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مقدمه
در جامعپشناسی سیاسی کالسیک ،بنا بر تحلی و تحیین روابط نیروهای اجاماعی با دوهت است.
اص بر این است کپ هر کومای دارای «پایگاه اجاماعی» -گسارده یا محدودی -است و
نمیتواند معلّق و یا منفک اط جامعپ باشد (بشیریپ .)1۳-20 :1۹7۳ ،بر اساس نگرش فوق،
نیروهای اجاماعی کپ ول شکافهای مخال

اجاماعی و مهمتر اط آن ،شکافهای اقاصادی

شک گرفاپاند ،وارد روابط گوناگونی با دوهت میشوند؛ تالش میکنند تا بر دوهت تأثیر گذاشاپ
و آن را در جهت منافع خویش بپ رکت و عم وادارند؛ اگر نفوذ کافی و یا سی ره بر دوهت
دارند ،این نفوذ و تسلط را فظ کرده و توجیپ کنند؛ و اگر بینصیب و محروماند ،سی ره و
منافع گروههای رقیب را بپ چاهش ب لحند و مورد اعاراض قرار دهند (بشیریپ-11۹: :1۹7۳ ،
 .)112در هر ال ،این منظر مدعی است کپ دوهت بپ نحوی اط انحاء ،اط اجاماع برخاساپ و بپ
درجات مخال

اط گروهها ،ححقات و اقشار اجاماعی ماأثر شده و در تحلی نهایی ،با ارادۀ آنها

شک گرفاپ و تداوم مییابد.
وقای با این نظرگاه بپ جامعۀ عربساان مینگریم ،بپ نظر میرسد کپ با دشواریهایی مواجپ
میشویم .جامعۀ سیاسی 1عربساان قح اط شک گیری کومت سعودی در دهپهای دوم و سوم
قرن بیسام وجود نداشت .آنچپ موجود بود ،تسلط کومت عثمانی بر من قۀ جاط و ضور محهم
آن در مناحقی چون نجد بود .در این نوا ی و بویژه در قسمت بیابانی عربساان ،هویتهای قحائلی
اکم بوده و امروطه نیز بپرغم تحوالت عمیق و عظیم ،همچنان هویت قحیلگی و اناساب بپ قحائ
ائز اهمیت است .ای اسم «مملکت عربی سعودی» نیز تاطگی تکوین این جامعپ را انعکاس
میدهد .بپ بیانی صریحتر ،این جامعپ توسط کومت سعودی بپ وجود آمده است و نپ باهعکا.
بنابراین این سؤال ممکن است در اذهان ایجاد شود کپ آیا میتوان با جامعپشناسی سیاسی ماعارف
بپ سراغ م اهعۀ این جامعپ رفت؟ در ابادا میتوان چنین پاسخ داد کپ با وجود تأسیا جامعپ توسط
دوهت در آغاط کار ،آیا امکان ندارد کپ در مرا

بعدی جامعپ باواند در کومت مؤثر شود و آن

را شک بدهد؟ چون هر کومای ناچار پایگاهی اجاماعی باید داشاپ باشد.

1. polity
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این سؤال را میتوان ماوجپ کشورهای بیشاری بپویژه در خاورمیانپ کرد؛ طیرا در بعضی
جوامع افریقایی و آسیایی دیگر هم دوهتها جوامع را بپ وجود آوردهاند .چرا باید عربساان
مامایز باشد؟ اهحاپ می توان اسادالل کرد کپ وضع عربساان ای مافاوت اط کویت و ق ر بوده
است(کریساال )1۹71 ،و سنن مافاوت در این سرطمینها جاری بوده است .میتوان اسادالل
کرده کپ هویت «عربساانی» کامالً جدید است و ای در تکوین و هسای آن تردید روا داشت.
در تحلی نهایی بپ نظر میرسد کپ در کشورهای مشابپ هم جامعپشناسی سیاسی کالسیک با
مشک مواجپ باشد .اما بپ صورت مشخص در عربساان هیچگاه جابجایی قدرت صورت
نگرفت؛ ،تشک سیاسی بارط و قاب تشخیصی تکوین نیافاپ و یا در ظاهر مشهود و مؤثر نیست؛
ا زاب و سندیکاها ممنوعاند و تنوع ایدئوهوژیک هم داق در س ح و سا ت اجاماعی مشاهده
نمیشود .با آنکپ ماخصصان طیادی پیشبینی سقوط کومت سعودی ،یا ا امالِ وقوع اعاراضات
و رکتهای انقالبی را در دهپهای گذشاپ م رم ساخاپاند(اسانسلی ،)1۹۳۹ ،اما در عم جز
در مقاحعی کوتاه و محدود و بپشک فعاهیتهایی بپ صورت مخاصر ،رکت قاب توجهی
مشاهده نشده است.
یکی اط مقاحع مذکور ،اعاراضات در جریان موسوم بپ «بهار عربی» بود کپ عمدتاً در میان
شیعیان تشدید شد و اهحاپ بپ سرعت هم فروکش کرد .بنابراین ،بپ نظر میرسد کپ با جامعپ
مافاوتی مواجپ هسایم.
در این نوشاار ،ابادا تالش میشود عل

این «سکون و سکوت» تحیین شود و سپا

شکافهای قاب تشخیص در جامعۀ سعودی بررسی گردد .در پرتو این بررسی روشن میشود
کپ چرا انواع شکافهای ممکن و محام در جامعپ عربساان در مقاب هیمنپ و تسلط دوهت و
راب ۀ خاص دیانت و کومت ،مجال بروط نمییابد .در ادامپ ،عل و عوام مؤثر بر تداوم و یا
تغییر مناسحات مزبور و فعالشدن ا اماهی شکافها بررسی شده و در نهایت ،در پرتو وضع
کنونی و تحلی تأثیر فاکاورهای مؤثر بر آیندۀ روابط مذکور در میانمدت ،تحلیلی اط آیندۀ
مناسحات گروههای سیاسی -اجاماعی و کومت عربساان ارائپ خواهد شد.
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الف .عربستان در مقام دولتی رانتیر
ثحات سیاسی عربساان توجپ ناظران بسیاری را جلب کرده است و در باب آن تئوریپرداطیهای
مخالفی صورت گرفاپ است .ذکر و یا تحلی آن دیدگاهها و مدلهای مزبور اط وطۀ این مقاهپ
خارج است .اما این اشاره الطم است کپ بیشار این تئوریسینها ،بپ جای عناصر اجاماعی ،بر بُعد
اقاصاد سیاسی و تأثیر آن بر ثحات تأکید کردهاند .یکی اط نظریپهایی کپ مکرراً در تحلی روابط
دوهت با جامعپ در من قۀ خاورمیانپ و عربساان سعودی مورد اسافاده قرار گرفاپ ،نظریۀ دوهتِ
رانایر است ( .(Looney, 2001; Luciani, 1990این نظریپ مورد جرم و تعدی های ماعددی
هم قرار گرفاپ و نقایص آن گوشزد شده است (Gray, 2011; Ross, 2009؛ سااری.)1۹۳2 ،
خالصۀ این تئوری آن است کپ دوهتهای رانایر بپ ثروت فراوان و بیط مای کپ اص فروش
منابع ححیعی (در خاورمیانپ مشخصاً نفت) دسارسی دارند و این درآمد قسمت اعظم عایدات
کشور است (بیش اط  20درصد درآمد) .بپ دهی تأمین نیاطهای کومت اط این حریق ،دوهت بپ
درآمدهای ماهیاتی و اقاصادی دیگر محااج نحوده و با اقاصاد رانای غیرتوهیدی کشور را اداره
میکند.
در واقع ،کشورداری هم عحارت است اط توطیع و تخصیص درآمد رانای .چون درآمد کالن
مزبور در نایجۀ فعاهیت گروهی کوچک کسب میشود ،انحصاری شده و دوهت اط جامعپ اساقالل
مییابد و فعال مایشاء میشود ( .)Luciani,1990:71-72چنین دوهای دغدغۀ پایگاه اجاماعی
ندارد؛ طیرا بپ تعحیر جی کریساال و سایر اصحاب تئوری دوهت رانایر ،دوهت ،رفاه میدهد و
احاعت میخرد (کریساال .)210 :1۹71 ،جامعپ در مقاب مواهحی کپ اط رانت دریافت میکند و
ححعاً در قحال آن دوهت را هم با ماهیات خویش تأمین نکرده و پاسخگو نمیداند ،ارطشهای
دمکراتیک را فدا میکند .جای مذاکرات و چانپطنیهای معمول در سیسامهای دمکراتیک را
دساگاههای سرکوبگر دوهت رانایر پُر میکنند .اهحاپ این نظریپپرداطان ،امکان بروط بحرانهای
ماهی و تأثیر ا اماهی آنها در رکت بپ سمت اصال ات سیاسی دمکراتیک را نفی نمیکنند.
بعضی اط محققین تالش کردهاند تا ایدۀ دوهت رانایر را با نوپاتریمونیاهیسم ترکیب
کنند( .)Özyavuz and Schmid, 2015:9-10نوپاتریمونیاهیسم مدعی است کپ مکانیسمهای
توطیع و تخصیص ثروت ناشی اط نفت را میتواند توضیح دهد .بر این اساس ،یک اکم ،پادشاه
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یا رئیاجمهور در مرکز شحکپای اط نخحگان قرار میگیرد کپ ضمن احاعت اط رهحر ،بین خود
رقابت میکنند ( .)Erdmann and Engel, 2006: 20در نایجپ شحکپای اط امیان و

پیروان1

بپ وجود میآید کپ اط آن حریق ،درخواستها بپ باال اناقال مییابد و امایاطات بپ پایین ارائپ
میشود ( .)Erdmann and Engel, 2006: 20-21این سحک « امیپروری» 2برای آن نوع
کشورهای خاورمیانپ کپ دمکراسی نیمبندی دارند ،میتواند کارآمد باشد .اما کارآیی مدل مزبور
برای تحلی سیاست و جامعۀ عربساان مح تردید است .طیرا کپ در این کشور نهادهای
نیمپدمکراتیک و شحپدمکراتیک هم وجود ندارد.
عالوه بر اناقادات مذکور ،ایرادات دیگری هم بر رانایریسم وارد شده است .تمرکز بر رانت
و غفلت اط سایر نیروهای اجاماعی و بپ تحع آن نوعی تقلی گرایی کپ در نظریپ نهفاپ است(سااری،
 .)2۳ :1۹۳2سادهانگاری در آن بارط است؛ طیرا اگر اساقالل اط جامعپ را صددرصد بپذیریم،
دوهت نحاید بپ هیچ عنوان خود را پاسخگو بداند ،وهی این دوهتها بپ شکلی اط اشکال خود را
مسئول دانساپ و بپ فشارهای اجاماعی و سیاسی عکااهعم نشان میدهند .تئوری مزبور
نمیتواند اخاالفات بین اشکال کومتها و انواع فعاهیتهای سیاسی در این کشورها را نیز
توضیح دهد(.)Gray, 2009: 10-11
در پاسخ بپ نقایص تئوری دوهت رانایر ،باطنگریها و اصال ات مخالفی صورت گرفاپ و
اهحاقات جدیدی بپ آن افزوده شده است .برای مثال تئوری دوهت رانایر تخصیصیافاپ ۹با اناقاد
اط تعمیمات مکانیکی ،بپ تفاوت در پیشینۀ کشورها بپویژه در دوران قح اط ظهور رانت تأکید
دارد .اط این منظر ،برای نمونپ ،عربساان ای در دوران قح اط کش

و فروش تجاری نفت ،اط

رانت طیارت و تجارت برخوردار بوده و بنابراین ،ساخت رانای در آن با درآمد نفای پدیدار نشده
است (« .)Foley, 2010: 24مایو گری» در باطپرداطش تئوری دوهت رانایر ،اط رانایریسم ماأخر
سخن بپ میان آورده و معاقد است کپ در اثر رشد جمعیت ،رواج اسالمگرایی سیاسی ،فشارهای
ناشی اط بیکاری ،جهانیشدن و بلوغ دوهای ،تحوهی در رانایریسم رخ داده است .با تحول مزبور،
بپرغم فظ هساۀ سخت و اصلی ،دوهتهای رانایر ماأخر بپ رویپهای کارآفرینی ،توسعپخواهی
1. patron-client
2. Clientelism
3. specialized
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و پاسخگویی 1ع

توجپ کردهاند .بپ عقیده وی ،هفت خصیصپ مامایزکننده بین رانایریسم و

رانایریسم ماأخر وجود دارد:
 .1دوهتهای رانایر ماأخر جوابگوتر شدهاند ،اما غیردمکراتیک ماندهاند .در اثر فشار بیکاری،
تکنوهوژیهای جهانیساطی کپ نافی اقادار و مشروعیت سنایاند ،این قحی دوهتها میکوشند،
ضمن اجاناب اط دمکراتیزاسیون ،بپ نیاطها و اناقادات جواب دهند .برای مثال ،مجاها بدون
اخایارات ایجاد کنند و یا مشاورین و کمیسیونهای خود را گساردهتر کنند .حرم اناخابات
شوراهای شهری در عربساان یا مجمع گفاگوی ملی در این کشور ،همچنین دادن امکان ضور
طنان در اناخابات شوراها را میتوان اط این منظر تحلی کرد ( .)Al-Hatlani, 2015تالش دوهت
عربساان برای جذب عناصری اط جامعۀ مدنی ،نخحگان دینی و یا کنارل آنها ،ماهیت نمایشی
این قحی گشایشها را نشان میدهد.
 .2گشودگی در مقاب جهانیشدن و در عین ال ،فظ مایتگری .2برخالف تئوریهای
اوهیپ کپ دوهت رانایر را درونگرا و منزوی میدیدند ،عربساان در سال  200۱وارد ساطمان تجارت
جهانی شد و با همسایگان ،روابط همگرایانپ دارد ،توریستهای خارجی را در مقیاس کم قحول
میکند و بپ شک محافظپکارانپای با رسانپهای جدید کنار میآید.
 .۹اتخاذ سیاست اقاصادی فعاالنپ و توسعپگرا .برخالف نظر نظریپپرداطان دوهت رانایر کپ
این نوع دوهتها را بینیاط اط سیاست اقاصادی میدانند (بپ اساثنای توطیعگری) ،ق عاً این
دوهتها ،سیاست اقاصادی مشام بر سیاست ماهی و پوهی ،سیاست تجاری ،اساراتژیهایی برای
بخشهای مابعد صنعای (مانند دوبی و ابوظحی) ،باطار کار و  ..دارند .برنامۀ بلندپرواطانۀ سعودیها
برای تحول اقاصادی این کشور کپ در سال  2016اعالم شد و با تردیدهایی مواجپ شد ،نمونپیی
اط این سیاساگذاریهاست ( .)Henderson, 2016این برنامپها عموماً مرکب اط سیاستهای
کنارل شدهاند (ملهم اط چین و موارد مشابپ).

1. responsiveness
2. protectionism
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 .2اقاصاد انرژیمحور 1جای خود را بپ اقاصادهایی با موتور محرکۀ انرژی 2میدهد .با آنکپ
انرژی و درآمدهای اص اط آن همچنان منحع اصلی عواید است ،اما عایدات آن بپ جای توطیع
سنای صرف تنوعبخشی ۹اقاصادی میشود و بخشهای دارای مزیت نسحی تشویق میشوند.
یارانپها کاهش مییابد و بر کارآیی و صنایع قیقااً توهیدی تأکید میشود.
 .۱ساخت دوهت سرمایپدار کارآفرین پدیدار میشود .دوهت فقط بپ توطیع نمیاندیشد؛ طیرا
ا امال بحران را مال ظپ میکند و بپ عنوان بزرگترین باطیگر اقاصادی اجاطه میدهد
مکانیسمهای باطار عم کند و بخش خصوصی نقشی مهم ،اما کنارلشده و تنظیمشده 2ایفا کند.
در کنار اینها ،تشویق بپ سرمایپگذاری هم صورت میگیرد ،اما شرکتهای بزرگ هنوط دوهای
بوده و توسط وفاداران ،خانوادههای تجار نزدیک بپ کام و ..اداره میشود .بخش خصوصی
هیچگاه بپ صورت چاهشی برای کومت در نمیآید.
 .6توجپ بپ مسائ بلندمدت و عاقحتاندیشی .بپ دهی بحرانها و پیشبینی بحران ،تالش
میشود تا آینده بیمپ شود .بخشی اط این هدف ،اط حریق تنوعبخشی کنارلشده و باطاریساطی
جزئی فوقاهذکر و قسمای دیگر هم اط راه سرمایپگذاری در خارج و ا یاناً ایجاد اشاغال وسیعتر
(برای ماهیات قاب اتکاتر) عملی میشود.
 .7سیاست خارجی فعاالنپتر و نوآورانپتر .دوهتهای رانایر ماأخر اط جملپ عربساان ،ضمن
فظ روابط سنایشان با قدرتهای بزرگ ،بپ اسافاده اط قدرت نرم (مث اهجزیرۀ ق ر ،یا خ وط
هوایی و شرکتهای هواپیمایی ،تحلیغ ایدئوهوژیک و )..و ورود فعاالنپتر در بحرانهای
من قپای(مانند بحران سوریپ و یمن) روی آوردهاند (.)Gray, 2011: 23-35
این نظریپ هم نظیر نظریپهای قحلی مربوط بپ دوهت رانایر ،عدم بروط اپوطیسیون و نیروهای
اجاماعی را با فاکاورهای اقاصادی توجیپ و تحلی میکند .بپ نظر میرسد کپ در این میان،
دستکم در مورد عربساان عنصر ایدئوهوژی بسیار مهم است .اط اینرو ،محققانی کوشیدهاند تا
با یک سپگانپ ،یعنی رانت نفت ،رانت ایدئوهوژی و باطار تحری

شده یا شحپباطار ،این فقدان
1. Energy-centric
2. Energy-driven
3. diversification
4. regulated
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نیروهای اجاماعی و سیاسی را در کشورهای نفتخیز من قپ ،توجیپ و تحیین کنند(سااری.)1۹۳2 ،
بنا بپ تحلی سااری ،باید بپ جای دوهت رانایر اط تعحیر دوهت هیدروکربنی سخن گفت و تنها بپ
س ح کالن بسنده نکرد .دوهتهای هیدروکربنی کلّیت یکپارچپای ماشک اط شحپباطار ،رانت
نفای و رانت سنّت در اخایار دارند .در شحپباطار ،اهزامات سیاسی بر قواعد اقاصادی مقدم بوده و
هذا اقاصادی سیاستطده و تابع مصاهح سیاسی پدیدار میشود (سااری .)۹۱ :1۹۳2 ،دوهت با
درآمد منحصر بپ فرد و عظیمش کپ اط حریق نفت کسب میکند ،مصاهح سیاسی را بر باطار تحمی
میکند.
اط ترکیب رانت نفت با رانت سنت ،کپ درآمد و مصرف معنایی جامعپ را در اخایار دارد،
تکنوکراسی رفاهی ایجاد میشود .وظیفۀ این تکنوکراسی ،کپ اهحاپ بپ معنای دقیق کلمپ تکنوکراسی
نیست ،فراهمآوردن آسودگی مادی و معنوی برای مردم است .تکنوکراسی رفاهی بپ صورت
کمرنگ و پررنگ قاب مشاهده است .در شک پررنگ ،جمعیت اندک ،انحاشت طیاد ،تنوع
اجاماعی کم (مانند عربساان و ق ر) و دوهت اجاطۀ کنارل فوقاهعادهای کسب میکند .در شک
کمرنگ ،شکنندگی وجود دارد؛ طیرا نفوس طیاد ،انحاشت کمار و تنوع طیاد یا ماوسط است (مانند
ایران و عراق) (سااری .)۹1 :1۹۳2 ،در جامعۀ هیدروکربنی ،انسان هیدروکربنی بپ وجود میآید
کپ فردی منفع و وابساپ بپ دوهت است .ححقات پایین و ماوسط ،ایدئوهوژی اکمان را میپذیرند
و اط نظم پارادایمی آن پیروی میکنند و اه فکر و روشنفکران بپ اشیپ رانده میشوند؛ طیرا
بویژه در اهت پررنگ ،همۀ ابزارهای ایجاد محافظپکاری در اخایار دوهت است .دوهت انافاع
میرساند و میترساند .هذا وابساگی ،ترس ،بیگانگی و بیسوژگی تکوین مییابد.
تکنوکراسی رفاهی با تنظیم توطیع و مصرف درآمد ،اجاماعیشدن خاص خود را بپ جامعپ
تحمی میکند ،جامعپ را تجزیپ کرده و ول نظم پارادایمیاش بپ آنها جهت میدهد .جامعپ
دو دساپ میشود :امیان (ححقۀ پارادایمی) و مخاهفان (ححقۀ غیرپارادایمی) .بپ این ترتیب،
قشربندی اجاماعی منافی میشود (سااری .)26 :1۹۳2 ،بپ نکات فوق ،رواج رو یۀ رانتجویی
و رانتخواری را هم باید افزود؛ کپ هم مانع باطار واقعی است و هم مایۀ فسادهای پنهان .بپ
دنحال آن ،عدم شفافیت و اصرار بر تداوم عدم شفافیت و رقابت تحکیم میشود و ظهور جامعۀ
مدنی خ رناکتر بپ نظر میرسد .این تصویر مأیوسکننده را ا اماالً باید با پویاییهای
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جهانیشدن و فشارهای اجاماعی و ظهور نس جوان ماأثر اط فضای بیناهمللی تعدی کرد.
هرچند این دوهتها انع اف طیادی دارند ،اما همانحور کپ در بح

اط رانایریسم ماأخر هم اشاره

شد ،ا اماالً فشارهای بیشار درآینده ،آنها را پاسخگوتر خواهد کرد.
در مجموع ،دوهت عربساان با اسافاده اط رانت نفای و باطتوطیع آن در جامعپ بپ صورتی
دهخواه ،ضمن آنکپ بپ تعحیر حرفداران نظریۀ دوهت رانایر ،رفاه داده و احاعت خریده است ،اط
رانت سنت هم اسافاده میکند .علمای سنای سعودی هم ضمن آنکپ بلوکی اط قدرت محسوب
میشوند و در بقا و اساحکام کومت ذینفعاند ،برای تحکیم کومت آلسعود تالش میکنند
و نس های جدید را بر محنای تفکر وهابی -سعودی میپرورند و نیاطهای معنوی و رو ی افراد
جامعپ را ،در د مقدوراتشان و برای محنای همان جهانبینی ،مرتفع میکنند و جوابهایی برای
سؤاالت عرضپ میکنند .ساخت رانای وقای انعکاس خود را در جامعپ و فرد مییابد ،جامعپای
بیشک و بدون رأس و نخحگان فکری -فرهنگی و ای نخحگان اقاصادی بپ وجود میآورد و
تنها کسانی کپ بپ منابع قدرت و توطیعگران نزدیکاند ،برخوردار میشوند .این فضا موجب
انفعال ،قحول ایدئوهوژی اکم ،بیگانگی ،مالهت و یأس میشود.
دوهت نیز با ابزارهای سرکوبی ،مخاهفان نادر ا اماهی را ساکت کرده و بیاعامادی را در
جامعپای کپ فاقد تشک و تحزب و عناصر جامعۀ مدنی است ،تشدید میکند .بنابراین ،بپ نظر
میرسد در صورت عدم بروط بحرانی جدی و آن هم عمدتاً با منشأ خارجی ،چنین کومای
دارای اپوطیسیون مؤثری نخواهد شد.

ب .نیروهای سیاسی و اجتماعی در عربستان
اگر با تمهیدات تئوریک فوق بپ سراغ عربساان برویم و نیروهای اجاماعی و سیاسی این کشور
را مرور کنیم ،مال ظپ میشود کپ گروههای سیاسی -اجاماعی و بپحور کلّی ،قشربندی در آن
کشور ،اشیپای است .م ابق اص پنجم قانون بنیادین کومت ،مصوب  ،1۳۳۹کومت کشور
پادشاهی بوده و در بین فرطندان عحداهعزیز بن سعود موروثی است .اط سوی دیگر ،م ابق اص
اوّل همین قانون «قانون اساسی کشور ،کااب خدا و سنّت رسولاهلل» است .این اصول ،انعکاس
وضع موجود در هیأت اکمپ است .شورای علما (تأسیاشده در  )1۳71ماشک اط دواطده

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره 57بهار 69

09

رو انی منصوب پادشاه و تحت ریاست مفای اعظم است ،کپ ضمن صدور فااوی ،سیسام
آموطشی ،قضاوت و دادگساری و کمیاپهای امر بپ معروف و نهی اط منکر را بر اساس برداشت
وهابی اداره میکند .م ابق قوانین ،ا زاب سیاسی ممنوعاند .ساطمانهای غیر کومای هم آطادی
عم قاب مال ظپای ندارند .بنابراین ،در فضای سیاسی این کشور فاقد ا زاب و مجلا اناخابی،
نمیتوان اط گروهها و جریانهای رسمی و جامعپ مدنی مشروع سخنی بپ میان آورد.
بپ دهی ماهیت کومت کپ سل نای و مذهحی است و بپ دهی سیسام آموطشی تحت ادارۀ
علمای وهابی و همینحور بپ سحب بافت اجاماعی مذهحی و سنای ،نمیتوان اط بح های سیاسی
بپ معنای ماعارف و رایج در کشورهای دمکراتیک و نیمپدمکراتیک ،در تحلی وضعیت عربساان
اسافاده کرد .آنچپ هست ،مناظرات و محا ثات دینی با مایپهای سیاسی است (اهرشید.)1۹۳۹ ،
بنابراین ،مهمترین شکاف جامعپ سعودی را باید شکاف مذهب دانست .این شکاف در درجپ
اول بین اه سنت و غیر سنیان است کپ بر آن اساس ،شیعیان حرد میشوند و اط آنها جداگانپ
بح

خواهد شد .در بین اه سنت ،سپ جریان مشاهده میشود کپ با دو شکاف پدید آمدهاند؛

یکی شکاف سنای-مدرن است ،کپ بر آن اساس ،دو حی

صحوه و علمای سنای اط جریان هیحرال

فاصلپ میگیرند .شکاف دوم را حرفداری اط کومت /تأیید آل سعود یا نقد آن ،یا بپ بیانی دیگر،
شکاف محافظپکاری و تغییرخواهی میتوان خواند .بر اساس این شکاف نیز جریانهای هیحرال
و صحوه در نق پ مقاب علمای سنای قرار میگیرند.

 .0جریان علمای سنتی
پیوند علمای سنای با کومت آل سعود ،اط ابادای تشکی

کومت خاندان سعودی در قرن

هیجدم وجود داشاپ و اهحاپ با فراط و نشیب هایی توأم بوده است .بپ عقیدۀ برخی ناظران ،در
فقدان ا زاب و پروسپهای مشروعیتآور مدرن ،دین تنها منحع مشروعیت آل سعود شده و
این امر موجب شده تا برخی نخحگان سعودی هم اط دین برای توجیپ اعمال خود اسافاده کنند
( .)Van Diemen, 2012: 4محافظپکاری و مخاهفت علمای سنای با مظاهر تمدن جدید،
شهرت دارد .با این ال ،علما بپ مرور تکنوهوژیهای جدید را بپ درخواست کومت تأیید
کرده اند و با ایجاد تفاوت بین مقام عم و مقام نظر ،اط اص کاک با کومت ممانعت نمودهاند.

05

جامعهشناسی سیاسی عربستان :روابط دولت...

بپ عحارت دیگر ،علما بدعت ها و نوآوری ها را رد کرده اند ،اما اط آل سعود اناقاد نکردهاند.
دو ادثۀ مهم گروگان گیری در مک پ بپ رهحری جهمیان اهعایحی ( ) 1۳7۳و پیروطی انقالب
اسالمی در ایران ،میدان محارطۀ علمای مزبور را وسیع تر کرد .ملک خاهد اط علمای سنای
جواط خواست تا با گروگان گیران محارطه کند و در این راه اط نیروهای اروپایی و امریکایی
هم اسافاده شود.
علما هم مایت خویش را منوط بپ توق

آطادساطی فرهنگی و اجاماعی و کنار گذاشان

مظاهر غربی کردند .در نایجپ ،سانسور رسانپها تشدید شد؛ ضور طنان در تلویزیون منع شد و
آموطش و پرورش بپ علما سپرده شد ( .)Van Diemen, 2012: 7تربیت نس های جدید توسط
سنتگرایان ،مشکالت جدیدی برای آل سعود ایجاد کرد .طیرا نس جدید ،کومت سعودی را
بپ د کافی اسالمی تلقی نمیکرد و معاقد بود کپ این دوهت با کفار غربی ماحد شده است
(.)Van Diemen, 2012: 11
امروطه علمای سنای عالوه بر شورای افااء و هیأت کحار علما ،مناصب قضاء ،مدارس و
چندین دانشگاه در اخایار دارند و در س ح جهانی هم بپ تحلیغ ایدههای خویش مشغولاند .م ابق
تحقیقی کپ بپ درخواست کمیاۀ امور خارجی اتحادیۀ اروپا صورت گرفاپ است ،ای در نقاحی
مانند مصر ،کمک ماهی و مایت اط علمای سلفی ،باع

ترویج ایدئوهوژی سلفی در مقاب

اخواناهمسلمین شده و این مایتگری ،بخشی اط رقابت من قپای هم محسوب شده است
( .)Racimora, 2013: 5جم واقعی ارقام کمکها معلوم نیست ،اما محققان گفاپاند کپ تنها
در دوران ملک فهد ،بیش اط  1۱00مسجد 201 ،مرکز اسالمی 202 ،کاهج اسالمی و دو هزار
مدرسۀ دینی ساخاپ شده است ،کپ دود  2000واعظ در آن مدارس کار میکنند و بپ سفر
تحلیغی میپرداطند .حرفداران وهابیت چهار پنجم اناشاراتیهای اسالمی جهان را در اخایار دارند
(.)Choksy and Choksy, 2015
بپ هر ال ،علمای سنای خود جزئی اط بلوک قدرت محسوب میشوند ،اما روابطشان با
کومت خاهی اط اص کاک هم نیست .با این ال و در این جا بپ دهی تأثیرشان بر قدرت و
تصمیمگیریهای کومت مورد بررسی قرار گرفاند.
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 .1جریان صحوه
حی دهپهای  1۳10و  1۳۳0جریان محافظپکارانپای در میان علمای فارغاهاحصی اط دانشگاههای
دینی شک گرفت ،کپ هدف خود را رهاندن وهابیت اط طنجیر اتحاد و اتفاق بین خاندان سل نت
و دساگاه مذهحی مساقر اعالم میکرد .بپطعم صحویان ،رو انیون وهابی بپ اساخدام کام
سعودی درآمده و اط جایگاه مدافع شریعت ،بپ موضع سخنگو و خادم سل نت محدل شدهاند؛
طیرا هر اقدام آنان را مشروع جلوه میدهند (اهرشید .)126-7 :1۹۳۹ ،جریان صحوه ،کپ ناظران
اط آن بپ جریان نوسلفی هم تعحیر میکنند ( )Hamming, n.d:1در واقع ایدئوهوژی مرکب اط
وهابیت سنای و تفکر اخواناهمسلمین دارد؛ طیرا علمای اخوانی مصر و سوریپ در دهۀ  1۳60بپ
دهی سرکوبی جمال عحداهناصر بپ عربساان پناهنده و در آنجا بپ تدریا و تحصی مشغول شدند.
محمد ق ب برادر سید ق ب و اط اساتید دانشگاه اماهقراء مکپ ،یکی اط معماران جریان صحوه
بوده است ( .)Lacroix, 2010: 3بپ هر ال ،در اثر تحوالت مزبور و بپویژه با افول قیمت نفت
در دهۀ  1۳10و در نایجپ کاهش فرصتها و منابع ،قرائای ایدئوهوژیک اط بحران اقاصادی عرضپ
شد.
بپ بیان الکروآ ،قح اط دهۀ  1۳10صحویان شورشیانی بی آرمان بودند .اما بعد اط آن ،آرمانی
داشاند ،طیرا کپ نارضایای اجاماعی در عربساان موج میطد ( .)Lacroix, 2010صحویان
مخاه

روابط گرم عربساان با کشورهای غربی بودند .بپویژه با جنگ خلیج فارس و ملۀ

عراق بپ کویت و ورود ائاالف غربی بپ من قپ و عربساان ،مخاهفتهای آنها بپ اوج خود
رسید .فااوی بن باط ،مفای اعظم سعودی در آن طمان ،در تأیید دعوت اط آمریکا و ای جواط
صلح با اسرائی ( )Hamming, n.d: 3مخاهفت ها و اناقادات را بپ نهایت رساند .کومت با
دساگیری افراد شاخصی چون سفر اهحواهی و سلمان اهعوده ،جریان صحوه را بپ انزوا برد.
افول رکت بدون تأثیرگذاری مهم نشان داد کپ یا جریان مزبور پایگاه مهم اجاماعی ندارد و
یا آنکپ امکان تحرک سیاسی در جامعپ نحوده است .کومت بپ طندانیکردن علمای صحوی
اکافا نکرد و برای مقابلپ با آنان ،مؤسسات و دانشگاه های وهابی جدیدی تأسیا نمود.
بپعالوه ،کوشید با جلب همکاری صحویان برجساپ ،دیدگاه ها و آراء آنان را بپ اشیپ رانده
و مسکوت بگذارد.
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برای رفع برخی نگرانیها اط فساد ،کومت اصال اتی در بوروکراسی بپ اجرا گذاشت کپ
کامالً هم بینایجپ نحود .با افول صحوه ،دو جریان اط دل آن پدیدار شد کپ منش و روشی کامالً
مافاوت در پیش گرفاند:
الف .جریان جهادی :کپ رأس آن ،اسامپ بنالدن بود .جهادیون در افغانساان فعاهیت کرده
بودند و خشونت سیاسی و توس بپ محارطۀ مسلحانپ را وارد عربساان کردند .جریان اهقاعده و
ایدئوهوژی رادیکاهی کپ تحلیغ کرده و امروطه بپ تهدیدی جهانی محدل شده است و در جریان
مالت یاطده سپاامحر ،جهان را وارد چاهشهای جدیدی کرد ،محصول این جریان است.
افراحیون باطگشاپ اط افغانساان و سایر نقاط درگیری ،ساطمان اهقاعدۀ جزیرهاهعرب ( )AQAPرا
تأسیا کردند .اوهین اقدام مهم آنها ،بمبگذاری معروف  1۳۳۱ریاض بود کپ بپ مرگ شش
تن اط جملپ پنج نظامی امریکایی منجر شد .اما عمدۀ مالت در فاصلۀ سالهای  200۹و 2002
رخ داد (اهرشید .)۹26-1 :1۹۳۹ ،پا اط  200۱شاهد افول اهقاعدۀ جزیرهاهعرب و تحدی یمن بپ
مرکز اصلی اساقرار این گروه هسایم .بپ عقیدۀ توماس هگهامر ،تفاوت اصلی جهادیون عربساانی
با سایر جهادیها در آن است کپ جهادیون سعودی بیشار با انگیزه پاناسالمیسای و نپ ایدئوهوژی
اجاماعی -انقالبی فعاهیت میکنند .اط حرف دیگر ،مسأهپ کمک بپ مسلمانان در خارج کپ بپ
صورت فرهنگ در عربساان درآمده است ،باع

شده تا فعاهیتهای گروههای جهادی در درجپ

اول ماوجپ خارج اط مرطهای عربساان باشد (.)Hegghammer, 2010: 1
در تحیین عل گرایش بپ تندروی در جامعۀ عربساان ،ایدههای مخالفی م رم شده و برای
نمونپ ،مضاوی اهرشید ،کاهش انحصار کومت بر ایدئوهوژی وهابیت را در عصر جهانیشدن
مهم میداند .بعضی دیگر بر ناکارآمدی کومت و مشکالت اجاماعی -اقاصادی و یا ماهیت
افراحی تفکر وهابی و نظایر آنها تأکید کردهاند (.)Hegghammer, 2010:10
ب .جریان لیبرالی :بپ اصالمحلحان اسالمی هم شهرت دارند و بپطعم الکروآ ،آثار شیخ
یوس

قرضاوی و مافکران وس یپ مصر را میخوانند و بپ زب عداهت و توسعپ در ترکیپ

عالقپمند بوده و اصالم دینی را با هحنی مصاهحپجویانپ م رم میکنند ( .)Lacroix, 2010این
گروه اط صحویان ،اط حریق درخواستهایی کپ امضاء کردهاند ،بپ جای دمکراسی خواساار شورا
و تحدی عربساان بپ کومت مشروحۀ سل نای شدهاند .برای نمونپ ،عحداهلل اهحامد کپ اط صحویان
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ناراضی معروف است ،هماکنون بپ اسالمگرایی هیحرال محدل شده و خود را روشنفکر مسلمانِ
هیحرال1

قیقی میخواند .وی مدعی است کپ میتواند اط دوگانۀ شیخ مذهحی بیاحالع اط جهان

معاصر و روشنفکر سکوالری کپ نمیداند چگونپ اط اسالم قوق بشر و ایدۀ جامعۀ مدنی را
اساخراج کند ،فراتر میرود ( .)Lacroix, 2013: 292این قحی مواضع جریان هیحرال ،آنها را بپ
گروههای هیحرال سکوالر ،ناسیوناهیست و ای افرادی کپ دارای پیشینۀ کمونیسایاند ،نزدیک
کرده است .بعضی اط گروههای شیعی هم نسحت بپ این جریان تمای نشان دادهاند .با این ال،
قدرت و نفوذ آنان چندان طیاد نیست.
جریان هیحراهی اط  2002خواساار اصال ات در عرصۀ آطادیهای سیاسی و قوق مدنی
برای طنان و مردان شده و اط برابری قوق شیعیان و اه سنت ،مشارکت سیاسی ،اع ای
اخایارات بپ نهادهای شورایی و تحدی آنپا بپ نهادهای اناخابی ،اجاطۀ فعاهیت برای ساطمانهای
غیر کومای و ا زاب و محارطه با تروریسم و افراحیگری اط حریق کاسان اط کنارل نهادهای
دینی بر سیسام آموطشی دفاع کرده است ( .)Hamzavy, 2006: 7-8این درخواستهای
گسااخانپ ،در جامعپای کپ فاقد هرگونپ نهاد مدنی است «هیحرالهای اسالمی» را در معرض
سرکوبی و تعقیب قرار داده است .برای نمونپ ،در جریان حرم درخواست تشکی

کومت

مشروحپ (سال  )200۹کپ اوی اغلب م اهحات فوق بود ،پلیا دواطه تن اط امضاکنندگان را
با طداشت کرده و نُپ تن را با شرط عدم ارتکاب جرائم مشابپ آطاد کرد .علی اهدمینی ،ماروک
اهفاهح و عحداهلل اهحامد نیز در جریان محاکمپ ( )200۱بپ شش تا ده سال طندان محکوم شدند.
اهحاپ ملک عحداهلل در اوهین ماههای رسیدن بپ سل نت ،آنان را عفو کرد.
 .1جریانهای سکوالر در عربستان
با آنکپ بسیاری اط مناقدین هیحرال -اسالمی ،ایدههایی نزدیک بپ سکوالریسم دارند ،اما جریانهای
کوچک و اغلب در تحعیدی هم هساند کپ بر هویت اسالمی تأکید ندارند .با عنایت بپ ماهیت و
رنگ غاهب جامعۀ عربساان ،داق در ال اضر ،برای چنین گروههایی جز اشیپنشینی
آیندهای نمیتوان پیشبینی کرد .یکی اط این قیح ا زاب ،زب سحز عربساان است کپ غیرقانونی
1. Islamo-liberal
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محسوب میشود .زب مزبور اط دمکراسی بنیادین ،عداهت و تساوی ،عدم تمرکز ،فمینیسم،
ا ارام بپ تنوع فرهنگی و طیسای و ...مایت میکند (.)Zuhur, 2011: 101
 .1شیعیان عربستان
جمعیت واقعی شیعیان عربساان کپ اغلب در مناحق نفتخیز من قۀ شرقیپ سکونت دارند ،معلوم
نیست .تخمینها بین  ۱تا  1۱درصد است ( ;International Crisis Group, 2005: 1

 .)Beranek, 2009: 4اما آمارهای غیررسمی این رقم را تا  20درصد هم برآورد کردهاند
( .)Beranek, 2009شیعیان اط ابادای تأسیا عربساان سعودی ،تحت تحعیض سیساماتیک
آموطشی ،اقاصادی ،سیاسی و فرهنگی بودهاند .نس های اوهیۀ علمای شیعپ ،رویۀ سکوت و تقیپ
را در پیش گرفاپ بودند .اط دهۀ  1۳70و با پرورش نس جدیدی اط شیعیان ،کپ در نج

و عراق

درس خوانده بودند ،اوضاع ماحول شد .باطگشت رو انیونی مانند سن اهصفار ،کپ با
جریانهای شیعی در کویت مرتحط بودند ،بپ ق ی  ،باع

تشکی شحکپهای دینی -سیاسی شده

کپ تا بپ امروط هم در سیاست شیعیان عربساان مسلطاند ( International Crisis Group,

 .)2005: 3بسیج شیعیان ماأثر اط انقالب اسالمی ایران ،باع

مهمترین نافرمانی مدنی در تاریخ

عربساان شد.
با برگزاری مراسم عاشورا و برخورد خشن نیروهای پلیا با عزاداران ،جریان شیعی
رادیکالتر شد .شیخ اهصفار اسم «جنحش اصال ی شیعیان» را بپ «ساطمان انقالب اسالمی در
جزیرهاهعرب» تغییر داد و شعارهای ضد سعودی و ضد امریکایی م رم کرد .این رویۀ رادیکال
مدتی بپ حول انجامید ،وهی در اواخر دهۀ  1۳10غاهب شیعیان بپ این نایجپ رسیدند کپ محارطۀ
خشونتآمیز بیفایده است و بپ دهی کمی جمعیت شیعیان ،آنان نمیتوانند انقالبی در عربساان
ایجاد کنند .بنابراین ،با کومت مصاهحپ کردند و تحعیدیان باطگشاند و کومت قول رفع
تحعیضات و اصالم برنامپهای درسی موهن نسحت بپ شیعیان و  ..را داد ( International Crisis

 .)Group, 2005: 4شیخ سن اهصفار هم با اناشار کااب «پلوراهیسم و آطادی در اسالم» در
سال  ،1۳۳0اط ساطش شیعپ و سنی و آطادی و دموکراسی سخن بپ میان آورد .گفامان اخیر
تاکنون در نزد شیعیان سعودی مؤثر بوده است ( .)Beranek, 2009: 5در کنار این جریان اصلی،
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جریانهای رادیکاهی هم وجود داشاپ است کپ بخشی اط آنها ،گروه موسوم بپ زباهلل جاط
را در سال  1۳17تأسیا کردند و ادعا شده است کپ با زباهلل هحنان و ایران مرتحط بودهاند.
گروه مزبور مذاکره با آل سعود را مردود دانساپ و توافق  1۳۳۹شیعیان و دوهت عربساان را
تسلیم میخواند ( .)Jones, 2012: 13; Jones, 2009: 20ادعا شده است کپ این گروه در پا
انفجارهای اهخُحر و ملپ بپ نیروهای امریکایی بوده است .بپ هر ال ،شیعیان عربساانی امروطه
بپرغم برخی وادث بپویژه در جریان اعاراضات بهار عربی و اعدام رو انی معروف نمر باقر
اهنمر ،اهداف معادالنپ و دمکراتیک مانند آطادی مذهحی ،رفع تحعیض ،ممانعت اط اهانت بپ شیعیان
و نظایر آنها را م رم میکنند .شیعیان ماحدان باهقوۀ جریانهای هیحرال و معادل محسوب
میشوند .در عرصۀ بیناهمللی نیز بپ نظر میرسد کپ وضع روابط ایران و عربساان بر رفاار
سعودیها با شیعیان و امکان سایز و ساطش بین حرفین تأثیر مهمی دارد .عالوه بر اینها ،باید بپ
شیعیان اسماعیلی در نجران اشاره کرد کپ بپرغم محرومیت مضاع  ،بپ دهی قلت نسحی
جمعیتشان ،در رسانپها و عرصپهای مدنی چندان مشهود نیساند.

ج .شکافهای غیردینی
با آنکپ شکافها در جامعپ عربساان و قشربندی آن ،بپ دهی ساخت رانای دوهت ،بارط نیست،
اما چند شکاف مهم وجود دارد کپ هرچند در ال اضر فعال نیساند ،ممکن است در آینده
باع

بروط مشکالتی برای کومت سعودی شوند .در ادامپ ،اط این شکافهای غیرفعال ،با

تفصی کماری بح

خواهد شد.

 .0شکاف نسلی
جمعیت عربساان یکی اط جوانترین جمعیتهای جهان است .جمعیت این کشور با نرخ رشد
ساالنپ ( 1/1اط  22/۹میلیون نفر در  2002بپ  26/1میلیون نفر در  2012رسیده) افزایش مییابد،
وهی جمعیت جوان آن دارای نرخ رشدی  2/6درصد بوده است (اط  2/۹میلیون در سال 2002
بپ  ۱/۱میلیون در سال .)2012بیکاری جوانان نرخ باالی  27درصد دارد (در قیاس با 12/2نرخ
ک بیکاری) و  2۹درصد فارغاهاحصیالن دانشگاهها بیکارند ( Alkhabeer Capital, 2014:

جامعهشناسی سیاسی عربستان :روابط دولت...

11

 .)7شهرنشینی سریع (اط  21درصد در دهۀ  1۳70بپ  10درصد در سال  2000و پیشبینی 11
درصد شهرنشینی در  )202۱کارجویان بیشاری را روانپ باطار میکند ( Alkhabeer Capital,

 .)2014: 2در عین ال ،برنامپهای دوهت برای افزایش اشاغال شهروندان هم مشکالتی پیش
میآورد .مهارت ناکافی ،دسامزد باالی اتحاع سعودی در قیاس با کارمندان و کارگران خارجی،
تنندادن بپ مشاغ س وم پایینتر و نظایر آنها ،بیکاری را تداوم بخشیده است.
جوانی جمعیت بپعالوه بیکاری ،بپ آسیبهای اجاماعی و رادیکاهیسم و نظایر آنها
میانجامد .اط سوی دیگر ،افزایش هزینپهای طندگی ،مشک مهم مسکن را هم بر مشکالت
موجود میافزاید ( .)Montagu, 2015: 12در کنار اینها ،نظرسنجیها هم هشداردهنده است.
بر اساس تحقیقات ،جوانان سعودی در اغلب موارد بیش اط جوانان سایر کشورهای عربی حرفدار
آطادی ،قوق بشر و دمکراسی هساند .برای نمونپ ،ححق نظرسنجی مؤسسۀ اصداء برسون-
مارسالر در سال  2016تحت عنوان پیمایش جوانان عرب ۳0 ،درصد جوانان سعودی با این
گزینپ کپ رهحران باید برای تقویت آطادی شخصی و قوق انسانی طنان تالش کنند ،موافق
بودهاند .کشورهای عمان ،یمن ،کویت و امارات در ردههای بعدی قرار دارند ( Asda´a Burson
 .)Marstdler, 2016: 29جوانان عربساانی بیشارین کاربران توئیار و یوتیوب بودهاند ( Burson

 .)Marstdler, 2016: 39بپ نظر میرسد این امر امکان بروط اعاراضات را افزایش خواهد داد.
اما چون بیشار محا

جوانان هم در صورت سیاسیبودن ،رنگ و بوی محا ثات دینی سلفی و

وهابی دارد ،امکان افاادن آنانپ بپ دام جهادیون نیز وجود دارد (.)Hegghammer, 2010 : 194
 .1شکاف قبائلی
با آنکپ تالشهایی صورت گرفاپ تا هویت جمعی سعودی ،اگر نگوییم هویت ملّی بپ معنای
ماعارف آن ،ساخاپ شود ،اما هنوط هم هویتهای قحیلگی ائز اهمیت هساند .مقامات عربساان
در ایجاد هویت «عربساانی» و «سعودی» سپ عام مهم را مدّ نظر داشاپاند کپ عحارتند اط تشکی
هساپ ملیت ول خاندان سل نت بر اساس پیوندهای قحائلی و من قپای (بپویژه اط حریق اطدواج
فرطندان رؤسای قحای و خاندان آل سعود) ،بسط چارچوبی نهادین بر اساس گسارش دساگاه
بوروکراسی برخوردار اط ثروت نفت و ایجاد فرهنگ سیاسی محانی بر میراث فرهنگی نجد (شک
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هحاس ،سنن و برداشت آنان اط اسالم) ( .)Beranek, 2009: 5اهحاپ امروطه اپوطیسیون سعودی
کمار بر هویت قحیلگی تأکید می کند ،اما هنوط هم افراد هویت خویش را با تعلقشان بپ قحائ
بزرگی چون تمیم ،عایحپ ،قح ان ،عنزه و شمّر تعری

میکنند و ای اط تعحیر سعودی اجاناب

میکنند .بپ هر ال ،سران قحائ  ،اط حرف وطارت کشور ،مسئول رتق و فاق امور قحائ شان شده
و رابط بوروکراسی و قحیلپشان شدهاند؛ امری کپ باع

شده مناقدان اط آن بپ اجیرکردن رؤسای

قحائ تعحیر کنند (.)Samin, 2015: 188
بعید بپ نظر میرسد کپ در صورت تداوم شرایط فعلی ،هویتهای قحیلگی باوانند در آینده
عربساان نقش مهمی ایفا کنند؛ بپویژه اگر رشد سریع شهرنشینی را هم در نظر بگیریم.
یکی اط شکافهای مشابپ ،شکاف نجدی -جاطی است کپ بویژه ا مد طکی یمانی و
دخارش «می یمانی» روی آن تأکید داشاپ و رکت جاطیپ را هم تأسیا کردند .می یمانی
کاب و مقاالت ماعددی هم در تأکید بر شکاف مزبور تأهی

و مناشر کرده است .یکی اط مهمترین

آنها «گهواره اسالم :جاط و جساجوی هویت عربساانی» است .یمانی در این اثر ،جاطیان را
مردمی بیدوهت خوانده است ( .)Yamani, 2004با این

ال ،اینگونپ

رکتهای

جداییحلحانپ ،تأثیر و انعکاس قاب اعانایی در عربساان سعودی نیافاپ است .بعید است در آینده
قاب تصور هم ائز اهمیت شوند .در واقع ،بپ نظر میرسد کپ دوهت رانایر با توان ماهی خویش،
هم رؤسای قحائ را جذب کرده و هم امکان بروط اعاراضات را تضعی

کرده است.

د .روابط دولت و نیروهای اجتماعی و سیاسی در عربستان
همانگونپ کپ در م اهب آغاطین این مقاهپ اشاره شد ،در ساخت رانایر و هیدروکربنی جامعپ
عربساان ،دوهت بپ جامعپ شک میدهد و قدرت اقاصادی خارج اط چنحره دوهت ،یا وجود ندارد
یا آن نیروهای اقاصادی هم وابساپ و حفیلی دوهت هساند و اط آن منافع میشوند .این وضع
باع

نفی اساقالل افراد و عدم شک گیری ححقات بپ معنای کالسیک کلمپ میشود .در فقدان

اساقالل اقاصادی و ممنوعیت نهادهای مدنی و سرکوبی شدید جوانپهای ساطمانها و نهادهای
غیر کومای ،جامعپ مدنی و عناصر آن نمیتوانند بروط و ساطماندهی داشاپ باشند .در واقع ،طمانی
کپ ول شکافی ساطماندهی وجود نداشاپ باشد ،آن شکاف در کم معدوم یا غیرفعال است .اط
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حرف دیگر ،انحصار اسافادۀ مشروعیتبخش اط مذهب هم در دست علمای وهابی امی
کومت است و آنان با پرورش نس های ماعدد تحت تعاهیم خودشان ،فضای فکری و فرهنگی
را هم مسخّر کردهاند .در نایجپ ،کومتگران تقریحاً در تمام موارد ،با سهوهت نسحی مخاهفان را
اط پیش پای برمیدارند و در این راه ،اط پشایحانی علمای وهابی و ای اکثریت جامعپ برخوردارند.
بافت سنای و مذهحی عربساان اجاطه حرم افکار مافاوت را هم نمیدهد .در نایجپ ،محا
و اخاالفات منحصر بپ محا

دینی میشود .اپوطیسیون سعودی هم در تحلی نهایی مذهحی

است؛ ای بین شیعیان آطرده و آسیبدیده اط وهابیت .ا اماالً اکثر مخاهفان کومت سعودی،
مواضعی تندتر و سنایتر اط کومت دارند.
بپ نظر میرسد در داخ عربساان دو فاکاور مهم بر قوتگیری یا ضع

گروهها و نیروهای

سیاسی و اجاماعی سعودی مؤثر است .یکی ،درآمدهای نفای و افزایش یا کاهش این درآمدها.
در ادواری کپ قیمت نفت دچار نوسان میشود و کومت مجحور بپ کاهش بودجپ و هزینپها و
خدمات عمومی میشود ،نارضایای افزایش مییابد .در چنین مواردی ،نرمش در رفاار کومت
اناظار میرود و گاهی هم مشاهده میشود .دیگری ،رشد سریع جمعیت و تحوالت جمعیای
است .جوانی جمعیت ،مشک اشاغال و مسکن و م اهحات اجاماعی و فرهنگی آنان ،تداوم
روندهای فعلی را با اشکال مواجپ میکند (عربساان؛ مشکالت .)2۳-۱0 :1۹۳1 ،..هرچند
برنامپریزیهایی در این راساا صورت گرفاپ ،اما بحرانهای مهمی بپویژه در صورت تداوم قیمت
پایین نفت ،بروط خواهد کرد .همانگونپ کپ اط قول مایو گری نق شد ،اتخاذ سیاست توسعپگرا
و جوابگوشدن دوهت و کارآفرینی دوهای و توجپ بپ بلندمدت ،اط اجزای ساخت دوهت رانایر
ماأخر است ،کپ در عربساان هم بپ وضوم مشاهده میشود.
در بح

اط اط اوضاع گروههای سیاسی سعودی هم اشاره شد کپ دوهت سعودی نمیتواند و

نمیخواهد فضای سیاسی باطتری ایجاد کند ،طیرا محا

و عناصر رادیکال بپ میدان خواهند

آمد .در اتخاذ چنین سیاسای ،علمای سنای امی کومت هم نقش مهمی دارند .در واقع ،علمای
سنای با بسیاری اط تغییرات مدنظر کومت همراهی نمیکنند .ضمن آنکپ حرم محا
باع

افول انحصار علمای سنای و تضعی

خواهد شد .ضع

اناقادی

جایگاه آنان و در نهایت ،کومت خاندانی آل سعود

جامعپ مدنی ،فقدان گروههای مایتگر و همراهی نسحااً گسارده ححقات
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ماوسط و پایین اجاماع با کومت ،طمینپ تکوین اپوطیسیون جدی را اط میان برده است .بنابراین،
بپ نظر میرسد در صورت تداوم جریان نفت و ادامپ روابط سنپ علمای سنای با آل سعود و
فقدان فشار عمده بیناهمللی ،اوضاع عربساان در آینده قاب پیشبینی بپ همین روال ادامپ خواهد
یافت.

ه .چشمانداز روابط دولت عربستان و جریانهای اجتماعی و سیاسی
اط آنچپ گفاپ شد و اط تصویر نیروهای اجاماعی و سیاسی و بنیان رانایر و هیدروکربنی عربساان،
میتوان خ وط کلی روابط آینده نیروهای مزبور و کومت را بپ شرم طیر ترسیم کرد.
 .1بپ نظر میرسد امکان بروط اپوطیسیون قوی و فراگیر در آینده میانمدت وجود ندارد.
گذشاپ اط آنکپ دساگاههای کنارل و سرکوب کومت با قدرت تمام عم میکنند ،با وجود
ماهیت رانایری کومت و وابساگی اقاصادی عموم مردم بپ کومت ،تحلیغ و ترویج ایدئوهوژی
م لوب کومت در همپ عرصپها و تداوم مایت رو انیت وهابی ،بروط ایدئوهوژی مخاه

با

دشواری مواجپ است .آنچپ در جامعۀ عربساان میتواند ظاهر شود ،بح های مذهحی و دینی
است کپ یا سر اط جهادگرایی درمیآورد و یا بپ سهوهت با دساگاهی پلیسی و مذهحی تحت
کنارل درمیآید .ححعاً آینده نویدبخشی هم برای نس جوان و عامپ مردم ،در قیاس با آنچپ باهفع
موجود است ،ترسیم نمیکند .این محا

اگر بپ وطههای هیحراهی کشیده شوند ،امکان تحلیغ

نمییابند و در بافت سنای ،حرفداران قاب توجهی کسب نمیکنند .ضمن آنکپ بپ هحاظ قانونی
و قضایی هم امکان تجمع و تشک وجود ندارد .این وضع بپ سرخوردگی ،یأس ،بیگانگی با
جامعپ ،انزوا و یا ا یاناً باطگشت بپ رکتهای افراحی منجر میشود.
 .2فقدان سنتهای مدنی و سیاسی در عربساان ،باع

عدم شک گیری فرهنگ سیاسی

مع وف بپ همکاری ،تحم و پذیرش روالهای اجاماعی -سیاسی دمکراتیک شده است.
برخالف بسیاری اط کشورهای خاورمیانپ ،عربساان ای اتحادیپهای کارگری و سندیکاهای
صنفی هم نداشاپ است .در نایجپ ،فعاهیتها موقت و کوتاهمدت بوده و سریعاً بپ سمت
طیرطمینیشدن و افراط سوق مییابد؛ کپ ذف چنین جریانها و فعاالنی با سهوهت و مشروعیت
صورت میگیرد.
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 .۹اخاالفات شدید در درون اپوطیسیون مانع اط آن میشود کپ گروههای مزبور باوانند ول
یک ایده یا چارچوب بپ فعاهیت بپرداطند .برای نمونپ ،اپوطیسیون جهادگرای عربساان ،کومت
را بپ دهی آنکپ بپ د کافی مذهحی و پایبند ا کام شرعی نیست ،طیر سؤال میبرند .ال آنکپ
اپوطیسیون هیحرال ،اط سخت گیری مذهحی و تفاسیر قدیمی و غیرماناسب با طمانپ و هزوم رعایت
بیشار قوق شهروندان و نظایر آنها سخن بپ میان میآورد .این ادعا اط نظر اپوطیسیون تندروی
مزبور ،کفرآمیز بوده و حرفداران آنها قاب مجاطات هساند (.)Hegghammer, 2010: 91-2
در چنین شرای ی ،ححعاً هیحرالها ،کومت سعودی را بپ حی های افراحی اپوطیسیون ترجیح
میدهند؛ حیفی کپ اهحاپ خصوماش نسحت بپ شیعیان هم آشکار است و در مالت گاه بپ گاه بپ
مراکز دینی و عحادی آنان مشاهده میشود .بنابراین ،بسار مناسحی برای گردهمآیی اپوطیسیون
وجود ندارد.
 .2اپوطیسیون عربساان با یک معما مواجپ است .اگر بپ مذهب ماوس شود ،این عرصپ،
میدان علمای سنای و طمین باطی کومت است .هرچند امکان ظهور گفامانهای جدید در این
سا ت منافی نیست ،اما بعید است اط این مناقشات ،اصال ات سیاسی و اجاماعی اساخراج
شود .ضمن آنکپ باید توجپ داشت کپ ایدئوهوژی وهابیت و تفکر سلفی بر منع هرگونپ نوآوری
محانی است .اط حرف دیگر ،توس بپ ارطشهای هیحراهی و دمکراتیک ،انعکاس و توجپ م لوبی
در جامعۀ عربساان نمییابد و منحصر بپ لقپهای آکادمیک و خارجنشینان میشود .این گروهها
هم بپ سهوهت کنارل و سرکوب یا جذب سیسام میشوند؛ طیرا خارج اط چنحره دوهت ،مکانی
برای ادامپ یات نیست.
با توجپ بپ نکات فوق و محانی کومت در عربساان ،بپ نظر میرسد تحول مهم سیاسی
طمانی در این کشور ممکن خواهد شد و هنگامی نیروهای اجاماعی و سیاسی مساق در آن سر
برخواهند آورد کپ در ارکان اصلی کشورداری سعودی یعنی ساخت رانایر و مایت مسامر
علمای سنای اط کومت ،رخنپای پدید آید .در این میان ،ضع

در بنیپ اقاصادی مهمتر است،

طیرا علمای سنای بپرغم برخی اناقادات و نارضایایها ،در نهایت کومت را تأیید میکنند .در
واقع ،آهارناتیو بهاری برای آنان قاب تصور و موجود نیست .اما کاهش قیمت نفت و درآمدهای
نفای ،میتواند اناقادات اقاصادی در جامعپ را دامن طده و بر فاصلپ اقاصادی افراد منسوب بپ

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره 57بهار 69

18

خاندان آل سعود و مردم عادی بیفزاید؛ وفاداری بوروکراسی و سران عشایر و قحائ را تضعی
کند و اعاراضات نس جوان بیکار و بیدرآمد را موجب شود و شکافهای اجاماعی غیرفعال
را فعال ساطد .اهحاپ در آن صورت نیز چشمانداط دمکراتیک قاب تصور بپ نظر نمیرسد؛ طیرا
نس جوان هم در نهایت تربیتیافاپ گفامان فرهنگی و اجاماعی وهابیت هساند .قوتگیری
گروههای رادیکال ،اط محام ترین سناریوها در آن طمان است.

نتیجهگیری
در این مقاهپ اسادالل شد کپ بپدهی ماهیت رانایر و هیدروکربنی دوهت عربساان و بپواس پ
توانایی کومت در شک دهی بپ جامعپ و شهروندان ،ححقات و اقشار اجاماعی بپ معنای کالسیک
کلمپ در این کشور قاب تشخیص نیست .کومت ماکی بر خاندان سل نای ،نیروهای مذهحی
سنای ،بوروکراسی منافع اط آن و نیروهای مسلحی کپ کامالً تحت کنارل اعضای خاندان سل نای
است ( ،)Laham, 2002: 88ممنوعکردن فعاهیت سیاسی ،فقدان فضای باط سیاسی و اجاماعی
و فرهنگی و امکان بح

و گفاگو ،کنارل آموطش و پرورش و مراکز دانشگاهی توسط علمای

وهابی ،امکان و ا امال فعاهیت سیاسی و بروط نیروهای اجاماعی و سیاسی را اط میان برده است.
در فقدان تشک ها و ساطمانهای مساق اط کومت ،افراد دچار انزوا ،انفعال ،یأس و سرخوردگی
میشوند .عجیب نیست کپ جوانان سعودی اط نرخ باالی افسردگی در میان کشورهای عربی
برخوردارند ( .)Alotaibi, 2015: 18; Al-Qadhi et al. 2014کومت عربساان هم با احالع
اط تحوالت اجاماعی و سیاسی ناشی اط عصر جهانیشدن و کاهش کنارل دوهتها بر جریان
احالعات ،تالشهایی برای خنثیساطی تأثیرات دمکراسیساط و اعاراضآفرین آن بپعم آورده
است.
اجرای برنامپهای اقاصادی برای کمک بپ اقشار فقیرتر ،ایجاد برخی تغییرات جزئی در سیسام
سیاسی با تأسیا شوراهای شهرها و برگزاری اناخابات و دادن ق رأی بپ طنان و جذب نخحگان
معارض ،برنامپریزی اقاصادی برای ایجاد اشاغال و کاسان اط وابساگی بپ نفت و رکت بپ
سمت دوهت پُسترانایر ،کارآفرینی دوهای و تقویت بخش خصوصی تحت کنارل دوهت اط آن
جملپ است.
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شرایط فوق باع
هر ال ،نحی

شده تا محا
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سیاسی ،یا مخفی و طیرطمینی و یا رادیکاهیزه شود و در

بماند .در فقدان سابقپ فعاهیتهای سیاسی و بسار اجاماعی مناسب ،اخاالفات

شدید درون اپوطیسیون و پارادایمهای آنها و خصمانپ تلقیشدن هر نوع فعاهیت سیاسی ،ضع
مفرط و ای فقدان عناصر باطیگر جامعپ مدنی و نحود طمینپهای اجاماعی و اقاصادی برای
شک گیری اقشار و ححقات ،نیروهای مذهحی همچنان رنگ مذهحی خواهند داشت؛ ضعی
نحی

و

خواهند ماند و نخحگان آن ،در بسیاری اط موارد ،جذب هیأت اکمپ خواهند شد .در

مورد شیعیان هم باید گفت کپ اناظار نمیرود در آینده نزدیک تحول مهمی در وضعیت آنان رخ
دهد ،طیرا عموم علمای سنای و اپوطیسیون مذهحی سعودی (غیر اط حی
و آطادیها بپ شیعیان مخاه

هساند .این وضع باع

هیحرال) با اع ای قوق

تداوم برخی تمایالت رادیکال در جامعپ

شیعپ عربساان خواهد شد .اهحاپ اوضاع شیعیان اط س ح و نوع روابط عربساان و ایران هم ماأثر
میشود.
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