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کمیت نظام سیاسی قبیله  محور در عربستان سعودی حا
سیدمهدی طاهری1 

چکیده

درک•نظام•سیاس���ی•یا•الگوی•س���ازمان•بندی•قدرت•در•جوامع،•منوط•به•ش���ناخت•قدرت•و•ساختار•

کش���ور•است•و•در•این•خصوص،•همواره،•اندیش���مندان•الگوهای•متفاوتی•به•منظور• سیاس���ی•در•هر•

کرده•اند. کشورهای•جهان•ارائه• تحلیل•نظام•های•موجود•در•

نظام•سیاس���ی•عربس���تان•س���عودی،•مطاب���ق•اس���تانداردهای•رای���ج•در•علوم•سیاس���ی،•در•قالب•

کش���ور•در• پادش���اهی•موروثی•و•مطلقه•تعریف•ش���ده•و•افزون•ب���ر•این،•یکی•از•ویژگی•های•متمایز•این•

کنون،•محور•قدرت• که•قبیله•ای•از•س���ال•1932م•تا مقایس���ه•با•دیگر•حکومت•های•مش���ابه،•آن•است•

کش���ور•قلمداد•ش���ده•و•خاندان•آل•س���عود،•به•صورت•رس���می•بر•همه•ی•عرصه•های•قدرت•در• در•این•

عربستان•مسلط•است.

کم•بر•عربستان•به•عنوان• که•ش���ناخت•دقیق•نظام•سیاس���ی•و•پویش•های•درونی•حا •از•آن•جایی•

کش���ورهای•مهم•خاورمیانه•و•جهان•اس���الم•بسیار•حائز•اهمیت•است،•نگارنده•درصدد•است• یکی•از•

که•در•این•نظام•سیاسی•مبتنی•بر•پادشاهی•موروثی•و•مطلقه،•چگونه•خاندان•آل•سعود• کند• بررسی•

با•تکیه•بر•عنصر•قبیله•حکمرانی•می•کنند؟

کلیدی:•نظام•سیاسی،•قبیله•ی•آل•سعود•و•پادشاهی•عربستان•سعودی گان  واژ

1•.•استادیار•جامعة•المصطفی؟ص؟•العالمیه.
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مقدمه

که•شناخت•نظام• کشورهای•بسیار•مهم•خاورمیانه•و•جهان•اسالم•است• عربس���تان•س���عودی•یکی•از•

سیاسی•یا•الگوی•سازمان•بندی•قدرت•در•جامعه•و•پویش•های•درونی•آن•بسیار•اهمیت•دارد.•

که•به•وس���یله•ی• کار•ویژه•ای•آن•اس���ت• در•این•جا،•منظور•از•نظام•سیاس���ی،•س���اختار•سیاس���ی•با•

ق���درت•سیاس���ی•مرکزی•اداره•ش���ده،•س���اختار•سیاس���ی•به•عنوان•بخش���ی•از•نظام•سیاس���ی•ش���امل•

قدرت•سیاس���ی،•نهادها•و•سازمان•های•سیاس���ی•و•همچنین•زیرمجموعه•های•نظام•سیاسی•است.•

)نقیب•زاده،•1380: 165(

گونی•داش���ته•اس���ت•و• گونا کنون،•مدل•ه���ا•و•طبقه•بندی•های• گذش���ته•تا نظام•ه���ای•سیاس���ی•از•

نظام•سیاسی•عربستان•س���عودی•مطابق•استانداردهای•رایج•در•علوم•سیاسی،•در•قالب•پادشاهی•

موروثی•و•مطلقه•تعریف•می•ش���ود.•در•نظام•های•پادش���اهی•موروثی،•ش���اه•بنا•به•قانون•ارش���دیت•یا•

قاعده•ی•اس���توار•جانشینی•به•حکومت•می•رس���د،•یعنی•به•طور•معمول،•بزرگ•ترین•فرزند•پسر،•پس•

از•مرگ•پدر،•جانش���ین•وی•می•ش���ود•و•چگونگی•جانش���ینی•را•قانون•اساس���ی،•نظام•نامه•ی•خاص•یا•

هر•روال•معین•دیگری•تعیین•می•کند.•در•پادش���اهی•مطلقه•یا•اس���تبدادی•نیز•پادشاه،•رئیس•واقعی•

دول���ت•ب���وده،•قدرت•و•اختیارات•خ���ود•را•بنا•به•اراده•ی•خویش•اعمال•می•کن���د.•)عالم،•1388: 277 

-278(•در•این•نوع•رژیم•ها،•پادشاه•تصدی•قوای•مقننه،•مجریه•و•قضائیه•و•به•عبارت•دیگر،•همه•ی•

قدرت•را•در•دست•دارد.•)جوان•آراسته،•1379: 2(

س���عودی•ها•پ���س•از•اتح���اد•»محمدبن•س���عود«•و•»محمدب���ن•عبدالوهاب«•در•س���ال•1744م،•بر•

بخش•هایی•از•ش���به•جزیره•ی•عربس���تان•حکومت•می•کردند.•با•این•حال،•آل•س���عود•از•زمان•تشکیل•

دول���ت•سومش���ان•در•س���ال•1932م،•ب���ه•صورت•رس���می•قدرت•سیاس���ی•را•در•سراس���ر•عربس���تان•در•

کشور،•حکومت•در•فرزندان•پادش���اه•بنیان•گذار•)عبدالعزیزبن•عبدالرحمن•بن• گرفته،•در•این• دس���ت•

کانون•ق���درت•و•عنصر• فیص���ل•آل•س���عود(•موروثی•اس���ت.•پادش���اه،•اصلی•تری���ن•و•تعیین•کننده•ترین•

کشور•به•ش���مار•می•رود•و•در•رأس•ساختار•سیاسی•قرار•دارد.•همچنین• مؤثر•س���اختار•قدرت•سیاسی•

کرده،•»س���خن•آخر•را•پادش���اه•می•گوید،•سخن• سیاس���ت•خانوادگی،•امور•این•پادش���اهی•را•مدیریت•

وی•فصل••الخطاب•اس���ت•و•همه•ی•امور•تحت•نظارت•و•با•اطالع•پادشاه•صورت•می•پذیرد«.•)شراره،•

)162 :1981

یکی•از•ویژگی•های•متمایز•عربستان•در•مقایسه•با•دیگر•حکومت••های•پادشاهی•مطلقه•و•موروثی•

کشور،•در•انحصار• که•پادشاهی،•س���اختارهای•محوری•و•جریان•های•اصلی•قدرت•در•این• آن•اس���ت•

که•حتی•ناسیونالیسم•در•عربستان،•منحصر•به•سعودیسم•و•تاریخ• قبیله•ی•آل•سعود•است،•تا•جایی•
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مرتبط•با•آن•ش���ده•است•و•در•واقع،•عربستان،•نظام•سیاسی•پادشاهی•موروثی،•مطلقه•و•قبیله•گرا•با•

محوریت•آل•سعود•است.

کم•بر•عربس���تان•بس���یار• ک���ه•ش���ناخت•دقیق•نظام•سیاس���ی•و•پویش•های•درونی•حا از•آن•جای���ی•

که•در•این•نظام•سیاسی•مبتنی•بر•پادشاهی• کند• حائز•اهمیت•اس���ت،•نگارنده•درصدد•است•بررسی•

موروثی•و•مطلقه،•چگونه•خاندان•آل•سعود•با•تکیه•بر•عنصر•قبیله•حکمرانی•می•کنند؟

کمان•سعودی•در•هش���ت•دهه•ی•اخیر،•بر•محور•عناصری• که•تداوم•قدرت•حا ش���ایان•ذکر•اس���ت•

همچون•قبیله•ی•آل•س���عود،•قدرت•دینی•وهابیت،•بهره•مندی•از•درآمدهای•رانتی•)درآمد•ناش���ی•از•

کش���ورهای•غربی•اس���ت،•ولی•نویس���نده•در•این•مقاله• کن•مقدس•و•درآمدهای•نفتی(•و•اتحاد•با• اما

کمیت•نظام•سیاسی•عربستان•سعودی•است. درصدد•بررسی•نقش•محوری•قبیله•در•حا

1. نظام مبتنی بر قبیله

گروهی•اجتماعی•در•س���رزمین• در•فرهنگ•سیاس���ی،•»به•موجودیت•سیاس���ی•محدود•یا•مس���تقل•یا•

گویند.•)آقابخش���ی•و• معی���ن•ب���ا•زبان•و•فرهنگ•همس���ان•و•احس���اس•همبس���تگی•مش���ترک«•قبیل���ه•

افش���اری•راد،1383: 692(•جامعه•ی•قبیله•ای•نیز•به•جامعه•ای•با•فرهنگ•مش���ترک،•ساختارهایی•از•

که•در•آن•بیش���تر•افراد،•طیف•محدودی•از•مشاغل•را• گفته•می•ش���ود• نقش•های•یکدس���ت•و•یکپارچه•

کس•وبر«،• کید•می•ش���ود.•از•دیدگاه•»ما در•اختیار•دارند.•در•این•جامعه،•بر•خویش���اوندی•و•رس���وم•تأ

ویژگی•چنین•جامعه•ای•را•می•توان•ناشی•از•»تبار•مشترک«•دانست.•)تنسی•و•جکسون،•1392: 57(•

در•قبیل���ه•به•عنوان•ش���یوه••ی•حکومت•یا•رفتار•سیاس���ی-•اجتماعی،•به•ج���ای•تکیه•بر•اهل••تخصص•

•و•توانای���ی•اف���راد•م���ورد•اعتم���اد•مردم•یا•نظ���ام•برآم���ده•از•انتخ���اب•دموکراتیک،•بر•ق���درت•••نزدیکان•و•

خویشاوندان•تکیه•می•شود••.•)جابری،•1384: 72-71(

از•نظر•تاریخی،•»قبیله•،•محور•تمس���ک•اصلی•در•اعراب•به•ش���مار•آمده«•)الدوری،•2003: 21(•و•در•

که•در•جوامع• عصر•جاهلی،•مهم•ترین•واحد•سیاس���ی•و•اجتماعی•جامعه•ی•عربی•به•ش���مار•می•رفت•

گرفته،• قبیله•ای،•همه•چیز•ش���امل•امور•سیاس���ی•و•نظامات•اجتماعی،•مش���روعیت•خود•را•از•س���نت•

تخطی•از•سنت،•تصورناپذیر•است.•)برزگر،•1385: 87•و•89(•این•نظام•بر•شیخوخیت•و•ریش•سفیدی•

که•ریاس���ت•و•پیشوایی•را•برعهده•داشت•و•با• مبتنی•و•معرف•و•نماینده•ی•هر•قبیله،•ش���یخ•قبیله•بود•

القاب•دیگری•مانند•رئیس،•امیر•و•س���ید•نیز•ش���ناخته•می•ش���د.•)الجمیلی،•1972: 49(•چنین•فردى•

الزم•بود•برای•تصدی•ریاس���ت،•یکس���ری•شروط•داشته•باشد•و•همچنین•وظایف•مهمی•برعهده•اش•

که•مهم•ترین•آنها•عبارت•است•از:•شرف•خانوادگی،•شجاعت،•سالمندى،•بخشندگی،•حمایت•از• بود•
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اعضاى•قبیله•)نوری،•1357: 647(،•رعایت•مس���اوات•و•بی•طرفی،•)حتی،•1366: 15(•برخورداری•از•

کمک•به•ضعفا،•پناه•دادن•به•غریبان،•بستن• وظایف•و•مسئولیت•های•خاص•در•زمان•جنگ•مانند•

پیمان•نامه•ها،•)الجمیلی،1972: 50(•مش���ورت•با•ش���ورای•قبیله•در•امور•قضایی•و•جنگی•و•دیگر•امور•

گرایش• تأثیرگ���ذار•در•حیات•اجتماع���ی•قبیله•)حتی،•1366: 15(•و•در•نهایت،•نق���ش•تعیین•کننده•در•

عقیدتی•افراد•قبیله.•)آئینه•وند،1362: 233(

کم•عبارت•است•از:•پذیرش• کم•بر•جاهلیت،•مبتنی•بر•قبیله••ی•حا کم•بر•فرهنگ•حا مهم•ترین•اصول•حا

همگان���ی•نظام•قبیله،•)آیینه•وند،1362: 47(•عصب�یت•و•پیوند•عش���یره•ای•به•جای•طرف���دارى•از•حق•و•

عدالت،•)شریفی،•بی•تا:•17(•افتخار•به•حسب،•نسب،•قوم•و•قبیله.•)ابن•خلدون،•1366،•1:  225(

که•توضیح• ک•هایی•با•محوری���ت•قبیله•وجود•دارد• در•عرصه•ی•س���اختار•قدرت•جوامع•عربی،•مال

کم•در•ساختار•قدرت•عربستان•ضروری•است. آن•برای•درک•قبیله•گرایی•حا

که•تشکیالت•سیاسی،•اقتصادی•و•نظامی•دارد•و•رهبر•قبیله،•شیخ•نامیده• قبیله:•واحدی•است•

ک���ه•آن•را•»مجلس«•می•نامند،•ش���یخ•قبیله•را• •اعضای•»ش���ورای•رهب���ری•قبیله«،• می•ش���ود؛•معمواًل

انتخاب•می•کنند.•)هالیدی،•1360: 34(

رهبری•قبایل•غالبًا•موروثی•اس���ت؛•به•جای•تکیه•بر••تخصص•و•توانایی•یا•نظام•برآمده•از•انتخاب•

دموکراتیک،•قدرت•بر•••نزدیکان•و•خویشاوندان•دور•و•نزدیک•متکی•است••؛•)جابری،•1384: 71-•72(

زن���ان•از•قبایل•دیگر،•به•منظور•پیوند•و•اس���تحکام•روابط•دو•قبیله،•به•عقد•افراد•قبیله•ی•دیگری•

درمی•آیند؛•)فروخ،•1992،•1: 60(

وجود•تعصب•و•علقه•ی•قبیله•ای•به•همراه•مذهب،•شکل•دهنده•ی•هویت•جامعه•است.

که•قبیله،•بزرگ•ترین•قلمرو•سیاسی•و•ساختار• در•خصوص•جامعه•ی•عربستان•نیز•باید•یادآور•شد•

که•قشربندی• مسلط•شبه•جزیره•ی•عربستان•در•زمان•جاهلیت•به•شمار•می•رفت.•در•این•سرزمین،•

اجتماعی•مبتنی•بر•قبیله•بود،•قبیله،•معیار•هویت•و•ضدیت•قلمداد•شده،•اعضای•قبیله•یک•اصل•

واحد•داشتند؛•یا•از•نظر•ذاتی•به•پدری•واحد•ختم•می•شدند•یا•به•صورت•عرضی،•عضویت•در•قبیله•را•

از•طریق•راه•هایی•می•پذیرفتند،•مانند•ازدواج،•نقل•نسب•از•قبیله•ای•به•قبیله•ی•دیگر،•والء•)پناهنده•

شدن•به•قبیله•ی•دیگر(•و•همچنین•حلف•)اتحاد•با•قبایل•دیگر(.•)فروخ،•1984: 149– 150(

گروه•تش���کیل•می•یافت:•اعضای•اصلی•)پیوند•خونی•و•نسبی(،• در•عصر•جاهلی،•هر•قبیله•از•س���ه•

بندگان،•موالیان•)بردگان•آزادشده(•و•خلعا•)مطرودین•قبایل•دیگر(.•)سالم،•1383: 336 – 337(

در•س���اختار•جامعه•ی•فئودالی•عربس���تان،•شیوخ،•رهبری•قبایل•چادرنشین•را•در•دست•داشتند•

ک���ه•در•بعضی•قبای���ل،•انتخابی•بود،•ولی•بیشترش���ان•این•مقام•را•موروثی•به•دس���ت•می•آوردند.•غیر•



ی
یک

لم
ی 

ی گ
ه ش

کش 
مش 

وا
 ع 

وحن
ی 

گل
لن

گب 
 ت

  
عن

یگا

47

گروه•های•دیگری•هم•وجود• گردها•و•به•اصطالح،•قبایل•آزاد،•قبای���ل•و• از•اش���رافیت•فئودال���ی،•صحرا

که•تابع•قبایل•برتر•بودند.• کن•زندگی•می•کردند• کن•یا•نیمه•سا که•به•صورت•سا داشتند•

که•مهم•ترین•آنها•عبارت••است• کنون•نیز•نزدیک•به•چهارهزار•قبیله•در•عربس���تان•وجود•دارد• هم•ا

از:•مطیر،•عتیبه،•بنی•س���لیم،•قریش،•هذی���ل،•البقوم،•عدوان،•بنی•حارث،•بنی•لحیان،•بنی•س���عد•و•

َشّم�ر.•)محمدی•آشنانی،•1386: 29(

•تمام•این•قبایل•در•چهار•منطقه•ی•بزرگ،•با•فرهنگ•های•متفاوت•زندگی•می•کنند:

نجدی•ها:•در•مرکز•عربستان•قرار•دارند•و•خاندان•سعودی•از•این•منطقه•هستند.•

حجازی•ها:•اهالی•مکه،•مدینه•و•جده•را•شامل•می•شوند.•

شیعیان:•بیشتر•در•مناطق•شرقی•و•برخی•دیگر•در•حجاز•سکونت•دارند.

آس���وری•ها:•اقلی���ت•ناچی���زی•را•تش���کیل•می•دهن���د•و•بیش���تر•در•حوالی•م���رز•یم���ن•و•در•منطقه•ی•

کوهستانی•جنوب•غربی•سکونت•دارند.•)آقایی،•1368: 68(

کمیت مبتنی بر قبیله در عربستان سعودی 2. نحوه حا

با•توجه•به•زندگی•قبیله•ای•در•ش���به•جزیره•ی•عربستان،•تا•پیش•از•آغاز•قرن•20،•هیچ•سازمان•دولتی•

که•مانند• وجود•نداش���ت•و•اعراب•ش���به•جزیره•ی•عربس���تان•به•امیرنش���ین•هایی•تقس���یم•می•ش���دند•

قبای���ل•چادرنش���ین،•همیش���ه•در•حال•جن���گ•و•نزاع•به•س���ر•می•بردند•و•هیچ•وقت•هم���ه•ی•قبایل•و•

اراضی،•زیر•س���لطه•ی•حکوم���ت•درنیامده•بودند.•اواخر•قرن•19،•عربس���تان•به•چند•منطقه•تقس���یم•

ش���ده•بود:•منطقه•ی•غرب•)ش���امل•مک���ه،•مدینه،•جده•و•طائف(•در•تصرف•»ش���ریف•حس���ین«•قرار•

داش���ت•و•تحت•س���یطره•ی•امپراتوری•عثمانی•بود.•بخش•جنوبی،•تحت•نفوذ•بریتانیا•قرار•داش���ت•و•

کش���تی•های•خود•را•برای•عب���ور•از•تنگه•باب•المندب• نیروه���ای•نظامی•بریتانیا•وظیفه•ی•حفاظت•از•

به•س���وی•هند•برعهده•داش���تند•و•قسمت•شرقی•)ش���امل•احساء•و•قطیف(•نیز•مس���تقیمًا•تحت•نظر•

که• عثمانی•بود•و•در•نهایت،•منطقه•ی•مرکزی•)نجد•و•اطراف•آن(•تحت•س���یطره•ی•»ابن•رش���ید«•بود•

عثمانی•از•وی•حمایت•می•کرد.•)سعید،•1368: 12(•

کودتای•»عبدالعزیزبن•س���عود«•در•س���ال•1902م•در•ریاض،•وی•در•سه•دهه•در•جنگ•های• با•آغاز•

کند•و•مناطق• متعدد•توانس���ت•در•س���ال•1932م،•هم���ه•ی•قبایل•ع���رب•را•در•دولت•واحد•یکپارچ���ه•

مختلف•را•به•ترتیب•ذیل•تحت•سلطه•ی•خویش•درآورد:

-••منطقه•ی•نجد•)حوزه•ی•قدرت•آل•رشید(؛

-••منطقه•ی•احساء•و•قطیف•در•شرق•عربستان•)منطقه•ی•حضور•شیعیان(؛
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-••منطقه•ی•طائف؛

-•منطقه•ی•حجاز•)حوزه•ی•قدرت•خاندان•شریف(؛•

-••منطقه•ی•عس���یر•ش���امل•ابها،•نجران•و•جی���زان•در•جنوب•)منطقه•ی•حضور•ش���یعیان•زیدی•و•

اسماعیلی(.

در•دوران•جنگ•ه���ای•عبدالعزیز،•بزرگ•ترین•مش���کل•وی،•بدوی•بودن•جامعه•ی•س���عودی•بود.•

که•امکان•ایجاد•دولت•مدرن•در•جامعه•ی•عش���ایری•میس���ر•نیس���ت•و•ممکن•است• وی•می•دانس���ت•

این•قبایل•به•صف•رقبای•سیاس���ی•در•ش���به•جزیره•بپیوندند.•سیاست•ابن•س���عود•برای•غلبه•بر•این•

گرد•هم•می•آورد•و•به•آنها•می•گفت:• کامل•به•علمای•وهابی•بود.•وی•شیوخ•قبایل•را• مش���کل،•اتکای•

کافر•هس���تند.•ش���ما•در•جهل•پیش•از•اسالم•به•سر•می•برید.•س���پس•از•آنها•می•خواست• قبایل•ش���ما•

کنند.•)طاهری،•1393:  کالس•درس•شیوخ•وهابی•شرکت• برای•بازگشت•به•اسالم،•چند•صباحی•در•

144(•مبلغان•وهابی•نیز•وظیفه•ی•روشنگری•در•قبیله•داشتند•و•با•دعوت•به•اسالم•سلفی•با•رویکرد•

وهابی���ت،•به•یاری•عبدالعزیز•پرداختن���د.•)J , 1978:16(•در•این•زمینه،•وهابی���ت•نیز•همواره•هرگونه•

کفر•دانس���ته،•جامعه•را•از•آن• مخالفت•با•رژیم•س���عودی•را•مخالفت•با•ولی•امر•و•در•نتیجه،•همطراز•با•

نهی•می•کرد•و•بدین•وسیله،•به•تضعیف•و•حذف•رقبای•بالقوه•ی•آل•سعود•مبادرت•می•نمودند.

گس���ترش•ارض���ی،•تحت•انقیاد• یک���ی•دیگ���ر•از•برنامه•ه���ای•اصلی•عبدالعزی���ز•در•هنگام•فتوحات•و•

گرفت•و•به•اطاعت• درآوردن•قبایل•بود.•وی•قبایل•را•بیش•از•هر•چیز،•از•طریق•رؤسای•آنها•در•اختیار•

واداش���ت.•عبدالعزیز•از•طریق•ایجاد•روابط•نزدیک•با•س���ران•قبایل•اصلی،•ضمن•اعطای•پول•و•مقام•

گون•ازدواج• گونا به•آنان،•دخترانشان•را•به•عقد•خود•درآورد.•)گفته•می•شود•وی•با•هفتاد•زن•از•قبایل•

کشور• که•افراد•قبیله،•مطیع•شیخ•و•بزرگ•قبیله•هستند،•توانست•قبایل•بزرگ• کرد(•و•با•توجه•به•این•

کند.•)کشیشیان،•2003: 52( را•به•این•ترتیب•مطیع•و•آرام•

در•ادام���ه•نیز•بر•مبنای•س���نت•قبیل���ه•ای-•موروثی•عرب،•عبدالعزیز•جانش���ینی•را•میان•پس���رانش•

که•قدرت•را•منحصر•به•یک•پسر•نکرد•و•آن•را•میان•همه•ی•آنها•باقی• کرد•و•یکی•از•دالیل•این• محصور•

گذاشت،•توجه•به•نقش•و•جایگاه•واالی•قبایل•بود،•زیرا•پسرانش،•حاصل•ازدواج•با•دختران•رؤسای•

قبایل•عمده•بودند•و•با•امکان•بالقوه•ی•پادش���اهی•برای•هر•یک•از•این•پس���ران،•قبایل•مادری•آنها•را•

راضی•و•آرام•نگاه•می•داشت.

کرد•و• پس•از•س���لطه•ی•عبدالعزیز•بر•قبایل،•وی•مناطق•تحت•نفوذ•را•به•چندین•امارت•تقس���یم•

کمان•با•مراتب•پایین•تر،•در• که•برخی•حا کم•یا•شیخ•داشت• بدین•ترتیب،•هر•قبیله•ی•بزرگ،•یک•حا

کوچک•تر•مجبور•به•پذیرش•سلطه•ی• که•قبایل• کمک•می•کردند.•مشایخ•بزرگی• اداره•ی•امور•به•وی•
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آنها•می•شدند،•از•طرف•ابن•سعود•لقب•»االمیراالمرا«•می•گرفتند.•)بوکهارد،•1995: 217(

ب���ا•ای���ن•وضعی���ت،•قبایل•راهی•ب���رای•نفوذ•به•دولت•جس���ت•وجو•و•ب���رای•ارتق���ای•موقعیت•خود•

گارد•ملی،•به•دنبال•تش���کیل•نیروی• از•طری���ق•اتحاد•با•آل•س���عود•یا•پیوس���تن•به•نیروهای•نظام���ی•و•

گرفتند،•مناطق• که•مورد•پذیرش•دولت•قرار• داخلی•وفادار•درون•دولت•بودند•و•آن•دس���ته•از•قبایلی•

•)48•-47 :2004 ,Abukhalil(•.کردند گسترده•ای•نیز•دریافت• و•زمینه•ای•

ابن•س���عود•در•دوران•حکوم���ت•خوی���ش،•پس���ت•های•حکومت���ی•را•به•پس���ران•بزرگ•خود•س���پرد•و•

همچنین•بس���یاری•از•پس���ت•های•حس���اس•دولتی•را•به•فرزندان•ش���اخه•های•دیگر•خاندان•یا•قبایل•

ک���ردن•اختالفات•به•وج���ود•آورد•و• گونه،•توانس���ت•توازن���ی•برای•برطرف• کرد•و•بدین• گ���ذار• متح���د•وا

که•به•»دموکراسی• کند• گردآوری•آنان•بر•مبنای•آداب•و•رسوم•بادیه•نشینی•پایه•ریزی• اصولی•براساس•

گون• گونا قبیله•ای«•معروف•است.•در•این•ساختار،•رهبر•قبیله•با•سران،•بزرگان•خاندان•و•شاخه•های•

کار•می•رود.•)هندرسون،• قبیله•پیمان••می•بندد•و•براساس•آن•عمل•می•کند•و•این•روش•تا•امروز•نیز•به•

)26 :1383

براس���اس•دموکراس���ی•قبیله•ای•در•عربس���تان،•اصل•اول•در•س���اختار•حکومت•سعودی•این•است•

کم•اس���ت؛•از•این•رو،• ک���ه•نامزد•اول•ریاس���ت•بر•هر•دس���تگاه•و•س���ازمان•دولتی،•ف���ردی•از•خاندان•حا

که•شغل•خود•را•در•اختیار•دارند•و• کلیدی•عربس���تان•بیش•از•پنج•دهه•اس���ت• درصد•باالیی•از•وزرای•

کشورشان•به•دنیا•بیایند،• که•بسیاری•از•مردمان• عده•ی•بسیاری•از•آنان•حتی•چند•دهه•پیش•از•آن•

پس���ت•های•وزارتی•را•در•دس���ت•داش���ته•اند.•)April 21 ,Timsmali 1995(•همچنی���ن•نهاد•قدرتمند•

و•تأثیرگذار•»گارد•ملی«•نیز•براس���اس•این•اصل،•تقس���یم•بندی•ش���ده•اس���ت•و•حت���ی•طبقه•ی•جدید•

تکنوک���رات•و•تحصیل•ک���رده•ی•غ���رب•نیز•حض���ور•خود•را•در•دول���ت،•بیش•از•هر•چیز،•مدی���ون•روابط•و•

ارتباطات•قبیله•ای•می•داند.•

گر•فردی•از•خاندان•آل•س���عود•یافت•نش���د،•در•اهال���ی•قبیله•ی•نجد•به• که•ا اص���ل•دوم•این•اس���ت•

که•آل•س���عود،•برخاس���ته•از• دنب���ال•جایگزین•خواهند•رفت.•این•انتخاب•دو•دلیل•دارد:•نخس���ت•آن•

که•مناطق• منطق���ه•ی•نجد•اس���ت•و•قوی•ترین•مناس���بات•داخلی•را•ب���ا•قبایل•نج���دی•دارد•و•دوم•آن•

دیگر•عربس���تان•مانند•حجاز•و•احس���اء،•به•زور•شمش���یر•مجبور•به•پیروی•از•آل•س���عود•شدند•و•از•این•

•رو،•هر•زمان•اهالی•این•مناطق•خواهان•حضور•در•فرایند•تصمیم•گیری•سیاس���ی•و•مش���ارکت•فعال•در•

گذشته•ی•خویش•را• کنش•نشان•می•دهند•و•چیرگی• عرصه•ی•اجتماعی•می•شوند،•سران•آل•سعود•وا

کسی•واجد•شرایط•نبود،•از•قبایل•و• گر•از•نجدی•ها•نیز• بر•قبایل•و•مناطق•دیگر•یادآور•می•شوند،•ولی•ا

کم،•فردی•برگزیده•می•شود.•)طاهری،•1393: 145( طوایف•نزدیک•به•خاندان•حا
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که•منوط•ب���ه•تخصص•و•قابلیت•های•فردی•باش���د،• گزینش•افراد،•بی���ش•از•آن• بنابرای���ن،•معی���ار•

وابس���ته•به•نوع•رابطه•ی•قبیله•ها•با•یکدیگر•اس���ت•و•چارچوب•بوروکراس���ی•و•اجرایی•دولت•نیز•ریشه•

در•سیاس���ت•های•قبیل���ه•ای•دارد•و•تش���کیالت•و•س���ازمان•های•تصمیم•گیری•نیز•براس���اس•سلس���له••

که• مراتب•قبیله•ای•عمل•می•کنند•و•به•رغم•نبود•قابلیت•و•استحقاق•برخی•افراد،•فقط•به•دلیل•این•

کلیدی•منصوب•می•شوند،• کم•هستند،•در•پس���ت•های• عضوی•از•خانواده•ی•س���لطنتی•یا•قبایل•حا

که•بس���یاری•از•اش���خاص،•خ���ارج•از•خانواده•ی•س���لطنتی،•به•وی���ژه•در•بخش•های•دولتی،• در•حالی•

از•جهات���ی•همچ���ون•آموزش•های•اداری،•مدیریت•و•حت���ی•دیدگاه•های•سیاس���ی•و•اقتصادی•از•این•

کم،•از•رسیدن•به• گونه•افراد•باهوش•تر•و•پیش���روترند،•به•دلیل•نداش���تن•ارتباط•فامیلی•با•خاندان•حا

مسئولیت•های•مناسب•محروم•می•مانند.•

کمان•س���عودی•در•تخصیص•همه•ی•پس���ت•های•مملکتی•ب���ه•اعضای•خاندان• انحصارطلبی•حا

کام•از•ق���درت•بوده،•آنان،•همواره،• گروه•های•نا س���عودی•و•طوایف•متحد،•س���بب•نارضایتی•قبایل•و•

آماده•ی•مبارزه•برای•احقاق•حقوق•خویش•هستند.•

3. انحصار ناسیونالیسم عربستان به سعودیسم

کلمه•ی•»Nation«•به•معنای•ملت•و•»ism«•به•معنای•»اعتقاد«•یا•»اصول«• کلمه•ی•ناسیونالیسم•از•دو•

ترکیب•ش���ده•اس���ت.•در•اصطالح•سیاس���ی،•برای•تعریف•این•مفه���وم،•از•تعابیری•مانن���د•»ملی•گرایی،•

گردیده•است.•بر•این•مبنا،• وطن•پرس���تی•و•استقالل•طلبی«•)نوروزی•خیابانی،•1370: 316(•اس���تفاده•

کن•در•هر• که•در•آن•به•تعلقات•ملی•اصالت•داده•شده•اس���ت•و•مردم•سا ناسیونالیس���م،•مکتبی•اس���ت•

س���رزمین،•به•دلیل•پاره•ای•تعلقات•از•قبیل•س���رزمین•و•حدود•جغرافیایی،•قانون،•نژاد،•زبان،•فرهنگ•

مشترک،•خود•را•از•ملل•دیگر•جدا•می•دانند•و•همواره•به•تأمین•منافع•ملی•خویش•توجه•دارند.

که•با•توجه•به•احساس•تعلق•به•یکدیگر•و•وحدت• هر•ملت•غالبًا•شامل•مجموعه•ای•از•اقوام•است•

کات•موجود،•ملت•را•تش���کیل•می•دهند.•تحقق•ملت•به•معن���ای•واقعی،•اقتضا• آنها•براس���اس•اش���ترا

ک���ه•حقوق•مدنی،•سیاس���ی•و•اجتماعی•همه•ی•ش���هروندان•ملت•برابر•و•دسترس���ی•آنان•به• می•کن���د•

گروه•های• قدرت•و•منابع•دیگر•عادالنه•باش���د.•همچنین•با•یکس���ان•بودن•همه•در•برابر•قانون،•نباید•

خاصی•قدرت•را•در•دست•داشته•و•دیگران•مجبور•به•اطاعت•باشند.•

مس���ئولیت•پذیری•حکومت•در•قبال•نیازها•و•عالیق•مردم،•ش���یوه•ی•رفتار•دولت•با•ش���هروندان•و•

گروه•ها•در•ساختار•دولت،•ضامن•تداوم•وفاداری• رس���یدگی•به•شکایات•آنان•و•مشارکت•دادن•افراد•و•

کمان•پاس���خ•گوی•نیازهای•اساس���ی•مردم• ک���ه•حا م���ردم•به•حکومت•به••ش���مار•م���ی•رود•و•در•صورتی•
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نباشند،•احساس•تعلق•مردم•به•حکومت•از•میان•می•رود.•

»ان���گا•لونگوا«•درب���اره•ی•ملی•گرایی•جامعه•ی•عربس���تان•می•گوید:•مفهوم•تعلق•به•یک•س���رزمین•

یا•یک•جامعه•ی•خیالی،•برای•ش���هروندان•س���عودی•تصورکردنی•نیس���ت،•زیرا•خانواده•ی•سلطنتی،•

کشور•نام•خانواده•ی•سلطنتی•را•برخود•دارد.• کرده•است•و•این• کشور•پادشاهی•عربستان•را•تصاحب•

)استنسلی،•1393: 20(

•با•وجود•قبایل•فراوان•در•جامعه•ی•عربس���تان،•قبیله•ی•آل•س���عود•از•ملی•گرایی•به••عنوان•ابزاری•

ک���ه•مردم•این• برای•اس���تحکام•بخش���یدن•ب���ه•قدرت•خاندان•س���عودی•اس���تفاده•می•کند،•در•حالی•

که•هویت•مطلوب•خاندان•س���لطنتی• گون•هس���تند،•هویت•مل���ی•موجود•را،• گونا که•از•اقوام• کش���ور،•

که•ب���ا•غلبه•ی•عبدالعزیز•بر•همه•ی•قبای���ل•و•اقوام•منطقه،•وی•در• اس���ت،•قب���ول•ندارند،•بدان•خاطر•

کن���ون،•قبیله•ی• کرد•و•از•آن•تاریخ•تا س���ال•1932م•تأس���یس•پادش���اهی•عربس���تان•س���عودی•را•اعالم•

کنون•نیز• کشور•و•وحدت•اجزای•وطن•معرفی•می•کند.•هم•ا آل•سعود•خود•را•عامل•شکل•گیری،•ایجاد•

گذش���ت•بیش•از•85•س���ال•از•تأسیس•عربستان•سعودی،•آل•سعود•همچنان•بر•نقش•این•خاندان• با•

کید•دارد•و•س���الیانه،•میلیون•ها•دالر•ب���ه•تبلیغ•هویت،•غرور• کش���ور•و•هویت•ملی•تأ در•ایج���اد•و•بقای•

کم• ملی•مبتنی•بر•محور•سعودی•اختصاص•داده•و•هدف•از•ترویج•این•ارزش•ها•نیز•برتری•دادن•و•حا

که•به•رکن•و•اساس•هویت•ملی•تبدیل•شود.• گونه•ای• کردن•آنها•بر•جامعه•ی•عربستان•است،•به•

که•خاندان•س���لطنتی،•تنه���ا•تعبیر•خاص���ی•از•ملی•گرای���ی•را•بر•پی���روان•خویش• ب���ه•نظ���ر•می•رس���د•

که•به•اس���تثنای•اهالی• که•همان•وفاداری•به•پادش���اه•و•خاندان•اوس���ت،•در•حالی• کرده•اند• تحمیل•

گروه•های•دیگر•)به•جز•موارد•رس���می•یا•از•روی•تملق•و•چاپلوس���ی(،•در•جش���ن•های• منطقه•ی•نجد،•

وحدت•پادش���اهی•شرکت•نمی•کنند.•مردم•غیر•نجدی•نیز•خود•را•بخشی•از•تاریخ•حکومت•سعودی•

کوشیده•است•تاریخ•نجد•و•هویت•سعودی•را•بر•دیگران• نمی•دانند،•زیرا•حکومت•سعودی،•همواره،•

کاماًل•بی•توجه•بوده•است.• کند•و•به•مظاهر•و•ویژگی•های•فرهنگی•آنان• غلبه•دهد•و•آنان•را•تابع•خود•

)ابراهیم،•1386: 92(•

4. جریان شناسی قدرت قبیله آل سعود در ساختار پادشاهی مطلقه

گونه•حزب•سیاسی•و•انتخاباتی•در•حیات•سیاسی•این• با•توجه•به•ساختار•پادشاهی•عربستان،•هیچ•

کشور•وجود•ندارد•و•خاندان•سلطنتی،•هسته•ی•مرکزی•نظام•حکومتی-•سیاسی•را•تشکیل•می•دهد•

گردش•در•می•آید.• و•رقابت•در•قالب•جریان•های•درونی•آل•سعود•به•

گفته•ش���د،•عبدالعزیز•جانش���ینی•خ���ود•و•انتصاب•پادش���اه•را•برای• ک���ه•پی���ش•از•این• همان•گون���ه•
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ک•اساس���ی•برای•رس���یدن•به• کرد.•وی•دو•مال س���لطنت•بر•عربس���تان•س���عوی،•در•پس���رانش•منحصر•

حکومت•بین•پس���رانش•قرار•داد:•اول،•بیش���تر•بودن•سن•در•مقایس���ه•با•برادران•دیگر•و•دوم،•اهمیت•

قبیل���ه•ی•م���ادر•بین•قبایل•س���عودی.•)کشیش���یان،•2003: 57(•بر•ای���ن•مبنا،•درون•ای���ن•خانواده•ی•

س���لطنتی،•جناح•های•قدرت•براس���اس•روابط•»نس���بی•و•س���ببی«•تعیین•ش���ده•اند•و•تع���دد•زوجات•

گش���ت•روابط•قدرت•سببی•بین•خانواده•ی•س���عودی•با•تقسیم•بندی•جناح•های• عبدالعزیز•موجب•

قدرت•بین•برادران•تنی،•ناتنی•و•عموزادگان•شکل•بگیرد.

از•نظر•جریان•شناس���ی•قدرت•در•خاندان•آل•سعود،•سه•جناح•عمده•در•نظام•پادشاهی•عربستان•

کردن•قدرت•اند.•افزون••بر•آنها،•پاره•ای•جناح•های•فرعی•نیز•در• که•هر•یک•درصدد•قبضه• وجود•دارد•

عرصه•ی•قدرت•وجود•دارند.

که•ب���ه•ش���اخه•های•اصلی•مرتب���ط•با•فرزن���دان•و•ن���وادگان•ملک• بی���ان•ای���ن•نکته•ضروری•اس���ت•

گفته•می•شود.•)الشبیلی،•3•نوامبر•2006( عبدالعزیز،•لقب•»واالحضرت«•یا•»صاحب•السمو•الملکی«•

1- 4. سدیری ها

این•جناح،•یکی•از•بانفوذترین•ش���اخه•های•اصلی•خاندان•آل•س���عود•اس���ت.•»السدیری«،•قبیله•ای•

کم• که•از•طریق•یکی•از•رهبران•خود•به•نام•»احمدبن•محمد•الس���دیری«،•با•خاندان•حا عرب•اس���ت•

کرد.•وی•از•نخس���تین•پشتیبانان•و•یاوران•ملک•عبدالعزیز•بود•و•ابن•سعود•با•دختر•وی،• ارتباط•پیدا•

که•به•ش���اه•زادگان•س���دیری• کرد.•حاصل•این•ازدواج،•چند•دختر•و•هفت•پس���ر•بود• »حّصه«،•ازدواج•

مشهور•شدند.

ای���ن•جناح•متش���کل•از•اف���راد•مهمی•مانند•»فهد«•)پادش���اه•پیش���ین(،•»س���لطان•بن•عبدالعزیز«•

)ولی•عه���د•و•وزیر•دف���اع•درگذش���ته(،•»عبدالرحمان•بن•عبدالعزی���ز«•)قائم•مقام•پیش���ین•وزیر•دفاع(،•

کش���ور•درگذش���ته(،•»ترکی•بن•عبدالعزیز«•)معاون•پیشین•وزیر• »نایف•بن•عبدالعزیز«•)ولی•عهد•و•وزیر•

کشور•پیشین(•است. کنونی(•و•»احمدبن•عبدالعزیز«•)وزیر• دفاع(،•»سلمان•بن•عبدالعزیز«•)پادشاه•

گ���روه•از•فیصل•در•جدال•ب���ا•قدرت•طلبی•ملک•س���عود،•یکی•از•عوامل•اساس���ی•در• حمای���ت•ای���ن•

گروه•پس•از•پادشاهی•فهد،• گروه•به••شمار•می•آمد.•)برزگر،•1374: 135(•همچنین•این• موفقیت•این•

کاهش• کام���اًل•غرب•گرایانه•اش،•به•دنبال• گرایش•های• گرفت•و•با• بیش���تر•مناصب•قدرت•را•در•اختی���ار•

نقش•علمای•وهابی•بود.

کنون•نیز•پادش���اهی•ملک•س���لمان•و•ولی•عهدی•پس���رش،•»محمد«،•منجر•به•تقویت•قدرت• هم•ا

این•جریان•در•عربستان•شده•است.
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4 -2. شّمری یا ملک عبداهلل 

که•به•دنبال•درگذشت•فهد•به••پادشاهی•انتخاب•شد،•در•رأس•این•جناح•قرار•داشت.• ملک•عبداهلل،•

وی•برادر•تنی•نداش���ت•و•مادرش،•»فهده•بنت•عاضی•الش���مر«،•از•قبیله••ی•بس���یار•بزرگ•و•بانفوذ•در•

که•دشمنان•قدیمی•قبیله•ی•ابن•س���عود•به•شمار•می•رفتند•و• ش���مال•عربس���تان•به•نام•»ش���ّمر«•بود،•

کردند.• پس•از•ازدواج•سیاسی•عبدالعزیز،•با•قدرت•پیوند•برقرار•

•ملک•عبداهلل،•مداف���ع•ارزش•های•قبیله•ای•و•متمایل•به•تطبیق•آن•با•نوعی•ناسیونالیس���م• اص���واًل

گروهی•از•ش���اه•زادگان•ش���اخه•های•فرعی•آل•س���عود•و• م���درن،•ول���ی•ب���ا•رویک���رد•محافظه•کارانه•اس���ت•و•

گارد•ملی•س���عودی•را•تأس���یس•و•به•سالح•های•سنگین•و•مدرن• گرد•آورد•و• تکنوکرات•ها•را•اطراف•خود•

که•از•وظایف•مهم•آن،•حمایت•از•تاج•و•تخت•و•س���لطنت•عربس���تان•بود.•)یمانی،•4••آوریل• کرد• مجهز•

)2004

عب���داهلل•پس•از•رس���یدن•به•قدرت،•با•تقویت•هم•پیمانی••با•ش���اه•زادگان•همس���و•و•ب���رادران•ناتنی•

گارد•ملی•و•»عبدالعزیز«،•به•قائم•مقامی• گماردن•فرزندانش،•»متعب«،•به•ریاست• غیرسدیری•اش•و•

کرد•و•نشان• کشور•اقدام• وزارت•خارجه،•به•تقویت•جایگاه•و•موقعیت•طرفدارانش•در•ساختار•قدرت•

که•به•دنبال•تثبیت•جایگاه•فرزندان•خود•در•ساختار•قدرت•عربستان•است. داد•

•)http://www.spa.gov.sa(

•افرادی•همچون•»شاه•زاده•مشعل•بن•عبدالعزیز«•)رئیس•شورای•بیعت(،•»عبداهلل•بن•عبدالعزیز«•

)مش���اور•پادش���اه(،•»مقرن•بن•عبدالعزیز«•)رئیس•پیشین•س���ازمان•اطالعات•خارجی•در•دوران•ملک•

عبداهلل•و•ولی•عهد•معزول(•و•»مش���اری•بن•س���عود«•)امیر•منطقه•ی•باحه(،•از•چهره•های•برجس���ته•ی•

پشتیبان•جناح•شمری•ها•به••شمار•می•رفتند.

که•از•جریان•»س���دیری«•به•ش���مار•می•رفت،• ب���ا•م���رگ•ملک•عبداهلل•و•جانش���ینی•ملک•س���لمان،•

کرد،•مانند•برکناری•مش���عل•بن•عبداهلل•از• وی•ب���رای•تضعیف•جریان•ش���مری،•به•تغییراتی•مب���ادرت•

امارت•مکه،•برکناری•بندربن•سلطان•از•شورای•امنیت•ملی،•عزل•فیصل•بن•بندر•از•امارت•منطقه•ی•

القصی���م،•برکناری•ترکی•بن•عبداهلل•از•امارت•منطقه•ی•ریاض•و•در•نهایت،•برکناری•ولی•عهد•مقرن•بن•

عبدالعزیز•و•سعود•الفیصل•از•وزارت•خارجه.

3- 4. فرزندان فیصل

از•ازدواج•سیاسی•عبدالعزیز•با•دختر•قاضی•ریاض•به•نام•»طرفه«،•که•از•نوادگان•محمدبن•عبدالوهاب•

گرایش•های•نسبتًا•روشن•فکری• که•پس•از•سعود،•به•پادشاهی•رسید.•فیصل• بود،•فیصل•به•دنیا•آمد•
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گسترش•یافت.• و•اصالح•طلبانه•داشت•و•به•همین،•توجه•به•مدرنیسم•در•دوره•ی•وی•

که•بیش���تر•اعضای•آن،• ای���ن•جناح•را•بیش•از•ش���صت•تن•از•ن���وادگان•عبدالعزیز•به•وجود•آورده•اند•

تحصیل•کرده•ی•امریکا•و•اروپا•هس���تند•و•نفوذ•چش���م•گیری•در•س���اختار•سیاسی•عربستان•دارند.•این•

کند. جناح•می•کوشد•به•مثابه•پلی•بین•جناح•سدیری•و•جناح•ملک•عبداهلل•عمل•

فرزندان•ملک•فیصل،•برخالف•جناح•های•پیش���ین،•فاقد•تش���کیالت•و•سازمان•دهی•هستند،•ولی•

که•می•توان• همواره•مس���ئولیت•های•برخی•پس���ت•های•مهم•سیاس���ی•و•امنیتی•را•بر•عهده•داش���ته•اند•

به•س���عودبن•فیصل•)وزیر•خارجه•ی•پیش���ین•و•مشاور•پادش���اه(،•خالدبن•فیصل•)امیر•پیشین•مکه(•و•

کرد. ترکی•بن•فیصل•)رئیس•پیشین•سازمان•استخبارات•و•سفیر•پیشین•عربستان•در•انگلیس(•اشاره•

گروه های دیگر   .4-4

که• افزون•بر•س���ه•جناح•عمده•ی•قبیله•ی•آل•س���عود،•چند•شاخه•ی•فرعی•مهم•در•قدرت•وجود•دارند•

عبارت••است•از:

که•منتسب•به•»مقرن•بن•مرخان•بن•ابراهیم«،•جد•بزرگ•خاندان•است،•ولی•از•فرزندان• شاخه••ای•

س���عودبن•محمدبن•مقرن•به•شمار•نمی•آید.•افراد•این•ش���اخه•ی•فرعی،•نقش•سیاسی•در•جامعه•ی•

سعودی•ندارند.

شاخه•ی•منتسب•به•»سعودبن•محمدبن•مقرن«،•پدر•محمدبن•سعود،•بنیان•گذار•حکومت•اول•

که•شامل•آل•محمدبن•سعود،•آل•ثنیان،•آل•مشاری•و•آل•فرحان•است.•شاخه•ی•آل•ثنیان،• سعودی،•

بخشی•از•قدرت•خود•را•از•راه•وصلت•با•سدیری•ها•و•بخش•دیگری•را•از•همبستگی•سببی•با•خاندان•

آل•ش���یخ•)وهابیت(•می•گیرد،•زیرا•ای���ن•دو•قبیله•با•یکدیگر•ازدواج•های•متع���دد•بین•قبیله•ای•صورت•

داده•اند.•)شفیعی،•15•مرداد•1383(

شاخه•های•منتسب•به•»ترکی•بن•عبداهلل•بن•محمد•بن•سعود«،•بنیان•گذار•حکومت•دوم•سعودی.

که• ش���اخه•ی•»آل•جل���وی•یا•آل•جیالوی«،•یک���ی•از•جناح•های•فرعی•بانفوذ•در•خاندان•آل•س���عود،•

کوچک•فیصل،•جد•عبدالعزیز•هس���تند.•فرزندان•جلوی،•هنگام•مقابله•ی• از•نس���ل•»جلوی«،•برادر•

ابن•س���عود•با•عشیره•ی•سعود•الکبیر،•از•هم•پیمانان•ابن•سعود•بودند•و•در•فتح•ریاض•در•سال•1902م•

ش���رکت•داش���تند.•ج���د•آنان،•جل���وی،•جانش���ین•ابن•س���عود•در•فرمان•ده���ی•ارتش•ب���ود•و•در•تصرف•

کرد؛•از•این•رو،•این•خاندان•تا•دو•دهه•پیش،•بخش•شرقی• منطقه•ی•ش���رقیه•جزیرة•العرب•همکاری•

کنترل•داشتند.•)فوییه،•1367: 52(• عربستان•سعودی•را•در•

گروه،•از•نس���ل•نخس���تین•عم���وزاده••ی•عبدالعزی���ز،•به•نام•س���عود•آل••کبیرند.•ش���اید• آل•کبی���ر:•ای���ن•
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گاه•در•ردیف•نامزدی•برای•س���مت• •ش���اه•زادگان•این•خان���واده•هیچ•• که•اصواًل ب���ه•همین•دلیل•باش���د•

که•نباید•با•محمدبن•عبدالعزیز•آل•سعود•اشتباه• جانشینی•پادشاه•قرار•نگرفته•اند.•محمدبن•سعود،•

که•مورد•احترام•خاندان•آل•س���عود•است.• گرفته•ش���ود،•از•ش���اه•زادگان•قبیله••آل••کبیر•به•ش���مار•می•رود•

)http://www.persiangulfstudies.com(

گروه•های•فرعی•دیگری•از• کنون،•جناح•ها•و• اف���زون•بر•جناح•های•مذکور،•از•ده���ه•ی•60•میالدی•تا

که•بعضًا•از•صحنه•ی•سیاسی•و•بازی• گرفته• هم•پیمانی•و•ائتالف•فرزندان•یا•نوادگان•عبدالعزیز•شکل•

قدرت•رانده•شده•اند.

گروه• گ���روه•ش���اه•زادگان•آزاد،•فرزن���دان•ملک•س���عود،• •در•می���ان•ش���اخه•های•مه���م،•می•ت���وان•به•

که•مادر• سه•گانه•ی•سدیری•ها•)فرزندان•عبدالعزیز•به•نامه•ای•»سعد«،•»مساعد«•و•»عبدالمحسن«،•

کرد.• آنها•»جوهره•بنت•سعد•السدیری«•است(•و•فرزندان•ملک•فهد•اشاره•

)http://www.Souriaalasd.com•،محمدتمیم(

5. ارکان قدرت قبیله آل سعود در ساختار قدرت 

که•در• کم•به•سه•طبقه•تقسیم•می•شود• ارکان•قدرت•آل•س���عود•از•نظر•سیس���تم•حکمرانی•طبقه•ی•حا

ادامه•به•آن•می•پردازیم.

1-5. پادشاه و ساختار قدرت

که•سیاس���ت•خانوادگی،•امور•این•پادش���اهی•را•می•چرخاند،•»سخن•آخر•را• در•عربس���تان•س���عودی،•

پادش���اه•می•گوید.•س���خن•وی•فصل•الخطاب•اس���ت•و•همه•ی•امور•تحت•نظارت•و•با•اطالع•ش���خص•

پادشاه•صورت•می•پذیرد.•فرمان•های•ملوکانه•ی•پادشاه،•چنانچه•در•تعارض•با•قرآن•و•سنت•نباشد،•

کنونی•سعودی•به•پیروی•از•قاعده•ی•جامعه•ی•بدوی،•قائل• مانند•قانون•الزم•االجراست.•حکومت•

به•تفکیک•نکردن•رهبری•نظامی•و•سیاسی•و•نیز•تفکیک•نکردن•این•دو•رهبری•با•رهبری•خانوادگی•

و•قبیله•ای•است«.•)شراره،1981: 162(

کانون•ق���درت•اس���ت•و•افزون•بر•تصدی•پس���ت• پادش���اه،•باالتری���ن•مق���ام•سیاس���ی•و•عالی•تری���ن•

نخست•وزیری•و•ریاست•هیئت•وزیران،•قوه•ی•مقننه•و•قضائیه•را•نیز•هدایت•می•کند.
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کشور•نیز•در•دست•قبیله•ی• به•جز•پست•های•مذکور،•سمت••های•مهم•دیگر•در•ساختار•قدرت•این•

که•در•ادامه،•به•توضیحات•عناصر•اصلی•قدرت•خواهیم•پرداخت. آل•سعود•قرار•دارد•

کم•و• ولی عه���د اول و دوم:•پ���س•از•پادش���اه،•ولی•عهد•اول•در•مقایس���ه•با•افراد•دیگ���ر•خاندان•حا

درباریان،•قدرت•فوق•العادهای•دارد.•ولی•عهد•عربس���تان،•عهده•دار•مش���اغل•مهمی•مانند•معاونت•

گارد•ملی•و•ارتش•است.•در•این•سیستم،•ولی•عهد•برای•زمینه•سازی• اول•نخس���ت•وزیر•و•فرمان•دهی•

حکومت•خویش،•دیوان•س���االری•عریض•و•طویل•اداری•ایج���اد•نموده،•خود•را•برای•حکومت•آینده•

آماده•می•کند•و•به•ش���دت•مراقب•رقبای•احتمالی•و•دش���منان•خود•در•حکومت•اس���ت.•پس•از•وی،•

امور•بر•عهده•ی•معاون•دوم•نخست•وزیر•)ولی•عهد•دوم(•قرار•دارد.•

قوه مجریه/ هیئت وزیران:•مرتبه•ی•بعدی•حکومت،•در•دس���ت•هیئت•وزیران•اس���ت.•این•رکن•

از•حکوم���ت•در•س���ال•1953م•و•پی���ش•از•مرگ•عبدالعزیز•تأس���یس•ش���د•و•تا•س���ال•1958م،•در•دوران•

ملک•س���عود،•فقط•نقش•مش���اور•را•ایفا•می•کرد،••ولی•پس•از•آن،•به•مرور•و•با•پیچیده•شدن•مناسبات•

سیاسی-•اقتصادی،•مستقیمًا•قدرت•اجرایی•را•احراز•نمود.•

کابین���ه•ی•دولت•را•منصوب•می•کند•و•آنها•تنها•به•وی•پاس���خ•گویند.•این• پادش���اه•همه•ی•اعضای•

مقامات،•بیش���تر•از•ش���خصیت•های•ارشد•خاندان•آل•س���عود•هس���تند.•دوره•ی•نمایندگی•وزرا،•چهار•

گروه•تشکیل•شده•است: سال•و•انتصاب•دوباره•ی•آنها•بالمانع•است.•این•هیئت•عمدتًا•از•سه•

کش���ور•و•سازمان•های•حساس• گروه•وزارتخانه•های•دفاع،•خارجه،• ولی عهد و ش���اه زادگان:•این•

حکومتی•را•در•اختیار•دارند؛

گروه،• اف���راد تکنوک���رات و متخصص���ان در ام���ور فن���ی و در رش���ته های مورد نی���از:•عمومًا•ای���ن•

که•روابط• که•به•دلیل•مناس���بات•قبیل���ه•ای،•با•ش���اه•زادگانی•در•ارتباط•اند• تحصیل•کردگانی•هس���تند•

نسبی•در•شیوه•ی•اداره•ی•حکومت•آنها•دخالت•تام•دارد؛•)سبحانی•فر،•1381: 184(
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گروه•عمدتًا•از•جانشینان•و•اعضای• مذهبی••های•متصدی•وزارتخانه•های•فرهنگی•و•آموزشی:•این•

خانواده•محمدبن•عبدالوهاب•)خاندان•آل•شیخ(•هستند.

استان داران )امیران مناطق( و فرمان داران: پس•از•هیئت•دولت،•عالی•ترین•مقام•اجرایی•در•هر•

که•پادشاه• منطقه•یا•اس���تان،•امیران•مناطق•اند.•امیر•منطقه،•یکی•از•اعضای•خانواده•سلطنتی•است•

ک���رده،•نماینده•ی•ش���اه•در•منطقه•به•ش���مار•رفته،•اعم���ال•قدرت•می•کند.•هم���ه•ی•این•امرا• منص���وب•

کنترل•ش���دید•مردم•تحت•امر•خود•بکوش���ند.• )اس���تان•داران(•وظیفه•دارند•در•برقراری•صلح،•امنیت•و•

امیر•همچنین•فرمان•دهی•پلیس•و•قوای•نظامی•محل•را•نیز•برعهده•دارد.•)آقایی،•1368: 65-•66(

کلیدی•را•به•افرادی• کوشیده•اند•اداره•ی•مقامات• کم•در•چندین•دهه•حکومت•داری• خاندان•حا

که•در•رگ•های•آنان•به•اصطالح،•»خون•قبیله•ی•سعودی«•جریان•داشته•باشد؛•بنابراین،• بس���پارند•

کنده•است،•فرمان•روایان•ایاالت•و•والیات،• کشوری•پهناور•با•جمعیت•پرا که• در•عربستان•سعودی،•

به•ویژه•در•ش���هرهای•مهم•مانند•ریاض•و•مکه،•از•ش���اه•زادگان•قدرتمند•آل•سعود•انتخاب•می•شوند،•

زیرا•آنان•بهتر•و•جدی•تر•از•هر•ش���خصی،•قدرت•حکومت•مرکزی•و•منافع•پادش���اه•را•در•برابر•اش���خاص•

بانفوذ•محلی،•قبایل•و•عشیره•ها•حفظ•می•کنند.•

قوه قضائیه: سیس���تم•قضایی•در•عربس���تان،•وابس���ته•به•خانواده•ی•س���لطنتی•و•آل•شیخ•است.•

که•همه•ی•قضات•از•جانب•پادشاه• اعضای•ش���ورای•عالی•قضایی،•ش���امل•دوازده•قاضی•ارشد•است•

تعیین•یا•عزل•می•ش���وند.•همچنین•نصب•و•عزل•وزیر•دادگس���تری•نیز•به•دست•شاه•انجام•می•شود.•

)میررضوی•و•احمدی•لفورکی،•1382: 219(

گرفت•تا• •از•دوران•ملک•عبدالعزیز،•س���ازمان•های•قضایی•عربس���تان•به•صورت•مرحله•ای•ش���کل•

سرانجام،•تشکیالت•منسجم•و•هرمی•شکل•به•شرح•ذیل•در•دوایر•قضایی•ایجاد•شد:

-•وزارت•دادگستری:•عهده•دار•نظارت•اداری•بر•سازمان••های•قضایی؛

-•شورای•عالی•قضایی:•نظارت•قضایی•بر•همه•ی•ادارات•قضایی؛

-•دادگاه•های•استیناف•احکام•شرعی•صادره•در•دادگاه•ها؛

-•دادگاه•های•عمومی؛

-•دفاتر•ثبت•اسناد.•)زراعت•پیشه،•1384: 135(

قوه مقننه: در•انتخاب•اعضای•مجلس•شورای•عربستان•یا•»مجلس•االسره•المملکه•السعودیه«•

کرده،•با•مجالس•دیگر•دنیا•فرق• مردم•هیچ•نقش���ی•نداش���ته،•ش���اه•از•بین•اهل•علم•و•تجربه•انتخاب•

که•در•سطور•بعدی،•درباره•ی•آن•توضیح•خواهیم•داد. دارد•
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نیروهای نظامی، سازمان های اطالعاتی و امنیتی 

که•از•س���ال•1963م•تش���کیل•ش���د،•بیش���تر•اف���راد•خ���ود•را•از•قبایل• گارد مل���ی: گارد•مل���ی•عربس���تان،••

برمی•گزیند•و•سازمان•دهی••واحدهای•آن،•بر•مبنای•تقسیمات•قبیله•ای•است.•

گارد•ملی•به••طور•عمده،•مسئولیت•امنیت•داخلی•رژیم،•حفاظت•از•خانواده•ی•سلطنتی،•امنیت•

گارد•ملی•از•قبایل•مربوط•به•خانواده•ی•سلطنتی• چاه•های•نفت•و•شهرها•را•بر•عهده•دارد.•نیروهای•

و•ب���ه••ط���ور•عمده،•از•منطق���ه•ی•نجد،•زادگاه•خاندان•س���عودی،•انتخاب•می•ش���وند.•)آقایی،•1368: 

کنون،•در•فرایند•انتقال•قدرت•در•آل•س���عود•نیز•بس���یار•تأثیرگذار• گارد•مل���ی•از•زمان•تأس���یس•تا •)225

که•این•نیرو•را•در•اختی���ار•دارد،•در•جناح•بندی•های•داخلی• •نظر•فرد•یا•جناحی• ب���وده•اس���ت.•معمواًل

آل•سعود•اهمیت•فوق•العاده•ای•می•یابد.

کارکرد• از•نظر•امنیتی،•رژیم•از•آغاز،•به•قبایل•نجدی•و•هم•مس���لک•آل•س���عود•تکیه•داش���ته•اس���ت.•

کارکردی•نظامی-•امنیتی•داش���تند،•در• که•در•ابتدا•به•اخ���وان•معروف•بودند•و• نظام���ی•ای���ن•نیروها،•

گارد•ملی،•به•ارتش•منتقل•شد.• سال•های•بعد•و•با•تشکیل•

کش���ور•و•س���ازمان•اطالع���ات،1•از•مهم•ترین•نهادهای• س���ازمان های اطالعاتی و امنیتی:•وزارت•

کشور•به•شمار•می•رود.•سرویس•اطالعاتی•عربستان•نیز•شاملGIS  2•و•المباحث3•است.• امنیتی•این•

)بی•ن���ا،•1376: 321-•322•(•از•س���اختار•جامع���ه•ی•اطالعات���ی•و•امنیتی•عربس���تان،•اطالعات•زیادی•

منتشر•نشده•است•و•طبیعتًا•سیاست•ها،•اهداف،•خط•مشی،•اختالفات•و•مشکالت•ساختاری•آنها•

نیز•در•هاله•ای•از•ابهام•قرار•دارد.

نیروهای مس���لح:•این•نیروها•متش���کل•از•نیروهای•چهارگانه•ی•ارتش•)زمینی،•هوایی،•دریایی•

که•ارتش•تابع•وزارت•دفاع•اس���ت،• گارد•ملی•و•پلیس•اس���ت.•با•وجود•این• کنار• و•پدافن���د•هوای���ی(•در•

کل•نیروهای•مسلح•برعهده•شاه•است.•)بی•نا،•1378: 110(•• فرمان•دهی•

کم )مجلس االسره المملکه السعودیه( 2-5. شورای خاندان حا

که•مجموعه•ای•از•این• کم•دانس���ت• یکی•از•مصادیق••بارز•نقش•قبایل•را•می•توان•ش���ورای•خاندان•حا

سلسله،•مراتب•و•روابط•خاندانی•و•درون•خاندانی•در•آن•جریان•دارد.•طبق•عرف•حکومتی•و•سنت•

خانوادگی،•افراد•مجلس•مذکور•را•بزرگان•آل•س���عود،•علمای•وهابی،•ثروتمندان•و•متنفذان•سعودی•

مورد•تأیید•و•حمایت•اعضای•دیگر•آل•سعود•تشکیل•می•دهند.•

1.•االستخبارات•العامه.
.General•Intelligence•Servic•.2

Almabahes•.3
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حق���وق•اعض���ا•و•وظایف•آنان•در•همه•ی•زمینه•ها•به•دس���تور•پادش���اه•مش���خص•می•گ���ردد•و•حتی•

تعیین•و•برکناری•رئیس•مجلس،•معاون•و•دبیرکل•مجلس•نیز•به•دستور•شاه•انجام•می•شود.•)رکابی•

شعرباف،•1372: 289(

اندیش���ه•ی•تأس���یس•این•مجلس•به•پیش•از•س���ال•1924م•و•تصرف•حجاز•بازمی•گردد؛•عبدالعزیز•

برای•اس���تقرار•و•تثبیت•پایه•های•حکومت•خویش،•از•حکم•این•ش���ورا•برای•حمله•به•حجاز•بهره•برد.•

که•عبدالعزیز•شایسته•ترین•فرد•برای•اداره•ی• کردن•شریف••حس���ین،•فتوا•دادند• این•ش���ورا•با•محکوم•

امور•حرمین•اس���ت.•همچنین•مجلس•ش���یوخ•در•سال•1926م•تشکیل•شد•تا•سهمی•نیز•برای•سران•

قبایل•و•علمای•وهابی•در•حکومت•منظور•شده•باشد.•)آقایی،•1368: 63-•64(

که•در•این•منش���ور،• •از•فعالیت•های•این•مجلس،•تدوین•منش���ور•حکومتی•در•س���ال•1926م•بود•

نوع•حکومت،•قدرت•پادش���اه•و•وظایف•هیئت•وزیران•مش���خص•شد•و•براساس•آن،•دولت•عربستان•

گس���ترش•ق���درت•و•نفوذ•ملک• گردی���د،•ولی•با• س���عودی•در•س���پتامبر•1932م•در•عربس���تان•تش���کیل•

که•بار•دیگر• عبدالعزیز،•اهمیت•الزم•به•آن•داده•نش���د•و•فقط•مجمع•تش���ریفاتی•تلقی•می•ش���د•تا•این•

فهد،•پس•از•اعتراض•های•ناش���ی•از•حضور•امریکا•در•دوران•جنگ•دوم•خلیج•فارس،•دستور•فعالیت•

کرد. آن•را•صادر•

طبق•ماده•ی•10•آیین•نامه•ی•مجلس•ش���ورا،•اعضای•اصلی•این•ش���ورا•اعم•از•رئیس•مجلس•شورا،•

نائب•رئیس•و•دبیرکل•را•پادش���اه•انتخاب•می•کند.•)کشیش���یان،•2003: 325(•انتصابی•بودن•همه•ی•

کرده•و•براس���اس•قانون،•این•نهاد،• کارایی•و•ح���وزه•ی•تأثیرگذاری•آن•را•محدود• اعض���ای•مجل���س•نیز•

گش���ته•است؛•در•نتیجه،• کش���ور•ش���ناخته•نش���ده•و•بر•مشورتی•بودن•آن•تصریح• مرجع•قانون•گذار•در•

کارکرد•مجلس•در•عربستان،•از•جایگاه•پذیرفته•شده•ی•آن•در•نظام•های•دموکراتیک•فاصله• تعریف•و•

دارد.

مجلس•ش���ورا•در•عربس���تان،•هر•چند•مجاز•به•ارائه•ی•مش���ورت•و•پیشنهاد•قانون•است،•در•اجرا•و•

عملی•شدن•آرا•و•منویات•آن•هیچ•تضمینی•وجود•ندارد.•دولت•برای•ارتقای•مقبولیت•خود،•از•نظام•

مش���ورتی•بهره•برداری•می•برد•و•عماًل•اجازه•ی•دخالت•و•س���هیم•شدن•در•قدرت•سیاسی•را•به•مجلس•

نمی•دهد.•

کلی•سیاس���ت•داخلی،•خارجی• کلی•حکومت،•همچون•ترس���یم•خطوط• این•مجلس•در•مس���ائل•

گر•چ���ه•نمی•ت���وان•از•نظر• و•همچنی���ن•نظ���ارت•ب���ر•انتخ���اب•و•عملک���رد•هیئت•وزی���ران•نق���ش•دارد.•ا

گفت•قدرت•این•ش���ورا•با• سلس���له•مراتب،•ای���ن•مجلس•را•باالتر•از•قدرت•پادش���اه•دانس���ت،•می•توان•

قدرت•پادش���اه•رابطه•ی•معکوس•دارد،•یعنی•هر•چه•قدرت•پادش���اه•بیش���تر•باش���د،•این•شورا•بیشتر•
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گاه•پادش���اه•ضعیف•باش���د،•این•مجلس•مشورتی،• جنبه•ی•مش���ورتی•و•تش���ریفاتی•پیدا•می•کند•و•هر•

که•در•سال•1965م•با•رأی•این•مجلس،•ملک•سعود•به•دلیل• نقش•قوی•تری•ایفا•می•کند،•همچنان•

بی•لیاقتی•عزل•شد•و•ملک•فیصل•به•پادشاهی•رسید.•

در•سال•1992م،•به•دلیل•پی•آمدهای•سنگین•داخلی•همکاری•عربستان•در•جنگ•خلیج•فارس•

و•تضعیف•مش���روعیت•آل•سعود،•ملک•فهد•دس���تور•داد•این•مجلس•نقش•فعال•تری•به•خود•بگیرد؛•

بدین•ترتیب،•نخستین•مجلس•رسمی•شورا•به•فرمان•ملک•فهد•با•عضویت•شصت•نفر•تشکیل•شد.•

دوره•ی•دوم،•در•سال•1996م•با•عضویت•نود•نفر،•دوره•ی•سوم•با•عضویت•120•نفر•و•دوره•ی•اخیر•نیز•

با•حضور•150•نفر•تشکیل•شده•است.

مجلس•شورا،•در•سال•های•اخیر•دو•تحول•چشم•گیر•را•شاهد•بوده•است:•

نخس���تین•تحول،•ایجاد•نوعی•اس���تقالل•داخلی•برای•اعضا•و•التزام•نداش���تن•به•نقش•مش���ورتی•

ص���رف•بود.•در•این•زمینه•در•دس���امبر•2005م•اصالحاتی•در•م���اده•ی•17•آیین•نامه•ی•مجلس•اعمال•

گذش���ته•به•شورای•وزیران•فرستاده• که•همانند• ش���د•تا•براس���اس•آن،•مصوبات•مجلس•به•جای•این•

گی���رد.•چنانچه•نظریات•مجلس•ش���ورا•و•ش���ورای•وزیران•با• ش���ود،•مس���تقیم•در•اختیار•پادش���اه•قرار•

یکدیگر•ش���باهت•داشت،•پس•از•موافقت•پادش���اه،•به•مصوبه•تبدیل•شود،•ولی•چنانچه•نظریات•دو•

طرف•با•یکدیگر•فرق•داشت،•بار•دیگر•موضوع•به•مجلس•شورا•فرستاده•شود•تا•نظر•نهایی•خود•را•در•

کند•تا•تصمیم•بگیرد.• این••باره•به•پادشاه•ارائه•

گرایش•های•سیاس���ی•اعضا•وج���ود•دارد؛•در•واقع،•افرادی•از• که•در• دومی���ن•تحول،•تنوعی•اس���ت•

اصالح•طلب���ان•لیب���رال•و•اس���الم•گرایان•میانه•رو•در•این•مجلس•حضور•یافتند•و•بس���یاری•از•مس���ائل•و•

موضوع���ات•بحث•برانگیز•را•در•مجلس•مطرح•و•در•مورد•نهاد•دینی•و•برنامه•های•اصالحات•سیاس���ی•

کردند.•همچنین•بحث•های•مجلس•ش���کل•علنی•یافت•و•زمینه•برای•اطالع• کش���ور•موضع•گیری• در•

)http://www.asnoor.ir•،رسانه•ها•از•آن•فراهم•شد.•)حمزاوی

3-5. شورای بیعت )هیئه البیعه(

گس���تردگی•غیرمعمولی•دارد•و•تعداد•مردان•ش���اخه•های•اصل���ی•و•فرعی•آن•بین• خان���دان•آل•س���عود،•

گستردگی•و•فراوانی•اعضای•خاندان،•امکان• بیست•هزار•تا•25000•نفر•تخمین•زده•می•شود؛•از•این•رو،•

کس���ب•قدرت،•به•ویژه•در•جانشینی• توطئه•و•رقابت•های•ش���خصی•را•بین•خاندان•س���لطنتی،•برای•

پادشاه،•افزایش•داده•است.•

که•عبدالعزیز•پادشاهی•عربستان•سعودی•را•در•سال•1932م•تأسیس• روند•جانشینی،•از•هنگامی•
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کرد،•باثبات•به•نظر•می•رس���ید،•زیرا•نقش•و•س���هم•ش���اه•زادگان•در•س���اختار•قدرت•مش���خص•بود•و•با•

ح���ذف•یک���ی•از•آنها•و•آمدن•دیگ���ری،•تحوالت•عمیقی•رخ•نم���ی•داد،•ولی•در•برخ���ی•از•زمان•ها•مانند•

هن���گام•نزاع•ملک•س���عود•و•ملک•فیصل،•رقابت•و•اختالف••ش���اه•زادگان•ب���رای•تصاحب•تاج•و•تخت،•

کم•و•نظام•سیاسی•شد. منجر•به•تهدید•برای•خاندان•حا

کوش���ید• ملک•فهد•برای•حل•این•مش���کل،•با•تدوین•»نظام•نامه•ی•حکومتی«•در•مارس•1992م،•

کند.•در•بند•ب•این•نظام•نامه•چنین•آمده•است:• شیوه•ی•انتقال•قدرت•را•شفاف•

نظام•حکومتی•در•مملکت•عربس���تان•س���عودی،•پادش���اهی•اس���ت•و•حکومت•در•فرزندان•پادش���اه•

بنیان•گذار•عبدالعزیزبن•عبدالرحمان•بن•فیصل•آل•س���عود•و•فرزندانش•موروثی•است•و•با•صالحان•آنان•

)http://www.plc.gov.ps(•.کتاب•خدا•و•سنت•پیامبر؟ص؟•بیعت•می•شود برای•حکومت•بر•مبنای•

با•وجود•تصویب•نظام•نامه•ی•یادش���ده،•مس���ئله•ی•انتقال•قدرت•و•جانشینی•همچنان•ابهاماتی•

گس���ترده•و• داش���ته•و•صحنه•ی•سیاس���ی•عربس���تان•در•چند•دهه•ی•اخیر،•همواره،•تحت•تأثیر•رقابت•

گروه•عمده•از•شاه•زادگان•سدیری•و•غیرسدیری•بوده•است؛•از•این•رو،• شدید•درون•خاندانی•بین•دو•

که•به•خوبی•می•دانست•تشدید• در•چنین•اوضاعی،•ملک•عبداهلل•پس•از•رسیدن•به•قدرت،•از•آن•جا•

کش���ور•را•به•خطر•خواهد• کمیت•این• کل•حا اختالفات•در•جناح•های•قدرت•درون•خاندان•آل•س���عود•

•انداخت،•با•اس���تفاده•از•جایگاه•بیعت•در•فرهنگ•عربی،•به•نهادینه•س���ازی•شیوه•ی•انتقال•قدرت•و•

پیش•گیری•از•ایجاد•بحران•جدی•درون•خاندان،•از•طریق•تأسیس•»شورای•بیعت«•در•سال•2006م•

مبادرت•نمود.

گسترانیده،• کشور• آل•سعود•به•منظور•رسمیت•بخشیدن•به•پادشاه•و•ولی•عهد،•بساط•بیعت•را•در•

اع���الم•بیع���ت•مردم•با•ولی•عهد•و•پادش���اه•جدی���د،•اعالم•مردم•مبن���ی•بر•پذیرش•مش���روعیت•قلمداد•

•مراس���م•بیعت،•در•مجالس���ی•ش���بیه•محافل•دید•و•بازدید•و•ع���رض•تبریک•تدارک• می•ش���ود.•معمواًل

دی���ده•می•ش���ود•و•نمایندگان•مجل���س،•بزرگان•قبای���ل،•بازرگانان•معروف،•ش���یوخ•و•علم���ای•دینی•و•

برخی•آحاد•مردم،•ضمن•تماس•مس���تقیم•با•پادش���اه•یا•ولی•عهد،•با•آنها•بیعت•می•کنند.•این•مراسم•

گذاش���ته•می•ش���ود.•بیعت•مردم•با•ش���اه،•حقی•برای• گس���ترده•ای•در•رس���انه•ها•به•نمایش• به•صورت•

اعضای•خاندان•س���لطنتی•تلقی•می•ش���ود،•زیرا•مردم•ضمن•بیعت،•اطاع���ت•و•فرمان•پذیری•خود•را•

اعالم•می•کنند•و•خاندان•آل•سعود•نیز•با•بیعت•خود،•شاه•را•عماًل•تأیید•می•نماید.•

کتبر•2007م،•»نظام•نامه•ی•شورای•بیعت«•و•»آیین•نامه«•آن• ملک•عبداهلل•با•صدور•فرمانی•در•8•ا

کوشید•راه•انتقال•قدرت•را•در•صورت• کرد•و• که•به•ترتیب•در•21•و•18•اصل•تنظیم•شده•بود،•ابالغ• را،•

•)http://dl.gettyfile.ru(•.فوت•پادشاه•یا•ولی•عهد،•در•چارچوب•ضابطه•مند•و•قانونی•قرار•دهد
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که•قدرت•در•فرزندان•عبدالعزیز•محصور•است•و•با•صالحین• در•نظام•نامه•ی•حکومتی•آمده•است•

آنها•»بیعت«•می•شود.•)http://www.faculty.ksu.edu.sa(•با•این•قید،•در•حقیقت•شاه•و•ولی•عهد•

جدید•پیش•از•هر•چیز،•به•بیعت•و•موافقت•خاندان•خود•نیاز•دارند.•

کلی•این•ش���ورا،•مواردی•همچون•اعضای•ش���ورا،• نظام•نام���ه•ی•جدی���د•با•توجه•به•تعیین•اهداف•

ش���رایط•آنها،•حداقل•س���ن•قانونی،•مدت•عضویت•و...•را•مشخص•نموده•و•شرایط•انتخاب•ولی•عهد•

نیز•تبیین•و•مشخص•شده•است.•

ملک•عبداهلل•در•9•دسامبر•2007م•با•صدور•فرمانی،•35•تن•از•فرزندان•و•نوادگان•ملک•عبدالعزیز•

کرد•و•برادر•ناتنی•خود،•مش���عل•بن•عبدالعزیز•را• کش���ور•معرفی• را•برای•عضویت•در•ش���ورای•بیعت•این•

به•ریاست•این•شورا•برگزید.

مقر•شورای•بیعت•در•ریاض•است•و•جلسات•خود•را•با•اجازه•ی•پادشاه•در•دیوان•پادشاهی•و•پشت•

که•همه•ی•اعضای•شورا•موظف•اند•در•مورد•محرمانه•ماندن• درهای•بسته•برگزار•می•کند،•ضمن•این•

مس���ائل•مطرح•در•جلس���ات،•نهایت•دقت•را•به•عمل•آورند.•اعضای•ش���ورا•باید•در•همه•ی•جلس���ات•

حاضر•شوند•و•جلسات•با•حداقل•دو•سوم•اعضا•و•با•حضور•رئیس•یا•نائب•آن•رسمیت•می•یابد.•رئیس•

شورا،•بزرگ•ترین•فرزند•ملک•عبدالعزیز•از•نظر•سنی•خواهد•بود•و•معاون•وی•نیز•باید•از•بقیه•مسن•تر•

کثریت•نسبی•است•و•در•صورت•تساوی•آرا،•نظر•رئیس• باشد.•رأی•گیری•در•جلسات•شورا،•براساس•ا

تعیین•کننده•است.

ش���ورای•بیع���ت•موظف•اس���ت•پ���س•از•مرگ•پادش���اه•بالفاصل���ه•ضمن•بیع���ت•با•ولی•عه���د،•وی•را•

که•پادش���اه•و•با•مش���ورت•اعضای•ش���ورا•معرفی• جایگزی���ن•پادش���اه•نماید.•انتخاب•ولی•عهد•بعدی،•

کثر•سه• می•کند،•نباید•بیش•از•س���ی•روز•از•انتخاب•پادش���اه•جدید•طول•بکشد.•پادشاه•می•تواند•حدا

کاندیدای• گر•شورا•آنها•را•نپذیرفت،•موظف•خواهد•بود• کند•و•ا نفر•را•برای•نامزدی•ولی•عهدی•معرفی•

کاندیدای•ش���ورا•را•هم•پادشاه•صالح•تشخیص•نداد،• که• خود•را•به•پادش���اه•معرفی•نماید.•در•صورتی•

که•بیش���ترین•رأی•را•به•دس���ت• کاندیداه���ای•طرفین،•رأی•گیری•به•عمل•می•آید•و•نامزدی• در•م���ورد•

آورد،•ولی•عهد•خواهد•بود.•)بدر،•23•نوامبر•2012(

که•بیش���تر•پس���ران•عبدالعزیز•مسن•و•دچار•بیماری•اند،•در•بندهای•نظام•نامه•ی•شورای• •از•آن•جا•

بیعت،•درباره•ی•ش���رح•وظایف•ش���ورای•بیعت،•با•اش���اره•به•ام���کان•بیماری•وخی���م•و•فوت•همزمان•

پادشاه•و•ولی•عهد،•آمده•است:•

کش���ور•به•ش���ورای•موقت•س���پرده•می•شود•و•شورای•بیعت•موظف• در•چنین•حالتی،•اداره•ی•امور•
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کث���ر•هفت•روز•پس•از•م���رگ•یا•بیماری•مل���ک•و•ولی•عهد،•فردی•از•فرزندان•ذکور•مؤس���س• اس���ت•حدا

کند.•)http://royaah.net،30•نوامبر•2010( عربستان•را•انتخاب•و•جایگزین•آنان•

که•ش���ورای•بیعت،•با•توجه•به•ش���رح•وظایف���ش،•می•توان���د•برطرف•کننده•ی• برخ���ی•بر•ای���ن•باورند•

کاستی•های•مربوط•به•مسئله•ی•جانشینی•باشد•و•افزون•بر•سامان•دهی•فرایند•تعیین•پادشاه،•بتواند•

انتقال•مسالمت•آمیز•و•قانونی•قدرت•را•از•نسل•اول•فرزندان•عبدالعزیز•به•نسل•دوم•این•خاندان•تسهیل•

که•مکانیس���م•ش���ورای•بیعت•برای•ابهام•زدایی•و•حل•مش���کل• کند.•با•این•حال،•برخی•دیگر•معتقدند•

کرده•است،•به• کافی•نیس���ت•و•حتی•به•نوعی•روند•جانشینی•را•پیچیده•تر• انتقال•قدرت•در•عربس���تان•

که•خود•به•خود•رقابت•و• گونه•ای•تنظیم•ش���ده•اس���ت• •ویژه•بند•مربوط•به•ش���یوه•ی•تعیین•ولی•عهد•به•

)http://www.siironline.org•،تقویت•ائتالف•های•درون•خاندانی•را•اقتضا•می•کند.•)رفعت

 نتیجه گیری

نظام•سیاس���ی•عربس���تان•س���عودی،•در•قالب•پادش���اهی•موروثی•و•مطلقه•تعریف•می•ش���ود•و•در•این•

کشور،•پادشاه•اصلی•ترین•و•تعیین•کننده•ترین•عنصر•در•ساختار•قدرت•سیاسی•به•شمار•می•رود.

یکی•از•ویژگی•های•منحصر•به•فرد•عربس���تان•در•مقایس���ه•با•دیگر•حکومت•های•پادشاهی•مطلقه•

که•افزون•بر•پادشاهی،•ساختارهای•دیگر•محوری•و•جریان•های•اصلی•قدرت•در• و•موروثی•آن•اس���ت•

کشور•نیز•در•انحصار•قبیله•ی•آل•سعود•قرار•دارد. این•

کمان•س���عودی•در•هش���ت•دهه•ی•اخی���ر•بر•محور•عناص���ری•همچون• که•قدرت•حا ب���ا•وج���ود•آن•

کن• قبیل���ه•ی•آل•س���عود،•قدرت•دین���ی•وهابیت،•بهره•من���دی•از•درآمدهای•رانتی•)درآمد•ناش���ی•از•اما

کش���ورهای•غربی•بنا•ش���ده،•مهم•ترین•رکن•در•نظام•سیاس���ی• مقدس•و•درآمدهای•نفتی(•و•اتحاد•با•

کشور،•بر•پایه•ی•عنصر•قبیله•با•محوریت•قبیله•ی•آل•سعود•است. این•

که•زندگی•قبیله•ای،•یکی•از•مشخصات•اصلی•مردم•در•شبه•جزیره•برشمرده•می•شود،• از•آن•جایی•

یکی•از•برنامه•های•اصلی•ملک•عبدالعزیزبن•عبدالرحمن•)بنیان•گذار•دولت•س���وم•سعودی(•در•زمان•

فتوحات•و•توسعه•ی•ارضی،•تحت•انقیاد•درآوردن•قبایل•بود.•وی•قبایل•را•بیش•از•هر•چیز،•از•طریق•

گرفت•و•به•اطاعت•واداش���ت.•از•س���ویی،•عبدالعزیز•با•ایجاد•روابط•نزدیک•با• رؤس���ای•آنها•در•اختیار•

سران•قبایل•اصلی،•ضمن•اعطای•پول•و•مقام•به•آنان،•دخترانشان•را•به•عقد•خود•درآورد•و•با•توجه•

کش���ور•را•به• که•افراد•قبیله،•مطیع•ش���یخ•و•بزرگ•قبیله•هس���تند،•توانس���ت•قبایل•بزرگ• به•این•اصل•

ای���ن•ترتی���ب•مطیع•و•آرام•نماید.•قبایل•نیز•به•دنبال•راهی•ب���رای•نفوذ•به•دولت•بودند•و•برای•ارتقای•

موقعی���ت•خود•از•طریق•اتحاد•با•آل•س���عود،•تش���کیل•نی���روی•داخلی•وف���ادار•درون•دولت•را•پی•گیری•
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گس���ترده•ای• گرفتند،•مناطق•و•زمینه•ای• که•مورد•پذیرش•دولت•قرار• می•کردند•و•آن•دس���ته•از•قبایلی•

کرد. نیز•به•آنها•اعطا•شد•و•مخالفین•را•نیز•عبدالعزیز•سرکوب•

بر•مبنای•س���نت•قبیله•ای-•موروثی•عرب،•عبدالعزیز•جانش���ینی•را•بین•پس���رانش•محصور•نمود•و•

گذاش���ت،•توجه• که•قدرت•را•در•یک•پس���ر•محصور•نکرد•و•میان•همه•ی•آنها•باقی• یک���ی•از•دالی���ل•این•

کش���ور•بود؛•پس���رانش•حاصل•ازدواج•با•دختران•رؤس���ای•قبایل• ب���ه•نق���ش•و•جایگاه•واالی•قبایل•در•

عمده•ی•عربس���تان•هس���تند؛•به•این•ترتیب،•امکان•بالقوه•ی•پادش���اهی•برای•هر•یک•از•این•پسران،•

قبایل•مادری•آنها•را•راضی•و•آرام•نگاه•می•داشت.

ابن•س���عود•در•دوران•حکومت•خویش،•برای•تثبیت•موقعیتش،•پس���ت•های•حکومتی•را•به•پس���ران•

گذار•کرد•و•بدین•گونه،•عبدالعزیز• بزرگش•سپرد••و•بسیاری•از•پست•های•حساس•دولتی•را•به•قبایل•متحد•وا

توانست•بر•مبنای•»دموکراسی•قبیله•ای«،•توازنی•برای•برطرف•کردن•اختالفات•پایه•ریزی•کند.

از•زمان•درگذش���ت•عبدالعزیز،•با•توجه•به•وصیتش•مبنی•بر•جانش���ینی•پس���ر•بزرگ،•پس���رانش•به•

گونه•نهاد•انتخابی•یا•نظارت• کشور•را•بدون•حضور•هر• قدرت•رس���یده،•خاندان•آل•سعود•همه•ی•امور•

مردمی،•در•اختیار•خود•دارد.

گذشته،•همواره،•در•تخصیص• در•س���اختار•قبیله•ای•حکومت•سعودی•در•بیش•از•هشت•دهه•ی•

همه•ی•پست•های•مملکتی•به•اعضای•خاندان•سعودی•یا•قبایل•متحد•)با•اولویت•قبایل•منطقه•ی•

نج���د(،•ب���دون•توجه•به•قابلیت•ه���ا•و•توانایی•ه���ای•دیگران،•انحص���ار•وجود•داش���ته،•همه•ی•قدرت•

کشور•در•اختیار•خاندان•آل•سعود•و•قبایل•متحد•است. سیاسی•این•

کشور،•نام•خاندان•سعودی•را•برای• که•این•خانواده•ی•س���لطنتی•با•تصاحب•این• با•توجه•به•این•

ملت•با•قبایل•متعدد•انتخاب•نموده•اس���ت،•دیگر•مفهوم•تعلق•به•سرزمین•یا•جامعه•ی•خیالی•برای•

ک���ه•هویت•مطلوب• کش���ور•متصور•نیس���ت•و•مردم•غیر•نج���د،•هویت•ملی•موجود•را،• ش���هروندان•این•

خاندان•سلطنتی•است،•قبول•ندارند.

کشور،•مردم•غیر•نجدی•خود•را•بخشی•از•تاریخ•حکومت• در•اثر•سلطه•ی•قبایل•نجد•بر•سراسر•این•

کوشیده•است•تاریخ•نجد•و•هویت•سعودی•بر• سعودی•نمی••دانند،•زیرا•حکومت•سعودی،•همواره،•

کاماًل•بی•توجه• کند•و•به•مظاهر•و•ویژگی•های•فرهنگی•آنان•نیز• دیگران•غلبه•نماید•و•آنان•را•تابع•خود•

بوده•است.

گونه•حزب•سیاسی•و•انتخاباتی•در•حیات•سیاسی• با•توجه•به•س���اختار•پادشاهی•عربس���تان،•هیچ•

کش���ور•وجود•ندارد•و•خاندان•س���لطنتی،•هس���ته•ی•مرکزی•نظام•سیاس���ی•را•تش���کیل•می•دهند•و• این•

گردش•درمی•آید.•مهم•ترین•جناح•های•قدرت•درون• رقابت،•در•قالب•جریان•های•درونی•آل•س���عود•به•
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که•بر•پایه•ی•تعدد•زوجات•عبدالعزیز•و•براساس•روابط•»نسبی•و•سببی«•تعیین•شده،•شامل• آل•سعود،•

جناح•س���دیری،•جناح•شّمری•و•جناح•فرزندان•فیصل•است.•افزون•بر•این،•شاخه•های•فرعی•دیگری•

که•عبارت•است•از:•شاخه•ی•منتسب•به•مقرن•بن•مرخان•بن•ابراهیم،•شاخه•ی• در•قدرت•وجود•دارند•

منتسب•به•سعود•بن•محمد•بن•مقرن•)آل•محمد•بن•سعود،•آل•ثنیان،•آل•مشاری•و•آل•فرحان(،•شاخه•ی•

گروه•شاه•زادگان• منتس���ب•به•امام•ترکی•بن•عبداهلل•بن•محمد•بن•سعود،•شاخه•ی•آل•جیالوی،•آل•کبیر،•

گروه•سه•گانه•ی•سدیری•ها•و•فرزندان•ملک•فهد.•• آزاد،•فرزندان•ملک••سعود،•

کانون• کش���ور،•پادش���اه•باالترین•مقام•سیاس���ی•و•عالی•ترین• کمیت•سیاس���ی•این• در•عرصه•ی•حا

قدرت•اس���ت•و•عالوه•بر•تصدی•پس���ت•نخس���ت•وزیری•و•ریاس���ت•هیئت•وزیران•و•در•اختیار•داش���تن•

پست•نخس���ت•وزیری،•قوه•ی•مقننه•و•قضائیه•را•نیز•هدایت•می•کند.•همچنین•در•بیشتر•پست•های•

سیاس���ی•مانند•ولی•عهد•اول•و•دوم،•هیئت•وزیران،•استان•داران•یا•امیران•مناطق،•افراد•را•پادشاه•و•

از•اعضای•خانواده•سلطنتی•منصوب•می•کند.

کشور،•مبادرت• قبیله•ی•آل•س���عود•برای•حل•معضالت•سیاس���ی•و•چالش•های•جانش���ینی•در•این•

کم•)مجلس•االسره• به•تأس���یس•مجلس•خانوادگی•و•شورای•بیعت•نموده•است.•شورای•خاندان•حا

کلی•سیاست•داخلی•و•خارجی•و•نظارت•بر•انتخاب•و•عملکرد• المملکه•الس���عودیه(،•ترس���یم•خطوط•

هیئ���ت•وزیران•را•بر•عهده•داش���ته،•ش���ورای•بیع���ت•)هیئه•البیعه(•نی���ز•وظیفه•ی•انتخاب•جانش���ین•

پادشاه•و•ولی•عهد•را•از•فرزندان•ملک•عبدالعزیز•برعهده•دارد.

گونه•مخالفت•با•رژیم•سعودی• با•توجه•به•پیوند•تاریخی•آل•س���عود•با•وهابیت،•علمای•وهابی•هر•

کفر•دانس���ته،•بدین•وس���یله،•به•تضعیف•و•حذف•رقبای•آل•س���عود• را•مخالفت•با•ولی•امر•و•همطراز•با•

گونه•رقیب•داخلی•وهابی•شامل• کمک•می•کنند.•آل•سعود•نیز•با•ابزارها•و•امکانات•قهری•خویش،•هر•

گفتمان•وهابی•را•در•جامعه•ی•سعودی•به•چالش• که•مشروعیت• اهل•سنت•غیرحنبلی•و•شیعیان•را،•

بکشد،•از•صحنه•حذف•می•نماید.
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