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 و رفتارها عربستان، پيراموني محيط بر جديد تحوالت منطق تبيين با حاضر نوشتار

 روندي تحليل ابتدا. دهد مي قرار تحليل مورد را كشور اين توسط شده اتخاذ هاي¬سياست

 سناريوهايي و گيرد مي قرار ارزيابي مورد نظامي – امنيتي و اقتصادي سياسي، هايرويداد

 و اقتصادي سياسي، مهم تحوالت و رويدادها اخبار، سپس و شود مي ارائه 2012 سال براي

  .گذشت خواهد نظر از نظامي  – امنيتي

������ �	
  . عربستان، خاورميانه، بهار عربي، مشروعيت، بحرين، يمن:�

  

����	  
 

 يقا، آبستن حوادثي و شمال آفريانه عربيخصوص خاورمه انه و بي منطقه خاورمي برا2011سال 
رات يي و تغيكتاتوريند آن سقوط چند دي از معادالت موجود را برهم زد و برآياريد كه بسش
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با  ي بهار عربيهايموج تحوالت و دگرگون. ن منطقه بودي اي از كشورهاياريگسترده در بس
 را در يعربستان سعود داد، يه روي و سوريبين، ليمن، بحري كه در تونس، مصر، يتتحوال

 يراتيتأث. مناك بوديش بيقرار داد كه همواره از بروز آنها در اطراف خو ييها ي دگرگونيمحاصره
د و عربستان را يگردت ين كشور و چالش مشروعيگاه ايف جاين، تضعيكه موجب سقوط متحد

 دوم و عربستان درون در نخست :ها بپردازد ي با دگرگونييارويجبهه به رو ر دوبر آن داشت تا د
  .منين و ين كشور و به طور مشخص در بحري ايگيخارج و در همسا در
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 ي متخصص جهان عرب در چارچوب نظام ها1ي عربستان كه به گفته بهجت كورانياسيم سيرژ
 از مقوله مشاركت شهروندان در ي شود، همواره خالي مي طبقه بندي سلسله ايله اي قبياستبداد

ت ين دولت عبارت از مشروعي اياسي در فرمول سيديعنصر كل.  بوده استياسيقدرت س
 بر اقتدار يت مبتنين مشروعيا.  استيخي و سنت تاريراث فرهنگي بر ميخاندان حاكم كه مبتن

ق از ين طريجه دولت توانسته است از ايو در نتت شده ي به ثروت نفت تقويبا دسترس
شناسانه  جامعهينگاه.  كنديپوش چشمي ساختارياسيرات سيي انجام تغي براي اجتماعيتقاضاها

 از يارين كشور همچون بسي از آن است كه اي حاكي عربستان سعوديبه ساختار داخل
ن كشور يا. است 3ياسيبات س تداوم ثي الزم برا2ياسيت سي منطقه فاقد مشروعي عربيكشورها

 يت دول غربيشتر به غرب و جلب حماي هر چه بيكيت درصدد نزديل فقر مشروعيبه دل
ك نوع تنش يجاد ين مسأله خود منجر به ايكا برآمده كه همياالت متحده آمريباالخص ا

  مطالباتلي قب ازي عربستان شامل مسائليمشكالت داخل. ده استش در درون عربستان ياجتماع
 و جنگ ينيان و بحران جانشيعيت ها بخصوص شي، سركوب اقلي اجتماعي هايزنان و آزاد

 .  استن شاهزادگانيبقدرت 
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 ي خود را به شكل هايعيض ضدشي تبعوع است ي شايده اي پدي در عربستان سعودييفرقه گرا
 است كه يماني و پيبش وهاب با جني محصول اتحاد پادشاهييفرقه گرا.  دهدي نشان ميگوناگون

 و ران ي ايچون انقالب اسالمهم يعيوقا.  را به وجود آورده استيشالوده دولت سعود
كه از د يانجام يي هايه رفتن سنيان و به حاشيعيش قدرت شير عراق كه به افزايتحوالت اخ

 يريرپذي تاثان در عراق و متعاقب آنيعي نسبت به سلطه شي برخوردار بودند، نگرانيخيسلطه تار
ان در عربستان همواره مورد يعيش. ت را دو چندان ساخته استين وضعيان عربستان از ايعيش

 كوچك به يتيو به عنوان اقلّاند  قرار گرفته ي و اقتصادي، فرهنگي، مذهبياسي سيض هايتبع
 .ندباشن كشور دست ي در ايادي زياسي به نفوذ سيابيدست توانند خواستار  يچ وجه نميه
در  زينانه سال ها ي خاورمياسيگر س ليورك و تحليويان در دانشگاه ني استاد علم اد4راهام فولرگ

ه و ين مسئله را مورد تجزيا "ان عرب، مسلمانان فراموش شدهيعيش" تحت عنوان يمقاله ا
ان را در يعيت شيف كه اكثريز القطيمنطقه شرق عربستان و استان نفت خ. ل قرار داده استيتحل

  .شده اندز بوده و همواره سركوب يشتاز تظاهرات اعتراض آمي پهمواره داده يود جادل خ
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 نسبت به زن وجود يا ژهي وينيب  فرهنگ و سنن خاص، جهان تيدر عربستان به لحاظ حاكم
 مربوط به زنان و نقش آنان در اجتماع و ين آمارهايانگيبا مت ين وضعيسه ايدر مقا. دارد

ن امر يا. اندك استار ي حضور زنان در عربستان بسياسي و مشاركت سياسي س در عرصهحضور
، نظام باورها يالهي و قبي سنتياسي از عوامل متعدد و گوناگون از جمله فرهنگ سيتواند ناشيم

ت زنان در عربستان نشان ي وضعيبررس. ن كشور باشدي اياسين نظام سيو اعتقادات و همچن
 و ي، فرهنگياسي، سي اقتصاديها نهين كشور از امكان مشاركت گسترده در زمير ادهد زنان د يم

 .ستندي برخوردار نياجتماع
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 نشأت گرفته از ساختارهاي يادي تا حدود زعربستان اجتماعي -ريشه معضالت نظام سياسي 
 نظام سياسي كگاه از ي از پيدايش هيچ از آغوسياسي فرهنگي و اجتماعي اين سيستم است 

گاه رشد سياسي متناسب با توانايي  مطلوب و كارآمد برخوردار نبوده است، به همين دليل هيچ
اي عمل هاي قبيلهاقتصادي خود نداشته و پس از چند دهه از ظهور آن همچنان براساس سنت

هاي متوالي رآمد بوده و براي دهه كاياسيك نظام سيش فاقد يدايستم از آغاز پيسن يا. نمايدمي
نتوانسته است فرمولي اقناع كننده براي جانشيني در قدرت سياسي ارائه نمايد كه اگر نه مردم، 

ن اساس با يبر ا. دكنهاي جنگ قدرت را كمتر  و هزينهديااقل شاهزادگان را بدان قانع نمحد
 به يدر سطح جامعه دارد، نگاهت از بحران و تضاد ي عربستان كه حكايت داخليتوجه به وضع

 .م داشتي آن خواهيهان كشور و چالشي ايات منطقهيوضع
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اي عربي امروزي در فرداي تجزيه امپراتوري عثماني، در جهان  گيري نظام منطقه از زمان شكل
 آن چهار بازيگر كعربي به عنوان قلب سياسي و ژئوپلتي طور مشخص در مشرق  عرب و به

ها همواره در نوسان و  اين نقش. عراق، سوريه، مصر و عربستان: اند هاي اصلي را ايفا كرده نقش
ها همواره بازيگري  همه اين دوره عربستان در. الملل بوده است شرايط منطقه و نظام بين تابع

 يانه دارايخاورم يگران اصلي از بازيكي به عنوان ن كشوريا. ه استمهم اما در حاشيه بود
 يها تيتوان واقع ين منظر نمي است؛ از ايا  در عرصه تحوالت منطقهي قابل توجه يرگذاريتأث

  . ده گرفتيناد ا آن ري رفتاريامدهاي و پ5مربوط به عناصر قدرت
  

 مكه و يك و شهرهايتيت ژئوپولي، موقعيم نفتي، منابع عظينيل وسعت سرزميعربستان به دل
ك ي استراتژيوندهايپ  جهان عرب، جهان اسالم ويآن كشور در خصوص رهبر  ينه و ادعايمد

 ياگذار در تحوالت منطقهري تاثي به عنوان كشوريعيكا به صورت طبيژه آمريبا غرب و به و
اهميت  .سازد يم تي با اهميا است منطقهيشود و عربستان را از منظر منافع و س يمحسوب م
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اواخر عمدتا با اين دو  تا همين  واست آن يت مذهبيمالي و اهمتوان  عربستان عمدتاً ناشي از
مسند رهبري جهان اسالم و   و تكيه برسو مالي از يك ككرد، يعني كارت كم كارت بازي مي

  .  ديگريسوباالخص جهان سني از 
  

جزيره عربي براي  ژئوپلتيكي تبديل شدن به قدرت اصلي و هژمون شبه  از نظر1990از دهه 
گيري در  ضلع يا جهت سياست خارجي عربستان ميان اين سه. افتي اي ويژه  اهميتسعود آل

اخير هر سه كارت يا برگ برنده عربستان در سياست خارجي با  هاي در سال. نوسان بوده است
بازيگر كوچكي مثل قطر برگ . اي مواجه شده است بازيگران منطقه هاي جدي از سوي چالش

 ،واسطه مصر  بازيگري عربستان در صحنه عربي به.  چالش كشيده استبه برنده مالي عربستان را
محدود شده و ايران هم تالش آن را براي رهبري جهان اسالم زير سوال  سوريه و حتي عراق

 در حالي است كه آل سعود در داخل با مشكالت جدي دست به گريبان  همهن يا. برده است
دهد كه در اين راستا موفق  هاي اخير نشان مي ر سالعربستان سعودي د نگاهي به كارنامه. است
پايداري در  هاي اخير به موفقيت چشمگير و شايد بتوان ادعا كرد عربستان در سال. است نبوده

  .اي دست پيدا نكرده است صحنه عربي و منطقه
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  يرات مهمي در منطقه شناخته شد، تأثيانه كه با عنوان بهار عربيد خاورمير و تحوالت جدييتغ
 مهم و ي از كشورهايكي به عنوان ي گذاشت كه عربستان سعودي منطقه بر جايبر كشورها

 را به يرا شد و متقابالً واكنش هاي پذيمنطقه ا و ي را در بعد داخليراتيانه، تأثيرگذار خاورميتأث
است ين مسئله است كه منطق سي متوجه اين نگراني از اي بخش.ن تحوالت نشان داديا

 ي و منطقه اير در ثبات داخلييز از هرگونه تغي عربستان بر حفظ وضع موجود و پرهيخارج

ان، يعيمطالبات ش؛ ياخلدر بعد دن كشور ي اتخاذ شده توسط ايهااستيرفتارها و س .است
تر   و مسائل حقوق بشري و از همه مهمي اجتماعيهاي، مسائل زنان و آزادينيمسأله جانش
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ف محور يك، تضعيمانان استراتژيپ ن و همي سقوط متحديادر بعد منطقهت و يچالش مشروع
ر  داشت كه بي را در پيخواهيزش موج دموكراسيد و خي جديرهاي، ظهور متغياعتدال عرب

ن ي واكنش عربستان به ا.رگذار بودي تأثيدي مهم و كليگريگاه عربستان به عنوان بازيجا
ه و به ي نسبت به سوريكرد تهاجميمن، روين، مداخله در امور ي در بحريتحوالت، مداخله نظام

  . در منطقه بوديران هراسيراه انداختن موج ا
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ن يات يج فارس به خصوص عربستان با توجه به ماهي خلي همكاري عضو شورايكشورها
در مقابل تا ي طب هستنديت سنتي بر مشروعي و مبتني و پادشاهي موروثيهاحكومت كه حكومت

ت مردم ي اكثريرأ بر ي و مبتني و قانونييت عقالي با مشروعيجاد حكومتي كه درصدد ايانقالب
گر ي و ديبيون در تونس، مصر، لي انقالبي اصلي از خواسته هايكي. كنند يم يريباشد موضع گ

ار يا شاه قدرت را در اختيس جمهور يا به نام رئي است كه ييكتاتورهايكشورها كنار رفتن د
 از يكي رون ياز ا. ستنديگران در قدرت و گردش نخبگان نيم كردن ديو حاضر به سهاند گرفته 

ك در كشور ي و انجام انتخابات دموكراتياسين اصالحات سيمعترض يهان خواسته يترياصل
 ي با توجه به مشابه بودن ساختارهايعربستان سعودن ها و يخ نشيشن يبنابرا. بوده و هست

 ي طلبانه و آزاديالت دموكراسي و تماي حكومت خود را در مقابل با بهار عربيه هاي پاياسيس
 .كننديافته و در جهت مقابله با آن اقدام ميهانه مردم منطقه متزلزل خوا

  

+.4567$ 8&���$ 9�5� ���� �!���! 	��$ ��;<� � �!:  

 

كار و  محافظهي، شاهد سقوط دولت هايانه عربي در خاورمي مردميزش هاي خيريبا شكل گ
 صورت ي بهار عربجهيها كه در نتن دولتيسقوط ا. ميمتحد غرب چون تونس و مصر بود

  :گرفت از چند جنبه عربستان را نگران كرد
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 يف تري ضعيتيت و موقعي، خود را در وضعين اصلي با سقوط متحديعربستان سعوداوال -
 ير گذاريك و نفوذ و تأثيت استراتژي شود از اهميموجب مامر ن يند و اي بينسبت به گذشته م

 .  كاسته شوديا منطقهيرقبار ياس با ساين كشور در منطقه به خصوص در قيا

 

 

 عرب در مقابل محور موسوم به مقاومت كه شامل يكارا محافظهي ي محور اعتدال عربايثان -
 ي بهار عربيهايان تحوالت و دگرگونيشود، در جرياهللا و حماس مه، حزبيران، سوريا

ومت در  محافظه كار عرب، محور مقايف كشورهاي چرا كه با سقوط مصر و تضع،دشف يتضع
 كه در موضع يد، امري در تحوالت منطقه  برخوردار گردي از نظر قدرت چانه زنيت بهتريوضع

كا و ي آمرين كشور درصدد است با همراهيه مشهود است و اي عربستان نسبت به سوريتهاجم
 . ف كنديه را تضعي دولت سوري محافظه كار عربيكشورها

 

 

 منطقه يها از سقوط دولتيد در منطقه پس از آگاهط موجوياالت متحده با درك شراياثالثا  -
 داشته خود را با يگاه خود سعي حفظ جايبراهمواره  بودند ن كشوري انيكه غالباً از متحد

ن حكومت ها يا يبانيت و پشتياز حمانك يا مردم همراه و همسو نشان دهد و يهاخواسته
ج يه خلي حاشي و كشورهايسعود عربستان يش نگرانين موضوع موجب افزاي ا، برداشتهدست

 . فارس شده است

 

 

 ي بهار عربيريگبا شكل. كال در منطقه استي راديش نقش گفتمان هايافزارابعا عربستان  -
 يل و دولت هايكال نسبت به اسرائي راديها در جهان اسالم ممكن است شاهد ظهور گفتمان

ن كشور را يش داده و ايستان را افزا عربيتي امني هاين موضوع نگرانيم، ايمحافظه كار عرب باش
ج فارس ي خلي انقالب در كشورهاي جهت مقابله با گسترش و تسرييها اتخاذ راه حليبه سو

 .سوق داده است
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 همواره ند وكارطلب و محافظه سلطنتيها حكومتيداراانه ي خاورميت كشورهاياكثر
 و آرمان اشندمات حكومت اثرگذار بيتوانند بر روند تصمين بوده كه چگونه مي مردم ايدغدغه

 است كه اكثر يت موضوعيگر مشروعي ديسواز .  عمل محقق كننديمهار قدرت را در عرصه
 يگاه هاي از پايل عدم برخورداري و به دلاندبان ي منطقه با آن دست به گري عربيكشورها

"تيبحران مشروع" از آنچه يمستحكم مردم
رو  نياز ا.  برندي شود به شدت رنج مي خوانده م6

ها  مواجه با چالشي داخلين كشور در حوزهيشود كه اي ميشتر از آنجا ناشي عربستان بينگران
ت دچار ي مشروعين كشور در حوزهيا. برديل مي آن را تحليهااني است كه بنيو مطالبات

 آن را يط مناسب مالي و شراياخلز ديت قهرآميري است كه تاكنون به مدد كنترل و مدييهاچالش
  .ر انداخته استيبه تأخ

 

 

 

B."%?1,1� �� ��5\�,J ��� N$X�  ��� �� "%?�,�- ]��� �����

:  
  

ن كشورها را نسبت به ي ايج فارس و عربستان سعوديه خلي حاشي به كشورهايدن بهار عربيرس
  :دو موضوع حساس كرد

  
ه  ب،  مانند تونس و مصر تنها خواهد گذاشتي بحرانطياالت متحده آنها را در شرايا اوال -

نفت و (و منافع خود ) ي، آزاديدموكراس(ها  ن ارزشيست از بيباياالت متحده ميخصوص كه ا
  .  را انتخاب كنديكي) ي نظاميگاههايپا
  
ن عربستان يبنابرا. شودي مي پادشاهيهاا زود منجر به سقوط حكومتير يد يكنونروند  -

د ي جديجاد شده به اتخاذ راهكارهايدات ايفاصله در صدد برآمد نسبت به تهد باليسعود
  .بپردازد
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ن ي مربوط به ايالملل نيات بي شده در ادبسبب عرب يها زشيمجموع مواضع عربستان در قبال خ
ن نام برده  عربستاي ضدانقالب به رهبري با عنوان باشگاه سلطنتيا ل جبههيها از تشك زشيخ

ش برآمده ي خويتي و امني انسانييايد و توسعه جغرافي جديرين باشگاه درصدد عضوگيا. شود 
. وندنديفارس بپ جي خلي همكاريشنهاد داده به شورايعربستان به دو كشور اردن و مغرب پ. است

 را يب عري پادشاهيها عربستان قصد دارد نظام. ار ساده و واضح استيشنهاد بسين پيهدف از ا
  و پريتي و تكامل امنييافزا  همي حفظ كند و از توان آنها براي مردميها زشيمقابل موج خ در

 از يكيوستن مراكش و اردن يشنهاد پيپ. گر استفاده كنديكدي ي اقتصاديها كردن شكاف
ج فارس ي خلي همكارين شورايب اتحاد ياي و احي جهت مقابله با بهار عربياسي سيراهكارها

ده ين سازمان بخشي درون ايت هاي به فعالير در جهان عرب جان تازه اي اخينقالب هاا. بود
ره در يج فارس به عنوان سپر شبه جزي خلي همكاري شوراي نظاميرويبه عنوان مثال ن. است

 ي رسد بهار عربيبه نظر م. ا شدين دوباره احياواسط ماه مارس به منظور مقابله با مردم بحر
ان آنها شده ي و وحدت تازه در مي همكاريشدن و اتحاد صفوف داخل شوراك يباعث بهم نزد

 .است

 

�.  P�,�� �� ��0��:  
 

ت خود يره كوچك در اقتصاد و امنين جزيحكومت ا.  با عربستان داردين روابط گسترده ايبحر
عربستان در  مداخله نظامي. ه بزرگ خود استي همسايها  به عربستان و كمكيكامالً متك

ن با وجود قرار گرفتن در چارچوب پيمان امنيتي كشورهاي عضو شوراي همكاري بحري
 حركت ني ا. كرده استمخدوش منطقه يفارس، تصوير عربستان را در ميان افكار عموم خليج

ل ي از تشكپسخصوص ه ب. ز الهام بخش باشديان عربستان نيعي شيتواند برا ين ميمردم بحر
 .كندير ميعه تفسيك شيتيام را در چارچوب ژئوپلين قي در عراق، عربستان ايعيدولت ش

  : عربستان عبارت است ازين برايت بحريل اهمين داليتر مهم
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  .ن مساله شده استير ايج فارس است كه درگين خلينش خين تنها كشور شيبحر .1
 .ن كشور منجر شده استي ايت فعليت عربستان از حاكمين كه به حماي با بحريتيمان امنيپ  .2

ت ين كه اكثري بحري در همجوار،ن كشوريز ايعه عربستان ساكن مناطق نفت خيت شياقل .3
 عربستان از امكان ين مساله نگرانيا. برند يدهند به سر م يل ميان تشكيعيت آن را شيجمع
 . دهد يش مي تحول خواهانه به آن كشور را افزايها ت جنبشيسرا

 

U.PI� �� ��?(� �r�,5� :  
 

گاه يدر واقع جا.  برخوردار استيا گاه برجستهيك عربستان از جاياتژاستر من در نگاهي
ن كشور را ي گذشته ايها ها و سال من و نوع روابط و تعامل آن با عربستان در دههي ييايجغراف

 ج فارسي خلي همكاري عضو شوراي عربستان در سطح كشورهايت ملي بر امنينظر اثرگذار از

عربستان   گذشتهيها من در دههيها و تحوالت   بحراني تمامل درين دليبه هم. دهد يقرار م
من كه با سقوط مبارك در مصر همراه ير يآغاز بحران فراگ با.  فعال و اثرگذار بوده استيگريباز

عربستان پس از غالب آمدن بر اعتراضات . ختياض برانگي را در ريا  گستردهيها يشد، نگران
  حل و فصل بحراني براي، ابتكاري همكاريوران در چهارچوب شي و بحران بحريداخل

 با رهبران ي قوي ارتباطيبرقرار منيها در  ياست سعوديمحور س. من مطرح ساختيگسترده 
. است عبداهللا صالح ي عليريگ كناره  كنترل اوضاع آن كشور پس ازيمن برايون يسياپوز

  و دارنديرومنديالح ارتباط ن اصيگرا ون حزب اسالميسياپوز ن رهبرانيها با قدرتمندتر يسعود
شبرد ي صالح در قدرت درصدد پير بودن بقايناپذ روشن شدن امكان رسد با توجه به يبه نظر م

ها را  يده و دگرگونيمن به قدرت رسي آن متحدانشان در يكه بر مبنا من هستندي در ييويسنار
 . كنترل كننديحدود ق تاين طرياز ا

 

G.�,� ���J H�o��e� :  
 

 از يگر ناشي ديجاد شد و بخشيران اي اياغات عربستان به دنبال بحران هستهي از تبليبخش
ك قدرت ي يعربستان از هژمون.  بوديحات موشكيشرفت تسليران و پي اي نظاميريگقدرت



�!�� ���!�� ����2 ����01 ��&����/� 3����� ���4�5� / ���8!� ���62� ���9� �� ��� ,-.. 

 

��
 

ران در منطقه، به ي اي است و از خوف گسترش انقالب و نفوذ معنو در هراسيعه انقالبيش
 و يران و كنترل قدرت نظاميشتر بر اي بيد مرحله خواستار فشارها آورده و در چنيغرب رو

ن و ي خود در امور بحري دخالت هايعربستان به دنبال فرافكن .ست كشور شده اياع هستهيصنا
 اتهام ينه براين گزين اصل تهران را بهتري همبر منطقه است و ير فشار افكار عموميفرار از ز

ل كرده ي در منطقه تبديني ترس آفري مطلوب برايانهيران را به گزي ايعوامل متعدد. نديبي ميزن
  :ران و عربستان شدي روابط ايرگيداد مهم باعث تيان چند روين مياست و در ا

  

  .ديران در آن منطقه انجاميش نفوذ ايان در عراق كه به افزايعي كار آمدن شيسقوط صدام و رو. 1
  ) روزه33اهللا و كشمكش جنگ  حزب(مساله لبنان ران در ياختالف منافع عربستان و ا. 2
 ي اسالمگرايها ران در گروهيران و عربستان در مورد حماس و نفوذ اياختالف نظر ا. 3

  .ينيفلسط
  .هي نسبت به سوريكرد تهاجميرو) 5

  

م را به پيش ببرد كه با توجه به ابعاد و ير رژييكند رويكرد تغيه تالش ميعربستان در سور
ك سوريه و نوع روابط دولت بشار اسد و به خصوص جايگاه آن ي و استراتژيقه ااهميت منط

   :ل استيدر محور مقاومت قابل تحل
  
نك يه را از نگاه عيمشخصاً سور عربستان. ران استيا  محور مقاومت و متحدوزجه يسور اوال -

 ي اسد گام بر من در مقابل نظاميهم ي كند و برايران نگاه مي با ا خودي منطقه ايرقابت ها
   .دارد

  
 ياست هاي و سي شد و موضع منطقه اي كامالً منزويعربستان بعد از آغاز بهار عربا ي ثان-

 ي براييك فرصت طاليه رخ داد ي كه در سورياميق. ن كشور در انزوا قرار گرفتي ايا منطقه
   .دهد استير سييا كنش فعاالنه در واقع تغي به حالت فعال يعربستان بود كه از حالت انفعال
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ه يسور  بهي كار آمدن بشار اسد نگاه مساعديعربستان از زمان مرگ حافظ اسد و رو ثالثا -
 لامث يبرا. دكرعمل  ي عربي منطقه اياست هايار مستقالنه تر از سي بشار اسد بسراي، زنداشت

د و  جهان عرب بوي كليپلماسي دگانه جهت دهندي مثلث عربستان، مصر و سور90در دهه 
اما از زمان به .  شديم فين مثلث تعري جهان عرب در چارچوب ايمشكالت و بحران ها

 يفروپاشدچار به طور كامل  2005  ف شد و از سالين مثلث تضعيدن بشار اسد، ايقدرت رس
عربستان رو ن ياز ا. ه استيسور ران ويمشخصاٌ اآن ك محور يم شد كه ي و به دو محور تقسشد

 عربستان ي برايفرصت خوبط يشران ينداشته و ا ه  از حافظ اسدينظام سور به ينگاه مساعد
   .فراهم نموده است

  
ل و يت اسرائيت از امني حما، غربي در چارچوب استراتژينقش عربستان سعود رابعا -

   . طلبديه را مي سوريا حذف نقش منطقه ايه يف سوريتضع
  

 ي حفظ ثبات داخليستا در راياحفظ ثبات منطقه، يدر عرصه روابط خارج

 يژگي از ويتوان بخشيد را مين تاكيا.  استياتيت حي اهمي دارا عربستانيبرا

ها هم يسعود.  آوردشمار به ي دولت سعوديخارج استي سيشگي و هميكل

 ينيش بيقابل پريموارد غ و ينظمي از بيدر سطح منطقه و هم در سطح حكومت

 ي و داخلينه مسائل خارجي در زملين دليند، به هميجوي ميبه شدت دور

 . كنندياد عمل مياط زيار كند و با احتيبس

 تا ين نگرانيا.  عربستان استين دغدغه هايتر  از مهميكيت يموضوع امن

 و ي مردميت هاي و عدم وجود حماياسيت سي به فقر مشروعياديحدود ز

ن دو ي ا. گرددي بازمياسين ثبات سي تأمي براي غربي آن به كشورهايكينزد

 خود باشند و يرامونيط پيش نگران محيش از پي ها بيمسئله موجب شده سعود

از آنجا كه عربستان .  كننديابيمجموعه تحوالت موجود را به ضرر خود ارز

 جهان ي را در سطح منطقه، جهان عرب و حتي نقش رهبرشته دايهمواره سع

 ؛ش دهدي افزايخارجاست ي خود را در عرصه سير گذاريفا كند و تاثياسالم ا
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ان در عراق از منظر يعي شيابي چون قدرتيا عمدهيهايتحوالت و دگرگون

 يراتيين تحوالت به تغيا. ار داردي بسيتين كشور اهمي ايامنافع و اهداف منطقه

 منجر شده كه در جهت برهم خوردن توازن ي عربستان سعودياط منطقهيدر مح

اقدامات و . شودير ميران تعبيو به سود ان كشور يان اي به زيقدرت منطقه ا
تر يك نياز تاكتيكي كوتاه مدت و احتماالً   انجام داد، بيش2011 كه عربستان در سال ييهاواكنش

ها و   با توجه به دامن زدن به بعد جديدي از مداخلهامات شده توسط آمريكاست، يحما
در منطقه و روابط اعراب با يكديگر هاي بين عربي، براي آينده منافع و نقش عربستان  خصومت

 . تبعات دراز مدت و خطرناكي خواهد داشت

 

a�  ��� �� ��5\�,J ���456 H2?�� ��%�� !����abVV:  
 

 بر رشد يدي شدير منفي كه تاث2009 ي و مالينس، بحران اقتصاديزين بيه عربيبراساس نظر نشر
 رشد ه داشت موجب شدج فارسي خلي عربي كشورهايد ناخالص داخلي و تولياقتصاد
 يمت نفت طيالبته رشد ق.   نداشته باشديش چندانيز افزاي ن2010ن كشورها در سال ي اياقتصاد

به اعتقاد .   خواهد داشت2011ج فارس در سال ي خلي بر رشد اقتصادير مثبتير تاثي اخيها ماه
 يشانگر لزوم اجرانه ها در بودجه دولت عربستان ني هزي ادامه روند صعوديكارشناسان اقتصاد

ن يبنده در يسال آن گزارش در يبراساس ا.  ن كشور استي در اي و پولي محرك ماليها استيس
ن ي نرخ تورم ا و خواهد داشتان نرخ تورم ريج فارس عربستان باالتريخلحوزه  يكشورها

ش ي مسكن و افزاينه هايش هزيت، افزايرشد جمع.  دي درصد خواهد رس5ش از يكشور به ب
  .  ش تورم خواهد داشتير را در افزاين تاثيشتري بييمت مواد غذايق
 

د در ين كشور را باي در ايكاريش بي آشكار در اقتصاد عربستان و افزايعلت اختالل ساختار
الن آموزش ياز بازار كار و شمار فارغ التحصيان نيد و وجود شكاف مي كار جديرويش نيافزا
 كاذب هستند و ي در بازار كار عربستان سعودي شغلي فرصت ها ازيمين. جستجو كرد يعال

و مشكل شود برخورد د يبان مشكل يبا ا.  كندين بازار وارد مي بزرگ به اين مساله ضربه ايا
  . دشو يسامانده زين ي نظارتي سازمان هايي ضعف اجرايعنيتر  بزرگ
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 از ياري شود، بسي نم داخل عربستان محدودي به شهروندان سعوديكاريباز بودن بازار كار و ب
ن ينك به كشور بازگشته اند با ايل به خارج از كشور اعزام شده و اي تحصي ها كه برايسعود

.  برديمناسب رنج منا يده مانزكارشناسان معتقدند بازار كار عربستان از سا .ندا معضل مواجه
 اندك يار فرصت ها در كن،يالن دانشگاهيژه فارغ التحصيوه د به بازار بي كار جديرويورود ن

 كارگر فقدان طرح ها و يسازوكار اجرا . در عربستان استيكاريش بي افزايل اصلي دليشغل
 از يالن دانشگاهياز بازار كار و فارغ التحصين ني تناسب بعدمن طرح ها در كنار ي در ايسعود

ر در عربستان نه كايل بحران در زميگر از دالي ديكي . در عربستان استيكارين عوامل بيتر مهم
 داوطلب كار ي خارجي شركت هايژه براي ويازهاي و امتيتي حماياست هاين سيي تعيسعود

  .درعربستان است
  

 گفت اقتصاد عربستان در سال  توانيم 2012 عربستان در سال يدر مورد چشم انداز اقتصاد
 يها نهيهز نفت جهش داشته و  صادراتشيه علت افزاب يبيد لي جبران كاهش توليدر پ 2011

 2011مه نخست سال ي در ني اجتماعيها نهي هزيها ن كشور پس از انتشار بستهيحكومت ا
 اما سطح ،ن باشديي عربستان متوسط به طرف پاي رشد اقتصادود ريانتظار م. ه استافتيش يافزا
ن ي اي رشد اقتصاديالديد ميد كمتر نفت در سال جديبه هرحال تول.  درصد را حفظ كند2.9

 و ي اجتماعيارانه هايارد دالر يلي م128ك به يتعهد به پرداخت نزد.  را كاهش خواهد دادكشور
  . ن كشور خواهد بودي اي برا2013 و 2012 سرفصل رشد در سال ي اقتصاديپروژه ها

  
 خواهد رن كشويگذاران ا استي سي براي اساسي هاچالش از يكيمسكن  موضوع 2012در سال 

 اما ،ارد دالر بسازديلي م67 به ارزش ي هزار واحد مسكون500رد ن كشور درنظر دايا. بود
  رو2015 تا سال يون واحد مسكونيلي م2 با كمبود 2015 تا سال يبراساس اعالم مقامات كشور

مت مسكن منجر يشتر در قيابد به تورم بيش ني عرضه مسكن افزاچنانچهد شد و نرو خواهه ب
  . خواهد شد
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 . خواهد بود 2012در سال عربستان  ي عوامل مهم رشد اقتصادگرياز د دولت ينه هايهز
 خواهد 2012ارد دالر در سال يلي م159ن كشور به ي دولت ايبراساس برآوردها ارزش پروژه ها

ن يارد دالر تخميلي م39ارد دالر و يلي م44.6ب ي به ترتي و ساختمانيرساختي زيپروژه ها. ديرس
 سال ين كشور در ابتداي ايون بشكه نفت اضافيلي م4روزانه د ين اساس توليابر . اند زده شده

 4/8 از عربستان نفت داتيتول. ابدي كاهش روز در بشكه 5/3 به 2012 سال  د دري با2011
ن يد ايتول. افتيش ي افزا2011 اوت در بشكه ونيليم 9.758 به 2010 دسامبر در بشكه ونيليم

، 2012د نفت عربستان در سال يتول. افته بوديش يا افزيبيد نفت لي جبران كاهش توليكشور برا
  . ابدي يون بشكه در روز كاهش ميلي م8.42به 
  

د ناخالص ي تول. درصد عنوان شد6/6 ن كشوريا يد ناخالص داخليزان توليم 2011در سال 
نرخ تورم  2011در سال .  كردينيب شي درصد پ2.9 توان يم را 2012 عربستان در سال يداخل

 درصد 5.4 به يالديد مي شود نرخ تورم در سال جدي مينيش بيو پبوده درصد  5.2عربستان 
 .برسد
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ترين توليد كننده نفت خام در جهان و با اتكا منابع مالي فراوان  عربستان سعودي به عنوان بزرگ
ه بو از اهداف مهم شركت هاي سازنده سالح در غرب  از فروش اين ماده حياتي يكي حاصل

يابي به تجهيزات   دستدراحساس نياز عربستان . ويژه اياالت متحده آمريكا به شمار مي رود
، سرزميني و جمعيتي، )ژئوپليتيك(مدرن نظامي و دفاعي به ويژگي هاي جغرافياي سياسي 

  . بازمي گردد.  . .ايدئولوژيك و 
  

 تاكنون همواره در زمينه نظامي وابسته به كشور اياالت 1950ستان از دهه كشور پادشاهي عرب
سربازان، خلبانان و اكثر نظاميان كشور عربستان در آمريكا آموزش مي . متحده آمريكا بوده است

بينند يا زير نظر مربيان آمريكايي دوره هاي نظامي را در عربستان مي گذرانند و اين امر از دهه 
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 حاضر نيز با توجه به حجم گسترده خريدهاي نظامي حال در . دنبال مي شود به بعد1950
 تا سال 1947از سال . عربستان از آمريكا اين وابستگي بيش از هر زمان ديگر تشديد شده است

 ميليارد دالر تسليحات از اياالت متحده خريداري 60 ميالدي، عربستان سعودي حدود 1991
  .  هاي نظامي اين كشور شده است زينه صرف تاسيس زير ساخت درصد اين ه80كرد كه حدود 

  
اولين قرارداد نظامي . گردد مياز ب1943اولين حضور نظامي اياالت متحده در عربستان به سال 

 در چارچوب آن نيروهاي آموزشي اياالت متحده در و به امضا رسيد 1951دوجانبه در سال 
 ميالدي در عربستان ماندند 60ن نيروها تا پايان دهه اي.  ميالدي وارد عربستان شدند1953سال 

  . هاي نظامي براي اين كشور بود  ايجاد زيرساخت آنها  وظيفهعمدهو 
  

 ميالدي و جنگ اعراب و اسراييل و به دنبال آن افزايش قيمت جهاني 1973پس از اكتبر سال 
 رييس جمهوري 1978ال به اين ترتيب در س. نفت، عربستان قدرت نظامي خود را افزايش داد
اين محدوديت به .  به رياض موافقت كرد15-وقت آمريكا با فروش محدود هواپيماهاي اف 

 اسراييل همچنان قدرت برتر تاد وباتخاذ شده ين اسراييل و عربستان ب توازن قوا عدمدليل 
  . نظامي منطقه باقي بماند

  
جمهور وقت آمريكا با  يسئد ريگان ر همزمان با آغاز جنگ ايران و عراق رونال1980در سال 

موافقت كرد تا توان دفاعي تاسيسات به عربستان فروش نوعي هواپيماي جنگي به نام آواكس 
 موشك ضد 42 ميالدي، دولت ريگان با فروش 1985در سال . نفتي عربستان را افزايش دهد

با مخالفت كنگره هواپيما و ضد كشتي و بالگرد هاي حامل نيروهاي نظامي موافقت كرد كه 
 اليحه قبلي با حذف برخي موارد مورد موافقت كنگره 1988 تا 1986هاي  اما در سال. مواجه شد

  . قرار گرفت
  

گردد كه اياالت   ميالدي بازمي1990اوج فروش تسليحات نظامي آمريكا به عربستان به دهه 
يار عربستان قرار داد كه از  ميليارد دالر تسليحات پيشرفته نظامي در اخت5/14متحده در مجموع 
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در امضاي همه اين . هاي جنگ اول خليج فارس شد  ميليارد دالر آن صرف هزينه6.1اين مبلغ 
ها سفير عربستان در اياالت متحده و دبير شوراي  سلطان كه سال قراردادها شاهزاده بندر بن 

  .  ايفا كرديامنيت ملي عربستان بود، نقش كليدي و حساس
  

 ميليارد دالري ميان واشنگتن و رياض 20 نيز امضاي قرارداد تسليحاتي 2007وم سال در نيمه د
كه در سفر كاندوليزا رايس وزير امور خارجه وقت آمريكا در دولت جورج بوش به رياض 

يكي از تسليحات مهمي كه در چارچوب اين قرارداد بايد در اختيار . صورت گرفت خبرساز شد
 از يعربستان سعودب ين ترتيدب.  بود"جي دي اي ام"سامانه مدرن عربستان قرار مي گرفت، 

 جهان غرب از هدف يمناك است و خود را در نگراني بيهم خوردن توازن منطقه ا ب
ران ي مكرر ايها بي به رغم تكذي غربيكشورها. داند يك ميران شري ايا   هستهيها برنامه

د ي توليآور  به فنيابي د در صدد دست خويا  هستهيها تيه فعاليمعتقدند تهران در حاش
  .  استيا حات هستهيتسل

  
 درباره يك چنان كه عرف است از ابراز نگرانيپلماتي و دي رسميدارهاي در ديعربستان سعود

ن بابت ي از اييها يرسد در پشت پرده نگران يران اجتناب كرده، اما به نظر مي ايا  هستهيها پروژه
 بر احتمال ي مبنييكا و باالگرفتن صحبت هايران و امرين ايها ب تنشش يگر افزاي دياز سو .دارد

 تهران به مسدود كردن تنگه هرمز همراه يدهايران كه با تهديل به ايا اسرائيكا ي امريحمله نظام
 از ي از صادرات نفت عربستان سعوديبخش قابل توجه. اض افزوده استي ريها يبوده بر نگران

  .كند ين تنگه عبور ميا
  

ن ين كشور اساساً به ايرد كه اي گي صورت ميطيكا در شراي عربستان از امريحاتي تسليدهايخر
كا ي عربستان از امريحاتي تسليدهاي خرياسيلذا محافل س.  ندارد يازي نيحجم از ادوات نظام

 ي از مشكالت ناشين حال حل بخشياض به واشنگتن و در عي ريرا در چارچوب خوش خدمت
ن قرارداد ير چندي اخيدر سالها.  كرده انديابيكا ارزينده حاكم بر امري فزايصاداز بحران اقت

 اسلحه يها د شركتي عايجه آن سود سرشاريكا و عربستان منعقد شده كه در نتين امري بينظام
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كا و عربستان در سال ين امري بيحاتين معامله تسلي سابقه تريب.  شده استييكاي امريساز
 ي همزمان با مداخله نظامي نظاميد هاين خريا. ارد دالر صورت گرفتيليم 60گذشته به ارزش 
كا ي رسد امرينظر مه ن موضوع بيبا توجه به ا.  شده استيمن علنين و يعربستان در بحر

 مداخله در منطقه به ي برايعنوان اهرمه ن كشور بي عربستان از ايت نظامي با تقودرصدد است
دن به ي رسيكا براي در دست امريدر واقع عربستان ابزار. ه كندكا استفاديابت از جانب امرين

  . اهداف واشنگتن در منطقه بوده است
  

 امي از قي كه موجيطيكا و عربستان در شراين امري بيب الوقوع قرار داد نظامي قري امضايافشا
 ز و آشكاريك آمي تحري تواند حركتي را در بر گرفته مي عربي سراسر كشورهاي مردميها

 ياض از علني رسد ريبه نظر م.  منطقه باشدي جاريايكا به قضايكننده نقش عربستان و امر
 با يكا، قصد دارد وانمود كند توان مقابله نظامي از امريزات نظاميد تجهيد خريكردن قرارداد جد

 ي به دولت عربستان از سويزات نظاميرو فروش تجه نياز ا.  را در داخل كشور دارديهر حركت
ل از عربستان صورت گرفته يت اسرائي درباره امني ممكن است با اخذ تعهداتيغرب يها وركش

  .باشد
  
جنگ  ران و صحبت ازي ايا  بر سر برنامه هستهي غربيها ران و دولتين ايبباال گرفتن تنش  

  انعقاديبرا ي غربي كشورهاي براي قويا زهيتواند انگ ياالت متحده ميران و ايان اي مياحتمال
ران و سابقه يا ن عربستان ويب ي سنتيها رقابت البته . باشدن با عربستان يسنگ ي نظاميقراردادها
ها   و در راس آنيغرب يها رسد دولت يبه نظر م. ز نظر دور داشا ادينبااض ـ تهران را يروابط ر

و به خصوص عربستان  ي عربيحات در كشورهاي و انبار تسليت نظامياالت متحده از تقويا
هستند چرا كه در  ت عربستاني تقودرصدد كا و غربيآمر. كنند ي ميريگ ي را پيهدف مشخص
را ران يه اياتحاد با غرب عل زهي به اندازه عربستان انگيچ كشور عربيران هي با ايمواجهه احتمال

ن كشور ي ا تواند ين، م عربستايراموني و پيتيط امنيدات محي تهدموضوع همراه بان يندارد و ا
  . كالنتر سوق دهديحاتي تسليدهايا به سمت خرر
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 عربستان ي نظام- يتي امن- ي اقتصاد- ياسي سيت تحوالت و دورنماين نوشتار وضعيدر ا
نكته . گرفتل قرار ي و تحلي مهم آن مورد بررسيدادهاي و اخبار و رو2011 در سال يسعود

 بر ياسي سيدادهايغالب بودن تحوالت و رو قرار گرفت، يابي كه در متن مورد ارزيبرجسته ا
 يرامونيط پين سال محيدر ا. ان بودي در جرين كشور در سال جاري است كه در ايگر تحوالتيد

ر در معادالت منطقه ييموجب تغآن  يي نهادنيبرآ  شد كهيي مواجه با چالش هايعربستان سعود
 و حفظ يود و توازن منطقه ات موجي حفظ وضعي براكهن كشور را بر آن داشت ي شد و ايا

كرد عربستان در قبال يد كه موجب شد رون اتخاذ كيياست هاي س،يراموني پيت در كانون هايامن
است صبر و انتظار در قبال تحوالت مصر و يسو س كي از يعنيتحوالت منطقه دوگانه شود، 

   .هيمن و سورين، ي نسبت به تحوالت بحريكرد تهاجميروگر ي دياز سوتونس و 
 

 

 

  
 ضمن حفظ و در امان ماندن از موج تحوالت با ير معادالت منطقه ايي دارد با تغيعربستان سع

 ي همكاري از پادشاهان در شورايل باشگاهي و تشكيحاتي كالن تسليدهايش به سمت خريگرا
 يستيكالي رادياست هايه سيك غرب را در ائتالف بر عليج فارس نقش همكار استراتژيخل

ن يمحك قرار گرفتن امورد  ي براي را سال2012 توان سال يرو م نياز ا.  كنديمنطقه باز
د ين نقش جدي عربستان را در اي كرد و تا حدوديابياست و نقش عربستان در منطقه ارزيس
 كرد، هر چند يابي موفق ارز،هيف سورياب مصر و تضعيگر نقش اول منطقه در غي بازيعني

ت عربستان از جمله ي و ضعف مشروعي داخليه، چالش هاران در منطقي چون نقش ايمشكالت
خصوص ه  مواجه سازد، بي جدين نقش را با چالش هايت اي تواند موفقي است كه ميموارد

ست كه ي ني گفتماني، گفتمان عربستان سعوديانه و بهار عربيكه در موج تحوالت خاورم
  .باشدداشته  منطقه ياست هاي و سي به افكار عمومي شكل دهي برايتيجذاب
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براي حل بحران لبنان را ت پادشاه عربستان  حريري پيشنهادا:منابع خبري لبنان اعالم كردند  -
والن لبناني براي كنترل بحران ئتالش هاي كشورهاي عربستان، سوريه و حتي مس. پذيرفته است

 ك نزدييحساس و يجدناشي از دادگاه حريري همچنان ادامه دارد و درحال حاضر به مرحله 
 )هي ژانو01 (.شده است

بن علي رييس جمهور : داد شنبه رسما اعالم كردعربستان سعودي در نخستين ساعات بام -
  )هي ژانو15 (.مخلوع تونس را به همراه خانواده اش پذيرفته است

 عالمه شيخ محمدعلي العمري رهبر شيعيان عربستان صبح امروز در بيمارستان ملي مدينه -

ام اول شيعيان مدينه منوره و ام عالمه شيخ محمد علي العمري به عنوان شخصيت. درگذشت
 )هي ژانو24 (.مسجد شيعيان اين شهر بود

  

 ���?*abVV:  
ن كشور ي اياسين حزب سي اول: عربستان روز پنجشنبه اعالم كردندي مذهبيده تن از علما -

  )هي فور10(. ت بشناسديو از ملك عبداهللا خواستند حزب آنها را به رسماند ل داده يرا تشك
ژه يگر به وي عرب ديكتاتورهايگرفتن د مصر و تونس و قرار يكتاتورهاي از سقوط دپس -
 را يارد دالريلي م35 دستور بذل و بخشش ي سقوط، پادشاه عربستان سعوديبي در سراشيبيل

ن دستور ي كند اي مي را سپريعبداهللا كه در مغرب دوران نقاهت بعداز عمل جراح. صادر كرد
  )هي فور24 (. قبل از بازگشت به عربستان صادر كرديرا ساعت

 تانك متعلق به عربستان سعودي به بحرين از طريق معبر 30ان عيني از اعزام شاهد -
 كيلومتري بين دو كشور به 25معبر. مواصالتي دو كشور موسوم به جاده ملك فهد خبر دادند
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كرند  تانك كه هر كدام دو فروند تانك را منتقل مي  خودروي مخصوص حمل15دليل عبور 
  )هير فو29 (.كامالً مسدود شده بود

  

 c�����

: 

ن منطقه ي با حمله به تظاهرات زنان ايه در عربستان سعودين الشرقير نشي اميتي امنيروهاين -
ه ير منطقه الشرقي محمد بن فهد ام؛به گزارش العالم.  را مورد ضرب و شتم قرار دادندهاآن

زداشت شده خود  فرزندان باي كه خواهان آزادي دستور داد به زنانيتي امنيروهايعربستان به ن
 ) مارس05(. بودند حمله كنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند

. تظاهرات مردمي به شهر قطيف وارد شدند نيروهاي امنيتي سعودي براي جلوگيري از -
وارد شهر قطيف  هاي كنترل از راه دور صبح امروز  امنيتي سعودي مجهز به سيستميروهاين

 ) مارس07 (.شدند

دار ملك عبداهللا يف به دين القطيعه نشي سرشناس شهر شيوخ و چهره هاي از شيگروه -
 از يندگي به نما"يزيعبداهللا الخن"خ ي شين درخواست از سويپس از مطرح شدن ا. رفتند

نه ين زمي در اي ملك عبداهللا وعده داد دستور خوبهاد و بند آني قي بيان و اصرار بر آزاديعيش
  ) مارس09 (.صادر خواهد كرد

ر عربستان در ين، سفي در بحري ارتش عربستان سعوديروهاي نير واكنش به دخالت نظامد -
 ي جمهوري و اعتراض رسميتهران روز سه شنبه به وزارت امورخارجه احضار و مراتب نگران

  ) مارس14 (. ابالغ شدين اقدام به ويران به اي اياسالم
مي اين كشور به بحرين خبر ش از هزار نيروي نظايمقام هاي رسمي سعودي از ورود ب -

 از بامداد امروز حمالت خود را به مردم يني و بحري سعودي و نظاميتي امنيروهاين. دادند
  ) مارس15(. ن و هوا آغاز كردندين از زميبحر

ام كنندگان هستند موفق ين كه جزو قيان بحريعي شياسي از احزاب سيكي وابسته به يروهاين -
جاد يروها موفق شدند با اين نيا.  را به اسارت درآورنديسعود تن از سربازان ارتش 7شدند 

ن يدو تن از ا. رندي تن از آنان را به اسارت بگ7 ي تن از سربازان ارتش سعود9 ين برايكم
  ) مارس18 (. ها كشته شدنديريز در درگيسربازان ن
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در را ور پادشاه عربستان در تماسي تلفني با رئيس جمهوري سوريه حمايت خود از اين كش -
ملك عبداهللا در تماسي تلفني با اسد رئيس جمهوري اين . مقابل آنچه توطئه خواند اعالم كرد

 ) مارس29 (.كشور در خصوص ناآرامي اخير در شهر درعا از سوريه اعالم حمايت كرد

  

 !���CabVV:  
صدها نفر از فعاالن شيعه عربستان سعودي در حمايت از مردم بحرين و درخواست  -

. آميز برگزار كردند هاي سياسي در داخل در شرق اين كشور تظاهرات مسالمت آزادي
  )لي آور02 (.كنندگان خواستار پايان دادن به تبعيض عليه شيعيان در عربستان شدند تظاهرات

ر ين و سايران در بحريدال بر مداخلة ا» يشواهد«االت متحده يكا ادعا كرد اير دفاع آمريوز -
كا به ير دفاع آمريجورنال در مورد سفر روز چهارشنبه وز تياستر وال. اردانه دي خاورميكشورها

  )لي آور09 (. پرداختيزن اض به گمانهير
عادله دختر ملك عبداهللا معتقد است زنان عربستاني بيش از پيش تمايل دارند كه در  -

ند در خواه خواهند ثابت كنند كه فعالند و مي آنها مي. جديد حضور داشته باشند هاي پست
  )لي آور17 (.نقشي داشته باشند جامعه

  

 ����abVV:  
د ينه جدينده، كابي از آن است كه در چند روز آي حاكيده از عربستان سعودياخبار رس -

 ي شاهزادگان سعوديت جسميبا توجه به وضع.  خواهد شدي معرفي اساسيراتيي با تغيسعود
 )ه مــ08 (.مي هستيرات اساسييد شاهد تغينه جديدر كاب

 بمب دست ساز به ساختمان 2 اعالم كرد كه ي فوريره در خبري الجزيونيزيشبكه تلو -
ن ي از آمار تلفات ايهنوز خبر.  پاكستان پرتاب شدي در شهر كراچي عربستان سعوديكنسولگر

 ) مــه11 (.ستيانفجارها در دست ن

 ير شهر كراچ ديپلمات سعوديد كي : اعالم كردي فوريره در خبري الجزيونيزيشبكه تلو -
 در ي عربستان سعودي در مقابل كنسولگريراندازيت  بر اثرين گزارش ويبراساس ا. ترور شد

 ) مــه16 (.ده استي به قتل رسيشهر كراچ
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 Pd�+abVV: 

 يه اياني در بيعربستان سعود ي شبكه العالم دفتر پادشاهيگاه اطالع رسانيبه گزارش پا -
 درمان ي برايمنيشهروندان مجروح   از مسئوالن ويرگيعبداهللا صالح و شمار د: اعالم كرد

  ) ژوئن05 (.ده انديمن برداشته اند به عربستان رسير ي كه در حوادث اخيجراحات
  )1390ر ي ت7. (ني از بحري و اماراتي سعوديخروج تانك ها -

ن از ي معارض بحرياسي سي وابسته به گروه هايني بحري پانا رسانه هايبه گزارش خبرگزار
  ) ژوئن28 (.ن خبر دادندي از بحري و اماراتي وابسته به ارتش سعوديشتر تانك هايخروج ب

 

 

 

  

 H�abVV: 

ن كشور ير خود را از ايه شد و سفي خواستار توقف كشتار در سوريعربستان سعود -
ن ي در بحري اعتراضات مردم باني خود به بحري زرهيروهاي كه با اعزام نيدرحال. خواندفرا

  ) اوت08(. كند يم قابلهم
د فطر به منظور برهم يد سعي از عپسه يه سوري عليمنابع آگاه از توطئه تازه عربستان سعود -

 پرده يستير ترويها  گروهين كشور برايشرفته به اي پيه و قاچاق سالح هايزدن اوضاع سور
 ) اوت24(. برداشتند

  )1390ور ي شهر3. ( با پادشاه عربستانيريدار سعد حريد -

 يدار پادشاه عربستان سعودين كشور به دين ايشير پيان المستقبل لبنان و نخست وزيس جريرئ
 عبداهللا بن كدار ملي روز گذشته به د:ن لبنان اعالم كرديشير پي نخست وزيريد الحرسع. رفت

ن لبنان يشير پي عبداهللا در كاخ الصفا از نخست وزكمل. ز پادشاه عربستان رفته استيعبدالعز
  ) اوت25 (.دار كردي دياستقبال و با و

. د كردي را تهديود كشور عربستان سعي اظهاراتيان صدر عراق طي صدر رهبر جريمقتد -
ت ياگر آ: ن گفتيان بحريعي سرشناس شي ضمن انتقاد از اهانت به چهره هاي اظهاراتي طيو

 .م كردي خواهيد به عربستان لشكركشي قاسم را مورد اهانت قرار دهيسيخ عياهللا ش
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 ,e��5f�abVV:  
صالح ديدار و عبداهللا بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در كاخ خود در رياض با علي عبداهللا  -

. روز شوندين كشور پيون در ايد عربستان نخواهد گذاشت انقالبانان دي اطمي به ووگفتگو كرد 
و و شماري از مقامات يمني ا به درمان ك كميراعبداهللا صالح در اين ديدار از پادشاه عربستان ب

 ) سپتامبر20(. در بيمارستان هاي عربستان تشكر و قدرداني كرد

  

 ,e5XabVV: 

 بازداشت شده شبكه القاعده در عربستان يافراد و اعضا: روزنامه عكاظ چاپ عربستان افزود -
ن كشور كه ي در ايعي شيع چهره هاي وسياعتراف كردند كه در نظر داشته اند در طرح

 ) اكتبر06 (.ن در شرق عربستان هستند را ترور كننديعه نشيشترشان در مناطق شيب

 و يكا و پادشاه عربستان سعوديس جمهور آمري رئي تلفني از گفتگوي خارجيرسانه ها -
ره باراك اوباما شب گذشته با يبه گزارش الجز. ران خبر دادندي مقابله با اين برايتوافق طرف

ران يه اير خود علي اتهامات اخين تماس تلفنين در ايطرف.  گفتگو كرديز تلفنيعبداهللا بن عبدالعز
 ) اكتبر13 (.ران تالش كنندي اين المللي محاكمه بيافق كردند برا قرار دادند و تويرا مورد بررس

ز يسلطان بن عبدالعز:  عربستان اعالم كرديره به نقل از دفتر پادشاهي الجزيونيزيشبكه تلو -
 22(. ورك فوت كرده استيوي نيها مارستاني از بيكيعهد پادشاه عربستان در يآل سعود ول

 )اكتبر

ر ي ساله را با حفظ سمت وز78ز يف بن عبدالعزي شاهزاده نايان با صدور فرميپادشاه سعود -
ف بن ي نا: اعالم كردي عربستان سعوديدفتر پادشاه.  كرديد عربستان معرفيعهد جدي ول وكشور

ش ي كه چند روز پهن كشور شدين ايشيعهد پيز ولين سلطان بن عبدالعزيز جانشيعبدالعز
 ) اكتبر28 (.درگذشته است

  

,e�?% abVV:  
 در مورد ي شد شواهد تاثر آور و مفصلياالت متحده مدعي در اير سابق عربستان سعوديسف -

صل ي الفيترك. نگتن وجود داردي عربستان در واشير كنونيران در طرح ترور سفيدست داشتن ا
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 ارتباط بودن خود را با طرح ترور به اثبات يه تهران نتواند ب كي شد در صورتيمدع
  ) نوامبر16(. ت خواهد بردي امنياض موضوع را به شوراير برساند،

 خود ي استعفاي عربستان سعوديشاهزادگان برجسته خاندان پادشاه ز ازيطالل بن عبدالعز -
 كه خواستار اصالحات در يردشاهزاده طالل به عنوان ف. م كردين كشور را تقديعت ايئت بياز ه

ك ي خود خواستار اصالحات دموكراتي هايسخنران عربستان است شناخته شده است و بارها در
  ) نوامبر17 (.ق تر در عربستان شده استيعم

ب ير عربستان به تصويت طرح ترور سفي در محكومي عربستان سعوديشنهاديقطعنامه پ -
ران خواسته شده تا با مجامع ين قطعنامه از ايادر . دي سازمان ملل متحد رسيمجمع عموم

 ) نوامبر19(.  كندينه همكارين زمي در ايالملل نيب

عه در شرق عربستان به دست ينه كشته شدن سه فعال شي موثق در زميها با وجود گزارش -
دولت . د نكرده استيين گزارشها را تاي وزارت كشور عربستان تاكنون اي سعوديروهاين

ف در شرق يقات به استان القطي انجام تحقي را براي گروهينظر دارد به زودعربستان در 
ن منطقه از حكومت شده يان ايعيف كه سبب خشم شير در القطيع اخيوقا. عربستان اعزام كند

 ) نوامبر23(. ن سه نفر شده استياست، موجب كشته شدن ا

  

 ,e����abVV: 

 اعم از ي و فرامنطقه اي منطقه ايروهاي نييار فعال زورآزمايش از همه صحنه بسيمصر ب -
شان ي هايري در اعمال جهت گيروني بي توان قدرت هايابيز ارزيكا، انگلستان و نيعربستان، آمر
ار محسوس يز بسيك به عربستان ني و نزدي سلفيها ت گروهين راستا تقويدر هم. به مصر است

 عربستان ي از سوي ماليكمك هاافت ي دري شود و حتي به نام نور خالصه مياست كه در حزب
 ) دسامبر05 (. به خود گرفته استين حزب شكل علنيبه ا

اي رسمي به فرماندهان ارتش دستور داد به  نايف بن عبدالعزيز وليعهد عربستان در نامه -
وليعهد عربستان، اين نامه را خطاب به امراي ارتش . معترضان دولت به هيچ عنوان رحم نكنند

ان سعودي از جمله آن دسته از فرماندهاني كه بر نيروهاي امنيتي در شهرهاي در سراسر عربست
 ) دسامبر13 (.مكه و مدينه نظارت دارند نوشته است



 ��������  	
��� ��� �������� 

 

��� 

a� ���456 �������� � H2?��: 

 

 ���?*abVV: 

 ميليون 490 ميليارد و 3 ميليون سهم به ارزش 153در بازار مالي عربستان سعودي بيش از  -
 واحد كاهش و شاخص كل 49.98بيش از با شاخص سهام در بورس رياض  وريال معامله شد 

  )هي فور22 (. واحد رسيد6333.91سهام به 
ر پادشاه عربستان ي اخيم هاي فرانسه درباره تصم-س اقتصاددان بانك عربستانيناكيژان سواك -

 كه يعربستان سعود.  عربستان استيش روي چالش بزرگ پدو مردم يكاريمسكن و ب: گفت
ال يارد ريلي م580ن با رقم ي سنگي بودجه اياپين سال پي سومي است امسال برا20ضو گروه ع

 )هي فور24 (.ب كرديتصو) ارد دالريلي م155 (يسعود

 

 

 

  

 c���abVV: 

 موج تورم در ك اين كشور ممكن است با ي:وزير اقتصاد عربستان سعودي اعالم كرد -
هاي مالي براي ارتقاي وضعيت اجتماعي  راي بستهرو اج نياز ا. رو شوده ب هاي آينده رو ماه

 ) مارس27(. هاي آينده در دستور كار است تورم در عربستان طي ماه

 

 

 

  

 !���CabVV:  
المللي در عربستان سعودي منجر به لغو شماري از  اعتصاب كاركنان دو فرودگاه بين -

هاي ملك خالد و ملك  گاهتا كنون براي اعتصاب در فرود. ها شده است پروازهاي اين فرودگاه
 .عبدالعزيز در جده كه منجر به سرگرداني هزاران مسافر شده هيچ دليل رسمي اعالم نشده است

  )لي آور18(
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 ����abVV: 

ك ي مبارك بود، اكنون در نظر دارد يم حسني سقوط رژي كه مخالف قطعيعربستان سعود -
ن كشور قرار يار اي مصر در اختيد برطرف كردن مشكالت اقتصاي برايارد دالريليم 3.2 يوام

 ) مــه23(. دهد 

 

 

 

  

 ��d�+��

: 

 آمار يمركز مل .ده استي درصد رس4.7زان تورم ساالنه در عربستان در ماه ژوئن امسال به يم -
 اعالم شده كه در ماه ي نرخ تورم ساالنه در عربستان در حال: اعالم كرده استيعربستان سعود

  )هي ژوئ10(. صد بوده است در4.6 گذشته نرخ تورم يم
 ي دولتين شركت نفتي چيسون توسعه ملي كمينترنتيگاه ايه منتشر شده در پايانيطبق ب -
 يگر همكاريكديشگاه با ين پاالي آرامكو عربستان در ساخت اين و شركت نفتينوپك چيس

 400 شيت پااليانبو را با ظرفيشگاه موسوم به يه ساخت پااليدو شركت طرح اول. خواهند كرد
 . رسديكا ميارد دالر آمريلين طرح به ده مي ارزش ا.ش ارائه كردنديهزار بشكه در روز سه ماه پ

  )هي ژوئ28(

 

 

 

  

 H�abVV: 

شاخص . ر بوديكا شاهد سقوط چشمگي امرير بحران اقتصاديبازار بورس عربستان تحت تاث -
ست و پنجاه ي معادل دويانيد ز شاهيي بازگشاييقه ابتدايبازار بورس عربستان در همان پانزده دق

ج ي خلي بورس كشورهاي و بازارهايياي اسيكا در بازارهاي امرير بحران اقتصاديتاث. واحد بود
 ) اوت08 (. مشهود بودي جدي به شكليفارس از جمله عربستان سعود
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. ه استت شديدرصد تثب 4.9 تا 4.6  امسال تا كنون در حدينرخ تورم عربستان از ابتدا -
 به 2011 سال ي نرخ تورم عربستان ط:ترز اعالم كردندي روي در نظرسنجيكارشناسان اقتصاد

 ) اكتبر10 (.دي درصد خواهد رس6/5ش از يب

ت ي،كويد كنندگان نفت مانند عربستان سعودين و ژاپن و تولي هند،چي از كشورهايرانيوز -
 موضوع ين انرژيكه تامير حالد. ن نشست شركت خواهند كردي متحده در ايو امارات عرب

 در يه گذاري سرمايجاد فرصت هاين نشست خواهد بود، شركت كنندگان درباره اي ايمحور
 ) اكتبر11 (. و حمل و نقل گفتگو خواهند كردي فنينه هايزم

ران ي آمار فقيساالنه وزارت امور اجتماع  گزارشيرا بر مبناي عربستان اخيمجلس مشورت -
ر از آغاز ي اخي است كه عربستان در سالهايحال ن دريا. د اعالم كرده بود درص22ن كشور را يا

 )  اكتبر15(. خبر داده بود ن كشوري مبارزه با فقر در اي برايطرح

دالر از موسم حج درآمد  ارديلي م30انه ي سالي عربستان سعودي بانك جهانيبراساس آمارها -
ن يت كه براساس برآورد صندوق بي جمعونيلي م21از  شي با بيعربستان سعود. كند يكسب م

 موسم ي خواهد شد، ساالنه از برگزاريارد دالر درآمد نفتيلي م320ش از ي پول امسال بيالملل
 ) اكتبر22(. كند يدالر درآمد كسب م ارديلي م30ش از يحج ب
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ايران و  بين ك، كيلومتري جنوب غربي جزيره خار100ميدان نفتي مشترك فروزان كه در  -
اين كشور   برابري10 قابل توجه در اين زمينه برداشت  نكته. عربستان سعودي مشترك است

 ك سعودي از ميدان مشتر  درصد نفت خام روزانه 4.5در حال حاضر . عربي از اين ميدان است
ن درحالي كه برداشت ايرا. بشكه نفت خام  هزار405شود؛ يعني روزانه حدود  فروزان تامين مي
 ) نوامبر16 (. هزار بشكه در روز است45 كمتر از كاز اين ميدان مشتر
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ن كشور در ماه يد نفت خام اي ازگذشتن سقف تولير نفت عربستان سعودي وزيمي النعيعل -
 همان:ن گفتي در وي خبري در كنفرانسيميالنع. ون بشكه در روز خبر داديلي م10نوامبر از مرز 
ون و يلي م10د ما در ماه نوامبر يم سقف توليد بگويد از ما سوال شد باي سقف تولطور كه درباره

  ) دسامبر13 (. هزار بشكه در روز بوده است47
  

U�  "5�$� ��������  � H2?�� –"��j% : 
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 ي به كشتييايز ناوگان دري خود را با تجهيياي قصد دارد قدرت دريدولت عربستان سعود -
ن برنامه كه يا. ش دهدي سطح به سطح افزاين موشك هاي اندازه متوسط و همچني جنگيها
معروف است كه  "ييايبرنامه دوم توسعه در"كاست به ي از آمريحاتيد تسلين خري تريديكل

  )لي آور14(. دي آيرد دالر برآورد شده و در مدت ده سال به اجرا درمايلي م23ارزش آن 
 ج فارس راي جنوب خلي و كشورهاي با عربستان سعوديحاتي تسليكا لغو قراردادهايآمر -

 يه بحران ها و انقالب ها در كشورهايسا ز هم اكنون دريكا نيوزارت دفاع آمر.  كندي ميبررس
ج فارس و ي خلي همكاري شورايعربستان، كشورها ح به صادرات سالي قراردادهاي تماميعرب
 )لي آور21 (.كند ي ميانه را بررسي خاورمي از كشورهايبرخ

  

 ����abVV:  

ي ساالنه تركيه تنها يك روز پس از اعالم موافقت عربستان براي شركت در رزمايش هواي -
شود كه  اين خبر در زماني منتشر مي.  سعودي در جريان تمرين سقوط كرد15.يك جنگنده اف

شاهزاده سلطان روز دوشنبه از موافقت خود با حضور نيروهاي زميني و هوايي ارتش اين كشور 
 ) مــه25 (. تركيه خبر داد"عقاب آناتولي"در رزمايش ساالنه 

 ي آموزشيها ن كشور دورهي ايس پرسنل نظاميته وزارت دفاع انگلبه گف نيبه گزارش گارد -
با حوادث  ، مقابلهي نظامي كلي، مهارت هايراندازي در مورد كار با اسلحه، تك تيمنظم
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 يگارد مل يانه را براي مخفيراندازيقات و تي بمب، تحقي سازي خنثي، مهارت هايناگهان
 ) مــه29 (. كننديعربستان برگزار م
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 موافقت ي تانك لئوپارد به عربستان سعود200 سابقه با فروش ي بيدولت آلمان در اقدام -
 يت نظامزاي پس از چند دهه مخالفت آلمان با فروش تجه:گل اعالم كرديهفته نامه اشپ. كرد
 . ها موافقت كرديست تانك به سعودين به عربستان دولت آلمان سرانجام با فروش دويسنگ

   )هي ژوئ03(
گر از يارد دالر ديلي م90، يارد دالر قبليلي م60 قصد دارد عالوه بر قرارداد يعربستان سعود -

 يارد دالريلي م60 ياض قصد دارد در قرارداديبه گزارش العالم ر.  كنديداريكا سالح خريآمر
ارد يلي م30 كند و عالوه بر آن ي خود را ساماندهيي و ناوگان هوايداريكا جنگنده خرياز آمر

 )هي ژوئ07 (.نه كندي هزي سعوديياي ناوگان دري نوسازيدالر برا

هاي پيشرفته  كافشاي اقدام برلين در امضاي قراردادي ميلياردي با رياض در قبال دادن تان -
 شوراي :هفته نامه اشپيگل نوشته است. حافل سياسي آلمان برانگيخته استجنجال زيادي در م

هاي لئوپارد به عربستان  امنيت فدرال آلمان در هفته گذشته به طور اصولي با صدور تانك
موافقت كرده است و به اين ترتيب خط مشي فعلي دولت مبني بر عدم ارسال تجهيزات سنگين 

 )هي ژوئ12(. تجنگي به آنجا را تغيير داده اس

 يل تانك هاي طرح تحوي دولت آلمان با بررس: اعالم كردنديك و نظاميپلماتيكارشناسان د -
ن كشور در صورت وقوع جنگ ي اي نظاميت هاي گسترش قابلي در پيمسلح به عربستان سعود

  به عربستان2 تانك لئوپارد 200ل ي تحويم دولت آلمان براين اساس تصميبر ا. ران استيه ايعل
لگران و ين، تحلي رهبران مخالفي از انتقادها را از سويورو موجيارد يلي م8/1 به ارزش يسعود

  )هي ژوئ26(.  به همراه داشته استي حقوق بشريگروهها
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در زمان دولت .  صحبت كرده استي هسته ايه گسترش سالح هاي بارها عليدولت سعود -
 ي در فن آوريمنظور همكاره  را بيقنامه موقت توافيكا و عربستان سعوديجورج بوش آمر

 درمورد ين حال مذاكرات رسمي به امضا رساندند، با ايالدي م2008ز در سال ي صلح آميهسته ا
  ) اوت02 (.موافقتنامه انجام نشده است

  

��$���g  
  
، سال دوازدهم مجيد بزرگمهري، روند اصالحات در نظام سياسي عربستان سعودي، فصلنامه مطالعات خاورميانه -

 .1385 و بهار 1384،  زمستان 1 و 4و سيزدهم، شماره هاي 

، مركز تحقيقات راهبردي، )11( سيد قاسم منفرد، جايگاه عربستان سعودي در طرح خاورميانه بزرگ، نامه دفاع-

  .1385شماره دوم، 

و 4ازدهم و سيزدهم، شماره هاي پرويز دليرپور، شيعه در عربستان سعودي، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال دو -

  .1385 و بهار 1384، زمستان 1

  .8، شماره 1383 گراهام فولر و رند رحيم فرانكه، شيعيان عربستان سعودي، فصلنامه شيعه شناسي، زمستان -

 13 دست نامرئي عربستان سعودي در انقالب هاي بهار عرب، جان بردلي، ترجمه نسيم كالني، خبرگزاري فرارو، -

  .2011بر اكت

  .23، شماره 1381، زنان در عربستان، مجله حقوق زنان، بهمن )3( شيده شادلو، زنان در خاورميانه -

  .1390 آذر 9 كامران كرمي، شيعيان؛ اقليت فراموش شده عربستان، ديپلماسي ايراني، -

  .10/2/1390، 602 رحمن قهرمان پور، روزنامه تهران امروز، شماره -

  .1385المللي، دفتر مطالعات سياسي و بين: مي، كتاب سبز عربستان سعودي، تهران رقيه سادات عظي-

 محسن شريعتي نيا، عربستان و تغيير رژيم؟كتابخانه ديجيتالي ديد، موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي تهران، -

 PP00020040708512113: ، كد بازيابي1383

 هيختگان آنالين محمد فرازمند، عربستان و بهار عربي، فر-

http://www.farheekhtegan.ir/content/view/28237/66/ 

 معصومه ثاني، عربستان و تحوالت اخير در گفتگو با حميد احمدي، تقابل بازيگران در منطقه خاورميانه، مجله -

 .1390، مرداد 47همشهري ديپلماتيك، شماره 

ها، مركز تحقيقات استراتژيك، مرداد رويكردها و چالشهاي عرب،  حسن احمديان، عربستان سعودي و قيام ملت-

1390.  
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