
یا کناره گیری ملک عبداهلل این دو هر کدام با یک پله صعود به 
قدرت می رسند به این صورت که سلمان پادشاه و مقرن ولیعهد 
می شود. اما در این میان مشکلی که وجود دارد و احتمال می رود 
روند انتقال قدرت در عربس��تان را مختل کند این است که این 
دو با مش��کالت مختلفی روبه رو هستند. شاهزاده سلمان که از 
جناح معروف سدیری است از بیماری آلزایمر رنج می برد و بنا به 
گفته برخی رسانه ها وی پس از چند دقیقه صحبت کردن مطالب 
گفته شده را فراموش می کند و دوباره همان صحبت های مطرح 
ش��ده را تکرار می کند. این یعنی وی صالحیت الزم برای اداره 
کش��ور را ندارد. از سوی دیگر مقرن بن عبدالعزیز فرزند کنیزی 
یمنی اس��ت که این امر در میان عرب ها بس��یار مهم است. آنها 
معتقدند فرزند یک کنیز نمی تواند جایگاه مناسبی داشته باشد. 
حتی مقرن در زمانی که به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب شد 

با مخالفت بسیاری از شاهزادگان مواجه گردید. 
بنابراین تحقق این سناریو یعنی پادشاهی سلمان و ولیعهدی 
مقرن محتمل اما با مشکالت زیادی مواجه است. چرا که در این 
صورت با توجه به بیماری س��لمان عمر پادش��اهی وی چندان 
نمی تواند طوالنی باش��د و مس��ئله جانش��ینی بار دیگر در چند 
س��ال آینده مطرح خواهد ش��د. از س��وی دیگر طبق اساسنامه 
نظام حکومتی عربستان،  پادشاه اختیار انتخاب و عزل ولیعهد را 
دارد و به همین خاطر ش��اهزاده سلمان که اکنون ولیعهد است 
در صورت پادشاه ش��دن می تواند طبق این اساسنامه،  شاهزاده 
مقرن را عزل و کسی را که مناسب است انتخاب کند.  سناریوی 
محتمل دیگر در این مورد پادش��اهی س��لمان و برکناری مقرن 
اس��ت. در این صورت این احتمال وجود دارد که سلمان، محمد 
بن نایف را به عنوان ولیعهد خود انتخاب کند. شاهزاده »محمد 
بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود« یکی از پسران شاهزاده »نایف 
بن عبدالعزیز آل سعود«، ولیعهد پیشین این کشور از همسرش 
ش��اهزاده »جوهره بنت عبدالعزیز بن مس��اعد آل سعود« است.  
وی چندین س��ال در بخش خصوص��ی فعالیت می کرد تا اینکه 
»ملک فهد«، پادشاه پیشین در مه سال 1999 وی را به عنوان 
معاون وزیر کشور در امور امنیتی و با رتبه عالی منصوب کرد و 
در سپتامبر 2008 بنا به دستور »ملک عبداهلل« برای چهار سال 
دیگر در آن ابقا ش��د. سرانجام اینکه نوامبر سال گذشته »ملک 
عبداهلل« با صدور حکمی شاهزاده »محمد بن نایف« را به عنوان 
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عربس�تان س�عودی همواره در زمان انتخاب پادش�اه 
جدید با چالش ها و مشکالت فراوانی روبه رو شده است. 
در واقع به علت ش�مار بس�یار باالی شاهزادگان سعودی 
همیش�ه جنگ قدرت در خاندان آل س�عود مطرح بوده 
اس�ت. در برخی برهه ها این جنگ آش�کار ش�ده است و 
در برخ�ی زمان ها خاندان پادش�اهی آن را مدیریت و از 
رسانه ای شدن آن جلوگیری کرده است. اکنون بار دیگر 
این مشکل گریبانگیر آل سعود شده است. ملک عبداهلل 
پادشاه 91 ساله این کشور در بستر بیماری و مرگ افتاده و 
رسانه های مختلف از مرگ بالینی وی خبر داده اند. این خبر 
خود کافی اس�ت تا گروه های مختلف در خاندان سعودی 
دس�ته بندی های قدرت خود را تشکیل دهند و به فکر به 
قدرت رساندن جناح خود باشند، از این رو جنگی پنهان 
در حال شکل گرفتن است. در این مطلب ابتدا ضمن مروری 
بر شکل گیری عربستان س�عودی مکانیسم های انتخاب 
پادشاه بررسی و سپس سناریوهای پیش روی این کشور 

ترسیم می شود.
مروری بر شکل گیری عربستان سعودی

حکومت عربستان در سال 1۷۵0 )میالدی( به وسیله محمد 
بن سعود پایه ریزی شد. پس از وی عبدالعزیز بن سعود با پشتیبانی 
شیخ محمد بن عبدالوهاب، شهر ریاض را تصرف کرد. در زمان 
عبدالعزیز، عس��یر، تهامه، حجاز، عمان، احس��اء، قطیف، زیاره، 
بحرین، وادی الّدواسر، خرج، محمل، وشم، ُسَدیر، قصیم، شّمر، 
مجمعه، منیح، بیش��ه، رنّیه و ترابه تحت تصرف وهابیان درآمد. 
س��عود بن عبدالعزیز کشورگشایی های وهابیان را در شبه جزیره 
تا خلیج فارس ادامه داد. در زمان ابراهیم بن سعود، عربستان از 
مصر شکس��ت خورد و طوسون پاشا، فرمانده  سپاه مصر، مّکه را 
فتح کرد اّما نتوانست در مدینه پیشروی کند و به قاهره بازگشت.
 پس از طوسون پاشا، برادرش، ابراهیم پاشا، نجد را گرفت و 
خود را به درعّیه رسانده پایتخت آل سعود را به محاصره درآورد 
و مقاومت وهابیان را بار دیگر در هم شکست. دوران فرمانروایی 
عبداهلل بن سعود، اوج نفوذ فرهنگ اروپا در عربستان بود تا اینکه 
عبداهلل بن سعود، شکست خورده، به دستور ابراهیم پاشا، محکوم 

به اعدام شد.
 نخستین تالش در زمینه  برپایی دوباره  فرمانروایی آل سعود 
توسط مشاری بن سعود بود. پس از وی ترکی بن عبداهلل، ریاض 
را اش��غال کرد. فیصل بن ترکی ایجاد فرمانروایی دوم آل سعود 

سناریوهای پیش روی عربستان پس از ملک عبداهلل

 محمدرضا کلهر

* براساس منشور و وصیت ملک عبدالعزیز موسس 
عربستان سعودی، قدرت از برادر به برادر می رسد 
و تا زمانی که فرزندان وی زنده هستند نسل سوم 

شاهزاده ها نمی توانند به قدرت برسند.

*شاهزاده های سعودی ثروت های نجومی حاصل از 
فروش نفت را بدون حضور هر گونه نهاد نظارتی 

در اختیار دارند.

*چالش اساسی برای عربستان زمانی 
ایجاد می شود که دیگر کسی از فرزندان 

عبدالعزیز نماند و از آنجا که در این شرایط 
قدرت باید به نسل سوم شاهزادگان منتقل 
شود جنگ قدرت بین آنها شکل می گیرد.

ثروت های نجومی حاصل از فروش نفت و گاز و تمامی امور کشور 
را بدون حضور هر گونه نهاد انتخابی و یا نظارت مردمی در اختیار 

خود گرفته اند.
مکانیسم های انتخاب پادشاه و ولیعهد

عربستان سعودی با وجود آنکه مانند سایر کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس دارای نظام پادشاهی است اما روش  منحصر 
به فردی در انتخاب ولیعهد و پادشاه  دارد. در این کشور عالوه بر 
روابط قدرت در خاندان پادشاهی دو سازو کار »شورای بیعت« و 
»وصیت ملک عبدالعزیز« عوامل تعیین پادشاه و ولیعهد جدید 

هستند.
بر اس��اس منشور و وصیت ملک عبدالعزیز موسس عربستان 
سعودی قدرت از برادر به برادر می رسد و تا زمانی که فرزندان وی 
زنده هستند قدرت به نسل سوم شاهزاده ها نمی رسد. این وصیت 
باعث شده که عربستان از آغاز هزاره سوم با مشکل جانشینی روبه 
رو باشد. چرا که از زمان مرگ ملک عبدالعزیز بیش از شش دهه 
می گذرد و فرزندان وی همگی مسن و بیمار هستند به صورتی 
که جوانترین فرزند وی نزدیک 80 سال سن دارد. از سوی دیگر 
این وصیت عربستان را در زمینه انتقال قدرت به نمونه ای خاص 
تبدیل کرده چرا که به صورت مرس��وم در جهان عرب قدرت از 
پدر به فرزند منتقل می ش��ود حال آنکه در عربس��تان بر عکس 

است و قدرت از برادر به برادر منتقل می شود.
از زمان مرگ عبدالعزیز در سال 19۵3 این روش در عربستان 
حاکم بوده است. به دنبال مرگ وی پسر بزرگ  او یعنی سعود بن 
عبدالعزیز به قدرت رسید و برادر دیگر وی یعنی فیصل ولیعهد 
ش��د. به دنبال اختالفاتی که در خاندان آل س��عود به وجود آمد  
از یک دوره کشمکش شورای سلطنت سعود بن عبدالعزیز را  بعد
از قدرت برکنار و فیصل را به عنوان پادشاه جدید جایگزین وی 
کرد. سرنوشت ملک فیصل از ملک سعود بسیار بدتر شد چرا که 
او توسط برادرزاده اش ترور و خالد بن عبدالعزیز جانشین وی شد. 
خالد نیز فهد از طایفه سدیری ها را به ولیعهدی منصوب کرد. در 
س��ال 1982 با مرگ خالد، فهد به عنوان پادشاه جدید انتخاب 
شد و وی عبداهلل پادشاه کنونی را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد.
از آنجایی که ملک فهد در دهه 90 میالدی سکته مغزی کرد 
عب��داهلل به عنوان ولیعه��د تمامی امور را بر عهده گرفت و عمال 
قدرت برتر بود تا اینکه در سال 200۵ با مرگ ملک فهد وی به 

پادشاهی رسید و تاکنون به عنوان پادشاه فعالیت می کند. البته 
اخیرا برخی رسانه ها از مرگ بالینی وی خبر داده اند.

روش دیگر برای انتخاب ولیعهد و یا پادشاه جدید در عربستان، 
ش��ورای بیعت اس��ت.  ملک عبداهلل این شورا را در سال 2006 
تاسیس کرد. این شورا وظیفه دارد در زمانی که پادشاه یا ولیعهد 
در اثر بیماری نتواند به کار خود ادامه دهد یا وفات نماید، ولیعهد 
یا پادشاه جدید را مشخص کند. البته کارکرد این شورا به دست 
خود ملک عبداهلل از بین رفت چرا که وی بر خالف نظر برخی از 
اعضای این شورا مقرن بن عبدالعزیز را به عنوان جانشین ولیعهد 
انتخاب کرد. در ادامه با توجه به سابقه تاریخی جانشینی قدرت 
و س��ازو کارهای انتقال قدرت سناریوهای آل سعود پس از ملک 

عبداهلل بررسی می شود.
سناریوهای پیش روی آل سعود

در ش��رایط کنونی به شکل ظاهری برای انتقال قدرت هیچ 
مشکلی وجود ندارد. زیرا سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد و »مقرن بن 
عبدالعزیز« جانشین وی هستند، این یعنی اینکه در صورت مرگ 

وزیر جدید کش��ور عربس��تان منصوب کرد. شاهزاده محمد بن 
نایف تاکنون چهار بار هدف سوء قصد و ترور قرار گرفته، اما هر 
چهار بار جان سالم به در برده است. آخرین آن در سال 2010 
میالدی روی داد. این گزینه با توجه به اینکه محمد بن نایف از 

جناح قدرتمند سدیری ها است دور از ذهن نخواهد بود.
یکی دیگر از سناریوهای محتمل این است که سلمان به عنوان 
پادشاه آینده ضمن برکناری مقرن از ولیعهدی، متعب بن عبداهلل 
را به عنوان ولیعهد انتخاب کند. این گزینه از آنجا مطرح است که 
پادشاهان سعودی برای جلوگیری از اختالف در خاندان حکومتی 
به نوعی پس��ت ولیعهدی و پادشاهی را بین دو جناح سدیری ها 
و غیرسدیری ها تقسیم کرده اند. در شرایط پادشاهی سلمان که 
از سدیری ها است احتمال ولیعهدی متعب که از غیرسدیری ها 
است زیاد است. امیر متعب ۵8 ساله فرزند ملک عبداهلّل پادشاه 
کنونی عربستان است. وی در حال حاضر رئیس گارد ملی)حرس 
الوطنی( اس��ت. گارد ملی در کنار ارتش یکی از نیروهای مسلح 
عربس��تان است. متعب که یک نظامی تمام عیار و دارای درجه  
سرلشکری است، در میان نظامیان سعودی محبوبیت زیادی دارد.
در مورد دوران پس از ملک عبداهلل چند سناریوی دیگر نیز 
وجود دارد ولی احتمال وقوع آنها اندک اس��ت و به همین دلیل 

از بررسی آن خودداری می کنیم.
نتیجه

پیش بینی آینده بس��یار دش��وار اس��ت. به ویژه اگر در مورد 
سیس��تم حکومتی عربستان سعودی باشد که دارای پیچیدگی 
خاصی است. بنابراین طرح این سناریوها صرفا براساس بررسی 
برخی از رفتارهای شاهزادگان سعودی و همچنین تاریخ گذشته 
این خاندان ممکن ش��ده است.  براس��اس آنچه که بررسی شد 
می توان نتیجه گرفت که عربس��تان سعودی با مرگ عبداهلل در 
کوتاه مدت بعید است با چالش های عمیقی روبه رو شود. چون 
پادشاه آینده این کشور یعنی سلمان انتخاب شده است و مهم تر 
از این سلمان از فرزندان عبدالعزیز است و وصیت وی با پادشاهی 
وی محقق می شود. اما چالش اساسی برای عربستان زمانی است 
که دیگر کسی از فرزندان عبدالعزیز باقی نمانده و قدرت اداره امور 
را نداشته باشند. در این شرایط قدرت به نسل سوم شاهزادگان 
منتقل خواهد ش��د و جنگ قدرت بین آنها شکل می گیرد. باید 
دید که سلمان تا چه زمان قادر خواهد بود به فعالیت خود ادامه 
دهد و مهم تر از آن سرنوشت ملک عبداهلل به کدام سمت می رود؟
البته در کنار عوامل ذکر شده نباید از نقش آمریکا غافل بود. 
براس��اس ش��واهد موجود آمریکا بیش از همه از محمد بن نایف 
حمایت می کند و در چند سال اخیر بین اوباما و محمد بن نایف 
دیدارهایی صورت گرفته است. گرایش آمریکا به محمد بن نایف و 
تایید کاخ سفید برای تبدیل او به پادشاه آینده عربستان سعودی 
در استقبال گسترده از او در سفر ماه فوریه گذشته به واشنگتن 
آشکار شد. در اقدامی کم سابقه »باراک اوباما« رئیس جمهوری، 
» جان کری« وزیر خارجه و »جان برنان« مدیرسازمان اطالعات 
مرکزی)سیا( با محمد بن نایف دیدار و گفت وگو کردند تا نشان 
دهند که او به طرف سعودی مورد اعتماد کاخ سفید تبدیل شده 
است. روابط بس��یار نزدیک، گسترده و تنگانگ محمد بن نایف 
به عنوان وزیر کشور سعودی با دستگاه های امنیتی و اطالعاتی 
آمریکا در زمینه های امنیتی، آمریکا را به این نتیجه رسانده است 
که دست همکاری به عنوان پادشاه آینده سعودی به او بدهد. اما 
در هر حال باید منتظر اقدامات بعدی شاهزاده های سعودی بود 

و اینکه دسته بندی های قدرت اوضاع را چگونه رقم خواهد زد.
برخی منابع مورد استفاده: فارس، ایرنا، 
باشگاه خبرنگاران

*عربستان سعودی با مرگ عبداهلل در کوتاه مدت بعید 
است با چالش های عمیقی روبه رو شود، چون پادشاه آینده 
یعنی سلمان از قبل انتخاب شده و مهم تر اینکه سلمان از 

فرزندان عبدالعزیز است.

* تحقق سناریوی 
پادشاهی سلمان 
و ولیعهدی مقرن 

محتمل اما با 
مشکالت زیادی 
مواجه است. چرا 
که در این صورت 
با توجه به بیماری 

سلمان عمر پادشاهی 
وی چندان نمی تواند 

طوالنی باشد. 

* سیاست نفتی فعلی 
ریاض-واشنگتن نمی تواند یک 

راهبرد درازمدت باشد، چون آمریکا 
و عربستان هم از پیامدهای آن به 

شدت متضرر می شوند.

* کاهش سریع و بی سابقه قیمت نفت 
در مقطع زمانی کنونی، در واقع مکمل 
سیاست تحریم ایران و روسیه توسط 

آمریکاست.

کشور عربستان، با تکیه بر یک پنجم از کل ذخایر نفت جهان 
)بر طبق آمار منتشر شده در ژانویه 2013، ذخایر نفتی این کشور 
معادل با 26۵ میلیارد بش��که بوده و در روز ظرفیت تولید بیش از 
10 میلیون بشکه نفت را دارد(، یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی جهان به شمار می رود. اقتصاد این کشور نیز به 
ش��دت به صادرات نفت وابسته است، به گونه ای که صادرات نفت 
توسط شرکت دولتی »آرامکو« حدود 90 درصد از درآمد ساالنه این 
کشور را تشکیل می دهد. با توجه به این توضیحات بدیهی است که 
عربستان سعودی یکی از بازیگران اصلی بازار نفت جهانی به شمار 
رود. متاثر از منابع فوق، سیاس��ت های نفتی این کشور همواره بر 
کس��ب سهم بیشتر از بازار با تکیه بر فروش بیشتر و قیمت کمتر 
استوار بوده است. در عمده موارد گذشته، عربستان با افزایش تولید 
خود فشار کاهش قیمت ها را به سایر کشورهای عضو اوپک تحمیل 
کرده و تولیدکنندگان را در شرایط سخت قرار داده است. همانند 
رویکردی که این کشور در دوران جنگ تحمیلی برای تحت فشار 
قرار دادن ایران برگزیده بود. اما حرکت اخیر سعودی که با تغییر 
فرمول فروش نفت خود و کاهش بهای رسمی نفت صادراتی عمال 
شرایط را برای کاهش بیشتر بهای نفت در بازار جهانی فراهم کرده 

است، واجد ابعاد گوناگون سیاسی و اقتصادی است.
عربستان در نشست اخیر اوپک بر ثابت ماندن سقف تولید نفت 
پافشاری ویژه ای نمود، به گونه ای که به سرعت قیمت متوسط هر 
بش��که حدود ۵0 درصد کاهش یافت. البته قیمت نفت به دالیل 
متعدد اقتصادی در س��یر نزولی خود قرار داش��ت، افزایش تولید 
نفت »شیل« آمریکا از یک سو و افزایش عرضه نفت ایران و لیبی 
نسبت به سال های قبل از سوی دیگر، با کندتر شدن رشد اقتصادی 
کشورهایی مانند چین همراه شده و در نتیجه بازار با مازاد عرضه 

نفت روبه رو شده است. 
لذا بی تردید تحلیل بازار جهانی آشکار می سازد که روند سقوط 
قیمت نفت، کامال آشکار و قابل پیش بینی بوده است. لیکن آنچه 

پیامدهای جنگ نفت
ریاض - واشنگتن

مقدمه
بازار جهانی انرژی طی ماه گذش�ته ش�اهد ش�دیدترین 
اف�ت قیمت نفت در چندین س�ال گذش�ته بوده اس�ت. در 
واقع کش�ورهای عربی حاش�یه خلیج فارس، به ویژه  کویت 
و عربس�تان س�عودی با افزایش عرض�ه و ارائه تخفیف های 
ویژه، شیب س�قوط آزاد نفت را تندتر کرده اند. با ادامه این 
سیاست نفتی از سوی عربستان، بهای هر بشکه نفت اوپک 
به کمتر از 60 دالر سقوط کرد، این در حالی است که اواسط 
تابستان سال جاری قیمت نفت بشکه ای حدود 115 دالر بود. 
هم زمانی این رویداد با مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران و 1+5 و همچنین مناقشات روسیه با غرب، حکایت از 
ریشه های سیاسی این کاهش قیمت دارد. به ویژه این موارد 
با سفر وزیر خارجه عربستان به وین و دیدار با »جان کری« 
وزیر خارجه آمریکا در فرودگاه این ش�هر، مصادف گردید و 
درست پس از این ماجرا، عربستان اقدام به افزایش صادرات 
نفت کرد که به تبع آن کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی 
به وجود آمد. اینک این س�وال مطرح است که؛ کدام دالیل 
سیاس�ی و اقتص�ادی می تواند این کاه�ش قیمت و رویکرد 
عربس�تان را توجی�ه نماید؟ واین امر چ�ه تاثیراتی بر خود 
عربس�تان برجای خواهد گذاشت؟ پاس�خ به این پرسش ها 
نش�ان خواهد داد که این روند کاهش تا چه میزان طبیعی و 
یا ساختگی است و اینکه به لحاظ زمانی تا چه هنگام از سوی 

عربستان قابل تداوم است.

این روند کاهش را سرعت بخشیده و تکانه شدیدی به بازار وارد کرد، 
تصمیمات سیاسی - نفتی عربستان بود. شواهد نشان می دهد که 
این اقدام عربستان، کامال آگاهانه و مبتنی بر یک تصمیم سیاسی 

و غیراقتصادی بوده است.
رویکرد عربس��تان برای ادامه تولید در س��طح پیشین و تحمل 
کاه��ش قیمت ها، ی��ک توجیه ظاه��ری دارد و آن اینکه؛ کاهش 
قیمت ه��ا، باع��ث می گردد تا تولید نفت از منابع نامتعارف ش��یل 
)توس��ط کشورهایی نظیر آمریکا و کانادا( کاهش و تولیدکنندگان 
نفت شیل از بازار انرژی به حاشیه بروند. چرا که در سه سال گذشته 
تولید نفت ش��یل آمریکای شمالی از دو میلیون بشکه به حدود 6 
میلیون بش��که در روز رسیده اس��ت، به گونه ای که گفته می شود 
نفت و گاز ش��یل ش��کل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده و 
این ادعا وجود دارد که آمریکا به خاطر تکیه بر منابع فراوان شیل 
و نیز در اختیار داش��تن فناوری اس��تخراج این نوع نفت و گاز، نه 
تنها چش��م انداز اقتصادی مثبتی را برای خود رقم زده است، بلکه 
م��ی رود تا مناس��بات انرژی دنیا را تغییر ده��د و تاثیرات امنیتی، 
سیاسی و اقتصادی مهمی را برجای گذارد. لذا پیش بینی می شود 
که با فراگیرتر شدن بهره گیری از این فناوری، ظرفیت تولید نفت 
در آمریکا از ظرفیت تولید عربستان هم بیشتر شود. البته الزم به 
ذکر است که؛ در اکثر تحلیل های صورت گرفته پیرامون استخراج 
نفت شیل، هزینه تکنولوژی های استخراجی جدید بین 60 تا 80 
دالر به ازای هر بشکه تعیین شده است. بنابراین، استخراج نفت و 
گاز ش��یل در آینده در صورتی توجیه اقتصادی خواهد داشت که 
قیمت های نفت همچنان باالی 100 دالر به ازای هر بش��که باقی 
بماند. ایاالت متحده و عربستان سعودی زمانی کم و بیش نوسانات 
قیم��ت جهانی نف��ت را تعیین می کردند. ای��االت متحده خواهان 
قیمت های نه چندان باال و عربس��تان سعودی خواهان قیمت های 
نه چندان پایین بود. اما این بار به دلیل مواضع مش��ترک در برابر 
جمهوری اس��المی و لزوم شکستن مقاومت سیاست خارجی نظام 
در پرونده هسته ای،  مواضع دو کشور درباره کاهش قیمت نفت به 

هم نزدیک شده است.
اهداف راهبردی

لذا با اس��تدالل فوق عربس��تان افزایش تولید و کاهش قیمت 
نف��ت را توجیه ک��رده و این موضع را در بلندم��دت به نفع اوپک 
ارزیاب��ی می کند. »النعیمی« وزیر نفت عربس��تان نیز منکر وجود 
هرگونه توطئه ای از سوی این کشور در کاستن از قیمت نفت شد 
و ادعا کرد که تصمیم عربستان برای کاهش قیمت نفت بر اساس 
»اقتصاد« بوده است و به دنبال فلج کردن اقتصاد روسیه و ضرر به 
ایران هم نیس��ت. اما برخالف ادعای مقامات عربستانی باید گفت 
که اتخاذ این سیاس��ت نفتی کامال در هماهنگی با ایاالت متحده 
آمریکا صورت گرفته است؛ دو کشور علیرغم سیاست های متفاوت 
نفتی، اما برای حصول نتایج مطلوب خود در قبال ایران و روسیه، 
حاضرن��د تا حدی از منافع نفتی خود البته در کوتاه مدت چش��م 

بپوش��ند، اما این اهداف و نتای��ج مطلوب را می توان در گزاره های 
ذیل مورد اشاره قرار داد:

1- سیاست های نفتی ایران و عربستان در عمده موارد در تضاد با 
هم قرار داشته اند و متاسفانه دیپلماسی نفتی دولت این بار نتوانست 
با ایجاد اجماع در برابر عربستان، قاطعانه از منافع ملی جمهوری 
اس��المی دفاع نماید. آن هم در ش��رایطی که کشور در نقطه اوج 
مذاکرات هس��ته ای قرار دارد و توانمندی اقتصاد داخلی و افزایش 
ظرفیت های درونی کشور به عنوان عاملی اساسی در استواری تیم 
مذاکره کننده با 1+۵ نقش ایفا می کند. از طرف دیگر جهت تنظیم 

ی��ک بودجه متعادل و بدون کس��ری، قیمت نفت در بازار نباید از 
عدد معینی پایین تر رود و طبق محاسبات رقم مطلوب ایران عددی 
در بین 100 تا 140 دالر اس��ت. بر همین مبنا عربستان سعودی 
در کنار رژیم صهیونیستی به عنوان مخالفان اساسی در مذاکرات 
هس��ته ای، نهایت تالش خود را برای شکست مذاکرات و تضعیف 
نقش منطقه ای جمهوری اسالمی ایفا می کنند، رژیم صهیونیستی 
با استفاده از البی های سیاسی در پایتخت های اروپایی و آمریکایی 

و عربس��تان س��عودی با به راه انداختن جنگ نفت علیه جمهوری 
اسالمی، این نقش را ایفا می کنند.

2- اص��رار س��عودی بر کاهش نیافتن تولی��د نفت و کم کردن 
قیمت آن با هماهنگی واشنگتن، البته سیاستی برای افزایش فشار 
بر روس��یه نیز به شمار می رود. روس��یه بیش از یک سال است در 
موضوع اوکراین و س��وریه در برابر سیاس��ت های غرب قرار گرفته 
اس��ت و تالش دارد دوباره به جایگاهی برتر در مناس��بات جهانی 
دست یابد و به همین دلیل با تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا 
مواجه ش��ده است. هم زمانی تحریم های غرب و نیز کاهش قیمت 
نفت با توجه به وابستگی اقتصاد روسیه به فروش نفت و گاز، باعث 
گردیده تا ارزش روبل روس��یه به ش��دت کاهش یابد. درآمد نفتی 
تقریبا 4۵ درصد بودجه این کشور را تامین می کند و دولت روسیه 
در تنظیم بودجه سال 201۵ قیمت نفت را باالی 100 دالر در هر 

بشکه فرض کرده است.
3- یکی از اهداف دیگر عربس��تان را می توان تالش این کشور 
در جهت تقویت نقش منطقه ای خود ارزیابی نمود. درباره سوریه، 
عربس��تان س��عودی انتظار داش��ت که ایاالت متحده علیه »بشار 
اسد« وارد مناقشه نظامی شود. اینک رویکرد نفتی عربستان حتی 
می تواند فش��اری به آمریکا تلقی گردد تا این کش��ور را به مواضع 
جنگ طلبانه سعودی نزدیک تر سازد. کاهش قیمت نفت برای دولت 
ش��یعه عراق نیز که در حال جنگ با تروریسم داعش است، ناتوان 
کننده خواهد بود. عراق که نیازمند بودجه عظیمی برای جنگ با 
داعش و همچنین بازس��ازی کشور است، به فروش نفت بشکه ای 
حداقل 110 دالر نیاز دارد. در ش��ورای همکاری خلیج فارس نیز، 

بیش��ترین زیان را کشور عمان خواهد دید، کشوری که مستقل از 
کشورهای عربی، روابط مطلوبی با ایران دارد. فشار کاهش قیمت 
نفت به سایر اعضای شورای همکاری نیز در جهت تقویت موضع 

پدرساالرانه سعودی نتیجه خواهد داد.
4- در کنار ایجاد ضرر برای روس��یه و ایران که اثرات رویکرد 
افزایش تولید عربس��تان است، هدف دیگر عربستان اعمال قدرت 
بر س��ایر اعضای اوپک است. اکثر کش��ورهای صادر کننده نفت، 
اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی دارند و طبیعتا با کاهش قیمت 
نفت و کاهش درآمدهای ارزی، با مشکالت جدی اقتصادی دست 
به گریبان خواهند ش��د. بر اس��اس گزارش وزارت انرژي آمریکا، 
کش��ورهای عضو اوپک به دلیل کاهش قیمت نفت در سال آینده 
446 میلیارد دالر زیان خواهند کرد، به عبارتی آنها 36 درصد از 
درآمدهای نفتی خود را در مقایسه با سال جاری از دست خواهند 

داد.
پیامدها 

سیاست های نفتی عربستان س��عودی، هم چنان که به دالیل 
متعدد جهانی و منطقه ای یک رویکرد کوتاه مدت است، در درون 
سعودی نیز موجب تحمیل شدن فشارهای اقتصادی زیادی می شود 
و همین امر نیز فشار مضاعفی بر خاندان حاکم بر این کشور ایجاد 
می کند تا در میان مدت سیاست فوق را رها سازند. سوالی که پیش 
می آید این اس��ت که عربستان تا کجا می تواند روند نزولی قیمت 

نفت را بدون متحمل شدن مشکالت داخلی، تحمل کند.
ماه گذشته صندوق بین المللی پول هشدار داد که عربستان در 
سال 201۵ میالدی با کسری بودجه 1/4 درصدی مواجه خواهد 
شد. اما در حال حاضر سران این کشور این پیام را می فرستند که 
برای قیمت پایین نفت آماده اند و حتی می توانند یک یا دو سال نفت 
60-۷0 دالری را تحمل کنند. اما واقعیت این است که 90درصد 
درآمد عربس��تان از طریق فروش نفت تامین می شود و این کشور 
برای داشتن یک بودجه متوازن نیاز به قیمت 90 دالری نفت دارد. 
لذا کاهش قیمت نفت س��بب کسری بودجه عربستان شده و این 
کشور برای جبران کسری بایستی از ۷۵0 میلیارد دالر ذخیره ارزی 
خود برداشت کند. همچنین گفته می شود که کاهش قیمت نفت 
در هفته های اخیر باعث ش��ده اس��ت که کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس ساالنه 3۵0 میلیارد دالر ضرر کنند و بورس های عربی 
نیز با سقوط ارزش سهام مواجه شوند. حتی روند ریاضت اقتصادی 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آغاز شده است. به عنوان مثال، 
دبی به دنبال افزایش قیمت برق بوده و کویت نیز به فکر کاهش 
یارانه س��وخت و دیگران به دنبال اعمال مالیات های گس��ترده تر 
هس��تند. موسس��ات مالی جهانی گزارش داده اند که؛ کشورهای 
عمان و بحرین بیشترین تاثیر را از کاهش قیمت نفت خواهند دید.
اما ش��اید بیش��ترین تبعات پدیده کاهش قیمت نفت را باید 
در حوزه اقتصاد سیاس��ی و شکل گیری جنبش های اعتراضی در 
کشورهای عربی جست وجو نمود، امری که از قضا خاندان های حاکم 
در این کشورها بیشترین حساسیت را در این مورد از خود نشان 
می دهند. به عنوان مثال گفته می شود که کشورهای عربی خلیج 
فارس در خالل س��ال های 2000 ت��ا 2014، میزان ۵4۷ میلیارد 
دالر برای جلوگیری از شورش های اجتماعی و فوران خواست های 
اقتصادی و سیاس��ی مردم هزینه نموده اند، کش��ورهای نفت خیز 
عربی تا حد زیادی مجبور بوده اند مانند دیگر کش��ورها به منظور 
همگام شدن با فرایند جهانی سازی سیاست های تعدیل اقتصادی 

را دنبال کنند.
منبع: تبیین

آل سعود و بحران جانشینی

را اعالم نمود. خالد بن سعود به فرمانروایی نجد منصوب شد اما 
عرب ها بر وی ش��وریده، او را از ری��اض بیرون کردند. در دوران 
فرمانروای��ی عبداهلل بن ثنیان، مصر ارتش خود را از عربس��تان 
فراخواند. عبداهلل بن فیصل با همدس��تی قبیله  عجمان و سعود، 
به بخش احساء حمله کرد. سعود بن فیصل، قطیف را دوباره به 
سرزمین های سعودی افزود. عبدالرحمن بن فیصل به درگیری با 
فرمانروایی آل رشید پرداخت و سرانجام از آنها شکست خورد و 
فرمانروایی دوم سعودی نیز از بین رفت. فرمانروایی سوم سعودی 
را عبدالعزیز بن عبدالرحمن بنیان نهاد. پس از مرگ عبدالعزیز، 
چهار پس��ر دیگرش با نام های ملک سعود و ملک فیصل و ملک 
خالد و ملک فهد در چند دوره به پادشاهی رسیدند. با مرگ فهد، 
برادرش عبداهلل بن عبدالعزیز به پادشاهی عربستان برگزیده شد. 
ولیعهد عبداهلل برادرش س��لمان بن عبدالعزیز می باشد. خاندان 
آل سعود که قدرت را از سال 1932 )میالدی( کشور عربستان در 
دست دارد، نام این کشور را منصوب به نام خاندان خود کرده است.
با مرگ خالد، برادرش فهد، به طور رسمی پادشاه عربستان شد 
و لقب »خادم الحرمین الشریفین« را برای خود برگزید. وی برای 
گس��ترش آیین وهابیت کوشش بسیار نمود و روابط و مناسبات 

سیاسی با غرب ایجاد کرد.
این گروه عالوه بر در دست داشتن تمامی امور حساس کشور، 


