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 لسعودية واإلخوان بعد التحوالت السياسية في المملكةا

 (5302مايو  03تقدير موقف )

 (1)د. بدر حسن شافعي

 مقدمة:

وفاة الملك عبد اهلل منذ تولي األمير سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية أوائل هذا العام بعد 

والتساؤالت تثار عن مدى حدوث تحول في السياسة الخارجية للمملكة بصفة عامة وعالقتها مع نظام االنقالب 

 واإلخوان بصفة خاصة.

ومما أكسب هذه التساؤالت أهمية خاصة أن التعديالت التي أجراها سلمان سواء األولى أم الثانية كانت تشير 

التخلص من عناصر نظام سلفه عبد اهلل السيما هؤالء الذين كانوا يديرون ملف االنقالب في مجملها العام إلى 

في مصر أمثال خالد بن سلطان ومتعب بن عبد اهلل ولي ولي العهد وخالد التويجري رئيس الديوان ومهندس 

شقيق األمير مقرن االنقالب في مصر وغيرهم في التعديالت األولى،  فضال عن استبعاد ولي العهد األخ غير ال

ذو الصلة الوثيقة بالسيسي في التعديالت الثانية، بل إن إعالميي السيسي كانوا يطالبون الراحل عبد اهلل 

باختيار مقرن وليس سلمان وليا للعهدعلى أمل ان يصبح يوما من األيام حاكما للسعودية وبالتالي تتوطد 

 عالقته باالنقالب.

ى التغيير واالستمرار في سياسة السعودية تجاه مصر االنقالب من ناحية، ومن هنا تكمن اإلشكالية في مد

واإلخوان المسلمين من ناحية ثانية السيما بعد تسريبات مدير مكتب السيسي عباس كامل الذي أساءت إلى 

 دول الخليج باعتبارهم أنصاف دول، فضال عن كونهم آلة لتحصيل األموال " فلوس زي الرز".

هذا السؤال يتعين علينا بداية فهم محددات السياسة الخارجية للسعودية تجاه مصر  ولكي نجيب على

واإلخوان منذ نشأة المملكة في عشرينات القرن الماضي، ثم العروج إلى أنماط وتطور هذه العالقة وصوال 

 لمستقبلها في ضوء التعديالت األخيرة. 

 على النحو التالي: وبالتالي سيتم تقسيم هذه الورقة لثالث نقاط أساسية

 

 

                                  
 األراء الواردة في هذه الدراسة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري، ولكن تعبر عن وجهة نظر كاتبها.( 1)
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 أوال : محددات السياسة السعودية تجاه مصر واإلخوان

يالحظ أن السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وحتى الوقت الراهن حرصت على عدم 

لحج اوجود كيان تنظيمي لإلخوان بها، ولعل المقولة الشهيرة للملك خالل مقابلته األستاذ البنا في أحد مواسم 

"كلنا إخوان وكلنا مسلمون". وبالتالي كان واضحا أن هناك مجموعة من المحددات الحاكمة لهذه السياسة أبرزها 

 ما يلي:

حرص المملكة على التمسك"ولو شكليا" بالمذهب السلفي الوهابي الذي يعد أحد ركائز شرعية نظام  -0

 اإلصالحي الشامل,الحكم هناك، والذي ربما يتعارض مع منهج اإلخوان  الوسطي 

حرص أبناء عبد العزيز على توطيد دعائم حكمهم، مع صبغة بالصبغة اإلسالمية الشكلية إلعطائه  -5

الشرعية الداخلية والخارجية. وبالتالي عدم إعطاء الفرصة لإلخوان إلقامة تنظيم لهم في السعودية 

 ربما يشكل خطرا على الملك  ذاته.

ن تحكمها ليس مبادئ وقيم اإلسالم بقدر المصالح فقط، وما يرتبط أن العالقة السعودية مع اإلخوا  -0

بها من توطيد دعائم حكم آل سعود داخليا، واحتكار هيمنة السعودية باعتبارها زعيمة التيار السّني 

 في الخارج.

وجود حالة من الثبات في سياسة المملكة الخارجية بصفة عامة وتجاه مصر بصفة خاصة. فخالل  -4

د لم يتناوب على حقيبة الخارجية سوى األمير فيصل ونجله سعود الفيصل الذي تم اعفاؤه ثمانية عقو

 مؤخرا.

حرص السعودية على عدم وجود ديمقراطية في مصر حتى وإن جاءت بليبراليين أو يساريين لكي ال  -2

ام تنتقل هذه العدوى إليها، ناهيك عن أن تأتي هذه الديمقراطية باإلخوان الخصم الرئيسي للنظ

 الوهابي.

رفض السعودية فكرة البيعة لمرشد اإلخوان واعتبار ذلك متعارضا مع البيعة للملك. وربما هذا يفسر  -6

أي بعد وفاه الملك عبد اهلل الذي قال  5302تصريح وزير الخارجية السابق سعود الفيصل في فبراير 

"، وهو ما تم فيه "ليس لدى المملكة مشكلة مع اإلخوان المسلمين، إال مع قلة تحمل بيعة للمرشد

فهمه في حينها على التمييز السعودي بين إخوان مصر وإخوان السعودية الذين يبايعون المرشد، 
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والذي قد يكون على حساب الملك " ولي األمر". في حين يرى فريق أخر أن السعودية ال تعمل على 

  .مي لإلخوان هناكالتفرقة بين االثنين وهو ما اتضح بعد ذلك،السيما في ظل عدم وجود تنظيم رس

 

 ثانيا : أنماط وتطور العالقة بين السعودية ومصر واإلخوان:

 "0692-0664ـ تطور العالقة في عهد الملك فيصل " 0

 0664كان للملك فيصل دور في التوسط بداية لدى عبد الناصر بشأن تخفيف حكم اإلعدام على اإلخوان عام 

عبد الناصر الطلب، كان قرار فيصل بعد ذلك بفتح البالد وفي مقدمتهم األستاذ سيد قطب. وعندما رفض 

لإلخوان وطبع كتب سيد قطب ليس حبا في اإلخوان، ولكن لتحقيق عدة أهداف منها مواجهة الفكر السلفي 

المتشدد في السعودية والذي كان يعارض فكرة التكنولوجيا واعتبارها بدعا لكونها غربية، لكن كان من أهم 

داء بينه وبين عبد الناصر، وتهديد  المشروع القومي الناصري لفكرة الملكيات الرجعية ومنها هذه األسباب الع

الحكم السعودي، وانتشار هذا الفكر داخل النخبة السعودية وبروز تنظيمات قومية وبعثية وشيوعية  بل 

 ب اليمن بضرب المناطقوسعي عبد الناصر إلسقاط النظم الملكية في ليبيا واليمن، بل قامت طائراته خالل حر

الجنوبية في السعودية. وبالتالي كان هذا دافعا لتقارب سعودي إخواني على اعتبار أن اإلخوان هم العدو األول 

 2لعبد الناصر داخل مصر

 ـ توتر العالقة بين اإلخوان والسعودية بعد الثورة اإليرانية وغزو الكويت:5

وتأييد اإلخوان لها، ثم جاءت حرب الخليج  0696إليرانية عام البعض يدشن لهذا التوتر مع قيام الثورة ا

ورفض اإلخوان الطلب السعودي بالتدخل األمريكي في العراق وضرورة إيجاد حل عربي مع انسحاب  0663الثانية

 . 3العراق من الكويت. لتضيف جانبا جديدا من هذا التوتر، وتقطع األواصر بين الجانبين

                                  
ن في الخليج سلمو لمزيد من التفاصيل أنظر عبدهللا بن بجاد العتيبي، االخوان المسلمون والسعودية الهجرة والعالقة في : " مجموعة باحثين"  االخوان الم (2

 33-33( ص ص،  1122)اإلمارات :مركز المسبار للدراسات والبحوث ، أغسطس 
" نواتها األولى في السعودية، عملت على تعبئة المجتمع السعودي ضد قرار الملك فهد السماح للقوات يذكر البعض أن حركة الصحوة، التي شكل "اإلخوان (3

وقف أنشطة الجماعة ءات لاألميركية باستخدام األراضي السعودية لتحرير الكويت، وهو ما اعتبرته السعودية نكراناً للجميل. كما قامت السلطات بعدها باتخاذ اجرا
حوة وتنظيم لتيقنها من وجودعالقة بين الصاإلخوان أو القريبين منهم في المنفى ومن ذلك ترحيل االستاذ محمد قطب منتصف التسعنينات وطرد بعض قيادات 

ن كان النظام أعاد التواصل مع الصحوة بعد ذلك لمواجهة فكر القاعدة ، لكن العالقة توترت بعد مطالبة الصحوة باصال مملكة ي الحات فاالخوان في مصر. وا 
 . أنظر: 1122مع ثورات الربيع العربي 

  .الرابط. 1122فبراير  21محمد الصادق، اإلخوان والسعودّية.. العودة المشروطة، جريدة العربي الجديد اللندنية،  -
- Stéphane Lacroix, Saudi Arabia’s Muslim Brotherhood predicament m March 20, 2013  link 

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/2/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A9#sthash.ku6123YG.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/2/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A9#sthash.ku6123YG.dpuf
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/
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وان من السعودية وقف تدخلها في حرب اليمن ضد الحوثيين والسعي للقيام طلب اإلخ 5336وفي عام 

بالمصالحة بين الفرقاء ال ان تكون طرفا في المواجهات، مع االعتراف بحقها في الدفاع عن أراضيها ضد أي 

 4اعتداء

 

 :5300ـ السعودية واإلخوان وثورة يناير 0

وذلك خشية صعود تيار االخوان المسلمين ومنازعتها  كانت السعودية من الدول الرافضة لالطاحة بمبارك

المنهج الوهابي السلفي،  -ولو نظريا-الزعامة على المذهب السني في المنطقة خاصة وأن السعودية تتبنى

فضال عن خشية تحسين العالقة المصرية مع كل من حماس وايران، عالوة على خسارة الحليف السعودي 

 هو مصر.الرئيسي في محور االعتدال و

ويالحظ بصفة عامة أن السعودية ضد فكرة تغيير النظم من خالل الثورات، وبالطبع من خالل الديمقراطيات، 

، والتي كان يؤيدها 0641وهو موقف متأصل منذ مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود ورفضه ثورة اليمن عام 

وحدوث شبه اتفاق ضد اإلخوان، وقيام فاروق اإلخوان، مما دفعه إلى التقارب في حينها مع الملك فاروق 

بحمالت اعتقاالت ضدهم، فضال عن اشتراط السعودية على اإلمام البنا قبل الحج في ذات العام على عدم 

 .5الكالم في السياسة

 

 ـ السعودية وحكم اإلخوان " محمد مرسي":4

ة التي كانت أول دولة يتوجه لها في حرص الرئيس " اإلخواني " محمد مرسي، على توطيد العالقة مع السعودي

على توطيد العالقات -زيارته الخارجية، وقبلها حرص أول برلمان منتخب بسيطر عليه اإلخوان بعد ثورة يناير

مع السعودية وإزالة أية أسباب للتوتر. ومن ذلك الزيارة التي قام بها وفد برلماني مصري بعد تظاهر البعض 

 قاهرة اعتراضا على جلد السلطات هناك أحد المواطنين المصريين. أمام السفارة السعودية بال

 6ومع ذلك يبدو أن السعودية كانت ال تستريح لهذه العالقة لعدة أسباب أبرزها مايلي:

                                  
 .الرابط، ، اخوان ويكي 8/22/1112( بيان اإلخوان المسلمين 4
نقال عن محمود عبد الحليم " اإلخوان  11-12، ص ص  .س.ذ( حول ثورة اليمن وتأثيرها على عالقة السعودية باإلخوان أنظر عبدهللا بن بجاد العتيبي، م5

 ."المسلمون احداث صنعت التاريخ
 .الرابط، 1122تهديدات إقليمية تقتضي مصالحة سعودية بين السيسي واإلخوان؟ موقع قنطرة  ،( ماتياس زايلر6

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.qantara.de/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.qantara.de/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  العنصر اإليديولوجي: خشية السعودية من أن يسيطر اإلخوان بمنهجهم السني الوسطي على الفكر

الوهابية  التي يتم الترويج لها من قبل األسرة السعودية المالكة الوهابي السعودي، ناهيك عن أن 

تفرض قيوًدا صارمة على انتقاد حكَّام السعودية من قبل المواطنين،بينما يدعو فكر اإلخوان 

المسلمين إلى العمل السياسي، بما في ذلك انتقاد الحاكم. ولهذا السبب فإنَّ العائلة المالكة هناك 

الذين  -ي صعود جماعة اإلخوان المسلمين في مصر إلى إمكانية جعل المعارضين تخشى من أنَّ يؤد

 يتمرَّدون على النظام السعودي. -يستلهمون معارضتهم من جماعة اإلخوان المسلمين 

  بناًء على تزايد االستقطاب بين  5305تزعم السعودية أنَّ استقرار مصر بات في خطر منذ نهاية عام

 ه. أنصار مرسي ومعارضي

  حالة القلق لدى السعودية من إمكانية تقارب الرئيس محمد مرسي من منافس السعودية اللدود إيران

 على الرغم من أنَّ هذا التقارب كان حذًرا للغاية. -

"لحضور إحدى المؤتمرات، ثم دعوته للرئيس اإليراني في حينها 5305وربما وجدت في زيارته لطهران "أغسطس 

مصر مخاوف لدى السلطات الحاكمة بأنه في حالة المفاضلة بين التقارب مع إيران أو  أحمدي نجاد لزيارة

 .7السعودية، فإن مرسي سيختار طهران. ولعل هذا ما ساعد على تأييد السعودية لالنقالب

 

 ثالثا :التعديالت األخيرة في السعودية ومستقبل العالقة مع اإلخوان

، هو تصعيد محمد بن نايف لوالية العهد. وبالرغم من أن الرجل 5302 لعل أبرز ما في تعديالت نهاية أبريل

على عالقات جيدة مع كل من قطر وتركيا، ناهيك عن خالفه مع محمد بن زايد في االمارات بعد تسريبات 

، فضال عن الخالف بشأن الموقف من الحرب في (8)ويكيليكس وما نال والده فيها من إساءات إمارتية من ناحية

من وميل بن زايد للمخلوع علي صالح، إال أن بن نايف في الوقت ذاته كان أحد أربعة في خلية األزمة أوائل الي

                                  
   op.citStéphane Lacroix,   :( لمزيد من التفاصيل أنظر7)
بن زايد وريتشارد هيس رئيس مجلس العالقات  استغرق ساعتين ونصف، بين ولي عهد أبو ظبي محمدعام  21كشفت وثائق ويكيليكس عن اتصال تم منذ ( 8)

ه إنه حينما ايد لمحدثالخارجية في الواليات المتحدة األمريكية، تم الحديث خاللها عن والد ابن نايف، الذي كان وقتها وزيرا للداخلية،حيث ذك قال محمد بن ز 
د  كما أن هناك شخصي أخر خاص ببن نايف ذاته وبم زاياإلنسان انحدر من القرد.يرى نايف األب فإنه تترسخ لديه القناعة بأن داروين كان محقا حين قال إن 

حة تعيين ابن كت في صبتعلق بوكالة إرم اإلماراتية لألخبار، التي تدار كغيرها من وسائل اإلعالم اإلماراتية من قبل ديوان رئيس الدولة، حيث إن الوكالة شك
رست ، سلمان يؤشر ديفيد هي. أنظر: ى التي جرت بعد تولي سلمان، وزعمت أن سلمان لم يستشر هيئة البيعة في ذلكنايف وليا لولي العهد في التعديالت األول

 .الرابط، 1122يناير 32 نقال عن هافينجتون بوست،  12باتجاه تغيير شامل"مترجم"، عربي 

http://arabi21.com/story/806912/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
http://arabi21.com/story/806912/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
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. والتي كان لها دور في تبني السعودية قانون اعتبار االخوان جماعة ارهابية " كانت تضم خلية االزمة 5304

كم ابو ظبي، ضاحي خلفان مدير شرطة دبي، لمواجهة االخوان محمد بن نايف وزير الداخلية، محمد بن زايد حا

 . (9)محمد دحالن" 

كما يوصف ابن نايف في الغرب بأنه مهندس الحرب ضد االرهاب.. ومعنى ذلك فإن تبؤوه مكانة مقرن الذي 

كان همزة الوصل مع نظام السيسي، ربما لن يؤثر كثيرا على العالقة مع السيسي واالنقالب في مصر. حتى 

مد بن نايف ينتمي للجناح السديري المعارض لسياسة الملك عبد اهلل. ناهيك عن أن والده وإن قيل أن مح

مسئولية اإلرهاب والعنف في العالم  5335" حمل اإلخوان عام 5305-0692األمير نايف الذي كان وزيرا للداخلية "

 .(10)زو العراقي للكويتضد الغ 0663متأثرا بموقف اإلخوان الرافض لحرب الخليج الثانية عام  اإلسالمي،

وإن كانت هناك وجهة نظر أخرى ترى أن مصر السيسي واإلمارات هما من أكبر الخاسرين من هذه التعديالت. 

ومن أنصار هذه الرؤية الكاتب البريطاني ديفيد هيرست حيث اشار في مقاله في صحيفة هافينجتون بوست 

من مقرن وسعود الفيصل، وكالهما وثق العالقة بين  إلى أن الخاسر األكبر اآلخر هو مصر، التي فقدت كل

القاهرة والرياض". وبالنسبة لالمارات هناك خالفات بين الجانبين بشأن الحرب على  اليمن ودعم اإلمارات لعلي 

 .11صالح واستضافه نجله السفير أحمد الذي كان يعمل سفيرا بها

وتيارات االسالم السياسي وفي المقدمة منها كان يفترض حدوث تقارب بين السعودية ووفق هذه الوجهة 

 االخوان من أجل مواجهة نفوذ داعش من ناحية والنفوذ الشيعي الذي تقوده ايران من جهة ثانية.

لكن مع احترامنا لهذه الوجهة، فإنه من الواضح أن السعودية حريصة على عدم التضحية بالسيسي باعتباره 

خوان. ولم تؤثر تسريبات مكتبه إبان توليه حقيبة الدفاع بعد االنقالب الحليف األقرب إليها في مواجهة اإل

على عالقته بهذه الدول التي لم تكتف السعودية على لسان الملك سلمان –والتي أساء فيها لدول الخليج 

مر مؤتبالتأكيد على أن العالقات الثنائية بين البلدين أقوى من أي محاولة لزعزعتها. بل شاركت هذه الدول في 

شرم الشيخ "المشاركة السعودية كانت من خالل ولي العهد في حينها األمير مقرن"، بل وتعهدت الدول 

 مليار دوالر. 05الخليجية الثالث )السعودية واإلمارات والكويت( بتقديم منح ومساعدات وودائع له تقدر ب

                                  
 .1123فبراير ، التركيةاألناضول  وكالة هل بدأت الحرب اإلقليمية على اإلخوان؟، بدر حسن شافعي( 9)
 .الرابطموقع إخوان ويكي،  غراهام فولر، األمير نايف و اإلخوان،( 10)
 .الرابط. 12، موقع عربي  1122ابريل  31ديفيد هيرست، الفرصة الملكية السانحة أمام السعودية، ( 11)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://arabi21.com/story/827795/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#author_303
http://arabi21.com/story/827795/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#author_303
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تهنئة بالتعديالت، لكن كان من وربما يعزز هذا الطرح حرص السيسي على زيارة سريعة للرياض بزعم ال

الواضح أن هدفها توطيد العالقات في ظل التعديالت األخيرة من أجل ضمان استمرار العالقة على ما هي 

عليه، وكذلك االعتذار عما بدر من جانب بعض االعالميين المصريين المحسوبين عليه النتقاد سياسة 

ألمر الذي دفع السعودية عبر سفيرها في القاهرة إلى السعودية خاصة فيما يتعلق بموقفها من اليمن، ا

 تقديم احتجاج رسمي للرئاسة المصرية.

ويالحظ أن السعودية تسير وفق منهج الملفات المتوازية في سياستها الخارجية بمعنى  التنسيق مع تركيا 

ية حدوث تقارب سعودي في ملف سوريا، دون أن يكون لذلك أثر على إمكان –التي يفترض أنها تدعم إخوان مصر 

إخواني. ونفس األمر بالنسبة للملف اليمني، حيث التحالف السعودي القطري، لكن دون أن يكون له انعكاسات  –

 أيضا على العالقة مع إخوان مصر بفرض أن قطر تدعم االخوان.

ن أي تأثير لذلك بل األكثر من ذلك قد تتعاون أو تتحالف السعودية مع بعض فصائل اإلخوان في دول أخرى دو

على العالقة مع إخوان مصر. فهي تقيم جسور للتعاون مع حماس، بل قامت ببث خطبة  السماعيل هنية 

رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة عبر القنوات الرسمية السعودية، كما أنها تستضيف اآلن 

زب في عمليات المواجهة البرية رغم كونها هي قيادات حزب االصالح اليمني االخواني وتسعى للتنسيق مع الح

من أيدت صالح والحوثيين من قبل للقضاء عليه. كما تتعامل مع حزب النهضة التونسي وتستقبل  الشيخ 

 تجاه اإلخوان. -ولو بسيط–راشد الغنوشي. ومع ذلك لم يحدث تحرك 

 

 رابعًا: سيناريوهات التصور السعودي لمصر واإلخوان:

يمكن القول بوجود عدة سيناريوهات قد تكون حاكمة للسياسة السعودية تجاه مصر واإلخوان  في ضوء ما سبق

 هي:

 السيناريو األول: سيناريو وجود نظام استبدادي وليس ديمقراطي:

يساري" المهم أال تكون هناك  –خشية انتقال عدوى الديمقراطية لها بغض النظر عمن يحكم مصر " ليبرالي 

ديمقراطية في مصر خشية انعكاسها على السعودية. وبالطبع قد يكون النظام العسكري ممثال في السيسي 

ون عبئا على هذه الدول. وربما محققا لهذا األمر.أو ربما يكون غيره حال تراجع شعبية هذا النظام بحيث يك

يكون شفيق هو البديل السيما أنه ذو خلفيات عسكرية سابقة، وذو وجهة مدنية حاليا، وفي ذات الوقت 
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معروف عنه أنه شخصية مستبدة وديكتاتورية منذ رئاسته وزارة الطيران المدني، وربما هذا التواصل الخليجي 

اآلن ويسعى النتهاج سياسة تكسير العظام مع مؤيديه وفي  مع شفيق هو الذي جعل السيسي في حالة ذعر

مقدمتهم شفيق، وهذا ما ينبغي أن يستغله اإلخوان في توحيد الصف الثوري لالستفادة من هذا الصراع 

المرشح للتصعيد داخل معسكر االنقالب. وخالصة القول في هذا الشأن أن السعودية وغيرها قد ترتضي 

غير ديمقراطية" دون تبديل سياسات، ألنها تخشى ليس فقط من عدوى اإلسالم بتبديل شخصيات "عسكرية 

 السياسي فحسب، وإنما من عدوى الديمقراطية ذاتها.

 

 السيناريو الثاني: التصالح مع اإلخوان والقبول بعودتهم للحكم ثانية بضمانات محددة:

اريخي للعالقة يجعله أشبه بالمستحيل، مهما لكن يبدو أن هذا السيناريو في غاية المثالية، كما أن النهج الت

من اإلخوان، عامال  -وليس المتوهم–قدم اإلخوان من ضمانات ورسائل تطمينية، إذ يظل الخوف الحقيقي 

يجعل السعودية وغيرها حتى من الدول الغربية ترفضهم، ال سيما وأنها تدرك جيدا أن الدولة هي أحد المراحل 

تهدف بحسب مؤسس الجماعة أستاذية العالم، وإحياء الخالفة من جديد. وهو ما في مشروع اإلخوان الذي يس

يؤرق مضاجع هذه الدول بصورة منفردة وجماعية أيضا. بل يجعلها تتكتل صفا واحدا لضرب مشروع اإلخوان 

لحكومة في مراحله األولى، والعودة به إلى المربع األول " الفرد المسلم" وليس حتى إلى مرحلة المجتمع أو ا

بعدما نجحت هذه الدول عبر آليتها اإلعالمية الضخمة في إيجاد فجوة حقيقية وليست مصطنعة، فيما يتعلق 

 بصورة اإلخوان لدى المجتمع، والتي تعد الخطوة السابقة على مرحلة الحكومة فالدولة.

 

 السيناريو الثالث: إيجاد طرف ثالث "بديل علماني" عن اإلخوان والسيسي:

هناك بعض المعلومات بحسب ديفيد هيرست في أحد مقاالته سربتها بعض الدوائر السياسية المقربة من 

، مع مسئولين 5304السعودية في لبنان، حول لقاء عقده مع المعارض الليبرالي المصري أيمن نور في نوفمبر 

واقامة روابط برموز سعوديين نافذين ضمن محاولتين رئيسيتين من جانب مسئولين سعوديين لالتصال 

المعارضة المصرية. ربما الهدف من ذلك تلميع هذه الرموز وجعلها تسود المشهد أو القيام بوساطة  لتحقيق 

مصالحة مع اإلخوان ربما تتضمن بعض التنازالت مثل االفراج عن مرسي دون عودته للرئاسة، وكذلك اإلفراج 

اس، بينما يكون دورها السياسي محدود جدا " ال يزيد عن عن المعتقلين، وعودة الجماعة كإطار دعوي باألس
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. ولقد تكرر هذا األمر مع محامي الجماعات االسالمية في مصر 5332" كما كان إبان حكم مبارك في انتخابات 53%

 منتصر الزيات. 

 وربما قد يكون هذا السيناريو هو األكثر تفاؤال وإن كان تحقيقه يتطلب عدة أمور:

 هذا السيناريو لدى الطرف "اإلخواني" بكل مستوياته، في ظل عدم قدرة حالة المد الثوري وجود قناعة ب

في الداخل من ناحية على اإلطاحة باالنقالب، فضال عن التأمر االقليمي والدولي على اإلخوان وإعطاء 

 مشروعية للسيسي من ناحية ثانية.

  المؤيدة لإلخوان" لتبنيه ومناقشته مع طرح هذا األمر على "وسيط" "بعض األطراف الدولية

 السعوديين. وأعني هنا تركيا تحديدا ثم قطر.

  عدم مهاجمة السعودية في اإلعالم اإلخواني حتى وإن كانت ال تزال داعمة للسيسي. فال بد من فهم

 المعادلة جيدا والمعايير الحاكمة لسياسة السعودية تجاه مصر واإلخوان منذ نشأة المملكة، ناهيك

عن أن السعودية هي الدولة المحورية في المنطقة والتي ربما يكون لها تأثير على اإلمارات والكويت. 

وفي المقابل تفادي أي ضغط سعودي على قطر لسحب دعمها لإلخوان كما حدث في الضغط السعودي 

 إلغالق قناة الجزيرة مباشر مصر.


