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مقدمة

نهج ال��غ��رب ا�ستراتيجيتين خطيرتين تجاه العالم
الإ�سالمي بعد �أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر ال�شهيرة
ب��دع��وى (ال��ح��رب على الإره����اب) .وبغ�ض النظر عن
تداعيات تلك الأحداث و�أ�سبابها ومن كان يقف وراءها
ف�إن ما يعنينا هو نتائجها .هاتان اال�ستراتيجيتان اتخذتا
�أ�سلوبين في تطبيقهما:
الأول :ال��ح��رب الع�سكرية ،التي ا�ستهدفت العراق
والإطاحة بنظامه و�إع��ادة ترتيبه وفق ًا لأطماع وم�صالح
محددة �سلفاً .اختارت اال�ستراتيجية الع�سكرية العراق
كهدف رئي�س العتبارات ع�سكرية وجغرافية و�سيا�سية
لقربها من �إيران العدو و�إ�سرائيل ال�صديق والحليف .ولي�س
المو�ضوع هنا معني بالحديث عن اال�ستراتيجية الع�سكرية
وم�صالح الغرب في العراق على المدى القريب �أو البعيد.
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ال �ث��ان��ي :ال��ح��رب ال��ن��اع��م��ة (ال�سيا�سية والثقافية
والإعالمية) ،التي ا�ستهدفت المملكة العربية ال�سعودية،
دين ًا ودول��ة و�شعب ًا وم�ؤ�س�سات .فالغرب ي��درك مكانة
المملكة في العالم الإ�سالمي ،و�إنه من ال�صعوبة بمكان
النيل منها ع�سكري ًا لما ق��د يجره ذل��ك م��ن انت�صار
العالم الإ�سالمي كله لأرا�ضيه المقد�سة التي تحت�ضنها
المملكة العربية ال�سعودية ،و�إن �أي مغامرة ع�سكرية غير
مح�سوبة وال ت�أخذ بهذا االعتبار ف�إنها قد تبوء بالف�شل.
لم يكن للغرب بد من �أن ي�ستغل الفر�صة ال�سانحة ويغير
م��ن ا�ستراتيجيته الع�سكرية فيطلق حملته الناعمة
�ضد المملكة العربية ال�سعودية التي تزامنت مع حربه
الع�سكرية في العراق ،في محاولة لتغيير ما يمكن تغييره
من دينها وهويتها الثقافية ،متخذ ًا من منابره ال�سيا�سية
والثقافية والإعالمية و�سائل لإحداث التغيير المطلوب.
ولأنها (حرب ناعمة) ،و�شر�سة في الوقت نف�سه ،فقد
ركزت على �أهم مكامن القوة المعنوية في المملكة العربية
ال�سعودية ،وه��و الإ���س�لام ،ال��ذي ت�أ�س�ست عليه الدولة
7
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وتوحد عليه �شعبها .تنوعت الكتابات الغربية في حديثها
عن الدين الإ�سالمي وت�أثيره في ال�سعودية وخارجها،
م�ستهدفة �أ�س�سه النظرية وتطبيقاته ف��ي المجتمع
ال�سعودي .وقد ا�ست�أثر مو�ضوع ال�سلفية والوهابية بتركيز
بع�ض الكتاب الغربيين واهتمامهم ،في محاولة للت�شوي�ش
على �صفائهما في مخيلة الر�أي العام النخبوي وال�شعبي
في الغرب والعالم الإ�سالمي وفي ال�سعوديين �أنف�سهم.
وقد حاولت تلك الكتابات الغربية ربط هذين المفهومين
بالت�شدد والتطرف ،تحقيق ًا لأه��داف الحرب الناعمة
التي رامت �إ�ضعاف القوة المعنوية وتذويب الهوية الدينية
والثفافية للم�سلمين ،و�سعي ًا لإر���س��اء مالمح (ال�شرق
الأو���س��ط الجديد) ال��ذي ر�سمته وب�شرت به حكومات
الغرب والواليات المتحدة على وجه الخ�صو�ص.
هذا الإ�صدار هو محاولة هادئة للحديث عن مفهوم
الوهابية وو�صفها وت�أثيرها داخل المملكة العربية ال�سعودية
وخارجها ،يناق�ش دع��اوى عالقتها بالعنف والتطرف
والإره��اب التي ن�ضحت بها كثير من الكتابات الغربية،
8
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ويحاول �إزالة الغمو�ض الذي علق ببع�ض الكتابات التي
تناولت مفهومي ال�سلفية والوهابية وعمدت ،عن ق�صد
في كثير منها وعن نق�ص وغمو�ض للمعلومة في �أحيان
�أخرى� ،إلى ربطها ب�صفات �سيئة ،وانتق�صت من المملكة
العربية ال�سعودية التي ر�أت تلك الكتابات �أنها الداعمة
والحا�ضنة لل�سلفية الوهابية والم�صدرة لهما.
وقبل قراءة ف�صول الكتاب ف�إنه من ال�ضروري – للأمانة
والمو�ضوعية – تقرير حقيقة �أن من الكتاب الغربيين من
اجتهد و�أخط�أ بح�سن نية في مفهوم الوهابية وو�صفها
وت�أثيرها في المملكة العربية ال�سعودية وخارجها ،مع
التزامه ب�أمانة البحث العلمي ،ونزاهة النقل من الم�صادر
المختلفة ،فجاءت كتاباتهم من�صفة ومتحرية للحقيقة
التي يبحث عنها العقالء ،حتى و�إن حادت عن ال�صواب
في بع�ض جوانبها.
* �أثناء مثول هذا الكتاب للطباعة اختار اهلل زميلنا الباحث في المركز الأ�ستاذ ها�شم بانقا
الريح  -رحمه اهلل  -في 2011/11/24م ،بعد �أن �أ�سهم في و�ضع المالمح الرئي�سة لهذا
الإ�صدار .وقد كان للفقيد قدم �صدق في �إ�صدارات المركز ال�سابقة ،ن�س�أل اهلل �أن يجعلها في
موازين ح�سناته.
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المقدمة
هناك كم هائل من الكتابات الغربية التي تناولت ال�سلفية
كظاهرة ،و�أف��ردت لها م�ساحات في ال�صحف والمجالت
المحكمة والدرا�سات ،بل �إن هناك م�ؤتمرات عُ قدت لبحث
مو�ضوع ال�سلفية ومناق�شته ،و ُقدّمت �أوراق عمل في هذه
الم�ؤتمرات تناولت ال�سلفية من وجهات نظر ور�ؤى غربية.
بالت�أكيد يتعذر هنا ح�صر كل هذا الكم من الكتابات
والدرا�سات وا�ستعرا�ضها ،لكثرتها من جهة وللت�شابه الكبير
الذي ي�صل �إلى درجة التطابق في معظم ما احتوته تلك
الكتابات والدرا�سات من جهة �أخرى .لكن الإ�شارة �إلى بع�ض
الأمثلة مما احتوته عن مفهوم ال�سلفية ودالالتها وربطها
بالوهابية قد يفي بالغر�ض في هذا ال�سياق ،ويلقي ال�ضوء
على بع�ض الجوانب من المو�ضوع.
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الربط الخط�أ بين ال�سلفية والوهابية
�أول هذه ال�شبهات و�أكثرها انت�شار ًا هو الربط الخط�أ بين
ال�سلفية والوهابية في الكتابات الغربية ،وهو �أمر ظاهر ال
تكاد تخطئه عين القارئ ،على الرغم من اعتراف بع�ض
الكتاب ب���أن هناك غمو�ض ًا ف��ي تف�سير ظ��اه��رة ال�سلفية
ودالالت��ه��ا وفهمها واخ��ت�لاف الطوائف والجماعات التي
تن�ضوي تحت م�سمياتها.
و�أكبر مظاهر الربط الخط�أ بين ال�سلفية والوهابية في
الكتابات الغربية هو محاولة بع�ض الكتاب الغربيين الف�صل
بين ال�سلفية ال�سنية والوهابية باعتبارهما متناق�ضتين ،و�أن
الوهابية هي دين مختلف عن ال�سلفية ال�سنية ال�سائدة في
العالم الإ�سالمي.
يقول �أحد الكتاب:
(الفرق الكبير بين ال�سنة والوهابية هو في المعتقدات
والطقو�س .وي�شكل ال�سنة الأغلبية بن�سبة تقريبية ت�صل
�إل��ى  ٪ 90م��ن الم�سلمين ف��ي جميع �أن�ح��اء العالم حيث
ينتمون �إل��ى ال�م��ذه��ب ال�سني ،ف��ي حين يتركز �أع�ضاء
13
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الحركة الوهابية في المملكة العربية ال�سعودية)(((.
هذا الن�ص يوحي للقارئ الغربي �أن الوهابية هي دين
مختلف عن ال�سلفية ال�سنية ال�سائدة في العالم الإ�سالمي،
و�أنها حركة ال توجد �إال في المملكة العربية ال�سعودية .وهنا
خلط وا�ضح من جهتين:
الأولى� :إن ظاهر القول يوحي بوجود دين في ال�سعودية
غير ما هو موجود عند الم�سلمين.
والثانية :النظر �إلى الوهابية بو�صفها (حركة) جاء
بها �شخ�ص ،ولي�ست (دعوة �إ�صالحية) ممتدة هدفت �إلى
تجديد الدين في نفو�س الم�سلمين الذين عا�صروها �إبان
ظهورها وانت�شارها في الجزيرة العربية .وبالتالي ف�إن
م�ضمون ما قيل ينطوي على جهل فا�ضح بحقيقة الوهابية.
ومن مظاهر الخلط بين مفهومي ال�سلفية والوهابية عند
الغربيين ما يظنه بع�ضهم من �أن الوهابية تقد�س ال�سنة
النبوية على ح�ساب القر�آن الكريم ،الذي هو الم�صدر الأول
للت�شريع الإ�سالمي .فقد كتب كوينتان ويكتورويكز Quintan
(1)globalsecurity.org,Wahhabi”.In:http://www.globalsecurity.org/
military/world/gulf/wahhabi.htm. Accessed on: 22011/8/.
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 Wiktorowiczفي بحثه الم�سمى (ت�شريح الحركة ال�سلفية
 )Anatomy of Salafi Movementعما �سماه الغمو�ض
في تف�سير الدين عند الوهابيين ،فقال:
(ع�ن��د تعاملهم م��ع ال�م�ب��ادئ ال�ق��ر�آن�ي��ة ،ف ��إن العلماء
ينظرون �إلى نموذج النبي محمد الذي �أبان كيف �أن القيم
والأح�ك��ام المجردة يجب تطبيقها على م�شكالت العالم
الحقيقي .ون�ظ��راً للغمو�ض ال��ذي يكتنف ترجمة �آي��ات
القر�آن عملياً ،وعلى وجه الخ�صو�ص في الأمور الم�ستجدة
في العالم المعا�صر ،ف�إن الحديث (ال�سنة النبوية) �أ�صبح
مهماً للتوجيه والإر��ش��اد ،حتى �إن��ه ب��ات �أكثر �أهمية عند
ال�سلفيين من القر�آن نف�سه .ولهذا ال�سبب يُطلق بع�ض
ال�سلفيين على �أنف�سهم ا�سم «�أهل الحديث»)(((.
وال ندري من �أين �أتى الكاتب بمقولة �إن ال�سنة النبوية
باتت �أكثر �أهمية عند ال�سلفيين من القر�آن نف�سه ،على
الرغم من �أنه �أ�ستاذ في ق�سم الدرا�سات الدولية في كلية
رود�س بالواليات المتحدة الأمريكية ،وهو مهتم بالإ�سالم
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .214
15
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ال�سيا�سي وله عدة م�صنفات مطبوعة في ذلك(((.
ويرد على هذا القول ما �أورده مايكل �سافاج في �صحيفة
الإندبندنت نف�سها وفي العدد نف�سه الذي نُ�شر فيه المقال
ال�سابق� ،إذ �أثبت في مقالة له بعنوان( :تاريخ الوهابية) �أن
الوهابية (ت�أ�س�ست على ق��راءات مبا�شرة من القر�آن ومن
حياة محمد .وت�أثرت �أي�ضا بكتابات رجل دين �سني عا�ش
ف��ي وق��ت �سابق ه��و تقي ال��دي��ن �أح�م��د ب��ن تيمية الذين
ي�شترك معهم ف��ي االع�ت�ق��اد ب ��أن الممار�سة الإ�سالمية
بحاجة �إلى العودة �إلى تف�سير «�أنقى» للن�صو�ص الأ�سا�سية
للدين)(((.
هذا اال�ضطراب والخلط في المفاهيم هو ال��ذي �أنتج
معلومات مغلوطة عن ال�سلفية والوهابية يتناقلها الكتاب
الغربيون دون تثبت من �صحتها �أو حتى االت�صال بم�صادر
((( منها على �سبيل المثال:

(The management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim
� ،Brotherhood and the State Power in Jordanإدارة الن�شاط الإ�سالمي:
ال�سلفيون ،الإخوان الم�سلمون و�سلطة الدولة في الأردن) ،وكتاب Global Jihad:
 ،Understanding September 11الجهاد العالمي :فهم �أحداث � 11سبتمبر ،و(The
 Name of the Enemy: Jihadi Salafisا�سم العدو :ال�سلفيون الجهاديون).
(2) Micheal Savage. Wahhabism: A History. The Independent,
1 November, 2007
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موثوقة للت�أكد من �صحة ما يزعمون �أنهم �صادقون عما
يكتبون عنه.
وف��ي �سياق الربط الخط�أ بين ال�سلفية والوهابية كتب
الك�سندر فا�سيليف  ،Alexander Vasilyevوهو �صحفي من
جمهورية الت�شيك ،مقا ًال بعنوان (ال�سلفية :النظرية والتطبيق
 ،)Salafism: Theory and Practiceجاء فيه:
(�إن عقيدة الوهابية ،وهي اال�سم الثاني لل�سلفية ،م�أخوذة
من مفهوم ال�سلف ال�صالح ،والذي ي�شير �إلى مجموعة من
�أ�صحاب النبي محمد الذين تزعم الوهابية �إنها تتبعهم.
هذه العقيدة الوهابية ت�أ�س�ست في العالم الإ�سالمي عن
طريق ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب وقامت على �أ�سا�س
كتابات عالم الكالم ابن تيمية في القرن الرابع ع�شر)(((.
الدكتور هيليل فرادكن  ،Hillel Fradkinمدير مركز
الإ�سالم والديمقراطية وم�ستقبل الإ�سالمي بمعهد هد�سون
 ،Hudson Instituteالذي يتخذ من العا�صمة الأمريكية
وا�شنطن مقر ًا له ،كتب بحث ًا ن�شره موقع المعهد على �شبكة
(1)http://www.watchdog.
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الإنترنت يوم  26مار�س 2008م ،بعنوان( :التاريخ والم�ستقبل
غير المكتوب لل�سلفية The History and Unwritten
 .((()Future of Salafismذكر فيه �أن الغر�ض من بحثه
هو تناول (�أهم مو�ضوع ،وهو مو�ضوع م�ؤ�س�سة �أو مجموعة
الم�ؤ�س�سات المعروفة با�سم الإخ��وان الم�سلمين)((( .وهو
عنوان وهمي ق�صد به الحديث عن الوهابية ولي�س عن جماعة
الإخوان الم�سلمين ،ولم يكن هناك �سبب علمي الختيار ذلك
العنوان غير المطابق لم�ضمون البحث .ما ي�ؤكد ذلك هو �أن
الكاتب �شرع في ال�صفحة الثانية في الحديث عن الوهابية.
وجاء فيما كتبه ما يلي:
(بعد � 11سبتمبر �أ�صبحت القاعدة كلمة �شائعة اال�ستعمال،
هي ا�سم للمنظمات الجهادية والإرهابية التي لم تهاجمنا
اليوم فقط ،و�إنما فر�ضت نف�سها كرمز وفي بع�ض الأحيان
كر�أ�س تنظيمي للإرهاب الإ�سالمي العالمي ...الأمريكيون
باتوا على �إطالع بم�صطلح الوهابية ،وهو اال�سم الذي �أُطلق
_ ( 1 ) w w w. h u d s o n . o r g / i n d e x . c f m ? f u s e a c t i o n = p u b l i c a t i o n
details&id=5509

((( المرجع ال�سابق.
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على �شكل محدد و�صارم للإ�سالم الذي ت�أ�س�س في المملكة
العربية ال�سعودية .ال�سبب الرئي�س لمعرفة الأمريكيين
بالوهابية هو ما نتج عن �أح��داث � 11سبتمبر ،خا�صة �أن
الغالبية العظمى من �إرهابيي � 11سبتمبر كانوا �سعوديين،
مثل �أ�سامة بن الدن زعيم القاعدة .ثم �إن ال�سعوديين قاموا
بجهود كبيرة لن�شر نموذجهم الإ�سالمي الوهابي والترويج
له من خالل دعمهم لأن�شطتها في مختلف �أنحاء العالم،
بما في ذلك الغرب .وت�شمل هذه الجهود �إنتاج المطبوعات
ال�ت��ي تحمل وج�ه��ة النظر الوهابية وت��وزي�ع�ه��ا ،وت�أ�سي�س
ال�م���س��اج��د ،ودع ��م الأئ �م��ة ،و�إن �� �ش��اء مختلف ال�م��ؤ��س���س��ات
الإ�سالمية .ه��ذه الجهود التي ب��د�أت ف��ي ال�ستينيات من
القرن الما�ضي ا�ستمرت عدة �سنوات و�أثمرت نتائج �ضخمة،
لكن الأنظار لم تكن م�سلطة نحو هذه النتائج حتى وقعت
�أحداث � 11سبتمبر فكانت كافية لتركيز ال�ضوء على هذه
الأن�شطة وجعلها في دائرة االهتمام العام)(((.
تريفور �ستانلي  Trevor Stanleyيبد�أ مقاله الذي جاء
((( المرجع ال�سابق.
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بعنوان( :فهم �أ�صول الوهابية وال�سلفية

Understanding

 ،the Origins of Wahhabism and Salafismبالعبارة
التالية:
(�إن ظاهرة الإرهاب الإ�سالمي ال يمكن �شرحها ب�صورة
مالئمة مثلما هو الحال في ت�صدير الوهابية ال�سعودية،
كما ي��رى معظم المعلّقين .وحقيقة القول ف��إن التراث
الأيديولوجي لجماعات مثل القاعدة هي ال�سلفية ،وهي
حركة بد�أت في م�صر وانتقلت للمجتمع ال�سعودي خالل
عهد الملك في�صل)(((.
هذه الفقرة وحدها كافية لفهم توجهات كاتبها ،و�أنه
�أم�سك قلمه وه��و محاط ب�أفكار م�سبقة كثيرة ،وقوالب
جاهزة لم يبذل �أي جهد لإعمال عقله ،والنظر فيها من
باب �إحقاق الحق ،وتقرير الأمانة العلمية التي توجب عليه
التثبت وعدم الركون �إلى الم�صادر ال�سماعية� ،أوالكتابات
غير الموثوقة.
(1) http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1716986/posts.
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الوهابية ..الدين الر�سمي في ال�سعودية
ال يفت�أ بع�ض الكتاب الغربيين ي���رددون في كتاباتهم
الفهم الخط�أ الذي ي�شير �إلى �أن في ال�سعودية دين ًا خا�ص ًا
بال�سعوديين دون �سواهم من الم�سلمين.
في مقال تريفور �ستانلي  Trevor Stanleyالآنف الذكر
نقر�أ الن�ص التالي:
(الدين الوهابي الر�سمي لل�سعودية اندمج مع بع�ض
�شرائح ال�سلفية .وفي الوقت الراهن هناك مناف�سة حادة
بين جماعات و�أف��راد من العلماء حول ال�سلفية «الحقة»،
�إذ �إن ال�سلفيين الذين ي�ؤيدون النظام ال�سعودي يهاجمون
جماعات مثل القاعدة وي�صفونهم «بالقطبيين �أي �أتباع
�سيد قطب» �أو التكفيريين)(((.
فالوهابية عند الكاتب هي دين ر�سمي لل�سعودية وفق ما
�أ�سماه (The official Wahhabi Religion of Saudi
 .Arabiaوعلى الرغم من �أن الكاتب �أورد في ثنايا مقاله
بع�ض الفقرات التي تحمل �شيئ ًا من الحقائق والأح��داث
((( المرجع ال�سابق.
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التاريخية عن دعوة ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب الإ�صالحية
في الجزيرة العربية� ،إال �أنه ذكر �أن ال�سلفية ن�ش�أت في م�صر
في الفترة بين منت�صف و�أواخر القرن التا�سع ع�شر كحركة
فكرية بجامعة الأزهر بقيادة محمد عبده (1905-1849م)،
وجمال الدين الأفغاني (1897-1839م) ،ور�شيد ر�ضا
(1935-1865م) ،و�أن ال�سعودية ا�ستوردت ال�سلفية من
بع�ض المفكرين الم�صريين ،وهذا خلط وا�ضح و�سوء فهم
للتاريخ والحقائق� ،إ ّذ �إن دعوة ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب
�سابقة لهذا التاريخ.
وي�ؤكد على ذلك �أي�ض ًا في الفقرة التالية:
(ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال���س�ع��ودي��ة ت��و��ص��ف ع ��ادة ب�أنها
م�صدرة الوهابية ،فهي في الحقيقة ا�ستوردت ال�سلفية
الإ��س�لام�ي��ة .فال�سعودية �أ�س�ست وم � ّول��ت م�ؤ�س�سات من
خارج حدودها وجعلتها تتخذ مقراً لها في المملكة ،لكن
معظم ال�شخ�صيات الموجّ هة في هذه الم�ؤ�س�سات هم من
ال�سلفيين الأجانب .ومن �أكثر هذه الم�ؤ�س�سات المعروفة
رابطة العالم الإ�سالمي ،التي ت�أ�س�ست في مكة عام 1962م،
والتي تقوم بتوزيع الكتب و�أ�شرطة الكا�سيت ال�صادرة من
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البنا ،وقطب وغيرهم من ال�سلفيين الأجانب)(((.
ويقول كان �إم  Khak Mفي مقالة له عن حماية ال�سعوديين
لـ (الدين الوهابي) بو�صفه دين ًا خا�ص ًا بهم يحاولون الترويج
له وق�سر الم�سلمين على اتباعه:
(يعمل ال�سعوديون من �أج��ل حماية الإ��س�لام الوهابي
ال ��ذي يت�سم ب�ضيق الأف ��ق وب �ع��دم ال�ت���س��ام��ح والتم�سك
بحرفية تف�سير الم�صادر الإ�سالمية من نفوذ التوجهات
الإ�سالمية الإحيائية التي ت��دور ف��ي �أج ��زاء �أخ��رى من
العالم الإ��س�لام��ي .واعتمد ال�سعوديون �سيا�سة ت�صدير
ال��وه��اب�ي��ة ل�ل�خ��ارج لحماية ال��وه��اب�ي��ة ف��ي ال��داخ��ل .وق��د
ح��اول��وا �أي�ضا ال�سيطرة على تف�سير الإ� �س�لام حتى في
�أمريكا لمنع الطالب ال�سعوديين الذين يعي�شون هنا من
اكت�شاف وجود تف�سيرات �أخرى للإ�سالم ،بع�ضها مت�سامح
وي��دع��و للحرية ويعتقد ب� ��أن الإ� �س�ل�ام وال��دي�م�ق��راط�ي��ة
متوافقان .وه��ذه المحاولة ال�سعودية لحماية الوهابية
هدفت لحماية وا�ستمرارية نظامهم من خالل �إعادة بناء
((( المرجع ال�سابق.
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ما تبقى من العالم الإ�سالمي وفقاً لت�صورهم مما �ساهم
في نمو التع�صب والت�شدد بين الم�سلمين)(((.
و�إذا ما تركنا جانب ًا اتهامات الكاتب لل�سعودية بت�أ�سي�س
الم�ؤ�س�سات والجماعات الإ�سالمية في الخارج وتمويلها،
فهي تهمة ي�شاطره فيها الكثير من الكتاب الغربيين و�سي�أتي
الحديث عنها الحقاً� ،إال �أن المرء ي�صاب بالده�شة من و�صف
الكاتب رابطة العالم الإ�سالمي ب�أنها منظمة �أجنبية موّلتها
ال�سعودية وجعلت �أرا�ضيها مقر ًا لها ،و�أن مهمتها توزيع كتب
و�أ�شرطة الكا�سيت الخا�صة بح�سن البنا ،و�سيد قطب.
وتح�سن هنا الإ�شارة �إلى �أن كاتب هذا المقال ،تريفور
�ستانلي((( ،لي�س �صحفي ًا هاوي ًا �أو كاتب ًا مبتدئ ًا حتى نجد
له العذر في هذا الخلط واال�ضطراب في �إيراد المعلومة،
لكنه ك��ات��ب متخ�ص�ص ت��ق��ول �سيرته ال��ذات��ي��ة �إن���ه مهتم
بالأيديولوجيا الراديكالية وطبيعة الأنظمة اال�ستبدادية،
ومهتم كذلك بمناطق �شرق وو�سط �أوروبا ومنطقة ال�شرق
(1) Khan, M.,”The Empire and the Kingdom: Saudi-US Relations in
Crisis Again” , Glocaleye, 08.01.2003.
(2) http://www.pwhce.org/trevor.html.
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الأو���س��ط .ويقوم بالكتابة لدورية متخ�ص�صة في مراقبة
الإرهاب ت�صدرها م�ؤ�س�سة (جيم�س تاون ،)Jamestown
التي تتخذ من العا�صمة الأمريكية مقر ًا لها .وموقع الم�ؤ�س�سة
على �شبكة الإنترنت ي�شير �إلى �أن ر�سالتها تتلخ�ص في توفير
المعلومة لمتخذي القرار وغيرهم من المهتمين بال�سيا�سة
في المجتمع ،وتوفر المعلومة عن الأحداث واالتجاهات في
المجتمعات ذات الأهمية الإ�ستراتيجية �أو التعبوية للواليات
المتحدة ،وهي مجتمعات غالب ًا ما ت�ضع العراقيل وتحد من
الح�صول على هذه المعلومات.
ومن العجب �أن يعتقد بع�ض الكتاب الغربيين �أن ال�سعوديين
يرون من ال يتبع التعاليم الوهابية غير م�سلم ،وك�أن الوهابية
جاءت بدين جديد غير الذي يعرفه الم�سلمون في كل مكان
م��ن الأر����ض .يقول فاليلي  Vallelyالكاتب ف��ي �صحيفة
الإندبندنت البريطانية في مقال بعنوان (الوهابية :العقيدة
القاتلة):
(وت�م�ت��د �إي �ح��اءات ت�ل��ك الت�سمية (يق�صد ال��وه��اب�ي��ة)
بحيث ي�صبح الم�سلمون الذين ال ي�شاطرونهم تف�سيرهم
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للإ�سالم لي�سوا م�سلمين على الإطالق.((()...
وهذا قول منكر اليقبله ال�سعوديون لأنف�سهم ،وال يقول به
�إال جاهل بالإ�سالم ،لي�س في ال�سعودية فقط بل في العالم
الإ�سالمي كله.
الوهابية ..العقيدة ال�سامة
من �أكثر الكتابات تنوع ًا و�شمو ًال ومجافاة للحقيقة في
الوقت نف�سه ،عن ال�سلفية والوهابية في المملكة العربية
ال�سعودية الملف الخا�ص الذي ن�شرته مجلة التايمز الأمريكية
بعنوان( :ال�سعوديون مع مَنْ في الحرب �ضد الإرهاب) (((،
�أ�صدرته بمنا�سبة مرور عامين على �أحداث الحادي ع�شر
من �سبتمبر  .
ا�ستغرق التقرير � ٢٦صفحة من �صفحات المجلة ،و�شارك
فيه مرا�سلون لها من الواليات المتحدة ،و�أوروب��ا ،وال�شرق
الأو�سط .احتوى التقرير على �صور و�إح�صاءات وخرائط
(1) The Independent. 1 November 2007””Wahhabism: A deadly
scripture Vallely,P
? (2) Time. The Saudis: whose side are they on the war on terror
September 15,2003.
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تو�ضيحية وعناوين فرعية �صارخة وم�ستفزة.
تحت عنوان( :اقتالع جذور ثقافة التع�صب) ،قال التقرير
في حث �صريح للواليات المتحدة على مكافحة الإره��اب
الوهابي:
(الب��د م��ن تغيير الأدمغة� .إن الكثير م��ن ال�سعوديين
م�ستا�ؤون من ل�صق �صفة الإرهاب بالوهابية ،وهي الن�سخة
ال من
المت�شددة من الإ�سالم المطبق في ال�سعودية� .إن قلي ً
ال�سعوديين ال يزالون م�ستائين ويعترفون �أن وهابيتهم تنتج
الكراهية لغير الم�سلمين (�أو الكفار بالمفهوم الإ�سالمي)،
التي يمكن ب��دوره��ا �أن تقود �إل��ى العنف ...يقول تركي
الحمد الكاتب ال�سعودي في جريدة ال�شرق الأو��س��ط �إن
رجال الدين الر�سميين((( في ال�سعودية يرف�ضون الإرهاب،
لكن الم�شكلة في الجذور النظرية للوهابية� .إن الوهابية
ال ت�شجع العنف مبا�شرة ،لكنك �إذا حللت العقيدة نف�سها
�ست�صل �إلى هذه النتيجة .ولذلك يقول تركي الحمد �إن
على ال�سعوديين �أن يرف�ضوا الوهابية)(((.
((( يق�صد �أع�ضاء هيئة كبار العلماء.
((( مجلة التايمز ،المرجع ال�سابق� ,ص.3
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نلحظ في هذا التقرير تجني ًا على الحقيقة ،فال�سعوديون
م�ستا�ؤون من و�صف الوهابية بالعقيدة المت�شددة نعم،
لكنهم ال يقرون �أن وهابيتهم تنتج الكراهية للآخر ،بل
هي من �شريعة الإ�سالم التي تدعو �إل��ى الت�سامح والعدل
مع غير الم�سلم .ومن �أراد �أن يتو�سع في معرفة ذلك منهم
فعليه �أن يبحث في ه��ذا المو�ضوع ليعرف الحقيقة من
م�صادرها ولي�س من تقارير ال�صحفيين الغربيين .ثم متى
كان تركي الحمد معبر ًا عن ر�أي ال�سعوديين حتى تعتمد
المجلة على ر�أيه في علماء الدين؟ �إنه بالن�سبة لكثير من
ال�سعوديين مثقف له توجهات ليبرالية غربية و�آراء تتناق�ض
مع ثقافة ال�سعوديين �أنف�سهم .وبالتالي فال يمكن �أن يعبر
ع��ن ر�أي الأق��ل��ي��ة م��ن ال�سعوديين ،ف�ض ًال ع��ن الأك��ث��ري��ة.
وفي هذا التقرير ال�شامل يكتب ال�صحفي الأمريكي ديفيد
فان بيما  David Van Biemaبالتعاون مع مرا�سل مجلة
التايمز ف��ي باري�س ب��رو���س كروملي Bruce Crumley
مو�ضوع ًا م�ستفز ًا عن الوهابية في ال�سعودية ،اختارا له
28

السلفية
السعودية

عنوان ًا �صارخاً( :الوهابية :العقيدة ال�سامَّة)(((.
يقول ال�صحفيان في مقدمة مو�ضوعهما:
(الحركات الدينية تن�ش�أ غالباً من الر�ؤى والأحالم .وقد
رُوي �أنه في القرن الثامن ع�شر الميالدي ر�أى رجل في
منطقة نجد  -وه��و ف��ي ال�ن��وم � -أن��ه ي�خ��رج م��ن ج�سده
لهيب انت�شر ب�شكل وا�سع و�شمل المدن والمخيمات في
ال�صحراء� .أخبر هذا الرجل �أحد الم�شايخ عن الر�ؤيا فقال
له �إن �أحد �أبنائك �سي�أتي بدين جديد يعتنقه النا�س في
جزيرة العرب ،فكان هذا االبن هو محمد بن عبد الوهاب
الذين تدين المملكة العربية ال�سعودية بالعقيدة التي
جاء بها)!!.
هذا الن�ص ال��ذي ورد في التقرير هو المعلومة الخط�أ
التي يحملها كثير من الغربيين عن ال�سلفية و الوهابية في
ال�سعودية ،وظنوا �أنها حقيقة .فهم يجزمون �أن في ال�سعودية
ن�سخة وهابية من الإ�سالم المتزمت جاء بها ال�شيخ محمد بن
عبدالوهاب ،وك�أنها ن�سخة خا�صة به وبال�سعوديين .وهذه
(1) Wahhabism: Toxic Fith.
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المعلومة الخط�أ بنى عليها الغربيون كثير ًا من ت�صوراتهم عن
الدين والتدين في ال�سعودية ،وظنوا �أن ما عند ال�سعوديين
هو الن�سخة المت�شددة والمتزمتة من الإ�سالم التي جاءت
بها (العقيدة الوهابية)  ،وجعلت لهم �إ�سالم ًا مختلف ًا عما
هو عند الم�سلمين.
وفي هذا يقول ال�صحفيان:
(الن�سخة الوهابية من الإ�سالم الذي تخيله محمد بن
عبد الوهاب هي الآن الدين الر�سمي في المملكة العربية
ال�سعودية� .إن الكثيرين هذه الأيام ينظرون �إلى الوهابية
بر�ؤية �سوداوية ،فهي عقيدة �سامة مرادفة للإرهاب).
وي�ستدل ال�صحفيان على �صدق مقولتهما بما �أورده �ستيفن
�شوارتز(((  Stephen Schwartzفي كتابه( :الإ�سالم في
((( �ستيفن �شوارتز هو �صحفي �أمريكي من مواليد عام  1948م ،كاتب مقال في عدد
من المطبوعات .كان في بداية حياته مح�سوب ًا على الي�ساريين� ،إذ كانت كتاباته تركز
على المارك�سية� .أعتنق الإ�سالم في  1997مت�أثرا بال�صوفية ،ويقول �إنه ينتمي للمذهب
الحنفي .عُ رف بنقده الدائم لما يُ�سمى (الأ�صولية الإ�سالمية) ،وخا�صة (الوهابية
ال�سنية).وله فيها كتابات كثيرة ،منها( :هزيمة الوهابية)( ،م�شكلة الوهابية) ،وغيرها.
تنقل في م�ؤ�س�سات �إعالمية عديدة ،كان من خاللها ينتقد ال�سعودية والوهابية .فُ�صل من
�إذاعة (�صوت �أميركا) ب�سبب نقده غير المهني والمبالغ فيه لل�سعودية .للمزيد عن حياته
يمكن الرجوع �إلى مو�سوعة ويكيبيديا.
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ال�سعودية  )Islam in Saudi Arabiaعندما قال:
(�إذا كانت الوهابية هي العقيدة الر�سمية فان ذلك يُنت ّج
دولة �إرهابية)!!
�إن مثل هذه الن�صو�ص التي ين�شرها الكتاب و الإعالميون
الغربيون في �صحفهم ومجالتهم الر�صينة وتعتمد على
جهلهم بالحقائق عن الآخرين� ،أو تتعمد الإ�ساءة �إليهم لها
ت�أثيرها في �أ�صحاب القرار و�أهل الر�أي ،ذلك �أنها تحظى
بم�صداقية عالية ،وتبنى عليها الكثير م��ن المعلومات
وال�صور الم�شوهة.
وما لم تتبين الحقيقة وينك�شف الزيف الذي تحتوي عليه
هذه الكتابات والتقارير عن ال�سلفية والوهابية ف�إن هذه
المعلومات �ستبقى مخزون ًا تراكمي ًا مزيف ًا عن الآخرين.
الوهابية ..عقيدة التطرف والإرهاب
ت�ؤكد كثير من الكتابات الغربية على ما �أ�سمته (ت�أثير
الوهابية على ال�سلفية) ،وتحاول ربط المفهومين بالعنف،
وخا�صة الكتابات التي تلت المرحلة التي روج��ت الأخبار
الأمريكية الر�سمية وغير الر�سمية عن وجود � 15سعودي ًا
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من بين  19من منفذي هجمات الحادي ع�شر من �سبتمبر
2001م ،و�أن ه�ؤالء يعتنقون �أيديولوجية عنيفة تنتمي لتنظيم
القاعدة ال�ضارب الجذور في الوهابية التي لها ت�أثير عميق
على ال�سلفيين.
وم��ن الوا�ضح �أن الكتابة التي تتحامل على الوهابية
وال�سلفية وتوجه �سهام نقدها للإ�سالم ،و�إن ك��ان نقد ًا
�سطحي ًا غير مبني على علم ومعرفة ،تجد لها طريق ًا للن�شر
في الغرب ،بل ويُحتفى بها وتتداولها المنتديات على �شبكة
الإنترنت .ومن الأمثلة على ذلك المقال الذي كتبه روبرت
مايغ  Robert Maeghبعنوان( :الوهابية والإ�سالم ال�سلفي
 ،)Wahabism and Salafi-Islamحيث جاء في افتتاحية
المقال ما يلي:
(الكتابة عن الوهابية والإ�سالم ال�سلفي يمكن �أن تملأ
الكثير م��ن ال�ك�ت��ب ،لكنني ف��ي ه��ذا ال�م�ق��ال ��س��أح��اول �أن
�أو�ضح لماذا يكت�سب هذا المو�ضوع �أهمية كبيرة في وقتنا
ال��راه��ن .فالحركتان تعتبران �أ�صل الإره��اب الإ�سالمي،
لأن العديد من الإرهابيين الإ�سالميين من �أمثال �أ�سامة
بن الدن ،و�أيمن الظواهري ،و�أب��و م�صعب الزرقاوي ،قد
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�ألهمتهم الوهابية و�أثّرت فيهم)(((.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن روبرت مايغ هو مهند�س بلجيكي
ولد في �ألمانيا ،ويبدو �أن المدة الطويلة التي �أم�ضاها في
�أفريقيا ومنطقة ال�شرق الأو�سط كانت �سبب ًا لكتابة مثل
هذا المقال ون�شره ،وهو مقال يفتقر لأدنى درجات الأمانة
العلمية� ،إ�ضافة �إل��ى التناق�ض ال��ذي يحمله بين طياته.
فالكاتب لج�أ للتعميم و�إي��راد الأو�صاف القاطعة وك�أن ما
ذهب �إليه هو الحقيقة التي ال تحتمل ال�شك ،ويكفي للداللة
على ذلك قوله�( :إن الوهابية وال�سلفية تعتبران �أ�صل
الإرهاب الإ�سالمي) ،هكذا وفي كلمات معدودة يخل�ص �إلى
هذا الر�أي الخطير .كما �أن نعته لمجدد الدعوة الإ�صالحية
في الجزيرة العربية ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب ب�أنه «�أب
الإ�سالم الإرهابي  father of Islamic terrorismدليل
�آخر على تناق�ض الكاتب الذي و�صفه بالم�صلح ثم يرتد
عن هذا الو�صف ،فكيف ي�ستقيم نعت �شخ�ص ما بالإ�صالح
والإره��اب في �آنٍ واحد؟ ومما يجدر ذكره هنا �أن ال�شيخ
(1) http://www.talewins.com/social/wahabism.htm.
33

السلفية
السعودية

محمد بن عبدالوهاب يُع ّد من قبل الكثيرين «مجدد عظيم
للإ�سالم . a great reformer of Islam
وبكل جر�أة يم�ضي الكاتب لي�صف الوهابية وال�سلفية ب�أنهما
(تحمالن �أكثر التعاليم عدوانية ،و�أنهما تُمثّالن جميع
الم�سلمين ،و�أن معظم المجموعات الإرهابية مثل حما�س،
وجماعة الجهاد الإ�سالمي الم�صرية ،وتنظيم القاعدة
وجماعة �أبو �سياف ،هم �أتباع الوهابية �أو «ال�سلفية»).
في عددها ال�صادر في  7نوفمبر 2007م ،وتحت عنوان
(الوهابية :عقيدة قاتلة Wahhabism : a deadly
 ،)scriptureب����د�أت �صحيفة (ان��دب��ن��دن��ت The
 )Independentالبريطانية مقالها بهذه العبارة( :يُنفق
النظام ال�سعودي للملك عبداهلل مليارات الجنيهات كل
عام من �أج��ل ن�شر الوهابية ،وهي �إح��دى �أكثر الحركات
الأ�صولية الإ�سالمية تطرفاً)((( .في هذا المقال ،الذي
تقل ع��دد �صفحاته ع��ن � 6صفحات بمقا�س ( )A4ورد
(1)The Independent, 1 November 2007 (http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/wahhabism-a-deadly-scripture-398516.html).
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ذك��ر لل�سلفية وال�سلفيين حوالي  30م��رة .ويذكر المقال
�أن بع�ض ال�سعوديين ي�صفون �أنف�سهم ب�أنهم �سلفيون ،و�أن
هذه ال�سلفية �ضاربة بجذورها بين الكثير من المهاجرين
الم�سلمين البريطانيين من الجيلين الثاني والثالث ،الذي
يبحث عن هوية .وو�صف المتورطين في التفجيرات التي
حدثت في محطة �أنفاق القطارات في مدينة لندن يوم 7
يوليو  2005ب�أنهم �سلفيون ،و�أ�ضاف المقال �أن ريت�شارد ريد
 ،Richard Reidالذي حاول تفجير طائرة الخطوط الجوية
الأمريكية  American Airlinesفي رحلتها من باري�س �إلى
ميامي  Miamiيوم  22دي�سمبر 2001م من خالل متفجرات
كان يخفيها في حذائه ,ب�أنه �أي�ض ًا �سلفي وهابي متطرف.
وتحت عنوان (الإ���س�لام ال�سلفي له رواب��ط عديدة مع
مجموعة ب��ن الدن Salafi Islam has many links
 ،)to bin Laden groupكتب كل من نك بريتن Nick
 ،Brittenونيل تويدي  Neil Tweedieفي �صحيفة (ديلي
تيلغراف  )Daily Telegraphالبريطانية ما ي�ؤكد ال�صورة
الم�شوهة لل�سلفية عند الكتاب الغربيين نتيجة الفهم الخط�أ
لحقيقتها ،وربطها بالت�شدد والإره��اب وتنظيم القاعدة.
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يقول الكاتبان:
(الإ�سالم ال�سلفي تف�سير متع�صب ي�شدد على االلتزام
بمبادئه الأ�سا�س ورف�ض ال�شوائب المعا�صرة� .إن ع��دداً
من الإرهابيين الم�شتبه بهم والمرتبطين ب�أ�سامة بن
الدن وت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة ه��م م��ن ب�ي��ن ال�م�ل�ت��زم�ي��ن بهذا
المذهب)(((.
ويم�ضي الكاتبان في قولهما �إن:
(ه �ن��اك مجموعتان ف��ي بريطانيا تتبعان التعاليم
ال�سلفية ،وه�م��ا جماعة ال�م�ه��اج��ري��ن ،وج�م��اع��ة م��ؤي��دي
ال�شريعة ،اللتان تتخذان م��ن م�سجد فينزبيري ب��ارك
 Finsbury Park Mosqueفي �شمال لندن مقراً لهما.
لقد ثبت �أن العالقة بين الفكر ال�سلفي والإره��اب تثير
ال�ح��رج لل�سعودية ،ال�ت��ي �أنفقت عائلتها المالكة مبالغ
طائلة لت�شجيع ن�شر هذا الفكر .والمركز الرئي�س لدرا�سة
هذا الفكر هو الجامعة الإ�سالمية بالمدينة التي ت�أ�س�ست
(1) Daily Telegraph, August 31, 2002. http://www.telegraph.co.uk/
news/uknews/1405868/Salafi-Islam-has-many-links-to-bin-Ladengroup.html.
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عام 1961م)(((.
وال يتردد الكاتبان في و�صف محمد عطا� ،أحد المتهمين
الذين ق�ضوا في تفجيرات � 11سبتمبر ،ب�أنه �سلفي و�أنه كان
يحمل كُتيب ًا عن ال�سلفية مع �أمتعته ال�شخ�صية ،و�أنه يُعتقد �أن
ريت�شارد ريد ،الذي حاول تفجير طائرة بمتفجرات �أخفاها
في حذائه قد در�س الفكر ال�سلفي� ...إنه منذ �أحداث الحادي
ع�شر من �سبتمبر يجري نقد للمدار�س التي تُدرّ�س ال�سلفية
في المملكة العربية ال�سعودية بو�صفها بيئة تفرّخ الإرهاب.
وال تختلف �صحيفة الجارديان  The Guardianالبريطانية
في تناولها لل�سلفية وال�سلفيين عن بقية ال�صحف الغربية،
فقد ن�شرت مقا ًال لكل من جون هوبر  John Hooperوبريان
وايتكار  Brian Whitakerبعنوان( :وجهة النظر المتطرفة
للإ�سالم توحّ د الإرهابيين الم�شتبه بهم Extremist view
 .)of Islam unites terror suspectsتقول افتتاحية
المقال:
(اكت�شف المحققون الذين يبحثون عن �شبكة �أ�سامة بن
((( الم�صدر ال�سابق.
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الدن �أن جميع الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في �أوروبا
خالل الع�شرة �شهور الما�ضية يتبعون التف�سير ال�سلفي
المتطرف للإ�سالم)(((.
وعلى ذات النهج يم�ضي المقال ف��ي ات��ه��ام الجامعة
الإ�سالمية بالمدينة المنورة ب�أنها المركز الرئي�س (لدرا�سة
الأفكار ال�سلفية وت�صديرها) ،ويزعم �أن الجامعة الإ�سالمية
بالمدينة قد عُ رفت منذ وق ٍ��ت طويل ب�أنها مكان تجنيد
المقاتلين ،و�أن التدري�س الر�سمي فيها من النوع المحافظ
المتطرف الذي وافق عليه الحكام ال�سعوديون(((.
في تعريفهم لل�سلفية يقول كاتبا المقال:
(ال�سلفية لي�ست طائفة ،لكنها طريقة للنظر للإ�سالم.
وتوجد ب�صورة رئي�سة في المناطق التي تتبع المذهب
الحنبلي «وهو �أكثر المذاهب الأربعة جموداً» ،وبخا�صة
في الجزيرة العربية)(((.
ولو �سُ ئل �أحد كاتبي المقال عن مذهب الإمام �أحمد الذي
(1) The Guardian, October 26, 2001 http://www.guardian.co.uk/
world/2001/oct/26/afghanistan.terrorism2.

((( الم�صدر ال�سابق.
((( الم�صدر ال�سابق.
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و�صفاه بالجمود لحارا في الجواب ،ولطفقا يلتفتان يمنة
وي�سرة محاولين اال�ست�شهاد بما �سمعاه في الف�ضائيات� ،أو
بع�ض ما قر�آه في ال�صحف ال�سيارة.
�إن القارئ المن�صف تتملكه الحيرة وهو يقر�أ �آرا ًء تُروّج
من �أق��وام يدّعون �أنهم �أ�صحاب مذهب �سليم في التفكير
العقالني ،والر�ؤية المو�ضوعية ،والتثبت من الحقيقة ،والبعد
عن الت�سرع في �إ�صدار الأحكام الظنية التي ال ي�سندها دليل
�أوبرهان.
وف��ي ه��ذا ال�سياق كتب ب��ول �سكيم ،Paul Schemm
تقرير ًا من القاهرة لوكالة الأ�سو�شيتدبر�س Associated
 ،Pressونقلته عنه مجلة يو �إ�س �إيه تودي USA Today
بعنوان( :ت�صاعد الإ���س�لام ال�سلفي المت�شدد في ال��دول
العربية Ultraconservative Islam - Salafis - on
 .((()rise in Arab nationsوعلى الرغم من �أن التقرير
حاول �أن ال يكون نقد ًا �صرف ًا لل�سلفية ،و�أن يكون متوازن ًا في
طرحه� ،إال �أنه لم يخ ُل من فقرات تحاملت على ال�سلفية،
(1)4 USA Today, August 21, 2008. http://www.usatoday.com/news/
religion/200821--10-islam-salafis_N.htm.
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وتناغمت مع ما ذُ كر �سلف ًا من الأفكار النمطية الم�سبقة،
والقوالب الجاهزة التي ي�ستقي منها بع�ض الكتاب الغربيين
معلوماتهم التي يدبجون بها مقاالتهم وتقاريرهم.
يقول التقرير:
(تُع ّد ال�سلفية من بين الطيف الوا�سع للفكر الإ�سالمي
الأكثر محافظة .كما تع ّد الوهابية ال�سعودية ذات التف�سير
المتزمت قائدة لهذا التوجه ال�سلفي ،ولذ نجد �أن الخطباء
ال�سعوديين على القنوات الف�ضائية و�شبكة الإنترنت هم
�أ�سا�س ن�شر ال�سلفية)(((.
وي�ضيف التقرير �أن منتقدي ال�سلفية ي�شعرون بالقلق من
�أن تزايد �أعداد ال�سلفيين في م�صر وفي بع�ض الدول العربية
الأخرى مثل الأردن ولبنان �سيزاحم الإ�سالم الأكثر ليبرالية
وت�سامح ًا الذي ظل يمار�س في هذه البلدان فترة طويلة.
و�أ�ضاف التقرير �أن المنتقدين لت�صاعد �أعداد ال�سلفيين قد
حذروا من �أن النهج ال�سلفي ال يختلف كثير ًا عن مجموعات
العنف مثل القاعدة.
(((الم�صدر ال�سابق.
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ويم�ضي للقول �إن ال�سلفيين يمكن �أن يقعوا ب�سهولة في
�أعمال العنف ،وي�ضيف:
(�إن الجماعة ال�سلفية للدعوة وال�ق�ت��ال ف��ي الجزائر
قد تحالفت مع تنظيم القاعدة ،وهي ال�سبب في القيام
ب �ت �ف �ج �ي��رات وه �ج �م��ات �أخ� � ��رى ،و�إن ه �ن��اك م�ج�م��وع��ات
�صغيرة م��ن ال�سلفيين ف��ي �شمال لبنان وق�ط��اع غ��زة قد
امتلكوا ال�سالح وك��ون��وا جماعات على غ��رار الجماعات
الجهادية)(((.
الأفكار الم�شوهة عن ال�سلفية و«الإ���س�لام ال�سلفي» لم
تكن مقت�صرة على ممار�سات �أولئك الكُتاب الغربيين ،بل
�إن بع�ض الم�سلمين ممن �أثّرت فيهم هذه الكتابات وت�شربوا
ثقافة الغرب ،وكتبوا بلغته ،قلدوا الكتاب الغربيين في و�صم
ال�سلفية بالإرهاب ،والتطرف ،والعنف.
توفيق حامد ،وهو طبيب يعي�ش في الغرب ،كتب مقالة في
�صحيفة وول �ستريت جورنال The Wall Street Journal
عنوانها(:الم�شكلة م��ع الإ���س�لام The Trouble With
((( الم�صدر ال�سابق.
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 )Islamحر�ض فيها الحكومات الغربية لمواجهة ما �أ�سماه
«الإ�سالم الراديكالي» .يقول الكاتب:
(من دون مواجهة جذور �أيدلوجية الإ�سالم الراديكالي
�سيكون من الم�ستحيل مكافحته .فبينما هناك العديد
من القنوات الأيدلوجية الإ�سالموية ،ف�إن الجذر الرئي�س
يُدعى ال�سلفية� ،أو الإ�سالم ال�سلفي ،وهو ن�سخة من الدين
تت�سم بالعنف والمحافظة المتطرفة)(((.
ويذهب الكاتب �إلى �أبعد من ذلك ،فيحرّ�ض الم�ؤ�س�سات
الإ�سالمية والعلماء في العالم الإ�سالمي على �إدانة ال�سلفية،
ويرى �أن عدم �إدانتهم ونبذهم ي���ؤدي �إلى انعدام الفائدة
المرجوة من حوار �أتباع الأديان مع الم�سلمين .يقول:
(�إن ح��وارات الأدي��ان التي تجري مع الم�سلمين غير
مثمرة .فيجب على الم�شاركين ف��ي ه��ذه ال �ح��وارات �أن
يطلبوا م��ن المنظمات الإ�سالمية ،والعلماء على وجه
التحديد وبطريقة ال لب�س فيها وال غمو�ض ،ب�إدانة عنا�صر
ال�سلفية ف��ي الم�ساجد وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام .والم�سلمون،
(1) The Wall Street Journal, April 3, 2007. http://www.opinionjournal.
com/editorial/feature.html?id=110009890.
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الذين ال يعار�ضون ج�ه��اراً الأح�ك��ام الوح�شية لل�شريعة،
يجب �أن ال يُعتبروا «معتدلين»)(((.
ويختم توفيق حامد مقالته بعبارة تحري�ضية تت�سق مع
الأفكار التي ظل ينادي بها في مقالته ،ومع الدعوات الكثيرة
التي ظلت تتردد في الغرب ب�ش�أن مواجهة الإ�سالم ال�سلفي،
وت�شجيع ما يطلقون عليه «الإ�سالم المعتدل»:
(الت�سامح ال يعني التغا�ضي عن الأعمال الوح�شية تحت
مظلة الن�سبية .لقد حان الوقت �أمامنا جميعاً في العالم
الحر لكي نواجه حقيقة الإ��س�لام ال�سلفي� ،أو �سي�ستمر
الإ�سالم الراديكالي في مواجهتنا).
�أم��ا الدكتور زه��دي جا�سر ،رئي�س المنتدى الإ�سالمي
الأمريكي للديمقراطية ( ،)AIFDوهو طبيب و�ضابط �سابق
في البحرية الأمريكية .فقد كتب مقا ًال بعنوان( :هزيمة
ال�سلفية والوهابية ه��ي الطريق ال�صحيح Defeating
.((()Salafism and Wahhabism is the Right Way
((( الم�صدر ال�سابق.

(2)http://www.mzuhdijasser.com/3332/defeating-salafism-andwahhabism-the-right-way.
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ما ورد في المقال ال يمثّل وجهة نظر الكاتب ال�شخ�صية
فح�سب ،بل هو مقال له �أبعاده و�أجندته الظاهرة� ،إذ يتناول
دعوى حظر ن�شاط ال�سلفية في طاجيك�ستان .ي�شير الكاتب
�إلى �أن المحكمة العليا في طاجيك�ستان قامت في  9يناير من
عام 2009م بحظر الم�ساجد ال�سلفية (banned Salafist
 ،)mosquesعلى الرغم من �أن المحكمة قالت في بيانها،
بح�سب المتحدث الر�سمي لها ،والذي ن�سب �إليه الكاتب قوله
في نف�س الفقرة التي �أوردها�( ،إن المحكمة قد قررت حظر
الجماعة ال�سلفية) .وهناك فرق بين حظر الم�ساجد وحظر
الجماعة نف�سها.
لم ي�ستطع الكاتب �أن يُخفي الغر�ض من كتابته ،فقال:
(من الوهلة الأولى يبدو �أن طاجيك�ستان تملك مقومات
دولة �إ�سالمية «معتدلة» .فالغالبية العظمى من الم�سلمين
في هذه الدولة ،التي كانت تابعة لالتحاد ال�سوفيتي ،هم
من الم�سلمين ال�سنيين الذين يتبعون المذهب الحنفي،
ويعار�ضون ب�صورة علنية ال�سلفية الوهابية ،ومعار�ضتهم
للتطرف المت�شدد ،والأيديولوجيات المنغلقة المتمثلة
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في ال�سلفية والوهابية)(((.
ويحتفي الكاتب بقرار المحكمة الطاجيكية حظر ن�شاط
الجماعات ال�سلفية ،ب�إيراد المزيد من االقتبا�سات لتعزيز
ر�أيه حول �ضرورة وقف ن�شاط هذه الجماعة ،بل وت�صفيتها
من الوجود تماماً .ففي عنوان فرعي (تنامي تهديد ال�سلفية
 )The Growing threat of Salafismكتب زه��دي
جا�سر:
(قال وزير داخلية محافظة �سوغد ،Soghd Province
عبدالرحيم كاخاروف  Abdurahim Kakharovيوم 30
يونيو 2008م� ،إنه يجب ال�سيطرة على ال�سلفيين «لأنهم
�شركاء للوهابية»)(((.
ويختم زهدي جا�سر مقالته بتو�صيات يرى �أن تُنفذ حتى
يتم ا�ستئ�صال �ش�أفة ال�سلفية ،من مثل قوله:
(نحتاج �أن نجد طريقة لهزيمة ال�سلفية والوهابية
ب�صورة علنية وعلى الم�شهد العام ،وت�أ�سي�س حركة عامة
و�سط المجتمع الإ�سالمي �ضد ال�سلفيين تكون مبنية
((( المرجع ال�سابق.
((( المرجع ال�سابق.
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على �أ�سا�س الحريات العالمية).
وبعبارات تحري�ضية يرى الكاتب �أن حظر ن�شاط الجماعة
وحده ال يكفي لكبح جماحها ،بل يحث على التخل�ص منها
ب�صورة نهائية:
(التعرف على ال�سلفية والوهابية وحظرها ال ي�سير على
الطريق ال�صحيح على ما يبدو ،فالحركات ال�سلفية قد
نجت من �أكثر الأنظمة بط�شاً وقمعاً في القرن الع�شرين.
هل ن�صدق حقيقة �أن حظر هذه الجماعات في المجتمعات
الحرة �سيمنع وجودها؟)(((.
وف��ي بحث بعنوان( :ال�شرق الأو���س��ط وت�أثير ال�سلفية
وتحويل المجتمعات الم�سلمة في �أوروب���ا �إل��ى مجتمعات
متطرفة Middle East Salafism’s Influence and
the Rradicalization of Muslim Communities in
 ،((()Europeيناق�ش خوان جو�سي ا�سكوبار �ستيمان Juan

 ،José Escobar Stemmannما �سماه «الأيديولوجية
ال�سلفية» ودورها في الهجمات التي ا�ستهدفت �أوروب��ا مثل
((( المرجع ال�سابق.

(2) http://meria.idc.ac.il/journal/2006/issue3/jv10no3a1.html.
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هجمات مدريد في مار�س 2004م ،والهجمات التي حدثت
في العا�صمة البريطانية لندن في يوليو 2005م ،ودور هذه
الهجمات في �إح��داث عملية تطرف و�سط قطاعات معينة
بين الم�سلمين في �أوروبا.
ويذهب الكاتب في عنوان فرعي حول (ال�سلفية كمنهج
� )Salafism as a Methodإلى �أن الأيديولوجية الجهادية
اليوم مبنية على ما هو معروف بال�سلفية ،وهي – على حد
قوله – مفهوم غام�ض ظل يُطلق على مختلف الحركات
خالل الحقب الما�ضية .وي�ضيف �أن ال�سلفيين يهدفون �إلى
ا�ستئ�صال الظواهر غير ال�سوية التي علقت بالممار�سات
الإ�سالمية على مر القرون .وي�شير �إلى �أن الحركة ال�سلفية
ا�ستفادت من توجه المملكة العربية ال�سعودية لن�شر الإ�سالم
الوهابي.
وفي حديثه عن الجماعات ال�سلفية في �أوروبا ،يرى الكاتب
�أن دعم �أو تبرير الإرهاب ،ورف�ض االندماج في المجتمعات
الم�ضيفة ،وتكوين دولة �إ�سالمية في �أوروبا ،تمثل جميعها
الأفكار الم�شتركة لأولئك الذين يتبنون ال�سلفية كنظام
قيمي و�أنموذج �سلوكي.
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وال يخفى هنا التناق�ض البيّن واال�ضطراب الوا�ضح في
ما ذهب �إليه الكاتب ،فهو يرى �أن ال�سلفيين يهدفون �إلى
ا�ستئ�صال الظواهر غير ال�سويّة في المجتمع ،لكنه في الوقت
نف�سه ي�ؤكد �أن ال�سلفيين في الغرب يدعون �إلى الإره��اب،
ويرف�ضون االندماج في المجتمعات الم�ضيفة ،وي�سعون �إلى
تكوين دولة �إ�سالمية في �أوروبا.
ويختتم الكاتب بحثه بقوله:
(�إن ال�سلفية �أو ًال و�أخ�ي��راً منهج للبحث عن الحقيقة
الدينية ،والرغبة في ممار�سة الإ�سالم كما كان عليه النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أنها منهج ديني انت�شر ت�أثيرها
في العالم العربي وكذلك في �أوروبا بف�ضل الدعم الذي
تلقته من المملكة العربية ال�سعودية ودول الخليج والتي
�ساعدت على ن�شر هذه الر�ؤية المتفردة عن الإ�سالم ،وهي
ر�ؤية قريبة من الوهابية).
وتحت عنوان( :تنامي م�شكلة ال�سلفية في هولندا :تبرير
تعدد الزوجات The Growing Problem of Islamist
 Salafism in Holland: Justifying Polygamyكتب
�إمير�سون فيرمات  Emerson Vermaatوا�صف ًا ال�سلفيين:
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(ال���س�ل�ف�ي��ون م�ت�ط��رف��ون م���س�ل�م��ون �أق� ��رب �أي��دي��ول��وج�ي�اً
للجماعة التي تدعي النقاء وه��ي الوهابية �أو الن�سخة
ال�سعودية من الإ�سالم)(((.
وي�ضيف:
(�إن زعيم القاعدة �أ�سامة بن الدن �سلفي م�سلم �أو �سلفي
جهادي).
تجدر الإ���ش��ارة �إل��ى �أن �إمير�سون هو �صحفي يعمل في
التحقيقات ف��ي ه��ول��ن��دا وه���و متخ�ص�ص ف��ي الجريمة
والإرهاب.
والمقال في جملته تهكم ونقد و�سخرية من ممار�سة
تعدد الزوجات عند الم�سلمين ،ذلك �أن الكاتب �أورد �أ�سما ًء
ل�شخ�صيات م�سلمة نا�شطة في هولندا يزعم �أنها �سلفية لأنها
تدعو لتعدد الزوجات ،ومن بينها �صهيب ال�سوري الأ�صل،
ووالده �أحمد �سالم.
نقر�أ في المقال و�صفه لهذه الق�ضية:
(ال�سلفيون ي�ت��زوج��ون ف��ي م�ساجدهم ،وال يعار�ضون
(1) http://www.militantislammonitor.org/article/id/3499.
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م�س�ألة ال��زواج ب�أكثر من زوج��ة .النبي محمد نف�سه قد
مار�س التعدد ،فلماذا يرف�ض �سلفي متزمت فعل ذلك؟
فالمزيد من الأط�ف��ال هو الأف�ضل .و�أحمد �سالم ،والد
��ص�ه�ي��ب ،م �ت��زوج ب��ام��ر�أة �أخ� ��رى .وق��د ع�ل��م «ال�صحفي»
باتريك ب��و � Patrick Pouwأن �أح�م��د �أق��ام حفل ال��زواج
الإ�سالمي البنه �صهيب في م�سجده ال�سلفي في مدينة
تيلبيرج  .Tilburوي�ضيف �أن��ه وف�ق�اً لجهاز المخابرات
والأم��ن الهولندي  AIVDف�إن هذا الم�سجد تلقى �أم��وا ًال
من المملكة العربية ال�سعودية)(((.
في �سبتمبر من عام 2007م ،كتبت كيتلين بي .دوهرتي
 Caitlin B. Dohertyف��ي م��ج��ل��ة (The National
 ،)Interestوهي مجلة �أمريكية محافظة ومرموقة ت�صدر
كل �شهرين عن مركز نيك�سون  ،Nixon Centerكتب تعليق ًا
بعنوان( :هل الإره��اب والإ�سالموية وال�سلفية في �أوروب��ا
تربطهما عالقة؟)((( ،جاء فيه:
((( الم�صدر ال�سابق.

(2)http://nationalinterest.org/commentary/inside-track-areterrorism-islamism-and-salafism-in-europe-connected-1792
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(االعتقاالت الأخيرة التي طالت �إرهابيين م�شتبه بهم
في كل من �ألمانيا والدنمارك �أذكت االهتمام والرغبة في
معرفة العالقة بين ممار�سة ال�سلفية والجهاد �ضد الغرب.
وكان اثنان من الذين تم اعتقالهم بتهمة تدبير الهجمات
في �ألمانيا هم من الرعايا الألمان الذين اعتنقوا ال�سلفية،
�أما الثالث فكان تركياً)(((.
يُذكر �أن التعليق ال��ذي كتبته دوهرتي جاء في �أعقاب
حلقة النقا�ش التي ا�ست�ضافها مركز نيك�سون ي��وم 19
�سبتمبر 2007م ،و�شاركت فيها كل من جيت كلو�سين Jytte
 ،Klausenوهي دنماركية تعمل �أ�ستاذ ًا لل�سيا�سة المقارنة
في جامعة برانديز  ،Brandeisوم�ؤلفة كتاب( :التحدي
الإ�سالمي :ال�سيا�سة والدين في �أوروبا الغربية The Islamic
Challenge: Politics and Religion in Western

 ،).Europeوجو�سلين �سي�ساري  ،Jocelyn Cesariوهي
�أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية الم�شارك ،ومدير برنامج
«الإ���س�لام في ال��غ��رب» بجامعة ه��ارف��ارد ،وم�ؤلفة كتاب:
((( الم�صدر ال�سابق.
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(عندما يلتقي الإ�سالم والديمقراطية When Islam and

.)Democracy Meet
ناق�شت الحلقة الت�سا�ؤلين التاليين:
ما هي الثقافة ال�سلفية في �أوروبا؟
هل يمكن لهذه الثقافة �أن تن�شر عقيدة الإرهاب؟
و�أو���ض��ح��ت كلو�سين ف��ي محا�ضرتها الم�شار �إليها �أن
ال�سلفية تف�سير حرفي للقر�آن وتو�صف دائم ًا ب�أنها «الإ�سالم
الأ�صولي» ،و�أ�ضافت �أن المجموعات والحركات ال�سلفية
ت�شمل الوهابيين ،والديوبانديين  ،Deobandisوجماعة
التبليغ(((.
وبح�سب مو�سوعة «ويكيبيديا  »Wikipediaعلى �شبكة
الإنترنت ف�إن الديوباندي هو ال�شخ�ص الذي يتبع جماعة
الديوبانديين الإ�سالمية التي تـ�أ�س�ست في مدر�سة دار
العلوم في مدينة ديوباند الهندية ،وكان ت�أ�سي�سها في عام
1866م(((.
وعلى ال��رغ��م م��ن االخ��ت�لاف م��ع كلو�سين ف��ي ع��دد من
((( الم�صدر ال�سابق.
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المالحظات والأفكار التي تناولتها� ،إال �أن طرحها ات�سم
بالتوازن ،وهو طرح لم يت�أثر كثير ًا بالخطاب الغربي عن
ال�سلفية وال�سلفيين ب�صورة خا�صة والإ�سالم ب�صورة عامة.
فقد ذكرت – على �سبيل المثال� -أن هناك براهين كثيرة
(على �أن �أ�شخا�صاً قد اعتنقوا الإ�سالم من خالل الم�ساجد
ال�سلفية المختلفة ،وبعدها تحولوا �إل��ى «جهاديين»)،
لكنها ت�ستدرك م�شيرة �إلى �أن عدد الم�ساجد ال�سلفية في
�أوروب��ا والتي كانت وراء م�شكلة التحول هذه قليلة العدد.
وت�ضيف �أن هناك عدد ًا كبير ًا من ال�سلفيين الذين يعملون
مع ال�شرطة البريطانية� ،أو م�ؤ�س�سات مكافحة الإره��اب.
وتم�ضي ف��ي ال��ق��ول �إن هناك ب��رام��ج ف��ي بريطانيا يقوم
عليها �سلفيون ،وهذه البرامج تعمل على تحويل الإرهابيين
ال�سجناء «للإ�سالم ال�سلمي» بد ًال عن «جهاد العنف»  -على
حد قولها(((.
في م�ستهل محا�ضرتها قالت جو�سلين �سي�ساري� ،إن
«ال�سلفية» م�شتقة من كلمة «�سلف» ،والتي تعني �أ�صحاب
((( الم�صدر ال�سابق.
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النبي محمد ،وهي م�صطلح �إيجابي لأي م�سلم .و�أك��دت:
(لي�س كل �أ�شكال الإ�سالم ،حتى و�إن كانت محافظة جد ًا
ونقية ،تقود للجهادية).
وانتقلت بعدها للحديث عن ما �أ�سمته «ال�سلفية الوهابية»
الحديثة ،وقالت:
(تنظر الوهابية لحياة النبي محمد في المدينة على
�أ�سا�س �أنها الع�صر الذهبي لممار�سة الإ�سالم وعلى وجه
الخ�صو�ص ف��ي الم�سائل المتعلقة ب��الأخ�لاق والآداب.
وترف�ض الوهابية جميع الأم��ور الدخيلة على الإ�سالم،
وتحاول «تنقية» الدين وهي – �أي الوهابية – يُنظر �إليها
عموماً على �أنها �أكثر محافظة من ال�سلفية ،فهي ترف�ض
الثقافة ،والتاريخ ،والفل�سفة ،وال�صوفية ،وكل الم�سلمين
الذين ال يتبعون منهجها).
وتختتم بقولها:
ال
(يُع ّد الإ�سالم �أحد �أكثر الأديان التي تمثّل تحدياً بدي ً
للأيديولوجية الغربية وخطاب العولمة)((( .وحذّرت من
(1)http://nationalinterest.org/commentary/inside-track-areterrorism-islamism-and-salafism-in-europe-connected-1792
54

السلفية
السعودية

الربط بين الم�سلمين المحافظين والجهاديين.
�أما رويل ميير  Roel Meijerفقد �أكد في مقدمته للكتاب
ال��ذي ح��رره بعنوان( :ال�سلفية العالمية :حركة الإ�سالم
الدينية الحديثة Global Salafism: Islam’s New
� Religious Movementأن ال�سلفية لم تحظ باهتمام
كبير قبل �أح��داث الحادي ع�شر من �سبتمبر((( .و�أ�ضاف
�أن «الأ�صولية» حظيت باهتمام الدوائر الأكاديمية وغدت
مو�ضوع البحث عند هذه الدوائر في �أعقاب اغتيال الرئي�س
الم�صري �أنور ال�سادات عام 1981م.
هذا الكتاب ،كما ذكر محرره ،اعتمد على ما دار في م�ؤتمر
حول ال�سلفية كحركة عالمية) ،والذي عُ قد في الفترة من
� 27إلى � 30سبتمبر 2007م بمدينة نيجمرجين Nijmergin
في هولندا .ويذهب الكاتب �إلى �أن ال�سلفية عندما بد�أت في
االنت�شار في �أوروبا في حقبة الت�سعينيات من القرن الما�ضي
جذبت �أنظار بع�ض الجهات الأكاديمية ،لكن البحوث حول
ال�سلفية ظلت تت�سم بالطابع المحلي� ،أو كانت ذات نطاق عام
(1) Global Salafism Islam,s New Religious Movement. Roel
Meijer(edit.), Hurst & Co. (Publishers) Ltd. United Kingdom, 2009.
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يتعامل مع ال�سلفية من خالل ربطها بالراديكالية .وي�ضيف
�أنه مع االهتمام الذي حظيت به ال�سلفية بعد �أح��داث 11
�سبتمبر ،وظهور العديد من الكتابات التي تتناول ال�سلفية
والوهابية� ،إال �أن هذه الكتابات كانت مح�صورة �إم��ا في
مجال «الدرا�سات الأمنية»� ،أو �أنها كانت تدور حول وجهة
النظر ال�شائعة التي ت�ضع الوهابية كمرادف للعنف(((.
وتكمن �أهمية هذا الكتاب في �أنه جمع �آراء مخت�صين
من مختلف التخ�ص�صات ،منهم متخ�ص�صون في ال�سيا�سة،
وم�ؤرخون ،ومهتمون بال�ش�أن الإ�سالمي ،وعلماء اجتماع،
وباحثون في الدرا�سات الأمنية .ويُحمد للمحرر �أنه جمع
�أوراق هذا الم�ؤتمر في كتاب ،ما �أتاح االطالع على �أفكار
الم�شاركين و�آرائهم ب�سهولة للتعرف عليها عن كثب.
في المبحث الأول من الجزء الأول من الكتاب ،والذي
جاء بعنوان (عقيدة ال�سلفيين  ،)Salafist Doctrineكتب
برنارد هيكل  Bernard Haykelعن طبيعة فكر ال�سلفية
وعملها ،وناق�ش معنى ال�سلفية كم�صطلح ،وانت�شار ال�سلفية
((( الم�صدر ال�سابق �ص .2
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كحركة اهتمت ب�صورة رئي�سة بتنقية الدين الإ�سالمي مما
لحق به من ممار�سات خط�أ ،وتقديم نموذج للدين كما كان
عليه حال ال�سلف ال�صالح.
وعن انت�شار ال�سلفية يدح�ض الكاتب ما ذهب �إليه كثيرون
م��ن �أن تمويل المملكة العربية ال�سعودية لهذه الحركة
وترويجها لأفكارها هو الذي �أدى �إلى انت�شارها وتغلغلها
في المجتمعات .ويقول في هذا الجانب( :هذا الزعم فيه
الكثير من التب�سيط للأمر� ،إذ �إن ال�سلفية كانت موجودة
قبل ت�أ�سي�س المملكة العربية ال�سعودية ،والكثيرون لم يتلقوا
هذا التمويل ال�سعودي)(((.
ولعل االطالع والتناول بالبحث والتحليل والنقد لأفكار
وكتابات برنارد هيكل يُع ّد �أمر ًا مهماً .فالكاتب هو �أكاديمي
وباحث ،وهو �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية وال�شرق �أو�سطية
ف��ي ق�سم درا���س��ات ال�����ش��رق الأدن����ى بجامعة برين�ستون
 ،Princeton Universityوح�صل على درجة الدكتوراه من
جامعة �أك�سفورد  Oxfordالعريقة في بحثه الذي ركز على
((( الم�صدر ال�سابق �ص .37
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الحركات الإ�سالمية ال�سيا�سية والفكر ال�شرعي.
وفي المبحث الذي جاء بعنوان( :جهاديون �سلفيون �أم
ث��وري��ون)؟ حول الدين وال�سيا�سة في درا�سة الإ�سالموية
المت�شددة Jihadi-Salafis or Revolutionaries? On
Religion and Politics in the Study of Militant

 ،Islamismوالمن�شور في الجزء الثالث من الكتاب المذكور،
ذهب توما�س هيجغامار � ،Thomas Hegghammerإلى
�أن م�صطلحات مثل «جهادي»�« ،سلفي»« ،تكفيري» ،و«�سلفي
جهادي» يتم ا�ستخدامها ب�صورة وا�سعة اليوم في الكتابات
الأكاديمية ،وب��د�أت ت�ستخدم في و�سائل الإع�لام .وم�ضى
للقول �أنه يُعتقد على نطاق وا�سع �أن هذه الم�صطلحات تُعد
من الأدوات التي تت�سم بالدقة والموثوقية والتي يمكن عن
طريقها تحليل الحركة الإ�سالمية .لكن الكاتب ي�ستدرك
قائالً� :إنه في الوقت نف�سه ،ف�إن الكتابات الأكاديمية تعاني
من ندرة التعريفات الدقيقة لهذه الم�صطلحات� ،إ�ضافة
�إلى التناق�ضات في �إطالق هذه الم�صطلحات على مجموعة
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�أو �أيديولوجية معينة)(((.
وي�ضيف( :على الرغم من �شيوع ا�ستخدام م�صطلح
«�سلفي جهادي» في الأدبيات الأكاديمية التي تناولت الإ�سالم
الراديكالي في ال�سنوات الأخيرة� ،إال �أن المده�ش �أن هناك
�صعوبة في �إيجاد تعريف �سيا�سي ومادي ومحدد لها)(((.
و�ضمن الكتاب ال��ذي نحن ب�صدده ،يكتب روف��ي��ن باز
 Reuven Pazتحت عنوان (حوارات داخل الأ�سرة :حوارات
ال�سلفية الجهادية حول الإ�ستراتيجية ،التكفير ،التطرف،
والتفجيرات االنتحارية وال�شعور بنهاية العالم Debates
Within the Family: Jihadi-Salafi Debates on
Strategy, Takfir, Extremism, Suicide Bombings,

:)and the Sense of the Apocalypse
(م�ن��ذ ظ�ه��ور ال�ت�ي��ار ال �ج �ه��ادي ال�ع��ال�م��ي ف��ي منت�صف
الت�سعينيات ،وع�ل��ى وج��ه الخ�صو�ص ،منذ المرحلتين
الرئي�سيتين ل�ل�إره��اب ال�سلفي ال�ج�ه��ادي� 11 :سبتمبر
2001م ،وم��اي��و 2003م ،م��ع اح �ت�لال ال �ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة
((( ال�صدر ال�سابق �ص .245-244
((( الم�صدر ال�سابق �ص .253
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للعراق ،عُرف هذا التيار بالتيار ال�سلفي الجهادي)(((.
ثم يُق�سم الكاتب ال�سلفية الجهادية �إلى ثالثة فروع:
الفرع الأول :ت�أ�س�س في م�صر من مجموعة متطرفة من
جماعة الإخوان الم�سلمين الم�صرية ،وعلى وجه التحديد
علماء مثل �سيد قطب ،و�سيد �إمام �شريف ،الذي يُعرف �أي�ض ًا
با�سم عبدالقادر بن عبدالعزيز �أو الدكتور ف�ضل .و�ضمت
هذه الجماعة �أي�ض ًا من الم�صريين المغتربين في المملكة
العربية ال�سعودية ،وم�ؤ�س�سي جماعة الجهاد الراديكالية
الم�صرية ،والجماعة الإ�سالمية خالل حقبة ال�سبعينيات
من القرن الما�ضي.
الفرع الثاني :تعود جذوره �إلى المملكة العربية ال�سعودية
ويتمثل في الوهابيين الجدد ،يقودهم المفتي وال�شخ�صية
المرموقة ال�شيخ عبدالعزيز بن ب���از((( وتالميذه الذين
�أ�س�سوا ،بجانب �أم���ور �أخ���رى ،حركة ال�صحوة ،بزعامة
ال�شيخين �سلمان ال��ع��ودة و�سفر ال��ح��وال��ي .وخ�لال حقبة
((( الم�صدر ال�سابق �ص .267
((( الحظ الخلط المتعمد في المعلومة� ،إذا يحاول الم�ؤلف �إقحام رموز �إ�سالمية مع
غيرها ليكت�سب ر�أيه م�صداقية عند القارئ!!
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الت�سعينيات اكت�سب هذا الفرع �شرعية من قبل مجموعتين
من علماء الوهابيين الجدد التي ينتمي �إليها رجال الدين
الأكبر �سن ًا مثل ال�شيخ محمد بن عثيمين ،وال�شيخ عبدالعزيز
الجربوع ،وال�شيخ �صالح الفوزان� ،إ�ضافة �إلى رجال الدين
ال�شباب الذين �شاركوا في الجهاد في �أفغان�ستان ،مثل �أحمد
الخالدي ،نا�صر الفهد ،يو�سف العييري ،عبدالعزيز المقرن،
�أبوجندل الزيدي ،وكثيرون غيرهم.
ال �ف��رع ال �ث��ال��ث :ن�ش�أ ف��ي فل�سطين ،ويتكون م��ن الثالثي
الفل�سطيني :عبداهلل ع��زام ،عمر �أبو عمر �أبو قتادة ،وقبلهم
جميعًا ع�صام البرقاوي المعروف بـ «�أب��و محمد المقد�سي».
والأخير هو الأب الروحي لعملية االن�صهار بين التوحيد الوهابي
وعنف الجهاد التكفيري وع��زل الكفار ،وه��م ملهمون للجيل
الجديد من رجال الدين الجهاديين الذين تخرجوا من الجامعات
الإ�سالمية ال�سعودية ،ومن بينهم ب�صورة رئي�سة �أردنيون من
�أ�صل فل�سطيني مثل �أبو عمر �سياف� ،أو �أبو �أن�س ال�شامي ،الذي
كان له دور كبير في كل من ال�شي�شان والعراق(((.
((( الم�صدر ال�سابق �ص .269
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م��ح��م��د ع��ل��ي �أدراوي
تحدث – ب���دوره -ف��ي ال��ج��زء الخام�س م��ن ه��ذا الكتاب
عن مو�ضوع ال�سلفية في فرن�سا .وا�ستهل بحثه ،الذي كان
بعنوان( :ال�سلفية في فرن�سا :الأيديولوجية ،والممار�سات
والتناق�ضات Salafism in France Ideology, Practices
 ،)and Contradictionsبالحديث عن الإ�سالم في فرن�سا
وكيف �أن الإ�سالم كان من المو�ضوعات المهيمنة على الحوار
ال�سيا�سي الفرن�سي حتى قبل الهجوم على مركز التجارة
العالمي عام 2001م.
يقول محمد علي �أدراوي:
(بينما كان المثقفون ،و�أ�صحاب الر�أي ،وال�سيا�سيون في
حقبة الثمانينيات يتحدثون عن الجن�سية الكاملة ،الكفاح
من �أجل الم�ساواة في �سوق العمل� ،أو في قطاع الإ�سكان،
واندماج المهاجرين و�أطفالهم� ،إال �أن الأبعاد الدينية في
ال�سنوات القليلة الما�ضية قد حلّت ،في �أوجه كثيرة ،محل
المعايير الإثنية� ،أو االجتماعية في الحوار العام)(((.
Mohamed-Ali Adraoui

((( المرجع ال�سابق �ص .365-364
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الإ�شارة �إلى بحث هذا الكاتب تع ّد �أمر ًا مهم ًا عند الحديث
عن ال�صورة الم�شوهة لل�سلفية في الكتابات الغربية .فالكاتب
م�سلم فرن�سي ،عا�ش في فرن�سا وت�شرب ثقافتها ،وتخرج
في جامعة ال�سوربون الفرن�سية متخ�ص�ص ًا في االقت�صاد
والأعمال والعلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية ،وعمل لمدة
عامين في رئا�سة الجمهورية الفرن�سية بق�صر الإليزيه.
وبالأ�سلوب نف�سه ال��ذي �سار عليه �أق��ران��ه من الكتاب
الغربيين في كيل االتهامات للملكة العربية ال�سعودية،
وو�صفها بالعمل على ت�صدير ال�سلفية المت�شددة م�ستغلة
�أموالها الطائلة� ،سار محمد علي �أدواري.
ي�ؤكد ذلك قوله:
(�إن �أحد الأ�سباب في �أن ت�صبح ال�سلفية �أحد الأ�شكال
الرئي�سة لإع��ادة الأ�سلمة بين ال�شباب الفرن�سي الم�سلم
وكذلك بين ال�شباب الفرن�سيين الذين اعتنقوا الإ�سالم،
ه��و �أن ال�سلفية ق��د ت��م ا��س�ت�ي��راده��ا م��ن ب�ل�اد الحرمين
ال�شريفين .وتكمن قوة ال�سلفيين في زعمهم �أنهم بب�ساطة
م�سلمون ،يت�صرفون وفقاً لعقيدتهم الدينية الآتية من
منطقة يمار�س فيها الم�سلمون الإ�سالم في �شكله ال�سليم،
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منطقة الخليج وخ�صو�صاً المملكة العربية ال�سعودية،
الدولة التي �أ�س�ست �أيديولوجيتها الر�سمية على تعاليم
واح��د م��ن �أه��م �شيوخ ال�سلفية ،محمد ب��ن عبدالوهاب
«1792 -1703م» ،م�ؤ�س�س الوهابية)(((.
ثم يقول:
(�إن ال �� �س �ع��ودي��ة ت�م�ث��ل ل� �ه� ��ؤالء ال �� �ش �ب��اب ال���س�ل�ف�ي�ي��ن
الفرن�سيين النظام ال�سيا�سي والديني الأكمل ،و�أن ه�ؤالء
ال�شباب ي�ب��دون �إع�ج��اب�اً ويتحم�سون للهجرة الج�سدية
والعقلية من �أر���ض غير الم�ؤمنين �إلى �أر���ض الم�سلمين
الحقيقيين حيث �إن م�صدر العقد االجتماعي الوحيد هو
الإ�سالم).
وفي �سياق حديثه عن ت�شوق ال�شباب الفرن�سيين الم�سلمين
الهجرة �إلى ال�سعودية الكت�ساب فوائد دينية واقت�صادية ،يورد
ق�صة �شاب هاجر �إلى �إحدى دول الخليج و�أ�صبح ثرياً .وهي
ق�صة ي�شوبها ال�ضعف والتلفيق من كل جوانبها وال تقف �شاهد ًا
�أو برهان ًا على ما يريد الكاتب �أن يثيره �أو يقنع به القارئ.
((( المرجع ال�سابق �ص .369-368
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يقول الكاتب:
(و�أف�ضل مثال على ما ذهبت �إليه ق�صة �شاب �سلفي يبلغ
من العمر  28عاماً كنت قد �أجريت مقابلة معه ،والذي
اعتنق ال�سلفية كعقيدة قبل حوالي ثمان �سنوات .وبينما
ك��ان ف��ي الما�ضي يتم التعاقد معه على �أع�م��ال م�ؤقتة،
وتتطلب مهارات متدنية ،وذات رواتب �ضعيفة ،مثل العمل
ف��ي م��راك��ز االت �� �ص��االت� ،إال �أن ��ه ف��ي ي��وم م��ن الأي ��ام ق��رر
الهجرة �إلى دبي ،حيث �إن بع�ض «�إخوانه ال�سلفيين» بد�أوا
في �شراء ال�سلع ذات الجودة العالية مثل �أجهزة الهاتف
المتنقل ،و�أجهزة الكمبيوتر الجيبي وبيعها .وب�إعادة بيع
هذه الأجهزة في فرن�سا و�سط الأ�صدقاء والجيران ،بد�أ
ه��ذا ال�شاب في اكت�ساب دخ��ل كبير ،وق��ام با�ستثماره في
فتح مطعم في دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة .واليوم
هو رج��ل غني يقول �إن ث��راءه المالي هو هدية من اهلل
الذي كاف�أه مادياً لقراره االن�ضمام لل�سلفية والإيمان باهلل
وال�سير على المنهج الإ�سالمي ال�صحيح)(((.
((( المرجع ال�سابق �ص .370
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و ال يحتاج المرء لكبير عناء ليالحظ �ضعف اال�ست�شهاد
��ص�لا للمو�ضوع ال��ذي يناق�شه الكاتب.
وع��دم منا�سبته �أ� ً
والق�صة ،حتى و�إن كانت حقيقية ،فهي ال تمثل برهان ًا �أو
�شاهد ًا على �صحة ما يدعيه ،ويمكن �أن تحدث لأي �إن�سان
بغ�ض النظر عن معتقده الديني .فهناك مئات الآالف من غير
الم�سلمين الذين هاجروا لدول الخليج ويعملون فيها ،ومنهم
من �أ�صبح ثري ًا في بلده ،ولم يكن ذلك لأنهم �سلفيون .بل �إن
هذه الق�صة هي دليل على محاولة الكاتب �إقحام ال�سلفية
في �سياق النقد غير المو�ضوعي المتعمد لها .كما �أنه – من
جهة �أخرى ا�ستخفاف بعقل القارئ الغربي.
وهابية (البترودوالر)
ب�سبب الفهم الخط�أ في الكتابات الغربية لدعوة ال�شيخ
محمد بن عبدالوهاب الإ�صالحية التي ظهرت في الجزيرة
العربية فقد �أ�صبح التب�شير بتعاليم ه��ذه ال��دع��وة تهمة
يل�صقها الكتاب الغربيون بالمملكة العربية ال�سعودية،
حكومة وم�ؤ�س�سات .وقد حاولت تلك الكتابات �أن تربط بين
المال ال�سعودي والقدرة االقت�صادية للمملكة وما �أ�سموه بـ
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(ت�صدير الوهابية في العالم).
لنت�أمل الن�ص التالي:
(مع ما �أ�صبحت عليه الأ�سرة المالكة في ال�سعودية من
خادمة للحرمين � -أقد�س المقد�سات الإ�سالمية  -في عام
 1924وكمملكة م�ستقلة منذ عام 1932؛ فقد ات�ضح �أي�ضا �أن
�أغنى دولة نفطية في العالم قد �أخذت على عاتقها ت�صدير
ن�سختها من الإ�سالم المت�شدد تحت ا�سم الوهابية)(((.
هنا نجد الن�ص قد جمع بين الفهم الخط�أ للوهابية بو�صفها
ن�سخة مت�شددة من الإ�سالم وترويج الحكومة ال�سعودية لها.
والباحث الغربي – ف�ض ًال عن القارئ العادي – عندما
يقر�أ مثل هذا الن�ص ف�إنه يعتبره حقيقة يبني عليها فهمه
للوهابية.
ويتو�سع كاتب �آخر في �شرح كيفية الدعم ال�سعودي لن�شر
الوهابية في العالم بقوله:
(وق ��د ت�ب��رع��ت ال���س�ع��ودي��ة ع�ب��ر م��واط�ن�ي�ه��ا ال�ع��ادي�ي��ن
وال �م �� �س ��ؤول �ي��ن ال�ح�ك��وم�ي�ي��ن ورج � ��ال ال ��دي ��ن ب�ع���ش��رات
(1) Upadhyay, R., “ SAUDI EXPORT OF WAHHABISM to India” ,
South Asia Analysis Group, paper no. 3725, 19-March-2010.
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الماليين من الدوالرات لإن�شاء المدار�س الدينية وهابية
المنحى وكذلك ال�صحف ومنظمات التوعية ...وزعمت
م�صادر مختلفة �أن المملكة العربية ال�سعودية هي �أحد
الم�صادر التي دعمت ومولت انت�شار التطرف الإ�سالمي،
�أو الوهابية ،على ال�صعيد العالمي)(((.
�أما �صحيفة ذا �صن داي تايمز The Sun Day Times
فقد ن�شرت يوم  28مار�س 2010م مقا ًال بعنوان( :ال�سعوديون
يمولون م�سلمي البلقان لن�شر كراهية الغرب Saudis fund
.)Balkan Muslims spreading hate of the West

يبد�أ المقال بالعبارة التالية:
(ال�سعودية تقوم ب�إر�سال ماليين الجنيهات للجماعات
الإ�سالمية ف��ي البلقان ،ويع�ضها يقوم بن�شر الكراهية
للغرب وتجنيد المقاتلين للجهاد في �أفغان�ستان)(((.
ومن دون �أي مقدمات �أو �أدلة تذهب ال�صحيفة �إلى كيل
”(1) «Saudi Kingdom Continues to Export Radical Wahhabism
Kouri,J., Dec 2008. Mon 15,
In:http://www.islamdaily.org/en/wahabism/6968.saudi-kingdomcontinues-to-export-radical-wahhabis.htm.
(2)http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/
article7078771.ece.
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االتهام للمملكة و�أنها ت�صرف �أموالها في �سبيل ن�شر كراهية
الغرب ،وتجنيد المقاتلين للقتال في �أفغان�ستان.
وت�ضيف ال�صحيفة:
(ووف �ق �اً للم�س�ؤولين ف��ي مقدونيا ،ف ��إن الأ�صوليين
الإ�سالميين ي�ه��ددون بتقوي�ض اال�ستقرار في البلقان.
والمجموعات الوهابية وال�سلفية المت�شددة ،التي موّلتها
الم�ؤ�س�سات ال�سعودية تت�صارع مع المجموعات الم�سلمة
المحلية التقليدية المحافظة)(((.
وتورد ال�صحيفة كذلك ما ن�صه:
(قام الأ�صوليون بتمويل بناء عدد كبير من الم�ساجد
وال �م��راك��ز االج�ت�م��اع�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إل ��ى ��ص��رف  225جنيه
�إ�سترليني في ال�شهر لأتباعها ،وال يُتوقع منهم �إطالق
لحاهم فقط بل عليهم �أن يقوموا �أي�ضاً بحث زوجاتهم
على ارتداء النقاب ،وهي عادة غير معروفة في التقاليد
الإ�سالمية الليبرالية في منطقة البلقان)(((.
((( الم�صدر ال�سابق.

(2)http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/
article7078771.ece.
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وي�شير الكاتب في �إحدى فقرات المقال �إلى �أن الغرب
ق��د ب��ذل ج��ه��ود ًا �سيا�سية ومالية كبيرة لم�ساعدة بناء
الديمقراطية في البو�سنة بعد الحرب الأهلية في ت�سعينيات
القرن الما�ضي ،وكان للم�ؤ�س�سات ال�سعودية ت�أثير كبير� ،إذ
قامت بدفع  450مليون جنيه �إ�سترليني لبناء �أكثر من 150
م�سجد ًا ومركز ًا �إ�سالمياً ((( .وك���أن منطقة البلقان حكر
على الثقافة الغربية فقط على الرغم من �أن ن�سبة كبيرة
من �شعبها م�سلمون وبحاجة �إلى م�ساجد تحفظ لهم هويتهم
التي حاربوا ال�صرب من �أجل الحفاظ عليها.

((( الم�صدر ال�سابق.
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المبحث الثاني
أسباب الصورة المشوهة للسلفية
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�أوالً :االفتقار للمعلومة في الكتابات الغربية
ثانياً :الجهل بواقع الآخر
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لكل ظاهرة �أ�سباب وجذور نظرية �شكلت ال�صورة الذهنية
عنها وتر�سخت في العقول ،بغ�ض النظر �إن كانت الأ�سباب
حقيقية �أو مفتعلة .وق�ضية الوهابية ال�سعودية في الكتابات
الغربية لها �أ�سبابها المفتعلة التي �أ�سهمت في ت�شكيل �صورة
ذهنية غير حقيقية في مخيلة الكتاب الغربيين ،ومن ثم في
العقل الجمعي لدى الر�أي العام الغربي.
فيما يلي عر�ض لأ�سباب ال�صورة الم�شوهة لل�سلفية
ال�سعودية التي �أدت �إلى ت�صوير غير مو�ضوعي للق�ضية ،وهي
– كما �سنرى – �أ�سباب بع�ضها مرتبط بعوامل �شخ�صية
لبع�ض الكتاب الغربيين� ،أو �أيديولوجية ذات �أهداف محددة
كان الكتاب الغربيون �أدوات ًا لتحقيقها ،بعلم و�إ�سهام منهم
للم�شاركة في تحقيق تلك الأهداف الأيديولوجية� ،أو بجهل
ق�صرت عنه �أفهامهم.
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�أوالً :االفتقار للمعلومة في الكتابات الغربية
على الرغم مما ر�سخ في �أذه��ان الكثير من النا�س من
�أن الكتابات الغربية تت�سم بالعمق ،وال�شمولية والدقة في
الم�صادر� ،إال �أن كثير ًا من الكتابات الغربية في المو�ضوعات
المتعلقة بالإ�سالم والم�سلمين ،ب�صورة عامة� ،إما �أن تكون
مغر�ضة� ،أو ت�ستقي معلوماتها من م�صادر ثانوية تفتقر
للم�صداقية وتحري الحقيقة.
فالكتابات الغربية التي تناولت ال�سلفية والفكر ال�سلفي،
وبخا�صة في المملكة العربية ال�سعودية ،تتفاوت من حيث
تعاملها م��ع الم�صطلح وم��دل��والت��ه ،وت��ت��ف��اوت كذلك من
حيث الطرح .فمنها ما تنق�صه المعلومة الموثقة ويحاول
عن ق�صد �أحيان ًا وعن عمد �أحيان ًا �أخرى ت�شويه الحقائق،
وخلط الوقائع ،وتمرير الأهداف الخفية ،ومنها ما يحاول
جاهد ًا تتبع المناهج الأكاديمية والبحثية ال�صارمة التي
تن�أى بنف�سها عن الأخذ ب�أي معلومة �أو فكرة دون ردها �إلى
م�صادرها الموثوقة ،و�إن كانت الكتابات الأخيرة قليلة ،و ال
تحظى بالن�شر واالنت�شار والتداول مثل الأولى.
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وم��ن مظاهر ه��ذه الإ�شكالية في الكتابات الغربية عن
ال�سلفية والوهابية ما يمكن ح�صره في النقاط التالية:
1.1افتقار ه��ذا ال��ن��وع م��ن الكتابات الغربية للمعلومة
ال�صحيحة الموثقة عن ال�سلفية والوهابية.
2.2الكثير من الكتابات الغربية التي تتناول الإ�سالم
ب�صورة عامة وال�سلفية والوهابية ،ب�صورة خا�صة،
تعتمد على كتابات �سابقة� ،أو �أقوال� ،أو عموميات ظنية
ال ترقى للت�صديق وينق�صها التوثيق.
3.3ا�ستخدام مفردات مثل ال�سلفية ،وال�سلفيين ،والوهابية،
والجهاد ،كمترادفات للعنف ،والتطرف ،والإره��اب
وربطها بتنظيم القاعدة .نتج عن ه��ذا الخلط �أن
�أ�صبح االلتزام بالإ�سالم وتعاليمه في الذهن الغربي
مرادف ًا لكل ما هو مقرون بالإرهاب.
4.4تتعامل بع�ض الدوائر ال�سيا�سية والبحثية في الغرب مع
ال�سلفية من منظور �أنها �إيديولوجيا �سيا�سية خطيرة
تهدد العالم والثقافات ،باعتبارها ترف�ض الآخ��ر
وتجنح �إلى التطرف والت�شدد ،دون محاولة تمحي�ص
الجماعات والأف���راد الذين ي�ؤججون ه��ذا التطرف
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والعنف ،باعتبارهم �أقلية �إذا ما قي�س عددهم بعدد
الم�سلمين الذين يرف�ضون هذا ال�سلوك.
5.5ت�صاعد ح��دة الهجوم والنقد �ضد ال�سلفيين بعد
�أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر.
6.6توجيه �سهام النقد ال�سلبي  -و�أحيان ًا القا�سي  -على
الإ�سالم وال�سلفية ب�صورة عامة ،وبع�ض الجماعات
وال��دول الإ�سالمية ب�صورة خا�صة عقب �أي هجمات
�إرهابية تحدث في ال��غ��رب ،حتى ارتبطت الأخبار
المتعلقة بالعنف والقتل والترويع في الإعالم الغربي
بالإ�سالم والم�سلمين .فو�سائل الإعالم ال تتردد في
الإ�شارة ب�أ�صابع االتهام للم�سلمين بعد حدوث �أي من
هذه الممار�سات ،حتى بعد �أن يثبت �أن الكثير من هذه
االتهامات كانت مت�سرعة وغير �صحيحة.
7.7محاولة ال��غ��رب ،وبع�ض الم�سلمين ،ال�سيما �أولئك
الذين اتخذوا من الغرب وطن ًا لهم ،الترويج «للإ�سالم
الليبرالي المعتدل» والعمل على �أن يكون هو البديل
لما ي�سمونه «الإ�سالم المت�شدد» الذي ينتقد الأو�ضاع
الراهنة.
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8.8التحامل على المملكة العربية ال�سعودية وزجّ ها في كل
حدث ال يروق للجماعات المتنفذة في الغرب ،وتوجيه
�أ�صابع االتهام للحكومة ال�سعودية وال�شعب ال�سعودي
وم�ؤ�س�ساته بال�ضلوع في دعم الجماعات المت�شددة.
�إن الكثير من الغربيين ي�ستقون معلوماتهم عن الإ�سالم
من ال�صحف وو�سائل الإعالم الأخرى .وهي م�صادر لي�ست
موثوقة تمام ًا للركون �إليها عندما يكون الأمر متعلق ًا بفهم
الإ�سالم من جوانبه المختلفة .وهذا ال��ر�أي ي�شاطرنا فيه
بع�ض الكتاب الأمريكيين �أنف�سهم.
فعلى �سبيل المثال� ،أ�شار فيليب بينيت ،Philip Bennett
مدير تحرير �صحيفة وا�شنطن بو�ست Washington
 ،Postفي حديثه يوم  3مار�س 2008م في مركز درا�سات
الديمقراطية بجامعة كاليفورنيا – ارفين California-
،Irvine›s Center for the Study of Democracy
ونقلته عنه �صحيفة ديلي بايلوت � ،Daily Pilotإل��ى �أن
الأمريكيين يفتقرون للفهم ال�صحيح للإ�سالم ،و�أن و�سائل
الإعالم المعا�صرة تقع في دائرة اللوم في هذه الناحية،
ول��ذا عليها �أن تقوم بت�صحيح الو�ضع من خالل توظيف
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المزيد من ال�صحفيين الم�سلمين ،وتوظيف مترجمين
متمكنين((( .واتهم مدير تحرير �صحيفة وا�شنطن بو�ست
�صراحة و�سائل الإع�ل�ام بالإ�سهام في �سوء الفهم عن
الإ�سالم والم�سلمين.
ويظهر جل ّي ًا من خ�لال الإط�ل�اع على بع�ض الكتابات
الغربية التي تناولت ال�سلفية �أن هذه الكتابات ت�ستخدم
م�صطلح «ال�سلفية» كمرادف «للوهابية» ،وهي كتابات تفتقر
للفهم الحقيقي لمعنى «ال�سلفية» و «الوهابية» ومدلولهما �إال
بما يخدم قيم الغرب وق�ضاياه.
وهو ما ي�ؤكده علي عبدالعال في بحثه( :ال�سلفية والغرب..
واقع العالقة وم�آالت الم�ستقبل) ،بقوله:
(�إن ال�غ��رب ال يفتقر للمعرفة الكافية ع��ن ال�سلفية
والت�صنيفات الحا�صلة في المجتمع الإ�سالمي فح�سب،
بل �إنه يتعامل مع الجماعات والتيارات المن�ضوية تحت
هذه الم�سميات على �ضوء مواقفها من الغرب وق�ضاياه).
ويقول �أي�ضاً:
(1)http://articles.dailypilot.com/200804 -03 -/features/dptbennett03042008_1_islam-muslim-readers-massive-protests
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(م��ن المهم ون�ح��ن نتحدث ع��ن ال�سلفية بالتحديد
الإ�شارة �إلى �أن الوعي الغربي لي�ست لديه معرفة كافية
بالت�صنيفات الحا�صلة في العالم الإ�سالمي ،وهو ال يتفهم
حقيقتها وال مدلولها في �أكثر الأحيان .فالغربيون عامة
ال يفرقون بين ال�صوفية ،وم��ا يطلقون عليه «الإ��س�لام
المعتدل» ،و«ال�سلفية»� ،إال بمقدار ما يعرفون من مواقفها
تجاه العالم الغربي وقيمه وق�ضاياه)(((.
ثانياً :الجهل بواقع الآخر
جهلُ كثير من الكتاب الغربيين بواقع المنطقة العربية،
وبالتالي جهلهم بقيمها ومعتقداتها هو مما اعترف به ال ُكتّاب
الغربيون �أنف�سهم.
تقول ال�صحفية باربرا فيرجي�سون Barbara Ferguson
وه��ي تتحدث عن جهل زمالئها المرا�سلين ال�صحفيين
الأمريكيين بواقع المنطقة وتعاملهم مع هذا الواقع بناء
على �صورة نمطية جاهزة:
(م��ن وج�ه��ة نظر �شخ�صية وتجربة �صحفية �أرى �أن
(1) http://www.felixnews.com/news-4123.html.
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العديد من المرا�سلين ال�صحفيين الأمريكيين يجهلون
ت�م��ام�اً واق ��ع منطقة ال���ش��رق الأو�� �س ��ط .ف�ع�ن��دم��ا عملت
�صحفية مرافقة لم�شاة البحرية الأمريكية �أثناء عملية
غزو العراق ،كنت �أتعجب من �أن معظم زمالئي ،وبينما
كانوا في انتظار �إجراءات �إلحاقهم بالوحدات الع�سكرية،
كانوا يرف�ضون �أو يعزفون عن معرفة �أحوال المواطنين
في البلد الذي �سيقومون بتغطية الحرب فيه)(((.
وهناك �إ�شكالية �أخرى تزيد من جهل الكتاب الغربيين
بال�سلفية ف��ي ال�����س��ع��ودي��ة ،وه���ي �أن ه�����ؤالء المرا�سلين
ال�صحفيين ،وبع�ض الم�س�ؤولين ال�سيا�سيين والنا�شطين
في مجال حقوق الإن�سان ،وبفعل ت�أثير ال�صورة النمطية
الم�شوهة عن ال�سلفية في م�صادرهم ،ال ي�ستطيعون طرح ما
يرونه من �صورة �إيجابية عن الإ�سالم في ال�سعودية ب�صورة
وا�ضحة .ولذلك لما �سُ ئل رئي�س مجل�س ال�شيوخ الكندي
الدكتور نويل كن�سيال  Noel Kinsellaعن الحملة الإعالمية
((( باربرا فيرجي�سون« .لماذا يحمل الغرب �صورة م�شوّهة عن المر�أة ال�سعودية»� ،ضمن
بحوث ن�شرت في كتاب( :ال�سعوديون والإرهاب :ر�ؤى عالمية) ،دار غيناء للن�شر ،الريا�ض،
 2008م� ،ص .165
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�ضد ال�سعودية في بع�ض ال�صحف الغربية على الرغم من �أن
كثير ًا من الإعالميين الغربيين لم يزر المملكة ويتعرف على
الحقيقة عن قرب ومن م�صادر مبا�شرة ،قال:
(�إن هذا �أم��ر غير منطقي ،لأن��ه ال ينبغي لمن لم ي َر
ال�شيء بنف�سه �أن يتحدث عنه �أو ينتقده ،وعلى ه��ؤالء
ال�صحفيين الغربيين �أن يزوروا المملكة ،ليروا وي�سمعوا
ويقابلوا الم�س�ؤولين وعامة النا�س ،ثم يكتبوا عنها .وهي
عموماً حمالت م�سمومة ،ويقف وراءها من لهم �أغرا�ض
م�شبوهة ،ال تخدم العالقات بين بالدهم وال�سعودية ،وال
العالقات بين ال�شعوب)(((.
ثالثاً :التعميم المطلق
من الإن�صاف القول �إن الممار�سات التي �صدرت من فئة
قليلة من الم�سلمين �أ�سهمت ب�شكل كبير في تعزيز ال�صورة
الم�شوّهة عن الإ�سالم والم�سلمين ،وبالتالي عن مفهوم
ال�سلفية بو�صفها دعوة للعودة بالإ�سالم �إلى ما كان عليه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة وال�سلف ال�صالح
((( مقابلة مع �صحيفة الوطن ال�سعودية بتاريخ  4فبراير 2011م.
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ر�ضوان اهلل عليهم.
ينبغي الت�أكيد في هذا ال�سياق على �أن مثل هذه الممار�سات
يرف�ضها الإ�سالم ،وقد �أدانها الم�سلمون �أنف�سهم ،بل �إن
كثير ًا من �أعمال العنف ونتائج التطرف ا�ستهدفت الم�سلمين
�أنف�سهم ،و�ألحقت �أ�ضرار ًا اقت�صادية واجتماعية فادحة في
عدة دول �إ�سالمية.
فالم�سلم ال��ذي يهاجم الأب��ري��اء ،وي��م��ار���س العنف
با�سم الإ���س�لام ي�سيء �إ���س��اءة بالغة للإ�سالم ،وي�سهم
�إ�سهام ًا كبير ًا في تعزيز ال�صورة الم�شوهة عن الإ�سالم
والم�سلمين .والم�سلم الذي يروّج لمقوالت تتحدث عن
�أن الإ���س�لام يقوم على ت�صفية الآخ��ر المختلف عنه،
وا�ستخدام و�سائل العنف كافة من �أجل تحقيق ذلك� ،إنما
يف�سد في الأر�ض ويعزز من ال�صورة ال�سلبية التي تحملها
الكثير من ال�شعوب في الغرب عن الإ�سالم والم�سلمين.
لكن الكثير من الكتابات الغربية ال تذكر هذا الموقف من
الم�سلمين ،بل ت�سعى �إلى تعميم تلك الظاهرة ال�سيئة على
جميع الم�سلمين ،وبخا�صة على �شعب المملكة العربية
ال�سعودية.
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رابعاً :مجافاة الحقيقة
الباحث في اتجاهات كثير من الكتابات الغربية عن
ال�سعودية وال�سعوديين التي تن�شرها و�سائل الإعالم �أو مراكز
الدرا�سات والبحوث يكاد ي�صل �إل��ى نتيجة حتمية تتعلق
بتناولهم لق�ضايا الدين والمجتمع على وجه الخ�صو�ص.
فكثير من هذه الكتابات ال تخلو من حالين:
�1.1إما �أن تكون مبنية في الأ�سا�س على معلومات خط�أ
ومغلوطة.
2.2و�إما �أن تكون مجافية لل�صدق.
حتى المعلومات المبنية على ت�صورات خط�أ �أو مغلوطة
كان �أ�سا�سها مجافاة ال�صدق واالفتراء المق�صود .ذلك
�أن العملية تبد�أ من بع�ض المرا�سلين الإعالميين الغربيين
الذين يفدون �إلى المملكة لإع��داد تقارير عن مو�ضوعات
معينة ،ثم يعودون �إل��ى بالدهم فيكتبون ما يخالف واقع
مار�أوه و�شاهدوه ،ويقولون غير الحقيقة عن من قابلوه من
الم�س�ؤولين �أو العلماء �أو المثقفين �أو عامة المواطنين.
يفعلون ذلك عن عمد و�سبق �إرادة ،لهدفين رئي�سين:
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� 1.1إما بهدف الإثارة ،من خالل عناوين ت�ستفز القارئ
الغربي �أو تجذب انتباهه للقراءة والمتابعة لما ين�شر،
�أو من خالل ر�سائل تت�ضمن معلومات خط�أ ومغلوطة.
 2.2و�إم��ا لِتوافِق �سيا�سات الم�ؤ�س�سات الإعالمية التي
ينتمون �إليها.
ثالثة �أمثلة في �سياقات زمنية مختلفة يمكن ذكرها لتقف
�شاهد ًا على ما �سبق ذكره ،ومثلها كثير:
1.1في حرب تحرير الكويت 1991 -1990م ،قدمت �إلى
المملكة الكاتبة ال�صحفية كري�ستيان �أمبور ،مرا�سلة
�صحيفة كري�ستيان �ساين�س م��وي��ن��ت��ور Science
 ،Monitor Christianو�أع����دت ت��ق��ري��ر ًا �صحفي ًا
وتلفزيوني ًا عن الحياة االجتماعية في المملكة .وبعد
عودتها �إلى الواليات المتحدة ا�ست�ضافتها قناة ABC
التليفزيونية وتحدثت معها عن (ال��ع��ادات البالية
والمتخلفة للمجتمع ال�سعودي) التي ال توافق الثقافة
الأمريكية ،وبخا�صة في م�سائل الحجاب ،واالختالط،
والتعليم .وقالت ال�صحفية�( :إن هذا المجتمع ال يزال
يعي�ش في القرن ال�ساد�س ع�شر الميالدي).
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2.2بعد �أح����داث ال��ح��ادي ع�شر م��ن �سبتمبر تعر�ضت
المملكة (حكومة و�شعب ًا وثقافة وم�ؤ�س�سات) �إلى
عا�صفة �إعالمية غربية �أُري���د منها خلخلة البناء
الديني واالجتماعي في المجتمع ال�سعودي .وحملت
كثير من الم�ضامين الإعالمية عن المملكة �إ�ساءات
مق�صودة ،وت�شويه ًا متعمد ًا لدينها وثقافتها .بيد �أن
من الإعالميين الغربيين من بالغ في النقد ال�سافر
بطريقة �أحرجت الم�ؤ�س�سات الإعالمية الغربية نف�سها.
من ه���ؤالء �ستيفن �شوارتز ،Stephen Schwartz
ال���ذي ع��رف بنقده ال��دائ��م لما ي�سمى (الأ�صولية
الإ�سالمية) ،و(الوهابية ال�سنية) كما ي�سميها ،وله
فيها كتابات كثيرة ،منها (هزيمة الوهابية)( ،م�شكلة
ال��وه��اب��ي��ة) ،وغ��ي��ره��ا .وب�سبب نقده (غير المهني
والبعيد عن المو�ضوعية) للمملكة العربية ال�سعودية
فُ�صل من �إذاعة (�صوت �أمريكا).
البعد عن معايير المهنية والمو�ضوعية هو ال�سبب في
ف�صله كما تقول القناة ،لكن ما وراء ذلك هو مجافاة
ال�صدق والغلو في النقد الجارح الذي عرف به �ستيفن
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�شوارتز عندما يكتب عن مو�ضوعات �أو ق�ضايا �سعودية.
 3.3ي�أتي كثير من المرا�سلين الغربيين �إلى المملكة
العربية ال�سعودية في زي��ارات ت�ستهدف �إع��داد
تقارير عن المجتمع ال�سعودي وق�ضاياه ،يلتقون
بم�س�ؤولين وعلماء ومثقفين ،يحاورنهم ويتحدثون
معهم و�إليهم ،ثم يعودون فيحرّفون �أق��وال من
التقوا بهم وتحدثوا معهم� .آخر ه�ؤالء هو مرا�سل
�صحيفة ال��ج��اردي��ان البريطانية جا�سون بورك
 Jason Burkeال��ذي كتب �سل�سلة تقارير عن
المملكة((( تجنى فيها على ع��دد م��ن العلماء،
متهم ًا بع�ضهم ب�أنه يتحدى �سيا�سة الملك عبداهلل
الإ�صالحية ،ويتخذ من م�سجده ال�صغير مكان ًا
لمناوءة خطوات الإ�صالح ،ويتهم �آخر ب�إعجابه
بحياة الغربيين �إلى حد ر�ضاه عن طريقتهم في
�شرب الخمر !!
والتناق�ض بين ما يكتبه وين�شره �أولئك الكتاب الغربيون
(1) Jason Burke. Saudi Arabia’s clerics challenge King Abdullah’s
reform agenda. Guardian , UK , Friday 1 July 2011.
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بعد انتهاء زيارتهم لل�سعودية وم��ا ر�أوه في ال��واق��ع �أمر
قد ا�شتهر بينهم ،لي�س الكتاب والمثقفون فقط بل حتى
ال�سيا�سيين والم�س�ؤولين .ففي �س�ؤال لرئي�س مجل�س ال�شيوخ
الكندي عن هذه الق�ضية ،وهي �أن كبار الم�س�ؤولين الغربيين
ومنهم الكنديون الذين ي��زورون المملكة ويطّ لعون على
حقيقة الأو�ضاع على الأر���ض ،ال يو�ضحون هذه الحقائق
لو�سائل الإع�لام في دولهم� ،أجاب رئي�س مجل�س ال�شيوخ
الكندي �أن بع�ض و�سائل الإعالم ال ترغب في �سماع �أخبار
جيدة ،وقال:
(�أنا �شخ�صياً�س�أقدم عقب عودتي �إلى كندا تقريراً �إيجابياً
جداً للبرلمان� ،أ�سرد من خالله الحقائق التي لم�سناها
خ�لال زيارتنا للمملكة على م��دى ثالثة �أي��ام� ،سواء في
مجال ال�شراكة التجارية واالقت�صادية بين بلدينا� ،أو على
م�ستوى التعاون البرلماني� ،أو على م�ستوى التعامل بين
الكنديين وال�سعوديين ك�أفراد)(((.
ما ذه��ب �إليه رئي�س مجل�س ال�شيوخ الكندي وغيره
((( المرجع ال�سابق.
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�أ�صبح �أمر ًا مكرر ًا في ال�سنوات القليلة الما�ضية .ذلك
�أن بع�ض ال�صحفيين والمثقفين الغربيين الذين يزورون
المملكة ي��دل��ون بت�صريحات ع��ن الإ���س�لام وين�شرون
كتابات عن المملكة تختلف عن ما يطرحونه في بلدانهم.
وف��ي ه��ذا مجافاة للحقيقة متعمدة باتت تمثّل �إح��دى
الإ�شكاليات الرئي�سة في تو�ضيح حقيقة الموقف من
الإ�سالم وال�سلفية .ففي الوقت الذي نتوقع �أن ال�سعوديين
قد نجحوا في تو�ضيح ال�صورة المغلوطة عن ال�سلفية
وت�أثيرها الإيجابي في المجتمع ال�سعودي والمملكة لهذه
ال�شخ�صيات عندما يكونون فيها ،نجد �أن الأمر يختلف
تمام ًا عندما تعود هذه ال�شخ�صيات �إلى بلدانها وتعود
�إلى اجترار ال�صور الم�شوهة التي تر�سخت في مخيلتها،
�أو هم �أرادوا لها �أن تكون كذلك.
ه��ذه ن��م��اذج م��ن مجافاة بع�ض المرا�سلين الغربيين
للحقيقة ،وال�شواهد في هذا المعنى كثيرة تتكامل مع بع�ضها
في ت�صوير المجتمع ال�سعودي على غير حقيقته.

87

السلفية
السعودية

خام�ساً :الم�ستغربون من الم�سلمين
لي�ست و�سائل الإعالم الغربية ومراكز البحوث والدرا�سات
وحدها هي التي ت�صف ال�سلفية وال�سلفيين بالعنف والإرهاب
والتطرف� ،أو هي وحدها التي تُحرّ�ض الر�أي العام ودوائر
ات��خ��اذ ال��ق��رار الغربي على ات��خ��اذ الإج�����راءات ال�لازم��ة
لمواجهة هذا «التطرف» ،و«العنف» ،كما يقولون .فهناك من
بين الم�سلمين من نذروا �أنف�سهم للقيام بهذا الدور ،والعمل
جنب ًا �إلى جنب مع الم�ؤ�س�سات الغربية لمواجهة الإ�سالم
والم�سلمين ،بل ويزعم بع�ضهم �أن ال فائدة من الحوار مع
الم�سلمين� ،إذ �إن هذه الحوارات ،على حد زعمهم« ،غير
مثمرة» ،و�أنه ينبغي �أن يكون الحوار مع الم�سلمين المعتدلين
الذين يعار�ضون «الأحكام الوح�شية لل�شريعة».
و�شواهد هذا المعنى �أي�ض ًا كثيرة ت�ضيق عن الح�صر،
نذكر منها ما كتبه م�سلم غربي هو توفيق حامد في مقال
له ن�شرته �صحيفة وول �ستريت جورنال The Wall Street
 Journalتحت عنوان (الم�شكلة مع الإ�سالم The Trouble
 ،)with Islamكال فيه الكاتب االتهامات للم�سلمين ،وحر�ض
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الم�ؤ�س�سات الغربية على مواجهة ما �سماه «الإ�سالم ال�سلفي».
بل وذهب �إلى �أكثر من ذلك بدعوته �إلى عدم الحوار بين
�أتباع الديانات الأخ��رى والم�سلمين على وجه الخ�صو�ص،
بزعمه �أن ال جدوى من الحوار ،وهو موقف متطرف ال يقول
به حتى غالة المناه�ضين للإ�سالم في الغرب(((.
ومثله الدكتور زهدي جا�سر ،رئي�س المنتدى الإ�سالمي
الأمريكي للديمقراطية ( ،)AIFDالطبيب وال�ضابط ال�سابق
في البحرية الأمريكية� ،إذ ن�شر مقا ًال بعنوان (هزيمة ال�سلفية
والوهابية هو الطريق ال�صحيح Defeating Salafism
 .((()and Wahhabism the Right Way isوعلى
الرغم من �أن المقال يركز على ق�ضية حظر ن�شاط ال�سلفية
في طاجيك�ستان في الوقت الذي نُ�شر فيه المقال� ،إال �أن
الكاتب هاجم ما �سماه الأيديولوجيات المنغلقة المتمثلة في
ال�سلفية والوهابية ،ودعا �إلى حظر ن�شاط هذه الجماعات بل
وت�صفيتها من الوجود.
(1) The Wall Street Journal, April 3, 2007.
(2)http://www.mzuhdijasser.com/3332/defeating-salafism-andwahhabism-the-right-way.
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وال �شك �أن هذا التطابق في الطرح بين بع�ض الكتاب
الم�سلمين وو�سائل الإع�لام ومراكز الدرا�سات في الغرب
ير�سل �إ�شارات �سالبة ،ويعزز كثير ًا من ال�صورة النمطية
الم�شوهة ع��ن ال�سلفية ،وبخا�صة ف��ي المملكة العربية
ال�سعودية.
�ساد�ساً :الم�ستغربون ال�سعوديون
في كل مجتمع هناك فئام من الكتاب والمثقفين ورجال
الإع�لام ممن يتبنى �أيديولوجيات مخالفة لالتجاه العام
ولثقافة المجتمع الذي ينتمون �إليه .وال�سعوديون لي�سوا بدع ًا
من الأمم .فمن بين كتابهم ومثقفيهم ورجال �إعالمهم فئة
قليلة ت�شربت الثقافة الغربية ،وظنت �أن النظام الفل�سفي
وال�سيا�سي واالجتماعي الغربي هو المنا�سب لكل �أمة تريد
النهو�ض الح�ضاري واللحاق بركب التقدم العلمي .هذه
الفئة من المواطنين ال�سعوديين كانت محل تقدير الكتابات
الغربية عن ال�سلفية والوهابية في المملكة ،وكانت ت�ستند
�إليهم كلما �أرادت �أن تعزز ر�أيها حول الق�ضية التي تثيرها
هذه الكتابات ،بو�صفها �شواهد �صدق على ما تدعيه.
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يت�أكد ذل��ك عندما تثير الكتابات الغربية ق�ضايا ذات
ج��وان��ب دينية ،تتعلق  -م��ث�لاً -بالحديث ع��ن هيئة كبار
العلماء في المملكة العربية ال�سعودية� ،أو المناهج التعليمية،
�أو ال��م��ر�أة� ،أو الق�ضاء� ،أو هيئة الأم��ر بالمعروف والنهي
عن المنكر (ال�شرطة الدينية)� ،أو غيرها ,فيعمد الكتاب
الغربيون �إل��ى توثيق �آرائ��ه��م في ه��ذه الق�ضايا وعالقتها
بالوهابية في ال�سعودية عن طريق �إيراد �شواهد لمواطنين
�سعوديين من المثقفين �أو الإعالميين �أو غيرهم لتكت�سب
�آرا�ؤهم م�صداقية لدى القارئ.
وللكتاب الغربيين في ذلك طرق متعددة ،منها:
 -1االت�صال المبا�شر ،بحيث ي�صرح �أحدهم بر�أيه تجاه
الق�ضية التي يطرحها الكاتب بطريقة تتوافق مع الهدف من
الق�ضية مو�ضوع النقا�ش.
 -2الدخول �إلى المواقع الإلكترونية على �شبكة الإنترنت
وترجمة ما فيها من ر�أي يتوافق مع ما تطرحه الم�صادر
الغربية ،مثل ال�شبكة الليبرالية ال�سعودية ،والمدونات
ال�شخ�صية وغيرها ،ومن ثم االقتبا�س منها وت�ضمينها في
الن�ص الذي تن�شره تلك الم�صادر.
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 -3زي��ارة المملكة العربية ال�سعودية ومقابلة �أ�شخا�ص
معينين بطريقة انتقائية تخدم توجهات الم�صادر الغربية وال
تعبر عن الر�أي العام في ال�سعودية تجاه الق�ضية المطروحة
للنقا�ش.
ولي�س المراد هنا ذكر �أ�سماء بعينها ،فهذه حقيقة يعرفها
المتابعون لما ين�شر في الم�صادر الغربية عن المملكة العربية
ال�سعودية ،لكن المق�صود هو الت�أكيد على �أن من ال�سعوديين
من كان  -عالم ًا �أو جاه ًال � -سبب ًا في ت�شويه �صورة ال�سلفية
والوهابية في ال�سعودية بم�شاركته الر�أي في الكتابات التي
تزخر بها الم�صادر الغربية عن هذا المو�ضوع.
�سابعاً :ت�شويه �صورة الإ�سالم وال�سلفية
تزايد االهتمام بالبحوث والكتابات المتعلقة بال�سلفية،
وتوجهاتها ،وكيفية التعامل معها بعد �أحداث الحادي ع�شر
من �سبتمبر 2001م ،في �سياق ما بات يُعرف بـ (الخوف
من الإ�سالم  ،)Islamphobiaiالذي نال اهتمام الكثير من
مراكز الدرا�سات والبحوث و�صانعي القرار وال�سيا�سيين
والر�أي العام في الغرب .وهذا ما يمكن مالحظته من خالل
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االطالع على الخطاب الغربي الذي تناول الإ�سالم ،وخا�ض
بالبحث فيه ،ووجه له النقد بجر�أة ال مثيل لها خالل العقد
المن�صرم.
ي�ؤكد مارتجن دي كوننج  ،Martijin de Konningوهو
يناق�ش ،في بحث له ،حياة اثنتين من ال�سلفيات في هولندا،
على �أن الم�سلمين وغير الم�سلمين في هولندا قد �أدرك��وا
منذ � 11سبتمبر �أن نقد الإ�سالم والم�سلمين لم يعد من
المحرمات التي ال يمكن الخو�ض فيها ،وفي بع�ض الحاالت
يكون هذا النقد مقبو ًال �إذا ما كان ب�أقوى الطرق الممكنة،
�أي �أن نقد الإ�سالم يُعبر عنه في بع�ض الأحيان ب�ألفاظ
وع��ب��ارات قا�سية .وي�ضيف �أن��ه بعد �أح���داث � 11سبتمبر
وبعد اغتيال المخرج ال�سينمائي الهولندي فان جوخ يوم 2
نوفمبر 2004م لم يعد الخطاب عن الإ�سالم في النقا�ش
العام خليط ًا من المو�ضوعات ذات العالقة بدور الدين في
المحيط العام في دولة علمانية ،كذلك لم يكن هذا النقا�ش
مح�صور ًا في مو�ضوعات كالهجرة ،واالندماج في المجتمع،
لكنه بد�أ ي�أخذ منحىً �آخر ًا ويتناول مو�ضوعات تتعلق بالأمن
و«الحرب على الإرهاب» ،وغدت الحركة ال�سلفية على وجه
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الخ�صو�ص مركز االهتمام� ،إذ تم ربطها بعدم الت�سامح،
وال��ت��روي��ج للعنف �ضد «ال��ك��ف��ار» ،وت�أجيج الكراهية �ضد
ال�سيا�سيين وغيرهم من قادة الر�أي.(((.
ويرى البروفي�سور جون ا�سبوزيتو � ،John Espositoأ�ستاذ
الأديان والعالقات الدولية والدرا�سات الإ�سالمية ،و م�ؤ�س�س
ومدير مركز التفاهم الإ�سالمي الم�سيحي في جامعة جورج
تاون  George Town Universityفي العا�صمة الأميركية
وا�شنطن �أن المعلومات القليلة عن الإ�سالم ،والمفاهيم
المغلوطة بالن�سبة للكثير من الأمريكيين� ،إ�ضافة �إلى بع�ض
الأحداث التي حدثت منذ ال�سبعينيات من القرن الما�ضي،
مثل الثورة الإيرانية والرهائن الأمريكيين في �إيران ،وحرب
الخليج الأولى بين �إيران والعراق ،وغيرها قد �شكلت �صورة
عن الإ�سالم ب�أنه متزمت وعدواني وم�ضاد للغرب(((.
هذا الر�أي ي�ؤكده الدكتور رالف �سالمي ،Ralph Salmi
(1) Martijin de Konning in: Changing Worldview and Friendship An
Exploration of the Life of Tow Female Salafis in the Netherlands.
Roel Meijer(edit.), Hurst & Co. (Publishers) Ltd. United Kingdom,
2009, PP. 408409( 2 ) h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / C h a n n e l / a r c h i v e
archive?ArchiveId=89803
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ع�ضو هيئة التدري�س في �شعبة العلوم ال�سيا�سية ودرا�سات
الأم��ن القومي بجامعة كاليفورنيا الحكومية� ،إذ يرى �أن
الكتابات الغربية التي تهدف �إلى و�ضع الإ�سالم في �إطار م�شابه
�إلى ما ذهب �إليه �صمويل هنتيجتون Samuel Huntington
في كتابه «�صدام الح�ضارات »Clash of Civilizations
موجودة .وي�شير �إلى بع�ض الأمثلة لهذه الكتابات ،ومنها:
كتاب �ستيفن �إمير�سون  ،Steven Emersonالجهاد
الأمريكي :الإرهابيون يعي�شون بيننا American Jihad:
 ،The Terrorists Living Among Usوكتاب دور جولد
 Dore Goldمملكة الكراهية ،Hatred›s Kingdom
والأعمال العديدة لدانيال بايب�س  ،Daniel Pipesمثل :اليد
الخفية :الخوف ال�شرق �أو�سطي من الم�ؤامرة The Hidden
 ،Hand: Middle East Fears of Conspiracyوالإ�سالم
الم�سلح ي�صل �أمريكا ،وغيرها(((.
ويظهر تخوف الغربيين من الإ�سالم وا�ضح ًا في نتائج
((( رالف �سالمي« .الم�صادر المتعلقة بالمفاهيم الأمريكية حول الإ�سالم والإرهاب»،
�ضمن بحوث ن�شرت في كتاب( :ال�سعوديون والإرهاب :ر�ؤى عالمية) ،مرجع �سابق� ،ص
.368
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ا�ستطالعات الر�أي التي تجريها الم�ؤ�س�سات الإعالمية �أو
مراكز الدرا�سات ،وخا�صة بعد �أح��داث الحادي ع�شر من
�سبتمبر ،وعقب كل عملية تفجير �أو هجوم م�سلح يحدث في
الغرب.
ومن هذه اال�ستطالعات – مث ًال  -ما ن�شرته �صحيفة
ديلي تلغراف  Daily Telegraphالبريطانية من �أن هناك
�أع��داد ًا متزايدة من النا�س في بريطانيا يخ�شون من �أن
البالد تواجه م�شكلة مع الم�سلمين ،وقالت ال�صحيفة �إنه
بنا ًء على ا�ستطالع للر�أي �أجراه موقع (يوجوف )YouGov
على �شبكة الإنترنت ،ف�إن  %53من البريطانيين يعتقدون �أن
الإ�سالم ي�شكل تهديد ًا للغرب.(((.
هذا اال�ستطالع تم �إج���را�ؤه في �أعقاب الهجمات التي
ا�ستهدفت محطة القطارات في العا�صمة البريطانية لندن،
وهي الهجمات التي حظيت بتغطية وا�سعة وانتقادات حادة
من ال�صحف اليومية البريطانية .وال �شك �أن ن�سبة كبيرة من
هذه الآراء ال�سيا�سية والفكرية �صدرت بفعل ت�أثير التغطيات
(1)http://www.telegraph.co.uk/news/1527192/Islam-poses-athreat-to-the-West-say-53pc-in-poll.html
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ال�صحفية للحدث.
كما �أظهر ا�ستطالع �آخر للر�أي �أجراه مركز بيو للبحوث
حول النا�س وال�صحافة Pew Research Center for
 ،People & the Pressومنتدى بيو للدين والحياة العامة
 Pew Forum on Religion & Public Lifeفي المدة من
� 19إلى � 22أغ�سط�س 2010م �أن ال��ر�أي العام في الواليات
المتحدة م��ا ي��زال يعبّر ع��ن وج��ه��ات نظر متناق�ضة عن
الإ�سالم((( .و�أ�شار اال�ستطالع ،الذي �شمل � 1003أ�شخا�ص
من البالغين� ،إلى �أن الآراء التي تحمل �صورة محببة عن
الإ�سالم كانت �أق��ل من تلك التي �أظهرها ا�ستطالع �آخر
�أُج���ري خ�لال �صيف ع��ام 2005م .و�أ���ض��اف �أن  %30من
العينة التي �شملها اال�ستطالع الأخير ،قد ذكرت �أنها تحمل
�آراء محببة عن الإ�سالم ،مقابل �أكثر من  %38بقليل كانت
وجهات نظرهم ال تحمل �صورة محببة عن الإ�سالم .يُذكر
�أن هذا اال�ستطالع تم �أثناء جدل وا�سع في الواليات المتحدة
الأمريكية حول مقترح لت�شييد م�سجد ومركز �إ�سالمي قريب ًا
(1) http://pewforum.org/Muslim/Public-Remains-Conflicted-OverIslam.aspx
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من المكان ال�سابق لمركز التجارة العالمي في نيويورك.
وعن الت�شويه المتعمد للحقائق تقول باربرا فيرج�سون:
(الحظت – �شخ�صياً – �أن هناك عدداً من الإعالميين
الغربيين هم – وهم زمالئي -يتعمدون ت�شويه الواقع،
غير �أن��ي �أع��زو ذل��ك في الكثير من ال�ح��االت �إل��ى ق�صور
في الفهم والمعرفة وكذلك ق�صور في تقدير ال�شعوب
الأخرى وثقافتها وديانتها ولغتها)(((.
وغير بعيد عن هذا االتجاه يرى الدكتور فيليب �سيب Philip
� ،Seibأ�ستاذ ال�صحافة بجامعة ماركويتي Marquette
 Universityفي والية وي�سكون�سن  Wisconsinالأمريكية،
�أن تعامل و�سائل الإع�لام مع المعلومات المتعلقة ب�أخبار
ال�سعودية والإ�سالم غير جيد.
يقول في هذا ال�صدد:
(�إن و��س��ائ��ل الإع�ل�ام  -وبالتحديد �أخ �ب��ار التلفزيون
وغيرها من الو�سائل التي تركز على جمهور الم�ستمعين -
((( باربرا فيرجي�سون « .لماذا يحمل الغرب �صورة م�شوّهة عن المر�أة ال�سعودية»� ،ضمن
بحوث ن�شرت في كتاب( :ال�سعوديون والإرهاب :ر�ؤى عالمية)،مرجع �سابق� ،ص -165
.167
98

السلفية
السعودية

ال تتعامل دائمًا ب�شكل جيد مع التعقيد الذي يمثل جزءاً
ال يتجز�أ من الثقافة وال�سيا�سة والعالقة ال�سعودية مع
الغرب)(((.
وي�ضيف:
(�إن الم�سائل المعقدة المتعلقة بالإ�سالم والنفط ال
تقدم نف�سها للتحليل ال�صحفي ،لذلك ف��إن التعامل مع
مثل ه��ذه الكتابات ال ي��زال ف��ي ال�غ��ال��ب �سلبيًا كم�سائل
�أحادية البعد ،ويمكن و�صفها في خطوط عري�ضة �سريعة
�أو تعميم مقت�ضب)(((.
هذا الر�أي لأكاديمي �أمريكي هو ما ي�شرحه با�سل عقيل
 Bassil Akelفي مقالة له عن الإ�سالم والإعالم الغربي،
م�شير ًا �إلى (�أن الغرب يع ّج بالكثير من ال�صور النمطية
الم�شوهة و�سوء الفهم عن الإ�سالم الذي يُع ّد �أ�سرع الأديان
انت�شاراً في الغرب ،و�سبب ذلك هو جهل و�سائل الإعالم
((( فيليب �سيب« .التغطية الإعالمية الغربية لتعامل المملكة العربية ال�سعودية مع
الإرهاب»� ،ضمن بحوث ن�شرت في كتاب( :ال�سعوديون والإرهاب :ر�ؤى عالمية)،مرجع
�سابق� ،ص .521
((( المرجع ال�سابق� ،ص .522
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بالإ�سالم .فالإ�سالم يُنظر �إليه على �أنه دين «متطرف»،
و«�إرهابي» ،و «�أ�صولي» .وفي الكثير من الأحيان ف�إن �أخبار
و�سائل الإعالم الغربية وتقاريرها عن الإ�سالم تكون غير
�صحيحة ب�سبب جهلها بالإ�سالم نف�سه)(((.
هذه الحقيقة �أكدها مركز جالوب  Gallupالذي �أجرى
درا�سة م�سحية على �آراء الأمريكيين حول بع�ض الأديان((( في
الفترة من � 31أكتوبر وحتى  13نوفمبر 2009م .وكانت بعنوان:
(المفاهيم الدينية في �أمريكا :مع تحليل متعمق للمواقف
في الواليات المتحدة حول الإ�سالم والم�سلمين)(((.
وعلى الرغم من �أن الدرا�سة �شملت الإ�سالم ،والن�صرانية،
واليهودية ،والبوذية� ،إال �أنها ركزت ب�صورة خا�صة على �آراء
الأمريكيين حول الإ�سالم والم�سلمين .والجزئية من هذه
الدرا�سة التي ا�ستطلعت معرفة الأمريكيين بالإ�سالم تثبت
�أن هناك جه ًال كبير ًا بالإ�سالم في الواليات المتحدة� ،إذ
(1) http://www.islamfortoday.com/media.htm
_(2)http://www.forwardthinking.org/data/documents/MWF
WorldReligion_Report_en-US_final.pdf
(3) Religious Perceptions in America: An In-Depth Analysis of U.S
Attitudes Toward Muslims and Islam.
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�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إل��ى �أن معظم الأمريكيين لديهم
معرفة قليلة ج��د ًا عن الإ�سالم (� ،)%40أو لي�ست لديهم
معرفة عن الإ�سالم على الإطالق (.((()%23
ومن الغريب في نتائج هذه الدرا�سة �أنها �أ�شارت �إلى
�أن عدد الأمريكيين الذين يعبرون عن م�شاعر �سلبية حول
الم�سلمين يفوق مرتين عدد الأمريكيين الذين يعبرون عن
الم�شاعر نف�سها تجاه البوذيين ،والن�صارى ،واليهود(((.
نتائج الدرا�سة ال�سابقة تتفق مع ا�ستطالع للر�أي �أجراه
مجل�س العالقات الإ�سالمية الأمريكية عام 2006م �أ�شارت
نتائجه �إلى �أن  %2فقط من الأمريكيين ذكروا في �إجاباتهم
�أن لديهم «معرفة كبيرة» عن الإ�سالم(((.
و�إذا كانت و�سائل الإعالم تعد اليوم �أحد م�صادر المعلومة
الرئي�سة عن ال�شعوب والثقافات والأديان وغيرها لل�سيا�سيين
والمثقفين المرموقين ،ف�إنها في المجتمعات الغربية تعد
الم�صدر الأول للر�أي العام في اكت�ساب المعارف والمعلومات
((( المرجع ال�سابق.

(2)http://www.prnewswire.com/news-releases/cair-poll-on-antiislam-bias-shows-need-for-us-muslim-outreach-82282817.html

((( المرجع ال�سابق.
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عن العالم من حولهم .لكن هذه الو�سائل ال تزال تمار�س
ن�شر معلومات مغلوطة ومتناق�ضة وغير دقيقة عن الإ�سالم
والم�سلمين ،ولها ت�أثير قوي في الجمهور ،ال�سيما في تعزيز
ال�صور النمطية ال�سلبية ،مثل و�صف الم�سلمين دوم ًا ب�أنهم
متطرفون و�إرهابيون وقتلة.
العناوين الرئي�سة لل�صحف والمجالت الغربية ون�شرات
الأخبار في المحطات التلفزيونية الغربية تحمل الكثير من
الم�ضامين التي تعزز هذه المفاهيم .ويمكن الت�أكيد على �أن
و�سائل الإعالم في الغرب تقوم بدور محوري في ت�شويه �صورة
الإ�سالم والم�سلمين ب�صورة عامة ،وال�سلفية وال�سلفيين،
ب�صورة خا�صة ،لي�س في الغرب فح�سب و�إنما في العديد من
�أنحاء العالم ،الذي �أ�صبح يت�أثر �سلب ًا و�إيجاب ًا بما تبثه و�سائل
الإعالم الغربية ،التي خُ ّ�ص�صت لها الميزانيات ال�ضخمة
والموارد الب�شرية الهائلة .وال �شك �أن مجموعات ال�ضغط
ال�صهيونية وغيرها من المجموعات المناه�ضة للإ�سالم
والم�سلمين ت�ؤثر هي الأخرى من خالل نفوذها ال�سيا�سي،
والمالي ،والإعالمي وتقوم بدور ال ي�ستهان به في ت�شويه هذه
ال�صورة ،وتوجيه الر�أي العام الوجهة التي تريدها.
102

السلفية
السعودية

�إن قراءة العناوين التالية – على �سبيل المثال  -تثبت
حقيقة تعمد و�سائل الإعالم في الغرب ت�شويه �صورة الإ�سالم
والم�سلمين وتوجيه الر�أي العام نحو الأهداف التي ت�سعى
لها:
•م�سلم يقتل ابنته لتدني�سها ال�����ش��رف باتخاذها
�صديق ًا(((.
•زوج م�سلم يقتل زوج��ت��ه و�أط��ف��ال��ه ب�سبب �سلوكهم
الغربي(((.
•توجيه التهمة النتحاري م�سلم عن �أ�سو�أ هجوم في
«يوم الإرهاب الهندي»(((.
•مقتل �إرهابيين م�سلمين في مالحقات في ال�صين(((.
وعندما يكون الأم��ر متعلق ًا بطرف من غير الم�سلمين
تكون عناوين هذه ال�صحف مختلفة جداً .فال مجال لذكر
االنتماء الديني ،ك�أن تكتب في العنوان :رجل م�سيحي� ،أو
((( �صحيفة ذا التايمز � 30 ،The Timesسبتمبر 2003م.
((( �صحيفة ذي انديبندنت  21 ،The Independentفبراير 2007م.
((( وكالة ال�صحافة الفرن�سية – 2006/9/19 ،AFPم.
((( ذا تيليجراف  9 The Telegraphيوليو 2008م.
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يهودي� ،أو بوذي� ،أو هندو�سي يقتل ابنه �أو ابنته ،و�إنما تظهر
العناوين على النحو التالي:
•رجل �شرطة يقتل زوجته ،واثنين من �أطفاله(((.
•اعتقال مراهق �أمريكي لقتل �أمه في الهند(((.
•مقتل � 6أ�شخا�ص بما فيهم الم�سلح في جامعة �إلينوي
ال�شمالية(((.
•رجل من �أيوا  Iowaيقتل زوجته ،و�أربعة من �أطفاله
ثم يقتل نف�سه(((.
هذه الم�ضامين التي تحملها عناوين ال�صحف والمجالت
وغيرها من و�سائل الإع�لام ت�ؤثر كثير ًا في ت�شويه �صورة
الإ�سالم والم�سلمين ،وتوجيه الر�أي العام بل وت�أليبه �ضد كل
ما يمت للإ�سالم والم�سلمين ب�صلة .وهي ،كما هو وا�ضح،
ت�صاغ بعناية بالغة لتحقيق �أهداف محددة .فلماذا عندما
يتعلق الحدث بم�سلم ،تتم الإ�شارة فيه �صراحة �إلى الدين،
((( �صحيفة بيت�سبيرج تربيون ريفيو
2008م.
((( � 16 APأغ�سط�س 2010م.
((( �سي ان ان � 14 ،CNNأغ�سط�س 2008م.
((( �صحيفة يو �إ�س �أيه توداي 2008-3-28 -USA Todayم.
Tribune Review
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وعندما يكون الحدث متعلق ب�شخ�ص �آخر لي�س م�سلماً ،ف�إن
العنوان يحمل الكثير من الغمو�ض دون الإ�شارة لأي انتماء
ديني له ،وال يو�صف ب�أنه انتحاري �أو �إرهابي؟
�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه من المهم تقرير حقيقة �أن عدد ًا
من الم�ؤ�س�سات الإعالمية الكبرى في الغرب تحمل �أجندة
خا�صة وم�سبقة تخدم �سيا�سة الم�ؤ�س�سة الإعالمية التي
يعملون فيها ،وال ي�ستطيع �أي من مرا�سليها الحياد عن هذه
ال�سيا�سة ،و�إن فعل ف�إن م�صيره �سيكون النقد وال�سخرية
وربما الف�صل من الم�ؤ�س�سة.
وحيث �إن الإ�سالم يمثل لكثير من الم�ؤ�س�سات الإعالمية
الغربية مو�ضوع ًا للنقد والت�شويه ف�إن هذه الم�ؤ�س�سات ال
تت�سامح مع موظفيها الذين يحيدون عن �أهدافها .ولعل
في ق�صة الإعالمي والمحلل الإخباري في الإذاعة القومية
العامة الأمريكية  ،NPRجوان ويليامز Juan Williams
ما يكون �شاهد ًا على ذلك .فقد �أنهت الإذاع��ة عقد جوان
ويليامز بعد مقابلة معه في قناة فوك�س نيوز  Fox Newsفي
�شهر �أكتوبر من عام 2010م .وال�سبب هو �أن ويليامز كان
�ضيف ًا في برنامج « »The O,Reilly Factorالذي يقدمه بيل
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�أوريلي  ،Bill O,Reillyحيث طُ لب منه التعليق على مقولة �أن
الواليات المتحدة تواجه م�شكلة مع الم�سلمين .كان �أوريلي
يهدف من �إلقاء هذا ال�س�ؤال �إلى ك�سب الت�أييد لما ذهب
�إليه في حلقة �سابقة من برنامج «وجهة النظر »The View
في قناة �أيه بي �سي � ،ABCإذ وجه خالل هذه الحلقة اللوم
ب�صورة مبا�شرة للم�سلمين متهم ًا �إياهم بال�ضلوع في هجمات
الحادي ع�شر من �سبتمبر 2001م .لكن ويليامز رد على
المذيع محذر ًا من خطورة لوم جميع الم�سلمين وو�صفهم
جميع ًا ب�أنهم �إرهابيون ،قائالً� :إن من الزم هذا القول �أنه
يجب في المقابل توجيه اللوم للن�صارى جميع ًا على الهجوم
الإرهابي الذي نفذه تيموثي ماكفي Timothy McVeigh
في مدينة �أوك�لاه��وم��ا  Oklahomaع��ام  1996م .وبعد
البرنامج ووجهت تعليقات ويليامز بنقد �شديد ،ف�أ�صدرت
الإذاعة القومية العامة الأمريكية بيان ًا تمتدح فيه ويليامز
كم�شارك له قيمته ،لكنها مع ذلك �أ�شارت �إلى �أنها منحته
�إخطار ًا يق�ضي ب�إنهاء خدماته .وبررت الم�ؤ�س�سة هذا القرار
,
بقولها �إن مالحظات ويليامز في برنامج The O Reilly
« Factorال تت�سق مع معاييرنا و�أ�ساليبنا التحريرية» ،وهي،
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�أي المالحظات ،تقوّ�ض من م�صداقيته كمحلل �إخباري في
الإذاعة القومية العامة الأمريكية.
المعايير والأ�ساليب التحريرية هي – بالت�أكيد -لي�ست
ال�سبب في طرد الموظف ،بل ال�سبب هو الأيديولوجيا التي
ح��اد عنها الإع�لام��ي وداف��ع فيها عن الإ���س�لام م�ستخدم ًا
الأ�سلوب العقلي في جواب ل�س�ؤال وُجه له ،لكن الإجابة لم
تكن مر�ضية للم�ؤ�س�سة الإعالمية وال محققة لأيديولوجيتها
التي تريد بها ت�شويه الإ�سالم لدى الر�أي العام الغربي.
ثامناً :ا�ستهداف ال�سعودية
�سبقت الإ���ش��ارة �إل��ى �أن الكتابات الغربية ب�شكل عام
ت�ستخدم ب�صورة وا�سعة م�صطلح «ال�سلفية» كمرادف
«للوهابية» ،والعنف والإرهاب والتطرف .وات�ضح من خالل
البحث في الكتابات الغربية التي تناولت ال�سلفية وال�سلفيين
�أن هذه الكتابات تتعمد زج المملكة العربية ال�سعودية في �أي
هجوم �أو نقد توجهه للحركة ال�سلفية� ،أو حتى لجماعات �أو
مراكز �أو م�ؤ�س�سات �إ�سالمية تعمل خارج المملكة.
يمكن �أن يكون الأمر مقبو ًال �إذا كان الطرح يت�سم بنقد
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بناء ومو�ضوعي يبرز الحقائق والأفكار مدعومة بالبراهين
التي ال يخالجها ال�شك ،فهذا يقبله كل عاقل من�صف يبحث
عن �أخطائه لي�صلحها ويقومها .لكن ذلك النقد جاء في
�سياق التحامل والهجوم على المملكة و�سيا�ستها ،بل والهجوم
على العلماء والحكام ،والتقليل من �ش�أن الم�ساعدات التي
تقدمها المملكة للدول الإ�سالمية والأق��ل��ي��ات الم�سلمة،
والإغاثات الإن�سانية لكل محتاج في كل مكان من الأر�ض ،بل
والت�شكيك في هدف الم�ساعدات والإغاثات وو�صفها ب�أنها
تهدف لبذر التطرف والعنف ،وتن�شئة جيل يحمل الكراهية
للآخر المختلف معه.
الهجوم على المملكة وت�شويه �صورتها لم يبد�أ بعد �أحداث
الحادي ع�شر من �سبتمبر 2001م� ،أو التفجيرات التي ظلت
تحدث هنا وهناك خالل العقد المن�صرم،بل �إن ا�ستهداف
المملكة العربية ال�سعودية ونظامها كان قبل ذلك بكثير ،كما
ي�شير �إلى ذلك ريت�شارد كورتي�س  ،Richard Curtisوديلندا
هانلي :Delinda Hanley
(الحملة الإعالمية ال�شر�سة �ضد ال�سعودية والعالم
العربي ل��م ت�ب��د�أ ف��ي � 11سبتمبر 2001م .لقد ب��د�أت في
108

السلفية
السعودية

ه��ول�ي��ود منذ ع�ق��ود م��ن ال��زم��ان .ف��الأف�لام ال�سينمائية
والبرامج التلفزيونية ،ظلت� ،إما عن ق�صد �أو دون ق�صد،
تُغذي عقول الأمريكيين ب�صور من قبيل�« :شيوخ النفط
الأغنياء الفا�سدون» ،و«ال�ب��دو قطاع ال�ط��رق» ،و«العرب
المتطرفون الأ�شرار المناوئون لأمريكا»)(((.
ومع هذا ،فال يمكن تجاهل حقيقة �أن �أح��داث الحادي
ع�شر من �سبتمبر ،وما �أعقبها من تطورات وحروب وهجمات
�سلّطت المزيد من الأ�ضواء على المملكة ،وا�ستغلت بع�ض
الأق�لام هذه التطورات والأح��داث التي ت��ورط فيها بع�ض
الم�سلمين ل�شن المزيد من النقد والهجوم على المملكة،
بو�صفها قبلة الم�سلمين وحامية الحرمين ال�شريفين.
وقد ر�صدت كثير من المنظمات الإ�سالمية في الغرب
وغيره مثل هذا التوجه الغربي الذي ا�ستهدف ال�سعودية بعد
�أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر  ،2001فقد الحظ مجل�س
العالقات الإ�سالمية الأمريكية في الواليات المتحدة (كير)
((( ريت�شارد كورتي�س وديلندا هانلي« .اللوبي ال�صهيوني في �أمريكا والحمالت المغر�ضة
�ضد ال�سعودية»� ،ضمن بحوث ن�شرت في كتاب( :ال�سعوديون والإرهاب :ر�ؤى عالمية)،
مرجع �سابق� ،ص .552
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�أن الحملة الإعالمية على الإ�سالم في ال�سعودية قد بد�أت
في اليوم التالي لأحداث � 11سبتمبر ،رغم �أنه لم تكن تبينت
�أية معلومات عن هوية المت�سببين فيها((( .وعر�ض المجل�س
�إح�صائية موثقة عن حجم ما كتب عن ال�سعودية في و�سائل
الإعالم الأمريكية فقط ،وذكر �أنه في �شهر �أكتوبر من عام
 2001بلغ عدد المقاالت التي كتبت عن الإ�سالم في ال�سعودية
 4212مقاالً ،وبلغ �إجمالي المقاالت في ذلك العام 14639
مقال مقارنة بما يقرب من  2900مقال في عام � ،2000أي
بزيادة قدرها  ،((( % 400هذا ف�ض ًال عن الأخبار والتقارير
ال�صحفية الأخرى.
�أم��ا طبيعة الق�ضايا التي تناولتها تلك المقاالت فقد
�أو�ضح تحليل تقرير مجل�س العالقات الإ�سالمية الأمريكية
�أنها تناولت مو�ضوعات المناهج الدرا�سية والتعليم في
ال�سعودية ،وق�ضايا المر�أة الم�سلمة في ال�سعودية ،والربط
بين م�صطلح الإره��اب بمفهومه الغربي وبين ال�سعودية،
((( محمد ال�سلومي .القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب� .سل�سلة �إ�صدارات مجلة البيان،
الريا�ض� ،2004 ،ص .387
((( المرجع ال�سابق.
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وق�ضايا العلماء والدعاة في ال�سعودية(((.
دور جولد  Dore Goldبدوره �ألف كتاب ًا ن�شره عام 2003م
�سماه( :مملكة العنف :كيف تدعم ال�سعودية الإرهاب العالمي
ال��ج��دي��د Hatred›s Kingdom: How Saudi Arabia
 .)Supports the New Global Terrorismدور جولد هو
�سفير �سابق لإ�سرائيل في هيئة الأمم المتحدة ،وربما يكفي هذا
لمعرفة م�ضمون الكتاب وموقف م�ؤلفه الذي لن يكون محايد ًا
�أو نزيه ًا في طرحه .نفث الكاتب كل �سمومه ووجه اتهامات
لل�سعودية ،ورب��ط بين الهجوم على مركز التجارة العالمي
عام 2001م ،والهجمات التي حدثت في جزيرة بالي Bali
ب�إندوني�سيا في �شهر �أكتوبر من عام 2002م ،وغيرها وما �سماه
«�أيديولوجية الكراهية التي تدر�س في المدار�س والم�ساجد في
ال�سعودية» .ولم ين�س الم�ؤلف �أن ي�شير �إلى الدور الرئي�س الذي
�أدته الوهابية في ت�شكيل التطرف الإ�سالمي الحالي.
ولي�س �أدلّ على اتفاق الأهواء التي تبارك �أي هجوم وت�شويه
ل�صورة المملكة ،من تلك التعليقات التي نُ�شرت عقب �صدور
((( المرجع ال�سابق.
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هذا الكتاب ،وهي تعليقات نُ�شرت في �صحف ذائعة ال�صيت
ولها قاعدتها الكبيرة من القراء .فعلى �سبيل المثال كتب
توبي هارندين  Toby Harndenفي �صحيفة لندن ديلي
تلغراف  London Daily Telegraphالبريطانية في تعليقه
على كتاب دور جولد ما ن�صه:
(بع�ض ك�ب��ار ال�م���س��ؤول�ي��ن ،على وج��ه الخ�صو�ص في
البنتاجون ،يرددون �أفكار دور جولد ،ال�سفير الإ�سرائيلي
ال�سابق ف��ي الأم��م المتحدة ،وال��ذي �أ��ش��ار كتابه الأخير
«مملكة الكراهية» لرجال الدين ال�سعوديين الوهابيين
المتطرفين بو�صفهم ال�سبب الرئي�س للإرهاب)(((.
�أما اليك�س اليكزيف  ،Alex Alexievفقد كتب في مجلة
كومنتري  Commentary Magazineفي عددها ل�شهر
مايو 2003م ما يلي:
(ل�ق��د �أو� �ض��ح ج��ول��د �أي���ض�اً ال ��دور الرئي�س ال��ذي �أدت��ه
طائفة ال��وه��اب�ي��ة ف��ي ت�شكيل ال�ت�ي��ار العري�ض للتطرف
الإ�سالمي)(((.
(1) http://www.jcpa.org/hkingdom.htm.

((( المرجع ال�سابق.
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حتى مبادرة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل
بن عبدالعزيز للحوار بين �أتباع الأديان لم ت�سلم من �سهام
النقد ،بل ا�ستغلت المبادرة من قبل بع�ض الأقالم الغربية
لتمرير �أجندتها في نقد المملكة .فعلى �سبيل المثال ،ن�شرت
�صحيفة (كري�ستيان �ساين�س مونيتور Christian Science
 )Monitorمقا ًال مط ّو ًال جاء فيه:
(لي�ست ال�سعودية مهد الإ��س�لام فح�سب ،لكنها �أي�ضاً
راعية الن�سخة المت�شددة من الإ�سالم ال�سني التي ت�سمى
الوهابية ،وه��ي تحظر الممار�سات العلنية للمعتقدات
الأخ ��رى ف��ي المملكة وترف�ض ال�ح��وار الديني م��ع غير
الم�سلمين «الكفار»)(((.
ومن خالل تناول المناهج الدرا�سية في ال�سعودية ت�سعى
بع�ض الجهات لتوجيه النقد الحاد للمملكة و�سيا�ستها
وم�ؤ�س�ساتها .يحدث هذا على الرغم من �أن المناهج الدرا�سية
�ش�أن داخلي تقره الم�ؤ�س�سات المعنية في كل دولة بما يتفق
مع قيم وتوجهات و�سيا�سات تلك ال��دول��ة .ولي�ست هناك
(1)http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/20080708 //
p01s03-wome.html.
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دولة تر�ضى �أن يتدخل من هم خارجها في و�ضع مناهجها
الدرا�سية .لكن يبدو �أن التعامل مع ال�سعودية ومناهجها
مختلف ف��ي نظر م��راك��ز البحوث وال��درا���س��ات الغربية.
فهذا مركز الحرية الدينية في معهد هود�سون Hudson
 Instituteالأمريكي ،بالتعاون مع مركز �ش�ؤون الخليج الذي
يتخذ من مدينة وا�شنطن مقر ًا له ،ين�شر تقارير عن و�ضع
المناهج الدرا�سية في ال�سعودية ،وي�شير في تقريره الذي
�أ�صدره عام 2008م ،والذي جاء بعنوان( :المنهج المدر�سي
غير المت�سامح في ال�سعودية) في �أكثر من مو�ضع منه �إلى �أن
المناهج الدرا�سية ال�سعودية تكرّ�س مفاهيم كراهية الآخر،
وتن�شر التطرف والعنف ،وعدم الت�سامح.
وكان هذا المركز قد �أ�صدر قبل ذلك تقرير ًا عام 2006م
جاء فيه:
(ا� �س �ت �م��ر ال�م�ن�ه��ج ال��دي �ن��ي ف��ي ال �م��دار���س ال���س�ع��ودي��ة
الحكومية في ن�شر �أيديولوجية الكراهية �ضد «الكفار»
وهم الن�صارى ،واليهود ،وال�شيعة ،وال�صوفية ،والم�سلمين
ال�سنة الذين ال يعتنقون المذهب الوهابي ،والهندو�س،
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والملحدين ،وغيرهم)(((.
ويتناول التقرير في مو�ضع �آخ��ر ما و�صفه بـ (رعاية
الحكومة ال�سعودية لمنهج درا�سي يُنمّي ظاهرة العنف وعدم
الت�سامح) ،ويورد الفقرة التالية:
(�إن رع��اي��ة الحكومة ال�سعودية للمقررات الدرا�سية
التي ُت��روّج لتعليم العنف غير المت�سامح ،تُمثّل تهديداً
للم�صالح الأمريكية ،وانتهاكاً اللتزامات حقوق الإن�سان
الدولية والثنائية التي التزمت بها ال�سعودية)(((.
الهجوم على المناهج الدينية في ال�سعودية لم يكن �إال
ذريعة للهجوم على المملكة ،لأن هذه المناهج التي تُتهم
ب�أنها تروّج للعنف والكراهية هي نف�س المناهج التي ظلت
تُدر�س في الم�ؤ�س�سات التعليمية ال�سعودية لع�شرات ال�سنين
وتخرج منها �آالف الطالب الذين در�س كثير منهم المرحلة
الجامعية وفوق الجامعية في الغرب ،ولم يو�صف �أحد منهم
ب�أنه �إرهابي لأنه در�س المناهج الدينية ال�سلفية المت�شددة.
(1) Saudi Arabia›s Curriculum of Intolerance, Center for Religious
Freedom of the Hudson Institute, with the Institute for Gulf Affairs,
2008, P. 11.

((( المرجع ال�سابق �ص .22
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ذلك �أنه من غير المنطقي الت�سليم ب�أن المناهج الدينية قد
�أثّرت في الجيل الذي در�سها خالل الع�شر �سنوات الما�ضية،
ولم ت�ؤثّر على الأجيال التي �سبقت ذلك.

116

المبحث الثالث
الرد على اإلفتراءات

ت�شويه �صورة الإ�سالم وال�سلفية
ال�سلفية الوهابية هي الدين الر�سمي في ال�سعودية
الوهابية هي عقيدة التطرف والإرهاب
وهابية (البترودوالر)

السلفية
السعودية

ت�شويه �صورة الإ�سالم وال�سلفية
ندرك نحن ال�سعوديين ،ويعرف ذلك العالم الإ�سالمي
كله� ،أن المملكة العربية ال�سعودية هي قلعة الإ�سالم التي
ا�ستع�صت على التغريب ،وهي الدولة الوحيدة في العالم
الإ�سالمي التي قامت وت�أ�س�ست على م�صدري الوحي في
الإ�سالم :القر�آن الكريم وال�سنة النبوية ،وهما الحاكمان
الوحيدان على �أنظمة الدولة وحياة المجتمع ،في ال�سيا�سة
والحكم والق�ضاء والتعليم وغيرها من �أوجه الحياة المختلفة
للمواطن ال�سعودي والمقيم على �أر���ض المملكة العربية
ال�سعودية .هذان الم�صدران اللذان ي�ستمدان تعاليمهما
في الحياة هما وحي �أنزله اهلل على الر�سول محمد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،يطبقان في المملكة العربية ال�سعودية وال
يزاحمهما قانون و�ضعي �أو د�ستور و�ضعه برلمان �أومجل�س
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ت�شريعي �أفرزته عقول الب�شر.
ولأن ال�سعودية هي مهبط الوحي ومنبع الر�سالة الإ�سالمية
وفيها �أعظم مقد�سات الم�سلمين فقد حمل ال�سعوديون على
عواتقهم ،حكومة و�شعباً ،م�س�ؤولية الحفاظ على دين الإ�سالم
والدفاع عنه بل والدعوة �إليه داخل المملكة وخارجها.
ومن �أجل ذلك كانت المملكة العربية ال�سعودية بعقيدتها
الإ�سالمية وهوية مواطنيها التي ترجمت الإ���س�لام دين ًا
وممار�سة و�سلوك ًا هدف ًا لكثير من ال�سيا�سيين والمنظرين
اال�ستراتيجيين الغربيين الذين يريدون �أن يطفئوا وهج
هذا الدين في جزيرة العرب ،والحد من ت�أثيره خارجها،
والوقوف �أم��ام ر�سالته العالمية التي تتعار�ض مع الثقافة
الغربية العلمانية التي ُي��راد لها �أن ت�سود في العالم كله،
والعالم الإ�سالمي على وجه الخ�صو�ص .وقد كان الغرب
يتحين كثير ًا من الفر�ص التي يحاول فيها ت�شويه �صورة
الإ�سالم ،وتوجيه االتهامات لل�سلفية في معقلها في المملكة
العربية ال�سعودية لكنه لم ينجح في ذلك ،فلم ير من الحكومة
ال�سعودية �إال التو�سط في المنهج ،والتوازن في التعامل مع
الآخر المختلف ،كما لم ير من ال�سعوديين �إال االعتدال في
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التدين ،والحكمة في الدعوة �إل��ى الإ���س�لام ،وح��ب الخير
للآخرين �أيا كانت مللهم وثقافاتهم ،ولذلك لم يجدوا لنقد
ال�سلفية وت�شويه �صورة الإ�سالم في مهده ومنطلق ر�سالته
مدخ ًال يقنع غيرهم ب�صدق دعواهم.
ثم جاءت �أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر  2001فكانت
الفر�صة ال�سانحة للأ�صولية الم�سيحية والإنجليين الجدد
الذين تمكنوا من ال�سيطرة على مفا�صل الإدارة والقرار في
الواليات المتحدة ال�ستهداف الإ�سالم وت�شويه �صوره النقية
في نفو�س العالم والم�سلمين على حد �سواء .فما كان من
الحكومات الغربية ومراكز الدرا�سات اال�ستراتيجية فيها
وو�سائل �إعالمها �إال �أن تعلن الحرب الفكرية على العالم
الإ�سالمي .وكما ذُ كر في مقدمة هذا الإ�صدار ،فقد نهج
الغرب ا�ستراتيجيتين خطيرتين تجاه العالم الإ�سالمي بعد
�أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر ال�شهيرة بدعوى (الحرب
على الإرهاب) .هاتان اال�ستراتيجيتان اتخذتا �أ�سلوبين في
تطبيقهما:
الأول :هو الحرب الع�سكرية ،التي ا�ستهدفت العراق
والإط��اح��ة بنظامه و�إع��ادة ترتيبه وفق ًا لأطماع وم�صالح
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محددة �سلفاً .اختارت اال�ستراتيجية الع�سكرية العراق
كهدف رئي�س العتبارات ع�سكرية وجغرافية و�سيا�سية لقربها
من �إيران العدو و�إ�سرائيل ال�صديق والحليف.
الأ� �س �ل��وب ال �ث��ان��ي :ه��و ال��ح��رب ال��ن��اع��م��ة (الفكرية
والإعالمية) ،التي ا�ستهدفت المملكة العربية ال�سعودية،
دين ًا ودولة و�شعب ًا وم�ؤ�س�سات .فالغرب يدرك مكانة المملكة
العربية ال�سعودية في العالم الإ�سالمي ،و�أنه من ال�صعوبة
بمكان النيل منها ع�سكري ًا لما قد يجره ذلك من انت�صار
العالم الإ�سالمي كله لأرا�ضيه المقد�سة التي تحت�ضنها
المملكة العربية ال�سعودية ،و�أن �أي مغامرة ع�سكرية غير
مح�سوبة ال ت�أخذ بهذا االعتبار ف�إنها قد تبوء بالف�شل .فلم
يكن للغرب بد من �أن ي�ستغل الفر�صة ال�سانحة ليبد�أ حملته
الناعمة �ضد المملكة العربية ال�سعودية التي تزامنت مع حربه
الع�سكرية في العراق ،في محاولة لتغيير ما يمكن تغييره
من دينها وهويتها الثقافية ،متخذ ًا من منابره ال�سيا�سية
والثقافية والإعالمية و�سائل لإحداث التغيير المطلوب.
ولأنها (حرب ناعمة) ،و�شر�سة في الوقت نف�سه ،فقد
ركزت على �أهم مكامن القوة المعنوية في المملكة العربية
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ال�سعودية ،وهو الإ�سالم ،الذي ت�أ�س�ست عليه الدولة وتوحد
عليه �شعبها .تنوعت الكتابات الغربية في حديثها عن الدين
الإ�سالمي وت�أثيره في ال�سعودية وخارجها ،م�ستهدفة �أ�س�سه
النظرية وتطبيقاته في المجتمع ال�سعودي .وكان من الطبعي
�أن ي�ست�أثر مو�ضوع ال�سلفية والوهابية بتركيز الغربيين
واهتمامهم ،في محاولة للت�شوي�ش على �صفائهما في مخيلة
الر�أي العام النخبوي وال�شعبي في الغرب والعالم الإ�سالمي
وفي ال�سعوديين �أنف�سهم .وقد حاولت كثير من الكتابات
الغربية ربط هذين المفهومين بالت�شدد والتطرف ،تحقيق ًا
لأهداف الحرب الناعمة التي رامت �إ�ضعاف القوة المعنوية
وتذويب الهوية الدينية والثفافية للم�سلمين ،و�سعي ًا لإر�ساء
مالمح (ال�شرق الأو�سط الجديد) الذي ر�سمته وب�شرت به
حكومات الغرب والواليات المتحدة على وجه الخ�صو�ص.
وق��د كانت م�ؤ�س�سات البحث وم��راك��زه اال�ستراتيجية في
الواليات المتحدة هي المخطط النظري والفل�سفي لهذه
الحرب الدينية ،ولذلك ظهرت الكثير من الدرا�سات التي
و�ضعت الخطط التنفيذية لت�شويه �صورة الإ�سالم وال�سلفية
وكانت عون ًا لأ�صحاب القرار في تنفيذ هذا الهدف الذي طال
122

السلفية
السعودية

وقت انتظاره .ومن �أ�شهر هذه الدرا�سات البحث النظري
والتكتيكي ال��ذي ن�شرته م�ؤ�س�سة ران��د بعنوان�( :إ�سالم
ح�ضاري ديموقراطي� :شركاء ،م���وارد ،وا�ستراتيجيات
Civil Democratic Islam: partners,resources,and
 )strategiesالذي �أعدته الباحثه �شيريل بينارد Cheryl
 Benardون�شرته الم�ؤ�س�سة ع��ام  2003م واح��ت��وى على
مجموعة من الأفكار والخطط التنفيذية لمواجهة الإ�سالم
وتغيير �أ�صوله ليكون �إ�سالم ًا �أمريكي ًا بالمقايي�س الغربية،
والتقرير من�شور على �شبكة االنترنت لمن �أراد �أن يطلع عليه
ويتعرف على �أهدافه وو�سائله.
وال ي���زال بع�ض ال�سا�سة ف��ي ال��غ��رب ي�سعون لتطبيق
ا�ستراتيجيته في تغيير الأ�صول الكلية للإ�سالم وت�شويه
�صورة ال�سلفية حتى يومنا هذا� ،سواء ب�أدواتهم هم �أو من
خالل عمالئهم في العالم الإ�سالمي.
ال�سلفية الوهابية هي الدين الر�سمي في ال�سعودية
�شبهة �أن الوهابية هي الدين الر�سمي في ال�سعودية ،و�أن
ال�سعوديين لهم ن�سخة مت�شددة من الإ�سالم خا�صة بهم ،و�أن
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هذه الن�سخة مختلفة عما هو موجود في العالم الإ�سالمي
هي نتاج ت�أويالت خط�أ ا�ستقرت في العقل الجمعي لدى كثير
من الم�ست�شرقين والمعنيين ب�ش�ؤون الأديان والثقافات في
الغرب .وهذه ال�شبهة التي يراد لها �أن ت�سود في الثقافة
الغربية ويروج لها في مناطق عديدة من العالم هي �شبهة
مناق�ضة للحقيقة التي لو �أراد المن�صفون في الغرب �أن
يبحثوا عنها لوجدوها .لكن ذلك كله يتم ليخدم توجهات
تتطلع �إلى الهيمنة الأيديولوجية والق�ضاء على كل ثقافة
مخالفة لثقافة الغرب �أو ت�ستع�صي على الذوبان في الهوية
التي يراد لها �أن ت�سود الكون.
فقد �أو�ضح م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية الملك عبدالعزيز في
�أكثر من منا�سبة التزام الدولة ال�سعودية بعقيدة الإ�سالم
النقية ال�صافية التي ك��ان عليها النبي محمد �صلى اهلل
عليه و�سلم و�أ�صحابه من بعده ،و�أن دعوة ال�شيخ محمد بن
عبدالوهاب الإ�صالحية التي ظهرت في الجزيرة العربية
وت�أ�س�ست عليها الدولة ال�سعودية الأولى هي دعوة لتجديد
العقيدة ال�صحيحة في نفو�س النا�س الذين انت�شر فيهم
الجهل بالإ�سالم في الجزيرة العربية ،ومن هذه الدعوة
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ا�ستلهم الملك عبدالعزيز �أ�س�س توحيده للمملكة العربية
ال�سعودية.
يقول الدكتور عبدالرحمن الزنيدي في ذلك:
(ف ��ي ال� �ق ��رن ال �ع �� �ش��ري��ن ال �م �ي�ل�ادي – ال ��راب ��ع ع�شر
ال�ه�ج��ري -بنى الملك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن �آل
�سعود الدولة ال�سعودية الثالثة على ميراث دعوة ال�شيخ
محمد بن عبد الوهاب الإ�صالحية ،وقد �أبرز وعيه بهذه
الدعوة في مقوالت �صريحة ل�شعبه ،وللحجاج الوافدين
�إلى المملكة:
ب�أنه في العقيدة على ما قررته ن�صو�ص الوحي ،وما كان
عليه ال�صحابة.
و�أنه في ال�شريعة يتبنى ما طبقه الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم و�أ�صحابه ،وما �صاغه �أئمة الفقه في مدوناتهم بعد
ذلك.
و�أنه في �ش�ؤون االجتماع الب�شري �سي�أخذ فيه بما �أنتجه
العقل الب�شري؛ م�سلماً� ،أو كافراً ما دام ال يتناق�ض مع
مقررات الوحي ،ومن ثم �سي�ستفيد من معطيات الح�ضارة
المعا�صرة في ترقية مجتمعه ،وتبنى عملياً هذه المحددات
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في مناهج التعليم ،وم�ؤ�س�سات الثقافة ،والق�ضاء ،وبناء
الدولة النا�شئة ،واثقاً �أنه فيما �سلكه يتبنى منهاج الإ�سالم
في ت�شكيل الحياة كما جاء به الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أ�صحابه)(((.
ولذلك نفى الملك عبدالعزيز هذه الت�سمية المفتراة
(الوهابية) وقال  -بو�ضوح وح�سم :-
«ي�سموننا ب��ال��وه��اب�ي�ي��ن ،وي���س�م��ون مذهبنا بالوهابي
باعتبار �أن��ه م��ذه��ب خ��ا���ص ،وه��ذا خ�ط��أ فاح�ش ن�ش�أ عن
الدعايات الكاذبة التي يبثها �أهل الأغرا�ض»(((.
وه��ذه ب��راءة ر�سمية من الملك عبدالعزيز من و�صف
«الوهابية» ،ت�ؤكدها وت�ؤ�صلها الوثائق الر�سمية ال�سعودية التي
خلت  -بالكلية  -من كل �ألقاب الوهابية .نعم لي�س في النظام
الأ�سا�س للحكم مادة تقول «والوهابية هي المذهب الر�سمي
للدولة» ،بل ين�ص النظام الأ�سا�س للحكم في ال�سعودية على
((( عبدالرحمن بن زيد الزنيدي .ال�سلفية .ورقة مقدمة لمهرجان الجنادرية للتراث
والثقافة الذي يقيمه الحر�س الوطني بالمملكة العربية ال�سعودية في الريا�ض في ربيع
الآخر 1431هـ 2010 -م.
((( زين العابدين الركابي ،مقال بعنوان( :نحو منهج �أف�ضل لمناق�شة ق�ضايانا :الدعوة
الإ�صالحية نموذج ًا ) ،جريدة ال�شرق الأو�سط 5 ،مايو 2010م.
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�أن الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة ،و�أن الدولة تقوم على
الكتاب وال�سنة .وعلى رغم ذلك ف�إن الكائدين ي�صرون على
�أن ال�سعوديين «وهابيون» بالجبر والغ�صب والإكراه!!(((.
�إن و�صف دعوة ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب ونه�ضته
بـ «الوهابية» ،هو و�صف فيه رائحة «التعيير» ،وفيه رغبة
الإه��اج��ة والتحري�ض �ضد ال��دع��وة وال��داع��ي ،وفيه ظلم
وافتئات ،فالقائم بالدعوة وهو ال�شيخ نف�سه (محمد بن
عبدالوهاب) لم يُ�سَ مّ دعوته بهذه الت�سمية .وكيف يفعل ذلك
وهو يعلم �أن هذه الت�سمية من اختراع خ�صومه الم�شنّعين
عليه؟ و�آل ال�شيخ �أنف�سهم ي�ستنكرون «لقب» الوهابية.
يقول ال�شيخ ح�سن بن عبداهلل �آل ال�شيخ  -مث ًال � :-إن لقب
الوهابية لم يختره ال�شيخ وال �أتباع الدعوة لأنف�سهم ،ولم
يقبلوا �إطالقه عليهم ،لكنه �أُطلق من ِقبَل خ�صومهم تنفير ًا
للنا�س من الدعوة ،و�إيهام ًا لل�سامع ب�أن ال�شيخ جاء بمذهب
خا�ص يخالف المذاهب الأربعة الكبرى» وهذا �صحيح ،ف�إن
خ�صوم الدعوة اخترعوا و�صفها بـ «المذهب الخام�س»،
((( المرجع ال�سابق.
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على حين �أن الحقيقة المو�ضوعية تقول �إن الدعوة تقوم في
الجانب العقدي على عقيدة �أهل ال�سنة والجماعة ،وتقوم في
الجانب الفقهي على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل)(((.
يو�ضح ال�شيخ زين العابدين الركابي الأه��داف الكامنة
وراء الدعايات الكاذبة والهجوم على ما �سمي بـ «الوهابية»
التي حذر منها الملك عبدالعزيز ،ومن هذه الأهداف.(((:
 -١الهجوم غير المبا�شر على النظام ال�سيا�سي ال�سعودي
من حيث �إنه في البدء قد قام على مبادئ دعوة ال�شيخ منذ
تعاون مع الإم��ام محمد بن �سعود على التمكين للإ�سالم
ون�صرته .وهناك �أ�سباب عدة تحول دون الهجوم المبا�شر
على النظام ال�سيا�سي ال�سعودي ،لذلك اختاروا الهجوم عليه
من خالل الهجوم على ج��ذوره و�أ�صوله ومرجعياته تحت
�ستار فرية «الوهابية».
« -٢تكريه» ال�سعوديين �أنف�سهم في الدعوة ،تمهيد ًا لإن�شاء
«ر�أي عام» �سعودي يطالب بف�صل الدين عن الدولة في زمن
ما.
((( المرجع ال�سابق.
((( المرجع ال�سابق.
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 -٣ع��زل دع��وة ال�شيخ عن محيطها الإ�سالمي الأو�سع
ابتغاء محا�صرتها ونبذها ،والت�أثير ال�سلبي  -من ثم  -على
ال�سعوديين ،مجتمع ًا ودولة.
هذه هي الأهداف الكبرى التي جعلت الوهابية م�صدر ًا
للت�شويه والنقد الم�سيئ �إليها ،وهي حلقة في منظومة �أكبر
ت�ستهدف ت�شويه �صورة الإ�سالم.
الوهابية هي عقيدة التطرف والإرهاب
يخيل �إلى كثير من الغربيين �أن المجتمع ال�سعودي الم�سلم
هو مجتمع وهابي متزمت ،قد �أطبق التطرف على كثير
من مفا�صل الحياة فيه ،و�أن الن�سخة ال�سلفية من الإ�سالم
المت�شدد جعلت من المجتمع ال�سعودي مجتمع ًا يتطلع �إلى
الإرهاب والقتل لكل من يخالفه في معتقده.
هذه ال�صورة المغلوطة التي ر�سختها كثير من الكتابات
الغربية في مخيلة العقل الجمعي في الغرب ال يمكن �أن
تحدث حتى في �أفالم هوليود ف�ض ًال عن الواقع.
وف��ي خ�ضم ه��ذه ال�صورة الذهنية الخط�أ لم نجد من
الكتاب الغربيين من يتوقف ليتعرف على الحقيقة المغيبة
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في هذا التراكم الثقافي والإعالمي ال�ضخم الذي روجت له
�أقالم الغربيين و�آلتهم الإعالمية.
والحقيقة ال��ت��ي ن��ري��د تقريرها هنا ه��ي �أن ال�سلفية
ال�سعودية تُعد الن�سخة المعتدلة من الإ�سالم المت�سامح،
الذي ينبذ الإرهاب والقتل والف�ساد في الأر�ض ،وهي حقيقة
يعرفها العالم الإ�سالمي عن ال�سعوديين ،ويجب �أن يدركها
الغربيون كذلك.
�إن الأر�ض التي �ش ّع منها نور الإ�سالم ،ونزل فيها الوحي
من ال�سماء ،وانطلقت منها ر�سالة الرحمة �إلى العالم ت�أبى
�أن تكون للإرهاب وطناً ،وللكراهية م�أوىً  ،وللعنف منطلقاً.
فال�سعوديون يتلقون دينهم من تعاليم القر�آن الكريم الذي
حرم قتل النف�س بغير حق ،واعتبر �أن من قتل نف�س ًا بغير حق
فك�أنما قتل النا�س جميعاً ،ومن �أحياها فك�أنما �أحيا النا�س
جميعاً ،ويتلقون تعاليمهم من ال�سنة النبوية ال�صحيحة التي
جاء بها محمد �صلى اهلل عليه و�سلم من ربه تعالى ،وهي
تعاليم �أكدت على حق الحيوان ف�ض ًال عن الإن�سان ،فقد ورد
في الحديث �أن امر�أة دخلت النار في هرة ،الهي �أطعمتها
و�سقتها وال هي تركتها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض ،ف�إذا كان
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هذا جزاء من عذب هرة حتى الموت ،فما جزاء من يقتل
�إن�سان ًا بريئ ًا بال خطيئة ،وهو الذي قال عنه د�ستور الإ�سالم
(القر�آن الكريم) «ولقد كرمنا بني �آدم ،»..فهل يمكن لدين
هذه تعاليمه �أن يقر جرائم �إرهابية تكون �ضحاياها �أنف�س ًا
بريئة ؟!
هذا هو الإ�سالم ب�سماحته ورحمته ،وتلك هي عقيدة
ال�سلفية التي يدين بها ال�سعوديون ،وال يمكن �أن ُتنِتج عقيدة
هذا حالها �إن�سان ًا ير�ضى بالقتل �أو يتخذ من الف�ساد في
الأر�ض �سلوك ًا له في حياته وفي تعامله مع الآخر المغاير له
في الدين �أو الثقافة.
�إن المجتمع ال�سلفي (الوهابي) في ال�سعودية هو �أول من
اكتوى بنار الأعمال الإرهابية ،قبل �أن يعرف العالم �إرهاب
�أح��داث الحادي ع�شر من �سبتمبر  2001وبعدها .عرفه
�إب��ان الهجوم على الحرم المكي من جماعة متطرفة عام
 ١٩٧٩م ،وفي تفجير حي العليا في الريا�ض عام  ١٩٩٠م،
وفي تفجير الخبر عام  ١٩٩٦م وفي تفجير ثالثة مجمعات
�سكنية في الريا�ض عام  ٢٠٠٣م ،وفي تفجير مبنى الأمن
العام في الريا�ض عام  ٢٠٠٤م ،و�أحدث �إرهابية �أخرى بعد
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هذا التاريخ تورط فيها قليل من ال�سعوديين وكثير من العرب
(غير الوهابيين).
فهل يمكن �أن يقبل مجتمع بالإرهاب وهو الذي ذاق نتائجه
الخطيرة على الأنف�س والأموال والممتلكات ؟
المجتمع ال�سعودي توجهه قيادة تحارب الإرهاب ،وترف�ض
منطلقاته الأيديولوجية وو�سائله التدميرية.
فالمملكة �أخ��ذت على عاتقها محاربة الإره���اب ،لي�س
في ال�سعودية فقط ،بل في العالم كله .ففي الوقت الذي
جندت كل طاقاتها الأمنية لمالحقة الإرهابيين والق�ضاء
على خالياهم وامتداداتها خارج ال�سعودية ،كانت القيادة
ال�سيا�سية ف��ي ال��وق��ت نف�سه تعقد الم�ؤتمرات الإقليمية
والدولية التي تدعو �إلى محا�صرة الإرهاب و الق�ضاء عليه،
ومن ذلك الم�ؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي ا�ست�ضافته
الريا�ض ونظمته وزارة الخارجية ال�سعودية في فبراير من
عام ٢٠٠٥م ،بم�شاركة ما يقرب من  ٦٠دولة .ومن تو�صيات
ذلك الم�ؤتمر الدولي �أنه �أكد على:
(�أن الإره��اب يمثل تهديداً م�ستمراً للإ�سالم والأم��ن
واال�ستقرار ،فهو م��دان مهما كانت الظروف �أو الدوافع
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المزعومة للإرهابيين).
كما �أكد على �أن:
(الإره ��اب لي�س ل��ه دي��ن معين �أو جن�س �أو جن�سية �أو
منطقة جغرافية محددة ،وفي هذا ال�سياق ينبغي الت�أكيد
على �أن �أي��ة محاولة لربط الإره��اب ب��أي دين ي�ساعد في
حقيقة الأمر الإرهابيين.)..
وفي هذا الم�ؤتمر اقترحت المملكة العربية ال�سعودية
�إن�شاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ،وهو ما تم بالفعل� ،إذ
وقّعت المملكة العربية ال�سعودية على اتفاقية ت�أ�سي�س مركز
الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقر الأمم المتحدة
في نيويورك يوم � 19سبتمبر  ٢٠١١م ،وقعها من الجانب
ال�سعودي وزير الخارجية الأمير �سعود الفي�صل ،و من الأمم
المتحدة �أمينها العام بان كي مون ،ودعمت ال�سعودية ميزانية
المركز بع�شرة ماليين دوالر .ومن المهم هنا �أن نتذكر ما
قاله وزير الخارجية ال�سعودية بعد توقيع االتفاقية:
«الإرهاب ال دين له ،وال يمثل الدين �أو المجتمع الذي
ينتمي �إليه الإرهابيون ...هناك �أكثر من بليون ون�صف
بليون م�سلم ف��ي �أن�ح��اء العالم يمثلون ثقافة وح�ضارة
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عريقة تدعو لل�سالم والتعاون والت�سامح� ...إن المملكة
العربية ال�سعودية كغيرها من الدول عانت من الأعمال
الإرهابية وتعاملت معها ب�صورة جادة وحازمة وقف فيها
ال�شعب ال�سعودي خلف قيادته في مكافحة هذه الآفة».
�أما موقف العلماء في المملكة في بيان حكم الإ�سالم في
الإرهاب ومن يرتكب الجرائم الإرهابية فقد �أدان الإرهاب
وممار�سته قبل �أن يعرف العالم �إرهاب �أحداث الحادي ع�شر
من �سبتمبر وما بعده .فقد �أ�صدرت هيئة كبار العلماء في
ال�سعودية بيان ًا بعد �أحداث التفجير الإرهابي في حي العليا
بمدينة الريا�ض عام  ١٩٩6م جاء فيه:
(�...إن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ال�سعودية
علمت م��ا ح��دث م��ن التفجير ال��ذي وق��ع ف��ي ح��ي العليا
بمدينة الريا�ض قرب ال�شارع العام �ضحوة يوم الإثنين
1416/6/20ه� �ـ ،و�أن��ه قد ذهب �ضحيته نفو�س مع�صومة،
وجرح ب�سببه �آخرون ،وروع �آمنون ،و�أخيف عابرو ال�سبيل ؛
ولذا ف�إن الهيئة تقرر �أن هذا االعتداء �آثم ،و�إجرام �شنيع،
وه��و خيانة وغ��در ،وهتك لحرمات ال��دي��ن ف��ي الأنف�س,
والأم � ��وال ,والأم ��ن واال��س�ت�ق��رار ،وال يفعله �إال �صاحبُ
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نف�س فاجرة ،م�شبعة بالحقد والخيانة والح�سد والبغي
والعدوان ،وكراهية الحياة والخير ،وال يختلف الم�سلمون
في تحريمه وال في ب�شاعة جرمه وعظيم �إثمه.)...
وق��د تتابعت �إدان���ات هيئة كبار العلماء في ال�سعودية
للأحداث الإرهابية التي وقعت بعد ذلك التاريخ ،ومنها
�أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر .ه�ؤالء هم علماء ال�سلفية
في المملكة الذين �أدان��وا الإره��اب وممار�ساته كما يمليه
عليهم الإ�سالم النقي في ال�سعودية .فهل يمكن لمجتمع
متدين يقوده مثل ه�ؤالء العلماء �أن ير�ضى بالإرهاب ،ف�ض ًال
عن �أن يتورط في �أعمال �إرهابية ؟ لن يقول نعم� ،أو ي�شكك
في �سالمة المعتقد الذي عليه ال�سعوديون �إال جاحد للحقيقة
�أو �صاحب هوى �أعماه الباطل من �أن يرى الحق ويعرف
الحقيقة.
قد يطالب �أحد الكتاب الغربيين – �أو غيرهم  -بالمكا�شفة
ويطرح ال�س�ؤال التالي الذي �سمعناه منهم مرار ًا وتكراراً:
لكن �سلفيتكم ووهابيتكم �أيها ال�سعوديون �أنتجت �أفراداً
مح�سوبين ع�ل��ى الإره��اب �ي �ي��ن وي�ن�ت�م��ون �إل ��ى مجتمعكم
وبالدكم؟
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والجواب على ذلك هو جواب العقل والمنطق الذي ي�سوق
البراهين الأربعة التالية:
�أوالً :التاريخ الحا�ضر للمجتمع ال�سعودي الذي تجاوز
مئة �سنة منذ وحده الملك عبد العزيز على موروث الدعوة
الوهابية حيث قامت عالقات دول��ة هذا المجتمع بالدول
الأخ���رى �إقليمية وعالمية ،وانفتح المجتمع على العالم
المحيط به ،وعا�شرت �شرائحه �صنوف النا�س في داخل
المجتمع ال�سعودي وفي خارجه ،وقد �شهد تاريخه في هذه
المدة التي تجاوزت القرن �أن ه��ذا المجتمع ال��ذي يقوم
تعليمه وق�ضا�ؤه على (الوهابية) لم يحتل �أرا�ضي غيره ،ولم
يغت�صب حقوق ًا لي�ست له ،ولم يدعم الع�صابات المرتزقة
في بلد م�ستقر لإ�شاعة الفو�ضى فيه ،ولم يتدخل في �سيادة
دولة �أخرى ،وتقارير الأمم المتحدة و�شهادات العقالء من
مختلف الأمم ت�ؤكد من خالل خبرتها على �أن ال�سعودية دولة
احترام للعهود والمواثيق ،وحفظ لل�سالم ،و�سعي للإ�صالح،
وم�شاركة �إيجابية في المنظمات التي ت�ستهدف تحقيق
العدالة ،ورعاية الحقوق وخير الب�شرية.
�أم��ا ال�شعب ال�سعودي فقد عا�ش الآالف من الأوربيين
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والأمريكيين وغيرهم في مختلف مناطق مجتمعه ع�شرات
ال�سنين فلم يجدوا منهم عنف ًا وال �إرهاب ًا  -حتى من �أكثرهم
تدين ًا  ،-و�شهادات الم�ست�شرقين الذين زاروا الجزيرة
العربية قديم ًا وحا�ضر ًا ومذكرات الذين عملوا �سنين و�سط
ال�شعب تر�سم �صور الإعجاب به�ؤالء وتعاملهم مع الآخر.
ومثله �صورة ال�سعودي خارج المملكة،لم ت�شتهر خالل
العقود الما�ضية بالعنف والإرهاب ال من طالبها المبتعثين،
وال من عموم �أفرادها ال�سائحين ،فهل من العدل اختزال كل
ذلك والتركيز على �أعداد مح�صورة يمثلون ن�شاز ًا في اللحن
المتناغم لهذا المجتمع المبتلى به�ؤالء ؟ (((.
ث��ان�ي�اً� :أن��ه ب����إزاء ذل��ك ال��ع��دد المحدود م��ن ممار�سي
الإره��اب ،الجم الغفير من العلماء ال�شرعيين والمثقفين
الإ�سالميين الذين �أدانوا من المنطلق (الوهابي) المرتكز
على منهج الإ���س�لام �أع��م��ال العنف الظالم ،والتخريب،
و�سائر �صور الإره��اب التي قارفها �أولئك بحق الأ�شخا�ص
والممتلكات المع�صومة وهيئة كبار العلماء التي تمثل �أعلى
((( عبد الرحمن الزنيدي« .الوهابية وت�صدير الإرهاب»� .ضمن بحوث �صدرت في كتاب:
(ال�سعوديون والإرهاب :ر�ؤى العالمية) ،مرجع �سابق� ،ص .٤٤٦-٤٤٠
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هيئة علمية �شرعية على الم�ستوى الر�سمي �أ�صدرت عدة
بيانات تدين الإره��اب من منطلق �إ�سالمي ب�شكل �صريح،
جاء في �إحدى هذه البيانات لمجل�س هيئة كبار العلماء عمّا
يمار�سه من يقومون بالتفجير وقتل الآمنين ب�أنه (محرم
في الإ�سالم و�أن��ه غدر وخيانة وبغي وع��دوان و�إج��رام �آثم
وترويع للم�سلمين وغيرهم وكل هذه قبائح منكرة ي�أباها
ويبغ�ضها اهلل ور�سوله والم�ؤمنون) ،ثم يبين المجل�س (�أن
الإ�سالم بريء من هذا العمل وهكذا كل م�سلم م�ؤمن باهلل
واليوم الآخر بريء منه ،و�إنما هو ت�صرف من �صاحب فكر
منحرف وعقيدة �ضالة ،فهو يحمل �إثمه وجرمه فال يحت�سب
عمله على الإ�سالم والم�سلمين المهتدين بالكتاب وال�سنة،
و�إنما هو مح�ض �إف�ساد و�إج��رام ت�أباه ال�شريعة والفطرة،
وقد جاءت الن�صو�ص ال�شرعية قاطعة بتحريمه محذرة من
م�صاحبة �أهله)(((.
وكذلك المثقفون  -وفيهم الإ�سالميون � -أ�صدروا بيانات
عديدة في هذا المقام.
((( عبد الرحمن الزنيدي  ,مرجع �سابق� ,ص .447 - 446
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فمن الممثل الحقيقي للوهابية ؟
�أه��و المجتمع ال�سعودي وعلما�ؤه ،ومثقفوه ومواطنوه ؟
�أم �أولئك ال�شباب الذين اعترف كثير منهم �أنهم ا�ستمدوا
�أفكارهم الإرهابية من تنظيمات حركية �أنتجتها حاالت
االختناق التي يعي�شها العالم الإ�سالمي اليوم تحت وط�أة
الظلم والإه��ان��ات المتتابعة للم�سلمين من بع�ض القوى
الدولية وعلى ر�أ�سها �أمريكا ،و�إغراق المجتمعات الم�سلمة
بالتغريب؟
ث��ال�ث�اً :هل من المنطق والعقل �أن��ه �إذا خ��رج �أح��د من
مجتمع معين وق��ام ب�أعمال �إرهابية �أن يعمم �سلوكه على
�سائر �أفراد المجتمع الذي ينتمي �إليه ؟ هذا محال ال يقبله
�صاحب العقل ال�سليم والتفكير ال�سوي� .إذ لو كان الحال
كذلك لوُ�صف المجتمع الأمريكي ب�أنه �إرهابي ،لأن تومثي
ماكفاي (الأمريكي الأ�صل والجن�سية) هو الذي فجر المبنى
الفيدرالي في �أوكالهوما �سيتي عام  ١٩٩٦م ،وكذلك يمكن
 بهذا المنطق الأعوج � -أن يو�صف المجتمع النرويجي ب�أنهمجتمع �إرهابي ،لأن الذي قام ب�أحداث التفجير الإرهابية
في �أو�سلو في يوليو  ٢٠١١هو �أندري�س بريفيك (النرويجي
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الأ�صل والجن�سية) ،خا�صة �أن الدافع وراء ما قام به كان
ديني ًا عن�صري ًا �أيديولوجياً.
فكيف يو�صف المجتمع ال�سعودي ب�أنه مجتمع ت�سوده عقيدة
�سلفية وهابية تنتج الإرهاب وتروج له ؟!
�إنه منطق �أعوج ال يقول به �إال ظالم يخفي في نف�سه ماال
يظهره للنا�س .ولو �سلَّم العقالء بهذا المنطلق ف�سيكون
العالم كله عالم ًا �إرهابياً ،ال وجود للأمن وال�سالم �إال في
الكواكب الأخرى التي ال يعي�ش فيها �إن�سان.
رابعاً� :أن نفي عالقة المملكة العربية ال�سعودية بالإرهاب
قد �أقرته �أعلى جهة تحقيق في �أحداث � ١١سبتمبر الم�ش�ؤومة،
وهي لجنة �أح��داث الحادي ع�شر من �سبتمبر التي كونها
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جورج بو�ش الإب��ن والكونجر�س
للتحقيق في كل ما له �صلة بهذه الهجمات ،وتقرير اللجنة
موجود على �شبكة االنترنت لكل من �أراد الإطالع عليه .وقد
بر�أت اللجنة المملكة من �أي تورط في �أحداث الحادي ع�شر
من �سبتمبر .ومع �أن اللجنة وجدت �أن المملكة لم تقدم �أي
م�ساعدة �أو دعم للإرهابيين� ،إال �أن عناوين ال�صحف ظلت
تتحدث عن عالقة ال�سعودية ب��الإره��اب على �أنها حقائق
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مطلقة ،لكن الأ�سو�أ من الحقد الذي فا�ضت به �أفواه و�أقالم
المعلقين كان هو الجهل الكثير والخوف الذي �سكن عقول
ه�ؤالء ،الأمر الذي يجعل  -وفي �أحيان كثيرة  -من ال�صعوبة
لل�صحافيين الوقوف �ضد ما بات حقيقة م�سلم ًا بها(((.
و�أخير ًا ف�إن الحقيقة التي يجب �أن تقال ،وتفهمها الأجيال،
و�أن ال نتردد في ت�صديقها �أو التعمية عليها هي� :أن الإرهاب
في العالم �سببه جهات �سيا�سية وفكرية في الغرب ر�أت في
ممار�سته تحقيقاً لأطماعها وم�صالحها.
نعم تلك الجهات الم�ستفيدة هي �سبب الإره��اب ،ف�إذا
ك��ان تنظيم ال��ق��اع��دة ه��و �سبب الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة التي
�شهدها العالم في ال�سنوات الما�ضية ،فهي التي دعمته،
ومولته بالمال والعتاد والأجهزة لمواجهة الغزو ال�سوفيتي
لأفغان�ستان ( ١٩٧٩وما بعدها) ،ثم لما انتهت مهمتها من
ال�شباب العرب الذين كانوا �أدوات لها لمواجهة االتحاد
ال�سوفيتي حتى ال يَ�صل �إلى المياه الدافئة في الخليج تخلت
تلك الجهات عنهم وتركتهم بعد �أن تدربوا على القتال.
((( خالد المعينا« :الحكومة ال�سعودية وتنظيم القاعدة»� .ضمن بحوث ن�شرت في كتاب:
(ال�سعوديون والإرهاب :ر�ؤى عالمية) .مرجع �سابق� ،ص .٤٠٦
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ثم زاد طغيان ال�سا�سة المحافظين في الواليات المتحدة
وظلمهم للعالم الإ�سالمي في فل�سطين وغيرها من بالد
العالم الإ�سالمي ،فما ك��ان من ه��ذا التنظيم ال��ذي فقد
الداعم والم�شرف (الأمريكي) �إال �أن يعلن الحرب على
�أمريكا والمتواطئين معها في كل مكان.
قد ال تتقبل الأجيال القادمة هذه الحقيقة ال�صادمة
والمفزعة ،لكن يجب �أن ت�سجل وت��وث��ق ،لأن كثير ًا ممن
�شهدها ال��ي��وم ال يريد �أن يقتنع بها ،وال ي��زال ي��ردد مع
الكتاب الغربيين �أن الم�سلمين عموماً ،وال�سعودية على
وجه الخ�صو�ص ،هم �سبب الإره��اب و�صانعوه وذلك لقلب
الحقائق وتزوير الأحداث والوثائق.
وهابية (البترودوالر)
يحظى القطاع الثالث (العمل الخيري) في الغرب بتقدير
من الحكومات وال�شعوب على حد �سواء ،وتتدفق مليارات
ال��دوالرات �سنوي ًا لدعم الم�ؤ�س�سات الخيرية النا�شطة في
مجاالت الدين والثقافة والإغ��اث��ة الإن�سانية وغيرها .بل
�إن كثير ًا من رجال الأعمال الكبار في الغرب يخ�ص�صون
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جزء ًا كبير ًا من �أموالهم لتكون �أوقاف ًا على العمل الخيري
في حياتهم وبعد مماتهم .وكثير من الأرقام والإح�صاءات
تُظهر اهتمام الغرب ببرامج القطاع الثالث الخيري .ففي
عام  2001م – وهو العام الذي �شنت فيه حكومات الغرب
حرب ًا �ضرو�س ًا على الم�ؤ�س�سات الخيرية في العالم الإ�سالمي
عامة والمملكة العربية ال�سعودية على وجه الخ�صو�ص –
تلقت المنظمات الدينية غير الربحية في الواليات المتحدة
ما يزيد على  80مليار دوالر من التبرعات ،ودعمت حكومة
الواليات المتحدة منظمات العمل الخيري في بالدها بما
يزيد عن  212مليار دوالر ،علم ًا �أن عدد المنظمات غير
الربحية (الخيرية) في الواليات المتحدة بلغ في عام 2001
ما يقارب  1,429,219منظمة(((.
وقبل هذا التاريخ وبعده ،وفي الواليات المتحدة وغيرها،
كانت �أم��وال الحكومات وال�شعوب والأث��ري��اء تقدم الدعم
للبعثات التن�صيرية في العالم ،وتقدم المنح الأكاديمية
لأبناء الم�سلمين وغيرهم ،ويجوب المن�صرون والق�ساو�سة
((( محمد عبداهلل ال�سلومي .القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب .مرجع �سابق،
�ص.344-342
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بالد الدنيا بدعم من حكوماتهم و�شعوبهم ليقدموا الغذاء
والدواء للمحتاجين والفقراء وبيدهم الأخرى الإنجيل الذي
يدعوهم �إلى الن�صرانية ويرغبهم فيها .ويرون �أن هذا حق
لهم اليمكن لأح��د �أن ينازعهم فيه �أو يعتر�ض عليه .ولم
ي�سجل التاريخ �أن المملكة العربية ال�سعودية �أو غيرها من
الدول الإ�سالمية �شنت حرب ًا دينية �أو �سيا�سية �أو �إعالمية
على م�ؤ�س�سات القطاع الثالث في الغرب احتجاج ًا على ن�شر
الن�صرانية �أو الثقافة الغربية في البالد التي ت�صل �إليها
برامج هذه الم�ؤ�س�سات.
كل �إن�سان في �أي مكان يرى الم�ؤ�س�سات الغربية تقدم
التبرعات من الحكومات وال�شعوب الغربية في كل بقعة من
الأر�ض ،وتمنح الم�ساعدات ،وتبني الكنائ�س ،والمدار�س،
ودور العجزة والأيتام ،بل تر�سل دولها الجيو�ش لفر�ض ما
ترى �أنه ا�ستتباب للديمقراطية وحقوق الإن�سان ،ويعدون ذلك
كله عم ًال �شرعياً ،وممار�سة �أخالقية تحتفي بها المنظمات
الدولية وو�سائل الإعالم ،ومراكز اتخاذ القرار.
�أما حين يتعلق الأمر بالم�سلمين فالق�ضية تختلف وت�أخذ
م�سار ًا �آخر ًا ال يقره عرف وال دين وال �أخالق وال �إن�سانية.
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فالكتابات الغربية التي تتهم المملكة العربية ال�سعودية
بتمويل المنا�شط ال�سلفية ف��ي ال��ع��ال��م دع��م�� ًا منها لما
ي�سميه الغرب (الوهابية ال�سعودية) تفتقر لأدنى درجات
الحيادية ،ومعايير النقد البناء المو�ضوعي .عندما تقوم
الم�ؤ�س�سات ال�سعودية بممار�سة دورها الإ�سالمي المتمثل
في بناء الم�ساجد ،والمراكز والمدار�س الإ�سالمية ،وتقديم
الم�ساعدات للدول الإ�سالمية الفقيرة وللأقليات الم�سلمة
في مختلف �أنحاء العالم ،ف���إن هذا يُع ّد ن�شر ًا للإرهاب،
والتطرف ،وبث ًا لروح الكراهية �ضد الغرب ،ومحاولة لت�أليب
ال�شعوب الإ�سالمية �ضد كل ما هو غير �إ�سالمي!!
لقد ظهر جل ّي ًا ا�ستهداف المملكة ومحاولة ت�شويه �صورتها
من خالل الحديث الم�ستمر عما ت�سميه الكتابات الغربية
(الأن�شطة الم�شبوهة للم�ؤ�س�سات ال�سعودية ال�سلفية).
وعندما تذكر الكتابات الغربية هذه الق�ضية ف�إنها تعني
الم�ؤ�س�سات الخيرية والتعليمية في العالم التي تجد الدعم
من الحكومة ال�سعودية ،ومن علمائها ورجال �أعمالها ،بل
ومن الكثير من فئات ال�شعب ال�سعودي.
�إن التقارير التي تقدح ف��ي ال���دور ال�سعودي تتجاهل
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حقيقة �أن المملكة العربية ال�سعودية ظلت تقوم بدور مهم
في العمل الإغ��اث��ي والإن�ساني في مختلف �أنحاء العالم،
ال�سيما في المناطق الفقيرة في �أفريقيا و�آ�سيا ،وغيرها من
قارات العالم ،وا�ستفادت �أكثر من  70دولة من الم�ساعدات
ال�سعودية في مجاالت �إن�سانية وتعليمية وتدريبية قدمتها
هيئات وم�ؤ�س�سات �إ�سالمية ترعاها المملكة .وبجانب
الم�ساعدات الإن�سانية ،والدعم القوي لإن�شاء الم�ساجد،
وحفر الآبار ،و�إقامة المراكز الإ�سالمية� ،أ�سقطت المملكة
ديونها الم�ستحقة ل��دى  11دول���ة �إ�سالمية بمبلغ يفوق
6مليارات دوالر �أمريكي دعم ًا القت�صاديات تلك الدول .وقد
�أثنت منظمة الأمم المتحدة على هذا الدور الإن�ساني الذي
تقوم به المملكة.
هذه الجوانب الإيجابية للم�ساعدات والمبادرات والجهود
ال�سعودية تلقى التجاهل المتعمد من الكتابات الغربية ،وتركز
على محاولة ربط �أية �أعمال عدوانية تقوم بها جماعات �أو
�أف��راد منحرفة عن المنهج الإ�سالمي ال�صحيح بالإ�سالم
وال�سلفية في ال�سعودية ،وك�أن ل�سان حالها يقول( :ه�ؤالء هم
ال�سلفيون ،المت�شددون ،الوهابيون ،الذين تدعمهم ال�سعودية
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وم�ؤ�س�ساتها).
ومن المده�ش ربط ال�سعودية بتمويل الت�شدد والتطرف
الذي يقود �إلى الإره��اب ،وهي الدولة التي عانت من هذا
ال���داء ،وتعر�ضت للعديد م��ن الهجمات الإره��اب��ي��ة التي
ا�ستهدفت المن�ش�آت المدنية والع�سكرية .وقد �أكدت الحكومة
ال�سعودية ف��ي �أك��ث��ر م��ن منا�سبة على �أن الإ���س�لام �ضد
العنف ،واالعتداء على الآمنين وال�سعي في �إف�ساد الأر�ض،
و�أن الإره���اب ال يرتبط بدين �أو وط��ن معين .كما �أك��دت
�ضرورة العمل على و�ضع تعريف وا�ضح ومحدد للإرهاب،
ومن ثم تكاتف الجهود الدولية لمحاربته .ودعت �إلى عقد
الم�ؤتمرات التي تناق�ش هذه الظاهرة ،وتدر�س �أ�سبابها،
وتقترح الحلول العملية للق�ضاء عليها .وبادرت ال�ست�ضافة
م�ؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب عُ قد في العا�صمة الريا�ض
عام 2005م ،كما عقدت العديد من الم�ؤ�س�سات ال�سعودية
م�ؤتمرات مماثلة.
وظلت المملكة تتعامل م��ع الإره���اب على �أن��ه ظاهرة
�سلبية معقدة ينبغي الت�صدي لها ومحاربتها على الأ�صعدة
كافة ،الفكرية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية.
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وطالبت المملكة بحل الق�ضايا الدولية المعلقة ك�أف�ضل
ال�سبل لتجفيف منابع الإره��اب و�أ�سبابه ،وطالبت ب�إبرام
المعاهدات واالتفاقيات الدولية لمحاربته ،وتطبيق العقوبات
الرادعة على من يثبت تورطهم في �أعمال �إرهابية ،و�ضرورة
قيام نظام دولي واقت�صادي عالمي جديد ،ومحاربة الفقر
وت�شجيع التنمية وغيرها.
وفي الوقت الذي تتناول فيه بع�ض الكتابات الغربية جهود
المملكة بالكثير من القدح وال�سخرية واالتهامات ،وترى �أن
الدعم الذي تقدمه المملكة للدول والم�ؤ�س�سات واحت�ضانها
للعمل الخيري والإن�ساني� ،إنما هو دعم لل�سلفية والإرهاب
والتطرف ،تقف الحقائق على �أر���ض الواقع على النقي�ض
من ذلك تماماً .فقد قال عدنان خليل با�شا ،الأمين العام
لهيئة الإغاثة الإ�سالمية العالمية� ،إن منظمة الأمم المتحدة
�أ�صدرت تقريرًا �أك��دت فيه �أهمية ال��دور الذي ت�ضطلع به
المملكة في �أقطار العالم كافة .و�أو�ضح ،وهو يتحدث خالل
جل�سات الم�ؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية
ال�سعودية في خدمة الق�ضايا الإ�سالمية الذي نظمته الجامعة
الإ�سالمية بالمدينة المنورة في المدة من � 13إلى  15محرم
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1432هـ �أن المنظمة الدولية �أو�ضحت في تقريرها الم�شار
�إليه �أن المملكة العربية ال�سعودية قدمت ما مقداره ()1.9
ف��ي المائة م��ن �إجمالي دخلها القومي ف��ي ال��ع��ام 2011
كم�ساعدات �إن�سانية و�إغاثية للدول وال�شعوب الإ�سالمية في
�أنحاء العالم كافة ،متقدمة بذلك على كل دول العالم بما
فيها الواليات المتحدة الأمريكية.
لقد ظلت المملكة الدولة الأكبر في العالم في تقديم
الم�ساعدات الإن�سانية غير الم�شروطة في العقود الثالثة
الما�ضية وت�صدّرها لقائمة ال��دول المانحة للم�ساعدات
الطوعية غير الم�شروطة لتمويل عمليات الإغاثة الإن�سانية
عام  2008م وما بعده ،بتبرعها ب�أكثر من ثالثة مليارات
ريال �سعودي ل�صندوق مكافحة الفقر في العالم الإ�سالمي،
�إ�ضافة �إلى م�ساهماتها المالية في موازنات  18م�ؤ�س�سة
تمويل دولية .كما �أ�سهمت المملكة في تقديم المنح والهبات
غير الم�ستردّة والقرو�ض المي�سرة �إلى الكثير من الدول
الإ�سالمية و غيرها خالل العقود الثالثة الما�ضية بما يزيد
على  375مليار ريال �سعودي ( 100مليار دوالر) ،ا�ستفادت
منها نحو  95دولة نامية ،بما يعادل  % 4من الناتج القومي
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الإجمالي للمملكة .كما �أن المملكة �أ�سقطت ديونها الم�ستحقة
على الدول الفقيرة والتي بلغت �أكثر من  22.5مليار ريال
�سعودي ( 6مليار دوالر)(((.
هذه الإح�صاءات ال تذكرها الكتابات الغربية ب�شئ من
الإيجابية والتقدير ،بل تركز على بناء المملكة وم�ؤ�س�ساتها
الخيرية للم�ساجد ودعم الم�ؤ�س�سات التعليمية التي تزعم
�أنها تروج للت�شدد والتطرف ،وتخلق من هذا الدعم ق�ضية
لي�س لها ه��دف �إال الإ���س��اءة ل�ل�أم��وال ال�سعودية وربطها
ب�أ�سباب ظاهرة الإرهاب .وهذه ق�ضية تحتاج من المن�صفين
والعقالء في الغرب �إلى �إعادة النظر فيها وبيان حقيقتها
حتى ال تندثر في ركام الأباطيل التي امتلأت بها الكتابات
الغربية عن العمل الخيري في ال�سعودية.

(1) http://www.iu.edu.sa/web/news.aspx?id=946.
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ناق�ش ه��ذا الإ���ص��دار مو�ضوع ال�سلفية ال�سعودية في
الكتابات الغربية ،وا�ستعر�ض جملة من الأو���ص��اف التي
تكرر ذكرها في التراث الغربي الذي يتحدث عن الوهابية
ال�سعودية ،وبخا�صة في الع�شر �سنوات الأخيرة .ولعل القارئ
قد خرج بنتيجة �أفرزها التراكم المعرفي الذي حاول �أن
يقدم ال�سلفية والوهابية �إلى الر�أي العام الغربي على غير
حقيقتها ،وربما قد الحظ � -أي�ض ًا  -االتفاق في الكتابات
الغربية على �إل�صاق عدد من التهم الجاهزة والمعلبة التي
تخدم �أهداف ًا دينية و�سيا�سية وثقافية ي�سعى الغرب �إلى
تحقيقها عبر ا�ستراتيجيات �أعدتها مراكز بحثية وم�ؤ�س�سات
�سيا�سية لإحداث تغيير جوهري في العالم الإ�سالمي ،بدءًا
بهويته الدينية وانتها ًء بحياته االجتماعية لتكون من�سجمة
مع النموذج الغربي ال��ذي يُ��راد له �أن يهيمن على �سائر
المجتمعات والثقافات.
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هذه حقيقة يعرفها بع�ض من كتب عن مو�ضوع ال�سلفية
والوهابية ،ونجزم �أن كثير ًا من الم�ؤثرين في الر�أي العام
الغربي تغيب عنهم كثير من الحقائق عن المجتمعات التي
تقا�سمهم العي�ش على هذا الكوكب ،و�سبب ذلك �أنهم يتلقون
معلوماتهم ومعارفهم عن تلك المجتمعات من الم�صادر
الغربية التي د�أبت على ت�شويه الحقائق عن الآخرين.
لذلك كله كان لزام ًا علينا �أن نتيح لهم م�صادر �أخرى
ت�ساعدهم على ت�صحيح تلك المعارف والمعلومات الم�شوهة،
وهو واجب المفكرين والمثقفين والم�ؤ�س�سات البحثية التي
ت�شترك مع نظيرتها � -أو هكذا يُفتر�ض �أن يكون  -في تهيئة
مناخ علمي وثقافي ي�سهم في �إيجاد بيئة ي�سودها الحق
وال�صفاء وااللتقاء على الم�شترك الإن�ساني ليعي�ش الإن�سان
في �أم��ن وا�ستقرار وت�سامح ،بعيد ًا عن �أ�سباب الكراهية
وم�صادرة حقوق الآخرين �أو فر�ض الهيمنة عليهم.
وال ن�شك �أن كل من �أراد �أن يتعرف على حقيقة ال�سلفية
والوهابية �سيجدها في م�صادرها الحقيقية الأ�صيلة �إن كان
يروم الحقيقة والمو�ضوعية ،و�أما مَ نْ �أ�ص ّر على �أن يُبقي
ال�صورة الم�شوهة عنها في مخيلته لأ�سباب �أيديولوجية
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�أو م�صالح �إ�ستراتيجية ف�إنه �سيكون جاحد ًا لها في ظاهره،
مقتنع ًا ب�صورتها النقية في باطنه ما دام �أنه �أ�سير لهواه،
لكن ذلك لن يغير من حقيقة الأمر �شيئ ًا و�سيظل الحق باقي ًا
ما بقي له �أنا�س يدافعون عنه وين�شرونه.
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