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 بسمه تعالي
 

 نکات برجسته *

 احمد بن » شدگان هستند:ترین بازداشتدر دور جدید دستگیری شاهزادگان سعودی، این چهار تن مهم

رئیس سازمان اطالعات و امنیت که « نایف بن احمد»، پسرشبرادر تنی زنده ملک سلمانتنها « عبدالعزیز

 ر اوتبرادرزاده ملک سلمان و ولیعهد پیشین و برادر کوچک« محمد بن نایف» ،های زمینی عربستان استنیرو

تعدادی از افسران عالی رتبه امنیتی و ارتش عربستان و افرادی از گارد حفاظت سلطنتی نیز «. نواف بن نایف»

 اند.بازداشت شده

 های اخیر است.ترین عامل دستگیریاصلی ،در یک کالم بحران جانشینی و جنگ قدرت 

  عموی  «احمد بن عبدالعزیز»دیرینه، گذار پادشاهی عربستان و سنت بنیان« ملک عبدالعزیز»بر اساس وصیت

محمد بن سلمان، دارای بیشترین شرایط الزم برای ولیعهدی یا پادشاهی بعد از ملک سلمان است. خصوصاً که 

 رسید نه از پدر به پسر.تاج و تخت در عربستان تا همین چند سال پیش، از برادر به برادر به ارث می

 دهدکند، انجام میهای وی را نقد میب هر صدای مخالفی که موقعیت و سیاستها را با هدف سرکوبن سلمان بازداشت . 

  بر خالف آنچه که رسمًا در عربستان اعالم شده، علت بازداشت احمد بن عبدالعزیز، به هیچ وجه تالش برای

عبدالعزیز،  انتقاد کرده بود. احمد بن« مسجد نبوی»و « مسجد الحرام»کودتا نبوده؛ زیرا او تنها از تعطیلی 

 قربانی کودتای زودهنگامی است که پیشاپیش، شانس به قدرت رسیدن را از او سلب کرده است.

 رئیس جمهور آمریکا در دور دوم انتخابات «دونالد ترامپ»های بن سلمان، احتمال پیروز نشدن یکی از نگرانی ،

 این کشور و قطع حمایت آمریکا از به پادشاهی رسیدن اوست.

  سادگی عبور نخواهند کرد، زیرا رخدادی بزرگ است که خاندان حاکم از آن به « احمد بن عبدالعزیز»بازداشت

وی بعد از پادشاه بزرگ خاندان حاکم است، میان آنان اعتبار زیادی دارد و بسیاری از سران قبایل حامی او 

 هستند.

  پتانسیل کودتا علیه ولیعهد را دارند، اما در « محمد بن نایف»و شاهزاده « احمد بن عبدالعزیز»اگرچه شاهزاده

 شود. ای از احتمال وقوع کودتا دیده نمیشرایط فعلی هیچ نشانه

 های به ملک سلمان و پسرش ندارد. او یکی از سه نفری است کاحمد بن عبدالعزیز نشان داده که هیچ عالقه 

با ولیعهدی محمد بن سلمان مخالفت کرد. او آشکارا به منتقدان جنگ یمن « شورای بیعت»در  2۰17در سال 

 ."این جنگ ربطی به آل سعود ندارد؛ پادشاه و پسرش مسئول این جنگ هستند"گفته است: 
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 مقدمه *

جمعه از  بحران اخیر اعضای خاندان سلطنتی به راه افتاده است. باز هم در عربستان سعودی، موج جدیدی از بازداشت   

المللی، در میان آل سعود هایی آغاز شده که از حیث قدرت و نفوذ داخلی و بیناسفند، با دستگیری شاهزاده 16 شب

ه ب های قدرت راشمارند. البته از زمانی که محمد بن سلمان در هیئت حاکمه عربستان رخ نمود و به سرعت گلوگاهانگشت

یی معمول شده است. به یاد داریم که در چهارم بگیر و ببندهاقبضه کرد، چنین  -خصوص در ابعاد سیاسی، امنیتی و نظامی

 فرماندهیی به طی عملیات ،و بازرگانی عربستان ، نظامیسیاسیامنیتی، های نفر از چهره ۵00حدود ، 2017نوامبر سال 

اشت در بازد ریاض« ریتس کارلتون»هتل مجلل شدند؛ مدتی در دستگیر  ،«مبارزه با فساد»، تحت عنوان محمد بن سلمان

این  چرایی پیرامونزیادی های پرسشهمان زمان هم  آزاد شدند.های سنگین، جریمه چندی، با پرداختبعد از و بودند؛ 

شد عمدتاً حول محور ولیعهدی بن اده میها دهایی که به این سؤالمده بود؛ و پاسخدر اذهان عمومی پدید آها دستگیری

چرخید؛ گرچه برخی هم از نیاز دولت عربستان و خفه کردن صدای منتقدان او میبالقوه و بالفعل سلمان، گوشمالی مخالفان 

گفتند. از آن زمان تا اکنون، قدرت محمد بن سلمان به ثروت بی حساب شاهزادگان، برای جبران کسری بودجه سخن می

روز افزایش یافته و دیگر کسی کوچکترین تردیدی ندارد که در عربستان محمد بن سلمان همه کاره و تصمیم  روز به

 زند.گیرنده اصلی است و در همه امور حرف آخر را او می

درباره علل پیدا و  های فراوانیزنیو گمانه بسیارهای سعودی، اگرچه باز هم سؤاالت با شروع دور تازه دستگیری شاهزاده

پنهان این ماجرا در اذهان شکل گرفته؛ اما در رأس آنها این سؤال مطرح است: اکنون چه خطری قدرت متمرکز شده در 

 ضربهکند؟ توطئه، خیانت یا احتمال کودتای شاهزادگان، را تهدید می« محمد بن سلمان»دستان ولیعهد جوان سعودی 

ه با تر است؟ در این زمینیک به حقیقت نزدیککدام امت حال ملک سلمان یا مرگ او و ...بن سلمان به رقبا، وخ پیشگیرانه

های ایشان زوایای پنهان ایم که پاسخای ترتیب دادهکارشناس مسائل عربستان مصاحبه« محمد رضا مرادی»آقای دکتر 

 سازد.ماجرا را برایمان روشن می

 خاندان سلطنتی چه جایگاهی دارند؟  افراد بازداشت شده چه کسانی هستند و در ■
 

ترین این شاهزاده سعودی را بازداشت کرده است. مهم 20ولیعهد سعودی در اقدام جدیدی، نزدیک به « محمد بن سلمان»

پسر عموی محمد بن  «محمد بن نایف»برادر تنی ملک سلمان و عموی ولیعهد و « احمد بن عبدالعزیز»شدگان، بازداشت

سلمان برای تکیه بر تخت شاهی و جانشینی ملک ترین رقیب بن، بزرگ«احمد»ولیعهد پیشین هستند. شاهزاده سلمان و 

 «احمد بن عبدالعزیز»، اتهام شاهزاده «بلومبرگ»و پایگاه خبری « استریت ژورنالوال»روزنامه بنا بر گزارش  سلمان است.

تر برادر کوچک« نواف بن نایف»هم گزارش داده که « رک تایمزنیویو»روزنامه  است.، خیانت بوده «محمد بن نایف»و 
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افشاگر معروف عربستانی پس از افشاگری خود مبنی بر بازداشت « مجتهد»هاست. نیز، در میان بازداشتی« محمد بن نایف»

ش، گارد ی رتبه امنیتی، ارتهای آمریکایی، در توئیت دیگری از بازداشت افسران عالشاهزادگان و سپس تأیید این خبر از سوی رسانه

شدگان مشخص شده است: شاهزاده تاکنون نام چهار نفر از بازداشت حفاظتی و تعداد دیگری از افراد مرتبط با این پرونده خبر داد.

ت، های زمینی اسکه رئیس سازمان اطالعات و امنیت نیرو« نایف بن احمد بن عبدالعزیز»و پسرش شاهزاده « احمد بن عبدالعزیز»

 ن سلمان.عموزاده محمد ب« نواف بن نایف»ولیعهد پیشین عربستان و برادرش « محمد بن نایف»شاهزاده 

 های بلند پایه عربستان کرده است؟چرا بن سلمان در برهه کنونی اقدام به دستگیری شاهزاده ■
     

« میدل ایست آی»رسد بن سلمان به شدت از به خطر افتادن موقعیت خود هراسان است. در این زمینه پایگاه خبری به نظر می

های جدید ولیعهد عربستان وجود دارد؛ نخست نگرانی وی از احتمال پیروز بازداشتتأکید کرده، دالیل زیادی پشت این موج 

ور جمهمعاون رئیس« جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در دور دوم انتخابات این کشور است؛ به ویژه که «دونالد ترامپ»نشدن 

انتقاد از ولیعهد عربستان، به خصوص پس از قتل ها، به دو کاندیدای احتمالی دموکرات« برنی سندرز»پیشین آمریکا و سناتور 

معروف هستند؛ اما در عوض ترامپ بارها گفته که بن سلمان مسئول این جنایت نیست. از دیگر علل این « جمال خاشقجی»

وقت مهای اصالحاتی و اقتصادی بن سلمان در داخل، کاهش قیمت نفت، سقوط بازارهای مالی و توقف ها ناکامی برنامهبازداشت

ها از شیوع ویروس کرونا است که در تصمیم بن سلمان برای انتخاب این بازه زمانی جهت اجرای موج حج عمره به دلیل نگرانی

 ها نقش به سزایی داشته تا خود را به بقیه خاندان سلطنتی تحمیل کند.بازداشت

 ت؟ چیس« محمد بن سلمان»اش برای برادرزاده« احمد بن عبدالعزیز»تهدید  ■

، دستگاه امنیتی و برخی کشورهای دان سعودیاز حمایت اعضای خان ،شاهزاده احمد، تنها برادر تنی زنده ملک سلمان

بر اساس توافق داخلی خاندان آل سعود، احمد بن عبدالعزیز شرایط الزم را برای ولیعهدی یا پادشاهی . غربی برخوردار است

ترین جناح در آل سعود محسوب است که همواره قوی« سدیری»سعود از خاندان  دارد. او یکی از هفت فرزند عبدالعزیز آل

کم مانند دیگر ساله دست 7۸شدند. او دارای مدرک علوم سیاسی از دانشگاهی در آمریکاست. مسیر زندگی این شاهزاده می

این وزارتخانه حساس را بر  که مسئولیت 2012سال معاون وزیر کشور بود و در سال  ۳7برادرانش راحت نبوده است. او 

 ترین مسئله در پیشینهاش به وزارت کشور رسید. مهمعهده گرفت، پس از پنج ماه برکنار شد و محمد بن نایف، برادرزاده

تر او را به عنوان جانشین ولیعهد برادر کوچک« مقرن»آن است که عبداهلل بن عبدالعزیز به جای او، « احمد بن عبدالعزیز»

برای تصدی سمت ولیعهدی شد. « عبدالعزیز آل سعود». این اقدام بعداً باعث باز شدن راه بر روی نوادگان منصوب کرد

محمد بن نایف به  و برکنار از سوی ملک سلمان از ولیعهدی، 201۵آوریل سال در  نخستین ولیعهد ملک سلمان،مقرن 

حمد بن سلمان رسید. پس از آنکه ولیعهد جوان به حدود دو سال بعد، این سمت به مسپس  پادشاه منصوب شد؛ ولیعهدی

های هولناک و هایی که در منطقه به راه انداخت و نیز سیاستها و کشمکشسرعت ارکان کشور را در مشت گرفت، جنگ

رار ق عنوان جایگزین احتمالی بن سلمان مورد توجهای ایجاد کرد تا احمد بن عبدالعزیز بار دیگر بهبحث برانگیز او، زمینه
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ز ، بازداشت احمد بن عبدالعزی«آسوشیتد پرس»های جهانی مانند های مطبوعات معتبر و خبرگزاریگیرد. به استناد تحلیل

کنند، به هیچ وجه به علت تالش برای کودتا نبوده؛ زیرا تنها کاری که او اخیراً کنندگان تبلیغ میبر خالف آنچه که بازداشت

رسد احمد بن عبدالعزیز، قربانی کودتای بود. به نظر می« مسجد نبوی»و « مسجد الحرام»عطیلی صورت داده بود، انتقاد از ت

المللی شانس او را برای به قدرت رسیدن افزایش ای و بینخواهد پیش از آنکه شرایط داخلی، منطقهزودهنگامی است که می

 دهد، این شانس را او سلب کند.

 

 

شناسند. چرا که وی به هیچ عنوان شایسته این مقام نبود مینه ولیعهدی و قدرت میعنوان غاصب در زد بن سلمان را همه بهممح

ن کند، ایهای زیادی علیه وی وجود دارد. احتمال دیگری که اتهام بزرگ به شاهزاده احمد بن عبدالعزیز را توجیه میو هنوز مخالفت

زمند کسب رأی همه اعضای شورای بیعت برای به پادشاهی الوقوع شاه، محمد بن سلمان نیا است که در سایه مرگ یا مرگ قریب

)معاون وزیر دفاع( است. مانعی که در اینجا وجود دارد، احتماالً قانون وراثت « خالد بن سلمان»برادرش  ولیعهدیرسیدن خودش و 

ترین فردی که با این امر کردن برادرش، بند یا بندهایی از قانون را تغییر دهد و احتمااًل مهم ولیعهدقدرت است. او نیاز دارد برای 

مخالف است، شاهزاده احمد است. بنابراین او که اکنون به اتهام خیانت و کودتا در بازداشت است، دیگر حضور ندارد که با این امر 

 مخالفت کند.

ها شدیدًا هراسان است. بر این اساس، بازداشت و محدود از موقعیت و قدرت شاهزادهنکته بعدی این است که محمد بن سلمان 

 2017ها، تا رسیدن به تخت پادشاهی برگزیده است. دولت عربستان در نوامبر ترین راهبرد مقابله با شاهزادهعنوان مهمکردن را به

 ها را پس از گرفتن چندینفساد بازداشت و سپس همه این شاهزادههای بلندپایه را به دستور بن سلمان به اتهام شماری از شاهزاده

ها، بازداشت علما و نویسندگان و فعاالن عربستانی شدت پیدا کرد؛ در واقع، میلیارد از دارایی آنها، آزاد کرد. پس از بازداشت شاهزاده

همچنین سرکوب هر صدای مخالفی که موقعیت ها را با هدف گسترش نفوذ خود در ساختار قدرت و محمد بن سلمان این بازداشت

 در گزارشی با عنوان« امریکن کانزرویتیو»دهد. پایگاه تحلیلی کشد، انجام میکند و به چالش میهای وی را نقد میو سیاست

گذشته ولیعهد عربستان سعودی در طول دو سال "به این موضوع پرداخته و نوشته است: « سازی محمد بن سلمانجدیدترین پاک»

تر از آن چیزی به طور پیوسته در حال تحکیم قدرت خود بوده، اما اقدام اخیر او علیه اعضای ارشد خاندان سعودی بسیار تهاجمی

های دستگیری"آمریکا، « رند»کارشناس سیاسی مؤسسه « پیکا واسر»گفته همچنین به  ."شداست که پیش از این مشاهده می

رای تقویت قدرت خود و پیامی به هر کسی از جمله اعضای خاندان حاکم است که فکر مخالفت با سلمان ب جدید، گام دیگر بن

ولیعهد به سرش خطور کند. ولیعهد عماًل هرگونه تهدید و مانعی برای قدرت گرفتن را از سر راه خود برداشته و منتقدانش را یا 

کارشناس سیاسی نیز در مجله نیوزویک « جفری مارتن» ."اشته باشدکشته یا زندانی کرده است بدون اینکه این اقدامات بازتابی د

های اخیر حاکی از این است که محمد بن سلمان با کاهش درآمدهای نفتی در حال محکم کردن قدرت دستگیری"نوشته است: 

مسیر پادشاهی است؛ این مسئله چقدر صحت دارد سلمان به دنبال هموارسازی معتقدند که بنبرخی  ■

 بن عبدالعزیز چه مانعی در این مسیر بوده است؟ و احمد
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اما  ."بیشتر بوده استاش در تالش برای اقتدار خود است و از زمان به دست گرفتن ولیعهدی با زندانی کردن مخالفان سیاسی

لزل قدرت ای از تزاستاد دانشگاه و معارض معروف عربستانی، بازداشت برادر پادشاه و ولیعهد سابق سعودی را نشانه« مضاوی الرشید»

ولیعهد سعودی هنوز نتوانسته از بسط قدرت خویش در "نوشته: « میدل ایست آی»ای در وب سایت داند. او در مقالهبن سلمان می

. الرشید تفاوت میان کودتای ملک فیصل "زندهای متهورانه میتمامی ارکان حکومت مطمئن شود، از این رو هنوز دست به بازداشت

داند که ملک فیصل از حمایت اغلب خاندان در دهه شصت قرن بیستم، با اقدام بن سلمان علیه عمو و عموزادگانش را در این می

سلمان جز پدرش هوادار دیگری ندارد و در نزد باقی افراد خاندان سعودی به خصوص آنها که در مسیر  مند بود، اما بنپادشاهی بهره

عهد ولی"کند: پادشاه شدن بودند و اکنون در بازداشت یا عزلت قرار دارند، کاماًل طرد شده و مورد نفرت است. الرشید تأکید می

 گیرد( تحتها از رأس حکومت نشأت میر خود را )که بر خالف دیگر انقالببرد و انقالب مد نظسعودی در ترس و عزلت به سر می

 ."بیندفشار شدید رکود جهانی که موجب سقوط قیمت نفت و بورس سعودی شده، می

 اند؟ آیا تهدید شاهزادگان برای پادشاه شدن بن سلمان از میان رفته است؟آیا رقبای اصلی بن سلمان حذف شده ■
   

سلمان دو رقیب اصلی خود برای کسب قدرت را بازداشت کرده است. احمد بن عبدالعزیز یکی از فرزندان عبدالعزیز، محمد بن 

گذار آل سعود و برادر پادشاه کنونی است که شمار زیادی از شاهزادگان سعودی، وی را الیق پادشاهی پس از ملک سلمان بنیان

های محمد بن سلمان در عربستان انتقاد کرده بود. محمد بن نایف نیز رها از سیاستدانند. احمد بن عبدالعزیز پیش از این بامی

از سوی ملک سلمان از سمت خود برکنار و محمد بن  2017پیش از محمد بن سلمان سمت ولیعهدی را داشت و در سال 

لی های اصدارد و یکی از شانسسلمان جایگزین وی شد. با این حال، محمد بن نایف در ساختار قدرت سعودی نفوذ چشمگیری 

شود. در سه سال گذشته بارها خبرهایی مبنی بر حصر خانگی محمد بن نایف منتشر کسب کرسی پادشاهی نیز محسوب می

« خیانت»شد. اگرچه احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف به اتهام ها دیده نمیها تصویری از وی در رسانهشده بود و مدت

های رقیب است. این ما تردیدی نیست که این اقدام بیش از همه ناشی از ترس محمد بن سلمان از شاهزادهبازداشت شدند، ا

ها، به خصوص مدعیان قدرت را در حکم ترس به حدی است که محمد بن سلمان هرگونه مراوده و در کنار هم بودن شاهزاده

شاهزاده احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف "ارشی نوشته: در گز« بلومبرگ»بیند. در همین راستا، خبرگزاری می« خیانت»

ها، قدرت را بن سلمان با این بازداشت"هم نوشته: « رویترز. »"زمانی که هر دو در سفری زمینی با یکدیگر بودند، بازداشت شدند

 . "به طور کامل در دست گرفت و هیچ کدام از دو رقیبش دیگر نخواهند توانست به قدرت برسند

در شورای بیعت سعودی با ولیعهدی  2۰17جاست که احمد بن عبدالعزیز یکی از سه نفری است که در سال نکته مهم این ●

 محمد بن سلمان مخالفت کرده بود.

یکی از احتماالتی که در این مورد مطرح شده این است که احتماالً پادشاه سعودی مرده و یا در آستانه مرگ است و  ■

 شود؟بن سلمان اقدام به قلع و قمع مخالفان خود کرده؛ این مسئله چگونه ارزیابی میبه همین دلیل 
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هاست که درگیر بیماری و معالجه است؛ به صورتی که وی نه تنها در جلسات ساله سعودی مدت ۸۵پادشاه کهنسال و 

زمام امور را در اختیار فرزندش قرار داده شود و ریاست جلسات را ولیعهد بر عهده دارد، بلکه عمالً هیئت وزیران حاضر نمی

و کنترلی بر شرایط کشور ندارد. لذا در این وضعیت اگر موضوع وخامت حال پادشاه سعودی درست باشد، این سناریو که 

محمد بن سلمان برای تسهیل بدون دردسر امر جانشینی پس از مرگ پدرش، در مورد مخالفان و رقبای برجسته و بانفوذ 

تراشی کنند و موجب دردسرآفرینی شوند، دست به اقداماتی پیشگیرانه زده، کامالً ممکن وانند در این شرایط مانعتکه می

اقدام مسئوالن سعودی در "گوید: در عربستان می« جنبش اسالمی اصالحات»رئیس « سعد الفقیه»است. در همین زمینه 

رخدادی بزرگ و غیر منتظره است و خاندان حاکم از « لعزیزاحمد بن عبدا»طور خاص دستگیری برخی شاهزادگان و به 

سادگی عبور نخواهند کرد، زیرا وی بزرگ خاندان حاکم است که میان آنان اعتبار زیادی دارد و بسیاری از سران آن به 

 دهد جرأت و جسارت محمد بن سلمان در دستگیری احمد بن. الفقیه همچنین احتمال می"قبایل حامی او هستند

 عبدالعزیز، ناشی از رخدادی بزرگ مانند فوت ملک سلمان باشد. 

اش بهای ویژه نیز آمادههای ویژه است و در بخشنوشته که ملک سلمان در بخش مراقبت« رأی الخلیج»حساب توئیتری 

البته وزارت امور خارجه ثانوی، بایکوت شده است.  افزایش یافته؛ فعالً اخبار مربوط به سالمتی یا فوت ملک سلمان تا اطالع

با ملک سلمان به شایعات مرگ پادشاه پایان « اوکراین»و « اروگوئه»عربستان با انتشار تصویر دیدار سفرای عربستان در 

 رسد شایعه مرگ ملک سلمان واقعیت ندارد. دانند. اما به نظر میداد؛ هرچند برخی این تصاویر را برای هفته قبل از آن می

 توان اقدام اخیر بن سلمان را کودتایی برای جلوگیری از یک کودتا دانست؟ آیا می ■
   

های بازداشت شده واقعاً به فکر کودتا علیه محمد بن سلمان بودند و در یکی از سناریوهای محتمل این است که شاهزاده

بن  دستگیری احمد« وال استریت ژورنال» نها را به زندان افکنده است. روزنامهنتیجه، ولیعهد جوان در اقدامی پیشگیرانه آ

مسئوالن سعودی این دو را به "عبدالعزیز و محمد بن نایف را با تالش برای ادعای کودتا مرتبط دانسته و نوشته است: 

. البته با توجه به سابقه "اند و بر این اساس یا با مجازات اعدام روبرو خواهند شد یا حبس ابدخیانت بزرگ متهم کرده

ای از احتمال وقوع کودتا هزاده احمد و شاهزاده محمد، این سناریو دور از انتظار نیست. اما در شرایط فعلی هیچ نشانهشا

 شود. هر چند که این دو شاهزاده پتانسیل کودتا علیه ولیعهد را دارند.دیده نمی

نده عبدالعزیز، مؤسس عربستان امروزی است. احمد بن عبدالعزیز، برادر کوچکتر پادشاه عربستان و از معدود پسران باقی ما

سال( و شرایط جسمی نامطلوب وی، امکان دارد که خاندان آل سعود بعد از مرگ  ۸۴با توجه به کهولت سن ملک سلمان )

پادشاه، از احمد حمایت کنند و جلوی پادشاه شدن محمد بن سلمان را بگیرند. خصوصاً که تاج و تخت در عربستان تا 

رسید نه از پدر به پسر. عالوه بر این، شاهزاده احمد نشان داده است که سال پیش، از برادر به برادر به ارث می همین چند

شاهزاده احمد از کنار معترضان به جنگ یمن در لندن گذر  201۸عالقه خاصی به ملک سلمان و پسرش ندارد. در سال 

این جنگ ربطی به آل سعود ندارد و پادشاه و "در پاسخ گفت: کرد؛ وقتی که معترضان به این جنگ اعتراض کردند، او 



   

7 
 

. این ماجرا موجب شد که شاهزاده احمد به عنوان رقیب محمد بن سلمان دیده شود. "پسرش مسئول این جنگ هستند

 کند.گیری میخاصه آنکه شاهزاده احمد عضو شورای بیعت است که درباره جانشینی تصمیم

اش محمد بن سلمان مجبور به ترک قدرت شد. عالوه بر این، ولیعهد بود و توسط پسر عموی محمد بن نایف نیز، سابقاً 

های امنیتی دارای نفوذ زیادی بود. محمد بن نایف، برای مدت طوالنی وزارت کشور را در اختیار داشت و در میان نیرو

د او شها داشت و حتی زمانی گفته میمریکاییهای زیادی با آهمچنین، محمد بن نایف به دلیل مقابله با القاعده، تماس

گیری، اولین کاری که کرد، ها برای حکومت بر عربستان است. از همین رو، محمد بن سلمان بعد از قدرتگزینه آمریکایی

 تضعیف محمد بن نایف و برکناری وی از مناصب حساس امنیتی بود.

ی که باعث دستگیری احمد بن عبدالعزیز شده، این است که دلیل"مخالف سعودی هم اعالم کرده « محمد القحطانی»

اطالعاتی از درون مؤسسات نظامی و از سوی فرماندهان به احمد بن عبدالعزیز و بن نایف رسیده که باید یک کودتای نظامی 

« یزن عبدالعزسلمان ب»ای مدعی شده است که ، در این خصوص به نقل از یک منبع منطقه«رویترز». خبرگزاری "انجام شود

، پسر برادرش و «محمد بن نایف»برد و شخصاً دستور بازداشت پادشاه سعودی در سالمت عقلی و جسمانی به سر می

را به اتهام خیانت صادر کرده است. بنابراین گزارش، آنها متهم هستند که با کشورهای خارجی از « احمد بن عبدالعزیز»

 اند.برقرار کرده جمله آمریکا برای اجرای کودتا ارتباط

 آیا بن سلمان به دنبال کنترل بر شورای بیعت است؟ ■ 
 

در این کشور « شورای بیعت»با صدور فرمانی، هیئتی با نام  2006پادشاه سابق عربستان در سال « عبداهلل بن عبدالعزیز»  

ماده دارد، تعیین پادشاه و ولیعهد آتی عربستان و بیعت با  2۵ترین وظیفه شورای بیعت که اساسنامه آن ایجاد کرد. مهم

 مؤسس عربستان، پسر یکی« عبدالعزیز آل سعود»آنان اعالم شده است. اعضای این شورا شامل تمامی فرزندان زنده و ذکور 

دشاه، دو نفر از فرزندان اصلح ذکور پادشاه و ولیعهد به انتخاب از پسران فوت شده یا ناتوان ملک عبدالعزیز به انتخاب پا

پادشاه خواهند بود. در واقع بن سلمان به کسب رأی همه اعضای شورای بیعت برای شاه شدن خودش و ولیعهدی برادرش 

است. بن « راثت قدرتقانون و»)معاون وزیر دفاع( نیازمند است. مانعی که در اینجا وجود دارد، احتماالً « خالد بن سلمان»

ر ترین فردی که با این امسلمان نیاز دارد برای ولیعهد کردن برادرش، بند یا بندهایی از قانون را تغییر دهد و احتماالً مهم

عموزاده محمد بن سلمان و دیگر « محمد بن سعد آل سعود»مخالف است، شاهزاده احمد است. به نوشته میدل ایست آی، 

د بن احم»هاست. هیئتی که وظیفه تعیین ولیعهد را بر عهده دارد و دی است که جزو بازداشت شدهعضو هیئت بیعت سعو

رادر بزرگ ب« سعود بن نایف»برد. برادر پادشاه نیز عضو همین تشکیالت بود که اکنون در بازداشت به سر می« عبدالعزیز

« منصور الشلهوب»پس از بازجویی آزاد شده است. و عضو دیگر هیئت بیعت نیز بازداشت شده بود اما « محمد بن نایف»

مدیر دفتر احمد بن عبدالعزیز نیز بازداشت شده و به نوشته میدل ایست آی، همه این رخدادها با این هدف صورت گرفته 
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، موقعیت خود را برای رسیدن به پادشاهی تثبیت کند «20گروه »که محمد بن سلمان پیش از برگزاری نشست کشورهای 

 در قید حیات است.« سلمان بن عبدالعزیز»ین در حالی است که هنوز و ا

ها نیز همین نهاد بوده و برخالف ادعای بنابراین تثبیت پادشاهی نیاز به موافقت هیئت بیعت دارد و محور اصلی بازداشت

اند: تواند او را به پادشاهی برسیها کودتا نبوده است. از دیدگاه بن سلمان هیئت بیعت از دو راه مبرخی منابع، دلیل بازداشت

فراموشی گرفته و دیگر توانایی پادشاهی را ندارد و قدرت او را به ولیعهد « سلمان بن عبدالعزیز»اینکه اعالم کند که  اول

کند برگزیند و از این رو تمامی صداهای ای که پادشاه معرفی میاینکه بن سلمان را از میان سه گزینه دومانتقال دهد؛ 

احمد بن »دیگر عضو هیئت بیعت بازداشت شده بود و اکنون نیز « متعب بن عبداهلل»مخالف را از بین ببرد. پیش از این 

دیگر عضو هیئت بیعت نیز « سعود بن نایف»اند و شت شدهدو عضو دیگر این نهاد بازدا« محمد بن سعود»و « عبدالعزیز

 بازجویی و سپس آزاد شده و این یعنی اینکه هیئت بیعت به طور کامل تحت کنترل محمد بن سلمان درآمده است.

 بندیجمع *

ها، وزارتخانهها در زمانی انجام شده که ملک سلمان در یک ماه اخیر، ضمن ایجاد تغییر در ساختار بازداشت شاهزاده  

 1۵ترین مورد آن برکناری وزیر اقتصاد است )شماری از مقامات را برکنار و افراد جدیدی را جایگزین آنها کرده که تازه

بتًا مدت و یک فرآیند نسهای گسترده افراد سطح باالی سلطنتی در خاندان سعودی، یک فرآیندکوتاهاسفند(. دستگیری

ه سلطنت رسیدن ملک سلمان و به خصوص از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان به مدت داشته که از زمان بمیان

 عنوان معاون ولیعهد و سپس ولیعهد جریان آغاز شده است.

های اخیر است. بحران جانشینی در کشور پادشاهی سعودی تا ترین عامل دستگیریاصلی بحران جانشینیبه طور خالصه 

عبدالعزیز در پنج سال پیش موضوع حادی نبود؛ چراکه عمدتاً بعد از آغاز رسمی پادشاهی  قبل از روی کار آمدن سلمان بن

 بایست تا زمان حیاتملک عبدالعزیز، طبق یک سنت دیرینه در بین وهابیان حجاز و مطابق وصیت ملک عبدالعزیز، می

ین و اساس سنت مشورت بین بزرگان دفرزندانش، پسرانش یک به یک جانشین پسران دیگر شوند؛ البته این کار باید بر 

نشین جا« سعود»گرفت و این سنت کمابیش تاکنون نیز اجرا شده است. پس از ملک عبدالعزیز فرزندش دولت صورت می

وی شد. بعد چون تشخیص دادند به لحاظ روحی و روانی توان اداره امور را ندارد، شورای مشورتی وی را کنار گذاشت و 

ترور شد و بعد از او روال تقریباً به شکل عادی درآمد « فیصل بن مساعد»اش شد که به دست برادرزادهجانشین او « فیصل»

یک به یک جانشین دیگری شدند و این رویه تا زمان عبداهلل « عبداهلل»و سپس « فهد»و « خالد»چرا که پس از فیصل، 

ای که وجود داشت به قدرت رسید مسئله« سلمان»که رغم همه اختالفات در شورای مشورتی ادامه داشت. ولی هنگامی به

تند یا ای به سلطنت نداشاین بود که اکثر فرزندان عبدالعزیز مرده بودند و برخی از آنها که کماکان حضور داشتند، یا عالقه

داشتند. خود  سال سن 70اینکه پیر و فرتوت شده بودند و تنها چند نفر بودند که عالقمند به کسب قدرت بودند که حدود 
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سال سن داشت. بنابراین بحران جانشینی از زمان روی  7۹جانشین ملک عبداهلل شد،  201۵سلمان هنگامی که در سال 

 کار آمدن سلمان بیش از پیش نمایان شد. 

« زعبدالعزینایف بن »ملک عبداهلل در زمان پادشاهی خود، متوجه مقدمات بروز بحران جانشینی شده بود. زیرا زمانی که 

بار یک ولیعهد دوم نیز تعیین ولیعهد وقت سعودی از دنیا رفت، ملک عبداهلل، سلمان را جانشین خود اعالم و برای اولین 

 بود؛ همین امر نشانگر نگرانی از بحران جانشینی در آینده بود.« مقرن بن عبدالعزیز»کرد که برادر کوچک خانواده یعنی 

 داد که قصد دارد از رویه خانوادگی سرپیچی کند. او طی سه مرحله تصمیم خود را عملی کرد:ملک سلمان از ابتدا نشان 

های خانواده سعودی، مقرن از ولیعهدی برکنار شد و سلمان، محمد بن نایف پسر کودتا علیه پروتکل در مرحله اول*

عنوان جانشین ولیعهد تعیین کرد. ( بهشهرت دارد  MBSبرادر خود را ولیعهد و پسر کوچک خود محمد را )که در غرب به

این مقطع آغاز دوره قدرت گرفتن بن سلمان بود. از زمان آغاز رشد قدرت محمد بن سلمان، تالش شد تا تغییرات تندی 

در سطح سیاسی و اجتماعی آن کشور انجام شود و از دو سال پیش نیز حوادثی رخ داد که با دستگیری بزرگان و نخبگان 

 اری و اقتصادی عربستان آغاز شد.سیاسی، درب

زمانی رخ داد که محمد بن نایف از ولیعهدی کنار گذاشته شد و محمد بن سلمان جانشین وی و ولیعهد  مرحله دوم*

عنوان یک سمت موروثی برعهده داشت زمان مسئولیت وزارت کشور را بهاصلی شد. محمد بن نایف در آن دوران که هم

انتظامی، امنیتی و پلیس  هایتوان ارتباط قوی با دستگاهدالیل اصلی دستگیری او را نیز می کنار گذاشته شد. یکی از

های طوالنی مسئولیت اداره وزارت کشور را برعهده داشتند. پدر محمد بن نایف عربستان دانست. خانواده نایف در طول سال

 ر دو سمت جانشین پدر شد. های متمادی وزیر کشور و سپس ولیعهد شد و سپس پسرش در هدر سال

های متناقضی وجود دارد. از هنگام آغاز کودتا امروز شروع شده است که البته در این زمینه هم روایت مرحله سوم*

مدت این تحوالت چند سناریو و گمانه مطرح شده است. سناریوی اول این است که احتمااًل ها، درباره دالیل کوتاهدستگیری

سازی کافی، پنهان نگاه داشته شده است. روایت دوم این است که حال ده و این خبر تا زمان آمادهملک سلمان فوت کر

هایی درباره زودی فوت کند. البته از آغاز سلطنت سلمان گزارشرود به ملک سلمان اصاًل خوب نیست و انتظار می

مکن است حال سلمان بد نباشد، ولی در حال های جدی جسمی و روحی او وجود داشته است. در روایت سوم نیز مبیماری

گاه حال مساعدی نداشته سازی فضا برای به قدرت رسیدن محمد بن سلمان است. سلمان از ابتدای سلطنت خود هیچآماده

هایی که از او هایی وجود داشت. فیلمزنیو این موضوع جدیدی نیست. حتی از همان ابتدا در خصوص آلزایمر او گمانه

دهد که تعادل روحی و روانی خوبی ندارد. به هر حال این اجماع نظر وجود دارد که حاکم دوفاکتو و شده نشان میمنتشر 

 دی محمدبن سلمان است.بالمنازع کنونی عربستان سعو


