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 على الجهادي والتحدي السعوديّة العربيّة للمملكة الجديدة اإلقليمية السياسة
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 *هيني دازي فتيحة

 

ف محاربة على السعوديّة العربيّة المملكة عزم كان لطالما  في شبهة   موضع   الجهاديّة والجماعات التطرُّ

 هو هذا كان. للمملكة المعلنين الحلفاء بينها من أخرى، دول   ولدى( اإلعالم كوسائل) الدوليّ  العام الرأي

 اإلسالميّة الدولة تنظيم نشوء مع اليوم كذلك وهو أفغانستان، في التسعينيات خالل القاعدة تنظيم مع الحال

 سيما وال المحافظة الدينيّة الفصائل مع بتعاطفه يُعرف سلمان، الملك الجديد، العاهل كان ولما(. داعش)

 السعودية العربيّة المملكة لسياسة ونظرا   للشيعة، رفضهم الدولة وتنظيم القاعدة يشاركون الذين السلفيِّين

ف تجاه السعودي الموقف أصبح وسوريا، اليمن في قّوة األكثر . حساسية أشدّ  الجهاديّة والجماعات التطرُّ

 المنطقة الستقرار ومهددة متناقضة   ويرون ها للمملكة الجديدة اإلقليمية بالسياسة الكثيرون ويشِكك

 .المستقبليّ 

 الصارمة؟ اإلقليميّة سلمان الملك سياسة مع تغيَّر الذي ما

إقليميّ  نهج   فجأة   ظهر ،2015 / ديسمبر األول كانون 23 في العرش إلى سلمان الملك وصول مع
1
 أكثر 

 اإلقليميّة السياسة مع جذريّة قطيعة خلقت جديدة، تكتيكيّة سياسيّة تحوالت  حمل و تبنيّا  لسياسات تدخليّة  

 يخص فيما تحديدا ، التكهنات، من عددا   الجديد الموقف هذا يطرح. للمملكة المعهودة الحّدة منخفضة

 .والطائفيّة الجهاديّة الجماعات

 اإلقليميّة، المسلمين اإلخوان كجماعة القريب الماضي أعداء مع السياسيّ  التقارب الجديد النّهج هذا يعزز

فلسطين في حماس حركة ذلك في بما
2
 سوريا في المسلمين واإلخوان اليمن، في اإلصالح وحزب ،

 وتهاجم األسد بشار تقاتل التي المسلّحة الثوار جماعات أكثر أحد الفتح، بجيش  رئيسيّ  بشكل ممثلين

 بل للمملكة مباشرا   تهديدا   تعتبر تعد لم المسلمين اإلخوان جماعة إنّ . كفاءة   سوريا في الدولة تنظيم مواقع

 ترى الوقت، نفس في. اليمن في والحوثيين سوريا، في األسد كهزيمة السياسيّة، األهداف تشاطرها هي

 والتنميّة العدالة حزب بين تتراوح التي - األخرى السنّيّة السياسيّة والحركات المسلمين اإلخوان جماعة

سلمان الملك قيادة مع اتساقا   أكثر مصالحها -تونس في النهضة وحزب تركيا في
3

 النشطاء معظم دعم لقد. 

                                                           
 .http://www.newyorker.com/news/news-desk/saudi-arabia-strikes-out: باإلنكليزية –" حمد بزي: "المملكة العربية السعودية تضربم  1
. ورغم أن الحجة المعلنة للزيارة كانت أداء مناسك العمرة، 2015(وتموز )يولي 15بالزيارة التي قام لها وفد رفيع من حماس بقيادة خالد مشعل إلى السعودية في  تجلت هذه المصالحة  2

  مد بن سلمان.حإال أن الوفد التقى بالملك سلمان وولي العهد محمد بن نابف وولي ولي العهد م
 .,http://www.agsiw.orgباإلنكليزية  :2015 )يوليو( تموز   31 كريستين ديوان: " إعادة التأهيل )المحدودة( لإلخوان السلمين في الخليج، 3 

http://www.agsiw.org/
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 التي العسكرية الحملة ،والبحرين والكويت واألردن السعودية العربية المملكة في البارزين اإلسالميين

 .وقطر تركيا كما سوريا في الثوار لجماعات المسلّح الدعم عن فضال   اليمن في السعودية قادتها

 الملك اختار سوريا، في األسد ومواقف اليمن في الحوثيين ضد المملكة قتال من الكاملة االستفادة وبغرض

العامة والمباحث االستخبارات وكالتي بمساعدة سلمان،
4
 المرتبطة الجماعات مع التكتيكيّ  الِوفاق ،

 في الشام وأحرار النّصرة جبهة إلى إضافة   اليمن، في العربيّة الجزيرة شبه في القاعدة تنظيم: بالقاعدة

 األوسط الشرق في اإليرانيّ  اإلقليميّ  النفوذمن  حدّ ال إلى التكتيكيّ  التّحرك هذا مثل ويطمح. سوريا

 اختالفا   سلمان الملك اتخذها التي االستراتيجية الخيارات هذه وتختلف. اإلسالميّة الدولة تنظيم ومحاربة

 وحلفائها إيران وضعمجديا   تجدال  اإلقليميّة سلمان الملك فسياسة. هللا عبد الملك لسلفه كان عّما جذريا  

نِّية والحركات ،(الحوثيين أو هللا حزب) الشيعة  أحرار النّصرة، جبهة اإلسالمية، الدولة) الجهاديّة السُّ

هي تعتبر و .التهديد مستوى نفس على المسلمين كلها باإلخوان متمثال   الرئيسي اإلسالمي والتيّار ،(الشام

عبد هللا الملك عهد في حدث كما الفشل، إلى سيؤديبأن هذا التشميل  ،الوقت نفس في
5

لذلك كانت . 

الّسنّة اإلسالميين من ممكن قدر   أكبر توحيدتتمثّل في  الجديدة سلمانالملك  استراتيجية
6
 تكتل إلضعاف 

 .الشيعة اإلقليمين وكالئها من المكّون المتماسك طهران

  الداخلي السعودية العربية المملكة استقرار مستقبل تواجه التي والمخاطر التحديات

 بشكل العالقة تطبيعالعهد  وليلو للملك يعني ال المسلمين اإلخوان جماعات مع العالقة لتحسين الّسعي إنّ 

 على مطلقا   خطرا   المسلمين اإلخوان يعتبِران يزاالن ال فهما .الرئيسي السياسيّ  اإلسالمي التيّار مع كامل

 واإلمارات مصر من كامال   قبوال  " الّسنّيّ  التحالف" هذا يلقى ال وبالتأكيد،. السعودية الملكيّة العائلة سلطة

 .  اإلخوان مع للتصالح عالمات أيّ  تُظهرا لم اللتين المتّحدة، العربيّة

 صميم في يأتي والذي ،تهسيطر رقعة لتوسيع االنتقالية العنفيِّة اإلسالمية تنظيم الدولة وتشّكل خطة

لمسلمين السنةلدى االسعوديّة  الدينيّة الشرعيّة على وجوديا   خطرا   للخالفة، البغدادي بكر أبو منظور
7
 .

 الرياض في الشيعيّة المساجد) العربية الجزيرة شبه في الشيعيّة األهداف على الحاليّة الهجمات ومع

 في الشيعة برز ،(الفترة نفس خالل صنعاء وفي ،شخصا   29 ضحيت ها ذهب التي ،2015 في والكويت

 .اإلسالميّة للدولة مباشر كهدف الخليج

 ضعضعة ويحاول الّسنّة، اإلسالم عن الحقيقيّ  المدافع يكون إذن ألن اإلسالميّة الدولة تنظيم يسعى

 يخصّ  فيما السعوديّة العربيّة للمملكة الدينيّة السياسة تناقضات على الضوء تسليط خالل من الّسعودية

 ضد تمارسها التي التمييز حالة تقلِب أنّ  الهجمات، هذه مواجهة في الرياض، حاولت وقد. الشيعة سكانها

د يدعو وطنيّ  بخطاب فيها الشيعيّة األقليّة حُّ . األّمة نفس من جزء   جميعا   أنّهم ويّدعي السعوديين جميع لتوَّ

 الصارمة الجديدة اإلقليميّة السياسة في أولوية   والشيعيّ  اإليرانيّ  النفوذ تحجيم يبقى ولكن رغم ذلك،

                                                           
 في المتخصصة) العامة المباحث مديرية السابق في رئس الذي الحميدان، هللا عبد بن علي خالد الفريق ويرأسها الخارجية االستخبارية الخدمات عن مسؤولة العامة المخابرات رئاسة  4

 .2006 – 2003 بين مرير صراع بعد القاعدة هزيمة من تمكن الذي نايف، بن محمد الداخلية وزير العهد ولي إلشراف خاضعتان الوكالتين وكال(. الداخلية االستخبارات
 التابعة والمنظمات القاعدة المسلمين، اإلخوان شملت والتي إرهابية، تعتبرها التي بالمنظمات الئحتها( فبراير) شباط شهر في السعودية العربية المملكة نشرت هللا، عبد الملك عهد في  5

 .والحوثيين لها،
 .2015( وتموز )يولي 31حسين إبش: المملكة العربية السعودية وحلفاؤها السنّة الجدد، باإلنكليزية في النيويورك تايمز،   6
 Madawi Al-Rasheed, “Saudi Arabia forced to rethink." باإلنكليزية في الصراع ضد داعش أيديولوجيتهاد "السعودية مجبرة على إعادة التفكير في مضاوي الرشي  7

, December 3, 2014.monitor.com-www.al, ”ideology in fight against IS 
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 الدولة تنظيم ينتهز حين في. واإلقليميّة الداخليّة المملكة لطموحات وتحّديا   – السعودية العربيّة للمملكة

 .جديد طائفيّ  نزاع   لتغذية الوضع هذا اإلسالميّة

 400 من أكثر اعتقالظهر مع  الذي) اإلسالمية الدولة تنظيم قِبل من السعودية العربيّة المملكة اختراق إنّ 

 المستمّرة األمنيّة األزمة مع جنبجنبا إلى ( 2015 / يوليو تموز 19 يللتنظيم ف تابعة خلية من عنصر

 غاية جانبا في جميعها تشكل ،جنوبيةال السعودية الحدود على الحوثيون يفِرضها والتي الغالب على

 صالح في يزال ما الذي القّوة ميزان كفة ترجيح أجل ومن. الداخليّ  البالد استقرار مستقبل على الُخطورة

 تكتيكيّة وخيارات جديدة أولويات برسم سلمان الملك يقوم ولبنان، وسوريا العراق في اإليرانيّة السيطرة

قصيرة النظر  تبقى التحوالت هذه أنّ  إال. اإلقليميّة اللّعبة قلب في السعوديّة العربيّة المملكة وضع تُعيد

 .األطول المدى على استراتيجية شكوكا   تتركو

 

   

 

   



 

 عن الكاتب

 في االستراتيجية البحوث معهد في الخليج برنامج في باحثة هيني دازي فتيحة

 .ليل مدينة في السياسية العلوم معهد في وأستاذة باريس، في العسكرية المدرسة

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العربي" عام 

وأمريكية. ورسخت المبادرة منذ تأسيسها انطباعا  قويا  في بحثية عربية وأروبية 

األوساط البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها منتجة للمعرفة، من خالل األبحاث، 

وبناء مجموعات عمل في دول مختلفة، وتطوير شبكة واسعة من الباحثين والنشطاء 

 ممن يتقاسمون الرؤى اإلصالحية.

رة اإلصالح العربي تعبر عن رأي كاتبها وال تمثل األوراق الصادرة عن مباد

 بالضرورة موقف أو رأي المبادرة.

 حقوق النشر محفوظة لمبادرة اإلصالح العربي. 

 كل إعادة نشر للورقة أو استخدام جزء منها يتطلب الحصول على موافقة المبادرة.
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