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Abstract  
The purpose of the present study is to survey the transformations in Saudi Arabia and the 

approach of Saudi rulers after the uprising of Juhayman al-Otaybi and the occupation of 

Masjid a-Haram in 1979. The method of study is descriptive analysis and the hypothesis is 

that the main reason of change in the performance of Saudi rulers was the uprising of 

Juhayman al-Otaybi posing a challenge to the legitimacy of Saudi government by a 

religious movement in a particular way and sensitive time such that it made the 

establishment give many credits to its extremist clergymen and change its consumerist and 

western approach to puritanical and conservative adherence to religion. This approach led 

to extremism in national and international Saudi dialogues and exporting the thoughts of 

Juhayman to outside Saudi Arabia.  
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 چکیده

 1979هدف پژوهش حاضر بررسی تحوالت عربستان و تغییر رویه حاکمان سعودی درپی قیام جهیمان العتیبی و اشغال مسجدالحرام در 
ان سعودی قیام جهیمان العتیبی و زیر علت اصلی تغییر رفتار حاکم تحلیلی بود. فرضیه پژوهش این است که -میالدی با روش توصیفی

سوال رفتن مشروعیت حکومت آل سعود از سوی جریانی مذهبی آن هم به شکلی خاص و در زمانی حساس بود که سبب شد تا 
دی گرایی خود را به تقیّد و پایبن  حکومت برای بازیابی خود به علمای تندرو امتیازهای زیادی بدهد و نیز رویکرد مصرفی شدن و غرب

فکران  المللی سعودی و صدور افکار و هم  گرایی در گفتمان داخلی و بین  بیش از پیش به دین تغییر دهد. این امر منجر به افزایش افراط
 جهیمان به خارج از عربستان شد. 
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 . مقدمه1

ای به رهبری   هجری قمری مسجدالحرا،م به دست عده 1422محر،م سال  در اولین روز ماه

خواندند، در کنار کعبه بیعت   جهیمان العتیبی اشغال شد. آنها با شخصی که او را مهدی موعود می

دانستند، خود را برای   کردند. آنها که از پیش نوع واکنش حکومت سعودی به این ماجرا را می

بودند، بنابراین حادثه با کشتار و خونریزی فراوان همراه شد.  کرده رویارویی مسلحانه آماده

شران حکومت سعودی را درمانده کرد تا اینکه در نهایت حکا،م عربستان برای  مقاومت اشغال

ها دراز کردند. در نهایت، پس از شذشت دو   جلوشیری از ادامه این آبروریزی دست به سوی غربی

های   شد، اما خیلی زود ابعاد و ریشه نسوی این آتش در ظاهر خاموشهفته و به کمک نیروهای فرا

های  عمیق آن و شدت نفوذ این جریان در جامعه رخ نشان داد. از طرفی این حرکت برای جریان

بخش بود و جهیمان به عنوان الگو و قهرمان آنان مورد ستایش و تبعیت قرار  سلفی جهادی الها،م

ترین   از سوی دیگر، اشغال مسجدالحرا،م و هتک حرمت مقدس. (01ص :0210 ،)حزیمی شرفت

مسجد اسالمی که حمل سالح به داخل آن حرا،م است، کشته شدن تعداد زیادی مسلمان، حمله 

وقفه به داخل   های بی  نظامیان و تخریب دیوارهای مسجد و آوردن تانک و هلیکوپتر و شلیک

ای که عربستان سعودی ایجاد   ار خفقان رسانهمسجد و ادامه این وضع به مدت دو هفته، در کن

همگی جهان اسال،م و  1کرده بود و شایعات مختلفی که درباره عامالن اشغال حر،م وجود داشت،

ویژه جامعه عربستان را با یک شوك بزرگ مواجه کرد. عبدالعزیز الخضر این حادثه را اتفاقی   به

کند   تقسیم می 1/1/1422ها به قبل و بعد از   داند که تاریخ را در ذهن سعودی  چنان مهم می

                                                           

 ها را بستند و کلیه   خبری از این ماجرا به بیرون درز نکند. فرودشاه . نظا،م سعودی سراسیمه تالش کرد تا هیچ1
 ساعت همه دنیا درباره این ماجرا با خبر شد. عامل پخش 92خطوط مخابراتی را مسدود کردند، ولی در کمتر از 

موضوع اشغال  نقیمردان آمریکا شرچه اطالعات زیادی در اختیار نداشتند، با ی دولتخبر هم رادیو صدای آمریکا بود. 
 ها بود  . صبح روز بعد این خبر تیتر اول همه روزنامهخواندندایرانی را  شر اشغال مسلح شروهمکه را مطرح کردند و 

(Trofimov, 2007: P. 72) از طرف دیگر، در جهان اسال،م شایع شد که امریکا در پشت این اقدا،م است و همین سبب .
های امریکا حمله کردند که منجر   خانه ختلفی همچون پاکستان و لیبی به سفارتتحریک احساسات شد و در کشورهای م

ها و کشته شدن چند تن شردید و در بسیاری از کشورهای اسالمی اجتماعات شسترده اعتراضی  به تعطیلی این سفارت
 علیه امریکا به پا شد و همه جهان اسال،م مملو از نفرت نسبت به آمریکا شردید.
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(. بعد از این تاریخ تحولی کلی در فضای اجتماعی جامعه سعودی پیدا شد ۳: ص0210)حزیمی، 

و منجر به انقالبی در مفاهیم و تصورات شردید که حتی پس از شذشت سه دهه هنوز هم آثار آن 

شیری انقالب اسالمی در ایران و سقوط شاه   باقی است )همان(. چند ماه قبل از این حادثه، شکل

هایی برای کشورهای عربی منطقه از جمله   تحول مهمی در منطقه بود و سبب پیدایش نگرانی

عربستان سعودی شد. چند ماه بعد، در محر،م همان سال در حالی که مسجدالحرا،م در اشغال شروه 

مایی علیه ظلم و تبعیض حکومت اقدا،م جهیمان بود، شیعیان منطقه شرقیه نیز به اعتراض و راهپی

  1کردند که با سرکوب خونین و شدید حکومت مواجه شردید.

دو حادثه اشغال مسجد الحرا،م و تظاهرات در منطقه شرقیه کم و بیش در یک زمان اتفاق 

افتادند، امّا هیچ ارتباطی بین این دو وجود نداشت. این دو جریان کامالً متفاوت بودند و علل و 

های شیعیان در منطقه شرقی هم عامل مزاحمی بود، امّا  های مختلفی داشتند. اشرچه ناآرامی گیزهان

چنان که توضیح داده خواهد شد تهدیدکننده نبود. اما ضربه اصلی از سوی عتیبی بود که 

 (.111الف: ص1911نظا،م را تهدید کند)مسجد جامعی،  0توانست مشروعیت می

علت اصلی تغییر رفتار حاکمان سعودی قیا،م جهیمان  که فرضیه پژوهش حاضر این است

العتیبی و زیر سوال رفتن مشروعیت حکومت آل سعود از سوی جریانی مذهبی آن هم به شکلی 

خاص و در زمانی حساس بود که سبب شد تا حکومت برای بازیابی خود به علمای تندرو 

شرایی خود را به تقید و پایبندی بیش از   امتیازهای زیادی بدهد و نیز رویکرد مصرفی شدن و غرب

المللی   شرایی در شفتمان داخلی و بین  پیش به دین تغییر دهد. این امر منجر به افزایش افراط

فکران جهیمان به خارج از عربستان شد. این حادثه و شرایط به وجود  سعودی و صدور افکار و هم

داری خود تن دهند و پس از  در رفتار و حکومت سعود را وادار کرد تا به تغییرات جدی آمده، آل

ها و رفتار حاکمان سعودی به وجود آمد. به همین دلیل بدون   آن تغییرات چشمگیری در سیاست

                                                           

آمیز شیعیان و نحوه سرکوب آنها توسط حکومت را به تفصیل در  های مسالمت داستان اعتراض و تروفیموف. یاروسال1
 آورده است.« The Siege of Mecca»کتاب  04و  00فصل 

توان در کتبی که بعدها برای دفاع از حکومت سعودی نوشته شد مالحظه کرد. به عنوان نمونه رجوع   . این مطلب را می0
 .01تاب الحجج القویة علی وجوب الدفاع عن الدولة السعودیة، ص شود به ک
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توان درك و تحلیل درستی از   شناخت درست از قیا،م جهیمان و تاثیر آن بر حکومت عربستان، نمی

 داشت.  11۳1رفتار حکومت عربستان پس از سال 

 های این پژوهش  کار شدن خاندان سعود از نوآوری  بیین نقش قیا،م جهیمان در محافظهت

 است. 

تحلیلی به بررسی تاثیر قیا،م جهیمان بر حکومت سعودی و -پژوهش حاضر با روش توصیفی

 پردازد.   تحوالت عربستان و تغییر رویه حاکمان سعودی در آن ایا،م می

 . واکنش حکومت سعودی2

دای حرکت، دین و شمشیر در کنار هم آل سعود را به قدرت رساند. با این همه، از همان ابت

عبدالعزیز پس از قدرت شرفتن مایل بود به سبک دیگری حکومت کند و از دنیای مدرن و مظاهر 

آن متنعم باشد که این به مذاق اخوان التوحید که یاران عبدالعزیز بودند، خوش نیامد و درپی 

آمده، دو جنگ بین عبدالعزیز با فرماندهان سابقش یعنی فیصل الدویش و  اختالفات به وجود

ها بر آنان فائق آمد و باقیمانده   سلطان بن بجاد درشرفت که در نهایت عبدالعزیز به کمک انگلیسی

شدند، سکونت داد و سعی کرد آنها را به زندشی   هایی که هجر نامیده می  شاه آنها را در سکونت

و احساس نیاز به حمایت  هد. از این پس و با آمدن ثروت نفتی قدرت حاکم بیشترشهری عادت د

شد، نه اینکه کالً ارتباط قطع شود. عالمان دینی با اوضاع جدید و  تر می  عالمان دینی کم رنگ

ها، دروس رایج در مدارس، تحصیل دختران، حضور   های تلوزیونی، بانک  مسائلی همچون برنامه

در کشور و بسیاری از موارد دیگر مخالف بودند. برخی معتقد بودند دیگر بیعت با  ها  امریکایی

ها بهتر   دادند که آل سعود از دیگر شزینه  سعود جایز نیست، اما اکثر مشایخ به آنان پاسخ می  آل

باز هم یک مرتبه در  (. حتی بن00-19،م: ص112۳هستند و باید از آنان حمایت کرد )قحطانی، 

ها در تاسیسات نفتی زندانی شد و   به خاطر فتاوای خود در مخالفت با حضور امریکایی 1142دهه 

تر رفتار نماید  کارانه از همان زمان شهرت زیادی یافت. البته وی پس از آزادی آموخت که محافظه

(Trofimov, 2007: P.23.)  الفتن و اخبار المهدی و نزول عیسی علیه السال،م و»جهیمان در رساله 

های به وجود آمده   نیز از تغییر اوضاع جامعه عربستان و تحوالت و بدعت« اشراط الساعه

 نویسد.  می
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اخوان در زمان تر،   سازی کشور در زمان ملک فیصل اتفاق افتاد. پیش  اوج این داستان مدرن

تاسیس دولت سعودی با ملک عبدالعزیز دچار چالش شدند و درشیری شدیدی رخ داد. شرچه 

تا و همچنان ادامه داشت آنها عوض نشد  نگاهاما تفکر و  ،دالعزیز توانست آنها را سرکوب کندعب

دوباره دهان باز کرد. حکومت سعودی که تا این زمان ژست با اشغال حر،م اینکه این دمل چرکین 

و دیگر برای اداره کشور نیاز چندانی به جریان دینی روشنفکری و تجدد به خود شرفته بود 

های دینی جامعه   پس از این داستان بیش از پیش متوجه شد که باید به خواستهکرد،   اس نمیاحس

بود ای دینی   راه بقا و رشد خاندان سعودی تغییر موضع خود و اتخاذ رویه، چرا که توجه کند

  (.10ب: ص1911)آقامحمدی، 

تر از چیزی است که مسئوالن سعودی دریافتند که مسئله حادهم  ماجرا اندکی پس از پایان

های بعدی نشان داد که دامنه نفوذ جهیمان از افرادی که با او در اشغال   شمان کرده بودند. بازجویی

 قیا،مهای اول که دو سال قبل از   دستگیری(. از زمان 1۳1)همان: صفراتر بود  ،حر،م شرکت کردند

رفت و با   مدت به نقاط مختلف میتا زمان اشغال حر،م، جهیمان در خفا بود و در این  اتفاق افتاد

موجب  دیدار داشت و در این مدت رسائل او در عربستان پخش شد. این مسائل 1برخی از اخوان

شد تا جماعت اخوان در اذهان مرد،م متدین، مجاهدان راه خدا تلقی شوند که در راه کلمه حق 

رد،م به قهرمانانی تبدیل (. جماعت در چشم م09ص ،م:0210 ،اند )حزیمی  شدهیا آواره زندانی 

کرد. حتی کسانی که از حیث فکری با دیدشاه جماعت قانع نشده   شدند که مرد،م را جذب آنان می

پس از اشغال حر،م،  تا جایی که ،(01،م: ص0210 ،شرویدند)حزیمی  به پیروی افکار آنها می ،بودند

نشده بودند و در اشغال  برخی از کسانی که در مورد مهدی بودن محمدبن عبداهلل قحطانی قانع

برای اینکه  ،حر،م شرکت نکردند، وقتی خبر قیا،م جهیمان و حصر آنها در داخل حر،م را شنیدند

                                                           

سعود   هایی بودند که آل  . اخوان سعودی یا اخوان من طاع اهلل را نباید با اخوان المسلمین اشتباه شرفت. این اخوان وهابی1
بر او شوریدند و در نهایت به کمک آنها توانست بر حجاز مسلط شود. آنها پس از استقرار قدرت عبدالعزیز به دالیلی 

ها موفق به سرکوب لشکر قدرتمند آنها شد. از آن پس ملک عبدالعزیز   عبدالعزیز در نبردی سخت به کمک انگلیس
تالش کرد تا آنها را در شهرها مستقر کند و روحیه سرکشی آنها را مهار نماید. بازماندشان آنها همچنان خود را اخوان 

 نامیدند.  می
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روشی مشابه اشغال کنند، اما  افشار از جهیمان برداشته شود تصمیم شرفتند که مسجدالنبی را ب

،م: 0214هامر و الکرو، )هیگ شدند کشتهموفق به انجا،م این کار نشده و پس از درشیری با پلیس 

شیری مسجد الحرا،م این بود که شروه اشغال کننده از  (. مشکل بزرگ حکومت در بازپس۳9ص

قبائل مختلفی بودند و بسیاری از افراد و نیروهای پلیس و ارتش و شارد ویژه نیز به همان قبائل 

ای چون سعودی،  بیلهای ق در جامعه .شان نیز اسال،م سلفی و وهابی بود خط فکری تعلق داشتند و

چه بسا اشر  (.Trofimov, 2007: P.63) شان بایستند ای قبیله توانستند در برابر برادران هم اینان نمی

شروهی رل جامعه از دست تشد و کن  تمامی عربستان متشنج می ،کشید  قیا،م چند روز بیشتر طول می

 (. 110-111ص :1901، مسجد جامعی) شد که قدرت را در دست داشتند، خارج می

این ماجرا اول از همه،  این مسئله از جهات مختلفی برای حاکمان سعودی ناخوشایند بود.

برد. از   ا،م خود بود و در نتیجه پشتوانه مردمی نظا،م را زیر سوال میحاکی از نارضایتی مرد،م از حکّ

نست آغاز یک توا  این داستان چند ماه پس از انقالب مردمی ایران رخ داد و می ،طرف دیگر

انقالب مشابه در عربستان سعودی باشد. نکته سو،م اینکه ضعف و ناکارآمدی نیروهای امنیتی و 

موفقیت  (.92،م: ص0211)احمد،  اطالعاتی عربستان برمال شد و اقتدار ادعایی آنان بر باد رفت

ت دادن چند صد نفر در اشغال مسجد الحرا،م و ناکامی ارتش سعودی و نیروهای امنیتی در شکس

نکته مهم دیگر اینکه این . (Allison, n.d.: P.6) آنها نشان از ضعف فاحش حکومت سعودی بود

کرد و این مطلب در عالم اهل سنت چندان قابل   حاکم مسلمین قیا،م می جماعت متدین بر اما،م و

 های فقهی و کالمی اهل سنت اجازه قیا،م بر ضد حاکم مسلمان را  آموزه ، چرا کهدرك نبود

 دهد و اطاعت از اما،م مسلمین حتی اشر فاجر باشد واجب و قیا،م در مقابل او حرا،م است.  نمی

 کرد، لزو،م قیا،م بر ضد حکومت فاسد سعودی بود شفتمان جدیدی که جماعت جهیمان ارائه می

شد، حکا،م با مشکل بنیادینی مواجه   (. اشر این باب فتح می11الف: ص1911)آقامحمدی، 

که تا به آن روز، مذهب وهابی از ارکان تثبیت قدرت آنها بود و حال همان عنصر  شدند، چرا  می

ل آقیا،م جهیمان جایگاه و اعتبار حاکمان توانست به تهدیدی برایشان تبدیل شود. به عالوه،  می

 ناتوانی(. Aarts & Van Duijne, 2009) به عنوان محافظان خانه خدا را زیر سوال برد سعود

 بود که داعیه یسعود  برای آل بزرشیسیاسی  رسواییحفظ و حراست از کعبه آل سعود در 

 شاه صداهایی  شه به خصوص که .(Trofimov, 2007: P. 87)رهبری جهان اسال،م را نیز داشت 
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 رسید مبنی بر اینکه اداره اماکن مذهبی از آل سعود  شوش میه کشورهای اسالمی ب برخیاز 

به همین دالیل حکومت سعودی سعی در انان واشذار شود. شرفته و به هیأت مشترك مسلم

نوامبر به شرکت کانادایی مخابرات دستور داده شد همه  20ظهر روز پوشاندن این ماجرا داشت. 

های خارجی تلگراف و فکس عربستان از کار افتاد.   های خارجی را قطع کند. همه تماس  تماس

 ارتباط عربستان و جهان کامالً قطع شد و سته شدمرزهای خاکی و آبی عربستان نیز کامالً ب

(Trofimov, 2007: P. 64). 

برای درك درست از شرایط عربستان در زمان اشغال حر،م باید در نظر داشت که در آن ایا،م، 

های نخستین دهه هشتاد، ناراضیان مختلفی وجود داشتند. برخی طرفدار بازتر شدن  یعنی سال

تر شدن آن بودند. در مقایسه با شروه اخیر شروه کوچکی از  غربی تر و جامعه سعودی و مدرن

شرایان هم وجود داشتند که البته در اوائل دهه هشتاد فاقد قدرت تأثیرشذاری بودند. شروه  چپ

بردند. به آنها همچون شهروندان درجه  مخالف دیگر شیعیان بودند که از تبعیض اجتماعی رنج می

ها و مراکز علمی وارد  شد. آنها عمالً اجازه نداشتند به دانشگاه سته میدو،م و بلکه درجه سو،م نگری

های دولتی کم و بیش غیرممکن بود )مسجد جامعی،  شوند و استخدا،م آنان در مراکز و سازمان

 (.101-102الف: ص1911

ای بود که اتخاذ سیاست تأکید بر مذهب  با وجود طیف وسیع ناراضیان، شرایط به شونه

های  ها را خلع سالح کند. هدف اصلی در ابتدا خلع سالح کردن شروه همه این شروه توانست می

خواستند هر آنچه متفاوت با وهابیت اصیل است، طرد کنند. جریان اشغال  افراطی وهابی بود که می

های  دالئل مختلفی دارد که به ویژشی  حر،م عمالً این معترضان را به سکوت واداشت. این مسأله

 شردد )مسجدجامعی، عودی و کیفیت پیوند ایدئولوژی وهابی و هویت سعودی بازمیجامعه س

بود که سعودی را « وهابیت عبدالعزیزی»(. اصوالً این عبدالعزیز و ایدئولوژی 101الف: ص1911

ناسیونالیسم »اش به صورت یک کشور درآورد و این خاندان سعودی بود که  در مرزهای کنونی

و معنا و تحول بخشید. همین خاندان بود که آنها را با دنیای جدید آشنا کرد  را ایجاد کرد« سعودی
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مهمتر آنکه همین خاندان بود  1و در پرتو آن، آنان را به رفاه، امنیّت و موقعیتی قابل افتخار رسانید.

را به وهابیت مالیم و قابل تحمل و قابل « اخوانی»و « وهابیت خشن و بدوی عبدالوهابی»که 

(. این مجموعه عوامل که به 00۳-001: ص1904تبدیل کرد )فقیهی، « وهابیت عبدالعزیزی» اجرای

برخی از آنان اشاره شردید، موجب شد که کیفیت اعتراض ناراضیان مدرن در سعودی نسبت به 

زدشی  کاری و بلکه خجلت حاکمیت با دیگر کشورهای عربی متفاوت باشد. آنها با نوعی محافظه

نشینند. ضمن آنکه هیچ نوع  کنند و در عین حال به سرعت عقب می د را بیان میهای خو خواسته

(. برای حکومت 091ب: ص1911تمایلی به مخالفت با توده مرد،م را ندارند )مسجد جامعی، 

کرد، مشروعیت دینی آن بود. آنها بر عکس  سعودی مهمترین عاملی که استقرار و ثبات را تأمین می

برای خود مشروعیت اسالمی قائل بودند و قیا،م عتیبی دقیقاً همین نقطه را  های عربی دیگر  رژیم

سازی خویش، رژیم تصمیم شرفت بر  هدف شرفته بود. جهت مقابله با شرائط ایجاد شده و مصون

  (.111الف: ص1911 سیاست وهابی خود تأکید کند )مسجد جامعی،

شرفت و حتی فهد در زمانی که به  به هر حال سیاست تأکید بر وهابیت در دستور کار قرار

تازشی قدرت را به دست شرفت نیز لب فرو بست و خود در استخدا،م سیاست مذکور درآمد؛ با 

آنکه فهد هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ سوابق فکری و اجرایی چنین نبود و عالئمی از 

 0داد. تمایل به باز کردن جامعه سعودی نشان می

بلکه باید از  ،شراها مشکالت را حل نخواهد کرد  سیدند که سرکوب اسال،مآنها به این نتیجه ر

شد. ترس از تکرار قیا،م جهیمان و نیز فشار افکار عمومی دنیای اسال،م در   خود اسال،م استفاده می

ن تاکید کنند و آبر  ن داشت تا به عنصر دین متوسل شده وآها را بر   جهت تطبیق شریعت، سعودی

(. 110-111ص :1901، مسجد جامعی) وردآبر بیت با قدرت و شدت بیشتری سرمنظور وها بدین

. چند واحد کردند آنها شروع به تظاهر بیش از پیش به اسال،م و اجرای احکا،م شرع در سطح جامعه

موسیقی تعطیل شد و  محصوالت های  های درسی مدارس افزوده شد. فروشگاه  دینی به برنامه

                                                           

 .21رك این مطلب رجوع شود به کتاب الحجج القویة علی وجوب الدفاع عن الدولة السعودیة، ص. برای د1

 ،«الحجج القویه فی وجوب الدفاع عن الدوله السعودیه»های مختلف در کتاب  . رجوع شود به سخنان فهد در مناسبت0

 120-10ص 



111  99 ، پاییز03شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

 رفت کنار 0222تا سال  سازی تقریباً  طلبانه و مدرن  های توسعه ستپلیس دینی قدرت شرفت. سیا

(Burgess
1
, 2015.) 

نامید و تظاهر به دین در خاندان حکومتی  «خاد،م الحرمین الشریفین»فهد خود را به جای ملک، 
های سعودی و خارجی ابالغ کرد که در هر کجا  بیشتر شد. فهد دستوری صادر کرد و به شرکت

ها   زمان لیستی از توصیه حق استخدا،م نیروی زن ندارند. هم ،آید  زن و مرد به وجود می که اختالط
های عربستان   ها و کنسولگری  برای جلوشیری از اختالط زن و مرد به همه کسانی که به سفارتخانه

های خارجی فرستاد   شد. حاکم جده در پیامی که به شرکت  داده می ،رفتند  خذ ویزا میأبرای 
های تنگ و کوتاه و نیز مردان با   پاها و دستان برهنه و با لباس محترمانه درخواست کرد تا زنان با

این  زنان سعودی که پیش از(. Abdella Doumato, 2009) پوشیدن شلوارك در انظار حاضر نشوند
دیگر  های خود با نقاب شدند. زنان  پوشاندند، مجبور به پوشاندن صورت  صورت خود را هم نمی

 ها ممنوع شدند  از شنا در استخر هتل کردند و المللی زنان در ریاض شرکت نمی  در باشگاه بین
(Abdella Doumato, 2009.)  محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با اشاره به داستان 0212در سال ،

یگر کشورهای ما نیز مانند د 11۳1تا قبل از »اشغال حر،م و تاثیر آن بر جامعه سعودی اظهار کرد: 
 «کردند و در کشور ما سینما وجود داشت  منطقه زندشی عادی داشتیم، زنان رانندشی می

(BBC News, 2019.) 
شدت تغییر کرد. تا پیش از آن، جامعه سعودی در  عالوه بر حکومت، جامعه سعودی نیز به

های   بچه و ی داشتندآنها سیستم بانکداری غرب .نه امور دینی ،کار بود  مسائل سنتی خود محافظه
کردند. اما داستان حر،م برای بسیاری به منزله بیدارباش بود   برای تحصیل به غرب شسیل می خود را

. اشر چه جهیمان و یارانش در ظاهر (Allison, n.d.: P.7) ری دینی رواج بیشتری یافتاک  و محافظه
و همان اصالحاتی را  ران حر،م شدش تسلیم مطالبات اشغال یخاندان سعودکشته شدند، اما در عمل 

 . که مد نظر آنان بود، به اجرا شذاشت
کرد. نکته مهم این است که در باور   تاکید بر وهابیت به سرکوب اعتراضات شیعی نیز کمک می

وهابیان، تظاهر به ضد شیعه بودن بخشی از تعهد به سنی بودن است. از نظر آنان همان طور که 

                                                           

1. «John Burgess »ر عربستان.کار امریکا د  هنهجان برشس دیپلمات پیشین و ک 
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و مرد مظهری از دینداری است، ابراز ضد شیعه بودن هم نشانه جلوشیری از اختالط زن 

مداری و حفظ سنی بودن خود است. این مطلب از مطالبات جدی جهیمان از حکا،م بود و   دین

 بنابراین، برخورد تند با 1دانست.  سعود می  های نامشروعیت آل  مسامحه در این امر را از نشانه

ه پاسبانی از حریم اهل سنت بود و متدینان وهابی را خرسند شیعه و محکو،م کردن آنها به منزل

 کرد.   می

که انقالب اسالمی در ایران شکل شرفت، این انقالب  11۳1نکته دیگر این است که از سال 

رو، عربستان  برای بسیاری در جهان اسال،م جذاب بود و آنها را به خود شیفته یا متمایل کرد. از این

به داعیه دفاع از اسال،م و  ،برای سد نفوذ ایران و شیعهانقالب ایران برآمد و درصدد کم فروغ کردن 

نها هر اندیشه اسالمی آبدعت و انحراف به سمپاشی علیه شیعه پرداخت. و  و مبارزه با رفض

شد تا اینان نیز   دادند. پس باید بر شدت انحراف شیعه تاکید می  انقالبی را نیز به شیعه نسبت می

توانستند هر معارض   (. با بدنا،م کردن شیعه می110-111ص :1901، مسجد جامعی)ند منزوی شرد

نظر مقابله با آنان نه تنها مشکلی ایجاد  و مخالف سیاسی را متهم به تشیع کنند. از این نقطه

کرد )مسجد  تر می انجامید و رژیم را محبوب کرد، بلکه به انسجا،م بیشتر اجتماعی و دینی می نمی

های   (. عالوه بر اینکه حکومت سعودی خود را در برابر خواسته100الف: ص1911جامعی، 

ها معترض بودند. حکومت به جای مسئول   دید که نسبت به تبعیض  شهروندان شیعه سعودی می

ها، آن را به یک نزاع اجتماعی و طائفی تبدیل کرد تا اکثریت   دانستن خود در قبال این خواسته

مقابل آنها قرار دهد تا هم از مسئولیت خود فرار کرده باشد و هم مطالبات بدنه سنی جامعه را در 

متدین وهابی در برخورد سخت با شیعه را برآورد و خود را حافظ کیان اهل سنت معرفی کند. 

بنابراین، تاکید بر وهابیت و تظاهر هرچه بیشتر بر شریعتمداری در مفهو،م وهابی آن در دستور کار 

                                                           

این حکا،م چقدر شبیه منافقان هستند؛ با اینکه »شوید:   . جهیمان در رساله االماره و البیعه در اعتراض به حکا،م سعودی می1
ها در   کنند، با کفار و مشرکان دوست هستند ... با مشرکان از روافض و شیعه دوست هستند ... این دولت  اظهار اسال،م می

این دولتی که خود را دولت توحید »شوید:   (. باز او می11تا: ص  )عتیبی، بی« اتفاق دارند مخالفت و دشمنی با حق
نامد، بین صفوف مسلمین و نصاری و مشرکین وحدت ایجاد کرده و هر کس مثل روافض را بر دین خود قرار داده و   می

سانی که بخواهند با مشرکانی که علی و کند. این حکومت با ک  با کسانی که با این تصمیم مخالفت کنند، برخورد می
 «. کند  نمایند بجنگد، مقابله می خوانند و عبادت قبور می  حسن را می
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 سعودی قرار شرفت. جدی حاکمان

 . ارتقای موقعیت علما 0

حمل سالح به داخل مسجد الحرا،م جواز  یخذ فتواأای که ملک خالد با علما برای در جلسه

سعود با همه تقصیرها و قصورها باید در زمان   علمای سعودی به این تصمیم رسیدند که آل ،داشت

امّا معامله این بود که آل سعود باید به  بروز مشکالت حمایت شود. آنان فتوا را صادر کردند،

های   تلویزیون، فیلم وظایف خود در قبال اسال،م به نحو احسن عمل کند. حضور زنان بر صفحه

سازی اجتماعی که از زمان   مغایر اخالق و شرب خمر باید با جدیّت تما،م ممنوع شوند. روند لیبرال

فت. مقرر شد دولت سعودی میلیاردها دالر از پذیر  ملک فیصل کلید خورده بود باید پایان می

درآمد فروش نفت را برای ترویج و شسترش و تبلیغ اسال،م وهابی در سراسر جهان اختصاص 

 بلکه تلویحی و در ،صورت شفاف صورت نگرفت هدهد. این بده بستان سیاسی هرشز ب

آمده حکومت را مجبور  شرایط به وجود. (Trofimov, 2007: P.75قالب کلماتی دو پهلو بیان شد )

ماه پس از قیا،م جهیمان، عبدالعزیز  کرد تا در دهه آتی قدرت زیادی به علمای وهابی بدهد. چند

 ها بودند ها و بدعت  مصادیق برخورد با فتنههایی از حکومت کرد که   ای درخواست  باز در نامه  بن

(Lacey, 2009: P.48.) 

از ت ضربه زد و متوان به این حکو  داد که به راحتی می  به مخالفان حکومت نشان می قیا،ماین 

کار را با تن دادن   تالش کرد تا دیگر مخالفان محافظه شیزد شتابسو با  از یکحکومت  همین رو

ملک خالد و ولیعهد او فهد، اقدا،م به تاسیس مجلس ، مثال به اصالحات مدنظر آنها ساکت کند

ماده  022بود. آنها همچنین سندی را ارائه کردند که در آن شورا کردند که چیزی شبیه به پارلمان 

 حکومت عهد کرد تا، دیگر . از سوی(Allison, n.d.:P.7) در خصوص انتخاب حاکم بود

 اتفاقی را ینتا اجازه تکرار چن دتری داشته باشدیتر و شد  برخورد خشن با هر جریان مخالف

 (. این میان،U.S. Embassy Jidda (C), 1979؛ U.S. Embassy Jidda (B), 1979) ندهد

 های در استانآمیز شیعیان در منطقه شرقیه بود.  ترین برخورد حکومت با قیا،م مسالمت  سخت

 دولت تبعیض و مهری بی مورد همیشه آنها دادند، می تشکیل را جمعیت اکثریّت شیعیان شرقی

 اما داشتند، قرار عربستان نفت های چاه روی دقیقاً نشین شیعه شهرهای شرچه. بودند عربستان
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رکت نفتی ش و شد نمی منحصر نفت ثروت به موضوع. نداشتند نفتی هنگفت درآمدهای از نصیبی

. بیاید باال ها چاه در نفت سطح تا کرد می آب از پر را نفت های آرامکو برای تسهیل استخراج، چاه

 باعث زمان مرور به و شد می برداشت نشین شیعه مناطق زیرزمینی های آب منابع از آب این

 باعث زیرزمینی های آب سطح کاهش. شد عربستان شرق در محیطی زیست فاجعه نوعی بروز

 های بوته به جز منطقه این غنی شیاهی های پوشش از و شود خشک آبیاری های شد کانال

 به مشرك و مرتد عربستان در شیعیان این، بر عالوه. نماند باقی دیگری چیز کوچک و خشک

  در. بود ممنوع شیعیان برای نظامی و دولتی باالی مناصب تصدّی و آمدند می حساب

. است یهودیان های بدعت جمله از تشیع که شد می ءکان شیعه الغاکود به دولتی ابتدایی مدارس

 های اعتراض نیز عربستان شرقی مناطق شیعیان محر،م روز آغازین در جهیمان، قیا،م با همزمان

 ساکنان به حکومت بیشتر توجه خواستار و کردند شروع خود زندشی اوضاع به را زیآمی مسالمت

آمیز  رغم مسالمت دما،م و قطیف و سیهات برشزار شد که علی شهر چند در تظاهرات. بودند منطقه

 داده ها زخمی پذیرش اجازه ها بودن، با سرکوب خونین حکومت مواجه شدند و حتی به بیمارستان

 (.Trofimov, 2007: P. 142-146)نشد 

تأسیسات دولتی به  جای مسجد الحرا،م بایده جهیمان و هم قطارانش ب ،مقدسیبه اعتقاد ابومحمد 

آل سعود انجا،م جهیمان برای دفاع از دولت  سرکوب .کردند  و نفتی آل سعود یا کاخ پادشاه حمله می

که شویی آل سعود از دین خدا،  در حالی که اشغال مسجد الحرا،م مبارزه را به نحوی نشان داد شد،

فرصتی  ،کنند. این اشتباه  بیت اهلل الحرا،م و آزادی مسلمانان برای عبادت در مسجد الحرا،م دفاع می

وارد کنند )مقدسی، شبکه مسلمانان معترض به کاری  ای  طالیی به دست آل سعود داد تا ضربه

و تهدید را اتخاذ کرد. از طرفی  در سطح داخلی حکومت روش تطمیعبنابراین،  (.011،م: ص1121

 یها  سرکوبمعترضان وهابی با و از طرف دیگر  دش  مبالغ زیادی در راستای امور دینی هزینه می

 (.U.S. Embassy Jidda, 1979A U.S. Embassy Jidda, 1979D;) ندبودمواجه شدید 

 . صدور افکار جهیمان4

این قضیه ابعاد سیاسی داخلی و فعالً کرد که  فهد در اظهارنظری درباره حادثه اشغال حر،م بیان

 این دیدشاه را عوض کندممکن است در آینده اتفاقاتی رخ دهد که شرچه . ردیا خارجی مهمی ندا
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ابعاد سیاسی داخلی این داستان در آن زمان هم  با وجود اینکه(. 191ص :0214 ،الکرو و هیگهامر)

بعدها بیشتر روشن  ،آن همانطور که فهد هم اشاره کردسیاسی دینی و اما ابعاد  ،قابل انکار نبود

های خود   ای از تاثیر حرکت جهیمان بر آینده مسلمانان مرهون کوشش    البته بخش عمده 1.شد

دولت سعودی بود. هنوز چیزی از داستان اشغال حر،م نگذشته بود که مسئله جهاد در افغانستان 

به فاصله کمی پس از اشغال  فشارهای داخلی بود. . این فرصتی طالیی برای رهایی ازمطرح شد

در این زمان حکومت  (.Steinberg & Woermer, 2013: P.3افغانستان، عربستان وارد داستان شد )

فکران جهیمان را به افغانستان اعزا،م کرد تا در آنجا جهاد  از فرصت بهره جست و همعربستان 

« ما جهیمان را کشتیم و افکارش را صادر کردیم»تند: شف سران سعودیجایی که برخی از تا  نمایند.

(. مقصود این کال،م این است که حاکمان سعودی پس از حادثه حر،م مکی 90ص :0211 ،)احمد

های اسالمی نشان داده و موسسات دینی را مورد   اهتما،م خود را به شکل جدی نسبت به جریان

را شاید بتوان از مهمترین نکات در تاثیر جهیمان خود قرار دادند. این نکته  جنبه  های همه  حمایت

یعنی عالوه بر افرادی که از حیث فکری و عقیدتی تمایل و دلبستگی  ،بر اتفاقات آینده دانست

دانستند حکومت سعودی از ایده و فکر جهیمان   رو او می  عاطفی به جهیمان داشتند و خود را دنباله

 در ابعاد مختلف سود جست. 

این  طلبی شوروی تبدیل شده بود.  دی مانند جهیمان به ابزاری برای مقابله با توسعهاینک تهدی

برای کمک به اعزا،م مجاهدان عرب به افغانستان و دیگر نقاط بحرانی جهان  شدانگیزه دیگری 

هم اینان سربازانی باشند برای شسترش نفوذ و سیطره  آنها رهایی حاصل شود و اسال،م تا هم از شرّ

تا  کرد  ن در عالم اسال،م و همه اینها مرهون ایده جهیمان بود. جنگ افغانستان کمک میعربستا

 و عربستان خود را محافظ اسال،م سنی معرفی کند ها معطوف جای دیگری شود و مجدداً  ذهن

شیرد  تر نشان دهد و پرچم مبارزه با کمونیسم را به دست  رنگ  نقش ایران در جهان اسال،م را کم

(Walker, 2011) . آنان دست زد و هر نوع مانعی از رفتن  تشویق و حمایتپس حکومت به

                                                           

های بعد و القاعده منتقل   های او را به سلفیت دهه  . بازماندشان جهیمان، به خصوص ابومحمد مقدسی افکار و دیدشاه1
ها و قیا،م جهیمان بر   ای دیگر به بررسی تاثیر اندیشه  دند. ما در مقالهکردند و آنها را از میراث فکری جهیمان متاثر نمو

 ایم.  القاعده پرداخته
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جهادیون به افغانستان را برداشت. آزادی انتقال جهادیون سعودی در رفت و آمد به افغانستان و نیز 

، چرا که این فرصتی بود برای منحرف تبلیغ برای جهاد در آن در داخل مملکت بسیار زیاد بود

 (.Pillai, 2019های افراطی خشمگین در عربستان )  بیکردن ذهن وها

 کرد  حکومت سعودی را متهم به ترك و ممانعت از جهاد می 1جهیمان مانند اخوان

(U.S. Embassy Kuwait, 1979 حال اقدامات حکومت برای اعزا،م نیروهای مبارز به افغانستان .)

عربستان مبلغ قابل توجهی از  ین راستا،در ا .بودو حمایت از مجاهدین ه جهاد بتمایل  ازنشان 

اسال،م  -ریاض -در واقع با تشکیل سه شانه واشنگتن .در جهاد افغانستان هزینه کرد درآمد نفتی را

در افغانستان حضور فعال داشت و به تامین کننده مالی اصلی  11۳1آباد، عربستان از همان ابتدا در 

های ارتباطی خود را در میان   شبکه 1122سط دهه مجاهدین در افغانستان تبدیل شد و در اواا

عربستان توانست بخش  با این اقدا،م، (Steinberg & Woermer, 2013: P.3) ها تشکیل داد.  افغان

به افغانستان بفرستد و جامعه خود را تعدیل کند. شرچه این نقشه با  عمده این نیروهای مذهبی را

ها با موفقیت آن را نیز مهار   یجه عکس بود که سعودیالعرب در حال تولید نت  بازششت افغان

  0کردند.

 گیری . نتیجه5

در شرایطی که عربستان درصدد تثبیت خود در دنیای جدید  11۳1قیا،م جهیمان العتیبی در سال 

بود، فشار سنگینی را بر این کشور وارد کرد و به همان نسبت نیز تاثیرات مهمی بر رفتار و مواضع 

                                                           

کردند را براساس کتاب و سنت به بیعت   ملک عبدالعزیز اخوان را که در راه خدا هجرت و جهاد می». جهیمان شوید: 1
را فتح کردند ... اما وقتی حکومتش پا شرفت و تثبیت  ها  خود خواند. آنها پذیرفته و در رکاب او جهاد کردند و سرزمین

تا:   )عتیبی، بی «شد و به مقصود خود رسید، به سمت مسیحیان رفت و جهاد را در خارج جزیرة العرب ممنوع کرد
  (.00ص

لی که آنها های کفر اعالن جهاد نماییم، در حا  آیا ممکن است علیه دولت»شوید:   در جای دیگر در یکی از رسائلش می   
نزد ما سفیر دارند و ما نزد آنها سفیر داریم ... چطور دعوت به اسال،م کنیم، در حالی که مسیحیان اساتید ما هستند؟ 

 (.41،م: ص112۳ ( و )قحطانی،90و  01تا: ص   )عتیبی، بی
 . برای مطالعه در این زمینه رجوع شود به مقاله:0
«TERRORIST RECRUITMENT AND RADICALIZATION IN SAUDI ARABIA ».اثر توماس هیگهمر 
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 ی به جای شذاشت. حکومت سعود

 این قیا،م هم مشروعیت حکومت سعودی و پشتوانه مردمی و مذهبی آن را نشانه رفته بود و

 ای سنی از انقالب شیعی ایران باشد که چند ماه پیش به وقوع پیوسته توانست نسخه  هم می

 بود.

د. حکا،م سعودی ای نبو  ها امر تازه  مطالبات جهیمان از حکومت درباره مقابله با فساد و بدعت

ها نداشتند، اما پس از این قیا،م و شرایط به وجود آمده و احساس  بنایی بر اعتناء به این خواسته

تر از دین به چهره بکشد و با آنچه فتنه   شیرانه خطر طیف مذهبی، حکومت مجبور شد نقابی سخت

ز به جهاد در خارج از شد، برخورد کرده و اصالحات اجتماعی انجا،م دهد و نی  و بدعت نامیده می

 کشور اهتما،م ورزد. 

بایست از عنصر دین   حکومت متوجه شد که برای اداره کشور در شرایط به وجود آمده، می

های بعد نیز ادامه   بهره شیرد و بر وجه دینی حکومت خود تاکید نماید. همین رویه در طی سال

 یافت. 

مک عربستان و کویت از امریکا و اروپا، بعدها، با اشغال کویت از سوی صدا،م و درخواست ک

فکران جهیمان حاکمان سعودی را متهم کردند که اجازه ورود کفار به خاك حر،م را  برخی هم

 اند و این شناهی نابخشودنی است.   داده

 جا مخالفت و دشمنی او با حاکمان سعودی آغاز بن الدن از جمله این افراد بود و از همین

 ع تحقیقی مستقل است. در این زمان هم حاکمان سعودی نیاز داشتندشد که این خود موضو

 ها و تبلیغات این جریان مخالف، بر جنبه دینی حاکمیت خود تأکید  در مقابل سخنرانی

 نمایند. 

این رویه کمابیش ادامه داشت تا اینکه پس از حاکمیت ملک سلمان و قدرت یافتن پسر او 

درن در ذهن حاکمان زنده شد. با این باور که در شرایط جدید محمد، بار دیگر رویای عربستان م

تواند   و با حمایت امریکا و اروپا حکومت سعودی امکان تحقق بخشیدن به آن آمال را دارد و می

های جدیدی را آغاز و با آمادشی قبلی،   بدنه مذهبی متعصب خود را مهار کند، بن سلمان سیاست

تواند به پیش رود و   وب و زندانی کرد. اینکه او تا کجا میسران مذهبی مخالف خود را سرک

ها را تحمل خواهند کرد، امری است که شذشت زمان   جریان مذهبی عربستان تا کی این سیاست
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رسد که جامعه مذهبی عربستان تا حدی توان تحمل   مشخص خواهد کرد، با این حال به نظر می

های  الفان لبریز شود و در فرصت مقتضی، بر سیاستوضع موجود را دارد و وقتی کاسه صبر مخ

 حاکم جوان خواهند تاخت.
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