
 ومخمدوها النار مشعلو :والتطرف السعوديون

  -"آرابك إندستري" شركة ترجمت -نيويورك تايمز -سكوت شاين

 المملكة فوذن امتداد ولكن إلرهاب،ا تصاعد في يساهم المتشدد اإلسالم نهج من السعودية العربية المملكة تصدره ما أن النقاد يعتبر

 . المحلية المعطيات على كبير بشكل يعتمد

 قد ولكن ثيرة،بالك ليست ترامب ودونالد كلينتون هيالري األمريكية للرئاسة المرشحين بين ما التوافق نقاط أن عليه المتعارف من

 التي العالم ولح المتطرفة والمساجد للمدارس" المملكة دعم كلينتون استنكرت إذ. للقاعدة استثناء   السعودية العربية المملكة تشكل

 ."المالع في لإلرهاب ممولين أكبر" هم السعوديين أن اعتبر فقد ترامب، أما". التطرف طريق على الشباب من الكثير وضعت

 السعودي التأثير أن واستنتجت بلد ا، 80 زارت اإلسالمية، المجتمعات إلى مبعوثة أمريكية دبلوماسية أول بانديت، فرح أن يُذكر

 عواقب ذلك عن جينت فسوف به، يقومون عما السعوديون يتوقف لم إن" الماضي العام في كتبت فقد. السمحاء اإلسالمية التقاليد يدمر

 ."واقتصادية وثقافية دبلوماسية

 شبكة فعلى. جهاديال للعنف السعودية العربية المملكة على اللوم صحفي كاتب أو تلفزيوني ناقد يلقي أن دون من أسبوع يمر يكاد وال

 ،"بوست واشنطن" صحيفة في أما". الوسطى القرون إلى تعود" السعودية التعاليم أن مار بيل اعتبر المثال، سبيل على" أو بي إتش"

 ."اإلسالمي العالم في وحش ا خلقوا" قد السعوديين أن زكريا فريد كتب فقد

 المعروف ليواألصو واألبوي والمتعصب المتشدد اإلسالم نهج من السعودية العربية المملكة تصدره ما إن: شائعة الفكرة أصبحت لقد

( داعش" )والشام العراق في اإلسالمية الدولة" تنظيم يطلق. اإلرهاب زيادة في وساهم العالمي التطرف تغذية إلى أدى الوهابية باسم

 ديمق جدل ظهور إلى مجدد ا أدى ما اآلخر، تلو بلد في اإلرهابية الهجمات يلهم أو ويوجه بالعنف، الغرب تهديد على القائمة دعواته

 .جديدة أهمية متخذ ا اإلسالم على السعودي النفوذ حول

ا أكثر مكان ا اآلن العالم بات فهل ا انقسام   من النفط اتعائد تمولها التي الدعوة من عقود لخمسة التراكمي التأثير بسبب وعنف ا وخطر 

 في الغرب نم القريبين المستبدين الحكام دعمت ما غالب ا والتي السعودية، العربية المملكة أن أم اإلسالمي؟ للعالم التاريخي القلب

 لمتحدةا الواليات تصرفات بينها ومن المعقدة، األسباب من العديد نتيجة واإلرهاب للتطرف فداء كبش مجرد هي اإلسالميين، وجه

 ذاتها؟ بحد

 .السعودية للدولة المتناقضة الدوافع بسبب جزئي ا وذلك الجدل، من الكثير األسئلة هذه تثير

 باحث ،كانتس ماك وليام نظر وجهة وفق" عينه الوقت في ومخمديها النار مشعلي" السعوديون يُعتبر المتطرف، اإلسالم عالم في

 بينو الحقيقيين المؤمنين من قليل عدد بين حادة خطوط ا ترسم لإلسالم جد ا مشوهة صورة يروجون" أنهم وأضاف. بروكينغز معهد

 .فالعني الجهاد خطى على يمشون الذين للجهاديين األيديولوجية التغذية خالل من ،"مسلمين وغير مسلمين من اآلخرين، كل

 ينب من واحد هو كانتس ماك أن إلى اإلشارة من بد وال". اإلرهاب مكافحة في شركاؤنا" نفسه الوقت في إنهم قائال   أكمل أنه بيد

ا حكومي ا ومسؤوال   أكاديمي ا 40حوالى  .المقال هذا إطار في مقابلتهم جرت بلدان عدة من اإلسالم في وخبير 

 

 الوهابية؟ هي ما



 الدين رجل إلى إشارة في الوهابية، اسم الخارج في قبلها ومن السعودية العربية المملكة في يدّرس الذي اإلسالم على يطلق ما غالب ا

 اإلسالم من ومتشدد ومحافظ حرفي نموذج عن عبارة هي والتي الوهابية، أتباع أن يُذكر. عشر الثامن القرن في الوهابية أسس الذي

 .واليهودية المسيحية سمعة عن فضال   األخرى، اإلسالمية المذاهب سمعة يشوهون ما غالب ا السني،

 

 المتضاربة األهداف

 هذا يف السيما حكمهم، يهدد قد خطر بمثابة الجهادي العنف ويعتبرون الغرب مع جيدة عالقات إقامة إلى السعوديون القادة يسعى

ا 25 نفذ فقد المملكة، داخل هجماته بشن" اإلسالمية الدولة" تنظيم فيه يقوم الذي الوقت  8 على الممتدة الماضية الفترة في هجوم 

ا، ا يكمن تصرفاتهم وراء الدافع أن بيد. الحكومة قدمتها لتيا األرقام وفق شهر   من رعيةللش واستمدادهم إليران، عداوتهم في أيض 

 شكلب تتبلور األحداث تجعل أن المتضاربة األهداف لتلك ويمكن. المعتقدات من رجعية مجموعة على القائمة الدينية المرجعيات

 .أيضا ومحير مختلف

ا عمل اإلرهاب في نرويجي خبير هيغهامر، توماس قال جهته، من  الدعوة عن نتج أثر أشد إن األمريكية، الحكومة لدى مستشار 

 ليشهد ونالعشر القرن كان لو" وأضاف. العولمة تسوده متنوع عالم في الطبيعي التأقلم ومنع تطوره، إبطاء هو لإلسالم السعودية

ا  ."الَحرفية مبدأ نشرهم خالل من ذلك دون جحاألر على حالوا السعوديين فإن إسالمي ا، إصالح 

، كان السعوديون فعله ما أن السياق هذا في بالذكر الجدير  غوتنبرغ سجدم من مسلمين، سكان ا يضم بلد كل إلى تقريب ا وصلوا إذ مذهال 

 كوريا يف المركزي سيول مسجد إلى أنجلس، لوس في فهد الملك مسجد ومن تشاد، في فيصل الملك مسجد إلى السويد، في الكبير

 التي توالمنظما السعودية، الخيرية والجمعيات المالكة والعائلة السعودية الحكومة من المساجد لهذه المقدم الدعم جاء وقد. الجنوبية

 من ،"يةالعالم اإلسالمية اإلغاثة هيئة"و" اإلسالمي للشباب العالمية الندوة"و" اإلسالمي العالم رابطة" ذلك في بما المملكة ترعاها

 .والتدريس الوعظ وبرامج المهيبة الصروح توفير خالل

 عشرات في المحلية اإلسالمية التقاليد شّوهت قد السعودية العربية للمملكة الهائلة األيديولوجية القوة أن على واسع إجماع هناك

 كانت. تالدوالرا من المليارات بعشرات يقدر بما قرن، نصف مدى على الديني التوسع على الباذخ االنفاق نتيجة وذلك البلدان،

 المملكة في عديدة سنوات الوافدون هؤالء يقضي. آسيا جنوب من منها كبيرة نسبة تأتي التي الوافدة، العمالة بسبب أيضا أكبر النتيجة

 قاسية، ينيةد أحكام إصدار على البلدان من العديد في الوهابي الوعظ حث. السعودية بالعادات محّملين ذلك بعد بالدهم إلى يعودون ثم

 الردة حال يف والقتل الزنا ارتكاب حال في الرجم لعقوبة أخرى وبلدان والباكستان مصر مثل بلدان في الكثيرين دعم إلى أدى مما

 .البلدان تلك في الرأي استطالعات نتائج أظهرت كما

 

 النفوذ حدود

 التعاليم ّولتح المثال، سبيل على. المحلية المعطيات على كبير حد إلى يعتمد بالضبط المملكة نفوذ تبلور كيفية أن يبدو ولكن

اوض أكثر االتجاه وهذا ملحوظ، بشكل محافظ باتجاه الدينية الثقافة آسيا، شرق وجنوب أفريقيا من أجزاء في السعودية،  ارتفاع في وح 

 في ينالمسلم المهاجرين مجتمعات صفوف في السعودي التأثير أن ويبدو. لحاهم يطلقون الذين الرجال أو المحجبات النساء عدد

 لتقسيما أو التنوع ذات البلدان في. التطرف إلى تدفع عدّة عوامل بين من أهمية، األكثر وليس واحد ا، عامال   سوى يشكل ال أوروبا

 بشكل ويتّضح الدينية، االنقسامات تفاقم إلى لها تروج التي واأليديولوجية المملكة أموال تدفق أدى ونيجيريا، باكستان مثل الديني

 .فتّاكة أنها مستمر



 والمسيحيين ليهودا لصورة وتشويهها اإلقصائية، السعودية السني اإلسالم نسخة فإن البلدان، من العديد في صغيرة أقلية إلى وبالنسبة

 الدولة"و "القاعدة تنظيم" إلغراء عرضة الناس بعض جعلت قد األخرى، المذاهب ومتبعي والصوفيين الشيعة من المسلمين وكذلك

 .العنيفة الجهادية الجماعات من وغيرها" اإلسالمية

 من دللتجني عرضة   يةالنها في سيمسي كإنسان، اآلخر قيمة من تقلل واألقوال األفكار من هائل كم إلى الفرد يتعّرض أن بعد"

 وأندر ديفيد نظر وجهة تلك" نفسه؟ هللا كالم وكأنها عليه واألقوال األفكار هذه تُعرض عندما إذ ا وكيف اإلرهابية، المجموعات

 .السعودي التأثير تتّبع التي واشنطن في الديمقراطيات عن الدفاع مؤسسة في أكبر زميل وينبرغ،

ا 19 أصل من 15 بل الدن، بن أسامة فقط تولّد لم التي نفسها، السعودية العربية المملكة في األول الدليل يتجلى قد  الذين من مهاجم 

 أي يفوق 2003 العام غزو بعد العراق إلى االنتحاريين من عدد ا المملكة وأرسلت. سبتمبر/ أيلول من عشر الحادي هجمات شنوا

 .العدد هذا حيث من تونس بعد دولة ثاني بالتالي وتكون مقاتل، 2500 عددهم يبلغ أجانب بمقاتلين" داعش" زودت كما ، آخر بلد

 في لرياضا في سعوديين دين برجال يجتمع كان بينما إنه تركيا، في التركية الدينية الشؤون رئيس غورمز، محمد قال جهته، من

ا 47 أعدمت قد السعودية السلطات كانت يناير،/ الثاني كانون . سعوديين مواطنين منهم 45 باإلرهاب، تتعلق بتهم واحد يوم في شخص 

ا 15 أو 10 لمدة اإلسالم درسوا األشخاص هؤالء: "قلت" صحفية، مقابلة في أوضح ما وفق غورمز السيد رد فأتى . بلدكم في عام 

 وهي والتعليم علمال على واالنفتاح والتسامح التعددية تقوض كانت الوهابية تعاليم أن واعتبر"" التعليمي؟ النظام في مشكلة من فهل

 ."تقريب ا اإلسالمي العالم أنحاء جميع في" تمت التغييرات ،"لألسف: "وأضاف. طويلة لمدة اإلسالم ميّزت التي الصفات

 وذلك عودية،الس للسلطات كبير حرج وسط الرسمية، السعودية المدرسية الكتب لمدارسه المتطرف" اإلسالمية الدولة" تنظيم اعتمد

 سبعة نشرها، التنظيم أعاد مسلمين علماء أعمال من عمال   12 بين ومن. 2015 العام في به الخاصة الكتب نشر من تمكن حين إلى

 ورت،أوليد جايكوب وفق وذلك عشر، الثامن القرن في السعودية الوهابية اإلسالمية المدرسة مؤسس الوهاب، عبد بن لمحمد أعمال

 أعلن ي،الكلبان عادل الشيخ المكرمة، مكة في الحرام للمسجد السابق اإلمام أن كما. األدنى الشرق لسياسة واشنطن معهد في الباحث

 ."الخاصة بادئناوم الخاصة، كتبنا من أفكارهم استمدوا" "داعش" قادة أن من يناير/ الثاني كانون في أجراها تلفزيونية مقابلة في أسفه

 وّزعت ألقل،ا على الزمن من فلعقدين. المألوف من أكبر مشاكل تسبب قد السعودية بالممارسات المرتبطة الصغيرة التفاصيل إن

 عليهم المغضوب غير: "هللا مخاطبة في والمسيحيين اليهود إلى قوسين بين األولى السورة في تشير للقرآن إنجليزية ترجمة المملكة

 جورج ةجامع في اإلسالمية الدراسات أستاذ نصر، حسين سيد قال طار،اإل هذا في(". المسيحيين مثل) الضالين وال( اليهود مثل)

 إلنجليزيةا باللغة نسخة عن عبارة وهي ،"للدراسة الكريم القرآن"بـ مسّماة الكريم القرآن من جديدة ترجمة تحرير ورئيس واشنطن،

 ."اإلسالمية التقاليد في لها أساس ال كاملة، بدعة" عن عبارة اإلضافة هذه إن لآليات، بتفسير مرفقة

 التأثير لحو سلبية نظر وجهة كونوا واإلرهاب التطرف مكافحة على عملوا الذين األمريكيين المسؤولين من العديد فإن عليه، بناء  

ا غالب ا، عزفوا ولو حتى السعودي،  السعودي اونالتع على المتحدة الواليات اعتماد إن. علن ا األمر مناقشته على العالقة، لحساسية نظر 

 لتفجير 2010 العام في" القاعدة" تنظيم مؤامرة أحبطت التي السعودية المعلومات مثل األخيرة، السنوات في اإلرهاب لمكافحة

 لسعوديا التمويل أن ذلك إلى أضف. المتطرف السعودي التأثير بشأن المخاوف من أهم تكون ما غالب ا أمريكيتين، شحن طائرتي

 آثار لحو األبحاث وأحبط النقد ردع النخبة، مؤسسات أهم ذلك في بما األمريكية، الجامعات في البحوث ومراكز لألساتذة السخي

 من غيرهو العالم، في اإلسالم على السعودي التأثير حول كتاب تأليف على يعمل الذي كانتس، ماك للسيد وفق ا الوهابية، الدعوة

 .العلماء

 معاتالمجت لدى خاصة خارجية وزارة ممثلة أول بانديت، السيدة وهي علن ا، األمر في بالتحدث سابقة أمريكية مسؤولة بدأت لقد

 السعودي التأثير أن إلى وخلصت دولة، 80 في المسلمين زارت ،2014 العام وحتى 2009 العام من. العالم أنحاء جميع في اإلسالمية

 أنه ورأت". زرته مكان كل في مسيئ ا الوهابي التأثير كان: "الماضي العام" تايمز نيويورك" صحيفة في كتبت إذ. وعالمي سلبي



 ،"بالكراهية ئةالملي المجانية السعودية والترجمات الكتب رفض"و ،"المتطرفين األئمة تدريب عملية تعطيل" المتحدة الواليات على

 ."اإلسالم تنوع على دليال   تعتبر التي محليةال اإلسالمية والثقافية الدينية المواقع هدم من السعوديين منع"و

 المملكة بأن القائلة الفكرة يعارضون البلدان، من العديد في التطرف حول الخبراء ذلك في بما والتطرف، اإلسالم علماء بعض أن إال

 أدت دةمتعد مصادر إلى يشيرون أنهم كما. الحالية الجهادي والعنف التطرف موجة في المسؤولية معظم تتحمل السعودية العربية

 اماتواالنقس المحلي والظلم األوسط، الشرق في العلمانية القمعية الحكومات فيها بما وانتشاره، اإلسالمي اإلرهاب تصاعد إلى

 في ييتالسوف ضد الحرب من اإلسالمي، العالم في األمريكية والتدخالت اإلرهابية، للدعاية االنترنت على واالستيالء المحلية،

ا األكثر األيديولوجيات واضعي فإن جهتهم، من. العراق غزو إلى وصوال   أفغانستان  الحديثين، نبالجهاديي العشرين القرن في تأثير 

 دون من للغرب والمعادية المتطرفة نظرهم وجهات إلى وصولوا باكستان، من المودودي األعلى وأبو مصر من قطب سيد مثل

 .افقينالمن أسوأ أنهم يعتبران إذ السعوديين، الحكام يحتقران" اإلسالمية الدولة"و" القاعدة" تنظيَمي أن كما. السعوديين مساهمة

ا كان إن ما، طرف على اللوم إلقاء األمريكيون يحب"  ألمريكيا السفير وهو فورد،. س روبرت برأي" بلد ا أو سياسي ا حزب ا أو شخص 

 ."عوديينالس على اللوم إلقاء حول تحفظات لدي إذ. البساطة بهذه ليس األمر أن بيد: "يضيف لكنه. والجزائر سوريا لدى السابق

ا، السعودي الديني التأثير يكون قد حين في أنه آلخرين، باإلضافة يعتبر، وهو  الحكام طاعة بدأم. متجانسة ليست نتيجته فإن مدمر 

 العديد إن إذ .الدول هدم بهدف اإلرهاب يشجع الذي المبدأ يكون يكاد وهو الرسمية، السعودية اإلسالمية للتعاليم الرئيسية المبادئ من

 عاليةوالالف الهدوء موقف أي االنعزال، أو الصمت موقف يعتمدون سعودي بتدريب حظوا الذين وأولئك السعوديين الدين رجال من

 .السياسي العنف عن ناهيك السياسة، عن واالبتعاد والصالة للقرآن بالتفاني يتميزون وهم السياسية،

 يواجهه الذي الخطر إلى الملكي النظام المملكة في" القاعدة تنظيم" هجمات نبهت عندما ،2003 العام منذ أنه خاص بشكل يُذكر

 عن لتمويلا وقطع العنف، إلى يدعون الذين الدعاة من للحد شراسة أكثر نحو على السعودية العربية المملكة تصرفت التشدد، جّراء

 3500 المملكة عزلت ،2012 العام حتى 2004 العام فمن. اإلرهابية المؤامرات إلحباط الغربية االستخبارات مع والتعاون هاباإلر

ا  والدعوة اإلسالمية الشؤون لوزارة وفق ا التدريب، إعادة إلى غيرهم إمام ألف 20 خضع فيما المتطرفة، األفكار نبذ لرفضهم إمام 

 فعال   التدريب يكون أن من ارتيابها عن أعربت الدولية الدينية للحرية األمريكية اللجنة أن من الرغم على المملكة، في واإلرشاد

 ."التسامح غرس"لـ عملية عن عبارة

 على تهقدر على للحفاظ اسمه عن الكشف عدم شريطة تحدث السعودية، الشؤون في طويلة بخبرة يتمتع أمريكي باحث وقال هذا

 شبّه لكنه. يكياألمر السياسي الخطاب في السعودي بالتأثير المبالغة تمت ما غالب ا أنه يعتقد إنه األبحاث، إلجراء المملكة إلى السفر

ا. المناخي بالتغيّر األمر  ميعج في جذرية آثار إلى المطاف نهاية في تؤدي أن إضافية واحدة مئوية حرارة لدرجة يمكن كما فتمام 

 بطرق البلدان من العديد في تتبلور السعودية التعاليم فإن والحيوانات، النباتات وانقراض الجليدية األنهار ذوبان مع العالم، أنحاء

 .الباحث رأي وفق عميقة، تكون ما غالب ا ولكنها تتبعها، ويصعب بها التنبؤ يصعب

ا أكمل وقد  ليهمع يسّهل" الذي األمر للشباب،" الديني الجاذبية مركز ضبط إعادة" إلى تؤدي أن يمكن السعودية الدعوة أن معتبر 

 التأثير أن لو عليه دوليب كان ما بقدر مختلف ا يبدو ال السرد فهذا. إليهم يصل عندما" اإلسالمية الدولة" لتنظيم الديني السرد فهم أو تقبل

 ".دوره يلعب لم السعودي

 

 قرون عمرها معضلة

 المعضلة مفتاح يعود العالم؟ دول من العديد تنبذها أيديولوجية عن التخلي جد ا الصعب من أنه السعودية العربية المملكة تجد لماذا

 عبد بن محمد سعى ،1744 العام ففي. إليه تستند السعودية الدولة تزال ال الذي التحالف أصل إلى قرون، ثالثة حوالي إلى السعودية



 الجزيرة شبه صحراء في قوي قبلي زعيم وهو سعود، بن محمد من الحماية على الحصول إلى إصالحي، دين رجل وهو الوهاب،

 سعت التيو لحركته، العسكرية بالحماية الوهاب عبد بن محمد حظي إذ: متبادلة بمنفعة يؤتي التحالف كان آنذاك،. القاحلة العربية

. الحياة يدق على محمد النبي كان عندما ميالدي، السابع القرن في اإلسالم من األولى السنوات قيم أنها يعتقد ما إلى المسلمين لعودة

 الصالح فالسل أن اعتقاد على يقوم الذي اإلسالم من المحافظ التيار السلفية، نسخ من نسخة الوهاب عبد بن محمد معتقدات وكانت)

 يطبق سالميإ دين رجل تأييد على سعود آل أسرة حصلت المقابل، في(. به يحتذى أن وينبغي الصحيحة والمعتقدات بالعادات تمتع

ا الموت على باإلصرار ويُعرف متشدد بشكل األحكام  .الزنا ترتكب التي للمرأة رجم 

. الالحق وديالسع الديني التأثير شكل قرون عدة بعد تحددان تاريخيتين حادثتين أول اإلسالم من الوهاب عبد بن محمد نسخة كانت

 الجامعة في اإلسالمية الدراسات قسم رئيس أحمد، أكبر وفق ،"قبلي صحراوي إسالم" عن عبارة كان بالوهابية يعرف أصبح فما

 والفن ر،والقبو األضرحة بشدة وتعارض األجانب، كراهية على تقوم قاسية، لبيئة نتيجة تشكلت فقد. واشنطن في األمريكية

 .والقاهرة بغداد مثل المتنوعة التجارية المدن في العالمي اإلسالم عن كبير بشكل وتختلف والموسيقى،

 فقد .المملكة في العالم في نفطي احتياطي أكبر األمريكيون المنقبون اكتشف عندما ،1938 العام في الثاني التاريخي الحدث وأتى

ا أبقت ولكنها. طائلة ثروات" أرامكو" األمريكية العربية النفط شركة من النفط عائدات ولّدت  قتصاديوا اجتماعي نظام على أيض 

 .المتشدد اإلسالم منهج لتصدير باهظة ميزانية المحافظة الدينية المرجعيات وأعطت قاس  

 اإلسالم نم الخاصة نسختك إيصال على القدرة هللا أعطاك. إليك العالم ويأتي النفط تجد األيام من يوم في: ""أحمد البروفسور قال

 ."العالم إلى

 نم العديد في التجديد منهج اعتمد أنه من الرغم وعلى. اإلسالم بنشر التزم العرش، فيصل الملك تولى عندما ،1964 العام في

 في السعودي الكرم وجه يشّكل أصبح الذي الوهابي المذهب إصالح من يتمكن لم أنه بيد الغرب، مع وثيقة عالقات وأقام النواحي

 مسجد ا، 1359 ببناء وحدها، المسلمة غير األغلبية ذات البلدان في المملكة، قامت التالية، األربعة العقود مدى على. البلدان من العديد

 وأربعة المتحدة، الواليات في مسجد ا 16 تمويل على السعودي المال ساعد كما. مدرسة 2000و كلية 202و إسالمية، مراكز 210و

 وأفاد. ألسبوعيةا الرسمية السعودية" اليقين عين" مجلة في صادر لتقرير وفق ا وجنيف، وبروكسل ومدريد لندن في وغيرها كندا، في

 بمعدل) السعودي الريال" مليارات من العديد" بلغ تدريبهم، أو والمعلمين األئمة إرسال ذلك في بما اإلنفاق، إجمالي بأن التقرير

ا تساوي رياالت أربعة  .(واحد ا دوالر 

. لمنورةا والمدينة المكرمة مكة الحرمين، أرض محمد، النبي رأس مسقط من أتت ألنها خاصة قوة السعودية الدينية للتعاليم كان وقد

 وهم يتين،األمريك أو أوروبا في المسلمة المجتمعات في أو أفريقيا، أو آسيا في اإلسالمية الدول إلى السعوديون األئمة وصل فعندما

 .تلقائية اقيةمصد حازوا السخية، األموال ويحملون القرآن، بلغة ويتكلمون التقليدي، العربي الثوب يرتدون

 أكبر للخ بالتالي وظهر روتيني، بشكل يختلطون واألديان الجنسيات مختلف من األشخاص أخذ العشرين، القرن سنوات مرور مع

 على اءالقض للغاية الصعب من أنه السعودية الحكومة وجدت ولكن. الوهابية للتعاليم واإلقصائية المتشددة الطبيعة في وأكبر

ا تشكل باتت التي 1979 سنة بعد خاصة تليينها، أو أيديولوجيتها  .تاريخها في معلم 

 العربية ةللمملك رمزي ا تحدي ا شكل ما راديكالية، شيعية حكومة السلطة إلى اإليرانية الثورة أوصلت السنة، تلك في طهران ففي

 الفروع من عينفر بين المنافسة ليصعّد اإلسالمية الجمهورية قيام إعالن أتى كما. العالمي اإلسالم قيادة على السنيّة، قائدة السعودية،

 .العالم أنحاء جميع في الوهابية ونشر إيران لمواجهة جهودهم مضاعفة إلى السعوديين دفع مما لإلسالم، الرئيسية

 دعواو أسبوعين، لمدة المكرمة مكة في الحرام المسجد على باالستيالء مذهلة، ضربة إطار في سعودي ا، متطرف ا 500 قام ذلك، بعد

 الدين رجال يوافق لم ولكن المتمردين، هزيمة تمت. الحقيقي اإلسالم وبخونة الغرب بها تتحكم التي بالدمى السعوديين القادة علن ا



 إلى هابيةللو شراسة أكثر وتصدير المملكة في المحتشمة غير المظاهر ضد بدعم منها تأكيدات بعد إال الحكومة دعم على البارزين

 .الخارج

ا،  واجه ما انوسرع. الشيوعية الحكومة دعم بغية السلطة على واستولى أفغانستان السوفيتي االتحاد غزا السنة، نهاية في وأخير 

 دطر إلى وهدفت سنوات لعشر استمرت معركة إلى العالم أنحاء جميع من المقاتلين جذب الذي األمر المجاهدين، من تمرد حركة

 .المحتلين

 ألفغانيةا الحرب هذه في المجاهدين لتمويل المتحدة والواليات السعودية العربية المملكة تعاونت الثمانينيات، سنوات مدى على

 الحدث لىإ هنا اإلشارة من بد وال. العالم أنحاء جميع في المسلمين أذهان في النبيل المسلح الجهاد فكرة إحياء شأنه كان ما العظيمة،

" الحرية أجل نم األفغان المقاتلين" من وفد ا البيضاوي المكتب في ريغان رونالد السابق األمريكي الرئيس استقبل حين هير،الش

 .الحق قتو في" طالبان حركة" تبنتها التي تلك عن تمييزها يمكن بالكاد ودينية اجتماعية نظر وجهات اعتمدوا الذين الملتحين،

 حول األمية محو" بمشروع يسمى كان ما على 1992و 1986 العامين بين ما دوالر مليون 50 المتحدة الواليات أنفقت الواقع، في

. السوفيتية واتالق مثل ،"الكفار" المسلمين غير ضد العنف لتشجيع األفغان والراشدين لألطفال الكتب طباعة على قام الذي ،"الجهاد

 أستاذة وهي بورد دانة أجرتها دراسة وفق الباشتو، بلغة للمتحدثين األول للصف مدرسي ا لغوي ا كتاب ا استخدم المثال، سبيل على

 الكفار ضد الجهاد. معهم أجاهد أنا. مجاهدون األفغان المسلمون. مجاهد أخي: "مثل" مجاهد" مصطلح نيويورك، جامعة في مشاركة

 ".واجبنا

 

 سبتمبر/ أيلول من عشر الحادي بعد برزت التي الضغوطات

 لعربيةا المملكة لدى المتحدة الواليات سفير جوردن، دبليو روبرت كان سبتمبر،/ أيلول 11 هجمات تلت التي األشهر أيام من يوم في

 األمير فأشار .سلطان بن بندر األمير طويلة، مدة منذ المتحدة الواليات لدى ديالسعو السفير مع المملكة داخل سيارته يقود السعودية،

 ."جد ا متشدد ا وعظه كان فقد. المسجد هذا إمام طردت لقد: "وقال مسجد إلى

 ما في السعودية الحكومة على الضغوطات صعّد ،"القاعدة" هجمات بعد أنه إلى تكساس، من محام   وهو جوردان، السيد أشار وقد

. الداخلية ألةبالمس يعد لم مساجدكم في به تعظون وما مدارسكم في تعلمونه ما إن: لهم قلت: "قائال   صّرح إذ. التطرف بانتشار يتعلق

 ."القومي أمننا على يؤثر بات فقد

 تدريجي بشكل مسارها المتحدة الواليات غيّرت السوفييت، ضد الجهاد دعم على وتشجيعه المتشدد اإلسالم تمويل من سنوات بعد

 العربية المملكة على الضغوطات حيث من ولكن. سبتمبر/ أيلول 11 هجمات عقب جذري بشكل ذلك وبعد التسعينيات، خالل في

 ستخباراتاال مجال في المملكة مع التعاون على بالدهم العتماد التام إدراكهم وسط بحذر األمريكيون المسؤولون يتصرف السعودية،

 .تحتمل ال لدرجة بطيئة بوتيرة ولكن إصالحات المملكة قادت جهتها، من. نفطها مصادر وعلى

ا 12 مرور بعد  لمركزا أجرى المملكة، تعاليم حول الهادئة األمريكية الشكاوى من سنوات وبعد سبتمبر،/ أيلول 11 أحداث على عام 

 الدراسة تأفاد. الرسمية السعودية المدرسية الكتب حول دراسة األمريكية الخارجية وزارة مع المتعاقد والدبلوماسية للدين العالمي

 تزال ال ليهاع االعتراض تم التي المواد من الكثير أن وجدت ولكنها والعنيف، المتعصب المحتوى تقليص في التقدم بعض بإحراز

 بيد. السعوديين إغضاب من خوف ا ذلك قط، 2013 العام في أجريت التي الدراسة هذه ينشروا لم المسؤولين أن بالذكر الجدير. واردة

 .المعلومات حرية قانون ظل في عليها حصلت" تايمز نيويورك" صحيفة أن



ا السابع الصف طالب تدريس تم أنه الدراسة أوردت وقد  األحب األعمال بين من" هللا كلمة إلعالء الكفار محاربة" بأن تقول أفكار 

 .للقلق مثيرة أنها الدراسة وجدت التي المقاطع عشرات عن فضال   هللا، إلى

ا العاشر الصف طالب تدريس تم ذلك، جانب إلى  وإذا أيام، ثالثة لمدة اإلسالم عن ارتدوا الذين المسلمين سجن يجب إنه تقول أفكار 

 الحقيقي نالدي" بأن تقول مقاطع يقرؤون فكانوا الرابع، الصف طالب أما". الحقيقي دينهم عن الرتدادهم يقتلوا" رأيهم، يغيّروا لم

 ."المسيحيين مثل والوهم، بالجهل" بدلوه أو ،"عنه تخلوا لكنهم اليهود، مثل المسلمين، غير على ُعرض

 ونهاك عن ناهيك المرأة، وحقوق والحداثة للعلم معادية كانت نظر لوجهات رّوجت ووزعتها، الحكومة أعدتها التي الكتب، بعض إن

. ليونزال ونادي الروتاري نادي مخاطر من والتحذير السحرة إعدام إلى المثال سبيل على تدعو إذ محض، بشكل ملتوية نظر وجهات

 ."(الصهيونية الحركة أهداف تحقيق هي" العاشر للصف كتاب وفق المجموعات، هذه نية إن إذ)

، محتوى تشمل التي السعودية التعليمية المواد من غيرها أو المدرسية، الكتب توزيع تم أنه الدراسة ووجدت  من لعديدا في مماثال 

 هم سعوديون مسؤولون يقول فكما ،2013 العام في الدراسة أجريت أن منذ المدرسية الكتب إصالح حركة واستمرت. البلدان

 .الخارج في الموزعة القديمة الكتب استبدال يحاولون

ا سوى المدرسية الكتب هذه تشكل لم الدراسة، أشارت كما ولكن  بتمويلهم المالع إلى السعوديون يصدرها التي الوهابية من بسيط ا جزء 

 لقوات) الوهابيين من معلمين بطاقم المملكة تمولها مدرسة" األماكن من كثير في شمل السخاء هذا أن الدراسة وبيّنت. لها السخي

 ليميةالتع الهيئة سيطرة تحت المطاف نهاية في وتقع وهابي، إمام   مع بمسجد ملحقة ،(المملكة تمولها وهابية جامعة في تعليمهم

 ."الدولية الوهابية

 مع تأقلمال يتعلمون قرون عدة الطوائف مختلف من المسلمون قضى حيث األماكن من العديد في األيديولوجية المحدلة هذه حطت لقد

 بضع بلق وصل كيف المتحدة، الواليات في دكتوراه أطروحة على يعمل باكستاني صحفي وهو شاه، سيد وذكر. البعض بعضهم

. السعودية بيةالعر المملكة من ممولة دينية مدرسة في تدرب شاب باكستاني داعية أفغانستان مع الحدود من القريبة بلدته إلى سنوات

 .بلدته على الداعية هذا أحضرها التي لأليديولوجية المدمر التأثير شاه ووصف

 كانت تقاليدناو ثقافتنا لكن السنّة، من نحن" شاه السيد وقال. اإلسالمية المعتقدات من خليط على حافظوا لطالما البلدة سكان إن وقال

 البريلوي الضريح تزور عائلته كانت وقد. اإلسالمية الطوائف إلى إشارة في ،"والديوبندية والبريلوية الشيعية تلك من خليط عن عبارة

 ."والمياه الحلويات نوزع كنا لكننا بأنفسنا، ذلك نفعل نكن لم" وأضاف. عاشوراء في أنفسهم يضربون الشيعة جيرانها وتشاهد الكبير،

ا الشيعية والمعتقدات بالبريلوية ندد الجديد الداعية إن قائال   وأكمل  المجتمع قسيمت إلى أدى ما وضاللية، كاذبة معتقدات أنها معتبر 

 ووجوههن شعورهن يغطين كنّ  اللواتي النساء بدأت إذ". شيء كل تغير" 2010 العام وبحلول المرير، الجدل من سنوات وإطالق

 ستخدما كما. العلمانية الموسيقى أسطوانات التجار يبيع حيث األكشاك بمهاجمة المسلحون وبدأ. الكامل البرقع بارتداء بشال

 .ي امحل الشهير البلدة ضريح لتدمير محاولة في المتفجرات مرتين، اإلرهابيون،

 التي لمتشددةا العقيدة كامل جيل" تلقين" تم وقد ،"السعودي الدين سوى يريد ال" عمه فابن مقّسمة، باتت العائالت إن شاه السيد قال

 .ترحم ال

 كنا كننال االقتصادية، المشاكل من فقط نعاني وكنا واحد، مسار على كلنا كنا البداية في. األيام هذه جد ا صعب ا الوضع بات" وأضاف

 اآلخر البعضو ثقافتنا، هي السعودية الثقافة تكون أن يريدون الناس بعض ألن جد ا، صعب ا الوضع بات اآلن ولكن. ثقافي ا موحدين

 ."ذلك يعارض



. المصداقيةب تتمتع شاه السيد نظر وجهة إن تاون، جورج جامعة في الباكستانية الشؤون في المتخصصة فير، كريستين س قالت

ا تكمن أنه رأت الدين، على السعودي التأثير يصفون الذين العلماء من الكثير مثل ولكن . باكستان في ددالتش وراء محلية أسباب أيض 

 والعنف ائفيةالط للمشاكل العميقة الجذور فإن البالد، في للوضع" محفزات" شك، بال شكال، السعودي والتعليم المال أن حين ففي

 .1947 العام في الهند تقسيم عند البالد تأسيس إلى تعود باكستان في الجهادي

 ".سخيفة فكرة بسويسرا، أشبه السعوديين، دون من لكانت، باكستان بأن القائلة الفكرة" أن واعتبرت

 

 بدقة تحديدها يصعب سعودية روابط

 يد لىع اإلسالم تشكيل من عقود دون من مختلف ا يكون أن للعالم يمكن كيف: التالي هو عليه المتنازع السؤال أن فيه شك ال مما

 عالقة نجد أن النادر من اإلرهاب، تنامي في ساهم السعودي التأثير بأن لالعتقاد الواسع االنتشار من الرغم على. السعودي التمويل

 برقيات وفق. عوديونس أئمة ويأمه سعودي بتمويل بروكسل في الكبير المسجد بناء تم المثال، سبيل على. والنتيجة السبب بين مباشرة

 كان بأنه البلجيكيين شكاوى بعد السعوديين الدعاة أحد إقصاء 2012 العام في تم ،"ويكيليكس" منظمة نشرتها سعودية دبلوماسية

 ضمت مالطال مولينبيك، سيما وال بروكسل، في المهاجرين أحياء أن كما. األخرى اإلسالمية التيارات يقبل لم" متأصال   سلفي ا"

 .السعودي التمويل دون من المتشددة السلفية النظر وجهات علن ا تدرس التي المحلية المساجد

" اإلسالمية دولةال" بخلية مارس/ آذار في وبروكسل نوفمبر/الثاني تشرين في باريس شهدتها التي اإلرهابية الهجمات ربط تم أن بعد

 صلة يأ على العثور الصعب من كان ذلك ومع. اإلعالم وسائل في وردت تقارير عدة موضوع السعودي التاريخ بات بلجيكا، في

 .البلجيكية العاصمة في السعودي والتاريخ المهاجمين بين مباشرة

 أنها على اإلسالمب معرفتهم أصدقاؤهم وصف فقد. الهجوم تنفيذ قبل الطفيفة بالجنح مليئة بخلفيات بهم المشتبه من عدد وتمتع هذا

 نع مسؤوليتها" اإلسالمية الدولة" إعالن من الرغم وعلى. بانتظام مسجد أي يرتادون كانوا أنهم يبدُ  ولم. إال ليس سطحية معرفة

 أو شخصي ا ،"اإلسالمية الدولة" دعاية ونشر بلجيكا، في أفريقيا شمال من المهاجرين أسر معاملة من االستياء أن يبدو التفجيرات،

 .للهجمات الدافعة الرئيسية العوامل تشكل االجتماعي، التواصل ووسائل اإلنترنت شبكة عبر

 هند فإن ،السياق هذا في. أكثر أو جيل طول على تبلور وربما كبير، حد إلى مباشر غير فهو سعودي رابط من هناك كان إذا بالتالي،

 حول كتاب ا وألّفت 2005 العام في بروكسل في للمهاجرين مولينبيك حي خبايا في دخلت التي البلجيكية المغربية الصحفية فريحي،

 السعودية لعربيةا المملكة في المكتوبة المتطرفة الكتابات من الكثير على واطلعت سعوديين يد على مدربين أئمة التقت الموضوع، هذا

 ."الجهاد وتمجيد ضدهم، بأننا القائلة والفكرة التباعد،" شجعت التي

 نصرية،والع االقتصادي اإلحباط مثل العوامل، من العديد" من مدفوعين كانوا األخيرة الهجمات شنوا الذين إن فريحي السيدة قالت

 ."العوامل هذه من جزء" السعودية التعاليم أن أضافت ولكنها ،"مستقبل بال أنه يشعر جيل من فهم

ا ليتخذ اإلسالم كان فهل ا أكثر مسار   لعقود سعوديال الوجود لوال للمهاجرين، المغربية الجذور يعكس بروكسل، في واستيعاب ا تقدم 

 الدولة" طلقهات التي والصارخة العنيفة للدعوة عرضة أقل ليكونوا بلجيكا في ترعرعوا الذين المسلمين الشباب كان وهل الزمن؟ من

 .ذلك إثبات المستحيل من ولكن لربما، ؟"اإلسالمية

ا، مختلف ثقافي محيط في لننظر أو  جونز، سيدني التق. العالم في المسلمين من عدد أكبر يضم الذي المسلم البلد إندونيسيا، في تمام 

 من عقود دىم على والمعلمين والكتب المساجد، لبناء المال أرسلوا قد السعوديين إن جاكرتا، في النزاع سياسات تحليل معهد مديرة

 .منالز



 تحفظ ا كثرأ جو خلق في السعودي التأثير ساهم الوقت مرور مع: "السبعينيات منذ فيها وعاشت إندونيسيا زارت التي هي وأكملت،

ا وأقل  أنها وأضافت(. عينها الظاهرة على صبي، وهو إندونيسيا في عاش الذي أوباما، باراك األمريكي الرئيس وعلّق هذا". )تسامح 

 يةالشيع ضد إندونيسيا في أطلقت التي الحمالت وراء كمن الخاصة السعودية والمؤسسات المانحة الجهات من المال أن تعتقد

 تعليمهم تلقوا وفينالمعر اإلندونيسيين المتطرفين بعض أن إلى وأشارت. الوهابية التعاليم في الهرطقة من تعتبران اللتين واألحمدية،

 .السعوديين يد على

 عدد ا أن وجدت ،2002 العام منذ اإلرهاب بتهمة إندونيسيا في اعتقلوا شخص ألف حوالي قضايا جونز السيدة درست عندما ولكن

 عندما نه،أ إلى وخلصت. السلفية أو الوهابية المؤسسات مع عالقة على كانوا ،"بالفعل أشخاص خمسة أو أربعة" - فقط منهم قليال  

 ."بمعظمها العيون في الرماد ذر" عن عبارة سوى السعودية الروابط ليست بالعنف، األمر يتعلق

 أو السعوديين لماءالع إلى يتطلعون الذين اإلندونيسيين والسلفيين اإلندونيسيين الجهاديين بين فجوة وجود إلى أشارت الواقع، في

 بازدراء الجهاديين لىإ السلفيون ينظر حين في قناعاتهم، وفق التصرف في بفشلهم السلفيين الجهاديون يتهم إذ. لهم كقدوة اليمنيين

 .متطرفين أنهم معتبرين

 المملكة اخلد من مضى، وقت أي من أكبر لتدقيق تخضع الدعوة هذه فباتت السعودية، الدعوة من لعقود العالمية التأثيرات كانت مهما

 حد إلى تصل والوعظ، الكتب تشمل التي األيديولوجي، اإلصالح عمليات في السعوديين القادة فجهود. سواء حد على خارجها ومن

 عامة اتعالق حملة من المملكة وكثفت هذا. األحيان بعض في عكسية نتائج إلى أدت قد الدينية صادراتهم بأن الضمني االعتراف

 رسمو الناقدة اإلخبارية اإلعالم وسائل تقارير لمواجهة العامة العالقات مجال في أمريكيين مسؤولين ووظفت الغرب، في شرسة

 .السعوديين للقادة إصالحية صورة

 عبالص من يكون وأحيان ا السعودية، الدولة عليه قامت الذي اإلسالم نهج نفي يمكنهم عمالئهم وال هؤالء الدعاية مسؤولي ال لكن

 القيادي، منصبه من الشثري، ناصر بن سعد وهو بارز، دين رجل العزيز عبد بن هللا عبد الراحل الملك جّرد إذ. القديمة العادات قمع

 إلى خيراأل هذا انضم أن بعد قصيرة مدة في وذلك الماضي، العام منصبه إلى الشثري سلمان الملك أعاد. المختلط التعليم إلدانته

 النهج في لتغييرا صعوبة بيّن" اإلسالمية الدولة" استنكار في الشثري منطق ولكن". اإلسالمية الدولة" تنتقد التي الرسمية األصوات

ا أكثر: "التنظيم اعتبر إذ. المتبع  ".والمسيحيين اليهود من كفر 

 


