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جماعة اإلخوان المسلمين في السعودية

اإلخوان في السعوديــة والوهابيــــــة في مصر!
ادرجت الرياض في  7مارس  ،2014جماعة االخوان المسلمين على قائمة للمنظمات االرهابية والمتطرفة التي تحظر االنتماء لها او تأييدها،
بحسبما افادت وزارة الداخلية السعودية ،في خطوة سبقتها إليها مصر واإلمارات ،وتستهدف التدابير الجديدة كل نشاط حزبي في المملكة
ً
،فضال عن الدعوة الى االعتصام والتظاهر ،في خطوة هي االقوى ،بعد ان تجنبت المملكة لدرجة كبيرة التظاهرات التي شهدتها
او عبر االنترنت
دول «الربيع العربي» ،وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستلقي القبض على كل شخص يعلن انتمائه إلى جماعة اإلخوان داخل أراضيها.

مينع النشر بدون ذكر (العراق اليوم ) كمصدر

قامت الدولة السعودية الثالثة بقيادة
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
 ،وخالل س���نوات التأس���يس هذه
كانت لعب���د العزيز رؤيته الواضحة
فى إرساء دعائم الدولة الثالثة حتى
تس���تمر وال تس���قط مثل الدولتين
الس���ابقتين  .وتتلخص هذه الرؤية
فى التمسك باأليديولوجية الوهابية
والتسلل بها إلى مصر لتكون مصر
عمقاً استراتيجياً للدولة السعودية(
 .)...وخاللها ت���م تعيين المصري
حافظ وهب���ة مستش���ارالملك عبد
العزيز آل س���عود والذى رس���م له
سياسته من األلف الى الياء وكذلك
محمد اسد] 2 [ .

تحول مصر الى الوهابية
بدأ انقالب خطير منذ س���نة 1926
تمث���ل ف���ي بداي���ة تحوي���ل التدين
المصري الصوفي الي تدين وهابي
،ليك���ون العمق المصري الش���عبي
والحضاري امتداداً للدعوة النجدية
والدول���ة الس���عودية الثالثة وكان
الشيخ محب الدين الخطيب ورشيد
رضا وراء تسلل الفقه الوهابي الي
مصر .
وبالنفوذ السعودي الذي ارساه رشيد
رضا ،انتش���رت مس���اجد الجمعية
الشرعية ،وهي اآلن اضخم جمعية
في مصر ،تس���يطر عل���ى اكثر من
الفي مس���جد والوف االئمة الوعاظ
،وماليين االتب���اع وكانت وما تزال
االحتي���اط االس���تراتيجي لألخوان
المس���لمين ،وه���م أي الجمعي���ة
الش���رعية واالخوان المسلمون-هم
مادة الفك���ر الس���لفي وحركته في
المجتمع المصري واعترف الشيخ
حس���ن البنا في مذكرات���ه (الدعوة
والداعي���ة) بصلته بالش���يخ حافظ
وهبة والدوائر السعودية] 7 [ .
كان البنا يمسك بيد من حديد بميزانية
الجماع���ة ،ولذلك فأن االنش���قاقات
عن االخوان ارتبطت باتهام الشيخ
حسن البنا بالتالعب المالي ،واخفاء

كاتب ومترجم في قضايا االرهاب واالستخبار

االخوان ال يت���رددون من معادات
الحاكم ،لذا كان العديد من سياسيي
قيادات مصر هم من ضحايا االخوان
بوجهها الوهابي واالخواني ،ومن
بين ضحاياهم احمد ماهر النقراشي،
والملك فاروق واحمد شاه مسعود ،
واالمام يحيى في اليمن والس���ادات
والتآمر على حس���ني مبارك وحتى
على العائلة السعودية ،أما استخدام
كلمة " زعيمنا " للرس���ول ( ص )
يعني تجاوز واضح من قبل االخوان
للدين االسالمي بالغاء وصف النبوة
وأسلمة وشرعنة السياسية  ،وهي
بدع���ة لم يتجرأ طرحه���ا الطوائف
والمذاه���ب األخ���رى وفيها تجاوز
صريح على مكانة الرسول (ص).

إن ج���ذور التنظيم في الس���عودية
تع���ود لثالثينات الق���رن الماضي،
عندما رف���ض المل���ك عبدالعزيز،
طلب حس���ن البنا ،بفت���ح فرع لهم
ف���ي الس���عودية .ولكنه���م مع هذا
تمتعوا بنف���وذ "فكري" كبير فيها،
ول���م يعكرها غير موق���ف الطرفين
المتباين م���ن حرب اليمن في بداية
الستينات ]7[.
ب���دأت هجرة اإلخوان من مصر بعد
انقالب ناصر العسكري عام ،1952
وتعرضهم للس���جن والمضايقات،
ولم تنف���رج أحواله���م إال في عهد
الس���ادات ،وفي اجتماعهم الموسع
عام  ،1971تشكلت مالمح التنظيم
اإلقليمي  ،وانتشرت أكثر في أعقاب
نكس���ة  .1967لك���ن كان الصعود
األكب���ر للجماعات ف���ي الثمانينات،
وظل���ت بين مد وجزر ،فانزوت الى
أن أعادتهم أحداث  11سبتمبر الى
الواجهة ،وزاد نفوذهم بعدها بدعم
من الحكومات والمنظومات الراغبة
في تمثيل اس�ل�ام معت���دل .اإلخوان
المسلمون موجودون في السعودية
كتيار فكري يؤث���ر ويتأثر [  ] 1و
[]4

الدولة السعودية

جاسم محمد

الصحوة

مصادر تمويل الجماعة ،وعن طريق
الدعم السعودى استطاع البنا ،وهو
المدرس اإللزامي البس���يط أن ينشأ
خمس���ين ألف ش���عبة لإلخوان فى
العمران المصري] 2 [ .

بي���ن النظام السياس���ي الس���عودي
واإلخ���وان المس���لمين متأصل في
تاريخ كل منهما ،رغم ان أالغلبية
وبدعم
في السعودية تتبع الوهابية
ٍ
من اإلتحاد الس���وفيتي ،جعل ناصر

وجماع���ة اإلخ���وان ف���ي محاربة
الناصري���ة المدعومة م���ن اإلتحاد
الس���وفيتي حول العالم اإلس�ل�امي.
[] 6
يبدو ان االعالم السعودي لم يعد في
وسعه الس���كوت على التهديد الذي
تفرضه جماعة االخوان المس���لمين
على المملكة بتمويل ودعم سياسي
واعالم���ي من قبل قط���ر وظهرت
مؤخ���راً ،أص���وات في الس���عودية
تطالب برد فعل رس���مي حازم على
محاوالت قطر األخيرة .]3[.

كثيراً عن تنظيم القاعدة والس���لفية
"الجهادي���ة" التي دائم���اً توصف
باالنتهازي���ة .لك���ن الف���رق مابين
الس���لفية "الجهادي���ة" واالخوان
ان الس���لفية تس���تغل فراغ السلطة
وغياب الدولة اما األخوان فهم من

ظهرت مدرس���ة جدي���دة "فكرية"
تجمع بين السلفية واالخوان انذاك
اي الفك���ر الس���لفي ضم���ن منهج
االخوان رغم االختالف الذي تحول
احياناً الى صراع ،بسبب طموحات
االخ���وان بالوص���ول ال���ى اعل���ى
السلطة ،لذا ظهرت حاالت براءات
كثيرة من المش���روع الس���لفي اي
االختالف والتخلي عن السلفية ،أمّا
ظهور"الصحوة"،فيب���دو انه اتجاه
جدي���د ،ال يختلف اب���داً عن المزج
مابي���ن االخوان والس���لفية ،او ّأنُه

الخالصة
االخوان واغتنام الفرص
تحالفات االخوان
ف���ي أعقاب اس���تقالته م���ن حركة
اإلخوان المسلمين  ،وصف الهلباوي
اتجاه حرك���ة االخوان المس���لمين
نحو االنتهازية السياسية والتنصل
الميكافيلي للمبادئ واألهداف وحتى
للرموز التاريخية في هذه الحركة.
[]5
االنقس���ام الفك���ري والسياس���ي

مهمت���ه تصدير مذهب���ه ـ القومي
للعالم العربي.
وه���ددت الناصرية بنزع األس���اس
المتوازن بعناية للمملكة السعودية
من أسفل العائلة المالكة السعودية،
بهذه الطريقة أدى انتشار الناصرية
إل���ى تحال���ف غري���ب ومؤقت بين
جماعة اإلخوان المسلمين والعائلة
المالك���ة الس���عودية ،كان تب���ادل
األفكار بين المعس���كرين في الغالب
ال غنى عنه ،حيث اشترك السلفيون

إن التجربة الت���ي طرحتها جماعة
اإلخ���وان المس���لمين ،اّإل وه���ي
"أن الدول���ة يُمك���ن أن ُتحكم ً
طبقا
لمبادئ إسالمية" ،كانت هي الفكرة
االولى التي دعمتها حركة االخوان
المس���لميين كتنظيم عالمي .ويؤكد
ً
قائ�ل�ا " :إن
الترابي تل���ك الفكرة
تاريخ العمل االسالموي في الخليج
يكش���ف ان مهنة االس�ل�اميين هي
اغتنام الفرص .
وهن���ا النج���د االخ���وان يبتعدون

يتس���ربون باس���اليبهم الناعمة في
اساس���ات الدولة من أجل الوصول
الى هرم السلطة ،وهي ذات الفكرة
القائم���ة عل���ى " التمس���كن " ثم
التمكن " .

النهج الوهابي في مصر
لقد رك���ز المنه���ج الوهابي علي
مصر فانطلق به االخوان المسلمون
المصريون من خالل سيطرتهم على
األزهر ومناهجه الدينية الي العالم
العربي واالسالمي ،وتحول التدين
المصري من التصوف الي الوهابية
عل���ي مهل خ�ل�ال النص���ف الثاني
من القرن العش���رين ،خصوصاً بعد
أن س���قطت األيدولوجي���ة القومية
واأليديولوجية اليس���ارية ومن هنا
كانت بداية الوهابية في مصر .
اتبع���ت الوهابي���ة ف���ي مصر نهج
" التقي���ة "والش���عارات التي تؤكد
ش���رعنة زج الدين بالسياسة ،لذا
رفعوا شعاراتهم" القران دستورنا
والرس���ول زعيمن���ا " وش���عار "
تطبيق الش���ريعة " و" االسالم هو
الح���ل " وغيرها من الش���عارات،
وبدأت عندهم تكفير من عاداهم او
اختلف معهم بالرأي .

السلفية في نهج االخوان بالضبط،
ومحاولة من الس���لفية اضفاء حالة
االعتدال على انفسهم بهذه التسمية
الجدي���دة  ،ولدين���ا مث���ال الش���يخ
الزنداني السلفي في حزب االصالح
اليمن���ي األخوان���ي ،لك���ن ظهور
"الثورة االسالمية" في إيران عام
 ،1979قلّ���ص من تلك الصراعات
مابين األخوان والس���لفية ،محاولة
من المملكة لتوحي���د صفوفها ضد
المد الشيعي .

التحالف السعودي
العائل���ة المالك���ة ف���ي الس���عودية
كانت ق���د اتبعت سياس���ة التحالف
مع االخ���وان اكثر م���ن مواجهتها
باعتباره الخيار االفضل الذي يؤمن
للعائلة من تهديدات المد الش���يعي،
او التهديدات التي تعرضت لها دولة
الس���عودية األولى والثانية المتمثلة
باحاطتها بزعامات قوية ،تحيط بها
مثل زعامة الهاش���ميين في االردن
والع���راق ،وزعام���ة ال صباح في
الكويت .لذا كانت السعودية تراقب
وبحذر مواجهات االخوان في االردن

ومصر وس���وريا وف���ي العراق بعد
 ،2003وشددت على إستراتيجية
التحال���ف م���ع العلماء والمش���ايخ
لتثبيت س���لطتها الملكية المطلقة ،
لذا فأن الس���عودية تجد نفس���ها في
مواجه���ة الفكر "الجهادي القاعدي
واالخ���وان" في داخل الس���عودية،
باالضافة الى المد الشيعي .
هذا الموقف بات واضحاً في الموقف
الس���عودي وتعامله مع األزمة في
س���وريا ،فرغم ان س���قوط النظام
الس���وري يمثل تفكيك احد اضالع
المثل���ث اإليران���ي الخص���م لكنها
التس���تطيع ضم���ان عواقب صعود
ح���ركات جهادية ومنه���ا االخوان
في س���وريا بعد االس���د ،وربما هذا
كان وراء دعمها وتش���كيلها الجبة
االسالمية في س���وريا ،لكي تكون
ً
بديال لالس���د منتصف عام 2013
وهي اقل تطرفا م���ن القاعدة منها
"داع���ش" والنص���رة ،رغ���م انها
تحم���ل العقيدة الس���لفية الجهادية،
فرغم دع���م الس���عودية الى بعض
االطراف الجهادية داخل س���وريا،
فأنها اس���تقبلت مطلع شهر كانون
الثان���ي  2013مبعوث س���وريا،
اك���دت فيه���ا تأييدها ال���ى االنتقال
السلميي للسلطة في سوريا ،وهي
تعتبر خطوة نوعية جديدة اتخذتها
الس���عودية تجاه نظام بشار بعد ان
تمكن من المطاول���ة رغم ضربات
المعارضة الش���ديدة على االرض.
هذه الخطوة س���بقتها ايضاً فتاوى
س���عودية جديدة تح���رم الجهاد في
سوريا.
وحذت السعودية بهذه الخطوة ،حذو
مصر واإلم���ارات العربية المتحدة
في حظر جماعة اإلخوان واعتبارها
حركة إرهابي���ة ،بعد تأكد ضلوعها
في اعمال ارهابية وخاليا وشبكات
عمل س���رية تهدد األم���ن الوطني.
الحكومة المصرية حظرت االخوان
واعتبرته���م جماع���ة إرهابية في
ديس���مبر  .2013إن ملف االخوان
في المنطقة بدء يتكشف وبدء يطيح
برؤوس كبي���رة في المنطقة ومنهم
عرابو االخ���وان من المنابر الدينية
و السياسية.
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