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خيار  بباربو بددادل الةالاة     ف الذي ضرب العاال  ياا الوانوال ا    بعد موجة ااٍلرهاب العني

الوافيية  الوياسية باالستراديجية الغربية، عن " العديد من الدبائر، يا ، كثر الةديثالداعشية

لفتطاارا الاادينا   رئيوااًا ، مصاادرًاعولية" أب الوهابيااة ماان كيااث كوي ااا، يااا د اادير هاا ال     الواا

 الدوفح.

 ويستند هذا التصور لخلفيات خمس:

 بدعصاااً  ًاكثار الد ارباال ايغ قا   أ: يرى ه ال  أن الوهابية أب الوفيية الوعولية قدمت باًلأ

 . فا بالتعدلية اليكرية بالدذهاية، بريض ا التأبيل العيا االس م

صاف ا يععاة دتاناش يشار م ااييي الادين باالعنف بالةارب مان          أ: َياَربنن أن الوهابياة ياا    ثاييًا

 .  بالطاعة بوسائل االكراه بال و ليرض الع يد منطفق ي د ا لفج ال الذي دراه باجاًا

ن أ، باعتاااار وكااد  العضااوية بااين الاادين بالوياسااة لوهابيااة قاماات عفااش ال: َيااَربنن أن اثالثااًا

جاال دواامير م اادرال الدبلااة   أالتجربااة الوااعولية هااا يااا ا صاال ادةااال الشااي  بالةاااك  ماان       

عفااش   بإمكاياد ااا لياارض الاادين بإقامتااح خااارل مةاادلال الشاارعية الوياسااية الةديثااة ال ائدااة         

 .التوايق بالتعاقب االجتداعا

ع ميااة إدبن أن الوهابيااة أب الواافيية الوااعولية قائدااة عفااش ةاااكة م سوااية ب     : يجاارابعااًا

يار  ، بقد أصاةت مويطر  عفش جاياب كا لنشر مذها ا الدتشدل خارل كدبلهابدربوية باسعة 

بل ا جناياة  س ما لاخل العال  االس ما بيا أبساا  الجالياال الدوافدة ياا الاد     من العدل اإل

 .ببصية خاصة يا الغرب

: دظ ر الجداعال الج الية الدتطرية التا است ديت أمن العال  منذ دنظي  ال اعاد   خاموًا

ه كال هاذ   اا الع دياة. ب  يت اا  بتنظاي  لاعان أن الوافيية هاا مرجعيت     إمربرًا بالدبلة الطالاايية ب

بيارض   : ع ياد  الاوال  بالاارا  بج اال الاديي لتغييار الدنكار       التنظيدال د اوم عفاش ماادئين هداا    

 .امة لبلة الدينالدعربا بإق
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 :ع ماثة يا المطاب الدعريا باإلهذه المفييال المدي دنشأ ضدن موتويال ث 

كااادا  فيااال الظاااواهر با  مواااتوى الماااارا  بالدمتصاااين الاااذين يواااتنجد ب ااا  ياااا دة    -

بطري اة  ، به  يا غالا   يرجعون لنصاو  بإستشا الال ياا غالا اا منتععاة      الدوتجد 

ابى بعا   ( بيتا ديدية بمةدد بن عاد الوهااب خصوصااً  ابن متعوية من أئدة الوفيية )

 .ي  ا  الوفيية الدعاصرين

ع مياااين مااان كتااااب ا عداااد  بالتة ي اااال الصاااةيية بالتفيعيويياااة مواااتوى الدعف اااين اإل -

  ضااي ة مةاادبل  الااذين هاا  يااا مجدف اا  ماان ضااعيا  التكااوين يااا اإلساا ميال بمعااريت  

 ظواهر التطّرا بالتشدل. ، بيكتيون بالتركيع عفشبا لبيال الوفيية

موااتوى الياااعفين الوياساايين ماان التشااكي ل اليدينيااة العنصاارية باليوااارية الراليكاليااة     -

يية باالساااارائيفية التااااا دتمااااذ ماااان "المطاااار بالفوبيااااال ال رياااااة ماااان الاااادبائر الصاااا يو

 لفندوذل الغربا. جديدًا استراديجيًا " دةديًااالس ما

ظر  الوائد  كول الوفيية الوعولية ، يتعاين التيكيار ياا    بلدواج ة هذه التشوهال يا الن

 م اربة استراديجية ث ثية ا بعال :

 

مااا  د ااوم عفااش دصااةيح الدعفومااال بالصااور الدغفوفااة عاان الواافيية الوااعولية بخصوصاااً   

مي اوم  ، باإلقصاا  بالعناف  تكييار ياا ع قتاح    ، مي اوم ال بث ثة أمور: ع يد  الوال  بالاارا   يتعفق

 الع قة بين الدين بالدبلة.

( يتعين ياع  الشاةنة الدتطرياة التاا منةت اا      ي الوال  بالارا أ) ،بليامصو  الدي وم ا 

 .لفنصو  الدرجعية يا اليكر الوفياالدجدوعال الدتشدل  ل ذا الدادأ بالرجو  

بغياره مان أئداة الوافيية      ماام ابان ديدياة    وم التكيير يتعين إباراو يصاو  اإل  ببمصو  مي

، بلياي كال االلتااساال التاا دوجاد ياا       ضاةة ياا ريا  التكييار بالتةاذير مناح      يا دعايراد ا الوا

لش الادين كطفاار جاامي  هال     إ، بالنظر التدييع بين ال ول بال ائل بحبع  النصو  من منظور 

ي ااام ظنيااة ال ابفااة إلرا  الدكيياار بالتااأبي ل االجت اليااة با  ال افااة عفااش اخاات ا فااوائي   لبن  

يواايية التاا دةكد اا    ا الطايعا يا الادين بالع قاال اإل  خت متااينة. كدا يتعين التدييع بين اال

 .ين الوفدا بالتعابن يا الدعربااعتاارال التعا

ييتعااين إبااراو الياارف بااين يكاار  اإلمامااة الشاارعية التااا د ااوم    أمااا بمصااو  الدبلااة بالاادين

تااا دتاناهاااا كركاااال  ا ي اف ااا مااان الدبلاااة ا يديولوجيااة الدينياااة ال  عفي ااا الدبلاااة الوااعولية بمااا  
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، بهااا ا ساااذ الااذي ياإلمامااة الشاارعية دواتند لدرجعيااة االساا م يااا التشاري   .التطاّرا الاادينا 

ماان  قاماات عفيااح الدبلااة الوااعولية التااا داناات معااايير الدوافنااة بااداللت ا الةديثااة بدااا د تضاايح     

كدا هو ةان كركاال التطاّرا   ك وف بباجاال بعدالة اجتداعية لبن أللجة الدين أب دوييوح 

 .الدينا

 :يجية أربعة أموربيوتطيي أن يتصور أن من الدمرجال الددكنة ل ذه الد اربة االستراد

بضااي سفواافة ماان الكتااب الداوااطة الواا فة بالعربيااة بالفغااال العالديااة االساسااية ، ماان      -

فااة الارأي العاام الث اايا     دا  منيتةين عفش اليكر العالدا ، بقالرين عفاش مما ايتال عف

  .ا جناا

دصااادي  برياااامر مواااتدر مااان الف اااا ال بالنااادبال اليكرياااة التاااا د ااادا إلاااش دصاااةيح         -

التصورال الدغفوفة ، يةضرها كاار الدمتصين الغربيين يا الدراسال االسا مية ، ب  

 ة عن   يا الجامعال بمراكع الاةو  بالدراسال .من ث  إيشا  قاعد  بيايال ةامف

التاا دانظ  كاول     رصد بمتابعاة االعداال اليكرياة بالدشااريي الاةثياة بالنادبال العفدياة         -

الواافيية الوااعولية بالوهابيااة .ببالتااالا الدشاااركة يي ااا ب اادا اإلساا ام يااا دصااةيح        

 موارها

دينا باليكاري كاول موضاو     دكوين باكثين سعوليين جاالين بمتدياعين ياا الةاوار الا      - 

 الوفيية يا يدوذج ا الوعولي ،

إيشا  مراكع لفدراسال بالاةو  الدمتصاة ياا هاذا الشاأن ياا الجامعاال بالد سواال         -

  العفدية بالتربوية الوعولية .. با جناية كفدا أمكن ذلك .

الدياهي  الدغفوفة عن الوافيية ياا   د وم هذه الد اربة عفش العدل الجال من أجل دصةيح 

الدناهر التعفيدية يا موتوى مراكل الدراسة يا التعفي  العام بالعاالا ، باالهتداام باالداتعثين    

 يا المارل الذين يكويون عرضة لفمطاب التةريضا ضد الندوذل الوفيا الوعولي .

 :لفوفيية الوعوليةلدكاسب الكاير  ، يتعين دوجيح النظر الش ث ثة من ايا هذا الااب

يععت ا الع  يية التا بارول ياا مةاربت اا لفمراياال با ساافير بابجاح الوافوئ الاادائا          -

التااا كاياات سااائد  يااا مجتدااي الجعياار  العربيااة ، مدااا يدكاان الانااا  عفيااح يااا دوفيااد           

المطاب الع  يا الدينا يا الدناهر التربوية بيق ا ساليب الةديثة لبن المربل عفاش  

 . الدذهب بم ومادح الع دية باليكرية أصول 
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باادا  يااا  بالدايعااة ل ااي  االجت ااال باإل   يععت ااا اإلصاا كية الدةاربااة لفجدااول الدااذهاا     -

التأبياال بتةرياار ةاارب  النظاار بالتطايااق يااا التعاماال الدااةاار مااي النصااو  الدينيااة           

بياجعاة  بمرجعية الوفف، بدا يةتال لتطوير يا أسااليب اإلخارال الترباوي بفغاة جذاباة      

لوافيية  دوت طب الجيل الجديد الدتأثر بالد اربال بالتصورال ا جناياة الواائد  كاول ا   

 .الجامد  الدغف ة

يععت ا التةديثية الانا   التا مكنت من ايشاا  اها  دجرباة سياساية ايدماجياة ياا العاال          -

كن العربااا بتوكيااد منااافق ةاسااعة يااا الجعياار  العربيااة بالمفااير بدااأمين برعايااة ا مااا    

االساا مية الد دسااة يااا افااار لبلااة قويااة يجةاات يااا دةااديث الدجتدااي بإيتااال هياكاال       

الارياااة ببيربقرافياااة معاصااار  ياعفاااة ضااادن منظاااور الشااارعية الدينياااة التاااا هاااا عداااال  

 .افنة باساذ اردكاو الوال  لفدبلةالدو

أن كيااد عفااش هااذه الدكاسااب الث ثااة يواادح لفطالااب الدااتعطن ل ااي  العصاار بايكاااره  أإن الت

يدرئ دناسب بايوجام المط الوفيا الةديث مي متطفااال الدركفاة بايااف اإلصا ل بالتةاديث      

 التا دوير يي ا الدبلة كاليا .

التوج اال ياا سياساال دربوياة     بمن هنا أهدية ايشا  خفية دربوية دعدل عفاش بفاور  هاذه    

 ، من خ ل الدناهر بالكتب الددرسية بماالرال التدريب الدوتدر .عدفية

 

ن خا ل إباراو ث ثاة    د وم عفش دصةيح الصور  الندطية الوائد  كول الوفيية الوعولية م

 :أيكار مةورية

ويااة يااا  لاايي لفوااعولية ايااديولوجيا كاكدااة دواادش الوهابيااة عفااش عكااي العاااار  الدأل        -

االسا م ع ياد     ( بال إن مرجعياة الدبلاة هاا    المطاب االع ما الغربا )الددفكة الوهابياة 

بةريعة بليي يو ا ايديولوجيا اب منظومة مذهاية ضي ة . بكداا هاو كاال كال الادبل      

االساا مية يااطن لفدبلااة مااذهب إيتااا  هااو الدااذهب الةنافااا بياات  الرجااو  لكاال الدااذاهب   

االساا مية االخاارى باالسااتهناذ ب ااا يااا التشااريعال بالاانظ  . كدااا ان الوااعولية ليواات  

وجيا عفش غرار ا يظدة ا يديولوجياة الدعربياة بمكادا اا لفادعو      لبلة مصدر  لإليديول

 باإلرةال دعتدد ثوابت الدين بمرجعيادح العامة الجامعة لفدوفدين .
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مار بعادم كدال    الدعتدد لدى أئدة الوفيية قديدا بكديثا هو ياذ اليتنة بفاعة بلاا اال  -

كا   الةديثاة الركاون لشارعية الة   ، بيعناا هاذا الداادأ ياا الديااهي       الويف لتغيير الةكا  

، عفااش خاا ا التنظيدااال الدتطريااة التااا دتانااش العنااف   باالياادمال يااا الع ااد االجتداااعا 

 باالرهاب باس  ا يكار الوفيية التا ال صفة ل ا ب ا.

بقياات الوااعولية ب ااو  لبمااا ضااد كاال االيةرايااال التااا دظ اار لاادى بعاا  التنظيدااال          -

بادبر   عادالععيع بإلاش الياوم ، بهاا ماادعال دضاطفي      الوفيية الدتطرية منذ ع د الدفك 

مةااوري يااا مةاربااة هااذه التنظيدااال التااا داادعا االسااتنال لفواافيية بيااا م دمااة هااذه       

مان اكثار الادبل عرضاة لدوجاة ااٍلرهااب        التنظيدال ال اعد  بلاعن، كدا أن الوعولية 

  الصالر عن هذه الدجدوعال الدتطرية.
 

 يمية ممرتزاات ررمعة :ويتعين تطوير استراتيجية إعال

  بدن يت ا من كل ةوائب التطّرا االع م الدينا الدةفا  ضاط برامر  -

د اادي  الععامااال العفديااة بالدينيااة الداا ثر  ال ااالر  عفااش إبااراو صااور  صااةيةة بجذابااة     -

 لفوفيية الوعولية .

يكاار بمااال    إعدال برامر بمنتجال إع مية بالعربية بالفغال العالدية االساسية دشرل أ -

 الوفيية الدعتدلة بدديع بين ا بالوفييال العنيية الدتطرية .

ها بايتظااام ، بدصااةيح مااا ياارل اإلسا ام الياعاال يااا الااارامر اإلع ميااة ا جنايااة ، برصااد  -

 ، بالدشاركة اإليجابية يي ا.يي ا

عان   ديعيل لبر الدفة يال الث ايية باإلع مية يا المارل بداا بضادن دصاةيح الصاور      - 

 الوفيية الوعولية .

دنظاااي  وياااارال بل اااا ال لكااااار االع مياااين مااان الماااارل ، ييجاااري العدااال جاااديا عفاااش      -

وعا عفااش اساات طاب الوجااوه اإلع ميااة ا جنايااة الداا ثر  ، بدااا يكياال اف ع ااا الدوضاا      

 .الةالة الدينية الوعولية

موضااوعا م ف ااا  ل ااد اضااةش الااربط بااين منطف ااال اإلرهاااب اليكريااة بالواافيية الوااعولية        

لفجديي بصيتح عاها ث ي  عفش صور  الددفكة يا العاال  ، بهاو لا  يجاد كتاش ا ن ماا يواتةق        

من االهتدام لتجفية الة ي ة بإظ ار الواقي الصةيح لفوعولية بسفييت ا التا دتعرض لكثير مان  

 لةيف بالسيدا يا موضو  اإلرهاب.ا


