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شنبه )10 اســفند 98( در دوحه پایتخت 
قطر و در حالی که نمایندگانی از 30 کشــور و 
سازمان بین المللی جهان حضور داشتند دولت 
آمریکا پس از 19 سال جنگ و 18 ماه مذاکره 
با مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان و با قبول 
شکست ضمنی برای حذف این گروه از صحنه 
سیاسی و اجتماعی افغانستان توافق صلحی را 
با آن منعقد کرد. دستاورد این توافق قرار است 
صلح برای ملت رنج کشــیده افغانستان باشد. 
توافقنامه میان آمریکا و طالبان یک مقدمه و سه 
بخش دارد. بخش نخست آن به خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان پرداخته شده و بخش دوم 
آن، بر عدم استفاده از خاک افغانستان در برابر 
آمریکا و متحدانش تأکید کرده است.همچنین 
بخش ســوم این توافقنامه نیز درباره گام های 
بعدی بوده که قرار است پس از توافق برداشته 
شوند. در این توافق نامه آمریکا متعهد شده که 

تحــوالت اخیر عربســتان و دســتگیری 
شاهزادگان ارشد آل سعود که به فرمان »محمد 
بن ســلمان« صورت گرفت بار دیگر نگاه ها را 
به سیاســت و حکومت این کشــور معطوف 
کرده است. در ساختار سیاسی عربستان قدرت 
مطلق در دســت پادشاه است و همه مناصب 
راهبردی به دودمان سعودی تعلق دارد. ذیل 
سایه تسلط پادشاه، شاهزادگان درباره مسائل 
گوناگون تصمیم گیری می کنند. این ساختار 
به طور کلی با شــکل گیری احزاب و برگزاری 

انتخابات سراسری بیگانه است.
برپایه طبقه بندی  و مدل های گوناگون، نظام 
سیاسی عربستان در قالب پادشاهی موروثی 
و مطلقــه تعریف می شــود. در چنین نظامی 
پادشــاه برپایه قاعده ارشــدیت به جانشینی 
می رســد. یعنی بزرگ ترین فرزند پسر پس از 
مرگ پدر جانشــین وی می شود. این ساختار 
توزیع قدرت در عربســتان که به دست ملک 
عبدالعزیز بنیان گذار پادشاهی عربستان ایجاد 
شد و طبق این ساختار قدرت در میان پسران 
وی منتقل می شد اما »سلمان بن عبدالعزیز« 
پادشاه کنونی عربستان این روند را تغییر داد 
و با اعمال مسیر متفاوت بسترهای الزم برای 

ولیعهدی محمد فرزند خود را فراهم کرد.
در این نوع نظام ها پادشــاه کنترل قوای 
مقننه، قضائیه و مجربه را در اختیار دارد. وی 
برجسته ترین و تعیین کننده ترین کانون قدرت 
و عنصری اثرگذار در ساختار سیاسی به شمار 
می رود و در راس هرم ســاختار سیاسی قرار 
دارد. یکی از ویژگی های عربســتان این است 
که ســاختارها و جریان های اصلی قدرت در 

انحصار آل سعود است.
در این کشور قانون اساسی وجود ندارد و 
سردمداران ادعا می کنند که شریعت اسالمی 
قانون اساســی این نظام است. معیار گزینش 
افراد در پست های مختلف بیش از آنکه منوط 
به تخصص و قابلیت های فردی باشد وابسته به 
روابط قبایلی و اعضای خاندان حاکم با یکدیگر 
است و چارچوب و بروکراسی و اجزای دولت 
ریشه در سیاست های قبیله ای دارد. تشکیالت 
و سازمان های تصمیم گیری نیز بر اساس مراتب 
قبیله ای عمل می کنند و به رقم نبود قابلیت 
و اســتحقاق برخی افراد فقط به دلیل اینکه 
عضــوی از خانواده ســلطنتی یا قبایل حاکم 
هستند در پست های کلیدی منصوب می شوند. 
با توجه به ساختار پادشاهی عربستان، هیچ گونه 
حزب سیاسی و انتخاباتی در حیات سیاسی این 
کشور وجود ندارد و خاندان سلطنتی، هسته 
مرکزی نظامی حکومتی و سیاسی را تشکیل 
می دهــد و رقابت در قالب جریان های درونی 

در افغانستان همه قطب های قدرت همدیگر 
را دفع می کنند و در روند سیاســی این کشور، 
هیچ کسی به دیگری اعتماد ندارد. شرایط جاری 
افغانستان محصول چند چیز است که در اوضاع و 
احوال کنونی، کالف سردرگمی را به وجود آورده 
اســت و در ظاهر، نمی توان این کالف را باز کرد 

و برای ملت واقعا مظلوم آن، چاره ای اندیشید.
افغانســتان تاکنون وارث یک ســاختارهای 
قبیله ای متصلب بوده است؛ چهار قومیت بزرگ 
تاجیک، ازبک، پشــتون و هــزاره دافع یکدیگر 
بوده و حاکمان کابل هم نقش داور را میان آنها 
داشــته اند. هر چند از سال 1357، گرایش های 
قومی تحت الشــعاع جنگ علیه  اشغالگران بوده 
اســت، ولی هر وقت که فرصتی پیش می آمد و 
بهانه ای مثل فتح نهادهای قدرت پیش می آمد، 
قومگرایی نیز از متن جامعه و از دل خاکسترهای 
جنگ ســر بر می آورد و عرض اندام می کرد. به 
خاطــر همین غلبه قومگرایی بر ناخودآگاه ملت 
افغانستان اســت که آنها اصوال جنبش طالبان 
را یک جنبش پشــتونی می داننــد و این گروه 
شــبه نظامی هر چقدر هم تالش کند، نمی تواند 
این ذهنیت ملت افغانســتان را پاک کند. دیگر 
جریان ها و چهره های سیاســی و مجاهدین هم 

همین مشکل را دارند.
مشــکل دیگر، بی اعتمــادی و حتی تقابل 
چهارگانه دولت، طالبان، مردم و آمریکا اســت. 
ســاختار سیاسی فعلی در مرکز و جریان مدعی 
قدرت، در حاشیه)طالبان( سال هاست که با تمام 

 افغانستان، جنگ بر سر قدرت 
و نگرانی مردم

سبحان محقق

قوا علیه یکدیگر می جنگند، مناطقی را دست به 
دســت می کنند، اما هیچ یک از این دو، دست 

برتر را ندارند.
مردم افغانســتان را هم می توان در دو گروه 
جای داد؛ آن دســته از اقشــار و اقــوام که در 
مناطق غیرشهری و دور دست زندگی می کنند 
و آنهایی که در شــهرهای بزرگ ساکن هستند. 
حاشیه نشین ها یا ساکنان مناطق دور افتاده، به 
شــدت فقیر بوده و از هرگونــه امکانات ابتدایی 
آموزشــی، بهداشتی و خدمات اجتماعی محروم 
هستند. باور های این مردم نیز تحت تاثیر شرایط 
قبیله ای و محدود به همان چیزهایی است که از 
طریق اکابر، سران اقوام، ریش سفیدان و روحانیون 
محلی به آنها گفته می شود. اما به هر حال، یک 
چیز بر قــوه تحلیل و فاهمه آنهــا غلبه دارد و 
آن، آموزه های نظم حاکم اســت. مردم مناطق و 
شهر های دورافتاده افغانستان، کاالیی بسیار نسبت 
به آن احساس نیازمندی می کنند، »امنیت« است. 
آنها به این مرحله رســیده اند که هر فرد، گروه و 
نهادی که حاکم شود ، مشروع است ، به شرطی 
که امنیت را با خود بیاورد! همین قضیه باعث شده 
که مردم در جنگ و گریز میان نیروهای دولتی و 
طالبان، عمال بی طرف باقی بمانند. در شرایط فعلی 
کسانی به نیروهای دولتی)به عنوان درجه دار و یا 
افسر( می پیوندند که به شغل و پول نیاز دارند و 
در مقابل، عموما کسانی به طالبان می پیوندند که 
یکی از افراد خانواده و فامیل خود را در حمالت 
نیروهای دولتی و آمریکایی ها از دســت داده اند. 

البته، این موازنه زمانی به هم می خورد که مردم 
فکر کنند کار یکی از دو طرف تمام اســت و به 
طور طبیعی آنها جانب طرف پیروز را می گیرند! اما 
عالوه بر این بخش از جامعه، گرایش های سیاسی 
ساکنان کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان، 
با گرایش های سیاسی مردم شهرهای دور افتاده، 
تا حدودی متفاوت اســت، شمار زیادی از مردم 
شهرنشــین هر چند دل خوشی مقامات رسمی 
ندارند و فســاد سیاســی و ناکارآمدی نهادهای 
حاکم، باعث نارضایتی عمومی شــده است، ولی 
آنهــا از طالبان واهمه دارند. طالبان در کشــتار 
انسان های بی گناه، پرونده های سیاهی دارد و از 
این بابت، طبیعی است که مردم از طالبان بترسند. 
اما، ترس و واهمه شهروندان افغانستان از طالبان، 
فراتر از اینهاســت؛ به اعتقاد آنها، اگر طالبان به 

قدرت برسد، زنان را از تحصیل محروم می کند ، 
به شیوه همه جریان های متاثر از وهابیت، سبک 
زندگــی معمولی را بر مردم ســخت می کند، با 

همسایگان جنگ و ستیز راه می اندازد.
اما، مردم شهرهای دورافتاده و حاشیه نشین ها 
به مقامات اعتمادی ندارند و به محاکم شــرعی 
برای مسائل قضایی خود رجوع می کنند. از نگاه 
آنها، حاکمان کابل به همراه  اشغالگران آمریکایی 
مردم را می کشــند و مشتی فاسد هستند. شاید 
یکی از علل گرایش شماری از حاشیه نشین ها به 

طالبان نیز همین باشد.
آمریکا بــه عنوان یکــی از بازیگران عرصه 
سیاسی افغانســتان، علی رغم 19 سال حضور و 
جنگ مداوم در این کشور، پایگاه بسیار متزلزلی 
دارند. آنها در حال حاضر همه نیروی خود را به 

کار گرفته انــد تا از این بحران عبور کنند. البته، 
این به معنای خروج از افغانستان نیست. 

در هر حــال، بدون توجه به چنین بســتر 
پیچیده ای ، نمی توان قضیه ســوگند خوردن دو 
رئیس جمهور را به طــور همزمان تحلیل کرد، 
اتفاقی که در عرصه سیاسی همه کشورهای دنیا 

بسیار نادر است.
یککشوربادورئیسجمهور!

افغانســتان از دوشــنبه گذشــته دارای دو 
رئیس جمهور شــده است! »اشــرف غنی« در 
ارگ به عنوان رئیس جمهور تحلیف به جا آورد و 
همین مراسم نیز برای »عبداهلل عبداهلل« در کاخ 

»سپیدار« چند صد متری ارگ برگزار شد. 
اشــرف غنی خود را پیروز انتخابات می داند 
و عبداهلل عبداهلل نیز می گوید او بر اســاس» آراء 

پاک« رئیس جمهور است. بهانه دیگر او این است 
که اگر عقب بکشد، به دموکراسی در افغانستان 

آسیب می زند.
جالب است که مراسم تحلیف دو رئیس جمهور 
برای یک کشــور که در میان کشورهای جهان، 
بی ســابقه اســت، با اتفاق نیز همــراه بوده و به 
گفتــه منابع خبری، چند راکت به نزدیکی ارگ 
اصابت کرده است. این اتفاق باعث شده شماری 
از دیپلمات های خارجی شرکت کننده در مراسم 

تحلیف  اشرف غنی، این مراسم را ترک کنند.
نصیحتطالبان

اختالفات میان مقامات افغانستان به قدری 
باال گرفته است که »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی 
گروه طالبان، از در نصیحت وارد و به  اشرف غنی و 
عبداهلل عبداهلل یادآور شد که این اقدام آنها، صلح 
را به خطر می اندازد. مجاهد گفت، مقامات کابل 
به جــای در افتادن با هم، با طالبان وارد مذاکره 

شوند و 5000 زندانی این گروه را آزاد کنند.
طالبان همچنین اعــالم کرد که نمایندگان 
دولــت کابــل و طالبان برای نخســتین بار در 
پایتخت قطر با هم دیدار کردند. این دیدار البته 

غیر رسمی بوده است.
در هر حال، موضع گیری مالیم طالبان، نشان 
می دهــد که این گروه امضــای توافق با آمریکا 
در دوحــه را که 10 اســفند اتفاق افتاده را یک 
پیروزی بزرگ برای خــود می داند و قصد دارد 
بدون اســتفاده از سالح، قدرت را در افغانستان، 
قبضه کند. طالبان طی روزهای گذشــته اعالم 

کــرده بود که قصد دارد در افغانســتان »امارت 
اسالمی « بر پا کند.

جمعبندی
پیشینه و تحوالت جاری افغانستان می گوید 
که در این کشــور همه چیز دافع هم هســتند 
و ظاهرا کســی قصد ندارد دیگری را در قدرت 
جذب کند. از نگاه مردم افغانســتان، آمریکا هم 
جنایتکار است و هم منافع خود را در افغانستان 
دنبال می کند و به هیچ مورد دیگری نمی اندیشد.

از نگاه آمریکایی ها، دولت کابل شریک خوبی 
برای واشنگتن نیست و آمریکا اگر قصد دارد در 
افغانستان اقدامی انجام دهد و اگر می خواهد که 
از این کشــور در جهت منافع خود بهره بگیرد، 
باید با طالبان کنار بیاید. رابطه میان این دو نیز 

پیچیده بوده و خواهد بود.
همان طور که اشــاره شــد، بسیاری از مردم 
با طالبان میانه ای ندارند و بســیاری نیز مقامات 
سیاســی کابل را نمی خواهنــد. رئیس جمهور و 
رئیس اجرایی افغانســتان نیز بدجــوری با هم 

سرشاخ شده اند. 
در این شــرایط که همه بــرای خود و برای 
حزب و گروه و منافع خود نگران هستند، مردم 
نمی دانند که چه بکنند و در وضعیت بی سابقه ای 
گرفتار شده اند. مردم از جنگ خسته شده اند، از 
آمریکا بیزار هستند، از درگیری های مقامات هم 
تبری می جویند. با این حال، آنها چاره ای ندارند 
کــه طی ماه های آتی خود را برای جنگ داخلی 

بر سر قدرت آماده کنند.

چراتوافقآمریکاوطالبانشکستمیخورد؟

 بگیر و ببندهای بن سلمان 
بهانه ای برای واکاوی ساختار سیاسی عربستان

در امور داخلی افغانستان دخالت نکرده و از قوای 
نظامی علیه نیروهای سیاسی این کشور استفاده 
نکند و نیروهای نظامی خود را نیز در طول 14 
ماه از خاک افغانستان خارج کند. در مقابل نیز 
طالبان متعهد شده است که از خاک افغانستان 
علیه امنیت آمریکا و متحدانش استفاده نکند و 
به هیچ گروهی نیز از جمله القاعده اجازه چنین 

کاری را ندهد.
چراتوافقفرومیپاشد؟

دالیل زیادی را می توان ردیف کرد که چرا 
توافق بین آمریکا و گروه طالبان به ســرانجام 
مشــخصی نرســیده و می تواند به ســادگی 

فروبپاشد؟
مهم ترین دلیل برای اینکه نمی توان به این 
توافق امیدوار بود حتی اگر فرض گرفته شود که 
گروه طالبان به آن وفادار خواهد بود این است که 
دولت آمریکا دولت قابل اعتمادی نیست و بسیار 
بعید است که آمریکا بعد از نزدیک به 19 سال 
حضور نظامی در افغانستان به راحتی حاضر به 
خروج از این کشور باشد. طی سه سال گذشته 
ترامپ از بســیاری از معاهدات بین المللی و از 
جمله برجام که غیر از آمریکا، چین ، روســیه، 
فرانســه، انگلیس و آلمان زیر آن را امضا کرده 
و شورای امنیت نیز اجرای آن را تضمین کرده 
بود خارج شــد بنابرایــن هیچ تضمینی وجود 
ندارد دولت کنونی یا دولت آینده آمریکا توافق 
با یک گــروه را که تا دیــروز آن را یک گروه 
تروریستی ســلفی می نامید زیرپا نگذارد. نگاه 
ترامپ به این توافق نیز تاریخ مصرف مشخصی 
دارد. ترامــپ برای پیروزی در انتخابات 2020 

ریاست جمهوری این کشــور، نیاز به پایان دادن 
به طوالنی ترین جنــگ تاریخ آمریکا دارد. ترامپ 
که طی ســه سال گذشته با کره شمالی نتوانسته 
به توافق مشــخصی برسد.در مورد ایران نیز فشار 
حداکثری برای کشاندن جمهوری اسالمی به پای 
میز مذاکره با شکست مواجه شده توافق با طالبان 
می تواند تنها و تنها تاریخ مصرف انتخاباتی برای 

ترمیم وجه ترامپ داشته باشد.
توافق بین دو فــرد، دو گروه یا دو دولت باید 
بر اساس حس احترام و اعتماد متقابل پایه ریزی 
شــود. بین طالبان و آمریکا هیچ اعتماد متقابلی 
و اصــوال هیچ زمینه مشــترک هویتی برای فهم 
مسائل سیاسی و امنیتی وجود ندارد. آمریکا سال ها 
طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی خطرناک 
تلقی می کرد و نیروهای طالبان نیز در این سال ها 
فکر می کردند اگر نیروهای آمریکایی را بکشــند 
راهی بهشت خواهند شد. این دو هویت متعارض 

نمی تواند پایه ای برای اعتماد متقابل قرار بگیرد. از 
اظهارات مقامات آمریکایی و گروه طالبان نیز آنچه 
که فهمیده می شود این است که دو طرف به هیچ 
وجه به یکدیگر اعتمــاد ندارند و به آینده پایبند 
بودن طرف مقابل به تعهدات و مفاد مندرج در این 
توافقنامه خوش بین نبوده و همچنان خود را برای 

روزهای برهم خوردن این توافق آماده می کنند. 
گام اول در اجــرای این توافق قرار اســت با 
مذاکرات بین گروه طالبان، و طرف معرفی شده از 
داخل افغانستان برگزار شود اما برداشتن اولین گام 
با تردید های بسیار جدی همراه است. افغانستان 
طی روزهای اخیر شاهد شکاف بسیار جدی سیاسی 
بوده اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل هر دو خود را پیروز 
انتخابات و رئیس جمهور خوانده اند با این وضعیت 
برگزاری مذاکرات بین االفغانی بسیار بعید به نظر 
می رسد. طالبان اعالم کرده در افغانستان دولتی 
وجــود ندارد و انتخابات نیز شــفاف نبوده و هیچ 
گروهی نیز دولت کنونی را به رسمیت نمی شناسد. 
بنابراین سازوکار مذاکرات بین االفغانی از هم اکنون 

دچار تردیدهای جدی است. 
افغانستان به عنوان دولت ضعیف و ورشکسته 
در نظام بین الملل تلقی می شود که دولت نه تنها 
دچار انشقاق سیاســی در پایتخت است بلکه بر 
بسیاری از مناطق کشور نیز کنترلی ندارد و طالبان، 
القاعده، داعش و چند گروه دیگر بر مناطق مختلف 
این کشور حکمرانی می کنند. در چنین وضعیتی 
اجــرای توافق بین طالبان و آمریکا و تحقق صلح 
در این کشور در حالی که فاکتورهای زیادی لحاظ 
نشــده دور از ذهن به نظر می رسد. از سوی دیگر 
طالبان نیز گروه یک دســت و منسجمی به نظر 

نمی رسد طی سال های گذشته این گروه چندین 
بار دچار انشقاق شده است. با توجه به امضای 
این توافق بعید هم نیســت که بخش تندروی 
این گروه که مخالف توافق با آمریکا هســتند 
دست به یک شورش داخلی بزند. در این میان 
نقش ســازمان اطالعات پاکستان را نیز که به 
طور سنتی در طالبان و تصمیم گیری های این 
گروه نفوذ داشته است نباید دست کم گرفت. 
تصمیم گیری در یک گروه بر خالف یک دولت 
تــا حدود زیادی تابع رهبر گروه و عالیق وی و 
اینکه چه کسانی در وی نفوذ دارند می باشد لذا 
نباید به این توافق نگاه دراز مدت داشــت که 

می تواند اوضاع را تغییر دهد.
نکته مهمی که در این توافق لحاظ نشــده 
مسئله خلع ســالح طالبان است. طالبان تمام 
توان و بدنه نظامی و موشک های دوش پرتاب 
خود را حفظ کرده و تنها آن را به کار نمی گیرد. 

تصور کارشناسان بر این است که طالبان خود را 
قدرتمندترین گروه داخل افغانستان می داند و 
فکر می کند که با حذف آمریکا با توافق سیاسی 
به راحتی می تواند بر روی زمین همه گروه های 
دیگر و از جمله دولت ورشکسته کنونی را حذف 
و امارات به اصطالح اسالمی خود را بار دیگر در 

سراسر افغانستان برپا کند.
بر اساس توافق موجود جنگ تنها بین گروه 
طالبان و دولت آمریکا در افغانستان متوقف شده 
اســت و طالبان تعهدی بــه توقف حمالت به 
نیروهای دولتی را نداده است. به گفته رئیس تیم 
مذاکره کننده طالبان» با نیروهای افغان توافقی 
درباره آتش بس و یا کاهش خشــونت ها امضا 
نشده است برای توقف جنگ با نیروهای امنیتی 
افغان به توافق دیگری نیاز اســت «. این توافق 
منوط شده است به مذاکرات بین االفغانی که 
آن هم ممکن اســت به تعویق بیفتد یا حاصل 
نشود و مشخص نیست آیا طالبان قبول خواهد 
کرد حمالت به نیروهای دولتی را متوقف کرده 

و به آنها اجازه تجهیز و تقویت خود را بدهد.
ضمانت اجرای این توافق نیز چالش دیگری 
است مشــخص نیســت زمانی که طرفین به 
همدیگر اعتمادی ندارنــد و دولت آمریکا نیز 
بــه راحتی تعهدات بین المللی خــود را زیر پا 
می گــذارد؛ طالبان نیز یک گروه شــبه نظامی 
اســت و به عنوان یک دولت شناخته نمی شود 
تا تعهدات مشخصی در حقوق بین الملل داشته 
باشد چه دولت یا سازمانی قرار است اجرای این 

توافق را تضمین کند؟
منبع:نشریهحرم

آل سعود به گردش درمی آید.
پادشاهوساختارقدرت

در عربســتان سخن آخر را پادشاه می زند 
و سخن وی فصل الخطاب است. همه امور در 
کنترل و نظارت پادشاه و با اطالع وی صورت 
می گیرد. فرمان وی قانونی الزم االجرا اســت. 
پادشــاه باالترین مقام سیاســی و عالی ترین 
کانون قدرت اســت و افزون بر تصدی پست 
نخست وزیری و ریاســت هیئت وزیران، قوه 
مقننــه و قوه قضائیه را نیــز هدایت می کند. 
پس از پادشاه، ولیعهد اول در مقایسه با دیگر 
خاندان حاکم و درباریان قدرت فوق العاده ای 
دارد. ولیعهد عربستان عهده دار مشاغل مهمی 
مانند معاونت اول نخست وزیر و فرماندهی گارد 

ملی و ارتش است.
ولیعهد برای زمینه سازی حکومت خویش 
دیوانساالری عریض و طویل اداری ایجاد کرده 
و خود را برای حکومت آینده آماده می کند و به 
شدت مراقب رقبای احتمالی و دشمنان خود 
در حکومت است. پس از وی جانشین ولیعهد 
امور را بر عهده دارد. مرتبه بعدی حکومت در 
دست هیئت وزیران است. این رکن از حکومت 
که در ســال 1953 میالدی و پیش از مرگ 
عبدالعزیز تاسیس شد تا سال 1958 میالدی 
در دوران ملک ســعود فقط نقش مشاوره را 
ایفا می کرد اما پس از آن با سپری شدن زمان 
و پیچیده شدن مناسبات سیاسی- اقتصادی 

مستقیما قدرت اجرایی را احراز کرد.
پادشاه همه اعضای کابینه دولت را منصوب 
می کند و آنها تنها به وی پاسخ می گویند. این 
مقامات بیشتر از شخصیت های ارشد خاندان 
آل سعود هستند. دوره انتصاب وزراء 4 سال و 
انتصاب آنها بالمانع است. پس از هیئت دولت 
عالی ترین مقام اجرایی در هر منطقه یا استان 
امیران مناطقنــد. امیرمنطقه یکی از اعضای 
خانواده ســلطنتی اســت که از سوی پادشاه 
منصوب شــده و نماینده پادشــاه در منطقه 
به شــمار می رود و اعمال قدرت می کند. آنها 

وظیفه دارند در برقراری صلح، امنیت و کنترل 
مردم تحت امر خود بکوشند.

امیر مناطق همچنین فرماندهی پلیس و 
قوای نظامی محل را بر عهده دارد. سیســتم 
قضایی در عربستان وابسته به خانواده سلطنتی 
و آل شــیخ است. شورای عالی قضایی شامل 
دوازده قاضی ارشــد اســت کــه همه قضات 
از جانــب پادشــاه تعیین و عزل می شــوند. 
همچنین عزل و نصب وزیر دادگســتری نیز 
به دســت پادشــاه انجام می گیرد. از دوران 
عبدالعزیز ســازمان های قضایی عربستان به 
صورت مرحله ای شــکل گرفت که سرانجام 
تشکیالت منســجم و هرمی شــکلی چون 
وزارت دادگســتری )عهــده دار نظارت اداری 
بر سازمان های قضایی(، شورای عالی قضایی 
)نظــارت قضایی بــر همــه ادارات قضایی(، 
دادگاه اســتیناف احکام شــرعی صادره در 
 دادگاه ها، دادگاه های عمومی و دفتر ثبت اسناد 

ایجاد شد.
شورایخاندانحاکم

طبق عرف حکومتی و سنت خانواده، افراد 
شــورای مذکور را بزرگان آل ســعود، علمای 
وهابــی، ثروتمندان و افراد با نفوذ و متنفذان 
ســعودی مورد تایید و حمایت اعضای دیگر 
آل ســعود تشــکیل می دهند. حقوق اعضا و 
وظایف آنان در همه زمینه ها به دستور پادشاه 
مشخص می شــود و حتی تعیین و برکناری 
رئیس شورا، معاون و دبیرکل شورا نیز به دستور 

شاه صورت می گیرد.
مجلس شورا در عربستان هرچند مجاز به 
ارائه مشورت و پیشنهاد قانون است اما در اجرا 
و عملی شدن آراء و نظرات آن هیچ تضمینی 
وجود ندارد. دولت برای ارتقای مقبولیت خود 
از نظام مشــورتی بهره برداری می کند و عمال 
اجازه دخالت و سهیم شدن در قدرت سیاسی 
را به مجلس نمی دهد. این مجلس در مسائل 
کلی حکومت، همچون ترســیم خطوط کلی 
سیاست داخلی، خارجی و نظارت بر انتخاب 

و عملکــرد هیئت وزیران نقــش دارد. اگرچه 
نمی توان از نظر سلســه مراتب این مجلس را 
باالتر از قدرت پادشــاه دانست، می توان گفت 
قدرت این شورا با قدرت پادشاه رابطه معکوس 
دارد. یعنی هرچه قدرت پادشــاه بیشتر باشد 
این شورا بیشــتر جنبه مشورتی و تشریفاتی 
پیدا می کند و هرگاه پادشاه ضعیف باشد این 
مجلس مشورتی نقش قوی تری را ایفا می کند؛ 
همچنانکه در سال 19۶5 میالدی با رای این 
مجلس، ملک سعود به دلیل بی لیاقتی عزل شد 

و ملک فیصل به پادشاهی رسید.
شورایبیعت

خاندان آل ســعود گستردگی غیرمعمولی 
دارد و تعداد مردان شــاخه های اصلی و فرعی 
آن بین 20 تا 25 هزار تن تخمین زده می شود. 
این گستردگی و فراوانی اعضا، امکان توطئه و 
رقابت های شــخصی بین خاندان سلطنتی را 
برای کســب قدرت به ویژه درباره جانشینی 
پادشاه افزایش داده است. آل سعود به منظور 
رســمیت بخشیدن به پادشاه و ولیعهد بساط 
بیعت را در کشور گســترانیده و اعالم بیعت 
مردم با ولیعهد و پادشــاه جدید اعالم مردم 
مبنی بر پذیرش مشــروعیت قلمداد می شود 
و نمایندگان شــورای مشورِت بزرگان قبائل، 
بازرگانان معروف، شیوخ و علمای دینی و برخی 
از احاد مردم، ضمن تماس مستقیم با پادشاه یا 

ولیعهد، با آنان بیعت می کنند.
این مراسم به صورت گسترده ای در رسانه ها 
به نمایش گذاشــته می شــود. بیعت مردم با 
پادشــاه حقی برای اعضای خاندان سلطنتی 
تلقی می شود. زیرا مردم ضمن بیعت، اطاعت 
و فرمان پذیری خود را اعالم می کنند و خاندان 
آل سعود نیز با بیعت خود، پادشاه را عمال تایید 
می کنند. شــورای بیعت موظف است پس از 
مرگ پادشــاه بالفاصله ضمن بیعت با ولیعهد 
وی را جایگزین پادشاه نماید. انتخاب جانشین 
ولیعهد که پادشــاه با مشورت شورای معرفی 
می کند نباید بیش از 30 روز از انتخاب پادشاه 
جدید طول بکشــد. پادشاه می تواند دست کم 
سه نفر را برای نامزدی معرفی کند و اگر شورا 
نپذیرفت موظف خواهد بــود کاندید خود را 
به پادشــاه معرفی کند و در صورتی که نامزد 
شورا را هم پادشاه صالح تشخیص نداد در مورد 
نامزدهای دو طرف رای گیری به عمل می آید 
و نامزدی که بیشــترین رای را به دست آورد 

ولیعهد خواهد بود.
اکنون و در شرایطی که بسیاری از رسانه ها 
از ناتوانی ســلمان بــرای اداره امور ســخن 
می گویند، تدابیر محمد بن ســلمان برای از 
میان برداشتن موانع جانشینی پدر به خصوص 
عمویــش »احمدبن عبدالعزیز« و »محمد بن 
نایــف« که پیش از بن ســلمان ولیعهدی را 
برعهده داشت در قالب دستگیری و بازداشت 

این افراد خود را به نمایش می گذارد.
منبع:خبرگزاریجمهوریاسالمی
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