
/ן,ג,

פקדואשרהפוליטייםהזעזועים
ומדי-(במזרח-התיכוןשונותמדינות

באסיהלו,מחוצהמוסלמיותנות
עמדהבמרכזםואשרובאפריקה)
וככוחכתנועההאסלאםהתעוררות

אתהסבורב-עצמה,פוליטי
לנעשההעולמיתתשומת-הלב

האפשרות,ואלהסעודיתבערב
אסלא-התפרצותשםשתתחולל

תמוטטאףואוליתערעראשרמית,
בה.הנוכחיהמשטראושיותאת

רבהבחרדההעלוכזאתאפשרות
ההשפעותבשלמערביים,חוגים

וברא-בראשלהשיהיוהמסוכנות

וכןהמערבמדינותכלכלתעלשונה
ועלהגלובאליתהיחסיםמערכתעל

במזה"ת.הכוללמאזן-הכוחות
המתחוללאחרהעוקביםמומחים

ידעואףפנימההסעודיתבערב
האסלאמי-הגלעלחזקהכילהעריך

הממלכהעליפסחשלאהמהפכני,
האסלא-(המהפכהוכיהסעודית,

זו.ארץתפקודהבאהמית)
המשטרפנישינוישלהאפשרות

להלהיותעלולותהסעודית,בערב
ישראל,שלביטחונהלגביהשלכות
הסעו-הממלכהתצטרףאםובייחוד

שללמערךפעילהבחוליהדית
זהאיוםהישיר.העימותמדינות
עלניכרתבמידהלאחרונההוחרף

האמריקניהממשלהחלטתרקע
חמישההסעודיתלערבלספק

ורביביםאוואקס""מסוגמטוסי-ביון
שלההתקפיתהיכולתלשיפור
י,ע-51האמריקניםהקרבמטוסי

הסעודי.לצבאלהישלחהמיועדים
לנתחהנההבאיםהדבריםמטרת
הפני-הגורמיםמכלולאתולהעריך

לאו-להשפיעהעלוליםמיים,
מהפכני-אסלאמיבלבושדווקא

פנישינויעל-איראןבנוסח
הצגתאגבונאת,הקייםהמשטר

הסעו-ערבשלהבסיסייםמאפייניה

שלהייחודימעמדובחינתדית,
בממלכה,נושאי-כליוושלהאסלאם
שלהתמודדותודרךעלוהתחקות
האסלאמיהאתגרעםהמשטר

החבר-התמורותועםהחדש-הישן

המת-והפוליטיותהכלבעיותתיות,

כתוצאההסעודיתבמדינהחוללות
המודרניז-תהליכישלבלתי-נמנעת

המואצים.והפיתוחציה

אפיוןתווי-הסעודיתערב
עוקרתם

ארץניגודים:שלמדינההיאהסעודיתערב
מדב-ארץבדלילות;המאוכלסתרחבת-ידים

הנפטבעתודותשהתברכהצחיחה,רית
מסורתיתשמרניתארץבעולם;הגדולות

עלהמבוססאורח-חייםבאדיקותהמשמרת(
הנחשפתקיצוניים),פוריטנייםדתייםעקרונות

תהליכישלתבלתי-נמנעותההשפעותלפני
בכספיהממומניםהמערביים,המודרניזציה

הנפט.
מבחינהמעצמההיאהסעודיתהממלכה
נחשלתומדינהוכלכלית-פינאנסית,גיאוגרפית

והחברתית.הצבאיתהפיזית,התשתיתמבחינת
מיליוןכ-2.14שלשטחעלמשתרעתהיא

מיקומהבזכותאךובורב,2מדבריקמ"ר,
פוליטיתחשיבותלהנודעתהגיאוגרפי

ראשונה.ממדרגה
ידוע,אינואוכלוסייתהשלהמדויקגודלה

מזו.נזוורחוקותרבותלגביווהערכות

הסעודיתערבשלההיסטוריההכלכלה.

הנפט,שלגילויובסימןה-30שנותמאזעומדת
החייםתחומיבכלגדולהמהפכהחוללאשר

הייתההנפט,תעשייתבהשהתפתחהלפניבה.

נעדרתונחשלת,ענייהמדינההסעודיתערב
וכלכלתהלשמה,ראויהויצרניתפיזיתתשתית

ההכנסותועלהדלהחקלאותהעלהתבססה
לרגלהעלייהמןהבלתי-רצופותהשנתיות
ומדינה.מכה-הקדושותלעריםחאג'")"(

הסעודיתבערבנתגלהמסחריותבכמויותנפט

השנייהשמלחמת-העולםאלא1938,בשנתרק
ולשיווקו.להפקתוהתכניותאתשיבשה

אפואהיה,לעושרמדלותשםהקיצוניהמעבר
משנותורקהמלחמה,אחרשלתופעה

למלאהנפטתמלוגיהחלוואילךהחמישים
שלהמשקיתבהתפתחותדומינאנטיתפקיד

קבעדרךהנפטמגיע1973שנתמאזהממלכה.
והיוםהמקומי.התל"גשלומעלה70%לכדי

ביותרהגדולההנפטמפיקתהיאהסעודיתערב

בעולם.השלישיתאווהשנייההתיכוןבמזרח

וחצר-המלוכההפוליטיהמשטר

בחלוףחלוהסעודיתבערבהממשלבמאפייני
היהשלאאלארבות,מבניותתמורותהשנים

המלוכני-המשטריסודותאתלערערכדיבהן

מייסדבידיונתגבשושנוצקוהמסורתי,
אלאל-רחמןעבדאבןאל-עזיזעבדהמדינה,

השלישבמהלך)1953-1880(4סעודאלסיצל

הממלכהואכן,העשרים.המאהשלהראשון
אסלאמית-מונארכיההיאהסעודית

על-מעוצבבההפנימישהממשלתיאוקרטית,

השבטי-המסורתי,המשטרשלדפוסיופי

שללהיסטוריהבחוגK"fiבאוניברסיטתדוקטוראנטי
ערב.האיחציבנושאמתמחההתיכון,המזרח
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מלכות,גינונישלמידהאותהבתוספת
הסעודיתבערבהשלטוןהשינוי.מןשהתחייכו

בלעדיבאורחכמעטומרוכזאבסולוטי,הוא
היאזובכהונההמחזיקשלסמכותוהמלך.בידי

הדתייםהתחומיםעלחלהוהיאבלתי-מוגבלת,
תפקידיו-תאריועלנוסףכאחד:והחילוניים

וכגומאםהשיח'ים"כ"שיח'המסורתיים
הפונק-אתממלאהואהאסלאמית,הקהילה

עליוןומפקדמדינהראששלהמודרניותציות

הקובעהואולפיכךהמזוינים,הכוחותשל
יחד.גםוחוץפניםבענייניהעליון

גופיםפועליםאיןהסעודיתבממלכה
אחריותשוםמוסדהולאנבחריםיצוגיים
שולטהואהמלך.פעולותעללפיקוחחוקתית
םיישיאה,5יועציוחוגבעזרתבממלכה

הדת,חכמיומקורביו,בני-משפחתוממשלתו,
מועצה"וכןהשבטיםוראשיהנכבדים
עם-זאתארוש-לא"(.6מג'לס"(מייעצת"

על-ידיחוקילאופןסמכויותיומוגבלות

על-ידי-מעשיובאופןהשריעה","עקרונות

לשלטונו,הכלליתההסכמהאתלקייםהצורך
שארומצדהמלכותית,המשפחהמצדבייחוד

הצבא,(בממלכההמרכזייםמוקדי-הכוח
והבירוקרטיה).הדתחכמיראשי-השבטים,

המלךשלוסמכותותפקידיועלנוספתהגבלה
מבנהגיבושתהליךשלפועל-יוצאהייתה

מועצת"הקמתשלמיוחדובאופןהממשל,
ה-50בשנותשהוקמהממשלה),(שרים"

ואולם,תופיקמ.7ביצועסמכויותלהונמסרו
נתחנגסהשאמנםהממשל,דפוסישליציקתם
היהלאהמלך,שלהכוללתהאחריותמתחומי

כסמכותשלובמעמד-הבכורהלפגוםכדיבה
המכריעה.

תפקידשוםאיןהמלכותיתלמשפחה
בענייניםלהכריעבידיהישאךפורמאלי,
אוהמלךשלבחירתומשקל:כבדיפוליטיים

זאתכל-העצריורשוקביעתהדחתו
חכמי-הדת).(העלמא""באישור

מו-שבההדרךעלידועיחסית,מאוד,מעט

עלהמלוכה.משפחתשלהפוליטיהכוחפעל
בתוךהקונ~נסוסנשמראומושגשבההדרך

ממערךללמודאפשרהמלכותיתהמשפחה
ישובראשונה,בראשבתוכה.הפנימיהכוחות
בודדחברשלההשפעהמידתכילהדגיש,
אליו,שייךשהואבדורתלויהלהיותעשויה
קשורשהואהשבטשלחוזקובמידתבגילו,
בתכונותיואמו,באמצעותבקשר-דםאליו

נושא:שהואבמשרהאובעמדתוהאישיות,
אמישללדעתםאבן-סעוד.המלךאחיא.
אלהשורותכתיבתבעתאשרהממלכה,מייסד

האמירים-חייםעדייןמהםשלושה

רב,משקלנודע-ומסאעדאחמדעבדאללה,
השפעתםאךהמייסדים",האבות"בהיותם
מורגשתואינהשוליתהשפעההיאכקבוצה

כלל.
ערבמקיםאבל-סעוד.המלךבניכ.

בית-המלוכהאתלקשורשאףאשרהסעודית,

ברחביהפזוריםהשבטיםעםדםבקשרי

החוקעל-פיאך,(רבותנשיםלונשאהממלכה,
מבנותבבת-אחת)מארבעיותרלאהאסלאמי,

הסדרי-חיתוןבשלהחזקים.ראשי-השבטים

המלוכהבמשפחתצמחואלהפוליטיים""
המכנהאשרנסיכים,קבוצותשלמוקדי-כוח
אחת.אםבניהיותם-לכולםהמשותף
בני-ג'לויקבוצתהן:אלהבקבוצותהבולטות

הנוכחי,המלךנמניםהזאתהקבוצהעם(
האחיםביןהקשישמוחמד,והאמירח'אלד,

והמגובשתהחזקה(אל-פחדקבוצתםייחה(;8
בהביותרהבולטשהחברבבית-המלוכה,ביותר
היאשמושעלפהד,האמיריורש-העצר,הוא

התופסיםנסיכיםשבעהבקבוצהנקראת.
ו"חאמי-הממשל);רובדיבכלעמדות-מפתח

מבניההמורכבתזו,קבוצה(החופשיים"רים

בדרישותיהבעברנודעהארמנית,אישהשל

המדינהלהפיכתהמשטר,במבנהלרפורמות

בית-נבחרים.ולהקמתקונסטיטוציוניתלמלוכה

נואףטלאל,האמיריםהםהבולטיםחבריה
רדבו(.9

נוטיםאחתאםשלשבניהההנחהלמרות

שיחשובמייטעהיחדיו,להתלכדטבעיבאורח

סובבתהמלוכהמשפחתשלהפוליטיקהשכל
מתפצלותהקבוצותאחים.ביןנאמנויותעל
נושאיםסביבומתגבשותושבותהרףבלי

ספציפיים.

ישסעוד,אבןשלוהאחיםהבניםמלבד

סעוד,לביתקרובי-משפחהשלענפיםשלושה
ההסכמהביצירתחשובתפקידהממלאים
:הכללית
צאצאיהםהקבוצהבני(אל-כבירסעודענף

במספרהשנים-עשרהשליטאל-כביר][סעוד
אבן-שלאחיוובכיר1875-1869,נג'ד,של

צאצאיהםהקבוצהבני(ג'לויאבןענף;סעוד)
המשפחהאבן-סעוד.שלסבואחיג'לוי,

מושלבתפקידמסורתיבאופןמחזיקה
ת'נאיןבניוענףי0,(תיחרזמההפרובינציה

אחיות'נאין,צאצאיהםהקבוצהחברי(
סעוד.אבןמוחמדהשושלת,מייסדשלהקשיש
העות'מאניתלתורכיהעקרוהמשפחהצאצאי

י.(03-ה!בשנותהסעודיתלערברובםושבו

עתהומתפתחהולךהמלוכהבמשפחת
אבןשלהנכדיםלדורוהכוונהנוסף,מוקד-כוח

לאעדייןאלהמנסיכיםאחדאףאמנםסעוד.
בחצר-המלוכהמשמעותיתהשפעהלוקנה

אל-פיצל,סעודהנוכחי,משר-החוץחוץאולי,(

הנוסףהיתרוןלהםישאךפיצל)המלךשלבנו
גבוהה.פורמליתשבהשכלה

בהוויההאסלאמיהגורםשלהועמדו
הסעודית

וחברתיתפוליטיתהתנהגותכמערכתהאסלאם
והחזקהקבועהבסיסי,הגורםהואמקיפה
איןהסעודית.בערבהחייםמערכותבכלביותר

יסודאלאבלבד,דת-המדינהבחזקתהוא

עודהממלכהשלהשלטוניבמרקםהמשולב
שכן,שלה.מעמודי-התווךואחדקיומהמשחר
שצמחההעצמאיתהסעודיתהמדיניתהישות

קשורהה-18,המאהבאמצעערבבחצי-האי
שושלתמייסדביןשנכרתהלבריתבטבורה

שליטסעוד,אבןמוחמדהאמיראל-סעוד,
השיח'וביןשבנג'ד,דרעיה,הזעירההאמירות

מןקנאידתימנהיגאל-והאב,עבדאבןמוחמד
השיבהתנועתומחוללעיינההסמוךהישוב

הקוראןעקרונותעל-פיהפוריטנילאסלאם
י2.("היבאהוה")

שייצגההרוחני,הכוחשלהגורליהשילוב
הכוחעםהאסלאמית-הוהאבית,התחייה
נתגלהסעוד,אלבמשפחתשהתגלםהחילוני,

שהביאוהואוסוחפת,אדירהעצמהכבעל

במתכונתההקיימתהסעודית,המדינהלהקמת
המאה.ראשיתמאזהנוכחית
אתהממלכה,מייסדסעוד,אבןכבשמאז

לערבנודעתלממלכתו,וצירפוהחג'אזחבל
הערבי-בעולםמיוחדתחשיבותהסעודית

שלהתעניינותובמרכזעומדתוהיאהאסלאמי
האסלאםערשהיותהמתוקףהאסלאמי,העולם

ומדינה).מכה(הקדושיםהמקומותושומרת

דגלנושאתשלזהמחייבמיוחדמעמד
רבי-מנופיםהסעודיתערבבידינתןהאסלאם,

אתבהוטיפחפוליטיתלהשפעהצמה~
שליחותשלבעולהנושאתהיאכיהתחושה

המוסלמית,ההלכהבשטחדווקאלאודתית,

הבלתי-והדבקותהצרופההאמונהבתחוםאלא

שעיקרהמנהיגותזוהיהדת.בערכיפשרנית
לרגלהעלייהשכןמעמד,ושמירתכבודיוקרה,

נפשוומשאתמצוות-היסודמחמשאחת-
שלהמונימפגשמעיןהיא-מוסלםכלשל

תבל.כנפותמכלמאמיניםאלפימאות
ואף-על-כתובה,חוקהאיןהסעודיתלערב

סחרבענייניחילונייםקבצי-חוקיםלהשישפי
הואהרשמיהמדינהחוקצבאי,שיפוטאו

ומסורותהקוראן(השריעה""הדתי:החוק
בגי-מוחמד)לנביאהמיוחסותחריתיים","

המערכתהחנבלית.האסכולהשלרסתה
ולפיההשריעה","עלמתבססתהמשפטית
ן3.הכלממבהחייםמתנהלים

חכמי-הדת,עומדיםהדתיהממסדבראש
החזקיםמגורמי-הכוחאחדשהםהעלמא","

נשמרבעיקר,לפעילותם,ותודותבממלכה,
הסעודית.ערבשלהשמרני-המסורתיצביונה

ה-בממסדהעלמא""שלהרםמעמדם

שהםבעובדהמובהקביטוילידיבאשלטוני
לפעולותחוקיתגושפנקאלמעשה,שהעניקו,
ההירארכיהבראשפתוה"."בצורתהממשל
כרביםהשייך,העליון,המופתיעומדהדתית

קשורהאשרשיח',אללמשפחתמחכמי-הדת,
למחוללומתייחסתסעודלביתבקשרי-חיתון

מעיןמפעילהדתיהממסדהוהאבית.התנועה

הציבורי"המוסרועדות"מיוחד:משטרתיכוח
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אל-עןואל-נהיבאל-מערוףאל-אמרהיאת"(

כגוןוהפולחן,הדתמצוותלאכיפתמנכר")
ישזומשטרהוכיו"ב.הצוםבמועדיה,התפילה

התושביםלבתילהיכנסרשותהיתר,ביןלה
המצוותאתמקיימיםהםאםלבדוקכדי

מפיריהן.אתולהעניש

מדיניות-החוץעלהאסלאםהשפעת

המדינהשל

מדיניות-בעיצוברבהחשיבותנודעתלאסלאם

ביטוילידיבאההשפעתוהסעודית.החוץ

עיקריים:תחומיםבשלושה

בשםאסלאמייםקונגרסיםבכינוסא.
הסולידאריותאתלקדםרצוןומתוךהאסלאם

רבי-מנופיםכךעל-ידיוליצורהאסלאמית

פוליטי.ללחץעצמה

ברית-אלהסעודיתהממלכהשלביחסהב.

ערבנמנעהכהעדוהקומוניזם.המועצות
היום,אףלהימנעומוסיפהבעקביות,הסעודית

אחריםיחסיםאודיפלומטייםיחסיםמקיום

שהקו-בטענהוגרורותיה,ברית-המועצותעם

לאהאסלאמית,האמונהשלאויבההואמוניזם
משוםגםאלאהאתיאיסטי,אופיובשלרק

לכוחות"הקשוראגרסיבי,לגורםנחשבשהוא
לציונות.ובמיוחדאחרים,שחור"

ישראל.אלהסעודיתערבשלביחסהג.

הערביםשלבמאבקםרואהבריאד'המשטר

בכובשיםג'האד")"(מלחמת-קודשישראלעם
החובהאתהזדמנותבכלומדגישהכופרים,
הקדושיםהמקומותאתלשחררהקדושה

דרגתלפיהשלישיהמרכז-בירושלים
ומדינה).מכהלאחר(האסלאםשלקדושתו
המעודים,בעינימיאוסמחמתמוקצההציונות

הקומוניזם.עםובראשונה,בראשמזוהה,והיא

ל"ג'יהאד"הסעודיתהקריאהשלקצה?(

ובמיוחדהאחרונה,השנהבמהלךהוקהה

ליישובהסעודיתהמדיניתהתוכניתבעקבות

מכנית"בשםהידועההישראלי-ערבי,הסכסוך
הממלכהכיהבהירהזותכניתפאהד".
בשלביםהמדיניתהדרךאתמבכרתהסעודית
ישראל).מוללעמידה

שללפגיעותההעיקרייםוהגורליים
הממלכה

בהערכתלעלייהעדיםאנוהאחרונותבשנים
בעיניהסעודיתהממלכהשלועצמתהכוחה

למיניהם.וחוקריםאנשי-צבאפוליטיקאים,
הכלכליתהתעצמותהבדבר:תימהכלואין

כושרהשלההתחזקותמגמתוגוברת,ההולכת
הפרו-מערביותהמתונותעמדותיההצבאי,

הגדלמשקלההעולם,שלזהרגישבחלק
מפיקותהמדינותבקרבפעילותהוהעמקת

הישראלי-בסכסוךהגוברתמעורבותההנפט,

-בהוההתענינותגילויה""עצםואףהערבי,
להעלאתמביאיםואחריםאלהגורמים

מעצמה-זוטאבההרואיםשישעדתדמיתה,

הנאמנהובעלת-בריתלעיןהנראהבעתיד
הפרסיבמפרץהמערבארצותשללאינטרסים

התיכון.ובמזרח
שית-מילהערכתי,יטעה,ואף-על-פי-כן

אתגםלהביןמבליכאןשנמנולגורמיםייחס
הממלכהבתוךהןהפוטנציאליים,המפגעים

מרכיביבכלליותרקפדניעיוןלה.מחוץוהן

עשויזו,ושטחממוןעתירתממלכהשלהכוח
תדמיתהביןאי-התאמהישכילמסקנהלהביא

המדינה.שלהסגולימשקלהוביןהתופחת

הנוהגהשמרני-המסורתי,הפוליטיבמשטר
כמהיששנה,ממאתיםלמעלהזהבממלכה,
תורפה.נקודות

אחתמשפחהעלמתבססהשלטוןמבית.
מוחלטתכמעטתלותותלויסעוד)אלבית(

בממל-המרכזייםמוקדי-הכוחשלבנאמנותם

העלמא")"(חכמי-הדתהמזוינים,הכוחות:כה
אופיואתלצייןישכןוראשי-השבטים.

העובדההממשל,שלהאוטוקראטי-השמרני
איגודיםשלפעילותבממלכההותרהשלא

שלוהעדרםפוליטיות,ומפלגותמקצועיים
אפש-מוקדיםן4.תישפוחלהתבטאותצינורות

עלגםלצמוחהיועלוליםכזאתלפעילותריים
דרישהבין-אזוריים,מסורתייםניגודיםרקע

ערביתלאומנותשלנמרצתוהפגנהלקדמה

שקמווהעירוניים,המשגיליםהיסודותמצד
והפיתוחהמודרניזציהמתהליכיכתוצאה

בממלכה;שינוישלחותםומטביעיםהמואץ
ערב,מדינותבניבעיקרזרים,שלעבודתם
נוחחברתייסודשהםהפלסטינים,ובייחוד
חוגיםשלהתקוממותוכןחתרנית;לפעילות

ואוליפונדמנטאליסטים-קיצוניים,אסלאמיים

החילוןתהליכינגדהעלמא","משורותגם
גםלהתעלםאיןהממלכה.עלהעוברים

קבוצותביןחילוקי-דעותשלמאפשרות
שלבשאלותעצמההשלטתבמשפחהוסיעות

ההת-במסגרתובייחודמדינית,אוריינטציה

והשפעה.כוחצבירתעלהפנימיתמודדות
בערבהמלוכני-השמרניהמשטרמחוץ.
חוץ,גורמימצדלאיומיםתדירחשוףהסעודית

לאחרהאחרונותבשניםוהחריפוהלכווהם
הסובייטיותוההצלחותבאיראןהמהפכה

ובאפג-בדרום-תימןאפריקה,בקרןהאחרונות

לעצםואתהממלכה,לביטחוןזוסכנהניסטאן.
העצום,שבעושרההפיתוימשוםגוברתקיומה,
לנצלוהיכולתעתההצבאיתחולשתהומשום

הסכנותשלה.הרבותנקודות-התורפהאת
גורמיםמצדהןלממלכההנשקפותהעיקריות
בראשבאזור:אשרהרדיקאלייםוהמשטרים
הנפטלמאגריהסמוכהעיראק,ובראשונה
במדינותלחתרנותמוקדומשמשתהסעודיים

החיומייניסטיתאיראןשבאזור;המתונות

ייצוא""שלמדיניותלהלאמץהעלולה

העממיתוהרפובליקההאסלאמית;המהפכה
שלבבשרהכקוץשהיאתימן,שלהדמוקרטית

השפעהשלמעוזבהיותההסעודית,ערב

הפועלותמחתרתבתנועותותמיכהסובייטית
תימןגםבמרחב.השמרנייםהמשטריםלמיגור

יחסיתרבזמןשנחשבההרפובליקנית,
האחרונותבשניםמגלהסעודית,כ"גרורה"
ברית-אלומתקרבתוהולכתיחסיתעצמאות

המועצות.
המשטרשלהרפהלפגיעותומוחשיביטוי
שלהאפשרותבדברלהערכהוחיזוקהסעודי
שלבשורהניתןבשלטון,מהפכני?)(שינוי

בחורףשאירעוחריגות,פנימיותהתרחשויות
1979/80.

הגדולהמסגדנתפס1979בנובמברא.
כמהבידי-האסלאםשללב-ליבו-במכה
שלמחסידיוקנאים,סוניםמוסלמיםמאות

אבןג'וחימאןבלתי-ידוע,קיצונידתימנהיג""
שלהמסוכנתהמשמעותאל-עותיבי.סיף

אלאעצמו,המעשהמןנובעתאינהזופרשה
מזוינת.התקוממותשלהתקדיםמן

עלנמסר1980ובפברוארעת,באותהב.
שבאזורהשיעיהמיעוטבנישבמרכזןמהומות,
לוודאי,קרובשפרצו,הממלכה,שלהמזרחי

האסלאמיתוהמהפכהבמכההתקריתבהשראת
באיראן.

לתסיסהאפשרייםפנימייםמוקדים

ולמהפכנות
מגזריבכלשהתחוללוהבלתי-נמנעותהתמורות

המודרניז-מתהליכיכתוצאהבממלכההחיים

החברתי-הגיאוגרפיים,מאפייניהעםיחדציה,

ערבשלהבסיסייםוהפוליטייםהכלכלייםים,
אתהגבירולעיל,שתוארוכפיהסעודית,
הסכנהאתוהחמירוהמשטרשלפגיעותו
המוקדיםוינותחוייסקרולהלןקיומו.להמשך
מהפכניתהתפרצותלהזיןהעלוליםהרבים,

פנילשינוילהוליךכדיבהשיהיהפוטנציאלית,

מוקדיםקשוריםהקטןבחלקםרקהמשטר.

דתי-אסלאמי.לגורםאלה

המשטרנגדדתירקעעלישירהתסיסה
:מזהזהשוניםכיווניםמשנילהתפתחעלולה

העלמא""א.

זהבממלכההמתחולליםהמודרניזציהתהליכי
ובלימהמניעהבמאבקלנודור,משנותלמעלה

למרות-רביםובמקריםחכמי-הדת;מצד
-הדתיהממסדשלהנמרצתהסתייגותו

הרבהפשרה","שלבדרךלממלכה,הוכנסו
בייחודאחרים,וחידושיםטכנולוגייםחידושים
לכאורהשהיווהתעבורה,התקשורתבתחומי
והרדיו,הטלפון(האסלאםעל-פיאסורים

וחינוךהטלביזיהאבן-סעוד,בתקופתלמשל,

איןעם-זאתפיצל).המלךבתקופתהבנות
מסוימותבנסיבותכיאפשרותמכלללהוציא

שלמפורשיםופסקי-הלכההוראותהפרת-
עקרוניתהנוגדיםקווי-מדיניותאימוץהעלמא,

אי-שיתוףהמוסלמית-והאבית,ההלכהאת
הממסדעלול-ההחלטותבהליכיאנשי-הדת
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הפגנתמתוךהשלטון,נגדבגלוילצאתהדתי
יותרהמשוחרר""מאורח-החייםמורת-רוח

ומהתחזקותבית-המלוכהנסיכישלמדי
יתגלהאםהסעודית.בחברההחילוןתהליכי

בית-וביןהעלמא""ביןועמוקגלויקרע

חמורבאופןלחבלהדברעלולהמלוכה,
הלגיטימ-אתבספקולהעמידהמשטרביסודות

בית-המלוכהלחורבןלגרוםואפילושלו,ציה

השליט.כמוסד

סבירות,שלרבהבמידהלהניחשאפשראף
שלכלשהימידההעלמאבקרבשיש

בעתידהריומוסווית,חבויההתמרמרות

שכן,למשטר.סכנהמקורהםאיןלעין,הנראה
והםאיתןעדיןחכמי-הדתשלמעמדם

בתוכוופועליםהשלטוניבממסדמשולבים
הנוכחיתהסעודיתבממשלה(מלאהבהרמוניה

המשפ-שר:העלמא""מבכירישניםחברים

אבןמוחמדאבןאבראהיםשיח'טים,
לרגלהעלייהלענייניושרשיח',אלאבראהים

עבדאחמדאל-והאבעבדשיח'וההקדשים,
העלמא""בכיריכן,עליתראל-ואצי).

נוסףדם.קשריהמלכותיתלמשפחהקשורים
ההנהגהרקכילומר,מדויקזהיהאלאלכך,

המודרניזציהתהליכיאתהבולמתהיאהדתית
חדורעצמוהשלטוניהממסדאףוהחילון;
עלשוקדוהואאסלאמיים-מסורתיים,ערכים
ובו-בממלכהוהפיתוחהמודרניזציהקידום

הזרה.התרבותיתההשפעהאתמנטרלבזמן

בצביוןשהפגיעהומקפידאליהםהנלווית
מזע-תהיההממלכהשלהאסלאמי-השמרני

בעינינתפסהמערבעםשיתוף-הפעולהרית.

לשאובוכניסיוןגרידאכ"טכני"השלטונות
מזאת,יתרהסלקטיבי.באופןחידושיםממנו

אתלהפגיןתמידדואגבריאד'המשטר
באוהדברהממלכה,שלהאסלאמי"הפרופיל"

אישיםשהצהירורבות,בהצהרותביטוילידי
המלךובייחודהשלטוניבממסדמרכזיים

המאורעותשבעקבותדומהאףי5.רצעה-שרויו
כפיזו,נטיהמסוימתבמידההתחזקהבאיראן

האחרוןהכינוסבעתלמשל,הדבר,שהשתקף
ינואר(בטאיףהאסלאםמדינותראשישל

.)1981
השיעיהמיעוטב.

המזרחיתבפרובינציהאשראל-חסאבאזור
למעלהעיתונאיםהערכותעל-פימתגוררים,

השיעי.המיעוטבניתושביםאלףממאה

מהומותעל1979/80בחורףדווחכאמור,
להוציאואיןזה,מיעוטבניעמדושבמרכזן

תסיסהשלחידושהאתאפשרותמכלל
בהשראהתבואאםובייחודזאת,אופוזיציונית

בנישלריכתםעם-זאת,מאיראן.מתאימה
ורב-חשיבותאחדבמקוםהשיעיהמיעוט

הנפט),מאגרימקום(הממלכהשלמבחינתה
שלנאותיםופיקוחוהשגחההקטנהקהילתם

כלשלוסיכולהאיתורהיבטיחוהשלטונות,
אופוזיציונית.שיעיתהתקוממות

זרים
עוב-הסעודיתערבשלהשוניםהמשקבמגזרי

זריםפועליםוחציממליתלמעלהכיוםדים
ויותר),מליוניםבשניאותםהאומדיםויש(

רובהמקומי.מכוח-העבודהגדולומספרם
ממדינותלממלכההגיעוהמועסקים-המהגרים

ומיעוטםומצרים,תימןכמועניות,ערביות
הרחוקהמזרחומןההודיתמתת-היבשת

בקרבבולטיםודרום-קוריאנים).טיוואנים(
בעבודותהפלסטינים.העובדיםהמהגרים
אירופיםמועסקיםרבהמיומנותהדורשות

וגדלהלךהזריםשלמספרםואמריקאים.
מצדמכווןניסיוןלמרותהאחרונות,בשנים

הסעו-מדיניות-הפיתוחבשללצמצמו,המשטר

כוח-שליותרגבוההתשומהשדרשהדית,

יתרלספק.המקומיהמשקהיהמשיכולעבודה

נשיםעבודתעלמוחלטהכמעטהאיסורכן,על
כוח-אתלהעמידהיכולתאתיותרעודמגביל

הכלכלי.הפיתוחלצורכיהדרושהאדם

קהילת-זריםשלשבהימצאותההסכנה

אופוזיצ-פעילות:כפולההיאבממלכהגדולה

השכבהמצדהמשטרתחתחתרניתיונית
רמת-שלאפשרירקעעלהזרים,שלהנמוכה

הנפטבסקטורובייחודתעסוקה,ותנאיחיים
שביתותהחמישיםבשנותאירעוכברבואשר(

רעיונותוהחדרתסוציאלי)רקעעלוהפגנות
המקו-השמרניתלחברהחדשניים-מהפכניים

הזרים.שביןהמשכיליםמצדבעיקרמית,
שהמשטרמלמדותשונותאינדיקציות

זריםשלמהבאתםהנובעותלסכנותערבריאד'

הזריםעלמוטלחמורפיקוח:בממלכהלעבודה

הגירושוחרבבקפדנותנרשמיםכולם

מדיקרובמגעלמנועכדי;צווארםעלמונחת
להםהקימההמקומייםהתושביםוביןביניהם

ומבודדים;מיוחדיםרובעי-מגוריםהממשלה

הסעודית,בערבשהותםעלמקלאינוהמשטר

עלהאיסורלרבותהוהאבי,האסלאםחוקיוכל
עליהםגםחליםאלכוהוליים,משקאותשתית

הסעודיתהממשלהעשתהאלהכלומלבד
מידתאתלצמצםמאמציםהאחרונותבשנים

כוח-עבודהעלהמקומיהמשקשלהישענותו

)1985-1980(השלישיתהחומשובתכניתזר;

כוח-אדםלהכשירהצורךעלדגשהושם

מקומי.

חדשבינוניומעמדמשכילים
ותהליכיהמואצתהמודרניזציהעםבבדנד

מתוצאו-בלתי-נפרדחלקשהםהאורבניזציה,

בינונימעמדהסעודיתבערבלצמוחהחלתיה,
זהמעמדשלהעליוןהדרג(שדח6!ומקצועי

שרימני,הנפט,שרכמו-שריםכולל
השאםהתכנון,ושראל-ח'יל,אבוהאוצר,
הממשל-במנגנוניםבכיריםפקידים-נאט'ר

ואנשי-עסקים;סוחריםמשכילים,תיים,

מקצועותבעלי-יותרהנמוךוהדרג
מורכבזהמעמדזוטרים).ופקידיםחופשיים

הכשרתםאתשקיבלוסעודיםמצעיריםרובו
ובמוסדות-חינוךבאוניברסיטאותהמקצועית

גםאךבארה"בובעיקרבחו"ל,אחריםגבוהים
ובתקופתומצרים,לבנוןכמוערביות,במדינות

המערבילאורח-החייםהסתגלולימודיהם

ליברליזםכמומערביים,רעיונותוקלטו
בשובםאלהצעיריםמשכיליםודמוקרטיה.

הארכאיהאופימןלהסתייגעלוליםלממלכה

שינויולתבועהממשלושיטתאורח-החייםשל
חלקלקחתהאפשרותאתואףבהם,דרסטי
בנילפנירקהפתוחההחלטות,בתהליך

בעיהשלשעוקצהדומהאךהמלוכה.משפחת

כמעטהבלתי-מוגבלההיצעבשלמתקההזו
שלהשוניםבמגזריםתעסוקהאפשרויותשל

חברילפניפתחהמשטרהסעודי.המשק

הביורוקרטיהמנגנוןאתהחדשהבינוניהמעמד
-הממסדמןלחלקוהפיכתםוהממשלתי,

-הרווחים"מעוגת"לנהניםכךומשום
לשינויהשאיפהאתרבהבמידהבהםדיכאה

בשלטוןהתמיכהבסיסאתוהרחיבההשיטה,
בריאורגניז-בברורהופגנהזומדיניותהקיים.

1975.באוקטוברמועצת-השרים""שלציה
ל-20מ-14הוגרלהמיניסטריוניםמספר

המעמדשלחשיבותוגדלההחדשהובממשלה
מהוויםזהמעמדחברי(המשכילהטכנוקראטי

היום,הסעודיתבממשלהמ-50%למעלה

המשטרתואר-דוקטור).בעלישמונהובתוכם
למראית-עיןולו-להפגיןטרחאףהסעודי

חוקתיים-תהליכיםמקדםהואכי-

הובטחלמשל,כך,בממשל.דמוקרטיים
אל-שורא")מג'לס"(חוקתיתאסיפהשתוקם

מעין-סמכויותולהחברים70-50בת

כיום,הפועלתל"מועצה"שאיןפרלמנטריות

שמונהשלועדה1980,במרסמונתה,וכן
הפנים,שרנאיף,האמירבראשותחברים,

סעיפים)200ובה(מעין-חוקהעיבודלשם

האסלאמיים.העקרונותעלהמבוססת
במנגנוניהבינוניהמעמדאנשישלקליטתם

ליכולתהברורהעדותהיאהשוניםהממשל

להסתגלהשלטתהמשפחהשלולרצונה
האקוטית,השאלהאולם;החברתיותלתמורות

יוכלמידהבאיזוהיאמענה,ללאשנשארה

להדביקהשליטהממסדשלההסתגלותקצב

בממלכה.המתחולליםהמהיריםהשינוייםאת

המזויניםהכוחות

הס-בערבביותרהחזקיםממרכזי-הכוחאחד

כוחמכלשיותרספקואיןהצבא,הואעודית
נשקו,בכוחהוא,עלולהסעודית,במערכתאחר

מחוסןאינוהצבאהמשטר.אתבסכנהלהעמיד
שכןחדשניים-מהפכניים,רעיונותקליטתמפני

ויועציםמומחיםאלפיכמהבמסגרתופועלים
יוצאיםסעדתיםואנשי-צבאאמריקניים,
לממלכה.מחוץולהשתלמויותלאימונים
קיניםלהתפתחיכוליםהצבאשבתוךהעובדה

פעמיםהוכחהכברלמשטראופוזיציוניים
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לסכנותערשבית-המלוכהספקאיןמספר.
רקולוהמזוינים,כוחותיומצדלוהנשקפות

הצבאיותההפיכותמןשנלמדהלקחמתוך.

אחרותערביותבמדינותשהתחוללוהרבות
השלטונותנקטוכךמשוםהאחרון.בדור

בהם:והעיקרייםרבים,צעדיםהסעודיים
שמעמדםצבאיים,גופיםשלושההפעלתא.
בזהזההמתחריםשונות,משימותיהםאךשווה
אתזהומנטרליםמאזניםובכךובאימוןברכש

הגבולו"משמרהלאומי"המשמר"הצבא,זה:
ן7"םיפוחהו.

זרועותעלבית-המלוכהשלישירפיקוחב.
העליוןהמפקדהואהמלך:נשכחאל(הביטחון

.)!המזויניםהכוחותשל
בעמדות-לשלטוןנאמניםאישיםהצבתג.

הפיקוד.דרגיבכלמפתח

כמה-רבבמרחקבסיסי-הצבאמיקוםד.
וממרכזיהבירהמן-קילומטריםמאות

ניסיוןכללאתריהיהשאפשרכדין8,ןוטלשה

אתולהקשותבאיבובעודוהתקוממות
ומוסדותהשליטהמוקדיעלההשתלטות

המלך,ארמוןהממשלה,בנייניכגון,(השלטון
וכיו"ב).והטלביזיההרדיותחנת

שלוהמוטיבאציההנאמנותהגברתה.
במרס(המשכורותהגדלתעל-ידיאנשי-הצבא

אנשי-שלמשכורותיהםהועלולמשל,1977,

אחוזים,ל-20120שביןבשיעורהצבא

הצעיריםלעידודבמסעפתחווהשלטונות
יאבצ(.'1לשירותלהתגייס

ראשי-השבטים

ככולהרובהמבוססתהסעודיתערבאונלוסיית
פיחותחלהאחרתבדורשבטיות.פורמציותעל

ושלהשבטיםשלובהשפעתםבמעמדםניכר
נודעתעדייןאךבראשם,העומדיםהשיחיים
השבטי-ולייחוסלקשריםרבהחשיבות

המקומית.החברהמגזריבכלהמשפחתי
ראשיבלבלעוררעלולהבכוחםהירידה
השלטון,כלפיומרירותתסכולהשבטים
שלפעולותיוואולםנגדו.לפעולולעוררם
במידהמקהותהשבטיבמגזרהמרכזיהשלטון

כלזה.מוקדשלהאופוזיציוניעוקצואתרבה
הנשקפתלסכנהעריםהיוהסעודיתערבמלכי

אמצעיםנקטווכולםהחזקיםמראשי-השבטים
מייסדכברולרצותם.אליהםלקרבםכדישונים

מבנותנשיםשלרבמספרלונשאהממלכה
אותםלקשורכדיהחזקיםראשי-השבטים
נאמנותםאתלהגבירדם,בקשרלבית-המלוכה

והואבו.התמיכהבסיסאתולהרחיבלמשטר
מענקיםסדירבאופןהעניקואחריווהבאים
בטובות-אותםזיכולראשי-השבטים,כספיים

רמת-חייהםשיפורעלושקדואחרותהנאה

על-ידיהיתר,בין-עמםהיחסיםהידוקועל

השבטיים.הפריפריהבאזוריתכופיםניקורים

גםהשבטיםאתלנטרלהמאמציםבמסגרת
יצויןבמגורי-קבע.ליישובםמשאביםהוקדשו

בנאמנותםידועיםככללהשבטיםבניכי
מכוחותנכבדחלקוהםלמשטר,המסורתית
מורכבהלאומי"המשמר"(הסעדרייםהביטחון

שבטים).מבניככולורובו

המלוכהמשפחת
ההער-לפי(סעודאלמשפחתשלגודלהנשל

בוגרים)נסיכיםל-3,0007,000בק-כות
בית-מאנשישוניםשאנשיםטבעי,אךזהיהא

פוליטיותאוריינטציותבעלייהיוהמלוכה

ושלטוןכוחלעמדותלהגיעוישאפומנוגדות,
המשפחהבתוךהיסודיהקונסנסוסיופראם-

לגשרשאיןעמוקיםחילוקי-דעותויתגלעו
המשטראתבסכנהלהעמידהדברעלולעליהם,
היהסעודביתשלההסטוריהבמהלךהקיים.

יסחץ-חיוניגורםהמלוכהבמשפחתהקונסנסוס

חצר-בידיעלהכשלא;הממלכהשלבפריחתה

נקלעהזו,פנימיתהסכמהעללשמורהמלוכה
ממושכותלתקופות-משברהסעח-יתהמדינה

ןברוח.20עדיהגיעהואף

ההת-מתמקדתהאחרונותשבשניםדומה

בביתעיקרייםמחנותשניביןמודדות

:המלוכה
אואל-פהד",קבוצת"אחד,מצדא.

אף-(ימניהנפטשרועמההסדירים",שבעת"
ישהמלוכהמשפחתעםנמנהשאינועל-פי
והסגןיורש-העצרבראשותרב),כוחבידו

58(,בן(פהדהאמירלראש-הממשלההראשון
החזק"כ"אישקצרזמןלפניאךשנחשב

הזרםעםהמזוההקבוצה-השלטוןבצמרת
הממלכהשלבמודרניזציההדוגלהמתקדם,
חיזוקמתוךבמדיניות-החוץ,מתונותובעמדות
ארה"ב.עםהקשרים

לראש-הממשלההשניהסגןשני,מצדב.

עבדאללה,האמירהלאומי"המשמר"ומפקד
שרהיתר,ביןועמו,(ג'לויאבןלקבוצתהשייך
הסיעהבראשהעומדאל-פיצל),סעודהחוץ,

צביונהעלקפדניתבשמירההתומכת
ובנקיטתהממלכהשלהמסורתי-הדתי

נוקשה.לאומנית-ערבית""מדיניות-חוץ
אלהקבוצותשתיביןהמתחוללהמאבק
אישיותשלוהעדרההשלטוןשבצמרת
המלךכמושלא-הממלכהבראשדומיננטית

ח'אלדהמלךנחשב)1975-1964(פיצל
"Figurehead"~במידת-משבשים-בלבד

בעברוהביאוההחלטותתהליךאתמה
לפסיחהוכמעטמהוססות,מדיניותלהכרעות

ההתייחסותלמשל,כמו,(הסעיפיםשניעל
ליזמתהאמביוולנטיתהראשונית,הסעודית
מחלוקתעודסאדאת).הנשיאשלהשלום
קשורההמשפחהבתוךקרעיםלגרוםהעלולה
מצבבשליורש-העצר.שלבחירתולשאלת
ישח'אלדהמלךשלהבלחי-תקיןבריאותו

כבר(מיוחדותודחיפותחשיבותזולשאלה
וסולטאןעבדאללהלאמיריםכיידועכיום

יודגשהזמן).בבואהכתראתלרשתשאיפות

מהעדרנובעיםזובסוגיהחילוקי-הדעותכי
לגביומוסכמיםמחייביםפורמאלייםכללים
שהתמסדכנוהגושלאהשלטון,ירושת

בכורשבהןבמערב,שושלתיותבמונארכיות
על-פיהריהעצר,יורשהואהמלךשלבניו

נקבעתהשלטוןירושתאיןהערבית,המסורת
על-פיאלאבכורה,שלשיקולעל-פיבהכרח

והאופי.המנהיגותכושר

בשוםמשמשיםשאינםאמיריםבקרב
תסכוללהתפתחעלוליםבממשלתפקיד

משפחתחברישכלדומהעם-זאתומרירות.
שלהמשותףבאינטרסמאוחדיםהמלוכה
כיהידיעהמתוךוזאתהנוכחי.המשטרשמירת

לשנותוורצוןהקייםהמצבעלקריאת-תיגר
שלקיומההמשךאתבספקלהעמידעלולים

הממלכה.
הקודמיםבמשבריםכימלמדהעברניסיון
בלתי-מבוטלתמידההמלוכהמשפחתהוכיחה

סעודאחד,מלךוגמישות:אחדותשל
מותלאחרלכס-המלוכהעלה;)1969-1902

נובמבר(הודח1953(,בנובמברסעוד,אבן
באחיווהוחלףחוסר-יעילותובשל1964(21

במרסנרצח,זהוכאשרפיצל.ממנו,המוכשר
האמירלידיהשלטוןהעברתהיתה1975,
ומידית.חלקה""חיאלד

בעמדותמחזיקיםהנסיכיםשלגדולחלק
שריהשלטוני:הממסדזרועותבכלחשובות

צבאיים,מפקדיםמחוזות,מושליממשלה,

משפחתשלגודלהכיהטועניםישועוד.
גורםפרדוקסאלי,באורחהוא,דווקאהמלוכה

רביםנסיכיםפזוריםכךכיבממלכה,מיצב
השלטון,תחומיבכלבעמדות-המפתחיותר

משפחתשלאחיזתהאתנוסףחיזוקומחזקים
בית-המלוכהנסיכימזו,יתירהבממלכה.סעוד

יששאולימותרות,ומחיירבמעושרנהנים

וקיפוח,תסכולרגשותלהשתיק""כדיבהם

אחר.מצדהשיטה,לשינויותביעותאחד,מצד

בין-אזוריותיריבויות

לצ-עלולהמשטרנגדפעילותשלאחרמוקד

שהןבין-אזוריות,יריבויותרקעעלמוח
ומהתפשטותההממלכההקמתמאופןתוצאה

מוצאושבית-המלוכהמאחרהטריטוריאלית.
וביןזהאזורתושבישביןומאחרמנג'ד

בחג'אזובייחודהממלכהחלקיביתרהיושבים

אלהעלוליםשורשיים,ניגודיםישובעסיר
בדלניות.ושאיפותלמשטרהתנגדותלעורר

נג'דתושבישביןהיריבותבמיוחדבולטת

הפוליטי,הלבהואנג'דחג'אז.תושביובין
אזורותושביהממלכה,שלוהגיאוגרפיהרוחני
בדוי-מסורתי,אופישאופייםזה,מבודד

שמרניתמנקודת-מבטהחייםעלמשקיפים
היחידיםכערביםעצמםחושביםמהםורבים

זאת,לעומתגזעית.מבחינההטהורים""
יותר,ומשכיליםמפותחיםהםחג'אזתושבי
החיצון.לעולםפתיחותשלמסורתובעלי
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חג'אז,אתשפקדועולי-הרגללמיליוניהודות

הקוסמופוליטייםהמקומותלאחדהאזורנהפך

החלוהאזוריםשניביןהניגודיםשבעולם.
1925/26,בשנתחג'אז,כיבושעםלהתבלט

לחבללהעניקסעודאבןאתשאילצווהם
עד(מספר...לשניםמסויימתאוטונומיה

הממלכהחלקיכלשל.הפורמלילאיחוד
היום1932(.בספטמברהנוסחי,שמהוקביעת

וכמעטביניהם,היריבותניכרתבמידהפחתה
כליל.נעלמה

הממלכה,בדרום-מערבאשרעסיר,מחוז
רקהסעודיתלערבופורמליתסופיתנסתפח
באזורתימן.עםמלחמהלאחר1934,בשנת

ממוצאתושביםאלפיםמאותכמהיושבים
מוסלמים-זידים.שלחזקיסודובתוכםתימני,

בקרבלהתעוררעלולותמסויימותבנסיבות
לחזורושאיפהבדלניותנטיותאלהתושבים

ערהסעודיהמשטרתימן.-מחצבתםלצור
והפעילותעסירמתושביהנשקפתלסכנה

מאמצילרבותבאזור,פועלשהואהמונעת
תושביושביןהקשרלחיזוקתורמתפיתוח,

לבעיההזאתהפעיהאתוהופכת-לממלכה
גרידא.תיאורטית

שובות

תה-שתוצאותהקביעהעלחולקשאיןדומה

חדירתהמערב,ברוחהמודרניזציהליכי
והפיתוחהמקומיתלחברהחדשנייםרעיונות

השמרנותבריקמתקרעיםשקרעו-המואץ
שינוישלחותםוהטביעוהממלכהאתהאופפת

-בהמערכות-החייםבכלבלתי-נמנע
הסדראתלערערדבר,שלבסופועלולים,
פנילשינויאחרת,אוזובדרךולהביאהקיים,

מןהסעודיתהמשפחהולסילוקהמשטר
דיוןבכלהעיקריתהשאלהאולםהשלטון.
להשיבשקשהואףמתי?""היא:זובסוגיה

נראהזו,שאלהעלוחותכתפסקניתתשובה
החדשיםהאתגריםשלמהותםשעל-פילנו,

מלואאשר-לפניהםעומדתשהממלכה
רבזמןלאחררקבדרך-כללמורגשתהשפעתם

שלהצלחתו-העברלקחיולאור
-הקודםבדורעימםלהתמודדהמשטר

במשךלפחותהקרוב,בעתידכילהעריךאפשר
המשךלצדהמאזניםכפותיטוהשמונים,שנות
הנוכחי.הסעודיהשלטוןשלקיומו

בעיקר-בריאד'המשטרהשכילכהעד

פיצלוהמלךסעודאבןשיצקולדפוסיםתודות
כלאתלרצות:דקחבלעלכלולייןלהלך-

ולנטועהאופוזיציוניהמטעןבעליהגורמים
שלבשמירתומוצקעניןשונות,בדרכיםבהם,
השפעותיהאתלנטרלוכןהקיים,הסדר

אימוצהשלבדרךהמודרניזציה,שלהמזיקות

מזעריתפגיעהעלהקפדהאגבהמודרג,
הממלכה.שלהאסלאמייםבערכים
הסעודיתההנהגההיתהבאיראן,כמושלא

והפולי-הכלכליותהחברתיות,להשפעותערה

ושלוח-רסן,מואץפיתוחשלהמסוכנותטיות

מוו,יתרהקיצבו.אתולהאטלמתןוהשכילה
הממשלהשמההשונותהפיתוחבתכניות
הציבורייםהשירותיםבשיפורדגשהסעודית
החינוךבתחומיובייחודלאזרח,הניתנים

אוניברסיט-ששפועלותבממלכה(והבריאות

אלפיעשרותכמהבהןולומדיםאות
החינוךרמותבכלהתלמידיםמספר;סטודנטים

הבריאותשירותיממיליון;בלמעלהנאמד
לקבלנשלחיםסעורים;חינםוניתניםחופשיים

יכוליםהםשאיןבמקריםבחו"ל,רפואיטיפול

עומדיםחדשיםבתי-חוליםבארצם;לקבלו
הואבריאד'פיצלעל-שםבית-החולים;בבניה
ומשוכלל).מודרני

מכלללהוציאאיןלעיל,האמורכללמרות
בעיקרהשלטון,נגדחתרניתפעילותאפשרות

שמאל-נטיותבעליאופוזיציונייםגופיםמצד

בשנותכילצייןחשובזהבהקשר(ניות
אופוזיציו-ארגוניםבממלכהפעלוהחמישים

שםאלאהיולאשרובםשמאלניים,ניים
למשל:כמובודדים,שללפעילותוכותרת

הסעודית",ערבשלהקומוניסטיתהמפלגה"
המפלגה"ערב",בחצי-האיהעםשלהאיחוד"
עמ-למאבקהחזית"הדמוקרטית",העממית

להבאגםישכילשהמשטרנראהאולםמי")
בעודםאלהמוקדיםולחסללאתרכבעבר
באיבם.

בערבאסלאמיתמהפכהשלפריצתהשאלת
בגללבעיקרנפרד,לדיוןראוייההסעודית
מהלכיםלהשמצאההבלחי-מוצדקת,ההנחה
כמו:ובאמצעי-התקשורת,בעתונותבעיקר
אלההסעודית".ערבתבואאיראןאחרי"

רבי-מהותייםמהבדליםמתעלמיםכךהגורסים

הפוליטיות-החברתיות-המערכותביןחשיבות

להסבירכדיבהםשישהמדינות,בשתיהדתיות

אסלאמיתמהפכהאפשריתהיתהמדוע
עתה,על-כל-פניםריאלית,אינהאךבאיראן
מדינהשהיאכאיראן,שלאהסעודית.בממלכה

ובעקבו--קרעבהושחלאסלאמית-שיעית,

הדתיהממסדבין-מדםעקובמאבקתיו
ערבמיצגתהחילוני,השלטוןוביןהשיעי

הפוליטיתבמפהיחודישלטונידגםהסעררת

אסלאמית-והאבית,מדינה:המזרח-התיכוןשל

השלטוניתוהמערכתהדתיהממסדאשר
שלה.ההסטוריהמשחרבזהזהבהשלובים

ההדדיוהאינטרסזהמיוחד-במינוקשר
אתלמינימוםעדמצמצמיםהמסגרתבשמירת

נרחבת,דתיתתסיסהבהשתתחוללהאפשרות
אשרהמשטר,נגדאיראניים","ביוסדים
אישיותאוכגוף,(העלמא""תעמודבמרכזה

ןאריאב(.22חומייניכדוגמתבתוכה,בולטת

מקרבשלאדתיתשאופוזיציההאפשרות
עלשהשתלטההקבוצהכדוגמת-חכמי-הדת

מאוד,קלושההצלחה,תנחל-במכההמסגד
מתנגדיםיסודותאליהיתחברולאאםובייחוד

הערות

טווחאחשיגדילוחיצוניים,ביללי-דלקהמדוברן.
ק"מ,ל-1,600ק"ממ-720ע-51-המטוסישלהטיסה
גםהידועיםAIM-91מדגםמשוכלליםאויר-אוירובטילי
"Sidewinder".בכינוי

ואינן-בעבראיפשרולאטריטוריאליותמחלוקות2.
שלהמדוייקגודלואתלקבוע-היוםגםמאפשרות

במידהמווווהנבדלותבלבד,הערכותישלפיכךהשטח.
ניכרת.

מפקד-אוכלוסים,תוצאותפורסמו1976בפברואר3.

משבעהלמעלההאוכלוסיהמנחהולפיובממלכה,שנערך
The)06.(PurdyAnthonyראה:נפש.מיליון

Sa~di)0GuideBusinessman'sגIrabiaמסח6סת(:

משקףזהשנתוןדומהArlington.,80015,)1976ק.2
חושביםשלרבמספרעללהצביעהסעחץהאינטרסאת

ועל-פיריאלית,תמונת-מצבנותןמשהואיותרבממלכה

מיליונילחמישההאוכלוסיםמספרמגיעמומחיםהערכות
לערך.נפש
סעוד".אבן"הרווחבקיצוריותרנודעהממלכהמיסד4.
לאסעודביתמלכיאתששימשוהאישייםהיועציםרוב5.
ערב.ממדינותלממלכהבאואלאסעודיים.נתיניםהיו

שהתפטר(אבהםכמאלביניהםבלטוהאחרונותבשנים
הגישהלגביחילוקי-דעותבגללכנראהב-1978,מתפקידו
רשאד.סאדאת)הנשיאשלהשלוםליוזמתהסעררת
פרעון.

מפוליטייםיותרסמלייםואופיוה"מג'לס"תפקיד6.
rorHandbookAreaראה:ביותר.מוגבלותוסמכויותיו
AmericanThe1(.0.:(WashingtonArabiaSaudi

,Pllblished.University)1971ק.139
ופירוטמועצת-השרים""שלכהתפתחותההשלכיםעל7.

Charlesש.,Saudi"TheHarrington:ראהסמכויותיה
EastMiddleMinisters",orCouncilArabian
,Vol.Journal,12אWinter1.0),)1958קק.1-19

בשנתמוחמד,האמירויתרהלקוייהבריאותובגלל8.
הצעיראחיולטובחיורש-העצרלכהונתהתביעהעל1964,

כךעלפיצל.המלךשלבממשלוח'אלד,האמירהמלא","
TheArabia,SaudiLong,5.Davidראה:
rorCentreThe4,VolumePapers,9Vashington
:111]]5(BaverlyStudieslationalIntern~andStrategic

Publications,.Sage)1976קק.28-29
לגלות-מרצוןובדרנואףטלאל,יצאו1962בשנת9.

ארגוןוהקימוהסעודיתאזרחותםעלויתרובקאהיר,
שבוהם1964בינוארבריאד'.למשטראופוזיציוני

פיצל.המלךעםשהתפייסולאחרלארצם,
מוסאעד,בנחג'והרהח'אלד,הנוכחי,המלךשלאימו10.
-וסעדח'אלד-פיצלהמלךמבנישנייםשלאימםוכן
הזאת.הקבוצהמבנותהיו
מכנותאחתהשלושיםשנוחבסוףנשאפיצלהמלך11.

על-אחרתאישהלקחלאומאזאפאת,הזאת,המשפחה
החריגלכינויוכחהסיצלשלמלכוחותקופתבשלהיפניה.

המלכה"."
בשנתמצא,)1792-1703(אל-והאבעבדאבןמוחמד12.

נדודיםשנותלאחרדרעיה,שליטשלבחצרומקלט1744,
הואאותו.דחושבני-עירוולאחרהאסלאםבארצותרכות
להעדשהיהה"קוראן",טעקרונותהסטיהמןבהלםהוכה
בלכד,נשמתובתיקכןהסתפקולאלמכה,העליה-לרגלבעת
ל"אל-רעיהנפשותולעשותבהתלהבותלהטיףהחלאלא
לדבקות-האלבאחדותהאמונה-אל-חוחיד"אלא
המחמיריםלנוהגיםולחזרהפוריטניבאסלאםפשרותללא

אתגינהבמיוחדהנביא.מימיהאסלאםשלוהפשוטים
ערבבארצותנפוצהתופעהשהפךהקדושים.פולחן
החנבליתהאסכולהאתלוואימץעת,באותה

ביחודאמונתו,כגרעיןהסוניהאסלאםשלהאורתודוכסית
אבןאל-רץבקישלוהקנאיתהשמרניתתפיסתועל-פי

39(בעמורהמשך(נוספים.
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ולניצולאלה,קוויםלפילחדישה
שנבנתהמאזשהתרחשוההתפתחויות

הדרושמזהבהרבהקצריהיההספינה,
שנותבאמצעהנדרשהממושךלשינוי
באופןשתוכננהספינהשלקיומה

אתלתכנןישמידהבאותהקונבנציונלי.
כלעלהל"אמערכתשלהתוכנה
עיקרייםשינוייםשיתאפשרוכךפריטיה

לפישינוייםשבותחוםזהולעדכנה.כדי
להתרחשיבוליםהאויבאיוםשלאפיו
מאוד.מהר

האלק-המכשיריםלהרכבתבנוסף

קולט-מקבעעלאחרעדיןוציודטרונים

העיליהמבנהכלשנהוג,כפיזעזוע,
אלסטיבאופןמורכבלהיותיכולהעליון

השפעותאתלמינימוםעדלצמצםכדי
הואאם(המי"קעלוהזעזועהתנודה
הגשרהעילי),המבנהבתוךממוקם

במבנההמורכביםאחריםוגורמים
חייביםחישניםומבניםמב"אהעילי.
לגוף.נוקשהבצורהמחובריםלהיות
מתחמושתוחלקטיליםלאחסןניתן

בדרךהשיטבכליהנישאיםהנשקכלי
מהספינהמושלכיםלהיותשיוכלוכזו

מאיימתלמשל,רצינית,שדלקהברגע

במכליםטיליםלאחסןישלפוצצם.
ניתןנוספת.הגנהלשםמשוריינים

FM9,כמולדלק,בתוספותלהשתמש
1(1ידיעלפיתוחבתהליךהנמצאות

התאמהלאחרותעשייה,מטוסיםעבור
שלהדלקאתלהפוךכדידיזל,לדלק

אש.לחסיןהספינה

הסוואה
להיותיכולהסוואהלשםסידור-צבעים

שיטכליעבורבמיוחדבעל-ערך,

בארכיפלגים.אולחוףסמוךהפועלים

להיותעשוייםשינוייםשבוחשוב,שטח
התרסיסכמותבהפחתתהואאפשריים

שלהחרטוםידיעלמעלהכלפיהנזרקת
הנוצרהשובלובהפחתתקטן,שיטכלי

במיוחדמלחמהספינתכלעל-ידי
ניתןבהיר,ביוםגבוהות.במהירויות

ממ-הלבןבשובלמהאווירלהבחין

וזוהייותר,אוימייםמילין20שלרחקים

בהןביותרהטובותמהדרכיםאחת
אתלהסגירימיכוחאושיטכלייכולים

שיטכלייכולשאותר,ברגענוכחותם.

כדיעשןמסךיעילבאופןלפרוס
ניתןהמדויק.מיקומואתלהסתיר
הנזרקתהתרסיסכמותאתלהפחית
ידיעלמעלהכלפיהחרטוםעל-ידי

עלשנעשהכפיתרסיס,מדבריהתאמת
המרחפתהספינהעבורMeiwaShinידי

.us-1האלקטרוניקהשבעידןלמרות
חשיבותכבעליאלהאמצעיםנראים

מהם.לההעלםאסורמשנית,

תת-מימייםפיצוציםנגדהגנה

לפי-במיוחדפגיעיםהינםהגוףאבזרי

ניתןקרובים.תת-מימייםצוצים
אלהמאבזריםכמהלחלוטיןלהחליף
המ-מיםבסילוניוההגה)המדחף(

בי-גדולהעוצמהלהעברתתוכננים

במהירויותאפילוגבוהההנעתיתעילות

מיםסילונילהתאיםניתןנמוכות.
בליגדולורוחבץצורתבעליבגופים

כךאינושהדברלמרות(קושיכל
ובכךעגולים)שיפולייםבעליבגופים

הטקטיהיתרוןאתלבלי-השיטלתת

דברמים-רדודים,יכולתשלהנוסף
קרובלפעוללכלי-השיטהמאפשר

הגנהמספקיםהתנאיםשםבמקוםלחוף
ומוקשים.טורפדותטילים,נגד
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על-ידישנערךראשוניתכנוןמחקר

בשרטוטמודגםמימילחקרמערכות
תכנוןהדגמים.ותמונותממדיהתלת
רובאתהכוללזה,קונבנציונליבלתי

עלמתבססלעילהנזכריםהאפיונים
קונבנצ-כלי-שיטNHP,ה-48שלהגוף

גוףצורתבעלטוןה-400מקבוצתיונלי
גוףסוגנמוך.לרוחבאורךויחסעמוקץ
מאחרים,יותרזובדרךלשינויניתןזה

דברשלו,הגדולהרוחבבגללבמיוחד
כדייותררחבטווחלמתכנןהנותן

הקמורהגוףמשטחיאתלהתאים
פיצוץבפנילעמידותהעיליוהמבנה
נמוכות.מכ"םותדמיות
עבורהדרושההטכנולוגיהקיימת
בעזרתזה.מסוגמהירהתקפיכלי-שיט

האפיוניםעלפיתוחועבודתנוסףמחקר

שהוצעו,אלהמביןמפותחיםהפחות
ספינההקרובבעתידלבנותיהיהניתן

שלדחיעםיותרהרבהגדולהחשאית
ואורךבערךטון200שלמשא-מלא

בתנאימטר.מ-100פחותשלכללי
שימושכדיתוךתיוצרנהאלהשספינות
סיבימקוולר,שנעשוגורמיםבתבניות

ג'יגמסוגהרכבהטכניקותוכו',פחם

קווטכניקותמשורייניםאלמנטיםעבור
חלקישלוההתאמההבנייהעבורייצור

יותרלאלעלותצריכותהן-הגוף

ול-קונבנציונליות,ימיותמפלטפורמות

תהיינההןנבנוהןשלשמהמטרה
לה-הניתנתבצורהיותראפקטיביות

ערכה.
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