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مقدمه
ویژگیهای ساختاری گظام سیاسی عربستا و مجموعه تحوالت داخلی در این کشور سبب
ش ه دولتمردا و سیاستگذارا ن با شتللگیتری هتر گوگته تحتو بنیتادین در خاورمیاگته
مخالفت کنن  ،چراکه هر گوگه تغییری در گظم سیاسی منطقهای میتواگ گفوذ و ق رت منطقهای
عربستا سعودی را تحت الشعاع قرار ده  .در بع داخلی گیز با وجود نگلته جامعته عربستتا
بسیاری از عوامل مورد گیاز برای تحو سیاسی را دارد و به رغم شللگیری برخی جنبشهای
اعتراضی داخلی ،این کشور با گانرامیهای طتوالگیمت ت مواجته گشت ه استت .مستئله اصتلی
پژوهش حاضر که م گظر گویسن گا مقاله است ،بررسی سیاست داخلی عربستتا ستعودی و
چگوگگی کنش سرا ن سعود در قبا شللگیری هر گوگه تحو و کنش اجتماعی اعتراضتی
در این کشور است .بر این اساس ،گویسن گا در مقاله حاضر به این پرسش میپردازگ که نیتا
جنبشهای طبقه متوسط شهری گوظهور خواهن تواگست رژیتم گئوپاتریموگیتا ستعودی را بتا
بیثباتی و گاامنی مواجه سازگ ؟ در پاستخ متیتتوا گفتت رژیتم ن ستعود بتا بهترهگیتری از
استراتژی چهاروجهی سرکوب– توزیع منابع مالی -ابزارهای مذهبی و کنتر فضای مجازی در
قبا این جنبشها ،ح اقل در کوتاه و میا مت ت ،تواگتایی تأثیرگتذاری و کنتتر جنتبشهتای
اجتماعی و تعویق هر گوگه تحوالت رادیلا را در جامعه عربستا دارد ،امتا ایتن تتوا منت ی
مملن است در بلن م ت با چالش مواجه شتود ،چراکته بتا توجته بته شتللگیتری تحتوالت
اجتماعی و کاهش توا اقتصتادی گاشتی از گتزو گستترده قیمتت گفتت دولتمتردا ستعودی
گمیتواگن در درازم ت به خوبی این استراتژی را به کتار گیرگت  .همچنتین بته ستبب نگتاهی
روزافزو جامعه ،تواگمن سازی گیروهای اجتماعی در عصتر اطالعتات و پیوگت جامعته مت گی
عربستا با جامعه م گی جهاگی ،این جنبشها خواهن تواگست ضتمن تأثیرگتذاری گستترده در
جامعه عربستا  ،ثبات رژیم سعودی را در بلن م ت با چالش ج ی مواجه کنن .
این مسئله و پرسش را میتوا در قالب گظریه دولتهتای گئوپاتریموگیتا متورد بررستی و
کنلاش قرارداد .این بررسی بر اساس شواه موجود ،مواضع و سخنا مقامات رسمی عربستا
سعودی و اق امات معترضین در این کشور و بر اساس منابع رسمی منتشرش ه اگجام میشود.
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در خصوص چگوگگی واکنش گظامهای گئوپاتریموگیا در قبا جنبشهای اعتراضی تحقیق
گستردهای صورت گگرفته و اکثریت قریب بته اتفتا منتابع فارستی و التتین بته ویژگتیهتا و
مشخصههای ساختاری گظامهای گئوپاتریموگیا پرداختهاگ  .در ایتن حتوزه متیتتوا بته مقالته
«دولتهای گئوپاتریموگیا و اگقالبهای عربی» گوشتته مهت ی رهبتری در فصتلنامه اطالعتات
سیاسی -اقتصادی که در سا  49۹4منتشر ش ه اشاره کرد که گویسن ه در ن ضمن گگاه کتال
به اگقالبهای خاورمیاگه به بررسی گظامهای پاتریموگیا و علتل وقتوع اگقتالب در کشتورهای
عربی پرداخته است (رهبری.)49۹4،

همچنین ،نگ ره باگک و توماس ریچتر در مقالهای تحت عنوا گظامهتای گئوپاتریموگیتا در
خاورمیاگه و شما نفریقا :بازبینی ،شرایط و مفاهیم و گظامهای جایگزین که در ستا  0۷4۷در
مؤسسه مطالعات منطقهای و جهاگی به چاپ رسی ه ،تنهتا بته بررستی ویژگتیهتا و خصتایص
گظامهای سلطاگی و اگواع ن پرداخته و معتق گ مهمتترین رستالت ایتن گظتامهتا حفتو وضتع
موجود و کنتر گظام است و گظامهای گئوپاتریموگیا از ابزارهای مالی و سرکوب در این مسیر
استفاده میگماین ( .)Bank & Richter: 2010با توجه به نگله اکثریت قریب به اتفا منتابع بته
بررسی سیاست خارجی عربستا در قبا تحوالت جهتا عترب پرداختتهاگت و کمتتر مبحت
امنیت داخلی عربستا و چگوگگی واکنش گظام گوپاتریموگیتا ستعودی در قبتا جنتبشهتای
اعتراضی را مورد توجه قرار میدهن ؛ در این پژوهش ضمن بررستی زمینتههتای شتللگیتری
اعترا

های اجتماعی در جامعه عربستا  ،بته بررستی گتروههتا و جریتا هتای تأثیرگتذار در

تحوالت داخلی این کشور و همچنین استراتژی دولتمردا سعودی در قبا ن ها میپردازیم.

الف .چارچوب نظری
به منظور بررسی و شناخت مناسبتر و باکیفیت پ یت ههتا و تحتوالت ،استتفاده از چتارچوب
گظری مناسب که به تجزیه و تحلیل مسائل مطرح در این عرصه کمتک کنت  ،ضتروری استت.
برای بررسی واکنش دولتهای گئوپاتریموگیا در قبا جنبشها و اعترا

های اجتمتاعی ابتت ا

میبایست به تبیین خصوصیات و ویژگتیهتای گظتامهتای پ رستاالر پرداختت .داگشتمن ا و
محققین علوم سیاسی که حوزه مطالعاتی خود را معطتو

بته کشتورهای خاورمیاگته و شتما
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نفریقا گمودهاگ  ،عم تاً بر استب ادیبود حاکمیت کشورهای عرب منطقه -جتز لبنتا – تأکیت
میکنن  .در تحقیقاتی که از سا  4۹۰۷به بع در خصوص سیاست و حلومتت در خاورمیاگته
اگجام ش ه ،گئوپاتریموگیالیسم به عنوا سیستم حلتومتی استتب ادی سلستلهمراتبتی و شتبلهای
مبتنی بر روابط شخصی شناخته متیشتود ( .)Bank & Richter, 2010: 2شتللگیتری مفهتوم
گظامهای پاتریموگیا توسط ماکس وبر و در سا  4۹۶۱صورت پذیرفت .وی به منظور ترستیم
اشلا سنتی سلطه و ق رت سیاسی از مفهوم پاتریموگیالیسم استفاده کرد ،اما برای گخستین بتار
اصطالح گئوپاتریموگیالیسم توسط اشتات در سا  4۹۰9به کار گرفته ش ه و وارد ادبیات روابط
بینالملل گردی ( .)O’Neil, 2007:1پس از جنگ جهاگی دوم ،تع ادی از شارحا گظرات وبر،
همچو خوا لینز ،هوشتنگ شتهابی ،جیمتز بیتل ،راینهتارد بنت یلس ،احمت اشتر  ،جتک
گل ستو و بریا ترگر ،در ادامه سنت وبری و در هماهنگکرد گظرات او با شرایط کشورهای
نسیایی و نمریلای التین ،تالش قابل توجهی اگجام دادگ (ازغن ی .)0۰ :49۱1 ،با وجود نگلته
گظام های پاتریموگیا و گئوپاتریموگیا از گظر منابع و چارچوبهای اعما ق رت شباهتهتای
فراواگی دارگ  ،اما بسیاری از پژوهشگرا و صاحبگظرا تمایزاتی را میا ایتن دو گتوع گظتام
سیاسی قائل ش هاگ  .خوا لینز که یلی از شارحا و گظریهپردازا اصلی گظامهتای پ رستاالر
است ،در تبیین گظامهای گئوپاتریموگیا به مناسبات م ر اشاره میکن و معتق است با وجتود
نگله در اکثر گظامهای گئوپاتریموگیا عناوین رستمی و گهادهتای بتهظتاهر دموکراتیتک برقترار
هستن  ،اما ق رت اصلی کماکا در اختیار طبقه حاکم باقی میماگ  .گظام اقتصادی در ایتن گتوع
کشورها گامشخص و پایگاه اجتماعی که طبقه حاکم میتواگ بر ن تلیته کنت بستیار محت ود
است .از طر

دیگر ،ساختار دروگی گظتامهتای گئوپاتریموگیتا نمیتزهای از خویشتاوگ پروری،

رفیقبازی ،اعطای پاداش و امتیازات برای جلب وفاداری است و به منظور نگله بتواگن در برابر
هر گوگه نسیبپذیری در قبا گیروهای اجتماعی داخلی و ته ی های ختارجی مصتو بماگنت ،
مجبور به اتلا به گیروهای خارجی میباشن (شهابی و لینز .)09 :49۱۷ ،بررسی مناسبات حاکم
بر گظام سیاسی عربستا سعودی به خوبی مبین ویژگیهای ستاختاری متورد گظتر ختوا لینتز
است ،به طوری که این کشور به منظور کاهش نسیبپذیری در برابر هرگوگه ته یت داخلتی و
منطقهای از غرب و به خصوص ایاالت متح ه به منظور کسب مشروعیت و حفو ق رت بهتره

جنبشهای اعتراضی و آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی ــــــــــــــــــــ 868

برده است .هشام شرابی گیز در کتاب پ رساالری ج ی ضمن نگله دولتهای موجود در جها
عرب را «پ رساالری ج ی » میگام  ،معتق است اعتراب پتس از نشتنایی بتا غترب و تجربته
استعمار ،از وضعِ سنتی خویش خارج ش هاگ و در گتیجه ،گمیتواگن غرب و لوازم زگت گی در
عصر ج ی و به طتور کلتی ،گستبت ختویش بتا م رگیتته را گادیت ه بگیرگت  .از ستوی دیگتر،
گمیتواگن دولت م ر و لوازم ن را درك کرده و ن را در جامعه ختویش تأستیس و تحلتیم
کنن  .بنابراین ،ذهنیتی دوپاره به وجود نم ه که در ن دستگاهها و املاگات عصرِ م ر در کنتار
پ رساالری یادگار حلومتهای دورا گذشته و عصرِ استب اد پادشاهی ،به حیات خویش ادامه
میدهن  .این همزیستی را بای گوعی التقاط داگست که طبعاً در ن گه ستنت بته معنتای واقعتی
حضور دارد و گه م رگیته در معنای حقیقی و اصیلِ ن  .در مجموع ،ویژگیهای اینگوگه گظامها
عبارتاگ از  .4شخصیبود ق رت .0 ،سطح پایین گهادمن ی سیاسی .9 ،اگحصتار سیاستی.۴ ،
غیر رسمیت .1 ،شبله خاصهبخشی  .۶اتلا به ارتش و گیروهتای امنیتتی .۰ ،دیتوا ستاالری.۱ ،
ترویج سیاست تفرقهاگ ازی و ایجاد تتنش میتا طرفت ارا و مخالفتا  .۹ ،ارتبتاط ظتاهری بتا
مذهب و مراجع مذهبی برای کستب مشتروعیت (شترابی .)11 :49۱۷ ،بته منظتور درك نگچته
گظام های گئوپاتریموگیا را در برابر هر گوگه اگقالب و تحو اجتماعی سریع بیمه میکن  ،بایت
به چهار ویژگی بارز اینگوگه گظامها اشاره گماییم.
مشخصه گخست ،شخصیگرایی در اعما ق رت است ،ب ین معنا که در اینگوگه گظتامهتا
حلومت و ق رت امری فردی و متعلق به خاگ ا حاکم استت و بتر ایتن استاس ،عامته متردم
سهمی از مشارکت سیاسی و اعما و کنتر ق رت گ ارگ و از عرصته سیاستی کنتار گذاشتته
میشوگ  .همچنین ،به منظور نگله بتواگن گیروهای مخالف را راضی گگه داشته و کنتر گماینت ،
تنها به گقشنفرینی مح ود گروههای مخالف رضایت میدهن  .اگرچه بر اساس تجربه تتاریخی
در اینگوگه حلومتها این مشارکت مح ود گیز معطو

به زماگی است که دستتگاه حتاکمِ در

موضع ضعف قرارگرفته و به محض نگله بتواگ دوباره چتر قت رت ختود را بتر تمتام جامعته
بگستراگ مبادرت به سرکوب گیروهای مخالف میپردازد.
شناسه دوم ن است که رقابت سیاسی و گتردش گخبگتا در ایتن گتوع کشتورها تنهتا در
صورتی وجود دارد که در راستای منافع خاگ ا حاکم باش و اقت ار شتخص حتاکم را ته یت
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گلن  .وجود گهادهای دملراتیتک و احتزاب گیتز کتارویژه مشخصتی دارد و حضتور ن هتا در
اگتخابات گیز با گتایج کامل مشخص و از پیش تعیتینشت ه همتراه استت .دلیتل ایتن مشتارکت
مهن سیش ه ن است کته حتاکم گئوپاتریموگیتا بترای تت اوم قت رت ختود بته منتابع متالی،
بوروکراتیک و گظامی گیازمن است .بر این استاس ،الیگارشتی زمتیندار ،سترمایهدارا ج یت ،
متخصصا ج ی و بوروکراتها و گخبگا گظامی ،گروههایی هستن کته در ایتن چرخته وارد
میشوگ و شخص حاکم برای حفو موقعیت باالدست خود در برابر ن هتا مبتادرت بته ایجتاد
تفرقه و شلا

در میا ن ها میکن و منافع خود را به واسطه میاگجیگری میا ن ها پیگیتری

میگمای (پورسعی .)4۶۱ :49۹۷ ،
شناسه سوم به تالش گسترده این گوع گظامها در پیگیری سیاست رشت اقتصتادی مربتوط
میشود .این سیاست با ه

گسترش بوروکراسی ،م ر سازی ارتش و زیرساختهای گظامی

و افزایش توا من ی مالی دولت به منظور کنتر بیشتر جامعه و با ه

ایجاد پیروا و حتامی

در میتا گخبگتتا صتتورت متیپتتذیرد ،چراکتته از گگتتاه ایتن گظتتامهتتا ،رفتتاه گستتبی متیتواگت
غیرسیاسیبود جامعه را تضمین کرده و ت اوم ببخش  .جامعه غیرسیاسی متیتواگت بته عنتوا
بزرگترین تضمین در ت اوم ق رت حاکم در گظامهای گئوپاتریموگیا تبیین شود.
شناسه چهارم به وابستگی این گظامها به حمایت خارجی مربوط میشتود ،بت ین معنتا کته
گظامهای مذکور با استفاده از حمایتهای گظامی و مالی تا ح زیادی شخص حاکم را در برابر
هر گوگه تحرکی از طر

جامعه و حتی گخبگا و کودتاهای احتمالی ارتش مصو میستازد و

منجر به تقویت جایگاه سیاسی و اجتماعی حاکم میشود (پورستعی  .)4۶۹ :49۹۷ ،گظتامهتای
گئوپاتریموگی تا بتته منظتتور جلتتوگیری از هتتر گتتوع تحتتو و جنتتبش اجتمتتاعی بتته دو ابتتزار
مشروعیتبخشی مبتنی بر وفاداری سنتی (خاگواده و متذهب) و اختصتاص و توزیتع گستترده
پاداش و بستههای مالی روی مینورگ (.)Bank & Richter, 2010: 6

ب .رژیم آل سعود به مثابه نظام سیاسی نئوپاتریمونیال
بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه عربستا گشاگگر ن است که گظام سیاسی در ایتن
کشور مبتنی بر ارزش های غیر دملراتیتک استت .از طتر

دیگتر قبیلتهمحتور بتود بافتت
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اجتماعی در عربستا  ،پذیرش گوع خاص سیستم سیاسی که در ن یک خاگ ا بر کل کشور
حلومت میکن را نسا تر کرده است .به منظور تبیین چرایتی و فهتم سیاستت عربستتا در
قبا جنبش های اجتماعی میبایست مباگی و بنیا های فلری حلومت در عربستتا را متورد
بررسی قرار داد .برای این منظور میتوا چهار پایه و مبنا را برای سیستم حلومتی عربستتا
ذکر کرد:

 .8وابستگی به نظام جهانی و قدرتهای مسلط (به ویژه آمریکا)
کشورهای عرب خاورمیاگه که عم تاً گفتخیز و دارای اقتصاد تکمحصولی میباشن  ،به دلیتل
گظامهتای سیاستی غیردملراتیتک و اقت ارگرایاگته بته اگحتا مختلتف ،وابستتگی شت ی ی بته
کشورهای غربی دارگ  .پری اگ رسو متفلر چپگرای غرب در تبیین وضتعیت ایتن کشتورها
معتق است وابستگی مستمر به سیستم امپراتوری نمریلتا یلتی از دو خصوصتیت اصتلی ایتن
کشورهاست .این کشورها در اکثر زمینهها به خصوص در زمینه خری تسلیحات گظامی ،وابسته
به ایاالت متح ه هستن و این وابستگی ،پس از جنگ او خلیج فارس ،ابعاد گستردهتتری گیتز
یافته است (قاسمی .)۴۷ :49۹4 ،عربستا سعودی هم به واسطه سیستم سیاسی استب ادی ختود
گیازمن کسب مشروعیت بینالمللی به خصوص از جاگب ایاالت متح ه است.

 .1اتکا به نیروی نظامی و قوه قهریه
گبود مشروعیت داخلی و ترس دائمی از ایجاد گارضتایتیهتای اجتمتاعی ،کشتورهای عربتی را
وادار به ق رتمن سازی ارتش گموده و این مسئله سبب ش ه گیروهای گظامی در این کشتورها از
گفوذ و ق رت باالیی برخوردار شوگ  .از طر

دیگر ،در کنار ارتش میبایست به دیگتر گهادهتا

گظیر پلیس و ارگا های اطالعاتی اشاره کترد .در حلومتتهتای گئوپاتریموگیتا ستازما هتای
اطالعاتی جز کارنم ترین دستگاههای حلومتی به حساب مینین که خودسراگه شتهروگ ا را
دستگیر و معترضین به صورت گسترده سرکوب میکنن (قاسمی.)۴4 :49۹4 ،
عربستا سعودی بترای نگلته بتواگت از گستترش اعتترا

هتای داخلتی در کشتور ختود

جلوگیری کن  ،در کنار استتفاده از بستتههتای اقتصتادی و شتبلههتای حمتایتی بترای کنتتر
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اعترا

ها ،اق ام به ق رتمن سازی ارتش گموده تا بتواگت در مواقتع ضتروری از ظرفیتت ایتن

بخش گیز استفاده کن  .همچنین ،برای حفو امنیت خاگ ا ن سعود ،گیرویی تحت عنوا گتارد
ملی ایجاد ش ه و یلی از اعضای خاگ ا سلطنتی ریاست ن را بر عه ه دارد .از طتر

دیگتر،

در مواقع ایجاد بحرا و شللگیری هر گوگه جنبش اعتراضی ،گیروهتای امنیتتی وزارت کشتور
به عنوا ململ این گارد ایفای گقش میکنن (.)Mabon, 2012: 542

 .1پیروان یا مشتریان حکومت
راگتیربود ساختار اقتصادی کشورهای عربی ،ضتمن نگلته ثتروت بتیدردستر و مستتقیمی را
گصیب حاکما این حلومتها متیکنت  ،باعت

شتللگیتری گیروهتای وفتادار در درو ایتن

حلومتها ش ه است .این مسئله در خصوص کشورهای گفتی و کتمجمعیتت حاشتیه جنتوبی
خلیج فارس ،به خصوص عربستا و کویت صاد است .هنگامی کته ایتن گتوع بتاجدهتی بتا
دموکراسی همراه شود ،وضعیتی را موجب میشتود کته در ادبیتات سیاستی بته حمایتتگتری
معرو

است .همچنین ،وجود ساخت قبیلهای کشورهای عربی باع

میشتود بتا تتوافقی کته

میا سرا حلومت و سرا طوایف صورت میپتذیرد ،ایتن قبایتل تحتت زعامتت و اطاعتت
حاکما درنین  .در مقابل ،سرا طوایف گیز در شرایط بحراگی اق ام به مشتروعیتزایتی بترای
گظام سیاسی حاکم میگماین (قاسمی .)۴9 :49۹4 ،با توجته بته منطبتقبتود ستاختار و بافتت
اجتماعی عربستا  ،دولتمردا سعودی گیز با پیگیری این راهبرد تواگستن با همراهی قبایل گتام
مهمی در راستای ثبات رژیم سعودی به خصتوص در زمتا شتللگیتری تجمعتات اعتراضتی
بردارگ  .پشتواگه ارزی گسترده دولت عربستا که ماحصل فروش گستترده گفتت در ستا هتای
گذشته است ،این املا را در اختیار دولتمردا سعودی قرار داده تا بتا استتفاده از ایتن حربته
بتواگن همراهی بلن م ت برخی قبایل را با خود داشته باشن  .این موضتوع گته تنهتا در عرصته
داخلی بلله در سیاست منطقهای عربستا گیز اثرگذار بوده است ،ب ین معنا که دولت عربستتا
تواگسته با استفاده از راهبرد چک سفی امضتا ،برختی از سیاستتهتای منطقتهای ختود را گیتز
پیگیری گمای  .از این رو ،تا زماگی که ایتن راهبترد وجتود دارد ،ستخت بتتوا از شتللگیتری
تحوالت گسترده و ساختاری در این کشور سخن به میا نورد.
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 .9شخصیگرایی
گظامهای گئوپاتریموگیتا  ،دولتتهتای گستبتاً مت ر شت های هستتن کته در ن هتا حلومتت
بوروکراتیک و حزبی تنها در ظاهر وجود دارد ،اما در اساس ،فردی ق رتمنت از طریتق یتک
گظام گسترده حمایت شخصی بر جامعه حلومت میکن  .در این دولتت هتا ،اگرچته مملتن
است گهادهای گظام های دموکراتیک از قبیل مجلس ،احزاب ،روزگامه هتا و قتواگین اساستی و
اگتخابات وجود داشته باش  ،اما در عمل تنهتا در صتورتی اثتربخش هستتن کته بتر ختال
تصمیمات و منافع هیئت حاکمه عمل گلنن  .برخی از حلومت های منطقه خلیج فتارس ،بته
ویژه عربستا سعودی گیز دارای چنین شرایطی میباشن  ،بت ین معنتا کته اگرچته در ظتاهر
حلومت های م ر هستن  ،اما در عمل به وسیله یک فرد ق رتمن کنتر میشوگ (رهبتری،
 .)09 :49۹4با بررسی ساختاری حلومت عربستا به خوبی میتوا مجموعته ویژگتیهتای
فو را در گظام سیاسی و اجتماعی این کشور یافت .این کشور که به شت ت بته مشتروعیت
خارجی گاشی از حمایت های غرب و نمریلا وابسته است ،از این طریتق تواگستته بتا تجهیتز
گیروهای امنیتی و ارتش و همچنین همراهی پیروا داخلی کته از طریتق مستائل عقیت تی و
مالی در سنگر حلومت ن سعود قرار گرفتهاگ  ،در مقابتل معترضتین ایستتادگی کنت و بته
ش ت ن ها را سرکوب گمای  ،مسئله ای که گه تنها در کوتتاه مت ت ،بللته در بلن مت ت گیتز
میتواگ مورد استفاده ن سعود قرار گیرد.
از گگاه تحلیلگرا سیاسی ،جنبش اجتماعی یلتی از اگتواع رفتارهتای اجتمتاعی استت کته از
روابط متقابل میا افراد در درو یک جامعه گاشی میشود .رفتار جمعی ،پاسخ ع های از متردم
گسبت به وضعیت یا مسئله خاص است .جنبش اجتماعی ،رفتاری اجتماعی استت کته در حت
وسط میا رفتار بوروکراتیک و رفتار اگقالبی قرار دارد؛ با این ویژگتی کته از اولتی کمتتر و از
دومی بیشتر سازما دهی ش ه است و مردم از طریق ن در پی ه

یا اه افی هستتن  .بیشتتر

پژوهشگراگی که جنبشهای اجتماعی را بررسی کردهاگ ایتن جنتبشهتا را گتروههتای عمتل
هماهنگ و سازما یافته کته دارای ارزشهتای مشتترك بتوده و ه فشتا ایجتاد دگرگتوگی یتا
مقاومت در برابر دگرگوگی در گهادهای اجتماعی یا در گظم اجتماعی استت تعریتف کتردهاگت .
جنبشهای اجتماعی و سیاسی معموالً میکوشن گهادهای موجود را با استفاده از وستایلی غیتر
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از شیوههای گهادیش ه یا مت او دگرگو سازگ « .بته طتور کلتی متیتتوا شتیوههتای عمتل
جنبشهای اجتماعی را به دو دسته تقسیم کرد:
 .4شیوههای خشن ماگن اعترا

های خودجوش گاگهاگی ،تظتاهرات خیابتاگی کته معمتوالً

همراه با برخورد با پلیس است ،نشوب ،بمبگذاری و تروریسم.
 .0شتتیوههتتای غیرخشتتن ،ماگنتت تظتتاهرات نرام خیابتتاگی یتتا شتترکت در اجتماعتتات و
گردهماییهای سیاسی و اجتماعی ،اعتصاب و تحریم» (ابوالحسنی .)4 :49۱۹ ،تحوالت داخلی
و جنبش اعتراضی که بع از سا  0۷44در عربستا رخ داد ،گشتا متیدهت معترضتا از دو
شیوه مذکور در مخالفت با حلومت سعودی بهره گرفتن  ،اما دولتمردا ستعودی تواگستتن بتا
استفاده از شیوههای امنیتی که در ادامه ب ا میپردازیم ،تحوالت اجتماعی و جنتبش اعتراضتی
در این کشور را کنتر کرده و ن را برای م تی گامعلوم به عقب بین ازگ .

ج .زمینههای شکلگیری اعتراضهای داخلی در عربستان
حلومت عربستا بنا بر ماهیت ن  ،حلومتی پادشاهی است و ساختار ق رت در ن به گوگتهای
است که همه چیز به خاگ ا سعودی ختم میشود .دولت برای حفو ق رت به ترکیبتی از زور
و گهادهای اداری ماگن گارد ملی و بوروکراسی متلی است .به عالوه ،عنصر کلی ی در فرمتو
سیاسی این دولت عبارت است از مشروعیت خاگ ا حتاکم کته مبتنتی بتر میتران فرهنگتی و
سنت تاریخی است .این مشروعیت مبتنی بر اقت ار ،با دسترسی به ثروت گفت تقویتت شت ه و
در گتیجه ،دولت تواگسته از این طریتق از تقاضتاهای اجتمتاعی بترای اگجتام تغییترات سیاستی
ساختاری چشم پوشی کن (کرمی .)۱4 :49۹۷ ،ساختار سیاسی و اجتمتاعی عربستتا گتواگستته
خود را متناسب با تحوالت ج ی تطبیق ده  .گظام حلومتی عربستتا مطتابق بتا ستاختارهای
سنتی و ابت ائی حلومتداری است و قاگو اساسی ،هیئت وزیرا و مجلس بته معنتای واقعتی
وجتود گت ارد و از طتتر

دیگتتر نزادی مطبوعتتات ،نزادی بیتا  ،عت الت سیاستی و اگتخابتتات

دموکراتیک و  ...در جامعه سیاسی عربستا قابل مشاه ه گیست (عباستی .)0۶ :49۹۷ ،بتر ایتن
اساس ،کنتر  ،گظارت و پاسخگویی در گظام سیاسی عربستا مفهومی گ ارد و تنها عقالگیتت و
خواست پادشاه است که تعیینکنن ه چگوگگی توزیع منتابع و شتیوه حلومتت در ایتن کشتور
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است .از طر

دیگر ،پستها و مقامات کشوری صرفاً در اختیار شاهزادگا خاگ ا ن ستعود

قرار دارد و به گ رت میتوا افرادی را یافتت کته ختارج از ایتن خاگت ا تواگستته باشتن بته
پست های سیاسی و امنیتی دست یابن  .در این کشور ،احزاب حق فعالیت گ ارگ و شتهروگ ا
گهتنها حق مشارکت در عرصه سیاسی را گ ارگ  ،بلله بستیاری از گتروههتا و شتهروگ ا گظیتر
زگا و شیعیا از حقو اجتماعی خود گیز محروم هستن و همواره مورد تبعیض واقع میشوگ
(اس ی .)۴94 :49۹4 ،عالوه بر ویژگیهای ساختاری ،عربستا بتا مجموعتهای از چتالشهتای
داخلی به شرح ذیل روبهروست که میتواگن زمینهساز بتروز گارضتایتی در ب گته اجتمتاعی بته
ویژه در میا طبقه متوسط گوظهور شهری در این کشور شوگ :

 .8سیاسی
در عربستا سعودی ،مفهوم دولت تفاوت خاصی با مفهوم ن در روابط بتینالملتل دارد و دولتت
در این کشور بازتابدهن ه تنوع مح وده جغرافیایی است .به همین دلیل است کته ملتیگرایتی و
سرمایهداری تا کنو گتواگسته دگرگوگیهایی را در این محیط بسته تحقق بخشت (عباستی:49۹۷ ،
 .)۴۰گبود فضای دملراتیک در این کشور ،چالش ج ی محستوب متیشتود ،بته طتوری کته در
رتبتتهبن ت یای کتته اکوگومیستتت در ستتا  0۷44در خصتتوص کشتتورهای دارای شتتاخصهتتای
دموکراسی اگجام داد ،عربستا در رتبه  4۶4قرار گرفت که گمایاگگر وضعیت نشفته دموکراستی در
این کشور است .مجلس ،اگتخابات و احزاب در روش حلومت ستعودی جتایی گ ارگت و قتوای
سهگاگه مستقیماً زیر گظر گهاد «پادشاهی» قرار میگیرگ  .این شلل حلومت دیوار بزرگی را بترای
ارتباط این کشور با سایر کشورها ایجاد کرده است .کشورهای غربی تا جایی که املا دارد بترای
منافع خود به ارتباط تجاری با عربستتا متیپردازگت و دربتاره شتلل حلومتت و دملراستی در
عربستا سلوت میکنن  .این در حالی است که فساد و فق ا سازوکارهای مناسب بترای توزیتع
درنم و ایجاد رفاه عمومی گیز بسیاری از قشرهای کمدرنم را در جامعه عربستا نزار متیدهت .
در مجموع ،به رغم نمارهای خیرهکنن ه دولتی ،مسائل و معضالت اقتصادی که از ستوی اکثریتت
شهروگ ا عربستاگی احساس میشود ،قابل توجه است .از این رو ،با توجه به بالفعلبود بسیاری
از چالشهای متفاوت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،بستر شللگیتری اعتترا

هتای مردمتی در
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میا شهروگ ا عربستاگی مهیاست و در همین بستر بود کته ایت ههتایی همچتو رفتع تبعتیض و
مح ودیتها ،حذ

فساد و ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی برای همه و نزادیهای اجتمتاعی در

پی بهار عربی ،از سوی زگا  ،شیعیا و جواگا عربستاگی مطرح ش (اس ی.)۴9۴ :49۹4 ،

 .1جانشینی و جنگ قدرت میان شاهزادگان
گهادینهکرد روگ های جاگشینی نشلارترین ته ی اتحاد گخبگا در جامعه عربستا بته شتمار
میرود ،چراکه از زما مرگ ابن سعود ،واگرایی خاگواده سلطنتی گشاگههای بحرا جاگشینی در
این پادشاهی گمایا ش ه است .از طر

دیگتر ،کهتنستالی فرزگت ا ن ستعود ،هشت ارها در

خصوص کشملشهای جاگشینی را در این کشور ج یتر کرده است .مشخصگش

معیارهای

مشروع و رویههای اگتقا ق رت ،شترایط را بترای گستترش روگت منازعتات دروگتی خاگت ا
سلطنتی افزایش داده (استنسلی ،)4۹4 :49۹9 ،به طوریکه خال المائین سردبیر روزگامه گتازت
در مقالهای عنوا کرد که هیچ چارهای برای جلتوگیری از جنتگ قت رت در خصتوص مستئله
جاگشینی وجود گ ارد مگر اینله هنگام برخورد با این مسئله با شفافیت برختورد شتود .اگرچته
خاگ ا سلطنتی عربستا منلر بروز و وجود هر گوگه جنتگ قت رت بتین فرزگت ا عبت العزیز
است ،اما تحلیلگرا حوزه عربستا بر این باورگ که برخی از اعضا خاگ ا ستلطنتی از زد و
بن های سیاسی و به حاشیه راگ هش

خود در این خصوص بتهشت ت گگترا هستتن  .مستئله

مهمی که بهش ت بر گگراگی مقامتات ستعودی در خصتوص نینت ه ایتن پادشتاهی متیافزایت
( .)MEMO, 2014: 2این مسئله بیش از هر چیز خود را در خصوص تحوالت ج ی عربستا
گشا داد ،به طوری که بع از روی کار نم

ملک سلما  ،وی محم بن گایف بتن عبت العزیز

را به عنوا ولیعه گخست و وزیر کشور و همچنین فرزگ ش محم بن سلما بتن عبت العزیز
را به عنوا ولیعه دوم و وزیر دفاع منصوب کرده است .با توجه به رقابتی که میا ایتن دو در
کسب پادشاهی ن سعود بع از ملک سلما وجود دارد ،برخی از تحلیلگترا حتوادن اخیتر
مله و منا را گاشی از این جنگ ق رت میداگن  ،چراکه گمایش ضعف وزارت حج که زیر گظتر
وزیر کشور است میتواگ دلیل خوبی بر بیکفایتی وی و افزایش ق رت محم بن سلما باش
( .)Batrawi, 2015: 3گاردین گیز اخیراً دو گامه از شاهزادههای گاشناس سعودی منتشر کرده که
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در میا خاگ ا سلطنتی دست به دست ش ه و در ن درخواست اگجتام کودتتای داخلتی علیته
ملک سلما مطرح ش ه است .در این گامهها نم ه که ملک سلما بته همتراه فرزگت ستیستاله
خود سیاست های خطرگاکی را در پیشگرفته و در حا تخریتب سیاستی ،اقتصتادی و گظتامی
عربستا سعودی میباشن  .در این گامه ذکرش ه که درخواست شاهزادگا معتر

برای تغییتر

در حلومت سعودی گه تنها با حمایت روزافزوگی در میا خاگ ا سلطنتی مواجه ش ه ،بلله از
حمایت عامه مردم گیز برخوردار است (.)Hannah, 2015: 8

 .1اقتصادی
در عرصه اقتصادی گیز عربستا برغم دارابود درنم های گفتی و تتالش بترای متنتوعستازی
اقتصادی با چالش اقتصاد تکمحصولی مبتنی بر گفت و صنعت پتروشتیمی و همچنتین ته یت
گاشی از جایگزینی اگرژیهای گو به جای سوختهای فسیلی روبهروست .ع م توزیتع عادالگته
و مناسب درنم ها و ثروتهای اقتصادی و مواجهبود شهروگ ا بتا مشتلالت اقتصتادی گیتز
برای دولت چالشهایی را ایجاد میکن  .گرخ بیلاری باالی  9۷درص و قرارگرفتن بیش از 0۷
درص شهروگ ا زیر خط فقر در این خصوص قابلتوجه بوده و متیتواگت چتالش بزرگتی را
برای خاگ ا ن سعود فراهم گمای (اس ی .)۴99 :49۹4 ،تحتوالت ج یت بتازار گفتت عامتل
دیگری برای کاهش ق رت اقتصادی این کشور بوده است ،به طتوریکته بتا افتزایش تولیت و
عرضه گفت در بازار در گتیجه ورود تولی کنن گا نمریلایی ،عربستا سعودی گیز گهتنها تالشی
در جهت کاهش عرضه گ اشته ،بلله کماکا بر م ار استراتژی خود مبنی بر حفو میزا تولیت
با ه

خارجکرد رقبا حرکت میکن  .اصرار عربستا بر ع م کاهش تولی باع

ن شت تتا

این کشور با کسری ش ی بودجه در سا  0۷41مواجه شود ،چراکه بودجه ستاالگه ختود را در
سا  0۷41بر اساس گفت  ۹۷دالری بسته بود .این در حالی بود کته قیمتت گفتت بته کمتتر از
یکسوم مق ار تعیینش ه رستی  .از طتر

دیگتر ،هزینتههتای ستنگین جنتگ یمتن و خریت

مشروعیت مالی که بع از به ق رت رسی

ملک سلما صورت گرفت گیز بتر گابستاماگیهتای

اقتصادی عربستا افزوده است .در گتیجه ایتن واقعیتات ،اقتصتاد عربستتا بتا کستری بودجته
بیستدرص ی مواجه ش ه که میزا ن بیشتر از ص میلیارد دالر میشود و این موضوع ستبب
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ش ه دولتمردا این کشور مجبور شوگ با سرعتی زیاد از ذخایر عظتیم ارزی ختود برداشتت
کنن و در هر ماه دوازده میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را برداشت کرده و در شتش متاه او
 0۷41بیش از هفتاد میلیارد دالر از داراییهای خود در خارج را به فتروش برستاگن  .از طتر
دیگر ،با توجه به رش مصر

اگرژی در داخل عربستا  ،این کشور تا سا  0۷9۷به واردکننت ه

اگرژی تب یل خواه ش ( .)Hannah, 2015: 9دولتمردا سعودی بترای نگلته بتواگنت کستری
بودجه را جبرا کنن  ،عالوه بر حذ

یاراگه سوخت ،اق ام به اگتشار اورا قرضه ج ی گمتوده

و در کنار ن از صن و بتینالمللتی پتو گیتز درخواستت وام کتردهاگت  .در مقابتل ،صتن و
بینالمللی پو گیز عربستا را به اگجام برخی اصالحات و تقویت چتارچوب سیاستت متالی و
اعما مالیات های ج ی وادار کرد است .از طر

دیگر ،عربستا برای نگله در سا  0۷4۶گیز

با کسری بودجه ش ی مواجه گشود ،بودجته  0۷4۶را بتر استاس گفتت  0۹دالر در هتر بشتله
تنظیم کرده است ( .) www.oilprice.comبتا توجته بته نگلته استتفاده از منتابع متالی ،یلتی از
راهبردهای اصلی دولت عربستا در م یریت تحوالت داخلی است ،مقابله با کسری بودجه بته
واسطه کاهش هزینههای دولتی و اگجام برگامههای ریاضت اقتصادی و حذ

برخی یاراگهها ،به

معنای چشمپوشی دولتمردا سعودی از بخشی از ب گه جامعه است که به واستطه منتابع متالی
مشروعیت حاکمیت خاگ ا ن سعود را پذیرفتهاگ  .اگرچه عربستا از ذخایر ارزی باالیی بهره
میبرد و به گظر میرس در کوتاهم ت اقتصاد ن با بحترا جت ی مواجته گشتود ،امتا کستری
بودجه و کاهش توا اقتصادی عربستا در کنار موارد دیگری همچتو احتمتا بتروز بحترا
جاگشینی در خاگ ا ن سعود که به احتما فراوا بع از مرگ ملک سلما گمتود عینتیتتری
یاب  ،میتواگ زمینه مناسبی برای شللگیری دوباره اعترا

های داخلی در این کشور باش .

 .9اجتماعی
در عرصه اجتماعی گیز به رغم برخورداری گسبی شهروگ ا کشورهای عربتی حاشتیه خلتیج فتارس
ماگن امارات متح ه عربی و قطر ،شهروگ ا عربستا سعودی در زمینه نزادیهتای اجتمتاعی گیتز بتا
مح ودیتهای ج ی روبهرو هستن  ،به خصوص جامعه زگا و شیعیا از بیشترین میتزا تبعتیض
رگج میبرگ که بیشترین این مح ودیتها به عرصههای سیاسی و اجتماعی گیز کشی ه شت ه استت.
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دولتتت عربستتتا دو مستتئله جنس تیت و متتذهب را بتته عنتتوا دو چتتالش اساس تی پ تیش رو دارد.
مح ودیتهایی که از تسلط وهابیت بر بسیاری از سازما ها و تشلیالت فرهنگی و اجتماعی گاشتی
میشود و به رغم تمایالت برخی شخصیتهتای متعتاد و اصتالحطلتب درو خاگت ا ستعودی،
علمای وهابی ماگع از تحقق هر رویلرد اصالحی میشوگ  .در عرصه مح ودیتهای زگتا  ،گ اشتتن
کارت شناسایی و هویتی مستقل تا سا های گذشته ،همچنین ممنوعیتت راگنت گی ،از تبعتیضهتای
بارز گسبت به این بخش از جامعه عربستا است .با این حا  ،به برخی گتابرابریهتا در عرصتههتای
حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی گیز میتوا اشاره کرد که فعتاال ز در ایتن کشتور پیگیتری
ن ها را در اولویت قرار دادهاگ  .زگا از فرصتهای نموزشی و شغلی برابر با مردا برختوردار گبتوده
و گیستن (اس ی .)۴99 :49۹4 ،از دیگر مطالبات اصلی گروههای دارای گترایش سیاستی در جامعته
عربستا  ،دگرگوگی اساسی در ساختار دولت از پادشاهی مطلقه به مشروطه پارلماگی است کته در ن
حقو و درخواستهای عموم مردم گیز لحاظ میشود .این طرح مستتلزم تبت یل شتورای مشتورتی
اگتصابی که از سا  4۹۹0نغاز به کارکرده به پارلما اگتختابی استت و در گهایتت منجتر بته اصتالح
قاگو اساسی به منظور ایجاد تفلیک سیاسی میا قوای حاکمیت میشتود .همچنتین ،مطالبته دیگتر
مخالفا و فعاال سیاسی ،تضمین حقو و نزادیهتای اساستی شتهروگ ا  ،رفتع فستاد و تبعتیض،
تع یل ساختار خاگ اگی و قبیلهای وزارتخاگههای اصلی تحت اداره شاهزادهها و افتزایش کارنمت ی
حاکمیت است ( .)Fretag, 2012: 23با توجه به اهمیتیافتن حقتو زگتا در جامعته امتروزی ایتن
مسئله در بلن م ت به عنوا بزرگترین چالش پادشاهی سعودی محسوب میشود.

د .تحوالت داخلی عربستان
استب ادیبود گظام سیاسی عربستا سعودی و فراهمگبود زمینتههتای حضتور و مشتارکت
مردم در عرصه های اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی زمینهساز بروز جنبش هتا و گارضتایتیهتای
اجتماعی در این کشور ش ه است .مجموعه این فشارهای داخلی و فتراهمگبتود بستترهای
دموکراسی در عربستا  ،سبب ش در مارس  0۷44خودسوزی مرد  ۶1ساله در استا جیتزا
(در گزدیلی مرز یمن) ،زمینهساز شروع علنی تحوالت در جامعه عربستا شود ،به طوری که
بع از این اتفا یک فراخوا فیسبوکی در تاریخ  44مارس  0۷44شلل گرفتت کته در ن
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ضمن اعالم این روز به عنوا روز خشم ،از معترضین خواست علیه رژیم سعودی تظاهرات
گماین (عباسی.)۶4 :49۹۷ ،
فنّاوریهای ج یت ارتبتاطی ماگنت فتیسبتوك و تتوییتر ،گقتش پررگگتی در ستاماگ هی بته
جنبش های اعتراضی دارگ  .این مسئله باع

ش دولتمردا سعودی تالش گستترده ای را در

کنتر و فیلترینگ فضای مجازی اگجتام دهنت  .بعت از سترکوب اعتترا

هتای روز خشتم،

معترضین مناطق سنیگشین عربستا گیز به طور م اوم در روزهای خاص در اطترا
کشور تجمع کرده و خواستار نزادی زگ اگیا سیاسی ش گ  .از طر
بیلار عربستاگی گیز در اطرا

وزارتخاگه های مرتبط ضمن اعترا

وزارت

دیگر ،فتار التحصتیال
بته وضتعیت اشتتغا در

این کشور خواستار اجرای وع ه های پادشاهی عربستا در خصوص بهبود وضعیت اشتتغا
ش گ  ،اما این اعترا

ها با سرکوب مواجه ش (.)Human Rights Watch, 2011

ه .جریانها و نیروهای اجتماعی معترض در عربستان
طبقه متوسط شهری در تمام جوامع به عنوا عناصر گفتمتا ستاز و عامتل تغییتر و اصتالحات
اجتماعی و اصلیترین حامیا جنبشهای اعتراضی محسوب میشوگ  .در طو یک دهه اخیتر
این طبقه مهمترین منتق حلومت عربستا سعودی بتوده کته در ب گته جریتا هتا و گیروهتای
اجتماعی معتر

در ایتن کشتور حضتور داشتتهاگت (.)Ménoret and al-Utaybi, 2009: 131

گسترش دامنه اعترا

های اجتماعی در عربستا باع

ش در کنار شیعیا و لیبرا ها ،گروهی

از داگشجویا سلفی با راهاگ ازی یتک وبستایت ،خواهتا اصتالحاتی در ستاختار حلتومتی
عربستا ماگن دموکراسی و احترام به حقو بشر شوگ که ایتن مستئله بته عنتوا اولتین گتام
همگامی معترضین در جامعه عربستا محسوب میشود.

 .8اهل سنت (سلفیه علمی -جهادی)
مقامات عربستا به دگبا ن اگ تا جنبشهای اعتراضی داخلی را مختص شیعیا داگسته و دیگر
اقشار به ویژه اهل تسنن را کامالً راضی گشا دهن  ،اما برنین تحوالت جامعه عربستا گشاگگر
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وجود اهل سنت گاراضی از سیاستهای خاگ ا ن سعود است ،بت ین معنتا کته ن هتا گیتز از
دستیابی به حقو کامل خود محروماگ میباشن و به این وضع اعترا

دارگ  .اگرچه ته ی و

ارعاب حلومت در میا سنیها مؤثر بوده و ن ها را از حضور درصحنه بازمیدارد ،امتا بعت از
گامگذاری روز  44مارس تحت عنتوا روز خشتم ،دو گتروه ستنی ستلفی مختالف حلومتت
عربستا یعنی جنبش اصالحات اسالمی ( )Miraو گروه تازهتأسیس امت ستنی از ن حمایتت
کردگ  .بع از روز خشم ،معترضین مناطق سنیگشین عربستا به طور م اوم در روزهای خاص
در اطرا

وزارت کشور تجمع کرده و خواستار نزادی زگ اگیا سیاسی ش گ و از سوی دیگر،

ضمن اعترا

به وضعیت اشتغا در این کشور خواستار اجرای وع ههای پادشتاهی عربستتا

در خصوص بهبود وضعیت اشتتغا بودگت ( .)Al-Rasheed, 2011: 517رژیتم گئوپاتریموگیتا
سعودی که گسبت به اگجام هر گوگه تغییرات ستاختاری در گهادهتای سیاستی ختود حساستیت
ویژهای دارد ،به ش ت در مقابل این درخواستها ایستادگی و ن ها را سرکوب کرد.

 .1شیعیان
شیعیا عربستا که بین  4۷تا  4۱درص از جمعیت این کشور را شتامل متیشتوگ  ،از بت و
تأسیس حلومت سعودی ،تحت فشارهای سیاسی -اجتماعی قرار گرفته و هیچ گوگه ابزاری
برای ورود به سلسله مراتب ق رت در اختیار گ ارگ (گتادری .)۱44-۱49 :49۱۱ ،شتیعیا در
شلل دهی و م یریت اعترا
این اعترا

ها در عربستا دارای گقش محوری و کاگوگی میباشن  ،چراکه

ها در مناطق شرقی به خاطر داشتن ریشه های قتومی ،گستترده تتر و پایت ارتر از

دیگر گروه های معتر

است و از این رو گمیتوا اگتظار داشت بر خال

داد برخی امتیازها یا با صر

سایر گروههتا بتا

حضور گیروهای گظامی پایا یاب  .مبارزات اجتماعی شتیعیا

سبب بروز گگراگیهای عم ه امنیتی برای مقامات سعودی میشتود ،بته طتوریکته در ستا
 0۷40با دستگیری روحاگی سرشناس و مبارز شیعه «شتیخ النمتر بتاقر النمتر» باعت

احیتای

گسترده جنبش های اعتراضی در عربستا ش  .سخنراگی وی در خطاب بته خاگت ا ستعودی
هم زما با مرگ گایف بن عب العزیز سبب دستگیری وی توسط وزارت کشور عربستتا شت
(اس ی .)۴9۱ :49۹4 ،در گهایت ،دولتمردا سعودی بترای نگلته بتواگنت حرکتت اعتراضتی
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شیعیا را مختل گماین  ،در تاریخ  40دیماه  49۹۴شتیخ گمتر و  ۴0تتن از مخالفتا دولتت
سعودی را اع ام کردگ  .این مسئله با واکنش ایرا مواجه و با تعر

به سفارت عربستا در

تهرا تنش های بین ایرا و عربستا به باالترین سطح خود در چن دهه گذشته رستی و در
گهایت منجر به قطع روابط دو کشور گردی ( .)Inboden, 2016: 2مهمترین مسئلهای که بای
در این خصوص ب ا اشاره کرد ،گحوه واکنش و جهتگیری دولت عربستا در قبا شیعیا
است .دولتمردا سعودی برای نگله بتواگن جنبش اعتراضی شتیعیا را راحتت تتر سترکوب
گماین  ،معترضین را خیاگت کار و وابسته به گظام شیعی ایرا معرفی میکنن  .حضور شتیعیا
در مناطق گفتخیز سبب ش ه حلام سعودی از تترس ته یت امنیتت رژیتم ،بتا متتهمکترد
شیعیا به دریافت حمایت از ایرا  ،به ش ت ن ها را سرکوب گماین  .اگرچته ملتک عبت ا
پادشاه گذشته عربستا تمهی اتی گظیر اعالم گفتگوی ملی و مجوز ورود شیعیا بته مجلتس
ملی این کشور را صادر کرد ،اما شیعیا هنوز جایگاه مناسبی در حلومت ن سعود گ ارگ و
از ن ها به عنوا مزدورا حلومت ایرا یاد میکنن  .با وجود تالش هتای صتورتگرفتته از
جاگب خاگ ا سلطنتی و استفاده توأما از سرکوب و مشتو هتای اقتصتادی ،شتیعیا ایتن
کشور به تظاهرات خود در این مناطق ادامه میدهن  ،بته طتوری کته در فوریته ستا 0۷44
درگیری گسترده ای میا گیروهای امنیتی و پلیس مذهبی عربستا و زائرین شتیعه در م ینته
رخ داد ( .)Guzansky, 2012: 2با توجه به ماهیت اسالمی که ن سعود برای دولت عربستا
قائل است ،این رژیم از فتوای علمای وهابی برای کنتر اعتترا
استفاده میگمای  ،به طوری که در جریا قیام تصر

هتا و سترکوب معترضتین

کعبه در سا  4۹۰۹گیز جهت استتفاده

از خشوگت علیه معترضین از این حربه استتفاده کترده بتود ( .)Mabon, 2012: 542مقامتات
عربستاگی معترضین شیعه را به عنوا ستو پنجم دشمن قلم اد میکنن که به دگبتا ایجتاد
گاامنی و تنش در عربستا میباشن و به همین بهاگته علیته نگتا از سیاستت سترکوب بهتره
میگیرگ  .اگرچه سیاست سرکوب و دستگیری معترضین شیعی در کوتاه م ت میتواگ متؤثر
باش  ،امّا در بلن م ت منجر به التهاب گسترده تری در این کشور میشود ،بته طتوری کته در
زما تشییع جنازه کشته ش گا تظاهرات منطقه شرقی ،هزارا گفر از جواگتا شتیعه مراستم
ت فین را به صحنه تظاهرات علیه ن سعود تب یل میکنن .
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 .1جامعه زنان
ازجمله محرومیت های اجتماعی زگا در عربستا ممنوعیت راگن گی ن هاست که در متواردی
موجب اعترا

های اجتماعی ش ه است .برای مثتا  ،در ژوئتن  0۷44منتا الشتریف از زگتا

عربستاگی فعا در زمینه حقو اجتماعی به کمک دوستاگش گروهتی ایجتاد کترد کته در ن از
تمام زگا عربستاگی خواست در  4۰ژوئن در خیابا های عربستا راگن گی کنن و بع از اعالم
این برگامه دو بار توسط گیروهای امنیتی عربستا بازداشت شت  .او هنگتام راگنت گی فیلمتی از
خود تهیه کرد و در یوتیوب در معر

دی همگا قرار داده بود تا از این طریتق بتواگت ستایر

زگا را به راگن گی تشویق کن  .نگچه باع

شگفتی در جامعه عربستا ش ه همراهی متردا در

این موضوع است ،بهطورکه ص ها مرد عربستاگی حاضر ش گ با زگتا همراهتی کننت و بترای
گرفتن حق راگن گی به زگا کمک گماین  .زگا عربستا عالوه بر حقتو اجتمتاعی از حقتو
سیاسی گیز محروماگ  ،بهگوگهای که برای گخستین بتار در تتاریخ عربستتا ستعودی و پتس از
اعترا

های گسترده اجتماعی ،زگا از حتق شترکت در اگتخابتات شتوراهای شتهر برختوردار

ش گ  .مجلس شورای عربستا در تاریخ  ۱ژوئن  0۷44با پیشنهاد اتخاذ تمتامی اقت امات الزم
برای مشارکت زگا به صورت رأیدهن ه و گته گتامزد در اگتخابتات شتوراهای شتهر و روستتا
موافقت کرد .این اق امات از بیم توسعه اعترا

ها و گارضایتی مردمی در ایتن کشتور صتورت

پذیرفته است (عباسی .)14 :49۹۷ ،زگا در مناطق شرقی گیز به صف مبارزا شتیعه پیوستته و
گسبت به وضعیت اسفناك زگ اگیا سیاسی اعترا

میکنن .

 .9جوانان و لیبرالها
در کنار سایر طبقات اجتماعی که علیه گظام عربستتا اقت ام بته برگتزاری تجمعتات اعتراضتی
میکنن  ،جواگا و لیبرا ها گیز با اگجام اق اماتی خواها اعما تغییر در جامعه عربستا هستن ،
به طوری که با شروع اعترا

های مجازی دو گروه اینترگتی به گامهای جنتبش جواگتا ملتی و

جنبش جواگا نزاد تشلیل دادگ  .این دو گروه خواستههای خود را بر نزادی ،مبارزه با فستاد و
بیع التی ،رفع بیلاری و نزادی زگ اگیا سیاسی متمرکز کردهاگ  .بع از ت ارك اعتترا

هتای

روز خشم ،مجموعهای از فعاال سیاسی در اق امی بتیستابقه ،تأستیس اولتین حتزب سیاستی
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پادشاهی عربستا را اعالم کردگ که این مسئله به ش ت با واکتنش گیروهتای امنیتتی ستعودی
مواجه ش ( .)Lacroix, 2011: 5جنبش اعتراضی این املا را در اختیار معترضتین عربستتاگی
قرارداد تا بتواگن فشار زیادی را بر دولتمردا این کشور وارد کنن  ،بته طتوری کته در فوریته
 0۷44جواگا عربستاگی طی دو کمپین مجزا خواستار اعمتا تغییترات در ایتن کشتور شت گ .
فعالین فضای مجازی به طور گسترده اق ام به اگتشار این کمپینها در فضای مجازی گمودگ که
به سرعت با ساگسور دولت عربستا مواجه ش  .اولتین درخواستت منتشتره کته تحتت عنتوا
«اعالمیهای برای اصالحات ملی» شناخته میش  ،خواستار برقراری سلطنت مشروطه در کشتور
عربستا بود که گویسن گا به همراه  ۴۷فعا اینترگتتی بته صتورت گستترده ن را در فضتای
مجازی منتشر گمودگ  .امضاکنن گا این کمپین طیف وسیعی از لیبرا ها تا اسالمگرایا معتت
را در برمیگرفت .این طومار ضمن درخواست برای پادشتاهی مشتروطه خواستتار اصتالحات
فوری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،قضایی و همچنین برقراری حاکمیت قاگو  ،حفاظت از
حقو م گی و توسعه عادالگه اقتصادی ،ریشهکنی فقر و فساد و اگتخابیبتود مجلتس شتورای
ملی در این کشور ش گ  .دومین کمپین گیز تحت عنوا «به سوی دولت ملزم به رعایت حقتو
بشر و گهادهای قاگوگی» ،توسط معترضین منتشر ش ه که در ن اصالحات اگجامش ه میبایستت
با اصو اسالمی گیز منطبق باش .این کمپین گیتز شتامل متواردی چتو اگتختابیبتود مجلتس
شورای ملی و گخستوزیری ،برقراری نزادی بیا  ،اگجمنهتای مستتقل ،نزادی همته زگت اگیا
سیاسی و  ...بود ،اما در این کمپین که توسط اسالمگرایا ت وینش ه بود ،از کاربرد اصتالحاتی
چو دموکراسی ،مبتنیبود دولت بر قاگو اساسی و مشارکت سیاسی اجتناب شت ه بتود و از
این رو ،توسط بعضی از علمای وهابی چو شیخ سلما گیز به تأییت رستی ه بتود .نگچته ایتن
کمپین را گسبت به کمپین قبلی متمایز میساخت ،تائی ش

ن از جاگب فعاال حقو بشری و

اسالمگرایا بود و به عنوا گقطه تالقی این دو گفتما متفتاوت در جامعته عربستتا شتناخته
میش ( .)Al-Rasheed, 2013: 30در نینت ه ،بتا توجته بته افتزایش جواگتا تحصتیلکترده و
تأثیرگذاری ن ها در جامعه عربستا  ،ایتن کشتور شتاه شتللگیتری تضتاد میتا دو دیت گاه
م رگیزاسیو و ای ئولوژی سنتی حاکم بر رژیم خواه بود کته رژیتم گئوپاتریموگیتا عربستتا
سعودی را با چالش ج ی و فراگیر مواجه خواه ساخت.
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و .راهبرد رژیم سعودی در قبال تحوالت اجتماعی داخلی
رژیم ن سعود در مواجه با اعترا

های اجتماعی داخلی از چهار ابزار متفاوت بهره میبترد.

پایه های اصلی استراتژی چهارستوگی عربستا شامل مواردی همچتو توزیتع منتابع متالی و
راگت (ابزار اقتصادی) ،سرکوب (ابزار امنیتی) ،استفاده از فاکتور دینی -هویتی (ابزار مذهب)
و کنتر فضای مجازی (فیلترینگ) است .اگرچه استفاده از این استتراتژی تواگستته در حتا
حاضر پادشاهی سعودی را از اگجام هر گوگه تغییر مصتو ستازد ،امتا بتا توجته بته نگتاهی
روزافزو جامعه و به خصوص گستل جتوا  ،تتوا من شت

گیروهتای اجتمتاعی در عصتر

اطالعات و همچنین پیوگ جامعه م گی عربستا با جامعه م گی جهاگی ،جنبشهای اعتراضی
از این پتاگسیل برخوردارگ تا در بلن م ت ،رژیم سعودی را با چالش ج ی مواجه کنن .

 .8سرکوب (ابزار امنیتی)
کشورهای دارای سیستم حلومتی اقت ارگرا به دلیل وجود ایستایی سیاسی از بروز هر گوگه تغییتر
گسترده در داخل و در محیط پیراموگی خود به ویژه بته صتورت اگقتالب و شتللگیتری تحتو
بنیادین گاشی از جنبشهای اجتماعی هراسناك میباشن  .ایتن حلومتتهتا حتتی ایجتاد تغییتر و
دگرگوگی در محیط و کشورهای پیراموگی خود را گیز برگمیتابنت و بتا ن مقابلته متیکننت و بته
عبارت دقیقتر ،خواها استراتژی حفو وضع موجود میباشن  ،چراکته مملتن استت بتر استاس
اصل تسری ،این تحوالت به درو مرزهای ن ها گیز گفوذ کن  .به همین منظور ،بالفاصتله بعت از
سقوط حسنی مبارك در مصتر ،عمت ه توجته عربستتا بته پیشتگیری از تستری متوج گستترده
اعترا

ها به خاك خود و بهرهگیری از ابزارهتای متالی و امنیتتی در جهتت خنثتیستازی ن هتا

معطو

ش (احم یا  .)۱4 :49۹۷ ،در همین راستا ،وزارت دفاع این کشور به منظتور جلتوگیری

از گسترش اعترا

های داخلی اق ام به خری بتیش از  0۷۷دستتگاه تاگتک پیشترفته لئتو پتار از

کشور نلما گمتود کته بنتا بتر گظتر کارشناستا گظتامی ،قابلیتتهتای بتاالیی بترای استتفاده در
مأموریتهای ض شورش دارگ (عباسی .)۶9 :49۹4 ،با شروع اعترا

های داخلتی و اعتالم 44

مارس به عنوا روز خشم ،سرا ن سعود با امنیتیکرد گسترده فضا در خیابتا هتای ریتا

و

سایر شهرهای مهم ،ماگع از شللگیری تجمعات اعتراضی شت گ  .ایتن واکتنش پیتامی قطعتی از
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جاگب حلومت محسوب میش که با هر گوگه مخالفتی به ش ت برخورد میکن  .سعود الفیصتل
وزیر امور خارجه اسبق عربستا گیز اعالم کرد که دولت هر دستی را که علیه او بلنت شتود قطتع
میکن  .در  4۱مارس  0۷44گیز ملک عب ا در تلویزیو دولتی این کشتور ظتاهر شت و خبتر از
برگامههایی برای بهبود اوضاع مالی عربستا داد .در گتیجه ،ترکیبی از ته ی به خشتوگت و وعت ه
بهبود اوضاع اقتصادی برای مقابله با مخالفتهای داخلی به کار گرفته ش (.)Jones, 2011: 4

 :1توزیع منابع مالی و رانت (ابزار اقتصادی)
وزارت کشور عربستا در متاه مته  0۷44برگامته اقتصتادی ویتژهای را اعتالم کترد کته شتامل
سرمایهگذاریهای عظیم در بخشهتای عمتومی از طریتق ایجتاد  ۶۷هتزار فرصتت شتغلی و
همچنین ساخت  1۷۷هزار منز مسلوگی و افزایش سه برابری دستمزد کارکنا دولتی میشت
( .)Hertog, 2011: 2بنابراین ،مقامات سعودی سعی کردگ با ارائه مجموعه گستردهای از مزایتا
و امتیازات اقتصادی به مردم ماگع از شللگیری اعترا

هتا شتوگ  .ایتن سیاستت تعهت متالی

کالگی بالغ بر  49۷میلیارد دالر برای دولت ایجاد کرد که مهمترین ن ها عبارت بودگ از:
  4۷/۶میلیارد دالر برای اعطای وام مسلن از طریق صن و توسعه امالك؛  ۰/۹میلیارد دالر کمک برای افزایش سرمایههای باگک اعتباری سعودی؛  0۶۶میلیو دالر برای فعا کرد بیمه اجتماعی به منظور افزایش خاگوادههای تحت پوشش؛  94۹/۹میلیو دالر برای توسعه خ مات اجتماعی؛  999میلیو دالر برای کمک به افراد گیازمن به منظور اگجتام تعمیترات در خاگته و پرداختتهزینههای نب و بر و...؛
  40۶/۹میلیو دالر به وزارت نموزش و پترورش بترای حمایتت از برگامتههتای متورد گیتازداگشنموزا ؛
  9/۹میلیارد دالر برای حمایت از اداره مسلن؛ افزایش  41درص ی حقو کارمن ا ؛ 1۷ -درص افزایش بودجه سالیاگه دریای نزادما خیریه و رساگ

ن به  40۷میلیو دالر؛

 -سالیاگه  0۶/۰میلیو دالر بودجه به پروژههای صن و ملی خیریه (اس ی.)۴۴۷ :49۹4 ،
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 .1استفاده از عامل دینی -هویتی (ابزار مذهب)
رژیم سعودی به منظور مشروعیتزدایی از هویت مخالفا مبادرت به ترکیب هویتی حلومتت
خود با هویت قومی و دینی مردم عربستا گموده است .استتفاده ن ستعود از دیتن بته عنتوا
راهی برای تحلیم مشروعیت حلومت ،گوعی متغیر ململ شناخته میشود .از طر

دیگتر ،بتا

توجه به اهمیت اسالم در عربستا و تأکی ن سعود بر گقتش ختود بته عنتوا ختادم حترمین
شریفین ،ن ها تواگستهاگ بر مخالفا خود برچسب مخالفت با دولت اسالمی زده و بته راحتتی
نگا را سرکوب گماین  .در تتاریخ  ۴فوریته  ،0۷44شتیخ عبت العزیز ن شتیخ ،مفتتی اعظتم و
بزرگترین مقام مذهبی عربستتا ضتمن محلتومکترد تظتاهرات در کشتورهای عربتی ن را
اق امی مخرب و هرجومرجطلبی عنوا کرد که از سوی دشتمنا استالم برگامتهریتزی و اجترا
میشود .از طر

دیگر ،در روز  ۶مارس  0۷44که از سوی مخالفین دولت عربستا بته عنتوا

روز خشم گامگذاری ش ه بود ،شورای کبار العلما کته مهتمتترین و اصتلیتترین گهتاد متذهبی
تأثیرگذار در این کشور است ،بیاگیهای در خصوص ممنوعیتت شترعی تظتاهرات در عربستتا
صادر کرد ( .)Gause, 2011: 9عب العزیز ن شیخ ،مفتی عام عربستا تظاهرات متردم مستلما
در برخی کشورهای عربی را برگامهریزیش ه و ه

دار داگست و م عی ش دشمنا اسالم در

گظر دارگ کشورهای عربی و اسالمی را تجزیه کرده و ن ها را از کشورهای بزرگ و ق رتمنت
به چن کشور کوچک تب یل کنن  .او در یلی از خطبههای گمتاز جمعته در مستج ترکتی بتن
عب ا در ریا

 ،کساگی را که در تظاهرات شترکت متیکننت یتا ن هتا را ترتیتب متیدهنت ،

جهادگرا در راه طاغوت خواگ و اگقالبهای عربی را طرحی در جهتت ضتربهزد بته امتت
اسالمی و از بین برد دین ،اصو و اخال داگست .صالح الفوزا  ،از علمای بتزرگ ستلفی در
عربستا سعودی و جز هیئت کبار العلما ،در مقابل تحوالت داخلی و جنبش اجتماعی مردمی
شللگرفته در این کشور ،اینچنین موضعگیری میکن  :دین ما دین هرجومترج گیستت ،بللته
دین اگضباط است .تظاهرات کار مستلمین گیستت ،زیترا دیتن استالم دیتن رحمتت استت گته
هرجومرج و اغتشاش .این تظاهرات ایجاد فتنه میکن و باع

ریختهش

خو هتا و تخریتب

اموا عمومی میشود (دوستمحم ی .)04 :49۹4 ،از سوی دیگر ،عربستا از فرقهگرایتی بته
عنوا استراتژی ض اگقالبی علیه تحوالت منطقهای استفاده کرده و با دامتنزد اغترا نمیتز بته
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اختال های قومی و مذهبی در این راستا گام برداشته است .ن سعود از ایتن طریتق تواگستت
فشار گاشی از تحوالت و اعترا

های داخلی را کنتر کرده و وفاداری اکثریت سنی این کشور

را جلب کن  .سیاست فرقهگرایی عربستا میبایست در چارچوب تحوالت خاورمیاگه بررستی
شود ،زیرا با تظاهرات اکثریت شیعه در بحرین و گزدیلی ن به مناطق شیعهگشین عربستا  ،هتر
گوگه تحو بنیادین در بحرین میتواگست نغازی برای تحوالت اگقالبی در عربستا باش .

 .9کنترل فضای مجازی (فیلترینگ)
یلی از مسائلی که دولتمردا سعودی را با چالش مواجه کرده ،حجم باالی کاربرا اینترگتتی
و شبله های اجتماعی در ایتن کشتور استت و معترضتین از ایتن فضتا بترای ستازما دهتی
اعترا

ها زو اگتقاد به وضعیت سیاسی و اجتماعی عربستا بهره میگیرگت  .بته رغتم نگلته

بخشی از ب گه سنتی جامعه عربستا گسبت به استفاده از اینترگت و شبله های اجتماعی گظتر
مثبتی گ ارگ  ،اما نمار کاربرا اینترگت در این کشور رش قابلتوجهی یافتته استت .از ستوی
دیگر ،شهروگ ا این کشور تالش گستردهای در فشار به دولت برای استاگ اردسازی و ارتقتا
خ مات اینترگتی داشته اگ  .کاربرا اینترگتی این کشور از دویست هزار گفر در سا  0۷۷۷بته
دو میلیو و چهارص و پنجاه هزار گفر در سا  0۷۷۶افزایش یافتتهاگت  .در ستا  0۷49گیتز
تع اد کاربرا فعا در فضای مجازی به ع د سیزده میلیو افزایش یافت که گیمی از جامعته
عربستا را شامل میشود .از طر

دیگتر ،تعت اد کتاربرا شتبله هتای اجتمتاعی بته ویتژه

فیسبوك در این کشور رش قابل توجهی داشته و به مرز  ۴/1میلیو گفر رسی ه است .همین
مستتئله باع ت

ش ت ه عربستتتا در جایگتتاه ستتوم کشتتورهای خاورمیاگتته از گظتتر دسترس تی

شهروگ اگش به اینترگتت قترار داشتته باشت ( .)Aljabre, 2013: 163از همتین رو ،حاکمتا
عربستا تالش میکنن با کنتر ن از ورود این امواج به کشور ختود جلتوگیری کننت  ،بته
طوری که در اواخر سا  49۹۷رساگه های غربی ،خبری را منتشر کردگت کته بتر استاس ن ،
مقامات عربستا سعودی تالش میکنن با حضور در شبله های اجتماعی همچتو تتوییتر و
فیس بوك ،اق ام به برقراری ارتباط با جواگا کنن  .کنار هتم قترارداد ایتن خبتر بتا تتالش
خاگ ا ن سعود برای خری امتیاز فیس بوك و توییتر گشا متیدهت حاکمتا عربستتا در
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اگ یشه بهره برداری از این شبله ها و پیشبرد اه ا

خود برای جلتوگیری از گستترش متوج

تحوالت اگقالبی در این کشور هستن  .ترکیب راهحل های سیاستی و اقتصتادی بترای کنتتر
اوضاع توسط ن سعود عاقالگه به گظر میرس  ،اما بای توجه داشت که مسائل به وجود نم ه
گاشی از بافت جمعیت جوا عربستا  ،میتواگ به عنوا مستئله اصتلی ایتن کشتور مطترح
باش  ،زیرا بیش از دوسوم جمعیت این کشور جوا هستن  .از طر

دیگر ،ن ستعود بترای

کنتر تنش های داخلی اق ام به ایجاد شبله حمایتی در درو جامعه عربستا کرده است .که
این امر گاشی از راگتیر بود دولت ن سعود است که هزینه های ایجاد این شتبله حمتایتی را
در اختیار ن قرار میده تا در مواقع لزوم بتواگ از پتاگسیل این بخش استفاده کن .

ز .آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی
رژیم گئوپاتریموگیا عربستا سعودی ،به واستطه غیردملراتیتک و خاگت اگیبتود حلومتت و
همچنین ،سرکوب گسترده فعاال اجتماعی با کاهش مشروعیت داخلتی و بتینالمللتی مواجته
ش ه است .با توجه به نگله رژیمهای گئوپاتریموگیا به جای کسب حمایت متردم بته حمایتت
گخبگا متلی هستن  ،بیگاگگی مردم با حلومت سبب گهادینتهشت

گارضتایتیهتای اجتمتاعی

میشود ( .)Batrawi, 2015: 3سرکوب گسترده فعاال اجتمتاعی ،شتیعیا  ،جواگتا و زگتا در
جامعه عربستا  ،زمینه مناسبی برای شللگیری جنبشهای اجتماعی در این کشور فراهم کترده
است .فراگیری و همچنین تجربه ایجاد چن ین راهپیمایی و کمپین مجازی ،در سا های بعت از
 ،0۷44ضمن نگله این جنبشها را در شرایط مقبولیت اجتماعی قترار داده ،ستبب شتلوفایی و
بالن گی ن ها گیز ش ه است .به همین منظور ،دولت عربستا سعودی تالش زیادی در کنتر و
سرکوب این جریا ها کرده است .مختصات سیاسی و اجتماعی جامعه عربستا سعودی باعت
ش ه دولتمردا این کشور همواره در عرصه تغییترات و تحتوالت اجتمتاعی داخلتی ،سیاستت
احتیاط را م گظر قرار دهن  .این موضوع تا ح زیادی تحت تأثیر افلار و اگ یشههتای علمتای
باگفوذ وهابی است که گوعی مقاومت اجتماعی گسترده را در برابر هر گوگه تغییرات بنیتادین در
این کشور ایجاد میکنن  .از طر

دیگر ،با توجه به تأثیرگذاری سن یلاها و اگجمنهای صتنفی

و م گی در ایجاد بسترهای تحوالت اجتماعی بنیادین ،مقامات عربستا سعودی احتیاط ویژهای
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را در اعطای مجوز تأسیس این اگجمنها در دستور کار ختود قترار متیدهنت  ،بته طتوری کته
دریافت مجوز تأسیس اگجمن پزشلی سرطا که توسط جامعه پزشلی ریا

پیگیری میشت ،

 4۰سا به طتو اگجامیت ( .)Montagu, 2015: 21اگرچته رژیتم ستعودی تواگستته بته رغتم
بهرهگیری از استراتژی چهاروجهی سرکوب– توزیع منتابع متالی -ابزارهتای متذهبی و کنتتر
فضای مجازی ،در کوتاهم ت و یا حتی میا م ت ،ضمن سرکوب این جنبشها ،از شللگیتری
هر گوگه تحو بنیادین در این کشور جلوگیری کن  ،اما این موضوع در بلن م ت گمیتواگ بته
این شلل م یریت شود ،چراکه عربستا سعودی با توجه بته کتاهش گستترده قیمتت گفتت و
همچنین گسترش فشارهای حقو بشری بینالمللی در زمینه سرکوب مخالفا و همچنین رش
روزافزو شبلههای اجتماعی و جهاگیش

اطالعات ،بستیاری از عتواملی کته بته واستطه ن

املا پیادهسازی این استراتژی را در اختیار داشته ،از دست خواه داد .این مسئله ضمن نگلته
سبب رویارویی این جنبشها و رژیم گئوپاتریموگیا عربستا سعودی میشود ،امتا بت ین معنتا
گیست که در کوتاهم ت بتواگ اثرات چشمگیری را بر تحوالت سیاسی و اجتماعی ایتن کشتور
بگتذارد .افتتزایش هزینتههتتای اقتصتتادی عربستتا ستتعودی گاشتی از سیاستتهتتای منطقتتهای
م اخلهجویاگه و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در جنتگهتای یمتن ،ستوریه ،عترا  ،لیبتی و
حمایت از تروریستها در این کشورها و همچنین ،پیگیری سیاست ریاضت اقتصادی و حذ
یاراگه سوخت به دگبا کاهش قیمت گفت ،منجر بته تعمیتق گارضتایتیهتای اجتمتاعی در ایتن
کشور ش ه است ( .)Pollack, 2016: 2این مسئله از یک طر

میتواگ منجر بته شتللگیتری

گارضایتیهای اجتماعی گاشی از گزو سطح رفاه مردم عربستا شود و از طتر

دیگتر ،بختش

مهم استراتژی عربستا در کنتر جنبشهای اجتماعی از طریتق توزیتع منتابع متالی را گیتز بتا
مشلالت ع ی های مواجه کن  .گاتواگی عربستتا در هتر یتک از چهتار بختش ایتن استتراتژی
میتواگ اعترا
عربستا مب

های اجتمتاعی در ایتن کشتور را بته چالشتی فراگیتر بترای ستاختار سیاستی
سازد .مهمترین گلتهای که بای ب ا اشارهکنیم ن استت کته در دو دهته نینت ه

جنبشهای اجتماعی در جامعه عربستا  ،به طور فزاین های رهبرا سیاسی و مذهبی این کشتور
را با چالش ج ی مواجه خواهن کترد؛ چراکته بته واستطه اگقتالب اطالعتات و جهتاگیشت
ارتباطات و همچنین ،رش و گسترش روزافتزو شتبلههتای اجتمتاعی و حضتور و تحصتیل
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جواگا عربستا در غرب ،استتراتژی دولتت عربستتا در تت اوم ایتن گتوع سیستتم حلتومتی
گاکارنم خواه ش  .جواگا و گخبگا سعودی به واسطه این ارتباطات خواهتا ایجتاد دولتت
گوین و فراهمش

بسترهای ایجاد مشارکت سیاسی ،نزادی بیا و ارتقا حقو بشر در کشتور

خود میباشن ( .)Murphy, 2012: 150حضور و تحصیل جواگا عربستا در غرب و همچنین
گستردگی شبلههای اجتماعی ،ضمن نگله زمینهساز نشنایی و ارتبتاط و متراودات اجتمتاعی و
فرهنگی جواگا عربستا با سایر کشورها میشتود ،بستتر مناستبی بترای پیوگت جامعته مت گی
عربستا و جامعه م گی جهاگی فراهم مینورد .رویارویی دولت و معترضتا اجتمتاعی اگرچته
مملن است لزوماً در کوتاهم ت به براگ ازی رژیم سعودی منجر گشود ،اما ایتن جنتبشهتا بته
واسطه فراگیری و گهادینهش  ،از این پتاگسیل برخوردار خواهنت بتود کته در نینت ه معتادالت
سیاسی عربستا سعودی را تحت تأثیر قترار دهنت  .بنتابراین ،اگرچته سیاستتم ارا عربستتا
سعودی میتواگن با استفاده از سرکوب و کنتر معترضا و همچنین با اگجام اصالحات فراگیر
و ح اقل شبهدملراتیک در گظام سیاسی این کشور از تغییترات رادیلتا جلتوگیری کننت  ،امتا
توا تأثیرگذاری و پتاگسیل این جنبشها به صورتی استت کته متیتواگنت ضتمن تحتت تتأثیر
قرارداد معادالت ق رت در جامعه عربستا  ،چالشهای ج ی و فراگیری را در دهههای نین ه
پیش روی دولت عربستا سعودی قرار دهن  .به همین منظور بای تصریح کرد که گستردگی و
گهادینهش

جنبش های اجتماعی در جامعته عربستتا در ستطحی استت کته اگتر دولتمتردا

سعودی بخواهن با بهکارگیری سیاست ایجاد تغییرات سطحی در ساختار سیاسی ،اجتمتاعی و
اقتصادی عربستا  ،اق ام به کنتر این جنبشها گماین  ،قادر خواهن بود اگجام تغییرات رادیلا
را تنها در کوتاهم ت یا حتی میا م ت کنتر کرده و به تعویق بین ازگ  .به بیا دیگر ،کاربست
این استراتژی چهاروجهی از سوی دولتمردا سعودی هرگز ب ا معنا گیست کته در دهتههتای
نین ه گیز بتواگن ماگع اگجام تغییرات و تحوالت رادیلا در جامعه عربستا شوگ .

نتیجهگیری
با گسترش اعترا

های اجتماعی در پی بهار عربی در عربستا  ،مقامات این کشور تواگستن بتا

بهکارگیری سیاست تلفیقی ختود؛ یعنتی سترکوب و تطمیتع هتمزمتا  ،بتر خطتر گستترش و
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فراگیرش

اعترا

های داخلی فتائق نینت  .در عتین حتا  ،چشتماگت از تحتوالت سیاستی در

عربستا سعودی ،به روشتنی ستایر کشتورهای منطقته گیستت .در واقتع ،در عربستتا عوامتل
متع دی دست به دست هم داده تا بر ابهام و پیچی گی تحوالت این کشور افزوده شود .خاگ ا
ن سعود به ش ت تالش میکن هر حرکتی که ته ی کنن ه ثبات سیاسی عربستتا باشت را در
گطفه خفه کن  .در گتیجه ،این عامل تأثیر زیادی بر خنثیسازی تحوالت در این کشور داشته ،به
طوری که با وجود تبلیغات فراوا  ،تظاهرات  44مارس تحت عنتوا روز خشتم ،بتا سیاستت
ته ی و ارعابی که از جاگب دستگاههای امنیتی و اگتظامی این کشور اعما ش  ،گتواگستت بترد
زیادی در جامعه عربستا داشته باش  .در کنار این عامل بای به گبود اگستجام و یلپتارچگی در
میا گروههای معتر

در این کشور گیز اشاره کترد کته بته عنتوا متاگعی بتر ستر راه تحقتق

تحوالت بنیادین در این کشور شناخته میشود .بر این اساس ،عواملی که ماگع ایجاد هتر گوگته
تغییر بنیادین در جامعه عربستا میشود ،ب ین شرح است:
 گارضایتی مردم عربستا جز شیعیا  ،با توجه بته تت اوم ستاختارهای اجتمتاعی ستنتی وبهرهمن ی از مزایای عم ه رفاهی و اقتصادی مناسبتر گسبت به سایر متردم جهتا عترب ،ن
اگ ازه گسترش گیافته تا بتواگ به جنبش اعتراضی فراگیر در جامعه سنتی عربستا ب

شود.

 توا من ی اقتصادی گاشی از فروش گفت این املا را در اختیار ن ستعود قترار داده تتابتواگ از ن در جهت تطمیع معترضین استفاده کن  .اگرچه با توجه به شترایط ج یت در بتازار
گفت و کاهش چشمگیر درنم گفتی عربستا  ،این ابزار دیگر گمیتواگ در سا های نین ه بترای
مقامات ن سعود مورداستفاده قرار گیرد.
 فعالیت علمای وهابی در این کشور املا دیگری را در اختیار ن سعود قرار داده تتا درمواقع ضروری دست عربستا را در اقت امات داخلتی و واکتنشهتای سیاستی ایتن کشتور در
عرصهی خارجی با ص ور فتوا باز گذارد.
با بررسی شرایط داخلی عربستا  ،روزگههای زیادی برای ایجاد تحتوالت سیاستی در ایتن
کشور به چشم میخورد که از ن جمله میتوا به اختتال هتا در درو خاگت ا ستلطنتی در
خصوص توزیع ق رت اشاره کرد ،ب ین معنا که با اگتقا ق رت به گسل دوم ،این عامل ضتمن
تغییر رویلرد در خصوص گحوه حلومت و سیاست در عربستتا بتا توجته بته اختتال هتای
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داخلی نگا این امر میتواگ به ایجاد جنگ داخلی در درو خاگ ا ن ستعود بتر ستر قت رت
منجر شود که بستر مناسبی برای شروع موج بع ی اعترا

ها در این کشور فراهم میکن .

از سوی دیگر ،رش فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در عربستتا و استتفاده جواگتا ایتن
کشور از اینترگت و شبلههای اجتماعی که موجب افزایش تباد اطالعتات و گستترش نگتاهی
در میا ن ها میشود و همچنین ،سفر بسیاری از داگشجویا این کشور به کشورهای غربی ،در
گهایت میتواگ به رش خرد جمعی و شعور اجتماعی در میا مردم عربستا منجر شود کته در
این صورت ،ابزار تطمیع دولت عربستا کارایی خود را تا حت معنتاداری از دستت متیدهت .
موفقیتنمیزبود استراتژی دولت عربستا در گسترشگیافتن اعترا

ها در این کشور ،بته ایتن

معنا گیست که عربستا برای همیشه تواگایی استفاده از این روشها و کنتر تعارضتات داخلتی
را دارد .در عین حا  ،با توجه بته اتختاذ راهبردهتای چن گاگته توستط دولتمتردا ستعودی و
استفاده از سیاست سرکوب و همچنین ساگسور اجتماعی گسترده و تأکی بر ویژگیهای ستنتی
جامعه ،در کوتاهم ت اگجام هر گوگه تحو اجتماعی عمیق در این کشور منتفی به گظر میرس .
این در حالی است که عناصر اصلی شللگیری تحو اجتماعی از قبیل گستل جتوا گاراضتی،
بیلاری ،تنشهای مذهبی و قبیلهای ،متوارد گستترده گقتض حقتو بشتر ،فستاد دولتمتردا و
همچنین موروثیبود حلومت در یک خاگ ا و ...در جامعته عربستتا وجتود دارد .بنتابراین،
اگر در نین ه تحوالت اجتماعی این کشور به سمت اتفاقاتی گظیر اع ام شیخ گمر کته منجتر بته
شللگیری اعترا

شیعیا و تعمیق گارضایتی نگا گردی  ،پتیش رود؛ تحتوالت داخلتی ایتن

کشور به شللگیری جنگ ق رت در میا گوادگا عب العزیز به منظور اگتقا قت رت بته گستل
دوم بیاگجام و ماجراجویی این کشور در اتختاذ سیاستتهتای تهتاجمی در منطقته منجتر بته
تصمیماتی گظیر حمله به یمتن و افتزایش فشتار بته ایترا و جنتگ احتمتالی منطقتهای شتود،
شللگیری اعترا

اجتماعی مؤثر در این کشور دور از اگتظار گخواه بود.
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