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 أو 1بهاتثرر  سواء تلك املالوهابية عن كثير من الحركات التي ظهرت معها  "الحركة"تختلف 

ة( التي ظهرت عن الحركات اإلسالمية )الدعوي   تتباين بالقطع-أي الوهابية –وهي  .ة لهاضعا  امل

موازية للدولة سياسية دعوية التي نشثت  "اإلخوان املسلمون" مثل جماعة بعد ذلكوانتشرت 

  املصرية ومن رم مناوئة لها عبر أكثر من سبعة عقود. 

سياسية تستهدف  لم تكناألصلية في بنيتها "العقدية" الوهابية الحركة  أن هناواالختالف األبرز 

شوائب البدع "كان الهدف الدعوي املتمثل في تنقية الدين من لقد بناء مشروع سياس ي. 

صاحب الدعو  واضحا أن وكان  الشيخ محمد بن عبد الوهاب.  أبرز هموم مؤسسها "والشركيات

بثفكا  أ اد أن يقوم بدو  مصلح  -والفتياتغل بالعلم الشرعي تش 2الذي تربى ونشث في حضن أسر -

ومرد ذلك هو من حوله. مجتمعه  ما سات وسلوكلبعض مدينية  افضة ومصححة تجديدية 

تثرر الشيخ الذي تلقى التعليم الديني الصا م بما  اه من مخالفات في نجد ومن رم في مما سات 

بعض الحجاج والزوا  في مكة واملدينة أرناء الحج وطلب العلم رم تكاملت الصو   في البصر  رم 

 تعززت الصو   بما  صده في زيا اته لبالد فا س والشام ومصر. 

عن حينما بدأ دعوته التجديدية يبحث بن عبد الوهاب لم يكن ن الشيخ محمد إوباختصا  ف

 الدين. به "سلطان" ينصر بقد  بحثه عن  "السلطانبه "" ينصر دين"

طالبا نصر  حاكمها  العيينة إلى حريمالءمتنقال بدعوته من ولعل هذا يفسر ذهاب "الشيخ" 

، وملا طلب منه بن معمر املغاد   بإيعاز من سليمان بن غرير حاكم معمر بن حمد بن عثمان

حيث وجد الحماية والدعم عند  الد عيةالشيخ إلى  العيينة اتجهاإلحساء وصاحب النفوذ على 

 . وبدا الحلف بنصر  الدعو  حاكمها محمد بن سعود
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 دانفو عثمان) وحركة الهند، في( الباريلي أحمد) وحركة عشر، الثالث القرن من األول النصف في ليبيا في السنوسي دعوةمثل  

 .ا..مصر في( عبده ومحمد األفغاني الدين جمال) حركةمثل  ذلك بعدما  ثم أفريقيا، غرب في( ديو
2
 عصره علماء من سليمان بن عبد الوهاب ووالده نجد، في الفتيا وتولى عصره، في نجد علماء من علي بن سليمان هو الشيخ جد 

 .العلماء طبقة في كان سليمان بن إبراهيم وعمه حريمالء، ثم العيينة بلدتي قضاء تولى
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أطلق أول األمر على دعو  الوهابية  إن اسمالتي تقول  التا يخية دون الخوض في التفاصيل

 شمال في الخوا جالشيخ محمد بن عبد الوهاب تلبيسا من خصومه لربطها مع حركة انبثقت عن 

"وهابية"  وكانت .  ستم بن الرحمن عبد بن الوهاب عبد ملؤسسها نسبة( الوهابية) أفريقيا اسمها

املعا ضة  بدايةإن قول يمكن أن نمعا. ومع ذلك  والشيعة السنة هلبن  ستم تكفر وتحا ب أ

الدولة من قبل  ى هذه الحركةاسم الوهابية علوتعميم  إطالقكانت مع لهذه الدعو  املنهجية 

الدعو  اإلصالحية " labelingتثطير "هذه التسمية  وكان الغرض من. العثمانية واملرتبطين بها

تنفير الناس  هم فيطائفة مبتدعة ملذهب "خامس" ما يسفصلها عن "سلفيتها" وتصويرها بصفة 

 منها ومن دعاتها. 

وفي العصر الحاضر أصبح اسم "الوهابية" مرادفا للخصومة مع السعوديين وقرينا للكتابات 

والتعليقات املرافقة لحوادث اإل هاب خاصة تلك العمليات التي يرتكبها تنظم القاعد  وداعش. 

  احة من استعداء بقية املسلمين ومكايد  للسعوديين. طلح وقد وجد الخصوم في املص

 

 

 أقسام: أ بعة إلى "الوهابية"يمكن تقسيم الخصوم الذين واجهوا الدعو  

 علماء وطلبة علم من مذاهب أهل السنة 

نتيجة جهل بحقيقة  م كانت دوافعهوهؤالء تنوعت دوافع الخصومة مع دعو  الشيخ فبعضه

التي الشيخ مع بعض أفكا  املذهبي فقهي الخالف وآخرون عا ضوا بحتمية ال ،الدعو  وأهدافها

وهناك أخرون انحازوا ضد الدعو  نتيجة التوظيف السياس ي أو الخوف على  متزمتة،ها ونير 

 املكاسب والحظو  لدى الناس والحكام. 

 رموز الصوفية 

ن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تشدد الوهابية يعود في األساس إلى أموقف الصوفية من الدعو  

من بعض مما سات  -بحسب  ؤيته –في خصومته معهم وأعلن في  سائله موقف اإلسالم 

الصوفية في املوالد واألذكا  وتقديس األشخاص. وكان الطرف اآلخر قد استقر على هذه املفاهيم 

ضيرت من هذا العداء املسنود بقو  سياسية وتثسست معه طرق وظهرت  موز ومؤسسات أ

من  ضو جال يقاتلون في سبيل ما يؤمنون به.  وكانت النتيجة أن تصدى  موز الصوفية وبع

 ل البيت لهذه الدعو  منذ أن بدأت في الظهو .  آإلى  ون ينتسب
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 رموز الشيعة 

للدعو  الوهابية ، اإلسماعيلية( ارنا عشرية ، اإلماميةالصفوية)الشيعة  موز كل تصدت تا يخيا 

من الفرق األخرى القاطعة وذلك ألنها بدت حركة سنية حيوية تعلن مواقفها منذ بواكيرها األولى 

موقف الوهابية القطعي في بطالن أصول املذهب الشيعي ال موا بة فيه. بحزم وصرامة. وقد كان 

التي ر من الفتاوى الصا مة النصيب األوفحظيت ببعض مما سات الشيعة أضف إلى ذلك أن 

 أعمال مواجهة عنيفة في أكثر من موضع في الجزير  العربية وخا جها.  قادت إلى

ىوجد غال  الشيعة في  ومن هنا الوهابية مخرجا ملهاجمة أفكا  أهل السنة والجماعة  مسم 

الخصومة    االستعداء املباشر وإرا)السلفية( من خالل عنوان الوهابية دون الحاجة إلى إظها  

وقد و رت إيران )اإلسالمية(  اإلسالمي.أهل السنة اللذين هم غالب العالم  الراسخة معالعقدية 

الخصومة السنية الشيعية فكانت منابرها ومراجعها وموا دها مسخر  للطعن في الوهابية التي ال 

 سني واسع.  يقود استهداف السنة من خاللها إلى إحراج السياس ي الشيعي بشكل فج في محيط 

 

  األقاليم العربية واإلسالميةبعض حكام 

من تثرر بعض الدعا  والعلماء بالدعو  من حكام هذه األقاليم قديما هذه الخصومة  وقد أتت

باستنساخ أفكا ها والدعو  لها في كثير من البلدان بامتداد العالم  وقيام بعضهمالوهابية 

واستمر  غرب حتى الهند وإندونيسيا وغيرها. واملوالعراق اليمن ومصر والشام في خاصة اإلسالمي 

قاطعات املصالح وحساب الفوائد من دولة إسالمية بحسب ت أكثرالحال في العصر الحديث في 

 والخسائر. 

 

 الدولة العثمانية 

 أت الدولة العثمانية في هذه الدعو  خطرا على نفوذها الديني والسياس ي في جزير  العرب خاصة 

محمد بن سعود لم يكن على وفاق تام مع العثمانيين. وكانت النتيجة أن حا بوا هذه الدعو  وان 

في كافة األمصا  والبوا عليها العلماء في أقطا  إسالمية واستصد وا الرسائل والفتاوى ضد هذه 

 الدعو  الوليد .

 املهمة ذه ومليق( باشا علي محمد) مصر على واليهمولم يكتف العثمانيون بذلك بل بعثوا  

 ابنه بقياد  وأخيرا بقيادته، رم( طوسون ) ابنه بقياد عسكرية متتالية  حمالت الوالي فث سل

دميرها واستسالم بت األمر وانتهى الد عية إلى الوصول  من تمكن الذي م ١٨١٦ عام باشا إبراهيم

 .م ١٨١٨ سنة سعود بن هللا عبدحاكمها 
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  اليسار العربي والحركة الليبرالية العربية 

. الخصومات هناك خصوما شرسين واجهوا الدعو  "الوهابية" بثشنعلم يتطرق كثيرون إلى أن 

ضمن حمالت اسم "الوهابية" ب"السلفية" وهؤالء في غالبهم ضد الفكر  الدينية. ومن هنا واجهوا 

في الستينات والسبعينات مدعوما من  اليسا  العربيفكرية وإعالمية تولى أمرها نفر من 

 السياسيين املتوجسين من الحركة السلفية ودو ها في تشكيل الوعي االجتماعي.

من استهدف "الوهابية" خشية من  وحها السلفية وتثريرها في برز اليسا يون املصريون أ وكان 

اليسا  عتا  وتحالف مع املجتمع املصري الذي يجل العلماء ويـتثرر بعلماء السلفية وأفكا هم.  

العربي بعض الكتاب واإلعالميين اللذين ينحون نحو األفكا  اإللحادية ويؤمنون بعلمانية الدول 

 واملجتمعات. 

وقد ترافق مع هذه الهجمات في مراحل معينة بعض األفكا  البعثية التي كانت السلفية حائطا 

بعض في مجتمعات الشام والعراق على وجه الخصوص. وفيما بعد انضم  أمام تغلغلهامانعا 

الكتاب الليبراليين على "الوهابية" التي  أوها عائقا أمام التحديث والحريات الشخصية في املجتمع 

 العربي وبخاصة في دول الخليج.

 

بين الثقافات والجماعات واألفراد االتصال الثقافي يعني "التبادل" املعرفي الفكري مفهوم كان إذا 

ضمن الوسائل املتاحة فإن "الوهابية" كحركة دينية فكرية حظيت بنصيب كبير من هذا التبادل 

الذي أعقبه قد  مهم من التفاعل في معظم أنحاء العالم اإلسالمي.  وكان التفاعل اإليجابي 

لشعبي مع الحركة مثا  استفزاز للقوى الدينية والسياسية منذ ذلك الوقت حتى وقتنا النخبوي وا

 الحاضر. 

ى قو  ونمو الحركة السلفية في التا يخ املعاصر وانتشا ها
 
 عبر اإلعالم الفضائي واإللكتروني وتتجل

تترافق و   بصو   أنها "الدين النقي" الذي ال يهادن صاحبه في عقديته. وبمجرد انتشا  هذه الص

الصو  األخرى للصوفية وطقوسها وتراتبيتها، وكذلك الشيعة واملظلومية ورقافة رم )تتمايز(

 اللطم واللعن وعالقتها بإيران وغيرها. 

" مواقع جديد  في دول مهمة من العالم اإلسالمي. ولكن هذه الصافية ومن هنا كسبت "السلفية

ألن ة وفي أحيان أخرى املالحقة األمنية. و ييانا السياساملكتسبات لم تخل من املالحقة الفكرية وأح

لدعو  السلفية "السنية" يلجئون انجد أن خصوم التا يخ يعيد نفسه عند من ال يتعلمون منه 

فو  إعالن حدث إ هابي أو تشكيل جماعة متطرفة إلى إرا   "عامل" الوهابية بشكل متعسف 

استدعاء حوادث التا يخ سلفية "الوهابية" أو بسواء بتجيير اجتهادات بعض املحسوبين على ال

 مفصولة عن ظرف الزمان واملكان.  
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ف مجتمعات اليوم على واقعها وواقع غيرها من خالل  ضمن مفهوم االتصال الثقافي تتعر 

الشاشات الصغير )الهاتف( والكبير  )التلفزيون والحاسوب( وعبر هذه الشاشات تتشكل الكثير 

 القناعات بشكل كبير. من الرؤى وتتعزز بعض

وفي املشهد العربي واإلسالمي يثتي املحتوى عبر هذه الشاشات ضمن الحسابات والتناقضات 

 السياسية واالقتصادية والعسكرية التي تتغذى كثيرا على تناقضات املذاهب والطوائف. 

في قضايا الدين والعقيد  يتم الدمج  ة وحديةحاسم مواقفوفي حال "الوهابية" التي تتمتع ب 

الفو ي بين "الحدث" العنيف الذي ترتكبه مجموعة أو شخص مجهول أو معلوم باسم الدين إلى 

خريطة بشكل تلقائي تترافق معها  اتعلى الشاشأخبا  هذه الحوادث "الوهابية" التي حاملا تظهر 

 ها. اململكة العربية السعودية وتظهر صو  الرموز الدينية في

  

استفادت عبر تا يخها من دعم دولة كبير  ومركزية السلفية "الوهابية" مما ال شك فيه أن 

لم تحظ طوال ويؤكد هذا أن السلفية . هي اململكة العربية السعودية تحتضن الحرمين الشريفين

مثلما حصل لها في اململكة تمع ومجتا يخها بالتزام عقدي وسياس ي وعاطفي على مستوى دولة 

متوازن لترك مساحة فكري العربية السعودية. ولكن هذا الدعم "الضخم" لم يوازيه مشروع 

قالء املخالفين لقول كلمة الحق في عمعقولة للمختلفين في املذهب والطائفة بما يعطي فرصة ل

 واتباعه ودولته. في صو ته الصحية أو إنصاف املذهب 

ب ومن هنا فقد  تنزيه )الوهابية عند الخصوم( واإلصرا  على لسلفية " اأنصا  "بعض كان تعص 

 موزها وما يقولون يتجاوز مفهوم أصل السلفية التي تلتزم إلى حد كبير بحرفية النص وال تتوسع 

في التثويل. وكان بعض األنصا  "املتعصبين" مدعومين بثرو  مالية هائلة واتساع نفوذ كبير 

 فع الصوت وقمع املخالفين وتكفير بعضهم أحيانا. قاد ين على   

من خالل ما "الوهابيين" وهكذا تثطرت الصو   التي استغلها الخصوم و وجوها وظهر األنصا  

 في آ ائهم وفتاواهم ونظرتهم ملن خالفهم. بصو  املتشنجين الدمويين يصو ه خصومهم 

 

من معظم الفرق اإلسالمية اللذين الوهابية خصومات عميقة السلفية تحت اسم  واجهت

تبطون ر الصفات. ويزخر التراث اإلسالمي بكتب و سائل كثير  صنفها امل بثبشعنعتوها واتباعها 

 واملعتزلة، ،شيعةوال الخوا ج، بالفرق اإلسالمية التي وضعتها الوهابية في مصاف االتهام مثل

تهمة أن الوهابية السعودية وغيرهم. ومن هنا أصبحت في العصر الحاضر  والجبرية واملرجئة،

لم حينما تكون اململكة في منطقة االستهداف. و حتى مصد  اإل هاب هي "معلقة" الخصوم الدائمة 

لعنف تنظيمات املواجهات السعودية الصا مة مئات فتاوى علماء "الوهابية" وال قنع الخصوم ت
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 الحازماملوقف  إلىهنا  اإلشا   ويمكن.  طوال عقودالدولة واملجتمع( )استهدفت  التي التطر ف

دللمملكة ابتداء والحاسم   مقاومةمن مثيري  و ،عبد العزيز امللك عهد في" اإلخوان" من تمر 

 .وداعش القاعد  تنظيمرم  جهيمان حركةكذلك  و ،والتحديث التلفزيون 

"الوهابية" تهمة جاهز  في يد كلمة كانت قد فالواقع أن كل هذا ال يريد أن يقر به الخصوم 

 وبدأوا يدافعون )التا يخية( فكر  التهمة لبعض أنصا  "الوهابية" استسلم الخصوم، وباملقابل 

بون املخلصون "للسلفية" الوهابية فتمترسوا  عنها وكثنها ذنب ينبغي االستغفا  منه. أما املتعص 

فقد باد   باطل. ومن جهة أخرى  حق وأنتم أهلاملنهج واألسلوب: نحن أهل ال للدفاع بنفس

"محافظة" املجتمع في عدم قبول بعض األفكا  الجديد   الخصوم إلى استثما  كل باد   تكشف

ة التهم 
 
 و وجوها. للوهابية فيما يتعلق على سبيل املثال باملرأ  وبعض الفنون فثضافوها إلى سل

83فت في مواجهة الوهابية )تتبع بعض أسماء الكتب والرسائل التي صننوحين 

( تد ك حجم الخصومة املشحونة بعقد التا يخ واملذهب وبالطبع 

 تناقضات املصالح. 
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باسم حتى يمكن دعم جهود الخروج من هذه الصو   النمطية املتكر   التي تروج عن "السلفية" 

 الوهابية  بما يمكن الشروع في عدد من املعالجات االستراتيجية تحت العناوين التالية:

  دو  الدعو  الوهابية في مجال اإلصالح العقدي في زمنها وتناول ذلك ضمن ظروفه ب اإلقرا

 املوضوعية.

 كبرى  االنسجام مع فكر  أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصلح ديني ساهم هو ودعوته إسهامات

 في مراحل تا يخية معينة في دعم كيان سياس ي وبناء فكر مجتمع وهو مجتهد يخطئ ويصيب.

  .االنتقال من حالة الدفاع والحدية في مناقشة الخصوم إلى حالة الشرح والتفسير املنطقي الهادئ 

  هابية بذل املزيد من الجهد واالجتهاد الفقهي لتشذيب وتهذيب بعض األفكا  التي تظهر باسم الو

 "السلفية" في نظرتها للمخالفين.

  جرد ومن رم تفسير وتصحيح الحجج الفقهية والسياسية املرتبطة بالدعو  الوهابية والتي يتداولها

 ويروجها الخصوم ومعالجتها وفق  ؤية شرعية وسطية.  

  زها والتي تنسب "للوهابية" و مو  إعالن البراء  من بعض الفتاوى والكتب واألفكا  التيتبني شجاعة

كتابتها وطرحها ظروف زمنية وجغرافية و بما سياسية في مراحل من تا يخ املجتمع  أملت بما 

 والدولة.

  إعالن بعض إد اك حقيقة أن الخصوم سيظلون يتربصون وبالتالي العمل على تقليل فرص

 الشريعة.تبصر وبصير  في مقاصد املجتهدين لفتاوى أو أ اء فقهية في املشكالت املعاصر  دون 

  دعم جهود تقنين األحكام الشرعية وضبط منابر الفتيا غير الرسمية وتنظيم القنوات الدينية ضمن

  ابطة شرعية غير  سمية يشرف عليها علماء معتبرون. 

 .ترسيخ مفهوم الدولة العصرية ومرجعياتها الدينية وفق املنهج الوسطي الشرعي 

  املتخصصة في تنقية السلفية مما أصابها من شوائب تبني الكراس ي العلمية والندوات والبحوث

 السياسة وصراع املصالح. 
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