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أضعف  يف  املختلفة،  بتفرعاته  الديين  والتيار  التقليدية،  الدينية  املؤسسة  أن  إىل  اإلشارة  الرضوري  من 
أوضاعه اليوم، وهو ليس مثلما يصور عادًة، صاحَب نفوذٍ وقول، أو رشيكًا يف احلكم. عىل مر السنوات، 
منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة عىل يد امللك عبدالعزيز، وحىت اآلن، تم تقليص دور رجال الدين 
الوهابيني ونفوذهم. وهذا يعين أهنم لن يلعبوا دورًا مؤثرًا يف ترجيح كفة طرفٍ عىل آخر يف الرصاع بني 
املحمدين، كما حصل يف الرصاع بني فيصل وسعود يف ستينات القرن املنرصم، حني رجح بعض أفراد 

العائلة املالكة، واألمريكيون، واملؤسسة الدينية، كّفة فيصل. 

جهة،  من  لوائه  حتت  املنضوين  الدين  وعلماء  عبدالعزيز  امللك  بني   ،1929 عام  السبلة  معركة  شكلت 
وإخوان من طاع اهلل (اجليش العقائدي املكون من البدو، الذي ساهم بتوحيد اململكة حتت قيادة امللك 
َسة للوهابية،  عبدالعزيز) من جهة أخرى، مفاصلة بني وهابيتني: وهابية أصلية، تلزتم بالنصوص املؤسِّ
للمك  املساندون  العلماء  اختلف  الواقع.  مع  يتناسب  بما  الوهابية  التعاليم  تعدل  براغماتية،  وأخرى 
عبدالعزيز مع اإلخوان يف عدة أمور، منها تعامل الدولة الناشئة مع الربيطانيني، ورفض استكمال اجلهاد 
خارج احلدود، وأدت املواجهة إىل انتصار النهج الوهايب املعّدل، لكن الوهابية األصلية مل ختتفِ، واليوم 

متثل داعش أحد أبرز جتلياتها.

انحدار تأثري املؤسسة الوهابية 

الشيخ  التارخيية بني  الرشاكة  امللك عبدالعزيز، عىل غرار  املعّدلة رشيكة يف احلكم مع  الوهابية  مل تكن 
حممد بن عبدالوهاب، واإلمام حممد بن سعود، واليت أدار من خالهلا الطرفان معًا الدولة وشؤوهنا، بل 
إن الوهابية املعّدلة وعلماءها كانوا حتت نفوذ وسلطة امللك عبدالعزيز، واألخري كان هو السلطة األعىل، 
وهو يمنح العلماء وأتباع الوهابية نفوذًا يتالءم مع التوجهات األيديولوجية للدولة، لكن هؤالء ليسوا 
ملكًا  اليت جتعل من عبدالعزيز  الصيغة،  السعودية، هبذه  العربية  اململكة  قيام  إعالن  رشكاء يف احلكم. 
وصاحب السلطة األعىل، كان بداية غياب النموذج الوهايب التقليدي يف احلكم، القائم عىل رشاكة كاملة 

بني الشيخ واألمري.

أفكارهم،  بنرش  الوهابيني  للمتدينني  السياسية  السلطة  سمحت  وقد  الوهابية،  نفوذ  استمر  ذلك،  مع 
واستخدام إمكانات الدولة يف ذلك، ضمن حدود تضعها السلطة نفسها، وشهد تاريخ الدولة السعودية 

*
 املوؤ�ض�ضة الوهابية وهاج�ش حتولت العر�ش ال�ضعودي

* مقتطفات من تقرير صادر عن املركز االستشاري للدراسات والتوثيق، كانون األول 2016  
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الثالثة وجود شخصيات دينية ذات أثر مهم، وكان للشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، مفيت اململكة حىت 
وفاته عام 1969، نفوذ كبري، إذ كان يرشف عىل القضاء، وحياسب حىت بعض املسؤولني، وقد أرشف عىل 
رئاسة تعليم البنات، وعني رؤساءها، وأيضًا أرشف عىل اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة. ربما يكون 
دخلت  وفاته  فبعد  الدولة،  ضمن  الشكل  هبذا  املتنفذين  الوهابية  علماء  آخر  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ 

الوهابية يف مرحلة جديدة من االحتواء.

تعرضت الوهابية املعّدلة لرضبتني جعلتاها أقل فاعلية بكثري يف املجال العام، األوىل كانت عرب توسع 
اجلهاز البريوقراطي للدولة وضمه جمموعات من املوظفني التكنوقراط غري الوهابيني، والذين ال يرون 
الثانية  أما الرضبة  اليت يعملون هبا.  الوهابية من خالل املؤسسات  أن من مهامهم تعزيز األيديولوجيا 
العلماء  بضم  الوهابية،  ومأسسة  البريوقراطي،  الدولة  جهاز  إىل  أنفسهم  الوهابيني  بإدخال  فكانت 
صالحيات  ضمن  حمددة،  بمهام  يقومون  إداريني  ملوظفني  وحتويلهم  الدولة،  مؤسسات  إىل  الوهابيني 

مرسومة للمؤسسات اليت يعملون هبا. 

بعد وفاة الشيخ حممد بن إبراهيم، قام امللك فيصل بإنشاء هيئة كبار العلماء عام 1971، واليت أنيطت 
هبا شؤون الفتوى، ويتم اختيار أعضائها بأمر ملكي. مع االشارة اىل أن منصب املفيت العام بعد وفاة 
الشيخ ابن إبراهيم مل يعد إىل الواجهة إال عام 1993 بتعيني الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتيًا عامًا. كما أنشأ 
امللك فيصل مؤسسة حتمل اسم »اهليئة القضائية العليا« لتحل حمل رئاسة القضاة اليت كان يتوالها الشيخ 
تابعة  القضاة  القضاء األعىل«، وباتت رئاسة  إىل »جملس  بعد خمس سنوات  إبراهيم، وقد حتولت  ابن 
البريوقراطي، تعمل مؤسساتها مثل  الدولة  الوهابية ضمن نطاق جهاز  العدل. هكذا، صارت  لوزارة 

بقية املؤسسات، حتت إرشاف كامل من السلطة السياسية.

أحد متظهرات حركة جهيمان العتييب، اليت قامت باحتالل احلرم املكي عام 1979، هي االعرتاض عىل 
ضعف تطبيق الرشيعة يف الدولة، وومداهنة العلماء للسلطة السياسية، وقد استعادت احلركة يف ذلك، 
خطاب إخوان من طاع اهلل، يف حماولة للعودة إىل الوهابية األصلية، اليت فرط علماء املؤسسة الرسمية 
السلطان  »قيام  الدعة واملسكنة، وختاذهلم عن مطلب  إىل  العلماء وركوهنم  نقد  فيها، ويمكن مالحظة 
مع الدين«، يف رسائل جهيمان العتييب. مترد جهيمان ومن معه عىل احتواء الوهابية وتشذيبها والسيطرة 
يف  والراغبة  القائم،  للوضع  الرافضة  التمرد  ملوجات  هنايًة  احلركة  هناية  تكتب  ومل  الدولة،  من  عليها 

استعادة مكانة الوهابية وسطوتها.

يف الثمانينات منحت ظروفًا بعضها داخيل، والبعض اآلخر خارجي، متصل بالصحوة الدينية اليت عمت 
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أفغانستان،  اململكة يف  الذي دعمته  اإليراين، واجلهاد  الثوري  املد  بمواجهة  السعودي  املنطقة، والقرار 
الفرصة لتعزيز التيارات السلفية، وخلق ظاهرة شعبية، ُعِرفت بالصحوة اإلسالمية، هي مزيج من أفكار 
الوهابية واإلخوان املسلمني، تم متكينها من استثمار مؤسسات الدولة، يف الرتويج ألفكارها، فانتعشت 
الثانية، ومعارضة  اخلليج  إثر حرب  كبري.  برصيد شعيب  تتمتع  بأنواعها، وأصبحت  السلفية  التيارات 
مشايخ الصحوة الستقدام القوات األمريكية، حتول هذا التيار الدعوي إىل معارضة سياسية بني -1990 
1994، وظهر نقد من مشايخ تيار الصحوة للعلمانيني داخل مؤسسات الدولة، لِما اعتقدوه نفوذًا هلم يف 
دولة ُيفرتض هبا تطبيق الرشيعة وحماربة العلمانية، كما طال النقد املؤسسة الدينية الرسمية، ممثلة هبيئة 

كبار العلماء، بعد موافقتها عىل قرار السلطة باالستعانة بالقوات األمريكية.

املعارضة الصحوية صاغت مذكرة بمطالبها أْسَمتها »مذكرة النصيحة«، تطلب فيها من السلطة السياسية 
مطلبًا رئيسيًا يتكرر طوال فقرات املذكرة، وهو إعادة االعتبار لدور العلماء ورجال الدين، ومتكينهم 
كان  الصحوية  للمعارضة  الرئيس  املطلب  أن  أي  وأجهزتها،  الدولة  أنشطة  كامل  عىل  اإلرشاف  من 
العودة إىل الرشاكة التارخيية بني الشيخ واألمري، واليت تبني هلم أن صيغتها القديمة انتهت، وأن السلطة 
السياسية حّجمت الوهابية وجعلتها حتت سيطرتها. اختلفت الصحوة عن جهيمان والقاعدة، فلم تتجه 
حلركة مترد مسلحة، لكنها عملت عىل حشد الناس ملطالبها، وانتهى األمر باعتقال رموزها الرئيسيني من 

املشايخ والنشطاء عام 1994.

من جملة القرارات اليت اختذتها الدولة الستيعاب احلراك الصحوي مطلع التسعينات، استحداث وزارة 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد عام 1993، وكان اهلدف الرئيس من إجياد هذه الوزارة 
داخل  والترصف  احلركة  يف  حرية  من  للصحوة  منحه  تم  ما  وسحب  الديين،  املجال  ضبط  من  املزيد 
مؤسسات الدولة أو باستخدام املنابر الدينية، وأصبحت الوزارة اجلديدة تضبط أوضاع املساجد وأئمتها 
وحلقات حتفيظ القرآن واألنشطة الدينية بالعموم، وهكذا فإن االجتاه نحو املزيد من املأسسة، قلَّص أكرث 

من نفوذ الوهابية، وأكد بشكل أكرب سطوة السيايس عىل الديين يف السعودية.

وكان ألحداث احلادي عرش من سبتمرب أثرها، الذي متثل يف مزيد من الضبط وتقليص الوهابية من قبل 
السلطة السياسية، فحصلت مراجعة للمناهج الدينية، وتم إغالق بعض املؤسسات اخلريية مثل مؤسسة 
 ،2003 عام  من  بداية  السعودية،  داخل  القاعدة  أعمال  كانت  اإلرهاب.  بتمويلها  لالشتباه  احلرمني، 
امتدادًا حلركة نزع الرشعية الدينية عن الدولة، لتخاذهلا يف تطبيق الرشيعة، واتساقًا مع مبادئ الوهابية 
األصلية، ضد الوهابية املعّدلة، واليوم متثل داعش االمتداد األكرث وضوحًا للوهابية األصلية، يف الوقت 
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الذي تغري فيه السعودية الكثري داخل الوهابية، وخالل السنوات العرش املاضية واصلت الدولة عملية 
تكييف الوهابية مع احتياجاتها، ما جعل الوهابية احلالية تتباعد بشكل أكرب عن أصوهلا، مع احتفاظها 

ببعض املالمح العامة.

املؤسسة الوهابية عىل فالق تنافس األرسة احلاكمة

قبل ما يقارب العامني زار بعض املشايخ السلفيني (من بينهم الشيخ عبداهلل املحيسين الذي ذهب بعد 
ذلك إىل سوريا ملنارصة احلالة اجلهادية هناك، وصار قاضيًا رشعيًا جليش الفتح) الديوان امللكي، ووقفوا 
الديوان، واالعرتاض  املسؤولني يف  للتفاهم مع  بالدخول، وقد جاؤوا  ُيسمح هلم  أن  بوابته دون  أمام 
عىل ما اعتربوه متغريات أحدثتها السلطة تتعارض مع الدين. هذا املشهد ومطالب املشايخ، يعربان عن 
الرسمية،  الدينية  املؤسسة  ترهل  إليه  املاضية، يضاف  السنوات  للوهابية خالل  الذي حصل  التحجيم 

خاصة بعد غياب شخصيات وازنة فيها مثل الشيخني ابن باز وابن عثيمني.

هذا االستعراض مهم للتأكيد عىل قدر التبسيط الذي حيمله احلديث عن سيطرة وهابية عىل جهاز الدولة 
يف السعودية، أو عن رشاكة كاملة بني املؤسستني الدينية والسياسية، وتاليًا قصور التحليالت اليت ُتبىن 
عليه. ويف نفس الوقت الذي ُتقّلم فيه أظافر الوهابية، يبدو أيضًا أهنا ستظل أحد أهم مصادر الرشعية 
بالنسبة للدولة، وألسباب عديدة من الصعب توقع االنتقال منها إىل أيديولوجيا مغايرة يف الوقت احلايل، 

لكن تهذيبها وتكييفها مع احتياجات الدولة سيبقى عىل األرجح قائمًا.

كانت آمال اإلسالميني معقودة عىل هناية عهد امللك عبداهلل »الليربايل«، خاصة أن امللك سلمان معروف 
يأبه  ال  أنه  الوقت  مع  اتضح  الذي  الشاب،  ابنه  بتفويض  فاجأهم  لكنه  الوهابية،  للمؤسسة  بدعمه 
اإلسالميني  عند  نموذج مكروه  نموذج ديب، وهو  لتقليد  يسعى  إنه  بل  الوهابية،  الدولة  كثريًا برشعية 
عن  ناتجٍ  اجتماعي،  انفتاح  دورًا يف حتقيق  يلعب  أن  يمكن  أنه  ابن سلمان  يعتقد  واملحافظني عمومًا. 
تبين نموذج اقتصادي يقوم عىل فتح األسواق لالستثمارات األجنبية بصورة أكرب، وخصخصة مرافق 
الدولة. وعد بن سلمان يف عدد من املقابالت مع صحف أجنبية، بتحريك ملف حقوق املرأة، وتوسيع 
جماالت الرتفيه، كما أنه حّجم دور هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ونزع عنها سلطة الضبط، أي 

أنه تركها بال خمالب.

التيارات  احتضان  أو  الدينية،  املؤسسة  عن  للدفاع  متشجعًا  نايف  بن  يبدو  ال  اآلخر،  املقلب  عىل 
أو  الديين،  التيار  لتحجيم  مندفعًا  يبدو  أيضًا ال  لكنه  أكرث،  بإضعافها  أنه يكرتث  يبدو  اإلسالمية، وال 
إحداث إصالحات اجتماعية، وربما يرغب يف احلفاظ عىل الوضع احلايل. التيار الديين كان يرى يف أبيه 
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التيار، أما األمري حممد بن  حليفًا أساسيًا داخل السلطة، وقد كان األمري نايف بالفعل مدافعًا عن هذا 
نايف فال يظهر يف ترصحياته اإلعالمية أي دفاع عن التيار الديين، وهو فقط يؤكد عىل اخلطاب السعودي 

العام املتمسك بالرشيعة اإلسالمية كجزء من رشعية الدولة.

يزنع بن سلمان نحو املزيد من اللربلة عىل الصعيد االجتماعي واالقتصادي، لكنه ما زال يسري بحذر، 
وفيما عدا حتجيم اهليئة، مل يقدم بن سلمان عىل خطوة نوعية يف هذا االجتاه. يف املحصلة، ال تعترب الورقة 
تنظيم  للتعامل مع حتدي  يملكان اسرتاتيجية واضحة  الطرفني، كما أهنما ال  الدينية مرجحة ألي من 
داعش لوهابية الدولة، فأحيانًا حتاول الدولة تشذيب وهابيتها أكرث كي ال تكون مثل داعش، وأحيانًا 
حتاول املزايدة عىل داعش وهابيًا ويف إطار الدفاع عن اهلوية السنية يف املنطقة، لكن ال توجد اسرتاتيجية 
حمددة بخصوص هوية الدولة الوهابية، سوى احلفاظ عىل عنارصها األساسية يف اخلطاب العام. املؤسسة 
الدينية ستميل مع الطرف األقوى وتباركه، فيما تبدو التيارات الدينية احلركية يف حرية من أمرها، وهي 

تعاين ضعفًا كبريًا.
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