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 داعش ليست فقط إرهابا وعنفًا: إنها أيضًا رؤية للعالم

 مداخلة مقدمة في ندوة "تصحيح النظرة إلى الوهابية من حيث عالقتها باإلرهاب"

 عبدالسالم الوايل

 

تتعرض المملكة، كما هو معروف، لهجمات إعالمية و فكريةة و ييايةية يريةرس ب ة       
ظةاهرس ارههةابو و     وبةين الربط بين تعاليم الشيخ محمد بن ع دالوهاب و يّره العقدي 

بعكس ما يح  أن يذه  إليه كثيرون بتقديم عرائض دحةض لهةذا الةربط، فةأرى أه  أن     
أفضل يدمة تقدم للوطن هو تقةديم فهةم لهةذل الةدعاوي، علةا مةاكا ترتكةو و ما،ةواهدها،         
من أجل تصحيح مودوج، ق م منه يةذه  لتوعيةة الرةاهج و ق ةم منةه ينت ةه لمةا يتوجة          

لقرع أي صلة، غير م ا،ةرس ط عةا، بةين كيارنةا الةوطنى و بةين هةذل ال ةاهرس         علينا عمله 
التى تتهدد العالم و تثير فيه أ،رس الردود و أفضعهاو و مةن أجةل تقةديم مويةد مةن ال هةم       
لماهية هذا الةربط و مقوماتةه، يةزهكو مةدايلتى هةذل   علةا العالقةة بةين رصةو  لهةذا           

ههابيةو بل علا العالقة بين تن يم معين للمجتمع الرط العقدي أو كاك و بين ال اهرس ار
و بةةين ال ةةاهرس ارههابيةةةو و   ي يةة  عةةن بالنةةا أن ال ةةرب   ي قةةه كثيةةرا  فةةى التعةةاليم       
ال قهية و العقدية و   يزبه لها كثيرا و كل مايقو  علا ادهاكةه هةو عقةل المتشةابهات كمةا      

 يراها فى ال اهر و مقاهرة أيالي  الحياسو

  
مالح ة جديرس با هتمام تتمثل بزن الربط بةين المملكةة و بةين ال ةاهرس ارههابيةة        ثمة 

يقةةوم، فةةى جار ةةه اأكثةةر تةةزثيرا ، علةةا ا دعةةاجات الجوفةةاج بوجةةود عالقةةة بةةين حكومةةة        
المملكة و ال اهرس ارههابيةو بل إن هذا النوع من الربط هو اأقل تزثيرا  و ضرها  علةا  

ه و بالتالى لعدم هواجةه بةين كةل مةن الةدوائر ال حثيةة الرصةينة و        المملكة، لوضوح تهافت
صناع ال يايةو فالمملكة، ياصة فى الم ةتويين ال يايةى و اأمنةى، مةن أكثةر الالع ةين       
مشاهكة فى مكافحة ال اهرس ارههابية، كما هو معروفو و كما هو معروف أيضا ، فأن 

ق إمةةا دوائةةر إيةةالمية، بةةدافع مةةن  هةةذا النةةوع المتهافةةل مةةن الةةربط يةةتم أصةةال  عةةن طريةة   
الصراع ال يايى المحتدم مع ايران، أو عن طريق دوائةر و جهةات موغلةة فةى تررفهةا      
اليمينةةةى فةةةى ال ةةةرب، كمةةةا تت ةةةد  فةةةى الجهةةةات العاملةةةة علةةةا ارتةةةاج و ادامةةةة ظةةةاهرس      
"اريةةالم وبيا"و إرمةةا يقةةوم، أي الةةربط اأكثةةر تةةزثيرا  و ارتشةةاها  هةةذل اأيةةام، علةةا هصةةد   

لمشتركات و المتشابهات فى ما أيميه بـ"هؤية العالم" بين كل من أيلوب حياس المجتمع ا
ال عودي و تعاليمه الدينية من راحية و بين أيلوب الحياس المشتها و المؤمةل للجماعةات   

 ارههابية و هؤيتها للن ام التعليمى من راحية أير و

قةةة بةةين ارههةةاب و اأيةةديولوجيا الن ةةرس التةةى تةةربط الوهابيةةة بارههةةاب   تحصةةر العال
بتعليمات رصوصية م ا،رسو بل تنرلق مةن أيمةان أن هؤيةة مةا للعةالم ت ضةى فةى النهايةة         
إلا ت ويغ العنف و توليدلو تت د  هذا الرؤية فى مواقف عقدية و فقهيةة بعيةدس كةل ال عةد     

مةع و  عن ارههاب، كةالموقف مةن أصةحاب الةديارات اأيةر  و مكارةة المةرأس فةى المجت        
بعض ال ةواهر ال ةلوكية فةى المجتمةع مثلمةا تت ةد  فةى ارههةاب يةواج ب ةواجو ق ةل أن            
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أيرد ،واهد علا هذا الربط، لةنالح،، ومةن أجةل التةزطير الن ةري، أن هةذا الةربط يجةد         
مصاديقه فى مالح ة تالزم ت ير يراب جهادي إههةابى فةى كةل مةن العنةف و القضةايا       

ر فرغلةةى، و هةةو الجهةةادي ال ةةابق التةةابع لتن ةةيم      أعةةالل يةةواج ب ةةواجو إك يالحةة، مةةاه    
عامةا  و ،ةهد مرحلةة     13الجماعة اريالمية المصري و الذي قضا فى يةجون م ةاهك   

ت ير يراب ،يوخ الجماعة رحو العنةف وارههةاب و تةراجعهم عنةه، يالحة، أن تراجةع       
بةالعنفو   ،يوخ الجماعة عن العنف كان مقتررا  بت يرات فى يرابهم  عالقة لها م ا،رس

التراجع هناك لم ي دأ بالعنفو بل بدأ بم زلة عقائدية   عالقة م ا،رس لهةا بةالعنفو يقةو     
فرغلى أن التحريم أيقط بداية عن المشى فى جنةازس الم ةيحى وعيادتةه فةى مرضةهو ثةم       
أيقط التحريم عن تهنئة الم يحيين بزعيادهمو  حقا ، تراجةع ،ةيوخ الجماعةة عةن العنةف      

حالةة ،ةيوخ الجماعةة     و عنةدما تراجعةوا، أبةاحوا المويةيقا، يقةو  فرغلةىو      و ارههةابو  
اريةةالمية و تراجعاتهةةا توضةةح أن الررةةاب العقةةديمال قهى المتشةةدد، الةةذي يحةةر م تهنئةةة   
غيةةر الم ةةلمين بزعيةةادهم كمةةا يحةةّرم المويةةيقا وال نةةاج، مؤهةةل أن ينةةت  كهنيةةات تتشةةدد 

ف ضدلو فى المقابل، حين ي ةدأ هةذا الررةاب    تجال المرالف لدهجة تصل إلا تشريع العن
بالتراجع عن ايت ةها  التك يةر وتشةريع العنةف فةأن ت ةامحه يرةا  قضةايا   عالقةة لهةا           
م ا،رس بال عد ال يايىو التشةدد، وكةذا الت ةامح، يرةا  الهامشةى مثلمةا يرةا  الجةوهريو         

صةل الةودي مةع    رقل الموييقا من يارةة الحةرام إلةا يارةة الحةال  يتجةاوه مةع رقةل التوا        
الم يحى من يارة الحرام إلا يارة الحةال  وكةل كلةت يتجةاوه مةع ر ةذ العنةف أغةراض         

 .ييايية

  
ي دوا أن اعالم ال رب و ييايييه و مثق يه ينرلقون من ادهاك ، يه بما  ح ةه فرغلةىو   

نةف  أي من هؤيتهم لتالزم بين الرؤية ال ل ية للعالم و ارتشاه القابليات لت نى يرابات الع
و ارههابو و هم ي علون كلت ليس أن لهم ا دهاك بالمقو ت العقائديةة و ال قهيةةو ارمةا    
ي علوره بناج علا مالحة، تةالزم أرتشةاه أيةلوب حيةاس قةائم علةا المن ةوه ال ةل ى و بةين           
القابليةةات للعنةةف و ارههةةابو يزيةةرد مالمةةح مةةن مايالح ةةه هةةؤ ج ال ربيةةون و علةةا      

ربط هذل بين الوهابية و ارههابو و يزحصةر المالح ةة فةى ثةال      أيايه تّ نوا مقولة ال
مجا ت لي ل عن يهو هةى كةل مةن التعلةيم و مايجة  أن يكةون عليةه حضةوه المةرأس فةى           

 المجا  العام و بعض الم اهر ال لوكيةو

  
ف ى التعليم، قامل داعش بت ييرات فى الن ام التعليمةى فةى المنةاطق التةى ت ةيرر عليهةا       
تمثل فى إل اج مواد ال ل ل ة و الموييقا و ت ييرات ك يرس فى مواد العلوم ا جتماعيةة و  
إديا  مواد ال قه و التوحيدو و تضةمنل الت ييةرات أيضةا ط اعةة كتةاب الشةيخ محمةد بةن         

الذي هو حق اهلل علا الع يد" و فرضه منهجةا و كمةا تضةمنل أيضةا       ع دالوهاب "التوحيد
إل ةةاج ا يةةتال  فةةى العمليةةة التعليميةةة بكةةل ارواعةةه، م ةةتثنية تعلةةيم الن ةةاج لةة و د فةةى        
ال نوات الثال  اأولاو بل و ،دّدت علا هذل النقرة تحديدا  لحةد الةرفض لتعلةيم أيةاتذس     

  يتوافر فيها مدهيات فى مواد علمية معنيةة   ككوه لرال ات إرا  فى بعض القر  التى
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حتةةا مةةع التعهةةد بةةزن يكةةن الرال ةةات منق ةةات بشةةكل كامةةلو إن إل ةةاج مةةواد ال ل ةةة ة و            
الموييقا و ابدالها بمواد معرفية مما أرتجه أعةالم ال ةل ية و كةذلت ح ةر ا يةتال  بكةل       

 ر ام داعش التعليمىو أرواعه يوجد حالة من الربط التلقائى بين واقعنا التعليمى و بين

أما فيما يرص المرأس فى عالم داعش، فقةد تراجةع حيةو المةرأس و حضةوهها فةى المجةا         
العام بشكل ك ير فى الموصةل و الرقةة و غيرهةا مةن منةاطق داعةشو و فةرض الحجةاب         
الشرعى و أوكل للشرطة مراق ة التوام الن ةاج واأيةر بالتن يمةات الجديةدسو بةل، و كمةا       

مةن الصةح ى الجهةادي ح ةين المعاضةيدي عةن تن ةيم داعةش لهةذا اأمةر           ت ين ،ةهادات  
إضافة ل عض الصوه والمقاطع الم ربة، يصر بعض أفراد ،ةرطة داعةش علةا فةرض     
النقاب علا الن اج مهددين من يرالف بز،ةد العقوبةاتو و فيمةا أن الحةا  لةيس كةذلت فةى        

تةرو  فةأن محت ة ين    ال عودية، فأن و بح   بعض المقاطع و الصوه و القصص التى 
، بعضةةةهم بةةةواعو كاتةةةى و بعضةةةهم منت ةةة ين لجهةةةازائ هيةةةمى، هةةةو جهةةةاز هيئةةةة اأمةةةر  
بالمعروف و النهى عن المنكر، إما يصرون علا الةوام الن ةاج بالنقةاب، أو م ةاجلة مةن      
  تتنق و و   ،ت أن هةذا التشةابه ي ةتدعى الةربط التلقةائى فةى الةذهن ال ربةى بةين هةذل           

مترابرة و تكشف عن عالم متشابهو و ت هةر ال ويةترات التةى وضةعتها     العوالم بوص ها 
داعش فى ،واهع المدن و القا التى ايتولل عليها فى العةرا  و يةوهيا و لي يةا تشةابها     
عجي ا  بين تصوهات تن يم داعش لما يج  أن يكون عليه ل س المرأس فةى ال ضةاج العةام    

كارةل تةوزع لةدينا فةى محةالت الحالقةين و       و بين التصةوهات التةى ت ينهةا الكتي ةات التةى      
العيادات الر يةو أوضح مثا  لهذا الربط مارقله الصةح ى غولةدبيرم مةن حةدير للةرئيس      
اأمريكى أوباما مع هئيس الوزهاج اأيترالى، والذي يتح ر فيةه علةا جنةوح "اريةالم     

 أموالها"و اأردورويى" رحو "التعص  وا ر ال " ب    "مشايخ ال عودية و معلميها و

  
الشاهد اأيير يتمثةل فةى ال ةلوكيات العامةةو لقةد كارةل القاعةدس فةى العةرا ، حةين كارةل            
تةةتحكم بمةةدن إبةةان حيةةاس الوهقةةاوي، تجلةةد الحالقةةين إن قصةةوا لوبةةائنهم قصةةات غربيةةة       
بارضةافة علةةا معاق ةةة المةةدينين و التشةةديد علةا الةةتحكم الشةةديد بمرتلةةف أرةةواع ال ةةلوك   

الشةةهادات مةةن عةةوالم داعةةش ايةةتمراه ر ةةس الةةنه و و بح ةة  ،ةةهادس      ال ةةرديو و ت ةةين  
الصح ى المعاضيدي، فهناك برميال بجار  أو  رقا  الت تيش الداعشية فى الرريةق بةين   
المناطق الكردية و الموصل لمصادهس عل  ال جائر و القاجهاو و كمةا معةروف، فةأن      

و بةين العةالم المشةتها و "المثةالى"      عالقة للمملكةة بهكةذا تنرةعو لكةن التمةاهى يقةام بينهةا       
 لمصدهي يرابات فقهية و عقائدية   عالقة لهم ال تة بارههاب و العنفو

  
هذل الترتي ات أيةلوب الحيةاس ت صةح عةن هؤيةة للعةالم تجمةع بةين علمةاج يةل يين و بةين            
مةةاتر  داعةةش أرةةه مايجةة  علةةا المجتمةةع الم ةةلم أن يكةةونو و مةةن المالحةة، أن المملكةةة  

مة   تنه  هذا النه  الم الى فى ترتي  ال ضاج العامو لكن مةن المالحة، أيضةا أن    كحكو
الررةةاب ال ةةل ى بشةةكل عةةام، و الةةذي يصةةدهل مشةةايرنا بشةةكل يةةا ،   يرتلةةف فةةى         
تصةةوهاته عمةةا ر مةةل داعةةش مجتمعاتهةةا عليةةهو منةةذ اررةةال  دعةةوس الشةةيخ محمةةد بةةن         
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ع رتهةا بنجةاحو و وجةدت القيةادس      ع دالوهاب و حتا اليوم، مةرت المملكةة بعةدس تحةديات    
ال يايةةية فةةى المؤي ةةة الشةةرعية، العلمةةاج الشةةرعيين، ييةةر معةةين و مةةت هم لضةةروهات    
الت يةةر و ا رتقةةا ، كمةةا ي ةةين ايةةتالف الررةةاب العقةةدي للمشةةايخ ابةةن بةةاز و ابةةن عثيمةةين  
هحمهةةم اهلل عةةن ايةةالفهمو لقةةد أهدك علمةةاج الةةدعوس دائمةةا أن المقصةةد هةةو الح ةةا  علةةا     

لمجتمع و الدولةة و عملةوا بضةمير يقة، مةن أجةل المحاف ةة علةا هةذا الهةدف الن يةلو و            ا
أظن أره يمكن لعلماجرا فهم أن كثير من تن يم أموه المجتمةع، كمةا فةى المجةا ت الثالثةة      
أعالل، صاهت يصيصة لمجتمعات التررف و العنفو و بنةاج علةا هةذا، فةأن مؤي ةتنا      

ية ب ت ا هت ا  بينها و بين هيم م ةاهات متررفةة و   الشرعية يير من يدافع عن الوهاب
 م الية للحياس ا جتماعيةو

  
 عبدالسالم الوايل

  
  

 


