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  بسمه تعالي

پژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين  نظام سياسي در اسالم در نشست هاينودو سومين جلسه از سلسله 
و  علي اكبر اسديبا سخنراني دكتر  پروند خاشقچي و آينده ساختار قدرت در عربستان سعودي الملل با عنوان

  برگزار شد. مشروح سخنراني به شرح ذيل مي باشد: در سالن انديشه 1397 آبان 15 شنبهحضور اساتيد روز سه

  پرونده خاشقچي و آينده ساختار قدرت در عربستان سعودي              

 - عاد مختلف سياسيقتل جمال خاشقچي چهره منتقد سعودي در كنسولگري اين كشور در استانبول به دليل اب
رسازترين موضوعات منطقه و جهان در هفته هاي جنايي، رسانه اي و انساني به يكي از خب -امنيتي، حقوقي

اين مساله ابتدا از سوي اكتبر وارد كنسولگري شد و از آن خارج نشد.  2خاشقچي در  اخير تبديل شده است.
نامزد خاشقچي اعالم و رسانه اي شد و با تاكيد مقامات امنيتي ناشناس تركيه بر قتل خاشقچي درون 

وندهاي خبري اصلي در منطقه و جهان تبديل شد. دولت عربستان در ابتدا كنسولگري به سرعت به يكي از ر
بر خروج خاشقچي از كنسولگيري اصرار كرد، اما با درز اطالعات بيشتري از سوي شخصيتها و رسانه هاي 

مقامات سعودي قتل خاشقچي بر اثر درگيري و به صورت  ،فشار افكار عمومي، مواضع رهبران جهان و يهترك
باعث واكنشهاي بين المللي جدي و تغيير چهره بن سلمان و  قتل خاشقچي .در كنسولگري را پذيرفتند اتفاقي

پرونده خاشقچي چه اين است كه  پرسش اصلي  شده است. لذا آينده سياسي وي خصوص ترديدهاي جدي در
  دارد؟ ساختار قدرت و جايگاه سياسي محمدبن سلمانآينده  يري برثتا
اي در حال گذار با چالشها و بحرانهاي مختلفي روبروست. شكاف سنت و ه عنوان جامعهعربستان سعودي ب 

مدرنيسم به عنوان مهمترين شكاف در اين كشور است كه باعث تقابل و رقابت نيروهاي نوگرا و سنت گرا در 
دوم از اين كشور شده است. در عرصه سياسي مهمترين چالش عربستان انتقال قدرت به نسل جديد يا نسل 

مورد توجه قرار  جانشين وليعهد تشكيل هيئت بيعت و تعيينعبداهللا ملك فرزندان عبدالعزيز است. از دوره 
گرفت. در دوره ملك سلمان با رويكردي انحصارگرايانه محمد بن سلمان به عنوان نخستين چهره جديد براي 

از اقتصاد نفتي است. نفت فرصت  عبورعربستان در عرصه اقتصادي مهمترين چالش كسب قدرت مطرح شد. 
ديگري مانند رشد جمعيت  نوسانات نفت و مشكالت براي عربستان است اما و توانمندي مالي و اقتصادي

چالشهاي اقتصادي باعث طراحي سند  آينده عربستان در دهه هاي آتي را با چالشهايي همراه مي كند. جوان
طراحي  مجموعه اين چالشها موجب سالهاي اخير شده است. براي عبور از اقتصاد نفتي در 2030چشم انداز 

كه به ويژه در سند  ا شدهنوسازي اقتدارگر موسوم به با الگوي ي اين كشوربن سلمان براي عبور از بحرانها
با موانع متعددي روبروست.   . با وجود تالشهاي بن سلمان اجرا و پيشرفت اهداف سندستا بازتاب يافته 2030
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قتل خاشقچي و تمركز بر نقش بن سلمان در اين خصوص متعدد،  ساختاري و موانعبر چالشهاي اما عالوه 
  چالشهايي اساسي براي رهبران سعودي ايجاد كرده است.

به  پرونده جمال خاشقچيهر چند ترور و سركوب منتقدين و معارضين مساله جديدي در عربستان نيست، اما 
مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين المللي واكنشهاي صورت گرفته حوزه هاي ديليل ابعاد مختلف و 

در عرصه نظام سياسي عربستان افزايش واگرايي  و آينده بن سلمان را به شدت متاثر مي سازد. عربستان
و ترديد همراهان بن  دلسردي ،فرصت يافتن معارضين براي اظهار مخالفت و همگرايي ،دروني آل سعود

يف جايگاه بن سلمان در خاندان زمينه براي منازعه و مخالفت بيشتر و تضع ، پيدايشان براي همراهيسلم
شكست  ،ضربه جدي به سرمايه گذاري خارجي و فرار سرمايه در عرصه اقتصاديقابل توجه هستند.  سعودآل

همترين اثرات قتل خاشقچي از م 2030سند چشم انداز ناكامي  افزايش احتمال و مگا پروژه ها مانند شهر نئوم
چهره اي اصالح گرا به رهبر مستبد قبيله اي در عرصه اجتماعي تغيير چهره بن سلمان از  محسوب مي شوند.

  در نتيجه قتل خاشقچي اهميت دارد. ،در دو سطحوي  در داخل و خارج و كاهش مشروعيت 
فان بن سلمان و تضعيف حاميان خالپرونده خاشقچي باعث افزايش قدرت و نقش م ن المللييدر عرصه ب

موضع گيريهاي بين المللي بوده است.  رويكرد تركيه پيشران اصليدر اين عرصه  خارجي وي شده است.
مديريت تركيه با  وليعهدي محسوب مي شود.و حذف وي از مسند  سلمانتضعيف بن  هدف اصلي تركيه

كرد هدفمندي را در اين خصوص در پيش روي درز تدريجي اطالعاتمناسب و سياسي و رسانه اي -امنيتي
-نشان مي تبرئه ملك سلمان براي قتل خاشقچي در كنار تاكيد اردوغان بر دستور مقامات ارشد گرفته است.

پوشش رسانه اي كامل و تالش با  قطرهمچنين دهد كه حذف بن سلمان هدف اصلي مقامات تركيه است. 
در  واكنش جدي يياروپاضمن اينكه كشورهاي  داشت.نقش مهمي در اين خصوص  براي تضعيف بن سلمان

 در تغيير سياستهاي سعودي از جمله لزومتاكيد بر روشن شدن ابعاد پرونده و  با و مقابل قتل خاشقچي داشتند
ترامپ به عنوان متحد اصلي بن سلمان در تنگنايي جدي قرار در اين خصوص اثرگذار بوده اند. در امريكا  يمن

اما از سوي ديگر به خدمات حكومت  حساسيتهاي جهاني آگاه است، از يكسو به ابعاد فاجعه وگرفته است. وي 
  كنوني سعودي براي امريكا به خصوص همكاري در پرونده اسرائيل و مقابله با ايران اشاره مي كند.

رجي به متغيرهاي خا ه يا عدم قطعيت كليدي بستگي دارد كه شاملآينده بن سلمان به دو مولفدر مجموع 
ملك سلمان در خاندان پادشاهي با محوريت و معادالت داخلي  خصوص رويكرد امريكا و تركيه و دوم تصميم 

خصوص اينده قدرت سياسي بستگي دارد. در اين چهارچوب سه سناريوي اصلي شامل حذف بن سلمان از 
ن را مي توان مورد بررسي مسند وليعهدي، جنگ قدرت در خاندان سعودي و تداوم پرچالش وليعهدي بن سلما

  قرار داد.


