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بودجه ی  کسری  که  داد  احتمال  گزارشی  در  »کامکو«  سرمایه گذاری  شرکت 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱۵۳ میلیارد دالر برسد. 
این گزارش پیش بینی می کند، سهم عربستان از این کسری بودجه، ۵۵ درصد خواهد 
بود که مبلغی نزدیک به ۸۴ میلیارد دالر می شود. بیشترین کسری بودجه ی عربستان، 
مربوط به سال گذشته است که این رژیم با کسری ۹۸میلیارد دالری مواجه شد. به نظر 
می رسد کسری بودجه آل سعود، دالیل مختلفی داشته باشد که مهم ترین این دالیل، 

عبارت اند از:

۱-خرید جنون آمیز تسلیحات و عقد قراردادهای متعدد با دولت های غربی برای 
خرید سالح

کمک  ۲-دخالت های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر تحوالت منطقه و 
مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت های مختلف در چارچوب »دیپلماسی دالر«، مانند 

مصر، سودان

۳-کاهش قیمت نفت در ۲ سال اخیر و….

کسری بودجه ی یاد شده به بحران مالی در عربستان منتهی شده است. آل سعود 
برای مواجهه با بحران مالی، سلسله سیاست های ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار 
کارمندان، و عدم  داده که کاهش یارانه حامل های انرژی، کاهش ۲۰ درصدی حقوق 
پرداخت حقوق کارکنان و کارگران غیربومی و اخراج آنها، مصادیق این بحران و سیاست 
ریاضت اقتصادی هستند. اشاره مستند به عوامل سه گانه مؤثر در شکل گیری بحران مالی 
و بررسی مصادیق بحران اقتصادی و تأثیر آن ها بر وضعیت اجتماعی و سیاسی عربستان، 

مد نظر یادداشت پیش رو است.
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1-خرید سالح از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس
عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که بیش ترین خرید نظامی را طی 
گذشته انجام داده است. از زمان حمله ی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳،   سال های 
کشورهای حاشیه ی خلیج  فارس، بودجه ی نظامی خود را سال به سال افزایش دادند. در 
این میان، افزایش تصاعدی قیمت نفت، خرید نظامی کشورهای حاشیه ی خلیج  فارس 
که به موازات افزایش درآمدهای  کشورهایی بود  کرد. عربستان از جمله  را دو چندان 
که این رژیم، در سال  گونه ای  نفتی، خرید تسلیحات نظامی خود را افزایش داد. به 
۲۰۰۸ با بودجه ی نظامی ۳۶میلیارد دالری، ۳۰ درصد از بودجه ی عمومی خود را صرف 

خریدهای نظامی کرد.

در ادامه همین روند، بحران های امنیتی و نظامی مختلِف منطقه ی غرب آسیا و 
کز فکری وابسته به نهادهای نظامی و  ایران هراسی برنامه ریزی و طراحی شده از سوی مرا
شرکت های ساخت سالِح دولت های غربی، دو عاملی بودند که صرف بودجه برای خرید 
سالح را توجیه پذیر کردند. بررسی آماری هزینه های نظامی عربستان در سال های اخیر، 
وضعیت نظامی این رژیم را به تصویر می کشد. میزان واردات تسلیحات نظامی عربستان 
بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، تقریبًا ۵۴ درصد افزایش داشته و به رقم ۶٫۴۶ میلیارد دالر 
رسیده است. این رقم از میزان کل واردات تسلیحات نظامی اروپای غربی بیشتر بوده 
است. عربستان در این سال، توانسته با پیشی گرفتن از هند، لقب بزرگ ترین وارد کننده 

تسلیحات را به خود اختصاص دهد.)۱(

روند صعودی خرید و هزینه برای تسلیحات نظامی، در سال های بعد نیز ادامه 
که عربستان توانست در سال ۲۰۱۵ با صرف ۸۷ میلیارد دالر برای  یافت. به طوری 
کرده و در عرض یک سال، روسیه  هزینه های نظامی، جایگاه سوم جهان را از آن خود 
کاهش قیمت نفت،  که روند نزولی  را پشت سر بگذارد. این اتفاق در شرایطی رخ داد 
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سرعت بیشتری به خود گرفته بود. در همین رابطه، مرکز پژوهش های صلح استکهلم 
در گزارشی اعالم کرد که حجم هزینه نظامی عربستان در سال ۲۰۱۵ دو برابر آلمان بوده 
که هزینه کردهای نظامی ساالنه دولت ها را محاسبه می کند، در ادامه  است. این مرکز 
افزود: »عربستان۱۳٫۷درصد از تولید ناخالص داخلی خود را َصرف مسائل نظامی کرده 

است.«)۲(

کاهش داده  که، افت بی سابقه ی قیمت نفت، منابع مالی عربستان را  با این 
اما با این وجود، رژیم آل سعود با انقباض بودجه ی بخش های دیگر، همچنان به فکر 
افزایش هزینه های نظامی است. این رژیم در سال ۲۰۱۶، ۲۵ درصد از بودجه ی عمومی 

خود را به اهداف نظامی و امنیتی اختصاص داده است.

که عربستان از آنها سالح خریداری می کند، آمریکا جایگاه  کشورهایی  در میان 
نخست را دارد. در همین زمینه، »بروس ریدل« که در حال حاضر مدیر بخش تحقیقات 
اطالعاتی در اندیشکده بروکینگز است، طی مصاحبه ای اعالم کرد: »اوباما در هفت و نیم 
سالی که رئیس جمهور آمریکا بوده، ۱۱۱ میلیارد دالر سالح به عربستان سعودی فروخته 
است.«)۳(کشورهای غربی در میان فروشندگان سالح به عربستان، جایگاه دوم را به 
خود اختصاص داده اند. در میان این کشورها، انگلیس بیش ترین سالح را به عربستان 
فروخته است، به طوری که بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس، آل سعود می باشد. لذا با 
توجه به مطالبی که بیان شد، می توان این نتیجه را حاصل کرد که از دالیل اصلی بحران 
مالی و اقتصادی عربستان در مقطع کنونی، سرمایه گذاری فراوان در بخش نظامی است.
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2-دخالت های ریاض در بحران های منطقه و کمک به دولت ها برای 
پیرو پروری

عربستان از جمله دولت های است که در بحران های منطقه غرب آسیا مستقیم 
کرده است. در برخی کشورها مانند بحرین و یمن، رژیم آل سعود  یا غیر مستقیم ورود 
مستقیمًا به دخالت و اثرگذاری روی آورده و در برخی دیگر مانند بحران سوریه و عراق به 
شکل نیابتی وارد شده است. عربستان در بحرین و برای سرکوب انقالب، مستقیمًا نیروی 
نظامی وارد کرد. این نیروها، در روزهای نخستین قیام مردم بحرین و در قالب نیروهای 
»سپر جزیره« وارد بحرین شدند. منابع رسمی در منامه و ریاض تعداد نیروهای عربستان را 
هزار نفر اعالم کردند اما منابع آلمانی، تعداد نیروهای مداخله گر سعودی را ۲۴۰۰ نفر عنوان 
کردند. عربستان مضاف بر حضور مستقیم نظامی، تجهیز و تسلیح بخشی از نیروهای 
نظامی و امنیتی آل خلیفه را عهده دار شده که این موضوع، هزینه های زیادی بر ریاض 

تحمیل کرده است.

هزینه های عربستان در جنگ یمن، بسیار بیشتر از دخالت این رژیم در بحرین 
کردن برخی از رژیم های مرتجع و تابع منطقه، در قالب  بوده است. آل سعود با همراه 
ائتالف به یمن لشکرکشی کرد. از تجاوز ائتالف استیجاری به یمن، ۱۸ ماه می گذرد که در 
این مدت، سرکرده ائتالف نه تنها به اهداف اعالمی خود دست نیافته، بلکه با تهدیدات و 
مخاطرات بی شماری مواجه شده است.)۴( زیان شدید اقتصادی را می توان در چارچوب 

این تهدیدات ارزیابی کرد.

با اینکه از میزان خسارات آل سعود در یمن، اطالعات دقیقی وجود ندارد اما با 
این وجود، رسانه های مختلف در گزارش های متعدد از میزان زیان و خسارات اقتصادی 
عربستان در جنگ یمن برآوردهایی ارائه داده اند. براساس گزارش پایگاه خبری »دویچه 
وله« عربی، عربستان روزانه ۷۵۰ میلیون ریاِل سعودی، َصرف جنگ یمن کرده است.
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)۵( این هزینه جدای از مبالغی است که آل سعود برای حفظ و زنده نگه داشتن ائتالف 
استیجاری پرداخت کرده است. مورد هدف قرار گرفتن صدها تانک، جنگنده و تجهیزات 
زرهی آل سعود در داخل یمن و در جنوب عربستان، بخش دیگری از هزینه هایی است 
که جنگ یمن بر عربستان تحمیل کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی عربستان، 
مقامات این رژیم در سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۶، ۲۵میلیارد دالر از ذخایر ارزی این 

کشور را برای هزینه در یمن، از بانک مرکزی خارج ساخته اند.

عربستان در سوریه و عراق به صورت نیابتی وارد شده است. آل سعود در این 
کشورها مضاف بر مداخله در بحران ها، خود با َصرف هزینه های فراوان، بحران آفرینی 
می کند. این بحران آفرینی در قالب حمایت از جریان های تکفیری-تروریستی و دامن 

زدن به چالش های قومی و تفرقه افکنانه نمود بیرونی پیدا کرده است.

کرده و  اسناد متعددی حمایت مالی و نظامی آل سعود از تروریست ها را اثبات 
اعتبار می بخشد. به طور مثال، مؤسسه ی »ویکی لیکس« در ایمیل هایی که از »هیالری 
کلینتون« نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، افشا کرده آمده است: 
گروه تروریستی داعش اعتراف  »کلینتون به حمایت مالی و نظامی قطر و عربستان از 
نموده و نسبت به بی توجهی رژیم های مذکور، به راهبردهای دیپلماتیک، انتقاد کرده 
است.«)۶( همچنین مرکز بررسی های »واشنگتن« در تحلیلی کامل، بازی سعودی ها 
از  نیز  رسانه های مختلف  این ها،  بر  کرده است.)۷( عالوه  بررسی  را  با مهره داعش 
کمک های مالی عربستان به جریان های تکفیری پرده برداشته اند. به طور مثال پایگاه 
خبری »ورلدنت دیلی« وابسته به دولت آمریکا از کمک ۳۰۰میلیون دالری عربستان به 
داعش در عراق خبر داده است. همچنین رسانه ی دیگری در گزارشی اعالم کرد عربستان 
۳۶میلیارد دالر به تروریست های داعش، جبهه النصره و احرار الشام حاضر در سوریه 
کمک مالی کرده است. این کمک ها در قالب نظامی، مالی به اقتصاد و وضعیت مالی 
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عربستان خسارت وارد کرده و این رژیم را به بحران مالی دچار ساخته است.

مسئله دیگری که به بحران مالی در عربستان دامن زده و آن را تشدید کرده، کمک 
مالی بالعوض این رژیم به دولت ها و نهادهای مختلف است. توزیع پول، چه سکه های 
طالی محدوِد مؤسس سلسله ی آل سعود و چه میلیاردها دالر درآمد نفت، همواره بخشی 
از راهبرد سعودی ها برای بقا و مشروعیت یابی داخلی و خارجی بوده است. خرید وفاداری 
و فرمان برداری قبائل در داخل و یارگیری در معادالت و مناسبات خارج، همواره از طریق 
توزیع پول صورت پذیرفته است.)۸( نقش پول و به صورت مشخص استفاده از دالر 
در چارچوب »دیپلماسی دالر« برای تغییر رفتار بازیگران منطقه ای و بین المللی، کاربرد 
فراوانی در سیاست ورزی سعودی ها داشته است.)۹( در راستای این کمک ها، روزنامه ی 
کویتی »الجریده« از کمک ۱۲ میلیارد دالری عربستان به مصر خبر داده است. این کمک 
مالی به ظاهر برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری پرداخت شده اما در واقع هدف اصلی 
رژیم آل سعود، هم راستا کردن مواضع اعالمی و سیاست های اعمالی قاهره با مواضع و 

سیاست های ریاض بوده است. 

مصداق دیگر کمک های مذکور در جریان اعدام 
»شیخ نمر« جنبه ی عملیاتی به خود گرفت. به طوری 
که سودان در مقابل دریافت ۸ میلیارد دالر و به منظور 
تکمیل و تشدید جنگ دیپلماتیک عربستان علیه 
ایران، روابط سیاسی خود را با تهران قطع کرد. دامنه ی 
کمک مالی حتی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
نیز رسید. به طوری که پایگاه خبری »اینترسپت« افشا 
کرد »مارک لمپیکین« از البی گرهای رسمی پادشاهی 

سعودی در آمریکا، ۲۷۰۰ میلیارد دالر به ترامپ کمک 

در میان کشورهایی که عربستان از آنها 
سالح خریداری می کند، آمریکا جایگاه 
زمینه،  همین  در  دارد.  را  نخست 
حاضر  حال  در  که  ریدل«  »بروس 
اطالعاتی  تحقیقات  بخش  مدیر 
طی  است،  بروکینگز  اندیشکده  در 
در  »اوباما  کرد:  اعالم  مصاحبه ای 
رئیس جمهور  که  سالی  نیم  و  هفت 
آمریکا بوده، ۱۱۱ میلیارد دالر سالح به 

عربستان سعودی فروخته است.«
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در  مالی  به بحران  کمک ها در شکل های مختلف  این  کرده است. مجموعه  مالی 
عربستان منجر شده است.)۱۰(

3-کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر
روند نزولی قیمت نفت از آبان ۹۳ آغاز شد. سیاست عربستان سعودی برای 
عرضه مازاد در بازار، باعث شد قیمت پایه ی نفت در بازار جهانی از متوسط ساالنه ۱۱۱ 
دالر در هر بشکه به ۳۵ دالر در هر بشکه سقوط کند. با کاهش قیمت نفت، اوپک فریز 
نفتی را پیشنهاد داد. در این میان عربستان فریز نفتی را مشروط به مشارکت ایران کرد. 
به طوری که ایران نیز، سهم خود از نفت اوپک را کاهش دهد، تا تعادل در عرضه و تقاضا 
کید کردند که ایران در دوره ی تحریم  بخش  برقرار گردد. از سویی مقامات نفتی ایران تأ
عمده ی سهم خود از بازار نفت را از دست داده است. لذا در طرح فریز نفتی، نباید مشارکت 
داشته و باید مستثنی شود. در این رابطه، نشست های مختلفی با حضور کارشناسان و 
وزرای نفت کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( برگزار شد که به دلیل کارشکنی و عدم 

موافقت عربستان بی نتیجه ماند.

اولین متضرر کاهش قیمت نفت و تداوم آن طی دو سال اخیر، خود رژیم آل سعود 
بوده است. عربستان تاکتیک کاهش قیمت نفت را در راهبرد تشدید جنگ اقتصادی 
علیه ایران به کار گرفته بود که با پذیرش طرح فریز نفتی در آخرین نشست اوپک، این 
گوناگونی  گزارش های  تاکتیک به شکست منتهی شد. مؤسسات مختلف، آمارها و 
کاهش قیمت نفت ارائه داده اند. در یکی از این  از میزان زیان مالی عربستان به سبب 
گزارش ها، خسارت های مالی آل سعود در یک سال نخست کاهش قیمت نفت، ۵۷۴ 
میلیارد دالر برآورد شده است.)۱۱( همین مسئله موجب شده عربستان برای جبران 
کسری بودجه ۱۰میلیارد دالر وام خارجی تقاضا کند. عملی که در ۱۵ سال اخیر بی سابقه 

بوده است.
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 ۴-مشخصه ها و مصادیق وضعیت وخیم اقتصادی عربستان

عوامل و متغیرهای سه گانه ذکر شده در قسمت نخست به بحران اقتصادی در 
عربستان منجر شده است. نمود این بحران در حوزه های مختلفی قابل مشاهده است. 
کسری بودجه ی ۸۴ میلیارد دالری عربستان در سال ۲۰۱۶ تمهیدات دریافت وام خارجی 
که رژیم آل سعود، امسال اوراق قرضه ی خود را در ازای  کرده است. به طوری  را مهیا 
دریافت وام ۶۷ میلیارد دالری، در سه نوبت به فروش رسانده است. دریافت وام مستقیم 
از بانک های خارجی، بخش دیگری از برنامه ی سعودی ها برای جبران ضعف شدید 

مالی است که در این یادداشت به یک نمونه از این وام ها مصداقی اشاره شد.

بحران مالی در صنعت و تکمیل پروژه های 
زیربنایی نیز خود را به نمایش گذاشته است. به عنوان 
به دلیل مشکالت  مثال، عربستان در سال جاری 
اقتصادی، یک سوم از پروژه های عمرانی خود را در 
زمینه های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، متوقف 
وزارتخانه ها،  کردن  ادغام  یا  منحل  است.  کرده 
مسئله دیگری است که به وضوح وضعیت اقتصادی 
عربستان را به نمایش می گذارد. این سیاست ها به 
منظور سرپوش گذاشتن بر وضعیت بغرنج اقتصادی 
صورت پذیرفته است. در راستای کاهش هزینه های 
دولت و به جهت مواجهه با بحران اقتصادی، دو 
وزارتخانه آب و برق منحل شده و دو وزارتخانه کار و 

امور اجتماعی در هم ادغام شده اند.

مالی  بحران  به  که  دیگری  مسئله 
در عربستان دامن زده و آن را تشدید 
کمک مالی بالعوض این رژیم  کرده، 
به دولت ها و نهادهای مختلف است. 
طالی  سکه های  چه  پول،  توزیع 
محدوِد مؤسس سلسله ی آل سعود و 
چه میلیاردها دالر درآمد نفت، همواره 
بخشی از راهبرد سعودی ها برای بقا و 
مشروعیت یابی داخلی و خارجی بوده 
است. خرید وفاداری و فرمان برداری 
قبائل در داخل و یارگیری در معادالت 
طریق  از  همواره  خارج،  مناسبات  و 

توزیع پول صورت پذیرفته است.
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اخراج کارگران خارجی مصداق دیگری از بحران اقتصادی در عربستان است. در 
مرحله ی نخست این اخراج ها ۱۶ هزار کارگر هندی و پاکستانی اخراج شدند. در مرحله ی 
کثیری  کارگران اخراجی پیوستند. مضاف بر این، تعداد  کارگر فیلیپینی به  دوم ۹ هزار 
کارگران کشورهای مختلف، به دلیل عدم دریافت حقوق و معوقات، به ناچار خاک  از 
کارگران  کرده اند. عدم توانایی در پرداخت حقوق، دامن گیر  عربستان سعودی را ترک 
کارگران عربستانی یک  گذشته، صدها نفر از  که در ماه  بومی نیز شده است. به طوری 

شرکت بزرگ به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان، در منطقه ی الشرقیه تظاهرات کردند.

فشار به کارمندان و کارکنان دولتی، بخش دیگری از عالئم بحران اقتصادی در 
عربستان است. آل سعود برای مرهم نهادن بر کسری بودجه، دستور کاهش ۲۰ درصدی 
کرده است. در همین راستا ۱۵ درصد از  کارمندان دولتی و وزارتخانه ها را صادر  حقوق 
حقوق نمایندگان مجلس فرمایشی عربستان کاسته شده که این موضوع صدای اعتراض 
شاهزاده گان نماینده را در آورده است. افزایش نرخ های حامل های انرژی، حمل و نقل، 
بهداشت و درمان و همچنین قطع یارانه ی بخش های مختلف در چارچوب مصادیق 

بحران اقتصادی و تالش برای رفع آن، قابل بررسی هستند.

5-تأثیر بحران اقتصادی بر امنیت آل سعود
بر  را  سعود  آل  رژیم  قوام  و  دوام  پایه های  خود،  بررسی های  در  کارشناسان 
متغیرهای مختلفی استوار یافته اند. مبادرت به تأسیس وطن، نظام بیعت، نظام شورا، 
ساختار قبائلی، امتداد ۲۵۰ ساله ی تاریخی، ایدئولوژی وهابیت، مفتی های توجیه گر 
وضع موجود، سیستم امنیتی متکی بر برخورد پلیسی، اتکا خارجی و درنهایت توزیع پول 
و ثروت، بخشی از این متغیرها هستند. در میان متغیرهای مذکور، توزیع پول و ثروت، 

نقش اساسی را در شکل گیری و بقای رژیم آل سعود ایفا کرده  است.
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گذشته و با بررسی  با مراجعه به تاریخ رژیم آل سعود در طول بیش از دو قرن 
فرهنگ اجتماعی و سیاسی مطلوب تجویزشده از سوی این خاندان، به وضوح معادله ی 
خرید وفاداری در قبال پول به اثبات می رسد. در دولت سوم آل سعود این معادله و 
فرهنگ، وضوح بیشتری پیدا کرده است. »عبدالعزیز« مؤسس دولت سوم، این رویکرد 
را قبل از کشف نفت در سال ۱۹۳۸ از طریق منابع و وجوهی که از حجاج دریافت می کرد، 
دنبال می نمود. اما کشف نفت این رژیم را ثروتمند ساخت. به طوری که برای دوام بقای 
خود، تصمیم گرفت از مردم هیچ مالیاتی اخذ نکرده و آموزش، بهداشت و درمان را رایگان 

و یا با مبلغ کم ارائه دهد.

امنیت در قبال توزیع پول در مختصات زمانی مختلف و به ویژه در مواقع بحرانی 
گرفته شده است. به عنوان مثال حاکمان سعودی، هم زمان با وزیدن نسیم  کار  به 
بیداری اسالمی در عربستان، طی دو فرمان، متعهد شدند نزدیک به ۱۳۰ میلیارد دالر را 
بین شهروندان توزیع کنند. این موضوع را می توان یکی از دالیل ثبات نسبی عربستان در 

ناآرامی های منتج شده از بیداری اسالمی دانست.

سیاست توزیع ثروت، فرهنگ تن پروری را در میان شهروندان سعودی ایجاد 
که بیش از نیمی از جمعیت ۱۱ میلیونی فعال این کشور قادر به  کرده است. به گونه ای 

انجام کار هستند، اما به دلیل تأثیرپذیری از فرهنگ مذکور، تن به کار نمی دهند.

عربستان در سال جاری به دلیل مشکالت اقتصادی، یک سوم از پروژه های 
کرده است.  عمرانی خود را در زمینه های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، متوقف 
منحل یا ادغام کردن وزارتخانه ها، مسئله دیگری است که به وضوح وضعیت اقتصادی 

عربستان را به نمایش می گذارد.



اندیشکده راهربدی تبیین|بحران اقتصادی عربستان؛ دالیل و پیامدها/ 14

با توجه به این مسائل، بحران اقتصادی اخیر می تواند یکی از پایه های اصلی 
امنیت و بقای رژیم آل سعود را سست کند. نشانه های خدشه دار شدن امنیت و بقای 
کاربر سعودی در  خاندان آل سعود هفته ی پیش به نمایش گذاشته شد. اخیرا هزاران 
صفحات توئیتر خود، فراخوان اعتصاب عمومی را هشتگ گذاری کردند. این اقدام در 
سرزمین سکوت و در شرایطی که رسانه های اجتماعی به  شدت کنترل می شوند امری 
کنش گری شهروندان عربستان در شبکه های اجتماعی  کم سابقه است. این دومین 
در چند ماه اخیر است. نخستین آن، هشتگ اعتراض آمیزی بود که در رابطه با اوضاع 
گیر شد. فراخوان اعتصاب اگرچه جنبه عملی  اقتصادی کشور و خطر ورشکستگی، فرا
نیافت اما خود نشانه ای از تحرک اجتماعی در جامعه ی سکون و رخوت زده عربستان 

است.

سنت  اهل  جامعه ی  میان  در  آن  گسترش  فراخوان،  این  قابل توجه  نکته 
عربستان است. در اعتراضات گذشته شیعیان بیش ترین نقش را داشتند. همین موضوع 
سبب می شد آل سعود با همدستی و توجیه آل شیخ، شیعیان را به بهانه ی حرکت در 
کند. اما در فراخوان اخیر و یا تحرکات احتمالی آینده، این  مسیر فرقه گرایانه سرکوب 
مسئله منتفی شده و آل سعود با حجم گسترده ی ناراضیان مواجه خواهد شد. روزنامه 
آزاد »رأی الیوم« در این باره نوشته است: »اوضاع در جامعه ی سعودی دیگر مانند گذشته 
نیست و رفاه از جامعه ی سعودی رخت بربسته و شهروندان سعودی به خوبی به این 
اوضاع واقفند. اما در برابر سختی ها و سخت گیری ها منتظر فرصت مناسبی برای اعتراض 

هستند«)۱۲(
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جمع بندی
شرکت  است.  گرفته  قرار  بغرنجی  شرایط  در  عربستان  اقتصادی  وضعیت 
دالری  میلیارد   ۸۴ بودجه ی  کسری  از  و  کرده  منتشر  گزارشی  آرامکو  سرمایه گذاری 
عربستان در سال ۲۰۱۶ خبر داده است. به نظر می رسد سه متغیر مهم در شکل گیری 
کسری بودجه  نقش اساسی ایفا کرده اند. خرید جنون آمیز تسلیحات و عقد قراردادهای 
متعدد با دولت های غربی برای خرید سالح، دخالت های ریاض در یمن، سوریه، عراق 
و سایر تحوالت منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت های مختلف در 
چارچوب »دیپلماسی دالر«، مانند مصر، سودان و کاهش قیمت نفت در ۲ سال اخیر، سه 

متغیر مهم مذکور هستند.

سه گانه ی مذکور آل سعود را با بحران مالی مواجه کرده که نمود و مصادیق این 
بحران در حوزه های مختلفی خود را به نمایش گذاشته است. مقامات آل سعود برای 
جبران کسری بودجه و فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی، سیاست ریاضت اقتصادی را 
نقشه راه خود قرار داده اند. از سویی یکی از پایه های دوام آل سعود بر توزیع پول در میان 
شهروندان استوار بوده است. اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی می تواند یکی از اصلی ترین 
پایه های امنیت رژیم آل سعود را تهدید کند. نشانه های اعتراض در جامعه ی عربستان 
در حال نمایان شدن است. روزنامه مصری رای الیوم نیز به همین موضوع اشاره کرده 
است: »اوضاع در جامعه ی سعودی دیگر مانند گذشته نیست و رفاه از جامعه ی سعودی 
رخت بربسته و شهروندان سعودی به خوبی به این اوضاع واقفند؛ اما در برابر سختی ها و 

سخت گیری ها منتظر فرصت مناسبی برای اعتراض هستند.«
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

با مراجعه به تاریخ رژیم آل سعود در طول بیش از دو قرن گذشته و 
با بررسی فرهنگ اجتماعی و سیاسی مطلوب تجویزشده از سوی 
این خاندان، به وضوح معادله ی »خرید وفاداری در قبال پول« 
به اثبات می رسد. در دولت سوم آل سعود این معادله و فرهنگ 

وضوح بیشتری پیدا کرده است.


