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 :دراسة مستفٌضة 
 

 مشٌخة القرٌة التً تحولت لدولة.. الوهابٌة 
 

 *وداد فاخر 
 

 
 :النشؤة األولى 

 
هجرٌة هذا هو المشهور فً (  1115) محمد بن عبد الوهاب شٌخ الوهابٌة ومإسسها المولود سنة 

،  هجرٌة( 1115)هجرٌة، والمعروف األول أنه ولد فً عام (  1111) فً عام : مولده وقٌل

بؤنه كما ٌقال و، هو محمد بن عبد الوهاب بن سلٌمان بن علً التمٌمً م ، و 1703الموافق للعام و

وهً قرٌة فً الٌمامة فً نجد شمال غرب مدٌنة ومن موالٌد مدٌنة العٌٌنة  . ادعاء نسب كاذب

بٌة إلى تنسب األسرة الوهاأن ومما ٌثٌر العجب .  مدٌنة مسلٌمة الكذاب فً الجزٌرة العربٌة الرٌاض

آل  اسم ، غلب علٌهاوسمً بالشٌخ  محمدالداعٌة الوهابً الشٌخ عبد الوهاب والد محمد، وحٌن ظهر 

 . بالوهابٌة نسبة إلى أبٌه ومحمد هو الذي قام بهاوسمٌت الدعوة الشٌخ 

وتوفى أثر مرض فً آخر ٌوم فً ذي العقدة ،  ابن عبد الوهاب دعوته دون سن العشرٌنوقد بدأ 

ابتداء ظهور أمره فً سنة و تهر دعوا، وأظه .مٌبلدٌة  1792حزٌران  29ٌة الموافق هجر 1206

زار مكة ، فؤّدى فٌها فرٌضة الحج ثم قصد  ،هـ بنجد وقراها 1150هـ واشتهر أمره بعد  1143

واشتهر من مشاٌخه هناك  المدٌنة، وهناك ال زم فترة العالم ابن سٌف، ثم توّجه إلى نجد فالبصرة

الشٌخ محمد المجموعً، وقد ثار علٌه بعض علماء البصرة وحصل علٌه وعلى : ل لهشخص ٌقا

نٌته فً كان ، وعندما رحل  وعاد لبلده العٌٌنة بعد تعرضه لمحاولة قتلشٌخه المذكور بعض األذى، 

ر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافٌة، فخرج من البصرة إلى الزبٌر وتوجه من أن ٌقصد الشام فلم ٌقد

 . زبٌر إلى األحساءال
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 :أهداف الحركة الوهابٌة 

التوحٌد والتبري من الشرك، وانَّ الناس كانوا على  إخبلصمراده  إن) زعم محمد بن عبد الوهاب 
فمفهوم التوحٌد . وفرض على المسلمٌن تجدٌد الشهادة وأموالهمسنة فاستحل دمائهم  600شرك منذ 

 :ل مننرمً بالشرك ك أنعند ابن عبد الوهاب هو 
 استغاث برسول هللا – 1
 ناداه  – 2
 الشفاعة  سؤله – 3
بذلك  وهو ٌخالف. ( . الصالحٌن  األولٌاء، وكذلك  األنبٌاءغٌره من  أوالشرٌف ،  زار قبر النبً – 4

أخرجه الدارقطنً ( من زار قبري وجبت له شفاعتً )  -ذكره ابن كثٌر -شعار الصحابة ٌوم الٌمامة 
ةِ )  وقول رسول هللا .  حسن وابن خزٌمة وسنده اِض اْلَجنَّ ٌَ َن َقْبِري َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِر ٌْ ( .  َما َب

األنبٌاء أحٌاء فً ) ، و ( زارنً فً حٌاتً  فكؤنمامن زارنً بعد موتً ) وقول الرسول الكرٌم 
 ( .قبورهم 

على قول الرسول األكرم  لذلك اعتمد السواد األعظم من علماء المسلمٌن فً رفض الدعوة الوهابٌة
الفتن ابن  –إن أمتً ال تجتمع على ظبللة فإذا رأٌتم اختبلفا فعلٌكم بالسواد األعظم ) نقبل عن انس

 (. -ماجه 
وقد اعتمدت دعوة محمد عبد الوهاب على االستنباط والتفسٌر فً اجتهاد غرٌب للغاٌة ٌتمثل فً 

وقد اتهم الناس . والشذوذ عنها  الجماعة لفةومخاالصحٌح المروي فً الصحاح الخبلف التام عن 

الشرك  إنفً كتب العقائد السنة والجماعة  أهللمسلمٌن أو أي جماعة ا –بالشرك ورد علٌه الجماعة 

بمعنى العبادة كعبدة األصنام فمدار  أوبمعنى وجوب كالمجوس  أماهو إثبات الشرٌك فً األلوهٌة 

 .وحدة اإلله اعتقادالتوحٌد  إنا الشرك وركنه هو اعتقاد تعدد اآلله، كم

وما ٌإمن ) عند محمد عبد الوهاب انه استدل باآلٌة القرآنٌة  مفهوم معنى الشرك فً نقطة الخبلف و
هذه اآلٌة تدلُّ عن وعد فً  إن ) السنة أهلورد .  -106ٌونس  -( باهلل إال وهم مشركون أكثرهم

فحال . فً هذه اآلٌة هو قول خالقٌة هللا( ٌإمن) ولٌس بٌان الحال، كما أنَّ المراد بـ االستقبال
هللا هو الخالق وعلى رغم من ذلك كانوا ٌشركوا  إنالمشركٌن من قرٌش أنهم كانوا على معرفة من 

عن ابن عباس فً  - 38الزمر  -(  ولئن سؤلتهم من خلق السموات واألرض لٌقولنَّ هللا )، فً عبادته
 .( -أخرجه البخاري وغٌره -وهم ٌعبدون غٌره، فذلك شركهم فذلك إٌمانهم  -تفسٌر هذه اآلٌة 

بٌوت من  إسبلمٌاوالعرب تراثا  اإلسبلمٌة األمةفقدت  أنوقد كان من نتٌجة ذلك التحالف المشبوه 
وٌذكر الشهٌد ناصر السعٌد الذي  .ومقابر ومكتبة جامعة لكل التراث النبوي ال ٌقدر بثمن  أماكنو

فقد أحرق آل سعود : )  النظام السعودي وبتعاون مكشوف بٌن فتح عرفاتاختطف من بٌروت بواسطة 
كانت فً مكة المكرمة وهى التً تعد من  األثرٌة اإلسبلمٌة التارٌخٌة العلمٌة التً" المكتبة العربٌة " 

و  000) لقد كان بهذه المكتبة . أبدا ، وال بملٌارات العمبلت  أثمن المكتبات فً العالم إذ ال تقدر بالمال
  . الوجود الجامعة لمختلف المناهل العلمٌة والتارٌخٌة من الكتب النادرة(  60

وفٌها وثائق خطت قبل ..  جاهلٌة" نادرة الوجود من مخطوطات  مخطوطة(  40و  000) وفٌها 
وفى . تلك الحضارات العربٌة القدٌمة  الثورة المحمدٌة بمئات السنٌن وفٌها ما ٌعطى فكرة ممتازة عن

على بن أبى  وهناك ما هو بخط، المخطوطات المحمدٌة  ذه المكتبة وغٌرها من مكتبات المدٌنة بعضه
 ومن هذه المخطوطات ما طالب وأبى بكر وعمر وخالد بن الولٌد وطارق بن زٌاد وعدد من الصحابة ،

 -عمر  -لها خالد بن الولٌد لعمر بن الخطاب والتً أرس العدٌد من الخطط الحربٌة التً أرسلها ٌسجل
ومن تلك المخطوطات ما هو . الخبلف االجتهادي فً وجهات النظر  لخالد والتً ٌظهر بعضها بعض
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وعلى فرش من الحجارة وألواح من عظام فخوذ اإلبل وغٌرها من الوسائل  مخطوط على جلود الغزالن
التارٌخٌة  المكتبة العربٌةو. . كاأللواح الخشبٌة والفخارٌة والطٌن المصهور باألفران  القابلة للكتابة

مجموعة آثار ما قبل  فً مكة المكرمة باإلضافة إلى كونها مكتبة نادرة فهً متحف أٌضا ٌحتوى على
وفٌها آخر األصنام المعبودة التً  اإلسبلم وبعده ، وأنواع من أسلحة النبً محمد صلى هللا علٌه وآله

هذا عدا هدم قبور آل . ( .  وغٌرها. . مناة ، وهبل و حطمتها الثورة المحمدٌة ، مثل البلت ، والعزى ،
 .البٌت والصحابة األخٌار ، وطمس آثار إسبلمٌة هً ملك لئلنسانٌة جمعاء وبطرٌقة همجٌة 

أول من الذي كان الشرٌف مسعود بن سعٌد وقد كفر احد أمراء الحجاز الهاشمٌٌن هذه الدعوة وهو 
نجد من  فمنع أهالً انتشارها فً أرجاء الجزٌرة العربٌة ،الوهابٌة لمنع خطر  تصدى لمحاربة الدعوة

الموضوع بلٌونة  وحاول قادة الدرعٌة التعامل مع. الدخول إلى مكة المكرمة ألداء فرٌضة الحج
أن علماء مكة أصدروا فتوى بعد  فؤرسلوا وفداً علمائٌاً لمناظرة علماء مكة حول مبادىء الدعوة، إال

، وتم حبس علماء  علٌها قاضً مكة كفروا بها صاحب الدعوة وصادقمناظرات مع وفد الدرعٌة 
  .الوهابٌة الذٌن مات أكثرهم فً السجن 

 : دٌنً – سًلقاء المصلحة بٌن طرفً المعادلة السٌا

أمٌر مشٌخة الدرعٌة محمد بن سعود وترجع قصة الحلف المبنً على المصالح المشتركة بٌن كل من 
تولى ، الذي ( اإلمام) ٌه من قبل الوهابٌٌن ومإرخً الحكم السعودي بـ ما ٌطلق عل أوفً الحجاز ، 

الدرعٌة الذي قام  أمٌرمحمد بن سعود، بٌن عسكري  -قام حلف دٌنً و . سعود اإلمارة بعد وفاة أبٌه
محمد عبد الوهاب ودعوته  تزامنت والٌته مع ظهور الشٌخ ، والذي ة محمد عبد الوهاب ،بنصر

 ولئلطبلع/  هللا ولما مات قام بها ولده عبد العزٌز ثم عبد ، ته وهو من بنً حنٌفةونشر دعوالجدٌدة 
 ط بٌروت لناصر السعٌد ، 1ج  تارٌخ آل سعود: على معلومات عن نسب آل سعود فهناك مصادر عدة 

 الغدٌر ، الوهابٌة هذه هً ، هكذا رأٌت الوهابٌٌن للسٌد محسن األمٌن ط بٌروت ، كشف االرتٌاب
اإلسبلمٌة وغٌرها  الجاسوس البرٌطانً فً الببلد مذكرات مستر هنفر ، 207 - 66/  5ٌنً ج لؤلم

 . من عشرات المصادر

ٌكون  أنمشٌخة الدرعٌة محمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب  أمٌربٌن وقد تضمن االتفاق الثنائً 
آل سعود ، والزعامة الدٌنٌة  هناك تقاسم فً السلطتٌن الدٌنٌة والدنٌوٌة ، فتكون زعامة اإلمارة لورثة

لورثة محمد عبد الوهاب الذٌن أطلق علٌهم من بعد ذلك آل الشٌخ ، وسمٌت أرض نجد والحجاز وما 
، بتعاون ( السعودٌة ) حساء والقطٌف بـ أراضً جزٌرة العرب كحائل واألضم لها من بعد ذلك من 

 (الجنرال جون فٌلبً )  لعربٌة السعودٌةللمإسس الحقٌقً للملكة ا أوفدتبٌن برٌطانٌا التً وتظافر 
  .، وبٌن المإسس للملكة عبد العزٌز بن سعود من بعد ذلك ( الحاج عبد هللا فٌلبً ) و أ

الدرعٌة للثانً ودعوته الغرٌبة ، ونشرها  أمٌروهو  األولهذا اللقاء الغرٌب عن احتضان  أثمروقد 
نزلوا و،  هـ 1205مكة ابتداًء من سنة  أهلوا حارببعد ذلك بٌن بدو الحجاز بواسطة الحروب حٌث 

وكانوا .  وهدموا مسجد عبد هللا بن عباس أموالهمونهبوا  أهلهاوقتلوا  ، هـ 1217فً الطائف سنة 
،  هدم القَِبْب التً على قبور الصحابة واألولٌاءٌؤمرون كل من تبعهم بحلق رأسه رجاال ونساء ، ثم تم 

 . ا فٌها من نفائسنهبوا حجرة الرسول وأخذوا مو
عصر الدولة وقسمت العهود السعودٌة لثبلث عهود بعد االتفاق الثنائً ، فكان ما سمً اعتباطا ب

، فالدولة السعودٌة (م1891-1840)ثم الدولة السعودٌة الثانٌة ( م1818-1744)السعودٌة األولى 
غٌرة منسٌة فً مدٌنة من مدن كانت مجرد إمارة ص أن، وهً الدولة الحقٌقٌة التً نشؤت بعد  الحدٌثة

 .وهً الدرعٌة الحجاز العدٌدة 
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 :آٌدٌولوجٌة الفتح التً تؤسس بواسطتها النظام السعودي الحالً 
 

نشؤت حركة  وقد ترسخت آٌدٌولوجٌة الفتح فً العصر الحدٌث وفً بداٌة القرن الماضً ، فقد 
من نفس (  األولكانون ) ٌسمبر م بعد تؤسٌس أولى المستوطنات فً شهر د1912فً عام  اإلخوان

الكرٌم  وقد بدأت هذه الحركة تستلهم تعالٌم الشٌخ عبد. العام فً االرطاوٌة التابعة لقبٌلة مطٌر
كان المعلم األكبر للمرحوم فالح باشا السعدون شٌخ "المغربً الذي ٌقول عنه دٌكسون 

 بٌك السعدون ، وعندما ترك عبد اهٌمإبروأصبح بعد ذلك معلماً لمزعل باشا السعدون والد ..المنتفك 
نجد حٌث أظهر نفسه كمعلم ومصلح دٌنً فً مدٌنة  إلىالكرٌم خدمة مزعل باشا غادر العراق 

فً االرطاوٌة لتتحول الحقاً  اإلخوانونشطت حركة .  .."األرطاوٌة التً كانت وكراً صغٌراً للوهابٌة
وقد .  رٌتسلمها فٌصل الدوٌش زعٌم قبٌلة مط قوة عسكرٌة ضاربة تحت قٌادة المغربً أوالً ثم إلى

 .شنت الحركة غارات متبلحقة على المناطق المجاورة وكانت ترفض الخضوع ألٌة سلطة مركزٌة 
مخاوف عبد العزٌز بن سعود من قوة تعاظمها وانتشارها فً المنطقة كقوة سٌاسٌة  أثاروهذا مما 

بعد استٌبلئه على االحساء عام زٌرة العربٌة خاصة الج أراضمنافسة لنظامه الذي ٌفكر بإنشائه على 
، وكذلك تخوفه من الغارات  العسكرٌة والتفانً المفرط فً المعارك اإلخوانوما لحظه من قوة  1913

المتواصلة على حدود الدول المجاورة كالعراق والكوٌت وما ٌسببه ذلك من مشاكل مع الدولة الحاضنة 
اإلخوان ملٌاً فً منهج للتعامل مع  ففكر  .ه برٌطانٌا العظمى آنذاك له والتً شاركت فً ترسٌخ سلطت

القضاء علٌها رغم المجازفة غٌر المضمونة والتكالٌف الباهضة التً  أما: ٌن، وكان أمام خٌار
 إلىاحتوائها واستٌعابها واستخدامها كقوة عسكرٌة  وأما سٌتكبدها حال الفشل فً تحقٌق هدفه، 

 .جانبه

بغٌة تشتٌت القبائل وترحٌلها عن مناطق سكنها ونفوذها ، ( الهجر ) عبد العزٌز مصطلح  لذلك استنبط
الزراعة والفبلحة بهدف تفتٌت القبائل بواالشتغال  أخرى إلىمن منطقة  االنتقالو ،بواسطة تهجٌرها 

، وكان ذلك فً العام لتذوب وٌتشتت شملها أخرىعن بعضها وخلطها فً حواضر قبائل  وإبعادها
فتحت و اإلخوانوهً المعركة التً أبرزت حركة . م 1914جراب سنة، م ، وبعد معركة  1915
فً سبٌل وكان ذلك م 1916نداءه للقبائل عام  وأصدر. على تفانٌهم وتعاظم قوتهم  ابن سعود عٌون

تفادٌا لقوتها العسكرٌة  لمطامحه السٌاسٌة بعد زجها فً الهجر وإخضاعهااحتواء هذه الحركة 
" هجرة " مائة واثنتٌن وعشرٌن  العزٌز فً حٌاته ما ٌنوف عن عبد أقام )وٌقول عسال. خٌفة الم

 أنفسهموٌمٌزون  اإلخوانٌدعون " الهجر" وكانت كل هجرة منها لفخذ من قبٌلة وكان سكان هذه 
أمٌن م وغلوا فً الدٌن غلوا كبٌرا لذا قال عنه( .  بعصابة ٌلفونها على رإوسهم بدل العقال التقلٌدي

من كان خارجاً عن مذهبهم لٌس بمسلم فٌشٌرون  إنوهم فً غلوهم ٌعتقدون : "الرٌحانً بما نصه
سلم علٌهم  وإذا.السبلم علٌكم ٌاالخوان حٌا هللا المسلمٌن ..ذلك فً سبلمهم بعضهم على البعض إلى

 . " شٌعً فبل ٌردون السبلم أوسنً 

الجدٌدة  إٌدٌولوجٌتهكبٌرة ، والغلو المخٌف فً نشر وفكر ابن سعود باالستفادة من تلك القوة ال
، وتوسٌع رقعة حكمة والهٌمنة على مجمل الجزٌرة العربٌة بواسطة ( الفتح ) الممثلة فً مفهوم 

بشكل كبٌر فً جرهم لخوض حروب  اإلخوان أوساطوقد ساهمت التعبئة المذهبٌة فً .  اإلخوانجٌش 
حقٌق مقاصد ابن سعود وفً توسٌع رقعة سٌطرته وقد كانت شرسة وارتكاب مجازر دموٌة فً سبٌل ت

شهوة الغزو والقتل  إشباعفقد كان ،  كلما توسعت سٌادة ابن سعود بدون عدد ً تزداد والقتلى  معاركال
هبت " و .."أنا خٌال التوحٌد اخو من طاع هللا " مشتعبلً بالهوس الدٌنً الظاهر فً شعاراتهم مثل 

من عادى آل سعود ٌعادي هللا ، فخذ عدو "  متطرفة مثل مقولةو.." با غٌها  هبوب الجنة وٌن أنت ٌا
وشجعهم على التمادي فً اقتراف الجرائم  اإلخوانكل ذلك قوى من شوكة " .  هللا لعهد هللا واغدر به

مكة المكرمة والمدٌنة  إلى اإلخوانقد دخل العدٌدة فً حروبهم المتواصلة داخل الجزٌرة العربٌة ، و
جاءوا لتطهٌر المدٌنتٌن من البدع فؤزالوا المعالم التارٌخٌة وحطموا اآلثار  وإنهممنورة كفاتحٌن ال
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الدٌنٌة وهجموا على المسجد النبوي وقد جاء فً تقرٌر القنصلٌة األمرٌكٌة فً عدن بتارٌخ 
 . ( .أن ابن سعود أطلق النار على قبر النبً ) م17/8/1926

م ملكا على الجزٌرة العربٌة  1890خرج مع عائلته هاربا للكوٌت العام  الذيعبد العزٌز وعاد الطفل 
وتحولت مشٌخة القرٌة . عوضا عن المشٌخة الصغٌرة التً كان ٌحكمها أسبلفه فً الدرعٌة فً نجد 

 ( .المملكة العربٌة السعودٌة ) الصغٌرة إلى دولة اسمها 

 :ً إحٌاء الحركة الوهابٌة إلسناد النظام القبلً العائل

اإلدارٌة الحدٌثة ، بل كان ٌدٌرها  أسسهاالدولة على  إدارةلم ٌعرف عبد العزٌز بن سعود أي نوع من 
وفق عقلٌته البدوٌة العشائرٌة ، وحتى عندما استحدث نظام رئاسة الوزراء فً اخرٌات أٌام حٌاته لم 

ولم وال تقبل التطور الحدٌث ٌتم العمل به الن ذهنٌته هً نتاج مجتمع قبلً طائفً ال تقبل التغٌٌر ، 
ً آخر أٌامه وتحدٌداً فً فو. ثٌكن لٌفهم المتغٌرات أو ٌقبل آلٌة الحكم وإدارة الشعوب فً الزمن الحدٌ

لم ٌشرع بمزاولة ولكنه لوزراء لمجلس باستحداث ، أصدر الملك عبد العزٌز مرسوماً 1953أكتوبر 
م، فً الطائف، ونقل 1953نوفمبر  9عبد العزٌز فً توفً الملك نفسه حٌث أعماله إال بعد وفاة الملك 

أكد  م1953( نوفمبر)فً التاسع من و. ةجثمانه جواً إلى الرٌاض، حٌث دفن وفق التقالٌد الوهابٌ
العاهل الجدٌد سعود تعٌٌن شقٌقه فٌصل نائباً لرئٌس الوزراء ووزٌراً للخارجٌة، واحتفظ لنفسه 

 . الحكومةبرئاسة 

ولنداً وبلنا العندد اإلجمنالً  43العزٌز حٌنما توفً كان عدد األحٌاء منن أبنائنه  عبد أن) ٌقول الزركلً 
، وٌزٌند العندد علنى الثبلثمائنة إذا أضنفنا ذرٌنة فنرداً  160ـ عندا أبنناء بناتنه  ـألبنائه وأحفاده وحفٌداته 

لنذي تنوفً شناباً االبن الثانً لعبد العزٌنز بعند تركنً ام فكان 1902الملك سعود المولود عام أما . هبنات
وأم سعود من آل عرٌعر وهم شٌوخ بنو خالد، وقند توفٌنت عنام . 1919عام  باألنفلونزابسبب إصابته 

أما غرٌمه ، ولداً وهو عدد مقارب لعدد أخوته 40سعود وكان للملك . الملك ، أي بعد وفاة ابنها1969
مننهم للدراسنة فنً المندارس فلنم ٌكنن لنه غٌنر ثمانٌنة أوالد بعنث خمسنة ( 1906المولنود عنام )فٌصل 

( .ةوالجامعات األمرٌكٌة وواحداً إلى أوكسفورد وآخر إلى كلٌة ساندهٌرست العسكرٌة الملكٌة البرٌطانٌ
، وابرز أبنائه هما سعود الفٌصل وزٌر الخارجٌة السعودي ، وتركً الفٌصل مدٌر المخابرات السعودٌة 

 . ل فترة قصٌرة السابق والسفٌر السعودي لدى واشنطن المستقٌل قب

الحركنة الوهابٌنة التنً لفهنا النسنٌان لندعم توجهنه فنً تثبٌننت  إحٌناء األولنىوكاننت خطنوة عبند العزٌنز 
النذٌن كنانوا  اإلخنوانفكاننت حركنة وإعادة التحالف بٌن آل سنعود وآل الشنٌخ ، سلطتة القبلٌة الطائفٌة 

باسنم الحجناز وحائنل واالحسناء السند الحقٌقً لنه فنً توسنٌع رقعنة سنلطته والسنٌطرة علنى كنل نجند و
وبواسننطة جننٌش قبلننً مننإدلج مننن البنندو الرحننل وبنندون أي ( الفننتح ) النندفاع عننن النندٌن ووفننق نظرٌننة 

تكننالٌف تننذكر مسننتفٌدا مننن جهننل البنندو وقننوة الننروابط البدوٌننة فٌمننا بٌنننهم لنشننر فكننرة الوهابٌننة باسننم 
 .تصحٌح الدٌن 

( مننارس)فننً آذار ننندما تسنلم السننلطة مننن بعننده ، فوقند سننار ابنننه سننعود بننن عبند العزٌننز علننى خطنناه ع
أدلى سعود فً أول اجتماع لمجلس النوزراء ببٌاننه السٌاسنً األولنى بصنفته ملكناً، وقند أعلنن  م1954

إن هدفنه األول ) وقنال  ؛عن تمسكه بؤهداب الدٌن، وعزمه على مواصلة سٌاسة والنده وأسنالٌب حكمنه
ار الحكم السعودي فً تسلسل السنلطة واسنتبلم الحكنم منن وهكذا س( .  هو تثبٌت أصول الدٌن والشرع

 -فالمهم هو تثبٌت التحالف السٌاسنً . قبل أبناء عبد العزٌز فٌصل وخالد وفهد وعبد هللا الملك الحالً 
 .لدعم وجود الدولة القبلٌة بالفكر الدٌنً الوهابً  الدٌنً بٌن عائلتً آل سعود وآل الشٌخ 
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 :الجنرال جون فٌلبً / لسعودٌة الدور البرٌطانً فً صنع ا

تمردا خفٌا  رأت أنلطرد حلفائها الرئٌسٌٌن من منطقة الحجاز بعد  األنسباختارت برٌطانٌا الطرٌق 
العزٌز  عبد األمٌر نجد أمٌرهو  آخرمن قبل الشرٌف حسٌن ، فعمدت لمد ٌد العون لعدوه اللدود وعدو 

يد آل  إمارةبن متعب الرشٌد سادس حكام  ش العزٌز بن متعب الحكم دون معارضه  حٌث تولى عبد ر
و فً عام ، تمر فً ظروف صعبه بعد بدء ضعف حلفائهم العثمانٌن  أصبحترشٌد التً  آل أسرةمن 

العزٌز  عبد األمٌرم قتل  1906و فً عام . ود على الرٌاض ،  استولى عبد العزٌز بن سعم  1904
العرضة الحماسٌة بواسطة أعدائه ممن أرسل لقتله بتصوٌبه من  أدائهبن متعب الرشٌد لٌبل غٌلة أثناء 

 .من قبل الوهابٌٌن وراء أكوام الحطب 

انت جون فٌلبً ، هاري سم ، واسمه الكامل هو  1885وكان الدور لبرٌطانً من موالٌد سٌبلن العام 
بعد ذلك ، وهو ابن عم المارٌشال " الحاج عبد هللا "  أو، " هللا  أو الشٌخ عبد" جاك " المعروف بـ 
غٌر مجرى حٌاة فٌلبً  حدث ما 1917فً نوفمبر عام : ) وتقول الرواٌة التارٌخٌة أنه . مونتجمري 

سابق ، وكانت السلطات البرٌطانٌة قلقة العربٌة فً شهر ٌونٌو من العام ال كلها ، فقد اندلعت الثورة
 المنافسة القدٌمة القائمة بٌن شرٌف مكة ، وبٌن ابن سعود حاكم نجد ، وحاولت قدر جداً بسبب

نفس الوقت  اإلمكان منع تلك الخبلفات من أن تبدد جهد األشراف فً الحرب ضد األتراك ، وحاولت فً
وبٌن برٌطانٌا لمدة  أي اتصال رسمً بٌن ابن سعود لم ٌكن هناك. جلب حاكم نجد إلى جانب الحلفاء 

الوضع السٌاسً هناك ، وقد وصل  لبً األوامر للذهاب إلى نجد لمعرفةٌأكثر من سنتٌن ، فتلقى ف
فً الهند ، إذ كان ٌرتدي  لئلمبراطورٌةالتقلٌدٌة  لبً إلى العقٌر قرب البحرٌن فً أحسن المبلبسٌف

توقف له أثناء رحلته طالبه مضٌفوه بؤن ٌقلل من مظهره األوروبً  بنطلونا قصٌراً وقبعة ، وفً أول
المحلً لتسهٌل عملٌة تنقله فً تلك األرض التً ال ٌرحب أهلها بوجود نصرانً  الجلً ، بارتداء الزي

 عبد وبعد رحلة دامت سبعة أٌام على جمل ، وصل فٌلبً إلى الرٌاض ، وقابل هناك وألول مرة بٌنهم ،
الرٌاض مع جنوده  و عاش فً قصره المبنً من اللبن فً. الرحمن بن سعود  دالعزٌز بن عب

منطقة تمتد بٌن  بحملة عسكرٌة ضد ابن رشٌد الذي ٌحكموقد اقنع ابن سعود بؤن ٌقوم . ( .  وخدمه
جداً ، فقد كانت المساعدات  لقد كان ابن سعود فً موقف حرج. ساحات المعارك فً العراق وفلسطٌن 

لبً لم ٌجد صعوبة فً إقناع ابن سعود بالقٌام ٌف لهذا فإن،  تإلف نسبة كبٌرة من خزانته  البرٌطانٌة
 .  أوال، وطرد ابن رشٌد من الرٌاض  بالحملة العسكرٌة

شكسبٌر لتقدٌم المشورة لعبد العزٌز، باإلضافة إلى  الكابتنقبل جون فٌلبً  أرسلتوكانت برٌطانٌا قد 
عام " جراب"لكنه سقط صرٌعاً فً معركة .. القتال المدفعً نونتدرٌب القوات السعودٌة على ف

هذه الحادثة (.. الموحدٌن)ٌقاتل فً صفوف  "كافراً "الناس أن هناك  خاصة عندما علم.. م1915
 أو دخول خبراء أجانب إلى إرسالالبن سعود ولبرٌطانٌا، فطالب األول الثانً، بعدم  خلقت مؤزقاً حقٌقٌاً 

رجال الدٌن  أمام إحراجهة عدم رلوهابٌٌن، وتفهمت برٌطانٌا وضعٌة الملك وضرومنطقة نجد، معقل ا
والسٌاسٌة فً تلك  ضمن استراتٌجٌتها العسكرٌة( ابن سعود)وألهمٌة . وجٌش اإلخوان الوهابً
لٌبلزم الملك الوهابً، ولٌكون ( لبًٌف جون)أال وهو ( خبٌراً عسكرٌاً سٌاسٌاً )الفترة، أرسلت برٌطانٌا 

لبً ظل معزوالً عن المجتمع تقرٌباً، سنٌن طوٌلة، حتى ٌف ولكن. الٌقظة داخل القلعة الوهابٌة( نهاعٌ)
، لكً ٌتم تحركه بصورة علنٌة من دون  الظاهري فً أوائل الثبلثٌنات "إسبلمه" إشهاراضطر، إلى 

 .على تواجده بٌنهم  اإلخواناعتراض 
 أولهمدعاة مسلمٌن بصفة مستشارٌن البن سعود وكان  فؤرسلتثم غٌرت برٌطانٌا من تكتٌكاتها 

من  م كمستشار للملك عبد العزٌز فً العبلقات الخارجٌة1922فً  ( الشٌخ المصري حافظ وهبه بك)
الذي أنشؤ أول جهاز الٌهودي األصل  (ٌاسٌن ٌوسف)ثم السوري .  !!أجل الدفاع عن حٌاض اإلسبلم

 فوف القبائل وٌثٌر الببلبل واإلشاعات وٌنشر الشكوكأخذ ٌبث الجواسٌس والعٌون فً ص أمنً
ٌرة بواسطة دوره البولٌسً ز، وٌعتبر العامل الرئٌسً فً توطٌد سلطة آل سعود فً الج واألكاذٌب
 . الحدٌدي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
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 : اإلخوانالتنكٌل بصناع الدولة الجدٌدة من 

الشٌخ )ل الدوٌش ، وهو ٌتعاظم وخاصة حٌنما ظهرت قوة ومكانة قائدهم فٌص اإلخوانولما بدأ دور 
القرن التاسع  فٌصل بن سلطان بن الحمٌدي بن فٌصل بن وطبان الدوٌش ، أمٌر قبٌلة مطٌر أواخر

. (  الدوشان وبطن علِوى وٌنتمً الشٌخ فٌصل إلى قبٌلة المطٌر النجدٌة ، وهو من عشٌرة. عشر 
ابن سعود حتى ثار علٌه هو وقد كان فٌصل الدوٌش مٌاال للتسلط وبرز كقائد مٌدانً خطٌر اقلق 

وبٌن  اإلخوانوبدأ رحلة الصراع مع الحكم السعودي اثر اختبلف بٌن ومجموعة من رإساء العشائر ، 
، فقاد حركة األخوان مع الشٌخ  الخارجٌة والسٌاسة بالعقٌدةتتعلق  أمورحول عدة  العزٌز الملك عبد

ابن  ن بجاد رئٌس قبٌلة عتٌبة وثاروا علىبن حثلٌن رئٌس قبٌلة العجمان ، والشٌخ سلطان ب ضٌدان
 19فً ٌوم  سعود وعندما بدأ الصراع العسكري انهزم الدوٌش فً معركة السبلة قرب الزلفى وذلك

 .  م1931وقد مات الشٌخ فٌصل الدوٌش فً سجن الرٌاض سنة ،  م 1929/  هـ134شوال 

ترٌد منه أن ٌمحوا من أذهان بل ومن .. لبًٌف من اإلنكلٌز عبر مستر -لبً نفسه ٌطبقاً لشهادة فو
،  اإلخوان، وبالفعل تم له التخلص من مناوئٌه من  "هللا الجهاد فً سبٌل"صدور جٌش اإلخوان كلمة 

ولوال دور فٌصل  .بهم  واستخدم أٌضاً علماء ومشاٌخ ودعاة للتشهٌر ..قضى علٌهم قضاًء مبرماً و
لما استطاع عبد العزٌز بن سعود القضاء على حكومة الدوٌش وقبٌلة المطٌر العمود الفقري لئلخوان 

 .آل الرشٌد فً نجد وحائل  إمارة أوالشرٌف حسٌن فً الحجاز ، 
الحاضنة للسلطة  األمخطرا على الحكم السعودي الجدٌد بسبب من تذمر  اإلخوانوقد شكل تجاوز 

دابها آنذاك كالعراق والكوٌت تقع تحت انتلما حدث من تعدٌات على الدول التً  وهً برٌطانٌا السعودٌة
( العقٌر اتفاق )على المعاهدة التً جاءت كنتاج له  أطلقبرٌطانٌا لعقد مإتمر فً العقٌر  دعًمما 

لرسم الحدود بٌن كل من  مع العراق 1923مع الكوٌت ، و 1922فً العام  االتفاق حٌث تم توقٌع
هدد المندوب السامً البرٌطانً عبد قٌر اجتماع  العوخبلل اللقاء فً السعودٌة والكوٌت والعراق 

تمادى فً االعتداء على حدود البلدٌن  كما كان سابقا إذاالعزٌز بن سعود بان ٌرجعه الجئا فً الكوٌت 
 . حاضر ٌا ْمَحفوظ ْ : ، مما دعا عبد العزٌز الن ٌردد بخوف المذكورٌن 

 :الدٌن الجدٌد الذي صنع الدولة الجدٌدة 

ــ 10هـ الموافق 1351األول عام عود دولته الجدٌدة بالمرسوم الذي صدر فً انشؤ ابن س أنوبعد 
 اإلعبلنتم االتفاق على ائف بٌن ابن سعود وجمع من رجاله م اثر اجتماع الط1932سنة  أغسطس

 جمادى األول 21بتمبر ــ س 22فً ذلك مرسومه الثانً  أعقب، ثم  "المملكة العربٌة السعودٌة" عن
الحاكم المطلق فً  وأصبحهذه التسمٌة وأصبحت السلطة المركزٌة بٌد ابن سعود قرر فٌه  والذي

. الجزٌرة العربٌة بعد طرد الهاشمٌٌن واالستٌبلء على الحجاز مركز حكمهم ، وآل الرشٌد فً نجد 
، ومشروعه المتطرف الدٌنً الوهابً ، وعدل  اإلخوانابن سعود بالخطر القادم من وراء  أحسعندها 

 األمنلٌستخدمهم فً فرض ( المطاوعة ) ذلك  ألجلالسابق بالفتح لكً ٌستقر حكمه وشكل مشروعه 
بالمعروف والنهً عن المنكر  األمرعبر ضمهم داخل لجان وتم ذلك  .الداخلً وترسٌخ حكمه الجدٌد 

م وبذلك تمكن من 1930الداخلً فً مرسوم ملكً عام  األمنالخاضعة بدورها للمدٌرٌة العامة لقوى 
القرى والبوادي  إلىضبط سٌاسٌة تمتد  كؤداةوجٌه مهام المطاوعه وضبط حركتهم واستخدامهم ت

تبلٌا الدعوة الوهابٌة وتثبٌت دعائم السلطة السٌاسٌة الحدٌثة فً : واألرٌاف وتحقق هدفاً مزدوجاً 
اللطٌف  ن عبدالعزٌز ب بالمعروف والنهً عن المنكر على ٌد الشٌخ عبد األمروقد نشؤت هٌئة  . الببلد

فً نجد واالحساء وضمت الشٌخ  أخرىم بالرٌاض ثم توسعت لتشمل مناطق 1930آل الشٌخ عام 
اللطٌف آل الشٌخ،  الرحمن بن اسحق آل الشٌخ والشٌخ عبد عمر بن حسان آل الشٌخ والشٌخ عبد

فٌصل بن هد وولً العة لجان تابعة لنظام البن سعود وقد تولى حاكم الحجاز ئوانتظمت فً داخل الهٌ
عن  الهٌئة وهو بدوره كان مسإوالً أمام أبٌه الملك بن سعود إدارةالملك فٌما بعد ، والعزٌز  عبد

 . أعمالها
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طلق ، وكان مة الدولة الملكٌة ذات الحكم الموقد وظفت الدولة الدٌن بشخص الحركة الوهابٌة لخد
، وسٌفا مسلطا على الشعب  أعدائهاالدٌن دائما بموجب فتاوى شٌوخ آل الشٌخ عونا للدولة ضد كل 

ورقة من  إلىتحّول العلماء و. لقطع دابر أي تحرك جماهٌري مهما كانت بساطة مطالبه الشعبٌة  أٌضا
 فإلحاق. محددة أغراضاللعبة السٌاسٌة السعودٌة، جرى استعمالها فً مناسبات عدٌدة لخدمة  أوراق

فقد جرى .  اإلسبلمًالطابع  إلضفاءختم المشروعٌة العلماء بمإسسة الحكم أرٌد منه تحدٌداً توفٌر 
(. ، وقمع التمرداتاألجنبٌةواستقدام القوات  اإلعدامات)توظٌفهم فً تؤٌٌد قرارات الحكومة الداخلٌة 

من داخل ، أي عند انتفاضة الحرم المكً التً قام بها الثائر  1979ففً أحداث مكة فً دٌسمبر 
 32حصلت العائلة المالكة على أصوات ، ( جهٌمان العتٌبً ) وهابٌة على الحركة الالحركة الوهابٌة 

، ودخلت القوات الفرنسٌة واأللمانٌة مع رجال  من كبار العلماء الستخدام القوة ضد حركة جهٌمان
الحرم المكً الشرٌف وأغرقته بالمٌاه وسلطت التٌار الكهربائً (  CIA) إدارة المخابرات المركزٌة 

أن حركة العلماء  األمروفً واقع . اج الثائرٌن من مكامنهم داخل أروقة الحرم المكً فً المٌاه إلخر
فرض علٌهم  اإلطارجمدت عند حدود توفٌر الغطاء الدٌنً لممارسات السلطة، وكان قبول العلماء بهذا 

وهناك مثل جلً على .  الخضوع للعبة السٌاسٌة بكافة أشكالها، وان تطلب اتخاذ مواقف متناقضة
 األمرٌكٌةبجواز دخول القوات  أفتوااتخاذ جمهرة علماء السعودٌة لتلك المواقف المتناقضة أنهم 

تجوز : ) بموجب فتوى تقول  للسعودٌةً قضٌة تحرٌر الكوٌت ومعها كل قوات التحالف الدولً ف
دولً هً قوات بٌنما أفتوا بكون قوات التحالف ال،  (االستعانة بقوات الكافر الغٌر مسلم لقتال المسلم 

 إرسال، وحرضوا وال زالوا ٌحرضون على  محتلة عندما جاءت إلزاحة حكم البعث فً العراق
أي  –، وقالوا حٌنها  وضع العراقٌل فً سبٌل توحدهمالمتطوعٌن لقتل العراقٌٌن وتخرٌب مدنهم و

 كانت.. ٌج وحرب الخل .. حرب الخلٌج ، كان فٌها استعانة ، ال إعانة: )  -سنة تحرٌر الكوٌت 
ٌّنة كفر  وقد صدرت الفتاوى من عدد .. االستعانة فٌها ، بكافٍر على كافٍر ، هو صّدام من العلماء مب

ابتداء من سنة  األمرٌكٌةتعود العبلقات السعودٌة و !!!! .، بٌنما اعتبروه شهٌدا بعد إعدامه . ( .صّدام
 منح الملك األمرٌكٌٌن حق بناء 1943وفً سنة . بعثة دبلوماسٌة فً المملكة أنشئت حٌث 1940

، والتً للمملكة  قاعدة جوٌة كبٌرة فً الظهران واستعمالها لمدة ثبلث سنوات تعود بعد ذلك ملكٌتها
وفً الوقت نفسه بدأت بعثة ، هً وقاعدة الدمام فً المنطقة  األمرٌكٌةالزالت لآلن من اكبر القواعد 

تم عقد لقاء بٌن  1945شباط  15وفً .باألسلحة ٌدهعسكرٌة أمرٌكٌة بتدرٌب الجٌش السعودي وتزو
 امتٌازات التنقٌبومن قبلها منح عبد العزٌز بن سعود .  العزٌز الرئٌس األمرٌكً روزفلت والملك عبد

 135الملك المرسوم رقم  وفً تموز وقع. «ستاندرد أوٌل أوف أوف كالٌفورنٌا» شركة إلى عن النفط
 .ذكورة الم الشركة إلىمانحا االمتٌاز 

 :جامعة اإلمام محمد بن سعود نواة اإلرهاب فً العصر الحدٌث 

كمصننع لتخنرٌج الندعاة الوهنابٌٌن ،  األولنىمحمند بنن سنعود فنً السنعودٌة الننواة  اإلمنامتعتبر جامعة 
والذٌن ظهر منهم العدٌد من القٌادات المتطرفة من حركات التطنرف والتكفٌنر ، وخاصنة قٌنادات حركنة 

وضعت النواة األولى لتؤسٌس الجامعة مع إنشاء معهند وقد . ، وسندها حركة القاعدة  ابٌةاإلرهطالبان 
،  وأسندت مهمنة 1949الذي افتتحه  الملك عبد العزٌز آل سعود فً عام ( أي الدٌنً)الرٌاض العلمً 

افتتحننت كلٌننة   1952اإلشننراف علٌننه إلننى مفتننً المملكننة آنننذاك الشننٌخ محمنند بننن إبننراهٌم، وفننً عننام 
المعاهند العلمٌنة وكاننت منا ٌسنمى بالشرٌعة بالرٌاض، ثم بعدها بعام كلٌة اللغة العربٌة، وتتنابع افتتناح 

، تمنت الموافقنة 1973وفنً عنام  ".الرئاسة العامنة للكلٌنات والمعاهند العلمٌنة" منضوٌة تحت مسمى 
هد العلمٌنة والمعاهند على إنشاء جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة التً ضمت هذه الكلٌات والمعا

كلٌننة منهننا خمننس فننً الرٌنناض وسننت فننً كننل مننن مننناطق القصننٌم  11وٌوجنند بالجامعننة حالٌننا . العلٌننا
واألحسنناء والجنننوب والمدٌنننة المنننورة، ومعهنندان فننً الرٌنناض أحنندهما للقضنناء واآلخننر لتعلننٌم اللغننة 

لعلوم اإلسبلمٌة والعربٌة فً كل العربٌة لغٌر الناطقٌن بها، باإلضافة إلى ست معاهد فً الخارج لتعلٌم ا
من رأس الخٌمة ومورٌتانٌنا وجٌبنوتً وإندونٌسنٌا والوالٌنات المتحندة والٌابنان، وسنتون معهنداً علمٌناً 

نحنو هنذه الجامعنة التنً خرجنت العدٌند منن  األنظناروقند توجهنت . منتشرة فً مختلف مندن السنعودٌة 
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لتنظٌمنات اإلسنبلمٌة المسنلحة، قند منروا منن هنذه فإن العدٌد من قادة ا ، باإلرهابالمتهمٌن  األشخاص
الجامعة، أكان تنظٌم القاعدة أو التنظٌمنات األخنرى فنً أندونٌسنٌا والفلبٌنٌن إلنى بننغبلدٌش والشٌشنان 

 . 2001سبتمبر  11ن وخاصة بعد تفجٌرات نٌوٌورك وواشنطن فً  وكشمٌر وحتى الوالٌات المتحدة
منن منن قٌنادة القاعندة  و ٌعتبنرون  إرهابٌةثبلثة شخصٌات وكان على راس من خرجتهم هذه الجامعة 

 : ن للتنظٌم فً السعودٌة ، وهم كل من ٌالمنظر
ٌعتبر الزهرانً المنظر األول للتنظٌم فنً . فارس أحمد جمعان آل شوٌل الزهرانً، سعودي الجنسٌة  -

البكنالورٌوس فنً  ، حاصنل علنى شنهادة2004اعتقلتنه السنلطات فنً عنام . المملكة العربٌنة السنعودٌة
 .الشرٌعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة فً أبها

عٌسى سعد محمد بن عوشن سعودي الجنسٌة من مدٌنة الرٌناض وهنو المنظنر الشنرعً الثنانً بعند  -
وقند . عمل قاضٌاً بعدما تخرج من جامعة اإلمام محمند بنن سنعود اإلسنبلمٌة. فارس آل شوٌل الزهرانً

 .ً مواجهات مع قوات األمن السعودٌة قتل العوشن ف
تخنرج . عبد هللا محمد راشد الرشود، سعودي الجنسٌة، الثالث فً قائمة منظري القاعدة فنً المملكنة -

 .وعرف الرشود بتشدده وتزمته البالا . من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة
وطن وجناء فنً تقرٌنر نشنرته صنحٌفة  أن مراسنلها التقنى اثننٌن منن ( 2006مناٌو  30)السنعودٌة  ال

ردسننتان العننراق بننتهم اإلرهنناب، تبننٌن أن أحنندهما وهننو والسننعودٌٌن المعتقلننٌن فننً سننجن شننقبلوة بك
موالٌنند عننام )لح الرمٌننان، خننارج السننعودٌة عبنند هللا محمنند صننا 36علننى قائمننة الننـ 17المطلننوب رقننم 

 . فً مدٌنة برٌدة وهو طالب فً السنة األولى فً جامعة اإلمام محمد بن سعود فرع القصٌم (  1982

" ، بعنوان   2003عام  أصدرهأما الباحث الوهابً السعودي ناصر سعٌد الغامدي فقد قال فً كتاب 
رسالة دكتوراه ممنوحة له بامتٌاز مع وهو فً األصل  ،" االنحراف العقدي فً أدب الحداثة وفكرها

أن دعاة الحداثة وكتابها وشعرائها : )  درجة الشرف من جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرٌاض
 ( .ومفكرٌها فً العالم هم كفرة ٌجوز قتلهم 

الجامعات  أمهاتوال زالت هذه الجامعة تستقبل الطبلب من داخل السعودٌة وخارجها ، وتعتبر من 
والتً تعتمد فً نهجها التدرٌسً قٌم ومباديء ابن تٌمٌة  التً تضمنها كتابه فً السعودٌة  ٌةاإلسبلم

 .الملًء بالمغالطات والكذب والتدلٌس على الشرٌعة اإلسبلمٌة السمحاء ( ة منهاج السن) 

 :فً العصر الحدٌث خطورة الحركة الوهابٌة 

ا مخربا ، وساعدت كل تحركاتها وانتشارها على لعبت الحركة الوهابٌة دورا دٌنٌا واجتماعٌا وسٌاسٌ
رقعة واسعة من بلدان العالم وجود سند مادي وسٌاسً ممثل بوجود الدولة السعودٌة التً وفرت المال 

فً افغانستان ما بعد منتصف عقد السبعٌنٌات من القرن ( حركة طالبان ) والسبلح لنشوء نواة 
 الرأسمالًالحرب الباردة بٌن العالمٌن  أٌام( اعدة حركة الق) الماضً ، ومن ثم نشوء وتطور 

 أمدتحٌث وهما أمرٌكا والسعودٌة ، بالتعاون والتآزر بٌن قطبٌن أساسٌٌن فً العالم واالشتراكً ، 
بكل وسائل الحرب علٌه من سبلح  آنذاكطرف المعادلة المناوئ لعدوها الرئٌسً السوفٌٌت  أمرٌكا

مع فً الكوٌت   األمٌريداخل المستشفى  فً جدال حدٌث للكاتب –وعتاد ومدربٌن وقادة عسكرٌٌن 
فً الٌوم الثالث لتحرٌر الكوٌت الذي تحدث العربٌة  األمرٌكٌةالمركزٌة المخابرات  إدارةاحد رجال 

فً " المجاهدٌن"بؤنه تعلمها من  رجل المخابرات األمرٌكً واعترفوسؤله الكاتب أٌن تعلمها ؟ ، 
وقد تم . وبؤموال سعودٌة وخلٌجٌة  –حسب اعترافه " المجاهدٌن" ن تشكٌبلتأفغانستان ، وكان ضم

قادة كبار فً الوقت الحالً لحركات  أصبحواتدرٌب جٌل كامل من الشباب الوهابً المتطرف الذٌن 
والشٌشان فالبوسنة  أفغانستاناسبلموٌة متطرفة تشكل خطرا واقعٌا على األمن العالمً بدءا من 

ندا لتلك الحركات بعد  أصبحتحكومات الخلٌج وبعض الدول العربٌة  أنمن ذلك  خطرواأل. والهرسك 
ٌفدوا على دول  أنتلك الحركات  بؤفرادتطاردها مما حدا  وأخذتاستنفذت الغرض المنشود منها ،  أن

برمجة  إلعادةانتشارهم المخٌف فً دول العالم  وأدىهربا من حاضناتهم السابقة ،  وأمرٌكاالغرب 

http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-05-30/politics/politics12.htm
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، أو  باإلرهابوقٌام تحالفات عدٌدة خاصة مع بعض الدول المتهمة  إرهابٌةوتحركات شخصٌات  عمل
وأطراف رسمٌة داخل الشٌعٌة المتطرفة كحزب هللا  األطرافالفاشٌة كحزب البعث وبعض  األحزاب

فة ومع حركة حماس الفلسطٌنٌة على الطرف العربً ، وحركات دٌنٌة طائفٌة متطر السلطة اإلٌرانٌة ،
 . آسٌا ووسط فً كل من باكستان ودول شرق

وكان هناك عامبلن مهمان فً سرعة انتشار ظاهرة التطرف الدٌنً وبروز االسبلموٌٌن الجدد تمثل فً 
 وأفغانستانالفقر المدقع لجمهور كبٌر من المسلمٌن فً دول ٌمثل الفقر فٌها نسبة كبٌرة كالباكستان 

التكاثر االنشطاري  سببَ وَ  .َإضافة للركود االقتصادي العالمً  ، واألردنومصر وفلسطٌن واندنوسٌا 
غزوتً نٌوٌورك ) مشاكل ومآسً للبشرٌة كان من نتاجها  اإلرهابٌةلهذه الجماعات االسبلموٌة 

والحرب على  أفغانستانوما تبل بعد ذلك من حرب على طالبان فً  2001سبتمبر  11فً ( ومانهاتن 
. فً العالم  أخرىاق ، وبروز خطر الفكر الوهابً فً كبل البلدٌن وبلدان الفاشست البعثٌٌن فً العر

، وهم نتاج هم من اصل سعودي ( سبتمبر  11غزوتً ) من منفذي  إرهابٌا 19من  15 إنوقد ظهر 
( النمط الوهابً السعودي ) الذٌن بشروا بفكرهم المتطرف الجدٌد ( العرب  األفغان) ظاهرة ما سمً بـ 

حركة التارٌخ للوراء واسلمة  إلعادة، وهً حركة ( السلفٌة  اإلسبلمٌةالحكومة ) شر بـ ، والذي ٌب
لها وتفرقوا فً  اإلسبلمٌونالتً لم ٌتوصل حتى ( آٌة السٌف ) العالم المتحضر بموجب نظرٌة 

ً لكن هل هآٌة من آٌات سورة التوبة  إنهااتفقوا على  أنهمتحدٌدها ضمن آٌات القرآن الكرٌم ، ولو 
: هً آٌة أو ، - 5التوبة -.." فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم: "آٌة
ورسوله وال ٌدٌنون دٌن الحق  قاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال ٌحرمون ما حرم هللا"

: هً آٌة أو - 29: التوبة -" صاغرون من الذٌن أوتوا الكتاب حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم
انفروا خفافا وثقاال : "هً آٌة ، أو - 36 –التوبة " وقاتلوا المشركٌن كافة كما ٌقاتلونكم كافة"

 .  - 41 التوبة –" وجاهدوا بؤموالكم وأنفسكم فً سبٌل هللا

) نهج فً تحالف ضمن من كل ذلك هو تداخل الفكر االسبلموي بالفكر العروبً المتعصب  األخطرلكن 
من قبل العروبٌٌن المتاسلمٌن بؤن هناك صراع  واإلٌحاء، الذي ٌعقد بٌن األضداد ( راهٌة حلف الك

الوهابً الذي ال زالت تغذٌه وحلٌفه  الفكر السلفً حضارات بٌن الفكر القومً العروبً المتاسلم حدٌثا 
ة داعمة ال زالت هناك مإسسات سعودٌة رسمٌو .، وبٌن اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة  أموال السعودٌة

، وكذلك فً بعض الدول العربٌة حٌث ال زالت  ( دائرة مكة المكرمة لدعم المجاهدٌن) مثل  لئلرهاب
فٌزا فً  أومثل لٌبٌا تستحصل مبلا وقدره دٌنار لٌبً ضمن رسوم كل معاملة  لئلرهابدولة داعمة 

الذٌن والخلٌجٌٌن ، و فتاوى رجال الدٌن الوهابً السعودٌٌن ( رسم الجهاد ) سفاراتها بعنوان 
لهو ضدها ( الجهاد ) فً بلدانهم وٌحرمونها على غٌرهم وٌطالبون بـ  األجنبٌةٌجٌزون تواجد القوات 

وغٌرهم من  ، العودةسفر الحوالً وسلمان والشٌخ القرضاوي  أمثالمثال غرٌب للتناقض الفكري ، 
 ( .الصفوٌٌن ) للشٌعة ووصمهم بـ التكفٌرٌة بدعاواهم وفتاواهم  لئلرهابشٌوخ الوهابٌة المساندٌن 

 الرٌاض بعد تفجٌرات واإلرهابكتب احد الصحفٌٌن المصرٌٌن دراسة عن االرتباط بٌن الوهابٌة وقد 
روز الٌوسف المصرٌة  وائل االبرشً مساعد رئٌس تحرٌر مجلةالصحفً هو وم 12/5/2003فً 

 احد شٌوخ الوهابٌة) بؤن  أٌضاً  اإلرهابٌةالمستقلة وهو خبٌر فً الحركات السنٌة  األسبوعٌة
فهً . لغة الكفار أنها" وعدم دراستها حٌث قال  اإلنكلٌزٌةالسعودٌٌن حذر الشباب بعدم التحدث باللغة 

وٌضٌف كاتب . " (الشٌطان أنها لغة ..الشٌطان" إبلٌسالمشتقة من كلمة  Please تحتوي على كلمة
كل الوهابٌٌن، ولكنً أجٌب بؤن  الشٌخ ال ٌمثل ٌؤتً وٌقول بؤن هذا أنبمقدور أي شخص ) المقال 

والفلسفة والرسم، ثم ما هو  واإلنكلٌزٌةالجغرافٌة  اغلب شٌوخ الوهابٌة قد حرموا فً الماضً دراسة
تمنع و" ( . ال ٌدور األرضبؤن كوكب : " وفتوى الشٌخ ابن باز  الفرق بٌن ما قاله هذا الشٌخ

دٌن هللا وقد حّرم ابن  وتحّرم الدٌمقراطٌة وتعتبرها دٌنا مقابلالوهابٌة المرأة من العمل والسٌاقة 
وبهذا تحولت .  األوربٌةالمبلبس  عثٌمٌن التدخٌن والصبلة خلف احد المدخنٌن وحلق اللحٌة ولبس
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للمجتمع ( تدمٌرٌة) نشوءها إلى حركة أولوعند  األمرفً باديء ( تكفٌر ) الحركة الوهابٌة من حركة 
 .اس به للوراء فً ردة غٌر حضارٌة للبشرٌة التً تسمو إلى التحضر والرقً المتحضر واالنتك

 :الحل 

 2001سبتمبر  أحداثالحركة الوهابٌة وكل الحركات االسبلموٌة المتطرفة بانتكاسة كبٌرة بعد  أصٌبت
للظهور بقوة  ، وجرت مبلحقة عالمٌة لجمٌع المشكوك بهم من قادتها وناشطٌها ، لكنها عادت

كبٌر من دول وحركات  وإسنادبعد سقوط النظام الدكتاتوري الفاشً فً بغداد وبدعم  وشراسة
، وبغرض أمرٌكً بحت العراقٌة  لؤلراضًالمحتلٌن  األمرٌكانودولٌة بحجة محاربة  إقلٌمٌةومنظمات 

 العراقٌة الساحة البدٌلة األرض أصبحتهو لتجمٌع قوى اإلرهاب وقتالها على األرض البدٌلة ، وبذا 
وحدث تزاوج روحً وفكري ومعنوي . التً نفذت فٌها أمرٌكا نظرٌتها الفاشلة فً مكافحة اإلرهاب 

بلموٌة المتطرفة فً المنطقة والعالم اشً والحركة الوهابٌة والقوى االسبٌن كل من حزب البعث الف
، مضافا لبعثٌٌن غذتها ملٌارات الدوالرات المنهوبة من خزٌنة الدولة العراقٌة والتً الزالت بحوزة ا

تعمل من مختلف  اإلسبلمٌةومإسسات دولٌة وهٌئات لئلغاثة لها تبرعات جماعات وحركات خلٌجٌة 
وكل القوى المعادٌة للتوجه الدٌمقراطً فً العراق ، وبوجود  دول العالم بحجة إغاثة المسلمٌن ،

فقدوا امتٌازا تهم السابقة  حواضن لحماٌة اإلرهابٌٌن المتسللٌن لؤلراضً العراقٌة من البعثٌٌن ممن
وما لم ٌجري مسح . أٌام نظامهم الفاشً فً عدٌد من المدن الشمالٌة الغربٌة والغربٌة فً العراق 

شامل وبقوة عسكرٌة هائلة لكل المدن العراقٌة المشبوهة لتنظٌفها من البإر السرطانٌة الممثلة فً 
، مع الدول اإلقلٌمٌة ورصد تام للحدود العراقٌة وهابً ، وبتعاون أمنً من  –التحالف الشرٌر البعثو 

التً تجري  األموالفً العالم ومراقبة عملٌات غسٌل  اإلرهابالتً تدعم  األموالمبلحقة حقٌقٌة لكل 
، وإصدار قرار من األمم المتحدة باعتبار الفكر الوهابً والفكر  بصورة منتظمة وخاصة فً دول الغرب

، وأال فسٌعم ببلء اإلرهاب  حقة ومعاقبة كل المروجٌن والداعٌن لهما البعثً فكرٌن فاشٌٌن ٌجب مبل
وهابً أرجاء المعمورة وسٌصٌب شراره كل مدن العالم المتحضر بعد عملٌة  –المطعم بالفكر البعثو 

إعادة تصدٌر اإلرهاب واإلرهابٌٌن الذٌن تدربوا على الساحة العراقٌة ، وأصبحوا وقودا للعملٌات 
فحل القضٌة العراقٌة بتظافر كل دول العالم من اجل واد اإلرهاب المتفشً فٌه هو  .لقادمة اإلرهابٌة ا

 .العبلج الناجع إلٌقاف عملٌة امتداد اإلرهاب لبقٌة دول المنطقة والعالم 
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