
اإلخوان المسلمون
في الخليج



اإلخوان المسلمون في الخليج الكـتـــاب: 
مجموعة باحثين المؤلـــف: 

مركز المسبار للدراسات والبحوث النــــــاشر: 

- الدين والسياسة التصـنيف: 
- تاريخ معاصر  

- الجماعات واألحزاب اإلسالمية  

الطبعة الرابعة: أغسطس )آب( 2011 )معدلة ومضافة(
  ISBN 978-9948-443-63-6 :الرقم الدولي المتسلسل للكتاب

www.nwf.com الكتاب متوفر على اإلنترنت: مكتبة نيل وفرات

www.almesbar.net
ص.ب.:  333577 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف:  77 151 36 4 971+
فاكس:  78 151 36 4 971+

info@almesbar.net

جميع حقوق الطبع وإعادة الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لمركز المسبار للدراسات والبحوث.
ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله 

بأي شكل من األشكال، دون إذن خطي مسبق من مركز المسبار للدراسات والبحوث.
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مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث هو مركز م�ستقل متخ�س�ص يف درا�سة احلركات الإ�سالمية والظاهرة الثقافية عموما، 

فكرًا وممار�سة،  املعا�سرة،  الإ�سالمية  باحلركات  اهتمامًا خا�سًا  املركز  يويل  ال�سيا�سي،  والجتماعي  الفكري  ببعديها 

رموزًا واأفكارًا، كما يهتم بدرا�سة احلركات ذات الطابع التاريخي متى ظل تاأثريها حا�سرا يف الواقع املعي�ص.

ي�سم مركز امل�سبار جمموعة خمتارة من الباحثني املتخ�س�سني يف احلركات الإ�سالمية املعا�سرة والتاريخية والظواهر 

الثقافية وال�سرتاتيجية، ويتعاون املركز يف هذا الجتاه مع الباحثني واملراكز واملوؤ�س�سات املختلفة التي تتقاطع اهتماماتها 

وتدوير  املتخ�س�سني  تن�سيط احلوار بني  يتم عرب  الذي  املهارات  تبادل اخلربات وتطوير  اهتمامه، وهو ما ي�سمن  مع 

الأفكار بني خمتلف الآراء والجتاهات.
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اإلخوان المسلمون والسعودية الهجرة والعالقة
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اإلخوان المسلمون في اإلمارات التمدد واالنحسار 
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اإلسالم السياسي في الخليج خطاب األزمات والثورات
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اإلخوان المسلمون في البحرين تحوالت العقود السبعة
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من أجل اإلمامة محاوالت لتنظيم إسالمي في سلطنة عمان
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الوطن في فكر جماعة اإلخوان المسلمين
ـ  185 أحمد البغدادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اإلسالم التقليدي إلى اإلسالم السياسي في الكويت
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التنوير اإلسالمي في السعودية
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تقديم

الع�صر  في  �صيا�صي  اإ�صالمي  تنظيم  اأقدم  الم�صلمون،  الإخوان 
بدرا�صة  المهتمين  الباحثين  قبل  من  خجوًل  اهتماًما  نال  وقد  الحديث. 
الإ�صالم ال�صيا�صي في الخليج، والراديكالية في الفكر الإ�صالمي للخ�صو�صية 

التي يفتر�صها كثيرون في تناولهم للجماعة.

العربي،  الخليج  دول  في  تجربتهم  ير�صد  اأن  الكتاب  لهذا  اأردنا 
بالتيارات  والخفية  الظاهرة  التنظيم  هذا  وعالقات  خطابهم.  وتحولت 
التنوير  ودعوات  التقليدي،  والإ�صالم  كال�صلفية،  الأخرى،  الإ�صالمية 
المنطقة  في  الحالية  الأحداث  اأك�صبتها  مو�صة  اأ�صبحت  التي  الإ�صالمي 

زخما وجاذبية. 

رئي�س املركز  
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اإلخوان المسلمون 
والسعودية الهجرة 

والعالقة

عبداهلل بن بجاد العتيبي 

جديٌر  مو�ضوع  وال�ضعودية  امل�ضلمون  اإلخوان 
باالهتمام والبحث، نظرًا للغمو�ض الذي يكتنف العالقة بني 

وما بعدها،  لل�ضعودية  االإخوانية  الهجرة  ما قبل  الطرفني 

وحتى وقتنا احلا�ضر.

هذا  مثل  تناول  يف  الباحث  يعرت�ض  ما  اأّول  اإّن 

مبا�ضرًة،  تتناوله  التي  امل�ضتقلة  امل�ضادر  �ضّح  هو:  العنوان 

ثم ثانيًا: ال�ضرّية التي تعتمد عليها هذه اجلماعة اأكرث من 

اعتمادها على العلنّية، فما تعلنه ال يعّب عن حقيقتها بالقدر 

، وثالثا: اإذا كان ما تخفيه هذه 
(((

الذي يعب عنها ما تخفيه

ّرح لها بالعمل فيها من دول  اجلماعة يف بع�ض الدول التي �ضُ

 والبحرين 
(((

اخلليج حتت م�ضّمى جمعية االإ�ضالح كالكويت

واالإمارات، يكتنفه الغمو�ض فكيف بدولٍة كاململكة العربية 

التنظيمات!  اأبدًا بقيام مثل هذه  التي ال ت�ضمح  ال�ضعودية 

رابعًا: تعّذر التوا�ضل مع كثرٍي من امل�ضادر ال�ضفوية التي ميكن 

وجالوؤها  الغام�ضة  اجلوانب  من  العديد  تغطية  خاللها  من 

للقارئ.

))) ولهذا اأ�صباٌب منها ما يتعّلق بالجماعة ومنها ما يتعّلق بالدول التي واجهتها.
))) فالح المدير�س، جماعة الإخوان الم�صلمين في الكويت، دار قرطا�س للن�صر، الكويت، الطبعة الثانية 999) 

�س6

) كاتب وباحث �صعودي (
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اإلخوان المسلمون والسعودية الهجرة والعالقة

العربي  التاريخ  في  والبحث  بالعناية  جديرٍة  هجراٍت  ثالث  ثمة 
الحديث:

اأهل  من  وغيرهم  وال�صوريين  اللبنانيين  هجرة  الأولى:  الهجرة 
بع�صر  يعرف  ما  بذور  و�صع  في  بقوٍة  �صاركت  والتي  م�صر،  اإلى  ال�صام 

النه�صة العربي))). 

القبائل  لنقل  العزيز  عبد  الملك  اتبعها  �صيا�صٌة  الثانية:  الهجرة 
في  ال�صتقرار  وعدم  التنّقل  من  اأو  الح�صارة،  اإلى  البداوة  من  العربية 

ال�صحراء اإلى المدنية وال�صكنى في مكاٍن محدٍد ومعروٍف))). 

المن�صاأ  بلد  م�صر  من  الم�صلمين  الإخوان  هجرة  الثالثة:  الهجرة 
و�صوريا والعراق اإلى ال�صعودية، وهي مو�صوع هذا البحث.

الموّظفين  هجرة  اأو  النفطية،  الهجرة  عن  الحديث  يمكن  كذلك 
تتداخل  وهي  الخليج،  في  للعمل  العربي  العالم  اأنحاء  �صتى  من  والعّمال 
مع الهجرة ال�صابقة في عدٍد من النواحي، وكذلك الهجرة من الريف اإلى 

المدن.

الإخوان  هجرة  وهي  الثالثة  الهجرة  هو  البحث  هذا  في  يهمنا  ما 

ال�صوام«،  »هجرة  �صاهر  وم�صعود  بيروت،  نوفل،  النه�صة«،  في ع�صر  العربي  »الفكر  األبرت حوراني  ))) راجع: 
القاهرة، دار ال�صروق.

))) كل الم�صادر التي تناولت تلك الفترة تطّرقت لمو�صوع »الهجر«، ويمكن للتو�صع مراجعة مو�صي بنت من�صور 
»ال�صعودية:  �صنيتان  بن  ومحمد  ال�صاقي.  دار  العزيز«،  عبد  الملك  ع�صر  في  ونتائجها  »الهجر  العزيز  عبد  بن 

ال�صيا�صي والقبيلة«، ال�صبكة العربية لالأبحاث والن�صر، لبنان، الطبعة الأولى 008)، �س))).
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عبداهلل بن بجاد العتيبي 

ا�صطراري  الأول:  وجهين:  ذات  هجرٌة  وهي  ال�صعودية،  اإلى  الم�صلمين 
بالن�صبة لالإخوان الم�صلمين،  والثاني: اختياري و�صيا�صي بالن�صبة لل�صعودية.

على  بناًء  يتّم  الختياري  الهجرة  قبول  اأو  رعاية  اأن  مالحظة  مع 
تخطيٍط م�صبٍق، وهدٍف وا�صٍح يتّم ال�صعي اإليه، اأو عن ح�صن نيٍة وحٍب لفعل 
الخير على اأقّل الأحوال، بعك�س الهجرة ال�صطرارية التي تكون مبنية على 

البحث عن اأي �صبيٍل للخال�س واأي ق�صٍة تنقذ الغريق.

العزيز  عبد  الإمام)))  يد  على  الثالثة  ال�صعودية  الدولة  قيام  منذ 
اآل �سعود، رحمه اهلل، وثمة ارتباٌط معلٌن بين الديني وال�سيا�سي في البالد 
والثانية   ((8(8  -(7((( الأولى  ال�صعوديتين  للدولتين  امتدادًا  وذلك 

)))8)- )89)) وما عرف بالدعوة »الوهابية«)6).

))) الإمام هو اللقب الذي كان يطلق على عبد العزيز في بداية تكوين الدولة، ثم تحّول اإلى »�صلطان« ثم »ملك«، 
�سعود.  اآل  بيت  في  الإمامة  دور  ابتداأ  هذا،  �سعود  بن  محمد  عهد  »في  الزركلي:  يقول  كما  بدايته  »الإمام«  ولقب 
دعي  واإنما  اإمارته.  من  عامًا  ع�صرين  من  اأكثر  كذلك  محمد  وظل  الأمراء،  اأو  بال�صيوخ  يدعون  روؤ�صاوؤهم  وكان 
بالإمامة بعد ا�صطباغ �صيا�صته وحروبه بال�صبغة الدينية الخال�صة: حروبه )جهاد) وغاراته )غزوات) وانت�صاراته 
)فتوحات) ورعاياه )الم�صلمون) والخروج عن طاعته )ردٌة)«، )�صبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز 
الحروب  وهبة على هذه  ويعّلق حافظ  – بيروت).  للماليين  العلم  دار  �صبتمبر 999)  التا�صعة  الطبعة  ج) �س)) 
قائاًل: »هذه الحرب الدينية التي ت�صبه –في كثيٍر من الوجوه- الحروب الدينية التي ا�صتعرت نيرانها بين الكاثوليك 
والبروت�صتانت في الغرب اأكثر من �صّتين عامًا« )جزيرة العرب في القرن الع�صرين �س 08)) ويقارن وهبة بين لوثر 
وابن تيمية )الم�صدر نف�صه، �س)0)). قارن ب�صعي جمال الدين الأفغاني لأن يكون لوثر الإ�صالم ) انظر، األبرت 
حوراني، »الفكر العربي في ع�صر النه�صة« )))، نقاًل عن عبدالقادر المغربي في كتاب »البّينات« ال�صادر بالقاهرة 

))9) ج) �س))
)6) الت�صمية بـ»الوهابية« �صدرت ابتداء من خ�صومها، �صواء من الخ�صوم الدينيين كال�صوفية وغيرهم، اأو من 
الت�صمية فاختلف في  الموقف من  اأما  الدعوة.  ت�صويه  بغر�س  العثمانية، وذلك  الدولة  اأو من  الم�صت�صرقين،  بع�س 
�صاأنه بين العلماء وال�صيا�صيين، فكان بع�س علماء الدعوة يرف�صون الت�صمية وبع�صهم يوافق عليها، وممن وافق على 
الت�صمية: ال�صيخ �صليمان بن �صحمان وله كتاٌب بعنوان »الهدية ال�صنية والتحفة الوهابية النجدية«، وقد قال في اإحدى 
ق�صائده: نعم نحن وّهابيٌة حنفيٌة/ حنيفية ن�صقي لمن غاظنا المّرا. اأما ال�صيا�صّيون فكانوا يرف�صون الت�صمية على 
الدوام، اأوًل: لأّنها �صدرت من الدولة العثمانية لت�صويه الدعوة والدولة ال�صعودية، ثانيًا: لأن الت�صمية تلغي الدولة وهي 
الأ�صل وت�صير للدعوة وهي الفرع وال�صيا�صي ل يقبل بهذا. وقد اأ�صار الزركلي اإلى الموافقة على الت�صمية »من باب 
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كان هذا الرتباط نابعًا من قناعة الملك عبد العزيز باأهمية العامل 
الديني في تحريك �صعوب الجزيرة، وعلى وجه الخ�صو�س في نجد، لأّنه 
القبائل  وتوحيد  الدين،  علماء  كلمة  توحيد  في  المهم  ال�صيا�صي  العامل 
قوٍي  كجي�ٍس  وتوظيفها  بل  الدولة،  ل�صلطة  واإخ�صاعها  المختلفة  البدوية 
مهيٍب يوّطد الأمن داخل الدولة، ويرهب الأعداء الخارجيين وذلك في ما 

عرف بـ »حركة الإخوان«)7).

ال�صيا�صي  وعيه  وكان  فّذًا،  �صيا�صيًا  قائدًا  العزيز  عبد  الملك  كان 
متقدمًا على مجتمعه وعلى الأحداث التي تدور فيه وحوله، ومن الطبيعي 
اأن تكون هناك �صداماٌت بينه وبين بع�س علماء الدين حول بع�س الم�صائل 
اأخذت هذه  التي يت�صّددون فيها على الرغم من عظيم حاجة الدولة لها. 
والجنوب  للحجاز  و�صّمها  الدولة،  ات�صاع  مع  ت�صاعديًا  �صكاًل  ال�صدامات 
كالبرقية،  الحديثة  المنتجات  المثال:  �صبيل  على  ونذكر  وال�صمال.  
والال�صلكي، والتلفون ونحوها، وتحريم تعليم الأولد، والموقف من ال�صيعة، 
والموقف من علماء الحجاز ال�صوفية، والموقف من التعامل مع بريطانيا، 
ورف�ض ا�ستخراج ماء زمزم بالآلآت الحديثة،)8) وغيرها من الم�صائل التي 
ربما نظر اإليها البع�س اليوم على اأّنها م�صائل تافهٌة، ولكّنها حينذاك كانت 

تتطلب الكثير من الحكمة المقرونة بالحزم في التعامل معها.

واهتّم  البالد،  بتحديث  الوقت  ذلك  في  العزيز  عبد  الملك  ُعني 

المجاراة لما ا�صطلح عليه.. ول �صير« )�صبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز �س ))8).
)7) يقول حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن الع�صرين �س ))) »باجتهاد ابن �صعود في تو�صيع نطاق 

حركة الإخوان لتكون دعامته القوية في دفع كل عدواٍن خارجٍي على بالده«.
)8) جزيرة العرب في القرن الع�صرين، حافظ وهبة، �س9)
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العربية  العقول  من  الكثير  وا�صتقطب  العلمية)9)،  والبعثات  بالتعليم 
عبداهلل  العراق:  من  اأبرزهم:  ومن  الحديثة،  الدولة  بناء  على  لم�ساعدته 
�صوريا:  ومن  الألو�صي.  وموّفق  الكيالني،  عالي  ور�صيد  الدملوجي،  �صعيد 
يو�صف يا�صين، وخير الدين الزركلي، وخالد الحكيم، ور�صاد فرعون. ومن 
م�صر: حافظ وهبة. ومن فل�صطين: ر�صدي ملح�س. ومن لبنان: فوؤاد حمزة. 

ومن ليبيا: ب�صير ال�صعداوي، وخالد القرقني، وغيرهم كثيٌر)0)).

وقد قال الملك عبد العزيز ذات مرٍة: »وي�صّرني القول اأن ُجّل رجالي 
هم من ال�صوريين«)))).

قال اأمين الريحاني في ر�صالة اإلى الملك عبد العزيز العام ))9): 
»وكنت �صمعت باأنكم ترحبون بكل من جاءكم من ال�صوريين. واأنكم وكلتم 
الذي  والأطباء  ال�سّباط  بع�ض  عن  باحثًا  �سوريا  اإلى  يجيء  رجالكم  اأحد 

اأّول بعثٍة من خريجي المدار�س« الزركلي �صبه الجزيرة العربية في عهد  )9) »�صنة 6)))هـ 7)9)م كان اإر�صال 
على  العزيز  عبد  كان عزم  واإن  العرب« �س)8)،  »ملوك  الريحاني  باأمين  قارن   .6(7 �س  ج)  العزيز  عبد  الملك 
اآل �سعود  هذا البتعاث قبل هذا التاريخ ب�صنواٍت وذلك في عام ))9)م حيث جاء في كتاب: »الملك عبد العزيز 
واأمين الريحاني: ر�صائل متبادلة« ر�صالة من الريحاني يقول فيها: »وهناك اأمر الأولد الأذكياء الذين كان في نّيتكم 
اإر�صالهم ليتعّلموا في الجامعة الأمريكية في بيروت.. وحبذا هذا العمل والإ�صراع به ليكون مولي اأول ملوك العرب 

الذين اأقدموا على مثله في تعليم ال�صبان الأذكياء واإدخال العلم واأ�صبابه اإلى بالده بهذه الطريقة الوطنية« �س)).
بتوظيف  تفكيره  المظفرة  الب�صائر  من  العزيز  عبد  للملك  يذكر  مما  وكان  ال�صبيلي«  عبدالرحمن  )0)) يقول 
الخبرات  كانت  زمن  في  الذهنية،  وكفاياتها  مواهبها  ل�صتخال�س  التخ�ص�صات،  متنوعة  عربية  وعقول  خبرات 
ـ في »مطبخ« واحد »اأ�صماه  ـ المحلية مع الخارجية  اأن دمج تلك العقول  المحلية المثقفة تعد على الأ�صابع، فكان 
واللبناني  والعراقي  ال�صعودي  فيه  اجتمع  مجل�س  بالطه،  في  ال�صيا�صية  ال�صعبة  عن  ينبثق  الم�صت�صارين«،  مجل�س 
والفل�سطيني والليبي والم�سري وال�سوري وغيرهم، وياأخذ من خال�سة اآرائهم ما يعينه على اتخاذ قراراته ال�سيا�سية 
في عالقاته مع الدول الأخرى، وهي تجربة ندر اأن اأخذ بها قائد اآخر في بلد اآخر« )جريدة ال�سرق الأو�سط العدد: 

)6)0) بتاريخ: )) �صبتمبر)اأيلول) 006)).
)))) وذلك في م�صر العام 6)9))الزركلي �س7))))، نقاًل عن كتاب »العرب في طريق التحاد« لمحمد �صاكر 

الخردجي.
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يحبون اأن يخدموا نجد«)))).

كما ربط اأوا�صر الوّد مع كثيٍر من المفكرين العرب حينها، ومنهم 
اأمين الريحاني، ور�صيد ر�صا))))، و�صكيب اأر�صالن وغيرهم، وكان حري�صًا 
على توثيق �صالته بعلماء العالم الإ�صالمي من الهند وباك�صتان اإلى م�صر 
وال�صام والعراق وغيرها، وكان يقّدم كافة اأنواع الدعم لهم، على �صح ذات 

اليد في البدايات. و�صارت هذه �صيا�صًة �صعوديًة ثابتًة.))))

الكتب،  طباعة  هي  الدعم  لهذا  الأ�صهر  العزيز  عبد  و�صيلة  كانت 
لن�صر العلم اأوًل،  ولك�صب الولءات الدينية وال�صيا�صية ثانيًا، وكان ي�صتفيد 

من بع�صهم للرّد على بع�س ت�صّددات علماء نجد)))).

حذا حذوه اأنجاله من بعده: الملك �صعود والملك في�صل ثم خالد وفهد، 
وكان لكٍل طريقته و�صيا�صته التي تنا�صب الظروف المحيطة في ع�صره)6)).

)))) »الملك عبد العزيز اآل �سعود واأمين الريحاني: الر�سائل المتبادلة«، �ض7).
في مجلته  عام ))))هـ  في  قوله  ذلك  اأمثلة  ومن  اأمره،  اأّول  في  للوهابية  ر�صا مخالفًا  ر�صيد  )))) كان محمد 
اإر�صاد الم�صلمين هي المجادلة بالح�صنى، وقد اأخطاأ الوهابية فحاولوا بغرارة البداوة  المنار«الطريقة المثلى في 
وق�صوتها اأن يرجعوا الم�صلمين عن البدع بالقوة القاهرة، فكانوا من الخائبين، واأ�صاء الظن فيهم �صائر الم�صلمين«. 
اإل اأنه عاد فغّير راأيه بعد �صنواٍت، واأخذ في الدفاع عن الوهابية حتى اأ�صدر فيهم كتابه »الوّهابيون والحجاز«، الذي 

جمع فيه مقالته في المنار والأهرام، و�صدرت طبعته الأولى العام ))))هـ عن مطبعة المنار بم�صر.
)))) يقول زكريا �صليمان بيومي: »و�صعى –اأي عبد العزيز- ل�صتمالة بع�س الكّتاب من اأتباع التجاه الإ�صالمي 
الطرق  اأتباع  وحتى  المنار،  مجلته  ر�صا،  ر�صيد  محمد  يمثله  كان  الذي  ال�صلفي  التجاه  �صملت  التي  قياداته  بكل 
ال�صوفية من اأمثال ال�صيخ محمد ما�صي اأبو العزايم الدعوة ال�صلفية الوهابية تعار�صها، اإلى جانب بع�س م�صايخ 
الكتاب  دار  القاهرة،   ،»(9(6  -(9(( للحجاز  �صعود  ابن  �صّم  من  م�صر  »موقف  بيومي،  )زكريا  راجع:  الأزهر« 

الجامعي، الطبعة الأولى 989) �س))).
)))) انظر: �صكيب اأر�صالن، »ال�صيد ر�صيد ر�صا«، القاهرة، دار الف�صيلة، بال تاريخ ن�صر، �س )6)، ولالإ�صتزادة 
راجع: الزركلي، م�صدر �صابق: �صـ ))0)- ))0)، واأر�صالن، م�صدر �صابق، �صـ)))، ))6م�صاعدة مالية، المنار، 

المجلد )) �صـ 9))، والمجلد )) �صـ 87 الفتح الرباني وغيرها كثير.
)6)) محمد بن اأحمد �سيد اأحمد وعبده بن اأحمد العلوي، »محمد ن�سيف حياته واآثاره« بيروت، الطبعة الأولى 
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»الإخوان  وجماعته  البّنا)7))  بح�صن  ال�صعودية  عالقة  وتاأتي 
الم�صلمون« �صمن هذا ال�صياق، حتى قبل اأن ين�صئ الجماعة، وقبل اأن تنت�صر 

ويكون لها ال�صيت الذي ح�صلت عليه لحقًا.

المشروعية السياسية

ال�صعودية  الدولة  في  وال�صيا�صي  الديني  بين  العالقة  قّوة  رغم 
يختلف  ال�صيا�صي  القائد  لدى  �صيا�صيًا  وعيًا  ثمة  اأّن  اإل  الثالثة  باأطوارها 
تمامًا عن العالم الديني، وبخا�صٍة في الدولتين ال�صعوديتين الثانية والثالثة.

العالقة  بطبيعة  ال�صيا�صي  الوعي  على  ك�صاهٍد  الخليفة  مّي  وتذكر 
بين الديني وال�صيا�صي لدى القائد ال�صيا�صي، عن الإمام في�صل بن تركي 
في  الدولة  عا�صمة  دخل  الذي  الأول،  الإنجليزي  »بيلي«  مخاطبًا  قال  اأّنه 

نجد: »اإننا ل نخلط بين الدين وال�صيا�صة«)8))

وينقل اأمين الريحاني حوارًا مع الملك عبد العزيز جاء فيه: »�صوؤالي 
اأن  الأّول: هل ترون من الواجب الديني، وهل ترون من الواجب ال�صيا�صي 

)99) �س)6)، و77)، وفي الوثائق، �س)7) وما بعدها.
)7)) تنبئ مذكرات ح�صن البّنا اأّنه كان حالمًا بال حدوٍد، وقائدًا ناجحًا، كما تنبىء اأنه برغم حديثه الكثير عن 
الآخرة اإل اأن هذه المذكرات تبرز اهتمامه الزائد بالدنيا، اأّما في مجموع الر�سائل فيظهر البّنا ذكاء وبراغماتية 
عاليٍة، ومن اأمثلة هذا حديثه حين يتناول م�صائل �صائكة كالوطنية والقومية ونحوهما، فهو يّتبع اأ�صلوبًا غير وا�صٍح 
فنجده يقول اإن كان المق�صود بهذا المفهوم كذا من المعاني التي تنا�صبه والتي ي�صتطيع بها اللتفاف على المعنى 
الظاهر للمفهوم وجعله منا�صبًا لتوجهه، وربما اأفرغ المفهوم من معناه، وقد اعتمد كثيرًا على التناق�صات في اأقواله 
النا�س )�س7)  التبا�صها على  اأمثلة هذا وهي كثيرٌة تذّمره من تكرار تو�صيحه لدعوته، ومن تكرار  واأفعاله، ومن 

مثال).
)8)) مي الخليفة، �سبزاآباد ورجال الدولة البهية: ق�سة ال�سيطرة البريطانية على الخليج، الطبعة الأولى 998) 

الموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، �س ))).
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تحاربوا الم�صركين حتى يدّينوا؟ فاأجابني قائاًل: ال�صيا�صة غير الدين«)9))

ويقول في الكتاب نف�صه عن الملك عبد العزيز: »ول يبالي اإذا كان 
الم�صايخ والعلماء ل ير�صون دائمًا عن هذه الخطة العمرانية اإذ لي�س لهم 

اأن يعتر�صوه ب�صيء في �صيا�صته الداخلية والخارجية«)0))

لقد فهم العلماء هذا الموقف من الملك عبد العزيز فهمًا وا�صحًا، 
ينقله الملك عبد العزيز بنف�صه، فمن كلمة له مع لجنة التحقيق الأمريكية 
البريطانية 9 مار�س 6)9) بالريا�س عّلق على كلمته التي األقاها في مكة، 
ودعى فيها للوقوف مع بريطانيا قائاًل: »وعلى اإثر ذلك تلّقى علماوؤنا كتبًا 
جاءهم،  بما  ففاتحوني  موقفي.  تنتقد  الم�صلمين،  بالد  في  العلماء  من 

واأبدوا لي اأّنهم ل يتعّر�صون للم�صائل ال�صيا�صية«)))).

ولّما جاءه مرًة بع�س الم�صايخ بر�صالة في الرّد على ال�صيعة يريدون 
ال�سماح بن�سرها، اأخذها منهم، ثّم في اليوم الآخر »�سّلمهم الر�سالة، مليئًة 
ول�صتم  ديٍن  اأ�صحاب  اإّنكم  لهم:  وقال  وقلمه،  بخطه  والإثبات،  بالحذف 

اأ�صحاب �صيا�صٍة«)))).

ولإي�صاح  �س)8).  الجيل،  دار  بيروت،  ن�صر،  تاريخ  بال  الثامنة  الطبعة  العرب،  ملوك  الريحاني،  )9)) اأمين 
اختالف الت�صّور حول هذه الم�صاألة بين ال�صعودية والإخوان قارن كمثاٍل فح�صب بقول ح�صن البّنا في كتابه مذكرات 
الدعوة والداعية �س7)) »ول ذنب لنا اأن تكون ال�صيا�صة جزءًا من الدين«. وقارن كذلك بقول يو�صف القر�صاوي في 
كتابه فتاوى معا�صرة، المن�صورة، دار الوفاء للطباعة والن�صر والتوزيع، الطبعة الثالثة )99) الجزء الثاني �س))6: 
بال�صيا�صة عالقة«  »مالنا  قال في حواٍر معه:  اأن  �صبق  البّنا  اأن ح�صن  �صيا�صيًا«، مع مالحظة  اإل  يكون  »الإ�صالم ل 
)محمد التابعي، مجلة اآخر �ساعة، العدد ال�سادر بتاريخ ) مار�س 6)9). بوا�صطة: يو�صف القر�صاوي، ابن القرية 

والكّتاب، القاهرة، دار ال�صروق، الطبعة الأولى )00) ج) �س)))).
)0)) الريحاني، الم�صدر نف�صه، �س )8).

)))) الزركلي، م�صدر �صابق ج ) �س )))).
عندنا  الح�صا،  »هذا  للريحاني:  العزيز  عبد  الملك  بقول  وقارن   ،7(( �س   ( ج  �صابق  م�صدر  )))) الزركلي، 
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ويقول الملك عبد العزيز لحافظ وهبة اإنه التقى بع�س كبار رجال 
اإن�صاء محطات ل�صلكي في  لّما علموا بعزمه على  العام ))9)   الدين في 
الريا�س، وبع�س المدن الكبيرة من نجد، »فقالوا له: ياطويل العمر، لقد 
فلبي  واإن  واإدخاله في بالدنا،  التلغراف  با�صتعمال  اأ�صار عليك  غ�ّصك من 
اأن ي�صّلم بالدنا لالإنجليز))))، فقال لهم  �صيجّر علينا الم�صائب، ونخ�صى 
الملك: لقد اأخطاأتم فلم يغ�صنا اأحد، ول�صت – وهلل الحمد- ب�سعيف العقل، 
اأو ق�صير النظر لأخدع بخداع المخادعين، وما فلبي اإل تاجٌر. وكان و�صيطًا 
في هذه ال�صفقة، واإن بالدنا عزيزٌة علينا ل ن�صلمها لأحٍد اإل بالثمن الذي 
بع�سكم  تما�سكوا  راأ�سي.  فوق  الآن  اأنتم  الم�سايخ،  اإخواني  به.  ا�ستلمناها 
ببع�ٍس ل تدعوني اأهّز راأ�صي فيقع بع�صكم اأو اأكثركم، واأنتم تعلمون اأن من 

وقع على الأر�س ليمكن اأن يو�صع فوق راأ�صي ثانيًة«)))).

اعتاد علماء الدين على مخالفة الملك عبد العزيز لهم في جملة 
في  ناق�صهم  عندما  وهبة  لحافظ  قالوه  ما  هذا  على  يدل  الق�صايا  من 
اعترا�صهم على تعليم الأولد ب�صبب: الر�صم واللغة الأجنبية والجغرافيا، 

عن عبد العزيز: »واإن خالفنا فلي�صت هذه اأّول مرٍة يخالفنا فيها«)))).

هناك اأكثر من ثالثين األفًا من اأهل ال�سيعة وهم يعي�سون اآمنين ل يتعر�ض لهم اأحد. اإل اأنا ن�ساألهم األ يكثروا من 
المظاهرات في احتفالتهم« م�صدر �صابق، �س)8).

)))) جاء في جريدة الإخوان الم�سلمين ما يوؤيد هذا النطباع عن فلبي، تحت عنوان، الحاج عبداهلل فلبي: هل هو 
ه: »اأّما اأنا فال األوم الم�صتر فلبي، فهو رجل قد وقف نف�صه  من الم�صلمين الأطهار اأم من دعائم ال�صتعمار؟ ما ن�صّ
على خدمة اأمته وبالده، اإنما األوم العرب اإذا انخدعوا باأمثال هوؤلء وغرتهم مظاهرهم. األوم اأولئك الذين ل يزالون 
يعتقدون باإخال�صهم وولئهم، وكم اأرجو لو اأعادوا النظر وفي ما بدر عبرة لمن اعتبر«)العدد: ))) �س) المن�صور 
بتاريخ: ))/)/7)9)) وقد رمز ل�صم الكاتب بحرفين هما: )م.ع) ما ي�صير اإما اإلى م�صلم عربي، اأو م�صري عربي، 
وقد تردد مثل هذا الرمز في كثير من اأعداد الجريدة، ويبدو من ا�صتقراء الجريدة اأن كاتبه اإما ح�صن البّنا نف�صه 

اأو اأحمد ال�صكري اأو اأحد المقّربين من البّنا.
)))) حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن الع�سرين،القاهرة، دار الآفاق العربية، الطبعة الأولى 000)  �س)8).

)))) الم�صدر نف�صه �س6)).
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ويذكر اآرم�سترونج المعنى نف�سه عن الملك عبد العزيز قائاًل: »اإن 
ابن �صعود اإنما خ�صع لإرادة العلماء في اأمور الدين. لكنهم عندما قّدموا 
له الن�صح في اأموٍر �صيا�صيٍة وع�صكريٍة ل يرى راأيهم فيها، اأمرهم بالرجوع 

اإلى كتبهم«)6)).

السعودية وحسن البّنا

كان الملك عبد العزيز ي�صعى لعالقاٍت وطيدٍة مع علماء الم�صلمين 
وقادتهم في �صتى اأنحاء العالم من الهند)7)) اإلى م�صر وغيرها من البلدان، 
ر�صيد  ومحمد  اأر�صالن،  و�صكيب  الريحاني،  اأمين  اأ�صدقائه  من  فكان 
بينهما  وكانت  بر�صيد ر�صا،  له عالقٌة خا�صٌة  وكانت  كثيٌر،  ر�صا وغيرهم 
مرا�صالٌت ومكاتباٌت �صيا�صية ودينية ونحوها، وكان ر�صا نا�صحًا اأمينًا اأحّب 

ال�سعودية ب�سدٍق، واأخل�ض لها الولء حتى اآخر يوٍم في حياته.

البّنا  ح�صن  برواية  نبداأ  بال�صعودية  الإخوان  �صالت  بواكير  وفي 
نف�صه، قال: »كما كان ينّف�س عن نف�صي التردد على المكتبة ال�صلفية... حيث 
وال�صحفي  الفا�صل  العالم  القوي  العامل  المجاهد  الموؤمن  الرجل  نلتقي 
الإ�صالمي القدير ال�صيد محّب الدين الخطيب... كما نتردد على دار العلوم 

H C Armstrong Lord of Arabia (London: Arthur Barker Ltd. 1934) p. 214 ((6(
نقاًل عن اأمين اليا�صيني، »الدين والدولة في المملكة العربية ال�صعودية«، دار ال�صاقي 987)، وقد وقفت بعد اإعداد 
الدرا�سة على كتاب اآرم�سترونج مترجمًا والعبارة فيه في �سفحة ))) »�سيد الجزيرة عبدالعزيز اآل �سعود« �سركة دار 

الوّراق للن�صر المحدودة، الطبعة الأولى 009)..
)7)) يذكر حافظ وهبة: اأن الهنود اأ�ص�صوا معاهد في مكة والمدينة، �س)))، و�صكنوا الريا�س في عهد في�صل بن 

تركي )جزيرة العرب في القرن الع�صرين، �س))) و)6) و)7)).
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ونح�صر في بع�س مجال�س الأ�صتاذ ال�صيد ر�صيد ر�صا«)8)).

الملك  جاللة  م�صت�صار  وهبة  حافظ  ال�صيخ  ف�صيلة  »اأّن  وي�صيف: 
من  المدّر�سين  بع�ض  انتداب  رجاء  القاهرة  اإلى  ح�سر  �سعود  اآل  ابن 
النا�صئة...  معاهدها  في  بالتدري�س  ليقوموا  الحجاز  اإلى  المعارف  وزارة 
وات�صل ال�صيخ حافظ وهبة بجمعية ال�صبان الم�صلمين لت�صاعده في اختيار 
هذا  في  وحدثني  الخطيب  الدين  محب  ال�صّيد  بي  فات�صل  المدر�صين، 
الدكتور  من  التالي  الخطاب  ذلك  بعد  وجاءني  مبدئيًا...  فوافقت  ال�صاأن 
يحيى الدرديري المراقب العام للجمعية بتاريخ 6 نوفمبر �صنة 8)9) )هذا 
ل بالح�صور يوم الخمي�س المقبل... وذلك لمقابلة ح�صرة  ونرجوكم التف�صّ
�ساحب الف�سيلة الأ�ستاذ حافظ وهبة م�ست�سار جاللة الملك ابن اآل �سعود 
ال�سعودي  المعهد  في  للتدري�ض  الخدمة  و�سروط  ال�سفر  على  معه  لالإتفاق 
بمكة( وفي الموعد التقينا وكان اأهم �سرٍط و�سعته اأمام ال�سيخ حافظ األ 
اأعتبر موظفًا يتلقى مجرد تعليمات لتنفيذها، بل �صاحب فكرة يعمل على اأن 
تجد مجالها ال�سالح في دولة نا�سئة هي اأمل من اآمال الإ�سالم والم�سلمين، 
و�سعارها العمل بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله وتحري �سيرة ال�سلف ال�سالح«)9)).

وقد تعثر هذا الم�صروع لأ�صباٍب بيروقراطيٍة، وا�صتمّر البّنا مدّر�صًا 
في الإ�صماعيلية التي اأن�صاأ فيها »جماعة الإخوان الم�صلمين«.

قال البّنا: »كان الإخوان ينتهزون كل فر�صٍة فيت�صلون برجال الدول 

)8)) ح�صن البّنا، مذكرات الدعوة والداعية، الإ�صكندرية، دار الدعوة، الطبعة الأولى )00) �س7).
)9)) الم�صدر نف�صه �س)7. وذكر ح�صن البّنا الق�صة نف�صها في خطاٍب اأر�صله لوالده، ن�صره اأخوه جمال البّنا، 

»خطابات ح�صن البّنا ال�صاب اإلى اأبيه« القاهرة، دار هال للن�صر والتوزيع، الطبعة الأولى 0)0) �س 97.
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زيارتهم  ذلك  ومن  للدعوة،  ون�صرًا  للرابطة  توثيقًا  والإ�صالمية،  العربية 
الحجاز  �صئون  في  مليًا  وتحدثوا  مر�صه..  بمنا�صبة  القطان  عبا�س  لل�صيد 

و�صئون الم�صلمين عامًة«)0)).

وبعد محاولة العتداء على الملك عبد العزيز في الحرم من قبل اأحد 
الم�صلمين  الإخوان  لجماعة  الثالث  الموؤتمر  في  المجتمعون  قّرر  اليمنيين، 
))9) »باأن يرفع مكتب الإر�صاد با�صمهم التهنئة الخال�صة لجاللة الملك عبد 

العزيز اآل �سعود على نجاته، وا�ستنكار هذا العدوان الأثيم«)))).

حياته))))،  في  مرٍة  اأّول  للحج  البّنا  ح�صن  توّجه   (9(6 العام  في 
اإلى هذه الحجة  وي�صير موؤرخ الإخوان، �صبه الر�صمي، محمود عبدالحليم 
بلٍد  اإلى  بالدعوة  الهجرة  فكرة  باأّن  كا�صفنا  قد  المر�صد  »الأ�صتاذ  فيقول: 
اآخر من البالد الإ�سالمية يكون اأقرب اإلى الإ�سالم من م�سر قد �سيطرت 

على تفكيره ومالأت نف�صه«)))).

وي�صيف عبدالحليم نقاًل عن كلمة البّنا بعد عودته من الحج قوله: 
من  وخرجت  اإ�صالمٍي،  بلٍد  كل  في  والحّكام  بالمحكومين  ات�صلت  »وقد 
ذلك باقتناٍع تاٍم باأّن فكرة الهجرة بالدعوة اأ�صبحت غير ذات مو�صوع واأن 

العدول عنها اأمر واجب«)))).

)0)) ح�صن البّنا، مذكرات الدعوة والداعية �س)6)، وال�صيد عبا�س القطان كان محافظ المدينة المنورة.
)))) الم�صدر نف�صه �س 89).
)))) الم�صدر نف�صه �س )0).

)))) محمود عبدالحليم، »الإخوان الم�صلمون اأحداث �صنعت التاريخ«، الإ�صكندرية، دار الدعوة ، )00)  ج) �س 
.(09

)))) الم�صدر نف�صه، ج) �س ))).
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ومن جانبه التقى البّنا، في هذه الحجة، بالملك عبد العزيز، ولهذا 
اللقاء ق�سٌة يرويها عبدالحليم عن البّنا قائاًل: »اعتاد الملك عبد العزيز اآل 
�صعود اأن يدعو كل عاٍم كبار الم�صلمين الذين يفدون لأداء فري�صة الحج اإلى 
موؤتمٍر بمكة المكرمة تكريما لهم وليتدار�صوا اأحوال الم�صلمين في العالم... 
وطبعًا لم توّجه اإلينا دعوٌة باعتبارنا من عامة الحجاج.. قال: علمت بموعد 
هذا الموؤتمر وبمكانه الذي �صينعقد فيه، فاأعددت نف�صي والإخوان المائة 
الموعد  وفي  البي�صاء...  والطاقية  الأبي�س  الجلباب  موحدة هي  هيئٍة  في 
المحدد فوجئ علية القوم المجتمعون بمائة رجل في هذه الهيئة يخطون 
خطوًة واحدًة يتو�صط ال�صف الأول منهم رجل منهم هو المر�صد العام... 
البّنا:  ي�صيف  ثم  المتحدثون  وتحّدث  لالإلتفات«  مثيرًا  حدثًا  هذا  فكان 
األقيت  كلمة  اأطول  كانت  كلمة  وارتجلت  المن�صة  واعتليت  الكلمة  »فطلبت 
وكانت الكلمة الوحيدة التي اأيقظت الحا�صرين وقوبلت بالإعجاب، واهتزت 
لها الم�صاعر.. وما كدت اأنهي كلمتي حتى اأقبلت علي جميع الوفود تعانقني 
وت�صّد على يدي، وتعاهدني وتطلب التعرف علي وعلى من معي وتفتح قلوبها 

للفكرة التي ت�صّمنتها كلمتي«)))).

وقد ن�صر هذا الخبر كما ي�صير محمود في العدد الأخير من »جريدة 
اأّم القرى وهي الجريدة الوحيدة التي ت�صدر في ال�صعودية في ذلك الوقت 
ال�صفحات  قليلة  وكانت  الجريدة  وت�صّفحنا  ر�صمية..  �صبه  وكانت جريدة 
البنا  ح�صن  لالأ�صتاذ  خطاب  فيها  ال�صدارة  مكان  ي�صغل  ما  اأن  فوجدنا 

المر�صد العام لالإخوان الم�صلمين«)6)).

)))) الم�صدر نف�صه  �س ))).
)6)) الم�صدر نف�صه �س 09).
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وي�صير عبده د�صوقي لتفا�صيل هذا الخبر فيقول: » كما اأن جريدة 
فن�صرت  و�صحبه  البنا  بالإمام  رحبت  ال�صعودية  الجرائد  كبرى  القرى  اأم 
التي  الباخرة كوثر  وال�صعة« تقول: »و�صل على  الرحب  تحت عنوان: »على 
اأقلت الفوج الأخير من الحجاج الم�صريين كثير من ال�صخ�صيات الم�صرية 
المحترمة لم ت�صعفنا الظروف بالتعرف اإليهم اإل بعد �صدور العدد الما�صي 
واإنا نذكر منهم الأ�صتاذ الكبير ح�صن اأفندي البنا المر�صد العام لجمعية 

الإخوان الم�صلمين«)7)).

ويعّلق محمود عبدالحليم على هذه الحادثة قائاًل: »وبداأ اآل �سعود 
يتعرفون على الداعية الجديد«)8)).

البّنا  ح�صن  بين  ال�صهير  اللقاء  كان   (9(6 ال�صنة  هذه  في  ولعّله 
الإخوان  لجماعة  فرٍع  اإن�صاء  البّنا  فيه  طلب  والذي  العزيز،  عبد  والملك 
الم�صلمين في ال�صعودية، فكان جواب الملك عبد العزيز ذكيًا وديبلوما�صيًا 

حين رف�س الطلب قائاًل للبّنا: »كّلنا اإخوان م�صلمون«)9)).

وجاءت الإ�صارة لهذا الموقف من اإن�صاء فرٍع لالإخوان الم�صلمين في 
ال�صعودية عند ها�صم عبدالرزاق �صالح الطائي حيث يقول: »وعلى الرغم 

)7)) عبده د�صوقي، »في رحاب الحج.. الإمام البّنا وبعثات الحج لالإخوان الم�صلمين« موقع ال�صبكة الدعوية على 
http://www.daawa-info.net :الرابط التالي

)8)) محمود عبدالحليم ، م�صدر �صابق �س ))).
اأّن  الإخوانية  الأدبيات  في  »ويترّدد  يقول:  تّمام  ح�صام  ولكّن  العبارة،  لهذه  اأ�صلي  م�صدٍر  على  اأعثر  )9)) لم 
الملك عبد العزيز تعامل مع طلب البّنا لفتح فرع للجماعة بذكاء فلم يجبه اإليه ولم يرف�صه ب�صراحٍة اأي�صًا، وقال 
بدبلوما�صيته المعروفة: كلنا اإخوان م�صلمون« ) »تحّولت الإخوان الم�صلمين« مدبولي، الطبعة الأولى 006)  �س70).  
وقد نقلت العبارة ذاتها عن ال�صيخ محمد بن عثيمين حيث قالها في لقاء الباب المفتوح رقم )). والعبارة الم�صهورة 

للملك عبد العزيز هي »كّلنا اإخوان وكّلنا م�صلمون«.
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من ذلك لم يتمّكن تنظيم الإخوان الم�صلمين من فتح فرٍع له في المملكة 
الإخوان  قيادات  التي قدمت من  الطلبات  ال�صعودية، ورف�صت كل  العربية 

بهذا ال�صاأن«)0)).

وعن ن�ساط البّنا في موا�سم الحج قال المجذوب: »وفي العام ))9) 
وفقني اهلل لأداء فري�سة الحج... وهناك التقيت بالإمام ال�سهيد وا�ستمعت 
اإلى بع�س محا�صراته، التي كان يدعو اإليها روؤ�صاء الوفود الإ�صالمية �صواء 

في مكة المكرمة اأو في المدينة المنّورة«)))).

وفي رحلة البّنا للحج العام 6)9) يقول عبده د�صوقي: »ولقد اأقام 
الملك عبد العزيز ماأدبة غداء لبعثة الإخوان، كما اأقام الإخوان حفل �صاي 

لالأمراء والحجاج البارزين فى فندق بنك م�صر«)))).

ن�سرت �سحيفة ال�سرق الأو�سط مذكرات ال�ساعر عبداهلل بلخير)))) 
والتي قال فيها: »ومن ال�صخ�صيات البارزة التي اأّدت فري�صة الحج... في 
المجتمعين  األوف  مع  بها  واجتمعنا  اإليها  وا�صتمعنا  وعرفنا  الأيام...  تلك 
والزائرين الأ�صتاذ العظيم ح�صن البّنا... كان يحج في عدٍد قليٍل من رجال 
العزيز  عبد  الملك  لقاء  على  الحر�س  اأ�صّد  ويحر�س  الم�صلمين،  الإخوان 

والجتماع به والتحدث اإليه والإ�صغاء لما يف�صي به اإليه«)))).
)0)) »التيار الإ�صالمي في الخليج العربي: درا�صة تاريخية«، بيروت، موؤ�ص�صة النت�صار العربي، الطبعة الأولى0)0)  

�س6)).
)))) محمد المجذوب، »علماء ومفكرون عرفتهم«، الريا�س، دار ال�صّواف، الطبعة الرابعة بال تاريخ ن�صر )/99.

)))) عبده د�صوقي، مرجع �صابق.
)))) »مترجم الملك الموؤ�ص�س واأول وزير اإعالم �صعودي« ح�صبما جاء في جريدة ال�صرق الأو�صط، العدد:)00))  

بتاريخ: )) يناير 009).
ومذكرات  كتب  الحلقة 0) من  الإثنين ))/)/986)،  بتاريخ  ال�صابعة،  ال�صفحة  الأو�صط،  ال�صرق  )))) جريدة 
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ابن  الملك  »بين  اإلى مرا�صالٍت  الم�صلمين  الإخوان  وت�صير جريدة 
ال�صعود وف�صيلة المر�صد العام«)))).

في  اأجدها  لم  حكاية   (9(8 العام  البّنا  حجة  عن  د�صوقي  وذكر 
اأعدت  الم�صرية  الحكومة  فاإن  اأخرى  ناحية  »ومن  فقال:  اأخرى  م�صادر 
بع�س  اإلى  الجريمة  تن�صب  اأن  على  ال�صعودية  في  البّنا-  –اأي  لقتله  العدة 
اليمنيين! وكان اأمير الحج الم�صري حامد جودة – رئي�س مجل�س النواب 
الأ�صخا�س  بع�س  معه  �صحب  قد   – ال�صعدي  الحزب  اإلى  ينتمي  الذي 
الخطرين، ولكن الحكومة ال�صعودية ا�صت�صعرت ذلك فاأنزلت المر�صد العام 
�صيًفا عليها واأحاطت مقره بحرا�صة �صديدة وقدمت اإليه �صيارة خا�صة بها 

جندي م�صلح لمنع العتداء عليه«)6)).

قوله  من  ذلك  يت�صح  العزيز  عبد  بالملك  معجبًا  البّنا  كان ح�صن 
فيه: »فمن كان يظن اأّن الملك عبد العزيز اآل �سعود وقد نفيت اأ�سرته و�سّرد 
اأهله و�صلب ملكه ي�صترّد هذا الملك بب�صعة وع�صرين رجاًل، ثم يكون اأماًل 

من اآمال العالم الإ�سالمي في اإعادة مجده واإحياء وحدته؟«)7)).

اآل �سعود  العزيز  الملك عبد  اأّنه »حين زار  ال�سي�سي  ويذكر عّبا�ض 
ملك المملكة العربية ال�صعودية م�صر عام ))9) ا�صتقبلته جّوالة الإخوان 

ال�ساعر عبداهلل بلخير. نقاًل عن )عّبا�ض ال�سي�سي ج) �س))، م�صدر �صابق).
جريدة  اأّن  اإلى  هنا  الإ�صارة  وتجدر   ،(9(8/7/(( بتاريخ:  �س)   6(9 العدد:  الم�صلمين،  الإخوان  )))) جريدة 
اأولويًة �صيا�صيًة  اأعداد كل �صهر. واأّنها كانت تعتبر م�صاألة فل�صطين  الإخوان الم�صلمين كانت ت�صدر بمعدل خم�صة 
وفكريًة في خطابها، يتلوها م�صاألة ال�صراع ال�صيا�صي الم�صري الداخلي، الذي يت�صّمن م�صاألة الغتيالت ال�صيا�صية 

ب�صكٍل وا�صٍع.
)6)) عبده د�صوقي، مرجع �صابق.

)7)) مجموعة ر�صائل الإمام ال�صهيد ح�صن البّنا �س 8).
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مرّحبين  الإ�صالمية  والهتافات  بالم�صاعل  القاهرة  مطار  في  الم�صلمين 
جّوالة  فرق  تجّمعت  لالإ�صكندرية...  زيارته  موعد  تحدد  وحين  بمقدمه 
في  ال�صتقبال  برنامج  لتنظيم  الأولمبي  ملعب  في  بالإ�صكندرية  الإخوان 
من  قدم  المبكر  الوقت  هذا  وفي  اليوم،  ذلك  �صباح  من  الثامنة  ال�صاعة 
على  لالإ�صراف  العام  المراقب  الوليلي  الدين  �صعد  الأ�صتاذ  الأخ  القاهرة 
تنظيم ال�صتقبال، فا�صتقبلته واأّديت له التحية... ثم اأمرني اأن اأجمع الإخوان 
يا  تمام  قائاًل  اإليه...  عدت  التمام  اأخذت  اأن  وبعد  طابور...  في  الجوالة 
اأفندم العدد 0)8 من الإخوة. قال: نّظمهم ف�صائل... ثم قام مع الأخ ح�صن 
�صالم مراقب جوالة الإ�صكندرية بتوزيع الإخوة على اأماكن ال�صتقبال من 
محطة ال�صكة الحديد اإلى ق�صر الملك فاروق في راأ�س التين.. ال�صتقبال 

الذي فاق كل ت�صّوٍر وكان يومًا م�صهودًا لالإخوان الم�صلمين«)8)).

فل�صطين، وجهت  اأجل  موؤتمٍر عربٍي من  لعقد  الإخوان  لّما تحّم�س 
جماعة الإخوان الم�صلمين دعواٍت لرجالت البالد العربية، وح�صر الموؤتمر 
فقد  عبدالحليم  محمود  يروي  وكما  وغيره،  �صوريا  من  الخوري  فار�س 
العربية  البالد  زعماء  من  كثيرون  رجال  العام  المركز  على  يتوافد  »�صار 
والإ�صالمية ومن ذوي الراأي فيها، وكان ممن توافد الأمير في�صل بن عبد 
العزيز اآل �سعود والأمير اأحمد بن يحيى ومعهما بع�ض اإخوتهما، اأوفدوا من 
قبل والديهم ملك ال�صعودية واإمام اليمن، ليتفاهموا مع الحكومة الم�صرية 

ومع الإخوان الم�صلمين فيما يجب عمله لإنقاذ فل�صطين«)9)).

)8)) عّبا�س ال�صي�صي، حكايات عن الإخوان، دار التوزيع والن�صر الإ�صالمية، 998)، الجزء الثاني �س90، وقارن 
بما ذكره اأحمد الزّيات، وحي الر�صالة، الطبعة الخام�صة، )96)،مكتبة نه�صة م�صر بالفجالة، ج) �س60) حيث 

ذكر عظمة هذا ال�صتقبال واأنه جمع الألوف الموؤلفة.
)9)) محمود عبدالحليم، م�صدر �صابق، ج) �س)0).
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لندن  في  فل�صطين  اأجل  من  موؤتمر  عقد  –اإنجلترا-  »طلبت  وهنا 
ي�صّم العرب واليهود وممثلي الحكومة البريطانية، وكان من ممثلي العرب 
يحيى،  بن  واأحمد  العزيز  عبد  بن  في�صل  الأميران  فل�صطين  عرب  عدا 
وا�صترك الإخوان في الموؤتمر باعتبارهم �صكرتيرين لالأميرين ومترجمين 
لهما، واأذكر اأن ممن اأوفد الإخوان الأخ محمود اأبو ال�صعود وكان طالبًا بكلية 
التجارة ويجيد اللغة الإنجليزية كتابًة وتحدثًا، و�صمي هذا الموؤتمر بموؤتمر 

المائدة الم�صتديرة«)0)).

يذكرها  ر�صا))))،  ر�صيد  بمحمد  وثيقة  عالقة  البّنا  لح�صن  كان 
محمود عبدالحليم فيقول: »لم يكن الأ�صتاذ غريبًا على اأ�صرة ال�صيخ ر�صيد 
فلقد كان على �صلٍة وثيقة بال�صيخ منذ كان طالبًا بدار العلوم، وكانت دار 
مجلة المنار ملتقاه باأكثر من التقى بهم من رجالت الحركة الإ�صالمية في 
الإخوان  قيام دعوة  بعد  بال�صيخ  ات�صال  الأ�صتاذ على  العهد... وظّل  ذلك 

وكان ي�صت�صيره في كثيٍر من الأمور«)))). 

رحلته  بعد  للقاهرة  عودته  طريق  في  ر�صا  ر�صيد  وفاة  كانت  وقد 
لل�صوي�س لوداع الأمير �صعود بن عبد العزيز حيث »اأتعب ذهنه وج�صده: اأتعب 

)0)) الم�صدر نف�صه، غير اأن الموؤلف يعود في ج) �س6)) ليروي الق�سة ب�سكٍل اآخر، ويذكر اأن الإخوان اأوفدوا 
مع ال�سيوف اأي �سيف الإ�سالم اأحمد و�سيف الإ�سالم عبداهلل اأبناء اإمام اليمن الآخ محمود اأبو ال�سعود، ول اأدري 

اأي الق�صتين اأ�صح!
)))) كانت لر�صيد ر�صا عالقٌة وثيقٌة بالملك عبد العزيز وقد دعمه الملك ب�صتى اأنواع الدعم، حتى اأّنه كما ينقل 
حمد  ويقول  �س))6)  �صابق،  م�صدر  اأر�صالن،  )�صكيب  ال�صعودية«  الأ�صرة  من  يعّدني  اأّنه  اإلّي  »كتب  ر�صا:  ر�صيد 
الجا�صر عنه: »محمد ر�صيد ر�صا العالم ال�صلفي الذي كان ذا �صلٍة قويٍة بالملك عبد العزيز، وبعلماء نجد، لموؤازرته 
للدعوة ال�صلفية بن�صرها والإ�صراف على طبع كتبها« )من �صوانح الذكريات، مركز حمد الجا�صر الثقافي الطبعة 

الأولى، 006)، ج) �س6))).
)))) محمود عبدالحليم، م�صدر �صابق ج ) �س )7).
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ذهنه باإجهاده بالن�صائح والو�صايا لولّي العهد– �صاأنه مع كل من يتو�ّصم 
فيه خيرًا- واأتعب ج�صده بركوب ال�صيارة اإلى ال�صوي�س ذهابًا واإيابًا«)))).

وقد توّلى ح�صن البّنا اإ�صدار الأعداد الأخيرة من المنار قبل توقفها 
النهائي)))).

ثورة اليمن واإلخوان والسعودية

كانت ثورة اليمن 8)9) بداية توّتر العالقة بين ال�صعودية والإخوان 
اأن  الم�صلمين، وعن دور الإخوان في هذه الثورة يذكر محمود عبدالحليم 
وي�صيف  العام«  المركز  في  نبتت  قد  للثورة  اليمني  ال�صعب  اإعداد  »فكرة 
»عند تناول ثورة اليمن نجد اأنف�صنا اأمام �صخ�صيتين من غير اليمنيين كانا 
قطبي رحى هذه الثورة هما: الف�صيل الورتالني وعبدالحكيم عابدين« )))).

بلٍد  كل  في  وجوٌد  للدعوة  »�صار  قد  اأنه  الإخوان  دعوة  عن  ويذكر 
عربٍي«)6))، واأّن »الإخوان يقيمون الدول وي�صقطونها«)7)).

هذه  �صّد  لوقوفه  العزيز  عبد  الملك  من  غ�صبهم  الإخوان  اأبدى 
وفد  –اأي  الوفد  قام  التلكوؤ  هذا  »وبعد  عبدالحليم  محمود  يقول  الثورة، 
الجامعة العربية- ولم يتوّجه اإلى اليمن مبا�صرًة كما كان ينتظر بل اتجه 

)))) �صكيب اأر�صالن، م�صدر �صابق �س ))6.
)))) انظر: المجلد الخام�س والثالثين من مجلة المنار.

)))) محمود عبدالحليم، م�صدر �صابق، ج) �س7)).
)6)) الم�صدر نف�صه ج) �س )8).
)7)) الم�صدر نف�صه ج) �س ))).
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اإلى ال�صعودية ومكث في ال�صعودية اأيامًا تلقى ن�صائح العاهل ال�صعودي الذي 
اأن يقوم حكم في جارته المتاخمة له ي�صرب بنظام الوراثة  قد ل ي�صعده 
التي  بالأ�صرة  عابئ  غير  الأ�صلح  ويختار  الحائط  عر�س  المالكة  والأ�صر 
ينتمي اإليها«)8)) وي�سيف عبدالحليم: »كان لهذه الثورة اآثاٌر على الم�ستوى 
الم�صري  الم�صتوى  على  اأما  العربي..  الم�صتوى  على  واأخرى  الم�صري 
نذيٌر  الثورة  هذه  اأّن  م�صر  في  الحكم  على  القائمين  روع  في  األقت  فاإنها 
لهم بين يدي عذاٍب �صديد، فليلقوا بثقلهم اأول لإحباطها ثم ليعّدوا العّدة 
حتى  اأ�صّدهم  بلغوا  الذين  الم�صلمون  الإخوان  وهم  مدّبريها  على  للق�صاء 
اأّنهم يقيمون الدول وي�صقطونها. فوجد فاروق في م�صر تجاوبًا لأحا�صي�صه 
واأن�ستهما  بينهما  ما  قّربت  وقد  ال�سعودية  في  �سعود  اآل  العزيز  عبد  عند 

الخالفات التي كانت بينهما«)9)).

ومن هذا الموقف، اأ�صبحت ال�صعودية حذرًة في تعاملها مع ح�صن 
في  البّنا  الأ�صتاذ  اأ�صتاذي  ب�صحبة  »�صعدت  غدير:  اأبو  فهمي  قال  البّنا. 
النجديين  اأحد  وبين  بيني  ال�صلة  وتوثقت  مّكة مو�صم حج 67))هـ 8)9) 
المتحركين المت�سلين.. ن�سحني هلل األ اأعود لم�سر هذا العام، العتقالت 
انتظاركم!!  في  والغتيالت  والم�صانق  والمحاكمات  والمنافي  وال�صجون 
الإخوان  درب  اإلى  داعين  والحجاز  نجد  معك  اأجوب  اأنني  اهلل  وعهد 
الحكومة  اأّن  تعلم  »األ  وقال:  بذلك  �صمع  عندما  البّنا  تب�ّصم  الم�صلمين.. 
ال�صعودية لم ت�صمح لي بالحج هذا العام اإل بعد اأن تعّهدُت بعدم الخطابة 

)8)) الم�صدر نف�صه ج) �س ))).
)9)) الم�صدر نف�صه ج) �س )))
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والكالم في ال�صيا�صة« قلت: بلى »فكيف ت�صمح بالدعاية لالإخوان؟«)60).

لم�صكلة  اأعدادها،  بع�س  في  الم�صلمين،  الإخوان  جريدة  تطّرقت 
الجامعة  اأ�صا�س تقترحه  اأف�صل  لعّل  »ولكّنا نقول  اليمن، فمن ذلك قولها: 
الذي  الحكم  اأوًل في �صورة نظام  تت�صدد  اأن  اليمنية  الأمة  العربية لوحدة 
وما  د�صتوريًا«))6).  اإ�صالميًا  حكمًا  يكون  بحيث  اليمن  عليه  تكون  اأن  يجب 
ذكرته تحت عنوان »بعثة الإخوان الم�صلمين في اليمن: ت�صريحات لالأ�صتاذ 

عبدالحكيم عابدين رئي�س البعثة«))6).

السعودية واإلخوان بعد البّنا

الم�صلمين  الإخوان  لجماعة  العام  المر�صد  من�صب  على  تعاقب 
ثمانية من الإخوان هم:

ح�صن البنا: المر�صد الأول وموؤ�ص�س الجماعة )8)9) - 9)9)).. )
ح�صن اله�صيبي: المر�صد الثاني للجماعة )9)9) - )97)).. )
عمر التلم�صاني: المر�صد الثالث للجماعة ))97) - 986)).. )
محمد حامد اأبو الن�صر: المر�صد الرابع للجماعة )986) - 996)).. )
م�صطفي م�صهور: المر�صد الخام�س للجماعة )996) - )00)).. )
ماأمون اله�صيبي: المر�صد ال�صاد�س للجماعة ))00) - )00)).. 6

)60) في تقديمه لكتاب ح�صن البّنا »ق�صيتنا« �س ) من�صور على موقع ال�صبكة الدعوية على الرابط التالي:
http://www.daawa-info.net

))6) جريدة الإخوان الم�صلمين، العدد:)7) �س) بتاريخ: )/)/8)9).
))6) الم�صدر نف�صه، العدد: 6)6 �س) بتاريخ 7)/8/8)9).
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يناير . 7  (6  -  (00(( للجماعة  ال�صابع  عاكف:المر�صد  مهدي  محمد 
.((0(0

محمد بديع: المر�صد العام الثامن )6) يناير 0)0) - حتى الآن(.. 8

توّلى  فقد  اله�صيبي  ح�صن  واأّما  البّنا،  ح�صن  عن  الحديث  تقدم 
من�صب المر�صد العام بعد اغتيال البّنا بعامين ون�صف العام تقريبًا، فقد 
اغتيل البّنا في )) فبراير 9)9) وتوّلى اله�صيبي في 9)اأكتوبر ))9) وفي 
ثورة  نا�صبوا  فقد  تاريخهم  لحظات  باأ�صواأ  الم�صلمون  الإخوان  مّر  ع�صره 
ال�سباط الأحرار العداء ولم تّدخر الثورة جهدًا في رّد العداء بعداٍء اأ�سر�ض 
 (96( وفي   (9(( في  العتقالت  ثم  الثاني  الجماعة  حّل  فكان  واأق�صى، 
والتعذيب  لالعتقال  وتعر�صوا  ال�صجون  الإخوان  اأودع  وقد  وبعدها.  وقبلها 
اإلى  منهم  النجاة  ا�صتطاع  من  وهرب  رموزهم،  بع�س  واأعدم  والتنكيل، 

الخارج، وخ�صو�صًا اإلى ال�صعودية ودول الخليج.

ح�سر  »لقد  الخا�ض:  التنظيم  قادة  اآخر  وهو  ع�سماوي  علي  وقال 
الملك �صعود للو�صاطة بين الإخوان والحكومة بعد الحّل الأّول، وفعاًل جامله 

اأع�صاء الثورة وفتحوا �صفحة جديدًة مع الإخوان«))6).

في  اله�صيبي  الأ�صتاذ  يكون  اأن  الأقدار  »�صاءت  نبيه عبدربه:  قال 
ال�صعودية  العربية  للمملكة  زيارة  بعد   (9(( عام  �صيف  في  ولبنان  �صوريا 
بن  �صعود  ال�صابق  الملك  من  لدعوٍة  اإجابًة  ال�صيف  ذلك  اأّول  في  بها  قام 

))6) علي ع�صماوي، »التاريخ ال�صري لجماعة الإخوان الم�صلمين«، مركز ابن خلدون للدرا�صات الإنمائية 006)، 
�س))
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عبد العزيز رحمه اهلل. كان اله�سيبي مو�سع الحفاوة والتكريم في جميع 
متنقاًل  الكريمين،  البلدين  في  وال�سيا�سية  والجتماعية  الدينية  الأو�ساط 

بين المدن والقرى في اأحفاٍل عامٍة«))6)

مع  قويًة  عالقًة  طواٍل  �صنواٍت  خالل  بنت  قد  ال�صعودية  كانت 
الإخوان الم�سلمين كاأفراٍد ولي�ض كتنظيٍم، فا�ستقدمت الآلف من قياداتهم 
لهم  الكريمة  الحياة  لتوفير  �صعت  بل  باإيوائهم  تكتف  ولم  واأفرادهم، 
الدعم، فتوّلوا منا�صب ح�ّصا�صٍة وح�صل عدٌد منهم  اأنواع  ب�صتى  ودعمتهم 

على الجن�صية ال�صعودية وبع�صهم حظي بالجواز الديبلوما�صي.

والإخوان  اله�صيبي  ح�صن  عن  والإفراج  عبدالنا�صر  وفاة  وبعد 
الم�صلمين )97) »انتهز اله�صيبي فر�صة الحّج �صنة )97) فعقد اأّول اجتماٍع 
نوعه  من  الأّول  هو  الجتماع  هذا  وكان  المكّرمة  مكة  في  لالإخوان  مو�ّصٍع 
منذ محنة ))9).. ونظرًا لأن معظم الإخوان في الخارج قد هاجروا اإلى 
منطقة الخليج والجزيرة العربية اأو البالد الأوروبية والأمريكية فقد ترّكز 
عمل لجنة الع�صوية في تلك المناطق: فت�صّكلت لجنة الكويت، ولجنة قطر، 
وفي  الدّمام،  وفي  الريا�س،  في  لل�صعودية  لجاٍن  وثالث  الإمارات،  ولجنة 
جّدة«))6) وقد �صّهل على اله�صيبي هذه المهمة انت�صار الإخوان في ال�صعودية 

والخليج وتنظيماتهم المحكمة هناك.

الم�صلمين«، الأردن، دار ال�صياء، الطبعة الأولى  الثاني لالإخوان  ))6) نبيه عبدربه، »ح�صن اله�صيبي، المر�صد 
987)، �س7).

))6) »الحركة الإ�صالمية: روؤية م�صتقبلية، اأوراق في النقد الذاتي« مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 989)، �س))) 
من ورقة عبداهلل النفي�سي بعنوان: الإخوان الم�سلمون في م�سر التجربة والخطاأ. وقد اأعاد ن�سرها في كتيٍب م�ستقٍل 
والتوزيع،  للن�سر  الربيعان  �سركة  الكويت،  النفي�سي،  عبداهلل  الإ�سالمية«،  للتيارات  الحركي  »الفكر  عنوان  تحت 

الطبعة الأولى )99) �س6)
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ويذكر النفي�صي اأي�صًا اأّن مجل�س ال�صورى العام الذي يمثل ال�صلطة 
ثالثة  ع�صوًا...   (8 من  يتكّون   « الم�صلمين  الإخوان  لجماعة  الت�صريعية 
اأع�صاء ثابتين بالتعيين مبا�صرًة من المر�صد العام وبموافقة مجل�س ال�صورى 
العام )اأخ �سعودي واآخر �سوري والثالث م�سري( و) من تنظيم الأردن و) 
من اليمن و) من العراق و) من الإمارات العربية المتحدة و) من البحرين 

و) من ال�صعودية«)66).

مالحظًة  النفي�صي  يذكر  العام  ال�صورى  مجل�س  ت�صكيل  اأمر  وفي 
جديرة بالهتمام، األ وهي »اأّن اأقطار الخليج والجزيرة ممثلة اأي�صًا بثقٍل 
تلبيته  يتّم  للمال  لالإخوان  الدولي  التنظيم  فحاجة  بكثير  اأهميتها  يفوق 
والكويت  والبحرين  والإمارات  ال�صعودية وقطر  من خالل ذلك.. فمندوبو 
وعددهم �صبعٌة يتّم دائمًا توظيفهم في عملية جباية الأموال للتنظيم الدولي 

لالإخوان«)67).

التلم�صاني  عمر  العام  المر�صد  من�صب  توّلى  اله�صيبي  وفاة  بعد 
الذكر،  ت�صتحق  ال�صعودية  مع  مواقف  له  وكانت  ال�صجن،  من  خروجه  بعد 
الأخ »م.�س«  قابلني  الحج وفي جده  اأوؤدي فري�صة  »ومرة كنت  يقول:  فهو 
وما يزال حيا اأطال اهلل في حياته وقال: اإن كبيرًا يريد مقابلتي لي�ض من 
الأ�صرة ال�صعودية واإن كان له بها �صلٌة فرحبت موؤمال في خير للدعوة وتحدد 
الميعاد وذهبت قبل الميعاد بخم�س دقائق وهي عادتي في كل مواعيدي.. 
وحل الميعاد وا�صتدعى الكبير �صكرتيره ودعاني للدخول فوجدت اأحد اأبناء 

)66) الم�صدر نف�صه، �س0)).
)67) الم�صدر نف�صه ، �س ))).
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وجل�ض  معه...  موجودًا  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  في�سل  الملك  المرحوم 
وكانت  الدعوة  مجلة  على  عرج  ثم  الإ�صالمية  الدعوة  عن  يتحدث  الكبير 
له مقاطعا:  وقلت  فاأدركت هدفه  تدعيمها  يريد  اإنه  وقال:  بعد  ت�صدر  لم 
�صتتحدث  اأنك  اأعلم  كنت  ولو  كجاٍب  ل  كداعية  مقابلتي  طلبتم  �صيادتكم 
لي  ت�صمح  اأن  اأرجو  ولذلك  المقابلة  اأعتذر عن  كنت  نقود  م�صاألة  في  معي 
بالن�صراف فتلقى الرجل هذه الغ�صبة في هدوء وقال: لم اأق�صد ماذهبت 

اإليه ولكني كم�صلم اأردت تدعيم عمل اإ�صالمي«)68).

وينقل محمد عبدالحليم حامد عن التلم�صاني قوله: »طلبت المملكة 
العربية ال�صعودية مّني عن طريق المرحوم عمر ن�صيف اأن اأعمل قا�صيًا بنجد 
لما تعرفه عن جّدي رحمه اهلل و�سلته بالمذهب الوّهابي. فاعتذرت لأني ل 
ل على م�صر مكانًا اأقيم فيه، اأو اأعمل به مهما لقيت فيها من عنت«)69). اأف�صّ

مع كل الدعم ال�صعودي لالإخوان وا�صتقبال زعمائهم وكوادرهم في 
اأحلك لحظات تاريخهم  اإل اأن التلم�صاني يزعم قائاًل: »وكم حملوا –اأي 
حّكام  كل  اإلى  كتبوا  وكم  ور�صائلهم  ن�صراتهم  في  الق�صر  على  الإخوان- 
العالم  حّكام  كّل  �ساق  حتى  اهلل  كتاب  اإلى  العودة  ينا�سدونهم  الم�سلمين 
اهلل  كتاب  تطبيق  وجوب  على  واإلحاحهم  الم�سلمين  بالإخوان  الإ�سالمي 
واأوج�س حّكام الم�صلمين خيفة من الإخوان الم�صلمين عندما راأوا �صعوبهم 
ت�صارع اإلى الن�صواء تحت الدعوة ال�صلفية النقية الطاهرة البريئة النزيهة 
دعوة الإخوان الم�صلمين وقد علم العالم كّله اأن المرحوم الملك عبد العزيز 

)68) ذكريات ل مذكرات، ن�صخة اإلكترونية �س))، من�صورة على موقع ال�صبكة الدعوية.
)69) »مواقف من حياة المر�صدين« �س0)، ن�صخة اإلكترونية من�صورة على موقع ال�صبكة الدعوية.
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الم�صلمين  قلوب  و�صريان دعوتهم في  الإخوان  قوة  لم�س  �صعود عندما  بن 
قاطبة عندما اأح�س بهذا الخطر الزاحف على الملكية المت�صلطة الم�صتغلة 
حذر الملك فاروق من خطورة دعوة ح�صن البنا وانتهى هذا التحذير بعد 
ذلك باغتيال الإمام ال�صهيد ح�صن البّنا واإقامة الملك فاروق لالأفراح في 

ق�صوره عندما انتهى اإليه نباأ الغتيال«)70).

وفي عهد التلم�صاني وفي العام 977) »بداأت وفود الجماعة تتحرك 
للخارج لت�صل ما انقطع وجاء المرحوم كمال ال�صنانيري )نظام خا�س)))7) 
الخليج  اإخوان  لدى  مهمته  في  نجح  وقد  المهمة  هذه  في  الخليج  لمنطقة 

والجزيرة عمومًا«))7).

م�صطفى  وبعده  الن�صر،  اأبو  حامد  محمد  جاء  التلم�صاني  بعد 
الحج  بغر�س  لل�صعودية  و�صل  والأخير  اله�صيبي،  ماأمون  جاء  ثم  م�صهور، 
العامة وق�صم الحقوق الخا�صة بوزارة  ثم التحق بالعمل في ق�صم الحقوق 
الداخلية ال�صعودية، ثم ذهب لم�صر وعاد ثانيًة لعمله في ال�صعودية، وبقي 
الوقت  ذلك  في  الإخوان  مر�صد  التلم�صاني  عمر  الأ�صتاذ  »زار  حتى  فيها 

الكالم  هذا  وفي  من�صورٌة،  اإلكترونية  ن�صخة  �س0)  عبدالنا�صر«  حكم  في  اأقل  ولم  النا�س  »قال  كتابه  )70) من 
تناق�صاٌت ظاهرٌة منها:

كيف يزعم اأن الملك عبد العزيز حّذر فاروق من الإخوان وهو الذي كان يكرمهم في بعثات الحج كما تقّدم!
اأمنيًة خا�صًة في حجته  للبّنا حمايًة  وّفر  العزيز قد  والملك عبد  البّنا،  اأّدى لغتيال  التحذير  اأّن هذا  كيف يزعم 

الأخيرة!
كيف يقول وا�صفًا هذه الحكاية: »وقد علم العالم كّله« واأنا لم اأجد هذه الق�صة في كل المراجع التي رجعت اإليها 

اإل لدى التلم�صاني.
الإعداد  �صعار  تحت  البّنا  اأ�ص�صه  ع�صكري  تنظيم  على  يطلق  لقٌب  ال�صّري«  »التنظيم  اأو  الخا�س«  ))7) »النظام 

لفل�صطين وقد نّفذ عددًا من عمليات الغتيال ل�صخ�صيات م�صريٍة عامٍة.
))7) »الحركة الإ�صالمية: روؤية م�صتقبلية، اأوراق في النقد الذاتي« مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 989)، �س))) 

من ورقة عبداهلل النفي�سي بعنوان: الإخوان الم�سلمون في م�سر التجربة والخطاأ.
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اإلى  النزول  مني  وطلب  وقابلته  الثمانينات  منت�صف  في  للحج  ال�صعودية 
القاهرة«))7).

لماذا استقطبت السعودية اإلخوان؟

كانت لدى ال�صعودية اأ�صبابها الواقعية في تلك المرحلة ل�صتقطاب 
الإخوان الم�صلمين من �صتى البقاع، ونوجزها بخم�صة اأ�صباٍب اأولية:

الأول: موا�صلة ال�صعودية ل�صيا�صة الملك عبد العزيز في ا�صتقطاب 
النابهين من العالم العربي في �صتى المجالت، مع تفريٍق كان حا�صرًا في 
ذهن الملك عبد العزيز بين من ي�صتقطبهم لرعاية �صوؤون الدولة وغالبيتهم 
من المثقفين العرب والأجانب كفلبي وخير الدين الزركلي وغيرهم كثير، 
ومن ي�صتقطبهم بغر�س تخفيف التوّتر الديني الداخلي كحافظ وهبة وغيره 
ممن لم يح�صر لل�صعودية واإن زارها وقّدم لها الكثير من الحلول لم�صكالتها 

ال�صرعية مع الخطاب الديني المحلي، كمحمد ر�صيد ر�صا وغيره.))7)

الثاني: �صعي المملكة لمواجهة المّد النا�صري الثوري خ�صو�صًا واأّن 
عبدالنا�صر نا�صب الملكيات العربية العداء، وكان ي�صمها بالرجعية و�صعى 
طائراته  و�صربت  واليمن  ليبيا  في  م�صعاه  ونجح  بعرو�صها  الإطاحة  اإلى 
المناطق الجنوبية في ال�صعودية، فتبّنت ال�صعودية دعم الت�صامن الإ�صالمي 
في وجه المّد النا�صري. وكان اأقوى خ�صوم عبدالنا�صر في الداخل حينها 
عدّو  مبداأ  على  الإخوان  ا�صتقطاب  فكان  الم�صلمين،  الإخوان  جماعة  هم 

))7) من حواٍر له من�صور على موقع مو�صوعة الإخوان الم�صلمين على الإنترنت.
))7) قارن اأحمد ع�ّصه، »معجزة فوق الرمال«، المطابع الأهلية اللبنانية، الطبعة الثالثة )97) �س79).
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عدّوي �صديقي))7).

بعد  المحلي،  الديني  الخطاب  تطوير  اإلى  المملكة  �صعي  الثالث: 
تطوير  قرارات  لأغلب  الخطاب  هذا  قادة  قبل  من  الم�صتمّرة  الممانعة 
الدولة وتحديثها، وكمثاٍل يمكن مراجعة كتاب »فتاوى ور�صائل ال�صيخ محمد 
الكثير من رف�س الأنظمة  ال�سيخ)76) ففيه  اآل  بن ابراهيم بن عبداللطيف 
الحديثة واإطالق اأحكام الكفر والرّدة عليها، وقد انتقى من هذه الفتاوى كل 
ما ي�صّب في هذا التجاه �صاحب كتاب: الكوا�صف الجلّية في كفر الدولة 
وكان  الأب�صار«)78).  اأولي  يا  »فاعتبروا  اأ�صماه  ف�صٍل  تحت  ال�صعودية)77) 
لتمرير  اإ�صالميًة وبحوثًا �صرعيًة معّمقًة  يقّدمون حلوًل  الم�صلمون  الإخوان 

م�صاريع الدولة التي اأعاقها الخطاب التقليدي.

الرابع: ما واجهته ال�صعودية من تحديات داخلية تمّثلت في حركة 
والتي  معاونيه  ال�صعودي مع  التلفزيون  ب�صرب  قام  الذي  المت�صددين  اأحد 
هذا  وكان  التقليدي،  الخطاب  داخل  التطرف  خطاب  تنامي  اإلى  اأ�صارت 

))7) كتب الإخوان الم�صلمين في نقد القومية العربية من الكال�صيكيات المنت�صرة بكثرة، كما كان لعلماء الدعوة 
الوهابية ن�صيبهم من الم�صاركة في هذا ومن ذلك كتاب ال�صيخ عبد العزيز بن باز »نقد القومية العربية«

)76) جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قا�صم، مطبعة الحكومة بمكة المكّرمة 99))هـ، الطبعة 
الأولى

دار  ال�صعودية«،  الدولة  الجلية في كفر  »الكوا�صف  النجدي،  �صليمان  بن  العزيز  بن عبد  البراء مر�صد  )77) اأبو 
ع�صام  الفل�صطيني  هو  للكتاب  الحقيقي  الموؤلف  واأّن  م�صتعارة،  الأ�صماء  هذه  كل  اأّن  ومعلوم   ،(99( الق�صيم، 
البرقاوي، المعروف باأبي محمد المقد�صي، والذي اأ�صبح لحقًا اأحد اأ�صهر رموز تّيار »ال�صلفية الجهادية«، وقد قام 
بتهذيب الكتاب والتعليق عليه محمد الم�صعري في كتاٍب اأ�صماه »الأدلة القطعية على عدم �صرعية الدولة ال�صعودية« 
دار ال�صرعية، الطبعة الأولى )99). مما ي�صير اإلى اأن بذرة التطرف ما تزال تنمو وتكبر ما لم يتّم تداركها. وكمثاٍل 
على هذا يمكن مراجعة ما ذكره ال�صيخ محمد بن اإبراهيم في )»فتاوى ور�صائل« ج )) �س)))) من تهديٍد حول نظام 
الغرف التجارية قال فيه: »بل هي كفيلٌة بف�س المجتمع الإ�صالمي وتفكيكه و�صبب لل�صغب والفو�صى والرتباك.. بل 

هي و�صيلة اإلى اإعطاء رتبة الحكم لكل اإن�صان، واإعطائه الفر�صة للخروج على الحكم وعدم القناعة به«.
)78) »الكوا�صف الجلية« م�صدر �صابق، �س8).
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تنظيمات  قيام  وكذلك  الدولة.  و�صيادة  الملك  ل�صلطة  اختراقًا  الحادث 
حزبيٍة ثورية منها القومي ومنها البعثي ومنها ال�صيوعي)79)، تبّنت معار�صة 
النظام ب�صراحٍة وو�صوٍح، وانت�صر بع�صها بين العّمال وبين طلبة الجامعات، 
وكان اأف�صل من يقوم بمواجهتهم حينذاك هي جماعة الإخوان الم�صلمين، 
نظرًا لخبرتها باأطروحاتهم ومقدرتها على مقارعة حججهم بحجٍج دينية، 
وهي تجربة لم تنفرد بها ال�صعودية بل ا�صتخدمتها اأغلب الدول العربية في 

مواجهة المّد الي�صاري.

قائدٍة  كدولٍة  نف�صها  لإثبات  الم�صروع  المملكة  �صعي  الخام�س: 
العربي  العالمين  في  ال�صيا�صي  وثقلها  مكانتها  تثبيت  وكذلك  ورائدٍة، 

والإ�صالمي وفي العالم اأجمع.

أهداف اإلخوان في السعودية

كانت لالإخوان اأهداٌف وا�صحٌة في المهاجر التي لجاأوا اإليها وعلى 
وتنظيمًا،  فكرًا  الم�صلمين  الإخوان  دعوة  ن�صر  اأهمها  ال�صعودية،  راأ�صها 

ويمكن اخت�سار اأ�ساليبهم في تتحقيق ذلك في الآتي:

ال�صيطرة على العملية الرتبوية.. )
ال�صيطرة على اجلمعيات اخلريية.. )
ال�صيطرة على املوؤ�ص�صات ذات الطابع ال�صمويل، كاملوؤ�ص�صات . )

الإ�صالمية الكربى ذات الأدوار ال�صيا�صية.
في  الفكرية  »التيارات  الزيدي،  مفيد  اإلى  بالإ�صارة  ونكتفي  المجال،  هذا  في  الم�صادر  من  الكثير  )79) هناك 

الخليج العربي« مفيد الزيدي، بيروت، مركز درا�صات الوحدة العربية، الطبعة الثانية )00).
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التغلغل يف كل اأع�صاب املجتمع ب�صتى ال�صبل.. )
التاأثري ال�صلفي على الإخوان. )

عندما جاء الإخوان الم�صلمون لل�صعودية بخطاٍب دينٍي مختلٍف عن 
الخطاب ال�صلفي ال�صائد، واجهوا معار�صًة لأطروحاتهم، وعانوا من عدم 

التقّبل ال�صعبي لها، وقد وجدوا حّلهم الخا�س لهذه الم�صكلة)80).

وكان  بع�صها،  تقّدم  �صّتى  مناٍح  في  ال�صعودية  على  الإخوان  اأّثر 
تاأثيرهم اإيجابيًا حينًا و�صلبيًا اأحيانًا، و�صاأ�صير هنا اإلى التاأثير ال�صلفي على 
الإخوان الوافدين، وباأمثلة ق�صيرة، واأراه مو�صوعًا لم يبحث به مع اأهميته:

ال�صعيد ال�صربيني ال�صربا�صي: »وا�صتمعت اإليه –اأي ابن باز- وتاأثرت . )
به، ول اأقول اإن اأفكاري عن الدعوة ال�صلفية ولدت هنا، ولكني اأقول: 
اإنها ترّكزت وبرزت، وبداأت اأراقب واأفكر واأقارن، واأكتب عن اللتزام 

بال�صريعة كتابًا و�صنًة«))8).

على . ) الأمر  اأول  المادة  هذه  تدري�س  »بداأ  حنبكة:  ح�صن  عبدالرحمن 
غير  ال�صلف  منهج  على  العقائد  لدرا�صة  اتجه  ثم  المتكلمين  طريقة 
اآيات  عليه  تدل  بما  بل  خا�سة،  ماتريدية  اأو  اأ�سعرية  باآراء  ملتزم 
القراآن واأحاديث الر�سول ال�سحيحة ال�سريحة.. وبخا�سة في مو�سوع 

)80) وتمّثل هذا الحّل في )محمد اأحمد الرا�صد) الذي جمع بين الوعي الحركي والتنظيمي، والطالع العميق 
على كتب ال�صلف والتراث الإ�صالمي. ولهذا اأ�صبح هو الأب الروحي لإخوان ال�صعودية والخليج دون منازع.

))8) علماء ومفكرون عرفتهم، م�صدر �صابق، )/)).
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ال�صفات«))8).

مذهب . ) على  ا�صتقررت  ثم  ترددت  لقد  »اأجل  الطنطاوي:  علي 
ال�صلف«))8).

هل أنشأ اإلخوان تنظيمًا سعوديًا؟

عن  تنفّك  ل  اأّنها  المنّظمة  الأيديولوجية  الحركات  طبيعة  من 
اأيديولوجيتها واأن �صعيها على الدوام للتب�صير بر�صالتها ل يتّم اإل عبر ر�ّس 

�صفوفها واإحكام تنظيمها في كل رقعٍة ت�صل اإليها.

يذكر ح�صن البّنا تحت عنوان: »دعوتنا في الأقطار ال�صقيقة« قائاًل: 
ولبنان  و�صوريا  فل�صطين  ال�صقيقة:  الأقطار  اأّول مبعوٍث لالإخوان في  »كان 
الأخوان الفا�صالن: الأ�صتاذ عبدالرحمن ال�صاعاتي، والأ�صتاذ محمد اأ�صعد 

الحكيم«))8).

ون بهذه الدعوة قطرًا  ويقول اأي�صًا: »والإخوان الم�صلمون ل يخت�صّ
من الأقطار الإ�صالمية«))8).

الإخوان  ربت حركة  �صُ »حينما  قائاًل:  اإبراهيم  الدين  �صعد  واأ�صار 
الخم�صينات  في  عبدالنا�صر  جمال  الم�صري  الرئي�س  بوا�صطة  الم�صلمين 

))8) الم�صدر نف�صه )/)6
))8) الم�صدر نف�صه، )/06)

))8) مذكرات الدعوة والداعية، م�صدر �صابق، �س)9)
))8) مجموعة ر�صائل الإمام ال�صهيد ح�صن البّنا، م�صدر �صابق، �س))
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وفي ال�صتينات، فّر عدٌد كبيٌر من الإخوان اإلى المملكة العربية ال�صعودية، 
المعقل الح�صين للوهابية، حيث اأح�صنت وفادتهم وحمايتهم. كما اأّن عددًا 
كبيرًا منهم �صاركوا في بناء الدولة ال�صعودية الثالثة، وا�صتفادوا بقدر ما 

اأفادوا اأدبيًا وماديًا«)86).

تطرق  »ثم  الغزالي:  زينب  مع  له  موقفًا  ع�صماوي  علي  ويذكر 
الحديث اإلى �صوؤاٍل مّني عن عالقتها بالمملكة العربية ال�صعودية فاأجابت: 
اإن العالقة الجيدة مهمة جدًا لأمن الإخوان الموجودين في المملكة العربية 

ال�صعودية«)87).

وي�صيف: »وقد حّملتني الحاجة زينب الغزالي ر�صالة �صخ�صية بهذا 
اأخرى  –اإن وجدته بالمملكة- ور�صالة  اإلى الأ�صتاذ �صعيد رم�صان  المعنى 
�صعود  الملك  �صكرتير  اإنه  لي  وقالت  الخير،  اأبو  عبدالرحمن  ال�صيخ  اإلى 

واأعطتني رقم تلفونه الخا�س«)88).

اأحد  هالل،  لمحيي  �صوؤاله  المهجر«  »قيادات  عنوان  تحت  وينقل 
الإخوان الذين هاجروا اإلى ال�صعودية قائاًل: »وبعد اأن �صمعت ق�صته �صاألته 
مّناع  اختاروا  قد  ال�صعودية  في  الإخوان  اإن  فاأجاب:  الإخوان،  حال  عن 
قّطان م�صئوًل عنهم، والإخوان في اإمارت الخليج اختاروا الأخ �صعد الدين 
اأّول  اإّنه  وقيل  المنوفية،  اإخوان  اأحد  قّطان هو  مّناع  م�صئوًل..  اإبراهيم)89) 
للدرا�صات  خلدون  ابن  مركز  الم�صلمين«،  الإخوان  لجماعة  ال�صري  »التاريخ  ع�صماوي  لـعلي  تقديمه  )86) من 

الإنمائية 006) �س).
)87) الم�صدر نف�صه، �س6))
)88) الم�صدر نف�صه، �س0))

)89) هكذا ورد ا�صمه في الكتاب، وهذا خطاأ مطبعي دون �صٍك فالن�صخة مليئة بالأخطاء المطبعية، وال�صحيح هو 
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لل�صباب  الإخوان في م�صر  �صعوديين في دعوة  م�صرٍي يجروؤ على تجنيد 
ال�صعودي، ولذلك فاإنه قد فر�س نف�صه م�صئوًل عن الإخوان بال�صعودية دون 

ا�صت�صارة اأحٍد«)90).

وي�صيف: »اأخذت الخطاب وذهبت لالأ�صتاذ �صيد قطب))9) وطلبت 
ال�صديد  اإعجابه  واأبدى  الخطاب  وقراأ  وقابلني،  �صابٍق  موعٍد  دون  مقابلته 
اأّنهم منّظمون جدًا، واأنهم  اإن هذا دليٌل على  بالإخوة في ال�صعودية وقال: 
على كفاءة عاليٍة من العمل.. والحقيقة اأنني �صرت اأتحفظ معها –اأي زينب 
الغزالي- ول اأخبرها بكل ما عندنا من اأمور، بعدما اأح�ص�صت اأن اأ�صرارنا 
من الممكن اأن تت�صّرب في اتجاه ل نريده، خا�صًة اأّنه –في هذه الفترة- قد 
�صدر قرار من الأخ مّناع قّطان الم�صئول عن الإخوان في ال�صعودية بف�صل 

الأ�صتاذ �صعيد رم�صان من الجماعة«))9).

ومن جانبها تتذكر زينب الغزالي قائلًة: »اللواء محمد نجيب الذي 
كان قد زارني قبل النقالب باأيام �سحبة الأمير عبداهلل الفي�سل وي�ض))9) 
�صراج الدين وال�صيخ الباقوري و�صقيقي علي الغزالي بمنا�صبة وجود الأمير 

عبداهلل الفي�سل في م�سر«))9).
عّز الدين اإبراهيم الإخواني المعروف، توفي العام 009).

)90) الم�صدر نف�صه، �س )))
تدّينه، كما  قبل  ال�صواطئ  العرّي على  كان من دعاة  اأطواره، فقد  كل  �صيد قطب �صخ�صية حاّدٍة في  ))9) كان 
جاء في كتاب »الإخوان الم�صلمون اأحداث �صنعت التاريخ« �س)))، وكما كتب �صيد قطب في جريدة الأهرام تحت 
عنوان »ال�صواطئ الميتة« بتاريخ: 0) يوليو 8)9) ، اإلى اأن اأ�صبح متطرفًا في تكفير الدول الإ�صالمية والمجتمعات 

الإ�صالمية في كتبه الأخيرة كمعالم في الطريق ونحوه.
))9) التاريخ ال�صري لجماعة الإخوان الم�صلمين، م�صدر �صابق، �س00).

))9) في الأ�صل )ولي�س) وهو ت�صحيف، وال�صحيح )ي�س) اأي يا�صين، كما جاء في ن�صخة اأخرى من الكتاب هي 
»اأيام من حياتي« دار التوزيع والن�صر الإ�صالمية الطبعة الأولى للنا�صر، 999)، �س0).

))9) زينب الغزالي، اأيام من حياتي، ، دار ال�صروق، الطبعة الثالثة ع�صرة )99) �س6).
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وتتذكر الغزالي اأي�صًا، في مو�صم الحج العام 7)9): »في ليلٍة من 
المرحوم  الع�صاء مع ف�صيلة  ليالي ذي الحجة كنت على موعٍد بعد �صالة 
ال�صيخ الإمام محمد بن ابراهيم المفتي الأكبر للمملكة العربية ال�صعودية 
فيها  له  اأ�صرح  الملك  لجاللة  قّدمتها  مذكرًة  معًا  نبحث  وكّنا  حينذاك.. 
هذا  تنفيذ  في  الإ�صراع  منه  واأطلب  المملكة،  في  البنات  تعليم  �صرورة 
الم�صروع، مبينًة م�صلحة المملكة في ذلك، وحّولت المذكرة على ف�صيلة 

المفتي وطلب مقابلتي«))9).

واأ�صافت: »طلبت من حميدة قطب اأن تبلغ الأخ �صيد قطب تحياتنا 
ورغبة الجماعة المجتمعة لدرا�سة منهٍج اإ�سالمي في ال�ستر�ساد باآرائه.. 
واأعطيتها قائمة بالمراجع التي ندر�صها وكان فيها تف�صير ابن كثير والمحّلى 
وفي ظالل  التوحيد لبن عبدالوّهاب  في  وكتٌب  لل�صافعي  والأم  لبن حزٍم 
القراآن ل�سيد قطب.. واأعطتني ملزمًة من كتاٍب قالت: اإن �سيد يعّده للطبع 
الكتاب  اطلع على مالزم  المر�صد  اأّن  وعلمت  الطريق..  في  معالم  وا�صمه 
و�سّرح لل�سهيد �سيد قطب بطبعه.. وحين �ساألته قال لي على بركة اهلل اإن 
اإن �صيد قطب هو الأمل المرتجى  اأملي كّله في �صيد..  هذا الكتاب ح�صر 

للدعوة«)96).

وت�صيف: »ودر�صنا كذلك و�صع العالم الإ�صالمي كله بحثًا عن اأمثلة 
والتي نريدها نحن في جماعة  الرا�صدين  لما كان قائمًا من قبل بخالفة 
اهلل الآن، فقررنا بعد درا�سة وا�سعة للواقع القائم الموؤلم، اأن لي�ض هناك 

))9) الم�صدر نف�صه، �س)).

)96) الم�صدر نف�صه، �س6).



41المسبار

عبداهلل بن بجاد العتيبي 

مع  ال�صعودية  العربية  المملكة  وا�صتثنينا  ذلك،  عليها  ينطبق  واحدٌة  دولة 
تحّفظاٍت ومالحظاٍت يجب اأن ت�صتدركها المملكة وت�صححها«)97).

ا�ستراكات  قيمة  وهي  جنيه،  اآلف  اأربعة  النقود  »كانت  وت�سيف: 
مجموعٍة من الإخوان في ال�صودان وال�صعودية لم�صاعدة اأ�صر الم�صجونين«)98).

الأخت  »كانت  مجذوب:  قال  الغزالي  زينب  ودور  ن�ساط  وعن 
الفا�سلة في جولة دعوية لإلقاء الأحاديث الواعظة، في اأو�ساط المدر�سات 

والطالبات والجمعيات الن�صوية في هذه المملكة الإن�صانية«)99).

في  تغيير  يحدث  األ  على  »حري�صًا  كان  اأّنه  حّوى  �صعيد  ويذكر 
مخاطر  في  العرب  واأر�س  والمدينة  مكة  �صيجعل  التغيير  لأن  ال�صعودية 
بع�س  عليه  وبنيت  ال�صعودية،  في  الو�صع  حول  تحلياًل  كتبت  مجهولة، 
الإقتراحات وقد و�سل التحليل اإلى الملك في�سل رحمه اهلل، وكانت له اآثار 
هذه  وبع�س  المقترحات،  بع�س  مع  وتجاوب  لي،  نقل  كما  نف�صه  في  طيبٌة 

المقترحات اأ�سبحت الآن واقعًا في ال�سعودية«)00)).

وهناك من اأ�صار اإلى �صلٍة بين الوجود القوي لالإخوان الم�صلمين في 
الجامعات ال�صعودية وظهور قادٍة جدٍد لالإخوان، وهو »اأّن القدرة التعبوية 
الملك  جامعة  وتحديدًا  ال�صعودية،  الجامعات  في  الإخوانية  للجماعات 

)97) الم�صدر نف�صه، �س7).
)98) الم�صدر نف�صه، �س8))

)99) محمد المجذوب، م�صدر �صابق )/)))
)00)) �صعيد حّوى، هذه تجربتي هذه حياتي، �صعيد حّوى، دار عّمار، الطبعة الثانية 988) �س)9.
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قد  بريطانيا  وفي  �صابقًا)  والمعادن  )البترول  فهد  الملك  وجامعة  �صعود، 
�صاهمت م�صاهمة ملحوظًة، في ال�صتينات وال�صبعينات من القرن المن�صرم، 
ال�صابقين  المنظّمين  اأحد  وينقل عن  للحركة«))0)).  قادٍة جدٍد  اإطالق  في 
لحركة الإخوان الم�صلمين ق�صم البحرين قوله: »لقد تّم تنظيمي عن طريق 
الجامعات  في  ال�صبعينات  حقبة  في  منت�صرًة  كانت  التي  الحركة  خاليا 
ال�صعودية، لقد كّنا نخ�صع فيها لختبار في قدرات التحّمل.. كاأن يطلب مّنا 
الخروج في ليالي الريا�س الباردة بمالب�س داخليٍة.. اإل اأننا كثيرًا ما ندخل 
دورات فكرية مختلطة الجن�صيات من عرب ال�صام وم�صر من المقيمين في 
المملكة العربية ال�صعودية، اأو من اأ�صاتذة جامعاتها المح�صوبين على حركة 

الإخوان الم�صلمين من العرب الوافدين وقلٍة قليلٍة من ال�صعوديين«))0)).

تنظيم  في  الخليج  في  الم�صلمين  الإخوان  تنظيمات  دور  اأّن  اإل 
الإخوان الأم، مثلما �صبقت الإ�صارة اإلى مالحظة النفي�صي، ظل ي�صبه دور 
»تدّني  من  فالبرغم  فح�صب،  بالمال  الممّول  دور  يلعب  الحلوب،  البقرة 
موقعها مقارنًة بالجماعات العربية الأخرى كالم�صرية وال�صورية والأردنية 
التي ما زالت تحتكر المواقع القيادية في التنظيم وتمار�س فوقية معرفية 
في  تاأ�صي�صها  منذ  التي  الخليجية  فروعها  مع  تعاملها  في  واأيديولوجية 
الأربعينات حتى الآن، لم تبارح دور الممّول و)البقرة الحلوب( للتنظيمات 
الإ�صالمية العربية الأخرى في م�صر وبالد ال�صام والمغرب والجزائر«))0)).

يطرح بع�س المراقبين تق�صيماٍت لالإخوان الم�صلمين في ال�صعودية، 
))0)) باقر النّجار، الحركات الدينية في الخليج العربي، دار ال�صاقي، الطبعة الأولى 007) �س)).

))0)) الم�صدر ال�صابق، نف�س ال�صفحة.
))0)) الم�صدر نف�صه، �س 0)
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فالبع�س يق�صمهم فكريًا باعتبار بع�صهم بنائيين ن�صبًة للبّنا وقطبيين ن�صبة 
ل�سيد قطب، والبع�ض يطرح تق�سيمهم حركيًا لثالثة اأق�ساٍم كالآتي:

والمنطقة . ) والجنوب  الحجاز  في  منت�صرون  وهم  الحجاز:  اإخوان 
اأقوى  ويعّدون  المناطق.  بقية  في  به  باأ�س  ل  وجوٌد  ولهم  ال�صرقية. 
تنظيمات الإخوان في ال�صعودية، فهم الأكثر تنظيمًا وتاأثيرًا وانت�صارًا.

اأو القيادة العامة: وهي نخبة من الإخوان الم�صلمين . ) اإخوان الريا�س 
على  يقت�صر  ن�صاطهم  ويكاد  كبيران،  انت�صار  اأو  تاأثير  لهم  لي�س 

الم�صاركة في بع�س البيانات.

انت�صب . ) الذين  الزبير))0))،  اأهل  من  مجموعة  وهي  الزبير:  اإخوان 
بع�صهم لالإخوان في الزبير وبع�صهم لحق بالتنظيم اأثناء الجتماعات 
العائلية التي يعقدها اأهل الزبير كاآلية للتوا�سل الجتماعي بينهم في 
ال�صعودية. وهم في الغالبية م�صالمون وبعيدون عن ال�صخب مع بع�س 

ال�صتثناءات.

ونميل للتق�صيم الثاني بناء على متابعٍة طويلٍة لجماعة الإخوان في 
ال�صعودية وحواراٍت ونقا�صاٍت متعددة مع بع�س عنا�صر الإخوان ال�صابقين 
الأ�صماء  من  مجموعة  وثمة  بالمو�صوع.  والمهتمين  المراقبين  بع�س  ومع 
توّفر  لعدم  نذكرها  لم  ولكننا  الإخوانية،  الفروع  فرع من هذه  لكل  تن�صب 

الم�صادر التي يمكن العتماد عليها.
))0)) »اأهل الزبير« اأو »الزبارا« هم مجموعة من العوائل ال�صعودية هاجرت في ال�صابق لبلدة الزبير في جنوب 

العراق، ثم عادوا فيما بعد لبالدهم.



المسبار 44

اإلخوان المسلمون والسعودية الهجرة والعالقة

»من  الآتي:  الن�ّض  الإخوانية«  »المو�سوعة  موقع  في  نجد  اأننا  غير 
تنظيم  ن�ساط  بحثبداأ  ت�سفح،  اإلى:  الم�صلمياذهب  الإخوان  مو�صوعة 
الإخوان الم�صلمين في ال�صعودية ب�صكل وا�صح في فترة حكم الملك في�صل 
وقتها   .((97(  -  (96(( بين  الفترة  في  ال�صعودية  ملك  العزيز  عبد  بن 
الرئي�س  وقتئذ  يراأ�صها  كان  والتي  وم�صر  ال�صعودية  بين  العالقات  كانت 
الراحل جمال عبد النا�صر في اأق�صى توترها بين الدولتين ذات النظامين 
النا�صر،  عبد  الرئي�س  رحيل  وبعد  لحقا  جذريا.  المختلفين  ال�صيا�صيين 
عبد  بن  في�صل  والملك  ال�صادات  اأنور  الرئي�س  خلفه  بين  تقارب  وحدوث 

العزيز، �صعى في�صل لإحداث تقارب بين الإخوان وال�صادات. 

في  التعليمية  المناحي  على  الم�صلمين  لالإخوان  المنتمون  �صيطر 
الجامعات تحديدًا في عقدي ال�صبعينات والثمانينات، وكذلك على المنابر 

الإعالمية خا�صة في فترة حكم الملك في�صل في ال�صعودية«.

عدد  الدقة  وجه  على  يعرف  »ل  اأي�صًا:  نف�صه  الموقع  في  وجاء 
المنتمين لجماعة الخوان الم�صلمين في ال�صعودية، كما اأنه ليوجد لديهم 
�صبيل  على  و�صوريا  الأردن  في  كما  للجماعة«  العام  »المراقب  ماي�صمى 
بن عمر  علي  ال�صعودية:  في  الم�صلمين  الخوان  اأعالم حركة  من  المثال، 
بادحدح، عبد اهلل بن عقيل بن �سليمان العقيل،  �سلمان بن فهد بن عبد اهلل 

العودة))0))، فتحي الخولي، مناع بن خليل القطان«)06)).

))0)) اأرى في هذا النقل خلطًا، ف�صلمان العودة لي�س من الإخوان الم�صلمين، بل كان من ال�صرورية ثم انتحى 
بفكره عنها وانخرط في خٍط خا�ٍض به.

)06)) يبدو اأّن هذا الن�س منقول بحذافيره عن المو�صوعة العربية الحرة ويكيبيديا.
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وقد ورد في مذكرة اتهاٍم م�صريٍة حول »التنظيم الدولي لالإخوان 
الم�صلمين« والتي �صدرت في منت�صف عام 009) اإ�صارة  اإلى ا�صم الدكتور 
عو�س القرني كاأحد النا�صطين في التنظيم الدولي، وقالت عنه المذكرة 
الدكتور عو�س  بم�صوؤوليته  وي�صطلع  بال�صعودية،  التنظيم  »جناح  ه:  ن�صّ ما 
التنظيم من  الملك خالد، ويتخذ  ال�صريعة بجامعة  اأ�صتاذ  القرني،  محمد 
�صريٍة  لقاءاٍت  لعقد  و�صتارًا  لحركته  غطاًء  بالمملكة  المنت�صرة  المكتبات 

لتالفي الر�صد الأمني« 

المولد« ون�صبت  اأ�صمته »فرحان بن فريج  كما ذكرت المذكرة من 
وي�صم  المكرمة  مكة  بمنطقة  التنظيم  م�صوؤولية  يتوّلى  »الذي  هو  اأّنه  اإليه 

بع�س ال�صعوديين والم�صريين العاملين بالمملكة«)07)).

اأعلنت  العام الم�صري  النائب  اتهاٍم �صادرٍة عن  اأعادت لئحة  ثم 
اأبريل 0)0)م اتهام عو�س القرني بتهمٍة جديدٍة هي  في يوم الأربعاء )) 
تمويل التنظيم الدولي لالإخوان، وقد نفى القرني التهمة واعتبرها موؤامرًة 

�صهيونيًة)08)).

القرني وجعلته عائ�س  اأخطاأت لئحة التهام في ا�صم عو�س  وقد 
لالإخوان  بانتمائه  واعترف  التهام  هذا  من  عائ�س  تبراأ  وقد  القرني، 
الم�صلمين اأثناء درا�صته الجامعية وقال: »اأنا انتميت اإلى فكر الإخوان في 
الكلية يمكن في اأول الكلية ) �صنوات اأو ) �صنوات، وجل�صت مع الإخوان ) 

)07)) نقلت هذا التهام اأغلب وكالت الأنباء وكثيٌر من ال�صحف في حينه.
)08)) جريدة عكاظ ال�صعودية، 9) اأبريل 0)0)م
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�صنوات«)09)).

وعن التنظيم الدولي وا�صتخدامه الأرا�صي ال�صعودية يقول يو�صف 
القر�صاوي: »التنظيم الدولي لالإخوان الم�صلمين كان يعقد اجتماعاٍت في 

مكة المكرمة والمدينة المنّورة اأثناء موا�صم العمرة والحج«)0)))

السعودية واإلخوان: هل أنكروا الجميل؟!

اأق�سى  في  الم�سلمين  الإخوان  ال�سعودية  العربية  المملكة  اآوت  لقد 
في  الفر�صة  منحتهم  بل  بهذا  تكتف  ولم  لها،  وا  تعر�صّ التي  الظروف، 
الح�صول على الحياة الكريمة عبر الوظائف والمنا�صب التي اأتاحتها لهم، 
وا اليد التي مّدت لهم، ومن هذا  وترى ال�صعودية اأنهم اأنكروا الجميل وع�صّ
ت�صريٌح �صديد الأهمية لالأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ال�صعودي 
اأ�صل  الم�صلمين  الإخوان  »جماعة  فيه:  قال  الكويتية  ال�صيا�صة  ل�صحيفة 
البالء. كل م�صاكلنا واإفرازاتنا جاءت من جماعة الإخوان الم�صلمين، فهم 
الذين خلقوا هذه التيارات واأ�صاعوا هذه الأفكار« وي�صيف بمرارٍة »عندما 
فتحّملتهم،  ال�صعودية  اإلى  لجاأوا  الم�صانق  لهم  وعّلقت  الإخوان  ا�صطهد 
وحفظت محارمهم وجعلتهم اآمنين« وي�سيف »اأحد الإخوان البارزين اأقام 
0) �صنة عندنا، وتجّن�س بالجن�صية ال�صعودية، وعندما �صئل عن مثله الأعلى 
للكويت:  العراقي  الغزو  على  تعليقا  نايف  الأمير  ويكمل  البّنا«!  ح�صن  قال 
»جاءنا عبدالرحمن خليفة والغنو�صي والزنداني ف�صاألناهم هل تقبلون بغزو 

)09)) وذلك في حواٍر اأجراه مع قناة اإم بي �صي في برنامج نقطة تحّول، ون�صرته �صحيفة �صبق الإلكترونية على 
http://www.sabq.org/sabq/user/news?section=5&id=9662 :الرابط التالي

)0))) كما �صّرح في حواٍر له مع �صحيفة الم�صري اليوم ن�صر بتاريخ: )) �صبتمبر 008)
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دولة لدولة واقتالع �سعبها؟ فقالوا نحن اأتينا لال�ستماع واأخذ الآراء« وي�سيف 
»بعد و�صول الوفد الإ�صالمي اإلى العراق فاجاأنا ببياٍن يوؤيد الغزو«!)))))

�صّد  المواقف  هذه  بمثل  الإخوان  يقوم  اأن  م�صتغربًا  كان  ولئن 
ال�صعودية فاإن علي ع�صماوي يعتبرها �صلوكًا اإخوانيًا فهو يقول: »فهم –اأي 
حدث  اإذا  الزمن،  من  فترًة  معهم  وقف  من  كل  اإيذاء  يجيدون  الإخوان- 
والكثير من  والكويت  ال�صعودية وقطر  واختلف معهم مرًة، فقد �صاعدتهم 
وانقلبوا  وطعنوهم  اإليهم  اأ�صاءوا  اأن  اإل  منهم  كان  فما  العربية،  الدول 
اآوتهم واأح�سنت وفادتهم.. وكما قلنا  عليهم.. فعلوا كذلك مع الدول التي 
كان مدر�صو الإخوان في جميع هذه البلدان يجّندون ال�صباب وي�صحنونهم 
�صّد حّكامهم وبلدانهم حتى ينقلبوا عليهم وكلما وجدوا فر�صًة لالإنق�صا�س 

انتهزوها«)))))

التي  العربية  الدول  حّكام  جميع  راقبوا  »لقد  ع�صماوي:  وي�صيف 
عملوا بها وفتحت لهم اأبوابها، كما جمعوا عنهم معلومات؟! وكم ا�صتعملوا 
ومواقع  والح�صول على مزايا  لل�صيطرة  اأو  اأحيانًا  المعلومات �صّدهم  تلك 
في تلك الدول؟!.. لقد تعاونوا مع جميع الحّكام ما داموا يح�صلون على ما 

يريدون، ثم ما يلبثون اأن ينقلبوا عليهم حين تختلف الم�صالح«)))))

الداخلية،  وزير  نايف  الأمير  مع  اهلل  الجار  اأحمد  التحرير  رئي�ض  لقاء  الكويتية،  ال�سيا�سة  ))))) �سحيفة 
العدد:))))) بتاريخ: )) نوفمبر )00)

))))) التاريخ ال�صري لجماعة الإخون الم�صلمين، م�صدر �صابق، �س))
))))) الم�صدر نف�صه، �س79
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إحصائيات وأرقام

نحاول هنا تتبع الإخوان الذين و�صلوا لل�صعودية من خالل م�صدرين . )
مهمين هما:

الم�صت�صار . ) لموؤلفه  المعا�صرة  الإ�صالمية  والحركة  الدعوة  اأعالم  من 
عبداهلل عقيل �سليمان العقيل.

علماء ومفكرون عرفتهم لموؤلفه محمد المجذوب.. )

بع�س  وذكرت  اإليها  رجعت  التي  الم�صادر  بع�س  اإليهما،  اأ�صفت 
الأ�صماء المختلفة، وكان �صرطي في هذا الإح�صاء ذكر ال�صخ�صيات التي 
تجمع بين النتماء لالإخوان والتاأثير في ال�صعودية، اإما من خالل المكث فيها 
اأو التدري�س اأو تولي بع�س المنا�صب اأو بث برامج في الإذاعة اأو التلفزيون 
اأو العالقة ببع�س الم�صئولين اأو نحو هذا. ولم اأذكر من حّج اأو اعتمر من 

الإخوان اإل اإن كان قد مار�س الدعوة والتاأثير اأثناء زيارته لل�صعودية.

امل�ضدراال�ضمرقم
اجلزء 

وال�ضفحة

من اأعالم الدعوة واحلركة الإ�صالمية امل�ست�سار عبداهلل العقيل)
املعا�صرة

(

))امل�صدر ال�صابقعمر التلم�صاين)

))امل�صدر ال�صابقحممد الغزايل)

حممد عبداحلميد اأحمد )
)اأبواجلامعيني)

7)امل�صدر ال�صابق

)9امل�صدر ال�صابقحممد كمال الدين ال�صنانريي)
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امل�ضدراال�ضمرقم
اجلزء 

وال�ضفحة

)))امل�صدر ال�صابقاأحمد حممد جمال6

)7)امل�صدر ال�صابقعمر بهاء الدين الأمريي7

)0)امل�صدر ال�صابقحممد حممود ال�صّواف8

)))امل�صدر ال�صابق�صعيد رم�صان9

67)امل�صدر ال�صابقاأحمد حممد امللط0)

)0)امل�صدر ال�صابقعي�صى عبده اإبراهيم))

7))امل�صدر ال�صابقعبدالرحمن الدو�صري))

7))امل�صدر ال�صابق�صعيد حّوى))

)))امل�صدر ال�صابقعبداحلكيم عابدين))

7))امل�صدر ال�صابقم�صطفى ال�صباعي))

)67امل�صدر ال�صابقعبدالفّتاح اأبو غّدة6)

)69امل�صدر ال�صابقعبدالعزيز �صعد الربيعة7)

)70امل�صدر ال�صابقعبداهلل عّزام8)

)/))علماء ومفكرون عرفتهمال�صعيد ال�صربيني ال�صربا�صي9)

)/67امل�صدر ال�صابقعبدالرحمن الدو�صري0)

)/69)امل�صدر ال�صابقمعّو�س عو�س اإبراهيم))

)/7))امل�صدر ال�صابقيو�صف العظم))

)/7))امل�صدر ال�صابقحممد املبارك))

)/)))امل�صدر ال�صابقزينب الغزايل))

)/)))امل�صدر ال�صابق�صالح اأبو ا�صماعيل))

)/7))امل�صدر ال�صابقعمر التلم�صاين6)

)/)7)امل�صدر ال�صابقحممد قطب7)

)/)9)امل�صدر ال�صابقحممد حممود ال�صّواف8)

)/))امل�صدر ال�صابقاأحمد حممد جمال9)

)/)))امل�صدر ال�صابقعلي حممد جري�صة0)
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امل�ضدراال�ضمرقم
اجلزء 

وال�ضفحة

)/)6)امل�صدر ال�صابقحممد الغزايل))

)/7))امل�صدر ال�صابقمّناع القّطان))

ك�صف امل�صتور: اأفكاري التي اأحيا من منري الغ�صبان))
اأجلها.

الكتاب

احلركة الإ�صالمية روؤية م�صتقبلية، اأوراق ح�صن اله�صيبي))
يف النقد الذاتي، ورقة النفي�صي

(((

)))امل�صدر ال�صابقكمال ال�صنانريي))

9))امل�صدر ال�صابقعبداهلل �سليمان العقيل6)

اأيام من حياتيزينب الغزايل7)

7)امل�صدر ال�صابق�صعيد رم�صان8)

7)امل�صدر ال�صابقم�صطفى العامل9)

7)امل�صدر ال�صابقكامل ال�صريف0)

7)امل�صدر ال�صابقحممد الع�صماوي))

7)امل�صدر ال�صابقفتحي اخلويل))

0)امل�صدر ال�صابقعبدالفّتاح ا�صماعيل))

الكتابالتاريخ ال�صري جلماعة الإخوان امل�صلمنيعلي ع�صماوي))

6))امل�صدر ال�صابقزينب الغزايل))

9))امل�صدر ال�صابقحميي هالل6)

0))امل�صدر ال�صابق�صعيد رم�صان7)

)))امل�صدر ال�صابقمّناع القّطان8)

)))امل�صدر ال�صابقحممد حممود ال�صّواف9)

)))امل�صدر ال�صابقحممود اأبو ال�صعود0)

)))امل�صدر ال�صابقع�صام العّطار))

6))امل�صدر ال�صابقم�صطفى العامل))

6))امل�صدر ال�صابقاأ�صامة عاّلم))
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امل�ضدراال�ضمرقم
اجلزء 

وال�ضفحة

99)امل�صدر ال�صابقتاج ال�صّر حمجوب))

ـــعبا�س ال�صي�صيحكايات عن الإخوان))

8)امل�صدر ال�صابقحممد الأودن6)

6))امل�صدر ال�صابقحممد متويّل ال�صعراوي7)

6))امل�صدر ال�صابقيو�صف القر�صاوي8)

6))امل�صدر ال�صابقحممد الغزايل9)

6))امل�صدر ال�صابقحممد قطب60

6))امل�صدر ال�صابقعبدالفتاح اأبو غدة)6

6))امل�صدر ال�صابقمعروف الدواليبي)6

6))امل�صدر ال�صابقعلي الطنطاوي)6

6))امل�صدر ال�صابقكامل ال�صريف)6

6))امل�صدر ال�صابقيو�صف العظم)6

6))امل�صدر ال�صابقعبداملجيد الزنداين66

6))امل�صدر ال�صابقح�صن الرتابي67

6))امل�صدر ال�صابقعبد رب الر�صول �صّياف68

8)خطابات ح�صن البّنا ال�صاب اإلى اأبيهعبدالرحمن البّنا69
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خاتمة

تظل الأ�صئلة مفتوحًة، هل كان مجيء الإخوان الم�صلمين لل�صعودية 
اأنهم جاءوا لإعادة بناء  اأم  بغر�س اللجوء من الظلم الذي نالوه فح�صب؟ 
تنظيمهم الأم؟ ولن�صر تنظيماٍت مواليٍة لهم داخل ال�صعودية؟ وفي كّل قطٍر 
نزلوا فيه؟ وهل كان لهم هدٌف اآخر هو تعزيز قّوتهم ونفوذهم في العالم؟

في  ا�صتخدامهم  الدول  من  عدٍد  بمحاولة  وعٍي  على  كانوا  هل  ثّم 
�صرب التيارات القومية والي�صارية فا�صتغلوا ذلك الو�صع لب�صط �صيطرتهم 
ونفوذهم على الموؤ�ص�صات وعقول الأجيال وتوفير م�صادر الدخل للجماعة؟

تبقى هذه الأ�صئلة واأمثالها مفتوحًة واإن كان البحث والتنقيب كفيٌل 
بانتقاء الإجابات ال�صادقة والمو�صوعية.

اأخيرًا، لم تزل البحوث حول جماعة الإخوان الم�صلمين في حاجٍة 
بالتناق�صات  مليء  الجماعة  فتاريخ  �س،  والتخ�صّ التعّمق  من  لمزيٍد 
والديني  ال�صيا�صي  منها  م�صتوى  من  اأكثر  على  والتنّقالت،  والتقّلبات 
المراجع  بطون  في  يزل  ولم  وغيرها،  والحركي  والفكري  والجتماعي 
الكثيرة والمتعددة منهٌل لمن اأراد ت�صليط ال�صوء على ق�صيٍة مهملٍة اأو توّجٍه 

محّدٍد اأو تاريٍخ مغفل.
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) كاتب �صعودي. (

اإلخوان المسلمون 
 في اإلمارات 

التمدد واالنحسار 

منصور النقيدان

في ال�ضاد�ض ع�ضر من مايو 0)0)، اأذاعت قناة 
»احلوار« حلقة من برنامج »اأبعاد خليجية« وكان مو�ضوعها 

)دع��وة االإ���ض��الح يف االإم���ارات، م��اذا ت��ري��د؟(. ا�ضت�ضافت 

يف  امل�ضلمني  االإخ���وان  جماعة  ق��ي��ادات  من  اثنني  احللقة 

االإمارات، وكانت هي املرة االأوىل التي تقرر فيها اجلماعة 

الظهور على االإعالم املرئي ل�ضرح اأفكارها، وتو�ضيح حقيقة 

انتمائها الفكري وال�ضيا�ضي والعقدي.
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الداخلية  لمنا�صطها  وتقلي�س  اإعالمي  لح�صار  الجماعة  تتعر�س 
في  الإ�صالحية  باإجراءاتها  الإماراتية  الحكومة  قامت  منذ  والخارجية 
نيابة  اأ�صدرت  )تموز) 009)  يوليو  ال�صابع ع�صر من  وفي   .((( عام )99) 
اأمن الدولة العليا في م�صر قائمة باأ�صماء �صتة وثالثين متهمًا في ما �صّمي 
اأعمال، ذكرت  ثالثة رجال  القائمة  و�صملت  لالإخوان«،  الدولي  بـ«التنظيم 
الالئحة اأنهم من الإخوان الم�صلمين الإماراتيين، واتهمتهم بالقيام بتهريب 
اأموال اإلى داخل م�صر، واأ�صار التهام اإلى اأنه قد �صبق واأُلقَي القب�س عليهم 
في يناير 009) في مطار الإ�صكندرية وبحوزتهم اأموال تمت م�صادرتها))). 

يغري هذا التهام من قبل المحكمة الم�صرية باإثارة ق�صة الإخوان 
ف�صاًل  الإمارات،  في  م�صلمين  اإخوان  وجود  ومعرفة حقيقة  الإمارات،  في 

عن قيامهم باأن�صطة خارج الدولة.

الخارجية  الأن�صطة  جميع  دت  جمَّ قد  التحادية  الحكومة  كانت 
اإدارتها،  مجل�س  حل  بقرار  اأتبعتها   ،(99( العام  في  الإ�صالح  لجمعية 
واإ�صناد الإ�صراف على فروع الموؤ�ص�صة اإلى وزارة ال�صوؤون الجتماعية. اأنهى 
اإن�صاء  القرار ف�صول ق�صة ا�صتمرت لما يقارب واحدًا وع�صرين عامًا من 
الجتماعي)  والتوجيه  الإ�صالح  لـ)جمعية  الإماراتيين  الم�صلمين  الإخوان 
بدبي وفروعها، وهو تحول تاريخي ترجعه قيادات بارزة في الجماعة اليوم 

))) برنامج اأبعاد خليجية.قناة الحوار 6) مايو 0)0). تقديم خلف �صقر.وا�صت�صافت الحلقة د.اأحمد بن �صالح 
الحمادي، وحمد الرقيط، والرقيط من الموؤ�ص�صين للجماعة. بالإمكان م�صاهدة الحلقة على هذا الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=qr5NSU-Aj4c&feature=related
))) جريدة ال�صرق الأو�صط 8) يوليو009)، والجزيرة نت.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DE3D60E2-6FC3-44A4-8988-03FDEB3D38A5.
htm
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بعد  بها،  تقدمت  قد  الم�صرية  الحكومة  كانت  الجماعة،  �صد  �صكوى  اإلى 
زيارة للرئي�س الم�صري ح�صني مبارك اإلى الإمارات في العام نف�صه، وبعد 
اأفرادًا متورطين بعمليات  اأن  اأن ك�صفت تحقيقات اأجهزة الأمن الم�صري 
تلقوا تبرعات مالية عبر لجنة  اإرهابية من جماعة الجهاد الم�صرية، قد 

الإغاثة والأن�صطة الخارجية لجمعية الإ�صالح الإماراتية.

يذكر محمد بن علي المن�صوري ع�صو مجل�س اإدارة جمعية الإ�صالح 
في راأ�س الخيمة، وهو من قيادات الإخوان الم�صلمين في الإمارات اأن قرار 
نهيان رئي�ض  اآل  �سلطان  ال�سيخ زايد بن  اأمر  بعد  الإماراتية جاء  الحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة )ت) نوفمبر )00))، بت�صكيل لجنة اأمنية 
للتحقيق في �صحة التهامات الم�صرية في العام )99)، وبعد �صتة �صهور 
متورطين  اأ�صخا�س  اإلى  الجمعية  من  اأموال  ت�صرب  بتاأكيد  التقرير  �صدر 
بحل مجل�س  رئا�صي  قرار  تبعه  الم�صرية،  الأرا�صي  ق�صايا عنف على  في 
الجتماعية،  ال�صوؤون  وزارة  اإلى  عليها  الإ�صراف  واأ�صند  الجمعية،  اإدارة 
للتما�س  ا�صتجابت  دبي  لكن حكومة  الخارجية،  الجمعية  اأن�صطة  وتجميد 
قدمته الجماعة بت�صكيل لجنة اأخرى اأ�صدرت تقريرها في العام نف�صه يبّرئ 

الجمعية من التورط في دعم اأي اأن�سطة خارجية غير م�سروعة ))).

ال�سيا�سية  للعلوم  ال�سابق  الأ�ستاذ  النفي�سي،  الدكتور عبد اهلل  كان 

))) محمد المن�صوري. لقاء خا�س اأجراه الباحث معه في ) مايو 009) في منزله براأ�س الخيمة. والمن�صوري 
حا�صل على دكتوراه في القانون الدولي العام، وهو الرئي�س ال�صابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين.وخطيب واإمام 
اإلى لقاء  الإ�صارة لحقًا  راأ�س الخيمة.و�صتكون  الإ�صالح في  م�صجد، وقد تولى منا�صب قيادية متعددة في جمعية 

الباحث بالمن�صوري بـ)لقاء)لكثرة تكرارها.
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بجامعة الكويت، قد ن�صر مقاًل في يناير 007) ))) دعا فيه الإخوان الم�صلمين 
نهاية  قطر  في  نظراوؤهم  فعله  بما  يًا  تاأ�صِّ تنظيمهم،  حل  اإلى  الخليج  في 
اأنه  999). وذكر النفي�صي، وهو �صاحب تجربة �صابقة مع اإخوان الكويت، 
اعتمد في ما ذكره من معلومات على ما اأف�صى به اإليه اأحد القيادات ال�صابة 
الخا�صة  بالطبيعة  القطرية، وبرر دعوته تلك  الم�صلمين  الإخوان  لجماعة 
لالأنظمة ال�صيا�صية الخليجية، التي تتوج�س من اأي تنظيم، وبما يعاني منه 
التنظيم الأم نف�صه في م�صر من انق�صام داخلي، وجمود وتجميد للطاقات، 
مو�صيًا في الوقت نف�صه بتحويل الجماعة اإلى تيار متعدد الأطياف، تجمعه 
اأهداف واحدة من دون اأي تن�صيق حزبي، موؤكدًا اأن هذا �صيكون م�صدر قوة 

للجماعة بدًل من بقائها تنظيمًا اأو تحويلها اإلى حزب �صيا�صي))). 

مرَّ  مخ�صرم  �صخ�س  من  بالهتمام  جديرة  تلك،  النفي�صي  دعوة 
الثوار  مع  التعاطف  من  عديدة،  بتجارب  الما�صية  عامًا  الأربعين  خالل 
الثمانينات،  بداية  الم�صلمين في  بالإخوان  تاأثره  اإلى  الي�صاريين في ظفار 
احتلت  التي  العتيبي،  جهيمان  وجماعة  المحت�صبة  ال�صلفية  من  وقربه 
الم�صجد الحرام في 979)، ثم خالفه مع الإخوان منت�صف الثمانينات اإلى 

تعاطفه مع القاعدة منذ نهاية الت�صعينات وحتى اليوم)6).

المقال موجود  007)؛ عدد 7)،  يناير  المنار الجديد  الإ�سالمية في قطر، مجلة  النفي�سي. الحالة  ))) عبداهلل 
على هذا الرابط:

http://www.almanaraljadeed.com/show.asp?newid=31783&pageid=18
))) الم�صدر ال�صابق

)6) علي العميم، عبداهلل النفي�سي الرجل..الفكرة التقلبات، مجلة المجلة )عدد 86))حتى 89))، اأعداد اأكتوبر 
الإ�سالمية.دار  والممانعة  العميم.العلمانية  علي  اأي�سًا  انظر  ال�سيا�سي  الإ�سالم  في  النفي�سي  اآراء  وحول   )(00(

ال�ساقي. ط) 999) �س )).
جهيمان  النقيدان،  من�صور  انظر:   (979 نوفمبر  في  الحرم  محتلي  قائد  العتيبي  بجيهمان  النفي�صي  عالقة  وعن 

العتيبي  نهاية اأ�صطورة، جريدة الوقت البحرينية 6 مار�س 007).
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ا�صت�صهد النفي�صي بالواقع الذي يعاني  منه الإخوان الم�صلمون في 
القطريين  الإخوان  اأن  مبينًا  عمان،  و�صلطنة  المتحدة  العربية  الإمارات 
لفكرها،  �صارمة  ومراجعة  درا�صة  بعد  الجماعة،  حل  قرار  تبّنوا  الذين 
ن�صحوا الإماراتيين اأكثر من مرة اأن يتخلوا عن فكرة التنظيم، لأن تبعات 

ذلك ُتعتبر خطيرة وثقيلة.

من  البارزة  الأ�صماء  بع�س  قبل  من  ترحيبًا  الدعوة  هذه  لقيت 
الإ�صالميين، من خارج الجماعة اأو المن�صقين عليها، وقوبلت با�صتنكار من 
وتو�صطت  بال�صمت،  ثالثة  بينما لذت جماعة  الإخوان،  ممثلي  بع�س  قبل 
فئة رابعة ف�صجعت على حل فروع الجماعة في الخليج، وعلى الإبقاء على 
محمد  ال�صابق،  الم�صلمين  الإخوان  مر�صد  واأما  م�صر،  في  الأم  التنظيم 
مهدي عاكف، فقد اعتبر �صمود الإخوان الم�صلمين، في وجه ال�صغوطات 
القائم  الجماعة  تنظيم  وجود  اإلى  فيه  الف�صل  يعود  والدولية،  المحلية 
ال�صمت  الإمارات  اإخوان  اختار  بينما  والموؤ�ص�صات)7).  ال�صورى  مبداأ  على 

والترقب، وعدم اإبداء اأي موقف معلن �صلبًا اأو اإيجابًا.

)7) مهدي عاكف.حوار مع راديو البي بي �صي العربية ؛0) مار�س 007) على هذا الرابط:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/talking_point/newsid_6370000/6370217.stm

�صلطان.مراجعات  جمال  انظر  مواقفهم.  اختالف  على  الإ�صالميين  بين  كثيرًا  جدًل  النفي�صي  مقالة  اأثارت  وقد 
الإخوان المنتظرة.جريدة الم�صريون 0) فبراير 007)، ومحمد العبدة.الجماعات الإ�صالمية انف�صلت عن جماعة 
الأمة واأغرقتها في الحزبية. الإ�صالم اليوم. ) مايو 007)، رفيق حبيب، الإخوان والتنظيم، جريدة الم�صريون 6) 
http:// .فبراير 007)، ع�صام تليمة.الحركة الإ�صالمية روؤية نقدية، ن�صر في موقع مر�صد الظاهرة الإ�صالمية

 www.islamismscope.com/index.php?do=art&id=276
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البدايات

وهو  ال�صابق،  الدولي  القانون  اأ�صتاذ  الركن  محمد  الدكتور  يرجع 
من الأ�صماء البارزة من الإخوان الإماراتيين، فكرة اإن�صاء جمعية الإ�صالح 
م�صر  في  الم�صلمين  الإخوان  بتجارب  تاأثرهم  اإلى  الجتماعي،  والتوجيه 
من  ال�صتينات  اأواخر  في  الإماراتيين  الطلبة  بع�س  عودة  بعد  والكويت)8)؛ 
درا�صتهم في م�صر والكويت، يحدوهم اأمل اإن�صاء جماعة تمار�س اأن�صطتها 
ال�صباب  لت�صتقطب  البالد،  في  التربوية  ومحا�صنها  موؤ�ص�صاتها  وتن�صىء 
اأفكار الجماعة، وتهيئهم ليكونوا كوادر موؤثرة في المجتمع الإماراتي  اإلى 
الوليد)9)، وقد نجحت الجماعة في جهودها وا�صتطاعت عبر ك�صب تعاطف 
اإحدى  تن�صىء  اأن  الدين  وعلماء  والوجهاء  الأعمال  نخبة من رجال  ودعم 
اأبوية  الوليدة رعاية  الإمارات. تلقت الجمعية  الأهلية في  اأقدم الجمعيات 
وم�صاهمة رمزية من اإخوان الكويت، حيث �صاهمت جمعية الإ�صالح الكويتية 
الإمارات  فرعي  بين  الع�صوي  الترابط  هذا  ا�صتمر  مقرها،.وقد  بتاأثيث 
والكويت، عبر اللقاءات والزيارات واإقامة المخيمات ال�صيفية في الكويت، 

وتنظيم الرحالت )0)).

وفي عام )97) تقدمت مجموعة من رجال الأعمال والوجهاء و�صيوخ 

)8) محمد الركن لقاء اأجراه الباحث معه بدبي في 9) اأبريل، 7 مايو 009). انظر اأي�صا: محمد علي المن�صوري، 
اأ�صتاذ �صابق بجامعة الإمارات  دعوة الإ�صالح في الإمارات )00)، �س))- ))، بدون ا�صم نا�صر. ومحمد الركن 

حا�صل على دكتوراه في القانون الدولي العام. وهو كاتب وموؤلف وع�صو في جمعية الحقوقيين الإماراتيين.
)9) محمد الركن، م�صدر �صابق. وذكر اأن ال�صيخ عجيل الن�صمي ح�صر الفتتاح ممثاًل لجمعية الإ�صالح الكويتية.
)0)) محمد الركن.م�صدر �صابق. ومحمد المن�صوري.دعوة الإ�صالح في الإمارات، �س ))..اأي�صًا را�صد اأحمد 
الجميري. لقاء اأجراه معه الباحث دبي دبي في )) اأبريل 009). والجميري كان من كوادر الجماعة ال�صغار الذين  
�صاركوا في اأن�صطتها منذ  �صنوات مراهقته عام 996) حتى انف�صاله عنها في ال�صنة الأولى من درا�صته الجامعية 

في )00).
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الدين والدعاة  -ومنهم الإخوان القدامى مثل �صلطان بن كايد القا�صمي، 
ومحمد بن عبداهلل العجالن))))، وعبد الرحمن البكر وحمد ح�صن رقيط 
هذه  تقدمت  المهيري-  حارب  اهلل  عبد  و�سعيد  الدقي،  وح�سن  علي،  اآل 
المجموعة بطلب اإلى ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 

حاكم دبي باإ�صهار الجمعية.

تولى ال�سيخ محمد بن خليفة اآل مكتوم من�سب اأول رئي�ض لمجل�ض اإدارة 
الجمعية)))). وتبرع ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم باإن�ساء المقر الرئي�سي 
بدبي، تاله اإن�صاء فرعين للجمعية في اإمارتي راأ�س الخيمة والفجيرة، وقد 
تبرع ال�سيخ را�سد اآل مكتوم اأي�سًا بتكاليف اإن�سائهما، ويقال اإن رئي�ض الدولة 
الراحل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان تبرع باأر�ض لإن�ساء فرع للجمعية في 

اأبوظبي نهاية ال�صبعينات، ولكن قرار  اإن�صاء الفرع ُجّمد لحقًا)))).

ولم  الإخوان،  وجه  في  الباب  اأغلقت  فقد  ال�صارقة  اإمارة  اأما 
غلبة  اإلى  ال�صارقة  تمنُّع  المن�صوري  ويعيد  للجمعية،  فرع  بافتتاح  ت�صمح 
في  المحافظة  الإمارة  في  الثقافة  مفا�صل  على  والعروبي  القومي  المزاج 
ال�صبعينات، متاأثرة باأجواء الخ�صومة التاريخية بين النا�صريين والإخوان 
لم  الثمانينات)))). وفي عجمان  نهاية  ا�صتمرت حتى  التي  الفترة  تلك  في 
الإر�صاد  لجنة  بتبعية  الإخوان  واكتفى  لها،  فرعًا  الإ�صالح  جمعية  توؤ�ص�س 

)))) محمد بن عبداهلل العجالن من مواليد بريدة و�سط ال�سعودية، كان مدير المعهد الديني في راأ�ض الخيمة 
التابع لجامعة الإمام محمد بن �صعود الإ�صالمية، وان�صم اإلى الإخوان الم�صلمين مبكرًا و�صارك في تاأ�صي�س جمعية 

الإ�صالح الإماراتية، واأ�صبح مدير فرع الجمعية في راأ�س الخيمة قبل عام 987).محمد المن�صوري، لقاء.
)))) محمد الركن، م�صدر �صابق.

)))) محمد المن�صوري، لقاء.
)))) محمد المن�صوري.لقاء. 
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والتوجيه الجتماعي لهم، وبقيت تعمل حتى اليوم تحت هذا الم�صّمى)))).

نشوة التمدد 

على  تاأ�صي�صها  منذ  الجتماعي،  والتوجيه  الإ�صالح  جمعية  عملت 
وا�صتحوذ  التعليم،  موؤ�ص�صات  وا�صتهداف  والنا�صئة  الطالب  ا�صتقطاب 
بداية  ومع  ال�صيفية،  والمراكز  الك�صفية  الطالبية  الأن�صطة  على  اأتباعها 
عقد الثمانينات �صيطرت الجماعة على قطاع التعليم العام  واإدارة المناهج 
الإخوان  اأ�صبح  العام 988)  وفي  والتعليم)6))،  التربية  وزارة  في  والتاأليف 
الم�صلمون هم ال�صوت الأوحد والأقوى في موؤ�ص�صات الدولة التعليمية وفي 

جامعة الإمارات.

الإ�صالح  جمعية  بداأت   ،(978 عام  »الإ�صالح«،  مجلة  تاأ�صي�س  مع 
الأخرى، وقد دخلت  التيارات  الفكريين من  بالعمل على �صرب خ�صومها 
الجماعة في �صراع منذ بداية تاأ�صي�س الجمعية مع القوميين والي�صاريين، 
وكّتابها  المجلة  هاجمت  ال�صبعينات،  نهاية  الإ�صالح  مجلة  �صدور  وبعد 
مرة  من  اأكثر  وكتبت  والي�صاريين،  القوميين  من  التقليديين  خ�صومها 
والتعليم.  الثقافة  في  وتاأثيرهم  الدولة  مفا�صل  في  ال�صيوعيين  تغلغل  عن 
في  �صياأتي  -كما  الحكومة  م�صوؤولي  بع�س  اإ�صالم  في  بالت�صكيك  وقامت 
جواز  حول  فتاوى  المجلة  ون�صرت  الإ�صالح-  مجلة  مقالت  ا�صتعرا�س 

)))) تولى اإدارة جمعية الإر�ساد بعجمان خالد بن عبداهلل ال�سيبة، وهو اليوم نائب رئي�ض مجل�ض اإدارة جمعية 
الإ�صالح في راأ�س الخيمة.

الدكتور  ال�صيخ  مع  و�صريح  خا�س  )لقاء  اأي�صا   .(7 �س  الإمارات.  في  الإ�صالح  المن�صوري.دعوة  )6)) محمد 
�صلطان بن كايد القا�صمي، موقع مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم7) دي�صمبر )00)).
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كانت  الطلبة  اتحاد  وفي  الحكومية.  للمنا�صب  الم�صوؤولين  بع�س  تولي 
ال�صدامات لتتوقف بينهم وبين من و�صفوهم بذوي التوجه الي�صاري)7))، 
بالحفاظ  واأتباعها،  للجماعة  نقية   �صورة  اإظهار  على  المجلة  عملت  كما 
على قيم المجتمع والتحذير من الغزو الثقافي، الذي �صيتمثل في نظرهم 
اإ�صالحات الحكومة في مجال التعليم والمناهج، وفي و�صائل الإعالم  في 
وبرامج التليفزيون المحلي، وقد ان�صغلت المجلة بالتحذير من  القائمين 
على ال�صحف المحلية من كّتاب ومحّررين ومن اأهدافهم ال�صرية بال�صعي 

اإلى الحرب على الإ�صالم واإف�صاد �صباب الأمة.

التوغل

تمكن الإخوان الم�صلمون في الإمارات من الم�صاركة بوزير واحد، 
اهلل  عبد  �سعيد  تعيين  جرى  حيث   ،(97( العام  حكومي   ت�صكيل  اأول  في 
لالإ�صكان  وزيرًا  الإ�صالح،  لجمعية  الموؤ�ص�صين  الإخوان  من  وهو  �صلمان، 
بتر�سيح من نائب رئي�ض الدولة ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم، وفي عام 
977)  اأ�صبح محمد عبد الرحمن البكر وزيرًا للعدل وال�صوؤون الإ�صالمية 
والأوقاف، بتر�صيح من ال�صيخ را�صد بن �صعيد اأي�صًا، والبكر هو ثاني وزير 
من جمعية الإ�صالح يتولى وزارة حكومية، وفي الت�صكيل الحكومي الثالث 
في يوليو 979) تولى �صلمان وزارة التربية والتعليم ومن�صب رئي�س جامعة 

العربية في مدار�صنا والإ�صالم، مجلة الإ�صالح عدد ))  ربيع الأول  القومية  )7)) انظر: �صالح الدين مو�صى، 
00))هـ.. اإنهم يطم�صون الفكر الأ�صيل، مجلة الإ�صالح عدد 6)) �صبتمبر 989) �س 6). اعترف ولم ي�صرح، مجلة 
الإ�صالح، عدد ))) مايو 988) �س 0). وقد ن�صرت المجلة مقاًل ذكر اأن اأحد اأع�صاء لجنة اإعداد المناهج  في وزارة 
التربية  متهم بال�صيوعية عدد ))) مار�س 988). وهذا ال�صراع بين جمعية لإ�صالح وفرقائهم اأكده كل من محمد 

الركن ومحمد المن�صوري في لقاء الباحث بهما.
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يوليو  في  الالحق  الوزاري  الت�صكيل  ومع  ب�صنتين،  تاأ�صي�صها  بعد  الإمارات 
د للوزيرين)8)). )98) لم يجدَّ

وقد �صرح النائب ال�صابق لرئي�س جمعية الإ�صالح في راأ�س الخيمة 
محمد المن�سوري الآثار التي ترتبت على تولي �سعيد �سلمان من�سب الوزارة؛ 
م�صيرًا اإلى اأن الإخوان الم�صلمين في الإمارات بدوؤوا كحركة اإ�صالمية بخو�س 
العمل ال�صيا�صي في وقت مبكر، »حيث تمكنت الجماعة من اإي�صال اأحد اأبناء 
للحركة  الأقوياء  الموؤيدين  اأحد  وتولى  الإ�صكان،  وزير  اإلى من�صب  الحركة 
وزارة التربية، وقام هو والم�صوؤولون في الوزارة -وكان اأكثرهم من اأع�صاء 
والتوا�صل  الإ�صالمي  والكتاب  ن�صر الحجاب  بالعمل على  الإ�صالح-  جمعية 
مع رئي�ض الدولة ومحاورته ب�ساأن الختالط في الجامعات، و�سدر قرار يمنع 

الختالط في الجامعات وهو م�ستمر اإلى اليوم«)9)).

عمران  اهلل  عبد  بعد  والتعليم  التربية  وزارة  �سلمان  �سعيد  تولى 
تريم، وقد كان من منظور الإخوان خ�صمًا فكريًا لهم، ويذكر المن�صوري 

اأن حملتهم �صد تريم  قد �صاهمت في اإبعاده من الوزارة )0)).

بعد العام 977) هيمن الإخوان الم�صلمون على اإدارة المناهج في 

)8)) حوار مدونة حراك  مع د. محمد المن�صوري 6) دي�صمبر 008).
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZIlsB1YR-wEJ:mohasisi.
maktoobblog.com/1534650/
وقد كان الحوار جريئًا كا�صفًا بع�س ما اأجرته الجماعة من لقاءات خا�صة مع م�صوؤولين من الحكومة حول الجماعة، 

وقد اأكد المن�صوري في ر�صالة للباحث �صحة ماجاء في حديثه لحراك.
)9)) م�صدر �صابق. 

لمجلة  وكان    .(979-7-( حتى   (97(-((-(( منذ  والتعليم   التربية  وزير  تريم  عمران  عبداهلل  )0)) تولى 
الإ�صالح مواقف مناوئة لقرارات عمران اأثناء فترة وزارته )المن�صوري، لقاء).
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الإ�صالح  جمعية  لفرع  الحالي  -الرئي�س  وتولى  والتعليم،  التربية  وزارة 
براأ�س الخيمة- ال�صيخ �صلطان بن كايد القا�صمي اإدارة المناهج في الدولة 
اأقيل فيها �صعيد �صلمان  التي  ال�صنة  ل�صبع �صنوات حتى نهاية )98)، وهي 
ال�صيطرة على  الم�صلمون من  الإخوان  تمكن  الفترة  من من�صبه، في هذه 
لجنة المناهج، عبر اإ�صدار 0)) مقررًا درا�صيًا اعتبرها الإخوان اأحد اأكبر 

اإنجازاتهم)))).

الإمارات،  التي كان فيها �صعيد �صلمان رئي�صًا لجامعة  الفترة  وفي 
تاأ�ص�س اتحاد الطلبة الإماراتيين في جامعة العين العام )98) )))). اإل اأن 
اهتمام اإخوان الإمارات بقطاع الطلبة كان قد بداأ منذ فترة مبكرة تعود اإلى 
968)، وهي ال�صنة التي يوؤكد فيها المن�صوري اأن دعوة الإخوان راأت فيها 
النور))))، وبحكم المزايا التنظيمية لطلبة الإخوان في الجامعة، فقد اكت�صح 
اأع�صاء جمعية الإ�صالح نتائج انتخابات اللجان الطالبية عام 977)، وقد 
تاأ�ص�صت اللجان في ال�صنة الأولى من تاأ�صي�س جامعة الإمارات، وبعد اإن�صاء 
كان   .((((  (99( عام  حتى  النتخابات  على  الإخوان  هيمن  الطلبة  اتحاد 
ال�صراع فيه �صر�صًا بين الإخوان والطالب من ذوي التوجه الي�صاري، ولكن 
النتائج كانت دائمًا ل�صالح الإخوان))))، ول يزال اأتباع الإخوان حتى اليوم 
ي�صكلون القوة ال�صاربة في اتحاد الطالب، رغم تجميد الكثير من اأن�صطته 
)))) لقاء خا�س و�صريح مع ال�صيخ الدكتور �صلطان  بن كايد القا�صمي، مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم؛7) 

دي�صمبر )00):
http://www.emasc.com/content.asp?contentid=43

)))) موقع التحاد الوطني لطلبة الإمارات:
http://ensu.info/site/?page_id=2
)))) المن�صوري.حوار مع موقع حراك.

)))) محمد الركن.م�صدر �صابق.
)))) م�صدر �صابق، ومحمد المن�صوري، لقاء.



المسبار 66

اإلخوان المسلمون في اإلمارات التمدد واالنحسار  

في ال�صنوات الأخيرة.

ومرا�صلتهم  الإمارات  �صيوخ  اإلى  والإبراق  »الإ�صالح«،  مجلة  عبر 
تتوافق مع  ل  قرارات  الإخوان �صد  التحاد، وقف  لحكام  الزيارات  ووفود 
توجهاتهم الفكرية وفي ) مار�س 979) قام مجل�س اإدارة جمعية الإ�صالح 
لحكام  الأعلى  المجل�س  اجتماع  بمنا�صبة  التحاد  اإلى حكام  ر�صالة  بكتابة 
ال�صالحين  تولية  اإلى  يدعونهم  وفيه  الأعلى،  المجل�س  اأع�صاء  البالد 
اأموال  اإنفاق  اإلى  ويدعونهم  والمف�صدين،  الف�صاد  من  البالد  وتنظيف 
البترول في �سبيل اهلل وفي طاعته. و�ستكون اأموال البترول ووجوه اإنفاقها 
اأحد الموا�صيع الأثيرة لمجلة الإ�صالح)6))، و�صعوا اإلى اإنفاذ قرارات اأخرى 

تدفع نحو تاأييد توجهاتهم الحزبية والفكرية.

بعد تولي عبد اهلل عمران وزارة التربية �سعت الجماعة اإلى اإف�سال 
�صد  ووقفت  البتدائية)7))،  الأولى  المراحل  في  الإنجليزية  اللغة  تدري�س 
قرار توحيد لبا�س طالب التعليم العام)8))، كما وقفت �صد ح�ص�س تعليم 
ح�صور  عدم  على  اأمورهن  واأولياء  الطالبات  وحّر�صت  المو�صيقى)9))، 
هذه  اإيقاف  من  النهاية  في  وتمكنوا   ،((0( والمو�صيقى  الرق�س  ح�ص�س 
في  واأقامت  الال�صّفية،  الأن�صطة  في  الطالبات  بها  تقوم  التي  الح�ص�س، 

)6)) محمد المن�صوري، دعوة الإ�صالح في الإمارات، �س7). اأي�صًا المن�صوري، لقاء.
. وقد ن�صرت المجلة في العدد 8) �س )) �صعبان 00)) هج/يونيو 980) ق�صيدة لمحمد الأمين ال�صيخ يقول فيها: 
»اأيثرى بنو �صهيون من مال نفطكم... وتثرى به البي�صاء في الغرب وال�صقرا.. ويحيا بنو الإ�صالم في كل موطن.. 

يعانون مر الجوع والجهل والفقرا«.
)7)) مجلة الإ�صالح عدد 0))؛ اأكتوبر 988)

)8)) عدد 9 ؛99)) هج/مار�س 979)
)9)) عدد )) ؛ربيع الثاني 99))/ مار�س 979). �س ))

)0)) �س 9 العدد 6)) ؛�صبتمبر 989)
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كما  الفكري،  والغزو  التغريب  خطر  حول  وندوات  محا�صرات  المدار�س 
المدار�س  في  مهرجانات  بعقد  وال�صباب  »الأخوات«  من  مجموعات  قامت 

لجمع التبرعات للمجاهدين الأفغان ودعم النتفا�صة الفل�صطينية.

تمكنت الجماعة من ال�صتحواذ على الأن�صطة المدر�صية عبر الأخوات 
اإليها)))).  في مدار�س البنات، والجمعيات الطالبية، واإق�صاء من ل ينتمي 
وكان لالأخوات تاأثير كبير على المعلمات والطالبات في الإمارات ال�صمالية 
 ، والتوجيه  الإر�صاد  جمعية  مقر  حيث  الخ�صو�س،  وجه  على  عجمان  وفي 
ومع تولي اأحمد حميد الطاير مهام وزارة التربية بالوكالة منذ 987) بداأت 
مجلة »الإ�صالح« حملة �صد قرار الطاير بنقل )) موظفًا في اإدارة المناهج 
اإلى وظائف اأخرى))))، وقد ن�صرت جريدة الخليج في تلك الفترة خبرًا عن 
اأن خطيب جمعة في راأ�س الخيمة، قام بتكفير وزير التربية والتعليم، وكان 
المق�صود بخطيب الجمعة هو محمد المن�صوري، وح�صب رواية المن�صوري 
كان  وقد  المنبر،  وا�صتغالل  بتكفيره  واتهمه  ووبخه  الوزير،  ا�صتدعاه  فقد 
المن�صوري حينها مدير مدر�صة في راأ�س الخيمة، وموظفًا في وزارة التربية))))، 
كما قاموا في 988)-989)بحملة �صارية �صد قرار م�صروع التعليم الأ�صا�صي 
لطالب جامعة الإمارات، وهي درو�س تقوية للطالب في مادتي الريا�صيات 

والإنجليزي واللغة العربية قبل التحاقهم بالجامعة.

)))) المن�صوري.دعوة الإ�صالح في الإمارات، �س 8).
اأكتوبر 988)).اأي�صًا مقابالت  الإ�صالح عدد 0))  التعليم)مجلة  النظر في م�صروع قانون  تاأجيل  )))) مطلوب 
المعلمين على �صاحة التطوير والتحديث)عدد ))) مار�س 98)) وفيه يت�صاءل المقال عن الأ�ص�س التي بني عليها 

ا�صتبعاد بع�س الموجهين عن �صاحة المقابالت. )المن�صوري.لقاء).
)))) المن�صوري.لقاء
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اإن�صاء ف�صول التعليم الأ�صا�صي يعني ف�صل ال�صيا�صة التعليمية  كان 
في التعليم العام، الذي هيمن الإخوان الم�صلمون عليه �صنوات طويلة، لهذا 
وبين  العام،  التعليم  مدار�س  في  للم�صروع  منظمة  ت�صويه  بحمالت  بدوؤوا 
طالب جامعة الإمارات، فقامت كوادرهم بتوزيع  ن�صرات مجهولة الم�صدر 
وخطب ومحا�صرات، تتحدث عن الخطط الرامية اإلى اإف�صاد اأخالق وعقائد 
الطالب والطالبات عبر التعليم الأ�صا�صي، الذي يقوده الطاير وفريق من 
المتغربين الذين ي�صعون اإلى انحالل البالد وتدجين العباد. �صور الإخوان 
التعليم  ف�صول  الأمور  ولأولياء  للطالب  الم�صلمات،  والأخوات  الم�صلمون 
بتعليم  الأجنبيات  المعلمات  فيها  تقوم  رذيلة،  اأوكار  اأنها  على  الأ�صا�صي 
الفتيات الرق�س والتمرد على الأخالق وتقاليد المجتمع. من اأ�صهر خطب 
الكا�صيت  التي انت�صرت في عام 989) كا�سيت »ماآ�سي التعليم الأ�سا�سي«، 
اليوم ع�صو  وهو   ، ال�صويدي  اأحمد �صقر  وهو  العربية  اللغة  لأحد مدر�صي 

جائزة دبي الدولية للقراآن الكريم. 

يعتبر محمد الركن ما حدث في تلك الفترة عدم ن�صج من الجماعة 
مقارنة بحال اأبناء الجماعة اليوم. فهو يرى اأن معظم الإخوان الم�صلمين 
ي�صعون اإلى ابتعاث اأبنائهم للدرا�صة في الخارج وهم اأنف�صهم يتعلمون اللغة 
الإنجليزية ويتحدثون بها، ويرى المن�صوري اأن الجماعة اليوم قد ن�صجت 

كثيرًا قيا�صًا بما كان عليه الحال في الثمانينات واأوائل الت�صعينات.))))

اأع�صاء  قاده  الذي  التمرد  وا�صتمرار  ذروته،  الت�صعيد  بلوغ  ومع 
التي  الحكومة،  اإ�صالحات  �صد  التعليم  موؤ�ص�صات  في  الإ�صالح  جمعية 

)))) محمد الركن.م�صدر �صابق.ومحمد المن�صوري.لقاء.
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ا�صتمرت في اإبعاد الإخوان عن لجنة التاأليف والمناهج في الوزارة، عقدت 
واتُِّخَذ  التهدئة،  فيه  قررت  اجتماعًا   (989 منت�صف  في  الإخوان  قيادات 
قرار بالإجماع على اأن يكون اأ�صلوب الرفق واللين هو النهج المتبع))))، ولكن 
الوقت كان متاأخرًا لتدارك ماح�صل وترميم ال�صرخ ، فقد تنبهت الحكومة 

اإلى خطورة ما يمكن اأن يقوم به هذا التنظيم.

جاءت اأولى ال�صربات بتوقف مجلة »الإ�صالح« عن ال�صدور مدة �صتة 
وبعد  اأبريل)ني�صان) 989)،  الأول) 988) حتى  اأكتوبر)ت�صرين  منذ  �صهور 
عودتها لل�صدور مرة اأخرى بقيت المجلة على خطها ولكن بوتيرة اأكثر هدوءًا.

في الفترة مابين 989) حتى )99) اأ�صبحت معظم الق�صايا، التي 
وخطر  الأخالقية،  و�صوابطها  ال�صياحة  تر�صيد  هي  المجلة،  اإليها  تتطرق 
و�صائل  لبرامج  انتقاد  مع  الإماراتية)6))،  والهوية  الثقافة  على  الأجانب 
التعليم  ملف  اإلى  واأخرى،  فينة  بين  ما  والعودة،  المحلية)7))  الإعالم 
ولجنة مراجعة المناهج، حيث دعا رئي�س تحرير المجلة اإلى تو�صيع دائرة 

الم�صاركين في اللجنة الوطنية)8)).

الإ�صالح،  جمعية  اإدارة  مجل�س  بحل  الحكومة  قامت   (99( العام 
اإلى  اإ�صافة  الخيمة  وراأ�س  والفجيرة  دبي  في  الجمعية،  فروع   وتعر�صت 

)))) محمد المن�صوري، لقاء.
)6)) محمد رحمة العامري.اإجراءات طيبة ولكنها ناق�صة. عدد ))). 9) نوفمبر)99).

)7)) مريم عبداهلل، الإعالم وفقدان الهوية،عدد ))) تاريخ 9 دي�صمبر )99). ترافق لك مع �صدور بيان اتحاد 
طلبة الإمارات، الذي دعا المجل�س الوطني اإلى تحديد �صيا�صة اإعالمية وا�صحة المعالم لالتحاد، عدد ))) دي�صمبر 

.(99(
)8)) محمد رحمة العامري.م�صتقبل الأجيال ومهمة اللجنة العتيدة.عدد ))) ؛6) نوفمبر )99).
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والخارجية،  الداخلية  اأن�صطتها  لتقلي�س  عجمان،  في  الإر�صاد  جمعية 
الجتماعية،  ال�صوؤون  وزارة  اإلى  عليها  الإ�صراف  باإ�صناد  الحكومة  وقامت 
ماعدا فرع راأ�س الخيمة الذي لم يزل حتى اليوم يحظى با�صتقاللية تحت 

حماية وتعاطف حاكمها ال�صيخ �صقر القا�صمي.

الصدام

منذ اأن قام الإخوان الم�صلمون بتاأ�صي�س جمعية الإ�صالح عام )97)، 
اإدارتها بانتخابات داخلية م�صتقلة ، وبعد  والجمعية تختار اأع�صاء مجل�س 
واحد وع�صرين عامًا هيمنت الحكومة على مفا�صل الجمعية، وانعك�س ذلك 
على �صيا�صة تحرير المجلة، التي كانت الل�صان الناطق للجماعة، وقد كتب 
حمد الرقيط، وهو من قيادات الجماعة، مقاًل في نوفمبر 008) بمنا�صبة 
مرور )) عامًا على تاأ�صي�س الجمعية، ذكر فيه اأنه لم تتح الفر�صة للحوار 
الإ�صراف  اإ�صناد  واعتبر  الم�صوؤولين،  مع  الحكومة  قرار  حول  والمراجعة 
اإلى وزارة ال�صوؤون الجتماعية تدخاًل في �صوؤون الجمعية باإبعاد اأ�صحابها 
اأن ذلك ت�سبب بهبوط  اإلى  ال�صرعيين عن قيادتها)9))، وي�سير المن�سوري 
الثمانينات  عقد  طوال  الحال  عليه  كان  لما  خالفًا  المجلة،  توزيع  اأرقام 
اأزهى ع�صورها حيث كانت تحظى بقّراء ومتابعين  واأوائل الت�صعينات في 

من �صتى اأنحاء العالم العربي)0)). 

.http://manaraat.net/play.php?catsmktba=5947 :(008 9)) حمد الرقيط.8نوفمبر(
)0)) يذكر الركن اأن اأرقام التوزيع قبل عام )99) كانت ت�صل اإلى خم�صين األف ن�صخة، وقد كانت الإ�صالح في 
عهدها الزاهر تناف�س مجلة »المجتمع« الكويتية على ال�صاحة الإ�صالمية الخليجية، ت�صدر مجلة »المجتمع« من ِقبل 

جمعية الإ�صالح الكويتية. 
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التربية  وزارة  داخل  وا�صعة  نقل  عملية  بداأت   (00( عام  ومنذ 
والتعليم، لأكثر من مئة و�صبعين من الإخوان الم�صلمين وتحويلهم اإلى دوائر 
حكومية اأخرى، كان منهم )8 موظفًا، ان�صغلت و�صائل اإعالم محلية وغيرها 

بالحديث عنهم. 

يرى الم�صوؤولون الإماراتيون اأن ذلك جاء �صمن روؤية ا�صتراتيجية، 
الكبيرة  التحولت  مع  تتما�صى  العام،  التعليم  في  كبرى  نقلة  اإلى  تهدف 
القت�صادية والثقافية التي تمر بها البالد منذ اأواخر الت�صعينات من القرن 
لحل مجل�س  التالية ))99)-)00))  الت�صع  ال�صنوات  كانت  وقد  الما�صي، 
النف�ض،  و�سبط  الناعمة  وال�سغوط  ال�سامت،  بالتوتر  م�سوبة  الجمعية 
ال�صخ�صيات  لبع�س  الحكام  بع�س  حماية  اأن  كما  المتبادلة.  والر�صائل 
الإخوانية، واعتبار الع�صيرة والوجاهة النابعة من تقاليد المجتمع الإماراتي، 
كانت تفعل فعلها، وهي تقاليد كانت تمثل جوهر التوافق والن�صجام الذي 

�صمن دوام التحاد وتما�صكه منذ قيامه.

في  كبير  دور  الخيمة  راأ�س  حاكم  القا�صمي  �صقر  لل�صيخ  كان 
ال�صتقالل الن�صبي الذي يتمتع به فرع جمعية الإ�صالح في اإمارته، خالفًا 
لباقي الفروع. يراأ�س جمعية الإ�صالح في راأ�س الخيمة ال�صيخ �صلطان بن 
كايد القا�صمي مدير جامعة التحاد، ويعتبر الإخوان الإماراتيون هذا الفرع 

هو الممثل الوحيد لهم، خالفًا لباقي الفروع، وله موقع على الإنترنت.

والإخوان  الخيمة  راأ�س  حاكم  بين  الخا�صة  العالقة  هذه  ت�صببت 
اأبوظبي عام 996) بعد �صدور مذكرة  وحمايته لهم، في توتر العالقة مع 
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من  اإقالته  ورف�صه  لالأخير  �صقر  ال�صيخ  ودعم  المن�صوري،  بحق  توقيف 
الركن  لمحمد  ت�صريح  وفي  الخيمة)))).  براأ�س  الجمعية  فرع  في  من�صبه 
ا�صتقالل فرع  اإلى  اإ�صارة  يوليو 006)  AFP في )  الفرن�صية  الأنباء  لوكالة 
راأ�س الخيمة عن باقي الفروع. وفي لقاء خا�س مع د. �صلطان كايد القا�صمي 
ن�صره مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم في 6) دي�صمبر )00)، اأ�صار اإلى  
بين جمعية  امتدت ثالثين عاما  الثقة والحترام  وجود عالقة خا�صة من 

الإ�صالح وحاكم راأ�س الخيمة )))).

بالحكومة  الإخوان  عالقة  من  جديد  ف�صل  بداأ   (00( العام  وفي 
واأجهزة اأمنها، كما �صياأتي �صرحه لحقًا، بداأت بعقد لقاءات متكررة  بين 
ثالث قيادات من الجماعة وبين نائب ولي عهد اأبو ظبي ال�صيخ محمد بن 
زايد في العا�صمة اأبو ظبي، اأف�صت بعد �صهور اإلى رف�س قيادات الجماعة 
العمل  واإمكانية  التنمية  م�سيرة  في  النخراط  اإلى  لهم  الحكومة  دعوة 
الدعوي، اأ�صوة بنظرائهم من العاملين في مجال الدعوة والإر�صاد الديني 

في الدولة، �صريطة حل التنظيم)))).

العالقات  لتلك  بك�صر  ت�صميته  يمكن  ما  حدث   (006 العام  ومنذ 
فعل  ردة  كانت  المعلمين،  ع�صرات  باإبعاد  وتيرتها  ت�صاعدت  والو�صائج، 
)اأبناء الإ�صالح) بردود فعل غير تقليدية، تمثلت في تجمعات احتجاجية 
وم�صاركات في القنوات الف�صائية، ولقاءات �صحفية ومقالت على الإنترنت 

)))) محمد المن�صوري، لقاء.
)))) لقاء خا�س مع ال�صيخ الدكتور �صلطان بن كايد القا�صمي. مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم.6)دي�صمبر.)00)

http://emasc.com/content.asp?ContentId=43
)))) محمد المن�صوري. لقاء.
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تتحدث عن اأ�صباب الإبعاد.)))) 

توؤكد بع�س الم�صادر اأن الحكومة التحادية كانت قد عر�صت ثالثة 
باإجراءاتها  بداأت  منذ  التعليم،  موظفي  من  الجماعة  كوادر  على  خيارات 

الإ�صالحية داخل موؤ�ص�صة التعليم، وهي:

اإعادة تاأهيلهم واإبقاوؤهم في وظائفهم التعليمية، بعد اإعالن تخليهم . )
فكر  بناء  في  والم�صاهمة  المر�صد،  بيعة  من  والتبروؤ  الجماعة،  عن 
اإ�صالمي اإ�صالحي معتدل ومت�صامح وبعيد عن الأحزاب والتنظيمات، 
الذي  الالزم  الدعم  بكل  الحكومة  وتتكفل  الجماعة.  لأفكار  وم�صاد 

لون. يحتاجه المحوَّ

التخلي عن الجماعة تنظيميًا، واحتفاظ كل �صخ�س باأفكاره الخا�صة، . )

انتماء  اإلى  العربية،  قناة  على  اإ�صاءات،  برنامج  في  ح�صن  حنيف  ال�صابق  والتعليم  التربية  وزير  )))) اأ�صار 
المدر�صين المبعدين اإلى تنظيمات  ت�صكل خطرًا على عقول الطالب )اإ�صاءات 9) يناير 007):

.http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/18/30861.html
اأي�سًا مهنا الحبيل..الإمارات واأبناوؤها الإ�سالميون.اأما اآن لهذا الخريف اأن ين�سرم، �سحيفة ال�سرق القطرية  9) 
اأغ�صط�س 006)، وعارف اليديوي، ر�صالة اإلى اإخواننا في اأجهزة الأمن. مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم؛ 8) 

دي�صمبر )00):
http://www.emasc.com/content.asp?ContentId=79

وفي مقال اآخر للبديوي اأي�سًا يدعو مجل�ض جمعية الإ�سالح الحالي اإلى اإعالن توبته من اإيقاف مد العمل الإ�سالمي 
ويطالب باإرجاع الحق اإلى اأهله على هذا الرابط:

http://www.emasc.com/content.asp?contentid=1812
بالإمكان م�صاهدة هذا الرابط على يوتيوب لتجمع )8 من المبعدين من جمعية الإ�صالح عن وزارة التربية والتعليم:

http://www.youtube.com/watch?v=jm4h6DQwiRQ&feature=related
ومداخلة لأحمد را�صد النعيمي على قناة الحرة، وهو من �صمن الموظفين المبعدين:

http://www.youtube.com/watch?v=wYcb88lVIKY&feature=related
ومحمد المن�صوري، اإ�صالميو التربية اإلى اأين، مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم 9) اأغ�صط�س 007).

http://www.emasc.com/content.asp?contentid=5570
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داخل  اإبقاوؤه  يتم  وهنا  اإليها،  الدعوة  اأو  بترويجها  يقوم  األ  ب�سرط 
موؤ�ص�صات التعليم ولكن بعيدًا عن التدري�س والتوا�صل مع الطالب.

توفير فر�صة وظيفية خارج الموؤ�ص�صة التعليمية لكل من اختار البقاء . )
على انتمائه الحزبي راف�صا عر�س الحكومة. كما تقوم الحكومة اأي�صا 

باإحالة من قاربت فترته على النتهاء الى التقاعد.

والفجيرة  دبي  في  الثالثة  -بفروعها  الإ�صالح  جمعية  تزال  ما 
وراأ�س الخيمة، اإ�صافة اإلى جمعية الإر�صاد بعجمان- قائمة بمنا�صطها في 
اأن  كما  الكريم،  القراآن  وم�سابقات  والمحا�سرات  العلمية  الدورات  اإقامة 
الإخوان  اأن  اإل  الأ�صواق،  اأعدادها في  وتباع  ُتطبع  تزل  لم  الإ�صالح  مجلة 
ن�صر  وقد  الإعالمي،  ومنبرهم  موؤ�ص�صتهم  خ�صروا  اأنهم  يرون  الإماراتيين 
موقع«الإمارات للدرا�صات والإعالم«، -وهو مملوك لمحمد المن�صوري نائب 
رئي�س مجل�س اإدارة جمعية الإ�صالح براأ�س الخيمة- مقاًل يدعو فيه اأع�صاء 
مجل�س الإدارة في دبي لإعالن توبتهم، واإعادة الحق اإلى اأهله، واأن مجل�س 

اإدارة الجمعية المعّين في فرع دبي يمار�س دورًا اأمنيًا ولي�س دعويًا،)))).

الجماعة  ل�صان  عامًا  ع�صر  ثمانية  طوال  الإ�صالح  مجلة  كانت 
والمعّبر عن اأفكارها، وكان انتزاعها منهم موؤ�صرًا لنح�صار تاأثيرهم العلني 

على ال�صاحة الإماراتية وتقلي�س منا�صطهم وتقييد حركتهم. 

)))) عارف اليديوي.لماذا جمعية الإ�صالح؟.مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم.8مايو006)
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البيعة واإلرهاب

طوال عقد الثمانينات، من القرن الما�صي، اهتمت جمعية الإ�صالح 
ومجلتها بالق�صية الأفغانية والمجاهدين، وفي الن�صف الثاني من عام 987) 
المتجول«)6))  »ال�صفير  لالإغاثة  الإ�صالمية  اللجنة  الإ�صالح   اأن�صاأت جمعية 
ترافقت مع ولدة النتفا�صة الفل�صطينية، التي كانت مجلة »الإ�صالح« توليها 
اهتمامًا كبيرًا في كل عدد، وتفرد لها م�صاحة كبيرة من الأخبار والتقارير، 
وفي العام )99) وجهت الحكومة الم�صرية اتهامات للجمعية بدعم اأ�صخا�س 

متورطين بعمليات اإرهابية على الأرا�صي الم�صرية كما تقدم.

اإحدى  اأتباعها،  على  الجماعة  تاأخذها  التي  الولء،  بيعة  تعتبر 
الحكومة  وبين  الجماعة  بين  كبيرًا  خالفًا  �صببت  التي   الم�صائل  اأكبر 
البحث  من  طويلة  �صنوات  اأخذت  التي  الق�صايا  من  وهي  الإماراتية)7))، 
والدرا�صة لدى اأع�صاء الجماعة)8)). وفي العام )00) وجهت اأجهزة الأمن 
الإماراتية اتهامها اإلى الجماعة بت�صكيل تنظيم �صري ع�صكري، على غرار 
التنظيم ال�صري الذي اأن�صاأه �صيد قطب في الخم�صينات الميالدية)9))، ولكن 
معبرين  الما�صية،  ال�صنوات  طوال  التهامات  تلك  نفوا  الجماعة  م�صوؤولي 
الدعوية  ال�صاحة  على  والو�صطية  العتدال  رموز  هم  باأنهم  اأنف�صهم  عن 
الإماراتية. يذكر المن�صوري وقائع حول قيام الجماعة بالتحاور مع بع�س 
ال�صباب الإماراتيين الذين كانوا يفكرون بالتخطيط لالعتداء على القن�صلية 

)6)) محمد المن�صوري، دعوة الإ�صالح في الإمارات، �س )).
)7)) محمد المن�صوري، لقاء. ورا�صد اأحمد الجميري، لقاء بدبي )) اأبريل.

)8)) محمد المن�صوري.م�صدر �صابق. محمد الركن.م�صدر �صابق.
)9)) المن�صوري، م�صدر �صابق.
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الأمريكية في دبي عام 990)؛ واإقناعهم بالتراجع عن مخططهم، ويذكر 
ميوًل  يحملون  كانوا  ال�صباب  من  مجموعة  بمنا�صحة  قيامه  المن�صوري 
جهادية ويفكرون بالن�صمام اإلى القاعدة، واأن تلك الجل�صات الطويلة التي 

عقدها مع ال�صباب قد اأثمرت نتائج اإيجابية في �صالح الوطن)0)).

زادت مخاوف الحكومة الإماراتية بعد حادثة ر�صالة تهديد، كانت 
�صتوجه اإلى ال�صفارة الأمريكية في اأبوظبي. حيث اإنه بعد اأحداث الحادي 
الجهاد  عن  حما�صية  كلمة  باإلقاء  اأحدهم  قام  �صبتمبر)00)،  من  ع�صر 
الإر�صاد  في جمعية  الجماعة  اأع�صاء  بين  الخليج  في  الأمريكية  والقواعد 
اإلى  تهديد  ر�صالة  اإر�صال  على  الح�صور  بت�صجيع  خطبته  وختم  بعجمان، 
ال�صفارة الأمريكية)))). ا�صتمرت مع�صكرات الإخوان ال�صيفية حتى ما بعد 
بقيادة  الكويت  اإلى  برحلة  الجمعية  �صباب  قام   (000 العام  وفي   ،(996
حمد الرقيط، وهو من قيادات الجماعة، وبح�صور اأحد رموز الإخوان في 
اللتزام  على  اللقاء  هذا  في  التاأكيد  وتم  اليا�صين،  جا�صم  وهو  الكويت، 
بتعاليم موؤ�ص�س الجماعة المر�صد ح�صن البنا، والوفاء لخط جماعة الإخوان 

وال�صعي اإلى اإقامة الخالفة)))).

الإخوان  قيادات  من  –وهو  الدقي  ح�صن  عقد   (00( العام  وفي 
الم�صلمين في الإمارات- لقاءًا �صهيرًا بكوادر الجماعة ال�صغار من طالب 
من  طلب  حيث  ال�صارقة،  باإمارة  الذيد  في  مزرعته  في  الإمارات  جامعة 

)0)) م�صدر�صابق، وعن روؤية الجماعة اإلى نف�صها انظر: المن�صوري، دعوة الإ�صالح في الإمارات، �س 8).
)))) را�صد اأحمدالجميري، م�صدر �صابق.

اإلى  تنتمي  الإ�صالح  اأن  جمعية  فيها  اأعرف  التي  الأولى  المرة  اإنها  را�صد  �صابق.ويقول  )))) الجميري.م�صدر 
تنظيم الإخوان الم�صلمين.
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اأعداء  �صد  الجهاد  اإلى  دعاهم  ثم  المحمولة،  هواتفهم  اإغالق  الجميع 
الإ�صالم)))). وقد قامت قيادة الجماعة بمحاولة ثنيه عن توجهاته الجديدة 
ميوله  وظهور   (00( عام  الإ�صالمي«  الم�صروع  »مالمح  كتابه  �صدور  بعد 
الدقي  اأ�صر  الجماعة.   على  الأمنية  التبعات  من  خوفا  وذلك  الجهادية، 
على اأفكاره، وبعد اجتماع بين قيادات الجماعة تناق�صوا فيه حوله، �صدرت 

مذكرة داخلية بنتائج النقا�س حيث �صدر قرار باإبعاده وعزله.))))

اأع�صائها  اإلزام  على  الجماعة  اإ�صرار  الحكومة  مخاوف  من  زاد 
  ، باأخذ البيعة، والبيعة  �صرعًا تعني الولء لمن منحه الع�صو ثمرة فوؤاده))))
التي  بالبيعة  وتقارنها  البيعة  �صاأن  تهّون من  الإخوانية  القيادات  اأن  ورغم 
يوؤديها المريد ال�صوفي ل�صيخ الطريقة)6))، اإل اأن اإ�صرار الجماعة على ذلك 
ل�صخ�س  بيعته  يعطي  من  اأن  الحكومة  اعتبرت  والريبة.  لل�صك  باعثًا  كان 
باإعطاء  اإماراتي  قام مواطن  فاإذا  التام،  يمنحه ولءه  الحقيقة  ما هو في 
الحركي  انتمائه  من  يجعل  مزدوجًا،  ولءًا  يحمل  فهو  حركي  لقائد  بيعته 
مال  وهذا  الأحوال،  اأح�صن  في  بلده  و�صيوخ  ووطنه  لأر�صه  لولئه  م�صاويًا 
يمكن القبول به. وزاد الأمر �صوءًا حول مايمكن اأن يكون قد اأعطاه الإخوان 
الإماراتيون من بيعة ولء لقيادات اإخوانية في التنظيم الأم خارج البالد، 
وينفي محمد الركن اأن يكون اأحد من اأع�صاء جمعية الإ�صالح، قد اأعطى 
يومًا بيعته لمر�صد الإخوان الم�صلمين في م�صر اأو غيره من اأتباع التنظيم 

)))) م�صدر �صابق.
الإ�صالمي« على  الم�صروع  الدقي »مالمح  كتاب  بالإمكان ت�صفح  مايو 009)،   7 بدبي  لقاء  الركن،  )))) محمد 

هذا الرابط:
http://www.malamehbook.com/

)))) وهي مفهوم �صرعي ديني تناوله الفقهاء بالبحث في اأحكام الإمارة والبيعة والطاعة.
)6)) محمد الركن، م�صدر �صابق.
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الدولي، وي�صرح ذلك باأن المجتمع الإماراتي معتدٌّ بعروبته وبانتمائه القبلي 
انتمائهم  مع  الإماراتيون،  الإخوان  يمنح  اأن  يعقل  فال  البدوية،  وعاداته 

الفكري للجماعة، ولءهم اأو بيعتهم لعربي اأو عجمي خارج الحدود )7)). 

من  بارزة  اأ�صماء  ت�صت�صيف  الإ�صالح  جمعية  كانت  عقدين  طوال 
والم�صاركة  المحا�صرات  لإلقاء  الإمارات؛  خارج  من  الم�صلمين  الإخوان 
الجماعة  اأع�صاء  كان  الثمانينات  وفي  الجمعية،  مقر  في  الندوات  في 
العاملون في قطاع التعليم يقومون بتنظيم محا�صرات لرموز الجماعة من 
ترافق  وقد  والبنات،  الأولد  مدار�س  في  وغيرهم  وال�صوريين  الم�صريين 
حل مجل�س جمعية الإ�صالح عام )99) مع اإبعاد الحكومة الإماراتية لبع�س 
المنعم  عبد  هو  اأ�صهرهم  وكان  الإمارات،  دولة  من  العرب  الإخوان  رموز 
العزي، المعروف بمحمد اأحمد الرا�صد، و�صاحب الموؤلفات الحركية مثل 
اأوائل  في  الإمارات  اإلى  انتقل  وقد  العين«.  و«ر�صائل  و«المنطلق«  »الم�صار« 
الثمانينات من القرن الما�صي بعد فترة ق�صيرة ق�صاها في العمل بمجلة 
دبي  في  الأوقاف  وزارة  في  م�صت�صارًا  العزي  عمل  الكويتية.  »المجتمع« 
اأحيانًا لإلقاء  وربطته بجمعية الإ�صالح عالقة وثيقة، كان فيها ي�صت�صاف 
محا�صرات والم�صاركة في اأن�صطة الجمعية. ويوؤكد محمد الركن اأن العزي 
ولكنه  الع�صرة،  بالجمهور وخ�صن  وقليل الحتكاك  نف�صه  كان منطويًا على 

كان ي�صارك اأحيانًا في الدرو�س والمحا�صرات في جمعية الإ�صالح)8)).

الإ�صالح  واجهت جمعية  الما�صي  القرن  الت�صعينات من  نهاية  في 

)7)) محمد الركن.م�صدر �صابق.
)8)) محمد الركن.لقاء.
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اتهامًا باأن من يدير فرع راأ�س الخيمة في الخفاء هو عبد الحميد الأحدب، 
وهو من الإخوان ال�صوريين، وقد اأقام �صنوات في راأ�س الخيمة يعقد درو�صه 

في م�صجد الجمعية)9)).

زاد من غمو�س الأمر وت�صاعف الريبة عند الحكومة، عدم و�صوح 
تفا�صيل  عن  ُي�صاألون  حينما  الإماراتيون،  الإخوان  يقدمها  التي  الإجابات 
ولمن  تقديمها،  الع�صو  على  يجب  ومتى  بها،  توؤّدى  التي  والطريقة  البيعة 
تعطى البيعة و�صيغتها. ويوؤكد محمد الركن اأنها بيعة عامة تت�صمن الولء 
اأن الجماعة قررت  يوؤكد  المن�صط والمكره، وهو  للدعوة، وبذل الجهد في 
الجماعة  اأن  يوؤكد  المن�صوري  ولكن  بها،  الأع�صاء  اإلزام  منذ )00) عدم 
اأوقفت اأخذ البيعة من اأع�صائها منذ )00). ويذكر را�صد الجميري اأنه منذ 
اأواخر عام )00) بداأ بالمتناع عن ح�صور اجتماعات الجماعة واعتذر في 
النهاية للم�صرف الذي يتبع له، مو�صحًا له اأنه �صوف يعمل للدعوة والإ�صالم 
الدعوة  باأن  ذّكره  الم�صرف  ولكن  التنظيم،  في  ع�صوًا  يكون  اأن  دون  من 
اأن  من  تخاف  اأنت  »ربما  له:  وقال  به،  التزم  فيما  الم�صي  وعليه  التزام، 

تقوم باأداء البيعة؟« )60). 

كثرة  مع   ،(00( العام  وفي  التفكير،  من  �صنتين  الإخوان  اأخذ 
التهامات وت�صرر كثير من كوادر الجماعة ب�صبب ولئهم وب�صبب بيعتهم، 
في  العاملين  من  اأي  ا�صتقطاب  عدم  بالإجماع  الجماعة  قيادات  اأقرت 
بالجي�س،  للعمل  التحق  ع�صو  اأي  مع  التوا�صل  وعدم   ، الع�صكري   القطاع 

)9)) محمد المن�صوري، لقاء.
)60) محمد الركن.لقاء بدبي. ورا�صد الجميري. م�صدر �صابق.
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والأمر الثاني هو اإيقاف اأخذ البيعة من الأع�صاء عمومًا ب�صكل نهائي))6). 

ترافقت تلك الإجراءات مع احتمالت النفراج في و�صع الجماعة 
في ذلك العام والتي بداأت ب�صل�صلة لقاءات في �صهر اأغ�صط�س جمعت ثالثة 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ محمد  اأبو ظبي  عهد  ولي  بنائب  الإ�سالح  قياديي  من 
م�صيرة  في  لدمجهم  الحكومة  ا�صتعداد  واأبدى  بهم  رحب  والذي  نهيان، 
ماقررت  اإذا  خبراتهم،  من  وال�صتفادة  الحكومة  وموؤ�ص�صات  التنمية 

الجماعة حل تنظيمها.

اأبو ظبي وعودًا من زعماء الجماعة بالتفكير  تلقى نائب ولي عهد 
جديًا بحل الجماعة، ويذكر المن�صوري اأنه تلقى ات�صاًل من ولي عهد راأ�س 
التالي  اليوم  �صبيحة  القا�صمي،   �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  الحالي،  الخيمة 
محمد  ال�صيخ  انطباعات  اإليه  ينقل  زايد،  بن  محمد  بال�صيخ  لجتماعهم 
الجيدة. وقد و�صف المن�صوري تلك اللقاءات باأنها كانت ربيعًا لن يتكرر. 
وقد ذكر المن�صوري في لقاء مع مدّونة »حراك« اأن قيادات الإخوان التقوا 
بال�صيخ محمد بن زايد في 7) اأغ�صط�س )00)، واأعقبها لقاءان في ال�صهور 
اإلى  الجماعة  عادت  بحيث  مثمرًا  راأيه-  –ح�صب  الحوار  وكان  الالحقة، 
العمل العلني في �صبتمبر من ذلك العام، ولكن الأمور �صاءت بعد ذلك، مما 
ا�صطر الجماعة اإلى العمل ال�صري مرة اأخرى، م�صيرًا اإلى ا�صتفادتهم من 

الحكم الفيدرالي الذي يترك لكل اإمارة الحرية في تطبيق قوانينها))6).

))6) محمد المن�صوري.م�صدر �صابق. 
))6) محمد المن�صوري. لقاء. اأي�صًا حوار للمن�صوري مع موقع حراك:

http://mohasisi.maktoobblog.com/1534650
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بعد �صهور قليلة من تلك الجتماعات، عاد �صلطان بن كايد القا�صمي 
اإلى مجل�س ال�صيخ محمد بن زايد وفي يده بيان موقع من زعماء الجماعة 
يو�صح اأن الجماعة تمتلك �صعبية كبيرة وقبوًل في المجتمع الإماراتي، ولها 
امتدادات في الداخل والخارج، واأن الجماعة هي الجهة المنظمة القادرة 
بدا  وتاأثيرها.  نفوذها  من  تقل�س  اأن  �صلطة  لأي  وليمكن  التاأثير،  على 
حينها اأن تلك الفر�صة التاريخية التي رف�صها الإخوان لن تتكر. واأ�صبحت 

الحكومة الآن اأكثر اإ�سرارًا على خططها في الإ�سالح..

فكر اإلخوان في اإلمارات 

دعوة  اأنها  على  اأفكارهم  الإماراتيون  الم�صلمون  الإخوان  يقدم 
اإ�صالمية وطنية ر�صالتها ح�صارية، تتنا�صب مع العرف الجتماعي الإماراتي 
وتراث  وتقاليد  المحلية  الهوية  من  انطالقًا  الجغرافي،  بعده  في  الوطني 
ثوابتها  اأما  الإ�صالم))6).  ثوابت  مع  يت�صادم  ل  الذي  الإماراتي  المجتمع 
العقدية فهي ترتكز على )خليط) من تعاليم اأهل ال�صنة والجماعة وال�صلف 
ال�صالح، وتعاليم ال�صيخ محمد بن عبد الوهاب، مقتفية اأثر جماعة الإخوان 
الم�صلمين والجماعة الإ�صالمية في باك�صتان، م�صتلهمة تعاليم اأبي الأعلى 
المودودي واأبي الح�صن الندوي وجماعة التبليغ والدعوة. اأما  حقيقة الدين 

الذي تنطلق منه فهو ما يف�صره قول الر�صول: »من بدل دينه فاقتلوه«))6).

لالإخوان  الم�صّي�س  الحركي  الفكر  بين  الجمع  اإن  الحقيقة  وفي 

اأبعاد خليجية..قناة الحوار،  ))6) اأحمد بن �صالح الحمادي »دعوة الإ�صالح في الإمارات ماذا تريد«. برنامج 
6)مايو 0)0).

))6) اأحمد الحمادي وحمد الرقيط، مرجع �صابق.
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الم�صلمين، ونهج جماعة التبليغ والدعوة التي تجعل من اأ�ص�س دعوتها البعد 
عن ال�صيا�صة، هو جمع بين المتناق�صات.

اأنها اإ�صالمية،  وترى الجماعة اأن هناك كثيرًا من الدعوات تزعم 
الخرافة  ينبذون  اأنهم  الإمارات  في  الم�صلمين  الإخوان  يمّيز  ما  ولكن 
تفهم  مقا�صدية  مدر�صة  من  ينطلق  نقي  �صاف  منهجهم  لأن  والبدعة، 
الن�صو�س الجزئية في �صوء المقا�صد الكلية واأ�صباب نزول الن�صو�س))6).

الإخوان  لجماعة  المعار�صين  الخليج  اإ�صالميي  في  راأيها  وعن 
اأ�صحابه ذوو طرح عقالني  اأنهم �صنفان: الأول  الإماراتية، ترى الجماعة 
رزين، والثاني اأ�صحابه معار�صون يت�صفون بفجاجة الخلق و�صوء الع�صرة، 
بينما هي ترف�س التغيير بالعنف وترى اأن اأي جنوح نحو العنف هو تفجير 
للن�صيج الجتماعي، كما اأنها ترى ترى اأن الجماعات المتطرفة مع اإخال�صها 
اأ�صحاب هذه  مع  الحوار  اأن  وترى  الطريق،  اأخطاأت  اأنها  اإل  نيتها  و�صدق 
على  للق�صاء  ال�صبل  اأف�صل  هو  والجهاديين،  القاعدة  من  التوجهات، 

»النتوءات ال�صاذة«)66).

فهي  بال�صيا�صي،  وعالقتها  الإمارات،  حكام  من  موقفها  وعن 
اإليه، واأن دور  اأنهم حكام م�صلمون يحبون الإ�صالم ويتحاكمون  ترى فيهم 
الإخوان الم�صلمين هو محاولة تقريب القيادة ال�صيا�صية والمجتمع للمنهج 
الإ�صالمي المثالي، واأن الجماعة ت�صع في عين العتبار الظروف ال�صيا�صية 

))6) مرجع �صابق.
)66) الحمادي، مرجع �صابق.
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الظروف  مع  تتالءم  التي  ال�صيا�صات  لتخاذ  القرار  ا�صحاب  تدفع  التي 
والأو�صاع الدولية)67).

فكر اإلخوان المسلمين في اإلمارات من خالل 
مجلة اإلصالح )1978-1994(

اأول  �صدور  منذ  الإ�صالح  جمعية  اأفكار  التالية  القتب�صات  تو�صح 
عدد لمجلة الإ�صالح في عام 978)، وهي ت�صرح موقف الإخوان الم�صلمين 
الإماراتيين من معظم الق�صايا التي �صغلت الراأي العام وال�صا�صة والمفكرين 
ال�صاخنة  الق�صايا  اأن  القارئ  يلحظ  و�صوف   .(99( حتى  التعليم   ورجال 
المحلية التي �سغلت المجلة وانعك�ست اآثارها على توجه المجلة والجماعة 
لحقًا، تنح�صر تقريبًا في الإحدى ع�صرة �صنة التي امتدت من 978) حتى 

.(989

كلمة الإ�صالح »هذه المجلة«)68) بمنا�صبة مرور عام على �صدور المجلة،  -
»واآخرون غاظهم اأن يكون للحق �سوت.. وهالهم النجاح الذي حققته 
اإلى  وينّبه  اأ�صتار مخازيهم،  يهتك  المجلة  في  الحق  و�صوت  المجلة.. 
مخططاتهم واأ�صاليبهم، و�صعوا اأمام المجلة العراقيل فراحوا ي�صبون 

ويهددون بر�صائل غفل من التوقيع اأوبتوقيع م�صتعار«.

خالد �صيف، كلمة المحرر«المجتمع الطالبي«)69)، وفيه يت�صاءل المحرر  -

)67) اأحمد الحمادي، مرجع �صابق.
)68) عدد )) ربيع الثاني 99))هـ/فبراير 979)

)69) عدد )) ربيع الثاني 00))هـ/فبراير 980) �س 0).
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من  الم�ستمدة  التمثيليات  بدًل من  بالطبل،  مر  ال�سَّ ارتباط  �سبب  عن 
الإ�صالم، »كيف يجتمع في قلب الطالب �صوت الطبل والمو�صيقى مع 

حب الت�صحية والإيثار وحب الدين؟«.

»مدينة المالهي اأم وكر الجريمة«)70)، وي�صف كاتب المقال ال�صيرك  -
المتنقل باأنه وكر متنقل للف�صاد، ويدعو الم�صوؤولين في بلدية ال�صارقة 
ترفيهًا  ي�صمونها  التي  الف�صاد  و�صائل  من  الجارف  التيار  اإيقاف  اإلى 

با�صم ال�صياحة والفن.

»ف�صائح تليفزيونية«))7)، والمقال عن زيارة تليفزيون اأبوظبي لكليات  -
 ،(980 الثاني)  يناير)كانون   (( في  الإمارات،  جامعة  في  البنات 
اأبدت  وال�صيا�صية،  الإدارية  العلوم  ق�صم  في  معيدة  اأن  المقال  ويذكر 
المذيع:  فاأجابها  والطالبات  الطلبة  بين  بالختالط  بال�سماح  رغبتها 
»ل، ل.اإنت عايزة جمعية الإ�صالح تقوم علينا؟«. ويت�صاءل المقال: »هل 

هذه في الجامعة التي تّدعي الف�صائل وتحافظ عليها؟«.

بالأمن«))7)،  - اأحق  الفريقين  »اأي  ال�صهر..  حديث  المجلة،  افتتاحية 
ويحذر المقال من خطورة تولية المنا�سب لفا�سق �سّكير، اأو ل يتقي اهلل 
ول يخافه، واأن يكون المقيا�س الأول في اختيار المر�صحين للوظائف، 
اأو وافدين، على جميع الم�صتويات هو الإ�صالم،  �صواء كانوا مواطنين 

والتم�صك باأخالقه.

)70) م�صدر �صابق.
))7) عدد )) ؛ربيع الأول 00)) هـ/فبراير 980).

))7) عدد 7) رم�صان 99))/اأغ�صط�س 979).
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كلمة الإ�صالح »ال�صيف وال�صفر«))7)، والمقال يدعو الإعالم اإلى الكف  -
عن الدور التخريبي لأخالق ال�صباب: »كفى اهتمامًا بالأجانب الذين 
من  وغيرهم  الم�صلمون  ال�صرفاء  المواطنون  اأما  �صيء،  كل  لهم  ُوّفر 

الوافدين الطيبين الم�صلمين فلي�س لهم اإل التح�ّصر«.

ما  - ينتقد  وراق�سة«))7)،  راق�ض  لأح�سن  »م�سابقة  الك�ساف  عبداهلل 
ن�صرته جريدة »التحاد« عن م�صابقة اأح�صن راق�س وراق�صة في لندن: 
»اأين قانون الرقابة والمطبوعات من هذه ال�صحف؟ وهل قوانينها اأن 
الحق  اأ�صحاب  ي�صكت  اأن  قوانينها  الباطل؟ وهل  وت�صهر  الحق  ت�صكت 

وتقفل دونهم الأبواب وعندما يبّرر الباطل ليعاقب؟«.

ن�صر  - »اأيريد  دبي«))7):  تليفزيون  عام  مدير  اإلى  م�صتعجلة..  »برقية 
الرذيلة والف�صاد بين �صباب هذه الأمة الم�صلمة، اأم اأن هناك من ي�صّيره 
لفعل هذا ال�صيء الم�صين؟ اإذا لم ت�صتطع منع هذا ال�صيل العارم من 

الف�صاد فقدم ا�صتقالتك فهذا اأ�صرف لك«.

»يقال اإن«)76)، واحتوى مجموعة من اأخبار الو�صط الطالبي والتعليمي،  -
ومديرة  المخيم،  في  الطالب  مع  ال�صالة  باأداء  يقم  لم  مدّر�س  عن 
بالمدر�سة، وطالب في مخيم  الدينية  الجمعية  ن�ساط  اأعاقت  مدر�سة 
ك�صفي في دبي ي�صكو من عدم وجود طبال لإحياء ال�ّصَمر، وعن طالب 

))7) عدد 8) �صعبان 00))هـ/يوليو980)
))7) م�صدر �صابق
))7) م�صدر �صابق

)76) عدد )) ؛ربيع الثاني 00)) ه/فبراير 980)ـ، �س )).
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باأن  الطلبة  لزمالئه  يقول  للتاريخ-  مدر�س  -والده  بدبي  ثانوية  في 
حول  مدّر�صين  بين  دار  نقا�س  وعن  الإ�صالم،  من  اأف�صل  ال�صيوعية 
حقيقة و�صف العلمانية بالالدينية، وخبر عن ان�صغال طالب في مخيم 
في  الم�صوؤولين  اأحد  مع  الريا�صية  بالألعاب  بدبي  م�صرف  في  ك�صفي 

المخيم عن اأداء �صالة المغرب.

في  - الوافدة  العمالة  حول  ال�سوء«)77)  دائرة  »في  الك�ساف  عبداهلل 
الإمارات، وقد نقل المقال خبرًا عن �صحيفة »ال�صرق« اللبنانية بوجود 
مرتبطين  الإمارات،  دولة  في  الجنوبية  كوريا  من  جندي  األف   ((
ل  »لماذا  الك�ساف:  ويت�ساءل عبداهلل  الأمريكية،  المخابرات  باأجهزة 
الإ�صالم  لماذا ليكون  لبالدنا؟  العمالة  لدخول  �صرطًا  الإ�صالم  يكون 
�صرطًا لدخول العمالة العربية اإلى الدولة؟ وهل تكفي العروبة �صرطا؟«، 
ازدادت  الذين  ال�صيخ  طائفة  لدى  ال�صتعمارية  الخطط  اإلى  وي�صير 

ن�صبتهم في البالد.

لو  - اأجمل  »فما  الأ�صرة)78)  ركن  والنتفا�صة«  »اأطفالك  المحررة  كلمة 
اأخذت طفلك من يده واأجل�صته اأمام التلفاز، واأن تزرعي الحب في قلب 
طفلك تجاه هوؤلء المجاهدين، وتزرعي الحقد في قلبه على اليهود، 
وتحكي له عن تاريخهم القذر، ومايدريك لعله يومًا �صيكون بطاًل من 

اأبطال الإ�صالم«.

)77) عدد )) ربيع الأول 00))ه/)) فبراير 980) �س ))
)78) عدد ))) مار�س، 988) �س))
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بالقراآن  - التلفاز  يفتتح  المتناق�سات«)79)،  »عالم  �سالح  عبداهلل 
ال�صحف  تت�صفح  وترق�س.  تغني  فنانة  يتبعه  ال�صريف  وبالحديث 
اليومية ترى اأطفاًل تواأد ون�صاءًا ترّمل وبجانب كل خبر �صورة لمراأة 
�صبه عارية، ودعاية لحفلة رق�س وعربدة، و�صفحات م�صطرة بمداد ما 

اأ�صموه »الفن« وماهو اإل الرذيلة.

والمقال  - العربية«)80)،  و�سحافتها  الأمة  »ماآ�سي  عبدالرحمن  محمد 
النتفا�صة  في  �صحايا  لثالث  �صور  لثالث  محلية  �صحيفة  ن�صر  عن 
الفل�صطينية من الـ)�صهداء) محمولين على الأكتاف وبنف�س ال�صفحة 
�صورة لم�صجعي الكرة، وقد حملوا على اأكتافهم مدرب الفريق ويت�صاءل 
المقال »األي�صت هذه مهزلة بلغتها �صحفنا؟ اأم  اأنه فقدان وازع الإيمان؟ 
واأما التليفزيون فياأتي خبر عن اأفغان�صتان اأو عن فل�صطين لياأتي بعده 
اأ�صفاه على  وا  مو�صيقي،  فا�صل  ثم  برنامج منوعات  ثم  و�صلة غنائية 

اإعالم الم�صوؤولين«.

لالإ�صالح كلمة »الهوية الثقافية التي نريد«))8) ي�صير المقال اإلى ندوة  -
الثقافية:  الهوية  حول   (988 فبراير   (( في  »البيان«  جريدة  عقدتها 
الندوة)  الم�صاركين في  الذين يهيمون هناك )من  اأن  الظن  »وغالب 
ويحلقون في �صماوات لنعرفها ر�صعوا من اأثداء غربية و�ُصقوا من مياه 

عكرة«.

)79) عدد )))مار�س 988)، �س 8)
)80) عدد )))  مار�س 988).
))8) عدد ))) مار�س 988).
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علي الحمادي »م�صاحة للتاأمل..الكري�صما�س«))8)، »الأمة ترق�س اليوم  -
في حفالت الكري�صما�س على اأعرا�س اأخواتنا في البو�صنة والهر�صك، 
نرق�س دون حياء ول مراعاة لم�صاعر الأخّوة الإ�صالمية المطالبين بها 
�سرعًا ف�ساًل عن مخافة اهلل وانتقامه، األي�ست اأخواتنا المعذبات اأولى 

بهذه الأموال التي تنفق في �صالت اللهو والفجور؟«.

مريم عبداهلل »الإعالم وفقدان الهوية«))8)، حول قناة ف�صائية محلية  -
و�صائل  بع�س  في  يام�صوؤولينا  الغيرة  اأجنبي..«اأين  مطرب  حفل  تنقل 
ن�صتجدي  اأ�صبحنا  وتعر�صون؟  ماتفعلون  كل  الدين من  اأين  الإعالم؟ 
ذلك  بعد  ثم  وقذارتهم،  جنونهم  لنا  يجلبوا  اأن  ال�صليب  مطربي 

تعالجون انحراف ال�صباب وجرائم ال�صباب وعبثهم«.

الوطنية  - الخبرات  لت�سارك  »لماذا  هادي  اآل  الرحمن  عبد  عبداهلل 
في عملية �صياغة المناهج التربوية؟«))8) نقاًل عن جريدة »التحاد«، 
ينتقد فيه الكاتب حذف مو�صوع الأقليات الإ�صالمية ومنها اأفغان�صتان، 
واإ�صافة اأ�صماء من غير الإ�صالميين الى اأ�صماء بع�س ال�صعراء في مادة 

اللغة العربية.

»مطلوب تاأجيل النظر في م�صروع قانون التعليم«))8)، وهو انتقاد لذع  -
اإ�صراك  اإلى  بدعوته  الطاير،  اأحمد  بالوكالة  والتعليم  التربية  لوزير 

))8) عدد )))  نوفمبر )99).
))8) عدد ))) دي�صمبر )99).

))8) عدد ))) مار�س 988) �س 7).
))8) عدد 0)) اأكتوبر 988).
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الجمهور بالحوار حول التعليم العام، كما اعتبرت المجلة قرار الوزير 
لأهدافه  خدمة  التربوية  القيادات  من  موظفًا  وع�صرين  خم�صة  بنقل 
الفكرية، وذكر المقال اأن الغيورين تنبهوا لمغزى قرار الوزير بتعليم 
وكالء  تخويل  المقال  وانتقد  الأولى،  ال�صفوف  في  الإنجليزية  اللغة 
المو�صيقى  يخ�س  ما  في  ال�صالحيات  من  بعدد  الم�صاعدين  الوزارة 
والأن�صطة الريا�صية. واتهمت المجلة اأع�صاء لجنة م�صكلة من اليوني�صكو 
ومن وزارة التربية لمراجعة المناهج بعدائها لالإ�صالم. واأ�صار المقال 
تتبنى  ال�صرقية والغربية  انتماءاتها  الكتاب متنوعة في  اإلى جوقة من 
اأفكارًا لي�صت اإ�صالمية، وتعادي التوجه الإ�صالمي ورواده في مقالتها ، 
وهو توجه ينطلق من القراآن الكريم وال�سنة النبوية، وت�سخر من ذوي 
اللحى والعمائم، وتت�سبه بالمجرمين الذين ي�سخرون من الذين اآمنوا.

لالإ�صالح كلمة »�صحافة تدعو للرذيلة«)86)، تناول ال�صحافة الإماراتية  -
التي اعتبرتها الفتتاحية اأكبر م�صدر لن�صر النحالل والف�صاد: »فكم 
في  والإف�صاد  للف�صاد  الداعين  �صد  وجولت  �صولت  من  لالإ�صالح 
والمواطنين  الم�صوؤولين  ونبهنا  العربي..وكم حذرنا  الم�صلم  مجتمعنا 
من مغبة التهاون وال�صكوت، وغ�س الطرف عن بوؤر الف�صاد ومروجيه، 
با�صم  نف�صها  ت�صع  اأن  لبع�صها  يحلو  التي  اليومية  �صحافتنا  والأدهى 
الوطن... فهذه ال�صحف ولعل اأبرزها التي تلتحف بثوب الوطنية، هي 
اأكبر م�صدر للن�صر والدعاية عن هذا النحالل والف�صاد، بل واإي�صاح 
اأوكاره ومواعيده و�صبله«. وتنتقد كلمة الإ�صالح اإعالن اإحدى ال�صحف 
عن حفل فنانة اأجنبية في عدد من فنادق الدولة ويت�صاءل: »لم اللوم 

)86) عدد 0)) اأكتوبر 988).
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لمن هّمه الأول اإيرادات ال�صحيفة ل م�صلحة عقيدته ووطنه؟«.

تم اإيقاف مجلة الإ�صالح بعد هذا العدد ال�صاخن عن الن�صر لمدة 
�صتة �صهور من اأكتوبر 988) حتى اأبريل 989). 

افتتاحية الإ�صالح »الزي الوطني اأم الزي الإفرنجي«)87)، حول الجدل  -
بين وزارة التربية والتعليم واأولياء اأمور الطالب حول الزي المدر�صي، 
يربط  الموحد.  الزي  هو  الإفرنجي  الزي  يكون  اأن  الوزارة  واإ�صرار 
المقال بين اأهداف ال�صتعمار في اأن يترك الم�صلمون دينهم، والت�صييق 
اأ�صبحت  بحيث  ومعنويًا،  ماديًا  الدين  الديني.. وح�صار  التعليم  على 
منا�صب المعاهد والكليات الدينية متوا�صعة ومحدودة، وينتقد المقال 
ابتعاث الطالب اإلى دول غير اإ�صالمية مما يزيد الطالب جهالة بدينه 

وُمثله ويزيده تعلقًا بقيم الغرب.

زيارة  - المقال  وينتقد  ال�صفينة«)88)،  هذه  »ماحقيقة  الإ�صالح  ر�صالة 
ال�صفينة لوغو�س اإلى الإمارات وهي مكتبة متنقلة، ذكر المقال اأنه قام 
بزيارتها عدد كبير من الهنود والإنجليز والبروت�صتانت، وينتقد المقال 
الإعالم  في  الم�صوؤولين  ويدعو  م�صيحية  دينية  كتب  على  احتواءها 

والثقافة اإلى الحذر من ال�صفينة.

ال�صياحة،  - وتر�صيد  ال�صاليهات  منع  اإلى  دعوة  كلمة«)89)  »لالإ�صالح 

)87) عدد 9 - 99)) هـ/اأغ�صط�س 979)
)88) عدد )) ربيع الثاني 99))هج /مار�س 979)

)89) العدد 8) �صعبان 00)) / يوليو980)
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ودعوة اإلى الإعالم بالكف عن الدور التخريبي لأخالق ال�صباب. 

اإلى  - تحولها  واحتمال  الوافدة  العمالة  خطر  عن  ال�صهر«)90)  »حديث 
طابور خام�س للعدو المترب�س.

اأحمد  - دبي.  تليفزيون  مدير  اإلى  موجهة  وهي  م�صتعجلة))9)،  »برقية 
اإلى  الخطباء  تدعو   ،(9 نف�صه �س  العدد  الكرام«،  »ياخطباءنا  ح�صن 

تحريم الفن والمو�صيقى. 

اأبو خالد »غلطxغلط))9) انتقاد �صماح الرقابة بدخول الكتب الدينية  -
لأتباع الديانات الأخرى، ومنع بع�س المجالت الإ�صالمية.

»اإخفاق المناهج الوافدة في تربية الأجيال. المداد الأخير«))9). -

في  - الأدبية  للتوجهات  انتقاد  وهو  الأ�صيل«))9)  الفكر  يطم�صون  »اإنهم 
المجالت الإماراتية واإق�ساوؤها لالآراء الأخرى )الإ�سالمية( البناءة.

مريم عبداهلل »الإعالم وفقدان الهوية«))9). -

�س.اأ.م »يوميات مدر�صة« عدد ))) مايو 988)، �س6)  تمتدح موقف  -

)90) �س 9) العدد 7) رم�صان 99))./0) اأغ�صط�س 979)
))9) العدد 8) �صعبان 00)) هـ/يوليو 980). �س )).
))9) �س 9 العدد )))  محرم 0)))/اأغ�صط�س.989)

))9) عدد )))؛ محرم 00)) هجـ/نوفمبر 979).�س 0) 
))9) العدد )) ربيع الثاني 99))هـ/فبراير 979)

))9) عدد ))) ؛دي�صمبر )99).
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لماذا  وتت�صاءل  المو�صيقى،  والد طالبة قام بمنعها من ح�صور ح�صة 
تاأجيل  وت�صكوا من  كانت حرامًا،  اإذا  المو�صيقى  التربية  وزارة  لتمنع 
المحا�صرات الدينية �صمن الأن�صطة الال�صفية في الوقت الذي ت�صارع 

فيه اإدارة المدر�صة اإلى اإقامة حفالت الرق�س والغناء.

خليفة محمد »هل هذا هو الإلحاد العلمي«)96)، حول ا�صتبيان قامت به  -
وت�صمن  والجامعة  الثانوية  طالب  على  توزيعه  جرى  اإماراتية  جمعية 
والت�صدد  الجن�صية،  والم�صائل  الكون  وخلق  والنار  الجنة  حول  اأ�صئلة 
الديني وهل ت�صكل تلك الق�صايا م�صكالت حقيقية للطالب اأم ل. اعتبر 
الكاتب اأن ال�صتبيان ق�صد منه زعزعة ثقة الأبناء في دينهم و�صرائع 

الإ�صالم ال�صمحة.

اأمل اأحمد »اإلى القائمين على برامج التليفزيون«)97)، تنتقد في مقالها  -
ما و�صفته بـ«الزبالة« التي يعر�صها التليفزيون، مثل الر�صوم المتحركة 
اإيمان  في  وت�صكك  والفاأر،  القطة  بين  الحب  تعر�س  التي  لالأطفال 
الم�صوؤولين في التليفزيون، وهل هم اأعداء حقيقيون اأو جرى ت�صنيعهم 

لتدمير اأهل البالد في عقر دارهم.

اأ�صتاذ  - المقال  �صكوى  المحرر، يذكر  ولم ي�صرح«)98)، كلمة  »اعترف 
الكاتب  ربط  وقد  ال�صعرية،  الأم�صيات  على  الإقبال  عدم  من  جامعي 
ذلك بوعي �صباب ال�صحوة الإ�صالمية ودور مراجعة  المناهج الوطنية 

)96) عدد ))) مايو 988) �س6.
)97) عدد))) مار�س 988) �س)).

)98) عدد ))) مايو-يونيو 988).
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في وزارة التربية بذلك.

بعمل  - التربية  وزارة  قيام  المقال  ينتقد  اأقول«)99)،  اأن  »اأريد  اأبويا�صر 
على  ي�صّنع  كما  والغناء،  والرق�س  المو�صيقى  ت�صمل  مدر�صية  اأن�صطة 
يكون  اأن  ت�سترط  اإعالنات  تن�سر  الإمارات  في  تعمل  اأجنبية  �سركات 
على  ت�سترط  �سركة  اأن  ويذكر  وامريكا.  اأوروبا  من  للعمل  المتقدم 

الم�صلمين المتقدمين حلق لحاهم للح�صول على الوظيفة.

»اأ�صئلة وردود«)00)) فتوى حول م�صوؤول ي�صغل وظيفة مهمة ي�صف �صالة  -
ال�صت�صقاء بالخرافة.

على  - تعليق  وهو  الم�صبوهة«))0))،  الدعوات  هذه  »لماذا  �صلطان  علياء 
للفتاة  تليفزيوني وم�صرحي ا�صمه عبداللطيف القرقاوي  دعوة مخرج 
اإلى  دعوة  دعوته  الكاتبة  وتعتبر  الم�صرح،  على  لالإقبال  الإماراتية 

الفجور والف�صاد.

كلمة الإ�صالح »حول مهرجان الربيع الكبير في ال�صارقة«))0)): »افتتاح  -
الن�صائية  التحاد  جمعية  رعاية  ،تحت  ال�صارقة  في  اك�صبوا  مركز 
بال�صارقة و�صوف يحييه نخبة كبيرة من ال�صاقطين وال�صاقطات..فيفي 
عبده و�صادية، بالنغم ال�صعبي الأ�صيل، وريعه �صوف يكون لأفغان�صتان... 

)99) عدد )) ربيع الثاني 99))/))مار�س 979). �س )).
)00)) عدد ))) مار�س 988)�س )).

))0)) عدد )) ربيع الثاني 00)) هج/مار�س 980). �س 8).
))0)) عدد )) ربيع الثاني 00))هجـ./مار�س 980).
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الإ�صالمي  العالم  بوابات  اأهم  بوابة من  فيه  تتعر�س  الذي  الوقت  في 
المبتذل..  والغناء  الماجن  الرق�س  يقيم حفالت  الرو�صي، من  للغزو 

ويطالب المقال الجهات الم�صوؤولة في الدولة باإيقاف هذا الف�صاد«.

الخيمة  براأ�س  الإ�صالح  جمعية  فرع  اأن  الإمارات  اإخوان  يعتبر 
دبي  لفرعي  خالفًا  وكوادرهم،  لأفكارهم  والحا�صن  لهم،  الوحيد  الممثل 
والفجيرة))0))، وبعد )99) اتخذت دبي موقفًا في المنت�صف عبر تجميد 
اأن�صطة الجماعة وتقلي�س اأذرعها وخف�س �صوتها المعار�س واحتواء بع�س 
المبعدين منهم من التعليم ومن اأحيلوا للتقاعد من موظفي وزارة التربية 

والتعليم، واإعادة توظيفهم في الحكومة المحلية))0)).

كانت اأبو ظبي وما زالت هي اأول من قرع جر�س الإنذار، وهي من 
اأخذ على عاتقه مواجهة الإخوان الم�صلمين منذ 988)، وتقلي�س نفوذهم، 
وجماعة  ال�صوفية  مثل:  بالظهور،  الأخرى  الإ�صالمية  للتيارات  وال�صماح 
التبليغ والدعوة، وال�صلفية العلمية التي تتواجد بكثرة في عجمان وال�صارقة. 
كانت اأبو ظبي قد اأحجمت عن ال�صماح لجمعية الإ�صالح بافتتاح مقر لها 
الذي  التحديث  مع  الإمارات  تجربة  توؤكد  ال�صبعينات،  في  اأرا�صيها  على 
خا�صت غماره منذ )99) اأن خلو دولة الإمارت العربية المتحدة من نفوذ 
قادرًا على ح�صد  اأم حزبًا   تنظيمًا  اأم  تيارًا  �صواء كان  اإ�صالمي م�صيَّ�س - 
الأتباع- هو ما �صمح لها بخو�س تجربتها مع التحديث من دون اأي معوقات 

))0)) �صلطان كايد القا�صمي، لقاء خا�س، مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم 7) دي�صمبر )00).
http://www.emasc.com/content.asp?contentid=43

اأحيلوا للتقاعد من  اأ�صل خم�صين  ))0)) قامت حكومة دبي في الأعوام الثالثة الأخيرة باإعادة توظيف 6) من 
وظائفهم في وزارة التعليم. محمد الركن.م�صدر �صابق.
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الديني  المد  ت�صرطن  من  نابعة  اأخرى  وعربية  اإ�صالمية  دول  منها  تعاني 
والفكر الإخواني))0)).    

وفي العام )00) ن�صر محمد المن�صوري كتيبًا ي�صرح تاريخ جمعية 
الإ�صالح بالإمارات. �صعى الكتاب اإلى �صرح دعوة الجماعة واإنجازاتها منذ 
تاأ�صي�س جمعية الإ�صالح)06))، ولكن الكتاب لم ي�صر بكلمة واحدة اإلى انتماء 

جمعية الإ�صالح والقائمين عليها اإلى الإخوان الم�صلمين!

تعّر�ض الإخوان الم�سلمون في الإمارات ل�سغوط كثيرة، ناتجة عن 
في  حرجًا  موقفهم  وازداد  والبيعة،  للمر�صد  الولء  من  موقفهم  غمو�س 
كثيرة  اجتماعات  عقد  اإلى  الجماعة  قيادات  دفع  مما  الأخيرة،  ال�صنوات 
الإ�صالح  جمعية  قررت   (009 اأوائل  وفي  المترّدي.  للو�صع  حلول  لإيجاد 
براأ�س الخيمة ن�صر منهج الجماعة التربوي، والكتب التي يدر�صها كوادرها 
ويتربون عليها، واإظهارها للعلن والجمهور نهاية العام 009) )07))، وحتى 

كتابة هذا البحث لم تن�صر الجمعية �صيئًا من ذلك)08)).

يوؤكد الإخوان الإماراتيون على اأن الجماعة اليوم قد ن�صجت كثيرًا 
مقارنة بحالها في ت�صعينيات القرن الما�صي، واأن اهتمامات )اأبناء الإ�صالح) 
تن�سب في الآونة الأخيرة على �سيادة القانون، وحقوق الإن�سان، وموؤ�س�سات 

))0)) من�صور النقيدان، ليال اإماراتية، جريدة الريا�س)) يونيو 009).
)06)) �صدر الكتيب في 6)) �صفحة، بلغت �صفحات الكتاب قبل الطباعة  78) �صفحة، ولكن قيادات الجماعة 

راأت اأن حجمه كبير ولن ي�صجع الجمهور على قراءته)المن�صوري، لقاء).
)07)) مرجع �صابق.

)08)) با�صتثناء الظهور الإعالمي لكل من حمد الرقيط واأحمد الحمادي على قناة الحوار الذي اأذيع كما �صبق 
في منت�صف مايو 0)0).
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المجتمع المدني، واأنهم في مجال الأفكار قد مروا بمراجعات كبيرة ت�صتاأن�س 
مخالفي الأم�س ول تعاديهم وتن�صق معهم في �صالح المجتمع والوطن)09)).

في لقاء اأجراه برنامج حديث الخليج في قناة »الحرة« اأكد د. �صعيد 
اأنه لبد  الإمارات،  الم�صلمين في  الإخوان  حارب وهو من قيادات جماعة 
اإن�صاني ليختلف  لأنه فكر  والمارك�صي  الليبرالي  الفكر  ال�صتفادة من  من 
الإ�صالمي والفكر  الدين  التفريق بين  واأنه لبد من  الإ�صالمي،  الفكر  عن 
الإ�صالمي. كما طالب بتجديد الخطاب الديني الإ�صالمي وتحدث عن ردة 

ح�صلت ت�صببت بتجميد محاولت التجديد في الإ�صالم)0))).  

اقتنعت الجماعة اأنها تمر بمرحلة حرجة تتطلب الو�صوح وال�صراحة 
مع الحكومة والجمهور، حتى ل تكون عر�صة ل�صوء الفهم، في فترة انح�صار 
التاأثير، وتمّرد الأتباع  والكوادر، كما يعاني منها التنظيم الأم في ال�صنوات 
الأخيرة)))))، وفي الظهور الأخير لثنين من قيادات الإخوان في مايو 0)0) 
على قناة الحوار نفى حمد الرقيط اأن يكون للجماعة اأي ارتباطات خارجية 
ول برنامج خا�س ول �صري، لأن التقنيات الحديثة والعيون ال�صاهرة وربط 
دون  من  مايجري  كل  بمعرفة  لل�صلطات  ت�صمح  ببع�صها  الأمنية  الأجهزة 
خفاء اأو �صرية، ويوؤكد الحمادي اأن كل ماي�صاع عن تنظيم �صري للجماعة 

هو تحامل وتلبي�س من اإبلي�س مبعثه الح�صاد والو�صاة ))))).

)09)) محمد المن�صوري.لقاء
)0))) حديث الخليج. قناة الحرة. مار�س 009). �صاهد هذا المقطع من اللقاء على يوتيوب: 

http://www.youtube.com/watch?v=_52xKtPArCQ
))))) محمد الركن.لقاء بدبي. ومحمد المن�صوري. لقاء.

))))) دعوة الإ�صالح في الإمارات.ماذا تريد. م�صدر �صابق.
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اإلخوان في اإلمارات توضيحات ال بد منها))(

حممد املن�ضوري 

داأب مركز الم�صبار للدرا�صات والبحوث على ن�صر كتاب �صهري منذ 
وتاأتي  العالم.  دول  معظم  في  الإ�صالمية  الحركات  يتناول  �صنوات،  ب�صع 

مطبوعات المركز مت�صاوقة مع الدور الذي اأنيط به!

في العدد الثالث والأربعين من من�صورات المركز، تناول: »الإخوان 
الم�صلمون وال�صلفيون في الخليج«. وفي اأحد ف�صول الكتاب تناول من�صور 

النقيدان »الإخوان الم�صلمون في الإمارات«.

ي�صمح  لم  فر�صيات  من  انطلق  اأنه  النقيدان،  ن�صر  مما  ويت�صح 
ما  اإثبات  �صبيل  في  مت�صظيًا،  مجتزاأ  متنه  كان  واإنما  باختبارها،  لنف�صه 
يريد اإثباته هو، ولي�س كما تفر�س الأ�صول البحثية. والأكثر من ذلك، فاإن 
النقيدان، لم يقدم تعليقًا اأو تحلياًل اأو تف�صيرًا اأو تبريرًا اأو �صرحًا �صاماًل 
لأي فكرة معتبرة. فكما هو معروف، اأن كثيرًا من المواقف والت�صريحات 
والتعبيرات تكون حمالة اأوجه، وتحمل عددًا منطقيًا من احتمالت التحليل 
والتاأويل. بيد اأن النقيدان، اكتفى بتاأويل ما قلناه وما لم نقله بوجه واحد، 
نف�صه  يعط  لم  النقيدان  اأن  كما  �صواء.  والباحث  المركز  واأهداف  يلتقي 
فر�صة التحقق من التواريخ، عندما اأ�صار اإلى بداية الدعوة في ال�صبعينات، 

))) ن�صر في جريدة الحياة اللندنية، الأحد، 9) �صبتمبر 0)0)

الإماراتيين،  الحقوقيين  في جمعية  الإن�صان  لجنة حقوق  رئي�س  والإعالم،  للدرا�صات  الإمارات  رئي�س مركز   ( (
و�صاحب مجموعة حقوق القانونية.
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وبداياتها كانت في ال�صتينات.

للنقيدان، �صمن  وقلناه  دائمًا،  نقوله  ما  تقديم  هو  هنا،  يهمنا  ما 
الذي مكنتنا  الما�صي)  الأحد  »الحياة«  والت�صحيح )راجع  الرد  حقنا في 

منه �صحيفة »الحياة«، م�صكورة:

نحن دعوة الإ�صالح. دعوة الإ�صالح لي�س لنا ا�صم �صابق ول لحق 
اأكدنا  ولقد  به.  نت�صمى  ما  غير  لنا  يكون  اأن  نقبل  ول  ال�صم،  هذا  غير 
اإلى  اإ�صافة  اأ�صا�صية،  ب�صورة  الم�صلمين  الإخوان  حركة  من  ا�صتفادتنا 
ال�صتئنا�س بتجارب ال�صلفيين وال�صوفيين، بحكم عالمية الإ�صالم. ولي�س 

علينا التزامات اإدارية اأو تنظيمية اأو فكرية ومن اأي نوع كانت تجاه اأحد.

اأننا  نا�صطة،  حركة  اأية  من  ا�صتفادتنا  رغم  وعلى  هنا،  ونوؤكد 
موؤ�ص�صة مدنية، لنا موؤ�ص�صاتنا وهيئاتنا ال�صورية والتنفيذية الم�صتقلة تمامًا 
بالفكر والتفكير، والمنهج والعمل، نتمايز عن الجميع بالغايات والأهداف، 
والأولويات والتطلعات. ونتطلع لأن تكون دولة الإمارات دولة مدنية حديثة، 
�صلطة  فيها  وت�صود  الحريات،  فيها  تحترم  والموؤ�ص�صات،  القانون  دولة 

القانون ل قانون ال�صلطة. 

كما اأننا دعوة علنية. موؤ�ص�صاتنا مرخ�صة من الجهات الر�صمية في 
داخل  واحد  علني  خطاب  لنا  للجميع.  ومعروفة  م�صهرة  ومقارها  الدولة، 
ونحترم  الدولة،  وت�صريعات  د�صتور  كنف  في  ونعمل  وخارجها.  موؤ�ص�صاتنا 
حول  كتابين  لنا  فاإن  الرد،  هذا  كتابة  وحتى  والتزاماتها.  موؤ�ص�صاتها 
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و�صاركنا  وغاياتها.  ومنطلقاتها  ومبادئها  وروؤاها  الإ�صالح  دعوة  ماهية 
المتابعين  وب�صهادة  وم�صوؤولين،  وزراء  والمحلية  التحادية  الحكومات  في 
اأثبتنا كفاءة واأهلية عاليتين. ولم تكن م�صاركتنا لنتمائنا لأي موؤ�ص�صة من 
واحدة  ودولة  واحد  لوطن  ننتمي  لأننا  واإنما  المدني،  المجتمع  موؤ�ص�صات 

وعائلة واحدة: ال�صعب الإماراتي في دولة الإمارات.

تاأ�صي�س ق�صاء مدني متطور من محاكم وت�صريعات  و�صاهمنا، في 
النظام  تطوير  في  بفاعلية،  و�صاهمنا  والمحاماة.  الق�صاء  مهنة  وتطوير 
الأ�صقاء  وخبرات  تجارب  من  م�صتفيدين  الدولة،  في  والتعليمي  التربوي 

العرب.

بالفعل، تم حل مجل�س اإدارة جمعية الإ�صالح، وكنت اأحد اأع�صائها، 
وتعيين اآخرين معظمهم من الع�سكريين، والذين ا�ستقالوا في ما بعد، بعد 
براءتنا  رغم  وعلى  الإ�صالح.  جمعية  اإلى  الموجهة  التهامات  زيف  ثبوت 
اأبو ظبي حول كذب  وتبرئتنا، ومخاطبة �صلطات دبي الأجهزة الأمنية في 
ادعاءات في ا�صتخدام غير م�صروع لأموال الإغاثة الإ�صالمية، اإل اأن عداء 
رف�س  فتم  الإمارات؛  اإلى  انتقلت عدواه  لالإ�صالميين  الم�صرية  ال�صلطات 

اإعادة جمعية الإ�صالح. 

والأكثر من ذلك، اأنه تم ا�صترجاع قطعة اأر�س اأواخر الت�صعينات، 
كان قد اأوقفها المرحوم ال�صيخ زايد بن �صلطان لم�صلحة م�صاريع جمعية 
الإ�صالح الخيرية. كما تم ت�صليم المنتدى الإ�صالمي بال�صارقة اإلى ال�صلفيين 

وال�صروريين.
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كانت لقاءاتنا مع ولي عهد اأبو ظبي ال�صيخ محمد بن زايد مثمرة 
واإيجابية، وتفهم �صموه مقا�صد دعوة الإ�صالح: الحفاظ على ال�صباب من 
الأجهزة  اأن  اإل  الجميع.  منها  يعاني  والتي  والمتطرفة،  التكفيرية  الأفكار 
و�صيطرتها  ونفوذها  قب�صتها  واإحكام  دور،  عن  بحثها  اإطار  وفي  الأمنية، 
على الحياة المدنية، ومنعًا للتقارب بيننا وبين ولي عهد اأبو ظبي اأحبطت 
اأية نتائج؛ فاعتقلت عددًا من زمالئنا الع�صكريين، الذين �صرعان ما اأفرج 

عنهم واأعيدوا اإلى وظائفهم.

واإ�صافة اإلى ذلك، فاإننا نعاني من ت�صييق جهاز اأمن الدولة الناتج 
من تاأثير الأمن الم�صري. ومع ذلك، فاإننا نت�صور اأن تكون العالقة والتعامل 
معنا طبيعية وعادية؛ فالدولة ب�صدد تقييم تعامالتها، واإعادة ر�صم خريطة 
عالقاتها في ظل تهديد التركيبة ال�صكانية، والتهديدات الإيرانية. و�صنكون 
من  كبيرًا  جزءًا  نمثل  كوننا  والعالقات؛  المعامالت  هذه  وقلب  محور 

طموحات وتطلعات ال�صعب الإماراتي.

عالقاتنا مع �صعبنا، وحكام الإمارات تتراوح بين الممتازة والجيدة، 
فلقد  اأحد.  مع  العالقات  �صعف  خيارنا  ولي�س  للجميع،  التوا�صل  يد  نمد 
قبل  حتى  الخيمة  راأ�س  وحكومة  لحاكم  وقانونيًا  �صرعيًا  م�صت�صارًا  عملت 
ب�سعة �سهور من الآن، وكنت مدير مكتب ولي عهد راأ�ض الخيمة. وزمالئي 
ي�صغلون وظائف وم�صوؤوليات عليا في موؤ�ص�صات الدولة، ول�صنا معزولين اأو 

نعاني من انح�صار، كما ادعى النقيدان.

عام  منذ  نهائيًا  توقفت  اأنها  اأوؤكد  فاإنني  بالبيعة،  يتعلق  ما  وفي 
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)00)، لعدم حاجتنا المهنية اأو الدينية لها، �صمن فهم متجدد لكثير من 
مفاهيم الإ�صالم، القابلة للتطوير والتعديل والإ�صافة وال�صتحداث واإعادة 
عقدية  م�صاألة  اأمام  ولي�س  مح�س  تاريخي  مفهوم  اأمام  فنحن  ال�صياغة. 

قطعية.

ول�صنا  نفعله،  ومما  فيه،  نفكر  ومما  نقوله،  مما  جزء  هذا  وبعد، 
بحاجة للمداراة والختباء والمجاملة. فما نقوله حق، لدعوة حق. ونهيب 
بمركز الم�صبار، األ تكون كمية المطبوعات على ح�صاب نوعيتها وجودتها 

ودقتها ومو�صوعيتها، اإل اإذا كان هذا هو المطلوب!
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حول اإلخوان المسلمين في اإلمارات))(

من�ضور النقيدان

الثاني  كانون  منذ  بدبي  والبحوث  للدرا�صات  الم�صبار  مركز  اهتم 
جاء  وقد  العالم،  في  الإ�صالمية  والجماعات  بالتيارات   ،(007 )يناير) 
تعقيب رئي�س مركز الإمارات للدرا�صات والإعالم الدكتور محمد المن�صوري 
في موقع »الحياة« على الإنترنت في )) اأيلول )�صبتمبر) الما�صي، ردًا على 
التقرير الذي ن�صرته »الحياة« عن درا�صتي »الإخوان الم�صلمون في الإمارات 
التمدد والنح�صار«، التي ن�صرها مركز الم�صبار في كتابه الثالث والأربعين، 
لي�سلط ال�سوء على طبيعة عالقتنا بالإ�سالميين ونظرتهم لن�ساط مركزنا، 
وقد ذكر المن�صوري في تعليقه اأنني غيرت بع�س المعلومات، وحورت في 

بع�صها، ون�صبت اإليه ما لم يقله.

في  ذلك  بعد  ن�صره  الذي  المن�صوري  مقال  يكون  اأن  اأتمنى  وكنت 
اأيلول مف�صاًل ببيان ما ذكره من تحريف وتغيير،  الجريدة نف�صها في 9) 
ولكن المقال اقت�صر على �صرح حال الإخوان الم�صلمين في الإمارات، وما 
يواجهه التنظيم من ح�صار وت�صييق، ولم اأجد في كل ما ذكره المن�صوري 

معلومة واحدة تتناق�س مع ما ذكرته الدرا�صة.

وقد التقيت بالدكتور محمد المن�صوري في منزله في راأ�س الخيمة 
في اأيار )مايو) 009)، وكنت �صعيدًا لأنه كان كريمًا و�صجاعًا بالمعلومات، 

))) ن�صر في جريدة الحياة اللندنية ،الإثنين، 7) �صبتمبر 0)0)

) رئي�س تحرير مركز الم�صبار للدرا�صات والبحوث بدبي (
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فوق ما كنت اأتوقع ومن دون تحفظ، واأنا مدين له وللدكتور محمد الركن 
بال�صكر لأن اإفادتهما �صكلت العمود الفقري للدرا�صة، وقد زودني كل منهما 
بعناوين ل�صخ�صيات بارزة من الجماعة للتوا�صل معهم، ولكنني لم اأجد اأي 

تجاوب من بقية زمالئهما. 

بح�صب  لأنها  ور�صدًا،  تو�صيفًا  كانت  ن�صرتها  التي  الدرا�صة  اإن 
معرفتي اأول درا�صة تن�صر عن الجماعة، ولهذا اخترت لها اأن تكون م�صدرًا 
للباحثين والمهتمين. وعلى رغم ذلك فقد  رئي�صًا ومنجمًا من المعلومات 
ق�سة  خيوط  اإليها  رجعُت  التي  والم�سادر  والإفادات  المعلومات  ن�سجْت 
الإخوان الم�صلمين في الإمارات، واأ�صاءت لي البوؤر المعتمة التي كانت مثار 
ت�صاوؤل. وقد ف�صلُت حينما خ�ص�صُت ف�صاًل لفكر الجماعة اأن اأ�صرد الأفكار 
والمواقف التي كتبها اأ�صحابها موثقة بم�صادرها من دون اأي تعليق لأترك 

الحكم للقارئ.

اأثناء عملي على  التقيُت بهم  ال�صادة الذين  انني قمت بزيارة  كما 
الدرا�صة، بعد الطبعة التجريبية للكتاب، ومن هوؤلء: د. محمد المن�صوري، 
الذي ات�صلت به ثم زرته في مكتبه، و�صلمت �صكرتيره ن�صختين من الكتاب، 
ورجوت منه بخطاب مكتوب في تموز )يوليو) الما�صي - اأي قبل ن�صر تقرير 
اأو  مالحظة  باأي  يزودني  اأن   - �صهرين  من  باأكثر  الدرا�صة  عن  »الحياة« 
تعقيب اأو ت�صحيح لمعلومة وردت في الدرا�صة، ولم اأتلقَّ منه اأي مالحظة، 
الما�صي في ))  قبل  الأحد  يوم  الدرا�صة  التقرير عن  الحياة  ن�صرت  حتى 

اأيلول. 
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بين  تعاون  باأي  ترحيبي  له  اأبديت  بالمن�صوري،  لقائي  نهاية  وفي 
في  للن�صر  �صالحة  درا�صات  عنده  اأن  اأخبرني  وقد  وبينه،  الم�صبار  مركز 
اإ�صدارات الم�صبار، ما لم يكن عند رئي�س المركز ال�صيد تركي الدخيل اأي 
مانع، ونحن نرحب باأي باحث يرغب في التوا�صل مع مركزنا، الذي نعلم 
اأجلها، ما لم يكن منفتحًا ومرحبًا  اأن�صئ من  التي  يوؤدي الأهداف  اأنه لن 
بكل التوجهات والتيارات الفكرية مهما اختلفنا معها، وهي دعوة لكل اأبناء 

الإمارات والخليج وغيرهم من الباحثين والأكاديميين. 

 ،(007 الثاني  كانون  منذ  �صهريًا  كتابًا   (6 الم�صبار  مركز  اأ�صدر 
و�صخ�صيات  وتيارات  واأحزابًا  وتنظيمات  جماعات  اإ�صداراته  وتناولت 
اإ�صالمية من اأنحاء العالم العربي والإ�صالمي، و�صاركت في كتابة درا�صاته 
اأعالم  ومنهم  وحركيين  اإ�صالميين  ومفكرين  علماء  من  مرموقة  اأ�صماء 
معروفون من الإخوان الم�صلمين وغيرهم، وقد احتفظ المركز حتى اليوم 
بحياديته واعتدال توجهه قدر الم�صتطاع، ولم نتلقَّ حتى اليوم اأي �صكوى اأو 

تظلم اأو اتهام بالتحريف والتقول.

عهد  ولي  بلقاءات  تتعلق  معلومات  من  الدرا�صة  اأوردته  ما  كل  اإن 
م�سدرها  كان  بالجماعة،  نهيان  اآل  زايد  بن  محمد  ال�سيخ  �سمو  اأبوظبي 
ذكرها  اأخرى  تفا�صيل  ذكر  اأهملُت  وقد  نف�صه،  المن�صوري  هو  الرئي�س 
المن�صوري، واأرجاأت ن�صرها اإلى الكتاب الذي اأرجو اأن يرى النور في العام 
القادم، كما اأن بع�س ما ذكره المن�صوري من تفا�صيل كان ي�صعب التحقق 

منها من م�صادر اأخرى، ولم تكن تخدم هدف الدرا�صة.
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درا�صتي  في  اإليها  رجعت  التي  م�صادري  من  اأن  اأو�صح  اأن  واأحب 
تابعة  مواقع  وهي  الإنترنت،  على  روابطها  ذكرُت  ومقابالت  مقالت 
ويوؤ�صفني  الأر�صيف،  من  حذف  منها  بع�صًا  ولكن  الإماراتيين،  لالإخوان 
المواقع.  تلك  اإلى  الرجوع  عند  اأمل  بخيبة  �صي�صابون  الباحثين  بع�س  اأن 
وكمثال واحد فقد ك�صف المن�صوري عن تفا�صيل اجتماعات ثالثة من قادة 
التنظيم بال�سيخ محمد بن زايد اآل نهيان في لقاء له مع مدونة »حراك« على 
الإنترنت، قبل ن�صر الدرا�صة وقد توا�صلت معه واأكد لي �صحة ن�صبتها اإليه.

اأما ن�صيحة المن�صوري لمركز الم�صبار باأل تكون كمية المطبوعات 
على ح�صاب نوعيتها وجودتها، فهذا ما ن�صبو اإليه وننا�صل لبلوغه، ونتمنى 

اأن نحقق له اأمنيته لأن ذلك هو هدفنا الذي ن�صعى اإليه.





اإلسالم السياسي في 
الخليج خطاب األزمات 

والثورات

عمر البشيرالترابي

 انتهاء ال�ضعود االإ�ضالموي ب�ضبغته 
(((

توقع املراقبون
االأ�ضولية يف اخلليج العربي؛ يف الع�ضرية االأوىل من القرن احلايل، 

وفًقا لعوامل ف�ضل النموذج االإ�ضالموي يف التجربة العملية؛ وفقدانه 

دخل  حني  واملفتوحة،  االفرتا�ضية  الف�ضفا�ضة  التنظري  م�ضاحات 

وال�ضودان  )اإي��ران  يف  وال�ضّيقة؛  املحددة  الواقعية  التجربة  يف 

، وقّدم منوذًجا �ضمولًيا م�ضتبًدا 
(((

واأفغان�ضتان وال�ضومال وفل�ضطني(

م�ضايرة  عن  العجز  واأثبتت  ال�ضابقة.  املوؤدجلة  النماذج  كل  فاق 

عنها  اال�ضتغناء  وحاول  الفرد؛  حلياة  الع�ضري  احلداثي  النموذج 

الدينية؛  االأممية  التقليدية  االجتماعية  الرابطة  من  بالتك�ّضب 

ال�ضبغة،  اأممية  م�ضريية  بق�ضايا  االرتباط  من  ال�ضعبية  م�ضتمًدا 

املدنية  التكوينات  لن�ضرتها على ح�ضاب  �ضعارات ف�ضفا�ضة  ورافًعا 

احلديثة مثل املواطنة والدولة، والتعاقدات االجتماعية احلديثة 

كالعقد االجتماعي واحلريات ال�ضخ�ضية الفردية. 

))) راجع باقر النجار، الحركات الدينية في الخليج، دار ال�صاقي، 007) ، �س 6)). 
))) يقول الدكتور توفيق ال�صيف: »اإن اأبرز العوامل الدافعة لفكرة الم�صاركة، هو تراجع فكرة البديل الإ�صالمي 
في �صيغته التقليدية ول �صيما بعد تجربة اإيران منذ عام 989)، واأفغان�صتان منذ عام 996)«. انظر: توفيق ال�صيف، 

رجل ال�صيا�صة دليل في الحكم الر�صيد، ال�صبكة العربية لالأبحاث والن�صر، 0)0)، �س)).

) باحث �صوداني؛ ع�صو هيئة التحرير بمركز الم�صبار للدرا�صات والبحوث (
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اإل اأن هذا التوقع بانتهاء الفورة انقلب في العام )))0))، الذي جاء 
في اأعقاب اأزمة مالية اأ�صّرت بالكثير من الدول، وت�صّرب وثائق ويكي ليك�س 
التي اأثارت الحنق ال�صعبي، وغيره من باليا »جّمعن الم�صابينا« فانفجرت 
بعدها عودة  المراقبون  فتوقع  الموجه.  الموجه وغير  الغ�صب،  ثورات  فيه 
معها،  وتفاعلها  لالأحداث  ل�صتغاللها  وفًقا  الإ�صالمية،  للتيارات  الدماء 
ي�سمح  الآن  الواقع  فاأُفق  للمراوغة،  الجديدة  الم�ساحات  من  وا�ستفادتها 
�صوريا..)،  تون�س،  ليبيا،  اليمن،  )م�صر،  ثارت  التي  البالد  في  بالتنظير 
والواقع ي�صمح للجماعات بممار�صة المعار�صة في البالد التي تمّنعت مثل 

دول الخليج، على ح�ّصاب التيارات الليبرالية والمدنية والي�صارية الأخرى.

تو�صم   - اإ�صالمية  جماعات  وفوز  المقاومة،  �صرعية  عن  فالدفاع 
والمملكة  والبحرين  الكويت  في  غفيرة  جماهير  بثقة  وتحظى  بالعتدال 
ي  ال�صرِّ العمل  خالل  من  اأو  ال�صرعية،  القنوات  عبر   - ال�صعودية  العربية 
ونجاحها في تقديم نف�صها كبديل ُمفتر�س، وا�صتدرارها العطف بتقديم ذاتها 
�صحية)))، ل�صطهاد التمييز الديني في العالم العربي؛ واإلحاح الإ�صالميين 
في  الثورات  من  باأمٍر  �صعبويتهم  وافترا�س  فر�صتهم،  نيل  في  حقهم  على 
الجديدة  الإ�صالموية  للنفحة  الغربي  التجاهل  وا�صتغالل  الثائرة،  الدول 
)المتجاهلة) في الثورات العربية))). هذا كله ي�صير بح�صب البع�س اإلى عودة 

ال�صعودية  العربية  المملكة  ا�صتعطفت  الإخوان في م�صر  الإ�صالميون من محنهم، فمحنة  ا�صتفاد  ما  ))) غالًبا 
ودول الخليج، ومحنتهم في حماة ال�سورية ا�ستعطفت قطر، واإلى الآن يعتبرون ا�ست�سعافهم جاذبا للجماهير، ومهيئا 

لنف�صياتها لتلقي الدعوة.
))) رو برت �صتالوف، الأربعاء 8) اأيار/مايو، ))0)

http://arabic.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3121&portal=ar-
يقول �صتالوف “ورغم اأن “الربيع العربي” قد قدم فر�صة لنه�صة اأ�صكال اأخرى متنوعة من الإ�صالموية التي ربما 
تكون اأخف من “اأ�صلوب اأ�صامة بن لدن” لكنها ما تزال غير ليبرالية في جوهرها ومعادية للغرب ومعادية لأمريكا.”
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اأن هذه العنا�صر ل ترتبط  اإلى ال�صاحة؛ على الرغم من  التيار الإ�صالموي 
ب�صكل مبا�صر بالإ�صالميين فحركة »المقاومة« في العالم العربي لم تقت�صر 
يوًما على الإ�صالميين فقط. ويوجد �صحايا ي�صاريون وليبراليون، لالأنظمة 
في العالم العربي. ولكّن ُقدرة الإ�صالميين على اإنتاج خطاب براغماتي يتلون 
بلون الم�صلحة، مكنهم من الدعاء. كما جدد الإ�صالميون خطابهم ال�صيا�صي 
ورفعوا �صعارات جديدة –اأو من�صية، اأو يحملها جيل كان منبوًذا منهم- مثل 
في  يرددونها  اأ�صبحوا  وغيرها.  الحريات،  الديمقراطية،  المدنية،  الدولة 

ب. العالم العربي كله بما فيه الخليج ب�صوت قوّي مطلبي ُمتك�صِّ

مع  وتقلبها  الخليج،  في  الإ�صالميين  �صيرة  الورقة  هذه  تر�صد 
 ،((0((( الأخيرة  العربية  الحتجاجات  وبعد  اأثناء  وموقفها  الأحداث، 
وتحاول ر�صم الخطاب الإ�صالموي الجديد، وتختبر قدرته على ال�صتجابة 
في  التي  والخ�صو�صية  بيئته؛  في  الموجود  التعدد  ظّل  في  الواقع  لأ�صئلة 
منبته، ومواءمته لتاريخه، وم�صادماته لأولويات الولء، كما ت�صير الدرا�صة 
وتجاوبهم  الجغرافي  بتوزعهم  الإ�صالميين  مواقف  في  التباين،  اإلى 

المختلف مع الخطابات.

جماعة تقود أخواتها

هذه الورقة لي�صت مق�صورة على درا�صة جماعة واحدة بال�صرورة، 
ولكننا نق�صد اأن واحدة من الجماعات زاد اأثرها بما زاد حظوة المجموع 
يتوزع  اأو  �صلفية جهادية،  الحديث في  اأهل  �صلفية  تتفّرغ  فقد  الإ�صالموي، 
الدرا�صة  تعّده  اأو غير ذلك، فذلك  اإخوان م�صلمين �صرف،  اإلى  ال�صرورية 
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اإعادة ت�صكيل ل تغير من المعنى الكثير، فالمق�صود بهم كل من ا�صتخدم 
الإيديولوجية الإ�صالمية للو�صول اإلى ال�صلطة الجتماعية اأو الر�صمّية.

و ُترّكز الدرا�صة على الخطاب الإخواني، اأو المتداد الإخواني، لأنه 
هو الذي يمثل ال�صبغة ال�صيا�صية في الغر�س والهدف والم�صمون ب�صكل وا�صح 
من بين الخطابات الإ�صالموية الأخرى، وهو الأحظى بالرواج والأقدر على 
يملكون،  لما  وفًقا  بل  يملك  لما  وفًقا  الآخرين  يخاطب  ل  لأنه  التجنيد)))، 
وي�صكل الدور الأهم في المجموعة الإ�صالموية كاملة، وهو الأقدر على ر�صم 
الخطاب الإ�صالموي بعد اللحظات المف�صلية العظيمة؛ ولعله يكون الم�صئول 
الذي ين�صاق وراءه غيره من الإ�صالميين ولو بعد حين، وذلك يمكن ر�صده 
يتبعون  عنهم،  متاأخرة  مراآة  الآخرون  يكون  اأن  فاتفق  الأخيرة.  العقود  في 
براغماتية الإخوان، وفي كل الخطى يتبعونهم بعد تاأّخر، فحينما يقبل الإخوان 
بالديمقراطية على م�ص�س تتبعهم ال�صلفية، واإن دخل الإخوان البرلمان اقتفوا 
اأثرهم ، واإن رفعوا مطالب حقوق المراأة قاربوهم، فال فرق جوهريا �صوى اأن 

الإخوان يتقدمونهم ب�صع خطوات في الطريق ذاته.

وجود اإلسالميين في الخليج:

كان وجود الإ�صالميين في الخليج في الن�صف الأول من خم�صينيات 
تدريجًيا،  يتقوى  بداأ  الوجود  هذا  اأّن  اإل  جًدا)6)،  �صعيًفا  الما�صي  القرن 
تغيير  بقوله »قدرتهم على  اأ�صار لذلك  العربي، 0)0)، �س )).  الخليج  الدينية في  الحركات  النجار،  ))) باقر 
ال�صيا�صية والجتماعية المهمة في الداخل الخليجي والقومي العربي، مما جعل  اأو تمييعها من الق�صايا  مواقفهم 

منهم قوة ذات ح�صور لفت في لعبة التوازنات ال�صيا�صية«.
 ،(0(( فبراير  الم�سبار  مركز  الحرام،  للم�سجد  المحلتين  وفكر  ق�سة  واآخرون،  النقيدان  من�سور  )6) انظر: 
�س)0)-06)، نقل �صهادات كبار العلماء الذين و�صفوا الح�س الديني في تلك الفترة في المملكة العربية ال�صعودية 
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اإن�صاء  �صاأنه �صاأن التيارات الأيديولوجية الأخرى التي حاولت التعاطي مع 
الفل�صطينية  الق�صية  طروء  الم�صتعمر،  من  ال�صتقالل  اأعقاب  في  الدولة 
الإ�صالميون  ا�صتغل  جماهيرًيا،  ح�صًدا  ت�صتدعي  اأممية  قومية  -كق�صية 
لحظات تاريخية �صاهمت في انت�صارهم، فالتيار الإ�صالموي في الخليج بداأ 
يتغذى  اإذ كان  ال�صتينيات،  الخم�صينيات وبداية  اأواخر  ويتنامى في  يتقوى 
في الن�صف الأول منها على رغبة ال�صلطات –واإن كانت رغبة م�صتترة- في 
فكري  توازن  ولإحداث  اأمنية  لأغرا�س  القومي  اأو  الي�صاري  التيار  مجابهة 
فتمت  اإلى جماعات �صغط حقيقية؛  الفكرية  الجماعات  تحول  دون  يحول 
ر�صمية  �صبه  رعاية  )ال�صلفية-الإخوانية))7)  الإ�صالموية  الواجهات  رعاية 
الذي لخوف منه، فبداأت  والجناح  الأ�صعف حينها)8)  الجناح  لأنها كانت 
الأن�صطة  في  تعمل  وكجمعيات  ال�صعودية،  في  كتيار  الجماعات  تت�صكل 
الخيرية في البحرين والكويت والإمارات)9)، واهتمت بالن�صاطات الثقافية، 
وجاءت ذروة الن�ساط التجنيدي والك�سب الكبير للتيارات الإ�سالمية »اإثر 
 (967 حزيران  من  الخام�س  حرب  في  القومية  العربية  الأنظمة  هزيمة 
التي نتج عنها تراجع الطروحات القومية، وتزامن مع ذلك التراجع حدوث 
العبيكان في و�صف الحالة الدينية  بال�صعيف، وينقل عن جريدة المدينة، 0) مار�س 006): حديث عبدالمح�صن 
ال�صائدة في الخم�صينات« في تلك الفترة لم يكن ي�صلي اإل كبار ال�صن، اأما غالب ال�صباب فهم ل ي�صلون وي�صتهزئون 
ا باقر النجار، الحركات  بمن ي�صلي اإل القليل النادر منهم، كان ال�صباب يرون ال�صالة نوًعا من التخلف«. انظر اأي�صً

الدينية في الخليج العربي، دار ال�صاقي، 007)، �س )).
)7) ظّل الإخوان في الخليج يعملون تحت مظالت وواجهات خيرية واجتماعية وثقافية، في ظل المنع القانوني 
لالأحزاب ال�صيا�صية، واختاروا لجماعاتهم اأ�صماء مرتبطة بالإ�صالح والتنمية، مغايرين جماعة الإخوان في م�صر 
التي اعتمدت على �صعار جهادي مثل واأعدو، واختيار م�صميات الإ�صالح، ربما يكون عن تكّيف مبدئي من قدامى 

الإخوان. 
)8) عبداهلل بجاد العتيبي واآخرون، الإخوان الم�سلمون وال�سلفيون في الخليج، مركز الم�سبار للدرا�سات والبحوث، 

0)0)، الطبعة الثانية، �س)).
)9) انظر: فالح المدير�س، جماعة الإخوان الم�صلمين في الكويت، دار قرطا�س للن�صر، الكويت، الطبعة الثانية، 
999)م، �س )-0). ومفيد الزيدي، التيارات الفكرية في الخليج العربي، مركز درا�صات الوحدة العربية. وها�صم 

عبدالرزاق الطائي، التيار الإ�صالمي في الخليج، درا�صة تاريخّية دار لنت�صار العربي 0)0)، �س)))
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القومية  الأطروحة  ف�صل  و�صّكل  القومية«)0))،  التنظيمات  داخل  ان�صقاقات 
وجفاء النموذج الي�صاري لمتطلبات اأو التركيبة الجتماعية في الخليج دافًعا 
لالرتداد نحو الخيارات التقليدية والنكفاء اإلى الروابط الدينية، والإيغال 
فيها بو�سفها حباًل ُيّت�سبر بوعده واأمال ًللخال�ض من الإحباط الروحي الذي 
عّم بعد الهزيمة. تن�صاف اإليه عوامل اأخرى �صاهمت في الفورة الإ�صالموية 
ونمو التيارات الأ�صولية، كانت تلك من اأو�صح الفترات التي انتع�صت فيها 
التيارات الإ�صالمية، وكانت الواجهات ال�صيا�صية لالإخوان في الخليج ممثلة 
في جمعية الإ�صالح في البحرين )تاأ�ص�صت ))9)؛ والآن ذراعها ال�سيا�سي 
جمعية المنبر الوطني الإ�صالمي)، وجمعية الإر�صاد الإ�صالمية في الكويت 
)تاأ�ص�صت ))9)، واأغلقت في )96)) واأن�صئت على اأعقابها جمعية الإ�صالح 
بعد  الإ�صالمية  الد�صتورية  الحركة  اإلى  وانتهت   ((96( )في  الجتماعي 
التحرير، وجمعية الإ�صالح في الإمارات )تاأ�ص�صت )97) في دبي، وراأ�س 
الخيمة)))))، وغير هذه التجمعات التي لم تقت�صر على التيارات الإخوانية، 
ا، وفق تجمعات م�صابهة وواجهات. بل كان لل�صلفيين وال�صيعة ح�صورهم اأي�صً

َن�صط الإخوان الم�صلمون في العمل الدعوي، ونجحوا في ا�صتقطاب 
الموؤ�ص�صات  في  توغلهم  خالل  من  الخليجي  المجتمع  من  مختلفة  �صرائح 
كل بح�صب البيئة فقد كّيفوا))))  والجمعيات ال�صعبية، و�صاأن الإخوان في الت�صَّ

)0)) ها�صم عبدالرزاق الطائي. م�صدر �صابق
الطبعة  والبحوث،  للدرا�صات  الم�صبار  الخليج، مركز  وال�صلفيون في  الم�صلمون  النقيدان،الإخوان  )))) من�صور 

الثانية ))0)، �س 09).
اأمام  �صهادة  العامة،  ال�صيا�صات  الأهداف،  الخ�صائ�س،  الغرب،  في  الم�صلمون  الإخوان  فيدينو،  )))) لورينزو 

اللجنة الفرعية الدائمة للمخابرات بمجل�س النواب الأميركي، )) اأبريل: لالإطالع على الن�س الكامل:
http://intelligence.house.gov/sites/intelligence.house.gov/files/documents/

SFR20110413Vidino.pdf
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جهودهم بح�صب الم�صاحات التي تتاح لهم؛ ففي المملكة العربية ال�صعودية، 
المهرجانات  واإقامة  العلم«،  »بطلبة  والهتمام  التعليم  على  الإخوان  رّكز 
ن�ساط  ينح�سر  وغالًبا  ال�سياحية،  ال�سفرات  وتنظيم  العلمية،  والم�سابقات 
دون  ومن  )المدني)،  المجتمع  موؤ�ص�صات  �صمن  ال�صعودية  في  الإخوان 
من  الثانية  الموجة  جاءت  ال�صيا�صية.))))  ال�صوؤون  في  المبا�صر  التدخل 
النتعا�س مرتبطة بعدة اأحداث في ثمانينيات القرن الما�صي منها الثورة 
النفطية، وحادث احتالل الحرم المكي اإذ ا�صتغل ما ُعرف بتّيار ال�صحوة 
الترتيبات الحكومية في المملكة العربية ال�صعودية في اأعقاب الحادث الذي 
قامت به جماعة جهيمان العتيبي، فتكثفت ن�صاطات ال�صحوة الدينية في 
تلك البيئة، بل وحظيت بعناية �صبه ر�صمية ونالت »رعاية اأبوية من الحكومة 
اإليها  ين�صاف  الثمانينيات))))،  بداية  في  ذلك   (((( الر�صميين«  والعلماء 
الأثر الكبير للحرب الأفغانية ال�صوفيتية اأو ماعرف حينها بالجهاد الأفغاني 
رافق  الواجهة  اإلى  الإ�صالمية  بال�صعارات  �صعدت  فقد   ،((989  -(979(
بالحراك  ما-  -اإلى حد  الخليج،وتاأّثر ذلك  في  كبير  اإخواني  ن�ساط  ذلك 
�صهدت  التي  الأخرى  والإ�صالمية  العربية  الأقطار  في  الن�صط  الإ�صالمي 
وكان  الحكم،  اأطروحات  في  والإ�صالمية  الحداثية  النماذج  �صراعات 
الخليجي  المال  على  يعتمد  –تقريًبا-  كله  العالم  في  الإ�صالمي  الحراك 
ب�صكل خا�س،ت�صافر لذلك عامالن: الأول اأبوية المملكة العربية ال�صعودية 

)))) مقابلة تلفزيونية مع الكاتب ال�صعودي جا�صر الجا�صر، برنامج المجل�س، قناة الحرة الف�صائية ))، تموز، 
)00): نقاًل عن الطائي، مرجع �صابق هام�س )، 89)

الفكرية  التحولت  من  قرن  ثلث  تجربة  في  –قراءة  ومجتمع  دولة  �صيرة  الخ�صر،ال�صعودية  )))) عبدالعزيز 
وال�صيا�صية والتنموية، ال�صبكية العربية لالأبحاث، 0)0)، �س))8.

)))) لم تكن ن�صوة الإ�صالميين مق�صورة على ال�صعودية؛ ففي البحرين كانت فترة الثمانينات مرحلة النبعاث 
الحقيقي للحركات الدينية: انظر غ�ّصان ال�صهابي، الإخوان الم�صلمون وال�صلفيون في الخليج، الطبعة الثانية، ))0)، 

�س60).
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ني، والثاني رغبة التنظيمات الخارجية الإ�صالمية في ا�صتمرار  لالإ�صالم ال�صُّ
تلقي المال من المملكة والخليج وما يحتاجه ذلك)6))، فُبذل لأجل تاأمين 
هذا المال ن�ساط )ت�سويقي- ترويجي- تجنيدي –دعوي)محموم، �صاهم 
فيه الوافدون من الإخوان الم�صلمين العرب اإلى الخليج )بخا�صة ال�صعودية 
وقطر)، اأو المت�صّلفون من العرب في بلدانهم خارج الخليج،ا�صتغالًل لمنهج 
اأ�صبحت في  بع�س الدول ال�صلفية بخا�صة المملكة العربية ال�صعودية التي 
الربع الأخير من القرن الما�صي مح�صَن ومنبع ومعين ال�صلفية فكًرا وماًل، 
والداعم الأول لكل �صوت اإ�صالمي عاٍل حتى ولو كان خارج الإطار ال�صلفي، 

وغالًبا ما يكون اإخوانًيا مماهًيا ال�صلفية في طرحه.

متسابق وحيد

الم�صلمة  الأخرى:  التيارات  على  فيه  ّيق  �صُ الذي  الوقت  في 
العلمانية، وغيرها،  الليبرالية،  الي�صارية  الأ�صعرية، وغيرهم،  كال�صوفية، 
ومنابر  الإعالمية  الأندية  اأكبر  اإلى  الو�صول  بذكاء  الإ�صالميون  ا�صتطاع 
النفوذ، فبدًل من اأن ي�صتمع المراهق اإلى �صرح الأربعين حديًثا للنووي في 
ال�صلطانية،  الأحكام  له معها جرعة من فقه  الم�صاجد، يقدم ال�صحويون 
وتعاليم �سيد قطب في معالم في الطريق، فكانت بيدهم اآلة الإعالم الأقوى 
البراري  في  ال�صياحية  رحالتهم  وتحظى  الم�صلم–حينها-،  المجتمع  في 
ومتبرعين،  واأهلية  حكومية  وجمعيات  موؤ�ص�صات  من  برعاية  وال�صحاري 
وتلك اآلة للتجنيد ل غبار عليها عند ال�سلطات، ول غرابة من فوز المت�سابق 

)6)) انظر: غ�صان �صالمة، ال�صيا�صة الخارجية لل�صعودية منذ عام ))9)، معهد الإنماء العربي، �س 8)0-6)6. 
نقاًل عن ها�صم الطائي، التيار الإ�صالمي في الخليج، دار النت�صار العربي، �س ))).
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اأو  اأوالليبرالي  الي�صاري  اأو  الوطني  المثقف  كان  الحلبة.اإذ  في  الوحيد 
الم�صمار، يحاول  الموؤدلج عموًما مح�صوًرا خارج  والم�صلم غير  ال�صوفي 
اأن ي�صتخدم الو�صائل النخبوية –حينها- في ال�صحافة وغيرها دون طائل 
الوافدين  بالحما�صة، ووجدوا  اإ�صالميين �صباب ملئوا  اأمام  اأو كثير رجاء. 

الإخوان المليئين بالخبرة والحاجة وال�صوق اإلى العمل التنظيمي.)7))

المد والجزر..

في  والإخوان  ال�صيا�صي  الإ�صالم  حركات  باأن  القول  يمكن  اإجماًل 
المنطقة عا�صوا)ربيًعا) ت�صافرت له العوامل، اإلى اأن جاءت حرب الخليج 
مع  والخليجية  العربية  الدول  فيها  وقفت  اإذ  واإيران  العراق  بين  الأولى، 
العراق بقّوة وانخذل الإخوان وتنظيمهم الدولي فاأدانوا العراق في البداية 
الإ�صالموية  الثورة  على  الق�صاء  بهدف  الحرب،  اندلع  »م�صئولية  وحّملوه 
–عدا  الخليج  في  بهم  المرتبطة  التنظيمات  الإيرانية«)8))،فوافقتهم 
جمعية الإ�صالح في البحرين فقد �صاندت العراق- وبعد فترة لَم الإخوان 
الم�صلمون الإيرانيين وحملوهم وزر ا�صتمرار الحرب، التنافر مع الموقف 
بعد  بالجزر  واإيذاًنا  والت�صاد  التباين  من  جًدا  علنية  بداية  كان  الر�صمي 
المد، ومع حرب الخليج الثانية بداأت خلخلة العالقة التنظيمية، كان موقف 
الجماعة �صد تحرير الكويت، مما �صبب حرًجا لالإخوان الخليجيين، اأمام 

ف  )7)) اإ�صارة �صهادة لورينزو فيدينو، في �صهادته اأمام الكونجر�س الأميركي، في )) اأبريل ))0)ـ اإذ كان يو�صِّ
نف�س الحال في الغرب. التقاء ال�صباب المتحم�س، برجال الخبرة المطاردين.:

http://intelligence.house.gov/sites/intelligence.house.gov/files/documents/
SFR20110413Vidino.pdf

)8)) خامه يار، اإيران والإخوان الم�صلمون، �س)))-))).
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�صعوبهم وحكوماتهم، مما ت�صبب في خروج الإخوان في الكويت جزئًيا من 
التنظيم الدولي)9)) والبقاء على مبادئه وال�صالت الودية.

الخال�صة اأن وجود الإخوان بداأ يت�صع�صع منذ تلك الفترة اأو بعدها 
بقليل. هذا الت�صع�صع كان ل�صالح ال�صلفية الذين انطلقوا نحو روؤية �صيا�صية 
م�صتفيدين من اأدبيات الإخوان في ك�صر جمود الفقه ال�صيا�صي ال�صلفي،وقد 
ا�صتفادوا من م�صاحات الحراك ال�صحوي، وتعدد المدار�س ال�صلفية، التي 

توالدت من الحما�سة والختالط بالعنا�سر الإخوانية.

 (( اأحداث  الإ�صالموية، هي  الم�صيرة  في  الفارقة  العالمة  وكانت 
اإلى  –بخجل-  الم�صلمين  اأعادت الإخوان  الإرهابية فقد  �صبتمبر )اأيلول) 
الواجهة، بو�صفهم »اإ�صالًما معتدًل«، ولقدرتهم على محو التاريخ العنيف 
للجماعة، وتنميق العبارات الحديثة، وبالرغم من اأن الحكومات كانت على 
فالرد  ا�صطرارًيا،  تعاوًنا  كان  التعاون  اأّن  اإل  الخطوة  هذه  بخطورة  علم 
الحركية  التجربة  خبرة  يحتاج  والحركي،  الفكري  ال�صلفي  النفجار  على 
الإ�صالمية)0))، واإلى الخطاب الخالي اأو )المتخلي)من/عن العنف، واإلى 
المعلومة ال�صتخبارية، اأّيا كان �صواب هذا التعاون من عدمه، وقد دعمت 
بعد ذلك نجم  التحول. ف�صعد  الإخوان هذا  وبراغماتية  الحكومات  رغبة 

)9)) باقر النجار، الحركات الدينية في الخليج، دار ال�صاقي، 0)0)، �س 8).
)0)) في حديثه عن الحركات ال�صلفية الخليجية، اأو الإ�صالموية الراديكالية الجديدة، ي�صير باقر �صلمان النّجار 
اإلى فر�صية جديرة بالعتبار، في ر�صده لعمليات انبثاق/ان�صالخ الحركات ال�صلفية من الجماعات الإخوانية فيقول 
»وقد جاء ان�صالخ الجماعة ال�صلفية من جمعية الإ�صالح متزامًنا مع الن�صالخات التي حدثت في �صفوف الجماعة 
تاأ�صي�س تنظيماتها  ال�صلفية الخليجية نحو  الإ�صالمية في الكويت، وكاأن هناك قراًرا مركزًيا قد اتخذته الجماعة 
ال�صيا�صية المحلية وبداية ان�صالخها من حركة الإخوان الم�صلمين، وهو التنظيم الذي ارت�صت الجماعات والفرق 
ال�صيا�صية ال�صنية العمل تحت لوائه خالل الحقب ال�صابقة. باقر النجار، الحركات الدينية في الخليج، دار ال�صاقي، 

0)0)، �س )).
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وفازوا  وغيره،  الخليج  في  النجاحات  تلو  النجاحات  وحققوا  الإخوان، 
من  فرحة  ذلك  كان  ربما  الكويت،  في  انتخابًيا  اإنجاًزا  وحققوا  غزة،  في 
تكتمل،  لم  الفرحة  تلك  ولكن  معتدل،  اإ�صالمي  خطاب  بوجود  الناخبين 

بح�صب نتائج النتخابات التالية، فمالذي حدث!

هل ضعف نفوذ اإلخوان الشعبي؟

الد�صتورية  »الحركة  الأخيرة  الم�صلمين  الإخوان  الكويت:واجهة 
ال�صيا�صية  العملية  في  الندماج  ا�صتطاعت  التي  )حد�س)  الإ�صالمية« 
البرلمانية وبرزت كالعب اأ�صيل اأحرز الكثير من الدرجات، ُمقارنة بغيرها 
من حركات الإخوان، فبعد اإنجازات 006) النتخابية، تراجع الإ�صالميون 
النتائج  واأ�صارت  ))))؛  و009)   (008 انتخابات  في  خا�صة  و«حد�س«  عامة 
اإلى انح�صار �صعبيتها؛ اإذ فقدت الجماعة ن�صف حظوتها البرلمانية واأكثر، 
الإخواني؛  المد  تراجع  لدعوات  المراقبين م�صداقا  نظر  في  ذلك  و�صكل 
ل�صالح التكوينات الأخرى اإما المبنية على القبائلية والرابطة الجتماعية 

التقليدية )القبيلة، الطائفة))))) اأو الليبرالية الجديدة والمراأة وغيرها.

)))) تراجعت قوة الإ�صالميين ال�صنة وموؤيديهم من )) مقعًدا في البرلمان ال�صابق اإلى )) مقعًدا في البرلمان 
الد�صتورية  الحركة  الفائزين.وتعتبر  بين  الأخيرة  المراتب  في  الإ�صالميين  من  عدد  حل  كما   ،(009 المنتخب 
الإ�صالمية )حد�س) هي الخا�صر الأكبر في هذه النتخابات، فقد اأظهرت هذه النتخابات مدى التراجع الذي األمَّ 
اإلى  التي ح�صلت عليها من �صتة مقاعد في مجل�س 006)  انتخابات 006)، حيث انخف�س عدد المقاعد  بها منذ 
ال�صلفيون  اأما  الحرب�س«.  »جمعان  النائب  عليه  في مجل�س 009)، ح�صل  فقط  واحد  ثم  في مجل�س 008)،  ثالثة 
الذين �صكلوا قوة كبيرة في المجل�س الما�صي اإلى درجة تر�صح اأحدهم )خالد ال�صلطان) كنائب لرئي�س البرلمان، 
واعترا�صهم على تعيين ال�صيخ نا�صر المحمد رئي�ًصا للوزراء، فقد تراجعت قوتهم وانخف�س عدد نوابهم من 9 نواب 

في البرلمان ال�صابق )) ب�صكل ر�صمي وخم�صة قريبين منهم)، اإلى نائبين فقط في مجل�س الأمة الجديد.:
http://www.islamstory.com/انتخابات-الكويت-وتراجع-الإ�صالميين-ملفات-�صاخنة/

)))) اأ�صار ناثان ج. براون في درا�صته التقييمية » النتخابات البرلمانية في الكويت عام 008): هل تمثل تراجًعا 
الإ�صالميين  لل�صلفيين  نجاًحا  كانت  الإخوان)  )واجهة  حد�س  خ�صارة  اأن  اإلى  الديمقراطية«  الإ�صالمية  للتيارات 



المسبار 118

اإلسالم السياسي في الخليج خطاب األزمات والثورات

لالإخوان  كبيرة  خ�صارة   (0(0 انتخابات  �صّجلت  البحرين  في 
الم�صلمين،)))) و�صّجل الخطاب العام لالإخوان الم�صلمين في الدول الأخرى 
الجماهيري  الرف�س  بعد  النعزالي  العمل  في  للدخول  ومياًل  انح�صاًرا 
الجماعة  اأن  التحليالت  بع�س  نقلت  كما  الجماعة،  لأطروحات  والر�صمي 
الفترة  في  الإمارات  في  وانح�صر مدها  وال�صعودية،  في قطر  نف�صها  حّلت 

ذاتها.

داخلي-  نقد  باأنها  ت�صنيفها  ي�صح  نقدية–ربما  درا�صة  وتوؤّرخ 
ال�صعودي  للنا�صط  الإلكترونية  ومنتدياتهم  الإخوان  مواقع  في  انت�صرت 
وي�صرح  الخليج  في  الإخوان  تراجع  لأ�صباب  فيها  الحبيل-ي�صير  -مهنا 
الظاهرة فيقول:«لقد �صهدت ال�صاحة ال�صعبية وتوجهات القاعدة الإ�صالمية 
الت�صفية  حد  اإلى  و�صلت  الأخير  العهد  في  كبيرة  تحولت  الإخوان  لفكر 
ال�صعودية  العربية  المملكة  كو�صط  المناطق  بع�س  في  الطوعية  ال�صلمية 
وجزئيًا في بع�س مناطقها الأخرى وبع�س اأقطار الخليج اأي اإن المفاهيم 
الأ�صا�صية لمدر�صة الإخوان لم تعد قائمة لدى هذه الجماعات ولكنها قررت 
بالفعل التحول نحو فكر التيار ال�صلفي المحافظ في الغالب، ولو ب�صيء من 
الختالف في النظرة اإلى قيم الحياة والمجتمع.وهذا التحول اإنما نق�صد به 
اأركان الفهم الأ�صا�صي لمدر�صة الإخوان، كون اأنها كانت اأبرز مدر�صة فكرية 
معا�صرة تحت�صن منهاج اأهل ال�صنة وتنطلق للتب�صير بالم�صروع الإ�صالمي 

المحافظين؛ وُيفهم من ذلك اأن التراجع �صمن الإطار.
Arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=view&id=23541

)))) راجع موقع البيبي�صي
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/10/101031_bahrain_elections_new.

،shtml
وغيره من وكاالت األنباء.
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من  التنظيم  ذلك  اأو  التنظيم  هذا  انحرافات  عن  النظر  بغ�س  الحديث 
اأقطار الوطن العربي، ولذا فاإن بع�س ال�صراعات اإنما تتم في اأحيان كثيرة 
على م�صالح حزبية ولي�س على خالفات فكرية مع التيار ال�صلفي.«وبعد اأن 
وال�صعودية  والإمارات  والبحرين  الكويت  في  الإخوان  تراجع  الحبيل  اأّكد 
وُعمان، اأرّجع الكاتب ذلك اإلى تاأثيرات الخارج)التنظيم الدولي والإخوان 
�صلبي–بح�صب  ب�صكل  اأّثرت  اإذ  الخليج،  على  و�صوريا)  والأردن  م�صر  في 
الق�صايا  التنظيم وقياداته حول  المعلنة من  ال�صيا�صية  »المواقف  المهنا- 
كل  في  الإخوان  مَع  المتعاطف  ال�صارع  »على  والدولية«  والعربية  الإقليمية 
الإ�صالمي  الحزب  م�صاركة  من  الدولي  التنظيم  »موقف  مثل:   « الخليج 
الإخوان  اأكد  فقد  بريمر،  بول  اأ�ص�صه  الذي  الحكم  مجل�س  في  العراقي 
الدوليون اأكثر من مرة على اأن هذا التنظيم وبقيادته الحالية اأي د. طارق 
الم�صلمين«.  الإخوان  جماعة  يمثلون  للحزب  ال�صيا�صي  والمكتب  الها�صمي 
و»فوجئ الراأي العام الإ�سالمي في الخليج من اأن حجم التاأييد لحزب اهلل 
في لبنان كان اأقوى بمراحل من تاأييد حركة حما�ض وكان تجيي�ض ال�سارْع 
اأن  ا  اأي�سً اأقوى من تجيي�سه لحركة حما�ض«، واأ�ساف  لم�سلحة حزب اهلل 
الفردية«،  والمبادرة  الفكري  الإبداع  »قمع  الإخوان:  من  النفور  اأ�صباب 

و»غياب ال�صورى الداخلية الحقيقية« ))))

الثابت اأن الإخوان بداأوا يفقدون، والخالف في اأن هذا الفقد يتجه 
نحو ال�صلفية التقليدية اأو غيرها، اأي اأن النتقال كان اإلى ال�صلفية ال�صيا�صية 
الجديدة الخليجية اأو اإلى التيارات القريبة الدينية،ل تعدو هذه الظاهرة 
اأن تكون تف�صيًرا م�صطرًبا ل�صطراب الجماعات ودقة الفوارق بينها، ربما 

)))) الدرا�صة ن�صرت في الوطن البحرينية على اأربع حلقات 6)-7)-8)-9)/)/008).
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هي ظاهرة ت�صّلف الإخوان.))))

بع�س  ال�صطح  على  بدت  فقد  الداخلي،  النقد  هذا  موؤدى  كان  ا  اأيًّ
الأ�صباب اأدت اإلى عزوف الجماهير عن الجماعة ح�صب ر�صدنا، اأخت�صرها 

في النقاط التالية:

من جّرب المجرَّب ندم:

ي�صير الباحثون اإلى اأن العديد من التجارب الإ�صالمية في الحكم، 
وعلى  غّزة)  ال�صودان،  طالبان  )اإيران-  التنفيذي  الم�صتوى  على  �صواء 
لم  المغرب)،  البحرين،  الأردن،  م�صر،  )الكويت،  الت�صريعي  الم�صتوى 
التنفيذي  الجانب  ففي  وا�صًحا،  برنامًجا  يحملون  اأنهم  الإ�صالميون  يثبت 
قدموا نماذج لال�صتبداد ال�صيا�صي الديني في الدول التي انفردوا بها، فلم 
يتداولوا فيها ال�صلطة مع غيرهم، وتقّزمت م�صاريعهم الح�صارية الكبرى 
لتنح�سر طروحاتهم حول اللبا�ض واللحى والبنطال والحجاب والختالط 
والنقاب، وتراجعت دائرة الحريات في هذه البلدان، وتردى القت�صاد. كان 

اأن  اإلى  فيها  اأ�صار  الظاهرة:  هذه  معالجة  في  العنوان  بهذا  درا�صة  تمام  ح�صام  الم�صري  الباحث  )))) ن�صر 
اأوائل الخم�صينيات، وعن التحولت الأخيرة التي  جماعة الإخوان الم�صلمين مّرت بحالة من التحول لل�صلفية منذ 
عوامل  ونتاج  وفكرية،  اجتماعية  كظاهرة  الإخوان،  ت�صلف  ظاهرة  وتتناول  الم�صلمين،  الإخوان  جماعة  عرفتها 
داخلية وخارجية �صاهمت في تعميق تاأثير ال�صلفية في الحركة الإخوانية.المرحلة الأولى لت�صلف الإخوان كانت في 
الحقبة النا�صرية، اأما الموجة الثانية ففي ال�صبعينيات، اإذ خرج الإخوان حينها من ال�صجون في عهد ال�صادات وبداأ 
مو�صم الهجرة اإلى الخارج ، اأما مرحلة الثمانينيات فهي مرحلة كمون ال�صلفية الإخوانية، وتبين الدرا�صة اإن التاأثير 
المتبادل بين الإخوان وال�صلفية تمّيز ب�صيغة يمكن تحديدها، فبقدر ما كان التاأثير الإخواني في ال�صلفية حركيًا 
ال�صلفية  نتج عنه  الذي  القطبي  الفرع  الأول ظهر  اإيدولوجيا. فبالتاأثير  الإخوان  ال�صلفي لدى  التاأثير  بقدر ما كان 
ال�سوري  الإخواني  فرع  عبر  ال�سحويين  تيار  ثم  عزام،  اهلل  عبد  ال�سيخ  الفل�سطيني  الإخواني  فرع  عبر  الجهادية 
محمد �صرور زين العابدين. في حين اأن التالقح الحا�صل في التجاه الثاني، الذي اتخذ طابعًا جهاديًا عبر الجماعة 

الإ�صالمية وتنظيم الجهاد، اأنتج ما ي�صمى )جيل ال�صلفيين الإخوانيين). 
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لهذا انعكا�صه على المواطن الخليجي وهو ي�صاهد هذه النماذج، وهي ُتفقد 
النموذج الإ�صالمي مثاليته.

وعلى الم�صتوى الت�صريعي، كان الأداء دون الطموحات وال�صعارات، 
بع�س  دعمت  بل  المدنية  الحقوق  الجماعة  تدعم  لم  البحرين  ففي 
التجاهات ال�صلفية المقيدة للحريات كالف�صل بين الجن�صين، واإقامة هيئة 
الأمر بالمعروف، ومنع ت�صوير برنامج »الأخ الأكبر« في البحرين)6))، غيره 

من ق�صايا هام�صية، لم تعد ت�صتدر العاطفة الدينية.

الخليجي أوعى من التخويف بالغرب والشرق

الغزو  من  المجتمع  تخويف  على  قديما  الإ�صالموي  اعتمد خطاب 
ن منه، وب�صكل خا�س الخطاب ال�صلفي وال�صحوي  الفكري، والدعوة للتح�صّ
الإ�صالمية  الحركة  �صمته  ما  اأو  الخارجي  الغزو  من  التحذير  على  بني 
من  التحذير  حمى  الآن  ي�سمى  ما  اأو   ((7( بالغرب)  )الت�صمم  الإيرانية 
التغربيين والم�صروع التغريبي، وهذه فري�صة تخرج مع كل حادثة ، وتزيد 
التح�سين الذي يتبرع الإ�سالميون بر�سم خارطته ال�سعاراتية. الآن لم يعد 

هذا التحذير مفيدًا.

)6)) باقر النجار، الحركات الدينية في الخليج، دار ال�صاقي، 007)، �س 9)
والبحوث  للدرا�صات  الإمارات  مركز  اإيران،  في  المتغير  الخطاب  والحداثة؛  الإ�صالموية  رجائي،  )7)) فرهنك 

الإ�صتراتيجية،0)0)، �س0).



المسبار 122

اإلسالم السياسي في الخليج خطاب األزمات والثورات

اإلسالم هو الحل ولكن ما المشكلة؟

ق�صية المواطن العربي والخليجي بال�صرورة، هي كيف ياأكل ويوؤمن 
وكيف  والمادي،  والإن�صاني  المعرفي  رقّيه  يحقق  بما  يتعلم  وكيف  قوته، 
وحينما  العدالة،  تتحقق  وكيف  الموارد،  بح�صب  المتوازنة  التنمية  تتحقق 
�سمع ب�سعار )الإ�سالم هو الحل( وانخرط معه؛ تفاجاأ باأن ال�سوؤال يجيب–
عند الإ�صالميين- عن: ماذا ياأكل وماذا ي�صرب، وماذا يلب�س، وماذا ُينمي، 
منا�صًبا  طرًحا  لها  يقدم  ولم  المواطن،  عناها  التي  الإ�صكالت  يحل  ولم 
للفرد، ولم يم�س ق�صايا الف�صاد بل حّورها، فبدًل من اأن يتو�صط الأخ لأخيه 
من دمه، فهو يتو�صط لأخيه من التنظيم، وبدًل من اأن ينا�صل لقبيلته فهو 

ينا�صل لحزبه. وهذا كله ل يفيد المواطن ولم يعد يجذبه. 

اإلخوان تيار المعارضة فّعال وفقط

يرى البع�س اأن الإخوان يكونون في حالة اإبداع ل منهجي ما داموا 
خارج ال�صلطة، وهي طبائع غالب الجماعات التي تحمل هدًفا مقد�ًصا، والتي 
ترى اأن الو�صول لما يب�صط �صلطان فكرتها يبرر الو�صيلة له وبعد الو�صول 
اإبداًعا تنظيرًيا ي�صطرد وبريق  ُيقدم الإخوان  الثابت. وعليه  يبداأ المنهج 
اإلى مبادئ را�صخة بقدر ما يحتاج مراوغات ذكية،  اإذ ل يحتاج  ال�صلطة، 
واعتمدوها، وزرعوا  �صلكوها  للنفع  اأقرب  والممالأة  المداهنة  اأن  راأوا  فاإن 
اأجندتهم ولبناتهم، ووجهوا ال�صهام للخطاب المعادي، من داخل ال�صلطة 
و�صعاراتها،  بالمعار�صة  تاجروا  واإل  فيها،  وال�صتثمار  منها  بال�صتفادة 
بما  وتوظيفها  المتغيرات  ا�صتغالل  نحو  وثابة  روح  كله  ذلك  مع  يتزامن 
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ي�صمن، مقاب�س قوية.

الإ�صالم  في ج�صم  �صمور  واحدة،  فالنتيجة  الختالفات  كانت  اأًيا 
ال�سيا�سي و�سعبيته. وناأتي الآن على الحتجاجات العربية، وارتفاع ال�سوت 

الإ�صالموي من جديد.

االحتجاجات العربية وموقف اإلسالميين في 
الخليج

لم يتفاجاأ العرب وحدهم بالت�صاعد الغريب لالأحداث في �صمال 
على  كانوا  الغرب  في  �صواء،  حد  على  وال�صيا�صيون  المفكرون  اإفريقيا، 
كانت  بتون�س،  الل�صيقة  الفرن�صية  فال�صحافة  المفاجاأة،  من  القدر  نف�س 
عنوان  تحت  الداخلية  ال�صفحات  في  التون�صية  الحتاجاجات  اأخبار  ُتورد 

ال�صطرابات الجتماعية)8)).

اأ�سباب ال�سطرابات ارتبطت ب�سكل اأو باآخر بالدعوة اإلى الإ�سالح، 
ويكيليك�س، مع غ�صب  وثائق  ت�صّرب  بعد  الحنق  المالية، وزيادة  وال�صائقة 
التيارات  خارج  اعتباره  يمكن  حقوقي،  احتجاج  اإلى  بالإ�صافة  متنامي، 
والمرجعيات ال�صيا�صية التقليدية.)9)) تون�س بداأت بق�صة �صخ�صية لم�صت 
المرحلية  القت�صادية  بالحالة  ذرًعا  �صاقوا  المواطنين  من  جمع  معاناة 
والمخاوف من �صيا�صات الدولة في مواجهة الجائحة القت�صادية المقبلة 

)8)) جاك اأ.قبانجي،لماذا فاجاأتنا انتفا�صتا تون�س وم�صر؟ مقاربة �صو�صيولوجية، مجلة اإ�صافات، العدد الرابع 
ع�صر/ ربيع ))0). �س)).

)9)) عمرو ال�صوبكي، الحركات الحتجاجية العربية، مركز درا�صات الوحدة العربية، ))0).
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حقوقي  حراك  مع  ذلك  تزامن  العالمية.  المالية  الأزمة  ارتدادات  ب�صبب 
في  حقيقية  باإ�صالحات  ومطالبة  الحريات  من  مزيد  في  طمًعا  و�صيا�صي 
التي  ويكليك�س  وثائق  اأذكته  متراكم  حنق  ذلك  ورافق  ال�صيا�صي،  النظام 
وف�صادا  �صيا�صية  جوانَب  تناولت  الدبلوما�صية  البرقيات  من  عددا  ك�صفت 

وغطاءات متعددة.

من  خوًفا  بدايتها  في  بالثورة  اللحاق  في  الإ�صالمي  اليمين  تاأّخر 
اأيدتها  فقد  الي�صار  قوى  اأما  مطالبها.  تاأييد  على  حافظ  ولكنه  القمع، 
والقوى  ال�صغل،  اتحاد  قوى  وحركتها  الأولى،  اللحظة  منذ  كبير  حد  اإلى 
المدنية الأخرى، وانتهت برحيل الرئي�س التون�صي زين العابدين بن علي.
وراأى  اإ�صالمية)0))،  هّبة  على  دلياًل  الثورة  الخليج  في  الإ�صالميون  اعتبر 
بع�صهم اأنها عبرة لمن لم يتخذ الإ�صالم، كما اأ�صار اإلى ذلك الإ�صالميون 

الإيرانيون)))).

في م�صر، في )) �سباط/فبراير ))0)، ا�صتجاب مبارك للمطالبات 
بعد  �صليمان،  عمر  نائبه  عبر  الرئا�صة  من�صب  تخليه عن  واأعلن  الوا�صعة 
و�صوء  الف�صاد  على  واحتجاجًا  اقت�صادية،  �صكاوى  من  بداأت  مظاهرات 
عدد  زيادة  بعد  خا�صة  وال�صيا�صية،  والجتماعية  القت�صادية  الأو�صاع 
التي  ال�صعب  مجل�س  لنتخابات  بالإ�صافة  الفقر  معدلت  وزيادة  ال�صكان 
�صهدت تجاوزات متعددة �صاهمت في ت�صكيل جبهة معار�صة قوية ا�صتفادت 

)0)) انظر بيانات د.عو�س القرني، د.�صلمان العودة، وغيرهم من ال�صحويين في الخليج. 
http://www.youtube.com/watch?v=EUp0RFh5qeU :انظر محا�صرة عو�س القرني

)))) انظر لخبر اأحمدي نجاد، جريدة الحياة:
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/225391
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من الحراك الحتجاجي الجتماعي، وحلول ذكرى مقتل ال�صاب خالد �صعيد 
الذي  الكبير  الإلكتروني  والح�صد  ال�صرطة،  اأفراد من  يد  تعذيبه على  بعد 
تطّوعت به مجموعاته لتعبئة ال�صارع الم�صري �صد ال�صرطة، ا�صتغالًل لما 

عرف بالإعالم ال�صعبي.

الم�صاركة في الحتجاجات  البداية  الم�صلمون في  الإخوان  ورف�س 
في بدايتها واعتمدوا اإ�صتراتيجية براغماتية))))، خ�صية من النظام وخوفًا 
لحقوا  ولكنهم  حقيقي.  تغيير  تحقيق  في  الحتجاجات  تنجح  ل  اأن  من 
النظام،  تخلخل وجود  اأن  بعد  الم�صري  ال�صعب  �صاأن مكونات  �صاأنهم  بها 
اإلى  وتدخل الجي�س ل�صالح المحتجين. فهم لم يكونوا يريدون الن�صمام 
حركة �صبابية ل تتبنى اأية اأيديولوجيا، يمكن لها اأن تخرج منت�صرة ولكنهم 
بالمقابل كانوا يخ�صون التعّر�س لقمع �صديد في حال اأخفقت هذه الحركة 

ال�صبابية.كان موقف الإ�صالميين في الخليج التاأييد التام وال�صتلهام)))).

ليبيا ما تزال اإلى الآن تعي�ض لظى ثورة 7) فبراير في يوم غ�صب 
على �صكل انتفا�صة �صعبية �صملت معظم المدن الليبية محاكية بذلك ثورة 
تون�س وم�صر. ما تزال ال�صكوك في وجود عنا�صر من القاعدة، فيها من 

عدمه. والموقف هو ذاته، التاأييد لالحتجاجات.

في البحرين، ان�صجم الإ�صالميون الخليجيون مع الح�س الإخواني 

 CTC Sentinel Objective. Relevant. Rigorous The Muslim Brotherhood’s Role in ((((
the Egyptian Revolution, February 2011.Vol4. Issue2

)))) انظر بيانات د.عو�س القرني، د.�صلمان العودة، وغيرهم من ال�صحويين في الخليج. 
http://www.youtube.com/watch?v=EUp0RFh5qeU :انظر محا�صرة عو�س القرني
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ي�صتغلون  اأنه حراك طائفي.ولكنهم  الحراك على  البحريني، في ت�صنيف 
في  وم�صارعة  للخمور  منع  من  يرونها؛  التي  باإ�صالحاتهم  للمناداة  ذلك 

الإ�صالح وغيره)))).

في اليمن اأيد الإخوان الم�صلمون الموقف الداعي اإلى رحيل الرئي�س 
�سالح الفوري. وقد اتهم الرئي�ض علي عبداهلل �سالح الإخوان في الخليج 
العربي بدعم احتجاجات ال�صباب والتخطيط لها وقال » الجميع يعرف من 
اأين هذا المال الذي يتدفق من الخارج، ونعرف اأنه جزء منه ر�صمي وجزء 
منه غير ر�صمي ما ي�صمى بالجمعيات الخيرية لحركة الإخوان الم�صلمين، 
وعلى وجه الخ�صو�س المال الذي يتدفق من حركة الإخوان الم�صلمين في 

دول مجل�س التعاون الخليجي، ولي�س لالأنظمة �صلع في هذا الأمر« )))).

هل أنقذت الثورات شعبية اإلخوان؟ 

مبادئ كراهية الظلم، والعدل، والنحياز للفقراء؛ مبادئ اأخالقية 
الإ�صالمية والعربية لون ديني،  ال�صعوب  الف�صيلة عند عامة  فا�صلة، ولون 
باأنه داعية ديني  ال�صعارت  النا�س في �صبغ كل داعية لهذه  لذلك ل يتورع 
ا�صتغله  ما  وهو  الأدلجة،  لدعاة  ال�صتجابة  �صريعة  العربية  وال�صعوب 

الإ�صالميون.

والروؤ�صاء  تون�س  اإلى  يعود  الغنو�صي  يرون  وهم  الإ�صالميون  �صعر 

http://www.youtube.com/watch?v=EUp0RFh5qeU :محا�صرة عو�س القرني ((((
)))) انظر: موقع الواقع الإلكتروني:

http://www.alwaqa.net/index.php?action=showNews&id=269
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م�صر  وكاأن  يت�صرف  العالم  ويرون  م�صر  في  الإخوان  مر�صد  يزورون 
اأ�صبحت بعد ثورتها اإخوانية، بعودة الألق، وال�صعبية، مع �صعور بقوة �صتوؤول 

لها الأمور قريًبا.)6))

سمات عامة رسمت خطاب اإلسالميين

»اأ�صبح  العربي  ال�صتبداد  مجريات  لتف�صير  المنت�صرة  الفر�صية 
الحركات  و�صندان  الت�صلطية  الدول  مطرقة  بين  واقًعا  العربي  الوطن 
لإنجاز  الطموحات  اإجها�س  اإلى  قاد  الذي  الأمر  الأ�صولية،  الإ�صالمية 
الكبيرة  الأيديولوجية  الحركات  نهاية  وقادت  حقيقة.  ديمقراطية  ثورة 
التي عرفها الوطن العربي في مرحلة ما بعد نهاية الكولونيالية: القومية، 
وال�صتراكية، اإلى ال�صدام بين الدولة الت�صلطية العربية والإ�صالم ال�صيا�صي 
هذه  قادت   .(979 في  الإيرانية  الإ�صالمية  الثورة  بانت�صار  الم�صتقوي 
المواجهات اإلى حدوث حروب اأهلية في اأكثر من بلد عربي. وفي ظل هزيمة 
الإ�صالم ال�صيا�صي، تغّولت الدولة الت�صلطية العربية على المجتمع المدني، 
اأن  راأيها-  الديمقراطي، مخافة -ح�صب  النفتاح  �صيا�صة  انتهاج  ورف�صت 
ُتعبد الديمقراطية الطريق لو�صول الإ�صالميين اإلى ال�صلطة«)7))، بناء على 
ذلك جعل الإ�صالميون من اأنف�صهم �صحايا الأم�س واعتبروا زوال حكم اأكبر 
ودنت  دالت،  دولتهم  اأن  على  دليال  وم�صر،  تون�س  في  عليهم  الم�صيقين 
�صاعة ن�صرهم فعادت اإليهم الروح الثورية التي تكمن في نف�س كل التيارات 
اإليهم  وعاد  اأ�صباهها،  اأو  الن�صر  �صاعات  �صاعة من  متحّينة  الأيديولوجية 

)6)) محا�صرة عو�س القرني:
http://www.youtube.com/watch?v=EUp0RFh5qeU

)7)) توفيق المديني، مجلة الم�صتقبل العربي )العدد 86))، ))0)، �س ))).
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الكثير ممن ان�صقوا عليهم واعتنقوا اأفكاًرا واإيديولوجيات اأخرى، على حد 
تعبير عو�س القرني)8)).

�صنعت  التي  المفتاحية  الكلمات  الخليج  في  الإ�صالميون  يغفل  لم 
المدني،  المجتمع  الإ�صالح،  الديمقراطية  وم�صر،  تون�س  في  التغيير 
خانهم،  الخليج  في  لالإخوان  الموؤ�س�سين  الآباء  ذكاء  لكن  الف�ساد،..اإلخ، 
الخليج  في  الإخوان  حاول  حيث  الخليج.  خ�صو�صية  يراعون  كانوا  حينما 

ا�صتن�صاخ نف�س المطالب، ل ل�صبب غير اأن ال�صعوب الأخرى ثارت.

تكوينات  على  ين�صاأ  لم  الخليجي  المجتمع  اأن  اإلى  التنبيه  يجدر 
�صيا�صية واتجاهات مت�صادة فكرية، بل ما زال يحمل لبنات المجتمع القبلي 
الع�صائري في م�صتوياته الكبيرة، دخلت عليه قيم المواطنة دون اأن تمر عبر 
مراحل المدنية، ف�صكلت النظم الكبيرة القائمة على الولء، الوعاء الذي 
ت�صير فيه المدنية، فبنيت المدنية ل من جلد ال�صعب، بل من جلد الدولة، 
وفي هذا الإطار ُيفهم تعليق عبدالإله بلقزيز »ل غرابة من انعدام معار�صة 
في بالد المجال التقليدي- وبخا�صة منطقة الخليج- ما خال بلدين هما 
لدواعي  تن�صاأ  ال�صريحة،  ال�صيا�صية  فالمعار�صة  والبحرين«)9))،  الكويت 
»فكرية« وعن بنيوية ربما غابت عن المجتمع الخليجي وهذه لي�صت محمدة 
اأو مذمة بقدر ما هي تو�صيف، ومحاولة فهم، فالعقد الجتماعي الخليجي 
القراءة  واإ�سقاط  والقمة،  القاعدة  بين  خا�سة  عالقة  على  ومبني  مركب 

)8)) محا�صرة عو�س القرني:
http://www.youtube.com/watch?v=EUp0RFh5qeU

ثلث قرن من  –قراءة في تجربة  �صيرة دولة ومجتمع  ال�صعودية  الخ�صر،  الخ�صر، عبدالعزيز  )9)) عبدالعزيز 
التحولت الفكرية وال�صيا�صية والتنموية، ال�صبكية العربية لالأبحاث، 0)0)، )78.
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التاريخية الأوروبية في القرن الثامن ع�صر ل�صيرورة الأنظمة الملكية على 
دول الخليج، ت�صطيح مبالغ فيه.

النظام،  حفظ  بين  العربية  الحتجاجات  من  الخليج  دول  موقف 
�سقوط  من  فالتخّوف  بحث،  محل  الُمحتجة،  ال�سعوب  لخيارات  والدعم 
موقف  حّللت  التي  والدرا�صات  المقالت  في  ماثاًل  ظّل  الجمهورية  النظم 
حلفاء  دعم  فقدان  »اأن  اإلى  مرده  التخّوف  اأن  نقل  فالبع�س  الخليج،  دول 
النظام الجمهوري العربي قد ي�صُب في م�صلحة اإيران. وربما كان هناك 
اإمكانية بروز حركة  مبعث قلق اآخر لالأ�سر الحاكمة في الخليج يتمثل في 

الإخوان الم�صلمين لتمثل تهديدًا جديدًا في عقر دار الدول الخليجية« )0))

وهو ما تجلى في محاولة الإخوان البروز ب�صكل غريب في الخليج 
المدني  المجتمع  ون�صطاء  وال�صحفيين  الأكاديميين  من   (((  « بقيام 
منتخب  برلمان  باإن�صاء  الدولة  رئي�س  تطالب  عري�صة  بتوقيع  الإماراتي 
هذه  باأن  الإماراتيون  المراقبون  وعّلق  الت�صريعية.  ال�صالحيات  ومنحه 
فيها  للم�صاركة  الكافي  والإقبال  بالدعم  الأغلب  على  تحظى  لن  العري�صة 
نظرًا لكونها ت�صم اأ�صماء عدد من ال�صخ�صيات التي ي�صتبه بانتمائها اإلى 

جناح حركة الإخوان الم�صلمين في الإمارات.

ومن هنا ذهب بع�س المراقبين اإلى اأنه في حال اعترفت الإمارات 
يعني  ذلك  فاإن  الأ�صخا�س،  هوؤلء  عليها  وقع  التي  العري�صة  بمطالب 

)0)) �صلطان بن �صعود القا�صمي:
http://www.awtanalarab.com/newp/artc/4773/news//index.html
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الإخوان  حركة  اأع�صاء  مطالب  ب�صرعية  واعترافًا  تاأكيدًا  الحال  بطبيعة 
الم�صلمين))))«. 

اأبرز  وهي  الفر�صة،  لقتنا�س  محاولة  المحاولة  تلك  ُعدت  ربما 
التناق�س  من  يخل  لم  كان  واإن  الراهن.  الإ�صالموي  الخطاب  �صمات 
فالر�سالة الإخوانية كانت: ثورات الآخرين اأدوات �سغط، يمكن ال�ستفادة 
منها والمناداة بالإ�سالح الآني، كانت جانبا من عمل الإخوان، تبّدى في 
ربما  الإمارات.و  الإخوان في  المح�صوبة على  الإ�صالح  دعوة رموز جمعية 
اأخرى  اإ�صارة  المدنية،  بالدولة  لالإيمان  م�صر  في  الإخوان  احتياج  كان 
اأبرزت انعكا�صها في الخطاب الإ�صالموي في الخليج، فكانت دعوة الإ�صالح 
بالعدالة.  ومحالة  بالديمقراطية،  ومزينة  المدنية  بالمطالبات  مر�صعة 
وهي ما اأتوقع اأن تظل نغمًة عالية في الخطاب الإخواني، لفترة من الزمن.

بادر اإ�صالميو المملكة العربية ال�صعودية اإلى دعم ال�صلطات في ما 
الأخرى،  الدول  في  ال�صعبي،  راك  الحِّ غّرار  على  �صعبي،  حّراك  اأنه  اأ�صيع 
الحركة،  نجاح  من  للتاأكد  الترقب،  »كالعادة«،  الإ�صالميون  موقف  فكان 
وطالبوا  �صدها،  وقفوا  بل  فاجتنبوها،  مح�صوًما  يكن  لم  نجاحها  ولكن 
لوقوفهم بالثمن: فتفّرغ ِق�صٌم منهم لال�صتن�صار بالدولة على المخالفين في 
ن من خّون، و�صّن حملة �صعواء على التغريبين. ول اأدري وجاهة  الراأي، وخوَّ
ا�صت�صهاد البع�س بتلويح عو�س القرني بملف الإ�صالح ومحاربة التغريبين، 

تزامًنا مع الدعوات العربية للثورة)))).
)))) �صلطان بن �صعود القا�صمي:

http://www.awtanalarab.com/newp/artc/4773/news//index.html
)))) عو�س القرني، محا�صرة بعنوان:
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تهوين اإلشكاليات الحقيقية

اأن الإ�صكالت  ز الإ�صالميون في خطاباتهم الجماهيرية، على  ُيركِّ
بب�صاطة،  حلها  ويمكن  نة،  وهيِّ ب�صيطة  اإ�صكالت  الدولة  تواجهها  التي 
فق�صية البطالة هّين اأمرها:«نقوم فقط بتخفي�س العبء الوظيفي لن�صف 
)))) فقط،  العاملين«  الدولة فقط ن�صف  ونكلف  مثلهم  ونوظف  العاملين. 
ويقترح اآخر اأن حل البطالة هو بالتهييج والوقفات الحتجاجية على غرار 

م�صر وتون�س))))، اأمام الموارد الب�صرية، فتنَحل الم�صكلة. 

الكلي،  وهو خطاٌب يحتاج لمراجعة حقيقية، فتعقيدات القت�صاد 
وفر�صيات التنمية، والموازنات العامة والقرارات الكبرى، ل تحتاج لمنابر 
وعظية، ول تحتمل المزايدات ال�صيا�صية، قد يكون الخطاب ناجًحا لوهلة 
في الإيعاز –الوقتي- ب�صعف الفكر الإداري لل�صلطة الفالنية، وقد يو�صح 
الخطاب  هذا  ولكن  البديل،  لتمثيل  الإ�صالمي  التيار  رغبة  في  الر�صالة 

الوقتي، ينح�صر عنه ال�صحر والبريق، حينما ُيخ�صع للمنطق. 

المزايدة على الديمقراطية، والمدنية

ا مدنيًّا))))،  بالرغم من اأن الِح�س الديمقراطي في الثورات كان ِح�صًّ
فالنهج  الديمقراطي؛  النظام  مع  الإ�صالميين  م�صاكل  من  وبالرغم 

http://www.youtube.com/watch?v=EUp0RFh5qeU
http://www.youtube.com/watch?v=EUp0RFh5qeU :راجع المحا�صرة ((((

)))) راجع كلمة محمد المن�صوري، فيالموؤتمر العا�صر لتحاد الطلبة، فبراير ))0)
http://www.youtube.com/watch?v=8b0QTDaS92I&feature=related

)))) توفيق المديني، مجلة الم�صتقبل العربي )العدد 86))، ))0)، �س ))).
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ُيخ�صعه  بينما  الأمة،  عليه  ترا�صت  الذي  الد�صتور  يعتمد  الديمقراطي 
الإ�صالميون لتف�صيرهم للن�س ال�صرعي، وتقوم المثل الديمقراطية باإعطاء 
الحركات  خبراء  يحتكر  بينما  نّوابه،  عبر  القوانين  �صياغة  حق  ال�صعب 
كالعقد  والمعاني  كالفردية،  القيم  من  العديد  تزال  ول  ذلك،  الإ�صالمية 
الجتماعي وغيره محل بحث ومراوغة. فالإ�صالميون »لم ينظروا اإلى الهوية 
الجتماعية والم�صلحة العامة كترتيب لمجموع الهويات والم�صالح الفردية، 
اإلى  فالإ�صالميون  ال�صيف،  توفيق  وبح�صب  بذاتها«)6))،  بل كوحدة م�صتقلة 
الآن ينتجون مناق�سة الإ�سكالت الأ�سلية، مثل اإ�سكالية المجتمع التعاقدي 

ونظام الحكم الذي يقوم على اأ�صا�صه )7)). 

والديمقراطية،  المدنية  الدولة  لخيار  م�صر،  اإخوان  تبني  اأّن  اإل 
�صّعد من اأ�صهم الديمقراطية، على ما فيها من لغط، فالم�صريون يرفعون 
الأحظى  الخيار  هي  والمدنية  الديمقراطية  اإذ  متغيرة،  باألوان  ال�صعار 
اأن  واأكدوا  اأيام  بعد  عادوا  اأنف�صهم  اأنهم  اإل  العالمي،  والقبول  بال�صعبية، 
م�صر دولة مدنية بمرجعية اإ�صالمية،)8)) ثم اأكدوا اأن الديمقراطية ل تحُل 
ترتفع  اأن  اأبدا  يقبلوا  لن  اأنهم  اإلى  وتراجعوا  حراما)9)ً).  م  تحرِّ ول  حالًل 
اأ�صوات المواطنة والديمقراطية والحرية على �صوت الدين وال�صريعة)0)). 

يا�صة دليل في الحكم الر�صيد، ال�صبكة العربية لالأبحاث والن�صر، ))0). �س)). )6)) توفيق ال�صيف، رجل ال�صِّ
يا�صة دليل في الحكم الر�صيد، ال�صبكة العربية لالأبحاث والن�صر، ))0). �س0)). )7)) توفيق ال�صيف، رجل ال�صِّ

الم�صلمين محمد  ال�صابق لالإخوان  العام  المر�صد  ل�صان  الم�صلمين: على  الر�صمي لجماعة الإخوان  )8)) الموقع 
عاكف )0) ابريل ))0)):

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?SecID=211&ArtID=83449
)9)) �صحيفة ال�صروق، ) مايو ))0): حديث محمد بديع:

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=447300
)0)) �صحيفة ال�صروق، ) مايو ))0): حديث محمد بديع:

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=447300
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هذا تلّون بلون المرحلة. وكله �صيكون له انعكا�صه على اإخوان الخليج.

من  المعقد  موقفهم  تحديد  في  جديًا  بدوؤوا  الإ�صالميون  كان  اإذا 
الإ�صالميين  اأن  يعني  ل  الإيجابي  التعاطي  هذا  فاإن  الديمقراطية،  ق�صية 
اأ�صبحوا ديمقراطيين اأو تخلوا عن تحفظاتهم العديدة عن بع�س المفاهيم 
في  وعموديًا  اأفقيًا  نف�صه  فر�س  الذي  الأ�صولي  الإ�صالمي  فالتيار  الغربية 
�صيا�صي  كم�صروع  الديمقراطية  على  متحفظًا  يزال  ل  العربي،  الوطن 

متكامل، واإن اختلفت م�صتويات التحفظ على هذا الم�صروع ))))

تغيير في الخطاب

الم�صرح ال�صيا�صي الجديد، ي�صتلزم تبني الخيارات المدنية لأمان 
غ�صب الغرب ول�صمان ر�صى ال�صعب ويجتهد في اإثبات ذلك الإ�صالميون، 
تتنازعهم الإيديولوجيا ومتاري�س �صلفية اندمجت مع الجيل الجديد، ربما 
الخيارات  لتبني  لياقة  باأكثرهم  ليدفعوا  الداخلي،  التنوع  من  ي�صتفيدون 
الجديدة. الخطاب الجديد يجب اأن يتنا�صب مع الديمقراطية، والت�صالح 
الذي  الحقيقي  ال�صوؤال  ولكن  الهام�صية.  الق�صايا  من  والكثير  الغرب،  مع 
الوطنية؟  الهوية  تبني  الإخوان  ي�صتطيع  هل  الإ�صالميون:  منه  �صيتهرب 
الذي  والفكري  الطبيعي  والختالف  التعدد  الن�صجام مع  ي�صتطيعون  وهل 
وطني؟  بميثاق  معها  والتعامل  والطوائف  الإثنيات  ورعاية  الخليج،  يعي�صه 
التعددية  مفهوم  هو  الإ�صالمي  الفكر  يواجهه  الذي  المركزي  فالتحدي 
واللغوية  والثقافية  وال�صيا�صية  والدينية  الفكرية  المختلفة  بمظاهرها 

)))) توفيق المديني، مجلة الم�صتقبل العربي )العدد 86))، ))0)، �س ))).
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ولن  الحقيقي.  الت�صامح  وانعدام  المعرفية،  الحقيقة  واحتكار  والعرقية، 
لعمليات  ُيمكن  ول  ال�صوؤال،  لهذا  جواًبا  تر�صم  اأن  »غ�صب«  ثورة  ت�صتطيع 
�صيجدي  فهل  للتحدي،  حل  تقديم  البراغماتية  وال�صيا�صات  التجميل، 
الخطاب الجديد، المتهرب من الم�صاكل في اإقناع الراأي العام، اأو الحفاظ 

على المكت�صبات الجماهيرية؟.

خالصة

الإ�صالميين  مهنة  اأن  يك�صف  الخليج  في  الإ�صالموي  العمل  تاريخ 
هي اغتنام الفر�س، وتطوير الخطاب اإما للك�صب الجماهيري اأو ال�صيا�صي، 
نجم  �سعود  وا�ستمرار  العربية،  الحتجاجات  نجاح  فر�سة  يغتنمون  والآن 
النموذج التركي، في محاولة لإنقاذ �صعبيتهم في الخليج، للظهور ب�صعارات 
التلويح  بين  وُيراوحون  الجديدة،  المرحلة  مع  تما�صًيا  جديدة،  اإ�صالحية 
ل�صرب  معها  والت�صالح  حلفها  في  الدخول  اأو  و�صعارها،  بالحتجاجات 
الآخرين، ل يزال الَبون �سا�سًعا بين المدنية الحديثة والفكر الأ�سولي، ولم 

تعد الم�صاحات تحتمل الترقيع.
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املوا�ضيع  عدد  زاد  املا�ضية،  القليلة  ال�ضهور  في 
االإخ��وان  جماعة  عن  تتحدث  التي  ال�ضحافية  والكتابات 

وتاأريخًا  وتتبعًا  ومتحي�ضًا  درا�ضًة  البحرين،  يف  امل�ضلمني 

وحتلياًل. وت�ضري بع�ض هذه الكتابات اإىل اأنها تاأتي يف اإطار 

ا�ضتعجلت  اإن  وحتى  ال�ضبعني.  بعامها  اجلمعية  احتفال 

حلول  من  ال�ضنتني  ح��واىل  قبل  االحتفال  ال�ضحف  ه��ذه 

اأحيانًا،  ، وذلك حتت �ضغط املتطلبات ال�ضحافية 
(((

موعده

ي احلالة االإخوانية يف البحرين  اإال اأن مو�ضوع تعقب وتق�ضّ

من  الكثري  �ضاأن  ذلك  يف  �ضاأنها  اأغوارها،  ل�ضب  مغرية  تبدو 

يكتنف  التي  املحلية،  ال�ضاحة  على  املوجودة  التنظيمات 

بع�ض مفا�ضلها الغمو�ض.

))) في العام ))0) �صيكون قد مر �صبعون عامًا على اإن�صاء جمعية الإ�صالح في البحرين.
) كاتب بحريني. (
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تعي�س جمعية الإ�صالح )الجهة التي ت�صم المنتمين لتيار الإخوان 
ال�صاحة  الوا�صح على  وتمثلها  بع�صًا من تجليات قوتها،  اليوم  الم�صلمين) 
ال�صيا�صية والتنظيمية، اأو “الفترة الذهبية” بح�صب و�صف اأحد قيادييها))). 
ففي الوقت الذي يرى البع�س اأن الجماعات الإ�صالموية )كما يطيب لعدد 
ت�صل  اأن  يمكن  ما  وغاية  اأوج مجدها،  بلغت  قد  ت�صميتها)  الدار�صين  من 
اإليه من قدرة وتاأثير، واأنها في �صبيلها اإلى التراجع والنكفاء،  مثلما هي 
ال�صيرورة الطبيعية للتيارات الفكرية))) مع ت�صاوؤل فقط عن المدى الزمني 
الالزم لبدء اأفول هذه الحركات. يرى منا�صرو التيار اأن هذا ال�صتمرار، 
ولأكثر من ثالثة عقود من الهيمنة على ال�صاحة المحلية في البحرين، كما 

هو الو�سع في �ساحات اأخر، ا�ستمرارًا لوعد اهلل بوراثة الأر�ض.

الدينية  القوى  بروز  في  والعالمية  الإقليمية  المتغيرات  اأثرت  فقد 
اإلى الدين التي تّبدت في  “ال�صحوات” وحركات الرجوع  عالميًا، وقادت 
ا�صتقطب  الذي  النطاق  زيادة  اإلى   ،(967 هزيمة  بعد  من  العربي  الوطن 
ب  اأعدادًا كبيرة من ال�صارع العربي اإلى الجماعات الإ�صالمية، التي لم تجرَّ
في  الوا�صح  تمثلها  في  ول  متقدم،  مدني  ب�صكل  الحكم  في  ل  قبل،  من 
�صجاع  علني  اجتماعي  اأو  �صيا�صي  في خطاب  اأي�صًا  ول  الإدارية،  القنوات 

غير هّياب من المالحقة والتنكيل.

مختلفة  حالة  المدى  طول  على  بقوا  البحرين”  “اإخوان  اأن  اإل 
بل  وح�صب،  والإ�صالمية  العربية  الدول  في  ل  الإخوانيين  نظائرهم  عن 
))) النائب الإخواني في مجل�س النواب البحريني نا�صر الف�صالة في لقاء اأجرته معه �صحيفة »البالد« بتاريخ ) 

نوفمبر 009).
))) باقر النجار، الحركات الدينية في الخليج العربي، دار ال�صاقي، 006).
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من  وذلك  نف�صه،  الإقليم  في  الإخوانية  الجمعيات  باأقرب  مقارنة  حتى 
خالل عالئقهم بال�صلطة، فيما تاأرجحت عالقتهم بالمجتمع لفترة لي�صت 
بالق�صيرة، ولكن الأمور ما لبثت اأن مالت اإلى جانب التيار نف�صه في العقود 

القريبة.

بها  مّر  التي  للعقود  التاريخي  التتبع  اإلى  التفتنا  هذه  درا�صتنا  في 
الإخوان في البحرين، وكيف تحولت وتبدلت ال�صعارات والأهداف والمرامي، 
اأحيانًا، وفي  تت�صبب في تراجعه وانزوائه  التيار  ال�صنون على  وكيف جرت 
تمدده وقوته اأحيانًا اأخرى. م�صتعر�صين – قدر الإمكان – بع�س الموؤثرات 
الموازية، والظروف المحيطة بالحالت التي مر بها الإخوان عبر ما توفر 

من �صهادات وم�صادر ومالحظات.

ولعلَّ هذه الدرا�صة ت�صهم في اإي�صاح �صورة الإخوان الم�صلمين في 
البحرين، وهو مو�صوع بحث لي�س بالجديد تمامًا هنا، واإن لم يخ�صع للكثير 
من الدر�س المعّمق من جميع الأطراف)))، ولكن تم النك�صاف على الإخوان 
الم�صلمين من خالل كتابات متناثرة بدت اأوًل في ال�صحف، اأعقبتها جملة 
والديني في  ال�صيا�صي  الحراك  تدر�س  التي كانت  ال�صيا�صية،  الملفات  من 
اأعقاب النفتاح ال�صيا�صي المعروف بالم�صروع الإ�صالحي لملك البحرين، 

))) ما تزال وجهات نظر الإخوان الم�صلمين في البحرين غائبة )ولي�صت مغّيبة) عن ال�صاحة في درا�صة الجماعة 
والجمعّية. وتقت�سر الإ�سارات الآتية من الإخوان هنا على التعليقات اأحيانًا على ما ُين�سر عن التيار، وغالبية هذه 
التعليقات ل تذهب اإلى ال�صحف النا�صرة بقدر ما تن�صر في المواقع الإلكترونية التابعة للتيار نف�صه اأو في الن�صرات 
يبرر عدم ت�صدي  تف�صيرًا مقنعًا  نجد  ول  توزيع محدود.  نطاق  ن�صرات ذات  الحال  بطبيعة  ال�صادرة عنها، وهي 
جمعية ذات تاريخ طويل وعدد اأع�صاء يربو على )7) جلهم من المتعلمين والجامعيين ال�صباب، عن وجود باحثين 
في الحركة من الداخل يقدمون ما تعتقده الجماعة اأنه يمثلها حق تمثيل وب�صكل علمي بعيدًا عن الردود ال�صخ�صية 

والذاهبة – في الغالب – �صوب الإن�صائية واتهام من يكتب عنهم بعدم الدقة والتجني.
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وبدء  الوطني،  العمل  ميثاق  على  بالت�صويت  العام )00)  في  ُد�صن  والذي 
الجمعيات  من  لعدد  �صيا�صية  اأذرع  وخروج  الر�صمي،  ال�صيا�صي  الحراك 
لهذه  المعّمقة  الدرا�صات  بو�صع  وانتهاء  الإ�صالح.  جمعية  ومنها  الدينية، 
اإلى الغو�س  اأكثر  الجمعية طرقًا لها من اأكثر من باب، واإن بدت محتاجة 

الداخلي في التجربة ولي�س م�صاهداتها من الخارج.

البذور األولى

بح�صب  البحرين  ي�صم  الذي  الجغرافي  النطاق  هي   ،9( المنطقة 
الدول  من  واحدة  البحرين  وتعتبر  الم�صلمين.  لالإخوان  العالمي  التنظيم 
المبكرة في التعرف على الحركة، التي اأن�صاأها ح�صن البنا في م�صر واأول 
دولة خليجية تتعاطى مع الفكر الإخواني. اإذ تتواتر المعلومات، التي يوردها 
الدار�صون للحركة، باأن ال�صيخ عبد الرحمن الجودر هو اأول بحريني )وربما 
اإلى  درا�صية  بعثة  في  كان  عندما  البنا،  ح�صن  بالموؤ�ص�س  يلتقي  خليجي) 
م�سر. ويحاط هذا اللقاء بجو من الغمو�ض بما فيه من اإيحاءات. فينقل عن 
رئي�ض جمعية الإ�سالح في البحرين، ال�سيخ عي�سى بن محمد اآل خليفة، اأن 
اللقاء الذي تم بين ال�صيخ الجودر والبنا لم يكن مح�س �صدفة، بل كان مرتبًا 
له “من قبل الكوادر الم�صتترة في البحرين”))).  ول ت�صير هذه الم�صادر اإلى 
طبيعة هذه العنا�صر ودورها، ولكنها – اإن �صّحت الرواية – فربما تكون من 
المعلمين الم�سريين الذين اآمنوا بخط الإخوان، قبل اأو اأثناء وجودهم في 
البحرين، وتو�ّصموا في ال�صيخ عبدالرحمن الجودر القابلية لالن�صمام اإلى 

التيار وتاأ�صي�س فرع له في البحرين خالل درا�صته هناك. 

))) اأنظر: مجلة الإ�صالح، العدد )))، يونيو )00).
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يغّط  لم  الجودر،  ال�صيخ  به  قام  الذي  الحراك،  هذا  اأن  ووا�صح 
اأو لعدم تقدير  بما فيه الكفاية، ربما لنق�س الخبرة التنظيمية الحركية، 
لحقيقة دور البنا ال�صيا�صي في م�صر. اإل اأن المح�صلة النهائية ت�صير اإلى 
اأن هذا الت�صال لم يُرق للمخابرات البريطانية التي كانت موجودة بكثافة 
في كل من القاهرة والمنامة، مما اأ�صفر عنه �صحب البعثة الدرا�صية لل�صيخ 

الجودر في العام 6)9) )6).

ويبدو من ال�صرد التاريخي لجملة الم�صادر، اأن نادي الطلبة )الذي 
تحولت ت�صميته تاليًا ب�صع مرات قبل اأن ت�صمى في نهاية المطاف بـ “جمعية 
الإ�صالح”)، قد تاأ�ص�س قبل �صفر ال�صيخ الجودر اإلى م�صر، وذلك في العام 
))9)، واإن كان الجودر واحدًا من موؤ�ص�صيه)7)، ودخل الفكر الإخواني اإلى 
المقربين  اأو�ساط  في  الجودر  ال�سيخ  حركة  مع  لحقة،  فترة  في  النادي 
اإلى التيار  اإليه، م�صنودًا ببع�س المعلمين الم�صريين الذين كانوا منتمين 

نف�صه)8).
اأتت على  الجودر  ال�صيخ  بعثة  اإلى قطع  اأدت  التي  الأ�صباب  اإن  بالقول  الأمر  اإلى هذا  البنكي  )6) ي�صير محمد 
خلفية تقرير ا�صتخباراتي بريطاني اإلى اإدارة المعارف في ذلك الوقت يقول اإن »بعثات م�صر غير منا�صبة نظرًا 
وهيئة  الم�صلمون  »الإخوان  البنكي،  محمد  انظر  �صيا�صية«.  اأهداف  ذات  دينية  جماعات  في  بع�صهم  ل�صتراك 

التحاد الوطني )))«، �صحيفة الأيام البحرينية، ))/0)/)00).
اآل  علي  بن  دعيج  خليفة،  وال�سيخ  اآل  محمد  بن  خالد  ال�سيخ  هم:  لنادي  الطلبة  الموؤ�س�سين  الأع�ساء  )7) اأبرز 
خليفة،  وعبدالرحمن الجودر،  وجا�سم الفائز،  واأحمد الفائز،  وعبداهلل اإبراهيم الدوي،  وحرز ال�سوملي،  والأ�ستاذ 
محمد الذوادي ) بودو�س) ،  وجا�صم عبدالعزيز المناعي،  واأحمد المحميد،  ومحمد مطر علي  مطر،  وعي�صى الجامع. 
اأما اأبرز ال�سخ�سيات التي  تولت رئا�سة النادي  ح�سب الت�سل�سل فهم: ال�سيخ خالد بن محمد اآل خليفة،  ثم ال�سيخ 
دعيج بن علي اآل خليفة،  ثم �سالح الزياني ) اأثناء تحويل م�سمى النادي  من نادي  الطلبة اإلى نادي  الإ�سالح( ،  وبعده 
ال�سيخ عبد الرحمن بن محمد اآل خليفة ،  ثم ح�سن اأبل،  ثم عبدالرحمن الجودر،  وح�سين محمد ح�سين بالتناوب، 
 ثم عي�صى اأحمد المحميد،  ثم تولى ال�صيخ عي�صى بن محمد رئا�صة النـادي  بعد تخرجه من م�صر عام  )96)  واإلى 
 يومنا هذا وفي  عهده تحول م�صمى النادي  من نـادي الإ�صــالح اإلى جمعية الإ�صالح)وليد �صبري، �صحيفة الوطن 

البحرينية، ))/)/008)).
ال�صوادفي  وم�صطفى  عالم،  مهدي  منهم  الم�صريين  المعلمين  بع�س  البحرين  في  الإخوان  �صيرة  )8) تذكر 
وغيرهما على اأنهم من الذين عملوا على ن�صر الفكر الإخواني في البحرين في فترات مبكرة. وقاد الحما�س الأ�صتاذ 
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الصدام المبكر

في  كبير  ب�صكل  البحرين  في  انت�صر  قد  الإخواني  الفكر  يكن  لم 
مفاهيم  ن�سر  في  اآخذًا  المحرق،  جزيرة  في  مح�سورًا  بقي  اإذ  البدايات. 
ومبادئ تاأ�صي�س الأ�صرة الم�صلمة ال�صالحة)9)، وهذه الم�صاألة ا�صتمرت مع 
جماعة الإخوان لعقود طويلة، اإذ ذهبوا كثيرًا اإلى م�صائل التربية الأ�صرية، 

وكذلك التربية المدر�صية، فانخرطوا في �صلك التعليم بكثافة ن�صبية.

على  الأولى  الع�صر  ال�صنوات  تنهي  تكد  لم  التي  الجماعة  ولكن 
تاأ�صي�صها؛ واجهت اأول الختبارات المريرة في العام ))9)، حيث كان المد 
القومي في اأوجه، وكان ال�صارع البحريني - والمحّرقي على وجه الخ�صو�س 
كبيرة. ومع ذلك لم يكن هناك من تنافر بينه وبين  درجة  اإلى  – نا�صريًا 
المن�صّية  بحادثة  ُعرف  ما  وقوع  حتى  الوجود،  ال�صغير  الإخواني  الج�صم 
ا�صتهدف فيها  تثير الجدل بين الإخوان ومناه�صيهم، والتي  التي ل تزال 
الإخوان،  وبين  بينه  الكبرى  القطيعة  فوقعت  عبدالنا�صر،  جمال  الرئي�س 
اإلى اعتقال جملة من قيادات وجماعة عظيمة من عنا�صر  واأدت الحادثة 

الإخوان في م�صر.

قبل حادثة المن�صية باأيام، كان عبد النا�صر قد وجد طريقًا مفتوحًا 
المناه�صة  العروبية  المواقف  من  بعدد  العربية،  الجماهير  قلوب  اإلى 

عالم ليلقي خطبة في العام 8)9) بعيد نكبة فل�صطين، ما دعا ال�صلطات الإنجليزية هنا اإلى اإبعاده. محمد البنكي، 
م�صدر �صابق.

اإلى الحزب - درا�صة في تنظيم  )9) عبا�س ميرزا المر�صد، جمعية المنبر الإ�صالمي في البحرين: من النادي 
الإخوان الم�صلمين في البحرين، مركز الدرا�صات اللبناني، درا�صة من�صورة اإلكترونيًا.
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بريطانيا  مع  الجالء  اتفاق  بتوقيع  قام  المن�صية  حادثة  وقبل  لال�صتعمار، 
ل�صحب قواتها من م�صر في 9) اأكتوبر ))9)، فكانت محاولة اغتيال الزعيم 
العربي تعني اختالل كيان الأمة. فنقم الجمهور البحريني على حاملي فكر 
الإخوان ب�صكل عام، وتبدت هذه النقمة عندما خرجت مظاهرات في 8) 
ول عالقة  اإنذار،  �صابق  دون  ومن  الجزائرية،  للثورة  تاأييدًا   (9(6 اأكتوبر 
مقر  ر�صق  تم  الجزائرية،  والثورة  عموما  الم�صلمين  الإخوان  بين  وطيدة 

نادي الإ�صالح بالحجارة)0)). 

�صببت  التي  الحوادث  اأكثر  من  بالتحديد  الحادثة  هذه  اأ�صبحت 
العزلة لجماعة الإخوان الم�صلمين، الذين لم يكونوا لي�صكلوا ثقاًل في ذلك 
الوقت. ولو اأ�صيف اإليها اأن هيئة التحاد الوطني كانت قد تاأ�ص�صت ال�صهر 
نف�صه، التي اأخذت �صعبية طاغية في الفترة التي كانت تعمل فيها )))9) 
فكريًا  ترتبط  واأنها  خ�صو�صًا  الإخوان،  جماعة  من  ونفورها   ،((9(6 –
الإخوان  جماعة  عا�صته  الذي  والنكفاء  المعاناة  بحجم  لعلمنا  بالقاهرة، 
– بجملة من  والخارج  الداخل  – من  البحرين، محاطين  في  الم�صلمين 

المحا�صرات التي كادت اأن تنهي وجودهم في هذا البلد.

 – العربية  والقومية  للنا�صرية  المتحم�صون  البحرينيون  كان 
– يتلهفون  الع�صرين  القرن  منت�صف  في  �صك  بال  الأقوى  للتيار  الم�صكلة 
وينتظرون  التحديد،  وجه  على  الم�صرية  والمجالت  ال�صحف  لقراءة 
�صدورها ومجيئها اإلى البحرين، مثل “روز اليو�صف”، و“�صباح الخير”، 
تلك  في  ت�صدر  التي  وال�صحف  المجالت  من  وغيرها  �ساعة”،  و“اآخر 

)0)) باقر النجار، الحركات الدينية في الخليج العربي، �س 7).
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الفترة، وتحمل وجهة نظر النظام في معاركه �صد مناوئيه، ومن جملتهم 
الإخوان الم�صلمون. انعك�س ذلك الموقف الم�صري على الداخل البحريني. 
وربما ل تكاد تخلو درا�صة حديثة عن الإخوان الم�صلمين في البحرين من 
اإ�صارة اإلى واحد من اأ�صهر الكتب ال�صيا�صية الكال�صيكية محليًا لعبدالرحمن 
هجومًا  الباكر  فيه  ي�صن  المنفى”))))  اإلى  البحرين  “من  وعنوانه  الباكر 
لذعًا على اإخوان البحرين، م�صيرًا اإلى اأنهم اأ�صد خطرًا على المجتمع من 
ال�صيوعيين)))). اإل اأن القارئ المتفح�س لهذه المقولة يرى اأن الباكر قد 
عن  راج  وما  الع�صكري،  وف�صيلهم  الم�صريين  الإخوان  موقف  بين  خلط 
محاولتهم النقالبية؛ وبين اأخوان البحرين الذين لم يكن لهم يومًا ما اأي 
حراك ع�صكري، بل ول حتى �صيا�صي وا�صح، اإل في بع�س الق�صايا الخارجية 

التي تتقاطع مع اهتماماتهم الإ�صالمية كما �صياأتي لحقًا.

وقد اتخذ الباكر هذا الموقف نتيجة لنظرة الإخوان للهيئة الوطنية 
في تلك الفترة، اإذ كانوا يخ�صون اأن تكون امتدادًا للحركة النا�صرية، بينما 
للهيئة  اأنه راجع لتهام الإخوان  الموقف على  اأبو عزة هذا  ف�سر عبد اهلل 
ال�صيطرة  اإلى  الرامية  ال�صيعة  لأغرا�س  “�ُصلمًا  لت�صبح  طريقها  في  باأنها 

)))) �صدر الكتاب في طبعته الأولى من دار مكتبة الحياة )بيروت) العام )96)، وبقي يتداول ب�صكل �صبه �صري، 
حتى اأعيدت طباعته مجددًا من قبل دار الكنوز الأدبية في اأكتوبر )00). وتكمن اأهمية الكتاب في ت�صجيله للكثير 
من التفا�صيل التي اأحاطت بن�صوء هيئة التحاد الوطني )))9) – 6)9))، من قبل �صكرتيرها )الباكر) الذي نفي 

اإلى جزيرة �صانت هيالنة قبل اأن يطلق �صراحه مع بع�س زمالئه ويتخذ من بيروت م�صتقرًا له. 
)))) غالبًا ما تنقل هذه الفقرة من كتاب »من البحرين اإلى المنفى« للتدليل على ما يحمله التيار القومي لجماعة 
الإخوان من موقف، ل �صيما على ل�صان واحد من اأبرز قياداته »وفي نظري اأن الإخوان الم�صلمين وحركتهم الهدامة 
اأ�صد خطورة على العرب والم�صلمين من )ال�صيوعيين)؛ لأن ال�صيوعية مبداأ ينفر منه العربي والم�صلم لكونه يخالف 
العربي  بين  تفرق  دينية  دعوة  الم�صلمين  الإخوان  دعوة  ولكن  فيها،  عا�س  التي  الجتماعية  وحياته  وتقاليده  دينه 
واأخيه العربي.. اإن دعوتهم اإلى حكم الدين يت�صترون وراءها للو�صول للحكم«. عبدالرحمن الباكر، من البحرين اإلى 

المنفى، دار مكتبة الحياة، بيروت، )96)، �س 68).
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على مقدرات البلد”)))). 

الإخواني  التيار  اإلى  المنتمين  اأن  اأ�صا�صًا  المحرق  في  انت�صر  وقد 
ال�صيا�صية  لالإخفاقات  النا�صري،  النظام  من  ت�صفي  حالة  في  كانوا 
الأيام  حرب  عنه  تمخ�صت  ما  اأبرزها  وكان  لها،  تعر�س  التي  والع�صكرية 
�صبتمبر  بوفاة جمال عبدالنا�صر )8)  الأمر ذروته  وبلغ  ال�صتة )النكبة)، 
970))، حيث قيل اإن بع�صًا من قيادات الإخوان هنا وزعوا الحلوى داخليًا، 
خالل  من  يثبت  لم  ما  وهذا  المنا�صبة)))).  بهذه  ابتهاجًا  ولئم  واأقاموا 
اللقاءات ال�صخ�صية مع بع�س كوادر الإخوان الذين ن�صبوا هذه المعلومات 

اإلى محاولت �صعبية لت�صويه �صورتهم و�صرب مزيد من الح�صار حولهم.

المح�صوب  والعمل  الكمون،  من  حالة  في  البحرين  اإخوان  بقي 
المخاطر في النت�صار البطيء، و�صط نفور عام من المحيط الذي يعملون 
وبع�س  اأ�صا�صًا،  المحرق  مدينة  في  ال�صني  المحيط  وهو  الغالب،  في  فيه 

المناطق القريبة.

انفتاح األفق

لالإخوان  بالن�صبة  الأمور  فبدت  وانت�صف،  ال�صبعينيات  عقد  اأتى 
الم�صلمين اأكثر مالءمة لنطالقة اأكبر من ال�صابق، اإذ ازداد اهتمام النا�س 

)))) ندى الوادي، القوة ال�صاعدة، اإ�صدارات الو�صط، 008)، �س 7)، نقاًل عن كتاب عبداهلل اأبو عزة »الحركة 
الإ�صالمية في الدول العربية«. ول نجد لهذا التف�صير من قبل الباحث اأ�صا�صًا على الأر�س، لأنه من المعلوم لمتتبعي 
تاريخ الهيئة اأن المفاتيح الرئي�صة فيها، وال�صخ�صيات المحركة لالأحداث كانوا من المنتمين اإلى المذهب ال�صني، 

حتى واإن تقا�صم المذهبان الرئي�صان مجل�س اإدارة الهيئة بالتنا�صف.
)))) باقر النجار، الحركات الدينية في الخليج العربي، �س 7)
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الرخي�صة  الدينية  والكتب  الم�صموعة  الأ�صرطة  وبداأت  بالتدين،  عموما 
المالية  الوفرة  واأثرت  الخارج،  من  تباعًا  تاأتي  اأحيانًا  والمجانية  الثمن، 
التي تاأتت بعد ارتفاع اأ�صعار النفط، نتيجة للحظر على الت�صدير في حرب 
الأرباح  البحث عن  في  الخليجية  المجتمعات  ان�صغال  على   ،(97( اأكتوبر 
وال�صتثمار ورخاء العي�س، والوظائف الأف�صل دخاًل، والن�صغالت الحياتية. 
فقد قلبت هذه الوفرة الحياة في المنطقة راأ�صًا على عقب، ووفرت رفاهًا 
لل�صعوب لم تعرفها المنطقة من قبل. وهذا ما خفف – ن�صبيًا – انجذاب 
الجماهير للجوانب ال�صيا�صية والحركية عما كانت عليه قبال. وهذا اأي�صًا 
الخيرية  لالأعمال  الإ�صالمية  الجمعيات  حجر  في  هائلة  اأمواًل  �صّب  ما 
والإغاثية، مما جعل جمعية الإ�صالح قادرة اأكثر من اأي وقت على التحرك 

في الأو�ساط ال�سعبية.

بقيت الكويت بالن�صبة لإخوان البحرين من اأهم المحطات التي تتزود 
منها الحركة بالأن�صاق الجديدة؛ للتعاي�س والنت�صار والتاأثير. فعلى الرغم 
من اأن التنظيم في البحرين �صبق الكويت بعقدين، بل وا�صتمدت الجمعية 
الكويتية ا�صمها من �صقيقتها البحرينية))))؛ اإل اأنها �صرعان ما تقدمت على 
من  الكثير  على  الكويت  لنفتاح  وذلك  وماليًا،  فكريًا  البحرينية  نظيرتها 
ال�صوام والم�صريين  اأ�صهم في ا�صتغال عدد كبير من  الدول العربية، مما 
الذين  الم�صلمين،  الإخوان  تيار  بينها  ومن  التيارات،  مختلف  ومن  فيها، 

اأنه في 0) يونيو )96) اجتمع ثالثون رجاًل  الكويتية،  الر�صمي لجمعية الإ�صالح الجتماعي  الموقع  )))) يذكر 
من الكويتيين وتدار�صوا في عملية »قيام كيان اإ�صالمي في هذا البلد الطيب لي�صهم في الحفاظ على دين واأخالق 
المجتمع. واتفق الح�صور على تاأ�صي�س جمعية جديدة با�صم )جمعية الإ�صالح الجتماعي) - حيث كانت امتدادًا 
ر�صميًا في )/8/)96).  اإ�صهارها  وقد جرى  الموافق ))9)«.  هـ  تاأ�ص�صت في )7))  التي  الإر�صاد  طبيعيًا لجمعية 

http://www.eslah.com/new/who.php
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نقلوا تجارب متقدمة اإلى الكويت، ومنها اأتت اإلى البحرين. وربما واحد من 
اأهم الأمثلة في هذا ال�صدد هو تعرف الفتيات في البحرين على الحجاب، 
الذي بداأ في النت�صار في المنطقة تاأثرًا بالتجربة الكويتية الم�صتمدة من 

التجربة ال�صورية اأ�صا�صًا)6)).

في  والقومية  الي�صارية  التيارات  بداأت  ال�صبعينيات،  منت�صف  مع 
التجربة  انهيار  بعد  �صديدة  اأمنية  ل�صربات  بع�صها  وتعّر�س  التراجع، 
 ،(97( اأغ�سط�ض)اآب(  في  المنتخب  الوطني  المجل�ض  وحل  الديمقراطية 
العربية،  النهو�س الإ�صالمي الذي توفر في بع�س الدول  وذلك تزامنًا مع 
ال�صادات  اأنور  الراحل  الم�صري  الرئي�س  اأعطاها  التي  الم�صاحة  مثل 
والتيارات  القوى” النا�صرية،  “مراكز  اإنهاء  قبالة  الإ�صالمية  للجماعات 

القريبة منها فكريًا.

ت�صاوق ذلك مع اتفاقات ُوقعت بين الدول النفطية الخليجية وم�صر 
لتوظيف  اأو�صع  اأبواب  بفتح  وذلك  اأكتوبر،  حرب  من  لتوها  خرجت  التي 
مع  تنامت  التي  بحاجاتها  لالإيفاء  الدول،  – اأ�صا�صًا - في هذه  المعلمين 
وغيرها،  والمعاهد  المدار�س  لإن�صاء  ونه�صتها  النفطية  مداخيلها  تنامي 
فجاء – من �صمن من جاء اإلى المنطقة - من يحملون فكرًا دينيًا اأخوانيًا، 

الحجاب  ارتدين  من  اأوائل  من  وواحدة  الإ�صالح،  جمعيات  اإلى  المنتميات  اإحدى  المير،  )�صعاد)  )6)) »تقول 
اإلى  اأخواتي  من  مجموعة  مع  �صافرت  فلقد  لي،  بالن�صبة  جديد  اكت�صاف  فترة  الفترة  تلك  »كانت  البحرين:  في 
الكويت، فراأينا الحجاب - ب�صكله الذي اتخذناه بعد ذلك - بادئاأ في النت�صار في تلك الأيام )...) كن يرتدين 
المعروفة«. الخليجية  العباءة  تلب�س  فوقه  ومن  ال�صعر،  كامل  مغطيًا  الراأ�س،  على  المثبت  )المنديل)   الحجاب 
كاأنها وقعت على مفتاح اللغز، كاأنها وقد ُك�صف عنها الغطاء واأب�صرت ما كانت تبحث عنه، عندما تقول: »كان ذلك 
اإجابة على الكثير من الت�صاوؤلت ونهاية لحيرة الملب�س الذي يتواءم معنا« )غ�صان ال�صهابي، معارك الحجاب و�صعود 

نجم الح�صمة، �صحيفة الوقت، )) مايو 007)، العدد 9))).
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فتعززت قوة التيار على اأكثر من �صعيد ولأكثر من عامل.

لم يكن للفكر الإخواني في البحرين اأن ي�صتمر في الأوقات الحرجة 
مختلفة،  اأ�صانيد  له  تكن  لم  لو  الجتماعية،  المحا�صرة  فيها  وجد  التي 
اأفراد الأ�صرة الحاكمة على �صدة رئا�صة النادي  تمثلت في وجود عدد من 
)الجمعية لحقًا)، واإن كانوا قلة عددية. وكذلك اأفراد من التجار والوجوه 
المعروفة، وهو ما �صكل �صمانة لل�صلطات المحلية باأن هذه الجماعة – حتى 
ولو اأنها كبرت وتمددت وتما�ّصت مع الفكر الإخواني – لن تكون قوة مقلقة 

اأو �صتمار�س ما يقلق ال�صلطات يجعلها تخ�صى منها التفافًا.

والأمر الآخر، الذي �سمن للجماعة ال�ستمرار، هو ثنائية الم�ساهرة 
اإلى  المنتمين  و�صائج  دورًا مهمًا في ربط  الم�صاهرة  لعبت  والأثنية. فقد 
التيار الإخواني، و�صكل لحمة مهمة في تكوينه الأ�صا�س. وهذا ما اأدى – في 
البحريني على  للمجتمع  الأثنية  المكونات  اأحد  �صيادة  اإلى  المطاف  نهاية 

تكوين الجمعية، ممثاًل في الهولة)7)).

فعلى الرغم من انزواء الع�صائرية في البحرين اإلى حدود �صيقة، 
الخليجية  المجتمعات  اأكثر من غيره من  المجتمع بعالقات مدنية،  وتمتع 
الم�صابهة التكوين، اإل اأن م�صاألة التزاوج تظل محفوظة ب�صيء من التف�صيل 
لجانب العرق الواحد، وبع�س التراتبية والطبقية في العرق نف�صه اأي�صًا من 

حيث “النقاء” اأو “الأ�صالة” )الح�صب)، اأو للو�صع المادي.

)7)) العرب والإيرانيين الذين كانوا ي�صكنون �صاحل فار�س، وتحّولوا منه اإلى ال�صاحل الغربي من الخليج العربي.
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وبينما كانت الغلبة في بداية تاأ�صي�س نادي الطلبة، وبعدها ب�صنوات، 
للعرق العربي من البحرينيين، فاإن ال�صنوات التالية بداأت الكفة فيها تميل 
اإلى جانب العرق الهولي، وهذا ما تف�صح عنه اأ�صماء الأ�صر التي ت�صكل الغلبة 
بالم�صاهرة.  الجمعية  اأع�صاء  ترابط  في  الأمر  وزاد  لالأع�صاء.  الطاغية 
وهذا وا�صح من خالل تتبع جملة من ال�صرائح، ومن بينها �صريحة الوجوه 
في  وال�صيا�صي  والتربوي  الخيري  للعمل  ت�صدت  التي  الجمعية  في  البارزة 
الإ�صالح ذراعها  �صكلت جمعية  العام )00) عندما  بدءًا من  وقت لحق، 

ال�صيا�صي: جمعية المنبر الإ�صالمي.

وفي العمل ال�صيا�صي )�صياأتي عليه الحديث لحقًا) يمكن ا�صتالل 
في  فازوا  الذين  المتر�صحين  خالل  من  الإثنية  هذه  غلبة  على  موؤ�صر 
المنبر  جمعية  بهم  دفعت  والذين  و006))   (00(( النيابيين  المجل�صين 
الوطني الإ�صالمي كخيرة ممثليها، وهي الجمعية ال�صيا�صية المكون مجل�س 

اإدارتها الأحد ع�صر من الإثنية ذاتها.

الهولي  الالوعي  في  اأنه  اأحدها  تف�صيرات،  عدة  الأمر  لهذا  وربما 
- اإن �صح التعبير - هناك نوع من ال�صتات الذي يعي�صه الفرد منهم. فهم 
- على الرغم من اأ�صول بع�صهم العربية القديمة - ل يعترف العرب كثيرًا 
بعروبتهم واأ�صولهم، وين�صبونهم اإلى فار�س، وهم لي�صوا اإيرانيين، فال هم 
اإلى ال�صيعة فيكونون جزءًا من منظومة ترعاها اإيران، ول هم من العرب 
ربما  ال�صعودية.  العربية  رمال  اإلى  اأن�صابهم  تمتد  الذين  البحرين،  في 
اإلى  البحرين دفعتهم  المعادلة في  والإنكار من طرفي  ال�صتات هذه  حالة 
المزيد من التعليم، واإلى الأخذ بالتجارة والأعمال الرفيعة نتيجة التعليم 
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الأف�صل، لأن لوعيهم يرى في هذا المنهاج ال�صبيل الوحيد للنجاة والبقاء 
على اأ�سباب المنعة. ولكن عملية الرتباط التاريخي لي�ست منتظمة، فهناك 
عن�صر هولي ل يمكن اأن يخطاأ في الحركات المعار�صة، ويمكن الرجوع اإلى 
مرحلة الخم�صينات ودورهم  في الهيئة العليا للتعرف على اأ�صماء عدد منهم 
ب�صكل �صارخ ل يقبل اللب�س، كما اأنهم كانوا كوادر اأ�صا�صية في “ال�صعبية” 

و“التحرير” وقبلهما حركة القوميين العرب)8)).

قد ل يرتاح بع�س الباحثين اإلى هكذا تق�صيمات اإثنية في الجمعيات 
الم�صح  اأن  اإل  دالة،  علمية  ن�صب  وجود  عدم  جهة  من  ال�صيا�صية)9))، 
الجتماعي يمكن اأن يعطي دللة في هذا ال�صياق، وهو تكاتف عاملي الإثنية 
والن�صب في موؤ�ص�صات معينة، �صواء كانت ثقافية اأو �صيا�صية اأو دينية اأو حتى 
في جانب الموؤ�ص�صات ذات الطبيعة القت�صادية، وفي هذا محاولة طبيعية 

في الت�صّور باأهل الثقة اأوًل لحماية الم�صروع من الت�صدع والختراق.

االنبعاث الحقيقي

النبعاث  بعقد  الع�صرين،  القرن  من  الثامن،  العقد  و�صف  يمكن 
الم�صلمين،  الإخوان  حركة  ومنها  عام،  ب�صكل  الدينية  للحركات  الحقيقي 
وذلك للوفرة المالية كما اأ�صلفنا، ولوقوع حادثين مف�صليين في نهاية العقد 

)8)) تعليق لغ�صان ال�صهابي، درا�صة عبا�س ميرزا المر�صد، م�صدر �صابق.
من  اأع�صاءها  اإن  ونقول  الإ�صالمية  الإ�صالح  لجمعية  ناأتي  عندما  التعميم،  قبيل  من  هي  اأحكام  )9)) »هناك 
نقبل  اأن  علينا  ي�صعب  القبائليين،  من  اأع�صاءها  اإن  ونقول  ال�صلفية  الإ�صالمية  الجمعيات  اإلى  اأو  الهولة  العرب 
اأجراه  حوار  في  غلوم  عبداهلل  اإبراهيم  للديمقراطية«)د.  المعاك�سة  النخبوية  تعزز  كم�سلمات  الفترا�سات  هذه 
العربي«، �صحيفة  الخليج  فـي  الع�صية  »الديمقراطية  عنوان  تحت  ال�صاري  واأحمد  الق�صاب  وبا�صمة  الديري  علي 

»الوقت«،0) اأكتوبر 009) العدد 8)))).
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ال�صابع، اأي العام 979)، واآخر في بدايات العقد الثامن، اأثرت – وما تزال 
– في وجدان ال�صباب المنتمي اأيديولوجيا للتنظيمات الإ�صالمية، و�صاهمت 

كثيرًا في رفد الحركة بدماء جديدة وروح جديدة.

الحدث الأول: انت�سار الثورة الإ�سالمية في اإيران، فبراير)�سباط( 
979)، الأمر الذي اأحيا اآماًل عري�سة عند الإ�سالميين جميعًا )في بداية 
التي  النقية  بالمفاهيم  اإ�صالمية  دولة  تتكون  اأن  الممكن  من  باأنه  الأمر) 
يطمحون اإليها؛ حتى ولو كان حكامها قباًل من اأقرب المقربين اإلى القطب 

الأميركي.

�صحيح اأنه مرت فترة ق�صيرة، قبل اأن يجد ال�صيعة في الخليج اأن 
الجمهورية الجديدة �صكلت الحلم المنتظر، فاأعلت في اأنف�صهم روح العزة 
بجمهورية �صارت لهم ظهيرًا ولو نف�صيًا، فانفلق الو�صع الجتماعي وان�صطر 
عموديًا على طول دول مجل�س التعاون، و�صارت النبرات الطائفية – منذ 
ذلك الحين – ت�صيطر على الهواج�س المحلية في كل منعطف. ولكنها كانت 

ين اإليه. فترة كافية لرتفاع المّد الديني والحما�صة له وكثرة المن�صمِّ

 ،((979 )دي�صمبر  لأفغان�صتان  ال�صوفييتي  الغزو  الثاني:  الحدث 
التنظيمات  اإلى  اأيديولوجيًا  للمنتمين  الأهمية  �صكل محورًا في غاية  الذي 
الإ�صالمية،  حيث وجدت فيه الف�صائل ال�صنية البديل الموفق ل�صتنها�س 
الحما�صة ال�صنية في مقابل ما حدث في اإيران. وبعيدًا عن نظرية الموؤامرة 
والختراق وغيرها، والتي تقول باأن الوليات المتحدة قد بالغت في ت�صخين 
المياه  اإلى  والزاحف  الماثل  ال�صيوعي  للخطر  للت�صدي  الخليجية  الأجواء 
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له  يخطط  اأن  من  اأبعد  كان  التالية  ال�صنوات  في  حدث  ما  فاإن  الدافئة؛ 
المراقبون.

الجهاد  �صاحة  على  والخليجيين  العرب  من  الكثير  تقاطر  اإذ 
وباتت  الأفغان.  المجاهدين  لن�صرة  تح�صى  ل  اأموٌل  وتدفقت  الأفغانية، 
الكتب والأ�صرطة الم�صجلة والمحا�صرات والأ�صواق الخيرية ونداءات جمع 
التبرعات، كلها تذهب اإلى هناك وتاأتي اأي�صًا بالكثير من الأخبار التي تعد 
ميدان،  كل  في  المجاهدون  يحققها  التي  وبالنت�صارات  الن�صر،  بقرب 
و“الكرامات” التي ينالها المجاهدون وال�صهداء. مما جعل اأمل النت�صار 
اأفغان�صتان فاتحة لأمل لن�صر كبير موؤزر في ق�صايا م�صابهة.  النهائي في 
وكبقية الف�صائل الإ�صالمية، ظل اأخوان البحرين - من بعد انتهاء ق�صية 
اأفغان�صتان - موؤيدين وداعمين لق�صايا م�صابهة كتلك التي جرت على اأر�س 
الم�صلمة  والجمهوريات  والفلبين  واألبانيا  وال�صي�صان  والهر�صك،  البو�صنة 
الق�صية  اإلى  اإ�صافة  ال�صابق،  ال�صوفيتي  التحاد  انفالت  من  المت�صكلة 
كوجه  ال�صاحة  على  “حما�س”  حركة  بروز  بعد  وخ�صو�صًا  الفل�صطينية، 

اإ�صالمي واأخواني في المعادلة. 

من غير الحدثين المف�صليين في اإحياء الحركة الإ�صالمية عمومًا، 
هناك حادثة وقعت في العام )98)، و�صكلت واحدًا من المحاور، التي واإن 
�صدق  اأوقدت  اأنها  اإل  حدوثها؛  مكان  في  والتنكيل  والقتل  الرعب  اأوقعت 
النتماء في نفو�س الأتباع الجدد، وهي مذبحة حماه )�صورية) التي يقال 
اأنها خلفت 0) اآلف قتيل و0) األف معتقل، وُرويت عنها الفظائع. وهذا ما 
األهب الحما�ض في نفو�ض من يريدون اأن يتيقنوا باأنهم على ال�سراط القويم 
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فكريًا، في مواجهة “الأنظمة القمعية الظالمة” اآخذين بالأحاديث النبوية 
التي تعلي �صاأن التم�صك بالدين عندما تدلهم الخطوب من مثل: “ياأتي على 
النا�س زمان القاب�س على دينه كالقاب�س على الجمر”)0))، و“بداأ الإ�صالم 

غريبًا، و�صيعود غريبًا كما بداأ، فطوبى للغرباء”)))). 

البوؤر  البحرينيين من الإخوان وما يجري في  الرابط بين  اقت�صر 
الإ�صالمية ال�صاخنة على التاأييد القلبي واللفظي، وجمع التبرعات المالية 
اللتحاق  اإلى  التيار  �صباب  بع�س  والإيمان  الحما�س  دعا  وربما  والعينية، 
بالعمل الجهادي في بع�س المناطق؛ اإل اأن ذلك لم يكن نهج التيار على اأية 

حال في الن�صرة.

ومع كل هذا الحما�س الذي اأبداه الإخوان تجاه الق�صايا الخارجية، 
تغيير  اإلى  يدعون  الذين  من  يكونوا  – لم  الإ�صارة  �صبقت  – كما  فاإنهم 
ب�صكل  المجتمع  واأ�صلمة  معه،  التنا�صح  اإلى  يدعون  بل  هنا.  الحكم  �صيغة 
تدريجي، اآخذة ب�سيا�سة الخطوة خطوة والنف�ض الطويل وال�سبر. واإن كان 
يوؤمن  التي  بالأفكار  التعلق  اأو  الجديد،  “الأخ”  ان�صمام  كال�صيكيات  من 
بها التيار، تبداأ عادة من بع�س موؤلفات �صيد قطب، من مثل: “معالم في 
الطريق”، و“من هنا نبداأ”، و“في ظالل القراآن”. وفي عدد من موؤلفات 
�صيد قطب ثورة ونقمة كر�صتها �صنوات ال�صجن التي اختتمت ب�صنقه. حتى 
اأن واحدًا من اأكبر معجبيه ودار�صيه، وهو ال�صيخ يو�صف القر�صاوي، كتب 
قائاًل “واأنا برغم اإعجابي بذكاء �صيد قطب ونبوغه وتفوقه، وبرغم حبي 

)0)) الكتب ال�صتة، جامع الترمذي، اأبواب الفتن، الريا�س: دار ال�صالم للن�صر والتوزيع 000) حديث رقم: 60)).
)))) الم�صدر نف�صه، اأبواب الإيمان، حديث رقم: 9)6).
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وتقديري الكبيرين له، وبرغم اإيماني باإخال�صه وتجرده في ما و�صل اإليه 
الفكرية  توجهاته  في جملة  اأخالفه  فكر؛  واإعمال  اجتهاد  نتيجة  فكر،  من 
الجديدة، التي خالف فيها �صيد قطب الجديد �صيد قطب القديم... وعار�س 
فيها �صيد قطب الثائر الراف�س �صيد قطب الداعية الم�صالم، اأو �صيد قطب 

�صاحب )العدالة) �صيد قطب �صاحب )المعالم)”)))). 

الأعلى  اأبو  كتب  بقراءة  المنتمي  يبداأ  قطب،  �صيد  جانب  واإلى 
المودودي على ال�صفة الهندية من الفكر الإخواني، وهو لي�س اأقل “�صرواة” 
والتثقيف غالبًا ل  التوطئة  اأن هذه  اإل  وتوجهاته من قطب.  تف�صيراته  في 
تاأتي اأمرًا ول ق�صرًا، ولكن تحببًا وترغيبًا للمنتمي الجديد اأن يبداأ بقراءة 
في  الآداب  مكتبة  لعبت  وقد  الطريق.  له  لي�ستبين  الكتب  هذه  من  بع�ض 
الأهمية  بالغ  دورًا  نف�صه،  الجودر  عبدالرحمن  ال�صيخ  لموؤ�ص�صها  المحرق، 
في توفير جملة من الكتب التاأ�صي�صية لالأخوان اإلى جانب الأ�صرطة ال�صمعية 
لعدد كبير من الخطباء، والمن�صدين الذين حلوا محل المغنين لدى اأع�صاء 

الحركة منذ الربع الأخير من القرن الع�صرين.

ولعلَّ واحدًا من وجوه المغايرة والختالف بين الفرع والأ�صل، بين 
اإخوان البحرين واإخوان م�صر في الج�صم الإخواني الواحد، هو �صعار اإخوان 
م�صر )الأ�صل) القائم على �صيفين يتقاطعان فوق م�صحف، وكتبت تحته 
ٍة َوِمْن  وا َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ “واأعدوا”، اخت�سارًا لالآية الكريمة {َواأَِعدُّ
ُكْم َواآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم ل َتْعَلُموَنُهُم  ِ َوَعُدوَّ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ

)))) يو�صف القر�صاوي، وقفة مع �صيد قطب، �صبكة »ده�صة«،
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=1575
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ِ ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَْنُتْم ل ُتْظَلُموَن}  ُ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َسْيٍء ِفي �َسِبيِل اهللَّ اهللَّ
)الأنفال: 60(، وما في هذه الآية من اأمر باإعداد “قوة” لـ “اإرهاب” عدو 

اهلل وهذه القوة تتدرج من القوة الفكرية اإلى القوة الع�سكرية.

الكريم  القراآن  الإ�سالح �سعارًا م�ستوحى من  فيما اتخذت جمعية 
اأي�صًا، ولكن بدللت ل تخفى ت�صي بالنهج الذي ت�صير عليه الجمعية وهو 
َيا  الكريمة {َقاَل  الآية  الماأخوذ من  ا�ستطعت(  ما  الإ�سالح  اإل  اأريد  )اإن 
ي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزًقا َح�َسًنا َوَما اأُِريُد اأَْن  َنٍة ِمْن َربِّ ْن ُكْنُت َعَلى َبيِّ ْيُتْم اإِ َقْوِم اأََراأَ
الَح َما ا�ْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي  �سْ ل الإِ اأَُخاِلَفُكْم اإَِلى َما اأَْنَهاُكْم َعْنُه اإِْن اأُِريُد اإِ

ْلُت َواإَِلْيِه اأُِنيُب} )هود: 88).  ِ َعَلْيِه َتَوكَّ اإِل ِباهللَّ

من  والهدف  والتوجه  للمغزى  قراءات  هناك  ال�صعارين  بين  وما 
اإحدى  في  ا�صمها  كان  اليوم  الإ�صالح  جمعية  اأن  حتى  الكيانين.  تكوين 
العامين  الفترة ما بين  “نادي الإ�صالح الخليفي”، في  المبكرة  المراحل 
من  فيها  البارزين  من  عدد  لكون  ربما  خليفة،  لآل  ن�سبة  و6)9)،   (9((
العائلة الحاكمة، وهذا ما يعطي دللة على قرب توجهات النادي من دوائر 
اأي ماأخذ من الجانب  الحكم، وربما احتماوؤه بالت�صمية لكي ل يوؤخذ عليه 
ال�صيا�صي، خ�صو�صًا واأن عهد الإنجليز كان قريبًا من ك�صف تحركات ال�صيخ 

عبدالرحمن الجودر في م�صر وقطع بعثته.

بيد اأن الالفت في الأمر، اأنه على ما ُعرف من العالقة بين الإخوان 
وتاريخها  وارتباطاتها  بتوجهاتها  الإ�صالح  وجمعية  عالميًا  الم�صلمين 
ال�سرطي  تبدو ناجحة( في فك الرتباط  فاإن هناك محاولة )ل  المدّون، 
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والع�صوي بين التنظيم العالمي والجمعية البحرينية.

اإذ يقول اأمين �صر مجل�س اإدارة جمعية الإ�صالح، محمد جميل: اإن 
د لما ذهب  الجمعية ل عالقة لها بالإخوان الم�صلمين)))).  وهذا الراأي موؤيِّ
اإليه رئي�ض الجمعية واأبوها الروحي، ال�سيخ عي�سى بن محمد اآل خليفة، حين 
قال “انتماوؤنا لالإخوان الم�صلمين �صرف ل نّدعيه... ولكننا ل ننكره”)))). 
ال�صخ�صي  هو  – تاأثره  �صحافية  لقاءات  – عبر  يوؤكد  نف�صه  الوقت  وفي 
ومن �صبقه من الموؤ�ص�صين بالفكر الإخواني، ولقاءاتهم المتكررة بدءًا من 
وكبار  الثاني)  )المر�صد  اله�صيبي  بح�صن  مرورًا  البنا،  ح�صن  الموؤ�ص�س 
النادي  يكن  لم  التاأ�صي�س  بدايات  لقاء“في  في  وت�صريحه  بل  المنظرين. 
)نادي الطلبة) يحمل فكرًا معينًا، بل كان يمثل تجمعًا طالبيًا و�صبابيًا يوؤمن 
والم�صرحيات  المنتديات  اإقامة  خالل  من  التوعية  ون�صر  الثقافة  بر�صالة 
واإحياء المنا�صبات الإ�صالمية... وفي بداية الخم�صينات بداأ نادي الإ�صالح 
في تبني فكر الإخوان الم�صلمين مع عودة ال�صيخ عبدالرحمن الجودر من 

القاهرة، وانتظامه في ع�صوية مجل�س اإدارته، ثم رئا�صته له”)))).

المدخل إلى الجامعة

قبل عقد الثمانينيات وخالله، وجد اإخوان البحرين لأنف�صهم موطئ 
قدم مهم في الجامعات ال�صعودية، التي ن�صاأت وقويت، بينما كانت كيانات 

)))) ات�صال هاتفي م�صاء ))/))/009)
)))) ندى الوادي، م�صدر �صابق، �س ))

)))) يمكن الرجوع اإلى المزيد من تفا�صيل ن�صاأة الجمعية كما يرويها رئي�صها في العددين ))) و))) ل�صنة )00) 
من مجلة »الإ�صالح«.
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والقدرة  التخ�ص�صات  ومحدودة  متوا�صعة  البحرين  في  العالي  التعليم 
ال�صتيعابية. وعلى الرغم من اأن الفكر الوهابي �صلفي التوجه ولي�س كالفكر 
الإخواني؛ اإل اأنه كان اأقرب ما يكون لطبيعة مرحلة “ال�صحوة” الإ�صالمية، 
التي كانت تتطلع اإلى تخلي�س الدين مما علق به من ممار�صات وطقو�س، 
حتى  �صيء.  في  الإ�صالم  من  لي�صت  اأنها  الجدد  الإ�صالميين  اعتقاد  مع 
التوا�صل مع مفتى  ا�صتطاعت الجمعية - من خالل بع�س من رجالتها - 
عام المملكة العربية ال�صعودية الراحل ال�صيخ عبدالعزيز بن باز، للح�صول 
المال  بمبلغ من  الجمعية  اأمّدت  التي  ال�صعودية،  القيادة  لدى  تزكيته  على 
اأعانها على بناء مقرها الحالي)6))،  فكان هناك قبول عام في ال�صعودية 
لهذه الجماعة، خ�صو�صًا وهي مكللة رئا�صتها باأحد اأفراد الأ�صرة الحاكمة 
في البحرين، بما يمنحها و�سعًا خا�سًا في حراكها في اأو�ساط �سيا�سية عليا 

في المنطقة.

ت�صكلت في الريا�س – اأ�صا�صًا ومدن �صعودية اأخرى - قيادات اإخوانية 
طالبية من البحرين، مار�صت الدور نف�صه – تقريبًا – الذي كان الطلبة 
المنتمون اإلى الي�صار والقوميين يمار�صونه من خالل التحاد الوطني لطلبة 
البحرين في بع�س الدول العربية، وخ�صو�صًا في م�صر و�صورية والكويت، 
بال�صتقطاب  وذلك  قبلهم،  من  العربية  وغير  العربية  البالد  من  وغيرها 
والتكوين الفكري والإعداد في الخارج بما ي�صبه المع�صكر. حتى يروي بع�س 
اإنهاء  في  التلكوؤ  تتعمد  التي  القيادات  بع�س  هناك  اأن  الفترة  تلك  �صهود 
متطلبات تخرجها، للمكوث عامًا بعد عام في الخارج لنجاحها الالفت في 
القيادة والتاأ�صي�س، وهذا قد حدث في كلتا التجربتين الإخوانية والي�صارية.

)6)) ندى الوادي، م�صدر �صابق، �س 6).
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في تلك الفترة، ا�صتفاد عدد من الطلبة البحرينيين من اقترابهم 
اإليهم  التيار  الذين �صعى  اأولئك  اأو  لها،  انتمائهم  اأو  الإ�صالح،  من جمعية 
الجيل  من  الجماهيرية  قاعدته  زيادة  اأجل  من  ا�صتقطابهم  في  رغبة 
الجديد. و“كان لل�سيخ )عي�سى بن محمد اآل خليفة( دور ملمو�ض في فتح 
اأبواب وا�صعة من العالقات مع الجامعات والمعاهد التعليمية بدول الخليج 
العربي واإر�صال الكثير من طالب الإخوان �صنويا في منح تعليمية وجامعية، 
ما  غالبا  هوؤلء  وكان  وقطر،  والكويت  ال�صعودية  ومعاهد  جامعات  اإلى 
ين�صمون اإلى الإ�صالح فور رجوعهم اإلى البحرين واأ�صبحوا ي�صكلون الفئة 
التكنوقراطية الأكثر انت�صارا في الوزارات والم�صالح الحكومية في الوقت 

الراهن”)7)).

ال�صهادات المختلفة عن تلك الفترة، من اأولئك الذين لم ي�صتطيعوا 
من  الرغم  على   – ت�صترك  كانت  الإخواني  الفكري  التوجه  مع  الندماج 
تباعدها الزمني الن�صبي – في القول باأن الجماعة كانت تنغلق في وجه من 
ل ين�صاع لها، ول يلتزم بما تمليه قيادتها، فيبقى خارجها في مغترب لي�صت 
التكيف معه، مما ا�صطر  الم�صتريح وال�صعب  العي�س  الكثير من �صبل  فيه 
بع�صهم لقطع درا�صته والعودة اإلى البحرين، وتغيير تخ�ص�صه بح�صب ما 

يتاح في وطنه، ل�صعور مرير بالعزلة النف�صية.

هذه ال�صهادات - التي يجري عليها ما يجري على تعريف “الحديث 

اأون  اإ�صالم  موقع   ،(009/(0/((  ،! الإ�سالمي  البحرين  كا�سترو  خليفـة..  اآل  عيـ�سى  عبدالعزيز،  )7)) حمدي 
لين،

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1254573415047&pag
ename=Islamyoun%2FIYALayout
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المتواتر” من ا�صتحالة تواطوؤ اأ�صحابها على الكذب عادة - موؤيَّدة ب�صهادات 
الإخوانية في  بالعنا�صر الطالبية  الخا�س  التكوين  اأخرى من�صورة)8)) عن 

الخارج التي يرتجى اأن تكون قيادية في الحركة م�صتقبال. 

سباق المواقع

مكنته  جيدة،  اأمواًل  البحرين  في  الم�صلمين  الإخوان  تيار  امتلك 
من البدء في افتتاح فروع له ليخرج من دائرة المحرق، اإلى الدوائر التي 
ي�صعر اأن عليه اأن يتواجد فيها، ويبداأ العمل من خاللها حتى ل تكون حركته 
مناطقية، بل �صاملة البالد باأ�صرها. وقد لعبت التيارات الإ�صالمية ال�صنية 
الأخرى، التي ن�صاأت في تلك الفترة )اأواخر ال�صبعينات)، دورًا محفزًا في 
اإذ لم يكد العقد ال�صابع يوؤذن بالرحيل  حركة جمعية الإ�صالح التو�صعية. 
حتى راأت مجموعة من الإ�صالميين - التي يت�صّمى اأع�صاوؤها بـ “الأزهريين” 
- اأن لها خطًا فكريًا اإ�صالميًا ولكنه لي�س اأخوانيًا بال�صرورة، ولها اأولويات 
فاأن�صئت  ال�صوؤون،  كل  تتطابق معه في  ل  ولكنها  الإخوان،  تيار  مع  تتقاطع 
“الجمعية الإ�صالمية” في 979)، وا�صتطاعت ا�صتقطاب عدد من ال�صباب 
اإليها، ولكن لأ�صباب مختلفة – لي�س هنا مجال الغو�س فيها – انتهت اإلى 

عدد محدود ن�صبيًا من الأع�صاء والمنا�صرين.

كانت  نف�صها،  الفترة  في  ن�صاأت،  التي  الأخرى  الجمعية  اأن  اإل 

)8)) »وتخ�صع كوادر الحركة لختبارات تبدو قا�صية قبل عملية التاأطير، كاأن ُيطلب من الع�صو ال�صفر على نحو 
عاجل اإلى اإحدى الدول العربية، اأو ال�صباحة في بركة ماء )بارد) اأو الخروج في منت�صف ليل بارد بمالب�س خفيفة، 
اأو الذهاب اإلى اأحد المخيمات التنظيمية في اإحدى الدول العربية اأو الخليجية«)باقر النجار، الحركات الدينية في 

الخليج العربي، �س ))).
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من  العربي  العرق  ا�صتقطبت  التي  الإ�صالمية” ال�صلفية  التربية  “جمعية 
ا�صتثناء  دون  من  عليها،  الغالب  هو  و�صار  ال�صنية،  البحرينية  الإثنيات 
الأعراق الأخرى، ولكنها باتت اأقل ح�صورًا هناك وحظوة. وا�صتطاعت هذه 
الجمعية اأن تنمو ب�صرعة فائقة، وتحل محل المناطق الرخوة التي لم يكن 

لالأخوان �صيطرة وا�صحة عليها.

فاإلى جانب المركز الرئي�س لجمعية الإ�صالح في المحرق، ت�صكلت 
عي�صى،  ومدينة  والحد،  المنامة،  في  اأخرى  فروع  – �صتة  اليوم  – حتى 
ومدينة حمد، والرفاع، والجنبية، وهو امتداد جغرافي يغطي المناطق ذات 

الغالبية ال�صنية.

اإن عملية تاأجير وت�صغيل هذه الفروع عملية مكلفة، لجمعية تعتمد في 
اإيراداتها على ال�صتراكات والتبرعات والأن�صطة المتفرقة، ولكن كان من 
الوا�صح اأن هذه الخطوة �صرورة ملحة حتى ل تحا�صر الجمعية في منقطة 
بعينها. فالجمعية – بح�سب اآخر تقاريرها المالية – ت�صير اإلى اأن اإيراداتها 
6)).))) دينارًا، وم�صروفاتها 90.890) دينارًا، وهذا بخالف ما يقال 
عن وجود عجز في موازنتها. وغالبية الدخل ياأتي من التبرعات الم�صروطة 
وغير الم�صروطة، وبع�س العقارات التي تملكها الجمعية، والأ�صواق الخيرية 
والدورات التدريبية التي تقيمها. جّل هذه المبالغ تذهب للعمل الخيري، اإل 
اأن الجمعية اليوم عليها التزامات مادية كثيرة، خ�سو�سًا بعد النخراط في 
العمل ال�صيا�صي وما تحتاجه الحمالت النتخابية من اأموال، مع تاأكيدات 

اأمين �صر الجمعية اأن اأموال ال�صدقات واأعمال الخير ل تم�ّس اأبدًا)9)).

)9)) ات�صال هاتفي م�صاء ))/))/009).
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احتدم ال�صباق بين الإخوان وال�صلفيين غير مرة، وتحول اإلى عدد 
الجناح  داخل  الإ�صالمي  العمل  اأطراف  بين  والمناكفات  المماحكات  من 
الجمعيات  بين  الفقهية  الأ�صول  تقارب  “وعلى رغم  البحرين.  ال�صني في 
اليوم،  عملها  تفا�صيل  في  ولكنها  وتقاطعها،  الثالث،  الكبرى  نية  ال�صُّ
فقد دخل  بينها،  ما  في  ال�صا�صعة  الختالفات  تتبدى  الأمور  اإلى  ونظرتها 
اأتباع هذه الجمعيات في �صراعات ومناو�صات كثيرة ا�صتدت في  عدد من 
دينية  ودرو�س  مجال�س  حمالت  وبداأت  الثمانينات،  من  الثاني  الن�صف 
لمواقف  نظرًا  بع�صًا  “تف�صيق” بع�صهم  حد  اإلى  ذهبت  م�صجلة  واأ�صرطة 
تتعلق بتف�صير الأحاديث النبوية، اأو ا�صتقاء القواعد الفقهية والفتيا، وبدا 
النامو�س  الم�صتحيالت ومن الخارج عن  التقاء هذه الجمعيات �صربًا من 
الطبيعي ل�صدة ما جرى من تجريح بين اأتباعها، واإن كانت القيادات - في 
الغالب - تتبراأ من الدخول في هذه “المهاترات”، والقدح اللفظي”)0)). 
لم تمر هذه المجادلة هكذا من دون اأن تنزل فعليًا اإلى ال�صارع، واإن لم يكن 
على  ال�صيطرة  �صباق  في  تجلٍّ  خير  تجلت  ولكنها  وا�صحة،  احتكاكات  لها 

الم�ساجد ومراكز تحفيظ القراآن الكريم.

فاإن كان لجمعية الإ�صالح اليوم )) مركزًا لتحفيظ القراآن منت�سرة 
في البحرين، وتدير عددًا محترمًا )غير معروف تحديدًا) من الم�صاجد الـ 
70) المنت�صرة في البحرين والم�صجلة في دائرة الأوقاف ال�صنية، بح�صب 
فاإّن  الر�صمية؛  الم�صادر  الم�صتقاة من  والأرقام  الأدبية  التقارير  ت�صير  ما 
هذا لم ياأت من فراغ اأو لمح�س �صدفة. اإذ “كانت الم�صاجد الم�صجلة في 

)0)) غ�صان ال�صهابي، بوابات العبور: الت�صكيالت ال�صنية في البحرين - »الجماعة« الموؤجلة، كتاب الوقت، 007)، 
�س 97 و98.
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ية، �صاحة اأخرى اأي�صًا لل�صراع، فكل جمعية اإ�صالمية  اإدارة الأوقاف ال�ُصنَّ
من الجمعيات الثالث كانت ت�صعى اإلى ب�صط �صيطرتها على اأكبر عدد من 
وخطابة  اإمامة  ال�صكانية،  الكثافة  ذات  المناطق  في  واأكبرها،  الم�صاجد، 
 - الجمعيات  بع�س  اأتباع  و�صار  فيها،  والحلقات  الدينية  للدرو�س  واإقامة 
جمعية  يتبع  اإمام  وراء  ال�صالة  في  يترددون   - منها  المت�صددة  خ�صو�صًا 
اأو  العقيدة”  في  “خلل  بوجود  تعبيرات  الوقت  ذلك  في  و�صاعت  اأخرى، 
�صمة غالبة على التهامات، كٌل يّدعي اأنه على الطريق  “انحراف” فيها، 
“الإ�صالح”  جمعيتي  اأتباع  بين  الخالف  غالبية  انح�صرت  واإن  القويم، 
الجمعية  وبقيت  اأحيانًا،  الخط  على  المت�صوفة  ودخول  و“التربية” 
الإ�صالمية خارج نطاق ال�صراع، اإذ تو�صف - غالبًا - باأنها من دون اأنياب 
ول مخالب، واأنها ملتزمة بنهجها الو�صطي والمجادلة بالتي هي اأح�صن مع 

“غيرها” بح�صب ر�صالتها الأ�صا�صية”)))).

واإمامة،  وخطابة  اإدارة  الم�صاجد  على  ال�صباق  من  الق�صد  لي�س 
الواجهة  كانت  ولكنها  وح�صب؛  والنفوذ  ال�صيطرة  وب�صط  وال�صتحواذ 
والن�صاطات  والدينية  الدرو�س  عبر  وال�صباب،  ال�صغار  ل�صتقطاب  الأمثل 
والرحالت ودرو�س التقوية، لتع�صيد التيارات بالأع�صاء والمنا�صرين. وفي 
هذا الم�صعى حققت جمعية الإ�صالح نجاحًا جيدًا عبر جملة من الن�صاطات 
ال�صباب  من  الكبير  بالعدد  القديم  مقرها  �صاق  حتى  للجن�صين،  بالن�صبة 
الذين يلتحقون بالجمعية في ال�صنوات الأخيرة من ال�صبعينات والثمانينات، 
يخفى،  لي�ض  اآخر  هناك حراك  كان  ولكن  للجمعية.  رواد  اأو  كاأع�ساء  اإما 

يقوم به الإخوان طمعًا في �سيادة القيم التي اآمنوا بها في المجتمع.
)))) الم�صدر نف�صه، �س 98.
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الهيمنة على التعليم

ال�صغار  ال�صبان  فيها  يتمركز  التي  الموؤ�ص�صات  ا�صتعرا�س  عند 
الباحثون عن هوياتهم، الذين يقبلون التلقي، والنق�س فيهم �صغارًا، فلي�س 
كالمدار�س مكان يجتمع فيه عدد كبير منهم دفعة واحدة، للمعلم الإخواني 
اأن يبداأ بطرق الموا�صيع التربوية والقيمية اأثناء ممار�صة الوظيفة بما يتيحه 

انغالق الباب على المعلم وطالبه من اإمكانيات كبرى لتبادل الأفكار.

الإخوان  جماعة  عنا�صر  تغلغل  على  ال�صواهد  من  الكثير  هناك 
الم�صلمين في مواقع وزارة التربية والتعليم في الجانبين الإداري والتعليمي 
“وقد ا�صتطاعت جماعة الإخوان في حالت كثيرة في الخليج، في ال�صابق 
كما هو الآن، اأن تتغلغل داخل الأنظمة التعليمية. بل اإنها في بع�ض حالتها 
قد اأحكمت ال�صيطرة عليه من خالل �صيطرتها على مراكز التحكم في هذا 
البعثات  كعكة  ا�صتقطاعات  من  ن�صيب  نيل  �صهل  ما  وهذا  النظام”))))، 
الدرا�صية، والتمركز في مفا�صل �صنع القرار، حتى لو اأدى هذا التمركز اإلى 
تراجع العمل الر�صمي))))،  وفي هذا الأمر ل تعتبر حالة اإخوان البحرين 
العربي  الخليج  منطقة  اأخوان  بين  عليه  متفق  اأمر  هو  بل  جديدًا،  اأمرًا 
عمومًا، لبناء اللبنات الأ�صا�صية للمجتمع، فالأمر نف�صه يالحظ على اأخوان 

الكويت لجهة تمركزهم في هذه الوزارة. 

ي�صند هذا الراأي �صهادات بع�س المنتميات اليوم اإلى تيار الإخوان 

)))) باقر النجار، جماعة الإخوان والقوة الناعمة، �صحيفة »البالد«، 8) نوفمبر 009).
كما  هذا،  في  وهي  التعليمية.  اأنظمتنا  لبع�س  الفعلي  الناتج  تردي  الإخوان  جماعة  اإلى  البع�س  )))) »وُيرجع 

يقولون، �صبب في كل اإخفاقاته«) باقر النجار، جماعة الإخوان والقوة الناعمة، الم�صدر نف�صه).
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الحجاب  م�صاألة  في  بمعلماتهن،  ال�صديد  تاأثرهن  اإلى  ت�صير  الم�صلمين 
والأفكار الدينية والتنظيمة في منت�صف ال�صبعينات، وكيف كانت المدار�س 
ومراكز التعليم �صاحات مهمة ل�صتقطاب الطالبات )كما هو الحال بالن�صبة 

للطلبة اأي�صًا) من اأجل الو�صول اإلى قاعدة اأكبر)))). 

وهناك �صعي حثيث من قبل التيار لنيل المنا�صب الأرفع في عدد من 
الموؤ�ص�صات، والتعليمية منها في الأ�صا�س، ول يخفي البع�س هذه الأغرا�س، 
اإذ اأنه عندما حدثت مواجهة بين بع�صهم واإحدى الجهات التعليمية التي لم 
ي�صيطروا عليها تمامًا، قال قيادي بارز لم�صوؤول تعليمي رفيع في تلك الجهة 
اأجل الو�صول اإلى موقعك”))))، مما  اإل من  لمدة )) عامًا  ما عملنا  “اإننا 
يوؤكد ما تذهب اإليه المالحظة العامة. ويقابل هذا التاأكيد نفي وا�صتغراب 
اإلى التيار الإخواني من هذا  على الم�صتوى العام من قبل بع�س المنتمين 

يحمله من دللت)6)). “التهام” وما 

يرى بع�س الإخوان اأنهم كجزء من المكون العام للن�صيج الجتماعي 
اأن  الطبيعي  من  فاإنه  الجماهيرية،  قاعدتهم  لت�صاع  ونتيجة  البحريني، 
يتواجد عنا�صر من المح�صوبين عليهم في جميع المواقع كاأيٍّ من المواطنين 

ولي�س هذا من قبيل ال�صتفراد اأو التمركز.

)))) راجع ملف »معارك الحجاب و�صعود نجم الح�صمة«، غ�صان ال�صهابي، �صحيفة »الوقت« مايو 009).
)))) مقابلة خا�صة مع م�صوؤول طلب عدم ذكر ا�صمه.

ب الدولة من ن�صاء وتق�صي من  )6)) »هل و�صلنا فعاًل اإلى درجة من القوة بحيث نتحكم في مفا�صل الدولة، فتقِرّ
ن�ساء؟ وهل و�سل بنا النفوذ اإلى الدرجة التي ن�ستطيع بها اللعب على اأوتار الخالف بين الكبار )اإْن كان هناك خالف 
اأ�صاًل)؟ وهل فعاًل اأ�صبحت وزارة عمالقة كوزارة التربية والتعليم تحت �صيطرتنا؟ ثم انفتحت �صهيتنا على وزارات 

اأخرى؟« محمود عبدالرحيم، �صحيفة »النباأ«، ) دي�صمبر 009).
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تقدم الأمر وتجاوز وزارة التربية والتعليم اإلى وزارات اأخرى كوزارة 
الجتماعية  التنمية  ووزارة  الإ�صالمية  لل�صوؤون  الأعلى  والمجل�س  العدل 
والجهاز المركزي للمعلومات، ومجل�صي ال�صورى والنواب وذلك راجع اإلى 
اأن اأنظمة الحكم ل ترى باأ�صًا من التحالف مع القوى الإ�صالمية، وتمكنها 
جماعاتها  �صبط  على  تعمل  القوى  هذه  دامت  ما  المكا�صب  بع�س  من 
المنتمية اإليها، وتقف اإلى جانب الدولة فيما لو حدثت اأية مواجهة مع القوى 

ال�صيا�صية الدينية ال�صيعية، كما في الحالة البحرينية.

اأي  يومًا  تطرح  لم  البحرين  في  الم�صلمين  كالإخوان  فجماعة 
في  تنازع  اإلى  اإ�صارة  فيه  موقف  اأو  ال�صلطة،  مع  حقيقي  ل�صدام  موؤ�صر 
تنفي  ل  الموؤدلجة  الإ�صالمية  الحركات  من  اأيًا  اأن  مع  هذا  ال�صالحيات. 
الإمكان.  بقدر  القوانين  اأ�صلمة  اأو  اإ�صالمية،  دولة  لإن�صاء  الحثيث  �صعيها 
ولكن هذه المعار�سة لها �سروط كما يقول النائب الإخواني نا�سر الف�سالة 
معار�صة  ل  را�صدة)،  )معار�صة  والحكمة  الر�صد  اأ�صا�س  على  “معار�صة 

لإثارة الفتنة والذهاب نحو الت�صادم الذي ل ينفع اأحدا”)7)).

لقد تاأرجح الخ�صوم ال�صيا�صيون والفكريون لالإخوان في تحديد القول 
فيهم، عند الوقوف على م�صاألة النفوذ والتغلغل ب�صيء من الت�صكيك، بينما 
توؤكد كثرة من الخ�صوم هذا الأمر، م�صورين الإخوان على اأنهم رمال متحركة 
م�صتعدة لإغراق من يطوؤها، وهي تبتلع وتتمدد، خ�صو�صًا في بناء ما اأ�صماه 
البع�س “اإمبراطورية مالية” وما فيها من مخاطر على النظام في البحرين)8)).

)7)) ملف »التيار الذهبي«، �صحيفة »البالد«، ) نوفمبر 009).
)8)) »فالإخوان الم�صلمين في البحرين يرتبطون بجهات اأجنبية وينفذون توجهاتهم وهو من يدعمهم لل�صيطرة 
على المواقع الهامة في البحرين، وكما ي�صف اأحد الم�صت�صارين ال�صابقين هذه الجماعة باأنها ت�صيطر على المراكز 
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النفاذ والنفوذ السياسي

قبل العام )00)، لم يكن يدر في خلد جماعة الإخوان في البحرين 
التيارات  تمار�صه  كانت  الذي  بال�صكل  ال�صيا�صي،  العمل  في  الندماج 
المعار�صة الأخرى، كالتيارات القومية والي�صار، والتيار ال�صيا�صي ال�صيعي، 
مع  وال�صدامات  بالمواجهات  كثيرة  اأحيان  في  ات�صمت  ممار�صات  وهي 
اإلى المنافي وال�صجون  ال�صلطة، وانتهت بعدد من اأع�صاء تلك التنظيمات 

والقتل اأحيانًا.

التربوي،  الدعوي  بالعمل  بالقيام  اأو�صاعهم  الإخوان  رتب  فلقد 
واإن�صاء  بدينه،  الملتزم  الم�صلم  ال�صباب  اإعداد  والهدف:  الخيري.  والعمل 
الإ�صالمية  للق�صايا  الظهر  اإدارة  عدم  مع  ال�صالحة،  الم�صلمة  الأ�صرة 
العامة، وخ�صو�صًا تلك التي تجري خارج حدود البالد، واأي�صًا خارج حدود 

دول مجل�س التعاون.

كانت هناك تجربتان فريدتان على م�صتوى الإخوان، كحركة مرة، 
عبدالرحمن  ال�صيخ  الموؤ�ص�س  وذلك حينما خا�س  مرة.  والدولة  والإخوان 
الجودر النتخابات في العام )97)، فف�صل ولم يح�صل اإل على )7 �صوتًا، 
وفي هذا دللة وا�صحة على ما كان لدى الإخوان في تلك الفترة من �صعبية 

متدنية.

التوجهات  يوؤكد  ما  وهو  الم�صلمين،  لالإخوان  الدولي  التنظيم  من  وتمويل  بدعم  المنامة  في  الإ�صالمية  المالية 
المملكة  على  وخطورتها  المالية  الإمبراطورية  هذه  بناء  من  الهدف  المواطنين حول  من  العديد  لدى  والمخاوف 

والنظام العام«. فا�صل عبا�س، الحوار المتمدن، العدد: )))) – 8)/008/6).
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اأما التجربة الثانية فكانت ا�صتقالة ال�صيخ عي�صى بن محمد، الرئي�س 
ولي�س في  وال�صوؤون الجتماعية،  للعمل  وزيرًا  لالإخوان من من�صبه  العتيد 
ال�صتقالة احتجاجًا على النظام، ولكنها كانت من اأجل التفرغ للمحاماة، 

بعد اأن نا�صر العمال في اإ�صراباتهم، وم�صى لتحقيق مكا�صب لهم.

لجنة  اآنذاك(  )الأمير  البحرين  ملك  �سكل  العام 000)  في  ولكن 
ا�صطلح  وما  ال�صيا�صية  العملية  خالله  من  تنطلق  للبالد،  ميثاق  ل�صياغة 
عليه محليًا “الم�صروع الإ�صالحي”، وكان من بين الم�صاركين الأربعين في 
خبرته  ا�ستثمر  الذي  خليفة،  اآل  محمد  بن  عي�سى  ال�سيخ  الميثاق  �سياغة 
في  الإ�صالمي  البعد  عليها  م�صفيًا  المناق�صات،  في  والقانونية  ال�صيا�صية 
الإ�صالح في  اأمكن. وطرحت جمعية  ما  والتعليقات،  المفا�صل  الكثير من 
تلك الفترة، ولأول مرة، ميثاقًا موازيًا، يبّين روؤيتها من الق�صايا ال�صيا�صية 

والوطنية ب�صكل عام)9)).

فعل  كما  الم�صلمين،  لالإخوان  ال�صيا�صي  القطار  انطلق  هنا،  ومن 
غيرهم. فتم تاأ�صي�س ذراع �صيا�صية تحت ا�صم المنبر الوطني الإ�صالمي، 
الجمعية التي تعّرف نف�صها باأنها “جمعية �صيا�صية بحرينية تاأ�ص�صت لياأخذ 
البحرين،  مملكة  في  ال�صيا�صية  الموؤ�ص�صات  بين  دوره  الإ�صالمي  ال�صوت 
التعاليم  من  الم�صتمدة  والقيم  واأهدافنا،  روؤيتنا  و�صوح  على  م�صتندين 
ال�صيا�صية  وكوادرنا  المنا�صرة،  ال�صعبية  وقواعدنا  ال�صمحاء،  الإ�صالمية 
والمواطن،  الوطن  خدمة  في  الطويل  اأع�صائنا  وتاريخ  الموؤهلة،  والعلمية 

 ،(007 فبراير   (9 الوقت  �صحيفة  ع�صرين،  بين  البحرين  ال�صهابي،  غ�صان  اأنظر،  التفا�صيل  من  )9)) لمزيد 
العدد )6).
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قا�صدين رفعة الوطن وتقدمه واأمنه وا�صتقراره”.

�صيا�صي  عمل  خبرة  اأية  “المنبر”  جمعية  اأع�صاء  لدى  تكن  لم 
�صابق، وغالبًا ما يتهمهم خ�صومهم ال�صيا�صيون بال�صعف التنظيمي، وقلة 
الخبرة ال�صيا�صية. ولكن لو فككنا هذا القول لوجدنا اأن الخ�صوم اأنف�صهم 
ال�صيا�صي في  ال�صري، ولي�س العمل  “المعار�صة” والعمل  كانت لهم خبرة 
مجتمعية  �صغط  وقوى  تحالفات  وت�صكيل  والأنظمة،  القوانين  مع  التعاطي 
وغيرها من الأدوات، التي لم تكن متاحة في الفترة ال�صابقة في البحرين. 
لكن ما يميز الآخرين، تاريخ الخ�سومة الممتد مع الحكومة والحكم، الأمر 
كتلة  حازتها  التي  تلك  من  اأعلى  و�صدقية  اأكبر  م�صروعية  اأعطاهم  الذي 
الكثير  اإثارة  مع  خ�صو�صًا  للحكومة،  المناوئة  طروحاتها  في  “المنبر” 
مكا�صب  على  المنبر  لح�صول  وترتيبات  �صفقات  هناك  باأن  الأقاويل  من 
ذاتية)0)). ودعم ر�صمي تتلقاه الجمعية قبيل النتخابات لعدم تمكين القوى 
النتخابات،  في  الفوز  من  الليبرالية  التيارات  وكذلك  المعار�صة  ال�صيعية 
الجانب  الماأمونة  القوى  من  الإكثار  �صوى  المقابلة  الكفة  في  متاح  ولي�س 

كالإخوان الم�صلمين وال�صلفيين والم�صتقلين.

في  نيابية  مقاعد  ب�صبعة  تفوز  اأن  من  ال�صيا�صية  الجمعية  تمكنت 

)0)) »تدليل هذا التحرك يكون بمظاهر كثيرة كلها تاأتي من ا�صتنتاج دون دليل مادي حي، اأبرزها موقف نيابي 
لع�صو قيادي اإخواني هو �صالح علي، فحينما �صدر قرار تعيين رئي�س جامعة البحرين اإبراهيم الجناحي في من�صبه، 
ارتجت ال�صحف المحلية بت�صريح ناري من علي يتهم فيه وزارة التربية والتعليم بالف�صاد واأن كتلته �صت�صع حدًا له، 
وبعد فترة ب�صيطة تحولت نيران الوعيد اإلى �صمت مديد على الرغم من عدم تغير اأي �صيء في الوزارة بين النار 
باأ�صعف  وال�صمت! هذا الموقف لي�س دلياًل على �صفقات تحت الطاولة وم�صالح خا�صة تغطي على العامة، لكنه 
اأحواله مبعث للت�صاوؤل وال�صتنتاج القائل اأن ما بين فترتي التلويح بالقوة وال�صمت فوا�صل من ال�صتفهام عن ماذا 

جرى في هذا الوقت؟!«) ملف التيار الذهبي، �صحيفة البالد 7 نوفمبر 009)).
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اأكثر  في  وذلك  مقعدًا،   (0 �صمن  من   (006 في  ومثلها   ،(00( انتخابات 
من محافظة فيها غالبية �صنية مطلقة اأو ن�صبية، فتركزت مقاعد الكتلة في 
الدورين الت�صريعيين الأول والثاني في المحرق، الق�صيبية والحورة، الرفاع 
للتيار  بالن�صبة  الو�صع  هو  وكما  حمد.  ومدينة  وعي�صى  مدينة  ال�صرقي، 
ال�صلفي؛ يتهم اأي�صًا تيار الإخوان الم�صلمين با�صتثمار الجانب الخيري الذي 
تجذر على مدى العقود، في الخيار النتخابي. ويق�صو مقدو “المنبر” في 
القول باأن هذا الحجم من الأ�صوات المتح�صل عليها لم تاأِت اإل من خالل 

اأكيا�س الأرز، وعلب الم�صاعدات وقما�س المعونات.

المتكررة،  المعونات  تفعله  اأن  يمكن  ما  ينكر  ل  الذي  الوقت  وفي 
على مدى اأعوام طويلة من قبل بدء الم�صيرة ال�صيا�صية، في �صرائح لي�صت 
بالقليلة من الأفراد، وما تثيره فيها من ناحية التعاطف، فاإن لي�س هناك ثمة 
دليل قاطع باأن م�صاومات قد وقعت بالفعل في م�صاألة الت�صويت وا�صتمرارية 

الم�صاعدات، ل �صيما واأن الت�صويت يتم ب�صكل �صري. 

الإ�صالح  اأع�صاء جمعية  وهم  “المنبر”،  اأع�صاء  اأمر  في  الالفت 
“لي�س كل اإ�صالحي منبري، ولكن كل  اأنف�صهم، وبا�صتخدام تعبير م�صهور 
منبري اإ�صالحي”، وهم )8) ع�صوًا))))، اأن ممثليهم ال�صبعة، الذين فازوا 
األف   (( فاقت  اأ�صوات  على  ح�صلوا  قد   ،(006 النيابية  النتخابات  في 
الحديث  ا�صتثنينا  ما  )اإذا  المجتمع  في  الجمعية  منا�صري  اأن  اأي  �صوت. 
عن اإ�صكالية الت�صويت في المراكز العامة وما قيل من قبل المعار�صة اأن 
الحكومة ا�ستخدمت الع�سكريين في بع�ض الدوائر لإ�سقاط ممثليهم واإنجاح 

)))) عبا�س المر�صد، جمعية المنبر: من النادي اإلى الحزب، م�صدر �صابق.



المسبار 170

اإلخوان المسلمونفي البحرين تحوالت العقود السبعة 

ممثلي “المنبر”) ي�صكلون ما ن�صبته 98% من مجموع الأ�صوات التي ح�صل 
عليها الفائزون.

د اأن يكون  ي�صير بع�س المنتمين اإلى الجمعية، اإلى اأن هناك تق�صّ
ت�صهل عقد  العامة محدودًا وذلك حتى  للجمعية  الم�صكلين  الأع�صاء  عدد 
الم�صّيرة  القرارات  واتخاذ  الحركة  على  قدرة  اأكثر  وتكون  اجتماعاتها، 
المنتمين  بع�س  رغبة  عدم  يرّجح  من  هناك  اأن  جانب  اإلى  لأمورها))))، 
المنبر)،  اأو  )الإ�صالح  الجمعيتين  من  اأي  في  ع�صوياتهم  ت�صجيل  فكريًا 

حتى يكون اأكثر قدرة على الحراك الوظيفي في بع�س القطاعات.

من الوا�صح اأن كاًل من جمعيتي “المنبر” و“الأ�صالة” )ال�صلفية) 
قد ا�صت�صعرتا الخطر الماثل في قبول جمعية “الوفاق الوطني الإ�صالمية” 
مقاطعتها  بعد   (006 في  النيابي  المعترك  في  الدخول  )ال�صيعية) 
اأن  اإلى  دعا  ال�صيا�صية  ال�صاحة  على  المتغير  وهذا   ،(00( في  النتخابات 
يركن الطرفان �صراعاتهما في البيت ال�صني جانبًا ويتحالفا للتن�صيق في 
بع�س المناطق الرخوة التي �صكلت قلقًا من اإمكانية خ�صارتها اإذا ما ا�صتمر 
الطرفان على مبعدة.  وهذا ما جعل المنبر يك�صب اأ�صواتًا اإ�صافية في 
مناطق لي�صت خال�صة له، بينما و�صع منا�صرو “المنبر/الإ�صالح” ثقلهم 
وراء بع�س المر�صحين ال�صلفيين لئال يفوز بالمقعد من هو اأبعد من اإمكانية 

التحالف معه، وخ�صو�صًا في المنحنيات الح�صا�صة في المجل�س.

مع  الإخفاقات،  فاق  المجل�س  في  اأداءهم  اأن  المنبريون  يعتقد 

)))) مقابلة مع ع�صو في الجمعية ف�صلت عدم ذكر ا�صمها
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وتحاول  الآخرين،  مع  نف�سها  تبني  �سيا�سية جديدة  تجربة  باأنهم  اعتراف 
ت�صديد الخلل في كل مرة. وفي المقابل فاإن مراقبين يرون اأن اأداء الإخوان 
في المجل�س كان يذهب اإلى كل التجاهات المعي�صية، واإلى اأ�صلمة المجتمع 
ومنع  الواقع  تلفزيون  برامج  ت�صوير  وعدم  الكحولية  الم�صروبات  ومنع 
التي  الجوانب  البحرين، ولكنهم ل يم�ّصون  اإقامة حفالت في  مغنيات من 
يعتبرها الآخرون اأ�سا�سية في العمل النيابي، ومنها تعديل النظام الداخلي 
�صد  المعار�صة  مع  ال�صطفاف  وعدم  اأعلى،  �صالحيات  للنواب  يتيح  بما 

الحكومة في عدد من المرات. 

واإذا تردد م�صطلح “البراغماتية” اأكثر من مرة في و�صف الأداء 
فجميع  النجار))))،  باقر  بح�صب  النواب،  مجل�س  في  لالإخوان  ال�صيا�صي 
التيارات ال�صيا�صية والكتل النيابية تميزت بالبراغماتية في اأدائها، وبقيت 
ال�صيا�صية،  وال�صفقات  وال�صتجواب  بالم�صاءلة  والتلويح  ال�صغط  م�صائل 
نيابيًا  �صلوكًا  المختلفة؛  النتخابية  الدوائر  للقاطنين في  الخدمات  وطلب 
معروفًا في التجربة البحرينية على ق�صرها. ولم تبرز كتلة باأداء برلماني 
المنبر  بكتلة  ملت�صقة  ال�صفة  هذه  تبقى  حتى  غيرها  دون  وخارق  بارز 

وحدها. 

)))) الحركات الدينية في الخليج العربي، م�صدر �صابق.
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خالصة

تميزت حركة الإخوان الم�صلمين في البحرين بمرونة حركية عالية 
الملمات،  في  الجماعي  النتحار  تتجنب  كيف  وعرفت  ال�صنوات،  مر  على 
وكيف ت�صتثمر ميزاتها اأيام النفراج، لتغدو قوة مهمة وموؤثرة على ال�صاحة 
بعالقات  مدعومًا  ال�صيا�صي،  اأو  الدعوي  الحراك  في  �صواء  البحرينية 
الم�صاهرة التي لعبت دورًا عالَي الأهمية في �صّد لحمة الجماعة خ�صو�صًا 

واأوقات الأزمات.

بل  الحكم،  مع  وخالف  �صدام  في  يوم  ذات  الحركة  تدخل  لم 
الآخرين  “الإخوان”  كل  عن  �صاذة  حالة  المراقبين  من  الكثير  اعتبرها 
بمن فيهم اإخوان بقية دول الخليج، اإذ هي ت�صير مع الحكم وتتبادل المنافع 
معه، وباتت في اأحيان كثيرة قريبة من مفا�صل مهمة من الأجهزة الر�صمية 
ومن المتاأخر الآن اللتفات اإلى العودة اإلى الوراء ومالحظة الت�سلل الذكي 

والهادئ للعنا�صر الإخوانية في هذه الأجهزة.

اأو الديني، فاإن  وكباقي التيارات والحركات، ذات البعد ال�صيا�صي 
قبول الآخر، والتعاطي المنفتح معه، واإتاحة الفر�سة اأمامه وعدم نفيه اأو 
ممار�صة التمييز �صده، اأمر فيه الكثير من النظر. في الوقت الذي يمار�س 
العمل،  مواقع  في  العددي  التكاثف  من  الآخرون  يمار�سه  ما  نف�سه  التيار 
وعدم تقبل الأج�صام الغريبة حتى واإن كانت من المذهب نف�صه، اأو العرق 

نف�صه، مع تفاوت في التعاطي كلما قلت الم�صتركات مع اأبناء التيار.
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و�صاعدت الأزمات غير العا�صفة على اأن تجّمع اأهل التيار واأتباعه، 
وتحفز فيهم غريزة الحياة وال�صتمرار، فكانت الأزمات الأولى في تكوين 
الجماعة، ابتداء من التقارير ال�صتخباراتية وو�صوًل اإلى الح�صار ال�صعبي 
لتيار الإخوان في منت�صف القرن الما�صي؛ من المحفزات الأ�صا�صية على 
اأن  اإل  الدولية.  المتغيرات  من  الرئي�صة  المحطات  فعلت  كذلك  اللتئام. 
المتغيرات ال�صيا�صية التي حدثت في البحرين في الثمانينات والت�صعينات، 
مدة  بعد  الآتي  الوطني  الخجل  يمليه  بما  األ  فيها،  دور  لالأخوان  يكن  لم 
طويلة من التردد، وبما ل يخرج التيار من نقطة الحياد الأقرب اإلى الموقف 

الر�صمي. 

في الوقت الراهن، ل تبدو اأية اإ�صارات وا�صحة تدل على انتهاء دور 
التيار، اأو اأفول نجمه، على الرغم من كل ما قيل من اأنه يخ�صر كثيرًا جراء 
دخوله اللعبة ال�صيا�صية. فاللعبة ال�صيا�صية البرلمانية في البحرين اأنهكت 
تقديم  من  التيارات  تمكن  لعدم  الجماهيرية،  هالتهم  واأفقدتهم  الجميع 
ما ي�صفع لها. ويبقى الجانب الخيري قائمًا وبقوة في جمعية الإ�صالح، وهو 
مركزها  على  الحفاظ  على  قادرة  الجمعية  يبقي  اأن  يمكن  الذي  الجانب 

ل�صنوات اأخرى.
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إسالمي في سلطنة 
عمان

عامر الراشدي 

يعاني الباحث يف مو�ضوع احلركات االإ�ضالمية 
من �ضح املعلومات، ورمبا يعود ذلك يف االأ�ضا�ض اإىل احلظر الذي 

التنظيمات  اأنواع  خمتلف  على  الر�ضمية  ال�ضلطات  تفر�ضه 

ال�ضيا�ضية، بغ�ض النظر عن اأيديولوجية التنظيم، ونتيجة 

لذلك تندر الكتابات يف املو�ضوع. ومع  ذلك �ضنحاول يف هذه 

الدرا�ضة �ضب اأغوار هذه التنظيمات والكتابة عن وجودها 

امل�ضلمني  االإخوان  حركة  اأولهما:  اثنني:  تيارين  خالل  من 

ثانيهما:  العمانية.  االأر���ض  على  بامتدادها  حديث  كتيار 

حركة االإمامة بامتدادها التاريخي ومبحاولة ا�ضتح�ضارها 

موؤخرًا، و�ضنمهد لكل ذلك بتمهيد تاريخي واجتماعي.

) خبير الرعاية الدينية بمكتب وزير الأوقاف (
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يعي�س في �صلطنة عمان مزيج مذهبي يمكن القول عنه باأنه فريد، 
فالمذهب الإبا�صي هو مذهب اأغلبية ال�صكان واإليه تنت�صب العائلة الحاكمة، 
لكن مع ذلك نجد اأن للمذاهب الإ�صالمية الأخرى وجودًا ملمو�صًا، فالمتتبع 
لُعمان يتمكن من مالحظة وجود اأتباع المذاهب الإ�صالمية الأربعة المعروفة: 
المالكي وال�صافعي والحنفي والحنبلي، اإ�صافة اإلى ال�صيعة الثني ع�صرية. 
تعي�س هذه المذاهب جميعًا على اأر�س ال�صلطنة جنبًا اإلى جنب مع الإبا�صية 
بت�صامح وتعاي�س مريح، وهذا في حد ذاته اأمر محمود، لكن هذه التعّددية 
عر�صة ل�صتجالب اأفكار مختلفة، وقد تكون بيئة ا�صتقطاب لبع�س الأفكار 
ال�صيا�صية، فعندما بداأت ال�صلطنة في اإر�صال طلبتها لإكمال درا�صتهم العليا 
في الخارج كان هوؤلء الطالب عر�صة للتاأّثر بالفكر ال�صيا�صي الموجود في 

تلك الدول. 

فيها  للدرا�صة  العمانيين  الطلبة  ا�صتقطبت  التي  الدول  بين  ومن 
جمهورية م�صر العربية، والمملكة الأردنية الها�صمية، واللتان تنت�صر فيهما 
الأمريكية  المتحدة  كالوليات  �صديقة  دول  وكذلك  الإ�صالمية،  الحركات 
الفكر  العمانيين واختالطهم بحملة  الطلبة  اأن احتكاك  ويبدو  وبريطانيا، 
الإ�صالمي الحركي، في تلك الدول، كحركة الإخوان الم�صلمين على �صبيل 

المثال، جعلهم يتاأثرون بهذا الفكر، بل اإن بع�صهم اعتنقه.

بعد عودة هوؤلء الطلبة اإلى ال�صلطنة قاموا بتنظيم اأنف�صهم في اإطار 
�صيا�صي اإ�صالمي مت�صّدد، ومار�صوا بع�س الأن�صطة التي تحّظرها ال�صلطات 

مما جعلهم في و�صع المواجهة مع ال�صلطة القائمة.
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فقد اأعلنت الحكومة العمانية في عام )99) اعتقال مجموعة من 
المعار�صين، من ذوي التوجه الإ�صالمي المت�صّدد)))، وقد اأ�صار حينها اأحد 
عالمية  بمنظمة  تاأثروا  المحظور  ال�صري  التنظيم  اأع�صاء  اأن  الم�صوؤولين 
لها فروع في دول عربية، واأن هذه المنظمة لها وجود في دول خليجية))). 
هو  العالمية  المنظمة  من  المق�سود  اأن  اآنذاك  ت�سريحاته  من  فهم  وقد 
جماعة الإخوان الم�صلمين، وذكر تقرير حقوق الإن�صان، ال�صادر من وزارة 
الخارجية الأمريكية، اأنه تم اعتقال ما ل يقل عن مائتي �صخ�س، واأنه تم 
وواحد  باإدانة مائة  الدولة  اأمن  اآخرين، وق�ست محكمة  التحقيق مع مائة 
اأع�صاء  اأدين  وقد  اإ�صالمية.  منظمة  اإلى  بالنتماء  فردًا   ((((( وثالثين 

التنظيم بمحاولة ا�صتخدام العنف وانتمائهم لتنظيم غير قانوني))).

بين  تتراوح  اأحكاما  المخت�صة  الق�صائية  ال�صلطة  اأ�صدرت  كما 
الإعدام وال�صجن لمدد متفاوتة؛ اإل اأن ال�صلطان قابو�س اأ�صدر عفوًا عاّمًا 
اليوبيل  بذكرى  ال�صلطنة  احتفالت  اأثناء   ،(99( عام  في  جميعًا  عنهم 
اأي  قيام  تحظر  العمانية  القوانين  اأن  ورغم  المعا�صرة،  للنه�صة  الف�صي 
هذا  جاء  القائم،  بالنظام  الم�ّس  اإلى  يهدف  اأو  لل�صلطة  معار�س  تنظيم 

الإعفاء ليعطل كل ذلك. 

اأبناء  على  حكرًا  الم�صلمين  الإخوان  تنظيم  اإلى  النتماء  يكن  لم 
ممن  هم  التنظيم  هذا  فكر  معتنقي  بين  من  اأن  لوحظ  اإذ  معين،  مذهب 

 Religious Learning in Oman, Abdurrahman Al-Salimi, The transformation of (((
Traditional and Modernity, p 11. Also: Owtram, A modern History Of Oman, pp 122-126

Middle East contemporary survey, volume Xix 1995 (((
Human rights report,1994, U.S.A (((
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المعروفة،  الأربعة  المذاهب  اإلى  اإ�صافة  الإبا�صي،  المذهب  اإلى  ينتمون 
اإلى اقتناع القائمين على التنظيم بالتقارب الفكري بين  وربما يعود ذلك 
هذه المذاهب، ووحدة هدفهم المتمّثل في تنزيل اأحكام الإ�صالم الحرفية 

على مختلف نواحي الحياة في الواقع المعا�صر.

لعلَّ من العوامل التي �صاعدت على انت�صار الحركات الإ�صالمية، في 
العالم الإ�صالمي ب�صكل عام، ومنطقة الخليج ب�صكل خا�س هو ثالثة اأحداث 
الثورة  قيام  في  والمتمّثلة  ال�صبعينات،  اأواخر  في  متقاربة  وقعت  رئي�صية 
الإ�صالمية باإيران، وما حملته من اأفكار كت�صدير الثورة على �صبيل المثال، 
ودخول  الأخرى،  المذاهب  لدى  هاج�س  من  الفكرة  هذه  على  ترّتب  وما 
ظهور  من  ذلك  على  ترتب  وما  اأفغان�صتان،  اإلى  ال�صوفياتي  التحاد  قوات 
المّكي من قبل  الإ�صالمي، وحادثة ال�صتيالء على الحرم  حركات الجهاد 
اإحدى المجموعات المتطّرفة. كل تلك العوامل �صاهمت ب�صكل مبا�صر، اأو 
غير مبا�صر، في �صعود تيار الإ�صالم ال�صيا�صي، وكذلك بما يعرف بانت�صار 
ال�صحوة الإ�صالمية، وربما ي�صاف اإلى ذلك ما ترتب عن التغيرات النفطية 
اأن  اأن ما يجدر ذكره هنا  اإل  القت�صادي،  الّرخاء  المنطقة من حيث  في 
اأن  اإلى  ذلك  يعود  وربما  ُيذكر،  اإ�صالميًا  ت�صّددًا  تواجه  لم  عمان  �صلطنة 
الحكومة العمانية تنّبهت اإلى ذلك م�صبقًا، فعملت من خالل مناهج التعليم 

الديني على احتواء الت�صّدد، ون�صر الت�صامح))).   

عرفت عمان، على امتداد تاريخها، نظام الإمامة، فقد حر�س اأهل 
))) لمزيد من التف�صيل  انظر:

,The Transformation of Religious Learning in Oman, Abdurrahman Al-Salimi
 .Traditional and Modernity
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الحّل والعقد من المذهب الإبا�صي على انتخاب رجل عاقل فقيه عادل بين 
الرعية، يقيم حدود اهلل ويدافع عن البالد والعباد، فكان تن�سيب الإمام 
في حالة عدم وجوده من اأولويات كل حركة علمية تجديدية، ويرى بع�صهم 
اأن عقد الإمامة على الم�صلمين فر�س واجب وحق لزم)))، اإذ اإليه تخت�صم 
القبائل وبوا�صطته تف�ّس النزاعات، ومع ذلك تبقى حقيقة وهي اأن ظهور 

الإمامة كدولة لم يكن اإل في فترة �صعف الدولة المركزية.

يعتبر عام ))9) عالمة فارقة في التاريخ العماني الحديث، فبوفاة 
الإمامة  لحقبة  النهاية  بداية  كانت  الخليلي  بن    عبد اهلل  الإمام محمد 
على  اإمامًا  الهنائي  علي  بن  غالب  ال�صيخ  مبايعة  من  وبالرغم  عمان،  في 
داخل عمان، خلفًا لالإمام الراحل، اإل اأن �صيا�صة الهنائي جعلته في �صدام 
مبا�صر مع ال�صلطان �صعيد بن تيمور )0)9)-970)). فمحاولة الإمام نيل 
اإمامة عمان،  ال�صتقالل الكامل والعتراف الدولي بما يعرف با�صم دولة 
ال�صلطان �صعيد بن تيمور في توحيد عمان تحت قيادته، كل ذلك  وطموح 
الداخلية،  بالمنطقة   (6((9(( عام  الأخ�صر  الجبل  حرب  ن�صوب  اإلى  اأدى 
وانتهت عام 9)9) بخروج ال�صيخ غالب الهنائي، وبع�س اأركان حكومته من 
ال�صلطنة وا�صتقرارهم في المملكة العربية ال�صعودية، التي منحتهم اللجوء 

ال�صيا�صي، وقد عا�س فيها حتى وفاته موؤخرًا في دي�صمبر 009).

عودة  في  الإبا�صي  المذهب  اإلى  المنتمين  بع�س  طموح  اأن  بيد 
الإمامة لم يتوقف، فقد ك�صفت ال�صلطات العمانية عن وجود تنظيم يخطط 

))) اأبو عمار، عبد الكافي، الموجز، ج )، �س)8).
)6) الطائي، عبد اهلل بن محمد، تاريخ عمان ال�سيا�سي، �ض 98)-99).
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ويعمل على اإعادة الإمامة اإلى عمان ب�صيغتها التقليدية، اإذ قامت ال�صلطات 
المخت�صة بحملة اعتقالت �صملت عددًا محدودًا من الأكاديميين، وبع�س 
العاملين في حقل الدرا�سات الإ�سالمية واآخرين. وانتهت محكمة اأمن الدولة 
للمحاكمة،  ُقّدموا  عمانيًا  وثالثين  واحد  بين  من  فردًا  ثالثين  اإدانة  اإلى 
تتراوح اأعمارهم بين 0) و0) عامًا، وقد كانت التهمة الأ�صا�صية، الموّجهة 
اإليهم، التح�صير لقلب نظام الحكم القائم في البالد بقوة ال�صالح، بق�صد 
اأهدافه  من  �صّري،  تنظيم  اإن�صاء  طريق  عن  وذلك  الإمامة،  حكم  اإعادة 
اإعداد جيل مت�صبع بفكرة الإمامة ليكون مهّيئًا لإقامة اإمامة الظهور)7)، وهي 
اآخر المراحل المعروفة في الفكر الإبا�سي بم�سالك الدين، وهي اأربعة)8): 

الكتمان: وهي المرحلة ال�صرية من العمل لتن�صيب الإمام.. )

ال�صراء: اأي الت�صحية بالذات.. )

من . ) البالد  احُتّلت  اإذا  ال�صبيل  وتكون  المقاومة،  مرحلة  وهي  الدفاع: 
قبل غزو اأجنبي.

مرحلة الظهور: اأي اإعالن الإمام لعاّمة النا�س.. )

اأق�صاها خم�صة  اأحكامًا بال�صجن لمدد متفاوتة  اأ�صدرت المحكمة 
جاء  اأخرى  ومرة  المحظور،  ال�صّري  التنظيم  اأع�صاء  على  عامًا  وع�صرون 
)7) ف�صلت بع�س المواقع الإخبارية واأطنبت في الحديث عن هذه الأحداث ويمكن مطالعة بع�س التفا�صيل في 

الموقع الإخباري التابع لقناة العربية على الرابط التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2005/05/02/12692.html

)8) لتف�صيل اأكبر انظر: النامي، عمرو خليفة، درا�صات عن الإبا�صية، �س )7)-88)، دار الغرب الإ�صالمي.
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عفو �صاحب الجاللة في مايو )00) حائاًل دون تنفيذ تلك الأحكام.

وهنا يبرز �صوؤال عن م�صلك العفو هذا، هل هو ل�صعف هذه النوعية 
لل�صالم  حّبه  في  الجاللة  �صاحب  ل�صخ�صية  تجلٍّ  هو  اأم  التنظيمات؟  من 
والت�صامح؟ اإن المتتبع ل�صيرة ال�صلطان قابو�س منذ توّليه الحكم يلحظ هذا 
ال�صلوك المتكّرر، ابتداء من ثورة ظفار، فقد اأ�صدر عفوًا عاّمًا عن كل من 
حمل ال�سالح اآنذاك، بل اإن بع�ض قادة الجبهة تبّووؤا منا�سب وزارية حتى 
يومنا هذا، وا�صتمر على هذا النهج في العفو عن الخ�صوم ال�صيا�صيين حتى 

الآن.

لقد كان هذا التنظيم خا�صًا بمعتنقي المذهب الإبا�صي دون غيره 
من المذاهب الأخرى؛ وربما يعود ذلك اإلى اأن المذهب الإبا�صي، في فكره 
من  خ�صو�صية  فيه  فراأوا  الحكم  نظام  من  النوع  هذا  اعتاد  التاريخي، 
خ�صو�صيات المذهب، ومثاًل ي�صتحق الحتذاء به للديمقراطية الإ�صالمية، 
وقد امتدح الدكتور ح�صين غبا�س في  كتابه الم�صمى “عمان الديمقراطية 
الإ�صالمية”)9) الأ�صلوب الفريد في حر�س الإبا�صية على انتخاب عالم من 
اأن نجاح  اإلى ذلك  الإمامة. وقد ي�صاف  راأ�س دولة  الم�صلمين، على  عامة 
لمدة  الحكم  �صّدة  المذهب  با�صم  والعتالء  اإيران،  في  الإ�صالمية  الثورة 
الحالمين  بع�س  اإنعا�س  في  موؤّثرًا  عاماًل  كان  عامّا،  الثالثين  على  تربو 

باإعادة نظام الإمامة.

)9) ظهرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 997)، بيوت: دار الجديد، بعنوان »عمان الديمقراطية الإ�صالمية.. 
تقاليد الإمامة والتاريخ الإ�صالمي الحديث )00))-970))«. وقدم البحث كاأطروحة علمية في جامعة نانتير باري�س 

العا�صرة، نقله اإلى العربية د. اأنطوان حم�صي.
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الأولى  الإ�صالمية،  لنا وجود نوعين من الحركات  يتبّين  مّما �صبق 
امتداد لحركة الإخوان الم�صلمين، والمنت�صرة في معظم الأقطار الإ�صالمية، 
اأما الحركة الأخرى، حركة الإمامة، فتنفرد بها �صلطنة عمان، وربما يعود 
ذلك اإلى اأن هذه الحركة قد تحمل طابعًا مذهبيًا،  وقد عرفت عمان على 
امتداد تاريخها الدولة الإبا�صية في �صكلها التقليدي، المتمّثل في الإمامة، 
ف�صعى هذا التيار اإلى اإعادة الإمامة، وبعثها من مرقدها اإلى الوجود، ومع 
المعا�صرة، هي  الفترة  ل�صلطنة عمان، في  الأ�صا�صية  ال�ّصمة  فاإن  كل ذلك 
ال�صتقرار ب�صكل عام، والتعاي�س بين جميع المواطنين في بيئة من الت�صامح.
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الوطن في فكر جماعة 
اإلخوان المسلمين

أ. د. أحمد البغدادي 

يف  املُلتب�ضة  امل�ضطلحات  م��ن  »ال��وط��ن«  مصطلح 
منهم  املتقدمني  االإ�ضالميني  املفكرين  اأن  مبعنى  االإ�ضالمي،  الفكر 

واملتاأخرين، مل يناق�ضوا معنى هذا امل�ضطلح برغم �ضيوع ا�ضتعماله يف 

الفكر االإن�ضاين. وهو م�ضطلح مل يرد له ذكر �ضواء يف القراآن الكرمي 

اأو ال�ضّنة النبوية اأو يف كتب الفقهاء الالحقة، كما ال جند له �ضرحًا 

يف مراجع اللغة العربية. ولي�ض من الغريب غياب معنى »الوطن« 

من االأدبيات العربية واالإ�ضالمية، نظرًا لعدم تداولها لدى العرب 

ثم امل�ضلمني من بعدهم. فعرب ما قبل االإ�ضالم يف ما ُيعرف ب� »الع�ضر 

الوطن،  معنى  تعرف  ال  بدوية  قبلية  بيئة  يف  عا�ضوا  اجلاهلي«، 

االآمن  املالذ  له  متثل  التي  بقبيلته  العربي  االإن�ضان  يرتبط  حيث 

اجلاهلية  عرب  عرف  ولذلك  واملعي�ضة،  احلماية  وتوفري  الثاأر  من 

للقبيلة،  املتحّرك  اأو احليز اجلغرايف  النطاق  معنى »احلمى«، وهو 

التي ترحتل من مكان الآخر وراء املاء والكالأ. وب�ضبب ارتباط فكرة 

احلماية باحلمى، مل يكن ع�ضّيًا على االإن�ضان القبلي نقل والئه من 

قبيلة الأخرى، اإذا راأى اأن القبيلة االأخرى توّفر له حماية اأكب.

) اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية بجامعة الكويت - �صابقًا (
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يقول الدكتور اإح�صان الن�ّس: »ون�ّصابو العرب يحّدثوننا عن ظاهرة 
التحاق  ظاهرة  هي  تلك  العرب،  قبائل  حياة  في  الحدوث  نادرة  تكن  لم 
قبيلة باأخرى واندماجها بها لأ�صباب ودواع �صتى. وهي حينئذ تقطع �صلتها 
بن�صبها الأول وتلحق بن�صب القبيلة التي اندمجت بها وتغدو بمثابة بطن من 

بطونها...«))).

ول �صك اأن �صيوع هذه الظاهرة يتناق�س ومفهوم »الوطن« باعتباره 
م�صقط الراأ�س حيث يولد الإن�صان ويترعرع ويعي�س، وبما يختزنه من ذكريات 
واأحا�صي�س، وانتماء ل يمكن ا�صتبداله حتى لو غادره الإن�صان واغترب عنه 
لأ�سباب قاهرة. ونظرًا لذلك ل يرد م�سطلح »الوطن« في القراآن الكريم 
اأو ال�صيرة النبوية اأو الحديث النبوي، بل اإن الحديث النبوي الم�صهور »حب 
الوطن من الإيمان«، ُيعّد من الأحاديث المكذوبة المو�صوعة، واأنه ل ي�صح 
)�س):  النبي  بحديث  البع�س  ي�صت�صهد  وقد  )�س)))).  النبي  عن  �صدوره 

»اللهم حّبب اإلينا المدينة كحّبنا مكة اأو اأ�صد...«.

مجال  في  يرد  لم  الحديث  لكن  ال�صحيحة،  الأحاديث  من  وهو 
اأن منا�صبة الحديث جاءت  اإليه، بقدر  الوطن والنتماء  باأهمية  العتراف 
في �صياق دعاء الر�صول )�س) بنقل حمى المدينة اإلى الجحفة التي ي�صكنها 
قدوم  بعد  المدينة  في  الُحمى  وبالًل  بكر  اأبا  اأ�صابت  حين  وذلك  اليهود، 
النبي اإليها، فجاءت عائ�صة اإلى النبي واأخبرته عن حال اأبيها وبالل، فدعا 
اإقامة اليهود، فكان المولود يولد بالجحفة  اإلى مكان  اأن ينقل الحمى  ربه 

))) الن�س، الع�صبية القبلية واأثرها في ال�صعر الأموي، �س 6).
.islamweb.net :راجع، اإ�صالم ويب (((
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)ب�صم الجيم)، فما اأن يبلغ الحلم حتى ت�صرعه الحمى))).

ومن الوا�صح اأن م�صطلح »الوطن« لم يعرفه العرب اإل من فرن�صا، 
وذلك حين ا�صتخدمه المفكر الم�صري م�صطفى كامل ))87) - )90)) 
في معر�س تاأكيده على الهوية الوطنية الم�صرية، لكنه كان يق�صد القطر 
يعني  مما  القائم.  الجغرافي  ال�صيا�صي  للكيان  وفقا  تحديدًا،  الم�صري 
اأن م�صطفى كامل كان يتحدث عن مفهوم »الوطن« �صمن منظومة  معه، 
المفهوم الغربي الأوروبي. وفي ذلك الوقت كانت جميع المجتمعات العربية 
با�صتثناء م�صر، خا�صعة ل�صلطة الدولة العثمانية. وكذلك الأمر مع الإمام 
اإلى م�صر من ناحية قومية، ولي�س  محمد عبده، الذي كان ل ينظر �صوى 
من الناحية الدينية، بدليل مناق�صته فكرة الجامعة الإ�صالمية التي طرحها 

اأ�صتاذه جمال الدين الأفغاني، كرابطة للبلدان الإ�صالمية))).

في ظل هذا اللتبا�س لمفهوم »الوطن«، كان من الطبيعي اأن ل يجد 
�صواء في كتب  ب�صكل عام،  الإ�صالمية  الأدبيات  الم�صطلح �صدى في  هذا 
ذلك،  برغم  نجد  لكننا  الدينية.  الجماعات  موؤ�ص�صي  موؤلفات  اأو  الفقهاء 
اإ�صارات ق�صيرة موجزة حول هذا المفهوم من خالل موؤلفات ال�صيخ ح�صن 
البنا، موؤ�ص�س حركة الإخوان الم�صلمين، و�صيد قطب الذي كان يمثل عالمة 
فكرية فارقة في جماعة الإخوان الم�صلمين، وهو ما �صيتمحور حوله النقا�س 

في

Arabic.islamweb.com :موقع، كتب تخريج الحديث النبوي ال�صريف لل�صيخ نا�صر الدين الألباني (((
))) راجع: محمد عمارة، الأعمال الكاملة لالإمام محمد عبده ) الكتابات ال�صيا�صية، �س )0) - 7)).
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»الوطن«  مفهوم  بحث  خالل  من  وذلك  الموجزة،  الدرا�صة  هذه 
و»المواَطنة« في �صوء الحالة ال�صيا�صية التي �صادت العالم العربي، ثم نعّرج 
بعد ذلك على مدى تواجد هذه الفكرة بعد رحيل كل من ح�صن البنا و�صيد 
قطب، في الكتابات والممار�صات ال�صيا�صية لجماعة الإخوان الم�صلمين في 
تطّور هذه  للتعّرف على مدى  وذلك  تحديدًا.  العربي  الخليج  دول  منطقة 

الفترة منذ وفاة موؤ�ص�س الجماعة.

القوم واألمة بين الجاهلية واإلسالم

الإ�صالم،  قبل  ما  ع�صر  في  العربي،  لالإن�صان  الفردي  النتماء 
يتمحور حول »القوم«، حيث تباهى كل فرد بالنتماء اإلى »قوم« ما. وبرغم 
الثقافات  في  »عريبو«  اأو  بالعربي  ُيعرف  الع�صر،  ذلك  في  الإن�صان  اأن 
القديمة، اإل اأن عرب الجاهلية لم ينتموا اإلى »اأّمة« عربية واحدة، ب�صبب 
ال�صراع القبلي، مما حال دون خ�صوع العرب ل�صلطة مركزية واحدة قبل اأن 
يوّحدهم الدين الإ�صالمي. لذلك كان النت�صاب القبلي هو الأ�صل. يقول د. 
اأن  اإح�صان الن�ّس في مرجعه �صالف الذكر، »وكان ال�صاعر الجاهلي يرى 
من حق قبيلته عليه اأن يقف عليها موهبته ال�صعرية... واأن ي�صعى بو�صفه 
مواطنًا قبليًا، بكل ما لديه من طاقة وجهد في ما يعود بالخير والنفع على 
ع�صيرته... وهكذا نجد ال�صاعر الجاهلي ل يكاد يبلغه اأن رجاًل ما تعّر�س 
قبيلته،  وثلب  لهجائه  ينبري  حتى  مكانتها  من  انتق�س  اأو  ب�صوء،  لقبيلته 
اإلى الرّد عليه مفاخرًا  ول يكاد ي�صمع �صاعرًا يفخر على قومه حتى يبادر 
اإلى  بع�صيرته... والأع�صى على رغم تطوافه الطويل في البلدان واختالفه 

الملوك لم يكن ين�صى قومه ول يخفي ا�صتياقه اإليهم:
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اإنني منهم واإنهم قومي  
واإنـــي اإلـيـهـــم م�صــتـاق    

كذلك يكاد ح�صان بن ثابت في �صعره الجاهلي يق�صر مديحه على 
الغ�صا�صنة، وهم من الأزد قبيلة قومه...«))).

جعل  الجاهلية،  عرب  لدى  القائمة  القبلية  الروح  لهذه  خالفًا 
بين  مّيز  )�س)  اإنه  بل  النا�س،  دون  من  اأّمة  الم�صلمين  من  )�س)  النبي 
النبي  كتبها  التي  المدينة  وثيقة  ففي  كاأمم،  ت�صنيفها  خالل  من  القبائل 
اإليها، ووجد النزاعات المتاأ�صلة بين قبيلتي الأو�س والخزرج  حين قدومه 
من جهة، والتنازع بينهما وبين اليهود من جهة اأخرى، قام النبي بتحديد 
موقع الم�صلمين في هذا الخليط القبلي غير المتجان�س بتمييز الم�صلمين 
اأو ال�صحيفة،  الوثيقة  الثاني من  البند  والموؤمنين عن غيرهم، وذلك في 
ومن  يثرب  واأهل  قري�س  من  والم�صلمين  الموؤمنين  »اأن  على  ن�س  والذي 
وفي  النا�س«.  دون  من  واحدة  اأّمة  اأنهم  معهم،  وجاهد  بهم  فلحق  تبعهم 
البند الخام�س والع�صرين من ال�صحيفة ن�س على اأن »يهود بني عوف اأّمة 

مع الموؤمنين لليهود دينهم وللم�صلمين دينهم«)6).

اإلى  الإ�سارة  حين  »القوم«  اإلى  يميل  القراآني  ال�ستطراد  كان  وقد 
المجموعة الب�صرية التي ي�صعى الأنبياء اإلى هدايتها اأو تهديدها بالعذاب، 
بدليل كثرة الآيات القراآنية الواردة في هذا المو�سوع، اإل اأن القراآن الكريم 

))) الم�صدر نف�صه، �س )6) - 69).
)6) د. اأحمد البغدادي، درا�صات في ال�صيا�صة ال�صرعية، الكويت 987) �س )) - )).
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كان اأكثر تحديدًا فيما يت�صل بـ »الأّمة«، خا�صة في و�صف الأّمة الإ�صالمية، 
على  �سهداء  لتكونوا  و�سطا  اأّمة  جعلناكم  {وكذلك  تعالى،  قوله  في  كما 

النا�س} )البقرة: )))). وقوله

{ولتكن منكم اأّمة يدعون اإلى الخير...} )اآل عمران: )0))، وقوله

{كنتم خير اأّمة اأُخرجت للنا�ض...} )اآل عمران: 0))))7). 

هذا النتقال الديني من فكرة القوم المحدودة اإلى فكرة الأّمة، يمثل 
تو�سعًا و�سموًل في الروؤية القراآنية للمجموعة الإن�سانية الخا�سة بالم�سلمين، 
اأو باأخرى بالتحّرر من القيد الجغرافي -اإن جاز التعبير-  �صاهم ب�صورة 
اإلى  القبيلة  الم�صلمون من �صيق  انتقل  بـ »الحمى«. وبالتالي  للقبيلة ممثلة 
عدد  ح�صر  الم�صتحيل  من  اإنه  وحيث  الديني.  الطابع  ذات  الأّمة  رحاب 
الم�صلمين في كيان جغرافي محّدد، ب�صبب التو�ّصع في الدعوة الدينية لكي 
يدخل النا�ض في دين اهلل اأفواجًا، وهو ما حدث فعاًل بعد فتح مكة في ال�سنة 
الثامنة للهجرة، ثم المتداد الإ�صالمي خارج نطاق �صبه جزيرة العرب اإلى 
ت�صّمه من  بما  المختلفة،  البالد  وغيرها من  والعراق  وم�صر  ال�صام  بالد 
اأخالط عرقية ل يجمعها �سوى الدين الواحد. لذلك كان من الطبيعي جدًا 
عدم التقيد بكيان جغرافي واحد محّدد لأنه يحول دون امتداد الدين، وهو 

ما يتنافى والدعوة لن�صر الدين الإ�صالمي.

هي  محددة  اأّمة  اإلى  ينتمي  الم�صلم  الإن�صان  اأ�صبح  وبذلك 

)7) الم�صدر نف�صه، �س 0) - )).
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�صاأن  هو  وهذا  محّدد،  جغرافي  بكيان  المرتبطة  غير  الإ�صالمية  الأّمة 
والفار�صية على �صبيل  الرومانية  العظيمة، كالإمبراطورية  الإمبراطوريات 
المثال ل الح�صر. وفي ظل الإمبراطورية الإ�صالمية ل يوجد �صوى اأحكام 
الذي يقطن  المكان  النظر عن  الم�صلم بغ�س  اإليها  ينتقل  واحدة للجميع، 
فيه، ما دام يتحرك في الكيان الجغرافي الوا�صع لالإمبراطورية التي ينتمي 
المحددة  المواطنة  مفهوم  التوّجه  هذا  ُي�صعف  اأن  الطبيعي  ومن  اإليها. 

والمرتبطة بكيان جغرافي محدد.

بينها  ومن  المختلفة،  الإمبراطوريات  زوال  من  الرغم  وعلى 
زوال  بعد  محّددة  جغرافية  كيانات  اإلى  وتفتتها  الإ�صالمية  الإمبراطورية 
مفهوم  اأن  اإل  والعراق،  ال�صام  وبالد  م�صر  مثل  العثمانية،  الإمبراطورية 
اأي  له  يكون  اأن  دون  الإ�صالمي  الوجدان  في  كامنًا  الإ�صالمية« ظل  »الأّمة 
تواجد فعلي. بل اإنه اختفى فعليًا بعد ظهور الدولة القومية اأو الوطنية ذات 
الكيان الجغرافي المحّدد. وظل كذلك، وما يزال، اإلى اأن جاء ح�صن البنا، 
الأمة  فكرة  بعث  فاأعاد   ،(9(8 عام  الم�صلمين  الإخوان  جماعة  موؤ�ص�س 
التفا�صيل، ثم جاء من بعده حزب  الإ�صالمية من جديد دون الدخول في 
التحرير على يد تقي الدين النبهاني العام 8)9)، ليطرح فكرة اإعادة بعث 
دولة الخالفة الإ�صالمية بما تمّثله من امتداد لفكرة الأمة الإ�صالمية. ولكن 
الدولة الوطنية، وتق�ّصم  العربية لنظرية  ال�صيا�صية  نظرًا لعتماد الأنظمة 
الكيان العربي الوا�صع اإلى كيانات جغرافية محددة، اأ�صبحت فكرة الدولة 
ولو كانت  اأن تحل محلها فكرة بديلة، حتى  اأو  ُتزال  اأن  اأقوى من  الوطنية 

فكرة الأمة الإ�صالمية.



المسبار 192

الوطن في فكر جماعة اإلخوان المسلمين

الوطن والوطنية في فكر حسن البّنا وسيد قطب

ول�صت اأرى �صوى الإ�صالم لي وطنًا   

ال�صام فيه ووادي النيل �صـــّيان    
وكلما ُذكر ا�ســم اهلل فـي بـلد   

عددت اأرجـاءه من لب اأوطاني    

الإخوان  جماعة  �صعراء  اأحد  قاله  الذي  ال�صعر،  هذا  في  لعل 
الم�صلمين، ما يعّبر عن وجهة نظر الإخوان الم�صلمين في ما يت�صل بفكرة 
الوطن. لكن فكرة الدولة الإ�صالمية لدى ح�صن البنا اإنما جاءت في �صياق 
معار�صته وخ�صومته للموؤ�ص�صات الغربية، ومفاهيم الح�صارة الغربية، التي 
كانت تهيمن على الدولة الم�صرية في الوقت الذي اأ�ص�س فيه جماعته، حيث 
دعا في المقابل، للتخل�س من هذه الهيمنة الغربية اإلى »المطالبة باإقامة 
النظام،  �صكل هذا  متكاملة عن  روؤية  يعك�س  لم  اأنه  اإ�صالمي«، رغم  نظام 
بقدر ما عك�ض مجموعة من المبادئ العامة الُم�ستمّدة من القراآن وال�سّنة 

و�صيرة الخلفاء الرا�صدين)8). 

دولة  ذاته  هو  الإ�صالمي  النظام  هذا  يكون  اأن  الطبيعي  ومن 
الخالفة. فالخالفة بالن�سبة له »رمز الوحدة الإ�سالمية، ومظهر الرتباط 
بين اأمم الإ�صالم...«)9). وبناًء على ذلك يرف�س البنا فكرة الوطنية بقوله: 
»الإخوان الم�صلمون ل يوؤمنون بالقومية، ول باأ�صباهها، ول يقولون فرعونية 

)8) هالة م�صطفى، الإ�صالم ال�صيا�صي في م�صر: من حركة الإ�صالح اإلى جماعات العنف، �س )9 – )9، القاهرة 
.(99(

)9) الم�صدر نف�صه، �س )9.
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به  ق�صد  اإنما  التوّجه  هذا  اأن  فيه  �صك  ل  ومما  و�صورية...«)0)).  وعربية 
معار�صة الداعين اإلى م�صر الفرعونية، ومنهم عميد الأدب العربي الدكتور 
طه ح�صين. ولذلك كان من الطبيعي اأن يرف�س ح�صن البنا فكرة التعّددية 

ال�صيا�صية كالأحزاب والهيئات ال�صيا�صية)))). 

هذه  مع  وتخا�صم  نزاع  في  يدخل  اأن  من  اأعقل  البنا  ح�صن  لكن 
الهيئات والأحزاب ال�صيا�صية في بداية دعوته؛ لذلك ل نجده يعادي الدولة 
اغتياله.  تم  اأن  اإلى  الق�صر  من  خا�صة  معها،  يتعامل  اإنه  بل  الم�صرية، 
على  الخالفة  دولة  تحقيق  كيفية  ويو�صح  يبين  اأن  دون  البنا  رحل  وبذلك 
في  ا�صتراكه  بدليل  م�صر  لبلده  الولء  �صديد  كان  اإنه  بل  الواقع،  اأر�س 

المظاهرات الوطنية الداعية للتحرر من ربقة الحتالل البريطاني.

وللوطنية عند ح�صن البنا مراتب تتدرج ابتداء من:

القطر الخا�س اأوًل.. )

ثم يمتد اإلى الأقطار الإ�صالمية الأخرى فكلها للم�صلم وطن ودار.. )

ثم يرقى اإلى الدولة الإ�صالمية الأولى.. )

ثم ي�صمو  وطن الم�صلم بعد ذلك كله حتى ي�صمل الدنيا جميعا.. )

)0)) الم�صدر نف�صه، �س )9.
)))) لم�صدر نف�صه، �س )9 - )9.



المسبار 194

الوطن في فكر جماعة اإلخوان المسلمين

البّنا لم يكن واقعيًا في مفاهيمه وت�صّوراته،  اأن  ومما ل �صك فيه 
مما يدل عليه التناق�س في توجهاته في طريقة تعامله مع الدولة الم�صرية 
التي لم يقف �صدها، يقول اإننا نعتز باأننا مخل�صون لهذا الوطن الحبيب، 
عاملون له، مجاهدون في �صبيل خيره و�صنظل كذلك ما حيينا معتقدين اأن 
هذه هي الحلقة الأولى في �صل�صلة النه�صة المن�صودة، واأنها جزء من الوطن 
العربي العام، واأننا حين نعمل لم�صر نعمل للعروبة وال�صرق والإ�صالم، كما 
اأنه لم يقّدم برنامجًا تف�صيليًا حول الخطوات الالزمة، اأو المدى الزمني 
لإقامة الخالفة الإ�صالمية. بل اإن هذا الم�صطلح يختفي بعد تو�ّصع الجماعة 
وانت�صارها في العالم، بما في ذلك العالم الغربي. ووفقًا لذلك يمكن القول 
اإن ح�صن البنا لم يهتم حقيقة بال�صعي لإقامة دولة الخالفة، واإن ذكرها في 
كتاباته الأولى، لكنه ان�صغل عنها في خ�صم �صراعه على ال�صلطة اإلى اأن تم 

اغتياله في بداية حكم جمال عبد النا�صر.

وبناًء على ما �صبق، يمكن القول اإن فكرة الخالفة الإ�صالمية لدى 
الم�صلمون  بها  يرتبط  التي  الدينية،  العقيدة  بفكرة  ارتبطت  البنا  ح�صن 
الوطنية.  اأعراقهم وجن�صياتهم  النظر عن  العالمي، وبغ�س  الم�صتوى  على 
اأي�صا اأن ح�صن البنا كان واقعيًا في تفّهمه لحالة العالم  لكن من الوا�صح 
الإ�صالمي الممّزق من خالل الدولة الوطنية والفكرة القومية، بدليل عدم 
لجماعة  ال�صيا�صية  الأجندة  راأ�س  على  الإ�صالمية  الخالفة  اإقامة  و�صع 

الإخوان الم�صلمين.

ما  في  البنا  ح�صن  موقف  عن  موقفه  يختلف  فلم  قطب  �صيد  اأما 
يت�صل بمفهوم القومية، حيث اأن العقيدة هي الرابط الأ�صا�صي للم�صلمين، 
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الإ�صالمي وحده  المجتمع  »اإن  يقول قطب:  الجن�صية.  بموازاة  وي�صعها  بل 
والذي  الأ�صا�صية،  التجّمع  رابطة  العقيدة  فيه  تمّثل  الذي  المجتمع  هو 
والأ�صفر  والأحمر  والأبي�س  الأ�صود  بين  الجن�صية  هي  العقيدة  فيه  ُتعتبر 
اأّمة واحدة ربها  الأر�س في  والفار�صي والحب�صي و�صائر  والرومي  والعربي 
اإلى  يدُع  لم  اإنه  بل  كثيرًا،  بالتفا�صيل  قطب  �صيد  يهتم  ولم  اهلل...«)))). 
اإقامة دولة الخالفة الإ�صالمية، كما فعل ح�صن البنا، بل كان اأكثر ت�صددًا 
ثورية  نزعة  تبّنى  حين  وذلك  القائمة،  العربية  الدولة  رف�صه  في  وتطرفًا 
تق�سي بـ »جاهلية« المجتمع العربي القائم، وبالدعوة من جانب اآخر، اإلى 
»الحاكمية«. واإذا كان ح�صن البنا قد ت�صالح مع الواقع ب�صكل مرحلي، دون 
اأن ين�صى ولءه للوطن الأم، م�صر، فاإن �صيد قطب كان على النقي�س من 
ذلك حين دعا اإلى الق�صاء على المجتمع الجاهلي بتغييره، حتى تكون كلمة 

اهلل هي العليا)))).

خال�صة القول: اإن كال من ح�صن البنا و�صيد قطب رف�صا القومية 
من حيث المبداأ، داعيين اإلى اإقامة نظام اإ�صالمي اأممي ُممثاّل عند ح�صن 
البنا، بالخالفة الإ�صالمية، لكنهما اأخفقا اإخفاقًا ذريعًا حين احتاج الأمر 
يتابعا  لم  ولذلك  الهدف،  هذا  لتحقيق  الالزمة  التنفيذية  الخطوات  اإلى 
الحديث في هذا المو�صوع حيث ان�صغال ببناء التنظيم ال�صيا�صي للجماعة 
من جهة، كما �صاهمت اأحداث ت�صّتتهم في اأعقاب المحاولة الفا�صلة لغتيال 
عبد النا�صر، �صواء بال�صجن اأو الهروب خارج م�صر، والعمل على تاأ�صي�س 
قد هرب  منهم  كثير  وكان  العربي،  العالم  في  الم�صلمين  الإخوان  جماعة 

)))) الم�صدر نف�صه، �س 00/99).
)))) الم�صدر نف�صه، �س )0) - )0).
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اإلى دول الخليج العربي التي قبلت وجودهم لأ�صباب دينية، مثل ال�صعودية 
اأو ب�صبب النفتاح الجتماعي مثل الكويت على �صبيل المثال ل الح�صر. وقد 
�صاعد تعّرف ال�صيد عبد العزيز المطوع -وهو ينتمي اإلى اإحدى العائالت 
الكويتية المعروفة اجتماعيًا- على ح�صن البنا اأثناء درا�صته في القاهرة. 
وفي العام 7)9) ا�صتطاع المطّوع تاأ�صي�س اأول مجموعة لالإخوان الم�صلمين 

في الكويت على �صكل �صعبة تابعة لالأ�صل الموجود في القاهرة)))).

البديل العالمي

ل يختلف اثنان على اأن ا�صتعادة الخالفة الإ�صالمية بعد �صقوطها 
الم�صتحيل، ول  اأ�صبح في حكم  قد  العام ))9)،  التركي  اأتاتورك  يد  على 
يعلمون ذلك،  الإ�صالمية  الجماعات  وغيره من  البنا  اأن ح�صن  اأي�صا  �صك 
حزب  اإن  بل  الحركة،  اأدبيات  في  المو�صوع  هذا  يناق�صوا  لم  اأنهم  بدليل 
التحرير نف�صه عجز عن تحويلها اإلى واقع برغم مرور اأكثر من �صتين عامًا 
اإذا كانت فكرة  الت�صاوؤل حول ما  ُيثار  على ظهور الحزب )8)9)). لذلك 
حيث  الإ�صالمية،  الخالفة  لفكرة  العملي  البديل  تمّثل  العالمي«  »التنظيم 
الإ�صالمية،  والتحادات  الجمعيات  من  الكثير  التنظيم  هذا  تحت  ينطوي 
�صمن  الم�صلمين  »اإدارة«  من  الم�صلمين  الإخوان  جماعة  تتمكن  وبالتالي 
اإطار اإ�صالمي عالمي بقيادتهم، خ�صو�صًا واأن جماعة الإخوان الم�صلمين 
مجّرد  ولي�س  عالمية،  اإ�صالمية  حركة  باعتبارهم  اأنف�صهم  اإلى  ينظرون 

حركة دينية م�صرية.

)))) د. فالح المدير�س، جماعة الإخوان الم�صلمين في الكويت، �س ))، الكويت 999).
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يقول المتحدث ال�صابق با�صم التنظيم العالمي لالإخوان الم�صلمين 
»اإن  بريطانيا:  في  الإ�صالمية  للرابطة  الموؤ�ص�س  والرئي�س  الغرب،  في 
ح�صن  الإمام  وتراث  اأدبيات  في  م�صتقبلي  وكم�صروع  كفكرة  ن�صاأ  التنظيم 
البنا، الذي اعتبر هذا الم�صروع خطوة وهدفًا من الأهداف نحو وحدة الأمة 
الإ�صالمية، وذلك في نهايات حقبة ال�صبعينات من القرن الع�صرين...«))))، 
ويرى الدكتور رفعت ال�صعيد اأن فكرة التنظيم الدولي لالإخوان الم�صلمين 
الدين  عنها جمال  تحدث  التي   Panislamisim لفكرة  امتداد  �صوى  لي�صت 
اأنه  الرابع،  الجزء  مذكراته،  في  القر�صاوي  يو�صف  ويذكر  الأفغاني)6)). 
رف�س م�صّمى التنظيم الدولي، لأن »الدولي« اأ�صبه بالموؤ�ص�صات، في حين اأن 
»العالمي« اأ�صبه بالموؤ�ص�صات ال�صعبية، وغنّي عن القول اأن القر�صاوي اأحد 

الآباء الموؤ�س�سين لهذا التنظيم.

قد  الإ�صالمية  للخالفة  العالمي  الُبعد  اإن  القول:  يمكن  �صبق  مما 
حول  الإخوان  جماعة  فروع  جميع  ي�صم  الذي  الدولي،  بالتنظيم  ا�صتبدل 

العالم، بما في ذلك اأوروبا، وحتى اإيران.

ماذا يعني إيمان جماعة ما بـ »العالمية«؟

اأنه يعني بكل ب�صاطة تجاوز حدود الوطن في ما يت�صل بالولء، وبدًل 
من اأن يكون الولء لهذا التنظيم اأو ذاك الحزب، كما هو الحال مع مفهوم 
العالم  »يا عمال  الذي دعا فيه كارل مارك�س  ال�صيوعي  الفكر  الأممية في 

)))) ال�صرق الأو�صط، العدد ،))99، 7) فبراير 006).
)6)) عن التنظيم الدولي لالإخوان، ق�سايا واآراء، جريدة الأهرام، العدد 8)9))، )) اإبريل 007).
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العربية  البلدان  �صائر  في  ال�صيوعية  الأحزاب  ولء  كان  وبالفعل  اتحدوا«. 
في  ال�سيوعيين  �سقوط  اإلى  اأدى  ما  وهو  ال�سوفياتي،  لالتحاد  والأجنبية 
النتخابات العامة في الدول التي كان يوجد فيه مثل هذا الحزب. ويمكن 
العالمي،  الُبعد  الحالة،  هذه  في  وهو  الم�صترك،  العامل  خالل  من  القول 
ال�صيوعية،  بالأممية  الم�صلمين  الإخوان  لجماعة  العالمي  التنظيم  ت�صابه 
ومن ثم يكون ولء المنت�صب لهذه الجماعة لي�س لوطنه، بل لقادة التنظيم 
العالمي الذي يملي على اأع�صائه التعليمات المختلفة، حتى ولو كانت �صد 

الم�صلحة الوطنية. 

اللتزام  اإليه،  المنت�سبين  على  ي�سترط  العالمي  التنظيم  كان 
بمنهج الإخوان، وال�صمع والطاعة في غير مع�صية. وقد تحّول هذا الق�صم 
اإلى )�صيغة عهد) ل �صيغة ق�صم. فال�صخ�س يتعّهد بدل اأن ُيق�صم بتنفيذ 
مطلقة.  بيعة  ُتعّد  العام  للمر�صد  البيعة  �صيغة  اأن  كما  التنظيم،  تعليمات 
وهذا يتعار�س مع الق�صم الوطني المطلوب للوظيفة العامة اأو النيابة العامة 
في البرلمان، حيث ُيق�سم ال�سخ�ض بالولء هلل ثم للوطن والأمير اأو د�ستور 
الدولة وفقًا لن�س الق�صم القائم في كل دولة محل البحث. وبناء على ذلك 
ل ي�صتطيع المنتمي اإلى جماعة الإخوان الم�صلمين، باعتباره ع�صوًا في هذه 
مخل�صًا  يكون  اأن  الدولي  التنظيم  في  ع�صو  بدورها  هي  والتي  الجماعة، 
لوطنه، لأن ذلك يتعار�س مع �صيغة البيعة المطلقة للمر�صد العام للجماعة. 

والعالمية،  الوطنية  بين  التعار�س  حول  الت�صاوؤل  يثور  وبالتالي 
اأن يكون ولوؤه فقط لوطنه، فاإذا  اأي مواطن  اأن المواطن،  ُيفتر�س في  اإذ 
الوطنية.  الخيانة  قبيل  من  ُيعّد  هذا  فاإن  اآخر،  ولء  مع  ذلك  تعار�ض  ما 
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ولذلك نجد حكومة الوليات المتحدة الأمريكية مثاًل ت�سترط اإعالن الولء 
وتقوم  بل  الأمريكية،  الجن�صية  على  الح�صول  ق�صم  في  المتحدة  للوليات 
باإ�سقاط هذه الجن�سية فيما لو اأق�سم المواطن على ولء اآخر لدولة اأخرى، 
وهو غالبًا ما يحدث بالن�صبة للمواطنين الأمريكيين اليهود الذين يهاجرون 
)البرلمان  الكني�صت  لع�صوية  العامة  لالنتخابات  ويتقدمون  اإ�صرائيل  اإلى 
الإ�صرائيلي)، وهو من�صب في حال الفوز، يتطلب اإعالن ق�صم الولء للدولة 

العبرية، وهو ما يوؤدي بدوره اإلى اإ�سقاط الجن�سية الأمريكية عنه تلقائيا.

وب�صبب هذا الولء الذين يعلنه اأع�صاء التنظيم الدولي من جماعة 
الإخوان الم�صلمين، واإعطاء البيعة المطلقة للمر�صد العام للجماعة، يحدث 
مخل�صًا  المواطن  يكون  حيث  المواطنة،  مفهومي  بين  وتناق�س  تعار�س 
لوطنه فقط، ومفهوم الإخال�س للتنظيم والمر�صد العام، وهو ما ي�صتوجب 

طعنًا اأخالقيًا في مفهوم الإخال�س والولء الوطني.

»الوطنية« في فكر اإلخوان المسلمين - الكويت 

قبل ال�صتر�صال في هذا المو�صوع، ل بد من الإ�صارة اإلى اأن فكرة 
اإذ  تاريخيًا،  معروف  اأمر  ما  لفكرة  والولء  للوطن،  الولء  بين  التعار�س 
عرف الأثينيون في القرن الخام�س قبل الميالد فكرة »المواطنة العالمية« 
من خالل مفاهيم ال�صوف�صطائيين التي برزت في مدار�صهم الفكرية مثل 
الأبيقورية والكلبية والرواقية. والأخيرة هي الأ�صهر لما كان لها من تاأثير 
»الأخّوة  اإلى  دعت  والتي  الرومانية،  الإمبراطورية  ع�صر  فكر  على  فعال 
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العالمية« من خالل فكرة »وحدة الكون«، ومن ثم الدعوة للدولة العالمية)7)). 

ا�صمحالل  اإلى  لها  والدعوة  الفكرة  انت�صار هذه  في  ال�صبب  ويعود 
اأثينا اليونانية، التي تميزت برهافة الح�س لمفهوم »الوطنية«، والتي  دولة 
تعني »الإح�صا�س بالنتماء لأثينا نف�صها باعتبار اأغلى ما يمتلكه المواطنون، 
ل  اآخر  جانب  من  والإخال�س«)8)).  بالولء  له  يدينوا  اأن  يمكن  ما  واأ�صمى 
ولعلَّ  الواحد.  ال�صمير  في  والأممية  الوطنية  مفهومي  بين  الت�صاوق  يمكن 
و�سف القراآن الكريم لمثل هذا الو�سع في قوله تعالى »ما جعل اهلل لرجل 
الأ�صداد في ما  ا�صتحالة اجتماع  من قلبين في جوفه«، دليل �صرعي على 

يت�صل بالهوية الوطنية، وهو مجال البحث في هذه الورقة.

لذلك يحتاج من يحاول الجمع بين النقي�صين، الوطنية والأممية، 
اإلى عقلية خا�صة ذات قدرة خا�صة للتمكن من الوفاء بمتطلبات الوطنية 
والأممية معًا. فالمواطن ال�صوفياتي على �صبيل المثال ل الح�صر، خرج من 
الولء لرو�صيا الأم، اأيام الحكم القي�صري، اإلى رحاب الأممية العالمية تحت 
�صعار »يا عمال العالم اتحدوا«. وقد تبعه في ذلك كل الأحزاب ال�صيوعية 
حول العالم، بما في ذلك الأحزاب ال�صيوعية العربية التي قبلت العتراف 
ال�صوفياتي باإ�صرائيل ب�صبب انتمائها اإلى �صعار ال�صّغيلة اأو العمال، وهذا ما 
اأدى اإلى خ�صرانها النتخابات العامة في العالم العربي، بل وتعّر�س اأع�صاء 
الأحزاب ال�صيوعية للت�صفيات الج�صدية والنبذ الجتماعي، �صواء لأ�صباب 
دينية اأو اجتماعية اأو �صيا�صية. لم يقبل منهم المواطن العربي هذا الت�صاوق 

)7)) د. ح�صن الظاهر، درا�صات في تطور الفكر ال�صيا�صي، �س 70 ـ )8، القاهرة  987).
)8)) الم�صدر نف�صه.
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بين مفهومي الوطنية والأممية.

كذلك الأمر مع الدين الإ�صالمي القائم على الُبعد الأممي، باعتبار 
الأمر  العالم.  في  بن�صرها  الم�صلمين  وواجب  الإ�صالمية،  الدعوة  عالمية 
الذي ي�صتوجب على الداعية اأن يكون عالميًا اأو اأممي النزعة على الم�صتوى 
ل  ولالإن�صاف  يحملها.  التي  الوطنية  جن�صيته  عن  النظر  بغ�س  الديني، 
التي  الوطنية  الدولة  �صابقة على  الإ�صالمي  الدين  اأممية  اإن  القول  بد من 
من  يغدو  وبالتالي  ع�صر.  التا�صع  القرن  في  الأوروبية  الدولة  »اخترعتها« 
اأوًل، ثم اإلى دولته. وما كان  الطبيعي اأن ينتمي الإن�صان الم�صلم اإلى دينه 
ذلك ليكون م�صكلة لول اأن هذا النتماء الأممي للدين الإ�صالمي قد تحّول 
من مفهوم الأممية اإلى مفهوم الحزبية. وهذا هو المحذور الذي وقعت فيه 
اإزاء ف�صل الدعوة لإقامة دولة  جماعة الإخوان الم�صلمين، وهو اأمر حتمي 

الخالفة الإ�صالمية ذات الُبعد العالمي. 

على  ي�صيطرون  واأنهم  خا�صة  الطبيعي،  البديل  هو  الحزب  كان 
رابطة  هناك  كانت  لو  ما  في  تحقيقه  يمكن  ل  ما  وهو  العالمي،  التنظيم 
اأن جماعة الإخوان  اإ�صالمية عالمية لجميع الم�صلمين. والدليل على ذلك 
الم�صلمين لم تهتم بالن�صمام للموؤ�ص�صات الإ�صالمية العالمية مثل منظمة 
الموؤتمر الإ�صالمي، ورابطة العلماء الم�صلمين، لأنها ل تملك الحّل والربط 
في هذه الموؤ�ص�صات التي ت�صيطر عليها دول اإ�صالمية. ولهذا اتجهت لخلق 
»موؤ�ص�صتها« الخا�صة التي تتيح لها ال�صيطرة والنفوذ. وفي ظل هذا الو�صع 
للوطن  الولء  بين  التعار�س  بق�صية  الم�صلمين  الإخوان  جماعة  تهتم  لم 

والولء للتنظيم، لأ�صباب كثيرة منها:
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اإن الق�صية لم تكن مطروحة للنقا�س على الم�صتوى الوطني. -

نف�صها  - قّدمت  التي  للجماعة  موؤّيدًا  كان  القائم  ال�صيا�صي  النظام  اإن 
كبديل اإ�صالمي للقومية العربية. 

اإن ا�صتخدام الدين في المجال الجتماعي قد �صاعد اأع�صاء الجماعة  -
على اختراق المجتمع بموافقة �صعبية.

عدم و�صوح فكرة التنظيم العالمي لدى الكثير من النا�س، حتى الدول  -
العربية اإلى هذه اللحظة.

ممار�صة  - كل  اعتبار  اإلى  يوؤدي  بما  والدولة،  الدين  بين  التمييز  عدم 
ذات طابع ديني، حتى لو كانت انتماًء لحزب، غير متعار�صة مع الولء 

الوطني.

ن�صاطها  - عن  النظر  بغ�س  الدينية  التنظيمات  اأن  الخاطئ  الت�صور 
الم�صلمين  بين  توّحد  باعتبارها  الإ�صالم  �صالح  في  اأمر  ال�صيا�صي، 
على الم�صتوى الأممي، ومن ثم فهي ُتعّد مقبولة لدى ال�صعوب الم�صلمة 
الم�صلمين  الإخوان  لجماعة  الن�صط  الجتماعي  الدور  به  �صاهم  ما 
خالل  من  الجتماعية  الخدمات  من  الم�صلمين  من  كثير  وا�صتفادة 

اللجان الخيرية من قبول عام لكل ت�صرفات هذه الجماعة.

وبناًء على ما �صبق، لم يهتم الم�صلمون ب�صكل عام بق�صية التعار�س 
لجماعة  المنتمين  �صاعد  الذي  الأمر  للتنظيم،  والولء  للوطن،  الولء  بين 
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الإخوان الم�صلمين على الت�صاوق بين هويتهم الوطنية، وانتمائهم الحزبي. 
كما لم يتم التطّرق لق�صية التعار�س بين الولءين الوطني والحزبي، حتى 

من قبل الليبراليين والقوميين العرب.

في  للكويت  احتالل  تبعه من  وما  العراقي،  الغزو  لكن حين حدث 
للحزب  الولء  بين  التعار�س  ق�صية  ظهرت   ،(990 اأغ�صط�س  من  الثاني 
التناق�س  اأو  التعار�س  هذا  في  الم�صتور  انك�صف  وبذلك  للوطن،  الولء  اأو 
بين الولءين. لقد اأدى موقف التنظيم العالمي لالإخوان الم�صلمين الموؤيد 
للنظام العراقي اأثناء الحتالل العراقي للكويت اإلى حدوث اأزمة ولء لدى 
وقد  الم�صلمين)9)).  الإخوان  لجماعة  المن�صمين  من  الكويتيين  الأع�صاء 
في  ع�صويتهم  بتجميد  الدعاء  اإلى  الكويت  في  الإخوان  جماعة  ا�صطرت 
التنظيم الدولي، برغم اأن الحقيقة كانت على خالف ذلك بدليل م�صاركة 
ممثل الإخوان في الكويت في مكتب الإر�صاد، والذي لم يعتر�س على مواقف 
التنظيم الدولي لالإخوان الموؤيدة للعراق في احتالله الكويت)0)). ودرءًا لأي 
�صبهة تتعلق بالتعار�س بين النتماء الوطني والولء الحزبي، قّررت جماعة 
الإخوان الم�صلمين في الكويت اإ�صفاء طابع الوطنية على الجماعة لتاأكيد 
هويتها الوطنية، خا�صة واأن مرحلة ما بعد التحرير كانت �صت�صهد انتخابات 
عامة للبرلمان، بما قد يوؤدي اإلى خ�صارة الإخوان مقاعدهم النيابية فيما 
»الحركة  بتاأ�صي�س  قاموا  ولذلك  علنًا.  التنظيم  في  البقاء  على  اأ�صّروا  لو 

الد�صتورية الإ�صالمية« في الثالثين من مار�س عام )99) )))).

)9)) فالح المدير�س، جماعة الإخوان الم�صلمين في الكويت، �س 6) - 7).
)0)) الم�صدر نف�صه، �س 7).
)))) الم�صدر نف�صه، �س 6).
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وعلى الرغم من هذا التغير الظاهري لجماعة الإخوان في الكويت، 
والذي انخدع به الكويتيون، فلم يقوموا بمحا�صبة هذه الجماعة على موقفها 
بالبقاء في التنظيم حيث تبّين فيما بعد اأن جماعة الإخوان في الكويت لم 
اأع�صائها)))).  تقم بتجميد ع�صويتها في التنظيم العالمي كما زعم بع�س 
وقد تبّين الموقف الحقيقي لهذه الجماعة من عملية تحرير الكويت، حين 
الجرائم  من  ُتعّد  الكويت  تحرير  حرب  اأن  البارزين  قياديها  اأحد  اعتبر 
الأمريكية التي ارتكبتها الوليات المتحدة منذ عام ))9) )))). ول يمكن 
تحت اأي ذريعة تبرير هذا الراأي غير ال�صوي ب�صاأن عملية تحرير الكويت، 
اأن جماعة  اأهم من الولء للوطن. ومن المعروف  للتنظيم  اأن الولء  �صوى 
اتباعًا  واأنه  عام،  ب�صكل  الأمريكية  ال�صيا�صة  تقف �صد  الم�صلمين  الإخوان 
الإخوان  لجماعة  فرع  اأي  ي�صتطيع  ل  العالمي  التنظيم  لتوجيهات  وطاعة 
الدولي  التنظيم  اأوامر ت�صدر عن  اأية  يعار�س  اأن  العالم،  الم�صلمين حول 
للنظام  التاأييد  موقف  وبرغم  العام.  للمر�صد  المطلقة  البيعة  عهد  ب�صبب 
الإخوان  جماعة  اأع�صاء  اأن  اإل  العراقي،  الحتالل  فترة  اأثناء  العراقي 
الم�سلمين في الكويت لم يتمكنوا من معار�سة هذا التوجه، واإن اآثروا اتباع 
في هذا  للم�صاءلة  يتعّر�صوا  لن  واأنهم  والتجاهل، خا�صة  ال�صمت  �صيا�صة 

المو�صوع.

في  الم�صلمين  الإخوان  جماعة  تغليب  على  الداّلة  المواقف  من 
الوجود  من  موقفهم  الوطنية؛  الم�صلحة  على  التنظيم  م�صلحة  الكويت 

)))) الم�صدر نف�صه.
بتاريخ: ))/ )/  الكويتية،  الوطن  اأخرى،  اأمريكية  الكويت جريمة  ال�صطي: تحرير  اإ�صماعيل  )))) خليل حيدر، 

.(00(
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المعار�س  التنظيم  بموقف  الإخوان  يلتزم  حيث  المنطقة،  في  الأمريكي 
للتواجد الأمريكي في المنطقة. وكذلك الأمر بالن�صبة لتحرير العراق من 
حكم �صدام ح�صين، اإذ لم ي�صاندوا الموقف الأمريكي برغم اأهمية التخّل�س 
من نظامه، لما فيه م�صلحة الكويت و�صعبها. ولم يكتفوا بذلك بل اأخذوا 

يحّر�صون على ال�صيا�صة الأمريكية في المنطقة.

وعلى الرغم من النتقادات ال�صيا�صية الالذعة للدور الأمريكي في 
المنطقة من اأطراف �صتى، اإل اأن حكومة الكويت و�صعبها مدينون لل�صيا�صة 
التحالف  القوات  يد  على  تحريرها  بعد  بالدهم  اإلى  بالعودة  الأمريكية 
تبّني  الكويتي  ال�صعب  على  يفر�س  مما  المتحدة،  الوليات  بقيادة  الدولي 
�صيا�صة خا�صة تجاه الوليات المتحدة وال�صعب الأمريكي. ولكن ل عجب في 
الكويت  يعار�صون تحرير  كانوا  لأنهم  الكويت،  الإخوان في  موقف جماعة 
على يد القوات الأمريكية وفقا لرواية ال�صيخ �صعود ال�صباح �صفير الكويت 
وقد  للكويت)))).  العراقي  الغزو  اأثناء  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في 
لحماية  للق�صاء  يلجوؤوا  لم  لكنهم  التهام،  هذا  الإخوان  جماعة  رف�صت 

�سمعتهم الأدبية، مما اأثار ال�سكَّ في موقفهم المذكور اآنفا.

المجلة  تهتم  ل  المو�سوع،  بذات  يت�سل  ما  وفي  اآخر  جانب  من 
بمجلة  والمعروفة  الكويت،  في  الم�صلمين  الإخوان  جمعية  عن  ال�صادرة 
الوطني.  بالعيد  اأقل  اهتمام  مع  التحرير«،  »عيد  بـ  بالحتفال  »المجتمع« 
ُملَزمون  فاإنهم  الم�صلمين  الإخوان  لجماعة  المنتمين  من  وباعتبارهم 
ذلك  يحدثه  بما  اهتمام  دون  الم�صلمين،  لالإخوان  العام  المر�صد  بمبايعة 

من تناق�س مع الولء الوطني.
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ت�صع  الكويت  في  الم�صلمين  الإخوان  جماعة  اإن  القول:  وخال�صة 
الولء للتنظيم قبل الولء الوطني، باعتباره ولء للدين الإ�صالمي، ومن ثم 

ل تناق�س بزعمهم، بين هذا وذاك.

خاتمة

اإن ق�صية التعار�س بين الولء للوطن، والولء للتنظيم ما تزال بعيدة 
عن التحقيق الوطني، بل وع�صية عن اأن تتحّول اإلى ق�صية محورية. ول بّد 
المفاهيم  من  يزالن  ما  و»الوطنية«،  »الوطن«  مفهومي  اأن  العتراف  من 
الملتب�صة لدى المواطن الخليجي، خ�صو�صًا واأن المناهج الدرا�صية لي�صت 
الوطنية  الوطني. وبرغم الحتفالت  الح�سِّ  المطلوب ل�صتثارة  بالم�صتوى 
الإن�صان  وجدان  في  متر�ّصخين  لي�صا  المفهومين  هذين  اأن  اإل  ال�صنوية، 
الخليجي، وذلك ب�صبب قلة الحوادث الحرجة التي تدفع المواطن ل�صتثارة 
مفهوم الوطنية، كما هو حال الكويتيين يوم فقدوا وطنهم اأثناء الحتالل 
العراقي لوطنهم عام 990)، وهو من الحالت النادرة جدًا، بل ومن غير 

ر احتمال حدوثه م�صتقبال.  المت�صوَّ

تتعار�ض مع  الإ�سالمي هوية دينية ل  الدين  اآخر، يمثل  من جانب 
اأن  باعتبار  للم�صلمين  العالمي  اأو  الأممي  النتماء  ب�صبب  الوطنية،  الهوية 
الإح�سا�ض  يتوّلد  وبالتالي  النا�ض،  لجميع  اهلل  اأر�سله  قد  الإ�سالمي  الدين 
الحتجاج  �صعوبة  عن  ف�صاًل  تلقائيًا،  الم�صلم  لدى  الديني  بالنتماء 
بالتعار�س رغم و�صوحه وبيانه. وهذا بدوره يجعل الإن�صان الم�صلم حاماًل 
لنتمائين في وقت واحد دون الإح�صا�س بالتعار�س، وهو اأمر طبيعي لكل من 
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يح�ّس بالنتماء اإلى فكرة اإن�صانية اأو دينية، كما هو حال المنتمين للحزب 
ال�صيوعي، اأو المارك�صيين اأو القوميين المتطّرفين، بل وحتى الداعين اإلى 
واإذا  العربية«.  »الوحدة  بـ  ُيعرف  فيما  العربية،  ال�صيا�صية  الكيانات  وحدة 
كان من الممكن الجمع بين فكرة القومية العربية، والوطنية المحلية، فاإن 
ما  هذا  ولعلَّ  ومنال.  �صهولة  اأكثر  يغدو  والوطنية  الدين  فكرة  بين  الجمع 
�صاعد المنتمين لجماعة الإخوان الم�صلمين للجمع بين انتمائهم لوطنهم، 
وبيعتهم للتنظيم العالمي الذي يعهدون فيه بالبيعة المطلقة للمر�صد العام 
واأن الإ�صالم عالمي النزعة، بل ومطلوب من  لالإخوان الم�صلمين، خا�صة 
الم�صلم دينيًا، اأن يقف اإلى جانب اأخيه الم�صلم في اأي بقعة من بقاع العالم.

ونظرًا لعدم و�صوح و�صبابية فكرة التنظيم العالمي، وهو ما حر�صت 
بتاأ�صي�س هذا التنظيم، فاإن  جماعة الإخوان الم�صلمين عليه عندما بداأت 
�صورة التعار�س بين فكرة الوطن، وفكرة التنظيم لي�صت وا�صحة بعد اإلى 
حول  الت�صاوؤل  اأو  للبحث  العربية  وال�صعوب  الحكومات  يدفع  الذي  الحّد 
التعار�س بين الولء للوطن، والولء للتنظيم. اإ�صافة اإلى اأن هذا التعار�س 
اأ�صفنا  ما  واإذا  العربية.  ال�صاحة  على  المطروحة  المو�صوعات  من  لي�س 
اإلى هذا كله الّدور الجتماعي والمالي الن�صط لجماعة الإخوان الم�صلمين 
والوا�صح في اللجان الخيرية والبنوك الإ�صالمية في المجتمعات العربية، 
ف�صاًل عن التنظيم الدقيق والتن�صيق الفّعال لهذه الموؤ�ص�صات الجتماعية 
والمالية، لما تعجبنا لل�صكوت العام عن هذا التعار�س، خا�صة واأن العن�صر 
اأبعاد عالمية ت�صم  الإ�صالمي يحول دون ذلك لما ي�صتمل عليه الدين من 

الم�صلمين جميعا.
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�صواء  التنظيم  اأو  للحزب  والولء  للوطن،  الولء  بين  التعار�س  اإن 
داخل الدولة اأو خارجها، من الق�صايا الم�صكوت عنها في عالمنا العربي. 
واإذا كانت الأفكار القومية وال�صيوعية قد تال�صت بفعل التغييرات ال�صيا�صية 
وف�سل  ال�سوفياتي  التحاد  ب�سقوط  �سواء  الغربي،  العالم  في  والقت�سادية 
الفكر المارك�صي في البالد العربية لتناق�صاته مع الواقع الجتماعي ووكذلك 
�سقوط فكرة القومية العربية مع حدوث النك�سة العربية في الخام�ض من 
الفكر  بروز  وبالتالي  العام 970).  النا�صر  ووفاة جمال عبد  يونيو 967)، 
اإثارة ق�صية  اليوم  المطلوب  فاإنه من  ال�صابقة،  الديني كبديل لالنتماءات 
التعار�س هذه، خا�صة مع تنامي ظاهرة الإرهاب العالمي، و�صلوع الجماعات 
هذا  ويحدثه  اأحدثه  وما  ال�صامتة،  الموافقة  اأو  بالم�صاركة  �صواء  الدينية 
الإرهاب من اأذى في البلدان العربية كالعراق وال�صعودية واليمن. ومما ل 
الإرهابية  العمليات  يدينوا  لم  الم�صلمين  الإخوان  اأن جماعة  اإنكاره  يمكن 
لتنظيم القاعدة �صواء تلك التي حدثت في الوليات المتحدة الأمريكية اأو 
اأمرًا  اأو ال�صعودية، فاإن اإعادة النظر في �صلوك هذه الجماعة غدا  العراق 

مطلوبًا ولزمًا.
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اإلسالم السياسي في 

الكويت

مشاري الذايدي

�ضاقة على كاتب  املو�ضوع كانت مهمة  الكتابة يف هذا  إن 
مبجتمعات  يتعلق  ق��دمي،  �ضاأن  كلِّ  عن  الكتابة  بل  ال�ضطور،  هذه 

ودول اجلزيرة العربية، يعد حفرًا يف ال�ضخر، وذلك لقلة املوارد 

التاريخية، وحداثة اهتمام اأهل هذه املناطق بالتدوين والتاأليف. 

ومن َقبل نوه رئي�ض مركز البحوث والدرا�ضات الكويتية، اأ.د. عبد 

اهلل  يو�ضف الغنيم، وهو يراأ�ض مركزًا من اأف�ضل مراكز الدرا�ضات 

التاريخية يف اخلليج، ل�ضحة امل�ضادر، وهو يتحدث عن كتاب الباحث 

عدنان بن �ضامل الرومي عن علماء الكويت واأعالمها: “هو اأمر ع�ضري 

 ،
واأعالمها”))) الكويت  رج��االت  عن  املكتوبة  امل�ضادر  قلة  ظل  يف 

ناهيك عن عزوف كثري من علماء جند ومثلهم اخلليج العربي عن  

.
(((

الر�ضد والتاأليف

الإ�صالمية،  المنار  قرون. مكتبة  ثالثة  واأعالمها خالل  الكويت  الرومي. علماء  بن محمد  �صالم  بن  ))) عدنان 
الطبعة الولى: 999).

))) يذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين، وهو باحث �صعودي من المهتمين بتراث علماء الحنابلة وعلماء نجد اأن 
ال�سيخ محمد بن عبد اهلل بن مانع.ت )9)) هـ-)87)، كان  اأكثر من ابن حميد  معرفة بالفقه والتاريخ والأن�صاب اإل 
اأنه لم يوؤثر عنه تاأليف، �ساأن كثير من علماء نجد- رحمهم اهلل- يوؤثرون التدري�ض والوعظ والإفتاء على التاأليف«. 
وابن حميد الم�صار اإليه هو محمد بن حميد المكي، �صاحب كتاب ال�صحب الوابلة على �صرائح الحنابلة )ت )9))هـ-
878))، وكان زمياًل لبن مانع.عبدالرحمن بن عثيمين.مقدمة ال�صحب الوابلة على �صرائح الحنابلة. تاأليف محمد 

بن عبداهلل بن حميد النجدي ثم المكي. �ض 0). موؤ�ص�صة  الر�صالة. الطبعة الولى996).

) كاتب �صعودي ) كاتب �صعودي) (
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اإ�صالم  وجود  حقيقة  عن  الأ�صئلة  من  عددًا  الدرا�صة  هذه  تثير 
خم�صينات  في  ال�صيا�صي  الإ�صالم  تيارات  ن�صوء  قبل  الكويت  في  تقليدي 
اإ�صالم الفقهاء المتفرغين للفقه  التقليدي  القرن الما�صي، وهل الإ�صالم 
قد انح�صر وتراجع ل�صالح اإ�صالم “المثقفين” والم�صي�صين؟ وعن حقيقة 
دور وتاأثير اإ�صالم الفقهاء، كعلماء الأح�صاء والزبير والب�صرة. كما تطرح 
وربما  والبحرين  الكويت  في  ال�صيا�صي  الإ�صالم  احتكار  �صبب  عن  �صوؤاًل 

ال�صعودية لحقًا للحديث عن الهوية الإ�صالمية ور�صم مالمحها. 

في  ن�صاأتها  منذ  الم�صلمين  الإخوان  حركة  عن  �صيئًا  قراأنا  لقد 
الكويت با�صم جمعية الإر�صاد ثم الإ�صالح، ثم اإن�صاوؤها لذراعها ال�صيا�صي 
عن  �صيئًا  اأي�صًا  ونعرف  حاليًا،  الكويتية  الد�صتورية  الحركة  “حد�س” اأو 
تيارات الحركة ال�صلفية في الكويت، مثل جمعية اإحياء التراث اأو ال�صلفية 
العلمية اأو ال�صلفيين الم�صتقلين، من خالل مقالت ال�صحف اليومية اأو من 
المدير�س  فالح  الدكتور  اأبحاث  مثل  المتخ�ص�صة،  والأبحاث  الدار�صات 
والتيارات  الحركات  لهذه  زمني  مدى  اأق�صى  �صنجد  ذلك  ومع  المتنوعة، 
الإ�صالمي  الإر�صاد  جمعية  اإن�صاء  تاريخ  وهو   ،(9(( يتجاوز  لن  ال�صيا�صية 
على يد عبد العزيز العلي المطوع، اأحد تالميذ ح�صن البنا والمعجبين به،  
ثم �سقيقه عبد اهلل العلي المطوع الذي ا�سـتاأنف عمل جماعة الإخوان من 

خالل جمعية الإ�صالح التي انطلقت في )96).

يتودد  اأن  يحب  كما  بدر  بو  الحاج   ( المطوع  العلي  اهلل  وكان عبد 
مدر�صتي  خريجي  من  وهو  الكويت،  في  الإخوان  رمز  هو  اأ�صحابه)،  اإليه 
من  لكثير  منطلقا  مثلتا  اللتان  المدر�صتان  وهما  والأحمدية،  المباركية 
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بقيادة  والإ�صالح،  التغيير  رواد  اأن�صاأهما  وقد  الكويت،  في  التغيير  رواد 
ي�صميه  كما  الأكبر”،  الكويت  “م�صلح  القناعي  عي�صي  بن  يو�صف  ال�صيخ 
وكان  الر�صيد.  العزيز  عبد  ال�صلفي  وال�صالحي  الموؤرخ  وتلميذه  �صديقه 
عبدالعزيزالعلي المطوع قد التقى موؤ�ص�س جماعة الإخوان الم�صلمين ح�صن 

البنا عام 7)9) في مكة.)))

بعد هذه الإ�صارة، نكون قد و�صعنا اأ�صبعنا على “حداثة” الن�صوء 
اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الكويت  في  ال�صيا�صيين  لالإ�صالميين  الحركي 
بن  يو�صف  ال�صيخ  بقيادة  وكان  الإ�صالح،  تيار  في  العالقات  ت�صابك  على 
وكان  ال�صيا�صي،  والم�صت�صار  الثري  الرجل  نف�صه  الوقت  في  وهو  عي�صى، 
كما قال عنه الموؤرخ عبد العزيز الر�صيد: “هو في الحقيقة م�صلح الكويت 
اأن يمتاز هذا الأ�صتاذ على اإخوانه بذلك، فاإنه  “ولغرو  الفذ”. وي�صيف: 
قد جمع  مع الثروة علمًا جمًا انك�صف له به من الأ�صرار مالم ينك�صف لأحد 
من مواطنيه”))).ي�سف الموؤرخ عبد اهلل الحاتم ال�سيخ يو�سف ابن عي�سى 

القناعي بـ“الم�صلح الكبير”))). 

كان هذا الم�صلح الكبير، محور الكثير من الخطوات الإ�صالحية 
لل�صيخ  و�صديقًا  مقربًا  تلميذًا  وكان  الكويت،  في  والتعليم  ال�صيا�صة  في 
ر�صيد ر�صا وبينهما مرا�صالت، كما كان له �صلة وطيدة اأي�صًا بحافظ وهبة 
ومحمد ال�صنقيطي، وكان منا�صرًا لالإ�صالحية ال�صلفية على طريقة الإمام 

القب�س  جريدة  الأولى.  الحلقة  الكويت.  في  ال�صيا�صية  والجماعات  الحركات  حول  المدير�س.درا�صة  ))) فالح 
بتاريخ ) يونيو 006).

))) عبد العزيز الر�صيد.تاريخ الكويت. �س 97). دار قرطا�س  للن�صر.الطبعة الثالثة.
))) عبد اهلل بن خالد الحاتم. من هنا بداأت الكويت. �ض79. المطبعة الع�صرية،لبنان. الطبعة الثالثة )00)
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اإليها  ينت�صب  التي  الأ�صرة  كبير  هو  كان  نف�صه  الوقت  وفي  عبده،  محمد 
ال�سقيقان عبد العزيز وعبد اهلل العلي المطوع، رمزا الإخوان الم�سلمين في 
الكويت. وبف�صل ال�صيخ القناعي تحقق الكثير من الخطوات النفتاحية �صبه 
الليبرالية في البلد، ح�سبما �سيرد ب�سكل اأو�سع في مو�سع اآخر من البحث.

النشاط الفقهي والفكري قبل ظهور الجماعات 
اإلسالمية

كانت الكويت، كبالد فاعلة في منطقة الخليج والعراق ونجد، تعي�س 
العزيز  الموؤرخ عبد  و�صف  )باهتًا) ح�صب  كان  واإن  ودينيًا،  فكريًا  ن�صاطًا 
اأو  العراق  وفار�س،  اإلى  بالكويت علماء كثيرون عبروها  الر�صيد. وقد مرَّ 
والخليج  ونجد  الأح�صاء  اإلى  الكويت  عبر  البلدان  هذه  من  عائدين  كانوا 
، وهو الأمر الذي اأبقى اأثره مع ال�صنين في الكويت مع العلماء الزائرين، 
اأمثال ابن فيروز اأو ابن �صلوم اأو اإبراهيم الجا�صر اأو ال�صيخ العلجي وغيرهم 
من علماء الإح�صاء ونجد، كما هو الحال مع الم�صلح الم�صري حافظ وهبة، 
اأو التون�صي عبد العزيز الثعالبي، اأو ال�صامي الم�صري محمد ر�صيد ر�صا، 
واآخرين. كل هذا الن�ساط حدث قبل ن�ساأة التيارات الإ�سالمية الحديثة في 
الكويت بتاريخ طويل، وكان اأبكر تلك التيارات هم الإخوان ب�صكلهم الجنيني 

من خالل جميعة الإر�صاد �صنة ))9).

الكويت في القرون الماضية

نرى اأن الكويت كانت معروفة منذ )))) هـ - ))7)م، وهو اأقدم 
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عبد  ال�صيخ  الأكبر  الكويت  موؤرخ  التي ذكر  ال�صنة  لأنه  ديني،  علمي  تاريخ 
العزيز الر�صيد اأنها �صنة وفاة قا�صي الكويت الأول محمد بن عبد الوهاب 
بن فيروز. وهو تاريخ اأقدم من تاريخ وفاة اأول اأمير للكويت من اآل ال�سباح، 
هـ-  ((90 �سنة  توفى  وقد  ُيْدَعى.  كما  العتبي  �سباح  اأو  الأول  �سباح  وهو 
اأول  اأن قا�صي الكويت الأول مات ودفن في الكويت قبل وفاة  اأي  776)م، 

اأمير لها بحوالى )) �صنة. 

اأو  ال�صباح،  مبارك  ال�صيخ  اأن  الر�صيد  العزيز  عبد  الموؤرخ  ويذكر 
مبارك الكبير كما يعرف، قال في اإحدى ر�صائله لبع�س ولة الب�صرة: اإن 
�صنة  في  هو  بل  البع�س  ويقول  ))6)م،   - ))0)هـ  �صنة  تاأ�ص�صت  الكويت 
689)م،   - 00))هـ  �سنة  تاأ�س�ست  اأنها  اآخرون  ويرى  )67)م.   - )08)هـ 
وينقل الر�سيد عن اأحد اأدباء و�سيوخ البحرين اآل خليفة، وهو اإبراهيم ابن 
وي�صف  -))7)م،  ))))هـ  �صنة  كان  الكويت  تاأ�صي�س  اأن  محمد،  ال�صيخ 
اأقرب  اأن  يرجح  ثم  العالمة،  بالمحقق  خليفة  اآل  اإبراهيم  ال�سيخ  الر�سيد 

الأقوال لل�صواب هو قوله اأو القول باأنها �صنة 00))هـ -689)م)6). 

والعلمي  الديني  للتاريخ  المديد  الزمني  العمق  هذا  اأُهمل  لقد 
ب�صتى  ال�صالمية  الحركة  ن�صاأة  في  الباحثين  من  العديد  عند  الكويت  في 
اأطيافها، ومهما بدا متوا�صعًا، تبقى له قيمته في البحث. كانت الكويت منذ 
والعلمي في منطقة  وال�صيا�صي  للحراك القت�صادي  تقاطع   ن�صاأتها نقطة 
�صمال و�صرق الجزيرة العربية؛ وفي منطقة العراق وفار�س والخليج العربي 
في  ال�صيا�صي  والوعي  التقدم  ي�صف  القدماء  الرحالة  بع�س  اإن  بل  اأي�صًا، 

)6) عبد العزيز الر�صيد، م�صدر �صابق �س 8) و�س ))).
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”. ظهرت الكويت في خرائط القرن التا�صع ع�صر  “الجمهورية  الكويت بـ 
تحت م�صمى الجمهورية، منها خريطة الجزيرة العربية، التي ر�صمها كارل 

.(7( C.Ritter ريتر

ويبدو اأن و�صف الكويت بالجمهورية كان متداول في تلك المرحلة، 
فقد اأطلق والي بغداد ال�صهير مدحت با�صا عليها ال�صم نف�صه، حين زارها 
في مايو )87) ح�صب ما ورد في مذكراته، قال: “هي كائنة على ال�صاحل 
بالقرب من نجد، واأهلها م�صلمون، ولم تكن تابعة لحكومة من غير اأهلها، 
واأراد نامق با�صا اإلحاقها بالب�صرة فاأبى اأهلها، لأنهم تعودوا عدم الإذعان 
ال�سباح  اهلل  عبد  ا�سمه  و�سيخها  غيرهم،  لحكومات  والخ�سوع  للتكاليف 
بح�صب  اأمورهم  يديرون  وهم  �صافعية،  واأهلها  الثاني)  الحاكم  )يق�صد 

ال�صرع، ومنهم حاكمهم وقا�صيهم، فهم اأ�صبه بالجمهورية”)8).  

نرى مثل هذا الو�صف اأو قريبا منه- كله يدور حول اعتزاز الكويت 
من  الكويت  عن  موؤلفين  لدى  كثيرًا  يتردد  وخ�صو�صيتها-  با�صتقاللها 
اأهلها ومن غيرهم. بل اإننا نرى كيف اأن �صيخًا “�صلفيًا” واإ�صالحيًا، تمتع 
بعالقات جيدة مع الملك عبد العزيز، وكلفه الملك بن�صر الدعوة ال�صلفية 
اإندوني�صيا، وهو ال�صيخ الموؤرخ عبد العزيز الر�صيد، ليختلف هو  في بالد 

الآخر عن العتزاز بهذه ال�ستقاللية الكويتية.

)7) د.يو�سف عبد المعطي، الكويت  بعيون الآخرين.. مالمح من حياة مجتمع الكويت وخ�سائ�سه قبل النفط، 
�س )) ، )00)، من�صورات مركز البحوث والدرا�صات الكويتية. وريتر عالم األماني يعتبر اأحد موؤ�ص�صي علم الجغرافيا 

الحديثة. والخريطة من�صورة في كتابه: علم الأر�س الذي ن�صر �صنة 8)8)
)8) الم�صدر نف�صه، �س)). 
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وقد اأرجع الر�صيد �صبب اأزمة “الم�صابلة” ال�صهيرة بين اأهل نجد 
والكويت- عندما منع الملك عبد العزيز اأهل نجد من م�صابلة الكويت اأي 
كما  ال�صلطان”،  “عظمة  اأو  الملك  اأن   اإلى  اأ�صواقها-  في  وال�صراء  البيع 
و�صفه، اأراد األ يجني ثمرة متاجرة اأهل نجد مع الكويت غيره، وقد �صمم 
على األ يتنازل عن هذا المنع اإل اإذا قبل منه الكويتيون اإحدى ثالث: اإما 
الخارجية،  نجد  اأهل  تجارة  من  الخ�صارة  هذه  عن  �صهري  مادي  تعوي�س 
بدل  هناك  رعاياه  من  ر�صومه  يقب�س  الكويت  �صوق  في  جابيًا  ي�صع  اأن  اأو 
اأن يعين حاكم الكويت من قبله من يقب�س له الر�صوم.  اأو  حاكم الكويت، 
الكويت حول طمع  اأهل  ونقا�صات  �صرح غ�صب  الموؤرخ في  ا�صتفا�صة  وبعد 
لأطماع  مقدمة  ذلك  واأن  عليهم،  و�صطوته  فيهم  العزيز  عبد  ال�صلطان 
�صيا�صية اأكبر، قال الر�صيد: “الكويت ل خوف عليها من عظمة ال�صلطان، 
التي ليمكنها -ولها فيها �صيء  انكلترا  ومطامعه مادامت في معاهدة مع 
من الم�سالح والآمال- غ�ضُّ النظر عمن يحاول ابتالعها، مهما كان جن�سه 
ومهما كانت المنافع التي تجنيها من ورائه، نظرًا لأهمية الكويت الجغرافية 

وال�صيا�صية في الخليج”)9).  

لحظ اأن الر�صيد يقول هذا الن�س المفعم بروح الت�صبث با�صتقالل 
الحراب  هذه  كانت  ولو  حتى  الإنجليز،  حراب  حماية  تحت  ولو  الكويت، 
موجهة لل�صلطنة الوهابية ال�صلفية، التي هو نف�صه من اأن�صارها، فهو رجل 
والده  هاجر  النجدية،  الزلفي  مدينة  من   اأ�صرته  اأ�صل  الن�صاأة،  حنبلي 
المبا�صر منها ب�صبب القحط الذي اأ�صاب الديار النجدية، وكان والده كما 
ي�صفه الموؤرخ الكويتي يعقوب الحجي في كتابه الذي اأ�صدره عنه “رجاًل 

)9) الم�صدر نف�صه، �س9).
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متدينًا على طريقة اأهل نجد الحنابلة”)0)).

اإذن، فنحن نتحدث عن حالة بلد مميز بموقعه، ون�صيجه الجتماعي 
يكون  اأن  اإلى  به  اأدت  التي  النف�صية  وخ�صو�صيته  التاريخية،  ومحطاته 
حري�صاً على ا�صتقالله، وماأوى للجميع من �صنة و�صيعة، بل حتى م�صيحيين 

ويهود!)))).

منها  المحلية  القديمة  بالوثائق  المهتم  الكويتي،  الباحث  يذكر 
اإلى  نجد  اأهل  لهجرة  الرئي�صي  ال�صبب  اأن  البراهيم،  يعقوب  والأجنبية، 
الكويت لم يكن كله ب�سبب القحط اأو الجوع، مع اأن هذا �سبب رئي�ض، لكْن 
هناك اأ�صباب تتعلق بال�صيق من التزمت، اأو ب�صبب الحروب والفتن الداخلية، 

التي كانت كثيرة الحدوث قبل توحيد المملكة العربية ال�صعودية)))).

نذكر ق�صة  اأن  الإبراهيم  يعقوب  الأ�صتاذ  ي�صدق كالم  مما  ولعله 
رحيل اأبرز علماء الحنابلة، بل عالمهم الأول في الكويت، ال�سيخ عبد اهلل 
ح�صار  ب�صبب  ذلك  كان  وقد  الكويت،  اإلى  المجمعة  من  الدحيان  الخلف 
القرن  الثاني من  ال�سطر  للمجمعة في  الفي�سل بن تركي  الإمام عبد اهلل 
التا�صع ع�صر، وكان والد ال�صيخ خلف “مطوع الم�صجد”، وقد هجاه بع�س 
ال�سعراء من جي�ض الإمام في ق�سيدة ظريفة ذكرها عبد اهلل الب�سام في 

تاريخه عن علماء نجد،  ومنها هذا البيت وهي:
)0)) عدنان الرومي. مرجع �صابق �س)))

)))) عبدالعزيز الر�صيد.مرجع �صابق.�س )6.
حاكم  حاربت  �صيا�صية  �صخ�صية  اأهم  منها  خرج  البراهيم  واأ�صرة   . البراهيم  يعقوب  مع  للباحث  )))) حديث 
الكويت القوي مبارك ال�صباح، وهو الثري يو�صف البراهيم الذي كان حليف عبد العزيز بن متعب الر�صيد في معركة 

ال�صريف �صنة 8))) هـ - )90)م.
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المطوع َخَلف بعد الخطابة   
�صار يغني بالمحاريب!     

وب�سبب هذه الحروب، اآثر والد ال�سيخ عبد اهلل الهجرة اإلى الكويت، 
على الأرجح في �صنة)8))هـ - 869)م. وفي الكويت ولد ال�سيخ عبد اهلل 
الكويت،  وخارج  بل  الكويت  في  الحنابلة  �صيخ  876)م  هـ-   ((9( الخلف 
اإلى حياة  البداوة  انتقل من حياة  للتو  وقد كان والده خلف - وقيل جده- 
التح�صر، حيث كانت اأ�صرته من  بادية قبيلة حرب، وقرر اأن يكون طالب 
هذه  ب�صبب  نجد  في  البقاء  ي�صتطع  لم  لكنه  وهابيًا،  �صلفيًا  و�صيخًا  علم 

الحروب الداخلية)))).

هل يمكن و�صف الكويت باأنها “منفتحة”- هكذا باإطالق- خالية 
من اأي تاأثير محافظ �صواء من ينبوع نجدي عادي اأو نجدي �صلفي، اأو حتى 

من محافظة دينية ب�صكل عام؟

هنا نجد مفكرًا وم�صلحًا و�صيا�صيًا عربيًا �صهيرًا، كان له اأثر بارز 
في حياة الكويت العلمية والتربوية وال�صيا�صية حتى ُعدَّ من اأعالم الكويت، 
وهو م�صري المن�صاأ، وهو ال�صيخ حافظ وهبة. حينما و�صف اأهالي الكويت 
قائاًل: “لقد وجدت في اأهل الكويت الأمانة والوفاء وال�صدق في المعاملة 
قديم  كل  على  والمحافظة  الجمود  من  �صيء  فيهم  كان  واإذا  والتدين، 
فالأحوال الجتماعية ال�صائدة في تلك الأنحاء في الخليج العربي والعراق، 

)))) الرومي. مرجع �صابق �س ))) و�س))).
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كلها ت�صاعد على هذا الجمود”)))).

لها  �سمح  التي  للتب�سير،  الأمريكية  الإر�سالية  ن�ساط  وحول 
الزاور  اأحد  يروي  ال�صهير،  الأمريكي  الم�صت�صفى  باإقامة  مبارك  ال�صيخ 
وطبيعة  ومعالمها  الكويت  مدينة  اأ�صواق  ي�صف  وهو  الأجانب)رونكيير)، 
تجد  الرئي�صي،  ال�صارع  اإلى  الفحم  ب�صوق  مررت  “واإذا  فيقول:  ال�صكان 
من�صدة  ويغطي طرف  الأمريكية،  التب�صيرية  الإر�صالية  دكان  يمينك  على 
العربية،  باللغة  الم�صيحية  الموؤلفات  من  طبعاٌت  الدكان  ذلك  في  طويلة 
طاقة  يفوق  عظيما،  �صبرا  ُوِهب  قد  رجل  يوم  بعد  يوما  بجوارها  ويجل�س 
الب�صر، فطوال اليوم تن�صاب غمغمات واأحاديث ال�صائرين واأنهار من الب�صر 
عتبة  عربي  قدما  تطاأ  اأن  مايحدث  نادرًا  ولكن  فتتجاوزه...  بجواره  تمر 
البداية،  من  اأ�صواأ  �صتكون  النهاية  فاإن  ذلك  حدث  واإذا  الإر�صالية،  دكان 
فالمناق�صة الدينية بين مب�صر م�صيحي ووهابي مت�صدد ي�صعب اأن تقود الى 

نتائج ايجابية مهما كان”)))).

المزاج  هذا  وجود  على  دالة  حكاية  الر�صيد  العزيز  عبد  يروي 
ذكر  فقد  الكويت،  في  والأ�صرحة  ال�صور  تعظيم  من  الحذر  الوهابي، 
في  الإ�سالم  ماقبل  اآثار  وبرها،  في جزرها  الكويت  اآثار  يتحدث عن  وهو 
جزيرة فيلكا: “ويرجح بع�س الباحثين اأن الجزيرة الكبيرة كانت م�صكونة 
على  هناك  عثروا  فقد  اآثار،  من  فيها  مايوجد  ذلك  ويوؤيد  بعيد،  اأمد  من 
�صنم منحوت عليه كتابة غير عربية، ولكن من عثر عليه حطمه بفاأ�صه ولم 

)))) حافظ وهبة، خم�سون عامًا في جزيرة العرب، دار الآفاق العربية.الطبعة الأولى، �ض ))..
)))) يو�صف عبد المعطي،  مرجع �صابق �س 9، 6)  
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الكولونيل  اأ�سف  وقد  والأدبية،  المادية  الآثار  بفائدة  منه  جهاًل  عليه  يبق 
اأ�صفا عظيما،  اأُخبر بما جرى  اإنكلتره في الكويت عندما  )نوك�س) قن�صل 
وقال للمرحوم المكرم فهد الخالد الخ�صير الذي اأبلغه الخبر: لو كان الأثر 

موجودًا لبذلت فيه دراهم طائلة”)6)). 

مهيمن  �صلفي  وهابي  مزاج  عن  الإ�صارات  بع�س  تقدم  ما  يعطي 
ب�صكل عام،  اأي�صًا مزاج ديني محافظ  الكويت، وهو في بع�س جوانبه  في 
كالموقف من فتح المدار�س النظامية والتعليم الحديث، فقد كان: “التعليم 
اإلحاق  على  البداية  في  النا�س  تحفظ  ولهذا  الكويت،  في  مجانًا  النظامي 
اأبناءهم بعد اأن تعلمهم ليعملوا لديها  اأبنائهم، وخافوا اأن تاأخذ الحكومة 
خالف  على  المدار�س  هذه  مناهج  تكون  اأن  توج�س  هناك  وكان  ق�صرًا، 
في  منها  وال�صتفادة  درا�صتها  توارثوا  ومعرفة  علم  من  عليه  ماتعارفوا 
باأهمية  النا�س  اقتنع  ي�صتمر طوياًل حيث  لم  ذلك  لكن  الأهلية،  المدار�س 
هذه المدار�س وجديتها وفائدة مايدر�س فيها، وقد بداأ الهتمام في البداية 

بتعليم الأولد، وجاء تعليم البنات في المدار�س متاأخرًا ن�صبيًا”)7)). 

ولم تفتح مدر�صة نظامية للبنات ال �صنة 7)))هـ - 9)9)م، وهذا 
الموقف المتحفظ تجاه التعليم النظامي لالأولد، وب�صكل اأكثر ت�صددًا تجاه 
ِلما جرى في بلدان  واأقطار الجزيرة العربية، على  البنات، م�صابه  تعليم 
الأخ�س في نجد و�صط ال�صعودية. ولم يكن افتتاح اأول مدر�صة نظامية في 
الكويت، وهي المدر�صة المباركية �صنة 0)9) في عهد ال�صيخ مبارك، بالأمر 

)6)) عبد العزيز الر�صيد، م�صدر �صابق �س8).
)7)) عبد اهلل ال�سريع، الكويت قبل ن�سف قرن، ن�سر خا�ض، �ض)9.)هو اآخر موؤلفاته(. 
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بالتدري�س  وغيرهم  الكويتيين  الدين  رجال  من  ثلة  قيام  رغم  الهين)8))، 
فيها، اأمثال عمر عا�صم، وقا�صي الكويت يو�صف بن عي�صى، وال�صيخ حافظ 
من  ت�صلم  لم  اأنها  اإل  والأح�صاء،  الزبير  وعلماء  مدر�صي  من  وثلة  وهبة، 
المعار�سة والتوج�ض من قبل رجال دين اآخرين، لكن هذه المرة رجال دين 
الفار�صي،  اأحمد  الأ�صعري  ال�صافعي  ال�صيخ  مثل  التقليدية،  المذاهب  من 

وغيره.

ممانعات علماء التقليد في الكويت

ولكن في المقابل، لي�صت ال�صورة بهذا التزمت الذي قد يخطر على 
جديد،  اأي  “تلقائية” تجاه  تحفظات  هناك  اأن  �صحيح  وهلة،  لأول  البال 
وهناك ممانعات مدبرة من قبل رجال دين �صد التيار الإ�صالحي، ممثلين 
بال�صيخين اأحمد الفار�صي، فقيه ال�صافعية، وال�صيخ الأح�صائي عبد العزيز 
العلجي فقيه المالكية، وهوؤلء قد نا�صبوا تيار العلماء الإ�صالحيين العداء، 
همزية  هي  كما  فيه،  الهجاء  ق�صائد  وكتب  ر�صا،  ر�صيد  بع�صهم  وكفر 

الفار�صي ال�صهيرة. 

وكاتبها  الق�صيدة  هذه  الر�صيد  العزيز  عبد  ال�صيخ  انتقد  وقد 
اأفكاره  يبث  مدة  “ظل   : الفار�صي  عن  قال  حيث  معًا،  والعلجي  الفار�صي 
ال�ساقطة واآراءه الجامدة حتى احتل مركزًا عاليًا هناك وانقاد له ال�سواد 
الأعظم انقياد الأعمى لدليله:”)9)). وقال عن ال�صيخ عبد العزيز العلجي، 

)8)) يو�صف بن عي�صى القناعي، �صفحات من تاريخ الكويت، ذات ال�صال�صل للطباعة والن�صر. الطبعة الخام�صة، 
�س)8. 

)9)) عبدالعزيز الر�صيد، م�صدر �صابق، �س)8.
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من  الكويت  اإلى   الرجل   هذا  الأح�سائيين:“يفد  مبارك  اآل  علماء  تلميذ 
الأح�صاء، فيقيم هناك مدة ينفث �صمومه القتالة، وي�صعى في اإيقاظ الفتنة 
النائمة واإ�صرام نار البغ�صاء في القلوب، وي�صتعمل الو�صائل العديدة لذلك 

بال خوف ولحياء”)0)).

ربما  والعلجي،  الفار�صي  خ�صميه  �صد  الر�صيد  من  الحدة  هذه 
يذكر  كما  اأبيه،  من  ورثه  الذي  الحاد  النجدي  الر�صيد  طبع  ب�صبب  كانت 
اأي�صًا  وربما  الرومي،  عدنان  واأعالمها”  الكويت  “علماء  كتاب  �صاحب 
ب�صبب �صرا�صة العداء الذي اأبداه الفار�صي لأفكار ر�صيد ر�صا وتالميذه في 

الكويت، باعتبارها اأفكارًا �صالة وبدعية.

الفار�صي:  يذكر الرومي في معجمه عن علماء الكويت في ترجمة 
الدين  زين  بن محمود  بن ح�صن  اأحمد  بن  بن محمد  اأحمد  ال�صيخ  “هو 
والقر�صي  مذهبًا،  وال�صافعي  موطنًا،  الكويتي  مولدًا،  الفار�صي  القلعة، 
ن�صبًا، وهم�س على هذه الن�صبة باإحالتها الى اأوراق كتبها ابن ال�صيخ اأحمد، 
الأ�صتاذ �صيخان”)))). ويذكر اأي�صا اأنه ن�صاأ في اأ�صرة غالب اأفرادها علماء 

اأو لهم �صلة بالعلم ال�صرعي.

في  ال�صرعي  العلم  طلب  في  الولى  مراحله  ا�صتكمل  اأنه  ويذكر 
الكويت  اإلى  بر فار�س  والده  بر فار�س، حتى هاجر  مدينة خنج، من مدن 
�صنة 70))هـ -))8)م، ثم وا�صل طلب العلم في الكويت لكنه لم يقتنع بما 

)0)) م�صدر �صابق ، �س )9.
)))) الرومي، م�صدر �صابق، �س ))).
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هو موجود في الكويت، فالحظ الثري �صالم البدر القناعي ذلك))))، فرحل 
ال�صيخ الفار�صي الى م�صقط وم�صر، وي�صمي الرومي هذه المرحلة بالمرحلة 

الثانية من طلب العلم بعد مرحلة مدينته الأ�صلية في بر فار�س) كوهج).

الكبار مثل كوهج ولنجة، كانت  ال�صنية  فاإن مدنه  برِّ فار�س،  وعن 
الحنفي)))).  والمذهب  ال�صافعي،  المذهب  �صرعي خ�صو�صًا  تعليم  مراكز 
حيث  هامة،  نقطة  اإلى  الرومي  وي�صير  المذهب.  �صافعي  كان  والفار�صي 
ال�صنة  علماء  بع�س  يد  على  فار�س  برِّ  في  الفار�صي  در�س  هل  ت�صاءل: 
الم�صهورين بمنا�صرة ال�صلفية مثل مال عمران بن ر�صوان، الذي لقبه بع�س 

علماء الدعوة النجدية بـ“�صاحب لنجة”؟

وفي رحلته اإلى م�صر ودرا�صته بالأزهر نال مالم ينله عالم كويتي، 
وهي �صهادة “العالية” من الأزهر، كما يذكر الموؤرخ والأديب اأحمد الب�صر 
الرومي في مقدمته على ديوان �صاعر الكويت �صقر ال�صبيب)))). ثم ي�صير 
“يعتبر  يقول:  “المفتاح” في نظري، حيث  اإلى جملة هي  الرومي  عدنان 
ال�صيخ اأحمد من م�صايخ الكويت القالئل الذين يمكن اأن نطلق عليهم لفظ 

“عالم” بما تحمله هذه الكلمة من معنى”)))).

كذلك اأ�صار اإلى اأن العالم محمد الأمين ال�صنقيطي، �صديق ال�صيخ 
المنا�صر لدعوة  الكويتي  الإ�صالحي  التيار  اأبرز رموز  واأحد  حافظ وهبة، 

)))) يو�صف القناعي، م�صدر �صابق، �س 8).
)))) الرومي، مرجع �صابق، �س ))).

)))) مرجع �صابق، �س 6)).
)))) م�صدر �صابق، �س 6)).
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الأخير  اأن  اإل  الفار�صي  اأحمد  بال�صيخ  الجتماع  حاول  قد  ر�صا،  ر�صيد 
رف�س، كما رف�س من قبل الجتماع بال�صيخ ر�صيد ر�صا لما زار الكويت �صنة 
“يف�صل  كان  الفار�صي  ال�صيخ  باأن  ذلك  الرومي  ويعلل  هـ-))9)م.   (((0
العتزال عن النا�س”. بينما نجد الموؤرخ عبد العزيز الر�صيد يعلل امتناع 
بن  يو�صف  الكويتي  الم�صلح  بيت  في  ر�صا  بر�صيد  الجتماع  الفار�صي عن 
عي�صى للنقا�س والمناظرة، ب�صبب انت�صار ق�صيدة الفار�صي الهجائية �صد 
مجلة المنار و�صاحبها ر�صيد ر�صا، وباأن الفار�صي: “اأ�صيب  برعدة �صديدة 
وخوف ماعليه من مزيد، فقد كان �صجاعا قبل قدوم الأ�صتاذ ومقداما قبل 

اأن يطلب منازلته:

اأ�صد علّي وفي الحروب نعامة   
    فتخاء تنفر من �صفير ال�صافر”)6)).

اأما ق�صيدة ال�صيخ الفار�صي فكانت �صببها انت�صار مجلة “المنار” 
قد  الإ�سالحي،  بالبيت  ال�سهير  خالد  اآل  بيت  كان  حيث  الكويت،  في 
ا�صتركوا فيها وفي غيرها من المجالت الخارجية، وبداأ تاأثير هذه الأفكار 
اأر�صل   واللغط  الحتاج  كثر  فلما  ونواديها.  الكويت  اأهالي  في  الإ�صالحية 
اآل خالد يطلبون راأي ال�سيخ الفار�سي والموقف ال�سرعي، وبعثوا اإليه كمية 
فترة  وبعد  النهائي،  رده  ثم ي�صدر  المنار حتى يطالعها  اأعداد  وافرة من 

كتب ق�صيدته الهمزية التي مطلعها: 

)6)) عبدالعزيز الر�صيد، م�صدر �صابق، �س )9).
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اأقول وقد �صرت بي الندماء   
هنيئا فهذا منهل و�صماء    

ومنها قوله عن �صاحب “المنار”:
تقَول في القراآن مالي�ض و�سفه  

    فقال واأخطا لي�س فيه �صفاء

ومنها قوله: 
ورب المنار امتاز عنهم بدعوة   

اإلى �صرع �صيطان عليه بالء)7))    

وقال الر�صيد، رغم حنقه من الفار�صي، الذي انتقده عدنان الرومي 
هذه  “اإن  وعلما:  قدرا  منه   اأجَل  نظره-  –في  الفار�صي  لأن  كتابه  في 

الق�صيدة اأقامت الكويت واأقعدتها)8)).

المبارك  �صالم  ال�صيخ  على  �صديد  تاأثير  الفار�صي  لل�صيخ  كان 
ال�صباح، الذي حكم الكويت من 7)9) الى ))9)م، بل كان ال�صيخ �صالم 
المبارك تلميذًا لل�صيخ الفار�صي، وب�صبب هذا التاأثر ب�صيخه الفار�صي اتخذ 
توفي  البغايا.  بيوت  ومحاربة  الجمارك  بتخفي�س  قرارات  الكويت  حاكم 

ال�صيخ اأحمد  الفار�صي في ) �صبتمبر ))9) )9)).

)7)) م�صدر �صابق، �س 86.

)8)) م�صدر �صابق، �س 90.
)9)) الرومي.مرجع �صابق.�س 9)).
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�سيف  موقف  وهو  الفار�سي،  بموقف  �سبيه  اآخر  موقف  وهناك 
على  يوؤثر  اأن  حاول  الذي  العلجي،  عبدالعزيز  ال�صيخ  الأح�صائي  الكويت 
فيذكر �صاحب  عليهم،  واألبه  وتياره،  ر�صا  ر�صيد  تجاه  العزيز  الملك عبد 
كتاب علماء الكويت نقال عن �صبط العلجي، ال�صيخ محمد الرومي، اأن عبد 
العزيز العلجي كاتب الملك عبد العزيز، و�صمن كتابه ر�صالة رد فيها على 
اأخطاء ر�صيد ر�صا في العقيدة وال�صريعة، لكن هذه الر�صالة مفقودة)0))، 

وتوفى العلجي في 8 اأغ�صط�س ))9) وعمره 76 عامًا.

حتى  والعلجي،  الفار�صي  حياة  ا�صتعرا�س  في  قليال  تو�صعنا  لقد 
نمر، ولو لمامًا، على جانب من مواقف علماء الدين التقليديين، من �صتى 
المذاهب، تجاه التطورات التي طراأت على الكويت مع هبوب رياح الإ�صالح 
الدين حول م�صائل  بين رجال  يبرز  والختالف  التغيير  بداأ  لقد  والتغيير. 
الإ�سالح والتطوير في التعليم والتف�سير العقالني لالإ�سالم، في اآخر عهد 

ال�صيخ مبارك ال�صباح.

يقول الرومي: “قام في الكويت خالف بين اأن�صار المنهج الجديد 
المحافظ  القديم  المنهج  واأن�صار  الر�صيد،  العزيز  عبد  ال�صيخ  ويمثلهم 
مبارك  ال�صيخ  اأواخر حكم  في  كان ذلك  الفار�صي،  اأحمد  ال�صيخ  ويمثلهم 
المنار  وبالذات مجلة  الم�صرية،  ال�صحف  البالد  دخلت  ال�صباح، حينما 

التي تمثل المدر�صة العقالنية”)))).

)0)) مرجع �صابق، �س679.
)))) مرجع �صابق، �س ))). 
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التاريخ،  في  كويتية  باحثة  وهي  الختر�س،  فتوح  الدكتورة  وتذكر 
مثلما يذكر عدنان الرومي، في مقالة لها في مجلة عالم الفكر: اأنه “كادت 
الجرائد  قراءة  على  النا�س  بين  فيما  �صعواء  الكويت حرب  في  تحدث  اأن 
والمجالت لول اأن دفعها اهلل في منا�سرة ال�سباب وبع�ض علماء الدين لهذا 

الرجل العظيم”. تق�صد ال�صيخ عبد العزيز الر�صيد.))))

عبد الرحمن الدوسري..والعودة الى األصول

كان  نجدي،  �سلفي  حنبلي  عالم  من  اآخر،  موقف  الى  اأ�سير  وهنا 
الوهابي،  الج�صد  اإلى  وا�صتدخله  الإخواني  النف�س  ا�صتلهم  من  اأوائل  من 
ويحتل مكانة رمزية في   وهو م�صهور  الدو�صري،  الرحمن  ال�صيخ  عبد  اإنه 
ذاكرة الخطاب الإ�صالمي الحديث لدى التيار ال�صحوي في ال�صعودية، كما 
�صفر  الدكتور  القرى  اأم  ال�صابق في جامعة  العقيدة  ق�صم  رئي�س  اأكد ذلك 
الحوالي، وهو اأحد رموز التيار الإ�صالمي في ال�صعودية في محا�صرة قال 
ل  ولكننا  ين�سحون  والنا�سحين، كم  المنتبهين  :“ ورحمة اهلل على  فيها 
نحب النا�سحين، ورحمة اهلل على ال�سيخ عبد الرحمن الدو�سري فقد نبهنا 
واهلل وكاأنَّ �سوته يرن في اأذني الآن، وهو ينبه اإلى خطر هذه الجمعيات، 

واإلى الأيادي الما�صونية من وراءها”.)))) 

بعد  اأبوه  به  ورحل   ،(9(( بنجد  بريدة  مدينة  في  الدو�صري  ولد 

)))) فتوح الختر�س، مجلة عالم الفكر، مجلد )) العدد ) �س ))).
http:// .صفر عبدالرحمن الحوالي. ر�صالة اإلى فتاة الإ�صالم.اأبريل )99).موقع الحوالي على الإنترنت� ((((
alhawali.com/index.cfm?method=home.ShowContent&contentID

=)keywords&66=ر�صالة
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وهو  المرقاب،  حي  في  هناك  ون�صاأ  الكويت،  اإلى  مولده  من  قليلة  �صهور 
محلة لأهالي نجد، وطلب العلم في المدر�صة المباركية، وتتلمذ فيها على 
وبعد  الر�صيد.  العزيز  وعبد  عي�صى،  بن  ويو�صف  عا�صم   عمر  الم�صايخ: 
المباركية التي مكث فيها �صبع �صنوات در�س في الكويت على �صيخ  الحنابلة 
واأهل الحديث ال�سيخ عبد اهلل الخلف الدحيان، ودر�ض في البحرين على 
قا�صيها قا�صم بن مهزع، وكان من زمالئه محمد بن �صليمان الجراح، وهذا 
الأخير كان من م�صاهير �صيوخ  الحنابلة بعد ابن خلف، وقد كان للجراح 
مرا�صالت و�صداقات مع �صيوخ من ال�صعودية اأمثال عبد الرحمن ال�صعدي 

وعبد اهلل بن حميد.

الق�صة الأهم في بحثنا هذا لل�صيخ الدو�صري، هي ثورته في الكويت 
�صنة 960)، حين راأت الحكومة في عهد ال�سيخ عبد اهلل ال�سالم اأن ت�سع 
د�صتورا للبالد والقانون الجزائي، فقام ال�صيخ الدو�صري ومعه �صيخ حنبلي 
اآخر هو عبد اهلل النوري، بو�سع كتيب يعار�سون فيه هذا التحول، ويحذرون 
منه، وبعد ذلك قدم الدو�صري اإلى م�صقط راأ�صه بالد نجد وعا�س اإلى اأن 

مات في الريا�س في اأكتوبر 979).

فهذا جانب اآخر من جوانب العترا�ض لدى علماء التقليد ال�سلفيين 
الحنبليين في الكويت، مع نكهة اإخوانية لدى ال�صيخ الدو�صري. ))))

بالدهم  من  رحلوا  علماء  ا�صتقبلت  قد  ذلك،  قبل  الكويت،  كانت 

)))) عدنان الرومي. مرجع �صابق.من �س ))) الى �س)6).
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والثورة،  بالتمرد  م�صحونة  كبرى،  اإ�صالحية  مهام  عواتقهم  على  وحملوا 
تتعلق بالتحرر من قوى ال�صتعمار، مثل ال�صيخ حافظ وهبة، الذي قام هو 
و�صيخ الزبير محمد الأمين ال�صنقيطي، بقيادة اأول تمرد لأهل الكويت على 
اإر�صال  اأراد  مبارك  ال�صيخ  وكان  ال�صباح.  القوي مبارك  ال�صيخ،  حاكمهم 
ابنه على راأ�س قوة ع�صكرية من اأهل الكويت لنجدة �صاحبه اأمير المحمرة 
خزعل با�صا �صد ال�صلطات العثمانية، وكان خزعل مواليًا لالإنجليز معاديًا 
�صنة  معارك  خالل  العراق  في  الأتراك  �صد  الإنجليز  ودعم  للعثمانيين، 
))9). فلما جاء اأمر مبارك على يد ابنه جابر، قام نزيال الكويت الم�صري 
على  الكويت  اأهالي  بتحري�س  المهاجر،  وال�صنقيطي  وهبة  حافظ  الثوري 
الع�صيان، وتحذيرهم من اأن اإجابة هذا الأمر ردة عن الإ�صالم لأنه ليجوز 
كثرت  ولما  العثمانية،  الخالفة  دولة  �صد  الإنجليزي  الم�صتعمر  منا�صرة 
الجلبة ا�صتدعى ال�صيخ جابر بن مبارك بع�س اأعيان الأهالي و�صاألهم عن 
الق�صة: “فذهبوا اإليه وقد ا�صطحبوا م�صد�صاتهم واأ�صمعوه كالمًا لعهد له 

ول لآبائه به من قبل”)))).

قبل هذه المرحلة، التي بذرت فيها بوادر الوعي الثوري والحقوقي 
المعا�صر، والوعي القومي ب�صقيه: العروبي والإ�صالمي، كانت الكويت مجرد 
م�صلمون  اأهاليه  ال�صمالي،  العربي  الخليج  راأ�س  على  تقع  وادعة،  مدينة 
بلد علم  لي�صت  وتجارة،  بحر  اأهل  لكنهم  با�صتقاللهم  متم�صكون  وادعون، 
ول فقه ول اأدب اإل �صذرات هنا وهناك. يقول الر�صيد: “كانت الكويت من 
ن�صاأتها اإلى قبل ع�صرين �صنة غارقة في بحر الجمود، ومنغم�صة في حماأة 
التاأخر، ول اأثر للحركة العلمية والفكرية فيها، وكان ال�صائع بين اأهلها اإذ 

)))) عبد اهلل بن خالد الحاتم ، م�سدر �سابق، �ض )).
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ذاك مبادئ الفقه والعربية والخط المتو�صط والح�صاب الب�صيط”)6)).

ن�صير اإلى اأن ال�صيخ الر�صيد توفي في 6))) هـ -8)9)م.

اإل  هنا،  الظاهرة  ال�صالحي  ال�صيخ  حما�صة  عن  النظر  وب�صرف 
اأنه محق ب�سكل ما، فالكويت لم تعرف الزدهار الفكري والن�ساط الديني 
التغيير والإ�صالح عليها، وقدوم علماء دين ومفكرين  اإل بعد هبوب رياح 
وقادة ا�صتقالل اإليها اأمثال ال�صيخ ر�صيد ر�صا والإ�صالحي التون�صي ال�صيخ 
عبد العزيز الثعالبي، وحافظ وهبة ومحمد الأمين ال�صنقيطي. فكيف كان 

الحال قبل ذلك؟ وكيف �صار بعد ذلك؟

الحق اأننا ل ن�صتطيع ر�صم �صورة وا�صحة لم�صار وم�صيرة الإ�صالم 
جيل  لأن  ومحا�صنه،  ممثليه  عبر  مالحقته  بعد  اإل  الكويت،  في  التقليدي 
بين  الو�صطى  الحلقة  هو  الر�صيد  العزيز  وعبد  عي�صى  بن  يو�صف  ال�صيخ 

الكويت القديمة والكويت الحديثة على الم�صتوى الديني والفكري.

ماهو مذهب الكويت؟

مذهب  هو  الحكام  مذهب  اعتبرنا  اإذا  لكن  �صعب.  �صوؤال  هذا 
البلد فاإن الكويت مالكية المذهب، لكن هذا غير دقيق فهناك وجود كبير 

للمذهبين الحنبلي وال�صافعي. بل وحتى لمذهب اأهل الحديث. 

)6)) عبد العزيز الر�صيد، مرجع �صابق، �س )8.



المسبار 232

من اإلسالم التقليدي إلى اإلسالم السياسي في الكويت

يقول عبد العزيز الر�صيد: “في قرى الكويت ماينيف على ثمانين 
األف ن�صمة يدينون بالدين الإ�صالمي، ماعدا نفرًا قلياًل من اليهود يبلغون 
نحو مائة وخم�صين، واأقل منهم بكثير من الم�صيحيين. والم�صلمون فرقتان: 
من  وجلهم  الحنابلة  ومنهم  لالأولى،  ال�صاحقة  والأغلبية  وال�صيعة،  ال�صنة 
المهاجرين من نجد. وال�صافعية كثيرهم من الأعاجم ال�صنيين)العو�صية)، 
البيوتات  وبع�ض  ال�سباح(،  اآل  )يق�سد  البلد  حكام  ومنهم  والمالكية 

المعروفة والبادية المتح�صرة، واأما الأحناف فيعدون على الأ�صابع”)7)).

الإ�صكالت،  من  كثير  على  يجيب  اأنه  اإل  وجازته  على  الن�س  هذا 
فلو اأننا اعتبرنا اأن مذهب البلد هو مذهب الحاكم لكانت الكويت مالكيَة 
اأبرز واأهم  اأن كثيرًا من  اآل ال�سباح، ولكن الواقع ي�سهد  المذهب باعتبار 
اأحمد  ال�صيخ  مثل  ال�صافعية،  من  كانوا  القرون  مّر  على  الكويت  علماء 
الحنابلة،  من  اأو  الكويتي،  الق�ساء  بيت  العد�ساني  اآل  بع�ض  اأو  الفار�سي، 
مثل �سيخ الكويت وعالمتها الحنبلي عبدهلل بن خلف الدحيان، وقد تولى 
اأو  خلف،  ابن  �صيخ  وهو  فار�س  بن  محمد  ال�صيخ  اأو  واحدة،  �صنة  الق�صاء 
اأميرها  الكويت في عهد  تولى ق�صاء  الذي  الحنبلي  �صارخ  بن  ال�صيخ علي 
اأومن  العد�ساني،  اآل  اأحد ق�ساة  اإثر خالف مع  الثاني عبد اهلل بن �سباح 
اأن  اعتبرنا  واإن  العزيز حمادة،  ال�صهير عبد  الكويت  قا�صي  مثل  المالكية 
مذهب الكويت هو مذهب ق�صاتها فهذا اأي�صًا غير �صحيح ول دقيق ب�صبب 

تولي الق�صاء في الكويت من قبل حنابلة ومالكية.

على اأية حال، ن�صتطيع  القول، ب�صكل عام، اإن المذهب الر�صمي في 

)7)) عبد العزيز الر�صيد، م�صدر �صابق، �س )6-)6.
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ابَن عالمة  �صاألت  اإنني  مغلق، حتى  ب�صكل  لي�س  لكن  المالكي،  هو  الكويت 
الكويت وقا�صي ق�صاتها ال�صيخ يو�صف بن عي�صى، وهو الأ�صتاذ في جامعة 
الكويت، الدكتور �صمالن بن يو�صف بن عي�صىى عن مذهب والده الفقهي، 
فقال لي: اإن والده كان بين ال�صافعية والمالكية، ولكنه لم يكن يقيد نف�صه 

بهما)8)). 

المتداولة  الكتب  نوعية  تحدده  الكويت  مذهب  اأن  اعتبرنا  واإذا 
والمن�صورة بين اأيدي النا�س؛ واأول ما ن�صخ وطبع منها، فاإن ال�صيخ عثمان بن 
�صري القناعي كان اأول نا�صخ كويتي، قام بن�صخ كتاب “التي�صير على مذهب 
المام ال�صافعي نظم العمريطي”، ويعود تاريخ هذا الخط اإلى �صنة ))))هـ 
- 799)م، والكتاب الذي يليه هو “المنهاج في فقه الإمام ال�صافعي” لل�صيخ  
محي الدين النووي، وقد قام بن�صخ هذا الكتاب ال�صيخ اإ�صحاق بن اإبراهيم 

بن عبد اهلل، وكان الفراغ منه �سنة 60)) هـ - ))8))9)). 

نجد  موؤرخ  �سديق   - الدحيان  الخلف  اهلل  عبد  ال�سيخ  اإن  بل 
الكتب  بجمع  مولعًا  كان  الدرر-  عقد  �صاحب  عي�صى  بن  اإبراهيم  ال�صهير 
بذل  واأعالمها”  الكويت  علماء  “معجم  �صاحب  وح�صب  والمخطوطات، 
هو  نجد  بالد  في  الكتب  في جمع هذه  وكيله  وكان  �صبيل ذلك،  في  المال 
التراث  من  كثيرة  كتبًا  ذلك  جراء  من  وجمع  عي�صى،  بن  اإبراهيم  ال�صيخ 
الحنبلي والوهابي النادرة، وقد حدثني الباحث ال�صعودي المتخ�ص�س في 
في  المكتبة  هذه  من  جانب  على  اطلع  اأنه  ع�صاكر  بن  را�صد  المجال  هذا 

)8)) حديث مع الدكتور �صمالن العي�صى، بتاريخ 7/ 6/ 0)0).
)9)) عبد اهلل الحاتم، م�سدر �سابق، �ض 60. وفي ال�صفحة �صور �صوئية من �صكل المخطوطتين.
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خزائن وزارة الأوقاف الكويتية)0)).

والمالكي  ال�صافعي  الثالثة:  المذاهب  من  الدين،  علماء  كان 
تطور  بعد  ولكن  الكويت،  في  للعامة  والوعظ   للفتوى  يت�صدون  والحنبلي، 
وتعقد الإدارة في الكويت تحددت الم�صالة قلياًل، دون اأن ت�صل الأمور الى 
اإنما كانت محاولت خجولة.  را�صخة،  “تقاليد” مذهبية ومدار�س  اإر�صاء 
فقد  و�صع قا�صي الكويت عبد العزيز حمادة �صنة ))9) اأ�ص�س ونواة المعهد 
الديني، وكان هذا المعهد يفتح اأبوابه لمن يحب اأن يتفقه في الدين، من 
بعد �صالة الع�صر حتى �صالة المغرب، وكان مكونًا من اأربع غرف اإحداهن 
خا�صة)،  بغرفة  الحديث  اأهل  تيار  تمييز  هنا  )ولحظ  الحديث  لطالب 
نف�صه،  العزيز حمادة  المالكي عبد  ال�صيخ  القا�صي  الغرفة هو  و�صيخ هذه 
والغرفة الثانية للفقه المالكي، و�صيخهم هو ال�صيخ عيد بن بداح المطيري، 
وغرفة ثالثة للفقه ال�صافعي، و�صيخهم هو محمد بن محمد �صالح التركيت، 
والرابعة للفقه الحنبلي و�سيخهم هو ال�سيخ عبد اهلل النوري. غير اأن هذا 
المذهبي في  التقليدي  الإ�صالم  ت�صييد  اأثٌر ملمو�ٌس في  له  المعهد لم يكن 

الكويت.

الميراث العدساني

اأ�صرة العدا�صنة ق�صاء الكويت زهاء مائة وخم�صين عامًا،  توارثت 
الأح�صاء  العد�صاني من  الرحمن  بن عبد  الأكبر محمد  منذ قدوم جدهم 
اإلى الكويت، وكان قا�سيها في ذلك الوقت رجل من اآل عبد الجليل، وهي 

)0)) حديث للباحث مع را�صد الع�صاكر، في تاريخ  ) يونيو0)0)
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اأ�صرة من �صافعية الب�صرة والزبير. تزوج العد�صاني ابنة ال�صيخ ابن عبد 
الجليل، وبعد مدة تنازل له عن الق�صاء وكان ذلك �صنة 70)) هـ - 7)7)م 
تقريبا، وتتابعت اأ�صرة العد�صاني على هذا المن�صب خال انقطاعات قليلة 
مثلما ح�صل �صنة ))))هـ -))8)م، حينما اعتزل ال�صيخ محمد بن محمد 
العد�صاني الق�صاء، ب�صبب خالف بينه وبين ال�صيخ الحنبلي علي بن �صارخ 
على اإثبات كيفية روؤية هالل رم�صان، لكنه عاد للق�صاء مجددًا، حتى كان 
اآخر رجل من العدا�سنة يلي الق�ساء هو عبد العزيز العد�ساني، الذي توفى 
في رم�صان �صنة 8))) هـ-0)9)م. يقول الموؤرخ الكويتي عبد اهلل الحاتم: 
“الق�ساء ظل في اآل العد�ساني اأكثر من مائة وخم�سين �سنة، يتوراثونه اأبا 

عن جد، الأمر الذي لنظير له في تاريخ الق�صاء”)))).

ن  يكوِّ ح�صنًا  العد�صاني  بيت  من  تجعل  لم  الهائلة  المدة  هذه  كن 
من حوله جامعة فقه تقليدي، وربما يعود ال�صبب في ذلك اإلى ب�صاطة حياة 
حياة  في  ان�صغالهم  ب�صبب  كثيرًا  البلد  في  يلبثوا   لم  اأنهم  اأو  الكويتيين، 
البحر، وقد كانت فترة الرحالت والغو�س وبيع المحا�صيل البحرية ت�صتغرق 
واأمور  الديني  التعليم  يحتاجون من  يكونوا  فلم  وعليه  ال�صنة،  ثلثي  حوالى 

الق�صاء اإل الحد الأدنى)))).

وربما اأي�صًا ب�صبب اأن المن�صب تحول اإلى وظيفة متوارثة ووجاهة 
علميًا  تاأهياًل  موؤهاًل  ال�صخ�س  يكن  لم  لو  حتى  العد�صاني،  اأ�صرة  داخل 
عي�صى  بن  يو�صف  ال�صيخ  ذلك  اإلى  اأ�صار  وقد  والده،  كان  كما  ونف�صيًا 

)))) عبد اهلل بن خالد الحاتم.مرجع �سابق، �ض 06).
)))) من حديث للباحث  مع الموؤرخ الكويتي يعقوب الإبراهيم.
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فلما  ق�صاته،  و�صير  الكويتي  الق�صاء  تاريخ  عن  يتحدث  وهو  القناعي، 
ا�صتعر�س جانبًا من �صيرة ق�صاة العد�صاني، قال متحدثًا عن �صخ�صين من 
ق�صاة العد�صاني:“ت�صديا للق�صاء  بالإرث ل بالعلم والأهلية، فلهذا �صارت 

الأحكام في زمنهما مهزلة واألعوبة، عاملهما اهلل بعفوه”)))). 

يمكن اإيجاز التاأثير العام على �صخ�صية العالم الديني في الكويت، 
العلمية  الرحلة  مثلث  ال�صيخ مبارك، في  اأواخر عهد  الإ�صالح  قبل ع�صر 
تلقب  الزبير  كانت  فقد  ال�صني.  فار�س  وبر  والأح�صاء  الزبير  الكويت:  في 
اإليها  رحل  وقد  فيها،  والعلمي  الفقهي  الن�ساط  ب�سبب  ال�سغير،  بال�سام 
موؤ�ص�س الوهابية ال�صيخ محمد بن عبد الوهاب طلبًا للعلم، وحافظت الزبير 
على اأهميتها هذه حتى تاأ�ص�صت فيها مدر�صة النجاة على يد ال�صيخ محمد 
ال�صيخ  اأ�ص�صها  التي  المباركية  المدر�صة  كانت  غرارها  وعلى  ال�صنقيطي، 

يو�صف بن عي�صى، مع رجالت الكويت، �صنة ))9).

واأما ال�صلع الثاني من المثلث، وهي مدينة الأح�صاء بعلمائها وتنوعها 
الكويت هو محمد بن عبد  لن�صاأة  التاأريخ  المذهبي، فاأول قا�ٍس ذكر عند 
الوهاب بن فيروز، كما ذكر الر�صيد في تاريخه، وهو من علماء الأح�صاء، 
ومنهم عبد العزيز اآل مبارك، اأحد اأ�ساتذة المباركية، وكان ال�سيخ مبارك 
ال�صباح يقدره، ومنهم ال�صيخ عبد العزيز العلجي. وقدر در�س في الأح�صاء 
كثيٌر من علماء الكويت مثل ال�سيخ عبد اهلل الخلف واأحمد الفار�سي وال�سيخ 

يو�صف بن عي�صى.

)))) يو�صف بن عي�صى القناعي، �صفحات من تاريخ الكويت، �س 0).
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كوهج  مثل  فهي  الثالث،  ال�صلع  وهي  ال�صنية،  فار�س  برِّ  مدن  واأما 
هذه  وقبل  والمنامة،  البحرين  الخليج  حوا�صر  ومثل  وغيرهما،  ولنجة 
راأ�س قطر، والحديث عنها  “الزبارة” في  بلدة  واأقدم منها  البلدات كلها 
قد يت�صعب بنا اإلى دروب تاريخية كثيرة. وبما اأننا اأتينا على �صيرة ال�صيخ 
اإ�صالحية  دينية  �صخ�صية  اأبرز  وهو  �صابقًا،  القناعي  عي�صى  بن  يو�صف 

و�صيا�صية وق�صائية وتربوية في الكويت، فال بد من التوقف قليال عندها.

يوسف بن عيسى.. قنطرة العبور

وهو  والجديدة،  القديمة  الكويت  بين  القنطرة  هو  يو�صف  ال�صيخ 
وبين  ال�صيا�صي،  الحركي  الإ�صالمي” اأي  “المثقف  بين  الو�صطى  الحلقة 
وحاولت  كثيرة،  اأدوار  اإليه  ن�صبت  وقد  والمحترف،  التقليدي  الدين  رجل 
اأغلب الحركات ال�صالمية، وعلى راأ�صها تيار ال�صلف وتيار الإخوان النت�صاب 
ال�صيخ يو�صف يومًا  ال�صرعية والتاريخية، بينما لم يكن  باأبوته  اإليه والفوز 
حزبيًا، وكان يكره التحزب والتع�صب، ويف�صل النتماء لالإ�صالم الح�صاري 

الكبير)))). 

الحاكم  القناعي في عهد  بن محمد  بن عي�صى  يو�صف  ال�صيخ  ولد 
اأبوه  كان  -879)م.  96))هـ  �سنة  �سباح  بن  اهلل  عبد  للكويت،  الخام�ض 
يعمل في البحر حيث كان يملك �صفينة، اإل اأن هذه ال�صفينة غرقت 09))هـ 
اأخوه  معها  وغرق  التمر،  من  مٍنّ  اآلف  اأربعة  تحمل  وكانت  -)89)م، 

)))) من حديث مع اأ. �صمالن بن يو�صف بن عي�صى.
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محمد، ف�صق عليه الحال وا�صتغل وهو �صبي في دفاتر التجار والح�صابات، 
اأحد اقاربه في  اأثناء وجوده في حفلة عر�س  اأ�صابته ر�صا�صة طائ�صة،  ثم 
الب�صرة، اأثرت على �صاقه فترة من حياته، وبعهدها بقليل توفى اأبوه وهو 
�صبي. كل هذه الأمور ولدت عنده عزمًا، واتجه اإلى العلم، وقراأ على �صيخ 
اآل العد�ساني عبد اهلل بن خالد في النحو، ثم على عالمة الحنابلة و�سيخ 
الأ�سئلة، حتى  كثرة  في  عليه  و�سق  بن خلف،  اهلل  عبد  فيها  الحديث  اأهل 
ال�سيخ  لكن  فاعتزل حلقته،  الخلف  ال�سيخ عبد اهلل  يغ�سب منه  اأن  خ�سي 

لطفه فرده.

))))هـ - )90)م رحل اإلى الأح�صاء لطلب العلم، وكان معه اأحمد 
تو�سية من  كتاب  ومعهم  المطوع  اآل  واآخر من  العد�ساني  ال�سيخ خالد  بن 
ال�سيخ عبد اهلل العد�ساني، اإلى �سيخ ال�سافعية والأح�ساء عبد اهلل بن عبد 
القادر، وقراأ هناك في الفقه والنحو حتى اأجاد. ورحل اإلى الب�صرة ))))هـ 
-906)م ثم مكة من العام نف�صه، واأخذ في مكة عن مجموعة من علماء 

الحرم المكي من �صتى المذاهب، لمدة �صنتين.

اإلى  بعدها تفرغ للقراءة والطالع الحر، ونجد حبه لهذه القراءة 
اأجزاء  عدة  وهي  ال�صهير“الملتقطات”،  كتابه  في  عمره  من  متاأخر  وقت 
مختاراته  �صمنها  �صفحة،  الـ700  ناهز  �صخم  مجلد  في  لحقا  اأ�صدرها 
جميلة  تعليقات  وفيها  ال�صحف،  وحتى  بل  الكتب،  بطون  من  وتعليقاته 

ومميزة لل�صيخ.

�صيف  الكويتي  الموؤرخ  عنه  ينقل  ما  ح�صب  مطالعاته،  عن  يقول 
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“كان  الكويت:  علماء  معجم  �صاحب  للرومي  طبقًا  ال�صمالن))))  مرزوق 
اإنارة  في  اأثر  اأكبر  الغراء  المنار  ومجلة  القيم  وابن  تيمية  ابن  لموؤلفات 
الى  �سببه  فيرجع  الع�سرية  الآراء  في  اعتدالي  اأما  اأمامي)...(.  ال�سبيل 
تاأثره  اإلى  اأي�صًا  واأ�صار  المتنوعة”.  والموؤلفات  والمقتطف،  الهالل  مجلة 
والإ�صالح  ال�صورى  اإلى  ودعوتهما  عبده،  ومحمد  الأفغاني  الدين  بجمال 

الديني وال�صيا�صي ومحاربة التقليد وال�صتبداد.

ولما عاد ال�صيخ من مكة �صنة )))) هـ -908)م ن�صط في الدعوة 
لإ�صالح التعليم،  وحاول اإ�صالح تعليم الكتاتيب على نطاق �صّيٍق، ثم �صار 
له دوره الم�صهود في اإن�صاء المدر�صة المباركية �صنة 8))) هـ -))9)م، وقد 
كانت المدر�صة في بدايتها  تم�صي على نهج الكتاتيب اإل انها اأكبر حجمًا، 
ولذلك لم يعار�صها في البداية اأحد من رموز الإ�صالم التقليدي المذهبي 
في الكويت مثل ال�صيخ اأحمد الفار�صي، وال�صيخ عبد العزيز العلجي، ولكن 
اأن�صاأ  ثم  عار�صاها)6)).  الحديث  الأ�صلوب  من  ب�صيء  الأخذ  في  بداأت  لما 
المدر�صة الأحمدية 9)))هـ -))9)م بدعم اأعيان الكويت، بعدما عجز عن 
مبارك  ال�صيخ  عزله  وبعدما  البع�س،  معار�صات  ب�صبب  المباركية  اإ�صالح 

عنها.

لل�صيخ اأدوار تاأ�صي�صية وكبرى في مجل�س ال�صورى �صنة ))9)م، اأيام 
الحاكم اأحمد الجابر ال�صباح، واأي�صا دوره في المجل�س البلدي، ثم توليه 
الق�ساء بعد وفاة ال�سيخ عبد اهلل الخلف الدحيان بطلب من ال�سيخ اأحمد 

)))) مجلة مراآة الأمة، العدد ال�سادر ))/7/ )97).
)6)) الرومي. م�صدر �صابق، �س66).
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الجابر ال�صباح، واعتذر ال�صيخ لكن الحاكم اأ�صر، وب�صبب اإ�صرار الحاكم 
“قا�صي  اأو  الق�ساء،  وكيل  ي�سمى  وكان  موؤقتا  ذلك  يكون  اأن  ب�سرط  َقِبل 
الق�صاة”، فحكمه هو الحكم النهائي، لكنه بعد �صنة ون�صف طلب الإعفاء 
هـ   ((9( عي�صى  بن  يو�صف  ال�صيخ  توفى  الق�صاء.  من  وخرج  الحاكم  من 

-)97)م عن عمر يناهز القرن، عن 96 �صنة.

بن  يو�صف  ال�صيخ  موقف  كان  كيف  هو  ال�صيرة  هذه  من  يهمنا  ما 
عي�صى من اأول حركة اإ�صالم �صيا�صي  في الكويت، وهم الإخوان الم�صلمون 
وجمعية الإر�صاد التي ن�صاأت على يد قريبه عبد العزيز العلي المطوع، ثم 
ال�صهير  الإخواني  يد  ال�صتينات على  اأوائل  تاأ�ص�صت  التي  الإ�صالح،  جمعية 

عبد اهلل العلي المطوع، �سقيق عبد العزيز.

لم اأطلع على معلومات تفيد بموقف ال�صيخ من ن�صاأة الإ�صالم ال�صيا�صي 
في الكويت، اإل ن�صًا غريبًا وجدته في كتابه ال�صخم “الملتقطات”، حيث 
هذه  لنقراأ  لالإخوان.  ناقدًا  موقفا  الق�سيمي  اهلل  عبد  المفكر  عن  ينقل 
“رد الق�صيمي على ر�صالة  بـ  التي عنونها  ال�صيخ يو�صف  الفقرة من كالم 
الإخوان الم�صلمين”: اإن خال�صة ر�صالة الإخوان الم�صلمين هي “اأن طريق  
المجد الإ�صالمي المن�صود ينح�صر في الرجوع اإلى الأخالق الدينية الأولى، 
الفرو�س  اإقامة �صائر  الزكاة وفي  اأداء  ال�صرعية، وفي  الحدود  تنفيذ  وفي 

اليومية وال�سهرية، ثم الإيمان باهلل وبالجهاد في �سبيله”. 

الأخالق  اأن  يعلمون  هوؤلء   “ياليت  بقوله:  الق�صيمي  عليهم  ويرد 
هو  الف�صائل،  من  به  ويب�صرون  اإليه،  مايدعون  ومثل  المح�صة،  الدينية 



241المسبار

مشاري الذايدي

اإلى المجد القومي المطلوب  اإلى دخول ملكوت اهلل، ولكن ال�سبيل  �سبيلنا 
ينح�صر في الأخالق ال�صناعية والتجارية والقت�صادية والمادية والعلمية. 
ثم �صرب مثال باأمريكا فهي اأقوى منا، وهي لم تتفوق علينا ب�صبب اإيمانها 
التفوق  هذا  نالت  واإنما  والروحية،  الدينية  اأخالقها  ب�سبب  ول  باهلل، 
 - انتهى.“واأقول:  والعلمية.  والمادية  والقت�صادية  ال�صناعية  باأخالقها 
ومازال الن�ض لل�سيخ يو�سف-  اأمرنا اهلل بقوله )واأعدوا لهم ما�ستطعتم من 
قوة) ول�صك اأن لكل زمان حاًل يالب�صه، وتتبدل الأحوال بح�صبه، فالقوة في 
زماننا هذا بالعلم في الأ�صاطيل والدبابات والطائرات، وبالأ�صلحة الجديدة 
اأوقات  في  حدثت  القوة  فهذه  الذرية،  وبالقنابل  المهلكة  وبالمفرقعات 
متفرقة، والم�صلمون يعلمون وي�صاهدون ذلك، ودولتهم المعتمد عليها وهي 
وتحذو حذوها  الحية  الأمم  وتجاري  وت�صتعد  تتحرك  فلم  التركية،  الدولة 
الإ�صالمية  الأمم  انحطت  لقد  العربية.  والإمارات  الإ�صالمية  الدول  بقية 
اأقطار  جميع  في  الذلة  عليهم  �صربت  الذين  الأمم  اأخ�س  بها  طمع  حتى 
الأر�س، وطمعوا في الممالك الإ�صالمية، وهي في يد اأهلها، والم�صلمون اإلى 
الآن لم ينتبهوا من �سباتهم بل هم في غفلة عما يحييهم، وهلل در الر�سافي 

حيث يقول: اأما واهلل لو كنا قرودًا/ لما ر�سيت بحالتنا القرود”)7)).  

اإن هذا الن�س المهم، لل�صيخ يو�صف بن عي�صى، ربما لخ�س موقفه 
من جوهر دعوة الإخوان الم�صلمين، اأول ان�صقاق �صيا�صي فكري، فهو ورغم 
�صيا�صي  اإ�صالح  اإلى  وداعيًا  ر�صا،  ر�صيد  بدعوة  متاأثرًا  اإ�صالحيًا  كونه 
الت�صيي�س الحاد لالإ�صالم لدى جماعة  اأنه ا�صت�صعر الخطر في  اإل  وديني، 

في  الر�صالة  مطابع  نا�صر.  غير  من  وطرائف،  واأدب  وفقه  حكم  الملتقطات  القناعي،  عي�صى  بن  )7)) يو�صف 
الكويت. الطبعة الثانية 998) �س )))-))).
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الإخوان، ثم اإنه ا�صت�صعر اأي�صا خطاأً جوهريًا في ت�صخي�س الإخوان لطبيعة 
الأزمة التي تمر بها الأمة، هي في نظره اأزمة علم ومدنية وتقنية وتطور، 
وهي في نظر الإخوان اأزمة هوية ومحافظة عليها، ولذلك ربما كان حذر 
ال�صيخ نابعًا من تطور دعوة الخوان اإلى مزيد من الت�صدد والنغالق، وقد 

نقل ن�س الق�صيمي موؤيدًا له في اأكثر من مو�صع في كتابه.

الم�صلمين،  الإخوان  بحجج  واعيًا  كان  ال�صيخ  اأن  يوؤكد  ومما 
ا�صتح�صاره  للدولة العثمانية، فهي لديه �صبب الأزمة، ولي�صت م�صدر الحل 

كما توهم الإخوان.

عالقته  طبيعة  عي�صى   بن  يو�صف  عند  النقدي  التوجه  هذا  يوؤيد 
وهما  منهما،  الأخير  خ�سو�سًا  المطوع،  اهلل  وعبد  العزيز  عبد  بالأخوين 
رمزا الإخوان الم�صلمين، يذكر الدكتور �صمالن، اأن والده كان بمثابة الأب 
لأبناء المطوع، فعالوة على �صلة القرابة ال�صديدة، حيث كان اأبناء المطوع 
يدعونه بـ“الخال”، اإل اأنه كان كبير علماء الدين في وقته، ورمز الكويت 
اأن عبد اهلل العلي المطوع  الفكري والإ�صالحي. يقول د. �صمالن:“ اأذكر 
نقاء  اإلى  والعودة  والحرام  الحالل  وق�صة  الإخوان،  لدعوة  متحم�صًا  كان 
الإ�صالم والثورة على الأو�صاع، وكان اأبي يحاول اأن يبين له حقائق الأمور، 
يتابع �صمالن:  اأرى”،  واأنا  المنزل  اأبي  فطرده من  وذات مرة غ�صب منه 
“والدي ال�صيخ يو�صف كان مع الإ�صالح الإ�صالمي والح�صاري ب�صكل كبير، 
ولم يكن يحب هذه الأحزاب والحركات، ويحذر من التع�صب، ولذلك فكل 
يو�صف بن عي�صى  ال�صيخ  اأبوة  الحركية  التيارات ال�صالمية  من يدعي من 
اإنه كان  اأبي رجال منفتحًا، حتى  لقد كان  التاريخ،  اأمين مع  له، فهو غير 
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اأخواتي في التعليم  اأوائل ال�صيوخ الذين �صجعوا تعليم البنات، واأدخل  من 
النظامي”)8)). 

ال�صيخ  عالقة  من  مرحلتان  المراقب  ي�صتوقف  اأن  يجب  هنا  لكن 
مرحلة  بين  الجديد،  الإ�صالمي  بالنهو�س  اأو  الم�صلمين  بالإخوان  يو�صف 
جمعية الإر�صاد التي تاأ�ص�صت في ))9)، وكان عبد العزيز العلي المطوع هو 
اأول مراقب لها، وبين جمعية الإ�صالح  التي تاأ�ص�صت في )96)، ويبدو  اأن 

ال�صيخ لم يكن له عالقة عميقة بها كما كان مع �صالفتها جمعية الإر�صاد.

– القاهرة” اأنه  الكويت  “اأيام  كتابه  ال�صربا�صي في  اأحمد  يذكر 
تم انتخاب عبد العزيز العلي المطوع موؤ�ص�س ‘جماعة الإخوان الم�صلمين’ 
حين  في  الإ�صالمي’،  الإر�صاد  ‘جمعية  لـ  عام  مراقب  كاأول  الكويت  في 
تولى رئا�صة الجمعية ال�صيخ يو�صف بن عي�صى القناعي الذي ينتمي عائليًا 

للموؤ�ص�س.

حيث  المعلنة  الجمعية  اأهداف  عند  التوقف  النظر  وي�صتدعي 
ن�صر  في  تتمثل  الإ�صالمي’  الإر�صاد  ‘لجمعية  المعلنة  كانت:“الأهداف 
الثقافة الإ�صالمية وبعث روح التدين وعر�س الإ�صالم على اأنه عقيدة ونظام 
قانون  وين�س  والجتماعية.  القت�صادية  الم�صاكل  لمعالجة  �صالح  عالمي 
اأنها جمعية  اأ�صا�س  الجمعية على عدم التدخل في ال�صوؤون ال�صيا�صية على 

دينية.)9)) 

)8)) حديث للباحث مع �صمالن بن يو�صف العي�صى 7 يونيو 0)0).
)9)) د. فالح المدير�س.م�صدر �صابق.
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نحن هنا اأمام حالتين من نماذج العالقة بين ال�صيخ “الإ�صالحي” 
في  انجذب  يبدو  كما  فهو  الم�صلمين،  الإخوان  بحركة  عي�صى  بن  يو�صف 
البداية لمحتواها الإ�صالحي والتجديدي، ثم غير موقفه اأو �صار اأكثر حذرًا 
بعد اأن اأ�صحبت حركة الإخوان الم�صلمين في م�صر لعبًا �صيا�صيًا بامتياز. 
�صبيها  ال�صنين  من  عقد  بعد  الإ�صالح  جمعية  من  موقفه  يكن  لم  ولذلك 
جمعية  موؤ�ص�س  تجاه  الجاف  موقفه  والدليل  الإر�صاد،  جمعية  من  بموقفه 

الإ�سالح عبد اهلل العلي المطوع.

لماذا  تركت الكويت سكونها الديني؟

لقد مرت الحالة الدينية في الكويت بعدة اأطوار وتاأثرت بم�صارب 
�صتى من الأح�صاء اإلى الزبير اإلى نجد اإلى �صاحل فار�س العربي اإلى العراق 
وال�صام، وغني عن القول اإننا نتحدث هنا عن الم�صهد الديني ال�صني، الذي 
هو الم�صهد الغالب، ول ن�صتطيع اأن ن�صع ميزة خا�صة للكويت اأكبر مما هو 
عليه الحال في الزبير اأو الإح�صاء، اأو بلدة  الزبارة في راأ�س قطر قديما. 
التي  والتحولت  والإ�صالحات  التغييرات  مهب  في  اأ�صبح  البلد  هذا  لكن 
األمت بال�صرق الأو�صط في الذبالة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية ون�صاأة 
الإ�صالح  بهم  م�صبوبين  لأ�صخا�س  مق�صدًا  واأ�صبح  التحررية،  الحركات 

والتغيير بل “والتمرد” على الأو�صاع والقوى المهيمنة.)0)) 

مقتل  بعد  الحكم  تولى  الذي  ال�صباح  مبارك  ال�صيخ  عهد  وفي 

)0)) حافظ وهبة، اأحد اأعالم الإ�صالح الديني وال�صيا�صي في الكويت، وهو م�صري الن�صاأة، قال عن نف�صه:« لقد 
كنت ثائرا بفطرتي على الجمود كما كنت ثائرا على الحتالل البريطاني«. حافظ وهبة :خم�صون عاما في جزيرة 

العرب. �س9..دار الآفاق العربية. الطبعة الولى )00).
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اأخويه في مايو 896)، اأ�صبحت الكويت مع ا�صتفحال �صراع القوى الكبرى 
والدولة  واألمانيا  ورو�صيا  بريطانيا  بين  عالمي  تجاذب  بوؤرة  المنطقة  في 

العثمانية. 

الخليفة العثماني كان يعتبر الكويت مع البحرين والقطيف، الق�صرة 
الواقية للمدينتين المقد�صتين في الحجاز، ولذلك لما ظهرت �صفن حربية 
فرن�صية مبحرة قريبًا من مياه الكويت، غ�صب واأمر وزير خارجيته اأن ياأمر 
�صفيره في باري�س بفتح المو�صوع مع الفرن�صيين وبحث هذه التحركات.)))) 

والمحمرة وطرفا  الب�صرة  التي ت�صم  الخليج  كانت منطقة �صمال 
الألمان مع  الغربية، منطقة �صراع ونفوذ بين تحالف  الخليج  من �صواحل 
العثمانيين، �صد بريطانيا العظمى، وكان على الخط اأي�صا رو�صيا وفرن�صا، 
التي كانت  اأو�صح في معركة مد �صكة الحديد  وتجلى هذا ال�صراع ب�صكل 
ال�صمالي  الخليج  منطقة  في  ون�صاأ  الأهم،  الرابطة  حلقتها  هي   الكويت 
ماعرف  بـ:“ معركة ال�صكك الحديدية في الخليج.))))و�صارت الكويت في 
مرحلة مبارك رمانة الميزان لأنها تتميز:” بموقع ا�صتراتيجي هام بالقرب 
من من وادي الرافدين، مع الرتباط باإمارة عبدالعزيز بن �سعود الجديدة 
في و�صط الجزيرة العربية، كما اأنها تمتلك ميناء رائعًا، وكانت نقطة التقاء 
لمحاور الخطوط التي تتناف�ض عليها الدول ال�ستعمارية، فالمحور الألماني 
من  الرو�صي  يمتد   بينما  ال�صرقي  الجنوب  اإلى  الغربي  ال�صمال   من  يمتد 
ال�صمال اإلى الجنوب، اأما المحور البريطاني فيتجه من اإنجلترا اإلى الهند، 
)))) وثيقة عثمانية موؤرخة 8 يناير )90). الوثيقة  بتفا�صيلها في كتاب: عالقة نجد بالقوى المحيطة )90)- 

))9). د.منيرة عبد اهلل العرينان، دار ذات ال�سال�سل. الطبعة الولى 990). �س )0).
)))) م�صدر �صابق.�س )))
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الهندي  المحيط  عبر  الغربي  ال�صمال  اإلى  ال�صرقي  الجنوب  من  وينطلق 
وخليج عمان. كل هذه المحاور تلتقي عند نقطة واحدة هي الكويت.))))

اإذن لم يكن الم�صهد في الكويت مثيرا لالنتباه، فظل مالزما لحال 
ال�صكون والدعة، حتى اأتٍت المرحلة “التحولية” التي اأ�صابت الكويت برع�صة 
التغيير، وب�سبب �سكون الحال قبل ذلك، ووجود مرايا باهتة للن�ساط الديني 
العلمي التقليدي تعك�س ماكان يجري في حوا�صر العلم بجزيرة العرب اأو 
تخومها مثل الزبير والأح�صاء، اأوتعك�س �صخب الدعوة ال�صلفية الوهابية في 
الكويت  بل كانت  ثوريين مثل حنابلة نجد،  الكويت  ولم يكن حنابلة  نجد. 
مالذًا لحنابلة الأح�ساء ونجد المختلفين مع الوهابية مثل علماء اآل فيروز 

الحنابلة في الأح�ساء اأو علماء نجد الآخرين.

الكويت  اأ�صاب  الذي  التجاذب  وب�صبب   مبارك،  ال�صيخ  عهد  في 
ورحلة بع�س اأبنائها ت�صرب وعي جديد، اأ�صاب فيما اأ�صاب �صكون الإ�صالم 
التقليدي، وقبل اأن ي�صفر وجه الإ�صالم ال�صيا�صي والحركات الم�صي�صة ب�صكل 
الجديد،  وب�صمات  الما�صي  بين مالمح  تجمع  وجوه  كانت هناك  �صريح، 

كان من اأ�صهرها، ال�صيخ يو�صف بن عي�صى وال�صيخ عبد العزيز الر�صيد.

نقف عند هذه التخوم من مراحل وت�صكالت الإ�صالم التقليدي في 
ال�صيا�صي  الإ�صالم  بروز  بعد  كثيرة  مياه  ال�صاقية  في  الكويت، حيث جرت 
�صيوخ  اأو  التقليد  ل�صيوخ  لعالقة  مياه  وهي   ،67 حزيران  هزيمة  عقب 

الإ�صالح في الكويت بها.

)))) م�صدر �صابق.�س)))
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يوسف الديني

ال�ضياق  عن  احلديث  اإىل  الورقة  هذه  تهدف 
يف  االإ�ضالمي  التنوير  دع��وات  فيه  ظهرت  ال��ذي  التاريخي 

امل�ضهد الفكري يف ال�ضعودية، وما تبع ذلك من �ضجال عري�ض 

بني اأن�ضاره ومعار�ضيه حول املفهوم وجتلياته و�ضرعيته.

) كاتب وباحث في الفكر الإ�صالمي (
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أزمة مصطلح 

لم ُيطرح مفهوم )التنوير) في ال�صياق ال�صعودي، ب�صكل اإيجابي، اإل 
في نهاية عقد الت�صعينات، من القرن الما�صي، عبر مجموعة من ال�صباب 
المتحّولين عن الخطاب الإ�صالمي على اختالف تنويعاته وفروعه، ويمكن 
الغربي  التنوير  اإن هذا المفهوم كان �صائعًا في الحديث عن ع�صر  القول 
خ عادة بالقرن الثامن ع�صر الذي ن�صاأت فيه حركة ثقافية تاريخية  الذي يوؤرَّ
ُو�ِصمت بالتنوير، وقامت بالدفاع عن العقالنية ومبادئها كو�صائل لتاأ�صي�س 
النظام ال�صرعي لالأخالق والمعرفة، بدياًل عن الفل�صفة الدينية التي كانت 

تطرحها الكني�صة.

ودقيق  وا�صح  ب�صكل  ي�صار  اأن  يمكن  ل  الفكرية  الحركات  كعادة 
اإلى نقطة البداية، وهكذا الحال فيما يخ�س م�صاألة التاأريخ لبداية ع�صر 
من  كانت  التنوير  ع�صر  بداية  اأن  يرون  الباحثين  اأغلب  اأن  اإل  التنوير، 

منت�صف القرن ال�صابع ع�صر والقرن الثامن ع�صر.

دًا لخطاب التنوير  وهذا ل ينفي اأن القرن ال�صاد�س ع�صر كان ممهِّ
بما حملته فل�صفة ديكارت في كتابه »اأ�صول الخطاب« الذي ن�صر في 7)6)، 
عام  مرة  اأول  ظهر  والذي  الريا�صيات«  »مبادئ  نيوتن  كتاب  ذيوع  مع  اأو 

.(687

�صكلت هذه الحركة اأ�صا�صًا واإطارًا للثورة الفرن�صية، ومن ثم للثورة 
بروز  اإلى  مّهدت  كما  الالتينية،  اأمريكا  في  التحّرر  وحركات  الأمريكية 
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الراأ�صمالية ومن ثم ظهور ال�صتراكية. وكان من اأبرز فال�صفة ومفكري هذه 
المرحلة فولتير وجان جاك رو�صو وديفيد هيوم وجميعهم قاموا بمهاجمة 

موؤ�ص�صات الكني�صة والدولة القائمة.

الفل�صفية  الأفكار  نجم  �صعود  اأي�صا  ع�صر  الثامن  القرن  �صهد 
كما  والحكومات  والعلوم  ال�صيا�صي  القت�صاد  على  وتطبيقها  التجريبية، 

كانت تطبق في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء.

العلمي،  المنهج  على  كبيرا  اعتمادًا  العقل  ع�صر  زعماء  اعتمد 
الحقبة  هذه  اأحدثت  ولقد  الدقيقة.  والمالحظة  التجريب  على  بت�صديده 
الفلك،  وعلم  الت�صريح،  علم  مثل:  مجالت،  في  عديدة  مهمة  تطورات 
بت�صنيف  العقل  وقام فال�صفة ع�صر  والفيزياء.  والريا�صيات،  والكيمياء، 
الفال�صفة  كان  كما  العلمية.  المعاهد  وبتاأ�صي�س  مو�صوعات،  في  المعرفة 
الإن�صانية.  الطبيعة  درا�صة  على  العلمي  المنهج  تطبيق  باإمكانية  يوؤمنون 
وال�صيا�صة؛  والفل�صفة،  والقانون،  التربية،  الموا�صيع في  بع�س  وا�صتك�صفوا 
اأ�صهم  وقد  والجهل.  والخرافات  الجتماعي،  والظلم  الطغيان،  وهاجموا 
اأواخر  في  والفرن�صية  الأمريكية  الثورتين  اندلع  في  اأفكارهم  من  الكثير 

القرن الثامن ع�صر الميالدي.

التنوير السعودي

بتلك  بعيد  اأو  يت�صل من قريب  ال�صعودي« ل  »التنوير  �صياق  اأن  اإل 
ال�صتئنا�س  �صبيل  على  اإل  الغربي  التنوير،  في  طرحها  تم  التي  الأفكار، 
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للم�صطلح  اجترار  مجرد  كان  ُطرح  كما  فالتنوير  الم�صتك�صفة،  والقراءة 
للخروج من احتكار وتكري�س م�صطلحات )�صرعية) اأكثر �صلة بالم�صمون 
التجديد  كم�صطلح  الإ�صالميون  التنويريون  يطرحه  كان  الذي  الفكري 
اأبعادًا �صرعية كانت م�صت�صاغة داخل الخطاب ال�صلفي بحكم  الذي يحمل 
اأن المجدد في الإ�صالم ي�صار اإليه باإيجابية �صديدة نظرًا لما يمثله من دور 
اإحيائي لما اندر�س من معالم الدين، كما اأن م�صطلح )الإ�صالح)، الذي 
تم ا�صتخدامه اأي�صًا قبل مرحلة التنوير الإ�صالمي في ال�صعودية قد ا�صُتهلك 
في المجال ال�صيا�صي واأ�صبح م�صطلحًا ملغومًا ي�صير اإلى خطاب المعار�صة 
عنها  يبحث  كان  التي  الفكرية  الحيوية  على  داًل  كونه  اأكثر من  المحظور 

الإ�صالميون التنويريون.

التنوير الإ�صالمي اإذًا، ا�صتخدم ب�صكل مده�س وخالب للخروج من 
ربقة ال�صلفية التقليدية والإ�صالحية ال�صيا�صية ذات البعد ال�صيا�صي؛ وكان 
هذا الم�صطلح غائبًا عن المحيط ال�صلفي والإ�صالمي، بل على العك�س من 
تاأريخي وبحثي من قبل كّتاب غير مح�صوبين  اإليه ب�صكل  ي�صار  ذلك، كان 
اأحد  لحقًا  اعتبر  الذي  البليهي  اإبراهيم  كالأ�صتاذ  الإ�صالمي  التيار  على 
مرجعيات التنوير في ال�صعودية،اأو الدكتور تركي الحمد الذي كان معروفًا 
للحركة  لدودًا  عدوًا  الروائية  تجربته  ت�صيره  اأن  قبل  �صيق  نطاق  على 

الإ�صالمية.

خارج ال�صياق المحلي، كان التنوير في كثير من الطروحات العربية 
م�صطلحًا تحري�صيًا �صد القوى المحافظة ذات الطابع الديني؛ فهو مرادف 
لإعمال العقل واإعطاء الأولوية له في النظر اإلى الأمور والحكم على الأ�صياء 



253المسبار

يوسف الديني

تتم الإ�صارة اإليه من قبل الكتاب العلمانيين والي�صاريين،على �صبيل العظة 
الفكرية، باعتباره طوق النجاة الذي نقل اأوروبا من الع�صور الو�صطى اإلى 
الحديثة، مما يجعله -في ت�صورهم وب�صكل تب�صيطي- قادرًا على ال�صتن�صاخ 
وكيف  تاريخيًا  الغربي  التنوير  �صياق  اإلى  النظر  دون  العربية  التجربة  في 
عن  الفرن�صية  الروؤية  داخلها  تختلف  التعقيد  �صديدة  اأوروبية  تجربة  اأن 
الإنجليزية والألمانية، هذا الختالف ناتج طبيعي لعملية مجتمعية �صديدة 
اأو  الفرد  المثقف  لدور  النظري  التعاطي  مجرد  معها  يمكن  ل  التعقيد 
المفكر الم�صتقل الذي ينتج روؤيته الخا�صة. من هنا يمكن القول اإن التداول 
المفاهيمي لم�صطلح التنوير في الطروحات العربية ب�صكل عام، وكتابات 
على  متعالية  رومان�صية  بنزعة  ات�صم  قلتها  على  ال�صعوديين  التنويريين 
منقو�صة  روؤية  اإعطاء  في  �صاهم  الم�صتخدمة،مما  واللغة  الق�صايا  م�صتوى 

لواقع التنوير الأوروبي.

مفهوم اإلصالح 

يمكن القول اإن مفهوم الإ�صالح ال�صيا�صي كما طرحه الإ�صالميون 
في بداية الت�صعينات، عقب حرب الخليج، كان المعول الذي فتت التما�صك 
ظاهرة  بداأت  اأطيافها.  بمختلف  ال�صعودية  ال�صلفية  بظاهرة  المحيط 
الإ�صالح ال�صيا�صي كخطاب مع نهاية حرب الخليج الثانية مطلع الت�صعينات 
في  كان  الذي  الحركي  ال�صلفي  التيار  داخل  من  انبثقت  حيث  الميالدية، 
الخط  عن  الخروج  عن  الدوؤوب  حر�صه  ب�صبب  عا�صفة  مخا�س  مرحلة 
في  غارقًا  كان  الذي  المحافظ،  ال�صيا�صي  �صقه  في  التقليدي،  ال�صلفي 
اإعادة اإحياء تراث ال�صلف در�صًا ودعوة، لكنه لم يكن مقنعًا لتلك التيارات 
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الحركية التي ارتاأت فيه تيارًا مهادنًا لل�صلطة، وغير م�صتجيب للمتغيرات 
ي�صتغل  التي  الأداة  وكانت  المرحلة،  انتجتها  التي  والجتماعية  ال�صيا�صية 
عليها التيار الإ�صالحي النا�صىء هو ما �صمي لحقًا بـ )فقه الواقع)، هذا 
المفهوم ن�صاأ وتجذر في خطاب الإ�صالميين الم�صي�صين ب�صبب عجز التيار 
ال�صلفي التقليدي عن طرح اإجابات مقنعة حول العديد من الملفات ال�صيا�صة 
والجتماعية والثقافية، وكانت الرافعة التي تدعم مثل هذه الطروحات وجود 

قوات اأجنبية في الخليج بما يعك�صه ذلك من اأبعاد �صيا�صية وا�صتراتيجية.

حاول الخطاب الإ�صالحي، الذي تقدم فيه رموز ما عرف بالتيار 
فكرية  مقولت  بتقديم  والدعوية  ال�صرعية  ال�صاحة  ال�صروري،اختراق 
معا�صرة ذات طابع �صيا�صي ونقد اجتماعي حاد وجذري لكثير من الق�صايا 
ذات البعد الجتماعي مثل العالقة بال�صلطة ونقد موؤ�ص�صات الدولة ومقارعة 
الحوالي،  �صفر  الدكتور  التيار  هذا  رموز  اأبرز  من  وكان  الأجنبي.  الوجود 
وال�صيخ �صلمان العودة، ونا�صر العمر، وعبد الوهاب الطريري، و�صعيد بن 
اعتقالهم  خالل  من  مبكرًا  هوؤلء  لها  تعر�س  التي  ال�صربات  لكن  زعير، 
وانق�صامه  الإ�صالحي و�صاهمت في تذرره  التيار  اأثرت كثيرًا على تما�صك 
واإن كانت قد اأدت اإلى بروز �صرائح اجتماعية وا�صعة تتعاطف معه وتن�صر 
نتاجه على �صكل محا�صرات م�صجلة على اأ�صرطة الكا�صيت وكتيبات دعوية 

دينية خا�صة. 

وقوع  مع  ال�صجن  من  الإ�صالح  م�صايخ  -خروج  –تقريبا  وتزامن 
في  والأمنية  ال�صيا�صية  الحالة  وانقالب   ،(00( اأيلول/�صبتمبر  اأحداث 
ال�صيا�صي  الحراك  من  حالة  وتفّجر  ال�صعودية،  والمحلية  الإقليمية  البيئة 
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اجتماعية  متغّيرات  مع  ت�صاحبت  والتي  الظروف  هذه  بفعل  والجتماعي 
واقت�صادية، الأمر الذي األقى بظالله على الدولة والمجتمع والعالقة بين 

ال�صعودية والوليات المتحدة، بما في ذلك من تداعيات �صيا�صية كبرى. 

خروج  ومع  اأيلول،  اأحداث  مع  تزامنت  التي  الجديدة  البيئة  اإذًا 
في  مختلفة  الإ�صالحي  الخطاب  اإنتاج  وتجدد  ال�صجن،  من  الم�صايخ 
�صروطها ومقوماتها عن البيئة ال�صابقة؛ فلم يعد الخطاب ال�صلفي التقليدي 
للخطاب  تحديًا  ي�صكل  والجتماعية  والفكرية  ال�صيا�صية  جوانبه  في 
الإ�صالحي - اإذ اأّن التاريخ قد تجاوز ذلك التيار، واألقى به كل من المجتمع 
والدولة اإلى اأطراف الحياة ال�صيا�صية والثقافية العامة-، بل اأ�صبح التيار 
الجهادي، والذي احت�صنه الإ�صالحيون في الت�صعينات هو التحدي المقابل 
ال�صتباك  فك  على  بالتدريج  الإ�صالحيون  فعمل  ال�صلفي،  البيت  داخل 
رف�س  خالل  من  الجهادي  التيار  ومنظومة  لغة  مع  والحركي  الفكري 
خطاب هذا التيار، واإعالن التمايز والختالف عنه، وتطور الأمر فيما بعد 
لي�صبح بمثابة الحرب الباردة الفكرية بين التيارين، من خالل الموؤ�ص�صات 

والأدوات الإعالمية لكليهما.

نشأة التنوير السعودي 

تختلف اتجاهات الرا�صدين لتيار التنوير الإ�صالمي في ال�صعودية، 
تبعًا للبحث عن اأ�صباب ن�صوء الظهور باعتبارها �صياقًا متمردًا عن الن�صق 
الحراك  �صهدها  التي  للم�صتجدات  طبيعيًا  نتاجًا  ولي�س  العام،  ال�صلفي 
الفكري في ال�صعودية، ويمكن ر�صد اأربع اتجاهات في قراءة ظاهرة التنوير:
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االتجاه األول: ردة الفعل

هذا هو التجاه الغالب لمن يقراأ ظاهرة التنوير في ال�صعودية �صواء 
من الموؤيدين اأم المناوئين، وهم ال�صريحة الأو�صع، اإذ يرون اأن التنوير هو 
مجرد ا�صتن�صاخ م�صوه لتجربة نقد الظاهرة الدينية في �صكلها الأوروبي اأو 
الإ�صالمي  الن�صق  تيارات من خارج  التي ظهرت من  العربية  تجلياتها  في 
نقد  بم�صاريع  �صمي  ما  واأبرزها  والقومي  والي�صاري  العلماني  كالتيار 
وجورج طرابي�صي  تيزيني  وطيب  وح�صن حنفي  الجابري  كم�صروع  التراث 
الحركة  مرور  هو  ال�ستن�ساخ  لهذا  المحرك  اأن  اإل  واآخرين.  حرب  وعلي 
ارتباك �صديد، ب�صبب �صجن رموز ال�صحوة والت�صييق  الإ�صالمية بمرحلة 
خطاب  اإلى  الت�صعينات  فترة  في  تحولت  التي  الإ�صالميين  طروحات  على 
معار�صة دينية بلغة �صيا�صية، واأ�صحاب هذا التجاه ي�صفون دعاة التنوير 

بـ »الع�صرانيين«.

يوؤكد الباحث ال�صعودي بدر العامر اأن :»ل�صجن الدعاة بعد الأحداث 
ال�صهيرة دور في بروز حركة نقد داخلية تتلم�س الت�صحيح في النهج والنظر 
في ال�صلوك، واإعادة القراءة للحراك الفكري والفقهي والثقافي، مما اأدى 
اإلى ظهور النزعة التنويرية ال�صعودية والتي تبناها اأنا�س من داخل الحركة 
الإ�صالمية، واإن كان بع�صهم ا�صتّط في الأمر حتى قفز خارج الأطر والحدود 
ه«))). ه وتنويريِّ ليكون فيما بعد خ�صمًا قا�صيًا للتوجه الإ�صالمي برمته �صلفيِّ

وهو الأمر الذي يوؤكده الباحث ماجد البلو�صي اأن تيار التنوير لي�س 
))) بدر العامر من مقالة نقدية في �سجال التنوير بعنوان :هل الو�سف واللقب �سرط لالإ�سالح؟! تعليقًا على لقاء 

مع الدكتور �صليمان ال�صحيان في برنامج البيان التالي على قناة دليل، والمقال من�صور على الإنترنت.
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ال�صّنية  الإ�صالم بمرجعيته  ال�صلفي، بل  للمنهج  للمناوئين  اإل نقال م�صوهًا 
التهجيني  المذهب  المجموعة  هذه  مخرجات  على  »يغلب  يقول:  حيث 
التلفيقي، وهو فرع عن �صعف تاأ�صيلهم العلمي، وانعدام الفكرة المركزية 
المواقف  من  غيرهم  لدى  ما  محا�صن  ي�صتعيرون  ولهذا  لديهم،  الأ�صيلة 
والآراء والمحامد ويعيدون ت�سكيلها ويتكّتلون حولها كما ح�سل في مو�سوع 
الوْعي الحقوقي، اأو تجدهم حين محاولة البحث العلمي يبحثون عن الأقوال 
والآراء التي تتفق مع دعواهم مهما �سّذت وتفّردت دون النظر اإلى منهجّية 
البحث، وطريقتهم في ذلك العتقاد ثم ال�صتدلل ولهذا يكثر ا�صطرابهم 

ويزداد تناق�صهم«))).

التيار، باعتباره ل يمثل حركة نقدية من  ويوؤكد عدم �صرعية هذا 
الداخل ال�صلفي، حيث ي�صفها باأنها مجموعة »تعاني من اأزمة في الجذور 
موؤلفات  في  »المهاجرة«  القراءة  اإلى  منهم  الكثير  يلجاأ  ولهذا  والرموز، 
بع�س المعا�صرين ليجعل منهم لحقًا ملهمين لأفكاره ويقّدم نف�صه على اأنه 
امتداد طبيعي لمدر�صتهم، كما ح�صل مع الوردي والجابري وح�صن حنفي 
وفهمي جدعان وعلي حرب وغيرهم، بل اأخذت الن�صوة من بع�صهم مبلغًا 
محمد  المفكر  اأطروحات  خلفته  الذي  الفكري  الأثر  باأن  ف�صّرح  طريفًا 
الفكرية  التيارات  يجمع  الذي  الم�صترك  القا�صم  هو  يعد  الجابري  عابد 
اإلى الُعمق  اأقرُب منه  اإلى الطرفة والنادرة  في ال�صعودية! وهذا الت�صريح 
والّر�صوخ، وهو يدلُّ على �صعٍف ظاهر في ت�صّور الواقع الحقيقي للتيارات 
الفكرّية ال�صعودّية ومواردها المعرفّية، ويمكننا لو �صئنا عبر عملّية عقلّية 

من�صورة على  نقدية  درا�صة  الأدغال) من  )فتى  ال�صهير  الإنترنتي  للمعرف  الحقيقي  ال�صم  البلو�صي  ))) ماجد 
الإنترنت بعنوان :قراءة في الفكرة التنوّيرية بن�صختها ال�صعودّية، تعقيبًا على لقاء الدكتور �صليمان ال�صحيان.
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بي�صر  العري�صة  الدعوى  هذه  نفّند  اأن  والتق�صيم  ال�صبر  وهي  ب�صيطة 
و�صهولة«))).

اأن غياب العلماء الكبار الذين �سكلوا مرجعية دينية  ويرى اآخرون 
�صاندة لتيار ال�صحوة، �صبب تذررًا للحالة الإ�صالمية ا�صتطاع الع�صرانيون/
»تيار  الم�صوح:  خالد  ال�صعودي  الباحث  يقول  منها،  النفاذ  التنويريون 
التنوير الإ�صالمي ال�صعودي كانت بداياته في منت�صف الت�صعينات، عندما 
باز وابن عثيمين،  الموؤثرون بعد ذلك كابن  غاب رموز ال�صحوة والعلماء 
والذين كانت اآراوؤهم ت�سكل قطعية لدى عامة المجتمع ال�سعودي، بالإ�سافة 
اإلى ف�ساء الإنترنت والتوا�سل المعرفي مع اآراء وكتابات لم يكن بالإمكان 
محاولت  خالل  من  بدا  التيارات  من  وكغيره  ذلك،  قبل  اإليها  الو�صول 
اأطروحات  خالل  من  برز  مجتمعة،  ال�صابقة  التيارات  داخل  من  اأفراد 
الفل�صفة  واإعادة قراءة  الديني،  الخطاب  التراث وتجديد  تنادي بمراجعة 
المناداة تن�صب على  والتنمية، وكانت بداية  النه�صة  واإ�صكالت  واأ�صلمتها 
نقد الآراء التقليدية والتي تت�ساد مع ملكة الجتهاد المفتوحة والتي ُينّظر 
الراف�س  الموقف  نقد  اإلى  بالإ�صافة  ال�صعودية  الدينية  المدر�صة  في  لها 
للفل�صفة امتدادًا للمدر�صة الحديثية، �صدرت بعد ذلك اأ�صوات تنادي بهذه 
المراجعات للخطاب الديني، وزادت وتيرة هذا النداء بعد اأحداث الحادي 
ع�صر من �صبتمبر ليطرح التيار التنويري نف�صه كتيار ناقد لتيارات العنف 

والتطرف وم�صبباته بروؤية اإ�صالمية«))).

))) الم�صدر ال�صابق.
ن�صر بجريدة  الع�صرانيون  ال�صاد�س  الجزء  ال�صعودية  الإ�صالميين في  الم�صوح من درا�صة مطولة عن  ))) خالد 

الوطن وعلى موقعه ال�صخ�صي:
http://almushawah.net/news.php?action=show&id=13
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التقليدية  ال�صلفية  المدر�صة  طروحات  اأغلب  اإن  القول  ويمكن 
ت�صب في هذا التجاه، ولكن بطريقة اأكثر هجومية، حيث يطلق اأ�صحاب 
لربطهم  محاولة  في  »الع�صرانيين«،  لقب  التنويريين  على  المدر�صة  هذه 
برموز النه�صة العربية وعلى راأ�صهم جمال الأفغاني وهي حقبة يتفق غالب 

الإ�صالميين على تجريمها واإدانتها.

الجدد«،  »المعتزلة  لقب  ال�صلفيين  التنوير من  معار�صو  يطلق  كما 
المحمود  الرحمن  عبد  الدكتور  ولعل  عقائدية،  �صبغة  معركتهم  لإعطاء 
لق�صية  ت�صدى  ممن  ال�صلفي  التيار  لدى  المحترمة  ال�صخ�صيات  اأبرز  هو 
الجدد  الع�صرانيين  بين  :»التحالف  اأن  المحمود  يوؤكد  الع�صرانيين، 
والتيار  لالإ�صالم  موجه  تحالف  وال�صيوعيين،  والعلمانيين  والليبراليين 
يعادي  القومي  ول  الليبرالي،  يعادي  ل  العلماني  اإن  وقال:  الإ�صالمي، 
اأن  وبعد  ودعاته،  وعلمائه  الإ�سالم  �سد  تحالفوا  كلهم  بل  الآن،  ال�سيوعي 
�صاروا  �صراحة  كدين  الإ�صالم  تعادي  والتجاهات  التيارات  هذه  كانت 
جديدًا  اإ�صالمًا  يريدون  لأنهم  لالإ�صالم،  جديد  تف�صير  عن  يتحدثون 
يتما�صى مع الع�صر الحا�صر، يتقبل الفتاوى ال�صاّذة، التي يتلقفها ال�صباب 
اإ�صالمية«. وي�صيف  يريدون مجتمعات  وينحون مناحي النحراف، فهوؤلء 
:»تطّور المدر�صة الع�صرانية من الكالمية اإلى المزج بين الأ�صولية والفكر 
العتزالي وال�صوفي والراف�صي، و�صوًل للع�صرانيين الجدد الذين وجدوا 
تقاربًا بل تحالفًا مع المد العلماني والمدر�صة الفل�صفية الغربية، والغزل بين 
الثنين وتبادل المدح والثناء على اأطروحاتهم حتى ولو كانت تم�س الثوابت 

والمقد�صات«))).
))) الدكتور عبد الرحمن المحمود من محا�صرة ذائعة ال�صيت عن الع�صرانيين باأحدية را�صد المبارك، طالع 
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اأبرز رموز الإ�صالم ال�صيا�صي  ويذهب الدكتور �صفر الحوالي، اأحد 
في ال�صعودية، اإلى حد التلويح بكفر الع�صرانيين، وربطهم بحركات التحرر 
والع�صرنة الأوروبية، حيث يعرفه تيارهم باأنه: »التجاه الم�صّمى الع�صرية 
يت�صترون  الكّتاب  من  ع�صابة  لها  ع�صرية  زندقة  وهي   ،MODERNISM

يدور  لما  �صدًى  وكتاباتهم  ودب  هب  لمن  الجتهاد  باب  وفتح  بالتجديد، 
في الدوائر الغربية المتر�صدة لالإ�صالم وحركته، وربما يك�صف الزمن عن 
�صالت اأو�صح بينهم وبينها -كلهم اأو بع�صهم- واأ�صول فكرهم ملفقة من 
كتب  على  العتماد  مع  الخوارج  اآراء  وبع�ض  والرواف�ض  المعتزلة  مذاهب 
الجوانب  من  كثير  في  وهم  عامة،  الأوروبيين  والمفكرين  الم�صت�صرقين 
امتداد للحركة »الإ�صالحية« التي ظهرت في تركيا والهند وم�صر على يد 

الأفغاني ومدحت با�سا و�سياء كول اآلب واأحمد بهادر خان واأ�سرابهم.

وتتلخص أفكارهم في:

تطويع الإ�صالم بكل و�صائل التحريف والتاأويل وال�صف�صطة لكي ي�صاير . )
الح�صارة الغربية فكرًا وتطبيقًا.

اإنكار ال�صّنة اإنكارًا كليًا اأو �صبه كّلي.. )

التقريب بين الأديان والمذاهب، بل بين الإ�صالم و�صعارات الما�صونية.. )

واأ�صول . ) التف�صير،  واأ�صول  الفقه،  »اأ�صول  المعيارية  العلوم  تبديل 

ملخ�صًا لها على الرابط:
 http://www.aljded.com/2010/ 12/ 04/abdulrhman_almahmod
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الحديث« تبدياًل تامًا، وفّرعوا على ذلك اإنكار الإجماع والعتماد على 
ال�صت�صحاب الوا�صع والم�صالح المر�صلة الوا�صعة -كما ي�صّمونها- في 

ا�ستنباط الأحكام واعتبار الحدود تعزيزات وقتية.

ترك . ) واإنما  محّدد  �صيا�صي  فقه  فيه  لي�س  الإ�صالم  اأن  على  الإ�صرار 
اأحكام المعامالت،  ذلك لراأي الأمة، بل و�صعوا هذا فاأدخلوا فيه كل 
فاأخ�صعوها لتطور الع�صور، وجعلوا م�صدرها ال�صتح�صان والم�صالح 

الوا�صعة.

اأ�سوليًا . 6 واتخاذها  والرخ�ض  ال�سعيفة  والأقوال  ال�ساذة  الآراء  تتبع 
كليه. وهم مع اتفاقهم على هذه الأ�سول في الجملة تختلف اآراوؤهم في 
التطبيقات، وبع�صهم قد يح�صر بحثه وهمه في بع�صها، وهذا التجاه 
على اأية حال ل �صابط له ول منهج، وهدفه هدم القديم اأكثر من بناء 

اأي �صيء جديد)6).

اإن نقد �صفر هذا كان قبل ظهور التيار التنويري في ال�صعودية، وهذا التقييم 
اأطروحات  في  كبير  اأثر  له  كان  العربي  العالم  في  الع�صرانية  للظاهرة 

المتاأّثرين بالدكتور �صفر ونظرتهم للتنوير في ال�صعودية.

وينتقد خطاب التجريم لمفهوم التنوير كما يطرحه الحوالي رمزًا 
من رموز التنوير في هذه الآونة، كما كان من رموز الإ�سالم ال�سيا�سي في 
ال�صابق الدكتور محمد الأحمري، الذي يرى اأن : »تعامل بع�س الإ�صالميين 

)6) الدكتور �صفر الحوالي من كتابه ظاهرة الإرجاء )/)))، 
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والقومية  والتنوير  العلمانية  مثل  والم�صطلحات  الأفكار  مع  ال�صطحي 
وال�صيوعية، فمثل هذه الأفكار لم تولد اعتباطا ولم ُتوجد ويقبلها النا�س لأن 
فيها �صرًا مدمرًا للعالم، بل راأوا فيها خيرًا عاما اأو خا�صًا«. موؤكدًا اأن: »الأفكار 
عندما ت�صاغ وي�صهر عليها بناتها ويح�صنونها، ويدفعون العترا�صات عنها، 
اأو  اآخرين  ول�سرر  قوم  لخير  ل�سرهم،  اأو  النا�ض  لخير  فكرة  يبنون  فاإنهم 
ربما لخير الب�صرية جمعاء، والأفكار الكبرى في العالم غالبا جاءت لتحل 
م�صكالت واإ�صكالت ذهنية اأو �صلوكية، واقعية عند اأ�صحاب الفكرة، وكثيرًا 
ما يرى اأ�صحابها الخير فيها اأو في جوانب كثيرة منها...«. وي�صيف قائاًل: 
»الم�صطلحات التي ت�صيع عندنا من الأفكار، والملل والنحل في العالم، هي 
التنوير  فتعريف  فيه،  وتطبيقاتها  اأ�صولها  في  تختلف عما هي عليه  غالبا 
مثل  الأخرى،  المفاهيم  من  كثير  وكذا  بلداننا،  غير  في  عنه  يختلف  هنا 
الليبرالية والقومية والعلمانية وغيرها، فهي تنقل لنا غالبا بطريقة جزئية، 
اأي ينتزع ال�صم من فكرة اأجنبية باقتطاع جانب منها، ثم يواءم مع فكرة اأو 
حركة اأو مواقف عندنا، ويولد هذا منتجا جديدًا، ثم بعدها نقول هذه التي 

هنا هي نف�صها تلك الفكرة التي هناك«)7).

االتجاه الثاني: نقد السلفية من الداخل

اإن اأ�صحاب هذا التجاه هم في الغالب من داخل التيار التنويري، 
اأو المتعاطفين معه من الإخوان الم�صلمين، الذين يرون وب�صكل براغماتي 
في دعم هذا التيار حدًا من غلواء ال�صلفية المهيمنة على الم�صهد ال�صعودي. 

)7) الدكتور محمد الأحمري في حوار عن هموم التنوير ن�صر بجريدة الوطن ال�صعودية بتاريخ : جريدة الوطن 
.(0(0/6/((
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الحالة  لنقد  �صياق طبيعي  هو  التنوير  تيار  اأن  التجاه  اأ�صحاب هذا  يوؤكد 
التحديات بدءًا  العديد من  اأن واجهت  التكل�س بعد  اأ�صابها  التي  ال�صلفية، 
من ا�صطدامها بال�صلطة، وتحّولها اإلى خطاب معوق لالإ�صالح الفكري اأو 
الفكرية  للمنظومة  اأي تحديث  اأمام  كوؤود  وبالتالي عقبة  الفقهي  التجديد 
ال�صلفية، وهم يلّحون على اأن تيار التنوير في ال�صعودية ما هو اإل »تيار يقوم 
اإعاقة  في  اأ�صهمت  التي  التقليدية  بنيته  وتفكيك  ال�صلفي  التيار  نقد  على 

النه�صة والتقدم الح�صاري«)8).

اإن الباحث وليد الهويريني ينتقد هذا الراأي، معتبرًا اأن اأزمة التنوير 
في ال�صعودية لم تقدم خطابًا م�صتقاًل. فـ »التيار التنويري قدم نف�صه كتيار 
لالإ�صالح..  ال�صلفي  الطيف  مع  وم�صاركة  بناء  تيار  ل  ال�صلفي  للتيار  هدم 
روؤيته  يقدم  اأن  والتنوير  الإ�صالح  راية  يرفع  لتيار  المفتر�س  لقد كان من 
والذي  ال�صلفي  التيار  وتفكيك  اأحد دعائمه �صرب  يجعل  اأن  دون  الخا�صة 
يعد المكون الأكبر للبالد ب�صهادة �صناديق النتخابات البلدية، كما اأن هذا 

يتنافى مع حديث الإخوة التنويرين باأنهم اأبناء للحالة الإ�صالمية«)9).

ويرى م�صفر القحطاني اأن اإ�صكالية التنوير الإ�صالمي في ال�صعودية 
هي »الغلو في نقد المدر�صة ال�صلفية التقليدية واإظهار جمودها وانغالقها 
على الواقع المعا�صر مما حدا بكل الناقمين عليها والمخالفين لها اأن ينظموا 
في خندق هذا التيار مع تباين اأطيافهم وانتماءاتهم الفكرية، واأعتقد لول 
قمي�س النقد لل�صلفية وردة الفعل من المقابل لما اجتمعوا على هذا التيار 

)8) نواف القديمي من حوار مطول حول التنوير والم�صهد ال�صعودي على موقع مجلة الع�صر اأون لين.
)9) وليد الهويريني من مقال مطول ردًا على القديمي بعنوان: التنويريون، ن�صر في مجموعة قا�صم البريدية على 

الإنترنت.
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في خندق واحد ليثاأروا لبع�صهم ويتنادوا في منتدياتهم« التحاورية »اأو في 
واديهم المقد�س« طوى »اأو من خالل مقالتهم في �صحفنا اليومية«)0)).

 االتجاه الثالث: التنوير سياق طبيعي
ل مّر بأزمة تشكُّ

يغلب على اأ�صحاب هذا التجاه التعاطف مع تيار التنوير، باعتباره 
في  التنوير  لحظة  اأن  يرون  وهم  ال�صلفي،  الخطاب  لنقد  ملحة  �صرورة 
، بداأ مع تراجع ال�صحوة الإ�صالمية بعد �صجن  ال�صعودية مرحلة انفجار مدوٍّ
اأفرز  الذي  �صبتمبر  من  ع�صر  الحادي  اأحداث  مع  ذروته  بلغت  ثم  دعاتها 
خيارات  اإلى  ذلك  بعد  انتقلوا  الذين  التنويرين  ال�صلفية  ناقدي  من  جياًل 
اأكثر تطرفًا من وجهة نظرهم لي�صتقر التنوير الإ�صالمي المعتدل مع تيار 
بداأ يت�صكل موؤخرًا ويتخذ له رموزًا ذات روؤية فكرية منهجية لعل من اأبرزها 

الدكتور محمد حامد الأحمري. 

ويلح ال�صحفي عبد العزيز قا�صم على �صرورة التمييز بين لحظتي 
التنوير كردة فعل، والتنوير الذي �صنع على مهل ويوؤكد: »من واقع ر�صدي 
الأخيرة،  الآونة  في  بالت�سكل  بداأ  تيارًا  ثمة  اأن  األفيت  ال�سرعية،  لل�ساحة 
واأخذت  الفارط،  القرن  ت�سعينات  منت�سف  في  اأفراد  ب�سعة  كان  بعدما 
وحقوق  المدنية،  الأدبيات  وتر  على  ت�صرب  التي  التيار،  هذا  اأطروحات 
الذين  ال�صباب  من  كثير  اأ�صر  في  والديموقراطية،  والحرية،  الإن�صان، 

قراءة  ال�صعوديين،  التنويريون  بعنوان:  ال�صعودية  في  التنوير  لظاهرة  نقدية  مقالة  من  القحطاني  )0)) ام�صفر 
هادئة و�صط ال�صجيج على موقع ال�صخ�صي، الوعي الح�صاري:

http://www.alwaai.net/files_det.aspx?item_id=242



265المسبار

يوسف الديني

تربوا في المحا�صن ال�صرعية«. وي�صيف قائاًل: وقتما انفلت اأولئك الإخوة 
جوبهوا  ال�صلفي  التيار  داخل  ومن  اإ�صالحي  اأنه  يزعمون  خطابهم  بطرح 
بمعار�صة �صديدة، ما زالت اإلى اليوم، غير اأنهم تعر�صوا لنتكا�صة �صديدة، 
اأن  العلمانية، وجهرهم بذلك. بيد  اإلى  التاريخيين  اآبائهم  اأبرز  بعد عبور 
هذا التيار عاد اإليه الوهج من جديد، بدخول �صخ�صية لها كاريزما وذات 
ثقل فكري عميق، وهو د. محمد الأحمري الذي اأعاد العتبار لهذا التيار 
الإ�صالحي؛  الإ�صالمي  النف�س  ذات  الموؤ�صلة،  اأطروحاته  عبر  التنويري، 
بعدما انف�ّس ال�صباب الإ�صالمي عنهم، وهو ما كان ينق�س هذا التيار الذي 
لمع  فكري  وا�صم  كاريزما  له  رمز  بدون  الق�صير-  تاريخه  –طوال  بقي 
اأنف�صهم  التيار، يطلقون على  كثير من منت�صبي هذا  الأحمري..  كالدكتور 

»التنويريون«)))).

اأن  الذي يرى  الم�صوح  الباحث خالد  يوافقه عليه  الذي  الأمر  وهو 
غير  اأطروحاتهم  اأن  اإل  اإجماًل،  الوحي  بمرجعية  يوؤمنون  التنوير  مثقفي 
النا�صجة هي �صبب ا�صطدامهم بالمجتمع: »الأطروحات وقتها كانت غير 
نا�صجة وتفتقر اإلى المنهجية الوا�صحة نتيجة حداثة هذا التيار مما اأوقع 
اإلى  بالإ�صافة  المجتمع  مع  حادة  �صدامات  في  ال�صابقين  منت�صبيه  بع�س 
وكتابات  التراث  قراءة  لإعادة  كان  كما  ذاته،  التيار  اأفراد  بين  الحتكاك 
الديموقراطية  حول  الحديثة  الإ�صالميين  كتابات  اإلى  بالإ�صافة  الجابري 
محمد  كتابات  مثل  اأن  اإّل  التيار،  هذا  معتنقي  على  الأبرز  الأثر  والتنمية 

)))) عبدالعزيز قا�صم في مقاله الأ�صبوعي بجريدة الوطن بعنوان :اأيها التنويريون توقفوا وان�صرفوا اإلى �صياغة 
نظريتكم: 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=411
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القدا�صة  اأبو زيد وعلي حرب في تفكيك الن�س ونقده ورفع  اأركون ون�صر 
نقطة  �صكل  الحديثة  الغربية  الفل�صفية  النظريات  بع�س  وا�صتن�صاخ  عنه 
اإحراج وعدم توازن لدى بع�س معتنقي هذا التيار تمثلت في اندفاع بع�صهم 

اإلى �صاحات التطرف العلماني والبتعاد عن الفكرة الإ�صالمية«)))).

�صعودية  حالة  كان  واإن  الطريفي،  عادل  الكاتب  بح�صب  التنوير 
منها،  واأفادوا  التقليدية  المدر�صة  من  تخرجوا  رموزه  اأن  ا�صتثنائية،اإل 
المدر�صة  من  تخرجوا  �صعوديين  �صرعيين  لباحثين  نماذج  »هناك  ويوؤكد: 
ويمكن �صرب  لالإعجاب،  مثيرًا  تنويريًا  همًا  ويحملون  التقليدية،  الفقهية 
جاد  ب�صكل  ناق�س  الذي  المحمود  علي  محمد  والكاتب  بالأكاديمي  اأمثلة 
الإ�صكاليات ال�صلفية ومو�صوعات المراأة، والم�صت�صار ال�صرعي عبد العزيز 
القا�سم الذي يدفع باتجاه م�سائل التنمية وتطوير الآليات الفقهية، وال�سيخ 
قا�صم  بموقف معتدل من  الذي طالب  ال�صابق-  الدحيم -القا�صي  محمد 
اأمين- �صاحب اأطروحة تحرير المراأة- وال�صيخ اأحمد بن باز المهتم بنقد 
المخرجات والمظاهر الفقهية المعا�صرة. لطالما كانت المدر�صة ال�صرعية 
التقليدية �صاحبة الكلمة العليا فيما يخ�س الم�صائل ال�صرعية في المجتمع 
ال�صعودي، ولذلك كان المجتمع ي�صير في اتجاه التقليد، والإتباع للمدر�صة 
التقليدية في غالب الأوقات. ورغم مرور المدر�صة ال�صرعية التقليدية تحت 
في  اأفلحت  اأنها  اإل  الإ�صالمية،  ال�صحوة  اأوج  اأثناء  مت�صدد  خطاب  تاأثير 
نهاية المطاف با�صتعادة جمهورها داخل المجتمع -طبعًا في اإطار مزايدة 
ال�صرعية  المدر�صة  يواجه  الذي  التحدي  ال�صحوي-  الت�صدد  خطاب  على 
التقليدية هو وجود اأ�صوات تنويرية �صابة من داخل مدر�صتها وبين مقاعد 

)))) خالد الم�صوح :م�صدر �صابق.



267المسبار

يوسف الديني

التدري�س والبحث فيها. �صحيح، اأن هذه الأ�صوات هي بمثابة الأقلية، ولكنها 
ت�صترعي انتباه المدر�صة التقليدية بالتاأكيد«)))).

ال�صعودي  التنوير  الهتالن في تقدير لحظة  الكاتب �صليمان  ويبالغ 
ال�صعودي،  المجتمع  ي�صهده  الذي  الكبير  »الحراك  اأن:  الراهنة حيث يرى 
اإلى  اأكثر من �صعيد، منذ الحادي ع�صر من �صبتمبر )00) هّياأ وقاد  على 
ما ت�صهده ال�صاحة ال�صعودية اليوم من حراك فكري مده�س. فبالمقايي�س 
فكرية«  »ثورة  ببداية  الجديد  الحراك  هذا  و�صف  يمكن  ربما  ال�صعودية، 
اأربعة عقود  اأفكار تقليدية هيمنت على الخطاب ال�صعودي على مدى  على 
ال�صيا�صي  فيها  تداخل  التعقيد  �صديدة  ظروف  عبرها  وتواطاأت  تظافرت 
ال�صامل  الثقافي  التراجع  من  لحالة  اأ�ص�صت  حتى  بالجتماعي  بالديني 
على  اأ�صاًل  يجروؤ  كان  من  �صنوات،  خم�س  قبل  فاإلى  ال�صعودي.  للمجتمع 
كان  ومن  المجتمع  وموؤ�س�سات  الجامعات  في  الختالط  مو�سوع  مناق�سة 
اأن �صابًا متدينًا كان والده مفتيًا للديار ال�صعودية ي�صرح في العلن  يتخيل 
لإعادة  ويدعو  ال�صيارة  قيادة  في  المراأة  »حق«  فيها  يوؤكد  تنويرية  باأفكار 
اأخرى كثيرة  اأمثلة  التفكير فيما يعد اليوم �صمن »الثوابت« دينيا، وهناك 
في  الراهن  الفكري  الحراك  حيوية  على  بها  ال�صت�صهاد  يمكن  ومهمة 
ال�صعودية. فاإلى وقت قريب، من كان في ال�صعودية وخارجها يتوقع اأن يقول 
رئي�ض اأحد فروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجواز الختالط 
اإ�صالمي منفتح  وي�صر على راأيه ويدافع عنه بالحجة الم�صتقاة من تراث 

)))) عادل الطريفي من مقاله الأ�صبوعي بجريدة الريا�س بعنوان اأولد رفاعة عدد 680)) على الرابط :
http://www.alriyadh.com / 2005 / 07 / 12 / article113363.html
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لكنه كان مغّيبًا تمامًا في الخطاب الديني ال�صعودي«)))).

االتجاه الرابع: التنوير حالة ذات جذور تاريخية

هذا ما يقوله التنويريون الإ�صالميون اأنف�صهم، فهم يعتبرون التنوير 
مرَّ  الذي  والديني،  الفكري  للحراك  امتدادًا طبيعيًا  ال�صعودية  الحالة  في 
الم�صطلحات  حرب  عن  بعيدًا  اأنف�صهم  يرون  اأنهم  كما  متعددة،  باأطوار 
لم�صطح  ال�صلبي  المدلول  تبعات  من  يخرجوا  لكي  اإ�صالحيين  �صلفيين 

التنوير في الوجدان ال�صلفي.

تيار  الإ�صالمي؛  التنويري  التيار  باأن  ال�صحيان  �صليمان  يوؤكد 
األف، كما  اأو  اأو مائة  اأفراده هل هم ع�صرة  الجزم بعدد  موجود ول يمكن 
يتحفظ على اإطالق لقب التنويريين على هذا التيار بقوله: »نحن �صلفيون 
اإ�صالحيون«، ونج�صد »ال�صلفية الإ�صالحية«. وفي ذات ال�صياق اأكد اأن هذا 
بمعار�صة  يواجه  ال�صعودية  ال�صلفية  عمق  من  المنبثق  الإ�صالحي  التيار 
من  معهم...  يختلف  من  كل  يهاجمون  الذين  العالي  ال�صوت  »اأ�صحاب 
اأن  واعتبر  ثقافي«.  اأو  فكري  تيار  كل  يهاجمون  الذين  هم  يهاجموننا 
معار�صيهم ينطلقون من اإرث تاريخي متاأثرين بال�صراعات، وما حدث من 
خالفات بين الحنابلة والأ�صاعرة، مذكرًا بما حدث لبن عقيل الظاهري، 
حيث كونوا له لجنة، اآذت ابن عقيل حتى طلب الدم كما ذكر ذلك ابن عقيل 

اإلى بدايات التنوير  )))) �صليمان الهتالن من مقاله الأ�صبوعي في جريدة الوطن بعنوان : من ظلمات التكفير 
على الرابط: 

http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3449&id=18218&Rna
me=120
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نف�صه، واأي�صًا اأن من يعار�صون التيار التنويري يجدون من انطالقة عنا�صر 
»ال�صلفية الإ�صالحية« من نف�س الأر�صية ال�صلفية التقليدية خطرًا عليه)))).

المحامي والقا�صي ال�صابق عبدالعزيز القا�صم من رموز التنويريين 
الإ�صالميين الفاعلين، على ال�صاحة ال�صعودية، والذي عرف �صابقًا بن�صاطه 
في حقبة مطالبات ال�صحويين بالإ�صالح ال�صيا�صي، يرى اأن م�صاألة التنوير 
في ال�صعودية بين دعاة هذا التيار والمدر�صة ال�صلفية التقليدية ل تعدو اأن 
اأفعالهم تخالف  اأرى  اإنني  القول  واأ�صدقك  تكون: »اختالف في الجتهاد، 
التيار الإ�صالمي نف�صه يتغّير؛ فالقناعات اليوم لي�صت  اأن  اأقوالهم، بمعنى 
قناعات الأم�ض، الآن لم تعد لدى الإ�سالميين م�سكلة جدية مع المخالفين، 
فقد تكاثرت المواقف والمبادرات باتجاه ت�صحيح الموقف ال�صابق، وراأينا 
ال�صيخ �صفر الحوالي –�سفاه اهلل– يقف في �صورة واحدة اإلى جوار الأ�صتاذ 
فاإنني  اأجل ذلك  للتعاون في م�صاريع �صيا�صية... من  محمد �صعيد الطيب 
اأقراأ موقف الإ�صالميين من بع�س ما طرحته كجزء من اختالف م�صروع، 
فاإن  يثبت لي مخالفة واحدة لذلك  ال�صرع، ومن  واأدلة  ال�صلف  وبيننا فقه 
اأن بع�س مواقف  الحق واجب علّي وعلى غيري. لقد لحظت  اإلى  الرجوع 
المجال�س  في  التفاق  على  تاأكيد  يتبعها  مزايدة  كونها  تعدو  ل  التحذير 

الخا�صة، واأنت تدرك اأهمية الجمهور لدى ال�صحوة«. 

على  طراأت  التي  للتغييرات  امتداد  لحظة  هي  التنوير  لحظة  اإذًا، 
عقد  في  جابهته  التي  التحديات  بفعل  ال�صعودية،  في  الديني  الخطاب 

)))) �صليمان ال�صحيان، من ت�صريح له على لقاءه في البيان التالي، موقع عاجل:
http://www.idaleel.tv/daleel/news-action-show-id-191.htm



المسبار 270

التنوير اإلسالميفي السعودية  

الت�صعينات والألفين، ومن هنا فاإن ح�صر التيار وفقًا لروؤية رموزه والموؤمنين 
النا�صىء،  التيار  هذا  لطروحات  كبير  ظلم  ال�صلفي  التيار  مجابهة  في  به 
وهو الأمر الذي يوؤكده نواف القديمي، فهو يوؤكد اأن »الم�صار الفكري لهذا 
لل�صلطة  ال�صيا�صي  الإ�صالح  فاإن  لذا  التطّور...  بع�س  له  ح�صل  قد  التيار 
المال  على  الرقابة  وتعزيز  القرار،  اتخاذ  في  ال�صعبية  الم�صاركة  باتجاه 
هذه  كل  اأن  القت�صاد،  وتنمية  ا�صتقالله،  ودعم  الق�صاء  واإ�صالح  العام، 
م�صروعات  عليه  �صتتكئ  الذي  �صنمار  حجر  هي  الإ�صالحية  الم�صروعات 
تطور المجتمع. اأعتقد اأن هام�س الهتمام بالإ�صالح الديني ت�صاءل بع�س 

ال�صيء -رغم اأهميته- ل�صالح الهتمام بالإ�صالح ال�صيا�صي«)6)).

وفي ذات ال�صياق يوؤكد الباحث طارق المبارك وهو من التنويرين: 
التعاي�س   : تمامًا  ت�صغالنه  ال�صعودي حول ق�صيتين  التنوير  »اأن محور فكر 
والنه�صة، فبعد اأن تبّنت ال�صحوة في ال�صعودية روؤية �صراعية مع العالم بل 
روؤية غير مهادنة حتى مع المذاهب الإ�صالمية المختلفة كال�صيعة وال�صوفية 
التاريخ  لل�صلف وا�صطراب نقاء  اأدى تال�صي ال�صورة الموحدة  والأ�صاعرة 
اأمام  ال�صحوة  ا�صطنعته  الذي  التخندق  هذا  التنويريون  يتجاوز  اأن  اإلى 
المذاهب الأخرى. وهكذا راأينا لهم م�صاريع م�صتركة مع مختلف الطوائف 
اأ�صا�صي في  ال�صعودية في الإ�صالح ال�صيا�صي ومن ثم كان للتنويريين دور 
ال�صعوديين.  المثقفين  من  مجموعة  مع   -(00(- التعاي�س  بيان  اإ�صدار 
ولقد بداأ مع هذه الثورة الإعالمية اإعادة التمييز مرة اأخرى بين ال�صعوب 
التنويرية  مرحلته  في  فاأعاد  الخارجية،  حكوماتها  و�صيا�صات  وثقافاتها 

)6)) نواف القديمي في حوار مع مجلة الع�صر: 
http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid=11131
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و�صلت  بعد قطيعة  الغربية  الإن�صانية  والعلوم  الأنظمة  مع  التوا�صل  عالقة 
اإلى حد اعتبار هذه العلوم ذات اأ�صول يهودية تهدف لإف�صاد ال�صعوب -كما 
ينظر احد الدعاة ال�صحويين-، بل اأعاد الطموح في حداثة مفقودة. يقول 

�صعد الدين العثماني اأمين العدالة والتنمية المغربي الإ�صالمي: »من اأهم 

والك�صب  ومعطياتها  الحداثة  مع  التفاعل  لدينا،  التجديد  محاور 
هو  لما  وفهمها  دنيوي،  هو  وما  ديني  هو  ما  بين  وتمييزها  فيها  الإن�صاني 

ديني في اإطار قطعي المعرفة الب�صرية«)7)).

ت�صتغرب الكاتبة عائ�صة المطوع الهجوم الكا�صح من قبل المدر�صة 
يخالف  بما  ياأت  لم  التنويري  التيار  اأن  وتوؤكد  التنويريين،  على  ال�صلفية 
اإي�صال  في  كثيرة  عقبات  ال�صعوديون  التنويريون  :»يواجه  تقول  ال�صريعة 
التنوير  ارتباط  ب�سبب  وذلك  الإ�سالمية  بالثقافة  الموؤطر  التنوير  مفهوم 
ال�صعودي  التنوير  واعتبار  الأوروبي  التنوير  بتجربة  الكثيرين  اأذهان  في 
امتدادًا لها، ووقف التنوير في مواجهة مع التيارات المت�صددة التي اتهمت 
عقدنا  ولو  الفكري...  وتراثها  الأمة  �صخ�صية  م�صخ  بمحاولة  التنويريين 
اإليها التنويريون ومبادئ الإ�صالم  مقارنة ب�صيطة بين المبادئ التي يدعو 
ولي�س دفاعا عن  الإ�صالم وروحه..  لّب  المبادئ  العظيمة لوجدنا في هذه 
اأن  يريد  لمن  تو�صيح  هو  لكن  ذلك-  ي�صتحقون  كانوا  واإن  التنويريين- 
يتعرف على ثقافة التنوير واأفكاره.. لم ياأِت التنويريون ال�صعوديون بجديد 
اأو خالفوا ال�صرع عندما تبنوا حرية الراأي وحرية الكلمة والحرية الدينية 
على  ال�صحوة  �صراعية  بدل  التنوير  اأولوية  بعنوان:  الأو�صط  ال�صرق  بجريدة  له  مقال  من  المبارك  )7)) طارق 

الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=271647&issueno=9516
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)ل اإكراه في الدين) فقد كان -عليه ال�صالة وال�صالم- يبلغ دعوته بالإقناع 
بعيدًا عن الإكراه وال�صغط.. دعا التنويريون اإلى الكلمة ال�صادقة البعيدة 

عن الإ�صاءات والتجريح«)8)).

مالحظات جوهرية 

م�صاألة  على  النقدية  المالحظات  من  العديد  ر�صد  للباحث  يمكن 
)اأبوية) التنوير الإ�صالمي في ال�صعودية؛ التي يمكن القول اإنها تحّولت اإلى 
مكت�صب معنوي يتقاتل عليه التنويريون وخ�صومهم، في حين اأن الم�صكلة 
على  وتطبيقاتها  الفكرية  وحمولته  الم�صطلح  حدود  عند  تنتهي  ول  تبداأ 
بحقيقة  يت�صل  جوهري  �صوؤال  عن  البحث  اإلى  اإ�صافة  ال�صعودي،  الم�صهد 
تكون  اأن  يمكن  دعاته  يطرحه  كما  للتنوير،  متما�صكة  فكرية  روؤية  وجود 
منها  تخل  لم  لم  والتي  ال�صلفي  لل�صائد  المخالفة  الأفكار  كل  عن  م�صتقلة 

مرحلة زمنية منذ بدايات الحالة الإ�صالمية في ال�صعودية.

الق�سيمي،  اهلل  عبد  المفكر  اعتبار مرحلة  يمكن  اآخر هل  بمعنى 
كانت  اأم  تنويرية!  لحظة  الأغالل«  هي  »هذه  بكتابه  ذروتها  بلغت  التي 
اجتهادات ال�صيخ ابن �صعدي الخارجة عن الن�س ال�صلفي ال�صائد تجديدًا 
من الداخل الوهابي! وهل يمكن القول اإن اآراء عدد من نقاد الحالة ال�سلفية 
اأبو �صليمان،  اأبو �صليمان، وعبد الحميد  من داخلها ككتابات عبد الوهاب 
الحامد،  اهلل  وعبد  المالكي،  وح�سن  الدبيان،  ودبيان  الجديع،  اهلل  وعبد 

)8)) عائ�صة المطوع، من مقال لها بعنوان :التنويريون ال�صعوديون اإنجاز واقعي وجدل نظري على العربية نت:
http://www.alarabiya.net/views/2010/ 03/ 07/ 112881.html
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المجال  في  اجتهادية  اآراء  تبنوا  هوؤلء  كل  وموؤخرًا  البليهي،  واإبراهيم 
الفقهي وال�صرعي والفكري تخالف ال�صائد ال�صلفي! هل يمكن اأن يقال اإنهم 

كانوا تنويريين اأم تجديديين اأم اإ�صالحيين؟!

وهل هذه الأفكار والمقولت التي يطرحها دعاة التنوير الإ�صالمي 
الجدد، واأبرزها يت�صل بمواءمة م�صطلحات �صيا�صية مع الت�صور الإ�صالم، 
كالديمقراطية واآليات النتخاب،اأو حق الحريات العام، اأو بملفات وق�سايا 
فقهية كالحجاب والموقف من المو�صيقى وحقوق المراأة، اأو يت�صل بم�صائل 
اأن  يمكن  بالمظهر/اللحية  يت�صل  ما  في  ال�صائد  الراأي  كمخالفة  الهوية 
يقودنا اإلى روؤية فكرية خا�صة يمكن ال�صطالح عليها بالتنوير اأو التجديد؟

هذا الت�صاوؤل يبدو جاّدًا اإذا ما اأخذنا في العتبار اأن كل اأطروحات ما 
ي�صمى بالتنوير الإ�صالمي هو تناول لمفردات وق�صايا جزئية اأكثر من كونه 
تاأ�صياًل لمنظومة معرفية؛ ومع كل الأثر المدوي لتلك الطروحات التجزيئية 
فاإنها ل تخرج في غالبها عن اجتهادات م�صبوقة لعلماء وفقهاء معا�صرين 
اأطروحات  عند  يقف  منها  كثير  بل  اإ�صالميين،  لمفكرين  اأو  الأزهر  من 
متجاوزة ل�صخ�صيات من الو�صط الإ�صالمي ذاته كال�صيخ القر�صاوي مثاًل.

من  يعاني  زال  ما  ال�صعودية  في  الإ�صالمي  التنوير  تيار  اأن  اأعتقد 
من  لها  تعّر�س  التي  القا�صية  الهجمات  بحكم  ال�صرعية،  انتزاع  مع�صلة 
تيار الإ�صالم ال�صيا�صي ومن ال�صلفيين، كما اأن العديد من اأفراده ان�صغلوا 
متما�صكة  نظرية  تاأ�صي�س  من  اأكثر  التيار  )اأبوية)  مكت�صب  على  بال�صراع 
لأفكاره، وما يطرحه من اجتهادات م�صبوقة ل ت�صفع له كثيرًا للبقاء كتيار 
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الزمن  بفعل  يحّولنه  اللذين  والتردد  الخوف  حاجز  يك�صر  لم  ما  فاعل، 
اإلى تيار متكّل�س، يرّدد �صعارات بعناوين حالمة، دون اأن ينعك�س ذلك على 

الم�صهد الفكري المتغّير باطراد.
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