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ظام ن کیر به سبب استقرا یعربستان سعود یاسیوکاربست آن درنظام س یاسیمفهوم توسعه س
با  ژهیبه و همسأل نیمواجه بوده است. ا یقیعم یهاچالشا همواره بکارمحافظه یپادشاه

بخش پادشاهان تیروعمش یمذهب تیمرجع ترینمهمبه مثابه  یسنت سمیهمه جانبه وهاب یهاحمایت
ان کشور را دشوارتر نموده است. هرچند حضور محمدبن سلم نیدرا سعهتحقق تو یسعود

 کیبه سمت  هاسعودی یجامعه سنت دگذاریطلبانه او نواصالح یهاسیاستدرعرصه قدرت و 
از  یبرخ قیوتعم هاچالش دیتشد دهندهنشاندر عمل  ی، اما اقدامات ودادمی افتهینظام توسعه 

که  است نیا یاصل مقاله، پرسش نیبوده است. در ا یداخل یحت و یخارج یهاعرصه در هابحران
 نتیجه ت؟سیردوره بن سلمان چب دیعربستان با تاک یاسیتوسعه س یهاچالش ترینمهم

 نظام کی لیکشور ذ نیانجام اصالحات بن سلمان، کماکان ا رغمینشانگرآنست که عل
ابع ه از منستفادا ک،یاز مدل برناردکر یریگ رهمقاله با به یهاافتهیقرار دارد.  انهیاقتدارگرا
درنظام  یاسیسه است که توسع مسأله نیا دهندهنشان یفیتوص و یلیو روش تحل یاکتابخانه

 مواجه است.   یگانه اساسبا مشکالت شش یعربستان سعود
 کلیدواژگان

 یاسیتوسعه س ،یکارمحافظه ،یمحمد بن سلمان، نظام پادشاه ،یعربستان سعود
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 مقدمه
توسعه سیاسی ازجمله مفاهیم مهم سیاست است که داللت بر بهبودکارکرد یک نظام در 

یزان محرومیت ها، مردمی بودن حکومت و سیاست و مسائلی همچون طبقات اجتماعی، م
ی سیاسی، میزان هاعرصهی سیاسی، مشارکت مردمی در هابحرانتوانمندی یک نظام در حل 

آزادی های سیاسی و... دارد. این مفهوم پس از جنگ جهانی دوم وارد علم سیاست شد و 
 افزایش 1پای لوسین .فتتعاریف متفاوتی از سوی دانشمندان علم سیاست از آن صورت پذیر

 و ساختارها شدن ساختاری، تخصصی تنوع مردم، های خواسته به درپاسخگویی نظام ظرفیت
 ظرفیت ،2پاول و آلموند اعتقاد د. بهدانمی سیاسی توسعه الزمه را سیاسی مشارکت افزایش

 معتقد 3است. هانتینگتون سیاسی توسعه مهم نشانگان سه سیستم پذیریتطبیق و حفظ سازگاری،
 انعطاف از استقالل، به وابستگی از پیچیدگی، به سادگی از سیاسی نظام یک اندازه هر است

 میزان به نسبت همان به کند پیدا گرایش یگانگی به پراکندگی از و پذیری انعطاف به ناپذیری
 برابری، عنصر سه سیاسی توسعه عناصر 4بایندر لئونارد .شد خواهد افزوده آن سیاسی توسعه

. لذا (AbediArdakani and Soltani, 2020: 631-632)د دانمی ساختاری انفکاک یا تکثر و ظرفیت
 و کردن نهادینه برای را الزم ساختارهای که دانست فراگردی  مثابه به را سیاسی توسعه توانمی

 شدن، صنعتی پیشرفت، به را خود هدف ترینمهم و فراهم سیاسی مختلف هایطیف مشارکت
 نامطلوب حالت از گذار و جامعه هایبخش تمام در ساختاری ایجادتحوالت وابستگی، رفع

 (.  Jilson, 2019:366)سوق دهد بهتر شرایط به گذشته زندگی
یزان مچه  مهم در این میان این است که تعاریف فوق جهت نیل به توسعه سیاسی تا مسأله

می اران حاور سیاستمدعبارتی دیگر، به رغم ظهی غیرغربی را داراست؟ به هانظامقابلیت تعمیم به 
اسی، و سی الگوی توسعه غربی در کشورهای جهان سوم و اقدامات و اصالحات گسترده ساختاری

 مسألهاین  است. در عمل میبینیم که مفهوم توسعه آنگونه که باید درآن جوامع پیاده سازی نشده
ی، نظام هیمی همچون مشارکت، آزادی پادشاهی همچون عربستان سعودی که مفاهانظامدر 

 ترموست، ملشه ای عدیده ای مواجه اسپارلمانی وضعیت زنان و ... با مشکالت ساختاری و ری
 د. باشمی

 متحده اجرای ایاالت با روابط توسعه و والیتعهدی سمت در سلمان بن محمد حضور با
 مواجه عمیق ایاستحاله را با اهسعودی نظام وی، سوی از رویکردها و هاسیاست از ای مجموعه

                                                           
1. Lucian W. Pye 
2. Gabriel A. Almond  and Bingham Powell 
3. Samuel Phillips Huntington 
4. Leonard Binder 
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در  کلیسا ساخت با موافقت زنان، تحوالت عمیق درحقوق (.Ghattas, 2020: 289-290) نمود
 این در 2030 توسعه برنامه اجرای و طرح و وهابی رادیکال علمای با عمیق یهاچالش عربستان،

 وسیع یهاحمایت با که ییهاسیاست. نمود مطرح مسأله این آزماییراستی در توانمی را کشور
. است بوده همراه بن سلمان استراتژیک متحدین از دیگر برخی و کوشنر جرد ترامپ، دونالد

ی اصالح طلبانه ای درسطوح باال، نویدتحقق توسعه سیاسی در عربستان هاسیاستاعمال چنین 
 در هابحران از برخی تعمیق و هاچالش تشدید دهندهنشان عمل، در سلمان بن اقدامات اما دادمی

 . بوده است داخلی و خارجی یهاعرصه
 ترینممهه به همین سبب مقاله کنونی جستاری است در ارائه پاسخی مستدل به این سوال ک

همانگونه که  مقاله هاییافته چیست؟ سلمان بن دوره بر تاکید با عربستان سیاسی توسعه یهاچالش
 گانه شش تمشکال با عربستان درنظام سیاسی توسعه که است این دهنده در ادامه خواهیم دید

تحقیق  و روش اینهکتابخا منابع از نحوه گردآوری منابع در این مقاله استفاده است. مواجه اساسی
 د.باشمیتوصیفی  نیز مبتنی بر روش تحلیلی

 
 پیشینه -1

 «سعودی تانعربسدر  سیاسی ثبات و اقتصادی تحوالت»عبداهلل قنبرلو درمقاله ای باعنوان 
 ، عربستان در اریج روندهای و هاواقعیت به توجه با بوده که سؤال این به پاسخ ( درصدد1396)

 یده نویسندهبه عق است؟ انتظار قابل کشور این سیاسی ثبات و اقتصادی درتوسعه تغییراتی چه
 اقتصادی گیبستوا و یافته تداوم مدتکوتاه در حداقل عربستان اقتصادی درساختار موجود وضع

 رفاه ایبر هم نفتی درآمدهای از سعودی دولت. نخواهدشد قطع نفت رانت به دولت سیاسی و
 سعودی مقامات از ایعده. بردمی بهره خویش سیاسی ثبات و مشروعیت کسب هم و عمومی
 در دور چندان نه ایآینده در کشور سیاسی ثبات هم و ملی رفاه هم موجود، وضع ادامه با معتقدند
 را رقابتی و متنوع اقتصاد یک به گذار شرایط است الزم بنابراین. خواهدگرفت قرار خطر معرض
 .کرد فراهم

 ؛در عربستان سیاسی فرهنگ» خلیل اهلل سردارنیا و حسین نوروزی امیری درمقاله ای باعنوان
 فرهنگ چرا دهندکه پاسخ پرسش این به ( درصددند1393«)فرارو هایچالش و ایستایی تحلیل
 دالیل ترینمهم و بوده برخوردار ایستایی و استمرار از عربستان جامعه در تابعیتی سیاسی

 از شهری جوانان و هاکردهتحصیل ویژهبه هاسعودی سیاسی فرهنگ در توجهقابل دگردیسی
 باورندکه این بر نگارندگان. کنند تحلیل و بررسی را مشارکتی فرهنگ سمت به تابعیتی فرهنگ

 جدی هایچالش اخیر سال دو در ویژهبه سو، این به 1990 ازدهه سیاسی درفرهنگ تحولی چنین
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 به را حکومت شده و ترجدی درآینده هاچالش این. است کرده ایجاد سعودی حکومت برای
 .ساخت خواهد ملزم بیشتر اصالحات پذیرش

( معتقد 2020«)رت بن سلمانمحمد بن سلمان: ظهور برای قد»کتابی با عنوان:  در 1بن هوبارد
است آنچه برای بن سلمان مهم است رسیدن به پادشاهی عربستان است. بن سلمان برای نیل به این 

االت متحده به کار گماشته است. ایویژههدف، تمامی مساعی خود را برای اقناع غرب به 
 مسألهاللت بر این اصالحات شتابزده و عمیق وگام برداشتن در راه مدرنیزاسیون غربی همگی د

دارد که وی خواهان ارائه یک تصویر غرب گرا در میان متحدین خود دارد. نکته مهمی که 
حتی  مسألههای بن سلمان در نظام سعودی است که این طلبید جاهکنمینویسنده بر آن تاکید 

 ی متحدین غربی وی را نیز به همراه داشته است.هانگرانی
قتل در استانبول: جمال خاشقجی، دونالد ترامپ و عربستان »ا عنوان: درکتابی ب 2اوون ویلسون

شناسی در نظام عربستان سعودی با تاکید بر دوره بن ( به مجموعه مباحث جامعه2019«)دیسعو
سلمان می پردازد. نویسنده معتقد است که یکی از مبانی مهم تحقق توسعه سیاسی در هر نظامی 

د. باشمیی جامعه مدنی و امثالهم هاگروهآزادی بیان، آزادی فعالیت مدارا و تساهل و نیز  مسأله
د و دلیل آن هم باشمیی جامعه مدنی نهاگروهدر این رابطه، نظام عربستان جای هیچ گونه ظهور 

استبداد و نظام پادشاهی این کشور است. با حضور بن سلمان در عرصه قدرت و به رغم دامنه های 
االت متحده، به نظر می رسید فعالیت های مدنی خواه در عربستان سعودی از وسیع روابط او با ای

حالت رکود خارج گردد، اما ترور خاشقجی، روزنامه نگار و فعال سیاسی منتقد آل سعود در 
 عمل نشان دادکه بن سلمان میراث خوار نظام بسته آل سعود است.

رای سلمان دا عربستان در دوره بنی توسعه سیاسی در هاچالشمقاله کنونی نیز با بررسی 
 د.باشمینوآوری 

 
 3کریک توسعه برنارد مدل :چارچوب تئوریک -2

ی دولت محور هامدلاز دومدل کلی سخن گفت. نخست،  توانمیبرای تحلیل توسعه سیاسی 
ی جامعه محور که برنقش انکارناپذیر نخبگان هانظریهی جامعه محور. برخالف هامدلو دوم، 

ساخت محور برزمینه های ایجاد توسعه سیاسی تأکید  -ی دولتهانظریهد، کنمیتأکید حکومتی 
، 3، جیمز کلمن2، آلموند وپاول1، دنیل لرنر، ادواردشیلز4افرادی همچون کارل دویچ ند.کنمی

                                                           
1. Ben Hubbard  
2.Owen Wilson 
3. Bernard Kerik 
1. Karl Wolfgang Deutsch 
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 نظریه پردازان مدل دولت محور بر ترینمهمبه عنوان  6، ژان بالندل5، مارتین لیپست4لوسین پای
های گوناگون، بسیج سیاسی، سطح سواد، سطح حوزه های کمی درد دگرگونییی ماننهاشاخص

گرایی، ن مدنی، فرهنگ سیاسی دنیوی، تخصصقوانی شهرنشینی، وجودنهادهای نمایندگی و
و انفکاک ساختاری به عنوان ، کارایی سیاسی هابحرانبرابری اجتماعی، عبور موفقیت آمیز از 

ها چه هر یک از این نظریهاگر  ند.کنمیند توسعه سیاسی تاکید فرای های اصلی درمؤلفه
هایی چندتأکید دارند اما هیچ یک برکلیت ساخت سیاسی متمرکز نیست و فهمی ناقص برشاخص

پژوهش از مدل  این شده، ی ذکرهامدلهای ند. با توجه به کاستیدهمیجبرگرا ارائه  و بعضا
 حکومتی یهانظریه ترینکامل از یکی مؤلفه، یازده با لمد است. این برناردکریک بهره گرفته

 ازحکومت هاحکومت گوناگون انواع درباره پژوهش از پس که باوراست این بر کریک. دباشمی
 یهاحکومت تا گرفته امپراطوری روم  و روم و یونان شهرهای و اولیه هایامپراطوری و بدوی

 مدرن اتوکراسی و مدرن ملی دولت و اولیه مدرن یاهدولت و فئودالی و حکومت شرقی  استبداد
 را سیاسی ادبیات در موجود یهاپرسش است توانسته تمامیت خواه، یهاحکومت و هاجمهوری و

 مربوط مسائل و هاپرسش از دقیق فهرستی دهد نشان و نماید برشماری هستند غالب هایسوال که
 نظر مورد است. سواالت بخشیده انتظام و دهنمو بندیرده و راکشف حکومت و دولت نظریه به

: نقش اتباع؛ آموزه رسمی؛ ساختار اندتهگرف مفروض را مقوالت این از یک هر غالب اهمیت وی
اجتماعی شاخص؛ شخصیت و ترکیب گروه نخبه؛ نهاد شاخص حکومت؛ نوع اقتصاد؛ حقوق 

بت به انتشار اطالعات و در مالکیت؛ بینش غالب نسبت به قانون؛ بینش نسبت به دانش؛ بینش نس
در این مقاله، ( Menshadi and Akbari, 2020: 190-191) نهایت بینش نسبت به سیاست

مورد در نظام  6مولفه مطرح شده در مدل کریک، به تجزیه و تحلیل  11نویسندگان از میان 
 عربستان مبادرت خواهند نمود.

 شاخص ها مولفه ها
 اجتماعی بی تفاوتی و لیانفعا فرمانبرداری نقش اتباع

 فردی و داوطلبانه مشارکت
 انفعالی فرمانبرداری و تودهای مشارکت

 الهی نظام از بخشی حکومت، دینی، تکلیف از هواداری آموزه رسمی

                                                                                                                                       
2. Edward Albert Shils 
3. Gabriel Almond and Bingham Powell 
4. James Samuel Coleman 
5. Losian Paie 
6. Seymour Martin Lipset 
7. Jean Blondel 
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 غیردینی /سودمند از هواداری
 ایدئولوژیک

 شده رده بندی طبقاتی /قشری ساختار ساختار اجتماعی شاخص
 بزرگ بورژوازی و متوسط طبقه

 طلب مساوات
 انحصاری و خودزا نخبه گروه ترکیب و شخصیت

 اجتماعی حیثیت از برخوردار و ثبات با سیاسی طبقه
 کامل اجتماعی تحرک با مطابق خدمتگزاران گروه

 کاخ یا دربار حکومت شاخص نهاد
 کنگره و شورا مجلس و پارلمان

 واحد حزب
 پیشاصنعتی و کشاورزی نوع اقتصاد

 مختلط اقتصاد و بازار
 جنگی اقتصاد

 زمین و شخص مالکیت حقوق
 مالکیت و لیاقت

 شخصی مالکیت وجود عدم
 الهی و عرفی قانون به نسبت غالب بینش

 تقنین و عرفی
 تاریخ قوانین

 قدرت خفیه رمز از بخشی یکپارچه دانش دانش به نسبت غالب بینش
 نسبی یقحقا و منقسم دانش

 حکومت تبلیغات بر مبتنی ایدئولوژیک و یکپارچه دانش
 نهاد به شفاهی اقوال و شایعه تبدیل اطالعات انتشار به نسبت بینش

 رسانه ها برتری و اطالعات کنترل عدم و ها روزنامه
 جمعی ارتباطات کامل کنترل

 سیاست از برتر حکومت سیاست به نسبت بینش
 مخالف نهادینگی و سیاست ورزی تحمل

 مخالفت و سیاست ورزی کردن تلقی خرابکاری و دسیسه و توطئه
 

 کریک برنارد . مدل1شماره جدول

Table 1. Bernard Kerik Model 
(Source: Authors, 2021) 
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 ن سلمان و توسعه سیاسی عربستان سعودی باتاکید بر مدل برنارد کریکب -3
 نقش اتباع -1-3

 حق م دارایمرد آیا.است سیاسی درنظام مردم جایگاه تعیین به دنبال تباعا درمؤلفه کریک
ت در عربستان اصوال بافت قدر ند؟کنمی نگاه  به مردم چگونه حاکمه هیئت هستند؟  وحقوقی

نایان، ثه دسته آل سد و به جز خاندان سلطنت که شامل باشمیمبتنی بر یک نظام سطلنتی موروثی 
 ندارند ی قرارند تقریبا قبیله های دیگری در راس قدرت و امور سیاسشومیآل فیصل و آل کبیر 

(Masiudnia; Forouzan and Alishahi, 2019: 144 .)ی البته خاندان آل شیخ که مرجعیت مذهب
 وتمامی قدرت  این کشور را در اختیار دارد هم از اهمیت باالیی برخوردار است. این خاندان،

این  یع قدرت درد. به دیگر سخن، مرجعیت توزگیرمیخاندان سلطنت  اختیار مذهبی خود را از
کی و و نزدی بیلگیقکشور در اختیار خاندان سلطنت قرار دارد و این خاندان است که بنا بر روابط 

در  (.Yazdani, 2016: 14) نمایدمبادرت می هانسبی برخی از نهادها به قبیلهیع وفاداری به توز
ن ر میارجعیت تام قدرت است و اوست که تصمیم گیرنده توزیع قدرت دعربستان، پادشاه م

 و انفعالی اریبه طور کلی چند عامل اصلی در فرمانبرد(. Taheri, 2017: 55) خاندان سلطنتی است
. 2نتخابی نبودن حاکم؛ . ا1ذکر کرد:  توانمیاجتماعی اتباع در نظام سیاسی عربستان  تفاوتی بی

ف مردم در تشخیص . اعتقاد شاهان سعودی به ناتوانی و ضع3رای و نظر مردم؛ عدم الزام حاکم به 
روت و منابع در . انحصار ث6. تشدید اقدامات امنیتی؛ 5. ساختار قدرتمند سرکوب؛ 4خیر و شر؛ 

 (.Chothia, 2020: 99-100) دستان خاندان سلطنت
ارجی خلکه درسیاست استیالی مطلق قدرت درخاندان آل سعودنه تنها درمسائل داخلی ب

 عنیم بدین کشور این خارجی برسیاست سعودی حاکم خاندان نیزکامال محسوس است. سلطه
 رویروشنی پی بوروکراتیک و عقالنی کلی فرایندسیاستگذاری این کشور ازخطوط است که

 برای ایویژه هایمسئولیت ارشد ازشاهزادگان هریک که است برآن باورکلی مثال. دکنمین
  (.Koushki and Bizhani, 2020: 122) دارند خاص کشور بایک روابط

مشارکت اتباع در قدرت با انتصاب بن سلمان در مقام والیتعهدی نه تنها به وقوع  مسأله
ی انحصارگرایانه وی در امان نمانده و با شدت هاسیاستنپیوست بلکه خاندان سلطنتی نیز از 

نخستین  این رابطه بن سلمان در در سلمان مواجه شدند.بیشتری به برکناری از قدرت از سوی بن 
کردن ادامه حکم به دستگیری و زندانی  در و برکنار شاهزدگان مدعی قدرت را اقدام بسیاری از

سپس با و زندانی کردن  (Khorasani Esmaeili; Azhdari and Masoumi,2019 :123) دادآنان 
گونه بود نشان دادکه وجود هیچ هاسعودییعهد که پیشتر ول عبدالعزیز بن عموی خود، احمد

نماینده  34رقیبی را درعرصه قدرت برنمی تابد، بن سلمان سپس، شورای بیعت،تیمی متشکل از 
که همگی از خاندان آل سعود هستند را به شدت تهدید به بازداشت و زندانی کرد چراکه برخی 
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اجویانه در قبال اسرائیل مورد انتقاد قرار داده ی ماجرهاسیاستاز اعضای این شورا وی را در قبال 
نفرازخاندان آل جیالوی  40بن سلمان در ادامه بیش از  .(Grand and Wolff, 2020: 39-41)بودند
در ند را از کلیه مناصب حکومتی عزل نمود. رومیرقبای سنتی سدیری ها به شمار  ترینمهمکه از 
اقدام کردکه تنها به  حثلین آل سلمان و فهده ش، بندربنبن سلمان، به حبس برادر و مادر نهایت

 :Hope and Scheck, 2020)و جنگ در خاورمیانه بازداشت شدند هاچالشسبب انتقاد به توسعه 
216-219.) 

 آموزه رسمی -2-3

ولوژیکی ایدئ است که آیاحکومت ماهیتی دینی و مسأله اینبررسی آموزه رسمی مقصود از 
 تساوی مشورت، لت،عدا پایه بر عربستان را نظام پادشاهی، پادشاه 8 ماده است؟ دنیوی داردیاصرفا

 حمایت جرا وا که است جایی آن تا امر این اهمیت. است کرده معرفی اسالم شریعت با مطابق و
 شریعت و اسالم مقررات رعایت است. لزوم شده اسالم شریعت رعایت به نیزمنوط بشر ازحقوق

. است شده دنظارتی تاکی و قضایی اجرایی، مقام یعنی پادشاه، عربستان اصلی نهاد برهرچهار
وخط  امینفر مطابقت وآن، دارد محدودیت یک تنها است، عربستان در مطلقه قدرت که پادشاه

مشخص است که آموزه  (.Alipour and Yekrangi, 2017: 66)است اسالم شریعت با وی مشی
دی ظام سعوناز ابتدای تاسیس  مسألهالهی است. این  کامال از نوع در عربستانرسمی حکومت 

الم را عت اسوجودداشته است و علمای وهابی اصلی ترین نقش را در الهی بودن و تقید به شری
میقی درابعاد عپس ازانتصاب والیتعهدی بن سلمان، تطورات  (.Seifi, 2020: 623)انددهایفاکر

ایگاه رجی( وجخا )در بعد فلسطین مسألهبه دو نجادر ایایدئولوژیکی عربستان صورت پذیرفت که 
 داخلی(خواهیم پرداخت. )در بعد وهابیسم

 فلسطین مسألهولوژیکی در قبال تطورات ایدئ -1-2-3

 فلسطین بوده است. حمایت ازآرمان های قدس و هاسعودیی متقن هاسیاستیکی از 
توسط غزه اشغال منتقد وفلسطین تقل کشور مستشکیل حق  مدافع دهه، چندین عربستان، برای

حفظ  بن سلمان، دوران از اما (.Adami; Nazifi and Bizhan, 2018: 190) استبوده اسرائیل 
با ابتکارات  آسیا رژیم درغرب وگسترش تعامالت با اسرائیل و کمک به عادی شدن اوضاع این
اسی وحمایت از گفتگوها و مختلف مانندگسترش تعامالت تجاری، ایجاد تماس های سی

، ایمنطقههای به رغم مخالفت .صهیونیستی است –فلسطینی و عربی -مذاکرات صهیونیستی
همواره  عربستان .نظامی دارند بعضا و سیاسی اقتصادی، گسترده روابط با اسرائیل هاسعودی

 طرح نیز طبق حالى  است که اسرائیل گاز به اسرائیل بوده است و این در و نفت درصدد صدور
خاورمیانه جدید، درصدد برقرارى روابط گسترده اقتصادى بادول عربى به عنوان مقدمه حضور 
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 از پس اسرائیل و هاسعودی میان روابط است. توسعه آسیا امنیتى غرب -درمعادالت سیاسی
 در عربستان والیتعهدیتغییر  آنکه نخست. شد پیگیری بیشتری شدت با بن سلمان والیتعهدی

وزیر اسرائیل پس  «1اسرائیل کاتز»سعودی با رضایت قابل توجه سران اسرائیل مواجه بوده است. 
بردارند.  از ولیعهدی بن سلمان ازکشورهای عربی خواست تاگام بیشتری برای مذاکره با اسرائیل

ازسوی دیگر، برخی رسانه های صهیونیستی با ابراز خشنودی از ولیعهدی بن سلمان، آغاز به 
فشای روابط پشت پرده دو رژیم کرده و از دیدارهای محرمانه او با مقامات صهیونیستی در خالل ا

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز به نقل از منابع اطالعاتی خاطر نشان  انددهدوسال اخیر خبر دا
را  «پسر»ساخت که بن سلمان دیدارهایی با مقامات صهیونیستی داشته است و این مقامات اسم رمز 

برای او انتخاب کرده بودند. برخی از سران صهیونیستی در این رابطه معتقدندکه بن سلمان، طراح 
شماری از طرح ها و پروژه هایی است که عربستان و اسرائیل را در خط فکری واحدی قرار 

، تأثیر ایران در لبنان و د و وی به دنبال ایجاد یک جبهه مشترک برای از بین بردن نفوذدهمی
 (. Forouzan and Alishahi, 2019: 147-148)عراق و یمن است 

 گاه وهابیسم سنتی در عربستان )در بعد داخلی(تطور در جای -2-2-3

 همیم جایگاه وهابی هایایدئولوگ و وهابیسم ایدئولوژی سعود، آل سلطنت تاریخ در
 این سالطین اقدامات یبرا مذهبی سازی مشروعیت آن کارکرد ترینمهم که ایدئولوژی. اندتهداش

جایگاه  وی، یهاسیاست از ای مجموعه قدرت، عرصه در سلمان بن باحضور اما است بوده کشور
 بر حاکم سنتی وهابیسم سلمان، بن است. درنگاه کرده مواجه عمیقی تحوالت با را وهابیسم
طلبانه بن  اصالح اقدامات دلذاباشمی کشور این توسعه تحقق موانع ترینمهم از یکی عربستان

ه بسلمان  ابطه بنردر این . سنتی مهیا ساخته است به تدریج شرایط را برای انزوای وهابیسم سلمان
 چند اقدام مهم در قبال وهابیسم مبادرت نموده است: 

 ابتدای بن سلمان ازوهابی سعودی:  علمای اختیارات گسترده نخست؛ کاهش چشمگیر دامنه
کز ن اقدام، مروی در نخستیآغازکرد.یی را گراافراط، مبارزه با سمت والیتعهدی فعالیت در

ید ه کاهش شدب ادامهدر  ونهاد  را بنا« یی و رادیکالیسمگراافراطتقابل با اندیش های »ی المللبین
ار شیخ قر لق آلحوزه اختیارات سازمان امر به معروف و نهی از منکر که در استیالی کامل و مط

، بسیاری از زمانی بود که بن سلمان هاچالشاوج این  (.Koelbl,2020: 84)داشت مبادرت نمود
 وی در. زداشت کردی افراطی و رادیکال محاکمه و باهااندیشهعلما و مبلغان معروف را به سبب 

 اهش دادکرا « حسبهال»موسوم به « هیئت امر به معروف و نهی از منکر»بسیاری از اختیارات نهایت 
 (.Ulrichsen, 2019:3-4)گروه هم اکنون علنا توانایی اعمال قدرت را ندارد تا جایی که این

                                                           
1. Israel Katz 



 

 

 

76    1400بهار (، 68) 4، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 

ر راستای دعربستان: بن سلمان  آموزشی نظام از وهابیسم یهاآموزه تدریجی دوم؛ حذف
رویج تحقق آموزش نوین دانش آموزان سعودی، برنامه آگاه سازی اسالمی را به دلیل ت

م در گا. ا منحل کردرمامی کمیته های مرتبط با این برنامه و ت لغویی در کلیه مدارس گراافراط
سرعت  آوری و کتب جدید درسی بهسلمان، کتب آموزشی قدیم همگی جمعدوم، به دستور بن 

دی بر این ند. کتب درسی جدید در نظام آموزشی جدید سعوباشمیدر حال تدوین و توزیع 
ص( و ) ای حکومت اسالمی حضرت رسولر است که اوال در آن سخنی از ویژگی هامحور استو

ه و سازی شدامال پاککی ابن تیمیه هانظریهحتی خلفای راشدین عنوان نشود و ثانیا عقاید وهابی و 
ائه لح اردر نهایت نیز کتاب های جایگزین با محوریت تسامح، تساهل، مدارا و دوستی و ص

ل یشات وهابی را منفصدانشگاه با گرا هزار معلم و استاد 12یدتر، بیش ازشدمیوی در اقدا .گردند
ودی ستان سعم عربو حتی بازداشت نمود. در ادامه به دستور بن سلمان تمامی معلمان حاضر در نظا

ن کشور ند از ایی وهابی بودهااندیشهکه اصالتی عراقی، مصری، اردنی و سوری داشتند و مروج 
 (. Ahmad Jebril, 2020:8-9) اخراج شدند

 نخبه گروه ترکیب و شخصیت -3-3

 رد و دری داپیشتر تبیین گردیدکه توزیع قدرت در عربستان سعودی کامال وجهه ای قبیله ا
ه ب گروانحصار خاندان آل سعود است. باحضور بن سلمان برخی اصالحات روبنایی در ترکی

یستی بته بالت نمود. ای نخبه جدیددر نظام عربستان مبادرهاگروهنخبگان ایجاد شد و وی به ایجاد 
د بن ر محماذعان داشت اصالحات مذکور کامال در راستای اثبات قدرت و نهادینه شدن اعتبا

 خبه مستقل.خواهد بود نه ایجاد یک طبقه یا گروه ن هاسعودیسامان در پادشاهی آینده 
 زنان و جوانان سعودی -1-3-3

هروندی برخوردار تا پیش از حضور بن سلمان، زنان سعودی ازکمترین حقوق مدنی وش
اما هم اکنون این  شدمینبودند تاجایی که حتی حضور بانوان به تنهایی در خیابان حرام تلقی 

 دانشگاه عالیه درسطوح زنان عمیق مواجه گردیده است به نحوی که حضور ایاستحالهبا  مسأله
 مبارزه قانون تدوین زنان، اجباری حجاب منع ورزشی، های حضوردراستادیوم رانندگی، حق ها،

هایشان، آزادی برهنگی زنان در سواحل در کنار  خانواده یا همسران سوی از زنان اذیت و آزار با
 نخستین برای«الخبر» استان شهرداردر معاون عنوان به «الغامدی عبداهلل ایمان» خانم انتصاب مردان،

 سفارت زن سخنگوی ننخستی به عنوان «باعشن سالم فاطمه» خانم وانتصاب سعودی باردرتاریخ
 (.Hubbard, 2020:246) ذکر نمود توانمیکشور  این تاریخ را در واشنگتن در عربستان
آزادی جوانان سعودی تا حد زیادی بهبود یافت به  مسألهبا حضور بن سلمان در قدرت،  همچنین
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گاه های سعی در ایجاد مکان ها و تفرج« 1هیئت ترفیه»بن سلمان شخصا با تاسیس عنوان مثال، 
که « قدیه»تفریحگاهی با عنوان -با تاسیس شهر اختصاصی وی  غربی برای جوانان سعودی نمود.

دیزنی »بسیاری از تحلیلگران این اقدام بن سلمان را الگوبردای از شهرهای تفریحی غرب همچون 
گام بر می دارد. ند علنا نشان داد الگوی توسعه غربی در نظام سعودی دانمیو الس و گاس « 2لند

 بن سلمان در توجیه این اقدام، چهار علت اصلی را نام برد که عبارتند از: 
زایی داخلی . ایجاد درآمد2 . وجود مکان هایی شاد و جذاب و جدید برای جوانان سعودی؛1

نطقه در . حضور مردم کشورهای م3 برای عربستان و عدم وابستگی محض به درآمدهای نفتی؛
کالت . حل و فصل مش4 این مناطق و افزایش درآمدهای مرتبط با گردشگری؛عربستان در 

 ربستانعدر زاری کنسرت ها ی در برگالمللبینی و حضور آزادانه خوانندگان زن و مرد المللبین
(Hosseinpour; Mahipour and Alishahi, 2019: 47-48.)  
 ی بن سلمانهاحمایتظهور روشنفکران حامی غرب با -2-3-3

داخلی جریان لیبرال  انی وسیع او از هوادارهاحمایتاقدامات مهم دیگر بن سلمان  از
مرتبط با جریانات لیبرال ی هااندیشهدموکراسی است. پیشتر در نظام عربستان هرگونه حمایت از

ی لیبرال دموکراسی خطر بزرگی هااندیشهید چرا که آشنایی با گردمیجرم بزرگی محسوب 
سعودی و مفتیان وهابی این کشور تلقی گردیده و بسترساز آشنایی جامعه عربستان  برای پادشاهان

سعودی با مفاهیمی همچون پارلمان، آزادی، مشروطیت، نظارت، فسادستیزی، پاسخگویی و... 
صورت مستقیم به به وی ، با حضور بن سلمان در عرصه قدرت (.Qadhi, 2020:22) شدمی

. به حامیان اصلی وی از اصالحات و پادشاهی آینده باشندرآمدکه حمایت از نهادها و افرادی ب
عنوان مثال، برخی از روشنفکران حامی جریان لیبرال در عربستان مستقیما ازسوی بن سلمان 

اوج اقدامات بن سلمان در این رابطه را  .ابزاری واقع شدند ی وسیع ساختاری وهاحمایتمورد
، آغاز به کار رسمی 3«24السعودیه »و « روتانا»های ماهواره هایآغاز به فعالیت شبکه توانمی

ی نخبگان حامی لیبرالیزم در عربستان هااندیشهو فعالیت « 4نحو الحریه»حساب توئیتری با عنوان 
 .( Koelbl, 2020: 117) است

                                                           
ست. هدف اشده  . هیئتی که با نظارت مستقیم بن سلمان برای ایجاد تفریح و سرگرمی در کشور عربستان ایجاد1

و  در ترکیه تالیااصلی تاسیس این هیئت نخست ایجاد شهرهای تفریحی بزرگ و ایجاد رقابت با شهرهایی همچون آن
 ست.هاسعودیصت های کالن شغلی و درآمدهای عظیم غیرنفتی برای دوم ایجاد فر

1. Disneyland Park 
 هایشبکه فعاالن نگاران،روزنامه نویسندگان، از گسترده اقتصادی هایای، حمایتهای ماهوارهدر این شبکه .3

 گیرد.صورت می سعودی عربستان نظام در لیبرالیسم جریان حامی روشنفکران و اجتماعی

 آزادی سوی به .4
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 اقتصاد  نوع -4-3

. وده استن بت آاقتصاد اعراب خلیج فارس به ویژه عربستان ، همواره متکی به نفت و صادرا
ک اهرم یثابه درآمدهای کالن اقتصادی حاصل از فروش نفت، همواره برای خاندان آل سعود به م
ش می ع خویفشار مهمی بوده است چرا که با تخصیص بخشی از درآمدها همواره متحدین را مطی

هابیسم انی وساختند. از طرفی دیگر بخش دیگری از درآمدهای نفتی شاهان سعودی به تقویت مب
ف ان صروتوسعه آن درکشورهای همجوار همچون افغانستان، پاکستان وحتی مناطق مرزی ایر

از  هاسعودی قتصادیی کالن اهاحمایت مسألهاوج این (. Karimi, et,al, 2018: 107) دگردمی
 تهای بیداری اسالمی بوده اسای سوریه و عراق در خالل ناآرامیهمخالفین دولت

(KhodaBakhshi; Azghandi and Hermidas Bavand, 2020:8). 
سلمان، گذر از اتکای صرف به درآمدهای نفتی به برنامه های بنهای سیاست از یکی

 اشاره داشت. هاسعودی 2030به سند توسعه  توانمیدرآمدزای غیرنفتی بوده است. در این رابطه 
 و اجتماع آنتبعبه و اقتصادی ساختار است قرار آنبنابر که است طرحی عربستان 2030 تحول سند

از سوی  2016در سال بار اولین برای طرح این جزئیات .کندتغییر تاحدزیادی این کشور سیاست
میلیارد دالر  20پروژه توسعه ای با بودجه ای معادل 80بن سلمان  مطرح گردیدکه مشتمل بر 

لی مشخص شده در این سند عبارتند از: رهایی از وابستگی صرف خواهد بود. عمده اهداف  اص
اقتصاد از صادرت نفت خام، تحوالت وسیع در عرصه گردشگری،  افزایش تعدادحجاج به میزان 

 ,Nemati and HajiYousefi)میلیون نفر در سال و برنامه جامع مبارزه با مفسدین اقتصادی  30
2019: 159 .) 

ای بن سلمان بر 2030عه به مثابه موانع مهم بر تحقق سند توس توانمیا اما وقوع چند رویداد ر
از این  هاسعودینخست کاهش قیمت نفت؛ دوم شیوع ویروس کرونا و تضرر کالن  دانست:

ه مرکز صاراهلل بی امنیتی وسیع بن سلمان به ویژه پس از حمالت موشکی انهاچالش؛ سوم مسأله
فتی کالن نشرکت آرامکو؛ چهارم عدم تمدید قراردادهای  یعنی هاسعودیدرآمدهای نفتی 

گ بن ی بزرروسیه با عربستان؛ پنجم؛ شکست ترامپ در انتخابات ایاالت متحده و فقدان حام
 (.Rasheed, 2021: 114-117)ی نوسازی و غربی سازی این کشور هاعرصهسلمان در 

 حقوق و سیاست به نسبت غالب بینش -5-3
ان سعودی فاقد هرگونه نظام اعمال کننده قانون و هیئت نظارت قانونی اصوال نظام عربست
ی خاندان سلطنتی است. ازطرفی خاندان سلطنت، مشروعیت هاسیاستاست. منشا قانون، 

د نه از قانون مدون یا گیرمیو اقدامات خود را نهاد مذهبی و علمای کبار وهابی  هاسیاست
مرجعیت مذهبی که بقا و  ترینمهمیخ به مثابه بزرگترین و پارلمان. به دیگر سخن، خاندان آل ش

ند، همواره نقش خود که ایجاد وجهه شرعی ویا گیرمیقدرت مذهبی خود را ازخاندان سلطنت 
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از   (.Rasheed, 2021: 19)د کنمیمشروعیت قانونی باشد برای سالطین سعودی به خوبی ایفا 
و  قانون از برتر و سیاسی و اجتماعی ساختار اصلی رکماکان عنص پادشاه نظام سعودی، در طرفی،

الیت ها و د. بازخورد این موضوع نخست؛ کماکان الغای فعرومیبه شمار  طبقات تمام از فراتر
های خارج از دستگاه سلطنت و دوم؛ سرکوب و اختناق سیاسی نفی هرگونه مشارکت طیف

اطرنشان کرد که بن سلمان قائل به سه در این رابطه بایستی خ(. Koelbl, 2020: 61)دباشمی
 و سیاست ورزی موضوع در این رابطه است. نخست؛ سیاست در خدمت حکومت، دوم؛ تحمل

در این  از سوی رقیبان و مخالفان. خرابکاری و دسیسه و مخالف و سوم؛ اعتقاد به توطئه نهادینگی
ان مبادرت خواهند نمود: ترور رابطه نویسندگان به تجزیه و تحلیل سه اقدام کالن محمد بن سلم

جمال قاشقجی؛ چالش بن سلمان با شاهزادگان مخالف ومدعی قدرت و دستگیری برخی 
 ازعلمای وهابی معترض.

 ترورجمال قاشقجی -1-5-3
 گیریقدرت با اما بود «الوطن» نام به عربستان هایجمال خاشقجی درابتدا دبیریکی از روزنامه

ی جدی مواجه گشت تا جایی که حضوردر این هاچالشلیت وی با شرایط فعا سلمان، بن محمد
بیشترفعالیت های خاشقجی، در دوران سلطنت ملک عبداهلل بودکه  .کشور را خطرناک یافت

 ملک امادردوران سلطنت یادداشت های وی به طور مکرر در روزنامه الحیات به چاپ می رسید
 ,Dorsey)م سعودی وقت تشدید یافتوالیتعهدی پسرش، تنش هامیان وی وحکا و سلمان

در مواضع تند خاشقجی علیه  توانمیشروع چالش میان خاشقجی و بن سلمان را (. 2018:7
 سریع واکنش با خاشقجی انتقادات دلیل، همین ی ترامپ در قبال عربستان دانست. بههاسیاست

ازآغاز  . پس1کرد منوعم هارسانه در حضور و نوشتن از را او دولت و شد مواجه عربستان دولت
 و سکوت مدتی برای خاشقجی سلمان، بن از سوی سعودی شاهزادگان امواج بازداشت

و به صورت داوطلبانه به  2017و در نهایت درسال  کرد محدود را ای خودرسانه هایفعالیت
 دیمتعد انتقادی هایآمریکا نقل مکان کرد. اقامت وی در آمریکا مصادف با نگارش و یادداشت 

. شد یمن جنگ به خصوص او، خارجی و داخلی هایسیاست و عربستان ولیعهد علیه
. شدمی منتشر 3تایمز فایننشال و 2اشپیگل همچون مشهوری هایرسانه در او هاییادداشت
 سلمان بن از سوی منتقدان سرکوب و قدرت تمرکز از اشپیگل، مجله در یادداشتی طی خاشقجی

                                                           
1. Jamal Khashoggi case: All the latest updates, Access in: https://www.aljazeera.com/news/2018/10/ 
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/ 
2. Der Spiegel 
3. Financial Times  
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به شمار  عربستان و اسرائیل روابط ران یمن، خاشقجی از مخالفان جدیگذشته ازبح. کرد انتقاد
و در کنسولگری عربستان سعودی در  2018وی در نهایت در اکتبر  (.Resnick, 2018: 5)رفتمی

 ترکیه، از سوی نیروهای امنیتی بن سلمان به قتل رسید.
 ان با شاهزادگان مخالف و مدعی قدرتچالش بن سلم -2-5-3

ستگیری دماه پس ازانتصاب والیتعهدی به تغییرات وسیع حکومتی و  3ن کمتر ازن سلماب
 چهار(. Friedman, 2017:5)طیف وسیعی از شاهزاده های سعودی مخالف خود اقدام نمود

 دستاویز مهم وی در این اقدام عبارتند از:
ز طریق انتصاب ای تقویت سیستم امنیتی عربستان سعود مبارزه با فساد مالی شاهزاده های سعودی؛

ارد ، رئیس گاز بین بردن مخالفان پادشاهی آینده خود همچون متعب بن عبداهلل وفاداران خود؛
 (.Wright, 2018:1)از بین بردن هرگونه خطر کودتا علیه خود پادشاهی عربستان؛

 106وعا نفر بودند، مجم 381پس ازدستگیری های پی درپی شاهزادگان سعودی که درحدود 
 بازداشت دولت کماکان در شاهزاده 56 رد دالرازاموال آنان مصادره گردید. از این میان،میلیا

مالی  رزه با فساد اقتصادی وبیش از آنکه مبتنی بر مبا مسألهبرند که این می سر به عربستان
ات تهدید های شخصی بن سلمان و رفع نگرانی وی اززادگان باشد، ناشی از تسویه حسابشاه

 . (Blanchard,2018:31-32) ان برای انجام کودتاستبالقوه آن
 سرکوب شیعیان عربستان -3-5-3

نزوا، ی اهاسیاستاز دیگررویکردهای اقتدارآمیز نظام عربستان درزمان بن سلمان، تشدید 
ر شرق میه، ددرمنطقه العوا مسألهمحرومیت، سرکوب و اعدام شیعیان این کشور بوده است.این 

کماکان  ر است،سکونت شیعیان این کشور بوده و از منابع غنی نفتی برخورداعربستان که منطقه 
وضاع شیعیان ادر این راستا، بن سلمان برای کنترل هرچه بهتر  (.Menoret, 2016:6)ادامه دارد 

 عربستان، به اتخاذ برخی از سیاست اقتدارگرایانه روی آورده است:
 محله تخریب ن: نخستین طرح بن سلمان،. تخریب منطقه عوامیه و کوچ اجباری شیعیا1

د. بن سلمان درصدد است با کوچ اجباری آنان، باشمیوکوچ اجباری شیعیان  عوامیه تاریخی
نظارت و بایکوت شیعیان عوامیه را با شدت بیشتری محقق نموده و هویت و قدمت فرهنگی  مسأله

 (.Alipour and Yekrangi, 2017: 68)یدد را نابود نماباشمیسال  400شیعیان این منطقه که بالغ بر 
ی هابحرانی عمیق این سازمان از هانگرانیبا ورود سازمان ملل به بحران تخریب عوامیه و ابراز 

که هدف  مسألهی، بن سلمان با اعالم این المللبینفرهنگی در عربستان و تشدید فشارهای  حقوق
د، سعی در جلب رضایت شیعیان این باشیموی، بازسازی و احیای بناهای تاریخی این منطقه 
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د و هدف کنمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه آن را رد 1ای که سباستین سونز مسألهمنطقه نمود، 
اصلی این طرح را به حاشیه راندن و تفرق شیعیان و دوری آنان از مناطق نفت خیز عربستان برمی 

 .2شمارد

:  سیاست سرکوب و اعدام شیعیان معترض ی سرکوب گرایانه درقبال شیعیانهاسیاست. 2
عربستان از سوی پادشاهان آل سعود مسبوق به سابقه بوده است. بن سلمان نیز سیاست تشدید 
فشارها و سرکوب را در قبال شیعیان و دستگیری، زندانی، شکنجه و اعدام را علیه آنان ادامه 

 قدرت کنونی، شرایط در وامیهع شیعیان با عربستان حکومت سخت برخورد این د. دلیلدهمی
 پس از است که وی مسألهاست. بن سلمان درصدد نشان دادن این  کشور این جدید ولیعهد نمایی

دارد. بن سلمان  را ایران با برخورد توان هم مرزها از خارج و آیدبرمی کشور داخل شیعه مخالفان
 مورد که دکنمیخطاب  تتروریس حتی و ناراضی جماعتی را کشور این اقلیت شیعیان حتی

(. Al-Noami, 2017: 6)ند گیرمیسوی ایران مورد حمایت قرار  از و هستند ایران حمایت
بن سلمان علیه آنان به  ناعادالنه هایدادگاه و شکنجه قتل، با شیعیان عربستان بار خشونت سرکوب

 جنگ اعالم خود مردم به به تعبیر برخی از کارشناسان، بن سلمان تشدید یافته است که ایگونه
 این از یا عوامیه ساکنان درصد 90 است که اکنون ایگونهبه  هاسرکوباست. شدت این  کرده
-Al-Barsan; Al-Hamd and Al-Roshdan, 2017: 41)انددهکر کوچ اجبار به یا اندتهگریخ شهر
42 .) 

  زداشت و شکنجه برخی از علمای وهابیدستگیری، با -4-5-3
د باشمیی سرکوب و شکنجه بن سلمان تنها شامل شاهزاده های سعودی و شیعیان ناهسیاست

ایجاد کردند.  ایعمدهبلکه برخی از علمای مشهور اهل سنت سعودی نیز برای بن سلمان خطرات 
 و «القرنی عوض» ،«العوده سلمان» علمای اهل سنت بازداشت شده از سوی بن سلمان ترینمهم

در  مریدان بسیار زیادی در این کشور دارند. سعودی دینی عالم سه این ندکهشبامی «العمری علی»
دادگاه شیخ سلمان العوده، وی به حمایت از تروریست ها و خیانت به نظام سعودی متهم و 

 ابها شهر در شعار زندان به هم القرنی عوض دادستان کل عربستان خواستار اعدام وی گردید. شیخ
علت دستگیری و بایکوت برخی از علمای اهل  ترینمهماست.  شده قلمنت عربستان جنوب در

عدم وفادارای و حمایت آنان در راستای تثبیت قدرت بن سلمان قلمداد  توانمیسنت عربستان را 
نمود. به دیگر سخن، اگر انزوا و دستگیری معترضین شیعه در عربستان بر اساس خطرات احتمالی 

                                                           
1. Sebastian Sons 
2. ID with SR on Freedom Religion and Belief Oppression of the Shia in Saudi Arabia, General Assembly, 
UN, 23 March 2018  
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د، خطرات برخی از علمای اهل سنت سعودی، بیشتر پیرامون باشمیب آنها و وقوع کودتا یا انقال
در تببین علل  د. باشمیعدم حمایت و یا مشروعیت سازی برای حکام سعودی به ویژه بن سلمان 

 به سه علت عمده ذیل اشاره نمود: توانمیبازداشت علمای اهل سنت عربستان نیز 
هل سنت عربستان از حمایت بن سلمان از . انتقادات مکرر علمای برخی از علمای ا1
ی ضمنی و یا تلویحی و عدم هاحمایت. عدم 2 ی تروریستی همچون داعش و القاعده؛هاگروه

. 3 ی خارجی؛هاسیاستلحاظ مشروعیت دینی از اقدامات بن سلمان در اصالحات داخلی و 
 ;Farzinrad) ه یمن و قطری رادیکال بن سلمان در قبال اعراب منطقه به ویژهاسیاستمخالفت با 

Forouzan and Alishahi, 2019: 64-65). 
 

 گیرینتیجه
س یاز زمان تاس ی عربی خاورمیانه است.هادولتترین کارمحافظهعربستان سعودی یکی از 
عود بوده سهمواره مطمح نظر سالطین آل  مسألهمیالدی دو  1932پادشاهی این کشور در سال 

بب، سطنت ودوم ایجاد یک مشروعیت قدرتمند دینی. به همین است. نخست حفظ و بقای سل
اهان مات شائتالف با علمای وهابی به مثابه نخستین و اصلی ترین مرجعیت مذهبی بخش اقدا

ی ری هاسعودی از همان ابتدا صورت پذیرفت. تا پیش از محمد بن سلمان، غالب سیاستگذا
هل سنت(، آل سعود، رهبری جهان عرب)احول مسائلی همچون بقا و ثبات سلطنت  هاسعودی

ه دخواهانی تجدهااندیشهتقابل با ایده های انقالب جمهوری اسالمی ایران در منطقه، منع ظهور 
 حول صلیا پرسش مقاله، این در درون نظام سعودی و سرکوب مخالفین آل سعود بوده است. در

 سلمان بن دوره بر کیدتا با سعودی عربستان سیاسی توسعه یهاچالش ترینمهم بود که مسألهاین 
 ن سلمانبی محمد های مقاله نشان داد که توسعه سیاسی عربستان در دوران والیتعهدیافته چیست؟

 صرفا و الیانفع مواجه گردیده است. مواردی همچون: نقش ایعمدهی ساختاری هاچالشبا 
 در لمانس بن کیایدئولوژی ستردهگ اتباع در دوران والیتعهدی بن سلمان،  تغییرات فرمانبرداری

 عربستان در تیسن وهابیسم جایگاه در تطور و فلسطین مسأله قبال در ایدئولوژیکی تطورات قالب
 در نن سلمانخبه جدید و مستقل، عدم دستاورد ب گیری گروهسعودی، ناکامی بن سلمان در شکل

ب در قال) سیاست مسألهلمان در ی مبتنی بر تهدید و ترور بن سهاسیاست ،2030 توسعه سند تحقق
 عیانشی قدرت، سرکوب مدعی و مخالف شاهزادگان با سلمان بن قاشقجی، چالش جمال ترور

 گرانه سرکوب یهاسیاستو شیعیان اجباری کوچ و عوامیه منطقه تخریب طرح قالب در)عربستان
 شکنجه و داشتباز ،و در نهایت دستگیری( شیعی مخالفین پی در پی هایاعدام و شیعیان قبال در

 وهابی. علمای از برخی
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