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 چالش هاي فراروي عربستان و نحوه مواجهه با این چالش ها:بخش دوم

  :در حال حاضر عربستان سعودي با سه سطح چالش  روبروست

از براي تغییر ... افزایش تقاضاهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، مذهبی و: 2اول؛ چالش داخلی
 ...جانب برخی از شهروندان، قبایل، علماي مذهبی، شاهزادگان، تکنوکرات ها و

 - تروریسم، افراط گرایی نوسلفی...: دوم؛ چالش منطقه اي در حوزه هاي ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و
  ...تکفیري، انقالب هاي عربی، درگیري هاي نظامی در یمن، سوریه، عراق و لیبی و

کاهش مشروعیت بین المللی خاندان آل سعود در شیوه حکمرانی، : للیسوم؛ جهانی و بین الم
  ...کاهش قیمت نفت، حقوق بشر، تروریسم و

  :دولتمردان سعودي براي رویارویی با این چالش ها دست به اقدامات زیر زدند

، پرداختن به برخی 2030اتخاذ سیاست نئولیبرالیستی و تنظیم چشم انداز: اول؛ در سطح داخلی
حات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، افزایش فشارهاي امنیتی، سرکوب مخالفان، اعدام  و حبس اصال

  ...معترضین، اصالحات پی در پی ساختار قدرت و عزل و نصب هاي زیاد در مناسب حکومتی و 
تشکیل ائتالف هاي مختلف منطقه اي، لشکر کشی به بحرین، جنگ با : دوم؛ در سطح منطقه اي

ایران، بحران . ا.، افزایش سطح نزاع و تنش با ج...رب در تحوالت سوریه، مصر ویمن، دخالت مخ
در مناسبات با کشور قطر، نزدیکی تدریجی به اسرائیل، افزایش فشار بر اخوان المسلمین، حماس و 

  ...جبهه مقاومت و
                                                             

  دکتراي روابط بین الملل و کارشناس مسایل خاورمیانه ١
   :بنگرید به ٢

hسعودي در آستانه کودتاي داخلی قرار دارد: مجتهد p://www.irna.ir/fa/News/82583502 /  
h عربستانآخرین اخبار اعتراضات و تحوالت داخلی  p://www.nasimonline.ir/files/1442?&PageNum=3   

h   از فساد حاکمیتی و اختالفات داخلی عربستان تا اعتراضات مردمی p://www.roodannews.ir/1392/05/26  



ا به تنظیم روابط با دولت جدید امریکا و سفر رییس جمهور امریک: سوم؛ در سطح بین المللی
امریکایی و عقد قراردادهاي بی سابقه در زمینه هاي مختلف با  -ریاض با برگزاري اجالس اسالمی

افزایش سطح گفت و گو هاي دولت ایاالت متحده، مشارکت فعال در اجالس هاي بین المللی، 
  ...و دیپلماتیک با روسیه و چین

 


