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 .. السعودية تـتـغ�ي
أين المشكلة؟

مــن حــق المملكــة العربية الســعودية أن 
ي يعتقــد أهــل 

ي خطــط الحداثــة الــىت
ي �ف

تمــىف
ة أنهــا الأجــدى والأكــرث نفعــاً  الســلطة والخــرب
المســتقبلية  المتطلبــات  لخدمــة  والأنســب 
ورهاناتهــا. ومــن حــق المملكــة أن تســابق 
الشــاهقة  للبنــاءات  أرضيــة  لخلــق  الزمــن 
ــران وحســب،  ــن تشــمل العم ي ل

ــىت ــة ال المقبل
. ــري ــاط التفك ــرة وأنم ــل والذاك ــل العق ب

قواعــد  تُــرسي  أن  أيضــاً  حقهــا  ومــن 
عــى  حقنــا  ومــن  والمحاســبة،  للشــفافية 

تُصــان  وأن  ظلــم،  يحصــل  أل  الســعودية 
منهــم  ف  المتهمــ�ي حــىت   ، البــرث كرامــات 
 » بشــبهات فســاد، وأن تتــم علميــة »التطهــري
ي مناخــات قانونيــة ل إكــراه فيهــا، ول تصفيــة 

�ف
حســابات، ول يجــري )وهــذا مهــم جــداً( 
ــع الفاســدين  ــف م ــرأي المخال زّج أصحــاب ال
اعتــداء  أو  اختــاس  عليهــم  يثبــت  الذيــن 
ــه  ــال العــام. الفســاد تجــب محاربت عــى الم
ــة  ــدم، والأم ــداء التق ــو أشــد أع اوة، فه ــرف ب
يكــون  أن  يمكــن  الفســاد، ل  ينخرهــا  ي 

الــىت
التوفيــق حليفهــا.

موس برهومة  
ي 

كاتب أرد�ف



ع الســعودي أن يضــع  ّ
مــن حــق المــرث

، ويبــدع  ي
ي تقطــع مــع المــا�ف

التصــورات الــىت
أفــكاراً تصلــح للتعاطــي الراهــن والمقبــل، 
ورة  و�ف والجتمــاع،  بالديــن  يتعلــق  فيمــا 
العيــش  عــى مســتوى  انفراجــات  إحــداث 

ك. ي المشــرت
المــد�ف

ومــن حــق مــن يرنــو إىل إحــداث »ثــورة 
ــعودية أن  ى كالس ــرب ــة ك ــة دول ي بني

ــاء« �ف بيض
اضــات هنــا أو هناك، واســتغرابات  يواجــه باعرت
ــد أّن  ــّن الأكي ــواه. لك ــرف أو س ــذا الط ــن ه م
ي قدمــاً إىل الأمــام، ول 

تيــار التغيــري يمــىف
ء. ي

ــه سث ف أن يعيق ــ�ي يتع

بمــا  ف  العالمــ�ي غــري  واجــب  ومــن 
مــوا الصمــت قليــاً،  ف يجــري وخلفياتــه أن يلرت
ف النــاس الخيــط 

ّ كي تنجــىي الأمــور ويتبــ�ي
ي 

�ف الخــوض  لأّن  الأســود،  مــن  الأبيــض 
ي لحظــة انبثــاق الحــدث 

معمعــة التحليــل �ف
ــت  ــه وق ــري يلزم ــة، فالتغي ــون صائب ــن تك ل

ــه. ــر زرع ــىت يثم ح

نحــو   ّ تتغــري ريــب،  بــا  الســعودية، 
أن  ف  يتعــ�ي مــا  وهــذا  والأجمــل،  الأفضــل 
ّهــة عــن الغــرض  ف تتقّبلــه الذائقــة الســليمة المرف
ي أي 

ي ل تــرى �ف
والأجنــدات والرتباطــات الــىت

ء بقعــة بيضــاء، لأّن غمامــة الســواد تخّيــم  ي
سث

ــا. ــا وقلوبه ــى عيونه ع

ولــو أّن كل امــرىء حريٍص عى مســتقبل 
الســعودية، باعتبارهــا محــرك قاطــرة التغيــري 
ي المنطقــة، نظــر إىل مــا يجــري 

)أو التقهقــر( �ف
ــك  ــذ ذل ــتحقاقاً، وأخ ــاره اس ــة باعتب ي المملك

�ف
ــتعجل  ــا اس ــب، لم ــد والح ــل الج ــى محم ع
يــن  ي جوقــة النا�ث

الأحــكام، ولمــا مــىف �ف
ف  والمحّللــ�ي الأخبــار،  كي  ومفــرب البغضــاء، 
الذيــن يصــدرون عــن الهــوى والرغبــات، ل 

ــة. ــم والمعرف ــن العل ع

اهــة،  ف ــع بالرف ــدرك، إل كل مــن تمّت ــن ي ل
ي  نســان العــر�ب الفضــَل الــذي يمكــن أن ينالــه الإ
ي حــال مضــت الســعودية برعــة وعــزم إىل 

�ف
الحداثــة، وتحّللــت مــن تلــك الرواســب الثقيلة 
، وتُشــكل عنهــا الصور  ي

ي تجرّهــا إىل المــا�ف
الــىت

ي الذهــن الجمعــي، ل 
ي تكرســت �ف

النمطيــة الــىت
ي وحســب، بــل والعالمــي. العــر�ب

ي معــرض تقييــم التجربــة 
لســنا الآن �ف

عمــاق.  طمــوح  يقودهــا  ي 
الــىت الســعودية 

اقــب،  فلنــدع الزمــن يعيننــا عــى الحكــم، ولرف
ي لرؤيــة أول 

الــكا�ف ولنمنــح أنفســنا الوقــت 
ي 

التماعــات ضــوء النهار. ول يبدو أنــه نهار كبا�ت

»السعودية تُرىسي قواعد للشفافية والمحاسبة، فالفساد 
ي ينخرها الفساد ال 

أشد أعداء التقدم، واالأمة ال�ت
يحالفها التوفيق«



النهــارات، فهــو نهــار طويــل ومديــد، عاماتــه 
أضحــت تكشــف عــن تجلياتهــا الســاطعة. ول 
الــوراء قليــاً،  نحتــاج ســوى إىل عــودة إىل 
ي المملكــة كان 

قليــاً جــداً، لنعلــم أن مــا تــّم �ف
تمامــه لــو أّن قاطــرة  يحتــاج ربمــا إىل عقــود لإ

ــا. ــت تســري عــى مهله ــري ظل التغي

الناقديــن،  بأولئــك  أحــرى  ومــا 
ــم  ــو أنه ــع، ل ــارة الزواب ث ــط لإ ف فق ــ�ي المتفرغ
ــن مــا  ــاء والأجــداد الذي عــادوا إىل حديــث الآب
 ، انفكــوا يــرددون: »إذا كانــت الســعودية بخــري
«. ومــا تــزال  ســامية بخــري فالأمــة العربيــة والإ
الــوزن  الآن، وســتبقى؛ لأّن  دد  تــرت المقولــة 
الدينيــة  والمكانــة  والقتصــادي  الســياسي 
ي أيــة دولــة 

للســعودية ل يمكــن أن تتوفــر �ف
ي العالــم. فلمــاذا نريــد لهــذه المكانــة 

أخــرى �ف
ّ ولهــذا الوجــود الرمــزي أن يتفــّكك؟! ف أن تهــرت

الســعودية  بــأّن  يذّكــر  مــن  ي  ســينرب
ــا،  ــت م ي وق

ــرف، �ف ــم التط ــّدرت إىل العال ص
بقيــود  المجتمــع  تحكــم  زالــت  مــا  وأنهــا 
عفــت عليهــا الأزمــان، وأّن الوهابيــة والســلفية 
يد  ف ــري ــدة. وس ــة واح ــان لعمل ــّددة وجه المتش
والمصائــب  النوائــب  معّدديــن  آخــرون، 
ي العتمــة، 

والمكائــد، يخبطــون خبــط عشــواء �ف
غــري مبريــن، ولــو التماعــة أمــل ممــا يجــري 
عصابــات  عيونهــم  عــى  لأّن  ســيجري،  أو 

ــن  ــة م ــم طبق ــى عقوله ــميكة، وع ــوداء س س
رث  الإ هــذا  بــأّن  اف  العــرت ترفــض  نــكار  الإ
ي طريقــه 

الثقيــل الــذي يرهــق كاهــل المملكــة �ف
إىل التحّلــل والــزوال، وأّن مشــوار الألــف ميــل 

ــوة. ــدأ بخط يب

ي مصاعــب كأداء 
المريــض الــذي يعــا�ف

ط  ف أن يشــرت ويذهــب إىل الطبيــب، ل يتعــ�ي
مــاذا يريــد أو ل يريــد إن هــو شــاء أن يســتعيد 
. الطبيب  عافيتــه ويعــود بجســد صحــي معــا�ف
قــد يقــرر اســتئصال جــزء مــن هنــا أو هنــاك، 
وقــد يلجــأ لعمليــة جراحيــة، أو اســتبدال 
ف أو ترميــم أخــرى. كل ذلــك مــن أجــل  ايــ�ي �ث
الطبيــب  يقّدرهــا  ي 

الــىت المريــض  مصلحــة 
ويحــرص عليهــا أحيانــاً أكــرث مــن المريــض 

ــدواء! ــداء وال ــم بال ــو العاِل ــه، فه نفس

 ، »من المهم أاّل يحصل ظلم، وأن تُصان كرامات الب�ش
ي مناخات قانونية«

« �ف وأن تتم علمية »التطه�ي



السعودية .. رهانات القطيعة 
مع زمن »الصحوة«

قــد تكــون عبــارة »زمــن ديــن بــا ثقافــة« 
المعــروف  الفرنــ�ي  الباحــث  ي جعلهــا 

الــىت
أوليفييــه روا عنوانــاً فرعيــاً لكتابــه »الجهــل 
طبيعــة  لقــراءة  مدخــل  خــري  المقــدس« 
ي هيمنــت تمثياتهــا 

حركــة »الصحــوة« الــىت
ي المملكــة العربيــة 

ســام �ف الأيدولوجيــة لاإ
ــت؛  ــود مض ــة عق ــدى ثاث ــى م ــعودية ع الس
ي 

ــىت ــة ال ــولت الحالي ــر التح ــذي يف ــر ال الأم
ــة  ــل طبيعي ــا ردود فع ــة بأنه تشــهدها المملك

ــة. ــك الحرك ــاه تل تج

المملكــة،  ي 
�ف يحــدث  مــا  أن  ذلــك 

ــال  ــتحقاق ط ــن اس ــزء م ــو ج ــا، ه الآن وهن
تقريبــاً  الجميــع  أدرك  أن  بعــد  انتظــاره، 
ــقية  ــات النس ــة والتأوي ــدادات النظري النس
ــن  ــل م ــج هائ ــرب مزي ــوة، ع ــوم الصح لمفه
النمطيــة  والأفــكار  المتشــابهة،  الكتابــات 
ة، والشــعارات المجوفــة، لدعــاة لــم  الفقــري
تهــم الكاثــرة عــى فكــر موضوعــي  تتوفــر كرث
مختلــف خــارج تلــك التأويــات النســقية 

لاأيدولوجيــا.

محمد جميل أحمد  
ي 

كاتب سودا�ف



، كانــت أيدولوجيــا دينيــة قائمــة عــى  ف الباحثــ�ي
ــة، ولقــد كان  عي ف للنصــوص الرث ــل معــ�ي تأوي
هنالــك، نتيجــة لهــذه الأيدولوجيــا، تصــورات 
ــداً عــن  ــة للواقــع الــذي كان يتحــرك بعي مثالي

ــا. رؤى »الصحــوة« وتأوياته

الطريقــة  هــذه  أن  واضحــاً  كان  كمــا 
ي الحقيقــة 

للتعاطــي مــع الواقــع، إنمــا هــي �ف
رؤيــة  تملــك  بســيطة  لتصــورات  انعــكاس 
طوباويــة للعالــم وللواقــع مــن ناحيــة، وتحيل 
ي التجربــة المنغلقــة والمحــدودة 

إىل بســاطة �ف
ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــاص م ــا الخ ــدود واقعه بح

ي خطــاب 
وكان نتيجــة لهــذه التحــولت �ف

الصحــوة أن شــاع تمــاٍه أيدولوجــي خــادع 
ف هــذه  نشــأت عنــه مقايســة موهومــة بــ�ي
اض أنهــا حالــة  الحالــة مــن التأويــل، وافــرت
ســام  الإ ي 

�ف الأول  الجيــل  لحيــاة  مطابقــة 
بفعــل  الحــدود  تســقط  تحديــداً  )وهنــا 
ــا�ة  ــة الق ــة التأويلي ف الرؤي ــ�ي ــا ب الأيدولوجي
والمتوهمــة لــدى تيــار الصحــوة، والفهــم 
ــل  ــم الجي ي فه

ســام �ف ــي لاإ ي الحقيق
المعــر�ف

ــاس  ي الأس
ــم �ف ــذا الوه ــأ ه ــد نش الأول(، ولق

ســام؛  مــن الفهــم التأويــىي الحتــكاري لاإ
ــوم عــى  ــه المؤدلجــة يق وهــو فهــم بطبيعت
ــذات،  ــة لخطــاب ال ــة متوهم ــة حري أفضلي

ي السعودية حالياً جزء من استحقاق طال 
»ما يحدث �ف

انتظاره بعد إدراك االنسدادات النظرية والتأويالت 
النسقية لمفهوم الصحوة«

ــن  ــة زم ــن لهوي يحــاء المهيم ــد كان الإ لق
ي المملكــة العربيــة الســعودية يتمثل 

الصحــوة �ف
ة  ي مجموعــة مــن مقــولت جاهــزة وأفــكار فقــري

�ف
عجــاز العلمــي للقــرآن الكريم«،  ي مجــال: »الإ

�ف
ــة، والســتيهام  ونقــد قشــور الحضــارة الغربي
المضلــل لحيــازة فهــم الســلف الصالــح، مــع 
ــه  ــروع الفق ي ف

ة �ف ــن الرســائل الصغــري ــرة م وف
ي ذلــك المنــاخ، لحــرث أصحابهــا 

بــدت كافيــة �ف
ي زمــرة »العلمــاء«، إىل جانــب تعميــم �ديــة 

�ف
ي 

الــىت  « بـ«الخصوصيــة  عــرف  لمــا  ــة  محليَّ
ي صحــوي  نشــأ مــن جرائهــا نمــوذج تفســري
حالــة  منهــا  جعــل  المملكــة،  ي 

�ف للمجتمــع 
ــا  ف كم ــ�ي ــرة الصحوي ي ذاك

ــدت �ف ــة« غ »طهوري
ــا  ــدود الجغرافي ــرادف لح ــف م ــا تعري ــو أنه ل
ي تقديرنــا 

السياســية للمملكــة، مــا أضفــى �ف
ي 

الــىت »الخصوصيــة«  لتلــك  مضافــة  قيمــة 
ــلف  ــم« الس ــوة بـ«فه ــاب الصح ــّيجها خط س
الصالــح؛ لينشــأ مــن ذلــك المزيــج ظــٌن غالــب 
ــة«  ــك »الخصوصي ــى أن تل ــض، ع ــدى البع ل
ــته  ــاة كرس ــط حي ــن نم ي م

ــرا�ف ــزء جوه ــي ج ه
انســداداً  ذلــك،  بعــد  وليمثــل،  الصحــوة، 
ي 

ي وجــه الحيــاة الطبيعيــة للمجتمــع �ف
اً �ف خطــري

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

ي غلــب 
والواقــع، أن ثقافــة الصحــوة الــىت

ــى  ــاُظ ع ــاء، والوع ــى العلم ــاة ع ــا الدع فيه



ي الوقــت ذاتــه للتأويــات الأخــرى أو 
ونافيــة �ف

ــأنها. ــن ش ــة م مقلل

ســام  الإ جســم  أن  مــن  وبالرغــم 
المملكــة  ي 

�ف موجــوداً  يكــن  لــم  الســياسي 
ــه  ــا كان علي ــرار م ــعى غ ــة ــ ــة تنظيمي كواجه
ي البلــدان العربيــة الأخــرى مثــاًـ فــإن 

الأمــر �ف
ي جانبهــا الدعــوي، 

الفكــر �ف مقــولت هــذا 
ــن  ــول ع ــركي متح ــاب ح ــا بخط اجه ف ــرب امرت وع
ف )وهــو ما  الســلفية ومتأثــر بالإخــوان المســلم�ي
ــك نســبة إىل  ف بعــد ذل ــ�ي ــار الروري عــرف بتي
الداعيــة الســوري محمــد �ور زيــن العابديــن 
ي المملكــة( مثلــت الطبيعــة 

الــذي كان يقيــم �ف
ي المملكــة.

المهيمنــة لواقــع الصحــوة �ف

ف  بــ�ي اع  ف الــرف إن  القــول  يمكــن  كمــا 
ســام الســياسي مــع مؤسســة  أيدولوجيــات الإ
ي المملكــة »هيئــة كبــار العلمــاء« كان 

التقليــد �ف
نزاعــاً صامتــاً، وإن كان التبايــن بينهمــا واضحــا، 
ــد أن  ، بي ف ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــاب ب ــة الخط ي طبيع

�ف
ات الخطــاب الصحــوي وأيدولوجياتــه  تأثــري
ي 

ي الفضــاء العــام، و�ف
كانــت هــي الغالبــة �ف

ف كان  ف الطرفــ�ي اع الصامــت بــ�ي ف تقديرنــا أن الــرف
ــر  ي اضط

ــىت ــة ال ــاومة التاريخي ي المس
ــل �ف يتمث

ي اىل مهادنــة النمــط 
فيهــا الخطــاب الإخــوا�ف

ي 
�ف الســلفي  للخطــاب  المحافــظ  التقليــدي 

دراك الإخــوان لطبيعة  المملكــة مــن ناحيــة، ولإ
ــة. ــة ثاني ــن ناحي ــد، م ــذا البل ي ه

ــاة �ف الحي

ــة  ي المملك
ف �ف ــ�ي ــن الباحث ــري م ــرى كث وي

خطــاب  تعميــم  أن  الســعودية  العربيــة 
منــع  عــى  حرصــاً  المجتمــع،  ي 

�ف الصحــوة 
ي المســتقبل؛ 

ظهــور خطــاب متطرف ومســلح �ف
ــة  ــا جماع ــت به ي قام

ــىت ــرم ال ــة الح ــر حادث إث
ي العــام 1979، كان بمثابــة 

ي �ف جهيمــان العتيــىب
الضــوء الأخــرف لدعــاة »الصحــوة« الذيــن 
اســتغلوا تلــك الأوضــاع المثاليــة للنشــاط، 
ــام  ــاخ ع ــم من ــة إىل تصمي ي النهاي

ــا أدى �ف مم
ورة  الصــري ف  بــ�ي واضحــة  قطيعــة  جّســد 
الطبيعيــة للمجتمــع الســعودي منــذ أيــام 
ي 

ــة �ف ــد المملك ــد توحي ــز بع ــك عبدالعزي المل
العــام 1932 إىل العــام 1979؛ أي العــام الذي 
ي 

ي الحــرم المــ�ي الــىت
رهابيــة �ف ســبق الحادثــة الإ

ــه. ــان وأتباع ــا جهيم ــدم عليه أق

والواقــع أن مــن توهمــوا »الوســطية« 
ف 

ّ تبــ�ي بالمملكــة،  »الصحــوة«  خطــاب  ي 
�ف

ف عامــاً، أن ذلــك الخطــاب  لهــم، بعــد ثاثــ�ي
ي كان ينبغــي أل 

هــو أصــل القطيعــة الــىت
ي العام 

تحــدث حيــال مــا كان عليــه الحــال �ف
.1979

سالم السياىسي مع مؤسسة  ف أيدولوجيات االإ اع ب�ي ف »ال�ف
ي المملكة »هيئة كبار العلماء« كان نزاعاً صامتاً«

التقليد �ف



ي ذلــك الخطاب 
فلــم تكــن »الوســطية« �ف

إل وســطية متوهمــة؛ إذ إنهــا عجــزت عــن 
ســام،  الإ لهويــة  ي 

معــر�ف خطــاب  تقديــم 
شــأنها  مــن  مقاصديــة  خيــارات  ي 

�ف يتمثــل 
ف هويــة  ف التناقضــات المتوهمــة بــ�ي تســك�ي
ف  ــلم�ي ــة للمس ــاة عري ــة حي ــام وإمكاني س الإ
ــث،  ــم الحدي ات العال ــري ــع متغ ــة م متصالح
ولاأســف كانــت مفاعيــل خطــاب الصحــوة 
ف  ف المســلم�ي ي ضــخ التوتــرات، ليــس ب�ي

تصــب �ف
ف  ف المســلم�ي ــ�ي ــل حــىت ب ــم فحســب، ب والعال
ــبب  ــك بس ــعودي؛ وذل ــع الس ــل المجتم داخ
ي هــي 

طبيعــة الأيدولوجيــا النشــقاقية الــىت
ــا  ، وم ســام الســياسي ــوازم خطــاب الإ ــن ل م
ــم  ــل المفاهي ــات تحوي ــن عملي ــا م ــل به يتص
ســامية ــــبحسب أســتاذنا رضــوان الســيدـ  الإ
خطابيــة  مرجعيــات  إىل  ها  تفســري وإرجــاع 
ــة،  ــات مضلل ــق �دي ــرك وف ــة تتح أيدولوجي
ي ذهنياتهــا المؤدلجــة 

ورة �ف ي بالــرف
وتقتــىف

وطــاً للصــدام مــع المجتمــع والعالــم،  �ث
ي  رها�ب ي الحــراك الإ

وهــو ما تمثــل، بعد ذلــك، �ف
إىل  المتشــدد  آل خطابهــا  ي 

الــىت للجماعــات 
ي المملكــة، لســيما 

ة �ف ممارســات إرهابيــة خطــري
منــذ العــام 2003 إىل العــام 2009.

لقــد كانــت تمثــات الخطــاب المتشــدد، 
تكمــن وراء الدعــاوى المضللــة لدعــاة الصحوة 

هانيــة، حــول  وحججهــم الخطابيــة، ل الرب
ي 

ــىت ــات ال ي الذهني
ــطية؛ أي �ف ــدال والوس العت

ــر  ي الفك
ــف �ف ــت تجعــل مــن الآخــر المختل كان

ــري  ــذ والتكف ــاء والنب قص ــاً لاإ وع ــة مرث والرؤي
ــوض  ــام لع س ان الإ ف ــري ي م

ــة �ف ــاب الحداث )كت
ي نموذجــاً(، حيــث يظهــر فداحــة الخطــأ 

القــر�ف
ان«  ف ي عنــوان الكتــاب؛ فـ«مــري

المنهجــي حــىت �ف
ان  ف ورة هــو مــري ســام هنــا ليــس هــو بالــرف الإ
المعرفــة، بقــدر مــا يحيــل إىل مماهــاة متوهمة 
ان  ف ف نوايــا صاحــب الكتــاب باعتبارهــا »مــري بــ�ي

ســام«. الإ

ي خطــاب 
لقــد كان المزيــج المضلــل �ف

ســام الســياسي لاإخــوان  ف الإ ــ�ي »الصحــوة« ب
حركيــاً،  المتحولــة  والســلفية   ، ف المســلم�ي
 ، ف ــ�ي ف الخطاب ــ�ي ــعيد ب ــري الس ــاء غ ــل اللق بفع
ي الــذي صمــم، بعــد  هــو النمــوذج التفســري
ذلــك، تيــارات متناســخة لموجــات مــن الدعــاة 
ــم  ــد بعضه ــن يقل ف الذي ــ�ي ــاء والحركي والخطب
خطابهــم  أصــداء  تشــكل  أن  دون  بعضــاً، 
المكــرورة رصيــداً حقيقيــاً وواقعيــاً، أو تحــدث 
ــعودي.  ــع الس ــع المجتم ي واق

ــا �ف ــاً إيجابي فرق
الآراء  مــن  المتولــدة  النطباعيــة  فالأحــكام 
ي خطــاب الصحــوة حيــال قضايــا 

الظنيــة �ف
ي المجتمــع الســعودي كانــت 

وأفــكار ومواقــف �ف
ي المجتمــع 

تشــكل إطــاراً لرؤيــة تيــار عريــض �ف

»يرى باحثون أن تعميم خطاب الصحوة كان حرصاً عىل 
منع ظهور خطاب متطرف ومسلح بعد حادثة جهيمان 

العام 1979«



ف  ــــبتأثري نشــاط غــري طبيعــي لدعــاة فضائيــ�ي
ي 

�ف الكاســيت  طــة  أ�ث يســتخدمون  )كانــوا 
الثمانينيــات( ثــم مــن خــال وســائل التواصــل 
الجتماعــي ــ ذلك أن أحــكام القطع المتوهمة 
ي الآراء اليدلوجيــة والظنيــة، جــرى تعميمهــا 

�ف
ياً مريحــاً، لكنهــا كانــت  لتكــون نموذجــاً تفســري
تخلــق مشــكات وأزمــات داخــل المجتمــع 
لأنهــا بطبيعتهــا الظنيــة والأحاديــة تلــك كان ل 
بــد أن تعكــس تشويشــاً عــى الذاكــرة العامــة، 
ض  ــرت ف تف ــ�ي ــكات ح ــن المش ــري م ــج الكث وتنت

. ي
ــىف ي الظ

ــي �ف القطع

وهنــا ل بــد أن يكــون الحــرج الجتماعــي 
ي عّممتهــا 

العــام ناتجــاً عــن تلــك الأحــكام الــىت
ذهنيــة الصحــوة؛ فبحســب خطــاب الصحــوة 
الحقيقــة،  تحــري  يكــون  ل  قــد  المؤدلــج، 
ــم،  ــو المه ي الأحــكام ه

ــدل �ف ــة والع والمعرف
الحالــة  تلــك  عــن  النفــكاك  صعوبــة  لأن 
المتواطئــة مــع طبيعــة الخطــاب الأيدولوجــي 
ــة  ي ذهني

ي توهــم �ف
ــىت ي تلــك الأحــكام هــي ال

�ف

سالم  ف االإ ي خطاب »الصحوة« ب�ي
»المزيج المضلل �ف

السياىسي لالإخوان والسلفية المتحولة حركياً أفرز موجات 
» ف مستنسخة من الدعاة والخطباء والحركي�ي

ف الحكــم عــى  طيــاً بــ�ي انــاً �ث صاحبهــا اقرت
شــخص مــا، ومــا عليــه حقيقــًة ذلــك الحكــم 
ي الخطــاب 

ي نظــام العلــم والمعرفــة، ل �ف
�ف

ــة! ــا الصحوي ي لاأيدولوجي
ــا�أ النتق

عــادي  حــدث  مجــرد  يكــون  وهكــذا، 
جــداً ككشــف المــرأة عــن وجههــا -بفعــل تلــك 
طــاق  الذاكــرة الأيدولوجيــة للصحوةــــ كافيــاً لإ
أحــكام قيمــة ســلبية صارمــة عنهــا، نتيجــة 
ــه  ــي ينتج ط ان �ث ــرت ــدى اق ــات ص ــط لتمث فق
ي الذهنيــة العامــة للمجتمــع! والواقــع 

التوهــم �ف
ي 

ــىت ــرأة ال ــى الم ي ع ــلىب ــم الس ــاق الحك إن انطب
التأويــل  ذلــك  وفــق  وجههــا،  عــن  تكشــف 
بحيثيــات  يتصــل  ل  لاأحــكام،  الأوتوقراطــي 
اتهــام حقيقيــة، وإنمــا هــو إســقاط ذاكــرة 
طهوريــة للمجتمــع تعجــز عــن ماحظــة الفــرق 
ف حكــم القيمــة وحكــم الواقــع الأيدولوجــي. بــ�ي

ة، فضــاً  هكــذا وعــى ضــوء أمثلــة كثــري
ي 

عــن هــذا المثــال، عّمــم خطــاب الصحــوة �ف

ي غلب فيها الدعاُة عىل العلماء 
»ثقافة الصحوة ال�ت

ف كانت أيدولوجيا دينية قائمة عىل  والوعاُظ عىل الباحث�ي
عية« ف للنصوص ال�ش تأويل مع�ي



المملكــة العربيــة الســعودية تمثيــات مؤدلجة 
للكثــري مــن الأحــكام الظنيــة باعتبارهــا أحكامــاً 
ي اتصالهــا بحيــاة النــاس وتفاعاتهــم 

قطعيــة �ف
ــوري  ــن الإحســاس الطه ــة م ــة، جاعل الطبيعي
ة أعاقــت التطــور الطبيعــي  مرجعيــة خطــري
ي 

ورة الــىت للمجتمــع، وقطعــت تلــك الصــري
توقــف عنهــا المجتمــع بعــد العــام 1979.

وإذا مــا بــدت لنــا اليــوم النتائــج الكارثية 
ي 

ــة �ف ــدث قطعي ــذي أح ســام الســياسي ال لاإ
للســودان  والسياســية  الطبيعيــة  ورة  الصــري
منــذ العــام 1989؛ يمكننــا القــول، أيضــاً:  إن 
ي المملكــة هــو الوجــه الآخــر 

زمــن الصحــوة �ف
المجتمــع  ورة  ي طالــت صــري

الــىت للقطيعــة 
ــاة  ــات وأنمــاط حي الســعودي، وأنتجــت تمثي
ورات القطــع معهــا اليــوم  وذاكــرة مــا تــزال �ف
ي 

�ف الجديــد  الواقــع  تحديــات  أهــم  تعتــرب 
ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك



السعودية تقلب صفحة 
سالمية« »الغفوة الإ

ة  فــرت ف  الســعودي�ي بعــض  يســّمي 

القــرن  مــن  والتســعينيات  الثمانينيــات 

مــن  بــدلً  ســامية«  الإ بـ«الغفــوة  ي 
المــا�ف

التيــارات  تطلقــه  الــذي  «الصحــوة«  تعبري

ــون إىل أّن  ــب محلل ــا. ويذه ــاموية عليه س الإ

ــة المتحــدة مــن  مــارات العربي ــة الإ ــن دول تَمّك

كبــح جمــاح »التيــار الصحــوي« عــى أرضهــا، 

ــعينيات، كان  ــف التس ــذ منتص ــاً من وخصوص

ــة  ــة التنموي ي انتعــاش التجرب
ــاً �ف ــداً محوري راف

ماراتيــة ونهضتهــا التحديثيــة، فيمــا شــّد  الإ

»تيــاُر الصحــوة« إىل الــوراء كاً مــن الســعودية 

ي عــام 1978 
ف نتذكــر أنــه �ف والكويــت. وحــ�ي

جــرى الحديــث عــن نظــام لانتخابــات البلدية 

ي الســعودية، نتفهــم حديــث القيــادة الشــابة 
�ف

ــودة إىل  ــة الع ــن أهمي ــوم ع ــعودية الي ي الس
�ف

ــل 1979. ــا قب م

لقــد تشــّكل التديــن والوعــي الســعودي 

ي تيــاره الأعــرض بعيــداً عــن التشــدد والتطرف 
�ف

ت  ّ حــىت جــاءت أربعــة أحــداث رئيســية فغــري

محمد برهومة  
ي 

كاتب أرد�ف



وجــه هــذا التديــن والوعــي، فانتقــل مــن 

اح  وعــي يتجــه بتــدرج نحــو »التــوازن« واجــرت

« ينحــو باتجاه  ي
الإصاحــات، إىل »وعــي هويِّــا�ت

ف الوجــود وتقليــص  تضييــق الواســع بتديــ�ي

مســاحة الحريــة. كانــت الأحــداث الأربعــة 

 ، ف ــ�ي ف والملكي ــ�ي ف الجمهوري ــ�ي ــراع ب ــي: ال ه

ف الزعيــم المــري جمــال عبــد النــا�،  أي بــ�ي

ف  الــذي رفــع لــواء القوميــة العربيــة، وبــ�ي

ــع  ــذي رف ــز ال ــد العزي ــن عب ــك فيصــل ب المل

ســامية لصــد المــّد القومــي عــن  الرايــة الإ

بــاده، ومــن هنــا احتضانــه قيــادات »الإخــوان 

« الهاربــة مــن نظــام عبــد النــا�.  ف المســلم�ي

أّن هــذه  الملــك فيصــل  ببــال  يــُدْر  ولــم 

للتشــدد  تأسيســياً  الواقعــة ســتكون حدثــاً 

ي بــاده؛ فقــد نفــذ »الإخــوان« إىل 
ي �ف

الديــىف

ات  والمحــا�ف والخطــب  التعليــم  حقــل 

، وتخّلــق مــن هــذه  ي
ي والثقــا�ف

والمجــال الديــىف

البيئــة تيــار أكــرث تشــدداً وهــو »الجماعــة 

الســلفية المحتســبة«. وقــد خــرج، كمــا بــات 

معروفــاً، عــن هــذا التيــار مجموعــة جهيمــان 

ي 
ــرام �ف ــجد الح ــت المس ي اقتحم

ــىت ي ال ــىب العتي

ة عــام 1979. وكان انــدلع  الحادثــة الشــهري

ــه هــو الحــدث  ي العــام ذات
ــة �ف يراني الثــورة الإ

ّ مامــح التديــن  التأســي�ي الثالــث الــذي غــري

الســعودي لنحــو أربعــة عقــود، وهــو مــا 

تكــرّس مــع واقعــة رابعــة هــي غــزو التحــاد 

العمــل  ــل  وتأصُّ لأفغانســتان،  ي 
الســوفيىت

ي ظــل 
ســامية، �ف المســلح لــدى الجماعــات الإ

ــة. ــة مواتي ــة ودولي ــابات إقليمي حس

هــذه  قبــل  الســعودية  تكــن  لــم 

بالطبــع،  اليــاً  ليرب بلــداً  الأربعــة  الأحــداث 

لكنهــا لــم تكــن أيضــاً كمــا أصبحــت بعدهــا. 

ــق  ــرأة والتضيي ــب الم ــإن حج ــٍر، ف وكأّي تأخ

فيــه،  والرت الفنــون  وتأثيــم  حقوقهــا  عــى 

الضحيــة. ســتكون 

قبــل هــذه الأحــداث كانــت الســعودية، 

برغــم خصوصيتهــا الدينيــة، نظــراً لوجــود 

ف فيهــا، دولــة عاديــة مثــل  يفــ�ي ف الرث الحرمــ�ي

كان  حيــث  تقريبــاً،  العربيــة  الــدول  ي 
بــا�ت

يتصالــح التديــن مــع النفتــاح وحــب الحيــاة 

ي 
ي الآخريــن، وعــدم التــورّط �ف

وعــدم الشــك �ف

فوبيــا فتنــة المــرأة. وقــد كان الملــك فيصــل 

تعليــم  قــراره  تطبيــق  ي 
�ف الحــزم  شــديد 

ــاة  ــاز إىل حي ــه التلف ي إدخال
ــات )1964( و�ف البن

ي السعودية 
ي �ف

»المث�ي أّن التحديث االجتماعي والدي�ف
ي العودة إىل ستينيات وسبعينيات القرن 

اليوم يع�ف
ي المملكة«

ي �ف
الما�ف



ــكان  ــة ل ــداث الأربع ــول الأح ، ول ف ــعودي�ي الس

ي ارتكســت، 
مأمــولً أن تأخــذ الإصاحــات، الــىت

العاهــل  قــام  وقــد  تصاعديــاً.  منحــىف 

الســعودي الراحــل الملــك عبــد هللا بــن عبــد 

ي مجــال 
اح خطــوات نوعيــة �ف العزيــز باجــرت

ف المــرأة وتوســيع الحريــات  النتخابــات وتمكــ�ي

الجتماعيــة، لكنهــا ظلــت بحاجــة إىل قــوة 

ــوى. ــع أق دف

»تجــاوز  الســعودية  قــررت  اليــوم 

التاريــخ العــبء«، ومحاولــة قلــب صفحــة 

ســامية«، وأْن تعــود إىل طبيعتهــا  »الغفــوة الإ

قبــل  أي   ،1979 قبــل  عليهــا  كانــت  ي 
الــىت

ــار الصحــوي والســلفي المتشــدد  ســيطرة التي

ي 
ي �ف

ــا�ف ــي والثق ي والتعليم
ــىف ــال الدي ــى المج ع

ي أّن ثمــة تحديــات تواجــه 
المملكــة. ول شــّك �ف

ــان،  ــك بوي ــح باتري ــد ألم ــعى، وق ــذا المس ه

ــب  ــذا الجان ــال إىل ه ــذي لتوت ــس التنفي الرئي

ي 
ــه �ف ــاري إن ــهر الج ــن الش ي م

ــا�ف ي الث
ــه �ف بقول

، الذيــن  ف ف أّن معظــم الشــبان الســعودي�ي حــ�ي

يُشــكلون نحــو 70 بالمئــة مــن إجمــاىلي الســكان 

أّن  إل  الإصاحــات  يؤيــدون  الســعودية،  ي 
�ف

ــول  ــن قب ــا يُحجــم ع ــرب ســناً ربم ــل الأك الجي

ات. ــري ــذه التغي ــل ه مث

والمثــري للنظــر أّن التحديــث الجتماعــي 

ــودة  ي الع
ــىف ــوم يع ــعودية الي ي الس

ي �ف
ــىف والدي

ي 
ي �ف

ــا�ف ــرن الم ــبعينيات الق ــتينيات وس إىل س

ي 
الســعودية، وقــد قّدمــت بدريــة البــرث �ف

« صــورة  روايتهــا »غراميــات شــارع الأعــ�ث

ــث  ــبعينيات، حي ــة الس ة نهاي ــرت ــن ف ــة ع مهم

ف ويحبــون  ف ومتســامح�ي كان النــاس متدينــ�ي

وجلســات  والرقــص  والغنــاء  الموســيقى 

الســمر، رجــالً ونســاء، ثــم بــدأ يغزوهــم 

ــك  ــع والش ــوري والمن ــري الذك ــدد والتفك التش

الــوراء  إىل  النكــوص  فــكان  والتحريــم، 

والتطــرف، والتكّســب باســم الديــن، وهــا 

ــعودية  ــادة الس ــن القي ــوة م ــهد دع ــن نش نح

ات إىل أن المجتمــع  لوقــف ذلــك، وثمــة مــؤ�ث

ــودة  ــة، أوالع ــذه النتقال ــأٌ له ــعودي، مهي الس

تخنقــه  أن  قبــل  المنفتــح  ســام  الإ إىل 

ــا  ــة، إذا م ــي انتقال ــة«، وه ــداث الأربع »الأح

ســم  جــرى التخطيــط لهــا بعنايــة ومهــارة سرت

ك  تضاريــس »الدولــة الســعودية الرابعــة« وتــرت

مفاعليهــا القويــة عــى عمــوم المنطقــة.

 » ي روايتها »غراميات شارع االأع�ش
»قّدمت بدرية الب�ش �ف

ف للموسيقى والغناء  ف المحب�ي صورة مهمة عن السعودي�ي
والرقص«



مالمح التجديد الفكري 
ي السعودية

�ف

ي 
تعيــش المرحلــة الفكريــة الحاليــة �ف

ــع  ــة م ي التعددي
ــا �ف الســعودية أعــى مراحله

الآخــر؛ وذلــك مــن خــال فتــح عــدة مجــالت 

تتبّناهــا الحكومــة دعمــاً وإدارًة ليصــل صــوٌت 

ي الســعودية؛ 
آخــر غــري المعهــود عــن الفكــر �ف

المملكــة  ي 
�ف المجتمــع  مــن داخــل  وذلــك 

ي مراحــل 
وليــس مــن خارجــه؛ فربمــا عهدنــا �ف

ســالفة العديــد مــن محــاولت التعدديــة 

ي خــارج المجتمــع وليــس مــن داخلــه؛ 
لكــن �ف

ي هــذه المرحلــة نحــن إزاء تغــري فكري 
بينمــا �ف

صالح سالم 
كاتب سعودي



ي 
داخــىي تتــوله الحكومــة دعمــاً وتنظيمــاً؛ و�ف

هــذا المقــال يقتــر التحليــل عــى الجانــب 

جوانــب  إىل  يتعــداه  ول  فحســب  ي 
الثقــا�ف

أخــرى.

ــة  ــا أن نحلــل هــذه التعددي ويمكــن لن

الحكومــة  ي 
�ف ف  مهمــ�ي ف  مجالــ�ي مــن خــال 

ومجــال  الثقافــة  مجــال  وهمــا:  الحاليــة 

فيــه. الرت

ففــي مجــال الثقافــة اهتمــت الحكومــة 

عــام عــن الثقافــة مــن خــال  بفصــل الإ

؛ وإنشــاء هيئــة عامــة  ف ف مســتقلت�ي وزارتــ�ي

بــل  للفلســفة  المجــال  وفتــح  للثقافــة؛ 

ي مراحــل التعليــم 
وتقريرهــا كمــادة أســاس �ف

ي 
الثقــا�ف المجــال  فــإّن  وبهــذا  الثانويــة؛ 

ي كانــت 
ته الأحاديــة الــىت يخــرج عــن مســري

مســيطرة ردحــاً مــن الزمــن نابــذة لــكل عمــل 

ــا نجــد اهتمامــاً  ي مخالــف لهــا. كمــا أنن
ثقــا�ف

بالســينما مــن خــال التريــح لهــا؛ والأهــم 

ــم  ــاث لتعل ــال البتع ــح مج ــال فت ــن خ م

ة عالمياً  ي جامعــات ومعاهــد معتــرب
الســينما �ف

ويرعــى هــذه المبــادرة )المجلــس الســعودي 

لاأفــام(.

ي مــن خــال تأطري 
وامتــد التغــري الثقــا�ف

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــل هيئ عم

ــاس  ــدي الأس ــرب التح ــذي كان يعت ــر ال المنك

الثقافيــة كاللقــاءات  ي مناهضــة الأعمــال 
�ف

ــاً. ف مث ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــة ب المختلط

امــج  الرب مــن  بالعديــد  ذن  الإ وتــم 

ــم  ي ل
ــىت ــة ال ــفية والفكري ــادرات الفلس والمب

ي مراحــل ســالفة ومنهــا: 
يكــن لهــا الســماح �ف

حلقــة الريــاض الفلســفية؛ إيــوان الفلســفة؛ 

امــج. وهنــاك  هــا مــن الرب منتــدى الفكــر، وغري

الثقافــة  جمعيــة  تديــره  متكامــل  برنامــج 

والفنــون تحــت مســمى )الفعاليــات الثقافية( 

ات والأنشــطة  ات مــن المحــا�ف يضــم العــرث

ي 
ي لــم يكــن لهــا أن تكــون �ف

الثقافيــة الــىت

ــالفة. ــل س مراح

الجمعيــات  مــن  العديــد  وتقــوم 

ي ذاتــه عــرب 
والأنديــة الثقافيــة بالجهــد الثقــا�ف

منصــات متعــددة كمــا نجــده عنــد )مســك( 

الأعمــال  مــن  العديــد  إىل  تفرعــت  ي 
الــىت

بــراز  الثقافيــة الداعمــة للشــباب والفتيــات لإ

. ي
مواهبهــم وتنوعهــم الثقــا�ف

ي مرحلتنا المعارصة 
»إنّنا إزاء بهجة ثقافية وفكرية �ف

ي الساحة الثقافية السعودية؛ نأمل أن تزداد هذه 
�ف

التعددية«



العمــل  عــن  نتحــدث  ف  حــ�ي ونحــن 

إشــكال  ننــَس  لــم  الثقافــة  ي 
�ف الحكومــي 

ــا إزاء  ــة إل أنّن ف الســلطة والثقاف ــ�ي ــة ب العاق

ة مــن الزمــن  حالــة أحاديــة مســيطرة فــرت

الأحاديــة  ي زحزحــة هــذه 
�ف نفكــر  جعلتنــا 

وإن كانــت عــرب الســلطة. إل أنّنــا ل نريــد أن 

ي مجــال مقابــل 
تتحــول الثقافــة إىل أحاديــة �ف

ي مرحلــة ســالفة؛ ونأمــل أن 
لمــا كان ســائداً �ف

ــة مــع كل مخالــف  ــداً مــن التعددي ــرى مزي ن

أيّــاً كان اتجاهــه.

أخــذ  فقــد  فيــه  الرت مجــال  ي 
�ف وأمــا 

فيــه  ي تغــري النظــرة إىل الرت
منحــى أساســاً �ف

ــادة كمــا  ــاً عــى العب ــاره ترفيهــاً ُمعين ل باعتب

ي مراحــل ســالفة؛ يقبــع هــذا النــوع مــن 
�ف

ات  فيــه لعــروض دينيــة توعويــة؛ ومحــا�ف الرت

يتصدرهــا شــباب )تائــب( يحــ�ي تجاربــه مــع 

المخــدرات؛ بــل باعتبــاره ترفيهــاً عالمياً يضم 

ــح  ــة؛ وفت ــة العالمي فيهي ــروض الرت ــى الع أع

ي ســاحتنا الجتماعيــة 
المجــال الأكــرث إشــكالً �ف

وهــي إقامــة حفــات الغنــاء والموســيقى؛ 

ي 
ــىت ــة ال ــات المختلط ــات والتجمع والمرحي

ــة. ــات الثقافي ــم بالمهرجان تهت

ه هنــا باعتبــار  شــكال ذاتــه نســتحرف والإ

فيــه؛ فليــس مــن مهمــة  عاقــة الســلطة بالرت

ي حالــة 
الســلطة ترفيــه المجتمــع إل أنّنــا �ف

دارة للمجــال  أحاديــة جعلتنــا نقبــل بهــذه الإ

. ف فيهــي كمنظــم ومعــ�ي الرت

الأمــر  هيئــة  اســتبدال  رمزيــة  إّن 

بهيئــة  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف 

ــة  ــل المرحل ي تحلي
ــم �ف ــد مه ــا بُع ــه له في الرت

ي الســعودية؛ 
الآنيــة للمجتمــع والحكومــة �ف

ات  ــد مــن التغــري ــت العدي ــة طال وهــي رمزي

ي التعليــم كإلغــاء نشــاط )التوعيــة 
الجذريــة �ف

ي التعليــم العــام؛ وفتح المجال 
ســامية( �ف الإ

بالتريــح لأي مبــادرة شــبابية ثقافيــة تقــدم 

بــل  للمجتمــع؛  أو فنــاً  أو موهبــة  هوايــة 

ــاً. ــا مادي ــاً وربم ــا إعامي وتدعمه

ــب  ــع والمري ــري الري ــذا التغ ــع ه وم

ــن  ــرث مم ــعودية أك ــارج الس ــات خ للمجتمع

ــل للمجتمــع  ــاك تقب هــم داخلهــا؛ فهــل هن

؟! ــري ــذا التغ له

المجتمــع  قبــول  يُدهــش  ربمــا 

ــاَء  ــة علم ــة والثقافي ات الفكري ــري ــذه التغ له

فيه  »رمزية استبدال هيئة االأمر بالمعروف بهيئة ال�ت
ي 

ي تحليل المرحلة االآنية للمجتمع �ف
لها بُعد مهم �ف

السعودية«



ي 
ــات �ف ــر المجتمع ــيولوجيا؛ إذ إّن عم السوس

ــراد؛  ــة بعمــر الأف ــة جــداً مقارن التغــري طويل

إل أنّنــا إزاء حالــة مدهشــة مــن هــذا القبــول 

المجتمــع؛  ثنايــا  ي 
�ف صــداه  نجــد  الــذي 

ونلحظــه عينيــاً مــن خــال الحضــور والتفاعل 

ي الأنشــطة الثقافيــة 
ي الحفــات والمشــاركة �ف

�ف

المتنوعــة مــن مراحــل عمريــة متنوعــة. ولعل 

ي الحــاىلي 
ي التقــىف هــذا الواقــع الفكــري البــرث

؛ و�عــة  ي �عــة هــذا التغــري
ســبٌب أســاس �ف

ات الثقافيــة المعــا�ة؛  الندمــاج مــع التغــري

لــذا يمكــن لنــا أن نفكــر بطريقــة أخــرى 

ــعودية  ي الس
ــع �ف ــأّن المجتم ــول: ب ــا نق حينم

ات الثقافيــة إل أنـّـه لــم  متجــاوز لهــذه التغــري

ــه  ي مجال
ي �ف

ــوع الثقــا�ف يســتطع أن يُظهــر التن

ــل. العــام مــن قب

ي 
�ف وفكريــة  ثقافيــة  بهجــة  إزاء  إنّنــا 

الثقافيــة  الســاحة  ي 
�ف المعــا�ة  مرحلتنــا 

الســعودية؛ نأمــل أن تــزداد هــذه التعدديــة 

مــن خــال فتــح مجــالت أكــرث شســوعاً 

ثقافتــه   ِ ويُحــرف  َ
يَحــرف أن  للمخالــف؛ 

المجتمــع. داخــل  ليعيشــها 



ي 
خوان المسلمون �ف السعودية والإ
اليمن.. محطات من المّد والجزر

ف  خافــاً لفــروع تنظيــم الإخوان المســلم�ي

ــّدوىلي لاإخــوان  ــم ال ــن التنظي ــت ع ي انبثق
ــىت ال

النشــأة  بلــد  حيــث  مــر؛  ي 
�ف ف  المســلم�ي

ــات  يني ــر عرث ــذ أواخ ــداد، من ــور والمت والتط

ق  المــرث ي 
�ف وامتداداتــه   ، ي

المــا�ف القــرن 

ي منــذ أواخــر الثاثينيــات،  والمغــرب العــر�ب

ي اليمــن لــم 
ف �ف فــإّن تنظيــم الإخــوان المســلم�ي

ــد  ــام 1990، بع ــد الع ــن إّل بع ــر إىل العل يظه

ــث  ــتورياً؛ حي ــية دس ــة السياس ــرار التعددي إق

ــاح«،  ي لاإص
ــىف ــع اليم ــم »التجّم ــس باس تأّس

بخليــط مــن قيــادات قبليــة ودينيــة، وتحديــداً 

ي الشــطر الشــماىلي مــن اليمــن، برئاســة الشــيخ 
�ف

ــاً يرتبــط  عبــدهللا الأحمــر، باعتبــاره زعيمــاً قبلي

المملكــة  مــع  ومتشــعبة  وثيقــة  بعاقــات 

ــة  ــية وقبلي ــادات سياس ــمل قي ــعودية، تش الس

ــة. وأمني

مــع  عاقاتهــا  الســعودية  نســجت 

ي 
�ف اليمــن،  ي 

�ف ف  المســلم�ي الإخــوان  تنظيــم 

ي اليمــن، 
اتيجيها �ف ســرت إطــار المشــهد العــام لإ

عمر الرداد  

ي
كاتب أرد�ف



المتضّمنــة احتــواءه عــرب مراحــل تاريخــه، 

وعــى  فيــه،  للراعــات  إداراتهــا  وصياغــة 

لذلــك  تطلعاتهــا،  يخــدم  بمــا  هامشــه، 

اتّســمت هــذه العاقــة بالتقلــب والتوظيــف، 

ــة  ف الصداق ــ�ي ــت ب ــة، تراوح ــار براغماتي ي إط
�ف

ــتهداف،  ــداوة والس ــف والع ــة والتحال والرعاي

ف القــوى اليمنيــة.  ات الــراع بــ�ي ّ تبعــاً لمتغــري

لقــاء الضــوء عــى تطــورات هــذه العاقــة  ولإ

إىل  وبإيجــاز  تقســيمها  تــّم  ومنحنياتهــا، 

ف همــا؛ مــا قبــل ومــا بعــد الربيــع  مرحلتــ�ي

: ي العــر�ب

» ي ما قبل »الربيع العر�ب
ــة  ــورة عــى الملكي ــات الث ــة بداي ي مرحل

�ف

ماميــة، وظهــور بــوادر لانقاب عــى النظام  الإ

نشــاء النظــام الجمهــوري،  مامــي، تمهيــداً لإ الإ

، لعبــت  ي
ي أواخــر ســتينيات القــرن المــا�ف

�ف

إنجــاز  ي 
�ف مفصليــاً  دوراً  حينهــا  الســعودية 

ماميــة  بالإ التمّســك  دعــاة  ف  بــ�ي المصالحــة 

ــري  ــول غ ــع مي ــوري، م ــام الجمه ــاة النظ ودع

، حفاظــاً عــى النظــام  ف ماميــ�ي خافيــة بدعــم الإ

ي ذلــك، مــا شــهدته تلــك المرحلة 
، بمــا �ف الملــ�ي

ي إطــار ســياق 
، �ف ف مــن محــا�ة للجمهوريــ�ي

ي اليمن لم يظهر إىل العلن إاّل بعد 
»تنظيم االإخوان �ف

العام 1990، بعد إقرار التعددية السياسية دستورياً«

عبد املجيد الزنداين من قيادات اإلخوان املؤثرين العائدين من الجهاد يف أفغانستان



ــك  ــارية، والتمّس ــة واليس ــض القومي ــاّم برف ع

ســياقات  ي 
�ف  ، ي

اليمــىف المجتمــع  بإســامية 

المرحلــة،  تلــك  ي 
�ف الشــيوعية  عــى  الحــرب 

ي اتُِّهــم الجمهوريّــون فيهــا بأنّهــم يتبّنــون 
الــىت

ســام، ومــن الّافــت  أفــكاراً خارجــة عــن الإ

أّن الســعودية، رغــم الخافــات المذهبيــة، 

ــة ضــّد  ــع الزيدي ــة م ــك المرحل ي تل
ــت �ف تحالف

. ف الإخــوان المســلم�ي

أبــرز  اليمــن  ي 
�ف التعليــم  قطــاع  وكان 

ومــر  الســعودية  ف  بــ�ي الــراع  حلقــات 

وســوريا، حــىت منتصف الســبعينيات مــن القرن 

، بعــد إرســال مــر وســوريا عــدداً من  ي
المــا�ف

البعثــات التعليميــة إىل اليمــن، بأفــكار قوميــة 

وبعثيــة، وهــو مــا رّدت عليه المملكــة بالتحالف 

ــة،  ــة يمني ــة وقبلي ــوز إخواني ــادات ورم ــع قي م

ــوط  ــرب ضغ ــا ع ي إيصاله
ــعودية �ف ــت الس نجح

ي 
ــة �ف ــة إىل مناصــب مهم ــادات اليمني عــى القي

الدراســية،  المناهــج  وإنتــاج  التعليــم  وزارة 

ف مــن جماعــة الإخــوان  بعــد اســتقدام معلمــ�ي

ف مــن دول أخــرى، بمــا يضمــن تنفيــذ  المســلم�ي

ي إطــار 
اتيجية الســعودية ببقــاء اليمــن �ف ســرت الإ

ــيوعية. ــة الش محارب

ي ظــّل الســتهداف الســعودي للحــزب 
و�ف

، الــذي كان يقــود الجمهوريــة  ي
اكي اليمــىف الشــرت

ــت  ــدن، وثّق ي بع ــو�ب ــن الجن ي اليم
ــية �ف الماركس

ف  ــلم�ي ــوان المس ــع الإخ ــا م ــعودية تحالفه الس

لمحاربــة  اليمــن،  ي 
�ف والنظــام   ، ف اليمنيــ�ي

ي 
�ف ووظفــت،  اليســارية،  الوطنيــة  الجبهــة 

ــاء  ــن الخطب ــة م ــادات إخواني ــك، قي ســبيل ذل

ي أفغانســتان 
المؤثريــن العائديــن مــن الجهــاد �ف

؛ كالشــيخ  ي
ضــّد الحتــال الشــيوعي الســوفييىت

. ي
ــدا�ف ــد الزن ــد المجي عب

» ي ما بعد »الربيع العر�ب
إعــادة  ي 

�ف رئيســان  ان  متغــري أســهم 

وتنظيــم  الســعودية  ف  بــ�ي العاقــة  ترســيم 

إطــار  ي 
�ف اليمــن،  ي 

�ف ف  المســلم�ي الإخــوان 

ــاف  ــد اختط «، بع ي ــر�ب ــع الع ــات »الربي تداعي

ســام  هــذا »الربيــع« مــن قبــل فصائــل الإ

 ، ف ف الإخــوان المســلم�ي ، وتقاســمه بــ�ي الســياسي

ســام الســياسي  باعتبارهــم العنــوان الأبــرز لاإ

اع طريقاً  ي صناديــق القــرت
ي تــرى �ف

بصيغتــه الــىت

يحظــى بقبــول دوىلي بالوصــول إىل الســلطة، 

ف  المســلم�ي الإخــوان  اتيجية  إســرت لتحقيــق 

ســامية  الإ الخافــة  بإقامــة دولــة  العميقــة 

ممثلــة  رهابيــة،  الإ والتنظيمــات  بالتــدّرج، 

»نسجت السعودية عالقاتها مع تنظيم االإخوان 
اتيجيها  س�ت ي إطار المشهد العام الإ

ي اليمن، �ف
ف �ف المسلم�ي

ي اليمن«
�ف



المرتبطــة  والتنظيمــات  والقاعــدة  بداعــش 

ي 
ي الــدول الىت

بهمــا، تحــت مســميات مختلفــة، �ف

ي ترى 
شــهدت ثــورات عــى أنظمــة الحكم، الــىت

عــان الخافــة  أّن الفرصــة أصبحــت مواتيــة لإ

ــوريا  ــراق وس ــهده الع ــا ش ــو م ــامية، وه س الإ

ــر. ي م
ــيناء �ف ــا وس ــن ليبي ــزاء م وأج

ات؛ التغيــري الــذي  أول هــذه المتغــري

ف إىل  ي مــر بوصــول الإخــوان المســلم�ي
ــّم �ف ت

ــس  ــاند للرئي ــعودية المس ــلطة، ودور الس الس

الســلطة،  عــن  الإخــوان  بإقصــاء  الســي�ي 

ي موقفــاً ســعودياً ثابتــاً ضــّد 
وهــو مــا يعــىف

ــة  ي كاف
ف �ف ــلم�ي ــوان المس ــات الإخ ــة تنظيم كاف

ّ بوضــوح عــن انحياز  ي موقــف عــرب
الســاحات، �ف

. ف ــلم�ي ــوان المس ــّد الإخ ــعودية ض الس

الإخــوان  تحــّولت  ات؛  المتغــري ي 
وثــا�ف

ي اليمــن، بتعزيــز التحالــف مــع 
ف �ف المســلم�ي

دولــة قطــر عــى حســاب تحالــف تاريخــي مــع 

ــاً  ــة تحّدي ــه المملك ــا عّدت ــو م ــعودية، وه الس

انهــا  لهــا، خاّصــة بعــد أزمــة قطــر مــع جري

مــارات والبحريــن، إضافــة  ي الســعودية والإ
�ف

لمــر، بقيادتهــا الجديــدة ممثلــة بالرئيــس 

المريــة،  العســكرية  الســي�ي والمؤسســة 

ف  بــ�ي العاقــة  اتســمت  المحطــة  هــذه  ي 
و�ف

الســعودية وإخــوان اليمــن بعــداٍء ســعودّي 

ــس  ــم ضــّد الرئي ــة بعــد وقوفه ــن، خاّص معَل

ــرّدد  ــح، وت ــد هللا صال ي الراحــل عــىي عب
اليمــىف

صــاح فشــلت  ي حــزب الإ
ــادات �ف ــا أّن قي حينه

ي 
ي عقــد لقــاءات مــع القيــادة الســعودية، الــىت

�ف

ــة  ــس الهيئ ــا رئي ــّدم به ــات تق ــت طلب تجاهل

صــاح، محمــد اليدومــي،  العليــا لحــزب الإ

خــال العــام 2014، بســبب الرفــض الســعودي 

ــن. ــوان اليم ــع إخ ــوارات م ــة ح يّ
ــق لأ المطل

ف عــى صنعــاء،  وبعــد اســتياء الحوثيــ�ي

ي 
�ف �اعهــا  مرجعيــات  الســعودية  أعــادت 

التاريخيــة ضــّد  الحــرب  باســتبدال  اليمــن، 

الشــيوعية، إىل حــرب ضــّد الشــيعية الجعفريــة 

إيــران،  مــن  المدعومــة  يــة،  عرث ي 
ثــىف الإ

وتبّدلــت التحالفــات؛ حيــث أصبــح عــىي عبــد 

 ، ف الحوثيــ�ي جانــب  إىل  خصمــاً  صالــح  هللا 

ات عــى إمكانيــة عــودة الــدفء  وبــدأت مــؤ�ث

ي إطــار 
لعاقــات الســعودية بإخــوان اليمــن، �ف

ــه عــى أســس  ــن وعلي ي اليم
ــراع �ف ــة ال صياغ

ــن داخــل  ــارات م ــة، بعــد اســتعداد تي مذهبي

 ، ف صــاح لحمــل الســاح ضــّد الحوثي�ي حــزب الإ

ــادة  ــف بقي ــذي دول التحال ــف ال ــد القص وتأيي

ف وتيــار  مــارات ضــّد الحوثيــ�ي الســعودية والإ

ــح. ــدهللا صال عب

ف عىل صنعاء أعادت السعودية  »بعد استيالء الحوثي�ي
ي اليمن ضّد إيران«

مرجعيات رصاعها �ف



ــس  ــة الرئي ــد تصفي ــا بع ــورات م ي تط
و�ف

؛ حاولــت المملكــة  ف صالــح عــى أيــدي الحوثيــ�ي

الســعودية إعــادة ترتيــب أوراقهــا مــع الإخــوان 

اســتدعاء  تــّم  اليمــن؛ حيــث  ي 
ف �ف المســلم�ي

محمــد  لاإصــاح،  ي 
اليمــىف التجمــع  زعيــم 

ــع وىلي  ــاء م ــد لق ــاض، وعق ــي، إىل الري اليدوم

ــن ســلمان، ووىلي  ــد ب ــد الســعودي، محم العه

ــار  ي إط
ــد، �ف ــن زاي ــد ب ، محم ي ــىب ــو ظ ــد أب عه

قنــاع الإصــاح بالصطفاف  محاولــة ســعودية لإ

 ، ي
الحــو�ث ومقاتلــة  اليمنيــة  عيــة  الرث إىل 

ف  ــ�ي ــاً ب ــاك تباين ــة أّن هن ي أوســاط يمني
ــرّدد �ف وت

ماراتيــة والســعودية؛ ففــي الوقــت  ؛ الإ ف الرؤيتــ�ي

ــاع الإصــاح  قن ــارات لإ م ــه الإ ــع في ــذي تتطل ال

ي 
تيــار �ف ي يقودهــا 

الــىت بالنضمــام للجهــود 

ــد هللا  ــىي عب ــن ع ــادة اب ي بقي ــعىب ــر الش المؤتم

ــذي  ــارق( ال ــه )ط ــن عّم ــد(، واب ــح )أحم صال

 ، ف تمّكــن مــن الهــروب مــن قبضــة الحوثيــ�ي

ــإّن  ــح، ف ــس صال ــة الرئي ــارك تصفي ــال مع خ

رؤيــة الســعودية كانــت أن ينضــم الإصــاح 

عيــة اليمنيــة، ممثلــة  للقتــال إىل جانــب الرث

بالرئيــس هــادي وعــىي محســن الأحمــر، ومــع 

ذلــك كانــت نتائــج هــذا اللقــاء محــدودة، ربمــا 

؛  ف ي الإخــوان المســلم�ي
بفعــل التأثــري القطــري �ف

صــاح باهتــاً، وربمــا  حيــث ظــّل موقــف الإ

ي 
�ف  ، ف الحوثيــ�ي مــع  التعــاون  ي 

�ف متواطئــاً 

وقــد  معروفــة،  إخوانيــة  براغماتيــة  إطــار 

ــة  ي قضي
ــاح �ف ــي لاإص عام ــاب الإ ــل الخط دّل

ــل أســابيع،  ــة قب ــرة ســقطرى اليمني ــة جزي أزم

مــارات، واتهامهــا  انحيــازات معلنــة ضــّد الإ

اتيجية، بانحيــاز معَلن  ســرت باحتــال الجزيــرة الإ

ــّد  ــل ح ــا، ودون أن يص ــر وتركي ــب قط إىل جان

صــاح عــى الســعودية،  الهجــوم مــن قبــل الإ

ي تمّكنــت مــن إيجــاد صيغــة حــّل مناســبة، 
الــىت

تــّم بموجبهــا إدخال بعــض القوات الســعودية 

ة للجزيــرة. الصغــري



ي السعودية ليست 
الحداثة �ف

جديدة.. هذه هي الحكاية
عاصف الخالدي 

ي
كاتب أرد�ف

الســعودية  العربيــة  المملكــة  تضــم 

ي الفنــون والثقافــة، 
صــوراً مختلفــة وعريقــة �ف

ي التيــارات الفكريــة، رغــم 
إضافــًة إىل التنــوع �ف

الصــورة الطاغيــة لتيــاراٍت دينيــٍة مختلفــة، 

ًة  ســري تحمــل  فيهــا  الحداثــة  قصــة  أّن  إل 

ة وغــري عاديــة، ربمــا أهمهــا احتضــان  مثــري

ف العــرب مطلــع  الســعودية لأبــرز القوميــ�ي

يــن. القــرن العرث

ي تشــكلت 
ورغــم أّن صــورة المملكــة الــىت

ــداث  ــد أح ــاً بع ، خصوص ي ــر�ب ــم الغ ي العال
�ف

ي العالــم 
(، وانعكســت �ف 11 أيلــول )ســبتمرب

ــا الحــركات والجماعــات  ، تطغــى عليه ي العــر�ب

ي دوٍل إســامية 
ســامية، لكــن هــذا، وجــد �ف الإ

ــل؛ مــر وباكســتان. ــة مث ــة مختلف وعربي

ي 
�ف ســعوديون  تركهــا  مختلفــة،  آثــاٌر 

ــض  ــًة إىل بع ي الأدب، إضاف
ي و�ف ــر�ب ــر الع الفك

ــاء  ــا يمكــن إلق ــو م ــة، وه ــازات العلمي نج الإ

للبعــض  مقولــة  ي 
�ف للنظــر  عليــه،  نظــرة 

ت مؤخــراً، وهــي أّن حركــة التحديــث  انتــرث

ي الســعودية ليســت إل )ردة فعــل 
الجديــدة �ف



، خصوصــاً أولئــك  ف الســعودية«: إّن »القوميــ�ي

ســام  الإ ربــط  ورة  بــرف يؤمنــون  الذيــن 

ي الســعودية، 
بالعروبــة، وجــدوا ملجأهــم �ف

ومــن أبرزهــم: شــكيب أرســان، الــذي حاولــت 

ــه،  ــق علي ــ�ي التضيي ــال الفرن ســلطات الحت

ــة  ــه المواطن ي منحت
ــىت ــعودية ال ــأ إىل الس فلج

مــان  ينيــات«. وينقــل ديرت ة خــال العرث مبــا�ث

ي 
الــىت اللحظــة  »منــذ  قولــه:  أرســان  عــن 

ي 
وقفــت فيهــا بــأرض مينــاء جــدة، شــعرت أنـّـىف

ي أرض عربيــة حــرّة غــري خاضعــة 
ي حــّر، �ف عــر�ب

.» ي ــىب لاأجن

ي كتــاب 
أســماء عديــدة أخــرى وردت �ف

مــان، كانــت تحمــل آمــال أرســان نفســها  ديرت

ي الفنون 
»تضّم المملكة صوراً مختلفة وعريقة �ف

ي التيارات الفكرية والدينية«
والثقافة إضافة إىل التنّوع �ف

ــعودي  ــعب الس ــخ الش ــم تاري ــية(، رغ سياس

ي والمتنــوع.
الغــىف

ي أرض لكّل عر�ب
ــة الأوىل،  ــرب العالمي ــاء الح ــد انقض بع

عــام 1918، كانــت المملكــة العربيــة الســعودية 

مــن الــدول العربيــة القليلــة المســتقلة آنــذاك، 

ف بــدأت أفــكار القوميــة العربيــة والبحــث  ي حــ�ي
�ف

ي 
عــن الســتقال وحــّق تقريــر المصــري تظهــر �ف

مواجهــة الســتعمار، فشــّكلت المملكــة حينذاك 

ي بداياتهــم.
ف العــرب �ف موطنــاً للقوميــ�ي

مان،  ، يــورك ديرت ي
يقــول الباحــث الألمــا�ف

ــة  ي المملكــة العربي
ــخ �ف ــة التاري ــه »كتاب ي كتاب

�ف

استقبل الراحل املؤسس عبد العزيز القوميني العرب برتحاب



وثقتــه، منهــم؛ المفكــر والمــؤرخ الســوري 

ــه  ــذي عّينت ــّي ال ، القوم ــزركىي ــن ال ــري الدي خ

لخارجيتهــا،  الســعودية، عــام 1946، وزيــراً 

ــارها  ــون مستش ــوام ليك ــه لأع ــد أن فّوضت بع

للشــؤون الخارجيــة، كمــا تبّنــت الســعودية 

ف الــذي  عربيــاً ســورياً آخــر؛ هــو يوســف ياســ�ي

ي عــدة مناصــب، منهــا وزارة الخارجيــة 
عمــل �ف

ــن  ــة م ــظ وهب ــرى؛ كحاف ــماء أخ ــك، وأس كذل

ــان. ــن لبن ــزة م ــؤاد حم ــر، وف م

المملكــة  تكــن  لــم  مــان؛  ديرت وفــق 

الملــك  عهــد  منــذ  الســعودية،  العربيــة 

المؤّســس، عبــد العزيــز آل ســعود )1876- 

ــة،  ــة عام 1953(، بمعــزٍل عــن الهمــوم العربي

لكّنهــا تحاشــت أيـّـة حــرٍب مــع القــوى العظمى 

، وانشــغلت بالتوّحــد، والبحث  ف ي ذلــك الحــ�ي
�ف

ــتعانت  ــتمرار، فاس ــروات لاس ــادر ث ــن مص ع

ي 
ــاهموا �ف ــتقبلتهم، كي يس ــن اس ــرب الذي بالع

ــة للمملكــة مــن خــال  رســم السياســة الدولي

اتهــم. خرب

ظهور النفط وصعود الثقافة
اســتخراج  بدايــة   1935 العــام  شــهد 

ي كانــت حينهــا آخــذة 
ي المملكــة، الــىت

النفــط �ف

ــد  ي بل
ــاً، �ف ــط دوراً مهم ــب النف ــكل؛ فلع بالتش

شــبه خــاٍل مــن المــوارد، وتحتــّل صحــراء الربع 

الخــاىلي القاحلــة مســاحة واســعة مــن أراضيــه.

العربيــة  المملكــة  تظهــر  وفيمــا 

لــم  كأّن معالمهــا  الســعودية مــن بعيــد، 

ــاف  ــع اكتش ــي إل م ــم الخارج ــح للعال تتض

جــداً،  متنوعــة  فسيفســاء  فــإّن  النفــط، 

أسهم النفط يف ضامن اقتصاد اململكة وتقدمها الرسيع



ــاً أيضــاً، كانــت تمنــح  ــاً وجغرافي ــاً وديني ثقافي

ي  ــر�ب ــراع الع ــري أّن ال ــا، غ ــة صورته المملك

ــام 1967،  ــىت ع ي ح
ــو�ف ــال الصهي ــع الحت م

ي 
ف التحــاد الســوفييىت والحــرب البــاردة بــ�ي

ــدة  ــن ع ــة م ــة الغني ــت الدول ــكا، جعل وأمري

عــام والسياســة الدولية  ي الإ
نــواٍح، ل تظهــر �ف

ــدول  ــان لل ــاح أم ــا مفت ــة إل بوصفه الخارجي

ــذا  ــط، وله ق الأوس ــرث ي ال
ــة �ف ى الاعب ــرب الك

بقــي النفــط وحــده طافيــاً عــى الســطح، 

ــه. ــا تحت ــاً م ُمخفي

الواقــع أّن النشــاطات الفكريــة والثقافية 

الســعودية بــدأت مبكــراً؛ عــى أيــدي جيــل من 

ــدار؛  ــد خازن ــل عاب ــاب، مث ف والكّت ــ�ي الصحفي

الــذي نشــط منــذ نهايــة الخمســينيات مــن 

ــة والشــعر  ي الحداث
ــب �ف ، فكت ي

القــرن المــا�ف

مــن  رآه  مــا  الصحافــة  ي 
�ف وانتقــد  والأدب، 

ــرأة،  ــوق الم ــق بحق ــة تتعل مشــكات مجتمعي

ــي  ــر بالمعــروف والنه ــة الأم ــد »هيئ ــا انتق كم

عــن المنكــر« آنــذاك، وكذلك إبراهيــم النا�؛ 

الســعودية،  الروايــة  رواد  مــن  يعــّد  الــذي 

صاحــب  الجفــري،  هللا  عبــد  إىل  إضافــًة 

التقنيــات القصصيــة المتقدمــة، الــذي ذاع 

ــن  ــبعينيات م ــتينيات والس ــال الس ــه خ صيت

، وتــرأس تحريــر عــدة صحــف  ي
القــرن المــا�ف

ــة. ــاد« و«المدين ــل: »الب ــعودية، مث س

ــا  ــل: ثري ــات مث ولمعــت شــاعرات وأديب

مــن  وأخريــات  بغــدادي،  ومريــم  قابــل، 

ــد  ــعودية بالعدي ــة الس ــن المكتب ي أثري
ــوا�ت الل

مــن الدواويــن الشــعرية.

الدينيــة  الســجالت  إىل  إضافــة 

ي 
�ف مبكــراً  مكانهــا  أخــذت  ي 

الــىت والفكريــة، 

ي إشــارة إىل وجود دولة 
المجتمــع الســعودي، �ف

وشــعب، يمكنهمــا الصعــود برعــة نحــو 

التقــدم المأمــول؛ فقــد اشــتهر مفّكــرون مــن 

ــدل  ــري للج ــي؛ المث ــد هللا القصيم ــال: عب أمث

ف  ــ�ي ــه ب ــه، بمراوحت ي كّل ــى المســتوى العــر�ب ع

ة حياته  لحــاد، ونقــده طــوال ســري الســلفية والإ

لاأنســاق الفكريــة الســائدة عربيــاً، إضافــة 

ظاهــرة  »العــرب  الصيــت  ذائــع  لمؤلَّفــه 

صوتيــة«، الــذي ل�ت مــن النقــد والجــدل 

مــا لقــاه، وبغــّض النظــر عــن الخافــات 

ــاف إىل  ــد أض ــي، فق ــع القصيم ي دارت م
ــىت ال

ي مثــالً جديــداً  المشــهد الســعودي والعــر�ب

ي 
ي الطــرح، والجــدل الممكــن �ف

عــى الجــرأة �ف

ــت. ــة كان ــة فكري ــة قضي أيّ

ي والفكري اللذين 
»لم تفتقر السعودية إىل الجدل الثقا�ف

ي المشهد 
ترافقا بوجود تيارات دينية حجزت مقاعد لها �ف

السعودي«



ولــم تفتقــر المملكــة العربية الســعودية 

المســتمرين،  والفكــري  ي 
الثقــا�ف الجــدل  إىل 

لكّنهمــا ترافقــا كذلــك مــع وجــود تيــارات دينية 

متعــددة ومختلفــة، حجــزت هــي الأخــرى 

ــعودي. ــهد الس ي المش
ــا �ف ــد له مقاع

الحداثة والتيارات الدينية
ي شــؤون 

الســعودي �ف الباحــث  يقــول 

ي 
�ف المشــوح،  خالــد  ســامية،  الإ الحــركات 

ي المملكــة العربيــة 
كتابــه »التيــارات الدينيــة �ف

ــلفية  ــة، والس ــلفية العلمي ــعودية«: »الس الس

ــة  ــون، وجماع ــة، والروري ــة، والجامي الحركي

اً؛  ــري ــون، وأخ ، والعراني ف ــلم�ي ــوان المس الإخ

ــة  ــارات ديني ــا تي ــة، جميعه ــلفية الجهادي الس

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ي 
�ف تشــكلت 

ــة  ــدارس الديني ــت الم ــة؛ فكان ــباب مختلف لأس

مركــزاً  يــف  الرث النبــوي  المســجد  حــول 

للســلفية بأشــكالها المختلفــة، منــذ أربعينيــات 

.» ي
القــرن المــا�ف

هــذه  »معظــم  المشــوح:  ويضيــف 

التيــارات، شــكلت امتــداداً للســلفية؛ حيــث 

تخلــو الســعودية مــن أحــزاب حركيــة سياســية، 

ف تيــارات  لكنهــا تمــوج بنقاشــات و�اعــات بــ�ي

ــد  ي بل
ــك �ف ــهد«، وذل ــيد المش ــاول أن تتس تح

ســامي وفيــه مكــة  يعــّد قلــب العالــم الإ

ح  يــرث حيــث  ؛  ف المســلم�ي قبلــة  المكرمــة، 

ي 
المؤلــف كذلــك ارتبــاط ظهــور الإخــوان �ف

الســعودية بصعودهــم نهايــة الســتينيات، 

ومجــيء بعضهــم مــن أقطــار عربيــة مختلفــة 

شــخصيات  ظهــرت  كمــا  هنــاك،  ليعملــوا 

ــاز  ــن ب ، واب ف ــ�ي ــن عثيم ؛ كاب ف ــامي�ي ــيوخ إس ش

ي المجتمــع 
فيمــا بعــد، أثّــروا دينيــاً، وبقــوة، �ف

الســعودي.

ــة  ف الســلفية الجامي ــ�ي ويربــط الباحــث ب

ي مطلــع 
ي أفغانســتان، �ف

والجهــاد العالمــي �ف

، ومــن ثــم انتشــار  ي
ثمانينيــات القــرن المــا�ف

الســلفية الجهاديــة بســبب ظهــور تنظيــم 

ــدة. القاع

ومــن زاويــة أخــرى؛ شــهدت الســعودية 

ي 
حــراكاً ثقافيــاً مهمــاً بعــد مرحلــة الــرواد �ف

الســتينيات، كمــا أّن عقــد الســبعينيات كان 

ــري. ــجال فك ــد س عق

 ، ي ويشــري رئيــس نــادي الريــاض الأد�ب

الكاتــب ســعيد الحيــدري، إىل نشــأة النــوادي 

ي الســعودية، فيقــول: »بدايــة عــام 
الأدبيــة �ف

ــار بفكــرة  ــاء الكب 1975 تقــدم عــدد مــن الأدب

ــب إىل  ــّدم الطل ــة، وُق ــة الأدبي ــاء الأندي إنش

الأمــري فيصــل بــن فهــد، وبالتــاىلي لقيــت 

كل  مــن  فطلــب  وموافقــة،  قبــولً  الفكــرة 

نشــاء  ي المملكــة تقديــم طلــب لإ
منطقــة �ف

ــام  ــة ع ــواة الأندي ــا، فأنشــئت ن ي فيه ــاٍد أد�ب ن

ــورة،  ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم ي مك
1975؛ �ف

وجــازان، والريــاض، وعــدد منهــا مــا يــزال 

ــوم«. ــىت الي ح



ويؤكــد الحيــدري، مــن خــال تقريــٍر 

لصحيفــة »الــرأي« الكويتيــة، بتاريــخ 10 آب 

ــة  ــاط الأندي ــام 2014؛ أّن »نش ــطس( الع )أغس

ــة  ــة رعاي اف رئاس ــت إ�ث ــور تح ــتمّر بالتط اس

ي منظومتــه 
الشــباب، حــىت دخلــت المــرأة �ف

ــام 2000«. ــد ع بع

فت هــذه الأنديــة بإصــدار  وقــد تمــري

ي ضمــت 
ــىت ــد مــن الكتــب والمجــات ال العدي

ــك  ــر ذل ــا تظه ــا، كم ــا وباحثيه ــال أدبائه أعم

عــى  الســعودية،  الرقميــة  المكتبــة  أظهــر 

موقعهــا الرســمي.

جوانــب مختلفــة تفتــح الباب عى ســؤال 

ي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــا 
الحداثــة �ف

ــاءة أحــداث  ــه مــن اختفــاء تحــت عب آلــت إلي

. مختلفة

الحداثــة  »حكايــة  المثــري  كتابــه  ي 
و�ف

النقــاد  كبــار  أحــد  يقــول  الســعودية«؛  ي 
�ف

نظريــة  رواد  وأحــد  والعــرب،  ف  الســعودي�ي

، عبــد هللا الغذامــي:  ي ي العــر�ب
النقــد الثقــا�ف

إّن »المحافظــة ســمة عربيــة عمومــاً وإســاميٌة 

ي الســعودية جوهــر 
خصوصــاً، والعــرب رأوا �ف

عــى  بالعثــور  يفكــروا  ولــم  المحافظــة، 

الحداثــة فيهــا«.

ويضيــف الغذامــي »إّن بعــض دعــاِة 

الحداثــة بذلــوا جهــاداً مقدســاً حــىت ل يتحــول 

ــك، ل  ــة، لذل ــعودي إىل الحداث ــع الس المجتم

ــذا  ي ه
ــة �ف ــة خاص ــة حكاي ــن أّن للحداث ــّد م ب

ــد«. البل

انكمــاش  ة  فــرت الســعودية  شــهدت 

المــ�ي  الحــرم  حادثــة  أعقبــت  اجتماعــي 

يرى الغذامي أّن للحداثة حكاية خاصة يف السعودية



ة  ، عــام 1979، وبعدها بعرث ي وجهيمــان العتيــىب

أعــوام تقريبــاً؛ ظهــر الشــيخ ســعيد الغامــدي، 

ــجيل  ــة التس ط ــور أ�ث ــة ظه ــن بداي ــذي دّش ال

ف شــباب  ات الدينيــة، وانتشــارها بــ�ي والمحــا�ف

ي الســعودية، وقــد وصفــه 
ــة �ف الصحــوة الديني

ــدي،  ــاً: »وصــف الغام ــه قائ ي كتاب
ــي �ف الغذام

يطــه الأول، أّي شــخص يتحــدث عــن  ي �ث
�ف

ــول  ــه رس ــدٍع، وأنّ ــه م ــدم؛ بأنّ ــة والتق الحداث

.» ف ، أو حاخــام التنويريــ�ي ف الحداثيــ�ي

ومــا  المرحلــة،  هــذه  تمنــع  ولــم 

ــد  ي بع
ــوفييىت ــاد الس ــقوط التح ــن س ــا م تاه

مــن  الأوىل،  الخليــج  وحــرب  أفغانســتان، 

ــبعينيات  ــن الس ــدة م ــة الممت ــّد الحقب أن تع

وحــىت التســعينيات، حقبــة غنيــة، خاصــة 

أنتجــت روايــات  النســوي؛ حيــث  الأدب  ي 
�ف

فت بالجــرأة والخــوض 
ّ ــري نســائية ســعودية، تم

ــة، فاشــتهرت  ــة المختلف ــا الجتماعي ي القضاي
�ف

ليــى  أمثــال:  مــن  ســعوديات،  روائيــات 

ي براويتهــا »الفــردوس اليبــاب«، ونــورة 
الجهــىف

الغامــدي بروايــة »البوصلــة«، ورجــاء الصانــع 

صاحبــة روايــة »بنــات الريــاض«.

التنويريــون؛  »العرانيــون«  وظهــر 

التصــال  وســائل  تطــور  اســتغّلوا  الذيــن 

بدايــة  منــذ  أفكارهــم  وا  لينــرث نــت  نرت والإ

ي كتابــه آنــف الذكــر: 
الألفيــة، يقــول المشــوح �ف

ــه وعــدم ظهــور  ــة منتمي ــار رغــم قل هــو »تي

منظومــة أفــكار واضحــة لهــم، غــري أنّهــم 

انتقــدوا المواقــف الســعودية الرافضة لتدريس 

ي 
الفلســفة، وشــجعوا مراجعــة الخطــاب الديــىف

الســائد، ويعتــرب منصــور الطريفــي أحــد رواد 

ــار«. ــذا التي ه

ول يخفى أّن المملكة العربية الســعودية 

ــة  ــة مهّم ــة وقانوني ات اجتماعي ــري شــهدت تغي

ي 
بعــد العــام 2000، وصلــت ذروتهــا، أو تــكاد، �ف

ــا عــى معظــم  هــذا العــام )2018(؛ بانفتاحه

والحداثيــة  والجتماعيــة  الفكريــة  التيــارات 

ي المملكــة مســتقباً، خصوصــاً أّن معظــم 
�ف

ــدم  ــياق ل يخ ي س
ــاءت �ف ات ج ــري ــذه التغي ه

ي 
ديــىف تيــار  يدعمهــا  متشــّددة  أفــكار  أيّــة 

محــّدد، وذلــك أيضــاً، ضمــن ظــروف المملكــة 

ي الحفــاظ عــى أبــرز 
ي ســاعدت �ف

الداخليــة الــىت

ســمة للمجتمــع الســعودي وهــي المحافظــة، 

المجتمــع  وهــي ســمة مطلوبــة مــن هــذا 

ــامياً. ــاً وإس ــه، عربي ــة من ومتوقع

تحديث ومستقبل
التأسيســية  المملكــة  رّكــزت سياســات 

ي أّي �اع مــن أجــل بناء 
عــى عــدم الدخــول �ف

المملكــة، وكانــت خطــة الملك المؤســس، عبد 

ي بمــّد أنابيــب النفــط 
العزيــز آل ســعود، تقــىف

 ، ي
، غــري أّن الحتــال الصهيــو�ف ف حــىت فلســط�ي

المدعــوم أمميــاً، أفســد هــذه الخطــة.

ي تحديــات 
واليــوم، تدخــل المملكــة �ف

اجتماعيــة وسياســية مختلفــة، أساســها التغيري 



الجتماعــي والتحديــث، ومواجهــة الأخطــار 

ي دول »الربيع 
الخارجيــة بعــد انعــدام الأمــن �ف

«، وتغــول قــوى غــري واعيــة بمصالــح  ي العــر�ب

العــرب، مثلمــا تفعــل إيــران.

ــة  لقــد شــهدت الســعودية قفــزة حداثي

ي شــىت المجــالت؛ ففــي مجــال التعليــم؛ 
�ف

ي 
ف للتعليــم �ف ف الســعودي�ي يبلــغ عــدد المبتعثــ�ي

يــن ألــف  الخــارج، اليــوم، أكــرث مــن مئــة وعرث

ــز  ــن مراك ــد م ــعودية العدي ي الس
ــث، و�ف مبتع

الأبحــاث الفكريــة والعلميــة، أشــهرها تلــك 

ول  ــرت ــد للب ــك فه ــا جامعــة »المل ي تضّمه
ــىت ال

ــادن« والمع

ي 
�ف أمــا  ســعود«،  »الملــك  وجامعــة 

مجــال الزراعــة والصناعــة؛ فتتجــه المملكــة إىل 

تطويرهمــا عــى أراضيهــا، فالحديــث متــداول 

اليــوم، عــن عــدم العتمــاد عــى النفــط 

الضخمــة  الســتثمارات  وتطويــر  وحــده، 

لصالــح المملكــة والــدول العربيــة مــن حولهــا، 

عــان  وع »نيــوم«: الــذي تــم الإ بحســب مــرث

. ي
يــن الأول )أكتوبــر( المــا�ف ي ترث

عنــه �ف

وتجــاوزت  أشــواطاً،  المملكــة  قطعــت 

ي مجــال 
ة، منــذ العــام 2017، �ف مصاعــب كبــري

رهــاب مــن جهــة، ومنــح حقوٍق أوســع  محاربــة الإ

ي 
للمــرأة الســعودية، والحــّد مــن أّي تشــّدٍد �ف

المجــال العــام للمجتمــع الســعودي، إضافــة إىل 

. تطويــر نظــام المملكــة القتصــادي والســياسي

ي ضّمــت، 
هــذه هــي الســعودية؛ الــىت

بجســدها المعقــد، الممتــّد بصحاريــه وبحــره 

ي  اء، مــا يطمــح إليه أّي بلــد عر�ب وجبالــه الخــرف

إســامي؛ مــن تنــّوع وتيــاراٍت سياســية ودينيــة 

ف المحافظــة والحداثــة،  وفكريــة، وراوحــت بــ�ي

ــة  ــا مرجعي ــكة بصورتهــا الأساســية؛ بأنّه متمّس

ــول  ــا يق ــة، وكم ــة والمدين ــّم مك ــامية تض إس

ي كتابــه: »مهمــا ظــّن 
عبــد هللا الغذامــي �ف

ــة،  ــم تدخــل الحداث البعــض أّن الســعودية ل

 ، أو حــاول آخــرون الجــزم بهــذا، فإنّهــا تتغــري

ف تبّنــت الدولــة  فقــد عاشــت ثــورة مبكــرة حــ�ي

للديــن  البــدوي  مجتمعهــا  تصــور  الأوىل 

ــًة  ــري مدفوع ــوم تتغ ــي الي ــا ه ــاة، وه والحي

ــة«. ــي الحداث بوع



ي 
خوان المسلمون �ف الإ

السعودية.. هكذا سعى البنا 
اق الدولة الوليدة لخ�ت

كان مبــدأ حســن البنــا الــذي وضعــه 

أمــام عينيــه منــذ اللحظة الأوىل؛ هو أســتاذية 

ــيس  ــه لتأس ــدأه بدعوت ــاً ب ــم، كان هدف العال

ــم  ــة، ث ــم الأ�ة الإخواني ، ث ي
ــوا�ف ــرد الإخ الف

اتبية  ، معتقــداً أّن تلــك الرت ي
المجتمــع الإخــوا�ف

ســوف تنتهــي بســيطرته عــى مقاليــد الأمــور، 

مفاصــل  ي 
�ف جّندهــم  مــن  يتوغــل  عندمــا 

المجتمــع، وهــي صــورة لــم تكــن حكــراً عــى 

دعــوى  كانــت  لكنهــا  مــر،  ي 
�ف المجتمــع 

ي جميــع الأمصــار 
هــا �ف عالميــة ســعى لنرث

المجتمعــات  إىل  رســل  بإيفــاد  الأخــرى، 

العربيــة مــن حولــه بشــكل خــاص، أو تجنيــد 

وفودهــم  عنــد  المجتمعــات  تلــك  أبنــاء 

ي 
ي مــر، أو بالهجــرة الإجباريــة الــىت

للدراســة �ف

مــّر بهــا قــادة »الإخــوان«؛ عقــب صدامهــم 

ي مــر، أوائــل 
مــع نظــام الحكــم النــا�ي �ف

ي 
، والــىت ي

الخمســينيات مــن القــرن المــا�ف

نتــج عنهــا فــرار عبــد البديــع صقــر إىل قطــر، 

سامح فايز  
صحفي مري 



وآخريــن  الســعودية،  إىل  القطــان  ومنــاع 

ف  ســاع�ي عديــدة،  وأجنبيــة  عربيــة  دول  إىل 

الــدوىلي  التنظيــم  لبنــات  أوىل  لتأســيس 

لجماعــة الإخــوان.

ي السعودية
ي �ف

التواجد االإخوا�ف
ســعى  ي 

الــىت الــدول  تلــك  رأس  عــى 

المملكــة  كانــت  فيهــا؛  للتوغــل  »الإخــوان« 

العربيــة الســعودية؛ لمــا تمثلــه مــن قيمــة 

ولأن   ، ف المســلم�ي نفــوس  ي 
�ف ة  كبــري دينيــة 

ــيتبعها  ــا س ــر فيه ــد الأم ــى مقالي ــيطرة ع الس

بالتــاىلي الســيطرة عــى جميــع الأمصــار العربية 

المســلمة.

ورغــم محــاولت البعــض نفــي وجــود 

ــي، إل أّن  ــكل تنظيم ــة بش ي المملك
ــوان �ف الإخ

ــود  ــارت إىل وج ــدة أش ــات عدي ــواهد وكتاب ش

مؤســس  عهــد  منــذ  المملكــة  ي 
�ف ي 

إخــوا�ف

ي 
ــذي أورد �ف ــا، ال ــن البن ــة الأول، حس الجماع

ــات  ــة«، عــن بداي ــه، »الدعــوة والداعي مذكرات

ــيخ  ــة الش ــة؛ »فضيل ــل بالمملك ــه للتوغ توجه

ــن  ــك اب ــة المل ــار جال ــة، مستش ــظ وهب حاف

آل ســعود، حــرف إىل القاهــرة رجــاء انتــداب 

إىل  المعــارف  وزارة  مــن  ف  المدرســ�ي بعــض 

ي معاهدهــا 
الحجــاز، ليقومــوا بالتدريــس �ف

وهبــة  حافــظ  الشــيخ  واتصــل  الناشــئة، 

ي 
�ف لتســاعده  ف  المســلم�ي الشــبان  بجمعيــة 

»كان مبدأ حسن البنا الذي وضعه أمام عينيه منذ 
اللحظة االأوىل؛ هو أستاذية العالم وكانت السعودية 

عىل رأس أولوياته«

السعودية عىل رأس الدول التي سعوا للتوغل فيها ملا متثله من قيمة دينية كبرية للمسلمني



ي الســيد محــّب  ، فاتصــل �ب ف اختيــار المدرســ�ي

ــأن،  ــذا الش ي ه
ي �ف

ــىف ــب، وحدث ــن الخطي الدي

ي بعــد ذلــك الخطاب 
فوافقــت مبدئيــاً، وجــاء�ف

التــاىلي مــن الدكتــور يحــىي الدرديــري، المراقب 

ي 
يــن الثــا�ف العــام للجمعيــة، بتاريــخ 6 ترث

( 1928: »هــذا ونرجوكــم التفضــل  )نوفمــرب

بالحضــور يــوم الخميــس المقبــل، وذلــك 

ــتاذ  ــة، الأس ــب الفضيل ة صاح ــرف ــة ح لمقابل

ــن  ــك اب ــة المل ــار جال ــة، مستش ــظ وهب حاف

وط  آل ســعود، لاتفــاق معــه عــى الســفر و�ث

الســعودي  المعهــد  ي 
�ف للتدريــس  الخدمــة 

أهــم  وكان  التقينــا،  الموعــد  ي 
و�ف بمكــة«، 

ــه أمــام الشــيخ حافــظ أل أكــون  ط وضعت �ث

موظفــاً يتلقــى مجــرد تعليمــات لتنفيذهــا، بــل 

ــا  ــرة يعمــل عــى أن تجــد مجاله صاحــب فك

ي دولــة ناشــئة هــي أمــل مــن آمــال 
الصالــح �ف

العمــل  وشــعارها   ، ف والمســلم�ي ســام  الإ

ة  ســري وتحــري  رســوله  وســّنة  هللا  بكتــاب 

الســلف الصالــح«.

ي 
حلم تأسيس شعبة االإخوان �ف

المملكة
البنــا  ســفر  وع  مــرث تعــرث  ورغــم 

ــة،  وقراطي ــس بالمملكــة؛ لأســباب بري للتدري

لاإخــوان  شــعب  تأســيس  حلــم  أّن  إل 

ــه  ــت زيارت ــراوده، حــىت كان ــة ظــل ي بالمملك

مــؤرخ  ويشــري   .1936 عــام  للحــج  الأوىل 

ــه  ي كتاب
ــم، �ف ــد الحلي ــود عب ــوان، محم الإخ

صنعــت  أحــداث  المســلمون  »الإخــوان 

قــد  المرشــد  »الأســتاذ  أّن  إىل  التاريــخ«، 

كاشــفنا بــأّن فكــرة الهجــرة بالدعــوة إىل بلــد 

ــرب  ــون أق ــامية، يك س ــاد الإ ــن الب ــر م آخ

التقى البنا بامللك عبد العزيز يف رحلته تلك إىل الحج



ســام مــن مــر، قــد ســيطرت عــى  إىل الإ

ه ومــاأت نفســه«. تفكــري

نايــف  الســعودي،  الباحــث  ويصــف 

ي كتابــه »موســوعة حــركات 
محمــد العســاكر، �ف

حيب الســعودي  «، مدى الرت ســام الســياسي الإ

ــد  ي موســم الحــج«، فق
ــا �ف ــارة حســن البن بزي

ــد  ى الجرائ ــرب ــرى«، ك ــدة »أم الق ت جري ــرث ن

ــه،  ــا وصحب ــام البن م ــة بالإ ــعودية، مرّحب الس

تحــت عنــوان »عــى الرحــب والســعة«، تقــول: 

ي أقلــت 
»وصــل عــى الباخــرة )كوثــر( الــىت

ــري  ف كث ــ�ي الفــوج الأخــري مــن الحجــاج المري

مــة، لــم  مــن الشــخصيات المريــة المحرت

ــد  ــم إل بع ــرف إليه ــروف بالتع ــعفنا الظ تس

ــر منهــم؛  ــا نذك ، وإنّ ي
صــدور العــدد المــا�ف

ــا، المرشــد  ــري حســن أفنــدي البن الأســتاذ الكب

.» ف ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــام لجمعي الع

ــف الباحــث  ــة أخــرى؛ يضي ــن ناحي وم

ــاروق »أعــّدت العــدة  ــك ف ــأّن نظــام المل ب

ــب  ــى أن تنس ــعودية، ع ي الس
ــا �ف ــل البن لقت

، لكــّن الحكومة  ف الجريمــة إىل بعــض اليمنيــ�ي

فأنزلــت  ذلــك  استشــعرت  الســعودية 

المرشــد العــام ضيفــاً عليهــا، وأحاطــت 

مقــره بحراســة شــديدة وقدمــت إليــه ســيارة 

ــداء  ــع العت ــلح لمن ــدي مس ــا جن ــة به خاص

ــه«. علي

الخيانة والغدر
ي كتابــه »لكــّن هــذا 

ويضيــف العســاكر �ف

الرجــل )البنــا( اســتمطى الخيانــة والغــدر، 

فقــد طلــب مــن الملــك عبــد العزيــز أن يفتــح 

ــب  ــس الثاق ــر المؤس ــن نظ ــه، لك ــاً لفرقت فرع

ــدأ العمــل �اً،  ــه إل أن ب ــا كان من منعــه، فم

ي 
ــه �ف ــة، وتبع ــة خفي ي مك

ــه �ف ف ل ــ�ي ــح فرع وافتت

ــتقدمتهم  ــن اس ــه مم ــات أصحاب ــذه الخيان ه

المملكــة للعمــل فيهــا والعيــش دون التجنيــد 

، ولكنهــم فعلــوا كمــا فعــل  والعمــل الســياسي

ــدهم«. مرش

وأورد القصــة أيضــاً عبــد هللا بــن بجــاد 

ي 
ــاب »الإخــوان المســلمون �ف ي كت

، �ف ي ــىب العتي

ــام )1936(؛  ــذا الع ي ه
ــه �ف ــج«: »ولعل الخلي

ف حســن البنــا والملــك  كان اللقــاء الشــهري بــ�ي

البنــا  فيــه  طلــب  والــذي  العزيــز،  عبــد 

ي 
ف �ف إنشــاء فــرع لجماعــة الإخــوان المســلم�ي

الســعودية، فــكان جــواب الملك عبــد العزيز 

الطلــب  رفــض  ف  حــ�ي وديبلوماســياً  ذكيــاً 

وع سفر البنا للتدريس بالسعودية؛  »رغم تع�ش م�ش
وقراطية، إال أّن حلم تأسيس شعب لالإخوان  الأسباب ب�ي

بالمملكة ظّل يراوده«



قائــاً للبنــا: »كلنــا إخــوان مســلمون«، وأورد 

تلــك القصــة بالتفاصيــل نفســها الباحــث 

ي كتابــه »تحــولت الإخــوان 
حســام تمــام، �ف

.» ف ــلم�ي المس

لقاء البنا بالملك عبد العزيز
ي 

التقــى البنــا بالملــك عبــد العزيــز �ف

رحلتــه تلــك إىل الحــج، وأورد تفاصيــل اللقــاء 

ي كتــاب »الإخــوان 
محمــود عبــد الحليــم، �ف

المســلمون أحــداث صنعــت التاريــخ«: »اعتــاد 

ــو كل  ــعود أن يدع ــز آل س ــد العزي ــك عب المل

ف الذيــن يفــدون لأداء  عــام كبــار المســلم�ي

المكرمــة  بمكــة  مؤتمــر  إىل  الحــج  فريضــة 

ف  ــاً لهــم، وليتدارســوا أحــوال المســلم�ي تكريم

ي العالــم، وطبعــاً لــم توجــه إلينــا دعــوة 
�ف

ــت  ــال: علم ــاج، ق ــة الحج ــن عام ــا م باعتبارن

بموعــد هــذا المؤتمــر وبمكانــه الــذي ســينعقد 

المائــة  والإخــوان  نفــ�ي  فأعــددت  فيــه، 

ي هيئــة موحــدة؛ هــي الجلبــاب الأبيــض، 
�ف

ــدد  ــد المح ي الموع
ــاء ...، و�ف ــة البيض والطاقي

ي 
فوجــئ القــوم المجتمعــون بمئــة رجــل �ف

هــذه الهيئــة يخطــون خطــوة واحــدة، يتوســط 

المرشــد  هــو  رجــل  منهــم  الأول  الصــف 

ــات«،  اً لالتف ــري ــاً مث ــكان هــذا حدث العــام، ف

ثــم يضيــف البنــا: »فطلبــت الكلمــة واعتليــت 

ــت أطــول كلمــة  المنصــة، وارتجلــت كلمــة كان

ي أيقظــت 
ألقيــت، وكانــت الكلمــة الوحيــدة الــىت

فت  واهــرت عجــاب،  بالإ وقوبلــت  يــن  الحا�ف

ي حــىت 
ــا كــدت أنهــي كلمــىت ــا المشــاعر، وم له

ــّد  ي وتش
ــىف ــود تعانق ــع الوف ــىي جمي ــت ع أقبل

 ، ــب التعــرف إىلي ي وتطل
ــدي، وتعاهــد�ف عــى ي

ي 
ــىت ــرة ال ــا للفك ــح قلوبه ــي، وتفت ــن مع وإىل َم

.» ي
ــىت ــا كلم تضمنته

وأفــاد البنــا وجماعتــه مــن محــاولت 

العربيــة  المملكــة  بدأتهــا  ي 
الــىت صــاح  الإ

بالدولــة  للنهضــة  مســاعيها  ي 
�ف الســعودية 

حــركات  جميــع  عــى  وانفتاحهــا  الوليــدة، 

ي المنطقــة العربية، 
ي �ف

تجديــد الخطــاب الديــىف

غــري أّن البنــا كانــت لــه مــآرب أخــرى مــن ذلــك 

التوغــل، الــذي أصبــح قائــداً لــه بشــكل أكــرب 

تنظيمــاً، المــري منــاع القطــان، فيمــا بعــد، 

ــى  ــة ع ــفره إىل المملك ــرة وس ــه للقاه ــر ترك إث

ــام  ــع نظ ــت م ي حدث
ــىت ــات ال ــة الصدام خلفي

حكــم الزعيــم الراحــل، جمــال عبــد النــا�، 

ي 
�ف التنظيــم  قيــادات  أحــد  القطــان  وكان 

المنوفيــة بمــر قبــل أن يهاجــر إىل الســعودية 

ي عــدة مراجــع بأنّه الأب 
عــام 1953، وُوصــف �ف

ي المملكــة، 
الروحــي وأهــم قيــادات الإخــوان �ف

ــام  ــة الإخــوان ق ــن جماع ــه أول مــري م وأن

ــوة  ي دع
ف �ف ــعودي�ي ف س ــ�ي ــد مواطن ــاً بتجني عملي

ــوان. الإخ



خوان المسلمون  كيف سعى الإ
ي 

اق منظومة التعليم �ف لخ�ت
السعودية؟

ــروت  ــل ث ــد«، ينق ــه »ّ� المعب ي كتاب
�ف

أحمــد  ي 
الإخــوا�ف القيــادي  عــن  الخربــاوي، 

، قولــه: »كانــت دولــة آل ســعود  أبــو غــاىلي

ــا، وكان يعّدهــا  ي ذهــن حســن البن
شــاخصة �ف

ســامية،  وفــة« لدولــة الخافــة الإ الدولــة »الرب

ي كان يــرى نفســه مــن خالهــا خليفــة 
الــىت

.» ف للمســلم�ي

البنــا  لتصــال  الأوىل  اللحظــة  ومنــذ 

ــعى  ــو يس ــعودية، وه ــة الس ــة العربي بالمملك

لتحقيــق ذلــك الحلــم، وبــدأ مســاعي التنفيــذ 

ــعائر  ــة ش قام ــنوية لإ ــه الس ــال زيارات ــن خ م

ي بدأهــا بحجتــه الأوىل عــام 1936، 
الحــج، الــىت

ورغــم رفــض الملــك عبــد العزيــز طلــب البنــا 

ــه  ــة إل أنّ ــوان بالمملك ــات لاإخ ــة تجمع بإقام

ــا �اً. ــى تنفيذه ــل ع عم

سامح فايز  
صحفي مري 



ــذي  ــف ال ــذا التحري ــن ه ــة م ــر أمثل دون ذك

ــدام  ــان بإع ــت اللج ــب، وأوص ــه الكت تضمنت

ــاً،  ــدرت بـــ 42 كتاب ي ق
ــىت ــة، ال ــب المحرَّف الكت

واســتبعاد 40 كتابــاً، رأت اللجنــة أنهــا أكــرب مــن 

ــة. ــل الطلب عق

حــادث حــرق الكتــب أحــدث جــدلً 

ــع  ــه الجمي ــري، وانتب ــارع الم ي الش
اً �ف ــري كب

عــى  الإخــوان  جماعــة  ســيطرة  لمســألة 

؛  ــم الأســاسي ات مــن مــدارس التعلي العــرث

فبعــد قيــام ثــورة 30 حزيــران )يونيــو( 2013؛ 

التابعــة  الخاصــة  المــدارس  حــر  تــّم 

؛ لوضعهــا تحت  ف لجماعــة الإخــوان المســلم�ي

والتعليــم،  بيــة  الرت وزارة  وإدارة  التحفــظ 

ــت تســميته  ــف تّم ي مل
ــدارس �ف وأدرجــت الم

بمــدارس 30 يونيــو، وأّكــدت التريحــات أّن 

المــدارس المتحفــظ عليهــا بلــغ عددهــا 104 

ــة. مدرس

اق التعليــم كان الوســيلة الأضمــن  واخــرت

ي جميــع الــدول 
ي اتبعهــا تنظيــم الإخــوان �ف

الــىت

ي انتــرث فيهــا، ســاعياً لفــرض 
العربيــة الــىت

الــدول  تلــك  رأس  وعــى  عليهــا،  ســيطرته 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

ي 
، �ف ي وذكــر عبــد هللا بــن بجــاد العتيــىب

ي الخليــج«، 
كتــاب »الإخــوان المســلمون �ف

ي 
اهتمــام البنــا بإنشــاء شــعب للجماعــة �ف

ي هــذا العــام 
المملكــة، قائــاً: »ولعّلــه �ف

حســن  ف  بــ�ي الشــهري  اللقــاء  كان  )1936(؛ 

ــب  ــذي طل ــز، وال ــد العزي ــك عب ــا والمل البن

فيــه البنــا إنشــاء فــرع لجماعــة الإخــوان 

جــواب  فــكان  الســعودية،  ي 
�ف ف  المســلم�ي

ف  الملــك عبــد العزيــز ذكيــاً وديبلوماســياً حــ�ي

إخــوان  للبنا:«كلنــا  قائــاً  الطلــب  رفــض 

مســملون«.

اق منظومة  التعليم واخ�ت
الدولة

ــل(  ــان )أبري ــن نيس ــادس م ــاح الس صب

بيــة والتعليــم  2015؛ ذهــب وفــد مــن وزارة الرت

ي القاهــرة، إىل واحــدة مــن المــدارس التابعــة 
�ف

ي أقــرّت 
لجماعــة الإخــوان، لحــرق الكتــب الــىت

ــم  ــة والتعلي بي ــكلتها وزارة الرت ــان ش ــاث لج ث

الفكــر  أنهــا محرفــة، وتنــرث  التــواىلي  عــى 

المتطــرف، واكتفــت اللجــان لتأكيــد صحــة 

يملكهــا صهــر  المدرســة  أّن  بذكــر  التقريــر 

ي عصــام العريــان، ويديرهــا 
القيــادي الإخــوا�ف

وج مــن قريبة للقيــادي حلمــي الجزر،  ف آخــر مــرت

ي فكر 
»يعت�ب التعليم والسيطرة عليه جزءاً أصيالً �ف

سالم السياىسي عموماً، وجماعة االإخوان عىل  جماعات االإ
وجه الخصوص«



: كانت دولة آل سعود  ي
»الخرباوي نقالً عن قيادي إخوا�ف

وفة« لدولة  ي ذهن البنا، باعتبارها الدولة »ال�ب
شاخصة �ف

سالمية« الخالفة االإ

حسن البنا معلماً بالمملكة

ــوة  ــه »الدع ي مذكرات
ــا �ف ــن البن أورد حس

والداعيــة«، قصــة دعوتــه للتدريــس بالمملكــة 

ــة الشــيخ  ــاً: »فضيل ــة الســعودية، قائ العربي

حافــظ وهبــة، مستشــار جالــة الملــك ابــن آل 

ســعود حــرف إىل القاهــرة رجــاء انتــداب بعض 

ف مــن وزارة المعــارف إىل الحجــاز،  المدرســ�ي

ي معاهدهــا الناشــئة، 
ليقومــوا بالتدريــس �ف

واتصــل الشــيخ حافــظ وهبــة بجمعية الشــبان 

 ، ف ي اختيــار المدرســ�ي
ف لتســاعده �ف المســلم�ي

ــب،  ــن الخطي ــّب الدي ــيد مح ي الس ــل �ب فاتص

ــاً«. ــت مبدئي ي هــذا الشــأن، فوافق
ي �ف

ــىف وحّدث

ورغــم أّن المســألة لــم تتــم بســبب 

وقراطيــة منعــت ســفر البنــا إل أّن  إجــراءات بري

اق منظومــة التعليــم  ي اخــرت
حلــم الجماعــة �ف

بالمملكــة لــم ينقطــع، وعــاد التفكــري فيــه 

مــن جديــد مــع خــروج منــاع القطــان مــن 

القاهــرة متوجهــاً إىل الســعودية؛ هربــاً مــن 

تتبــع النظــام المــري لبقايــا جماعــة الإخــوان 

ــرة. بالقاه

التنظيــم  قيــادات  أحــد  القطــان  كان 

إىل  يهاجــر  أن  قبــل  بمــر،  المنوفيــة  ي 
�ف

عــدة  ي 
�ف ووصــف   ،1953 عــام  الســعودية، 

ــادات  ــم قي ــي، وأه ــه الأب الروح ــع بأن مراج

ــن  ــري م ــه أول م ــة، وأن ي المملك
ــوان �ف الإخ

ف  جماعــة الإخــوان قــام عمليــاً بتجنيــد مواطنــ�ي

ي دعــوة الإخــوان.
ف �ف ســعودي�ي

ــة  ــام 1953، إىل المملك ــر، ع ــادر م غ

ي مدارســها 
العربيــة الســعودية، للتدريــس �ف

انتقــل  عــام 1958؛ حيــث  إىل  ومعاهدهــا، 

ثــم  بالريــاض،  يعــة  بكليــة الرث للتدريــس 

ــات  ــراً للدراس ــم مدي ــة، ث ــة العربي ــة اللغ كلي

مــام محمــد بــن ســعود  العليــا بجامعــة الإ

ي مجلــس 
ســامية، إضافــة إىل عضويتــه �ف الإ

لكليــة  العلميــة  اللجنــة  الجامعــة، ورئاســة 

ــة  ــة التعليمي ــة السياس ــك لجن ــات، وكذل البن

ف عى رســائل الماجســتري  بالمملكــة، وكان يــرث

ــعود،  ــن س ــد ب ــات محم ي جامع
ــوراه �ف والدكت

ســامية بالمدينــة  وأم القــرى، والجامعــة الإ

ــالة. ــا 115 رس ــغ عدده ي بل
ــىت ــورة، وال المن

ي 
�ف ي 

الديــىف المعهــد  القطــان  وافتتــح 

الحســاء، ثــم انتقــل إىل القصيــم ليفتتــح أول 

ــه كان عضــواً  ــب أن ــا، إىل جان ي به
ــىف ــد دي معه

ي اللجنــة العليــا لسياســة التعليــم، والتحــق 
�ف



ــم  ــاض كأســتاذ، ومــن ث يعــة بالري ــة الرث بكلي

أصبــح مديــر المعهــد العــاىلي للقضاء، وأّســس 

مــام محمــد بن  ي جامعــة الإ
الدراســات العليــا �ف

ــري  ــى الكث ف ع ــا، وأ�ث ــاً له ــعود وكان رئيس س

مــن رســائل الدكتــوراه، وتتلمــذ عــى يــده 

ــن. ــاة المعا�ي ــاء والقض ــن العلم ــري م الكث

اق االإخوان للمناهج  اخ�ت
التعليمية

ــه جــزءاً  ــم والســيطرة علي ــّد التعلي ويع

ــياسي  ــام الس س ــات الإ ــر جماع ي فك
ــاً �ف أصي

وجــه  عــى  الإخــوان  وجماعــة  عمومــاً، 

اق  ي لــم تكتــف بمجــرد اخــرت
الخصــوص، والــىت

المؤسســات التعليميــة فقــط؛ بــل تعــدى الأمر 

ــها،  ــج نفس اق المناه ــرت ــل إىل اخ ــك، ليص ذل

ســواء بتأســيس الإخــوان لمناهجهــم الخاصــة 

لاأطفــال  تدريســها  عــى  يعملــون  ي 
الــىت

أو  الإخوانيــة،  الأ�  تجّمعــات  ي 
�ف والشــباب 

ي وضــع مناهــج التعليــم الرســمية.
التدخــل �ف

ــدل إيســت« ملخصــاً  ــرث موقــع »مي ون

ي »الإخــوان وتأســيس 
لبحــث يوســف الديــىف

ي 
ــاع الحقــل التعليمــي �ف ــة ابت الســلطة الرمزي

ي 
ــم �ف ــة والتعلي بي ــرب الرت ــعودية«؛ إذ »تعت الس

فكــر الجماعــة الأم »الإخــوان المســلمون« 

، جــزءاً مــن  ســام الســياسي وبقيــة تيــارات الإ

ي فهمهــم ورؤيتهــم 
الشــمولية الأيديولوجيــة �ف

ي الواقــع 
، الــذي يعمــل �ف ســام الحــركي لاإ

مــن  الأول  فالمبــدأ  يــة،  تغيري بديناميكيــات 

ــك  ــاس تل ــل أس ي تمث
ــىت ــن ال ي ــول العرث الأص

ــام  س ــوم الإ ــرح مفه ــادة ط ــو إع ــة، ه الرؤي

حركيــة  كعقيــدة  الخافــة  ســقوط  بعــد 

سياســية، فهــو بحســب البنــا: »نظــام شــامل 

ــة  ــو دول ــاً، فه ــاة جميع ــر الحي ــاول مظاه يتن

ووطــن أو حكومــة وأمــة، وهــو خلــق وقــوة أو 

رحمــة وعدالــة، وهــو ثقافــة وقانــون أو علــم 

 ، وقضــاء، وهــو مــادة وثــروة أو كســب وغــىف

وهــو جهــاد ودعــوة أو جيــش وفكــرة، كمــا 

ــادة صحيحــة ســواء  ــدة صادقــة وعب هــو عقي

ــواء«. بس

مواجهة خطر االإخوان
أدركــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

ق  ت جريــدة »الرث مؤخــراً ذلــك الخطــر، ونــرث

الأوســط« تقريــراً ذكــرت فيــه مناقشــة وىلي 

»الدعوة والداعية«



العهــد الســعودي، الأمــري محمــد بــن ســلمان 

ي أجرتــه 
بــن عبــد العزيــز، خــال لقــاء تلفزيــو�ف

ي إس نيــوز« الأمريكيــة،  معــه شــبكة »سي �ب

»الإخــوان  جماعــة  فكــر  غــزو  إشــكالية 

المملكــة،  ي 
�ف التعليــم  لنظــام   » ف المســلم�ي

ينتمــي  مــن  كّل  اجتثــاث  ي 
�ف بــاده  ي 

ومــىف

ة  ــرت ــر أو يتعاطــف معــه خــال الف ــذا الفك له

ة القادمــة. القصــري

وذكــرت الجريــدة أّن هــذا التوجــه، ورد 

ــور  ــعودي، الدكت ــم الس ــر التعلي ي كام وزي
�ف

أحمــد العيــ�، الــذي ذكــر أّن توغــل جماعــة 

تقبــل  ل  حقيقــة  التعليــم  ي 
�ف »الإخــوان« 

النقــاش، إضافــة إىل انخــراط بعــض رمــوز 

ي 
ــىت ي حقب

ــن مــر �ف ــوا م ــن هرب ــة، مم الجماع

ــاع  ــوا بقط ــبعينيات، والتحق ــتينيات والس الس

العــام والجامعــي  ف  التعليمــ�ي ي 
التدريــس �ف

الســعودي.

إىل  تريحــه،  ي 
�ف العيــ�،  وتطــرق 

ــر المتطــرف  ــة الفك ــة لمحارب الجهــود المبذول

مــن خــال إعــادة صياغــة المناهــج الدراســية 

ــا  ــان خلّوه ــب المدرســية، وضم ــر الكت وتطوي

الكتــب  ومنــع  »الإخــوان«،  منهــج  مــن 

جميــع  مــن  الجماعــة  عــى  المحســوبة 

المــدارس والجامعــات، وكذلــك إبعــاد كّل مــن 

ــا  ــا أو رموزه ــة أو فكره ــع الجماع ــف م يتعاط

التدريــس،  مــن  أو  ي 
ا�ف إ�ث منصــب  أي  عــن 

هــذا إىل جانــب التوعيــة بخطــر فكــر الجماعــة 

ــات  ي الجامع
ــة �ف ــطة الفكري ــال الأنش ــن خ م

والمــدارس.



.. تاريخ الجماعة  ي إخوان العتي�ب
ي السعودية

السلفية المحتسبة �ف

نقطــة  الســتينيات  منتصــف  يعــّد 

ســام الســياسي  ي تاريــخ جماعــات الإ
تحــّول �ف

ي تأثــرت بإعــدام ســيد قطب 
المريــة، والــىت

ــد  ــماعيل، ومحم ــاح إس ــد الفت ــه؛ عب ورفيقي

يوســف هــواش، وأيضــاً بهزيمــة الجيــش 

المــري أمــام الأطمــاع الصهيونيــة، وتراجع 

اب البعــض  الحتفــاء بالفكــر القومــي، واقــرت

. ــري ــبيل للتغي ــامية، كس س ــرة الإ إىل الفك

ــات  ــت مجموع ــك؛ تأسس ــة لذل ونتيج

ــة  ــح جماع ــدأت مام ــر، وب ي م
ــاد �ف الجه

، أو  ف ظهــرت لحقــاً، وهــي جماعــة المســلم�ي

المشــهورة إعاميــاً باســم »جماعــة التكفــري 

الســتينيات  أّن منتصــف  والهجــرة«، غــري 

ي تاريــخ 
أيضــاً كان نقطــة تحــول مهّمــة �ف

وعاقتهــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

ســام الســياسي المعــا�ة،  بجماعــات الإ

الســلفية  الجماعــة  تأســيس  نتيجــة 

ي قــاد أحــد 
الــىت المحتســبة، عــام 1966، 

مســلحة  عمليــة   ،1979 عــام  مؤسســيها، 

، والثــورة عــى نظــام  لحتــال الحــرم المــ�ي

الحكــم الســعودي.

سامح فايز  
صحفي مري 



الجماعة السلفية المحتسبة
رصــد كتــاب »حــىت ل يعــود جهيمــان«، 

وســتيفان  هيغهامــر،  تومــاس   : ف للباحَثــ�ي

الســلفية  »الجماعــة  صعــود  لكــروا، 

؛  ف المحتســبة«، وتدشــينها، فبحســب المؤلَفــ�ي

ي ســميت »جســم«، 
تشــّكلت المجموعــة، الــىت

ي أواســط الســتينيات، 
ي المدينــة المنــورة �ف

�ف

ــن،  ــة الدي ة مــن طلب شــّكلتها مجموعــة صغــري

ي مجــال 
كانــوا يعملــون، لبعــض الوقــت، �ف

ة، ونظــراً إىل أنهــم  ــري ــاء الفق ي الأحي
ــوة �ف الدع

، أصبــح لديهــم إيمــان راســخ  ي
تأثــروا بالألبــا�ف

ســامية  بــأّن المذاهــب الفقهيــة، والتيــارات الإ

ي ذلــك التيــار الرســمي 
ي ذلــك الوقــت، بمــا �ف

�ف

ــة  ــاج إىل التنقي ــة، تحت ــعودي، أي الوهابي الس

مــن البــدع والأفــكار الخاطئــة، كمــا عملــوا 

لجماعــات  ايــد  ف المرت التأثــري  مواجهــة  عــى 

ي المدينــة 
أخــرى موجــودة عــى الســاحة �ف

خــال الســبعينيات، وخاصــة جماعــة التبليــغ 

. ف والدعــوة وجماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــن  ــاب؛ أّن كا هذي ــا الكت ــف مؤلف ويضي

ف كان يشــاركهم فيهمــا أهــم العلمــاء  الهدفــ�ي

ي ذلــك الوقــت؛ كعبد 
ي المدينــة �ف

الموجوديــن �ف

ــد  ــري، وق ــر الجزائ ــو بك ــاز، وأب ــن ب ــز ب العزي

تواصــل الأعضــاء المؤسســون لـــ »جســم« مع 

، وعــّدوا ابــن بــاز شــيخهم. ف هذيــن العالمــ�ي

كان الدافــع المبــا�ث لتشــكيل »جســم«؛ 

هــو حادثــة ســميت »تكســري الصــور«، وقعــت 

ي كتــاب »حــىت ل يعــود 
عــام 1965، وكمــا ورد �ف

ــن  ــاة أّن م ــض الدع ــد رأى بع ــان«: »لق جهيم

ــده  ــن وقواع ــك بالدي ــرض التمس ــم ف واجبه

ــة،  ــن المدين ي أجــزاء محــددة م
ــوة« �ف بـــ »الق

ــري  ــن تكس ــوي يتضم ــد الدع ــذا الجه وكان ه

ي تاريخ 
»منتصف الستينيات كان نقطة تحول مهّمة �ف

سالم السياىسي نتيجة  المملكة وعالقتها بجماعات االإ
تأسيس الجماعة السلفية المحتسبة«

كتــاب »حتــى ال يعــود جهيــامن«، للباحثـَـني: تومــاس هيغهامــر، 
ــتيفان الكروا وس



ي 
ي الأماكــن العامــة، و�ف

الصــور الموجــودة �ف

بدايــة الســتينيات، حدثــت بعــض الحتــكاكات 

ف  ف هــؤلء الدعــاة المتعصبــ�ي والمصادمــات بــ�ي

، وتــم تجاهــل أفعــال  ف والســكان المحليــ�ي

هــؤلء المتشــددين الذيــن كانــوا يترفــون 

ــض  ــام بع ــىت قي ــمية، ح ــة رس ــة صف دون أيّ

لعــرض  تماثيــل  بتكســري  الشــباب  الدعــاة 

المابــس النســائية، كانــت تعــرض أقمشــة 

ــة، ونظــراً إىل أنهــم  ي وســط المدين
ــس �ف وماب

أتلفــوا جــزءاً مــن منشــأة تجاريــة، تــم القبــض 

عليهــم وإيداعهــم الســجن لمــدة أســبوع 

طــة ألهمــت  تقريبــاً، هــذه المواجهــة مــع الرث

ورة تنســيق وتكثيــف  ف بــرف ف الرئيســ�ي الناشــط�ي

بالطويلــة  ليســت  ة  فــرت جهودهــم، وبعــد 

ــة  ــيس جماع ــرروا تأس ــة، ق ــذه الحادث ــن ه م

تشــملهم تحــت مســمى »الجماعــة الســلفية«، 

ــه  ــوا موافقت ــاز وطلب ــن ب ــع اب ــوا م ــم تواصل ث

ــة. ــاء الجماع ــى إنش ع

ح إضافــة  رّحــب ابــن بــاز بالفكــرة، واقــرت

لقــب »المحتســبة« إىل اســمها، وهكــذا أصبــح 

ابــن بــاز بمثابــة المرشــد الروحــي الرســمي 

ف أبــو بكــر الجزائــري نائبــاً  للجماعــة، وعــ�ي

ــه«. ل

»جســم« لــم يكــن لهــا رئيــس رســمي، 

لكــن كان يحكمهــا مجلــس شــورى يتكــون من 5 

 ، ف ي ذلــك 4 مــن المؤسســ�ي
أو 6 أعضــاء، بمــن �ف

إضافــة إىل الجزائــري.

أيام مع جهيمان
الأعضــاء  أحــد  الحزيمــي،  نــا� 

ي الجماعــة الســلفية المحتســبة، 
ف �ف الســابق�ي

ي كتابــه »أيــام 
، ذكــر �ف ي ف للعتيــىب ومــن المقربــ�ي

مــع جهيمــان«: أّن الجماعــة تأسســت بعــد 

حــادث »تكســري الصــور«؛ حيــث تجمعــت 

مجموعــة مكونــة مــن ســتة أشــخاص بعــد 

ــة  ــوا جماع ــرروا أن يؤسس ــاء، وق ــاة العش ص

ــاجد  ي المس
ــري �ف ــوة والتذك ــور الدع ــوم بأم تق

والأماكــن العامــة، وجميعهــم خرجــوا مــن 

عبــاءة جماعــة »التبليــغ والدعــوة«، عــدا واحد 

ــوان  ــن الإخ ــه م ــي إىل أن ــار الحزيم ــم أش منه

. ف المســلم�ي

»ولأنّهــم  كتابــه:  ي 
�ف الحزيمــي  يقــول 

ــد  ــم بالتوحي ــغ ل تهت ــة التبلي ــرون أّّن جماع ي

ي 
اً مــا يتســاهلون �ف ي دعوتهــا، كمــا أنهــم كثــري

�ف

ــكار المنكــر،  ــا إن اء وقضاي ــرب ــولء وال ــا ال قضاي

رأوا أنهــا جماعــة ل تدعــو عــى هــدي مــن 

ي أثناء حصار مكة واقتحامه  »برزت صور جهيمان العتي�ب
وأتباعه للحرم المّكي واّدعاء عودة المهدي المنتظر 

مطالباً الناس بتقديم البيعة«



هــم:  الســتة  وهــؤلء  والســّنة،  الكتــاب 

 ، ي جهيمــان بــن محمــد بــن ســيف العتيــىب

وســليمان بــن شــتيوي، وكان حينهــا طالبــاً 

ف  ســامية، ونــا� بــن حســ�ي ي الجامعــة الإ
�ف

ي وســعد التميمــي، وكّل منهمــا  العمــري الحــر�ب

ــاك  ــا، وهن ف حينه ــ�ي ــد المعلم ي معه
ــب �ف طال

ــا«. ــم أدركهم ــان ل اثن

بيت االإخوان
»جســم«،  نشــاطات  تدريجيــاً  زادت 

ة نســبياً مــن الأتبــاع  وجذبــت أعــداداً كبــري

ي كتــاب »حــىت ل يعــود 
ي المدينــة، جــاء �ف

�ف

كانــوا  الســبعينيات،  بدايــة  ي 
»�ف جهيمــان«: 

لهــذا  خصيصــاً  ي 
بــىف ل  ف مــرف ي 

�ف يجتمعــون 

الغــرض، ليكــون مقــراً للجماعــة، وعرف باســم 

ي منطقــة الحــرة 
»بيــت الإخــوان«، وكان يقــع �ف

ــهورة  ــة مش ــي منطق ــة، وه ــة بالمدين قي الرث

بمحافظــة ســكانها الدينيــة الصارمــة، وأصبــح 

»بيــت الإخــوان« نقطــة التجمــع الطبيعيــة 

ذلــك،  إىل  إضافــة  »جســم«،  إدارة  ومركــز 

أصبــح منتــدى للــدروس اليوميــة، والمؤتمــرات 

الأســبوعية، لقــد كان يديــره أحمــد حســن 

المعلــم، وهــو صديــق مقــرب مــن جهيمــان، 

ــامية  س ــة الإ ي الجامع
ــابق �ف ي س

ــىف ــب يم وطال

بالمدينــة«.

بمــرور الوقــت، أصبــح هيــكل »جســم« 

التنظيمــي أكــرب حجمــاً، وأكــرث تعقيــداً؛ فقــد 

تــم اســتحداث لجــان إداريــة جديــدة لتنســيق 

اللجنــة  مثــل:  العمليــة،  الأمــور  بعــض 

ــاء،  ــفريات الأعض ــم س ي تنظي
ــة �ف المتخصص

ي تنظيــم اســتقبال 
ولجنــة أخــرى متخصصــة �ف

ي تنظيــم 
الضيــوف، ولجنــة ثالثــة متخصصــة �ف

ف  رحــات إىل القــرى لأعضــاء الجماعة المســمي�ي

زادت تدريجياً نشاطات »جسم«، وجذبت أعداداً كبرية نسبياً من األتباع



«، والذيــن يعملــون  ف بــــ »المســافرين الجوالــ�ي

ــد الأعضــاء الجــدد. ي الدعــوة وتجني
�ف

كمــا شــجعت »جســم« أتباعهــا عــى 

ي 
ي مــدن أخــرى �ف

تأســيس فــروع مشــابهة �ف

المملكــة، وبحلــول عــام 1976، كان هنــاك 

أعضــاء لـــ »جســم«، يوجــدون بصــورة عمليــة 

ي الســعودية.
ى �ف ي جميــع المــدن الكــرب

�ف

الســلفية  الجماعــة  أعضــاء  تطــرف 

المحتســبة دفــع بعــض العلمــاء للجلــوس 

ي محاولــة للتخفيــف مــن حــدة ذلــك 
معهــم �ف

ي بيــت 
التطــرف الفكــري، وتــم تنظيــم لقــاء �ف

اللقــاء كان نقطــة  الإخــوان، غــري أن ذلــك 

ت  ّ تغــري الجماعــة،  تاريــخ  ي 
تحــول مهّمــة �ف

للتنظيــم؛  العامــة  القيــادة  خلفيتــه  عــى 

، وعــن  ي حيــث انتقلــت إىل جهيمــان العتيــىب

ــطح«،  ــة الس ــماة »حادث ــة، المس ــك الحادث تل

ي كتــاب »حــىت ل يعــود جهيمــان«: 
جــاء �ف

ــت  ــة »بي ــاء المدين ــن علم ــة م »زارت مجموع

ي محاولــة 
ي بكــر الجزائــري �ف الإخــوان« بقيــادة أ�ب

ــك  ــن تل ــىي ع ــم« بالتخ ــاء »جس ــاع أعض قن لإ

عبــد  الشــيخ  وكان  الغريبــة،  الممارســات 

ــك  ي ذل
ــة �ف ــادر المدين ــد غ ــاز ق ــن ب ــز ب العزي

ــاع  ــد الجتم ــاض، عق ــداً إىل الري ــت، عائ الوق

عــى ســطح »بيــت الإخــوان«، ووقــع تصــادم 

ف الجزائــري والمتشــدد جهيمــان  عنيــف بــ�ي

حــدث  الســطح  حادثــة  ونتيجــة   . ي العتيــىب

ي »جســم«: الأقليــة، ومــن ضمنهــم 
انشــقاق �ف

للجماعــة،  ف  التاريخيــ�ي الأعضــاء  معظــم 

أعلنــوا ولءهــم للجزائــري، وغــادروا »بيــت 

ــن  ــون م ي تتك
ــىت ــة، ال ــا الأغلبي الإخــوان«، بينم

حــول  احتشــدوا  والمتشــددين،  الشــباب 

ممارســة  مواصلــة  عــى  وأ�وا  جهيمــان، 

أســاليبهم«.

ي إخوان العتي�ب
ي  بعــد تلــك الحادثــة، أصبــح العتيــىب

وأعضــاء  نفســه  وســّمى  للجماعــة،  قائــداً 

جماعتــه »الإخــوان«. يوضــح نــا� الحزيمــي 

نشــأة  تفاصيــل  جهيمــان«،  مــع  »أيــام  ي 
�ف

ي 
: »مــن المعــروف أّن جهيمــان نشــأ �ف ي العتيــىب

ــدو  ي أنشــئت لســتقرار الب
ــىت إحــدى الهجــر ال

»أيام مع جهيامن« لنارص الحزميي



وتعليمهــم، والذيــن عرفــوا فيمــا بعــد باســم 

الإخــوان، »إخــوان مــن طــاع هللا«، واســم 

ــدو  ــع الب ــاجر«، وكان جمي ــرة »س ــذه الهج ه

ي هــذه الهجــرة مــن الإخــوان الذيــن 
ف �ف القاطنــ�ي

حاربــوا مــع الملــك عبــد العزيــز، بقيــادة 

ــك  ــم تمــردوا عــى المل ــن بجــاد، ث ســلطان ب

عبــد العزيــز، بســبب منهــج التحديــث الــذي 

ي 
انتهجــه الملــك عبــد العزيــز، وحاربــوه �ف

واقعــة »الســبلة«، وهزمــوا أمامــه، واستســلم 

ّي 
ســلطان بــن بجــاد للملــك عبــد العزيــز وتــو�ف

ي الســجن، بعــد مــدة، هــذه 
بعــد ذلــك �ف

ف عنــد الإخــوان  الواقعــة ولــدت شــعوراً بالغــ�ب

ــد أهــل ســاجر خصوصــاً، ونشــأ  ــاً، وعن عموم

للنظــام  الضغينــة  بعضهــم  ورث  جيــل 

ــط  ــذا المحي ــل ه ــه، مث ــرد علي ــم والتم القائ

ــان،  ــية جهيم ــون نفس ــذي ك ــو ال ــرد ه المتم

ي 
ــم �ف ــام القائ ــولء للنظ ــن بال ــه ل يدي وجعل

ــان  ــد جهيم ــاً أّن وال ــرة، خصوص ــه المبك ات فرت

صديــق حميــم لســلطان بــن بجــاد، ومــن 

ــك  ــام؛ للمل ــدم الستس ــوه بع ــن نصح الذي

ــز«. ــد العزي عب

ي اختيــار 
ي كانــت ســبباً �ف نشــأة العتيــىب

الســم، الــذي أعــاد مامــح جماعــة الإخــوان 

مــرة أخــرى إىل ســطح المشــهد، والــذي بــرزت 

مكــة،  حصــار  أثنــاء  أكــرب  بشــكل  صورتــه 

 ، ي وأتباعــه للحــرم المــّ�ي واقتحــام العتيــىب

واّدعائــه أّن المهــدي المنتظــر بينهــم، مطالبــاً 

ــه. ــه إلي ــم البيع ــاس بتقدي الن



حزب هللا الحجاز... محاولت 
اق السعودية إيران لخ�ت

ــرت  ــو( 1996؛ انفج ــران )يوني ي 25 حزي
�ف

أطنــان  بعــدة  مملــوءة  )صهريــج(  شــاحنة 

«، بالقــرب مــن مجّمــع  ي
ي إن �ت

مــن مــادة الـــ »�ت

ــوات  ي للق
ــكىف ــع س ــو مجم ، وه ــرب ــراج الخ أب

ي قاعــدة الظهــران، مــا 
الجويــة الأمريكيــة �ف

أســفر عــن مقتــل 19 جنديــاً أمريكيــاً، وإصابــة 

؛  ــري ــت قص ــك بوق ــد ذل ــن، وبع ــات آخري مئ

بــدأت الحكومــة الســعودية بإلقــاء اللــوم عــى 

ــوم،  ــذ الهج ــه منّف ــاز«، بأنّ ــزب هللا الحج »ح

وألقــي القبــض تقريبــاً عــى جميــع مــن لهــم 

ة،  ّ لــو كانــت ســطحية وغري مبــا�ث عاقــة، حــىت

ــاز«. ــزب هللا الحج ــع »ح م

لكــن مــا المعلومــات المتوفــرة عــن هــذا 

؟! ي رهــا�ب التنظيــم الإ

تجّمع علماء الحجاز
ــة  ــاز – بداي ــزب هللا الحج ــاب »ح ي كت

�ف

ي  تــو�ب للمؤلــف   ،» ي إرهــا�ب تنظيــم  ونهايــة 

، الصــادر  ماثيســن، ترجمــة حمــد العيــ�ي

العربيــة  مــارات  الإ ي 
�ف »مــدارك«  دار  عــن 

ــبعينيات  ي الس
ــف: »�ف ــول المؤل ــدة، يق المتح

 ، ف ــن الشــيعة الســعودي�ي ــة م ــت مجموع تعرّف

ي النجــف لــدى محمــد باقــر 
الذيــن يدرســون �ف

، وبعــد الثــورة  ي
الصــدر، عــى تعاليــم الخميــىف

سامح فايز  
صحفي مري 



ي 
يرانيــة انتقلــوا إىل قــم؛ حيــث شــّكلوا، �ف الإ

منتصــف الثمانينيــات، تجّمــع علمــاء الحجــاز، 

الــذي أصبــح فيمــا بعــد جــزءاً مــن حــزب هللا 

الحجــاز«.

جنــاح رجــال الديــن مــن تجّمــع علمــاء 

ــة  ــن الحــوزة الحجازي الحجــاز، كان يعمــل م

ي قــم، كمــا يشــري المؤلــف إىل ذلــك، رغــم 
�ف

ي المدينــة 
وجــود مجتمــع شــيعي صغــري �ف

المنــورة، إل أّن مؤســ�ي التجمــع وحــزب هللا 

ي 
ــة، و�ف قي ــة الرث ــن المنطق ــوا م الحجــاز، كان

الأســاس مــن الأحســاء وصفــوي وتــاروت، 

ــتخدموا  ، اس ي
ــىف ــة هللا الخمي ــل آي ــن، ومث لك

المملكــة  لعمــوم  »الحجــاز«  مصطلــح 

آل  عيــة  لتقويــض �ث الســعودية،  العربيــة 

ــعود. س

ي 
�ف الشــيعي  »الحــراك  كتــاب  ي 

و�ف

ومذهبــة  المذهــب  تســييس   – الســعودية 

براهيــم،  الإ بــدر  تأليــف  مــن  السياســة«، 

ي فصــل بعنــوان »حــزب 
ومحمــد الصــادق، و�ف

هللا الحجــاز«، جــاء فيــه: »عــام 1971، ســافر 

، ومعــه الســيد هاشــم  ي
ف الــر�ف الشــيخ حســ�ي

ــف  ــة النج ــاء إىل مدين ــن الأحس ــخص، م الش

العراقيــة للدراســة عــى يد الســيد محمــد باقر 

ا  الصــدر، ومكثــا فيهــا عــدة ســنوات، وحــرف

ي قبــل أن يُطلــب منــه مغــادرة 
دروس الخميــىف

، ما  ف العــراق، ويشــتد قمــع صــدام للصدريــ�ي

ــران«،  اســتدعى خروجهمــا مــن العــراق إىل إي

ويضيــف المؤلــف: »انتقلــت ثلــة مــن مشــايخ 

القطيــف والأحســاء، ومنهــم الشــيخ عبــد 

الكريــم الحبيــل، والشــيخ ســعيد البحــار 

، والشــخص، والســيد حســن  ي
الــرا�ف مــع 

ألقت الحكومة السعودية باللوم عىل »حزب الله الحجاز« بأنّه منّفذ هجوم الخرب



ــة، عــام 1980،  يراني ــة قــم الإ النمــر، إىل مدين

ف منتظــري،  ــد حســ�ي كمــال الدراســة عــى ي لإ

فــاً عــى الحــوزة  ي مرث
ف الــرا�ف وأصبــح حســ�ي

»العلمــاء  بشــؤون  يتعلــق  فيمــا  العلميــة 

يرانيــون عــادة  «، ويســتخدم الإ ف الحجازيــ�ي

ــذي  ــكان ال ــف الم ــاز« لتوصي ــّمى »الحج مس

ينتمــي إليــه شــيوخ البحريــن والســعودية؛ 

عيــة  برث افهــم  اعرت عــدم  ظهــار  لإ وذلــك 

ي البلديــن، بعــد ذلــك 
الســلطات السياســية �ف

»تجّمــع  تشــّكل  ة،  بالقصــري ليســت  بمــدة 

علمــاء الحجــاز«، وهــو تجّمــع يضــّم الشــيوخ 

، وكان هدفهــم الرئيــس،  ي
المقلديــن للخميــىف

ــة  ــرث مرجعي ــم، ن ــل العل ــة إىل تحصي إضاف

ي 
ــة �ف ــة مطلق ــاً بولي ــه فقيه ، بصفت ي

ــىف الخمي

ي كانــت تدين 
منطقــة القطيــف والأحســاء، الــىت

ــولء. ــف بال ــة النج لمرجعي

ي إيران
الثورة الخمينية �ف

؛  ي رهــا�ب وحــول تأســيس ذلــك الحــزب الإ

أنّــه  ســامية«:  الإ الحــركات  »بوابــة  ذكــرت 

إيــران  ي 
�ف الخمينيــة  الثــورة  قيــام  »وعقــب 

وتوّليهــا الســلطة، عــام 1979، حــاول النظــام 

الحتجــاج  حــركات  دعــم  الجديــد  ي 
يــرا�ف الإ

الحكومــة  ضــّد   ،1981 عــام  القطيــف،  ي 
�ف

ي محاولــة للتحريــض 
الســعودية القائمــة، �ف

ــيعة. ــورة الش ــّمى بث ــا يس ــام م ــى قي ع

ــران  ف إي ــ�ي و�عــان مــا حــدث تواصــل ب

الســعودية، وُعهــد  ي 
الشــيعية �ف والقيــادات 

إليهم بإنشــاء منّظمــة يكون مرشــدها ومنّظرها 

الشــيخ حســن الصّفــار، وأُطلق عليهــا »منظمة 

ســامية لتحريــر الجزيــرة العربيــة«،  الثــورة الإ

ليتغــري الســم بعــد ذلــك إىل »منّظمــة الثــورة 

ي الجزيــرة العربيــة«، وتــّم اتخــاذ 
ســامية �ف الإ

ف  يراني�ي »قام أحمد المغسل بعد االتفاق مع االإ
بمحاوالت الستقطاب كفاءات شيعية سعودية من 

مختلف القرى والمدن«

غالف الكتاب



ة إىل  ــت بعــد فــرت ــم انتقل ــزاً لهــا، ث ــران مرك إي

ي لنــدن«.
دمشــق، لتســتقر مؤخــراً �ف

ي مــن ثمانينيــات القــرن 
ي النصــف الثــا�ف

�ف

إنشــاء  تــّم   ،1987 ي 
�ف وتحديــًدا   ، ي

المــا�ف

ســامية  الجنــاح العســكري لمنّظمــة الثــورة الإ

ي الجزيــرة العربيــة، واتّفــق عــى تســميتها 
�ف

فيمــا  ُعــّد  الــذي  الحجــاز«،  هللا  »حــزب 

ي 
رهابيــة �ف بعــد مســؤولً عــن العمليــات الإ

الســعودية، مــن خــال التنســيق مــع الحــرس 

. ي
يــرا�ف الثــوري الإ

وتعــود البدايــات الأوىل للحــزب؛ عندمــا 

 ، ي
يــرا�ف قــام الحــرس الثــوري الجمهــوري الإ

ــد  ، أحم ي
ــرا�ف ي ــرات الإ ــط المخاب اف ضاب ــإ�ث ب

ف  يفــي، بتجنيــد بعــض الشــيعة الســعودي�ي �ث

ــة. يراني ــم« الإ ي »ق
ــون �ف ــن يدرس الذي

ي 31 تمــوز )يوليــو( 1987، قادت مجموعة 
�ف

 ، ف يراني�ي ي الحجــاج الإ
يــرا�ف مــن الحــرس الثــوري الإ

يرافقهــم عــدد مــن تجمــع علمــاء الحجــاز، إىل 

صــدام دمــوي مــع الســلطات الســعودية، بعــد 

ف بعدم التحرش  يرانيــ�ي أن طالــب الســعوديون الإ

ي 
بالحجــاج، عــرب رفــع الشــعارات السياســية الــىت

ــون أّن  ــع الخميني ــث توّق ــع؛ حي ــرق ول تجم تف

ف الحجــاج. اً بــ�ي شــعاراتهم ســتجد نصــري

بعاقــة  اً  كثــري الحادثــة  تلــك  ت  أ�ف

س،  ّ �ث ي
الســعودية مــع إيران، وبــدأ �اع علــىف

مــن  ف  إيــران مايــ�ي اســتثمرت  المقابــل  ي 
و�ف

نفاقهــا عــى الجماعات الشــيعية،  الــدولرات لإ

وحــىت الســّنية المناهضــة للســعودية والكويت 

ــرى. ــج الأخ ــن ودول الخلي والبحري

وتــرى الباحثــة الفرنســية لورانــس لويــر، 

ي كتابهــا »سياســات الشــيعة عــرب الوطنيــة«؛ 
�ف

أّن »إيــران، بتأسيســها حــزب هللا الحجــاز، كان 

هدفهــا إيجــاد أداة عســكرية خفيفــة للضغــط 

عــى النظــام الســعودي، لكــن ل تريــد لهــذه 

ًة، حــىت ل تعــرض مصالــح  الأداة أن تكــون كبــري

إيــران وسياســاتها للخطــر«.

ــة  ــم فكري ــة التنظي ــون بداي ــك تك وبذل

دعويــة ل ترتبــط بالســاح، ورؤوســه معروفــة 

ة الثمانينيات،  لــدى بعض ســكان المنطقــة فــرت

رغــم أنّهــم كانــوا ينكــرون وجوديــة تنظيمهم، 

وشــيئاً فشــيئاً ظهــر لــه جنــاح عســكري، ليبــدأ 

ي التخطيــط لعملياتــه بعــد حــرب تحريــر 
�ف

الكويــت.

ــامية«  س ــركات الإ ــة الح ــري »بواب وتش

نّفــذ   ،1988 )مــارس(  آذار  ي 
»�ف أنّــه  إىل 

كــة  ي إحــدى منشــآت �ث
اً �ف الحــزب تفجــري

ي مدينــة الجبيــل، 
وكيماويــة �ف صــدف البرت

مــن خــال أربعــة مــن عمائــه مــن جزيــرة 

تــاروت، هــم: عــىي عبــد هللا الخاتــم، 

وأزهــر الحجاجــي، وخالــد العلــق، ومحمــد 

القــاروص.



عــىي عبــد هللا الخاتــم، أحــد المنفذيــن؛ 

كــة صــدف، وســبق لــه القتال  ي �ث
كان يعمــل �ف

لبنــان، وتــدرّب  ي 
ي �ف

اللبنــا�ف مــع حــزب هللا 

، وبعــد تفجــري  هنــاك عــى عمليــات التفجــري

ول  البــرت كات  �ث حــراس  اكتشــف  صــدف 

ق الســعودية العديــد مــن  وكيماويــات �ث والبرت

ي معمــل 
ي أماكــن متعــددة، �ف

المتفجــرات و�ف

ي رأس تنــورة، ورأس الجعيمــة.
التكريــر �ف

تمّكنــت  حــىت  الوقــت  يُطــْل  ولــم 

خايــا  تفتيــت  مــن  الســعودية  الحكومــة 

واعتقلــت  الحجــاز،  هللا  لحــزب  متعــددة 

ــم  ــذ حك ــّم تنفي ــا ت ــراده، كم ــن أف ــن م ي كثري

ف  عــدام بالســيف بحــّق الأربعــة المســؤول�ي الإ

كــة صــدف. عــن تفجــري �ث

ــزب  ــدر ح ؛ أص ف ــ�ي ــدام المتهم ــد إع بع

هللا الحجــاز مــن دمشــق، ومعــه تجّمــع علمــاء 

منفــذي  فيهمــا  يســّمون  ف 
ْ بيانــ�ي الحجــاز، 

وزيــر  وخــرج  »الشــهداء«،  صــدف  عمليــة 

ــود  ــدم وج ــن ع ــذاك ليعل ــران آن ــة إي خارجي

عاقــة لبــاده بالعمليــة أو منفذيهــا.

رهابية بداية العمليات االإ
 – الحجــاز  هللا  »حــزب  كتــاب  ذكــر 

«؛ أّن »حــزب  ي بدايــة ونهايــة تنظيــم إرهــا�ب

ضــّد  خارجيــة  عمليــات  بــدأ  الحجــاز  هللا 

ات  تفجــري وتخّلــل   ، ف ســعودي�ي ف  دبلوماســي�ي

ف  ة، وقتــل ضــّد دبلوماســي�ي 1989 عمليــات كثــري

ي ســفارات ســعودية عديــدة مــن بانكــوك إىل 
�ف

أنقــرة«.

لــم يعلــن الحــزب مســؤوليته عــن هــذه 

ــات  ــماء لمنظم ــتخدم أس ــل اس ــات، ب العملي

غــري موجــودة بالفعــل، مثــل: »جنــد الحــق«، 

ف  حــ�ي ي 
�ف المقدســة«،  الحــرب  و«منظمــة 

أّن  إىل  شــارة  الإ يرانيــة  الإ الدعايــة  حاولــت 

ف ل عاقــة لهمــا بحــزب هللا 
ْ ف المنظمتــ�ي

ْ هاتــ�ي

ــاج لخليــط مــن جنســيات  الحجــاز، وأّنهمــا نت

. ف متعــددة، مــن لبنــان والســعودية وفلســط�ي

العديــد  أّن  أثبتــت  التحريــات  لكــّن 

ــق  ــن دمش ــوا م ــات خرج ــذي العملي ــن منف م

وت توجهــوا  عــرب الحــدود اللبنانيــة، ومــن بــري

ي ظــّل التوتــر الــذي 
لتنفيــذ جرائمهــم، و�ف

ي 
�ف الشــيعة  ف  الســعودي�ي تجمعــات  أصــاب 

 ،1987 عــام  الســعودية،  تحركــت  إيــران، 

ــو  ــد عف ــيعة بع ــّد الش ــا ض ــف مواقفه لتخفي

ــض  ــت بع ــل بادل ي المقاب
ــعودي، و�ف ــ�ي س مل

ــّم  ــة، ت ــو بتهدئ ــذا العف ــات ه ــذه التجمع ه

»إيران بتأسيسها حزب هللا الحجاز كان هدفها إيجاد أداة 
ي السعودية«

عسكرية خفيفة للضغط عىل النظام �ف



الثــورة  لمنظمــة  اجتمــاع  ي 
�ف قرارهــا  اتخــاذ 

العربيــة. الجزيــرة  ي 
ســامية �ف الإ

إصــدار  إىل  الحــزب  نشــاط  وتحــّول 

ات والمواقــع، وانخــرط منتســبوه وأنصاره  النــرث

عاميــة ضــّد نظــام الحكــم  ي شــّن الحمــات الإ
�ف

ي الســعودية، وقــام الحــزب بإنشــاء دار نــرث 
�ف

انتقــل  ثــم  دمشــق،  ي 
�ف مواقــع  وخدمــات 

ي وإدارتــه مــن دمشــق إىل 
و�ف لكــرت الموقــع الإ

وت، وتحديــداً إىل الضاحيــة الجنوبيــة. بــري

ــودة  ــة، وع ــج الثاني ــرب الخلي ــد ح وبع

ــور  ــى الحض ــاح، تنام ــم آل صب ــت لحك الكوي

ونتيجــة  المنطقــة،  ي 
�ف الأمريــ�ي  العســكري 

الوجــود  اســتمرار  مــن  ف  يرانيــ�ي الإ خشــية 

بالخطــط  إخــالً  يمثــل  والــذي   ، الأمريــ�ي

ــران  ــت طه ــك وجه ــة، لذل يراني ــعية الإ التوس

ف ومواقعهم  حــزب هللا الحجاز ضــّد الأمريكيــ�ي

المنطقــة. ي 
العســكرية �ف

قــام أحمــد المغســل، أحــد قيــادات 

، بمحاولت  ف يرانيــ�ي الحــزب، بعــد التفاق مــع الإ

لســتقطاب كفــاءات شــيعية ســعودية، مــن 

ــعودية. ق الس ــدن �ث ــرى والم ــف الق مختل

ة،  ــري ــة كب ــات أمني ــا واجــه صعوب وحينم

ــري  ــه تتحطــم، بســبب رفــض الكث وكادت آمال

ي تلــك المناطــق 
مــن الشــباب الســعودي �ف

ــد  ــات، وج ــف التوجه ــزب عني ي ح
ــراط �ف النخ

ي بعض الشــباب الذين كانوا 
المغســل ضالتــه �ف

ي الوليــات المتحــدة، معظمهم من 
يدرســون �ف

ســامية، ممــا أوجــد  أعضــاء منظمــة الثــورة الإ

ــث  ــق الباح ــا يعّل ، كم ف
ْ ــ�ي ف التنظيم ــ�ي ــاً ب خاف

. ف ي ماثيســ�ي ــو�ب ت

ي 25 حزيــران )يونيــو( 1996؛ حــدث 
و�ف

، مــن خــال تفجــري خــزان  تفجــري أبــراج الخــرب

 ،» ي
ي إن �ت

كبــري مملــوء بأطنــان مــن مــادة »�ت

، كان  ي
ي شــاحنة مفخخــة جــوار مجّمــع ســكىف

�ف

يتواجــد فيــه عســكريون أمريكيــون مــن أفــراد 

ــة  ــن العملي ــج ع ، ونت ــ�ي ــو الأمري ــاح الج س

آخريــن،   372 وجــرح  أمريكيــاً،   19 مقتــل 

متعــددة،  جنســيات  مــن  مئــات  وأصيــب 

. ي
ــكىف ــىف الس ي للمب

ــز�أ ــار ج ــة إىل انهي إضاف

بقايا شاحنة استخدمت يف تفجري أبراج الخرب يف عام 1996



بجرأة وثبات.. 
السعودية تواصل إصالح 

خوان..  مناهجها من تأث�ي الإ
ما جديدها؟

ي 
ــىت ــاملة ال ــاح الش ص ــة الإ ــل حرك تتواص

تبّنتهــا المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن رؤيــة 

ــرى  ي ي
ــىت ــة ال ــة التعليمي ــت المنظوم 2030، وكان

ون أنّهــا تتضمــن العديــد مــن الشــوائب،  الكثــري

ــى  ــر ع ــا أث ــج، م ــتوى المناه ــى مس ــيما ع لس

ي فكــر الناشــئة وأدى إىل بــروز نزعة 
مــدى عقــود �ف

تميــل إىل التطــرف والتشــدد، كانــت عــى ُســّلم 

أولويــات القيــادة الســعودية؛ حيــث خطــت 

ي 
خطــوات شــجاعة وواثقــة تجــاه إصاحهــا. و�ف

ي تتبناهــا 
إطــار سياســة تطويــر المناهــج، الــىت

الحكومــة، ممثلــة بــوزارة التعليــم، أعلنــت 

ي 22 آب )أغســطس( 2022، عــن دمــج 
ة �ف الأخــري

ســامية مــع مــادة القــرآن  مــواد الدراســات الإ

، البتدائية والمتوســطة،  ف ي المرحلتــ�ي
الكريــم �ف

تحــت مســمى مــادة واحــدة »القــرآن الكريــم 

ســامية«. والدراســات الإ

نوران بديع   
صحفية سورية  



وتوزعــت الدراســات الســامية ســابقاً عى 

)6( مــواد تضــم »القــرآن، والتجويــد، والتوحيد، 

«، قبــل أن يجــري  والفقــه، والحديــث، والتفســري

ي مــادة واحــدة.
ي العــام 2021 �ف

دمجهــا �ف

ــص  ــوع حص ــوزارة مجم ــت ال ــا قّلص كم

ي المرحلــة المتوســطة 
المــادة مــن 34 حصــة �ف

إىل 15 حصــة أســبوعية، وكذلــك تقليــص عــدد 

ي المرحلــة البتدائيــة مــن 38 حصــة 
حصصهــا �ف

أوردتــه  مــا  وفــق  أســبوعية،  حصــة   30 إىل 

ــة. ــرب« اللندني ــة »الع صحيف

مــادة  تدريــس  اعتمــاد  أقــرت  كمــا 

ي 
كة �ف ي الســنة الأوىل المشــرت

المعرفــة الماليــة �ف

ف  ي حــ�ي
ــة، �ف ــة الثانوي نظــام المســارات للمرحل

لــم يطــرأ تغيــري كبــري ســوى عــى بعــض 

الحصــص الدراســية الأســبوعية، حيــث تمــت 

تتواصل حركة اإلصالح الشاملة التي تبّنتها اململكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030

ي بعــض المــواد المتعلقــة بتدريــس 
زيادتهــا �ف

الصبغــة  ذات  والمــواد  يــة،  ف نجلري الإ اللغــة 

العلميــة مثــل؛ الرياضيــات والعلــوم.

ي المملكــة، 
مســار تحديــث التعليــم �ف

ي مــع الطــرح الإصاحــي لــوىلي العهــد 
يــأ�ت

ــذي  ــلمان ال ــن س ــد ب ــري محم ــعودي الأم الس

يريــد أن يقطــع مــع نظــرة ســائدة تصنــف 

المملكــة عــى أنهــا دولــة متشــددة دينيــاً وأنهــا 

ــرف. ــر المتط ــع الفك منب

أّن  الســعودي  العهــد  وىلي  ويــدرك 

ــة هــي المدخــل  ــة التعليمي مراجعــة المنظوم

، لأي إصــاح تبتغي المملكــة تحقيقه  الأســاسي

ضمــن رؤيــة 2030، ويــرى أّن المنظومــة الحالية 

لجماعــات  دخيلــة  بأفــكار  متأثــرة  القائمــة 

متطرفــة، وبالتــاىلي يجــب تنقيــة المناهــج منها.



ي
تحريض إخوا�ف

جــدلً  التعديــات  هــذه  وأثــارت 

ســامي الذيــن  ف أتبــاع التيــار الإ واســعاً بــ�ي

يعــة  ــداً للرث ــدوا الخطــوة »اســتهدافاً جدي ع

ي 
ف منــا�ي التعديــات، الــىت ســامية«، وبــ�ي الإ

ي ســياق تحديــث 
عدوهــا »خطــوة مهمــة �ف

التعليميــة«. المنظومــة 

العهــد  وىلي  حّمــل  وأن  وســبق 

ف  المســلم�ي الإخــوان  جماعــة  الســعودي 

مناهــج متطرفــة  عــن وضــع  المســؤولية 

المتعاقبــة،  الأجيــال  فكــر  عــى  أثــرت 

ي العــام 2018 »إن 
ي �ف

ي حــوار صحــا�ف
وقــال �ف

ــن  ــزو م ــت لغ ــعودية تعرض ــدارس الس الم

، وما زال  ف عنــا� جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ي القريــب 
البعــض منهــم موجــوداً، لكــن، �ف

العاجــل ســيقىف عليهــم نهائيــاً«. وأوضــح 

»أّن النظــام التعليمــي المتشــدد يعــود إىل 

ي اختطفــت الدولــة 
ســامية الــىت التيــارات الإ

وأنــه ســيعّدل قريبــاً«.

ي الســعودية 
يشــهد قطــاع التعليــم �ف

حــراكاً إصاحياً واســعاً يرتكز عــى أبعاد متنوعة 

اتيجياته  وإســرت وأنظمتــه  بسياســاته  ترتبــط 

الــذي  الكبــري  الحــراك  لمواكبــة  ومناهجــه 

ة ي الأعــوام الأخــري
تشــهده البــاد �ف

ــم الســعودية اســتلهمت  مناهــج التعلي

ي البدايــة مــن المدرســة الســلفية 
أفكارهــا �ف

ــرن  ــن الق ــينات م ي الخمس
ــك �ف ــة وذل الوهابي

، عــى يــد الملــك الأســبق وأول وزيــر  ي
المــا�ف

ي المملكــة فهــد بــن عبدالعزيــز آل 
للتعليــم �ف

ــن آل  ــيخ، وحس ــز آل الش ــعود، وعبدالعزي س

الشــيخ )وهما حفيــدا محمد بــن عبدالوهاب(، 

ف إىل  ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــول جماع ــل دخ قب

ــدارس  ــا الم ــت عنا�ه ق ــث اخرت ــاد، حي الب

ــو  ــع ل تخل ــا مراج ــت عليه ــعودية وأقحم الس

مــن تشــدد.

حراك إصالحي واسع
ي الســعودية 

ــم �ف ويشــهد قطــاع التعلي

حــراكاً إصاحيــاً واســعاً يرتكــز عــى أبعــاد 

»يدرك وىلي العهد السعودي أّن مراجعة المنظومة 
التعليمية هي المدخل االأساىسي الأي إصالح تبتغي 

المملكة تحقيقه ضمن رؤية 2030، ويرى أّن المنظومة 
الحالية القائمة متأثرة بأفكار دخيلة لجماعات متطرفة 

وبالتاىلي يجب تنقية المناهج منها«



وأنظمتــه  بسياســاته  ترتبــط  متنوعــة 

ــراك  ــة الح ــه، لمواكب اتيجياته ومناهج ــرت وإس

الأعــوام  ي 
�ف البــاد  تشــهده  الــذي  الكبــري 

مــن  العديــد  وتطويــر  بمراجعــة  ة  الأخــري

ومبــادرات  لأهــداف  الداعمــة  الأنظمــة، 

رؤيتهــا.

ُصّنــاع القــرار التعليمــي اليــوم يبذلــون 

عــى  تعليميــة  سياســات  ي وضــع 
�ف جهــداً 

محــددة  الأبعــاد  واضحــة  عمليــة  أســس 

مســودة  اعتمــاد  عليهــا  برهــن  المعالــم، 

وإضافــة  العــام  للتعليــم  موحــد  نظــام 

ي تاريــخ 
مــواد دراســية جديــدة للمــرة الأوىل �ف

الســعودية مثــل »الموســيقى، والفلســفة« 

تربويــاً  التعليمــي  الــكادر  تأهيــل  وإعــادة 

ــدة  ــارات جدي ــت مس ــك ُطرح ــاً، وكذل ومهني

جديــد  فصــل  وأٌضيــف  الثانويــة  لطــاب 

لنظــام الفصــول التعليميــة لمواكبــة أفضــل 

العالميــة. التجــارب 

أّن  الســعودي  التعليــم  وزيــر  وذكــر 

ــة الأوىل  ــا هــي إل »المرحل هــذه التطــورات م

ف  ي كان بــ�ي
الــىت ي رحلــة عمليــة التطويــر«، 

�ف

خيــص لمــدارس عالميــة مثــل  معالمهــا الرت

سبق وأن حّمل ويل العهد السعودي جامعة اإلخوان املسؤولية عن وضع مناهج متطرفة أثرت عىل فكر األجيال املتعاقبة



ي 
ــة �ف ــة مائم ــد بيئ ــت تج ــا كان ــة، م يطاني الرب

البــاد، لأســباب ثقافيــة تتوجــس مــن الآخــر، 

. ف ي نظــر العديــد مــن المراقبــ�ي
�ف

ي 16 أيــار )مايــو( 
وقــد طرحــت الــوزارة �ف

نظــام  وع  مــرث حــول  اســتطاعاً  ي 
المــا�ف

ة فصــول  ي عــرث
موحــد للتعليــم العــام جــاء �ف

و82 مــادة ليكــون المرجعيــة التنظيميــة لقطاع 

ي مســار 
التعليــم العــام، ونقطــة تحــول �ف

ات الماضيــة  القطــاع الــذي عــا�ف خــال الفــرت

عــى  يعــي  اســتقرار ترث عــدم  مــن حالــة 

ــة  ف والأنظم ــ�ي اتيجيات والقوان ــرت ــتوى الس مس

ــد  ــرب بع ــرارات، ويعت ــىت الق ــات وح والتعليم

ــال  ــم، فخ ــاص للتعلي ــام خ ــراره أول نظ إق

لوائــح  ســوى  يوجــد  ل  الماضيــة  الأعــوام 

ــن  ــادرة م ــرارات ص ــاك وق ــا وهن ــة هن متفرق

ــوزراء. ــس ال مجل

ف  وع للمهتمــ�ي وطرحــت الــوزارة المــرث

ي بنــوده 
لاســتطاع والنقــد، وتــم التأكيــد �ف

عــى أحقيــة ومجانيــة التعليــم ويكــون 

مــن ســن الـــ6 وحــىت ُعمــر الـــ15 إلزاميــاً، إذ 

جــاءت مــواد النظــام موضحــة وحاميــة 

ــات كل  ــب وواجب ــم والطال ــوق المعل لحق

ــا. منهم

واســتحدثت الســعودية هــذا النمــط مــن 

ــياق  ي س
ــرارات �ف ــة والق ــع الأنظم ــي م التعاط

نهــج الإصاحــات الــذي تتخــذه منــذ أعــوام، 

فقبــل إقــرار العديــد مــن الأنظمــة يتــم نــرث 

مســودتها شــبه النهائيــة عــى الجمهــور، لأخــذ 

ــب نقاشــات  ــار، إىل جان ي العتب
ــم �ف ماحظاته

مجلــس الشــورى لهــا.

بطــرح  التعليمــي  القطــاع  واســتبرث 

ــاد  ــد عم ــع، وع ــوق الجمي ــي حق ــام يحم نظ

بيــة، توحيــد  ي أصــول الرت
، الدكتــور �ف ي

الزهــرا�ف

خاصــة  ايجابيــة  »خطــوة  للنظــام  الــوزارة 

ي الســعودية 
إذا علمنــا أّن نظــام التعليــم �ف

تحكمــه وثيقــة عمرهــا تقريبــاً 52 ســنة مــع 

ــم مــن تطــورات«. وأشــار،  ــه التعلي ــر ب ــا م م

ندبندنــت بالعربيــة«، إىل أّن  ي حديثــه لـ«الإ
�ف

ف  »الوزارة أدخلت تعديالت أك�ش جرأة خالل العام�ي
ف عىل المناهج التعليمية، كما أعلنت عن إضافة  الماضي�ي
مواد جديدة العام المقبل كالتفك�ي الناقد، والدفاع عن 
النفس، والمهارات الرقمية، وكذلك بدء تدريس اللغة 

» ي
ية من الصف االأول ابتدا�أ ف نجل�ي االإ



النظــام يعتــرب »بوصلــة للكيــان التعليمــي 

ــة  ــم الوجه ــد التعلي ــودة فق ــت مفق ــإذا كان ف

ف  بوي�ي ف والرت الصحيحــة لــه«، وطالــب المعلمــ�ي

التعليــم  بتطويــر  ف  المهتمــ�ي ف  فــ�ي والمرث

ي الســتطاع.
المشــاركة �ف

ــة مــن النظــام  ولفــت إىل المــادة الثامن

ي نصــت عــى إنشــاء صنــدوق باســم 
الــىت

»صنــدوق أوقــاف التعليم العــام«، يخصص 

لــه مــا يــرد إليــه مــن عوائــد الأوقــاف لمصلحة 

ي 
ي الوجــوه الىت

التعليــم العــام ويــرف منــه �ف

ي 
تخــدم التعليــم العــام »ممــا سيســهم �ف

ــة  ــينها دي ــة وتحس ــة التعليمي ــر العملي تطوي

ي دعــم الأبحــاث والمــدارس، فالكثــري 
ســواء �ف

مــن المــدارس الســعودية تفتقــد العديــد مــن 

ات«،  ات ســواء المعامــل والمختــرب ف التجهــري

ُصّناع القرار التعليمي اليوم يبذلون جهداً يف وضع سياسات تعليمية عىل أسس عملية واضحة األبعاد ومحددة املعامل

ــال  ــن رجــال الأعم ــدداً م ــاك ع اً أّن هن ــرب معت

والمؤسســات تريــد أن تدعــم، لكــن ربمــا 

تســمح  ل  والقانونيــة  النظاميــة  القنــوات 

بدعــم المــدارس الحكوميــة، إل أن الصنــدوق 

ــى  ة ع ــري ــة كب ــدث نقل ــكلة ويح ــيحل المش س

ــح«. الأرج

يذكــر أّن الــوزارة أدخلــت تعديــات أكرث 

ف عــى المناهــج  ف الماضيــ�ي جــرأة خــال العامــ�ي

التعليميــة، كمــا أعلنــت عــن إضافــة مــواد 

ــد،  ــري الناق ــل كـ«التفك ــام المقب ــدة الع جدي

ــة،  ــارات الرقمي ــس، والمه ــن النف ــاع ع والدف

ــن  ــة م ي ف نجلري ــس اللغــة الإ ــدء تدري ــك ب وكذل

«، ولــم تــرث الــوزارة إىل  ي
الصــف الأول ابتــدا�أ

ــدة  ــج الجدي ــط المناه ــن خط ــل ع أي تفاصي

ــدارس. ي الم
ــا �ف ــة تطبيقه وآلي



ــد  ــعودية تحص ي الس
ــون �ف ــدأت الفن وب

مكانتهــا كعلــوم حقيقيــة بعــد إقرارهــا مناهــج 

المــدارس، ففــي خطــوة تعــد  ي 
تعليميــة �ف

عامــة فارقــة جــاء التعــاون مــع وزارة الثقافــة 

ــام،  ــم الع ــج التعلي ي مناه
ــون �ف ي إدراج الفن

�ف

ــام. اً لاهتم ــري مث


