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المقـدّ مـــة
فً حٌاتنا دائما هناك عبلقة ترابط بٌن الماضً والحاضر ،فك ّل ما نراه من تشوٌه صورة
اإلسبلم و ما تشهده منطقتنا من إرهاب منظم تقوده جبهات و حركات إسبلمٌة سٌاسٌة و تنظٌمات
مختلفة  ،كتنظٌم القاعدة  ،وتنظٌم الدولة اإلسبلمٌة فً العراق و الشام "داعش"  ،و غٌرها من
التنظٌمات تحت أي مسمى إسبلمً .هو الذي ٌشغل حٌز تفكٌرنا الٌومً وٌزٌد من قلقنا  ،وٌجعل من
الضروري معرفة أصل كل هذا .
لذا دعونا نقف لبرهة فً وسط هذه المجرٌات و تسارعها و نتساءل :من أٌن نشأت هذه
األفكار؟ ومن أٌن ٌنحدر منظموها ؟ وما هو التفكٌر الذي ٌنتمون إلٌه؟؟؟
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إشكالية البحث:
ما هو أصل الحركة الوهابٌة؟
وكٌف تطورت حتى غدت حركة فكرٌة دٌنٌة تغزو العقول اإلسبلمٌة حتى وقتنا هذا؟
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الكٌالً،عبد الوهاب،الموسوعة السٌاسٌة،الموسوعة العربٌة للدراسات و النشر،بٌروت،1994،الجزء،7ص357

3

الفصـــل األول
ظهور الحركة الوهابية
أو ًال:نشؤة محمد بن عبد الوهاب
دعونا نعود بتارٌخنا إلى الوراء و نذكر مؤسس الحركة الوهابٌة وهو محمد بن عبد الوهاب
و نتعرف على أهم األفكار التً دعا إلٌها.
ٌقول العبلمة جمٌل صدقً الزهاوي :
"فالوهابٌة فرقة منسوبة إلى محمد بن عبد الوهاب وابتداء ظهور محمد هذا كان سنة
1143هـ  ،و إنما اشتهر أمره بعد الخمسٌن فأظهر عقٌدته الزائفة فً نجد و ساعده على إظهارها
محمد بن سعود أمٌر الدرعٌة ببلد مسٌلمة الكذاب مجبرا أهلها على متابعة ابن عبد الوهاب هذا
،فتابعوه،و مازال ٌنخدع له فً هذا األمر حً بعد حً من أحٌاء العرب حتى عمت فتنته  ،و كبرت
شهرته ،و استفحل أمره فخافته البادٌة  ،وكان ٌقول للناس :ما أدعوكم إال إلى التوحٌد ،و ترك الشرك
باهلل تعالى فً عبادته ،و كانوا ٌمشون خلفه حتى اتسع له الملك".
فقد ولد محمد بن عبد الوهاب عام(1115هجري 1773-م)بمدٌنة تسمى العٌٌنة من ببلد نجد
؛هذه المنطقة تبعد عن الرٌاض حوالً 47كم من الناحٌة الشمالٌة الغربٌة.
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قرأ محمد بن عبد الوهاب الفكرة على مذهب اإلمام محمد ابن حنبل وكان أبوه قاضٌا فً بلدة
العٌٌنة بٌنما كان أمٌر البلدة آنذاك عبد هللا ابن معمر.
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ثانياً:أفكار محمد بن عبد الوهاب

أفكار محمد بن عبد الوهاب كانت أن اإلسبلم لٌس مجرد أقوال أو تردٌدا ألقوال،لكن ٌنبغً
علٌنا أن نعرف ما هو اإلسبلم الحقٌقً ؛إنه قبل كل شًء رفض جمٌع اآللهة إال هللا ،ورفض إشراك
سواه فً التعبد الذي ال ٌجوز إال له.
وال ٌقتصر الشرك على األقوال و األفكار ،بل ٌشمل جمٌع األعمال المنطوٌة علٌه
ضمنا،هكذا كان اإلسبلم الحقٌقً فً نظر ابن عبد الوهاب ،بأنه دٌن السلف الصالح فباسم هذا السلف
ٌعترض على تلك البدع البلحقة التً أدخلت فً اإلسبلم آلهة جدٌدة":تطور الفكر الصوفً األخٌر و
عقٌدته فً وحدة الوجود،وإعراضه الزهٌد عن خٌرات هذه الدنٌا و انتظام فً الطرق،وطقوسه
الغرٌبة عما رسمه القرآن".
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كما اعترض ابن عبد الوهاب على الغلوّ فً إكرام النبً(ص)وعلى التعبد لؤلولٌاء الصالحٌن.
ولكن لم ٌكن هذا جدٌدا إذ أن محمد بن عبد الوهاب كان قد تأثر بابن تٌمٌة ،وذلك كان عن
طرٌق عائلته التً كان أعضاؤها من علماء الحنبلة ،وذلك ٌعود إلى الدروس التً كان ٌتلقاها فً
المدٌنة وغٌرها.ومع هذا إال أن ابن عبد الوهاب ذهب فً تفسٌره لئلسبلم بطرق لم ٌكن لمعلمه علم
بها.
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الفجر الصادق/ص/16ط مصر عام(1323هـ)
3
حورانً ،ألبرت،الفكر العربً فً عصر النهضة ،دار النهار للنشر،بٌروت،1939-1791،ص55
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تأثر محمد بن عبد الوهاب بأفكار ابن تٌمٌة ،و ظهر هذا فً تعالٌمه،كما أضاف على الدعوة
إلى التوبة و التعالٌم األخرى تحدٌا للقوى االجتماعٌة و منها بأنها كانت تحدٌا لعدد من القبائل العربٌة
التً ما زالت تعٌش على جهل سواء بالدٌن أو الشرٌعة ،كما كانت تحدٌا للسلطة العثمانٌة ،التً كانت
تناصر و تدعم السنة اإلسبلمٌة المتطورة،و قد كان ٌقصد ابن عبد الوهاب بكبلمه هذا بأن ذلك
اإلسبلم الذي كان السلطان ٌحمٌه لٌس باإلسبلم الحقٌقً،وهذا ٌعنً ضمنا أن السلطان لٌس اإلمام

الحقٌقً لؤلمة ،كما أن عبد الوهاب ش ّكل بتح ّدٌه للعقٌدة تحدٌا للسلطة أٌضا ،من خبلل اتحاده و تحالفه
مع أسرة ابن سعود ،و إقامة دولة وفقا للشرٌعة كما ٌفهمانها.
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المرجع السابق ص56
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الفصــل الثاني
تؤسيس الحركة الوهابية
أو ًال:إعالن محمد بن عبد الوهاب أفكاره وأصداءها
سافر محمد بن عبد الوهاب إلى مكة ث ّم سافر إلى المدٌنة ثم رحل بعد ذلك إلى نجد ثم أتى
البصرة من بعد الشام .
فلما أراد البصرة و أظهر آراءه ألهلها أنكروا علٌه و ردوه و بعد مدة جاء إلى بلدة حرٌملة
من نجد ؛كان أبوه فً تلك البلدة فأنكر علٌه أبوه و زجره و نهاه ؛وقد مات أبوه سنة1143هجري
الموافق ل 1431م.
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أظهر ابن عبد الوهاب عقائده و اإلنكار على المسلمٌن فض َّج أهل حرٌملة منه و هموا بقتله
،لما حدث ذلك األمر خرج ابن عبد الوهاب قاصدا العٌٌنة مسقط رأسه و دار نشأته و أمٌرها ٌوم ذاك
عثمان ابن أحمد ابن معمر ،6تعهّد هو و أمٌرها أن ٌسد أزر كل منهما اآلخر وقد ترك ابن معمر
الحرٌة ل ابن عبد الوهاب فً إظهار فكره و العمل على نشره لقاء أن ٌقوم ابن عبد الوهاب بشتى
الوسائل لسٌطرة ابن معمر على نجد بكاملها و كانت آنذاك موزعة إلى سبع إمارات منها إمارة العٌٌنة
و لكً تقوم الروابط ؛زوّ ج ابن معمر أخته و اسمها جوهرة من ابن عبد الوهاب فقال له ابن عبد
الوهاب ":إنً آمل أن ٌهبك هللا نجد".
َّ
تطوع لتعزٌز الحكم دون أن ٌكون على ٌقٌن من
سخر ابن عبد الوهاب الدٌن لرجل الدنٌا و َّ
عدله أو ٌأخذ منه موقفا َ لتحسٌن األوضاع االقتصادٌة -و راحت الناس بالعمل للصالح العام -بل على
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الرضوي،مرتضى،كتاب تارٌخ نجد ،كما فً"تجدٌد كشف االرتٌاب"،ص13ط بٌروت
6
http://www.marefa.org/index.php
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العكس فقد وعده بملك نجد وعربانها ال باالقتراع و حرٌة تقرٌر المصٌر بل بالحروب و الغزو و
أشبلء الضحاٌا ومع ذلك فهو صاحب دعوة التوحٌد و رسالة اإلنسانٌة و مهما ٌكن فإن التحالف بٌن
االثنٌن لم ٌطل عمره ولم ٌتم أمره و ما نتج هذا التحالف إال عن زواج:بأن ٌتزوج ابن عبد الوهاب
من جوهرة و هدم قبر زٌد ابن الخطاب و بلغ الخبر صاحب اإلحساء و القطٌف سلٌمان ابن محمد
ابن عزٌز فأرسل كتاب إلى عثمان فأمره بقتل ابن عبد الوهاب فلما ورد الكتاب أرسل عثمان إلى ابن
عبد الوهاب و أمره بالخروج من البلدة و طلب منه أن ٌختار المكان الذي ٌرغب بالذهاب إلٌه ،فً
ذات الوقت كانت عٌون وزارة المستعمرات البرٌطانٌة تراقب عن كثب رجلها ابن عبد الوهاب
فالمخطط جاهز ولم ٌبق ّإال التنفٌذ
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المعرفة،المرجع السابق

8

الفصــل الثالث
مبادئ الحركة الوهابية
أو ًال:أفكار الوهابية
فقد كانت أفكار الحركة الوهابٌة أن الشعور بأزمة ساحقة أبعد من متناول الحلول التقلٌدٌة.
و كما اعتقدوا بأولٌة الجماعة  ،حٌث على الفرد نحوها واجبات تتفوق على كل ّ
حق  ،أكان
فردٌّا أو عائلٌّا  ،وخضوع وتبعٌة الفرد لها؛و كذلك االعتقاد بأن الجماعة هً ضحٌة  ،وهو شعورٌ
ٌُبرر أي عمل  ،خارج أٌة حدود قانونٌة أو أخبلقٌة ضد أعدائها  ،سواء فً الداخل أو فً الخارج،و
الخوف من انحطاط الجماعة بسبب النتائج المدمرة للٌبرالٌة الفردٌة ،و الصراع الطبقً والتأثٌرات
الغرٌبة المغاٌرة.
باإلضافة إلى الحاجة إلى تكامل أوثق لمجتمع أنقى عبر الموافقة إذا أمكن أو عن طرٌق
العنف اإلقصائً عند الضرورة و الحاجة للسلطة من قبل قٌادٌٌن بالفطرة دائما من الذكور  ،تبلغ
بشخص زعٌم دٌنً أو وطنً قومً  ،وحده قادر على تجسٌد المصٌر التارٌخً للجماعة ،
ذروتها
ِ
وهو فً الجماعات الدٌنٌة األمٌر المطلق ؛و جمال العنف وفعالٌة اإلرادة  ،عندما ٌتم تكرٌسهم
لنجاحات الجماعة و ّ
حق الشعب المختار فً الهٌمنة على اآلخرٌن بدون أٌة عوائق قانونٌة  ،إلهٌة
ّ
للحق هو قوة وإقدام الجماعة فً إطار نضال داروٌنً .1
كانت أم بشرٌة ؛والمعٌار الوحٌد
إذ أن سمات هذه الحركة األساسٌة تتجسد ب تمجٌد العنف ال كوسٌلة بل كغاٌة فً حد ذاتها؛و بناء
ّ
منظمات حربٌّة خارجة عن سلطة الدولة؛و أٌضا تب ّنً نظرٌّة المؤامرة كمدخل لتفسٌر التارٌخ كما

1

http://mow.gov.sy
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منظمة وأي كذب ّ
منظمة وأي جرٌمة ّ
السٌاسة ؛و تبرٌر أي شتٌمة ّ
منظم  ،على قاعدة أنّ كل شًء
مباح لمحاربة نظرٌّة المؤامرة.

ثانياً:ممارسات الحركة الوهابية
أمَّا ممارسات هذه الحركة َّ
تمثلت بالقتل و الخطف و النحر و التمثٌل و التعذٌب،وهً أعمال
ا َّتخذت أسالٌب فاشٌة فً همجٌة و وحشٌَّة قساوتها.
فقد تب َّنى أتباع هذه الحركة تقدٌس العداء لآلخر بأسالٌب بدائٌَّة و همجٌَّة شرسة فً نشر
الرعب و الخراب فً كل ما وصلت إلٌه أٌدٌهم،و تفسٌرها جرائمهم هذه بتعالٌم دٌنٌَّة و نصوص
قرآنٌَّة ٌ ،قومون بتأوٌلها و تفسٌرها حسب أهوائهم لٌبلئم ذلك تعالٌم أسٌادهم من الغرب الذي استطاع
أن ٌستأجرهم لهدم تعالٌم الدٌن بلسان أبنائه.
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لذا كان هؤالء ٌعٌشون على الغزو و النهب،ولعدم وجود غٌر المسلمٌن فً هذه المنطقة
لجأت الوهابٌة إلى تكفٌر من ال ٌقرَّ هم على تعالٌمهم من المسلمٌن من المذاهب األخرى ،وذلك لتوفٌر
غطاء دٌنً لغزوهم ونهبهم.
لذلك لجأت الوهابٌّة إلى اعتبار العقٌدة الوهابٌة هً وحدها العقٌدة اإلسبلمٌَّة النقٌَّة الصَّحٌحة
،و أ َّنهم –أي الوهابٌّونٌ -سعون إلحٌاء التعالٌم اإلسبلمٌّة النقٌَّة.
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وزارة األوقاف،المرجع السابق
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وزارة األوقاف،المرجع السابق
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الفصـــل الرابع
عالقة الوهابية بـآل سعود و كيفية القضاء عليها
أو ًال:العالقة بين الوهابية و آل سعود
وجد ابن عبد الوهاب فً أحد أمراء آل سعود نصٌرا له ،آمن بما ٌدعو إلٌه ،و أصبح عونا له
فً الدنٌا.وبتحالفهما عام1747بدأ ظهور الحركة الوهابٌة ،فانتشرت انتشارا سرٌعا فً قلب الجزٌرة
العربٌة حٌث بدأت ،غٌر أنه لم ٌظهر لها أثر فً الخارج إال بعد نحو أربعٌن عاما.فقد توفً محمد بن
عبد الوهاب سنة،1792وكان نصٌره قد توفً قبله بثبلثة و ثبلثٌن عاما و خلفه ابنه عبد العزٌز بن
سعود.
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وقد ش َّكل آل سعود الدولة السعودٌة التً قامت على نظم أساسٌَّة أه َّمها بأ َّنه كانت تطبق
الشرٌعة بكل تفاصٌلها،ولم ٌدخلوا إلٌها أٌا من العادات أو القوانٌن األخرى،وكانت السلطة بٌد اإلمام
وهو الزعٌم المدنً و إمام الصبلة،التً ممارسها بمشورة العلماء و الجماعة.
أٌضا كانت الدولة بحكم موقعها الجغرافً و بتشددها على العودة إلى عهد اإلسبلم ذات روح
عربٌة.
كذلك كانت تدعو هذه الدولة إلى تضامن إسبلمً،فهً الدولة اإلسبلمٌة الوحٌدة التً ٌمكن
للجمٌع االنتماء إلٌها.فكان هذا تح ّد ضمنً لسلطة العثمانٌٌن السٌاسٌة بشكل خطٌر.
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أنطونٌوس ،جورجٌ،قظة العرب،دار العالم للمبلٌٌن،ط،1بٌروت،1919،ص12
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ثانياً:كيفية القضاء على الحركة الوهابية
وقد كانت أولى غزوات الوهابٌٌن إلى العراق ،فأشرفوا على أبواب بغداد ،و أجبروا الوالً
التركً على أن ٌعقد معهم صلحا فً سنة.1799و أعادوا الكرة بعد عامٌن ،ونهبوا كرببلء.
ثم اتجهوا نحو الغرب و نحو الشمال ،واستولوا على المدٌنة و مكة ،وغزوا ببلد
الشام،وهددوا دمشق و حلب أٌضا.و كانوا ال ٌزالون هناك سنة1111حٌن اضطر محمد علً-آخر
األمر -إلى أن ٌستجٌب إللحاح السلطان و ٌرسل جٌشا بقٌادة أحد أبنائه لٌستعٌد الببلد المقدسة.
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و قد استمرت الحملة المصرٌة على الجزٌرة العربٌة سبع سنوات كتب فٌها النصر ل محمد
علً.وبعد استنقاذ الببلد المقدسة جهّز حملة أخرى اتجهت إلى الشرق ،بقٌادة ابن آخر من أبنائه هو
إبراهٌم ،فحاصرت فً سنة  1111الدرعٌة-وهً موطن آل سعود فً نجد-واضطرت حاكمها
الوهابً إلى التسلٌم.
وكان تغلغل إبراهٌم فً قلب نجد،بعد زحف طوٌل فً ببلد تضمر له العداوة ،نجاحا عسكرٌا
تفوق فً عظمته حتى على أبٌه.و قد
ٌدل على مهارة فائقة،فأظهره ذلك بمظهر القائد العظٌم الذي َّ
سحق الحركة الوهابٌة و إن لم ٌقض علٌها .و استطاع بانتصاراته أن ٌنقذ السلطان من خطر كبٌر و
أن ٌعٌد سٌطرته على األماكن اإلسبلمٌة المقدسة .فزادت بذلك شهرة محمد علً وانتشر ذكره فً
العالم العربً قاطبة.
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أنطونٌوس  ،جورج،المرجع السابق ،ص12
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الخاتمــة
فهكذا نجد أن الحركة الوهابٌة استغلت العقول الجاهلة ،و استطاعت أن تؤثر علٌها بشكل
كبٌر متبعة جمٌع أسالٌب الحرب النفسٌة  ،و عندما نذكر الحركة الوهابٌة غالبا ما نقول أنها حركة
قدٌمة وال وجود لها،ال بل عل العكس تفكٌر و منهج هذه الحركة موجود فً كل زمان و كل مكان
تتواجد فٌه هذه العقول ،و أكبر مثال ما نشهده اآلن من ارتكاب أشنع الجرائم باسم اإلسبلم ،فنرى بأن
أفكار هذه الحركة ما زالت تؤثر على ذوي العقول و النفوس الضعٌفة حتى ٌومنا هذا.
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