و یکپارچه پشتیب
اعراب و اسرائیل تالش کرده و در این زمینه ابتکار صلح عربی را مطرح ساخت کـه  

در تالش غرب براي مقابله با ایـران و   بتکار صلح امیر عبداهللا بوده است ودر اصل ا
متحدي قابل اعتماد مطرح بوده است،عنوان  اي آن به هسته

اوضاع عراق تـالش فراوانـی کـرد،    بیت عراق براي تث ۀعوت از علماي سنی و شیع
عمل آورد و دولت وحـدت ملـی ـ هرچنـد      ها دعوت به از فلسطینی 2007 ۀ

ناپایدار ـ فلسـطینی پـس از اجـالس مکـه تشـکیل شـد، در مـارس         
ملـک عبـداهللا اجالسـی    نژاد در ریاض با ملک عبداهللا دیدار کرد، در آوریـل  

2008(سازي ابتکار صلح عربی در ریـاض تشـکیل داد    براي فعال

عـالم اسـالمی برگـزار     400ملک عبداهللا کنفرانسی در مکه با حضور بـیش از  
ـ   گفت ةکرد که در آن امکان و آیند وگوي ادیان مورد بررسی قرار گرفـت، در ژانوی

الشـیخ، متعهـد بـه پرداخـت      انس بازسـازي غـزه در شـرم   با شرکت در کنفـر 

  

  

به. ك.ر(
برادر بزرگ«برتر 

تر کوچک
شد و مقرّ

تالش بوده است که شوراي ه
امنیتی و دیگر مدعیان قدرت منطقه

اتحاد گمرکی شورا از ژانوی
2008 ۀژانوی

رغم بروز برخی اختالف به .)23
همچنان محوریـت خـود را در جهـت   
راهبردهاي کالن آن حفظ کرده است

در عرص
اخیر به نمایش گذاشته است

رب به خطوط کلی دیپلماسی عربیجهان ع
از حامیان اصلی حمل

ملی خویش، از عراق باثبات و یکپارچه پشتیب
اعراب و اسرائیل تالش کرده و در این زمینه ابتکار صلح عربی را مطرح ساخت کـه  

در اصل ا
هسته ۀبرنام
عوت از علماي سنی و شیعد

ۀدر فوری
ناپایدار ـ فلسـطینی پـس از اجـالس مکـه تشـکیل شـد، در مـارس         

نژاد در ریاض با ملک عبداهللا دیدار کرد، در آوریـل   احمدي
براي فعال

ملک عبداهللا کنفرانسی در مکه با حضور بـیش از   2008
کرد که در آن امکان و آیند

با شرکت در کنفـر  2009



براي کمک به  2010و آغاز 

، خاورمیانـه  ۀپـذیر در عرصـ  
ایـن کشـور بـا    . داده است

ـ       تـر   سـنگین  ۀضعف مدعیان پیشین رهبري وحـدت عربـی، توانسـته اسـت بـه وزن
کلیـد تعامـل بـا     ت امـروزه شـاه  

در چند سال اخیر عربسـتان سـعودي و   
. اند در خاورمیانه را رهبري کرده

  .هاي پس از اشغال عراق بسیار فعال بوده است
ارچوب اسـالمی تحقـق یابـد و    

darah.or(    ایـن سـومین
کنـد و   هـاي خـود را در آن تعریـف مـی    

هاي اساسـی   دین یکی از پایه
نخسـت  : این امر دو دلیـل دارد 

یـک  سعود توانستند از 
اي کوچک به یک پادشاهی بزرگ و ثروتمنـد برسـند؛ دومـین دلیـل     

حسـاب   عربستان سعودي از نظر جغرافیایی قلب جهان اسالم بـه 
. گیـرد  ترین اماکن اسالمی را دربر مـی 

اند عربسـتان   تاریخی سبب شده
عربسـتان  . ا کنـد اي بـین کشـورهاي اسـالمی پیـد    

 1970این کشور در سال 
تصـمیم بـه   در آن کـه  
2010(.   

حـرمین   ۀهـایی چـون توسـع   
: بـه . ك.ر(هـاي اقتصـادي و مـالی گسـترده بـه کشـورهاي اسـالمی        

هاي مسـلمان، اعتبـاري در بـین مسـلمانان جهـان      
و هست و این درواقع این مسئله یکی از اهداف دیپلماسی سعودي بوده 

و آغاز  2009بیشترین میزان کمک به غزه شد و در اواخر سال 
  .هاي شمال این کشور شد دولت یمن وارد جنگی با حوثی

پـذیر در عرصـ  نا عربستان سعودي عالوه بـر دیپلماسـی خسـتگی   
داده است ۀی به کشورهاي عربی ارائهاي اقتصادي قابل توجه

ـ       ضعف مدعیان پیشین رهبري وحـدت عربـی، توانسـته اسـت بـه وزن
ت امـروزه شـاه  توان گفـ  تا آنجا که می. تبدیل شود دیپلماسی عربی

در چند سال اخیر عربسـتان سـعودي و   . میانه در ریاض استکشورهاي عربی خاور
در خاورمیانه را رهبري کرده» محور اعتدال عربی«رهبري محور موسوم به 

هاي پس از اشغال عراق بسیار فعال بوده است محوري که در سال
ارچوب اسـالمی تحقـق یابـد و    هد در چاز نظر سعودي، وحدت عربی بایالبته 

darah.orgالـرواف،  (. نباید با اصول اساسی اسالم منافات داشته باشـد 

هـاي خـود را در آن تعریـف مـی     محوري است که عربستان سعودي سیاست
دین یکی از پایه. آن ظاهر شود واره تالش کرده است در نقش رهبر

این امر دو دلیـل دارد  ؛روابط پادشاهی سعودي با کشورهاي اسالمی است
سعود توانستند از  ، آلن عبدالوهابمحمد بآنکه با پذیرش جنبش احیاي دینی 

اي کوچک به یک پادشاهی بزرگ و ثروتمنـد برسـند؛ دومـین دلیـل      حکومت منطقه
عربستان سعودي از نظر جغرافیایی قلب جهان اسالم بـه . مسئله جغرافیاست

ترین اماکن اسالمی را دربر مـی  یعنی مقدس ه،و مدین هآید زیرا دو شهر مک
تاریخی سبب شده ۀاین موقعیت جغرافیایی و سابق )38 :1994ب، 

اي بـین کشـورهاي اسـالمی پیـد     سعودي جایگاه جغرافیـایی ویـژه  
این کشور در سال . استسس سازمان کنفرانس اسالمی سعودي از اعضاي مؤ

کـه   ین کنفرانس اسالمی وزراي خارجه در جده بودنخست
2010المؤتمر اإلسالمی،  منظمۀ(اي در جده گرفتند  ایجاد دبیرخانه

هـایی چـون توسـع    عربستان سعودي توانسته است از طریق فعالیـت 
هـاي اقتصـادي و مـالی گسـترده بـه کشـورهاي اسـالمی         شریفین، کمک

هاي مسـلمان، اعتبـاري در بـین مسـلمانان جهـان       و کمک به اقلیت )1422الفضیل، 
درواقع این مسئله یکی از اهداف دیپلماسی سعودي بوده  .کسب کند
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بیشترین میزان کمک به غزه شد و در اواخر سال 
دولت یمن وارد جنگی با حوثی

عربستان سعودي عالوه بـر دیپلماسـی خسـتگی   
هاي اقتصادي قابل توجه کمک

ـ       ضعف مدعیان پیشین رهبري وحـدت عربـی، توانسـته اسـت بـه وزن
دیپلماسی عربی

کشورهاي عربی خاور
رهبري محور موسوم به مصر 

محوري که در سال
البته 

نباید با اصول اساسی اسالم منافات داشته باشـد 
محوري است که عربستان سعودي سیاست

واره تالش کرده است در نقش رهبرهم
روابط پادشاهی سعودي با کشورهاي اسالمی است

آنکه با پذیرش جنبش احیاي دینی 
حکومت منطقه

مسئله جغرافیاست
آید زیرا دو شهر مک می

ب، بادی(
سعودي جایگاه جغرافیـایی ویـژه  

سعودي از اعضاي مؤ
نخستپذیراي 

ایجاد دبیرخانه
عربستان سعودي توانسته است از طریق فعالیـت 

شریفین، کمک
الفضیل، 
کسب کند
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.  
اي  بر سه محور فوق، عربستان سعودي همواره توجـه و حساسـیت ویـژه   

که آن را در اتحاد با غـرب تعریـف کـرده    
المللیِ توان دیپلماتیک و اقتصادي خود براي فایق آمدن بر 

تـا حـد   لذا همواره در تالش بوده روابط بـا غـرب را   
سـپتامبر و تـأثیر    11ر این زمینه اشاره به حـوادث  

هاي این کشور براي فـایق آمـدن بـر    
  .است

 بسـیاري از عربسـتان را مخـدوش کـرد زیـرا     
عربستانی بودند و درواقـع یکـی از اهـداف    

ـ   ها براي انجام این عملیات، ضربه زدن به روابط ریـاض 
پس از این حادثه فشارهاي زیادي به عربسـتان در وراي اتهـام   

تهدید و فشار  در نتیجۀ
هـا در   سـعودي بازرسـی  

بـار تعـدادي از شـاهزادگان بـزرگ     
 ۀهـاي خـود در زمینـ   

عـالوه   بـه  )108 :2009
هـایی بـراي تقسـیم پادشـاهی     

تـرین روابـط    درواقع این دوره شـاهد تیـره  

زدایـی از خـود    فتن سیاستی تعاملی به اتهـام 
ابتدا روابط خود با طالبان را قطع کرده، از جنگ امریکا علیـه ایـن کشـور    

دنـد،  علیه عـراق حمایـت کر  
در جنگ علیه تروریسم خود را متحد غرب اعالم کردنـد و عملیـات مشـترك و یـا     

عربسـتان در  . ردي را علیه فعاالن القاعده در داخل و خارج عربستان انجام دادنـد 
 رفـع جنگ علیـه تروریسـم و نیـز    

سپتامبر و مسائل پس از آن، سعی داشت به تعامالت 

.کند ارتقاي جایگاه اسالمی خود فعالیت می ايکشور همچنان بر
بر سه محور فوق، عربستان سعودي همواره توجـه و حساسـیت ویـژه    عالوه
که آن را در اتحاد با غـرب تعریـف کـرده     ـ  المللی خود ارتقاي جایگاه بین ۀ
عد بین  المللیِ توان دیپلماتیک و اقتصادي خود براي فایق آمدن بر  دارد و از ب

لذا همواره در تالش بوده روابط بـا غـرب را   . گیرد اي بهره می رقباي منطقه
ر این زمینه اشاره به حـوادث  د. در سطح باالیی نگه دارد

هاي این کشور براي فـایق آمـدن بـر     آن بر روابط عربستان سعودي با غرب و تالش
استآن روشنگر دیپلماسی سعودي در این زمینه  منفی پیامدهاي
عربسـتان را مخـدوش کـرد زیـرا      ةشدت چهر سپتامبر به 11 ۀحادث

عربستانی بودند و درواقـع یکـی از اهـداف     ،کنندگانِ انتحاري هواپیماربایان و حمله
ها براي انجام این عملیات، ضربه زدن به روابط ریـاض  القاعده از انتخاب سعودي

پس از این حادثه فشارهاي زیادي به عربسـتان در وراي اتهـام   . نگتن بوده است
در نتیجۀري از شهروندان سعودي حمایت از تروریسم وارد شد، بسیا

بازرسـی  اي بـراي   به کشور خـود بازگشـتند، مقـررات تحقیرکننـده    
بـار تعـدادي از شـاهزادگان بـزرگ      هاي غربی وضع شـد و بـراي نخسـتین   

هـاي خـود در زمینـ    سعودي در فهرست افـراد تحـت تعقیـب کـه بایـد بـه اتهـام       
2009ابراهیم، (. گفتند، قرار گرفتند ریستی پاسخ میهاي ترو

هـایی بـراي تقسـیم پادشـاهی      طـرح  ،برخی از مراکز تحقیقـاتی و افـراد سرشـناس   
درواقع این دوره شـاهد تیـره  . تر دادند عربستان به چند کشور کوچک

  .امریکا بودـ  عربستان
فتن سیاستی تعاملی به اتهـام ها با در پیش گر در مقابل، سعودي

ابتدا روابط خود با طالبان را قطع کرده، از جنگ امریکا علیـه ایـن کشـور    . پرداختند
علیه عـراق حمایـت کر  ایاالت متحده  2003ند، از جنگ کردحمایت لجستیک 

در جنگ علیه تروریسم خود را متحد غرب اعالم کردنـد و عملیـات مشـترك و یـا     
ردي را علیه فعاالن القاعده در داخل و خارج عربستان انجام دادنـد 

جنگ علیـه تروریسـم و نیـز     ۀتالش براي رفع بدگمانی ایاالت متحده در زمین
سپتامبر و مسائل پس از آن، سعی داشت به تعامالت  11حادثۀ ناشی از  هاي

  

  

کشور همچنان بر
عالوه

ۀندر زمی
 ـ  است

رقباي منطقه
در سطح باالیی نگه دارد امکان

آن بر روابط عربستان سعودي با غرب و تالش
پیامدهاي
حادث

هواپیماربایان و حمله
القاعده از انتخاب سعودي

نگتن بوده استیواش
حمایت از تروریسم وارد شد، بسیا

به کشور خـود بازگشـتند، مقـررات تحقیرکننـده    
هاي غربی وضع شـد و بـراي نخسـتین    فرودگاه

سعودي در فهرست افـراد تحـت تعقیـب کـه بایـد بـه اتهـام       
هاي ترو فعالیت

برخی از مراکز تحقیقـاتی و افـراد سرشـناس   
عربستان به چند کشور کوچک

عربستان
در مقابل، سعودي

پرداختند
حمایت لجستیک 

در جنگ علیه تروریسم خود را متحد غرب اعالم کردنـد و عملیـات مشـترك و یـا     
ردي را علیه فعاالن القاعده در داخل و خارج عربستان انجام دادنـد منف

تالش براي رفع بدگمانی ایاالت متحده در زمین
هاي اختالف



 ۀبدهـد لـذا بـا تـالش ایـن کشـور، کمیتـ       
تأسـیس شـد کـه در    
ریـزي اسـتراتژیک بـراي    

امور بار با شرکت وزراي 
. کـرد  هایی را براي شش ماه بعـد تصـویب مـی   

ایـن کمیتـه کـه     ةهاي گسترد
دو کشور بر سر مسائل اصلی 

صی خـارج شـده   ارچوب روابط از قالب شخ

ومـت  کل و حیر قبای
اسـت  یه سکـ د دارنـد  

روابــط  یالبتــه نحــوه و چگــونگ
ـ  یرسم ـ   ونیسـ یا اپوزی

. دسـت آورد  در این زمینه بـه 
ـ  يا لهیصورت قب سـر   یب

  »ننـد ک یبـا هـم رقابـت مـ    

الخطـاب   فصـل  يد، سخن و
. ردیپـذ  یامور تحت نظارت و با اطـالع شـخص پادشـاه صـورت مـ     

 ،قـانون  ماننـد پادشاه چنانچه در تعارض با قرآن و سـنت نباشـد،   
را در دسـت   یه پادشـاه 
گـر  یعبـارت د  بـه . داد

ه قائـل بـه   کاد ادامه د
سـو و   یکاز  ين دو رهبر

بدهـد لـذا بـا تـالش ایـن کشـور، کمیتـ       ارچوبی نهادینه هخود با ایاالت متحده چ
تأسـیس شـد کـه در     2005امریکـایی در آوریـل   ـ   گوي استراتژیک سعودي

ریـزي اسـتراتژیک بـراي     و برنامـه  هـا  وفصـل اخـتالف   به حـل  کارگروهقالب شش 
بار با شرکت وزراي  این کمیته هر شش ماه یک. پرداخت می همکاري دو کشور

هایی را براي شش ماه بعـد تصـویب مـی    داد و برنامه خارجه تشکیل جلسه می
هاي گسترد با فعالیت )2006البیان المشترك للحوار اإلستراتیجی، 
دو کشور بر سر مسائل اصلی  هاي اختالف ،شد شامل تمامی ابعاد روابط دوجانبه می

ارچوب روابط از قالب شخهچو تدریج رفع شده  مورد اختالف به
 .خود گرفت صورتی نهادینه به

  محذورات
  ساختار حکومتی پیشامدرن

یله بر سایقب یک برتريبر  یمبتن يعربستان سعود یومتک
د دارنـد  أکیـ ته تکن نینظران بر ا از صاحب ياریبس. است دیگران

البتــه نحــوه و چگــونگ. چرخانــد یرا مــ یامــور ایــن پادشــاه ی،خــانوادگ
رسم يده و مبهم است و جز از مجاریچیار پیبس یخانوادگ

در این زمینه بـه  یتوان اطالعات چندان ینم ـ  آمیز است ه اغلب اغراق
صورت قب ن حالت بهیدر بهتر یخاندان پادشاه« ،مضاوي الرشید
بـا هـم رقابـت مـ     يدست گرفتن رهبر به ين گروه برایه در آن چند

Al-Rasheed(.  
د، سخن ویگو یعربستان سخن آخر را پادشاه م یدر پادشاه
امور تحت نظارت و با اطـالع شـخص پادشـاه صـورت مـ      یاست و تمام
پادشاه چنانچه در تعارض با قرآن و سـنت نباشـد،    ۀانکملو هاي

ه پادشـاه کـ خ آنیسـعود، شـ   دن آلیقدرت رسـ  با به. استاالجرا 
داد يومـت تسـرّ  کله را بـه ح یداشت قواعد و اصول حاکم بر قب

ادامه د يبدو ۀجامع ةن قاعدیاز ا يرویبه پ يسعود ینونکومت 
ن دو رهبریا کیکز عدم تفیو ن یاسیو س ینظام يرهبر کیک
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خود با ایاالت متحده چ
گوي استراتژیک سعوديو گفت

قالب شش 
همکاري دو کشور

خارجه تشکیل جلسه می
البیان المشترك للحوار اإلستراتیجی، (

شامل تمامی ابعاد روابط دوجانبه می
مورد اختالف به
صورتی نهادینه به

محذورات
ساختار حکومتی پیشامدرن .1

کنظام ح
دیگران آن بر

خــانوادگ
خانوادگ درون

ه اغلب اغراقک
مضاوي الرشیدنظر  به

ه در آن چندکاست 
)Rasheed, 2005

در پادشاه
است و تمام

هاي مانفر
االجرا  الزم

داشت قواعد و اصول حاکم بر قب
ومت کح«

کیکعدم تف
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1981: 162(.  
اي و تبدیل شدن آن به قدرت نخست منطقه 
بـا توجـه بـه سـاختار حکـومتی      

 پـیش روي آل  ةهـاي عمـد  
عمل  ایجاد تغییراتی در این ساختار به
اي در  نتوانست تحـوالت عمـده  

خ محمـد  یش يها بر آموزه
سـعود و   آل یعنـ یر 
ایـن امـر از    )162 :1998

بـه علمـاي وهـابی داد و آنهـا را بـه      
غـم  ر نفوذ علماي تندروي وهابی بـه 

یکــی از » مجلــس علمــاي بــزرگ
Pogar, 2010(.  

بـر   ، عالوه)1902از (
هـا   یه وهـاب کبار آورد چرا

دانسـتند و هرگونـه    ی
 یه مسـتلزم توبـه و حتـ   

دهد که تنها مسـئلۀ محدودکننـدة قـدرت پادشـاه،     
ه بیـان شـد تنهـا    کـ  ان

امبر یـ ه با قرآن و سنت پ
نجـا  یاسـت و در ا  ی

در  یسـتادگ یقـدرت ا 
در  ییهـا  تین امر محـدود 

1981، ةشرار( »گر استید ياز سو يا لهیو قب یخانوادگ
اي و تبدیل شدن آن به قدرت نخست منطقه  پیشبرد اصالحات در چنین جامعه

بـا توجـه بـه سـاختار حکـومتی      اي الگو بـراي سـایر جوامـع خاورمیانـه،      و جامعه
هـاي عمـد   این امر یکی از چالش. آن، بسیار دشوار است ةماند

ایجاد تغییراتی در این ساختار به برايهایی  البته ملک عبداهللا تالش. سعود است
نتوانست تحـوالت عمـده   ،کار خاندان حاکم آورد اما با مقاومت جناح محافظه

  .وردآوجود  نه به

  تندروروحانیون نفوذ 
بر آموزه یمبتن كه به نام اسالم پاکاست  يشورک يعربستان سعود

ر یاصـحاب شمشـ   یمانیپ ز همیر و نیغ شمشیبن عبدالوهاب، با ت
1998الـریس،  ( .س شـد یسـ أت یخ وهابیش آل یعنیاصحاب علم 

بـه علمـاي وهـابی داد و آنهـا را بـه       فراوانـی همان ابتداي تأسیس پادشاهی، قدرت 
نفوذ علماي تندروي وهابی بـه . کردشریک غیررسمی حکومت سعودي تبدیل 

مجلــس علمــاي بــزرگ«در حــال حاضــر . همچنــان ادامــه دارد ،
2010( ان استهاي مهم مشورتی براي پادشاه و هیئت وزیر

( ين دولت سعودیل سومکیخ در تشیاتحاد با آل ش يای
بار آورد چرا ابن سعود به يز براین یالت فراوانکفوایدي که داشت مش

یاز آن مـ  یر وهـاب ی، با تفسـ ید به اصول اسالمیز مقیپادشاه را ن
ه مسـتلزم توبـه و حتـ   کدانستند  یم یین اصول را خطاهایپادشاه برخالف ا

  .عزل پادشاه بود
دهد که تنها مسـئلۀ محدودکننـدة قـدرت پادشـاه،      نفوذ علماي وهابی نشان می

انچنـ . ویژه مذهب وهابی و علمـاي آن اسـت   سنت جامعه و به
ه با قرآن و سنت پکخواهد داشت  م قانون راکانه حکملو هاي مانفر یدرصورت

یوهـاب  يعلمـا  ةن تضاد بر عهدیص ایالبته تشخ ،در تضاد نباشد
قـدرت ا  یوهـاب  ين امر به علمایا. از اسالم مدنظر است یر وهاب

ن امر محـدود یا و در نتیجه دهد یرا م يالعنان سعود مقابل پادشاه مطلق

  

  

خانوادگ يرهبر
پیشبرد اصالحات در چنین جامعه

و جامعه
ماند عقب

سعود است
آورد اما با مقاومت جناح محافظه

نه بهاین زمی

نفوذ  .2
عربستان سعود

بن عبدالوهاب، با ت
اصحاب علم 

همان ابتداي تأسیس پادشاهی، قدرت 
شریک غیررسمی حکومت سعودي تبدیل 

،کــاهش
هاي مهم مشورتی براي پادشاه و هیئت وزیر هیئت
یاح

فوایدي که داشت مش
پادشاه را ن

پادشاه برخالف ا كتحر
عزل پادشاه بود

نفوذ علماي وهابی نشان می
سنت جامعه و به

درصورت
در تضاد نباشد

ر وهابیتفس
مقابل پادشاه مطلق



سـعودي   ۀقدرت موازي علمـاي تنـدرو کـه از نفـوذ قابـل تـوجهی در جامعـ       
هـاي بـزرگ پـیش روي آل سـعود بـراي ارتقـاي       

تدریج  نفوذ علماي وهابی هرچند از زمان تأسیس پادشاهی به
خشـن   ةپیشـبرد اصـالحات داخلـی و نیـز تـرمیم چهـر      

سپتامبر، کاهش نفـوذ دسـتگاه مـذهبی و تبـدیل آن بـه نهـادي       
البته چنین تحـولی بـا موانـع    
هاي عربستان براي مقابله بـا جنـاح تنـدرو    

که فرد پس از خانواده وفاداري خود 
گـرا   هـا هرچنـد در جوامـع کثـرت    

سـازد امـا در    ري فـرد بـه کشـور وارد نمـی    
اي در رأس حکومت آن قرار دارد و رقابت بـراي بسـط قـدرت و    
، تقسیم وفاداري بین قبیله و دولت 

ایـن  . گیرد و چه بسا در تضاد با یکدیگر انجام شود
تواند وحدت پادشـاهی را بـا   

سـعود   آل. استگرایی 
خود درآورد اما در عین حال ملت 

سعود یعنـی یکـی    مربوط به آل
سـعود جزئـی از وفـاداري بـه     

گرایـی   قبیلـه  ۀایـن نگـرش دوگانـه بـه مسـئل     
  .استضعف و یا فقدان سیاستی متقن در تعامل با این معضل 

شمار  هاي موجود در عربستان به
ه کـرد رنـگ   رود اما درآمدهاي گسترده از محل فروش نفـت ایـن چـالش را کـم    

  .ندک یجاد میرد پادشاه اکبرابر عمل
قدرت موازي علمـاي تنـدرو کـه از نفـوذ قابـل تـوجهی در جامعـ       

هـاي بـزرگ پـیش روي آل سـعود بـراي ارتقـاي        برخوردارند بالطبع یکی از چالش
نفوذ علماي وهابی هرچند از زمان تأسیس پادشاهی به. استقدرت پادشاهی 

پیشـبرد اصـالحات داخلـی و نیـز تـرمیم چهـر       کاهش یافته است اما براي
سپتامبر، کاهش نفـوذ دسـتگاه مـذهبی و تبـدیل آن بـه نهـادي        11عربستان پس از 

البته چنین تحـولی بـا موانـع    . استصرفاً فرهنگی ازجمله تحوالت ضروري داخلی 
هاي عربستان براي مقابله بـا جنـاح تنـدرو     که اندك تالش روست چنان بسیاري روبه

  .هابی به زایش تروریسم وهابی در قالب القاعده انجامید

  اي جامعه بافت قبیله
که فرد پس از خانواده وفاداري خود  نحوي به. اي است اي قبیله سعودي جامعه

هـا هرچنـد در جوامـع کثـرت     تعدد وفاداري. کند متبوعش تقدیم می ۀرا به قبیل
ري فـرد بـه کشـور وارد نمـی    ضرري به امنیت و وحدت ملی و وفادا

اي در رأس حکومت آن قرار دارد و رقابت بـراي بسـط قـدرت و     عربستان که قبیله
، تقسیم وفاداري بین قبیله و دولت استآن  ۀهاي جامع اي یکی از شاخصه نفوذ قبیله

گیرد و چه بسا در تضاد با یکدیگر انجام شود لزوماً در یک جهت صورت نمی
تواند وحدت پادشـاهی را بـا    هاي خطیري است که در بلندمدت می امر مولد شکاف
  .خطر مواجه سازد

گرایی  قبیله ۀتعامل آل سعود با مسئل ةنکته جالب در اینجا نحو
خود درآورد اما در عین حال ملت  ۀها را زیر سلط تمامی عربستانی ،گرایی با رد قبیله

مربوط به آل(وفاداري به یک قبیله، سعودي عربستان را از طریق 
سـعود جزئـی از وفـاداري بـه      نامنـد و درواقـع وفـاداري بـه آل     ، می)از قبایل نجد

ایـن نگـرش دوگانـه بـه مسـئل     . آیـد  حسـاب مـی   عربستان سعودي به
ضعف و یا فقدان سیاستی متقن در تعامل با این معضل  ةند

هاي موجود در عربستان به ترین چالش اي جامعه یکی از بزرگ بافت قبیله
رود اما درآمدهاي گسترده از محل فروش نفـت ایـن چـالش را کـم    
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برابر عمل
قدرت موازي علمـاي تنـدرو کـه از نفـوذ قابـل تـوجهی در جامعـ       

برخوردارند بالطبع یکی از چالش
قدرت پادشاهی 

کاهش یافته است اما براي
عربستان پس از 

صرفاً فرهنگی ازجمله تحوالت ضروري داخلی 
بسیاري روبه

هابی به زایش تروریسم وهابی در قالب القاعده انجامیدو

بافت قبیله .3
سعودي جامعه ۀجامع

را به قبیل
ضرري به امنیت و وحدت ملی و وفادا

عربستان که قبیله
نفوذ قبیله

لزوماً در یک جهت صورت نمی
امر مولد شکاف
خطر مواجه سازد

نکته جالب در اینجا نحو
با رد قبیله

عربستان را از طریق 
از قبایل نجد

عربستان سعودي به
ندده   نشان

بافت قبیله
رود اما درآمدهاي گسترده از محل فروش نفـت ایـن چـالش را کـم     می
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و  نیسـت معنـاي از میـان رفـتن آن    
احتمـال گسـترش آن   

ـ   يدرآمـدها  کمـ ک اب
ـ  امـا  . نـد ک ین مـ یمأرا ت
.  

هـزار نفـر    225که پیشـتر بیـان شـد بـه     
خالـد بـن   و  امیـر سـلطان  

تـرین   انـد پیشـرفته   ، وزیر دفاع و معاون وزیر دفاع، همـواره در تـالش بـوده   
رغـم   اما ارتش عربستان بـه 

موارد فوق دچار دو نقص عمده در قیاس با ارتش دیگر کشورهاي توانمنـد از نظـر   

هاي گزافی که عربسـتان عمومـاً بـراي جـذب     
بـل  کنـد و بـا وجـود درآمـدهاي قا    

یابد، شهروندان عربستانی عمـدتاً  
کـه ارتـش    نحـوي  ورزنـد، بـه  

عربستان همواره دچار کمبود نیروهاي بومی بوده است و ناچار به استخدام نیروهاي 
هرچند آمـار دقیقـی وجـود    

هـا و   کـاري در ایـن زمینـه دارد، امـا گـزارش     
شود حاکی از وجود اکثریتی غیرعربستانی در ارتـش  

عمدتاً (و نیروهاي مسلح سعودي است، اکثریتی که اغلب از کشورهاي جنوب آسیا 
براي دسـتیابی بـه منبـع درآمـدي مناسـب بـه ارتـش عربسـتان پیوسـته و          
توان ارتش عربستان را ارتشی غیرملـی نامیـد کـه تبـدیل     

. نبـرد اسـت   ۀب ـ نکته دیگر بحث پتانسیل و توان ارتـش عربسـتان در صـحن    
نویسد، صرف تعـداد نیروهـا تصـویري نادرسـت از     

معنـاي از میـان رفـتن آن     وجـه بـه   هـیچ  رنـگ شـدن آن بـه    البته کم
احتمـال گسـترش آن    ،نشودحلی اساسی براي این مشکل اندیشیده  که راه درصورتی

ـ تـاکنون   سـعود  آل. در آینده چندان دور از انتظار نخواهد بود ب
ـ  یپردازد و ثبات داخل یم» تید مشروعیخر«به  یهنگفت نفت را ت

.ثبات مبتنی بر ثروت نفتی همچون خود نفت بادوام نخواهد بود

  ارتش
که پیشـتر بیـان شـد بـه      تعداد کل نیروهاي مسلح عربستان، همچنان

امیـر سـلطان  اي است و  این ارتش مجهز به تسلیحات پیشرفته. 
، وزیر دفاع و معاون وزیر دفاع، همـواره در تـالش بـوده   

اما ارتش عربستان بـه . رك ببینندتسلیحات قابل دستیابی را براي این ارتش تدا
موارد فوق دچار دو نقص عمده در قیاس با ارتش دیگر کشورهاي توانمنـد از نظـر   

  :نظامی در منطقه است
هاي گزافی که عربسـتان عمومـاً بـراي جـذب      رغم هزینه الف ـ نخست آنکه به 

کنـد و بـا وجـود درآمـدهاي قا     نیروهاي بومی در ارتش و نیروهاي مسـلح مـی  
یابد، شهروندان عربستانی عمـدتاً   توجهی که به پرسنل نیروهاي نظامی اختصاص می

ورزنـد، بـه   از ورود به ارتش و گزیدن زندگی نظامی اجتناب مـی 
عربستان همواره دچار کمبود نیروهاي بومی بوده است و ناچار به استخدام نیروهاي 

هرچند آمـار دقیقـی وجـود    . داخته استغیرعربستانی براي خدمت در این کشور پر
کـاري در ایـن زمینـه دارد، امـا گـزارش      ندارد و دولت همواره سعی در پنهـان 

شود حاکی از وجود اکثریتی غیرعربستانی در ارتـش   اخباري که گاه به گاه منتشر می
و نیروهاي مسلح سعودي است، اکثریتی که اغلب از کشورهاي جنوب آسیا 

براي دسـتیابی بـه منبـع درآمـدي مناسـب بـه ارتـش عربسـتان پیوسـته و          ) 
توان ارتش عربستان را ارتشی غیرملـی نامیـد کـه تبـدیل      ترتیب می بدین. پیوندند

  .مدت میسر نیست کردن آن به ارتشی ملی در کوتاه
ب ـ نکته دیگر بحث پتانسیل و توان ارتـش عربسـتان در صـحن    

نویسد، صرف تعـداد نیروهـا تصـویري نادرسـت از      می آنتونی کردسمن که 

  

  

البته کم. است
درصورتی

در آینده چندان دور از انتظار نخواهد بود
هنگفت نفت

ثبات مبتنی بر ثروت نفتی همچون خود نفت بادوام نخواهد بود

ارتش. 4
تعداد کل نیروهاي مسلح عربستان، همچنان

. رسد می
، وزیر دفاع و معاون وزیر دفاع، همـواره در تـالش بـوده   سلطان

تسلیحات قابل دستیابی را براي این ارتش تدا
موارد فوق دچار دو نقص عمده در قیاس با ارتش دیگر کشورهاي توانمنـد از نظـر   

نظامی در منطقه است
الف ـ نخست آنکه به 

نیروهاي بومی در ارتش و نیروهاي مسـلح مـی  
توجهی که به پرسنل نیروهاي نظامی اختصاص می

از ورود به ارتش و گزیدن زندگی نظامی اجتناب مـی 
عربستان همواره دچار کمبود نیروهاي بومی بوده است و ناچار به استخدام نیروهاي 

غیرعربستانی براي خدمت در این کشور پر
ندارد و دولت همواره سعی در پنهـان 

اخباري که گاه به گاه منتشر می
و نیروهاي مسلح سعودي است، اکثریتی که اغلب از کشورهاي جنوب آسیا 

) انپاکست
پیوندند می

کردن آن به ارتشی ملی در کوتاه
ب ـ نکته دیگر بحث پتانسیل و توان ارتـش عربسـتان در صـحن    

که همچنان



ها در جنگ ارائـه   سطح تالش کشورها براي ارتقاي نیروي نظامی و توانمندي ارتش
در بررسی وضعیت ارتش عربستان توجه بـه ایـن نکتـه    

گـی جـدي نشـده    ضروري است که این کشور از حدود هشتاد سال گذشته وارد جن
است و تمامی فعالیت نظامی آن به مبارزه بـا تروریسـم و زدوخوردهـاي مـرزي بـا      
لذا با توجه به فقدان تجربه، ارتش سعودي از تـوان و  

ایـن نکتـه را بـا    . عیار برخوردار اسـت 
خـوبی   تـوان بـه   یري ارتـش سـعودي در آن مـی   

هرچند عربستان تاکنون تالش کرده است با توجه بـه ضـعف قـدرت نظـامی،     
اي و بـین المللـی را بـر منـابع     
اما روشن است که تبدیل شدن بـه قـدرت   
عدي منطقه مسـتلزم ایجـاد تغییـرات اساسـی در نیروهـاي مسـلح سـعودي و         ارب

سپتامبر در ابتدا عربستان را در الك دفاعی فرو برد، امـا پـس از   
هـاي   آن، درگیري عراق در بحران داخلی و حتـی مهـاجرت بسـیاري از تروریسـت    

اي ایران با غـرب، بـه   
گرفتـه   هاي صورت بررسی دگرگونی

در موقعیت اجتماعی، نظامی و سیاسی عربستان سعودي و نیـز جایگـاه منحصـر بـه     
ر و تـرین میـزان ذخـای   
اي و  نفــت، گویــاي دگرگــونی چشــمگیري در موقعیــت منطقــه

عظـیم شـهر صـنعتی    
 یـژه و گرفته در وضـعیت اجتمـاعی عربسـتان بـه    

وضعیت زنان و جایگاه علماي دینی، افـزایش قـدرت نظـامی از طریـق خریـدهاي      
تسلیحاتی عمده و افزایش پرسنل نظامی نیروهاي مسلح سعودي، و در پیش گـرفتن  

سطح تالش کشورها براي ارتقاي نیروي نظامی و توانمندي ارتش
)Cordesman, 2005( .    در بررسی وضعیت ارتش عربستان توجه بـه ایـن نکتـه

ضروري است که این کشور از حدود هشتاد سال گذشته وارد جن
است و تمامی فعالیت نظامی آن به مبارزه بـا تروریسـم و زدوخوردهـاي مـرزي بـا      

لذا با توجه به فقدان تجربه، ارتش سعودي از تـوان و  . همسایگان محدود بوده است
عیار برخوردار اسـت  یک جنگ تمام ةشایستگی ناچیزي براي ادار

یري ارتـش سـعودي در آن مـی   نگاهی گذرا به جنگ صعده و درگ
.  

هرچند عربستان تاکنون تالش کرده است با توجه بـه ضـعف قـدرت نظـامی،     
اي و بـین المللـی را بـر منـابع      پرستیژ و اثرگذاري جهانی خود بر بـازیگران منطقـه  

اما روشن است که تبدیل شدن بـه قـدرت    )Dawisha, 2006(اش بنا نهد  مالی 
عدي منطقه مسـتلزم ایجـاد تغییـرات اساسـی در نیروهـاي مسـلح سـعودي و         ارب

  .سازي و کارآمد ساختن پرسنل آن است

  گیري
سپتامبر در ابتدا عربستان را در الك دفاعی فرو برد، امـا پـس از    11هرچند حوادث 

آن، درگیري عراق در بحران داخلی و حتـی مهـاجرت بسـیاري از تروریسـت    
اي ایران با غـرب، بـه    هسته ۀالقاعده از عربستان به این کشور و همچنین آغاز مناقش

بررسی دگرگونی. مشغول شدن دو رقیب عربستان انجامیده است
در موقعیت اجتماعی، نظامی و سیاسی عربستان سعودي و نیـز جایگـاه منحصـر بـه     

تـرین میـزان ذخـای    بـزرگ  ةارنـد عنـوان د  فرد پادشاهی در بازار جهانی نفـت بـه  
نفــت، گویــاي دگرگــونی چشــمگیري در موقعیــت منطقــه ةعمــد ةتولیدکننــد

  .استالمللی پادشاهی عربستان 
عظـیم شـهر صـنعتی     ةتأسیس مراکز صنعتی ینبع و جبیل و آغاز عملیات پروژ

گرفته در وضـعیت اجتمـاعی عربسـتان بـه     هاي صورت ملک عبداهللا، دگرگونی
وضعیت زنان و جایگاه علماي دینی، افـزایش قـدرت نظـامی از طریـق خریـدهاي      
تسلیحاتی عمده و افزایش پرسنل نظامی نیروهاي مسلح سعودي، و در پیش گـرفتن  
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سطح تالش کشورها براي ارتقاي نیروي نظامی و توانمندي ارتش
دهد  می

ضروري است که این کشور از حدود هشتاد سال گذشته وارد جن
است و تمامی فعالیت نظامی آن به مبارزه بـا تروریسـم و زدوخوردهـاي مـرزي بـا      

همسایگان محدود بوده است
شایستگی ناچیزي براي ادار

نگاهی گذرا به جنگ صعده و درگ
.دریافت

هرچند عربستان تاکنون تالش کرده است با توجه بـه ضـعف قـدرت نظـامی،     
پرستیژ و اثرگذاري جهانی خود بر بـازیگران منطقـه  

 ةگسترد
عدي منطقه مسـتلزم ایجـاد تغییـرات اساسـی در نیروهـاي مسـلح سـعودي و        چه ارب

سازي و کارآمد ساختن پرسنل آن است بومی

گیري نتیجه
هرچند حوادث 

آن، درگیري عراق در بحران داخلی و حتـی مهـاجرت بسـیاري از تروریسـت    
القاعده از عربستان به این کشور و همچنین آغاز مناقش

مشغول شدن دو رقیب عربستان انجامیده است
در موقعیت اجتماعی، نظامی و سیاسی عربستان سعودي و نیـز جایگـاه منحصـر بـه     

فرد پادشاهی در بازار جهانی نفـت بـه  
تولیدکننــد

المللی پادشاهی عربستان  بین
تأسیس مراکز صنعتی ینبع و جبیل و آغاز عملیات پروژ

ملک عبداهللا، دگرگونی
وضعیت زنان و جایگاه علماي دینی، افـزایش قـدرت نظـامی از طریـق خریـدهاي      
تسلیحاتی عمده و افزایش پرسنل نظامی نیروهاي مسلح سعودي، و در پیش گـرفتن  
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هـاي   آفرینـی در عرصـه  
 ۀپادشـاهی سـعودي در زمینـ   

دهد که رقیـب اصـلی ایـران در    
هـا   ت و تواناییاکاناي برخوردار بوده و از این ام

  .گیرد خوبی بهره گرفته و می
هـا در   هـاي عربسـتان سـعودي در سـایر زمینـه     

. گیري دووجهیِ این کشـور اسـت  
 ةپادشاهی سعودي نخست جویاي افزایش قدرت و به فعل درآوردن امکانـات بـالقو  

و بـا   گرفـت رار هاي متعددي است که در این پژوهش مورد بررسی ق
هایی در ایـن جهـت   
هـاي بیشـتر در ایـن    

وجه دوم سیاست . هاي خود را گسترش و سرعت بیشتري داده است
 ةخاورمیانــه در عــین کــاهش حــدت و گســتر 

که احتماالً بر جایگـاه  
هاي اخیـر شـاهد آن   
ها از سوي آن پیگیـري  
شد، جاي خود را به سیاست تثبیت وضع موجـود بـه سـود افـزایش روزافـزون      

مانــده در  قــدرت ســعودي و درنتیجــه فاصــله گــرفتن ایــن کشــور از رقبــاي بــاقی 

رغم داشتن مقدورات فراوان و گسترش آنهـا  
اي و  اي بـراي ارتقـاي جایگـاه منطقـه    

هـا را در چهـار محـور در ایـن     
اساسـی در ایـن زمینـه آن اسـت کـه مرتفـع سـاختن        

ذاري و گـ  رسـد و تنهـا بـا سـرمایه    
. تواند برخی از این چـالش را مرتفـع سـازد   

ساختار حکومتی که طبعـاً بـه کـاهش اختیـارات آل سـعود      
رغـم وجـود    لـذا بـه  . 

آفرینـی در عرصـه   جهان عـرب و نقـش   ةمسائل عمد ۀدیپلماسی فعال در زمین
پادشـاهی سـعودي در زمینـ    المللی، در کنار جایگاه منحصر بـه فـرد   اسالمی و بین

دهد که رقیـب اصـلی ایـران در     داشتن ذخایر و ظرفیت تولید باال، جملگی نشان می
اي برخوردار بوده و از این ام ردهعربی از امکانات گست ۀخاورمیان

خوبی بهره گرفته و می المللی خود به اي و بین براي ارتقاي جایگاه منطقه
هـاي عربسـتان سـعودي در سـایر زمینـه      کات دیپلماتیک و فعالیـت تحر

گیري دووجهیِ این کشـور اسـت   گویاي جهتگیري از امکانات فوق،  هراستاي بهر
پادشاهی سعودي نخست جویاي افزایش قدرت و به فعل درآوردن امکانـات بـالقو  

هاي متعددي است که در این پژوهش مورد بررسی ق خود در زمینه
هایی در ایـن جهـت    به موفقیتتاکنون  رسد نظر می هاي مطرح شده، به توجه به داده

هـاي بیشـتر در ایـن     دست یافته است و در چند سال اخیر براي رسیدن به موفقیـت 
هاي خود را گسترش و سرعت بیشتري داده است ها، تالش

خاورمیانــه در عــین کــاهش حــدت و گســتر ســعودي، تثبیــت وضــعیت کنــونی 
که احتماالً بر جایگـاه   ـ  پیشگیري از هرگونه تحول ناگهانی برايموجود  هاي

ـ اي آن تأثیر خواهد  هاي اخیـر شـاهد آن    ترتیب طی سال بدین. است گذاشت 
ها از سوي آن پیگیـري   هستیم که سیاست سنتیِ حفظ وضع موجود عربستان که دهه

شد، جاي خود را به سیاست تثبیت وضع موجـود بـه سـود افـزایش روزافـزون      
قــدرت ســعودي و درنتیجــه فاصــله گــرفتن ایــن کشــور از رقبــاي بــاقی 

  .دهد خاورمیانه می ةشد تثبیت هاي وضعِ کشمکش
رغم داشتن مقدورات فراوان و گسترش آنهـا   البته عربستان سعودي همچنین به

اي بـراي ارتقـاي جایگـاه منطقـه     هـاي عمـده   ، بـا چـالش  ملک عبداهللا ة
هـا را در چهـار محـور در ایـن      ترین این چـالش  روست که مهم المللی خود روبه

اساسـی در ایـن زمینـه آن اسـت کـه مرتفـع سـاختن         ۀنکت. پژوهش مطرح ساختیم
رسـد و تنهـا بـا سـرمایه     نظر مـی  مدت بعید به هاي مذکور در کوتاه

تواند برخی از این چـالش را مرتفـع سـازد    هاي بلندمدت این کشور می ریزي
ساختار حکومتی که طبعـاً بـه کـاهش اختیـارات آل سـعود       ۀدیگر آنکه استحال
. تواند با موافقت این خاندان صورت پذیرد خواهد انجامید نمی

  

  

دیپلماسی فعال در زمین
اسالمی و بین

داشتن ذخایر و ظرفیت تولید باال، جملگی نشان می
خاورمیان

براي ارتقاي جایگاه منطقه
تحر

راستاي بهر
پادشاهی سعودي نخست جویاي افزایش قدرت و به فعل درآوردن امکانـات بـالقو  

خود در زمینه
توجه به داده

دست یافته است و در چند سال اخیر براي رسیدن به موفقیـت 
ها، تالش زمینه

ســعودي، تثبیــت وضــعیت کنــونی 
هاي همناقش
اي آن تأثیر خواهد  منطقه

هستیم که سیاست سنتیِ حفظ وضع موجود عربستان که دهه
شد، جاي خود را به سیاست تثبیت وضع موجـود بـه سـود افـزایش روزافـزون       می

قــدرت ســعودي و درنتیجــه فاصــله گــرفتن ایــن کشــور از رقبــاي بــاقی 
کشمکش

البته عربستان سعودي همچنین به
ةدر دور
المللی خود روبه بین

پژوهش مطرح ساختیم
هاي مذکور در کوتاه چالش
ریزي برنامه
دیگر آنکه استحال ۀنکت

خواهد انجامید نمی



تـوان انتظـار حـدوث دگرگـونی از     

نظر  خاورمیانه به ةهاي پیچید
خلیج فـارس، جهـان عـرب و    

از دگرگـونی در  شـدت متـأثر   
، توانمندي و امکانـات  

خـوبی مؤیـد    سیاسی و نظامی خاورمیانه، به

  )به هزار بشکه در روز
2008  

عربستان   رتبه  
  سعودي

  1  12/19782  
  2  25/9261  
  10  2376  
 1  8406  

  3  NA 

  9  2080  
  1  751/266  

Source: http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=SA

  )سال به باال

  مردان
1/87  
1/87  
5/87  
6/88  
1/89  

Source: http://www

تـوان انتظـار حـدوث دگرگـونی از      اکم، نمـی طلب در درون خاندان ح جناح اصالح
  .داخل این خاندان را داشت

هاي پیچید شاید این تصویر از نظر برخی ساده کردن واقعیت
خلیج فـارس، جهـان عـرب و     ۀگیري عربستان سعودي در سه عرص برسد اما جهت

شـدت متـأثر    المللـی کـه بـه    جهان اسالم و نیز در کلیت نظـام بـین  
، توانمندي و امکانـات  ها فعالیت و همچنین کیفیت استهاي گوناگون داخلی 

سیاسی و نظامی خاورمیانه، به ۀهاي موجود در عرص پیشِ رويِ ائتالف
  ù .استمطالب فوق 

به هزار بشکه در روز(تولید نفت عربستان سعودي  .1 شماره جدول

  
2007  

 عربستان
  جهان  اوپک  خاورمیانه  سعودي

  84392  34389  24589  68/10247  کل تولید نفت
  72989  31210  22081  51/8721  تولید نفت خام

  86142  7176  6393  00/2218  مصرف
 ---   27213  18196  68/8029  صادرات خالص

  NA 13469  2202  1485  متحدهکل صادرات به ایاالت 
  85355  8778  7038  2095  ظرفیت پاالیش

  1317  911  739  300/262  )میلیارد بشکه(شده  ذخایر ثبت
http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=SA 

سال به باال 15(درصد زنان و مردان باسواد عربستان سعودي  .2شماره جدول 

  زنان  
2003  3/69  
2004  3/69  
2005  3/76  
2006  4/78  
2007  4/79  

www.arabstats.org/countries.asp?cid=8&gid=6&sgid=24 
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جناح اصالح
داخل این خاندان را داشت

شاید این تصویر از نظر برخی ساده کردن واقعیت
برسد اما جهت

جهان اسالم و نیز در کلیت نظـام بـین  
هاي گوناگون داخلی  عرصه

پیشِ رويِ ائتالف
مطالب فوق 

کل تولید نفت
تولید نفت خام

صادرات خالص
کل صادرات به ایاالت 
ظرفیت پاالیش

ذخایر ثبت
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2010( 

  جهانی ۀرتب
199  
404  
496  
835  
1050  
1361  
1387  
1527  
1614  
1616  
Source: http://www

  )هزار نفر
  مجموع نیروها

200  
200  
200  
225  

Source: http://www

2010سال (ده دانشگاه برتر جهان عرب  .3شماره جدول 
  عربی ۀرتب  کشور  نام دانشگاه

  1  عربستان سعودي  دانشگاه ملک سعود
  2  عربستان سعودي  دانشگاه نفت و معدن ملک فهد

  3  عربستان سعودي  دانشگاه ملک عبدالعزیز
  4  عربستان سعودي  دانشگاه امام محمد ابن سعود

  5  عربستان سعودي  دانشگاه ام القري
  6  لبنان  دانشگاه امریکایی بیروت

  7  مصر  دانشگاه قاهره
  8  عربستان سعودي  فیصلدانشگاه ملک 

  9  مصر  دانشگاه امریکایی قاهره
  10  فلسطین  دانشگاه ملی نجاح

www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=aw 

هزار نفر(مجموع نیروهاي مسلح عربستان سعودي  .4 شماره جدول
مجموع نیروها  سال
2002  200
2003  200
2006  200
2007  225

www.arabstats.org/countries.asp?cid=8 

    

  

  

دانشگاه ملک سعود
دانشگاه نفت و معدن ملک فهد

دانشگاه ملک عبدالعزیز
دانشگاه امام محمد ابن سعود

دانشگاه ام القري
دانشگاه امریکایی بیروت

دانشگاه ملک 
دانشگاه امریکایی قاهره

دانشگاه ملی نجاح

  
  



پـک  طـی اجالسـی در   ) اُاَ
ایـن   گرفـت و مقـرر شـد   

% 5، هـر مـاه   1967شده در سـال  
بـا  اعـراب   1973این تصـمیم متـأثر از جنـگ    

خصـوص امریکـا را مـتهم بـه     

2. www.kingabdullahcity.com

3. www.unicef.org/infobycountry/saudiarabia

4. www.webometryics.info

معـروف خـود    ۀگان سعودي در کتاب نخست پنج
تصویري دقیق و رسـا از شـرایط و چگـونگی تحـول     
حکام با ملت سعودي ارائـه  

. نمازگذار بـود  5000مسجدالحرام 
دستور آغاز  1989ملک فهد در سال 

مسجدالحرام را صادر کرد و پس از اتمام ایـن پـروژه در دهـه    
 7متـري بـه    79گلدسـته  

در ایـن  . آغـاز شـد   1988
بـام   بر ساخت یک ساختمان جدید در کنار ساختمان قـدیمی، از پشـت  

مسـاحت مسـجد پـس از ایـن     
 10بـه   4هـاي مسـجد از   

در آن اضــافه شــد و تعــداد 
توسعه حـرمین شـریفین در دوره   
ربستان سـعودي حـدود   

 )2010الخارجیه السعودیه،

  ها نوشت

پـک (نفـت   ةسازمان کشورهاي عربی صـادرکنند ، 1973اکتبر  اُاَ
گرفـت و مقـرر شـد   % 5کویت تصمیم به کاهش فوري تولید نفت بـه میـزان   

شده در سـال   هاي عربی اشغال نسبت تا زمان بازگشت سرزمین
این تصـمیم متـأثر از جنـگ    ) 185، 1990سلطان، . (افزایش یابد

خصـوص امریکـا را مـتهم بـه      اسرائیل بود که در آن کشورهاي عربی، غـرب و بـه  
  .حمایت از اسرائیل کردند

kingabdullahcity.com/en/Home/index.html 

/infobycountry/saudiarabia-statistics.html 

webometryics.info 

سعودي در کتاب نخست پنج ۀبرجستنویس  عبدالرحمن منیف، رمان
تصویري دقیق و رسـا از شـرایط و چگـونگی تحـول     » التیه«با عنوان » مدن الملح«

حکام با ملت سعودي ارائـه   ۀعربستان و پیامدهاي آن بر رابط ۀساختار بدوي جامع
  )1984منیف، . (دهد می

مسجدالحرام  تا پیش از اکتشاف نفت در عربستان سعودي ظرفیت
ملک فهد در سال . توسعه آن با افزایش درآمدهاي نفتی آغاز شد

مسجدالحرام را صادر کرد و پس از اتمام ایـن پـروژه در دهـه     ۀعظیم توسع ةپروژ
گلدسـته   2میلیـون نمـازگزار رسـید و     5/1، ظرفیت آن بـه  1990
  )2010الخارجیه السعودیه، ةوزار. (ه شدآن اضاف ۀگلدست
1988نیز به دستور ملک فهد در سـال  ) ص(مسجدالنبی  ۀپروژه توسع

بر ساخت یک ساختمان جدید در کنار ساختمان قـدیمی، از پشـت   پروژه عالوه
مسـاحت مسـجد پـس از ایـن     . مسجد نیز براي توسعۀ ظرفیت آن بهره گرفته شـد 

هـاي مسـجد از    عالوه تعداد گلدسته به. متر مربع رسید 165000پروژه به 
در آن اضــافه شــد و تعــداد  16در بــه  67متــر رســید، و  92گلدســته بــه ارتفــاع 

توسعه حـرمین شـریفین در دوره   . ورودي افزایش یافت 21به  7هاي آن از  ورودي
ربستان سـعودي حـدود   که در چند سال اخیر ع نحوي ملک عبداهللا نیز ادامه یافت به

الخارجیه السعودیه، ةوزار. (آنها کرده است ۀمیلیارد ریال صرف توسع 70
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نوشت پی
  
اکتبر  7در . 1

کویت تصمیم به کاهش فوري تولید نفت بـه میـزان   
نسبت تا زمان بازگشت سرزمین

افزایش یابد
اسرائیل بود که در آن کشورهاي عربی، غـرب و بـه  

حمایت از اسرائیل کردند

عبدالرحمن منیف، رمان. 5
»

ساختار بدوي جامع
می

تا پیش از اکتشاف نفت در عربستان سعودي ظرفیت. 6
توسعه آن با افزایش درآمدهاي نفتی آغاز شد

پروژ
1990
گلدست
پروژه توسع

پروژه عالوه
مسجد نیز براي توسعۀ ظرفیت آن بهره گرفته شـد 

پروژه به 
گلدســته بــه ارتفــاع 

ورودي
ملک عبداهللا نیز ادامه یافت به

70
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ها، توان نابودسازي تأسیسات زیرزمینی دشمن و کاهش 
رسـانی بـه    شدید اثرگذاري حمالت هوایی دشمن از طریق افزایش احتمال آسـیب 

ها، توان نابودسازي تأسیسات زیرزمینی دشمن و کاهش  هاي این موشک از جمله ویژگی
شدید اثرگذاري حمالت هوایی دشمن از طریق افزایش احتمال آسـیب 

 .باشد هواپیماهاي آن می

    

  

  

از جمله ویژگی. 7
شدید اثرگذاري حمالت هوایی دشمن از طریق افزایش احتمال آسـیب 

هواپیماهاي آن می
  

  



اي  هـاي منطقـه   هـاي سیاسـی و نظـم   
لیـک  . ، دیوید ايسازي در جهانی نوین

سید جالل دهقانی فیروزآبادي، پژوهشکده مطالعات 

  :متوفر علی
http://www.saudiembassy

فی عقده  بیۀمجلس التعاون لدول الخلیج العر

دار الصفا للنشر : ، لندن

، و الخلیج و العرب فی عالم التسعینات

فـی عهـد خـادم     جیۀالخار
، فی خطب الملک فهـد بـن عبـدالعزیز آل سـعود وکلماتـه     

 
دارالسـاقی و مرکـز   : لنـدن 

ـ العـر  ۀسسـ المـؤ : عمـان   ۀبی

 .للدراسات و النشر
فـی قضـایا التضـامن     لمملکـۀ 

  :، متوفر علی
http://www.darah.org

  یفارس
هـاي سیاسـی و نظـم    آزادسـازي سیاسـی، ائـتالف   « .1381 .سـولینگن 
سازي در جهانی نوین اي؛ امنیت هاي منطقه نظم :در، »ظهور درحال

سید جالل دهقانی فیروزآبادي، پژوهشکده مطالعات  .مورگان، ترجمه. و پاتریک ام
  .راهبردي

  عربی
متوفر علی. 2006 .البیان المشترك للحوار اإلستراتیجی السعودي األمریکی

saudiembassy.net/archive/2006/statements/page8.aspx 

مجلس التعاون لدول الخلیج العر .2009. لمجلس التعاون الخلیجی مۀالعا
 .المعلومات، مرکز ةالتکامل و الوحد: الثالث
، لندنۀیالسعود ۀبیالعر ۀلمملکفی ا ۀسالبترول و السیا. 1988 .توفیق

 .و التوزیع
و الخلیج و العرب فی عالم التسعینات یۀالسعود: ریاح الشمال. 1998. الریس ریاض، نجیب
 .لثۀالثا لطبعۀریاض الریس للکتب و النشر، ا: بیروت

الخار یۀالسعود بیۀالعر لمملکۀتوجهات ا .1422 .زید بن علی 
فی خطب الملک فهـد بـن عبـدالعزیز آل سـعود وکلماتـه      ةقراء: الحرمین شریفین

 .و العشرون، العدد الرابع بعۀالسا لسنۀ، اةالدار مجلۀ: الریاض
لنـدن  ،1922-82 نیـۀ االیـرا  یـۀ العالقات السعود .1994. سعید

 .نیۀو االیرا بیۀالدارسات العر
عمـان  ،ۀیالسعود ۀتیجیأضواء علی اإلسترا .1990 .عبدالرحمن

 .ۀتیجیللشئون اإلسترا
للدراسات و النشر بیۀالعر سسۀ، المؤالتیه: مدن الملح. 1984. عبدالرحمن منیف

لمملکـۀ و اإلسالم و موقـف ا  بۀالعرو قۀعال .عثمان بن یاسین الرواف
، متوفر علی)بحوث(الملک عبدالعزیز  ةدار: ، الریاضالعربی و اإلسالمی

org.sa/bohos/Data/11/15-1.htm 
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  منابع

فارس ـالف 
سـولینگن  ،اتل

درحال
و پاتریک ام
راهبردي

عربی ـ ب
البیان المشترك للحوار اإلستراتیجی السعودي األمریکی

العا نۀاألما
الثالث

توفیق، الشیخ
و التوزیع
ریاض، نجیب
بیروت

 ،الفضیل
الحرمین شریفین

الریاض
سعید ،بادیب

الدارسات العر
عبدالرحمن ،سلطان

للشئون اإلسترا
عبدالرحمن منیف

عثمان بن یاسین الرواف
العربی و اإلسالمی
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: ، بیـروت رجـال  ةو سیر

العالقـات   فـی  سـۀ درا: 

 .دار الساقی
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