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سه مؤلفه اقتصاد نفت پایه ،بافت قبیلهای جامعه و دین یا همان مذهب وهابی در نیمقرن گذشته همواره
قوامبخش مشروعیت دولت فعلی عربستان بوده است که با حمایتهای بینالمللی و منطقهای و عدم
حضور نیروهای تحولخواه حمایت میشود .دگرگونی در هرکدام از این مؤلفهها میتواند به روش بحث
و مناظره موجب تغییراتی در دولت و جامعه عربستان شود .در مقاله حاضر سؤال این است که آیا ساختار
جامعهگانی و اقتصادی عربستان مستعد جایگزینی حا کمیت قبیلگی با جریان سکوالر  -لیبرال است؟ نظریه
رانتیریسم متأخر با نقد نسل اول نظریه دولت رانتیر نشان میدهد بر اثر فشار جامعه به دالیلی مانند رشد
ج اسالمگرایی سیاسی ،موج بیکاری ،جهانی شدن ،بلوغ دولتی و پیشرفت تکنولوژی ،آزادی
جمعیت ،روا 
تجارت و سرمایه و  ...جامعه به وضعیتی میرسد که دولت مجبور به تغییراتی میشود .ازسوی دیگر ا کثریت
جوان تحصیلکرده عربستان که از طریق شبکههای اجتماعی و پیشرفتهای تکنولوژی با دنیای مدرن در
ارتباط هستند ،همانند گذشته وابستگی هویتی و حمایتی به نظام قبیلگی را ندارند و همین نظام قبیلهای
تضعیف شده نیز در ائتالف شکنندهای با آل سعود به سر میبرند .به دالیل مشابه نیز نقش دین در جامعه
عربستان کمرنگ شده است ،شیعیان (دوازدهامامی ،اسماعیلیه و زیدیه) ،سنیهای غیروهابی و جمعیت
بزرگ خارجیهای عربستان مشروعیت وهابیت را زیر سؤال بردهاند .در این مقاله با بررسی مؤلفههای
سهگانه گفته شده در چارچوب نظری رانتیریسم متأخر نشان میدهیم در عربستان جریان سکوالر  -لیبرال
میتواند جایگزین حا کمیت فعلی شود و مورد حمایت و قبول جامعه جهانی قرار گیرد.
کلیدواژهها :عربستان؛ رانتیریسم؛ آلسعود؛ مدرنیسم؛ سکوالریسم؛ نظام قبیلهای؛ خاورمیانه
* دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛
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** دانشجوی دکتری مطالعات منطقهای ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران؛
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مقدمه
مطابق نظریه دولت رانتیر ،عربستان کشوری رانتیر است و به دالیل اقتصاد سیاسی ازجمله
وابستگی جامعه به دولت و تأمین مالی دولت از طریق رانت حاصل از فروش نفت و نه
مالیات شهروندان ،امکان تحقق دمکراسی و تغییرات بنیادین برای نیل به آن وجود ندارد.
ازسوی دیگر چنین تصور میشود که جامعه عربستان جامعهای یکدست بوده که در
آن نظام قبیلگی مهمترین رکن اجتماع است و دین یا همان مذهب وهابی مورد پذیرش
ا کثریت شهروندان است .بیشتر کسانی که این ویژگیها را برای عربستان قائل هستند ،در
وهله اول هرگونه تغییر در این کشور را با استفاده ازنظریات مختلف ازجمله نظریه دولت
رانتیر غیرممکن میدانند و به اعتقادشان جامعه سنتی و دینی عربستان زمین حاصلخیزی
برای رویش جوانههای دمکراسی و جامعه مدنی و مفاهیم متصل به آن نیست و ازسوی
دیگر نگاه بدبینانهای به تغییرات در این کشور دارند و معتقدند که حا کمیت آل سعود
بهدلیل همپیمانی با وهابیت مانع ظهور افراطیها در بستر جامعه سنتی و دینی عربستان
میشود و هرگونه تغییر در این نظم سیاسی عواقب پیشبینی نشدهای به سود اسالمگرایان
افراطی دارد چرا که این کشور بستر بسیار مناسبی را برای رشد و پرورش افراد پیرو این افکار
دارد .ویژگیهای که ذکرش رفت را میتوان در سه مؤلفه اقتصاد نفت پایه ،بافت قبیلهای
جامعه و دین یا همان مذهب وهابی دستهبندی کرد که قوام و سستی هرکدام میتواند
نظم موجود در این کشور را تقویت و یا تضعیف کند .در این مقاله به دنبال پاسخ به این
سؤاالت هستیم که آیا ساختار جامعهگانی و اقتصادی عربستان مستعد جایگزینی حا کمیت
قبیلگی با جریان سکوالر  -لیبرال است یا خیر؟ آیا مردم این کشور از حا کمیت فعلی راضی
هستند یا خیر؟ آیا در عربستان جریانهایی که حامل این تغییرات باشند فعال هستند یا
خیر؟ آیا چنین جابهجایی با حمایت افکار عمومی جامعه جهانی و قدرتهای بزرگ همراه
خواهد شد؟ و چنین تغییراتی با همراهی قدرتهای منطقه بهخصوص ایران همراه خواهد
بود یا خیر؟
برای پاسخ به سؤاالت فوق با توجه به فروض فرعی و مفروضهها درصدد اثبات این
فرضیه هستیم :حا کمیت جریان سکوالر  -لیبرال بهجای حا کمیت قبیلگی در کشور
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عربستان با توجه به تغییرات بهوجود آمده در بافت جامعه عربستان و نظام ارزشی
شهروندان آن کشور و دگرگونیهای منتج از مدرنیسم به همراه بسترها و ساختارهای ایجاد
شده حاصل از رانت نفت قابل دستیابی است.
فروض و مفروضههای مقاله نیز به این شرح است :بهدلیل فقر و بیکاری گسترده در
این کشور ،عدم آزادی بیان ،سرکوب صدای مخالف ،انواع تبعیضها و فسادهای حکومتی
و مقایسه با کشورهای دیگر نارضایتیهای گسترده در این کشور وجود دارد .روندها و
اتفاقات سه دهه گذشته بهخصوص پس از اصالحات ملک عبداهلل و بهار عربی ،جریانهای
گونا گون دمکراسیخواه را در این کشور فعال کرده است که لیبرالها و سکوالر نیز حضور
چشمگیری داشتند .افکار عمومی جهانی به این دلیل که عربستان یکی از تأمینکنندگان
اصلی انرژی در دنیاست بر روی اتفاقات این کشور حساسیت ویژهای دارند .ازاینرو آینده
سیاسی این کشور برای آنان حائز اهمیت است و برای آنان گزینه مطلوب ،نظامی دمکراتیک
ً
است .قدرتهای منطق ه که تقریبا همه آنها از افراطگرایی دینی رنج میبرند با تضعیف
منابع مالی و معنوی این جریانها موافق هستند و جمهوری اسالمی ایران نیز نشان داده
است که در کشورهای با ا کثریت اهل سنت ،میتواند با حا کمیت جریان سکوالر  -لیبرال
هرچند غیردمکراتیک نسبت به حا کمیتهایی نظیر امارت اسالمی ،خالفت اسالمی،
حا کمیت دینی و اخوانی همکاری و همراهی بیشتری داشته باشد .ایران با حمایت از این
جریان بهجای شیعیان از اتهام فرقهگرایی به دور میماند و شیعیان عربستان نیز در چنین
حکومتی آزادی عمل بیشتری خواهند داشت و منافع ایران را تأمین خواهند کرد.
نظریه رانتیریسم متأخر نیز که بهعنوان متغیر واسط مطرح شده است در کنار سایر
متغیرهای واسط به ما کمک میکند تا نشان دهیم که چگونه جریان سکوالر در بستر اقتصاد
سیاسی پرقدرت عربستان که بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است ،میتواند
جایگزینی برای حکومت قبیلگی باشد .نظریه محمدالعابد الجابری اندیشمند مرا کشی نیز
مؤید منظور نویسندگان است .الجابری سه مؤلفه قبیله ،غنیمت و عقیده را در روندهای
تاریخی جهان اسالم در جهان عرب تعیینکننده میداند و معتقد است به هم خوردن توازن
این سه عامل به تغییراتی در سپهر سیاسی و اجتماعی منجر میشود .او قبیله را یکی از
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عواملی میداند که کارکرد تاریخی دارد و آن را حفظ کرده است درواقع او دراینباره وامدار
ابنخلدون است .وی با مطر ح کردن عنصر غنیمت بر نقش اقتصاد در روندهای موجود
در جامعه تأ کید میکند .مؤلفه عقیده نیز مبین و بیانگر نقش دین و ایدئولوژی در جوامع
است (نوری .)149 :1389 ،مفهوم قبیله مورد نظر جابری که مشابه منظور مقاله حاضر از
نظام قبیلگی (آل سعود) است ،غنیمت که در نظریه این مقاله با نفت احصا شده و عقیده
که همان نظام اعتقادی وهابیت است موجب تقویت ادعای نویسندگان در مورد تأ کید بر
سه مؤلفه قبیله ،نفت و وهابیت میشود.

 .1رانتیریسم (نسل اول ،متأخر)
 .1-1نظریه دولت رانتیر (نسل اول)
یکی از الگوهای تحلیلی که از آن میتوان برای تبیین ساخت دولتها و نظم جوامع جهان
سومی و شرقی بهخصوص خاورمیانه استفاده کرد ،الگوی ساخت رانتی و دولت رانتیر است.
این الگو برای اولین بار توسط حسین مهدوی در تبیین تحوالت اجتماعی ایران استفاده
شد .وی زمان پیدایش این نوع دولت را دهه  1340میداند (میرگلوی بیات.)3 :1394 ،
اغلب اصطالح یا مفهوم دولت رانتیر در مورد دولتی بهکار میرود که بخش اعظم درآمد
خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت میکند .بهعبارتدیگر ،دولتی رانتیر است
که به دالیل خاص از فروش کاالها و یا خدمات با قیمتهایی بسیار باالتر از هزینه تولید
آنها درآمد مستقیم دارد ( .)Bablawi and Luciani, 1987: 11-12مهدوی معتقد است
دولت رانتیر دولتی است که میزان قابل توجهی رانت از افراد یا حکومتهای خارجی دریافت
میکند .این دریافتی ،ارتباط بسیار ناچیزی با فرایندهای تولید در اقتصادهای داخلی آنها
دارد ( .)Mahdavi, 1970: 466-467دقیقترین و کاملترین تعریف و تبیین دولت رانتیر در
کتاب دولت رانتیر از آثار حازم ببالوی و لوسیانی آمده است .براساس این تعریف دولت رانتیر
دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکل منظم دریافت میکند،
در نظر آنها ویژگیهای عمده دولت رانتیر از این قرار است (میرگلویبیات:)5 :1394 ،
 .1ازآنجاکه تمام اقتصادها برخی مشخصههای رانتی را دارند ،ازاینرو دولتی را رانتیر
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میخوانیم که رانت بخش عمده درآمد آن را تشکیل دهد (در کتاب دولت رانتیر ،برای
تشخیص این امر آستانه  42درصد در نظر گرفته شده است ،به این معنا که هر کشوری که
 42درصد یا بیشتر کل درآمدش از رانت خارجی باشد رانتیر قلمداد میشود).
 .2این رانتها باید از خارج کشور تأمین شوند ،بهعبارتدیگر رانت هیچگونه ارتباطی
با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
 .3در یک دولت رانتیر تنها درصد بسیار کمی از نیروهای کار درگیر تولید رانت هستند
بنابراین ا کثر افراد جامعه دریافتکننده یا توزیعکننده رانتاند.
 .4دولت رانتیر دریافتکننده اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقشی
اساسی ایفا میکند (.)Bablawi and Luciani, 1987: 11-12
شیوه خاص سیاست و حکومت که آن را رانتیریسم مینامیم ،دارای دو مشخصه عمده
است ،اول آنکه این رانت در کنترل نخبگان حا کم است و دوم اینکه نخبگان حا کم ،از این
رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده میکنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را
حفظ کنند (حاجییوسفی .)38 :1378 ،ماهیت دولت رانتیر بهگونهای است که جوامع وزنه
قابل اعتنایی بهشمار نمیروند ،چرا که دولت در سای ه رانتها از خارج دیگر به درآمدهای
داخلی احساس نیاز نمیکند (میرترابی .)117 :1384 ،کشوری که حکومتش بخش عمدهای
از درآمدش را از منابع داخلی به جهان خارج تأمین میکند ،پویاییهای سیاسی را به
نمایش میگذارد که با پویاییهایی سیاسی کشورهایی که درآمد خود را از طریق مالیات
بر فعالیتهای اقتصادی داخلی تأمین میکنند؛ متفاوت است (لوسیانی.)425 :1374 ،
دولت رانتیر بهواسطه درآمدهای هنگفت بادآوردهای که دارد مستقل از جامعه میشود و
این استقالل تأثیر بسزایی بر روی رابطه دولت و جامعه میگذارد .یکی از پیامدهای مهم
استقالل این است که بهنوبه خود باعث میشود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی
به دخالت دادن گروهها و طبقات مختلف در قدرت نبیند (شکاری.)32 :1379 ،
 .1-2رانتیریسم متأخر
نسل اول نظریات رانتیریسم از زوایای مختلف ازجمله تمرکز بر رانت و غفلت از سایر
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نیروهای اجتماعی و بهتبع آن نوعی تقلیلگرایی که در نظریه نهفته است مورد نقد قرار
گرفتند (ستاری .)29 :1394 ،در این میان متیو گری 1واضع نظریه رانتیریسم متأخر با
مشاهده و بررسی شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس معتقد است که وضعیت
اقتصاد سیاسی این کشورها شبیه آن چیزی نیست که نظریه رانتیریسم در دهههای 1950
تا  1980در بستر آن متولد شد .این نظریه اعتبار کلی رانتیریسم را میپذیرد ولی تغییرات این
جوامع را که تحت تأثیر فشارهای خارجی و داخلی هستند را عاملی میدانند که وضعیت
این کشورها را با سایر دولتهای رانتیر متفاوت کرده است .درحالیکه برخی از ویژگیهای
رانتیریسم نسل اول در این کشورها دیده میشود به سبب اینکه دولتها به بلوغ رسیده
و تهدیدهای جدیدی برای ثبات آنها پدیدار شده است با رانتیریسم پیچیدهای روبهرو
هستیم .داللت عواملی مانند بلوغ دولت ،جهانی شدن ،سیاستگذاریهای توسعه ،رشد
جمعیت ،فشار بیکاری و رشد تکنولوژی و شبکههای اجتماعی و  ...نشان میدهد که زمینه
رانتیر این دولتها درحال تغییرات اساسی است که باید بدان توجه شود .در چنین بستری
متیو گری نظریه رانتیریسم متأخر را مطرح کرد که دارای هفت ویژگی است:
 .1دولت پاسخگو ولی غیردمکراتیک :این دولتها به دالیلی که در نسل اول نظریهها ذکر
شد غیرپاسخگو و بهشدت سرکوبگرند ،اما با فشارهای وارده ا گرچه کما کان غیردمکراتیک
ماندهاند ،ولی در مقابل نیازهای اساسی جامعهگانی پاسخگو شدهاند .در بسیاری از
کشورهای خلیج فارس کثرتگراییهایی دیده میشود ،البته تا حدی که تهدیدی برای
نخبگان حا کم نباشد ( .)Gray, 2011: 23بهعنوان مثال عربستان در سال  2005اولین
انتخابات تاریخش را برای انتخاب شورای شهر برگزار کرد .توسعه مجلس مشورتی و عضویت
زنان نیز ا گرچه فرمالیته است ولی اقدامی رو به جلو ارزیابی میشود .ایجاد رسانههای
عمومی و سازمانهای بهظاهر مردمی ولی دولتی ،آزادی رانندگی زنان و ورودشان به
ورزشگاه ،اشتغال در قوه قضائیه و اجازه مشروط برای خریدوفروش مشروبات الکلی و  ...در
کشور عربستان نیز نمونههایی دراینباره است.
1. Matthew Gray
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 .2گشایش در مقابل جهانیسازی با حفظ بخشی از حمایتگری :نظریه کالسیک رانتیریسم؛
دولتهای رانتیر را بهخصوص زمانی که در مقابل جریانهای غیرقابل کنترل جهانی شدن قرار
میگرفتند ایزوله و دروننگر میدانست .پاسخ دول عرب منطقه به جهانی شدن کند و در مراحل
اولیهنا کافیبود،اماباتصمیمیهوشیارانهرفتهرفتهبهاینقافلهپیوستندونشاندادند کهبرخالف
دهههای قبل دیگر محدودیتی بنیادین در مقابل این روندها ایجاد نمیکنند (.)Ibid.: 25-26

تغییرات در ساختار اقتصادی عربستان از دهه  1990شروع شد بهطوریکه در سال  2005به سازمان
تجارت جهانی پیوست .طبق شاخصهای گزارش  BTIبا نمره  6از  10در زمینه گذار اقتصادی در
رتبه 49ام دنیا قرار میگیرد که جایگاه مناسبی است ( .)BTI Report, 2016: 1اقداماتی مانند
اجرای برنامه  ،2030ایجاد مناطق توریستی و ملزومات آن ،وا گذاری بخش بزرگی از شرکت آرامکو
و افزایش مالیاتها برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی را میتوان در این دسته در نظر گرفت.
 .3اقتصاد پویا ،سیاستگذاری توسعهگرا :رانتیریسم کالسیک تنها کارویژه دولت را استخراج
و توزیع رانت میدانست و نیازی برای فعالیتهای اقتصادی بهمنظور استخراج مالیات از آنها
نمیدید .دولتهای رانتیر متأخر بهطور خاص گشایشهایی در فعالیتهای اقتصادی مانند
رویکردی فعال در سیاستگذاری مالی و پولی ،سیاستهای تجاری ،استراتژیهای بخشی
پساصنعتی ،اهداف بازار کار و  ...داشتهاند .دولتهای رانتیر متأخر برای اینکه از اقتصاد
تکمحصولی بهدلیل آیندهنگری رهایی یابند مجبورند که اقتصاد خود را جامع و متنوع کنند که
البته از مسیر یکسانی نمیگذرد ( .)Gray, 2011: 28ایجاد شهرکهای صنعتی جدید ،پارکهای
خ مالیاتها باعث شده که
علمی و فناوری ،پایلوتهایی برای جذب گردشگر خارجی و افزایش نر 
رتبه عربستان در آزادی اقتصادی در سالهای اخیر بهبود پیدا کند .چشمانداز اقتصادی که در
سال 2016به تصویب رسید نمونه دیگری از این بلندپروازیها برای تنوع و پویایی اقتصادی است.
 .4اقتصاد انرژیمحور در چالش با اقتصاد با پیشرانه انرژی :نفت و گاز برای دولتهای رانتیر
کالسیک همانند خون در بدن انسان هستند .باآنکه هنوز بخش انرژی درصد عمدهای از تولید
ناخالصداخلی

1

)1. Gross Domestic Product (GDP
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این کشورها را تشکیل میدهد و خاندان حا کم تجارت و سیاستگذاریهای آن را
برعهده دارند ،اما تالشهای زیادی برای تنوع اقتصادی و رهایی از یارانههای دولتی حاصل
از فروش نفت و گاز انجام گرفته است .سیاستهای انرژی  -پیشبر بخشهای مختلف با
مزیت نسبی را به رقابت با بخشهای یارانهای تشویق میکند ،این رقابت باعث افزایش
بهرهوری بخش دولتی نیز میشود و صنعتی شدن را تعجیل میبخشد (.)Ibid.: 30 -31
 .5ساختار کارآفرینی سرمایهداری دولتی :در رانتیریسم کالسیک دولت بزرگترین مالک
و کارآفرین بود ،ولی در دولتهای رانتیر متأخر دولت این عرصه را به روی کارآفرینان بخش
خصوصی باز کرده است تا براساس منطق بازار به فعالیتهای اقتصادی مشغول شوند.
ً
سرمایهداری دولتی نوین مستقیما اهداف استراتژیک و چشماندازها را مشخص میکند و
نسبت به دولتهای رانتیر نسل اول به تنهایی مدیریت و مالکیت را توأمان انجام نمیدهد و
بهدنبال جذب سرمایههای خارجی و رشد اقتصادی صادراتمحور و سرمایهگذاری در صنایع
سنگین است .نکته قابل توجه این است که در این کشورها کما کان صنایع مادر و بخشهای
حا کمیتی بهشدت تحت کنترل دولت و خاندان حا کم هستند و بخشهایی که ممکن است
به نقش حا کمیتی آنها خدشه وارد کند را نمیپذیرند ( .)Ibid.: 32-33سابیک و بانک ملی
ً
بازرگانی عربستان و اخیرا آرامکو نمونههایی از بخشهای دولتی بودند که درحال وا گذاری به
بخش خصوصی هستند .ایجاد مناطق آزاد تجاری نیز به همین منظور انجام میشود.
 .6دولتی با تفکر بلندمدت :دولتهای خلیج فارس تجارب گرانبهایی از شوکهای
قیمت نفت در چند دهه اخیر بهدست آوردهاند .یکی از این تجربههای ارزشمند در این
کشورها ایجاد صندوق ذخیره ارزی بوده است تا از شوکهای قیمتی در امان بمانند و از
این صندوق بهمنظور سرمایهگذاری در بخشهای تولید و نه توزیعی استفاده کنند ،این
صندوقها یکی از ویژگیهای کلیدی دولتهای رانتیر متأخر است ( .)Ibid.: 34صندوق
ذخیره عربستان سعودی یکی از ثروتمندترین صندوقهای پولی دنیاست.
 .7سیاست خارجه پویا و نوآورانه :یکی از فرضیات ادبیات رانتیریسم کالسیک این
بود که با محدودیت در سیاستهای اقتصادی ،دولت رانتیر نیاز چندانی به تنوع و تقویت
سیاست خارجی ندارد .دولتهایی که در آن سرمایهگذاری شده عالوهبر اینکه مجبورند
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ملزومات جذب سرمایه مانند تساهل و مدارا را ایجاد کنند ،باید برای استمرار این روند از
بیثباتی و خشونت در سطح منطقه بپرهیزند .رقابتهای منطقهای باعث شده است که
این دولتها بیشتر به دنبال متحدان غربی باشند و متحدان نیز بر اثر فشار افکار عمومی
مجبورند که برای اصالحات داخلی به این کشورها فشار بیاورند ( .)Ibid.: 35-36رابطه
خوب کشور عربستان با قدرتهای غربی بهویژه آمریکا باعث شده است که افکار عمومی
جهانی عربستان را برای اصالحات داخلی تحت فشار قرار دهد.
استفاده از نظریه رانتیریسم متأخر به ما این امکان را میدهد که با نگاهی اقتصاد  -سیاسی
عربستان را ارزیابی کنیم و برخالف رانتیریسم کالسیک نشان میدهد که در این کشور
تغییرات اقتصادی در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی نهتنها بستری ایجاد کرده که مانع
دگردیسی سیاسی و اجتماعی نیست بلکه مسهل این روند نیز است.

 .2نظام سیاسی عربستان سعودی
دولت عربستان اولین دولتی است که در قرن بیستم براساس علقهها ،انگیزهها ،محرکهها و
داعیههای مذهبی پس از فروپاشی دولت عثمانی هویت یافته است .این دولت حاصل ائتالف
دو خانواده آل شیخ (محمد بن عبدالوهاب) و آل سعود است (قادری و کریمیپور.)164 :1391 ،
به لحاظ تاریخی پادشاهی سعودی اولینبار در فاصله سالهای  1744-1818تأسیس
ً
شد که تقریبا تمام شبهجزیره عربستان بجز یمن را شامل میشد ،اما با دستور عثمانی و
توسط محمدعلی پاشا خدیو مصر ،سرنگون شد .دومین تالش سعودیها برای تشکیل
دولت در شبه جزیره عربستان بین سالهای  1824-1877صورت گرفت .در این زمان
دولت سعودی در منطقه نجد تشکیل شد که به جهت عمل به وهابیسم در یک کشور،
رویکردی واقعگرایانهتر از دوره قبل داشت ولی بهدلیل اختالفات درونی فروپاشید .در
نهایت سومین فرایند تشکیل حکومت آل سعود در عربستان معلول تالشهای عبدالعزیز
بن عبدالرحمان بین سالهای  1902تا  1932بود ،دولتی که تا به امروز بقای خود را حفظ
کرده است (جعفری ولدانی و جعفری .)194 :1394 ،عربستان پس از انحالل دولت عثمانی
در سال  1932از انگلستان استقالل پیدا کرد و پادشاهی عربستان سعودی تشکیل شد.
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این کشور دارای رژیم پادشاهی است که قدرت کامل را در اختیار شاه قرار میدهد .نظام
حقوقی عربستان سعودی مبتنیبر اصول مذهب حنبلی است که با عقاید وهابیت ترکیب
شده و بافت جدیدی ایجاد کرده است (بزرگمهری .)43 :1385 ،حکومت در این کشور
وراثتی است که بهموجب سنت؛ حق ویژه پسر ارشد ملک عبدالعزیز از خاندان ابن سعود
است (اسدی .)261 :1381 ،طبق وصیتنامه عبدالعزیز پادشاهی در اختیار فرزندان ذکور
او بهترتیب ارشدیت خواهد بود .اندیشه تشکیل مجلس مشورتی به قبل از سال 1924
و تصرف حجاز بازمیگردد ،زمانی که عبدالعزیز در راه استقرار و تثبیت پایههای حکومت
خویش الزم دید تا به رشد شخصیت سران قبایل بهمنظور برخورداری از حمایت آنان کمک
کند (صفوی .)175 :1394 ،در ابتدا این شورا هشت عضو داشت و بعدها اعضای آن به
بیست نفر افزایش یافتند (دکمجیان .)136 :1377 ،در اوایل دهه  1950در زمان سلطنت
ملک سعود بن عبدالعزیز ،تعداد اعضای شورا به  25نفر افزایش یافت .ملک سعود تحت
فشار سایر اعضای خاندان سلطنتی وظایف و کارکردهای این شورا را به کابینه منتقل کرد
(نادری .)806 :1388 ،پادشاه رئیس حکومت و درعینحال نخست وزیر است و تمامی عزل
و نصبها باید به تأیید او برسد (.)Naderi, 2009: 804-807
خاندان سلطنتی (شورای خاندان حا کم) و شورای بیعت در کنار قوای مقننه و مجریه و
قوای قضائیه از ارکان مهم حا کمیت هستند .شورای خاندان حا کم یا همان شورای سلطنتی
یک نهاد تصمیمساز غیررسمی است که در موارد بسیار خاص مثل مشروعیت بخشیدن
بهترتیب جانشینی پادشاهان انجام وظیفه میکند .میتوان گفت که خطوط کلی سیاست
داخلی و خارجی کشور و نظارت بر هیئت وزیران و حتی قدرت عزل و نصب پادشاه را در اختیار
دارند .این شورا فاقد هرگونه سازمان رسمی است (نادری .)807 :1388 ،بهرغم داشتن چنین
قدرت فائقهای اشارهای به این مجلس در منشور عبدالعزیز و همچنین نظامنامه حکومتی
عربستان سعودی در سال  1992نشده است (صفوی .)175 :1394 ،شورای بیعت در سال
 2006با فرمان ملک عبداهلل تشکیل شد و وظیفه آن برگزیدن ولیعهد و شکلگیری شورای
موقت در زمانی که پادشاه یا ولیعهد در اثر بیماری نتوانند بهکار خود ادامه دهند
است .این شورا  35نفر عضو دارد که شامل فرزندان در قید حیات ملک عبدالعزیز و نیز
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نوادگان به نیابت از پدرانشان است .با تشکیل این شورا نقش شورای خاندان حا کم
کمرنگ شد (نادری.)809 :1388 ،
عربستان سعودی تا سال  1992از داشتن قانون اساسی مدون و پارلمان محروم بود و
حا کمان کشور براساس دستورات قرآن و سنت حکم صادر میکردند و تنها تعدادی از قوانین
و مقررات که در سال  1926در حجاز تدوین و همچنین تصویبنامههای  1953و ملحقات
بعدی آن روی هم رفته قوانین عربستان را تشکیل میداد .براساس اصل ( )44قانون اساسی،
عربستان سعودی دارای سه قوه مجریه ،قضائیه و مقننه است و پادشاه مرجع تمامی این
قواست (صفوی .)177 :1394 ،براساس ماده ( )56قوانین پایه عربستان ،پادشاه رئیس
شورای وزیران است ،پادشاه معاون اول را که همان ولیعهد است و وزرا را تعیین میکند .وزرا
ترکیبی از شاهزادگان و فنساالران هستند و کابینه چهل عضو دارد و برای مدت چهار سال
انتخاب میشوند .نظام قضایی عربستان وابسته به خانواده سلطنتی و آل شیخ است و دارای
دو رکن وزارت دادگستری و شورای عالی قضایی است .پادشاه ،دوازده قاضی عالیرتبه عضو
شورای عالی قضایی یا همان شورای علما که در سال  1971تأسیس شد را منصوب میکند
ً
که عمدتا از میان علمای وهابی هستند (جعفری ولدانی و جعفری .)195 :1394 ،قوه مقننه
یا همان مجلس شورای مشورتی در ابتدا شصت عضو داشت ولی با دستور ملک عبداهلل
تعداد آنان به  150نفر افزایش پیدا کرد که همه اعضای آن منصوب پادشاه هستند و اثری از
مؤلفههای انتخاباتی در آن نیست و کارکرد آن نیز فرمالیته است .کشور عربستان متشکل
از سیزده استان است؛ استانداران به نام امیر مشهورند و آنها نیز همگی ازسوی پادشاه و
از خاندان سلطنتی انتخاب میشوند که فقط در مقابل پادشاه پاسخگو هستند و توسط
سنت و مذهب محدود میشوند.

 .3نظام اجتماعی عربستان
 .3-1بافت قبیلهای
میدانیم که نظام سیاسی عربستان مبتنیبر بافت قبیلهای این کشور است .قبیله بهعنوان
واحدی همبسته و متحد و دارای نیای مشترک ،مهمترین شکل گروهبندی اجتماعی در
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عربستان و عامل قدرتمندی در سازگاری تودهها با نظام سیاسی بوده است .هرچند امروزه
تعلق خاطر افراد جامعه به قبایل به دالیل مختلف مانند گسترش دولت در همه وجوه و
نظام حمایتی و رفاهی دولتی ،افزایش شهرنشینی ،کمرنگ شدن دین و تقویت روایتهای
متساهالنه از دین ،ظهور طبقه تکنوکرات ،عوامل اقتصادی ،پیشرفت تکنولوژی و ظهور
اینترنت و روندهای جهانی  ...کاهش یافته؛ ولی شناختی کلی از این سازوکار برای شناخت
ساخت قدرت و اجتماع در کشور عربستان برای جواب به سؤاالت پژوهش ضروری است.
همچنان که تحوالت جدید بر دیوارهای اقتدار جامعه سنتی عربستان ترک
انداختهاند ،بافت قبیلهای آن نیز بهتدریج در معرض تغییر قرار گرفته بهطوریکه با
تسریع روند شهرنشینی و تمرکز  80درصد جمعیت در سه مرکز شهری ریاض ،جده و دمام،
تقسیمات جدیدی بر روی تقسیمات سنتی جامعه سعودی قرار گرفته است که بیشتر ناشی
از توسعه ناموزون حاصل از درآمدهای نفتی از دهه  1970به بعد است (خلیلی.)95 :1396 ،
در کنار تقسیمات رسمی سیاسی میتوان عربستان را ازلحاظ قومی و قبیلهای به چهار
منطقه تقسیم کرد ،این مناطق بهترتیب نقش اهالی آنها در مرا کز قدرت عربستان عبارتند
از :الف) منطقه نجد و قبایل آن که در مرکز عربستان قرار دارد و خاندان سعودی هم از
همین منطقه هستند .ب) منطق ه حجاز و طوایف آن که اهالی شهرهای مکه ،مدینه،
طایف و جده را دربرمیگیرد .حجازیها حضور چندانی در ارکان دولتی عربستان ندارند.
ج) منطقه شیعهنشین شرق عربستان از مرا کز مهم تولید و صدور نفت است .د) مناطق
کوهستانی جنوب غرب عربستان و مجاور مرزهای یمن که شیعیان اسماعیلیه [زیدیه]
سا کن آن هستند و ازلحاظ جمعیتی در اقلیت هستند .بین حجازیها و نجدیها از
دیرباز تقابل سیاسی و مذهبی وجود داشته است .نجدیها به روحیه جنگجویی خود
میبالند و به حجازیها به چشم افراد کمجرئت مینگرند ،زیرا حجازیها در دهه ،1920
وقتی نیروهای عبدالعزیز به مکه و مدینه حمله کردند در برابر این نیروها مقاومت زیادی از
خود نشان ندادند .نجدیها سعی دارند تفکر وهابی خود را به این ا کثریت حجازی تحمیل
کنند .یکی از عوامل افزایش این خصومت اقدامات دولت در غصب ظالمانه اراضی مکه و
مدینه از حجازیهای بومی و فروش آن بود (برزگر .)150-151 :1374 ،خاندان آل سعود بر
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ً
این باورند که اصوال حجازیها که اهالی شهرهای مکه ،مدینه و جده را تشکیل میدهند
به دلیل اینکه بازماندههای زائران عتبات عالیات هستند ،شایستگی پذیرش و تصدی
مسئولیتهای دولتی را ندارند به همین علت نیز حجازیها کمتر در ارکان دولتی صاحب
مقام و منصب میباشند (آقایی .)68 :1368 ،میتوان گفت میان سیاست و سرزمین پیوند
قوی وجود دارد .عربستان از مناطق حجاز ،احسا ،عسیر و نجد تشکیل شده است که نه
تنها از زمان پیامبر اسالم بهندرت تحت یک حکومت متحد بودهاند بلکه درحال حاضر نیز
هرکدام تمایالت قدرتمندی برای جدایی از همدیگر دارند .منطقه حجاز تا قبل از سال
 1926که توسط عبدالعزیز تحت سیطره سعودیها قرار گرفت ،تحت کنترل هاشمیها بود
و این خاندان بهویژه با توجه به جایگاه مکه و مدینه ،تا قبل از این تاریخ همواره نقش
اساسی در آن داشتند .منطقه احسا که قلب صنعت نفت عربستان و غنیترین منطقه
نفتی در جهان محسوب میشود ،محل سکونت شیعیان است که نه تنها در نظام سیاسی
سعودی نقشی ندارند ،بلکه بهشدت از جانب آنها مورد تبعیض و تحقیر قرار دارند .منطقه
عسیر نیز ارتباطات خاصی با یمنیها داشته و همواره مورد توجه و حتی ادعای آنها قرار
داشته است .در این میان ،نجد که در مرکز شبهجزیره قرار دارد ،سرزمین اصلی پادشاهی
عربستان بوده که سعودیها در این منطقه برای خود حق موروثی قائلند.
این تقسیمات وقتی با تقسیمبندیهای قبیلهای که همواره باعث اختالف و تناز ع
بسیاری در شبهجزیره بوده است در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند ،بهخوبی میزان
پرا کندگی جغرافیایی و تمایل به فعالیتهای گریز از مرکز در عربستان سعودی کنونی را
نشان میدهد ،بر این اساس ،میتوان دریافت که بنیانهای جغرافیایی هویت ملی در
عربستان تا چه اندازه سست و شکننده است (خلیلی .)96-97 :1396 ،الیوت هاوس

1

نیز معتقد است قبایل شمالی در نگاه نجدیان افراد اصیلی محسوب نمیشوند و آنها را
افرادی میدانند که تمایل به سوی قبایل عراقی دارند .با شناختی که از سپهر قبایل و
تقسیمات کلی و پیوند آن با جغرافیای سیاسی عربستان بهدست آوردیم؛ میتوان نتیجه
1. Elliot House
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گرفت که آنطور که پنداشته میشود ا کثریت قبایل با آل سعود روابط حسنه ندارند و در
ً
برخی مسائل تبدیل به معارضین این خاندان نیز شدهاند که اتفاقا پرا کندگی جغرافیایی
قابل توجهی هم دارند ،ازسوی دیگر وابستگی افراد به قبایل کاهش پیدا کرده که در ادامه
به توضیح آن خواهیم پرداخت.
بیشتر سعودیها در دو نسل قبلتر در استانهای روستانشین زندگی میکردند ،ولی
ا کنون  80درصد سعودیها در سه مرکز اصلی شهرنشینی عربستان یعنی ریاض ،جده و
دمام [و حومه] زندگی میکنند (هاوس .)87 :1395 ،جمعیت کشور عربستان امروزه
 33287384نفر است که با سرعت رشد سالیانه ( 1/87گزارشهای مختلف حدود 2
درصد را نشان میدهد) در حال افزایش بوده و میانگین سنی آنها در حدود  2/30سال
است ( .)Saudi Arabia Population (Live), 2018این ارقام آمار کارگران خارجی نیز را
دربرمیگیرد ،طبق آماری که مرکز عمومی آمار عربستان در سال  2016اعالم کرده است
ً
خارجیها یا همان غیرسعودیها که ا کثرا کارگر خارجی هستند حدود  36درصد جمعیت
کل عربستان را تشکیل میدهند ( .)Demogeraphic Survey, 2016: 48حدود 83
درصد جمعیت عربستان شهرنشین هستند ( )World Bank, 2018و بهترتیب شهرهای
ریاض ،جده ،مکه ،مدینه ،سلطانیه و دمام پرجمعیتترین شهرهای عربستان بهحساب
ً
میآیند .حدودا کمی بیش از  50درصد جمعیت این کشور جوان (زیر سی سال) و 52
درصد مرد و  48درصد زن هستند ( .)World Population Review, 2018البته این فزونی
جنس مذکر نیز ب ه این دلیل است که حدود  75درصد خارجیها یا همان غیرسعودیها
مرد هستند (.)Demogeraphic Survey, 2016: 48
بخش آموزش در عربستان  10درصد تولید ناخالص داخلی را بهخود اختصاص داده
است ( .)BTI Report, 2016: 24نرخ باسوادی میان بزرگساالن عربستان در حدود 94
درصد است .حدود  99/2درصد در بازه سنی  15-24سال باسواد هستند .براساس
آخرین برآورد بالغ بر  63درصد واجدان شرایط در تحصیالت تکمیلی ثبتنام کردهاند
که فاصله چندانی میان زنان و مردان وجود ندارد ( .)Unesco, 2018همچنین براساس
پروژه ملک عبداهلل برای توسعه دانش عمومی بودجهای معادل  8/5میلیارد دالر برای

امکانسنجی تحقق حا کمیت جریان سکوالر  -لیبرال بهجای حا کمیت قبیلگی در عربستان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 209

اعزام دانشجویان به خارج کشور تخصیص یافت ( )Kapgedev, 2018که طبق آخرین آمار
در سال تحصیلی  2015-2016حدود  20درصد دانشجویان در خارج از کشور مشغول به
تحصیل هستند (مرصدالتعلیم.)166 :1436 ،
در سال  2017تعداد کاربران اینترنت این رقمی معادل  73/8درصد از جمعیت این
کشور را تشکیل میدهد ( .)Holt, Reinehart and Wineston, 2017محبوبترین شبکه
اجتماعی یوتیوب است که  65درصد کاربران اینترنت در آن عضویت دارند ،فیسبوک،
اینستا گرام ،توئیتر و واتسآپ بهترتیب ردههای بعدی را بهخود اختصاص دادهاند.
پیشبینی میشود که استفاده از اینترنت سریعتر از روند رشد جمعیت در آینده افزایش
ً
پیدا خواهد کرد بهطوریکه در سال  2022تقریبا به  27میلیون کاربر خواهد رسید
( .)Statista, 2018سطور فوق تغییرات اجتماعی در سطح جامعه را نشان میدهد ،افزایش
شهرنشینی ،تحصیالت و ارتباط با جهان خارج عربستان در کنار اختالفات دیرین مناطق
مختلف عربستان و حضور  35درصدی جمعیت خارجیها بافت اجتماعی این کشور
را بهگونهای تغییر داده که هویت قبیلهای دیگر کارکرد خود را در حفظ نظم نمادین به
مقدار زیادی از دست داده است .ازاینرو در پیمایشی که در میان مردم عربستان انجام
شد در جواب سؤالی که از آنها پرسیده شد در زمانی که فکر میکنید چهکسی هستید؛
اصلیترین منبع هویتی شما چیست؟ در جواب  35درصد گفته بودند که عربستانی
هستند 38 ،درصد بر هویت عربی خود تأ کید کرده بودند 19 ،درصد مذهب و دین را
مطرح کرده بودند و فقط  7درصد هویت خود را خاندان و قبیلههایشان میدانستند و
 1درصد هم منطقه محل زندگی برای آنها مهم بود (.)Tabah Foundation, 2016: 10
 .3-2دین

ً
ازآنجاکه تقریبا  100درصد مردم عربستان مسلمان هستند بنابراین دین و بهتبع آن روحانیت
ازجمله مبانی موجبه و اولیه مشروعیت آل سعود هستند ،وهابیت را میتوان شیشه عمر
آل سعود و مانند خون در رگهای آن دانست ( .)Enayat, 2012: 23-27گفتمان مذهبی
رسمی در کشور عربستان بر آموزههای سنی مذهب حنبلی استوار است .مذهب حنبلی
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ا گرچه در حوزه قواعد تجاری و اقتصادی سهلگراست ،اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای
اجتماعی از محافظهکارترین مذاهب اسالمی بهشمار میآید )Long, 1997: 46( .وهابیت یا
همان سلفیگری ستون خیمه آل سعود در عربستان است و این کشور همچنان که بدون
آل سعود بخشی از هویت خود را از دست میدهد بدون وهابیت نیز نمیتواند به حا کمیت
نظام سیاسی و فکری کنونی ادامه دهد؛ درواقع وهابیت شریک استراتژیک نظام سیاسی است
(خلیلی .)99 :1396 ،اما امروزه اسالم وهابی بیش از آنکه عامل اتحاد بین مؤمنان سعودی
باشد ،خود به یکی از عوامل نفاق و تفرقه تبدیل شده است (هاوس .)57-58 :1395 ،براساس
آخرین پیمایشی که مؤسسه گالوپ در مورد عربستان انجام داده است در حدود
 25درصد خود را مذهبی نمیدانستهاند که در این میان حدود  5درصد آتئیست و
 75درصد هم خود را مذهبی معرفیکردهاند ( .)WiN-Gallup, 2012: 15این درحالی
است که در جهان عرب بهطور میانگین  77درصد خود را مذهبی معرفی کردهاند و  2درصد
آتئیست هستند .این میانگین در همه کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتهاند برای افراد
مذهبی  59درصد و برای آتئیستها  13درصد است ( .)Ibid.: 16آنطور که در این پیمایش
قید شده روند غیرمذهبی شدن در میان کشورها از سال  2009افزایش داشته و مذهبیها
حدود  9درصد کاهش داشتهاند که در آن مؤلفههایی همچون افزایش تحصیالت و جهانی
شدن تأثیرگذار بوده است .از نتیجه بررسی عربستان در این پیمایش بهعنوان مورد
شگفتآور یاد شده است .در سطور باالتر نیز دیدیم که در مقایسه با سایر عناصر و منابع
هویتی دین جایگاه سوم را بهخود اختصاص داد .در کنار این تغییرات جریان روشنفکری
دینی نیز نظام دینی رسمی را به چالش کشیدهاند و سعی در تبلیغ اسالم متساهالنه دارند
که متفاوت با تفاسیر حا کم در عربستان است .ازسوی دیگر سلفیها نیز روحانیان رسمی
را پیرو مطامع سیاسی آل سعود میدانند و آنها را متهم به انحراف از دین میکنند که در
جامعه طرفدارانی دارند .مبرهن است شیعیان و صوفیهای جنوب و اهل سنت غیروهابی
از مسلمانانی هستند که هیچ وقت مشروعیتی برای سیادت وهابیت در دین قائل نبودند و
عالوهبر اینها کسر قابل توجهی از جمعیت که عالیق سکوالر دارند نیز اساس این مشروعیت
را با چالش مواجه میکند.
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 .4عربستان جامعهای درحال گذار سیاسی
اقتصاد سیاسی رانتیر ،نظام قبیلهای و دین در کنار عواملی همچون حمایت خارجی و
عدم نیروهای حامل تغییر اغلب بهعنوان مؤلفههای ثباتبخش عربستان در نظر گرفته
میشود .در قسمتهای قبلی شاهد این بودیم که سهگانه اقتصاد ،نظام سنتی قبیلهای و
دین درحال اضمحالل است و دالیلی برای آن ذکر شد .ا کنون این مباحث را بررسی میکنیم
که آیا نارضایتیهایی در بستر جامعه شکل گرفته است یا خیر؟ آیا در عربستان ارادهای برای
ی بیان ،حقوق برابر زنان و مردان ،دمکراسی
تغییر و حمایت از ارزشهای مدرن همانند آزاد 
و سکوالریسم وجود دارد یا خیر؟ و آیا گروهها و جریانهایی وجود دارند که این مطالبات را
رهبری کنند و پیش ببرند؟
از هر سه نفر نیروی کار شاغل در عربستان ،دو نفر خارجی هستند ،در بخش خصوصی
نیز دستکم  9نفر از  10نفر شاغل غیرسعودی هستند (هاوس .)179 :1395 ،سعودیها
به دو چیز وابسته هستند؛ نفت و نیروی کار خارجی ،این وابستگی به کارگران خارجی
آشکارترین نشانه اقتصاد نا کارآمد عربستان سعودی است که نتیجه آن بیکاری گسترده
جوانان سعودی و فقر فرا گیر همگانی است؛ بهطوریکه نرخ بیکاری جوانان دستکم به
 40درصد رسیده است و بلکه  40درصد از شهروندان سعودی با درآمد ماهیانه کمتر از 3000
ً
ریال سعودی ( 850دالر آمریکا) زندگی میکنند .این دو آمار اسفنا ک دقیقا همان عواملی
هستند که در سال  2011منجر به اعتراضات گسترده شدند (همان .)181 :در عربستان توزیع
درآمد وضعیت خوبی ندارد و ضریب جینی این کشور طبق آخرین آمار در دسترس ()2013
 0/45درصد است که رقم باالیی محسوب میشود .این امر حا کی از شکاف طبقاتی گسترده
است .همچنین رشد اقتصادی عربستان در سالهای اخیر بسیار کند بوده و به حدود
 2درصد رسیده است ( .)World Bank, 2018اداره کشور عربستان وضعیت مناسبی در
میان کشورهای جهان ندارد ،براساس گزارش پروژه بی .تی .آی و براساس شاخص وضعیت
که بیانگر وضعیت سیاسی ،اقتصادی و اقتصاد سیاسی و اجتماعی است ،کشور عربستان
نمره  4/26را از  10گرفته که در بین  129کشور مورد بررسی رتبه  100را در اختیار دارد ،البته
این شاخص از تلفیق دو شاخص اقتصادی و سیاسی است .در شاخص اقتصادی کشور
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عربستان نمره  6از  10را بهدست آورده و در رتبه 49ام است و در شاخص سیاسی نمره 2/52
را از  10بهخود اختصاص داده که در رتبه بسیار بد  124قرار میگیرد .شاخص مدیریت که
کیفیت رهبری و مدیریت تصمیمسازان سیاسی کشور را مشخص میکند برای عربستان
 3/82است و آن را در رتبه  101قرار میدهد ( .)BTI Report, 2016: 1از شاخصهای
کلیدی و توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت که در این کشور نارضایتی از وضعیت و نظام
ً
حا کم وجود دارد .نارضایتیها را وقتی با توضیحاتی که قبال گفته شد تحلیل میکنیم و در
کنار نظام سیاسی بسیار بسته عربستان قرار میدهیم متوجه میشویم که این کشور در
آستانه وضعیت گذر و تغییرات قرار دارد که به آن میپردازیم.
با توجه به فرا گیر شدن اینترنت و شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی بهراحتی
میتوان رد پای مخالفین نظم مستقر را در همهجا مشاهده کرد .عربستان توانسته است
که به توسعه انسانی مطلوبی دست پیدا کند ،شاخص توسعه انسانی در این کشور برابر
با  0/847از  1است که رتبة 38ام را در جهان دارد ( .)Ibid., 2016: 2این شاخص ا گر با
شاخصهای فوق که کیفیت حکمرانی حا کمان را میسنجد مقایسه شود؛ نشان میدهد
که این کشور تا چه اندازه مستعد تغییر است.
 61درصد عربستانیها با گزاره «با در نظر گرفتن مشکالت دمکراسی ،نظام دمکراتیک بهتر
از سایر نظامهاست» موافق بودهاند که نسبت به سالهای قبل روند افزایشی داشته است.
 56درصد آنان دمکراسی را برخالف اسالم نمیدانند و  49درصد نیز معتقدند که جامعه برای
دمکراسی مهیاست (الموشر العربی 55 .)100-106 :2014 ،درصد از شهروندان عربستان در سال
 2016نسبت به بهار عربی نگاه مثبت داشتند و بهطور ضمنی معتقد بودند چنین تغییراتی در
کشور آنها نیز مورد نیاز است .حدود  72درصد پاسخدهندگان نظام دمکراتیک را برای صیانت
از جامعه مدنی ،آزادیهای عمومی ،برابری و عدالت در میان شهروندان و دولت دمکراتیک
مناسب میدانند ( .)Arab Oponian Index, 2016: 5-13در پیمایش دیگری که در میان جوانان
عرب انجام شده است؛  90درصد جوانان عربستان با این گزاره که «رهبران عرب باید تالش زیادی
برای ارتقای آزادیهای شخصی و حقوق بشری زنان انجام دهند» موافق بودهاند که بیشترین
میزان را در میان سایر کشورها بهخود اختصاص داده است (.)Arab Youth Survey, 2016: 29
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سطور فوق تکملهای است بر آنچه در این مقاله از وضعیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و دینی
عربستان آورده شد .حال باید حامالن این تغییرات در عربستان را بررسی کنیم.
بهطورکلی میتوان معارضان و مخالفان حا کمیت آل سعود را در پنج دسته شیعیان،
سنیهای غیروهابی ،سلفی و جهادیها ،مسلمانان لیبرال و سکوالر جای داد که ذیل
هریک نیز تقسیمبندیهای متفاوتی میگنجد .ازآنجاکه در این کشور اتحادیهها و احزاب
غیرقانونی هستند و هرگونه تشکلی به حکم حکومتی نیاز دارد و قانون سازمانهای
مردمنهاد نیز از سال  2006درحال نگارش است ( )BTI Report, 2016: 9این جریانهای
سیاسی هیچکدام نتوانستهاند به غیر چند مورد؛ تشکیالت منسجم و پایداری برای خود
ایجاد کنند .به همین دلیل در تاریخ این کشور شاهد حضور احزاب ریشهدار نیستیم و
احزاب بالفاصله پس از ایجاد بهدلیل سرکوب و فشار زیاد مضمحل شدهاند و اثری از آنها
باقی نمانده است .بنابراین از بررسی احزابی که در گذشته وجود داشتهاند و درحال حاضر
وجود ندارند و یا فقط اسمی از آنها باز مانده صرفنظر میکنیم و تحلیل خود را برمبنای
جریانهای فکری فعال پی میگیریم و مضافبر این ،جریانهایی که بهدنبال مطالبات
قوممدارانه ،تجزیهطلبی ،افراطی و تروریستی نیز هستند به کناری گذاشته میشوند.
پس از حمله صدام به کویت ،عربستان متوجه شد توان مقابله با صدام را ندارد،
ازاینرو با آمریکا به همکاری پرداخت .این امر موجب نارضایتی بین نیروهای اسالمگرا که
همکاری با غیرمسلمانان را برنمیتافتند و نیروهای سکوالر – لیبرال که از ناتوانایی کشور
در محافظت از مرزهای خویش ناخشنود بودند ،شد .به دنبال این وقایع بود که جریان
«الصحوه» در عربستان شکل گرفت .اعضای این فرقه تلفیقی از تفکر اخوانی و نوع خاصی
از وهابیت داشتند که تحت تأثیر یوسف قرضاوی اندیشمند مصری و متفکران وسطیه مصر
بودند .همچنین در این فرقه نیز کسانی با نگرش لیبرالیتر حضور داشتند که با وهابیت
و آل سعود اختالف نظر داشتند (الرشید .)126 :1393 ،الصحوه اندکی پس از روی کار
آمدن ،سرکوب و فعالیتهایش تعلیق شد و برای مدتی به محاق رفت .بعد از مدتی دو
جریان فکری از این فرقه خارج شد ،یکی جریان جهادی و سلفی بود که موضعی اسالمی
با تفاسیر خشک داشتند و دیگری جناح لیبرال بود که برای اولین بار خواستار پادشاهی
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مشروطه شدند .این جریان زمانی مطالبات خود را عمومی کرد که حمالت یازده سپتامبر به
خا ک آمریکا صورت گرفت و نیروهای القاعده درون خا ک عربستان دست به عملیات زدند،
بنابراین عربستان با فشار جهانی و داخلی مجبور به سرکوب نیروهای تکفیری و سلفی شد
و فضا را برای جناح سکوالر  -لیبرال الصحوه فراهم کرد ( .)Al-Rsheed,: 31این جریان که
در تشکلها و عریضهنویسیهای مختلف خود را نشان دادند به مفاهیمی مانند حقوق بشر،
دمکراسی ،جامعه مدنی ،انتخابات آزاد ،عدالت ،مشارکت سیاسی ،تحزب و پادشاهی مشروطه
معتقد بودند ( .)Ibid., 32خطشکنی اعضای الصحوه باعث شد که جریانهای متفاوت فکری
بین سالهای  2003تا  2008نیز به آنها ملحق شوند و در طول این مدت بیش از دوازده عریضه
بنویسند و در آن مفاهیم گفته شده را درخواست کنند ( .)Ibid.: 35همزمان با بهار عربی بود
که بار دیگر جامعه عربستان تحریک شد و فعاالن سیاسی و اجتماعی با استفاده از ابزارهای
نوین مفصلبندی شدند و اصالحطلبان اسالمی و غیراسالمی بار دیگر شروع به عریضهنویسی
کردند که سه فقره از آنها توجهات را بهخود جلب کرد .بیانیه اول که بیشتر امضا کنندگان آن
لیبرالها و سکوالرها (ناصریستها و کمونیستها) بودند بار دیگر سلطنت مشروطه را مطرح
کردند و موازی با مطالبات دمکراتیک ،درخواست حکومت فدرالیسم داشتند و همزمان نگران
قدرتیابی اسالمگرایان افراطی و تروریستها بودند .دومین عریضه که به عریضه جوانان شهرت
داشت توسط جوانان تحصیلکرده لیبرال و فعال در فضای مجازی سازماندهی شد که بهدنبال
سهمخواهی دمکراتیک از اداره کشور بودند و رفع مشکالت و دغدغه جوانان را درخواست
میکردند .عریضه سوم توسط اسالمگرایان لیبرال و یا معتدل سازماندهی شده بود که آن نیز
مطالبات دمکراتیک را مطرح میکرد ( .)Lacroix, 2014: 9-10آنطور که مضاوی الرشید؛
محقق برجسته عربستانی میگوید ،اصالحطلبان برآمده از طیف گستردهای از عقاید و
ایدئولوژیهای مختلف مانند ،اسالمگرایان ،ملیگرایان ،چپگرایان ،لیبرالها ،سکوالرها و ...
بودند که نگران بحران جانشینی پس از مرگ ملک عبداهلل و ظهور افراطیها و مسکوت ماندن
مطالبات دمکراتیک بودند ( .)Al-Rasheed, 2015: 39در کنار این عریضهها چندین گروه
مختلف نیز اقدامات مشابهی انجام دادند .در فضای مجازی نیز گروهبندیهای زیادی شکل
گرفت و هرکدام مطالبات مخصوص بهخود را پیگیری میکرد که هیچگاه در جامعه عربستان
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مجال بیانش نبود و نه تنها توسط حا کمیت سرکوب میشد بلکه بافت سنتی جامعه نیز آنها
را به حاشیه میراند (.)Montagu, 2015: 10

 .5جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس نظریه رانتیریسیم متأخر که به نقد نسل اول نظریه دولت رانتیر میپردازد ،دانستیم
که نباید اقتصاد نفت پایه در این کشور را مانع تغییرات اجتماعی و نیل به دمکراسی بدانیم،
بلکه نفت ابزاری بوده که جامعه را به جایگاهی رسانده که مطالباتی داشته باشد و حا کمیت
مجبور شود بهمنظور عبور از بحرانها به آنها امتیازاتی اعطا کند .بافت قبیلهای جامعه
نیز کارکرد سابق خود را ندارد و وفاداریها به آنها بهطور محسوسی کاهش پیدا کرده و
شاخصها حا کی از این است که این روند همچنان ادامه دارد و روزبهروز نظام قبیلهای
تضعیف میشود .ازسوی دیگر اجماع سابق بر سیادت آل سعود وجود ندارد و قبیلههای
معارض در مناطق جغرافیایی بنا به دالیل زیادی که گفته شد مخالف حا کمیت آل سعود
هستند .نظام دینی بهطور عام و مذهب وهابیت در جامعه کمرنگ شدهاند ،روند جهانی
کاهش وابستگی به دین در کشور عربستان بهصورت محسوسی تأثیرگذار بوده است و درصد
کسانی که عالئق دینی ندارند نسبت به  10سال قبل افزایش یافتهاند ،مضافبر این همه
مسلمانان سنی نیستند و همه سنیها هم وهابی نیستند .شیعیان ،زیدیه ،اسماعیلیه،
سنیهای غیروهابی و همچنین خارجیها در کنار سکوالرها افرادی هستند که برای
وهابیت مشروعیتی قائل نیستند .براساس این تغییرات در مؤلفههای اصلی قوامبخش
نظم سیاسی عربستان ،دگرگونی در ساختار سیاسی این کشور دور از دسترس نیست.
هرگونه اصالحاتی که در عربستان انجام شود ا گر نتواند از نظم نمادین موجود مبتنیبر
سه مؤلفه نامبرده عبور کند و آنها را به چالش بکشد بهاحتمال زیاد شکست خواهد خورد
و فرقی ندارد مجری این اصالحات ملک عبداهلل باشد یا محمد بن سلمان .تنها در صورتی
اصالحات در قالب نظام موجود میتوانند شکنندکی وضع موجود را به آرامی پشت سر
بگذارد که بتواند با سه مؤلفه نظام قبیلهای ،نفت و مذهب وهابیت هماهنگ باشد.
در غیر این صورت در تضاد منافعی که با این سه عنصر پیدا میکند؛ نمیتواند اصالحات
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ساختاری که مورد پذیرش همگان باشد را پیش برد و در یک دیالکتیک میان ثبات مورد
نظر محافظهکاران و تغییرات مورد نظر اصالحطلبان محکوم به شکست است .ازسوی دیگر
هرگونه بحران اقتصادی ،هویتی و اجتماعی میتواند به عکسالعمل نهادهای پشتیبان
نظم منجر شود ،پشتیبانی مردمی را به همراه خود داشته باشد ،این سه مؤلفه را تقویت
کند و مسیر مورد نظر این مقاله را با چالش روبهرو کند.
مطالبات دمکراتیک وزن و ارزش
جامعه عربستان مترصد تغییرات بوده و برای
ِ
بیشتری قائل هستند .نگرانی بابت ظهور بنیادگرایان دینی که در محافل مختلف بیان
میشود بیمعناست ،چرا که ا کثریت قابل توجهی بهخصوص جوانان به مفاهیم و
گزارههای دمکراتیک معتقدند و این زمینه مناسبی برای ظهور بنیادگرایی نیست .میتوان
گفت امروزه در میان معارضان و مخالفان آل سعود لیبرالها و سکوالرها ،با درخواستهای
دمکراتیک ،ارزش بیشتری نسبت به سلفیها و جهادیها دارند.
کشور عربستان به اعتبار اینکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیاست از انظار
جهانی پنهان نیست .کشورهای غربی مجبورند برای فرار از فشار افکار عمومی در این
کشور دنبال اصالحاتی باشند ،چرا که متحدی با استانداردهای حا کمیت آل سعود برای
شهروندان آن کشورها مورد پذیرش نیست .آل سعود با ترویج مذهب وهابی در سراسر دنیا
ً
عمال به یکی از حامیان اصلی مادی و معنوی این مذهب تندرو و جهادیپرور است ،بدیهی
است کشورهایی که با خطر تروریست روبهرو هستند از قبض ید آل سعود و بهتبع آن آل
شیخ و وهابیت استقبال خواهند کرد.
تجربه چهار دهه پس از انقالب اسالمی نشان داده است که در کشورهایی با ا کثریت
اهل سنت حکومتهای سکوالر چالش کمتری با جمهوری اسالمی ایران داشتهاند .ا گر
صدام را که ویژگیهای شخصیتی خاص خودش را داشت به کناری نهیم ،میبینیم که
ا کثر کشورهای سنینشین با دولتهای سکوالر نسبت به دولتهایی با مشروعیت اسالمی
و سیاستمداران اسالمگرا در تضاد ماهوی کمتری با جمهوری اسالمی ایران بودهاند.
ً
افغانستان تحت کنترل طالبان تا آستانه جنگ با ایران وارد شد ،خالفت اسالمی که اخیرا
در منطقه تجربه شد تهدیدی واضح و مستقیم برای ایران بود ،حا کمیت اخوانیها در مصر
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پساانقالبی بهخصوص در مسئله سوریه نشان داد که اخوانیها نیز تضاد ماهوی با جمهوری
اسالمی دارند ،کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با حکومتهای موروثی و مذهبی نیز
شاهد دیگری برای این مدعا هستند ،ترکیه اردوغانی در منطقه بهدلیل سنیگری میتواند
اجماع قویتری نسبت به سکوالرها علیه ایران ایجاد کند چنانچه که این کار را انجام داده
است .این درحالی است که پا کستان ،افغانستان ،ترکمنستان که توسط سکوالرها اداره
میشوند همراهی قابل قبول و رقابت بنیادین کمی با جمهوری اسالمی دارند ،سوریه
سکوالر در مقایسه با سوریه اخوانی و اسالمگرا برای جمهوری اسالمی گزینه مطلوبی است.
نویسندگان بر این عقیده هستند که کنترل دولت عربستان توسط لیبرالهای دمکرات
یا حتی سکوالرهای غیردمکرات تضاد کمتری نسبت به دولت آل سعود با ایران خواهند
داشت ،زیرا نقش مذهب و دین در رقابتها کاهش پیدا میکند .با نظام دمکراتیک
شعیان میتوانند نمایندگانی در تصمیمسازیها داشته باشند و آنها که بهطور بالقوه متحد
جمهوری اسالمی هستند در چنین نظامی میتوانند منافع ایران را بدون اتهام فرقهگرایی
تأمین کنند .این حکومت دیگر مهد جریانهای مخالف و تکفیری شیعیان نخواهد بود
و این مزیت دیگری برای چنین حکومتی است .تغییرات در عربستان که امالقرای جهان
ً
اسالم اهل سنت است اثر تسری دارد و سایر کشورها نیز از آن تبعیت خواهند کرد .طبعا
در حکومتهای دمکراتیک درگیریها و نزاعهای مستقیم و خونبار بسیار کاهش خواهد
یافت که این امتیاز دیگر حا کمیت سکوالریسم در عربستان است .کشور بحرین نیز با
ا کثریت شیعه و تحت کنترل آل خلیفه متحد آل سعود نیز در وضعیت ترسیم شده قدمی
بهسوی دمکراسی خواهد برداشت که با ا کثریت شیعه این کشور تغییرات به نفع ایران دور از
دسترس نیست .بهطور کلی این لیبرالها و سکوالرها هستند که در عربستان امکان تحقق
حکومتی را دارند که منافع جمهوری اسالمی ایران را تأمین کنند ،و شیعیان ،اخوانیها،
جهادیها ،ملیگرایان عرب و  ...چنین حالتی را برای ایران پدید نخواهند آورد.

AK
F"#êS#ù
 218ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ{#£Ý

سال  ،26شماره 98
B/

&

منابع و مآخذ
1.1الرشید مضاوی ( .)1393عربستان و جریانهای اسالمی جدید ،ترجمه رضا نجفزاده ،تهران ،پژوهشگاه
فرهنگ هنر ارتباطات اسالمی.
2.2الموشر العربی ( .)2014برنامه قیاس الرای العام العربی ،المرکز العربی االبحاث و دراسه السیاسات.
3.3اسدی ،بیژن ( .)1381خلیج فارس و مسائل آن ،تهران ،سمت.
4.4آقایی ،سیدداود ( .)1368سیاست و حکومت در عربستان سعودی ،تهران ،نشر کتاب سیاسی.
5.5برزگر ،ابراهیم (« .)1374تحوالت سیاسی -اجتماعی عربستان سعودی» ،فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،ش .4

6.6بزرگمهری ،مجید (« .)1385روند اصالحات در نظام سیاسی عربستان سعودی» ،فصلنامه مطالعات
خاورمیانه ،سال دوازدهم ،ش1و .4
7.7جعفریولدانی اصغر و هرمز جعفری (« .)1394بنیانهای حفظ ثبات سیاسی در عربستان (،»)2015-2011
فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال دوازدهم ،ش .1
8.8حاجییوسفی ،امیرمحمد ( .)1387دولت نفت و توسعه اقتصادی در ایران ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران.
9.9خلیلی ،رضا (« .)1396فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال بیستم ،ش .1
1010دکمجیان ،آر .هریر (« .)1377نقش شورای مشورتی در هرم قدرت عربستان سعودی» ،مطالعات خاورمیانه ،ش.16
1111ستاری ،سجاد (« .)1394صور بنیادی حیات نفتی (بهسوی گذر از رانتیریسم و ادبیات دولت رانتیر)»،
فصلنامه دولتپژوهی ،سال اول ،ش .2
1212شکاری ،عبدالقیوم ( .)1379نظریه دولت تحصیلدار و انقالب اسالمی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران.
1313صفوی ،سیدحمزه ( .)1394عربستان (مجموعه کشورهای اسالمی) ،تهران ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
1414قادری کنگاوری ،روحاهلل و مهرداد کریمیپور (« .)1391تأثیر چالش جانشینی بر ثبات نظام سیاسی
عربستان سعودی» ،فصلنامه علوم سیاسی ،سال پانزدهم ،ش .60
1515لوسیانی ،جیاما کو (« .)1374درآمد ثابت نفتی :بحران مالی و گرایش به دمکراسی» ،فصلنامه خاورمیانه،
سال دوم ،ش .2
1616میرترابی ،سعید ( .)1384مسائل نفت ایران ،تهران ،قومس.
1717میرگلوی بیات ،جواد (« .)1394نفت و معمای نظم نمادین ،خوانشی از جامعه منشوری ریگز»،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،گروه علومسیاسی.
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