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نبذة عن الكاتب
كول بونزل طالب دكتوراه يف ق�سم درا�سات ال�شرق الأدنى يف جامعة برن�ستون .ترت ّكز �أبحاثه
حول تاريخ احلركة الوهابية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهو خبري يف الفكر والإيديولوجيا
اجلهاديني ،وو�ضع درا�سة حتليلية حتمل عنوان:
«From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State» (Brook)ings Institution, March 2015.

�شغل �سابق ًا منا�صب حكومية ،وعمل يف مراكز �أبحاث ُتعنى ب�ش�ؤون �سورية والعراق يف وا�شنطن
العا�صمة ،وعا�ش يف �سورية واململكة العربية ال�سعودية .بونزل حائز على �شهادة ماج�ستري يف
العالقات الدولية من كلية جونز هوبكنز للدرا�سات الدولية املتق ّدمة ،وعلى بكالوريو�س يف
درا�سات ال�شرق الأدنى من جامعة برن�ستون.
***
هذه الدرا�سة ُن�شرت بدعم منحة �أبحاث �سخية من م�ؤ�س�سة هرني لو�س.
يو ّد الكاتب �أن ي�شكر فريدريك ويري لتكليفه بهذه الدرا�سة ،وبرنارد هيكل ّ
لتف�ضله بتقدمي
مالحظات على املخطوطة الأولية .ال�شكر مو�صول �أي�ض ًا للم�شاركني يف ور�شة العمل التي ُعقدت
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2015يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل يف وا�شنطن العا�صمة ،حول
الطائفية يف ال�شرق الأو�سط ،ملا ق ّدموه من مالحظات خالل عر�ض البحث.



ّ
ملخ�ص
منذ �أواخر العام � ،2014أعلن تنظيم الدولة الإ�سالمية احلرب على اململكة العربية ال�سعودية
و�شنّ �سل�سلة من الهجمات الإرهابية على الأرا�ضي ال�سعودية بهدف �إثارة انتفا�ضة .ويف هجوم
�آخر على اململكة ،ا ّدعت هذه اخلالفة املُع َلنة من جانب واحد �أنها هي املمثل احلقيقي للوهابية،
�أي ذلك ال�شكل املتز ّمت من الإ�سالم الأ�صلي يف اململكة العربية ال�سعودية .هاتان الن�سختان
حرب الآن على �أر�ض وتراث ديني م�شرت َكني.
املختلفتان ج ّد ًا للدولة الإ�سالمية يف حالة ٍ

الرتاث والوطن حتت احل�صار
*

*
*

ي�ستلهم تنظيم الدولة الإ�سالمية ،الذي يتب ّنى تعاليم املذهب الوهابي ،منوذج
تو�سعي
الدولة ال�سعودية-الوهابية الأوىل ( ،)1818-1744التي انخرطت يف جهاد ّ
وغر�ست الكراهية املذهبية �ض ّد ال�شيعة.
�أعلن تنظيم الدولة الإ�سالمية عن ت�شكيل ثالث واليات يف اململكة العربية ال�سعودية،
ون ّفذ نحو خم�سة ع�شر هجوم ًا هناك منذ ت�شرين الثاين/نوفمرب .2014
�أ ّدى �صعود تنظيم الدولة الإ�سالمية �إىل �إذكاء نقا�ش يف اململكة العربية ال�سعودية
املتع�صبة والعدوانية للوهابية .ودعا الليرباليون �إىل �إطالق حركة
حول الطبيعة
ّ
ت�صحيـحيـة (مراجعــة تنـقيـحيـة) ،كما ي�صفـونها ،ل�شطــب مبـادئ مع ّينة من
الوهابية.

ا�ستنتاجات
*

*

على نحو ما ،يبدو ا ّدعاء تنظيم الدولة الإ�سالمية ب�أحق ّيته يف الرتاث الوهابي يف
حم ّله .فقد طرح الوهابيون الأوائل ن�سخة �إق�صائية من الإ�سالم ال�س ّني اعتُربت
تو�سعية �ض ّد �إخوانهم
هرطقة يف كل الأحوال ،و� ّأ�س�سوا دولة �ش ّنت حرب ًا جهادية ّ
امل�سلمني ال�س ّنة ،وقتلوا امل�سلمني ال�شيعة لأنهم كانوا يعتربونهم م�شركني مي�ؤو�س ًا
منهم .وفعل تنظيم الدولة الإ�سالمية الأمر نف�سه على �إيقاع كل هذه التهم الثالث
املذكورة.
ال�سمات الأخرى الإيديولوجية لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،مثل �إعالن اخلالفة
وا�ستخدام العنف اال�ستثنائي واحلما�س الكارثي للجماعة ،ال �سابقة لها يف االجتاه
الوهابي العام.
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*

*

تباط�أت حملة تنظيم الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�صورة كبرية
منذ ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2015وعلى الرغم من اجلهود الدعائية التي قام بها،
يبدو �أن التنظيم ال ُيحرز تق ّدم ًا ُيذكر �ضد دولة جم ّهزة بواحدة من �أكرث البنى
عدد كبري من
التحتية تق ّدم ًا ملكافحة الإرهاب يف العامل .ولكن ،نظر ًا �إىل وجود ٍ
منا�صري الدولة الإ�سالمية يف ال�سعودية ،ميكن تو ّقع ح�صول املزيد من الهجمات،
و�إن من حني �إىل �آخر.
التزال اململكة العربية ال�سعودية بعيدة عن حتقيق �إ�صالحات هامة يف املذهب
الوهابي .ويجري ّ
غ�ض الطرف عن انتقادات الليرباليني ال�سعوديني للوهابية منذ
مطلع العام � 2016أكرث من �أي وقت م�ضى ،على الرغم من اعرتا�ضات علماء الدين
يف اململكة الذين ّ
يف�ضلون �أن تقوم احلكومة ب�إ�سكاتهم .غري �أن القيادة ال�سيا�سية
اجلديدة منهمكة بتوطيد �سلطتها ،يف حني �أن القيادة الدينية يف موقف دفاعي
وغارقة حتى �أذنيها يف نظريات امل�ؤامرة.

مقدمة
ّ
الواليات املتحدة كانت بالن�سبة �إىل �أ�سامة بن الدن «ر�أ�س الأفعى»� ،أي الهدف الرئي�س جلهاد
القاعدة� .أما «�أذيلها العديدة» ،وهي الأنظمة ال�سلطوية يف ال�شرق الأو�سط ،فقد اعتربها ثانوية
1
الأهمية.
لكن الأمر مع �أبي بكر البغدادي كان خمتلفا .فالنظام يف ال�سعودية هو «ر�أ�س الأفعى» ،كما
قال يف تعديل لغوي جمازي جدير باملالحظة 2.هذا التعديل املجازي من ِق َب ْل زعيم الدولة
الإ�سالميةِّ ،
يد�شن حت ّو ًال مه ّم ًا يف �أولويات حركة اجلهاد العاملي ،التي ي�ش ّكل تنظيم الدولة
الإ�سالمية الآن ر�أ�س احلربة فيهاّ .
فبغ�ض النظر عن الهجمات الإرهابية العنيفة يف باري�س
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2015وا�ضح �أن تركيز هذه املجموعة هو على ال�شرق الأو�سط
قبل الغرب .و�شعارها« :باقية وتتمدد» ّ
التح�صن يف
يدل على �أهدافها الأ ّولية والرئي�سة ،وهي
ُّ
أرا�ض �أخرى .و�إحدى املناطق التي يقع
الأرا�ضي التي ت�سيطر عليها يف �سورية والعراق ،وغزو � ٍ
ناظرها باطراد عليها هي ال�سعودية ،موطن �أقد�س املق ّد�سات الإ�سالمية ،ومكمن ربع االحتياطي
العاملي املعروف من النفط.
واحلال �أن التناف�س بني الدويلة اجلهادية وبني هذه ا َمل َلكية التناف�س بني الدويلة اجلهادية وبني هذه املَ َل ِكية
ِ
اخلليجية يدور حول م�ستويني� ،أحدهما �إيديولوجي
اخلليجية يدور حول م�ستويني� ،أحدهما �إيديولوجي والآخر
والآخر مادي.
مادي.
على ال�صعيد الإيديولوجي ،يطرح تنظيم الدولة الإ�سالمية
نف�سه على �أنه احلامي احلقيقي للطبعة املح ّددة من الإ�سالم املُط ّبقة يف ال�سعودية� ،أي
الوهابية ،وهي لون من �ألوان ال�سلفية 3.وكما هو معروف ،باتت احلركة ال�سلفية-اجلهادية،
التي ت�شمل كلاّ ً من القاعدة والدولة الإ�سالمية� ،أكرث وهابية يف توجهاتها خالل العقدين
املن�صرمني .فقادتها ّ
ومنظروها ينهلون �أفكارهم الراديكالية من الرتاث الوهابي 4.وهكذا،
برزت الوهابية ب�صفتها ال�سمة الأكرث �أهمية يف �إيديولوجيا الدولة الإ�سالمية .وبالتايل،
يمُ كن فهم ال�صراع بني ال�سعودية وبني الدولة الإ�سالمية على �أنه تناف�س بني منوذجني للفكرة
نف�سها ،وهي الدولة الإ�سالمية .فكل من الطرفني يعلن نف�سه كيان ًا �سيا�سي ًا �إ�سالمي ًا ي ّدعي
متثيل الإ�سالم الوهابي.
وعلى ال�صعيد العملي� ،شنّ تنظيم الدولة الإ�سالمية �سل�سلة من الهجمات على الأر�ض
ال�سعودية ،م�ستهدف ًا املدنيني ال�شيعة وقوى الأمن ال�سعودية ،وجعل وجوده ر�سمي ًا مع �إعالن
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�إقامة ثالث واليات .بالطبع ،مثل هذه الواليات قائمة باال�سم فقط� ،إذ �أن تنظيم الدولة
أرا�ض يف ال�سعودية ،وهو ي�شنّ هجمات �إرهابية با�سم
الإ�سالمية ال ُيدير �أو ُي�شرف على � ٍ
�إدارة خيالية ي�أمل �أن يح ّولها �إىل حقيقة .وعلى الرغم من �أن هذه الواليات �ستبقى حم�ض
خيال يف غ�ضون امل�ستقبل املنظور� ،إال �أنه ُيحتمل �أن يوا�صل الإرهابيون العمل على حماولة
ا�ستيالدها.
طيلة العام  ،2015طرح العديد من امل�ؤلفني مقارنات �سلبية بني ال�سعودية وبني الدولة
الإ�سالمية ،ور�سم البع�ض خط ًا مبا�شر ًا من �إحداهما �إىل الأخرى .كما �أبرزوا ،من �ضمن
5
�أ�شياء �أخرى ،وجود مناهج تربوية مماثلة لدى الطرفني ،وت�شاطرهما عملية قطع الر�أ�س.
وهكذا ،جادل كمال داود يف مقال ن�شرته نيويورك تاميز يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2015أن
«ال�سعودية هي داع�ش التي جنحت» ،م�شري ًا بذلك �إىل اللفظة الأوائلية العربية لال�سم ال�سابق
لهذا التنظيم :داع�ش ،وم�ضيف ًا �أنها (ال�سعودية) «�شكل محُ ّ�سن» من ال�شيء نف�سه 6.بيد �أن
معظم هذه املقارنات لي�ست دقيقة� ،إذ �أن ال�سعودية ت�سعى �إىل ال�شراكة مع الغرب وال تطمح �أو
تتوق �إىل �شنّ غزو عاملي.
املقارنة اجلديرة باالهتمام هي تلك التي تقبع يف �أذهان ّ
املنظرين اجلهاديني لتنظيم
الدولة الإ�سالمية ،وهي الفكرة ب�أن ال�سعودية �صيغة فا�شلة من الدولة الإ�سالمية .فكما
يرونها ،انطلقت ال�سعودية يف �أوا�سط القرن الثامن ع�شر ك�شيء ي�شبه الدولة الإ�سالمية،
الوهاجة
لكنها �ض ّلت طريقها بالتدريج ،وتخ ّلت عن ميولها التو�سعية،
و�ضحت بالروح ّ
ّ
للوهابية على مذبح احلداثة .هذه النظرة العامة هي نقطة االنطالق لفهم املبارزة بني
اململكة وبني اخلالفة اللتني ُتعتربان �صيغتني خمتلفتني لدولتني �إ�سالميتني تتناف�سان على
أرا�ض م�شرتكة.
�إرث ديني م�شرتك و� ٍ

الدولة الإ�سالمية والوهابية
تاريخي ًاُ ،يعترب تعبري «الوهابية» ازدرائي ًا ،ولذلك ،اليتماهى �أتباعها بالإجمال معه.
لكن ،ثمة كلمات وتعابري حم ّددة ت�شي بهذا االنت�ساب .وهكذا ،ف�إن تنظيم الدولة
الإ�سالمية يخاطب �أن�صاره يف ال�سعودية ،وهي املعقل التاريخي للوهابية ،على �أنهم «�أهل
التوحيد» و«�أهل الوالء والرباء» ،ويعمل على اجتذابهم عرب طرح �أبرز املفاهيم الفقهية
للوهابية .وبذلك ُي�ش ّدد التنظيم على املوقع التاريخي لل�شعب ال�سعودي بو�صفه �سدنة
العقيدة الوهابية .العائلة املالكة املتم ّثلة ب�آل �سعود ،وفق مقاربة الدولة الإ�سالمية ،ف�شلت
يف حتقيق التطلعات ،وخانت العقيدة ،وهي يف ت�ص ُّور هذا التنظيم �أ�صبحت «�آل �سلول»،
وهو نعت ي�شري �إىل عبد اهلل بن �أبي بن �سلول املُ�س ّمى كبري «املنافقني» يف �صدر الإ�سالم،

كول بونزل

الذين �أدانهم القر�آن مرارا.

منوذجان متناف�سان

�أر�ست ال�سعودية ،تاريخي ًا ،دعائم �شرعيتها على الدعم الذي تو ّفره للوهابية ،التي هي �شكل
�إق�صائي من الإ�سالم ال�س ّني برز يف �أوا�سط �شبه اجلزيرة العربية خالل منت�صف القرن الثامن
ع�شر .وقد و ّفرت احلكومة للم�ؤ�س�سة الدينية الوهابية ميزة تنظيم النظام االجتماعي ،ومنحت
علماء الدين درجة كبرية من ال�سيطرة على النظامني الق�ضائي والرتبوي ،و�سمحت لهم ب�إدارة
ال�شرطة الدينية (هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املُن َكر) .ويف املقابل ،حظي احلكام باملقبولية
لدى املحافظني الوهابني.
عرب هذه الو�سائل� ،ص ّور حكام اململكة منذ �أمد طويل دولتهم على �أنها دولة �إ�سالمية ،ومل ي�شذ
عن هذه القاعدة امللك �سلمان بن عبد العزيز الذي ارتقى العر�ش يف كانون الثاين/يناير .2015
�إذ و�صف ال�سعودية ب�أنها النموذج الأنقى للدولة الإ�سالمية ،قائ ًال �إنها �صيغت على مثال دولة
النبي حممد يف �شبه اجلزيرة العربية يف القرن ال�سابع .قال يف حما�ضرة يف �آذار/مار�س من
العام « :2011بد�أت نه�ضة الدولة الإ�سالمية الأوىل على الكتاب وال�س ّنة النبوية [وهي املمار�سة
املعيارية التي يتبعها النبي] ،واملبادئ الإ�سالمية من العدل والأمن وامل�ساواة .ت�أ�س�ست الدولة
ال�سعودية على املبادئ ذاتها ،مت�أ�سية بتلك الدولة الإ�سالمية الأوىل»� .إ�ضاف ًة �إىل �أن الدولة
ال�سعودية خمل�صة لدعوة حممد ابن عبد الوهاب [�أي الوهاب ّية] ،و�أ�س�سها العظيمة التي تقوم
على «راية التوحيد ،وتدعو �إىل الدين اخلال�ص من �أي ابتداع �أو ممار�سات لي�ست يف الكتاب �أو
7
ال�س ّنة ،و�أقوال ال�سلف ال�صالح».
تنظيم الدولة الإ�سالمية يقوم على هذه االدعاءات نف�سها .فهو �أي�ض ًا ي�صيغ نف�سه وفق طراز
الدولة الإ�سالمية الأوىل ،كما �أعلن قادته الأوائل خالل �إعالن الت�أ�سي�س يف ت�شرين الأول�/أكتوبر
« :2006ونحن �إذ ُنعلن قيام هذه الدولة م�ستندين �إىل �س ّنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عندما
8
خرج من مكة �إىل املدينة ف�أقام دولة الإ�سالم فيها رغم حتالف امل�شركني و�أهل الكتاب �ضده».
وا�ستلهم بيان قبل ذلك الدعوة الوهابية م ّدعي ًا �أن من �ش�أن الدولة الإ�سالمية «�إعادة التوحيد
9
�إىل الأر�ض وتطهريها من ال�شرك».
تنظيم الدولة الإ�سالمية مثله مثل باقي املجموعات
اجلهادية قبله� ،أعلن �أن حكام اململكة مرتدون ،وغري م�ؤمنني ،تنظيم الدولة الإ�سالمية مثله مثل باقي املجموعات
ّ
مرتدون ،وغري
ونبذوا الدين ،ويتع قتلهم .وهذا احلكم �سببه ف�شلهم اجلهادية قبله� ،أعلن �أن حكام اململكة
ّ
ينّ
املفرت�ض يف ممار�سة احلكم وفق �شريعة اهلل ،ولتحالفهم م�ؤمنني ،ونبذوا الدين ،ويتعينّ قتلهم.
مع الغرب ،وت�ساحمهم مع الأقلية ال�شيعية يف ال�سعودية،
وهذا من �ضمن �أ�شياء �أخرى .والواقع �أن هذا التنظيم اليطرح نف�سه وح�سب على �أنه الكيان

11
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ال�سيا�سي الإ�سالمي احلقيقي الوحيد على �سطح الأر�ض ،بل �أي�ض ًا ب�أنه الويف الوحيد للدعوة
الوهابية .وهكذا ،ويف وقت مبكر ( ،)2007زعم التنظيم �أنه ت�س ّنم دور «[الـ] �سلطة [التي]
حتمي التوحيد وتن�شره» 10،و�أنه ،باملقارنة مع ال�سعودية احلديثة ،ي�سعى �إىل حتقيق ذلك عرب
11
التو�سع الع�سكري لأن «الإ�سالم اليعرف حدودا».
ُّ
وميكن الت�سا�ؤل هنا� :أي دولة لديها احلجة الأف�ضل المتالك مثل هذا الإرث؟ �إن ا�ستعرا�ضنا
للتاريخ املتعلق بذلك ي�سفر عن �إجابة متباينة.

الدولة ال�سعودية -الوهابية الأوىل

جتري الإطاللة عموم ًا على التاريخ ال�سعودي على �أنه ت�أريخ لثالث دول �سعودية-وهابية
متتالية :الأوىل ( ،)1818-1744والثانية ( ،)1891-1824والثالثة ( 1902وحتى الآن) .لكن
ماهو غري معروف ملعظم املراقبني هو �أن الدولة الإ�سالمية ُتعترب الدولة الأوىل من بني هذه
الدول الثالث التي هي النموذج الذي يجب �أن ُيحتذى :منوذج لدولة �إ�سالمية ن�شرت التوحيد
لتو�سعها.
عرب الغزوات الع�سكرية ،وقتلت الهراطقة الذين يقفون يف طريقها ،ومل ت�ضع حدود ًا ّ
وهذا التنظيم مل يكن خمطئ ًا حني يرى كثري ًا من �صورته يف مر�آة الدولة ال�سعودية -الوهابية
التاريخية الأوىل ،التي كانت راديكالية ،وتو�سع ّية ،والتي �أدان العامل الإ�سالمي برمته تقريب ًا
ت�أويالتها للإ�سالم بكونها هرطقة ُمتع�صبة 12.هاكم ،على �سبيل املثال ،الو�صف النموذجي
الذي ق ّدمه كاتب جمهول معا�صر حول م�ؤ�س�س الوهابية« :ين�سب نف�سه للإمامة ويوجب على
الأمة الأخذ بقوله ولزوم مذهبه ويجربهم على ذلك بال�سيف قهر ًا ويعتقد بكفر من خالفه
13
وي�ستحل دمه وماله ولو ا�ستكملت فيه �أركان الإ�سالم».
تو�صل �إليه �شيخ القبيلة حممد بن �سعود
كانت الدولة ال�سعودية-الوهابية الأوىل ثمرة اتفاق ّ
والداعية حممد بن عبد الوهاب يف واحة الدرعية ال�صحراوية ال�صغرية يف و�سط �شبه اجلزيرة
العربية .وقد اتفق الزعيمان على م�ساندة بع�ضهما البع�ض :ابن �سعود يدعم الدعوة الوهابية،
والدعاة الوهابيون يدعمون ال�سلطة ال�سيا�سية لآل �سعود.
وبالتدريج ،مت ّددت الدولة ال�سعودية-الوهابية لت�شمل معظم �شبه اجلزيرة ،و�شمل ذلك يف
العام  1805العتبات املقد�سة يف مكة واملدينة .وا�ستند تو�سعها على هذا النحو على اجلهاد
الذي فهِ َم على �أنه هجوم ديني على كل �ألوان ال�شرك .وقد اعترب الوهابيون �أن معظم العامل
الإ�سالمي �سقط يف وهدة ال�شرك ،و�أن من واجبهم ا�ستئ�صاله و�إحالل الإ�سالم احلقيقي
مكانه.
املتو�سع ،جماد ًال ب�أنه و�أتباعه
�أو�ضح ابن بعد الوهاب ،يف ر�سائل عديدة� ،أُ�س�س هذا اجلهاد ِّ
يدعون النا�س �إىل نبذ ال�شرك .وكتب قائ ًال« :ونقاتلهم عليه .وكما قال تعاىل« :وقاتلوهم حتى
التكون فتنة»� ،أي �شرك« ،ويكون الدين كله هلل»» 14.وقد �أو�ضح �أحد �أبنائه �أنه من حق الوهابيني
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وواجبهم غزو كل من تلقى الدعوة ورف�ضها ،وقال« :و�أما من بلغته دعوتنا و�أبى �أن يدخل يف
ذلك ،و�أقام على ال�شرك...فهذا نك ّفره ونقاتله...وكل من قاتلناه فقد بلغته دعوتنا�...أهل اليمن
15
وتهامة واحلرمني وال�شام والعراق قد بلغتهم دعوتنا».
قاتل الوهابيون يف الغالب نظراءهم من امل�سلمني ال�س َّنة ،لكن ال�شيعة تع ّر�ضوا �أي�ض ًا �إىل
احلمالت .فقد كتب ابن عبد الوهاب �أن «�أول من �أدخل ال�شرك يف هذه الأمة هم الراف�ضة
امللعونة» 16.ويف العام  1791هاجم الوهابيون املناطق ال�شيعية يف �شرق ال�سعودية ،و�سلبوا
ونهبوا القرى والبلدات وقتلوا نحو � 1500شخ�ص .وب ّرر م�ؤرخ بالط �أول دولة �سعودية-وهابية
هذا الهجوم ب�أنه الرد املنا�سب على الهرطقة ال�شيعية « -ورفعوا للرف�ض منارا» – ودعوا �إىل
17
تدمري امل�ساجد ال�شيعية « -كنائ�س الرف�ض».
وقعت مذبحة �أخرى �ضد ال�شيعة يف العام  ،1802حني غزا الوهابيون مدينة الأ�ضرحة
ال�شيعية كربالء يف العراق .ووفق م�ؤرخ بالط الدولة ال�سعودية-الوهابية الثانية« :دخلوها
18
[املدينة] عنوة ،وقتلوا غالب �أهلها يف الأ�سواق والبيوت ...و ُقتل من �أهلها قريب �ألفا رجل».
املدينة ُنهبت وجرى تدمري الرموز ال�شيعية املقد�سة .وقد بعث قائد احلملة ،وهو حفيد حممد بن
�سعود بر�سالة �إىل احلاكم العثماين يف العراق لتو�ضيح دوافع عمله« :وقولك �إن �أخذنا كربالء
وذبحنا �أهلها و�أخذنا �أموالها ،فاحلمد هلل رب العاملني ،والنعتذر من ذلك ،ونقول« :وللكافرين
19
�أمثالها» (�سورة حممد ،الآية .»)10
يف العام  ،1818لقيت الدولة ال�سعودية-الوهابية الأوىل حتفها يف نهاية املطاف،
حني اجتاح اجلي�ش امل�صري بقيادة حممد علي ،وبتوجيه من العثمانيني يف ا�سطنبول،
بلدة الدرعية بعد حملة دامت نيف ًا و�سبع �سنني�ُ .س ِّويت العا�صمة ال�سعودية بالأر�ض،
عدم قادتها ال�سيا�سيون والدينيون ،وبدا �أن الهرطقة الوهابية املتع�صبة ُطويت
و ُن ِف َي �أو �أُ ِ
�صفحتها.

الدولتان ال�سعوديتان-الوهابيتان الثانية والثالثة

لكن ،بعد هذه التطورات بفرتة ق�صرية ،طفا التحالف ال�سعودي-الوهابي على �سطح
الأحداث جم ّدد ًا يف الدولة الثانية التي ر�أت النور العام
ال�سعودية-الوهابية الثانية مل ُ
حتز البتّة على
حتز البتّة على نفوذ الدولة
 ،1824لكنها منت ب�شكل متقطع ومل ُ
ّ
وحجم الدولة الأوىل ،كما �أن قادتها كانوا �أقل تعبئة نفوذ وحجم الدولة الأوىل ،كما �أن قادتها ال�سيا�سيني
�إيديولوجية .وهي انهارت يف العام  1891خالل حرب كانوا �أقل تعبئة �إيديولوجية.
�أهلية مديدة.
�أما الدولة ال�سعودية-الوهابية الثالثة والأخرية فقد ظهرت يف العام  ،1902حني ا�ستوىل عبد
العزيز �آل �سعود ،وهو �أحد �أع�ضاء �أ�سرة �آل �سعود التي تقطن الكويت ،على الريا�ض وغزا معظم
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�شبه اجلزيرة العربية خالل عقدين .ويف العام � ،1932أعاد عبد العزيز ت�سمية دولته «اململكة
العربية ال�سعودية».
تو�سعها،
لوهلة ،بدت الدولة ال�سعودية-الوهابية الثالثة �شبيهة للغاية بالدولة الأوىل .فجذر ّ
كما يف ال�سابق ،كان اجلهاد لن�شر التوحيد وا�ستئ�صال ال�شرك .وهي امت�شقت ال�سالح �ضد
نظرائها ال�س َّنة على �أ�سا�س �أنهم ارت ّدوا عن الإ�سالم .وكما ّ
�سطر �أحد قادة رجال الدين
الوهابيني� ،سليمان بن �سحمان ،يف ق�صيدة بعث بها �إىل عبد العزيز العام  1921حول
املعار�ضة يف حائل �شمال ال�سعودية« :وجاهدوهم يف اهلل ،حق جهاده ...فهم جند �أهل
20
الكفر».
كما حثّ ابن �سحمان و�أقرانه امللك على تطهري �شبه اجلزيرة العربية من ال�شيعة .ويف العام
 ،1927دعوه �إىل هدي �أو طرد ال�شيعة من املنطقة ال�شرقية 21،لكن امللك �سمح لل�شيعة بالبقاء،
ما �أثار كدر ًا حاد ًا لدى ه�ؤالء .وحني توقفت اململكة عن �شنّ اجلهاد التو�سعي وبد�أت تت�سامح مع
ال�شيعة ،بد�أت ت�صبح ب�شكل مطرد �أقل �شبه ًا بالدولة ال�سعودية -الوهابية الأوىل .رمبا مل ُيعجب
هذا الأمر �شيوخ الوهابية الر�سمية يف اململكة ،لكنهم اعرتفوا ب�أن امللك يعمل وفق �صالحياته
كحاكم حني يدعو �إىل وقف اجلهاد امل�س َّلح.
مت�سك العلماء الوهابيون بالدولة ال�سعودية-الوهابية
لكن ،وعلى الرغم من هذا االعرتافّ ،
الثالثة بالقوالب الراديكالية لأ�سالفهم لعقود �أخرى تالية .فهم وا�صلوا تطوير �صيغة طائفية
وغري مت�ساحمة لإميانهم .وهكذا ،وعلى الرغم من �أن جهاديي القاعدة وتنظيم الدولة الإ�سالمية
يعتربون �أن امللك عبد العزيز خان الإ�سالم� ،إال �أنهم ي�ست�شهدون بعلماء الدين الذين خدموه،
وحتى �أولئك الذين �أتوا بعده .وعلى �سبيل املثال ،يبد�أ تركي البنعلي ،وهو مواطن بحربيني يبلغ
22
احلادية والثالثني و ُيعتقد �أنه مفتي الدولة الإ�سالمية� ،أحد كتبه ب�شعر البن �سحمان.
عموم ًا ،كان حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،رئي�س االفتاء يف ال�سعودية الذي تويف العام ،1969
�آخر علماء امل�ؤ�س�سة الدينية الوهابية الذي يحظى مبقبولية مرجعية من اجلهاديني .لكن بع�ض
علماء الدين اجلهاديني ينظرون بعني الر�ضى �إىل بع�ض الأع�ضاء املت�شددين يف امل�ؤ�س�سة
الدينية ال�سعودية الراهنة ،ال بل هم يدر�سون معهم �أي�ض ًا .فالبنعلي ،على �سبيل املثال ،يفخر
ب�أنه در�س على يد املت�شدد عبد اهلل بن جربين ،و�أم�ضيا مت�سع ًا من الوقت مع ًا يف «مقر تورا
بورا» ،يف منطقة ال�سويدي ،يف �أوا�سط العقد الأول من هذا
كمبد�أ عامُ ،يطل اجلهاديون على الدولة ال�سعودية-
القرن 23.ويف العام  ،2004و�ضع ابن جربين كتاب تو�صية
الوهابية الأوىل بو�صفها التجربة ال�سيا�سية التي
للجامعة الإ�سالمية يف املدينة ي�شيد فيه بهذا املفتي امل�ستقبلي
ت�ست�أهل املحاكاة ،فيما هم يعتربون الدولة الثالثة
24
«حلر�صه على العلم».
مبثابة خيانة.
لكن كمبد�أ عامُ ،يطل اجلهاديون على الدولة ال�سعودية-
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الوهابية الأوىل بو�صفها التجربة ال�سيا�سية التي ت�ست�أهل املحاكاة ،فيما هم يعتربون الدولة
الثالثة مبثابة خيانة .ويف حما�ضرة له يف العام  ،2013ذ ّكر البنعلي احل�ضور �أنه يتعينّ على املرء
التمييز بني الدول ال�سعودية« :الأوىل لي�ست كالثانية ،والثانية لي�ست كالأخرية ...الأخرية زمنا،
25
الأخرية قدرا �أي�ضا».

الدولة الوهابية الرابعة
الواقع �أن تنظيم الدولة الإ�سالمية هو نوع من الدولة الوهابية الرابعة ،خا�صة حني ن�ضع يف
االعتبار تب ّنيها وترويجها للعقائد الوهابية .ففي مقالة يف �أوائل � ،2014س ّلط البنعلي ال�ضوء
على الت�شابه بني الدولة ال�سعودية الأوىل وبني الدولة الإ�سالمية 26.قال« :بعد �أن حكمت [الدولة
ال�سعودية–الوهابية الأوىل] بال�شريعة الإ�سالمية» يف الدرعية« ،مت ّددت على مدن وقرى
ّ
عديدة ...قاتلت �أنا�سا ينت�سبون �إىل الإ�سالم ...فع�صفها كيل من االتهامات وواجهها �سيل من
االفرتاءات» .و�أكمل بقوله �إنه مع تنظيم الدولة الإ�سالمية« ،التاريخ يعيد نف�سه بن�صه وف�صه».
واحلال �أن العديد من املن�شورات الر�سمية للدولة الإ�سالمية هي كناية عن الأعمال الكال�سيكية
للتعاليم الوهابية ،مبا يف ذلك بع�ض �أعمال ابن عبد الوهاب نف�سه� .إحدى هذه االعمال مقالة
مط ّولة حول متطلبات تكفري �أولئك امل�سلمني الذين ُيعتربون نوع ًا ما �ضا ّلني .يف التمهيد للمقالة،
ميتدح املح ّرر ابن بعد الوهاب« :وقد حارب ال�شيخ حممد ال�شرك والوثنية والبدع واخلرافات
بجميع �أ�شكالها ،يف داخل اجلزيرة العربية وخارجها ،وجاهد كل من وقف يف وجه دعوة
التوحيد» .ويفاخر ب�أن الدولة الإ�سالمية تر ّوج لهذه العقيدة نف�سها «التي تبناها ودعا لها وقاتل
27
لأجلها ال�شيخ ابن عبد الوهاب».
ن�صان وهابيان ر�سميان �آخران هما «القواعد الأربع» و«نواق�ض الإ�سالم» كالهما
وهناك ّ
البن عبد الوهاب .الن�ص الأول يقول �إن «م�شركي زماننا (وهم �أعداء الوهابيني) �أغلظ
�شركا» من امل�شركني الذين قاتلهم النبي حم ّمد يف القرن ال�سابع� 28.أما الن�ص الثاين
فهو كناية عن الئحة من ع�شرة نواق�ض قد تُبطل �إ�سالم املرء وجتعله عملي ًا كافرا 29.من
�أبرز هذه النواق�ض الناق�ض الثامن« ،مظاهرة امل�شركني على امل�ؤمنني» .ويف �أوا�سط العام
� ،2015أظهر �شريط فيديو من حمافظة دير الزور �شرق �سورية �صف ًا درا�سي ًا يفرت�ض �أن
فيه �سوريني تائبني يتدار�سون مواد النواق�ض على يد مع ّلم �سعودي ويعرتفون بالذنب وفق
بند الناق�ض الثامن ،لأنهم دعموا نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد� 30.إ�ضاف ًة �إىل هذه
الن�صو�ص الأ�صلية 31،تر ّوج الدولة الإ�سالمية للوهابية يف العديد من من�شوراته .على
�سبيل املثال� ،أهم ن�ص يف مع�سكرات الدولة الإ�سالمية هو �شرح مط ّول للعقيدة الوهابية،
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32

كتبه على الأرجح البنعلي.
وباملثل ،عمد �أن�صار تنظيم الدولة الإ�سالمية على الإنرتنت ،الذين يعتنقون ب�شكل
�شامل العقيدة الوهابية� ،إىل ت�شبيه هذا الأخري بالدولة ال�سعودية-الوهابية الأوىل� .أهم
ن�ص معبرّ يف هذا املجال ،بدء ًا من �أوا�سط العام  2014جاء بعنوان« :ال�شيخ البغدادي
على خطى الإمام حممد بن عبد الوهاب :الت�شابه بني الدولتني الوهابية والبغدادية» .هذه
املف�صلة للغاية بني م�شروعي بناء الدولتني ،والتي ُب َّثت على الإنرتنت ،ت�صل �إىل
املقارنة ّ
خال�ص ٍة ب�أن «الدولة الإ�سالمية هي امتداد لدعوة ودولة الإمام حممد بن عبد الوهاب—
الدولة ال�سعودية الأوىل» .حجر الزاوية يف هذا الت�شابه ،وفق الكاتب با�سم م�ستعار ،يكمن
يف ت�صميم كال الدولتني على «حماربة ال�شرك بجميع �صوره» وتطبيقهم «ال�شرع مبا�شرة
33
مبجرد �سيطرتهم».
وثمة مقالة ثانية وزعتها م�ؤ�س�سة البتار الإعالمية ،التي تُعترب م�ؤ�س�سة �شبه ر�سمية للدولة
الإ�سالمية ،وت�صف دعوة الدولة الإ�سالمية ب�أنها «امتداد لدعوة ال�شيخ [حممد بن عبد
الوهاب]» .ويلفت الكاتب ،الذي يو ّقع با�سم �أبي حامد الربقاوي ،االنتباه �إىل االتهامات
املت�شابهة التي يطلقها �أعداء الدولتني عليهما ،خا�صة اتهامات املغاالة يف التكفري وقتل
34
ندد بكال الدولتني على �أنهما من اخلوارج.
مواطنيهم امل�سلمني .وهو الحظ �أنه ُي َّ
يجد �أن�صار الدولة الإ�سالمية على الإنرتنت �أي�ض ًا يف الدولة ال�سعودية-الوهابية الأوىل
منوذج ًا حلملة العنف الراهنة يف ال�سعودية ،خا�صة فظائعها �ض ّد ال�شيعة .وقد �أورد �أحد �أبرز
الكتّاب اجلهاديني على االنرتنتُ ( ،يطلق على نف�سه ا�سم غريب ال�سرورية) ،وقائع احلمالت
التي �شنتها الدولة ال�سعودية-الوهابية الأوىل على املنطقة ال�شرقية وكربالء للداللة على
اال�ستمرارية بني هذه الهجمات وبني احلملة الراهنة .وا�ستنتج الكاتب ،بعد �أن �أورد بكثافة
بيانات م�ؤرخي البالط الذين �أ�شرنا �إليهما �أعاله� ،أن ممار�سات الدولة الإ�سالمية هي امتداد
ملمار�سات الدولة الأوىل وكتب« :كان رجال التوحيد يهاجمون ويهدمون معابد الراف�ضة امل�شركني
المتنعهم حدود ،ويف هذا الوقت قامت دولة الإ�سالم ن�صرها اهلل بك�سر احلدود والهجوم على
عدد من
معابد الراف�ضة يف اخلليج وغريها» .و�أكمل يف اقتبا�س �أقوال ُتدين ال�شيعة �أخذها من ٍ
35
الوهابيني.
العلماء ّ

انحرافات عن الوهابية

مامن ّ
�شك يف �أن الطابع الديني للدولة الإ�سالمية وهابي ب�شكل كبري ،بيد �أن اجلماعة
تنحرف عن الرتاث الوهابي يف �أربع جوانب هامة :حتالف الأ�سر احلاكمة ،واخلالفة ،والعنف،
واحلما�س الكارثي.

كول بونزل

مل تتبع الدولة الإ�سالمية النمط الذي اتبعته الدول ال�سعودية-الوهابية الثالث الأوىل يف
عقد حتالف بني الدعوة الوهابية وبني �أ�سرة �آل �سعود .وهي تعترب الرابعة يف تعاقب الدول
يف مك ّونها الوهابي لي�س �إال ،حيث تعترب التحالف مع الأفراد احلاليني من �آل �سعود م�ستحي ًال
ب�سبب كفرهم .وقد ّ
خل�صت ال�شاعرة الر�سمية لتنظيم الدولة الإ�سالمية� ،أحالم الن�صر ،موقف
«يتم�سح
اجلماعة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة يف مقال ن�شرته يف كانون الثاين/يناير  2016جاء فيه:
ّ
�آل �سلول اليوم بدعوة ال�شيخ املجدد [حممد بن عبد الوهاب]» ،لكن يف الواقع «ال�شيخ املجدد
36
ودعوته بريئان من ه�ؤالء املرت ّدين [�أي �آل �سعود]».
تف�سر يف ال�شريعة
مي ّثل الطموح �إىل اخلالفة انحراف ًا �آخر عن الوهابية .فاخلالفة ،التي َّ
يوحد كل �أر�ض امل�سلمني ،التربز كثري ًا
الإ�سالمية باعتبارها نظام احلكم الإ�سالمي املثايل الذي ّ
يف امل�ؤلفات الوهابية التقليدية .فقد كان يف و�سع الوهابيني الدفاع عن دولتهم باعتبارها خالفة
م�ضا ّدة للخالفة العثمانية ،التي �أعلنوا �أنها دولة كفر حتى �سقوطها يف العام  .1924غري �أن
هذا مل يحدث .والواقع �أن من املثري لل�سخرية� ،إىل ح ّد ما� ،أن ت�صبح الوهابية التي بد�أت كحركة
مناه�ضة للخالفة �أداة حلركة م�ؤ ّيدة للخالفة.
مل يكن العنف غائب ًا بحال من الأحوال عن �أول دولة �سعودية-وهابية ،كما لوحظ .غري
�أن اال�ستعرا�ضات التي قام بها تنظيم الدولة الإ�سالمية لعمليات قطع الر�ؤو�س والذبح
امل�ؤملة والأ�شكال الأخرى من العنف ال�شديد التي تهدف �إىل �إ�شاعة اخلوف والفزع،
لي�ست ر ّدة �إىل املمار�سات الوهابية .فقد ابتدعها �أبو م�صعب الزرقاوي ،الزعيم ال�سابق
املتوفى لتنظيم القاعدة يف العراق ،والتي ع ّرفه عليها عامل م�صري يف �أفغان�ستان يدعى
�أبو عبد اهلل املهاجر .و ُيعترب دليل املهاجر للعنف ،واملعروف �شعبي ًا با�سم فقه الدماء،
املرجعية القيا�سية لتنظيم الــدولــة الإ�سالميــة لتبــرير �أعمال العنف اال�سـتثنائيــة التي
37
يرتكبـها.
يفتقر البعد الكارثي للدولة الإ�سالمية �أي�ض ًا �إىل وجود �سابقة يف االجتاه الوهابي
العام 38.وكما بينّ وليام مكانت�س ،وهو باحث يف الإيديولوجيا اجلهادية يف معهد بروكنغز،
بالتف�صيل يف كتاب عن هذا املو�ضوع ،ترى اجلماعة نف�سها على �أنها حتقق نبوءة تتم
فيها ا�ستعادة اخلالفة قبل وقت ق�صري من نهاية العامل 39.وبينما ي�شرتك الوهابيون
ال�سعوديون ووهابيو تنظيم الدولة الإ�سالمية يف فهم نهاية العامل ،يرى الأخريون �أنهم
يعي�شون فيها.
وبالتايل ،ف�إن تنظيم الدولة الإ�سالمية لي�س يف �أي حال من الأحوال التعبري احلتمي عن
الوهابية التاريخية .فهو يحمل قدر ًا من ال�شبه بالدولة ال�سعودية-الوهابية الأوىل يف حر�صه
على اجلهاد �ض ّد من يت�صور �أنهم من �أهل البدع ،وخا�صة ال�شيعة� ،أكرث من اململكة ال�سعودية
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احلديثة .والواقع �أن تنظيم الدولة الإ�سالمية قتل ال�شيعة ب�صورة ع�شوائية يف الأماكن نف�سها
يف اململكة العربية ال�سعودية حيث قتل �أ�سالف الوهابية ال�شيعة ب�صورة ع�شوائية .لكن التنظيم
تب ّنى ،برف�ضه التحالف التقليدي مع �آل �سعود� ،أفكار ًا مع ّينة حول ال�سيا�سة والعنف ونهاية العامل
مل تتب ّنها الدول ال�سعودية-الوهابية الثالث .ومع ذلك ،ف�إن من يح ّنون �إىل الوهابية القدمية
الأكرث �شرا�سة ميكن �أن ُيعذروا لأنهم َي َر ْون من هذه ال�شرا�سة يف تنظيم الدولة الإ�سالمية �أكرث
مما َي َر ْون يف اململكة العربية ال�سعودية احلديثة.

الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية
تنق�سم الدولة الإ�سالمية �إىل واليات خمتلفة ،بع�ضها �أكرث واقعية من �سواها .يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،2014وبعد تلقي بيعات من �أفراد يف اجلزائر وليبيا و�سيناء امل�صرية
واليمن واململكة العربية ال�سعودية� ،أعلن �أبو بكر البغدادي هذه الأقاليم باعتبارها «واليات»
التوحد.
و�شجع �أن�صاره هناك على
جديدة .كان البغدادي يطالب بالأرا�ضي ال�سعودية ّ
ّ
ويف حني كان البغدادي �أمر يف وقت �سابق جميع امل�سلمني يف العامل بالهجرة �إىل العراق
و�سورية ،مل يعد ال�سعوديون الآن م�ضط ّرين لالن�ضمام �إىل الآالف من �إخوانهم الذين ذهبوا
للقتال هناك .و�صار ب�إمكانهم �أداء واجبهم يف الهجرة عن طريق بناء الدولة الإ�سالمية
يف الداخل.

ال�شيعة �أ ّو ً
ال

منذ �إعالن ت�شرين الثاين/نوفمرب ،ن�شطت الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية.
من الناحية الإدارية ،ق�سمت اجلماعة البالد �إىل ثالث واليات :والية جند يف و�سط البالد،
ووالية احلجاز يف غربها ،ووالية البحرين يف �شرقها («البحرين» م�صطلح قدمي ل�شرق
اجلزيرة العربية با�ستثناء الدولة احلديثة التي حتمل هذا اال�سم) .على موقع �إلكرتوين
�شهري يديره منا�صرو الدولة الإ�سالمية ،تو�ضع الواليات الثالث يف جمموعة واحدة با�سم
«واليات بالد احلرمني» 40.وقد تب ّنت الواليات املذكورة امل�س�ؤولية عن جمموعة متن ّوعة من
الهجمات يف �إطار ا�سرتاتيجية تر ّكز على الأقلية ال�شيعية يف اململكة وقوات الأمن ال�سعودية.
وقد مت الإبالغ عن �سبعة ع�شر حادثة �أمنية منف�صلة تتعلق بالدولة الإ�سالمية بني ت�شرين
الثاين/نوفمرب  2014وت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2015مبا يف ذلك هجوم ُن ِّفذ يف الكويت
(�أنظر اجلدول .)1

كول بونزل

اجلدول  :1احلواداث الأمنية املتعلقة بتنظيم الدولة الإ�سالمية يف ال�سعودية
�إطالق نار على م�سجد لل�شيعة يف قرية الدالوة قرب مدينة الهفوف يف املنطقة
 3ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014
ال�شرقية� ،أ�سفر عن مقتل �سبعة �أ�شخا�ص و�إ�صابة �سبعة �آخرين.
�إطالق نار على مواطن دمناركي على يد منا�صرين لتنظيم الدولة الإ�سالمية
 22ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014
يف الريا�ض.
هجوم على مركز جديدة عرعر احلدودي قرب العراق� ،أدّى �إىل مقتل ثالثة
 5كانون الثاين/يناير 2015
�أ�شخا�ص ،من �ضمنهم عميد �سعودي ،ف�ض ًال عن مقتل منفّذي الهجوم الأربعة.
� 29آذار/مار�س 2015

هجوم ا�ستهدف دورية �أمن غرب الريا�ض ،و�أ�سفر عن �إ�صابة �شخ�صني.

 8ني�سان�/أبريل 2015

هجوم ا�ستهدف دورية �أمن �شرق الريا�ض ،و�أدّى �إىل مقتل �شخ�صني.

� 8أيار/مايو 2015

هجوم ا�ستهدف دورية �أمن جنوب الريا�ض ،و�أ�سفر عن مقتل �شخ�ص واحد.

� 22أيار/مايو 2015
� 29أيار/مايو 2015
 26حزيران/يونيو 2015
 4متوز/يوليو 2015
 14متوز/يوليو 2015
 16متوز/يوليو 2015
� 6آب�/أغ�سط�س 2015
� 23أيلول�/سبتمرب 2015
 15ت�شرين الأول�/أكتوبر 2015
 26ت�شرين الأول�/أكتوبر 2015

تفجري انتحاري يف م�سجد لل�شيعة يف القديح يف املنطقة ال�شرقية� ،أ�سفر عن
مقتل � 21شخ�ص ًا و�إ�صابة �أكرث من مئة �آخرين.
تفجري انتحاري يف م�سجد لل�شيعة يف الد ّمام يف املنطقة ال�شرقية� ،أدّى �إىل مقتل
ثالثة �أ�شخا�ص و�إ�صابة �أربعة �آخرين.
تفجري انتحاري ا�ستهدف م�سجد ًا لل�شيعة يف مدينة الكويت ،و�أ�سفر عن مقتل 27
�شخ�ص ًا و�إ�صابة �أكرث من مئتني �آخرين.
�إطالق نار �أثناء عملية مداهمة يف الطائف� ،أ�سفر عن مقتل �شرطي ومت�شدّد،
واعتقال ثالثة �آخرين.
�إطالق نار �أثناء عملية مداهمة يف خمي�س م�شيط قرب مدينة �أبها� ،أدّى �إىل مقتل
مت�شدّد ووالده ،و�إ�صابة �شخ�صني �آخرين.
فجر نف�سه عند نقطة تفتي�ش
ثم
أمن،
ل
ا
�أقدم م�س ّلح على قتل �أحد �أقربائه يف قوى
ّ
بالقرب من �سجن حائل جنوب الريا�ض ،ما �أدّى �إىل �إ�صابة �شخ�صني.
تفجري انتحاري ا�ستهدف م�سجد ًا تابع ًا لقوات الطوارئ ال�سعودية يف منطقة
ع�سري ،ق�ضى فيه � 15شخ�ص ًا ،و�أُ�صيب � 33آخرين.
قتل م�س ّلحان �أحد �أقربائهما يف قوات الأمن يف حادثة �إطالق نار مت ت�صويرها،
�إ�ضاف ًة �إىل مدن ّيني و�شرطي خارج مق ٍّر لل�شرطة قرب حائل.
�إطالق نار على م�سجد لل�شيعة يف مدينة �سيهات يف املنطقة ال�شرقية� ،أ�سفر عن
مقتل خم�سة �أ�شخا�ص و�إ�صابة ت�سعة �آخرين.
تفجري انتحاري ا�ستهدف م�سجد للإ�سماعيلية يف دح�ضة ،منطقة جنران ،و�أدّى
�إىل مقتل �شخ�ص واحد و�إ�صابة � 19آخرين.

امل�صادر :العربية ،احلياة ،الريا�ض ،ال�شرق الأو�سط ،ذا نا�شيونال (الإمارات العربية املتحدة)

وقد ّ
خل�ص البغدادي تلك اال�سرتاتيجية يف �إعالنه ال�صادر يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014

(�أنظر امللحق) .وقال خماطب ًا ال�شعب ال�سعودي�« :أال فلت�س ّلوا �سيوفكم! وعليكم بقتل الرواف�ض
[�أي ال�شيعة] �أو ًال حيث كانوا ،ثم عليكم ب�آل �سلول [�أي �أ�سرة �آل �سعود] وجنودهم ،قبل
ال�صليبيني وقواعدهم» .يف اململكة العربية ال�سعودية ،ت�ص ّرف تنظيم الدولة الإ�سالمية على
هذا النحو ،حيث �أوقع االنتحاريون الذين ا�ستهدفوا م�ساجد ال�شيعة معظم الإ�صابات .ويف حني
م�ست
م�ست قوات الأمن ال�سعودية (ت�سعة) كانت �أكرث من تلك التي ّ
�أن احلوادث الأمنية التي ّ
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�أهداف ًا �شيعية (�ستة) ،فقد متكنت اجلماعة من قتل عدد من ال�شيعة ( )64يفوق عدد من قتلت
من قوات الأمن ( .)25ومت الإبالغ عن هجوم واحد �ضد هدف غربي ،وهو مواطن دمناركي.
�سجل فيها اجلهاديون هذا القدر الكبري من الن�شاط يف اململكة العربية
كانت �آخر مرة ّ
ال�سعودية بني عامي  2003و ،2006عندما �شنّ تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب مت ّرد ًا حمدود ًا
قتل فيه نحو ثالثمئة �شخ�ص .وعلى مدى ب�ضع �سنوات ،مت ّكن ال�سعوديون من تدمري تنظيم
القاعدة يف جزيرة العرب ،الذي �أعاد بعد ذلك ت�شكيل �صفوفه يف اليمن.
من املهم مالحظة �أن الأولويات اال�سرتاتيجية لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية
ال�سعودية تتعار�ض ب�ش ّدة مع �أولويات تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب .فقد كانت �أولويات تنظيم
القاعدة يف جزيرة العرب يف ال�سعودية تتم ّثل بالغربيني وامل�صالح الغربية� ،أو ًال ،وبقوات الأمن
ال�سعودية والنظام ،ثاني ًا 41.ومل يالحق ال�شيعة على الإطالق� .أما تنظيم الدولة الإ�سالمية ،فهو
يحاول حتقيق �شيء �آخر خمتلف متام ًا من خالل ا�سرتاتيجيته املعادية لل�شيعة .فهو يق ّدم نف�سه
كمدافع عن الإ�سالم ال�س ّني ،يف الوقت الذي ينظر فيه �إىل ال�شيعة على �أنهم ي�سيطرون على
ال�شرق الأو�سط ،م�ستفيد ًا يف ذلك من عداء العقيدة الوهابية املت� ّأ�صل للت�ش ّيع ،ومن املخاوف
الوا�سعة من زحف الهيمنة ال�شيعية يف املنطقة.
و�صف قادة والية جند
يف بيانني �صوت ّيني �صدرا يف �أيار/مايو وت�شرين الأول�/أكتوبر ّ ،2015
ووجهوا نقد ًا الذع ًا للت�ش ّيع 42.البيان
هذه اال�سرتاتيجية املعادية لل�شيعة وب ّرروها ب�صورة م�سهبةّ ،
الأول (موجود بالكامل يف امللحق) اتهم ال�سعوديني بالتقاع�س عن القيام بواجبهم الإ�سالمي
بطرد ال�شيعة من �شبه اجلزيرة العربية ،ويف املقابل ا�ست�شهد ب�أمر البغدادي «بقتل الرواف�ض
�أينما وجدوا» .و�أ�ضاف البيان« :لن ينفعكم �آل �سلول ،ولن يدفعوا عنكم الراف�ضة �أبد ًا ،فقد
واهلل عجزوا عن حماية حدودهم امل�صطنعة من حثالة احلوثة ،فكيف يحمونكم من الراف�ضة
لو اجتمعوا عليكم؟»
وق ّدم البيان الثاين ملحة عامة عن خطر ال�شيعة ،وميكن تلخي�صها على النحو التايل :يتع ّر�ض
ال�س ّنة �إىل هجوم يف املنطقة ب�أ�سرها عرب م�ؤامرة يقودها ال�شيعة الإيرانيون (�أنظروا �إىل العراق
و�سورية واليمن ،حيث يتولىّ ال�شيعة زمام ال�سلطة بدعم �إيراين) .ويطمح ال�شيعة �إىل �إقامة دولة
كبرية على �شكل هالل ،متت ّد من �سورية عرب العراق مرور ًا ب�شرق �شبه اجلزيرة العربية و�صو ًال
�إىل ُعمان واليمن ،لت�شمل يف نهاية املطاف الأماكن الإ�سالمية املقد�سة يف احلجاز .ال�شيعة يف
املنطقة ال�شرقية يوالون طهران �س ّر ًا ،وي�ستعدون لتحرير �أنف�سهم من نري ال�س ّنة عندما يحني
الوقت املنا�سب .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن �أفراد عائلة �آل �سعود متواطئون يف هذه امل�ؤامرة �إىل
درجة �أنهم اليهتمون �إال بال�سلطة والرثوة والبقاء على قيد احلياة.
ي�ستند البيانان ال�صادران عن والية جند �إىل العقيدة الوهابية للك�شف عن عداوة ال�شيعة
امل�ستمرة للم�سلمني احلقيقيني .على �سبيل املثال ،ي�صف البيان الأول ال�شيعة ب�أنهم جماعة من
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امل�شركني ويطبق عليهم احلديث املزعوم للنبي حممد�« :أخرجوا امل�شركني من جزيرة العرب».
ويغو�ص البيان يف الرتاث الوهابي ،مقتب�س ًا قو ًال ل�سليمان بن �سحمان ،وهو �أحد العلماء الذين
ح ّثوا امللك عبد العزيز على طرد ال�شيعة يف العام  ،1927مفاده« :لو اقتتل �أهل احلا�ضرة
ين�صبوا طاغوتًا ُيعبد من دون اهلل».
والبادية حتى يفنوا عن بكرة �أبيهم لكان �أهون من �أن ّ

مزاعم النفاق

الواقع �أن من ال�شائع بالن�سبة �إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية و�أن�صاره الت�أكيد على �أن �أفعالهم
�ضد ال�شيعة تتفق مع العقيدة الوهابية .البل �إنهم ي�ؤكدون �أن �أفعالهم جتد مايجيزها يف التعاليم
الر�سمية للم� ّؤ�س�سة الدينية ال�سعودية .وبالتايل يقول البيان الثاين ال�صادر عن قادة والية جند
�إن «املجاهدين يف جزيرة العرب� ...إمنا قتلوا من ّ
نظر علماء �آل �سلول لتكفريهم وقتلهم» .وقد
يكون �أبو م�صعب الزرقاوي �أول من جادل يف هذا االجتاه عندما ا�ست�شهد ،يف حما�ضرة حول
الت�ش ّيع يف العام  ،2006بفتوى �صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة
43
العربية ال�سعودية تك ّفر ال�شيعة بو�ضوح.
كثري ًا ماي�ست�شهد منا�صرو الدولة الإ�سالمية على الإنرتنت
بالعلماء ال�سعوديني الر�سميني لتربير الهجمات �ضد ال�شيعة .كثري ًا ماي�ست�شهد منا�صرو الدولة الإ�سالمية على
على �سبيل املثال ،بعد �إطالق النار على �أحد م�ساجد ال�شيعة الإنرتنت بالعلماء ال�سعوديني الر�سميني لتربير
يف املنطقة ال�شرقية يف ال�سعودية يف منت�صف ت�شرين الهجمات �ضد ال�شيعة.
الأول�/أكتوبر  ،2015ن�شر �أحد منا�صري الدولة الإ�سالمية
على تويرت االقتبا�س التايل من ابن جربين ،العامل الذي در�س تركي البنعلي على يديه« :ف�إن
44
الراف�ضة غالب ًا م�شركون ...وهذا �شرك �أكرب ،ور ّدة عن الإ�سالم ي�ستحقون القتل عليها».
عداء الوهابية اجلوهري للت�ش ّيع يطرح م�شكلة �أمام علماء الدين ال�سعوديني عندما يتعلق
الأمر ب�إدانة هجمات الدولة الإ�سالمية يف اململكة� .إذ تتهم اجلماعة و�أن�صارها على الإنرتنت
ربرة �أحيان ًا ،بالر ّدة والنفاق.
ه�ؤالء العلماء ال�سعوديني ،ب�صورة م ّ
هذه االتهامات ميكن �أن تكون قوية من الناحية اخلطابية .على �سبيل املثال ،يظهر �شريط
فيديو مط ّول �صادر عن الدولة الإ�سالمية يف متوز/يوليو  2015مقاتلني �سعوديني يف حلب
ي�شريون �إىل تناق�ضات يف �أقوال العلماء� .إذ يقول �أحد ال�سعوديني يف �شريط الفيديو« :علماء
�آل �سلول كانوا قبل فرتة ق�صرية يك ّفرون الراف�ضة ،بل ويك ّفرونهم بالعموم ...ك ّفروهم ،وملا
قاتلتهم دولة اخلالفة ...ا�ستنكروا» 45.ثم يظهر الفيديو بيانات (معظمها تغريدات) لعلماء
�سعوديني قبل وبعد هجمات الدولة الإ�سالمية يف املنطقة ال�شرقية .يف �سل�سلة من اللقطات،
يظهر حممد العريفي ،الداعية ال�سعودي الأكرث �شعبية يف البالد ،والذي لديه �أكرث من  14مليون
من املتابعني ،يف م�شهد قبل هجمات الدولة الإ�سالمية وهو يو ّبخ «الراف�ضة» على جتاوزهم حدود
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الإ�سالم وحماربة «امل�سلمني» .ويف م�شهد �آخر يف �أعقاب الهجمات ،يظهر العريفي وهو يعبرّ عن
تعاطفه ال�شديد مع �سكان املنطقة ال�شرقية ،ومعظمهم من ال�شيعة.
يتّهم �شريط الفيديو نف�سه ه�ؤالء العلماء مبطالبة الدولة الإ�سالمية بالكيل مبكيالني ،لأن
ّ
ويح�ضون احلكومة ال�سعودية على اجلهاد
ه�ؤالء الرجال الزالوا يدينون ال�شيعة يف اليمن
�ض ّدهم باعتبارهم «م�شركني» ،يف حني ينتقدون ا�ستهداف الدولة الإ�سالمية لل�شيعة
يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم عر�ض تغريدات ع ّدة لهذا الغر�ض .بعدها ي�شري �أحد
ال�سعوديني �إىل الكامريا قائ ًال« :بل و�إىل الآن يك ّفرون الراف�ضة يف اليمن وي�ؤ�سلمونهم يف
املنطقة ال�شرقية!»

التوعية العلمية

يف �أواخر العام  ،2014بد�أت ترت ّدد �شائعات مفادها �أن تنظيم الدولة الإ�سالمية يحاول
جتنيد املزيد من العلماء اجلهاديني يف العامل ل�صالح ق�ضيته ،لأن معظمهم انحازوا �إىل زعيم
تنظيم القاعدة �أمين الظواهري ّ
مف�ضلينه على البغدادي 46.جاءت حماوالت التجنيد ،التي
قادها البنعلي ،بنتائج �ضعيفة نوع ًا ما ،حيث �ص ّعد �أبرز العلماء معار�ضتهم للبغدادي و�أ ّكدوا
دعمهم لتنظيم القاعدة .ومع ذلك ،بدا �أن املحاوالت حترز قدر ًا من النجاح يف اململكة العربية
ال�سعودية.
يف �أوائل العقد املا�ضي ،كان ال�سعوديون �أبرز ّ
منظري حركة ال�سلفية اجلهادية ،و�ساهموا
يف عدد كبري من الفتاوى واملقاالت والكتب يف جمموعة متزايدة من امل�ؤ ّلفات على الإنرتنت.
وخالف ًا ملعظم املفكرين اجلهاديني ،كان ه�ؤالء الرجال علماء م�سلمني مد ّربني ويحملون درجات
علمية متقدمة ،وي�شغلون منا�صب جامعية يف بع�ض احلاالت .وقد منحوا احلركة قدر ًا �أكرب
من ال�شرعية والعمق الفقهي .كانت جمموعة من ه�ؤالء الرجال ُتعرف باملدر�سة ال�شعيبية ،التي
ُ�س ّميت كذلك تيمن ًا بال�سعودي الراحل حمود العقالء ال�شعيبي ،وهو �أ�ستاذ جامعي �سابق يف
الريا�ض والق�صيم .وكان من بني قادتها الآخرين نا�صر الفهد� ،أ�ستاذ العقيدة يف جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية يف الريا�ض ،وعلي اخل�ضري ،وهو �شيخ م�سجد كان يدر�س العقيدة
والفقه يف الق�صيم 47.ويف العام  ،2003مت �إلقاء القب�ض عليهما ب�سبب دعمهما تنظيم القاعدة
يف جزيرة العرب .كانت تلك �ضربة كبرية حرمت التنظيم ،وف ًقا لتوما�س هيجهامر الأكادميي
املتخ�ص�ص يف الفكر اجلهادي وم�ؤلف كتاب عن القاعدة يف جزيرة العرب ،من «م�صدر
ّ
�أ�سا�سي لإ�ضفاء ال�شرعية عليه» 48.ومنذ العام  ،2003مل ي�سمع �سوى القليل عن ه�ؤالء العلماء
اجلهاديني ،الذين �أبقاهم ال�سعوديون يف ال�سجن.
الفهد واخل�ضري اثنان من بني �أكرث من � 4آالف �سعودي معتقلني يف اململكة العربية ال�سعودية
باعتبارهم «�سجناء �أمنيني» ،وهو امل�صطلح ال�سعودي لو�صف �أن�صار الفكر اجلهادي الذي ينادي
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به تنظيما القاعدة والدولة الإ�سالمية 49.ووفق ًا مل�س�ؤول كبري يف ال�سجن مت اقتبا�س �أقواله يف
ال�صحافة ال�سعودية ،فقد كان هناك انق�سام فكري بني ال�سجناء الذين ه ّربوا ر�سائل لدعم
الدولة الإ�سالمية �أو تنظيم القاعدة� 50.إحدى هذه الر�سائل التي تعود �إىل �أوائل العام ،2014
�سجلها العامل اجلهادي �سليمان العلوان ،انتقدت البغدادي ودعوته �إىل �إقامة دولة 51.ومع
والتي ّ
ذلكُ ،ي�شري معظم مامت ت�سريبه بدعم تنظيم الدولة الإ�سالمية �إىل �أن ال�سجناء اجلهاديني
يف اململكة العربية ال�سعودية قد اجنذبوا �إليه� 52.أ ّلف حمد احلميدي� ،أحد ّ
منظري القاعدة
ال�سابقني يف جزيرة العرب� ،أعما ًال ع ّدة م�ؤ ّيدة للدولة الإ�سالمية من زنزانته و ُن�شرت على
عامي  2014و ،2015وقيل �إن ّ
منظر ًا �آخر هو فار�س الزهراين (املعروف �أي�ض ًا
الإنرتنت بني َ
با�سم �أبي جندل الأزدي) ،بايع البغدادي من ال�سجن� 53.أعدمت ال�سلطات ال�سعودية االثنني
يف  2كانون الثاين/يناير � ،2016ضمن جمموعة من �أكرث من � 40شخ�ص ًا �أُدينوا يف ما اعتربته
ً 54
الدولة �إرهابا.
يف خطاب �صوتي له ُن�شر يف منت�صف �أيار/مايو  ،2015نا�شد �أبو بكر البغدادي مبا�شر ًة
طلبة العلم اجلهاديني ال�سجناء يف اململكة العربية ال�سعودية طالب ًا دعمهم ،قائ ًال« :نحن
مل نن�سكم يوم ًا ولن نن�ساكم �أبد ًا» ،ووعد بالقتال لتحريرهم 55.وبعد ثالثة �أ�شهر ،يف �آب/
�أغ�سط�س  ،2015حقق تنظيم الدولة الإ�سالمية �أكرب انت�صار له يف ال�سجون عندما ت�س ّربت
ر�سالة بيعة مكتوبة بخط اليد من نا�صر الفهد من �سجن احلائر ،دعت جميع املجاهدين
لالن�ضمام �إىل الدولة الإ�سالمية .وقد ب ّثت وكاالت الإعالم �شبه الر�سمية التابعة للدولة
الإ�سالمية بيان الفهد على الإنرتنت وع ّممته ،والذي مل يخاطب ال�سعوديني ب�صورة خا�صة
لكنه �أعرب عن الأمل يف �أن تزيل الدولة الإ�سالمية كل الأنظمة غري ال�شرعية التي حتكم
املنطقة .وعلى نحو ذي داللة ،حاول الفهد ا�ستباق االنتقادات ،بالإ�شارة �إىل �أنه يف الوقت
الذي ت�س ّبب تنظيم الدولة الإ�سالمية يف �سفك الكثري من الدماء ،ف�إن هذا خط�أ ُيغتفر يف
56
ظل الظروف الع�صيبة يف املنطقة.
عندما التحق الفهد بالدولة الإ�سالمية ،بدا وا�ضح ًا �أن التنظيم ي�أمل بنيل ت�أييد اخل�ضري
كذلك .ف�شريط الفيديو الذي ُيظهر ال�سعوديني يف مدينة حلب ،الذي مت احلديث عنه �أعاله،
57
ُي�ص ّور بع�ض ال�سعوديني يجل�سون �أمام ن�سخة من �أحد كتب اخل�ضري.
من ال�صعب معرفة كيف �سيكون ت�أثري بيعة الفهد ،وبيعة اخل�ضري املحتملة ،على امل�شهد
ال�سعودي .ففي ت�شرين الأول�/أكتوبر ،تباهى كاتب جهادي بارز على الإنرتنت ي�ستخدم اال�سم
امل�ستعار �أبو املعايل عقيل الأحمد بـ«نحيم الفهد» باعتباره انت�صار ًا كبري ًا 58.غري �أن البيعة مل
ّ
ي�شجع
تن�شط ،حتى الآن ،حملة الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية ،رمبا لأن الفهد مل ّ
على وجه التحديد هجمات الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية .ورمبا مل يكن على
علم بها .ولع ّل �أكرب �أثر للبيعة هو �إقناع من ي�ضمرون تعاطف ًا مع الفكر اجلهادي باالنحياز �إىل
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على املدى الطويل ،ينبغي على اململكة العربية
ال�سعودية �أن ت�شعر بالقلق ب�ش�أن الأثر املُعدي لوجود
الآالف من املواطنني خلف الق�ضبان من املوالني
للخليفة يف الرقة.

جمموعة من املنا�صرين

تنظيم الدولة الإ�سالمية وتف�ضيله على تنظيم القاعدة .يف
الوقت احلايل ،هذا انت�صار مبهم ،ولكن على املدى الطويل،
ينبغي على اململكة العربية ال�سعودية �أن ت�شعر بالقلق ب�ش�أن
الأثر املُعدي لوجود الآالف من املواطنني خلف الق�ضبان من
املوالني للخليفة يف الرقة.

وفق ًا لوزارة الداخلية ال�سعودية ،ان�ضم �أكرث من � 2000سعودي �إىل اجلماعات اجلهادية يف
�سورية والعراق حتى �آذار/مار�س  .2015غري �أن عدد ًا �أكرب ظ ّل داخل البالد .وبني ت�شرين
الثاين/نوفمرب  2013ومتوز/يوليو  ،2015ت�ضاعف تقريب ًا عدد ال�سجناء الأمنيني ال�سعوديني،
حيث اعتقلت قوات الأمن ال�سعودية الأ�شخا�ص الذين حاولوا املغادرة �إىل �سورية والعراق،
59
ّ
وعطلت �شبكات الدولة الإ�سالمية يف اململكة.
منا�صرو الدولة الإ�سالمية ال�سعوديون لي�سوا من فئة واحدة ،بل هم جمموعة متباينة ترتاوح
يف العمر بني مراهقني و�سبعينيني .وت�شري معلومات ق�ص�صية متناثرة يف و�سائل الإعالم �إىل �أن
غالبية هذه املجموعة تتك ّون من �شباب ،يتح ّدر معظمهم من و�سط اململكة العربية ال�سعودية يف
منطقة الريا�ض� ،أو منطقة الق�صيم املحافظة الواقعة على م�سافة حواىل  200ميل �إىل ال�شمال
الغربي .ويبدو �أن معظم ال�سعوديني ال�ستة الذين ن ّفذوا تفجريات انتحارية با�سم واليات الدولة
الإ�سالمية يف العام  2015كانوا من و�سط اجلزيرة العربية ،وترتاوح �أعمارهم بني خم�سة ع�شر
وخم�سة وثالثني عام ًا� .أكرب ال�شبكات التي ت ّدعي قوات الأمن ال�سعودية �أنها ف ّككتها كانت يف
الريا�ض والق�صيم .وهذا لي�س بالأمر امل�ستغرب نظر ًا �إىل التجربة ال�سابقة ،غري �أن ث ّمة حاجة
�إىل مزيد من البيانات لعقد مقارنة دميوغرافية ذات �أهمية �أكرب بني منا�صري الدولة الإ�سالمية
واجلماعات ال�سابقة من اجلهاديني ال�سعوديني.
ت�شمل الرتب العليا من �شبكة الدعم �أي�ض ًا جمموعة من الأ�شخا�ص .فالزعيم الديني ال�شهري
ل�شبكة الق�صيم ،على �سبيل املثال ،هو ال�شيخ ال�سبعيني الأعمى حمد الر ّي�س ،الذي له �صالت
مبدر�سة ال�شعيبي وهو الآن يف ال�سجن 60.وقد برز علماء ثانويون �آخرون من خمتلف الأعمار
ك�أن�صار للدولة الإ�سالمية كذلك .كان فار�س الزهراين يف منت�صف الأربعينيات من عمره
وحمد احلميدي يف �أواخر اخلم�سينيات عندما �أُعدما يف كانون الثاين/يناير � .2016أما نا�صر
الفهد فهو يف �أواخر الأربعينيات من العمر.
ثم �إن هناك خرباء الإمداد والتجهيز يف الدولة الإ�سالمية من ال�شباب ال�سعوديني عموم ًا،
وه�ؤالء جمموعة مت ّنوعة .ومن بينهم عبد الرحمن املعجل ،وهو موظف �سابق يف وزارة ال�صحة،
ن�سقا
وعبد اهلل الفايز ،الذي قاتل يف ال�سابق مع تنظيم القاعدة يف العراق .و ُيعتقد �أن االثنني ّ
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61

على نطاق وا�سع مع قادة تنظيم الدولة الإ�سالمية يف �سورية والعراق.

تتعجلوا
وا�صربوا ،وال ّ

ف�شلت احلملة الع�سكرية التي قام بها تنظيم الدولة الإ�سالمية يف ال�سعودية يف �أن تك�سب
زخم ًا بعد مرور �سنة على �إطالقها .ويبدو �أن ث ّمة �أ�سباب ًا ع ّدة لتف�سري بطء وترية حملة الدولة
الإ�سالمية يف البالد .يكمن ال�سبب الأول يف البنية التحتية الف ّعالة التي ميلكها النظام ملكافحة
الإرهاب ،والتي مت جتهيزها نتيج ًة لتم ّرد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف منت�صف العقد
املا�ضي .فهي جتمع بني عمليات املراقبة واال�ستطالع واال�ستخبارات املتق ّدمة ،وتدريب القوات
اخلا�صة ،وقدر معينّ من �ضبط النف�س يف �أعمال القمع ،وتقدم برامج الت�أهيل والو�ساطة ونبذ
التعذيب 62.وكانت احلكومة �أعلنت يف متوز/يوليو � 2015أن مداهمات عدة قامت بها على مدى
63
ال�سنة ال�سابقة حالت دون وقوع هجمات و�أ ّدت �إىل �إلقاء القب�ض على �أكرث من �أربعمئة �شخ�ص.
ويبدو �أن احلملة �أحلقت �أ�ضرار ًا �شديدة ب�شبكة مقاتلي الدولة الإ�سالمية واملتعاطفني معها،
64
وال�س ّيما يف منطقة الق�صيم ،التي كانت ت�أوي ال�شبكة الأكرب والأف�ضل تنظيم ًا يف البالد.
ث ّمة �سبب �آخر يتم ّثل يف الغياب الوا�ضح للقيادة امل�ؤ ّثرة التي تدعم الدولة الإ�سالمية يف
ال�سعودية ،با�ستثناء الأ�شخا�ص املوجودين يف ال�سجن .ففي �سياق حملته ،واجه تنظيم القاعدة
يف جزيرة العرب نك�سة كبرية بفقدان زعيمه يو�سف العيريي ،الذي كان �أحد �أبرز امل�س�ؤولني عن
عمليات التجنيد وجمع التربعات ،وحلقة الو�صل بني املت�ش ّددين ومدر�سة ال�شعيبي؛ وقد ُقتل على
يد قوات الأمن ال�سعودية خالل تبادل لإطالق النار يف العام  .2003ولي�س لدى تنظيم الدولة
الإ�سالمية �شخ�صية م�شابهة يف ماتعتربه والياتها يف �شبه اجلزيرة العربية ،ومن غري امل�ؤ ّكد ما
�إذا كان لديها الكثري من الأ�شخا�ص الأك ّفاء .البيان الأول ال�صادر عن والية جند فيه العديد من
الأخطاء ،ماي�شري �إىل م�ستوى متو�سطمن التعليم والتنفيذ ال�سيئ من جانب قيادتها.
مع ذلك ،ث ّمة �سبب �آخر لبطء احلملة يكمن يف امليل التاريخي للجهاديني ال�سعوديني �إىل
تف�ضيل اجلهاد يف اخلارج على اجلهاد يف الداخل .فقد كانت اململكة العربية ال�سعودية م�ساهم ًا
كبري ًا يف توفري املقاتلني مليادين اجلهاد الأجنبية ،من �أفغان�ستان يف ثمانينيات القرن املا�ضي،
�إىل العراق يف منت�صف العقد املا�ضي ،و�سورية والعراق اليوم 65.غري �أنه َث ُبت �أن �إثارة القالقل
يف الداخل �أمر �صعب ،ورمبا لأ�سباب متع ّلقة بالطابع الديني للدولة وثروة املواطنني ال�سعوديني
العاديني ن�سبة جلريانهم .و�سي�ش ّكل تغيري هذه النزعة حت ّدي ًا للدولة الإ�سالمية .ونظر ًا �إىل �أن
النظام ال�سعودي مل يلعب �سوى دور ثانوي يف احلرب �ضد اجلماعة يف العراق و�سورية ،ف�إنه
مل يرث �سوى القليل من اال�ستياء .ويف الوقت نف�سه ،يدرك ال�شعب ال�سعودي متام ًا ،وهو يرى
اال�ضطرابات التي تع�صف باملنطقة ،العواقب املد ّمرة للتم ّرد يف الداخل.
املرجح �أن ت�ستمر هجمات تنظيم الدولة الإ�سالمية يف اململكة لبع�ض الوقت ،وذلك
لكن من ّ
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ل�سببني .الأول هو �أن اجلماعة ،بهجماتها على ال�شيعة يف املناطق النائيةّ ،
التعطل حياة معظم
ال�سعوديني الذين يتعاطف بع�ضهم مع الهجمات على ال�شيعة باعتبارهم م�شركني .وهذا يتناق�ض
مع ر ّد الفعل على هجمات تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب على املدنيني الغربيني يف مناطق
و�سط املدن .وال�سبب الثاين هو �أن العامل امل�ؤ ّثر اخلارجي يف احلملة ،واملتم ّثل بالوجود امللهم
للدولة الإ�سالمية يف العراق و�سورية ،لي�س على و�شك االنح�سار ب�أي حال من الأحوال .فقد
ف�شلت احلملة التي قام بها تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب جزئي ًا لأنها بد�أت بتد ّفق �أعداد
كبرية من اجلهاديني املخ�ضرمني ،الذين كان ا�ستنزافهم يعني دماره .ويف ظل وجود عامل م�ؤ ّثر
املرجح �أن ت�صمد حملة الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية
خارجي �أكرث دميومة ،من ّ
لفرتة �أطول من حملة تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب.
مع ذلك ،حتى كانون الثاين/يناير  ،2016م�ضت ثالثة �أ�شهر من دون �أن ي�شنّ تنظيم الدولة
الإ�سالمية هجوم ًا كبري ًا يف اململكة .ومن ال�سابق لأوانه معرفة ما �إذا كانت فرتة اجلفاف احلالية
ت�شري �إىل تراجع الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية �أو هي جم ّرد عني العا�صفة يف
احلملة .لكن يبدو �أن �صرب قادة اجلماعة يف �سورية والعراق بد�أ ينفد.
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2014ن�صح البغدادي م�ؤيديه يف اململكة العربية ال�سعودية
قائ ًال« :ا�صربوا وال تتعجلوا» 66.غري �أن اجلماعة �أطلقت ،يف منت�صف كانون الأول/دي�سمرب
 ،2015حملة دعائية وا�سعة تدعو �إىل �شنّ هجمات يف اململكة .ويف غ�ضون �أيام� ،أ�صدرت الدولة
الإ�سالمية خم�سة ع�شر �إ�صدار فيديو ر�سمي من والياتها ،من �سورية والعراق �إىل اليمن و�سيناء،
وكلها تتع ّلق باململكة العربية ال�سعودية ،حيث دعا الكثري منها �أن�صار اجلماعة هناك �إىل تكثيف
جهودهم .ويف الوقت نف�سه� ،أ�صدرت وكاالت الإعالم غري الر�سمية يف الدولة الإ�سالمية 26
مقالة يف ال�سياق نف�سه 67.ويبدو �أن تنظيم الدولة الإ�سالمية ميار�س لعبة بعيدة املدى يف
اجلزيرة العربية ،كما يوحي بيان البغدادي ال�سابق .غري �أن من الوا�ضح �أي�ض ًا �أن التنظيم ي�شعر
بخيبة �أمل �إزاء بطء التق ّدم الذي يحرزه هناك.

علماء ال�سعودية وتنظيم الدولة الإ�سالمية
يدعون علن ًا �أحقيتهم بالرتاث الديني
مبا �أن اجلهاديني ّ
ال�سعودي ،فقد كان من املتوقع �أن ّ
توظف امل� ّؤ�س�سة
الدينية ال�سعودية هذا التهديد يف معركة فكرية
�شيء من هذا القبيل.
خطرية .مع ذلك ،مل يحدث ٌ

مبا �أن اجلهاديني ي ّدعون علن ًا �أحقيتهم بالرتاث الديني
ال�سعودي ،فقد كان من املتوقع �أن ّ
توظف امل� ّؤ�س�سة الدينية
ال�سعودية هذا التهديد يف معركة فكرية خطرية .مع ذلك ،مل
يحدث �شي ٌء من هذا القبيل .بد ًال من ذلك ،تناول العلماء يف
اململكة على م�ض�ض م�س�ألة الدولة الإ�سالمية عن طريق �إ�صدار
�إدانات �شاملة لي�س �إال .لي�س ث ّمة �شيء من الإ�صرار يف �أقوالهم
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و�أفعالهم ،ولي�س هناك ماي�شري على الإطالق �إىل اعرتافهم بالطابع الوهابي للدولة الإ�سالمية.
ويف الوقت نف�سه ،ج ّدد الليرباليون ال�سعوديون الفطنون للطابع الوهابي للدولة الإ�سالمية،
�إ�ضاف ًة �إىل عامل دين معار�ض على الأقل ،اجلدل حول الوهابية يف اململكة .فهم يريدون �أن تقود
امل� ّؤ�س�سة الدينية اجلهود الرامية �إىل �إ�صالح العقيدة الوهابية ،غري �أن الكثريين منهم َي َر ْون �أن
امل� ّؤ�س�سة �ضعيفة جد ًا بحيث الت�ستطيع القيام بهذه املهمة.

توبيخ علماء الدين

يف منت�صف العام  ،2014انتقد امللك الراحل عبد اهلل امل� ّؤ�س�سة الدينية ال�سعودية ب�سبب
�صمتها يف مواجهة التهديد اجلهادي .ويف �آب�/أغ�سط�س  ،2014وبعد �شهر من �إعالن الدولة
الإ�سالمية قيام اخلالفة ،ثارت ثائرة امللك عبد اهلل على علماء امل� ّؤ�س�سة الدينية خالل جت ّمع
عام يف ق�صره يف جدة .ويف وقت �سابق من ذلك اليوم كان قد �ألقى كلمة ح ّذر فيها من خماطر
التط ّرف الإ�سالمي ،ودعا «علماء الأمة الإ�سالمية �إىل �أداء واجبهم جتاه احلق ج ّل جالله،
و�أن يقفوا يف وجه من يحاولون اختطاف الإ�سالم وتقدميه للعامل ب�أنه دين التط ّرف والكراهية
والإرهاب» .و�أ�شار �إىل �أنه يجب على علماء امل�سلمني بذل املزيد من اجلهد ،قائ ًال�« :إن الذين
تخاذلوا �أو يتخاذلون عن �أداء م�س�ؤولياتهم التاريخية �ض ّد الإرهاب من �أجل م�صالح م�ؤقتة
�أو خمططات م�شبوهة� ،سيكونون �أول �ضحاياه يف الغد» 68.وخالل حفل اال�ستقبال يف ق�صره،
�أو�ضح امللك �أن من يق�صدهم هم علماء بالطه.
ويف �سياق حديثه عن «ال�شا ّذين» يف الدولة الإ�سالمية ،انتقد امللك «كيف يمُ �سك الإن�سانُ
الإن�سانَ ويذ ّكيه مثل الغنم» .ثم رفع �صوته بغ�ضب و�أوم�أ ب�صورة تنطوي على توبيخ �إىل الذين
يجل�سون �إىل جانبه قائ ًال« :م�شايخكم ...ي�سمعون كلهم� ،أطلب منهم �أن يطردوا الك�سل عنهم»،
وا�ستدار ليواجه الرجال املعنيني« .ترى فيكم ك�سل وفيكم �صمت .وفيكم �أمر ما هو واجب عليكم.
واجب عليكم دنياكم ودينكم ،دينكم ،دينكم!» جل�س ع�شرات العلماء واجمني �أثناء توبيخ امللك
69
لهم.
يعود �إحجام العلماء عن الت�ص ّدي لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،جزئي ًا� ،إىل دعمهم للثورة يف
�سورية ،والذي اعتربوه جهاد ًا م�شروع ًا .وعلى الرغم من تكييف �آرائهم لتتنا�سب مع �سيا�سة
احلكومة ،ظل العلماء م�ؤيدين ثابتني للجهاد ال�سوري 70.يف العام � ،2012أ�صدرت هيئة كبار
العلماء ،التي �أُن�شئت مبوجب مر�سوم ملكي يف العام  ،1971وهي �أعلى �سلطة دينية يف البالد،
فتوى حتظر التربعات غري الر�سمية مبوجب �أمر حكومي .غري �أن العلماء كانوا �أكرث �صراحة يف
�إدانة جرائم نظام الأ�سد و�إيران منهم يف �إدانة الدولة الإ�سالمية �أو تنظيم القاعدةّ ،
مت�شي ًا مع
طائفيتهم اجلوهرية.
املوجهة �إىل علماء الدين هي الأوىل .فقد
مل تكن �سورة غ�ضب امللك عبد اهلل يف العام ّ 2014
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كانت للملك ،املعروف ب�أنه �إ�صالحي معتدل ،خالفات علن ّية يف ال�سابق مع امل� ّؤ�س�سة الدينية
عندما كان ولي ًا للعهد .ففي ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2001وبعد �أن جذبت الهجمات الإرهابية
يف � 11أيلول�/سبتمرب انتباه العامل �إىل الوهابية ،خاطب عبد اهلل العلماء يف ت�صريح علني،
حمذر ًا من االنغما�س يف «الغل ّو يف الدين» يف هذه املرحلة «الع�صيبة» ،م�شري ًا �إىل �أن بع�ض
العلماء الر�سميني مييلون �إىل الر�أي املتط ّرف 71.وقد ر�أى املثقفون ال�سعوديون يف ذلك ر�سالة
ً 72
وا�ضحة �إىل العلماء تدعوهم �إىل تنقيح اخلطاب الديني يف البالد يف اجتاه �أكرث ت�ساحما.
وبناء على ذلك ،بد�أت املناهج التعليمية ،على �سبيل املثال ،ت�ؤ ّكد �أكرث على مفاهيم االعتدال
والعدالة يف الإ�سالم وبدرجة �أق ّل على املفاهيم الإق�صائية مثل الوالء والرباء� 73.إال �أن هذه
التغيريات كانت طفيفة.

الت�شكيك بالوهابية خالل حملة تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

ا�ستمرت الدعوات �إىل تنقيح اخلطاب الديني يف البالد بعد العام  2003عندما بد�أ تنظيم
القاعدة ،يف �أيار/مايو من ذلك العام ،حملة تفجريات يف اململكة العربية ال�سعودية ت�ستهدف
الغربيني وقوات الأمن ال�سعودية ا�ستمرت �سنوات ع ّدة .دفعت الهجمات بع�ض ال�سعوديني �إىل
الت�شكيك علن ًا يف الأ�س�س التي تقوم عليها الوهابية على نحو مل ي�سبق له مثيل .ومع ذلك ،مل
ت�سمح الدولة ب�أن تتجاوز الأمور هذا احل ّد.
كان الليرباليان ال�سعوديان جمال خا�شقجي ومن�صور النقيدان من �أبرز املنتقدين .متت
�إقالة خا�شقجي ،وهو �صحايف تل ّقى تعليمه يف الواليات املتحدة ،من من�صبه كرئي�س لتحرير
�صحيفة «الوطن» ال�سعودية �شبه الر�سمية لن�شره مقاالت تنتقد الوهابية .يف �أحد املقاالت� ،ألقى
خا�شقجي بالالئمة يف تفجريات �أيار/مايو  2003على الثقافة الدينية الأو�سع يف اململكة .ور ّد ًا
على ذلك ،التقت جمموعة من العلماء مع ويل العهد الأمري عبد اهلل لتقدمي �شكوى ،ما �أ ّدى �إىل
�إعفاء خا�شقجي من من�صبه .وعلى الرغم من �إعادته يف العام  ،2007ا�ضط ّر خا�شقجي �إىل
74
التنحي مرة �أخرى يف العام  2010لن�شره املزيد من املقاالت املعادية للوهابية.
ّ
بطريقة مماثلة� ،شنّ النقيدان ،وهو مع ّلق �سعودي �إ�سالمي حت ّول �إىل ليربايل ،هجوم ًا على
الوهابية يف �صفحات الر�أي يف ال�صحف يف �أعقاب تفجريات العام  .2003وبعد احلكم عليه
بـ  75جلدة ل�صراحته� ،أو�صل حكايته �إىل �صحيفة «نيويورك تاميز» ،حيث �أعلن �أن «العديد من
القادة الدينيني [ال�سعوديني] يتعاطفون مع جمرمي [القاعدة]» .واتهم «امل� ّؤ�س�سات التعليمية
والدينية» يف اململكة العربية ال�سعودية ب�أنها «�أر�ض خ�صبة للإرهابيني» ،ودعا �إىل �إجراء
�إ�صالحات يف «ثقافتنا الدينية املتط ّرفة» 75.وبعد ن�شر مقالة النقيدان يف �صحيفة «نيويورك
76
تاميز» ،حكم عليه بال�سجن ملدة خم�سة �أيام.
ومع ذلك ،مل يربز �سوى عدد قليل من املعار�ضني يف �أو�ساط الطبقة الدينية يف فرتة مابعد
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العام  .2003فقد دعا عدد من �أع�ضاء ال�صحوة ،وهي احلركة الإ�سالمية ذات القاعدة
العري�ضة يف البالد� ،إىل �إعادة فح�ص الأجزاء الإق�صائية والعنيفة من الرتاث الديني الوهابي،
لكنهم �سرعان ماتوقفوا عن الكالم 77.رجل واحد فقط لديه طموحات علمية ،وهو ح�سن بن
فرحان املالكي ،امل�ؤ ّرخ الذي يحمل �آراء غريبة باملعايري ال�سعودية ،كتب منتقد ًا التقاليد الدينية
ال�سعودية 78.ويف كتابه «داعية ولي�س نبيا» ،املن�شور يف العام  2004يف الأردن ،و�صف املالكي
الطبقة الدينية الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�أنهم غالة ،و�ألقى عليهم بالالئمة ب�سبب
تعزيز ثقافة دينية تف�ضي �إىل العنف اجلهادي .وكتب املالكي �أن من غري املجدي بالن�سبة �إىل
امل� ّؤ�س�سة الدينية مواجهة الإيديولوجيا اجلهادية لتنظيم القاعدة ،لأن اجلهاديني كانوا يقومون
مبا ع ّلمتهم �إ ّياه امل� ّؤ�س�سة الدينية 79.وبطبيعة احلال ،مل تلقَ �آراء املالكي قبو ًال ح�سن ًا يف الريا�ض،
حيث �سارع العلماء �إىل ا�ستبعاد كتابه ،كما فقد وظيفته يف وزارة الرتبية والتعليم.
كانت عملية التنقيح املحدودة للوهابية التي متت يف �أعقاب حملة القاعدة يف جزيرة العرب
عامي  2003و� ،2007سطحية �إىل ح ّد كبري .فقد ُعقدت م�ؤمترات للحوار الوطني ملناق�شة
بني َ
التط ّرف الإ�سالمي ،ومت حتديث املناهج الدينية ملرحلة التعليم االبتدائي لتوفري «جو من
الت�سامح» ،كما و�صفه ديفيد كمنز ،الباحث يف التاريخ ال�سعودي والوهابي .ويف �أحد الكتب
«حذفت متام ًا فقرات حول معاداة الكفار» 80.ومع
الدرا�سية ،على �سبيل املثال ،وفق ًا لكمنزُ ،
ذلك ،مل تكن هناك عملية �إعادة تقييم جد ّية للمبادئ الأ�سا�سية للوهابية.

الت�شكيك يف الوهابية خالل حملة تنظيم الدولة الإ�سالمية

�أحيا �صعود تنظيم الدولة الإ�سالمية بداية العام  ،2013النقا�ش الداخلي ال�سعودي حول
الوهابية ،ومرة �أخرى كان الليرباليون ال�سعوديون يف مق ّدمته� .أطلق الطلقة الأوىل يف هذه
الفرتة االقت�صادي ال�سعودي حمزة بن حممد ال�سامل يف مقال �صحايف ا�ستفزازي للغاية بعنوان
«ال�سلفية على فرا�ش املوت» ،يف �أيلول�/سبتمرب  .2013وقد �أعلن ال�سامل �أن الوهابية مل تعد
اليوم «�إال عبئ ًا على الدولة ال�سعودية» ،حيث ترتاكم االتهامات الدولية �ض ّدها يومي ًا .وقال �إن
81
«التخ ّلي عن الدعوة النجدية هي مطالب كثري من ال�سعوديني ال�سلفيني ف�ض ًال عن غريهم».
ت�أنيب امللك للعلماء يف العام  2014جلب املزيد من الأ�صوات املعار�ضة للوهابية �إىل ال�سطح.
ويف تناق�ض وا�ضح مع الفرتة ال�سابقة من النقا�ش ،كان ال�صوت الأبرز هو �صوت �أحد رجال
الدين املعار�ضني ،حامت العوين� ،أ�ستاذ احلديث يف جامعة �أم القرى يف مكةُ .يعترب العوين
�شخ�صية هام�شية يف امل�شهد الديني ال�سعودي ب�سبب خلفيته .فقد ولد يف الطائف يف منطقة
احلجاز الغربية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وله �صلة قرابة بعائلة ال�شريف التي حكمت احلجاز
قبل الفتح ال�سعودي للمنطقة يف ع�شرينيات القرن املا�ضي .و�أي ًا يكن الأمر ،ف�إن مواقفه ت�ستحق
�أن ُتروى باعتبارها مت ّثل النقد الليربايل ال�سعودي للوهابية وال�صراحة املتزايدة يف النقا�ش.
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يف � 3آب�/أغ�سط�س  ،2014وبعد يومني فقط من توبيخ امللك عبد اهلل العلني للعلماء ،ن�شر
العوين مقا ًال ناري ًا على موقعه على الإنرتنت بعنوان «امل�شايخ الك�ساىل» ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل
ت�صريحات امللك .وا ّدعى العوين ،م�ص ّوب ًا على العلماء �أنف�سهم الذين كانوا هدف ًا لغ�ضب امللك،
�أنهم مل ينتقدوا الدولة الإ�سالمية «�إال وهم ك�ساىل» لأنهم ير ّدون «بغري قناعة» .فقد كتب عن
«اتفاق �أ�صول فكرهم وتكفريهم مع [داع�ش]» .فاختالفهم مع الدولة الإ�سالمية لي�س �سوى
م�س�ألة «انتماء �سيا�سي»� ،إذ هم والدولة الإ�سالمية ي�شرتكون يف «قواعد التكفري نف�سها»� ،أي
تكفري من «يعينون الكفار على امل�سلمني» ،ومن يحكمون «بغري ما �أنزل اهلل» ،ومن يقومون ب�أعمال
حم ّرمة عند زيارة القبور ،ومن ينتمون �إىل املدار�س الفكرية ال�س ّنية املخالفة لهم ،ومن يجهلون
ً 82
�أركان الدين من ال�شيعة ،وهلم جرا.
يف نهاية ال�شهر� ،أو�صل العوين نقده �إىل �صفحات �إحدى ال�صحف �شبه الر�سمية الرئي�سة
يف البالد ،وهي �صحيفة «احلياة» ،داعي ًا �إىل بدء حملة لت�صحيح الآراء املتط ّرفة يف امللخ�ص
ال�سن َّية يف الأجوبة ال ّنجدية» .وفق ًا للعوين ،كان هذا
الأ�سا�سي للم�ؤلفات الوهابية« ،ال ُّد َرر ّ
الكتاب ،الذي يت�ألف من �ستة ع�شر جم ّلد ًا من املقاالت والفتاوى واملرا�سالت الوهابية من زمن
ابن عبد الوهاب حتى منت�صف القرن الع�شرين ،منبع التط ّرف( .الواقع �أن تركي البنعلي،
مفتي الدولة الإ�سالمية ،يلج�أ كثري ًا �إىل الكتاب ،حتى �أنه يقتب�س منه من دون هوام�ش عن رقم
املج ّلد وال�صفحة يف حما�ضراته) 83.غري �أن علماء الدين يف اململكة العربية ال�سعودية رف�ضوا
االعرتاف بالعالقة بني الأفكار الواردة يف كتاب ال ُّدرر ال�سن ّية و�أفكار ال�سلفية اجلهادية كما
مت ّثلها الدولة الإ�سالمية .كان �إنكارهم ،على ح ّد تعبري العوين ،مبثابة «خيانة للأمة والوطن».
كان هناك ثالثة �أنواع من علماء الدين ال�سعوديني ،وفق ًا للعوين :اجلهلة الذي اليفهمون بب�ساطة
ماهو موجود يف الكتاب؛ واالنتهازيون الذين يدافعون عنه بهدف تطوير م�ستقبلهم املهني؛
واجلهاديون ال�سر ّيون ،الذين ي�ش ّكلون �أكرب جمموعة منهم ،والذين يتم ّنون �أن تكون اململكة
84
العربية ال�سعودية �أ�شبه بالدولة الإ�سالمية.
يف �أيار/مايو  ،2015ور ّد ًا على هجمات الدولة الإ�سالمية على امل�ساجد ال�شيعية ،اتّهم العوين
امل� ّؤ�س�سة الدينية مرة �أخرى بالتواط�ؤ العقائدي .وقال �إن �إدانات العلماء الر�سميني للهجمات،
مل تكن كافية .وعليهم �أن «يبينوا موقفهم ب�صراحة يف ال�شيعة اجلعفرية :هل هم م�سلمون؟
و�إذا كانوا كذلك ،كيف جنمع بني احلكم ب�إ�سالمهم وتقريرات ال ّدرر ال�سن ّية التي تق ّرر كفرهم
85
�صراحة؟»
مل يد ُع العوين �إىل التخ ّل�ص من الوهابية متام ًا بل �إىل �إ�صالحها .ففي مقابلة تلفزيونية،
حت ّدث عن «حركة الت�صحيح» ّ
املتوخاة ،والتي يقودها �آل ال�شيخ (�أحفاد ابن عبد الوهاب) وهيئة
كبار العلماء .وبر�أيه� ،ستكون تلك احلركة ا�ستمرار ًا لبع�ض التنقيحات التي قام بها عبد العزيز
بن باز ،املفتي ال�سابق الذي �أدىل ،كما هو معروف ،ب�آراء حول التكفري تخالف معظم التقاليد
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86

الوهابية.
وعلى غرار العوين ،يدعو الليرباليون ال�سعوديون ممن ينتقدون الوهابية عموم ًا �إىل �إ�صالحها
87
ولي�س �إىل التخ ّل�ص منها .وقد �أ�شاد بع�ضهم بالعوين ل�صراحته و�أثنوا عليه باعتباره زعيمهم.
ومع ذلك ،مل يكن علماء اململكة العربية ال�سعودية يرغبون بامل�شاركة يف هذا النقا�ش.

العلماء ير ّدون

كما �أ�شار امللك عبد اهلل ،مل يقل العلماء الوهابيون الر�سميون الكثري عن الدولة الإ�سالمية قبل
�آب�/أغ�سط�س  88.2014وبعد توبيخ امللك لهم ،مل يكن لدى العلماء من خيار �سوى �أن يتكلموا
ب�صوت م�سموع .ومنذ ذلك احلني ،ظهرت �إداناتهم يف ال�صحافة ال�سعودية �شبه الر�سمية
ب�صورة �أ�سبوعية تقريب ًا.
ث ّمة ثالثة مو�ضوعات تتك ّرر يف هذه البيانات الروتينية :ال�شتائم واملتاجرة بامل�ؤامرة ،وتربئة
�ساحة الرتاث الوهابي ،والإعالن عن خطط ملكافحة الفكر الإرهابي .يف � 19آب�/أغ�سط�س
 ،2014وقد �أقحم عبد العزيز �آل ال�شيخ ،مفتي اململكة ورئي�س هيئة كبار العلماء ،هذه املو�ضوعات
89
يف �أول بيان للم� ّؤ�س�سة عن الدولة الإ�سالمية.
و�صف �آل ال�شيخ الدولة الإ�سالمية ،جنب ًا �إىل جنب مع تنظيم القاعدة ،ب�أنها «امتداد للخوارج
الذين هم �أول فرقة مرقت من الدين» .وبطبيعة احلال ف�إن الربط بني اجلهاديني واخلوارج،
وهم طائفة �إ�سالمية �أوىل معروفة بعنفها واندفاعها يف التكفري ،لي�س بالأمر اجلديد .فعلى
مدى عقود و�صف امل�سلمون التقليديون مناف�سيهم املتط ّرفني ب�أنهم خوارج .وبالن�سبة �إىل العلماء
ال�سعوديني ،ف�إن «اخلوارج» هو �أول تعبري م�سيء يتم اللجوء �إليه.
ومن املهم �أن نالحظ �أن ت�سمية «اخلوارج» يف املعتقد الإ�سالمي ،الترقى بال�ضرورة �إىل االتهام
بالكفر والر ّدة .رمبا هناك �شخ�ص واحد فقط من علماء امل� ّؤ�س�سة� ،سعد ال�شرثي ،وهو �أ�ستاذ
وع�ضو �سابق يف هيئة كبار العلماء ،قد خطا تلك اخلطوة الإ�ضافية ليعلن �أن الدولة الإ�سالمية
90
لي�سوا خوارج وح�سب ،بل «ك ّفار» ،وهم يف الواقع «�أكفر من اليهود والن�صارى وع ّباد الأ�صنام».
ولكن هذا املوقف �أمر نادر احلدوث.
النتيجة الطبيعية ملثل هذه ال�شتائم هي املتاجرة بامل�ؤامرة .وغالب ًا مايظهر الأمران مع ًا،
كما حدث عندما و�صفت هيئة كبار العلماء فكر الدولة الإ�سالمية بـ«الفكر اخلارجي العميل»،
زاعم ًة �أن «� ٍأيد خفية» هي التي �صنعت اجلماعة بهدف «بثّ الفرقة» و«ت�شويه الدين الإ�سالمي
احلنيف» 91.وو�صف ال�شرثي الدولة الإ�سالمية ب�أنها «امتداد حلزب البعث ال�سابق» 92،يف حني
قال عامل �آخر من امل� ّؤ�س�سة ،عبد اللطيف �آل ال�شيخ �إنها« :ولدت وترعرعت يف رحم «الإخوان
امل�سلمني»» ،و�إن �أفعالها تظهر �أد ّلة على وجود «�أجندة خارجية» 93.وقال �شيخ �آخر هو �صالح بن
حميد� ،إنها «�صنيعة املخابرات اخلارجية» 94.قائمة املت�آمرين طويلة .ففي كانون الأول/دي�سمرب

31

32

اململكة ودولة اخلالفة :مبارزة الدولتني اإلسالميتني

 ،2015و�صف مفتي اململكة الدولة الإ�سالمية ب�أنهم «جنود لإ�سرائيل» ،لكنه �أ�ضاف �أي�ض ًا �أنهم
95
خوارج.
يف الواقع ،يبدو �أن العلماء على ا�ستعداد لأن ين�سبوا �أي مرجع �إىل الدولة الإ�سالمية با�ستثناء
الوهابية ،وي�أملون يف كبح �أي نقا�ش حول �صلة الوهابية بها .كانت هذه هي الر�سالة التي ت�ض ّمنها
البيان الأول الذي �أ�صدره عبد العزيز �آل ال�شيخ ،والذي دعا فيه �إىل «احلوار الراقي الذي اليخ ّون
وال يتّهم» .بعد فرتة وجيزة ،ذكرت هيئة كبار العلماء �أنها «ت�ستنكر مايتف ّوه به بع�ض الكتاب من
ربط �أفكار الإرهاب باملناهج التعليمية �أو مب�ؤ ّلفات �أهل العلم املعتربة» 96.كان الق�صد من ذلك
هو �صرف النظر عن كل ماقاله حامت العوين .وقال ال�شرثي عن الدولة الإ�سالمية« :حقيقة هذا
97
التنظيم �أنه العالقة له بدعوة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب».
مع ذلك ،مل تنكر امل� ّؤ�س�سة الدينية �أن الدولة الإ�سالمية
مل تنكر امل� ّؤ�س�سة الدينية �أن الدولة الإ�سالمية متار�س
متار�س جاذبية مع ّينة على ال�شباب ال�سعودي .فقد ذكرت
جاذبية مع ّينة على ال�شباب ال�سعودي.
�صحيفة «الوطن» يف ت�شرين الأول�/أكتوبر� 2015أن «هيئة كبار
98
العلماء تتابع بقلق بالغ تط ّور الفكر الداع�شي» يف اململكة.
ويف بيانه ال�صادر يف �آب�/أغ�سط�س � ،2015أعلن عبد العزيز �آل ال�شيخ �أنه �سيق ّدم «خطة كاملة»
لتعزيز و�سطية واعتدال الإ�سالم ال�صحيح وثني ال�سعوديني عن االن�ضمام �إىل «اجلماعات
اخلارجية» .وقال �إن «املق�صد العام لل�شريعة الإ�سالمية هو حفظ نظام التعاي�ش» .ويف ت�شرين
الأول�/أكتوبر ك�شف العلماء عن خطتهم املك ّونة من ثماين نقاط ،والتي تر ّكز على عقد امل�ؤمترات
املح�صنني لتفنيد �أخطائهم ،وزيادة احل�ضور اجلماهريي لعلماء
والتوا�صل مع ال�شباب غري
ّ
الهيئة ،مبا يف ذلك يف و�سائل الإعالم االجتماعي .ومن امل�ؤكد �أن تنفيذ هذه اخلطة متثاقل،
هذا �إن كان قريب ًا �أ�ص ًال.

دوام الوهابية اجلامدة

باخت�صار ،العلماء ال�سعوديون الر�سميون لي�سوا مهتمني مبواجهة الدولة الإ�سالمية عرب �إ�صالح
العقيدة الوهابية .فخطتهم ،كما �أ�شار الليرباليون ال�سعوديون ،التختلف عن اجلهود ال�سابقة
للقيام ب�إ�صالحات جتميلية .ولي�س ث ّمة �إعادة نظر جريئة بالرتاث الوهابي ،بل جم ّرد دفاع عن
النف�س 99.وكما يرى الليرباليون ال�سعوديون ،مبن فيهم حامت العوين ،ف�إن العلماء بب�ساطة غري
م�ستعدين لالعرتاف بالواقع .ويعتقد العلماء �أن الليرباليني ي�ستغ ّلون الو�ضع احلايل لإ�سقاط
الوهابية.
ولكن حتى لو كانت امل� ّؤ�س�سة الدينية ترغب يف البدء بعملية �إ�صالح ديني جريئة ،فقد
�ش ّككت بع�ض الأ�صوات الليربالية الرائدة بقدرتها على القيام بذلك� .إذ الحظوا �أن ال�ضعف
عامي  1999و ،2000ومل تعد قوة
�أ�صاب امل� ّؤ�س�سة منذ وفاة العاملني الأكرث مهاب ًة واحرتام ًا يف َ
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تاريخية قوية ورائدة يف طرح الأفكار والتوجهات 100.من جانبهم ،يبدو العلماء غري الر�سميني،
الذين رمبا يكونون �أكرث نفوذ ًا يف املجتمع ،مرت ّددين يف مناق�شة الإ�صالح على غرار �أقرانهم
الر�سميني.
املناخ ال�سائد هو ذلك الذي ي�ضمن ا�ستمرار ماو�صفه العوين بـ«�سلفية ال ّدرر ال�سنية»� ،أي
الوهابية اجلامدة التي تك ّر�س نهج ًا عدائي ًا و�صدامي ًا جتاه امل�سلمني من غري الوهابيني وغري
امل�سلمني على ح ّد �سواء .يف اجلانب الآخر ،وبعيد ًا عن كالم امل� ّؤ�س�سة الدينية اللطيف عن
الن�صي للت�ش ّدد الوهابي على
التعاي�ش واالعتدال ،تظل تعاليم الوهابية الأ�سا�سية والرتاث ّ
حالهما .فتعاليم الوهابية الت�ؤ ّدي بال�ضرورة �إىل ماي�شبه الدولة الإ�سالمية ،غري �أنها بالت�أكيد
تتوافق معها ،وما من �شك يف �أن الدولة الإ�سالمية تتط ّلع �إىل تراثها كم�صدر للإلهام.
الأمر الإيجابي يف املناخ احلايل يف اململكة العربية ال�سعودية هو �أنه مل يعد يتم كبح الأ�صوات
املنتقدة .فمنذ ظهور تنظيم الدولة الإ�سالمية� ،أ�صبحت ال�صحافة الر�سمية وو�سائل الإعالم
االجتماعي متن ّف�س ًا متفق ًا عليه للعوين ولن ّقاد الوهابية من الليرباليني .وتو ّد امل� ّؤ�س�سة الدينية
�أن ّ
تتدخل احلكومة وت�ضع ح ّد ًا لهذا النقا�ش ،كما فعلت يف العام  2003وبعده ،لكن هذا مل
يحدث �إىل الآن .مل يفقد العوين وظيفته يف اجلامعة ،ومل يتم طرد ال�صحافيني .هذه املرة،
�أ�صبح مقبو ًال علن ًا التحدث بال�سوء عن الوهابية ،وهو ما ُيعترب تغيري ًا جذري ًا عما كان عليه احلال
قبل ع�شر �سنوات ،وتغيري ًا مذه ًال عما كان عليه احلال قبل قرن م�ضى ،عندما �أ ّكد امللك عبد
العزيز للعلماء يف �أوائل ع�شرينيات القرن املا�ضي ب�أن �أي �شخ�ص ينتقد الوهابية «متعر�ض
101
للخطر».
امل�شكلة هي �أن علماء الدين مل يتع ّر�ضوا �إىل ال�ضغط كي ي�شاركوا يف النقد .ومع توليّ امللك
�سلمان مقاليد احلكم ،وان�شغاله بتوطيد �أركان حكمه وك�سب حلفاء يف �أو�ساط العلماء ،من
102
توجه �إ�صالحي.
امل�ستبعد �أن يتم دفعهم �إىل تب ّني ّ

خامتة
التناف�س بني اململكة العربية ال�سعودية والدولة الإ�سالمية لي�س دائم ًا� .إذ الوجود لأي �شعور
بالذعر يف اململكة العربية ال�سعودية نف�سها ،حيث مل تحُ رز احلملة العنيفة التي قام بها تنظيم
الدولة الإ�سالمية ،والتي ر ّكزت على ال�شيعة والأهداف احلكومية� ،إال قدر ًا حمدود ًا من التق ّدم.
ويبدو �أن الأ�سرة ال�سعودية احلاكمة التنظر �إىل الدولة الإ�سالمية �إال كم�صدر �إزعاج ،الكتهديد
جوهري .ولن ُيعترب التهديد �أ�ش ّد خطورة �إال يف م�ستقبل افرتا�ضي حني يكون تنظيم الدولة
الإ�سالمية قد اكت�سب موارد جديدة وحيازات �ضخمة من الأرا�ضي.
غري �أن ال�صراع بني اململكة العربية ال�سعودية والدولة الإ�سالمية هو �أي�ض ًا تناف�س على روح
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الوهابية ،وقد خطا اجلهاديون خطوات وا�سعة على هذا ال�صعيد .فعلى مدى العقود القليلة
املا�ضية ،و�صفت احلركة ال�سلفية-اجلهادية نف�سها ب�صورة متزايدة باعتبارها الوريث ال�شرعي
مبعنى ما تتويج ًا لهذا
الن�صية .وتمُ ّثل الدولة الإ�سالمية
للرتاث الوهابي وا�ست�أثرت مبوارده ّ
ً
اجلهد� ،أي دولة وهابية متط ّرفة وطائفية كالدولة ال�سعودية-الوهابية الأ�صلية ،على الرغم من
�أنها تنحرف عنها بطرق مع ّينة .وبالتايل تبدو مقولة �أن الن�سخة الوهابية من الإ�سالم ت�ش ّكل
مك ّون ًا �أ�سا�سي ًا يف الفكر اجلهادي ،كما جادل املح ّللون الغربيون ل�سنوات� ،أ�صدق اليوم من �أي
وقت م�ضى.
مع ذلك ،وعلى الرغم من وجود ارتباط وثيق بني الوهابية واجلهادية ،ف�إنه لي�س من احلكمة
بال�ضرورة التفكري يف حماربة الفكر اجلهادي من خالل حماربة الوهابية .والواقع �أن الوهابية
(�أو ال�سلفية ،كما ّ
يف�ضل معظم الوهابيني) �أ�صبحت حركة عاملية التعتمد على دعم دولة واحدة،
مهما عظمت احتياطياتها النفطية .فالدعم ال�سعودي لي�س هو ال�سبب الوحيد �أو الرئي�س النت�شار
احلركة يف جميع �أنحاء العامل الإ�سالمي 103.والغالبية العظمى من الوهابيني �أو ال�سلفيني،
يرف�ضون العنف الذي ميار�سه تنظيم الدولة الإ�سالمية وم�شروعه ال�سيا�سي.
ومن اجلدير بالذكر �أن دعم �آل �سعود للوهابية هو مايعطي حكام اململكة �شرعيتهم .فلو
تعم حالة من الفو�ضى يف
انقطعت العالقة بني العائلة املالكة واحلركة ،ف�إن من �شبه امل�ؤ ّكد �أن ّ
�شبه اجلزيرة العربية .ناهيك عن �أن حدوث انف�صال تام بني ال�سعودية والوهابية من �ش�أنه �أن
ي�ضفي على اجلهاديني تلقائي ًا و�ضع حماة الدعوة الوهابية.
تع�صب ًا ،من الوهابية يبقى احتما ًال قائم ًا.
بيد �أن وجود �شكل �أق ّل عدائ ّية� ،إن مل يكن �أق ّل ّ
رب�ؤ
فاملعار�ضون مثل حامت العوين ،يريدون من علماء الدين الر�سميني تخفيف لهجة التكفري والت ّ
من الوقائع الأكرث عدوانية يف التاريخ الوهابي .ورمبا كان هذا هو �أق�صى ما ُيرجى ب�صورة
معقولة .بيد �أن هذا الإ�صالح� ،إن حدث �أ�ص ًالٍ � ،آت ببطء �شديد ج ّد ًا.
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ملحق
يف مايلي ن�صو�ص بيانات تنظيم الدولة الإ�سالمية الر�سمية ب�ش�أن اململكة العربية ال�سعودية.
الن�ص الأول مقتطف من خطاب �أبو بكر البغدادي يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2014والذي
�أعلن فيه �إقامة وجود ر�سمي يف �شبه اجلزيرة العربية وو�ضع اخلطوط العري�ضة ال�سرتاتيجيته
هناك .والن�ص الثاين هو �أول بيان �صوتي من والية جند� ،إحدى واليات الدولة الإ�سالمية الثالث
املعلنة يف اململكة العربية ال�سعودية ،والذي �صدر يف نهاية �أيار/مايو  .2015وهو بيان حول نوايا
ودوافع الدولة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية وثنا ًء على االنتحاري الذي قتل  21مدني ًا
من ال�شيعة يف �أحد امل�ساجد يف املنطقة ال�شرقية يف � 22أيار/مايو .2015
مقتطف من «ولو كره الكافرون»� ،أبو بكر البغدادي 13 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
104

2014

«يا �أبناء احلرمني ..يا �أهل التوحيد ..يا �أهل الوالء والرباء� :إمنا عندكم ر� ُأ�س الأفعى ومعقل
ال ّداء� .أال فلت�س ّلوا �سيوفكم ،ولتُك�سروا �أغمادكم� .أال فلتُط ّلقوا ال ّدنيا .فال �أمن لآل �سلول وجنودهم
وال راحة بعد اليوم؛ وال مكان للم�شركني يف جزيرة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم� .س ّلوا �سيوفكم،
وعليكم �أو ًال بالراف�ضة حيثما وجدمتوهمّ ،ثم عليكم ب�آل �سلول وجنودهم قبل ال�صليبيني
وقواعدهم .عليكم بالراف�ضة و�آل �سلول وجنودهم ،مزّقوهم �إرباّ ،
وتخطفوهم زرافات ووحدانا.
تتعجلوا ،وع ّما قريب �إن �شاء اهلل،
ن ّغ�صوا عليهم عي�شهم ،و�أ�شغلوهم ع ّنا ب�أنف�سهم ،وا�صربوا وال ّ
ت�ص ُلكم طالئ ُع الدولة الإ�سالمية».
«�أخرجوا امل�شركني الرواف�ض من جزيرة حممد» ،والية جند� 29 ،أيار/مايو
105

2015

احلمد هلل مع ّز الإ�سالم بن�صرهّ ،
ومذل ال�شرك بقهره ،وال�صالة وال�سالم على النبي امل�صطفى،
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد؛
ال ْ�ش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا المْ ُ ْ�ش ِر ِك َني َح ْيثُ َو َجدتمُّ ُ وهُ ْم َو ُخ ُذوهُ ْم
ان�س َلخَ َْ أ
قال تعاىلَ « :ف ِ�إذا َ
َو ْاح ُ�ص ُروهُ ْم َوا ْق ُعدُوا َل ُه ْم ُك َّل َم ْر َ�صد» (التوبة 106.)5 ،وقال اهلل ج ّل يف عالهَ « :و َقا ِت ُلوا المْ ُ ْ�ش ِر ِك َني
َكا َّف ًة َك َما ُي َقا ِت ُلو َن ُك ْم َكا َّف ًة» (التوبة .)36 ،وعن ابن عبا�س 107ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ب ّدل دينه فاقتلوه».
ف�إن ه�ؤالء الرواف�ض مرت ّدون عن الإ�سالم ،حماربون لدين اهلل ،وقد اتّفق العلماء على كفرهم،
كما ذكر ذلك ابن ال�سمعاين 108رحمه اهلل ،قائ ًال« :اتّفقت الأمة على تكفري الإمامية» .وقال
الإمامان �أبو ُزرعة و�أبو ح ّيان 109الراز ّيان�« :أدركنا العلماء عراق ًا و�شام ًا وحجاز ًا ومين ًا؛ كلهم
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يقولون �إن الراف�ضة رف�ضوا الإ�سالم».
111
وقد ذكر �صاحب كتاب «املغني» 110رحمه اهلل� ،إجماع �أهل العلم على �أن الذي يتّهم عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها بالفاح�شة ،كافر مرت ّد ،وهذا هو دين الرواف�ض .وقد �أجمع العلماء على �أن من
�أنكر ال�س ّنة كفر ،وهذا هو دين الرواف�ض .وقد �أجمع العلماء على �أن من ا ّدعى �أن القر�آن ناق�ص
�أنه كافر ،لأنه مك ّذب لقول اهلل تعاىل�« :إِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َو�إِ َّنا َل ُه لحَ َ ا ِف ُظونَ » (احلجر.)9 ،
وقد �أجمع العلماء على �أن من اتّخذ مع اهلل �إله ًا �آخر �أنه كافر ،وهذا دين الرواف�ض .وقد �أجمع
علماء ال�س ّنة �أن امل�ستغيث بالأموات لق�ضاء احلوائج وك�شف ال ُك َرب �أنه كافر مرت ّد ،وهذا دين
الرواف�ض .ومن ك ّفر ال�صحابة كفر ،لأنه مك ّذب لقول اهلل تعاىلَ « :ل َق ْد َر ِ�ض َي ال َّلـ ُه َع ِن المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني �إِ ْذ
ُي َبا ِي ُعو َن َك تحَ ْ َت َّ
ال�س ِكي َن َة َع َل ْيهِ ْم َو�أَ َثا َب ُه ْم َفتْح ًا َق ِريب ًا» (الفتح،
ال�ش َج َر ِة َف َع ِل َم َما فيِ ُق ُلوبِهِ ْم َف�أَنزَ َل َّ
 .)18ومك ّذب لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :النبي يف اجل ّنة ،و�أبو بكر يف اجل ّنة ،وعمر يف
اجل ّنة ،وعثمان يف اجل ّنة ،وعلي يف اجل ّنة».
فهذا دين الرواف�ض ،فهم كفار مرت ّدون ،حالل الدم واملال ،وواجب علينا قتلهم وقتالهم
وت�شريدهم ،بل وتطهري الأر�ض من رج�سهم .واليخفى على ّ
املطلع على عقائد الراف�ضة �أنهم
�أق�سام ثالثة :علم ّية وخرب ّية و�شيخ ّية .و�أ�شدهم كف ًرا ال�شيخ ّية� ،أتباع �أحمد الأح�سائي 112،وهم
رب خال ٌق راز ٌق ،تعاىل اهلل عما يقولون
راف�ضة اخلليج ،فهم يرون �أن عل ًيا ر�ضي اهلل عنه �أنه ٌّ
علو ًا كبري ًا .وي ّدعون �أن علي ًا بيده امللك ،و�أنه ي�ص ّرف الأمور ،ويف ّرج الكرب ،تعاىل اهلل عما
يقولون علو ًا كبري ًا .فهم �أ�ش ّد طوائف الراف�ضة كفر ًا ور ّدة ،فلذلك وجب علينا قتلهم وقتالهم
حيث ثقفناهم .و�إن دولتنا �أعزّها اهلل ون�صرها؛ ا�ستجابت لأمر اهلل الذي قالَ « :و َقا ِت ُلوهُ ْم َحتَّى
الدّينُ ِل َّلـ ِه» (البقرة .)193 ،ف�أمرت جنودها يف كل مكان بقتل �أعداء الدين
اَل َت ُكونَ ِف ْت َن ٌة َو َي ُكونَ ِ
وخا�صة الرواف�ض ،ل�شدة كفرهم وبعدهم ،فكيف �إذا كانوا مع كفرهم يعي�شون يف جزيرة حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم؟!
وقد قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :اليجتمع يف جزيرة العرب دينان» .وقال �صلى اهلل عليه
خطر
و�سلم�« :أخرجوا امل�شركني من جزيرة العرب» .و� ّأي ٍ
�شرك �أعظم من �شرك الراف�ضة؟ و� ّأي ٍ
�أ�شد على الإ�سالم من خطر الراف�ضة؟ �أمل يقل �شيخ الإ�سالم ابن تيم ّية احل ّراين رحمه اهلل:
113
«الراف�ضة �أ�ش ّد على امل�سلمني من اليهود والن�صارى»؟
فا�ستجابة لأمر اهلل تبارك وتعاىل ،ثم لأمر خليفة امل�سلمني بقتل الرواف�ض حيث كانوا؛ انربى
�أ�سد من �أ�سود دولة الإ�سالم� ،إنه الرجل ال�صالح� :صالح ،نح�سبه وال نز ّكي على اهلل �أحد ًا،
وال�سم الناقع على ج�سده الطاهر،
النجدي ،الأ�سد يف براثنه ،فحمل املوت الزّعاف،
عامر
ّ
�أبو ٍ
ّ
ليفجر حزام املوت على جموع امل�شركني يف معبد ال�شرك الوثني ،املكان الذي يبغ�ضه اهلل تعاىل،
ّ
املوحد ال�صادق ،نح�سبه
فتطايرت حلوم امل�شركني ،وا�س ُت ّلت �أرواح �أهل ال�شرك ،بعمل هذا الرجل ّ
واهلل ح�سيبه ،فهوت �أرواحهم �إىل جهنم وبئ�س امل�صري.
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و�إن فقدت الأمة هذا الأ�سد ال�ضرغام ،فقد واهلل ط ّهر اهلل به الأر�ض من رج�س امل�شركني،
نح�سبه واهلل ح�سيبه �شهيد ًا ،ونرجو له �أعلى منازل ال�شهداء ،فقد واهلل �أفرح قلوب امل�ؤمنني،
وذل
و�أغاظ قلوب الكافرين واملنافقني .فطوبى ،طوبى ملن كان فراقه للدنيا بعز لهذا الدينٍ ،
للكفر والكافرين ،وفرحة للم�ؤمنني ،وغيظ للكافرين وامل�شركني واملرت ّدين واملنافقني.
زلت تنظرين �إىل تطهري بالد احلرمني
هلل د ّرك دولتي العظيمة؛ اجتمع عليك �أهل الكفر ،وما ِ
من رج�س امل�شركني واملرت ّدين .و�إين لأقول لأهلنا يف بالد احلرمني :واهلل لن ينفعكم �آل �سلول،
ولن يدفعوا عنكم الراف�ضة �أبدً ا ،فقد واهلل عجزوا عن حماية حدودهم امل�صطنعة من حثالة
احلوثة ،فكيف يحمونكم من الراف�ضة لو اجتمعوا عليكم؟!
يا �أهلنا؛ �أال تذكرون يف عام 1411هـ ( )1991/1990عندما دخل اجلي�ش العراقي �إىل حدود
�آل �سلول ،فقد كانت طائراتهم املدنية �أكرث من  40طائرة يف املطار ،قد ا�ستعدت للذهاب ب�أ�سرة
�آل �سلول جميع ًا �إىل بالد الكفر ،ليرتكوا �أهل ال�س ّنة يالقوا م�صريهم املحتوم بدون �سالح.
يا �أهلنا يف بالد احلرمني؛ واهلل الذي ال �إله �إال هو لن يحميكم بعد اهلل �سبحانه وتعاىل �إال
دولة الإ�سالم؛ فهل ّموا �إىل دولة الإ�سالم .هل ّموا �إىل دار العز وال�س�ؤدد .هل ّموا �إىل بالد الإ�سالم،
يا �شباب بالد احلرمني.
يا �شباب بالد احلرمني؛ ها قد انقدحت ال�شرارة ،فهلموا لت�ضرموا نار ًا حترقون بها وجوه
الراف�ضة واملرت ّدين .هل ّموا لتحرقوا عرو�ش الطواغيت .هل ّموا ،فقد قال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم كما عند الرتمذي من حديث �أبي هريرة«َ 114:ما َي ِج ُد َّ
ال�شهِ ي ُد ِمنْ َم ِّ�س ال َقت ِْل�ِ ،إ َاّل َك َما َي ِج ُد
�أَ َح ُد ُك ْم َم ِّ�س ال َق ْر َ�ص ِة» .ف�إن اال�ست�شهادي و�إن ّ
تقطعت �أو�صاله ،ومتزّقت �أ�شال�ؤه ،ف�إنه اليجد
دما من مفرق ر�أ�سه
للموت �ألـم ًا ،بل ويبعث يوم القيامة يثعب جرحه دم ّا ،وك ّله جرح ،فهو يثعب ً
�إىل �أخم�ص قدميه .و�إن اال�ست�شهادي قد ن�صر دين اهلل بدمه وحلمه وعظمه وعروقه وع�صبه،
فهنيئ ًا له .هنيئ ًا له �إذا لقي اهلل تبارك وتعاىل فقال اهلل له :يا عبدي؛ ماحملك على ما�صنعت؟
فيقول� :صنعتُ ذلك فيك يا رب .فيقول اهلل له� :صدقت.
هل ّموا يا �شباب بالد احلرمني؛ هل ّموا لتط ّهروا �أر�ض اجلزيرة الأ�سرية من رج�س الطواغيت
والراف�ضة .هل ّموا يا من تريدون فكاك �أ�سراكم؛ ا�شفوا �صدوركم ،فلطاملا ُم ِلئت غيظ ًا وظلم ًا من
ظلم الطواغيت و�أذنابهم .هل ّموا يا من تريدون حتكيم �شرع اهلل يف بالد احلرمني ،فال حتكيم
ل�شرع اهلل �إال باجلهاد يف �سبيل اهلل .ال ُيح َّك ُم �شرع اهلل �إال باجلهاد واال�ست�شهاد ،و�إال بالدماء
والأ�شالء؛ حتى يكون الدين كله هلل .هل ّموا يا �أهل الوالء والرباء؛ هي ميتة واحدة فلتكن يف �سبيل
اهلل.
قال ال�شيخ �سلمان بن �سحمان 115رحمه اهلل« :لو اقتتل �أهل احلا�ضرة والبادية حتى يفنوا عن
116
ين�صبوا طاغوت ًا ُيع َبد من دون اهلل».
بكرة �أبيهم لكان �أهون من �أن ّ
و� ّأي طاغوت؟ �إنه طاغوت اجلزيرة؛ خري بقاع الأر�ض ومهبط الوحي؛ يحكمها طاغوت عبد
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حقري لليهود والن�صارى .وامل�ؤمن فيها ذليل ك�سري ،واملرت ّدون واملنافقون والعلمانيون �أعزّة
ال�ساب درجات
�سب فيها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؛ فريفع
َّ
�سب فيها اهلل! و ُي ّ
و�سادةُ .ي ّ
وي�سجن املخل�ص الذي يدافع عن عر�ض حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .واهلل لقد هزُلت حتى بان
هزالها! حتى جت ّر�أت الن�ساء على هذا الدين �س ّب ًا و�شتم ًا لأحكام الدين ،و�س ّب ًا هلل تبارك وتعاىل،
وللنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وال ترى رج ًال يغار على دين اهلل يح ّرك �ساك ًنا! في�سنّ �س ّنة الإ�سالم
�سب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أو �سخر من دين اهلل! «ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون»
ويقتل من َّ
117
(البقرة .)156 ،وال نامت �أعني اجلبناء.
رب �إنْ حا َن ْت وفاتي ف َال ت َكنْ
فيا ِّ
َو َل ِكنْ �أَ ِحنْ َي ْو ِمي َ�شهِ يد ًا ِب ُع�ص َب ٍة
تو�سط عندنا
ونحن �أنا�س ال ّ

املطارف
بخ�ضر
�شرجع يع َلى
على
ِ
ِ
ٍ
118
ُي َ�صا ُبونَ يف َف ٍّـج ِمنَ الأ ْر ِ�ض َخ ــا ِئ ِف
119
ال�صدر دون العاملني �أو القرب
لنا ّ

و�أنتم يا �أُ�سارى بالد احلرمني؛ يا �أهل ال�شهامة والنخوة .يا من ن�صرمت دين اهلل؛ واهلل مل
نن�سكم ولن نن�ساكم ،فقد �أمرنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقالُ « :ف ّكوا ال َعاين» .و�أنتم واهلل
من ن�س�أل اهلل ج ّل يف عاله �أن يجعل ّ
فك �أ�سركم على �أيدينا .وواهلل لأن ت�سيل دما�ؤنا ،وتتقطع
�أ�شال�ؤنا على �أبواب �سجونكم ّ
أحب �إلينا من الدنيا وما فيها.
فيفك اهلل �أ�سركم ب�أيدينا لهو � ّ
فانتظروا فرج اهلل على �أيدينا ب�إذن اهلل ،وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيمَ « .وال َّلـ ُه َغا ِل ٌب
ا�س اَل َي ْع َل ُمونَ » (يو�سف.)21 ،
َع َلى �أَ ْم ِر ِه َو َل ِـكنَّ �أَكْثرَ َ ال َّن ِ
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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