درا�سة من كتاب

موقف إخوان
الخليج من األقليات
(السعودية
أنموذجًا)
عبداهلل الرشيد
في التا�سع والع�شرين من يونيو(حزيران)
العام � 2003أ�صدر ال�شيخ �سفر احلوايل –�أحد �أبرز رموز التيار
ال�سروري يف ال�سعودية– بيان ًا يرد فيه على مطالب تقدمت
بها �شخ�صيات من الطائفة ال�شيعية( )1بال�سعودية �إىل ويل
العهد �آنذاك الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز .بيان الطائفة
ال�شيعية يف جممله يطالب احلكومة باالعرتاف ال�صريح
باملذاهب الإ�سالمية مبا فيها املذهب ال�شيعي ،والتدخل
لإزالة مفردات يف مناهج التعليم تكفر ال�شيعة �أو حتكم على
عقائدها ،وال�سماح ب�إن�شاء معاهد تعليمية وحماكم خا�صة
بالطائفة ال�شيعية بال�سعودية.

( ) �أكادميي �سعودي خمت�ص يف الدرا�سات الإ�سالمية.
((( بيان مطالب تقدم بها � 450شخ�صا من �أبناء الطائفة ال�شيعية يف ال�سعودية يف � 30أبريل (ني�سان)  2003ت�ضمن مطالب باالعرتاف
باملذهب ال�شيعي ،والتمثيل يف وزارة الأوقاف ،وال�سماح ب�إن�شاء معاهد دينية وحماكم خا�صة.
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جاء رد احلوايل معرب ًا عن ر�ؤية التيار ال�سروري يف اخلليج عموم ًا -وهو املنبثق
من فكر الإخوان امل�سلمني -عن املوقف من الأقليات واملذاهب الدينية داخل الدولة
الواحدة� ،سواء كانت هذه الأقلية من داخل الدائرة الإ�سالمية كال�شيعة� ،أم كالأقليات
الدينية الأخرى.
ي�ؤكد احلوايل �أن مطالب ال�شيعة يف ال�سعودية تعبري �صريح عن «ا�ستبداد
الأقلية بحكم الأكرثية مثلما حدث للمعتزلة حني فر�ضوا على الأمة عقيدة القول بخلق
القر�آن ،ومثل بع�ض الدول الأفريقية التي يحكمها الن�صارى مع �أن امل�سلمني فيها %95
�أو �أكرث .فمطالبة �أي طائفة بحرية العبادة �شيء ومطالبتها بالتحكم يف عقائد الأمة
كلها �شيء خمتلف متام ًا»(.)2
يقرر احلوايل �أن املوقف من عقيدة الأقلية ومذهبها �أمر مرتوك لها ،لكن
هذا ال يخولها �أن تتجاوز وتن�شر عقيدتها �أو تطالب بحمايتها ،يقول« :يف هذه البالد
يولد ال�شيعي وميوت �شيعي ًا من دون �أن يحا�سبه �أحد على ذلك ،وهذه هي حدود حرية
االعتقاد� ،أما ما يعتقده �أهل ال�سنة يف ال�شيعة وغريهم ،وما يجب عليهم من بيان احلق
ودعوة الأمة �إلى العقيدة ال�صحيحة ،وتربية �أبنائهم عليها يف مناهجهم وغريها،
فهذا واجب ديني على �أهل ال�سنة ال يحق لل�شيعة وال غريهم املطالبة ب�إ�سقاطه ،وال
يجوز للحكومة اال�ستجابة له ،و�إال فقدت �شرعيتها ووقعت يف ظلم الأكرثية مل�صلحة
الأقلية ،وناق�ضت د�ستور البالد ومفهوم احلرية نف�سه»(.)3
وفق ًا لر�أي احلوايل ف�إن «هذا ما وعته الدول املعا�صرة يف العامل الإ�سالمي
وغريه ،والأمثلة على هذا كثرية ؛ فطائفة (�شهود يهوه) مث ًال تطالب بحقوقها يف البالد
الكاثوليكية ،لكن غاية ما تطلبه هو ال�سماح لها ب�أداء �شعائرها وطبع من�شوراتها،
�أما �أن تطالب الكاثوليك ب�أ ّال يتحدثوا عن عقائدها وال يطبعوا من�شوراتهم املخالفة
((( �سفر احلوايل ،حني تتحكم الأقلية يف الأكرثية ،موقع امل�سلم 12 ،مايو (�أيار)  .2003على الرابط التايل:

http://www.almoslim.net/node/81993

((( املرجع نف�سه.
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لعقائدها ،فهذا ما مل حتلم به ومل تطالب به»(.)4
ي�شري احلوايل �إلى �أنه يف دول العامل الإ�سالمي �أقليات بوذية وغريها مل «ت�صل
بها املطالبة �إلى حد �إلغاء العلوم ال�شرعية ،وحذف املواد التي تدل على كفرهم وف�ساد
دينهم من املناهج واملدار�س الإ�سالمية ،ومل ي�شرتطوا �أن يكون لهم يف كل م�ؤ�س�سة
حكومية وزير �أو م�س�ؤول ،فالكل هناك يحرتم د�ستور البالد ويقبل نتيجة االقرتاع،
ونحن هنا يف بالدنا د�ستورنا الكتاب وال�سنة على منهج ال�سلف ال�صالح ،وال نحتاج
�إلى �صناديق �أ�ص ًال لإثبات �أن ال�شيعة �أقلية �ضئيلة ،و�أن مطالبها هو �أن تتحكم يف
الأكرثية ال�سنية»(.)5
يبدو املوقف العقائدي هو املحدد الأبرز يف طريقة تعاطي احلوايل يف بيان
املوقف من الأقليات والطوائف داخل الدولة ،فبح�سب ر�أيه �أ�صبحنا «من�سخ العقيدة
با�سم الوحدة الوطنية» ،يقول�« :إنه ملن التحايل الوا�ضح التذرع بدعوى الوحدة الوطنية
مل�سخ عقيدة البالد وزلزلة كيانها يف الوقت الذي ي�شتهر فيه �أن �أهم �شروط املواط َنة
االلتزام بالد�ستور ،واملطالبة مبخالفة الد�ستور ،ف�ض ًال عن املطالبة بتغيريه هي خروج
على واجب املواطنة يف كل بالد العامل ،ال �سيما �إذا �صدرت من فئة قليلة تريد �أن
ت�ضطهد الأكرثية وتقيد حريتها يف العمل ال�سيا�سي ،بل يف التعبري واالعتقاد»(.)6
اإلخوان المسلمون واألقليات الدينية ..رؤية شاملة

ال يخفى ت�أثر حركة الإخوان امل�سلمني امل�صرية يف اخلليج العربي بفئاتها
و�أطيافها كافة بطبيعة املنطقة؛ التي تعمل فيها وتن�شط ،ففي ال�سعودية على وجه
التحديد كان املزج بارز ًا بني املك ِّون العقائدي الذي ا�ستقى منهجه من ت�أ�سي�س
ال�شيخني ابن تيمية وحممد بن عبدالوهاب وغريهما من الرموز ال�سلفية� ،إ�ضافة �إلى
املك ِّون احلركي الذي ي�ستلهم جتارب وتاريخ حركة الإخوان امل�سلمني يف م�صر وغريها
((( املرجع نف�سه.
((( املرجع نف�سه.
((( املرجع نف�سه.
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من دول العامل العربي.
ولأن حركة الإخوان امل�سلمني باعتبارها �إطار ًا عام ًا �شام ًال ي�سعى �إلى هدف
كلي هو �إعادة احل�ضور واحلكم للهوية الإ�سالمية ،عرب الهدف النهائي «�أ�ستاذية
العامل» �أو بعث «اخلالفة الإ�سالمية» ،ف�إن الو�صول �إلى حتقيق هذا الهدف الكبري
احتوى بني طياته �أطياف ًا متعددة ترتاوح يف مواقفها ما بني املت�شدد واملت�سامح ،يف
فئات تتباين بني الي�سار واليمني والو�سط ،مبا يف ذلك املوقف من الأقليات الدينية
واملذهبية يف العامل الإ�سالمي.
منذ وقت مبكر و�ضع ح�سن البنا مقولته ال�شهرية التي �أ�صبحت رمز ًا ميثل
امليكافيلية والت�سامح التكتيكي ،هذه املقولة هي «جنتمع فيما اتفقنا عليه ،ويعذر
بع�ضنا بع�ض ًا فيما اختلفنا فيه»( .)7تقوم هذه القاعدة على نظرية «التجميع» حتى ال
تكون االختالفات العقائدية �أو الفكرية عائق ًا �أمام تو�سع احلركة وانت�شارها وتغلغلها
يف فئات متعددة ،ولأن النظرية ال�سيا�سية كانت حا�ضرة عند ح�سن البنا ،فكان يقرر
�أن االختالفات الدينية �أمر واقع ال حمالة ،وال يجب �أن تعيق امل�شروع ال�سيا�سي الكبري،
وتقف �أمام حتقيق الهدف احلركي ،ووفق ًا لهذا الأ�سا�س ف�إن حركة الإخوان قد ال
متانع يف ان�ضمام �أي �شخ�ص للعمل معها ما دام ي�ؤمن بالأهداف املرحلية �أو النهائية
للحركة ،بغ�ض النظر عن مذهبه �أو عقيدته �أو حتى �سلوكه ،وهذا ما يف�سر الت�سامح
ال�سلوكي عند جماعة الإخوان امل�سلمني مقارنة بتيارات �إ�سالمية �أخرى.
وبنا ًء على هذا املنطق لي�س م�ستغرب ًا حني جتد رفيق حبيب -وهو م�سيحي
م�صري -ي�صبح نائب ًا لرئي�س حزب احلرية والعدالة –الذراع ال�سيا�سية جلماعة
الإخوان امل�سلمني– ما دام �أنه م�ؤمن بامل�شروع ال�سيا�سي للحركة فيمكن غ�ض الطرف
عن دينه �أو معتقده.
يربز هذا االجتاه يف �أطروحات الإخوان كثري ًا لطم�أنة الناخب �أو املراقب ملوقف
((( انظر :جمموعة ر�سائل الإمام ال�شهيد ح�سن البنا( ،دعوتنا) ،موقفنا �أمام اخلالفات الدينية� ،ص  .29-27دار الدعوة للن�شر
والتوزيع ،الإ�سكندرية.1998 ،
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احلركة من الأقليات الدينية؛ و�أنها ال متانع يف م�شاركتها العمل وال�سيا�سة ،يف حني
�أن جمرد اختيار �شخ�صيات من الأقليات لدعم م�شروع احلركة هو �أ�شبه بدعاية
انتخابية؛ وال يعك�س حقيقة املوقف من الأقليات وطبيعة الت�صور جتاه املذاهب الدينية
�أو العقائدية ،الذي ينبثق يف جممله من ت�صورات و�أحكام تراثية.
يقول ح�سن البنا يف ت�أ�صليه للموقف من الأقليات يف ر�سالته «نحو النور»:
«يظن النا�س �أن التم�سك بالإ�سالم وجعله �أ�سا�س ًا لنظام احلياة ينايف وجود الأقليات
غري امل�سلمة ،وينايف الوحدة بني عنا�صر الأمة ،ولكن احلق غري ذلك متام ًا ،فالن�ص
ال�صريح الوا�ضح ال يحتمل لب�س ًا وال غمو�ض ًا يف حماية الأقليات «الينهاكم اهلل عن
الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من دياركم �أن تربوهم وتق�سطوا �إليهم»
(�سورة املمتحنة  .)8()8ي�ؤكد البنا �أن معيار حماية الأقليات هو �أن يكونوا م�ستقيمني
ل�سلطة الأكرثية وخمل�صني ،ف�إن �صدر منهم عك�س ذلك وف�سدت �ضمائرهم وكرثت
جرائمهم ،ف�إن التعامل معهم يكون وفق هذه الآية «يا �أيها الذين �آمنوا ال تتخذوا
بطانة من دونكم ال ي�ألونكم خبا ًال ودوا ما عنتم قد بدت البغ�ضاء من �أفواههم وما
تخفي �صدورهم �أكرب» (�آل عمران .)9()118
ي�ست�شهد البنا يف حتديد موقف حركته بن�صو�ص و�آيات قر�آنية عامة ذات
تف�سريات مفتوحة؛ لكنها يف امل�ؤدى جتعل الأقلية �-أي ًا كان دينها -حمكومة بثقافة
ومبرجعية احلركة الإ�سالمية ،ولي�س مبرجعية الدولة �أو القانون ،ولذلك يف�سر
ب�شكل �أكرث -الإخواين يو�سف القر�ضاوي يف بيان موقف الإخوان من الأقليات حنيقرر ب�أن اخلري للم�سيحيني (يف م�صر) �أن ُيحكموا بحكم الإ�سالم ،فـ«امل�سيحي الذى
يفهم دينه ويحر�ص عليه حقيقة ينبغي �أن يرحب بحكم الإ�سالم ،لأنه حكم يقوم على
الإميان باهلل ور�ساالت ال�سماء ،كما يقوم على تثبيت القيم الإميانية واملثل الأخالقية
التي دعا �إليها الأنبياء جميع ًا ،ثم هو يحرتم امل�سيح و�أمه والإجنيل ،وينظر �إلى
�أهل الكتاب نظرة خا�صة ،فكيف يكون هذا احلكم م�صدر خوف و�إزعاج ل�صاحب
((( جمموعة ر�سائل ح�سن البنا� ،ص .79-78
((( املرجع نف�سه.
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دين ي�ؤمن باهلل ور�سله واليوم الآخر؟ يف حني ال يزعجه حكم ديني علماين يحتقر
الأديان جميعا وال ي�سمح بوجودها ،و�إن �سمح فال يكون �إال يف ركن �ضيق من �أركان
احلياة؟!»(.)10
يحاول القر�ضاوي �أن ي�ستميل عاطفة الأقليات الدينية لقبول حكم احلركة
الإ�سالمية� ،إن و�صلت لل�سلطة ،من �أجل توحيد اجلهود نحو عدو �أكرب ،قائ ًال« :وقد
رحب العقالء وا�سعو الأفق من امل�سيحيني بالنظام الإ�سالمي بو�صفه ال�سد املنيع يف
وجه تيار الإحلاد الذي يهدد الديانات كلها»(.)11
محمد سرور ينفصل عن اإلخوان بسبب الموقف من
األقليات

موقف حركة الإخوان (الأم) من الأقليات الدينية واملذاهب داخل الدائرة
الإ�سالمية ،كان حمل جدل واختالف ،وانف�صال وان�شقاق �أي�ض ًا ،ف�سيا�سة ح�سن
البنا التي تقوم على التجميع احلركي وتغ�ض النظر عن الفروقات العقائدية ما داموا
جميع ًا يدينون بالوالء للجماعة واملر�شد ،كانت �سبب ًا يف ان�شقاق �أحد �أبناء اجلماعة
يف �سوريا ،وت�أ�سي�سه ملنظور جديد يقوم على املواءمة بني العقيدة ال�سلفية والآلية
احلركية ،لكن خروجه كان غا�ضب ًا كما يروي يف مذكراته.
كتب احلركي ال�سوري البارز حممد �سرور زين العابدين ،الذي �إليه تن�سب حركة
ال�سرورية ،يف جملة «ال�سنة» ،التي كان ي�صدرها من لندن مقا ًال بعنوان «�صفحات من
املا�ضي» ،ي�شرح فيه ظروف وعوامل ان�شقاقه عن جماعة الإخوان امل�سلمني ،يقول
فيه« :بعد رحلة يف هذه اجلماعة ا�ستمرت ع�شرة �أعوام هي�أ اهلل يل �أجواء علمت من
خاللها �أن الدعوة �إلى اهلل يجب �أن تكون من خالل عقيدة ومنهج ال�سلف ال�صالح ،ومل
تكن اجلماعة التي انت�سبت �إليها كذلك ،وكنت �أحاول التوفيق بني قناعتي اجلديدة
( ((1يو�سف ،القر�ضاوي ،الإخوان والأقليات الدينية ،املو�سوعة التاريخية الر�سمية جلماعة الإخوان امل�سلمني .على الرابط التايل:

http://www.ikhwanwiki.com

( ((1املرجع نف�سه.
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وو�ضعي يف هذه اجلماعة ،ولكن هيهات ،فامل�سافة بعيدة ،واخلرق يت�سع� .صحيح �أن
اجلماعة يف املنطقة التي �أقيم فيها لي�س فيها �أ�شاعرة �أو مت�صوفة �أو معتزلة ،ولكن
هذا ال�صنف موجود يف مناطق �أخرى ،وبينهم م�س�ؤولون من كبار �أهل احلل والعقد
يف �إطار بالد ال�شام� ،أو يف �إطار البلدان العربية ،وه�ؤالء عند منت�سبي اجلماعة ثقات،
وغري م�سموح بنقدهم �أو جتريحهم ،لأن الأ�صل يف توثيقهم انتما�ؤهم لهذه اجلماعة،
ولي�س الأ�صل مناهجهم وت�صوراتهم التي يدعون �إليها»( .)12ومعلوم �أن ال�سرورية بد�أت
وت�شكلت يف ال�سعودية� ،إبان عمل ال�شيخ �سرور فيها منذ مطلع ال�سبعينيات امليالدية،
و�أثرت يف جمموعة ممن �أ�صبحوا فيما بعد رموز ًا حلركة ال�صحوة يف ال�سعودية
كـ�سلمان العودة ،نا�صر العمر ،و�سفر احلوايل وغريهم.
يت�ضايق حممد �سرور من عدم التفريق بني املنتمني للجماعة بناء على العقيدة،
فيقول« :هذا العمل احلزبي يجعل الفرد املنتمي �إلى هذه اجلماعة ي�شعر ب�أن فالن ًا
ال�صويف �أقرب �إليه مرات ومرات من فالن ال�سلفي ل�سبب ب�سيط جد ًا ،فالأول من
اجلماعة ،والثاين م�ستقل ،وال ينتمي لأية جماعة .لقد �سئمت من �سيا�سة التجميع على
�أ�سا�س غري �سليم ،و�صرت �أعتقد ف�شل �سيا�سة وتخطيط هذا اخلليط من اخلالئق،
و�إن زعموا �أنهم من الن�صر قاب قو�سني �أو �أدنى ،ومللت من ترداد من حويل« :ويعذر
بع�ضنا بع�ض ًا فيما اختلفنا فيه» ...كيف يعذر بع�ضنا بع�ض ًا يف اختالف الت�ضاد؟!،
وهذا الإعذار يعني �أنه ال فرق ي�ستحق الذكر بني ال�سلفيني و�أهل االعتزال وغريهم
من �أهل البدع واخلرافات ،ف�أيقنت �أنه ال يجوز ملثلي اال�ستمرار يف هذه اجلماعة»(.)13
ي�شرح �سرور املوقف الذي اتخذه التيار ال�سروري يف التعاطي مع الأقليات،
من خالل ت�أكيد �أن احلركة متثل «منهج الإ�سالم ال�صحيح» ،وهي راية «�أهل ال�سنة
واجلماعة» ،وما عداها ففي عقيدته لب�س ودخن ،يقول« :بعد انف�صايل عن اجلماعة
الأولى ،و�ضعت لنف�سي ثوابت ومنطلقات حمددة ال �أحيد عنها ،وال �أ�ستبدلها بغريها،
وها قد م�ضى على م�سريتي يف الطريق اجلديد �أكرث من ع�شرين عام ًا ،ومرور هذه
( ((1حممد� ،سرور نايف زين العابدين( ،جملة ال�سنة) العدد ال�سابع والع�شرون ،جمادى الآخرة 1413هـ ،دي�سمرب (كانون الأول) .1992
( ((1املرجع نف�سه.
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الأيام زادين قناعة وا�ستم�ساك ًا بهذه الثوابت واملنطلقات ،فالتطبيق �أثبت �أ�صالتها،
والتجارب �أثبتت �صحتها ،ومن �أهم هذه الثوابت واملنطلقات ما يلي:
�أو ًال� :أ�صبح الأ�صل عندي االلتزام بعقيدة ومنهج ال�سلف ال�صالح ،وهذه م�س�ألة
ال جمال للم�ساومة عليها ،فمن كان هذا هو اعتقاده يف �أ�صول الدين وفروعه ،فهو
�أخي ،ومن �أقرب النا�س �إيل ،وال يهمنا بعد ذلك لون ب�شرته� ،أو ا�سم اجلماعة التي
ينت�سب �إليها� ،أو بعد الديار بيننا وبينه.
ثاني ًا :مل يعد العمل الإ�سالمي عندي« :دعوة �سلفية ،وحقيقة �صوفية ،لأن مثل
هذا اخلليط ال ي�صلح �أ�سا�س ًا لوحدة العمل الإ�سالمي ،وال ي�ؤدي �إال �إلى اخل�صومة
والفرقة والتناحر ،لأن ال�صوفية �شذوذ وانحراف عن املنهج احلق الذي �آمنا به
وع�ض�ضنا عليه بنواجذنا ...ومل يعد عقلي يت�صور وجود جماعة واحدة ،فيها :ال�سلفي،
وال�صويف ،والأ�شعري ،واخلارجي ،ودعاة االعتزال والعقالنية ،وغري ذلك من العقائد
واالجتاهات املختلفة املتباينة ...و�أدركت �أن الكم الكبري لي�س دلي ًال على جناح العمل
الإ�سالمي ،و�أن �سيا�سة التجميع �سيا�سة فا�شلة �إذا �أهمل الدعاة �سالمة الت�صورات،
ووحدة الثوابت واملنطلقات»(.)14
األقليات ...سموم في جسد األمة!

بنا ًء على هذا املنهج العقائدي /احلركي �صدرت العديد من امل�ؤلفات التي
توظف الت�صورات العقائدية يف �إطار عملها ال�سيا�سي ،وهو منهج �سائد عند جماعة
الإخوان امل�سلمني ،منذ �أن و�ضع �أبو الأعلى املودودي نظرية احلاكمية التي قامت عليها
الأ�س�س الكربى جلماعة الإخوان ،فجعلت خالفاتها ومواقفها مع الآخرين منطلقة
من تطورات ومواقف عقدية حا�سمة(.)15
كان من �أبرز امل�ؤلفات التي �أ�صلت للمنهج الإخواين /ال�سروري ب�شكل عام،
( ((1امل�صدر نف�سه.
( ((1انظر� :أبو الأعلى املودودي يف كتابه ال�شهري امل�صطلحات الأربعة يف القر�آن :الإله -الرب -العبادة -الدين.
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ويف حتديد املوقف من الأقليات الدينية ب�شكل خا�ص ،كتاب «معامل االنطالقة الكربى
عند �أهل ال�سنة واجلماعة» مل�ؤلفه حممد عبدالهادي امل�صري ،وهو ممن �أقاموا يف
ال�سعودية وتتلمذوا على بع�ض العلماء املقربني من تيار ال�صحوة الإ�سالمية ،مثل
ال�شيخ عبداهلل بن جربين ،وال�شيخ بكر �أبو زيد ،وطبعت له م�ؤ�س�سة املنتدى الإ�سالمي
–مقرها الرئي�س يف لندن ،وت�صدر عنها جملة البيان التي تعد الناطق الر�سمي
لتوجه ومنهج التيار ال�سروري -م�ؤلفات عدة يف هذا املجال كما قدم لكتابه ال�شيخ
ابن جربين قائ ًال« :لقد قر�أت هذه الر�سالة ف�ألفيتها ر�سالة قيمة مفيدة تت�ضمن بيان
مذهب �أهل ال�سنة يف العقائد ،معتمد ًا يف ذلك على النقل من جمموع فتاوى �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية ،التي تبني لنا �سبيل مذاهب �أهل البدع وال�ضالالت وخطرهم
ال�شديد على �أهل ال�سنة ،وكيف ي�ؤخذ احلذر منهم»(.)16يعد هذا الكتاب «املزكى» من
�أبرز املراجع وامل�صادر املهمة يف ت�شكيل الوعي العقائدي /احلركي ل�شباب ال�صحوة
يف ال�سعودية ،وللمت�أثرين بالتيار ال�سروري يف اخلليج العربي.
يبد�أ امل�ؤلف بر�سم �صفات احلركة ،وهي من �أ�سماها «�أهل ال�سنة واجلماعة»
كم�سمى تراثي ف�ضفا�ض؛ مف�ص ًال منهج التلقي عند اجلماعة وا�ستنادها على فهم
ال�سلف ال�صالح ،مبين ًا بعد ذلك مالمح �أهل ال�سنة واجلماعة وخ�صائ�صها ال�سلوكية
واالجتماعية ،منتق ًال بعد ذلك للمحور املتعلق بالأقليات واملذاهب الدينية ،وهو «نظرة
�أهل ال�سنة واجلماعة �إلى البدع املخالفة لل�سنة و�إلى �أهلها»( .)17ويف هذا الف�صل
ي�ستعر�ض امل�ؤلف جمموعة من املذاهب والطوائف «املبتدعة» من �أبرزها «ال�شيعة
الراف�ضة ،واملرجئة ،واخلوارج ...واملنافقون والزنادقة» ،وما يفرتق به الكتاب عن
الكتب التقليدية يف �شروحات العقائد هو تنزيله للموقف العقدي �إلى منهج عملي/
حركي على �أر�ض الواقع.
فتحت ف�صل بعنوان «نظرة �إلى الواقع» و�ضع امل�ؤلف �أهم املخاطر التي تهدد
الأمة الإ�سالمية -ح�سب ر�أيه -وهي« :الفرق املخالفة لل�سنة� ،سواء منها الفرق
( ((1حممد ،عبدالهادي امل�صري ،معامل االنطالقة الكربى عند �أهل ال�سنة واجلماعة ،دار الوطن ،الريا�ض� ،1992 ،ص.4
( ((1امل�صدر نف�سه ،انظر :الف�صلني التا�سع ،والعا�شر.
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التقليدية كاخلوارج والراف�ضة واملعتزلة �أو ما تفرع منها ،فهي ب�أفكارها وعقائدها
الفا�سدة تبث �سمومها يف ج�سد الأمة امل�سلمة وت�ستغل �أي ثغرة لكي تنفذ منها وحتتل
مواقع جديدة لها على اخلريطة الفكرية واجلغرافية»(.)18
ثم ينتقل امل�ؤلف لبيان خطر �أكرب يواجه احلركة ،بل قد يكون «من �أخطر
التحديات -على الإطالق -التي تواجه �أهل ال�سنة واجلماعة ،وهي تلك الالفتات
الزائفة ،واملقوالت الغام�ضة ،وال�شعارات امللب�سة التي تتخفى وراءها العلمانية
الكافرة- ،ب�أفكارها و�أفرادها وجتمعاتها -لتبث �سمومها يف عقول وقلوب �أبناء هذه
الأمة .فالعلمانية باخت�صار نظام طاغوتي جاهلي كافر يتنافى ويتعار�ض متام ًا مع
�شهادة ال �إله �إال اهلل ...فهل يبقى بعد هذا جمال لل�شك �أو الرتدد يف احل�سم والو�ضوح
يف مواجهة العلمانية وف�ضحها؟»(.)19
هذه ال�صبغة العقائدية احلا�سمة يف �إدارة احلركة لإدارة التيارات الأخرى
املختلفة عنها ،والتي ال ترتدد �أبد ًا يف تكفري املخالفني – كما ر�أينا يف التكفري ال�صريح
املبا�شر للعلمانية ولكل املنتمني لها� -أ�صبحت هى الإطار الأبرز للمك ِّون ال�سروري
والإخواين ب�شكل عام ،فانت�شرت م�ؤلفات كثرية تفح�ص وتبحث يف تاريخ املذاهب
والأقليات الدينية ،وت�سطر حولها احلكم بالتفكري �أو التبديع �أو التف�سيق.
موسوعة ال��ن��دوة الميسرة :دليلك للحكم على
األقليات

يف هذا الت�صور الذي ميزج ما بني العقائدي واحلركي ،ويخلط بينهما يف
�إطار واحد ،جاء م�شروع �ضخم يقوم على تتبع الديانات واملذاهب والطوائف ،وي�شرح
جذورها العقائدية والتاريخية وفق املنهج ال�سلفي ،حتى يكون ذلك عون ًا «للم�سلم
املعا�صر �أمام ثورة املعلومات والعالقات»( )20كما جاء يف مقدمتها التي بينت �آلية
( ((1امل�صدر نف�سه � ،ص .199
( ((1املرجع نف�سه � ،ص .209 -208
( ((2مانع ،حماد اجلهني ،املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�صرة ،اجلزء الأول ،دار الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي
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عمل املو�سوعة ،التي ت�سعى «لبيان املنهج ال�صحيح حول الأحزاب والتيارات الفكرية
والفرق والأديان والفل�سفات ،م�ؤكدين يف نقطة االنطالق �أنه ال اجتهاد يف �أ�صول
الإ�سالم ،وهذا هو املعيار الذي ي�ستطيع من خالله كل قارئ لهذه املو�سوعة �أن يفرق
بني احلق والباطل»(.)21
هذا امل�شروع «املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�صرة»
�صادر عن الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،ومقرها الرئي�س يف ال�سعودية .كانت
املو�سوعة حم�سوبة يف توجهها وفكرها على منهج جماعة الإخوان امل�سلمني (الأم)،
و�أ�شرف عليها وتابعها �أمينها العام الراحل مانع اجلهني ،الذي يعد من �أبرز رموز
الإخوان امل�سلمني يف ال�سعودية.
ُق�سمت املو�سوعة �إلى �أق�سام عدة� ،أولها« :الفرق العقائدية واملذاهب الفقهية
التي ن�ش�أت يف كنف الإ�سالم» ،ومنها ال�صوفية ،وال�شيعة والإبا�ضية ،واملعتزلة،
والن�صريية ،والدروز� ...إ�ضافة �إلى عر�ض مف�صل لأبرز االجتاهات الفكرية يف
املجتمعات الإ�سالمية كالقومية العربية ،وحزب الوفد يف م�صر ،وحركة حترير املر�أة،
والنا�صرية ،وغريها.
وعلى الرغم من �أن املو�سوعة �أكدت �أنها �سوف تلتزم البحث املو�ضوعي بدون
تهجم �أو جتريح( ،)22ف�إنها يف �سياقات كثرية حتر�ص على بيان املوقف واحلكم من
هذه الطائفة �أو تلك ،ففي حديثها عن (القومية العربية) و�صفتها ب�أنها «حركة
�سيا�سية فكرية متع�صبة ...و�أ�سا�سها �إبعاد الدين الإ�سالمي عن معرتك حياة العرب
ال�سيا�سية واالجتماعية والرتبوية ،فما هي �إال ردة جاهلية ،و�ضرب من �ضروب الغزو
الفكري الذي �أ�صاب العامل الإ�سالمي ،فهي يف حقيقتها �صدى للدعوات القومية التي
ظهرت يف �أوروبا»(.)23
للطباعة والن�شر والتوزيع ،الريا�ض� ،1998 ،ص.10
( ((2املرجع نف�سه� ،ص.19
( ((2املرجع نف�سه ،انظر املقدمة� ،ص .10
( ((2املرجع نف�سه.450-448 ،
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تنتقل املو�سوعة بعد ذلك لبيان الفرق والطوائف املتفرعة عن الأديان الأخرى
ومنها اليهودية التي انبثقت منها املا�سونية وال�صهيونية والروتاوي ،والن�صرانية وما
تفرع منها من �أفكار وفل�سفات كالعلمانية والتغريب واحلداثة.
تك�شف هذه املو�سوعة عن �آلية التفكري التي تعتمدها احلركة الإ�سالمية
باخلليج يف تعاطيها مع الأقليات؛ فكل فئة �أو طائفة لها و�سم وتعريف وحكم وتاريخ
وجذور ،وهي باختالفها تعترب مناوئة �أو خطرا يهدد كيان الأمة �أو وحدتها ،ولذلك
يكون التعاطي مع �أبناء هذه الطوائف من الأقليات لي�س تعام ًال وفق قاعدة احلقوق
والواجبات �أو وفق قيم املواط َنة وامل�ساواة ،بل هو حكم عقائدي يالحق �أبناء هذه
الطائفة ،وي�صمها ب�أو�صاف و�أحكام تهدد �أمنها ووجودها ،باعتبارها خطرا يهدد
كيان الأمة.
وبنا ًء على هذا الإرث الذي ي�ستند �إليه �أبناء احلركة الإ�سالمية يف ت�شريح
ونب�ش معتقدات الطوائف الأخرى ،وجعل ذلك معيار ًا للحكم والعالقة ،تكون خماوف
الأقليات من و�صول اجلماعات الإ�سالمية �إلى �سدة ال�سلطة م�شروعة ومربرة ،لأنها
جتد م�سمياتها و�أحوالها تو�سم بالكفر والتبديع ،والردة �أو اجلاهلية يف م�ؤلفاتهم
وهم خارج ال�سلطة ،فكيف �إذا كان لهذا الفكر زمام من القرار والتنفيذ ،ف�إن حيز
التطبيق �سيبد�أ ،و�سوف يتم عزل و�إق�صاء هذه «ال�سموم» التي تنخر يف ج�سد الأمة
–ح�سب و�صفهم.
ي�ؤكد املنطق احلركي �أنه ال بد من مواجهة «م�سرية ركب ال�شيطان»( ،)24وهي
الطوائف والفرق داخل املجتمعات الإ�سالمية ،كما ي�سمي ذلك الأكادميي ال�سعودي
نا�صر العقل ،وعني كثري ًا مب�س�ألة االفرتاق واملذاهب« ،وحرا�سة العقيدة»( ،)25وك�شف
«الأهواء والفرق والبدع».
ففي كتاب له بعنوان «مقدمات يف الأهواء واالفرتاق والبدع» يتحدث العقل
( ((2انظر :نا�صر بن عبدالكرمي العقل ،م�سرية ركب ال�شيطان :الأهواء والفرق والبدع يف تاريخ الإ�سالم ،دار الوطن ،الريا�ض.1995 ،
( ((2انظر :نا�صر بن عبدالكرمي العقل ،حرا�سة العقيدة ،دار كنوز ،الريا�ض .2004
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عن االجتاهات املعا�صرة بعد �أن بني �أ�صول الفرق واملذاهب الرئي�سة القدمية ،قائ ًال
ب�أن الطوائف احلديثة هي يف جمملها «ال تخرج عن �أ�صول الفرق الكربى� ،أو تتكون
من خليط منها ...ف�أغلب الأ�سماء التي ظهرت حديث ًا حتمل يف طياتها �أ�صول الفرق
القدمية و�أهدافها ،فالقومية ترجع �إلى اجلاهلية الأولى العربية ،واحلداثة ترجع
�إلى فرق الباطنية كالقاديانية والبهائية ...وبع�ضها معتزلة وجهمية كالتحريريني...
ومنها ما يجمع بني كل االجتاهات املنحرفة يف �سبيل ال�صد عن الإ�سالم كاحلداثة
والعلمانية� ...أما الطرق ال�صوفية املعا�صرة فهي �أوعية لكل بدعة واجتاه»(.)26
يعني هذا املنهج يف النظر �إلى الآخر املختلف �أن دخول احلركات الإ�سالمية �إلى
العملية الدميقراطية التي تقوم على امل�ساواة بني جميع �أفراد املجتمع ،ويف�صل بينهم
�صندوق االقرتاع ،هو �أمر غري مكتمل الأركان ،لأنها �سوف ت�صف خ�صومها ب�أو�صاف
عقائدية /دينية ،خارج �إطار العملية الدميقراطية التي يدور جمال االختالف فيها
حول ال�سيا�سيات والر�ؤية التي ميكن من خاللها تنمية البالد و�إعمارها ،ولي�س من
خالل التفرقة الدينية بني املواطنني ،ذلك التمييز الذي ن�صت مواثيق حقوق الإن�سان
على �إدانته وجترميه باعتباره �أحد �أكرب اخلروقات التي تنايف حقوق الإن�سان املكفولة
له حرية االعتقاد والعبادة(.)27
ومبا �أن ق�ضية احلكم وال�سلطة ت�شكل حمور ًا �أ�سا�سي ًا يف الأعمال وامل�ؤلفات
وال�شروح التي �ألفها �س ّيد قطب ،و�أبو الأعلى املودودي ،وح�سن الب ّنا ،ورا�شد الغنو�شي،
وع�صام العطار ،وح�سن الرتابي وغريهم من منظري «الإخوان امل�سلمني» تتجلى بقوة
دعواتهم امللحة وال�صريحة ل�ضرورات �إ�سقاط احلكومات العلمانية وغري الدينية،
التي «ال حتكم ب�شرع اهلل» ،فهم بالإجمال يرف�ضون التعددية ال�سيا�سية ،ف�ض ًال عن
التعددية الدينية والفكرية ،فهذه امل�ؤلفات واخلطابات التي �سبق ذكرها ،والتي ت�ستند
يف جمملها و�إطار نظرتها احلركية �إلى مفاهيم الإخوان امل�سلمني ومنظريهم ك�سيد
( ((2نا�صر ،بن عبدالكرمي العقل ،مقدمات يف الأهواء واالفرتاق والبدع ،دار الوطن ،الريا�ض� ،1994 ،ص .109
( ((2انظر :الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ال�صادر عن هيئة الأمم املتحدة عام « ،1948لكل �شخ�ص حق يف حرية الفكر والوجدان
والدين».
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قطب و�أبي �أعلى املودودي ،ت�ؤكد �صراحة وب�صورة ال تقبل اللب�س والت�أويل� ،ضرورة
�إ�سقاط احلكومات العلمانية� ،أو غري الدينية ،وعدم الت�ساهل مع التعددية ال�سيا�سية.
ويعدون هذا املوقف الأحادي املت�شدد واجب ًا ديني ًا غري قابل للمفاو�ضة �أو امل�ساومة،
لأنه -تبع ًا لتف�سرياتهم -يتعلق مبا�شرة مبو�ضوع (حاكمية اهلل) و(جاهلية
العامل)(.)28
يعلق الباحث ال�سوري خلف اجلراد يف مقال له بعنوان «هل ي�ؤمن الإ�سالم
ال�سيا�سي بالدميقراطية والتعددية» قائ ًال« :الواقع �أن املفاهيم املرتبطة بالدميقراطية
والدولة الوطنية احلديثة ،مثل :ال�شعب ،والوطن ،لي�ست ذات �أوَّلية معادلة للمفهوم
املحوري (الأمة) ،الذي يتمركز حوله فكر الإ�سالم ال�سيا�سي مبختلف م�سمياته
وحركاته و�أحزابه وجتمعاته� .إذ تتفق �آرا�ؤهم كافة على حمورية (احلاكمية) ،املتمثلة
وفق ت�صوراتهم -بالدولة الدينية الإ�سالمية ،مما يتطلب ا�ستبعاد �أو تعديل العنا�صرالفكرية وال�سيا�سية املك ِّونة ملفهوم الدميقراطية احلديثة .ويف هذا ال�سياق �أظهر فكر
الإ�سالم ال�سيا�سي املعا�صر عجز ًا كبري ًا يف حماولة التوفيق بني وجود ن�سق �أو بنية
�إ�سالمية ُيعبرَّ عنها بـ(احلل الإ�سالمي ال�شامل) ،وبني الت�أثر واالقتبا�س من الأن�ساق
�أو البنى املفاهيمية وال�سيا�سية الأخرى .ويظهر هنا قدر هائل من اال�ضطراب الفكري
والت�شوي�ش حتى بني دعاته املح�سوبني على (االنفتاح) و(االعتدال) ،والذين يحاولون
التوفيق بني املتناق�ضات ،ودغدغة م�شاعر الغرب الليربايل والتيارات ال�سيا�سية القلقة
من الإ�سالم ال�سيا�سي ،وتوجهاته الإق�صائية يف املنطقة العربية .يو�سف القر�ضاوي
ِّ
املنظر الإخواين املعروف ،ال ي�ستطيع �أن (يه�ضم) �أو يتقبل فكرة الدولة غري الدينية
ب�أي �صورة من ال�صور� ،إذ يقول« :ال ي�ستحق حمل �شرف االنت�ساب �إلى الإ�سالم،
مامل يكن م�صدره الإ�سالم اخلال�ص ،ال املارك�سية وال املادية ،وال الدميقراطية وال
الر�أ�سمالية ،وال الليربالية وغريها من مذاهب الب�شر وفل�سفات الب�شر �أي ًا كانوا .احلل
الإ�سالمي �إذن هو الذي يط ِّوع كل الأو�ضاع ،وكل الأنظمة لأحكام الإ�سالم ،ولي�س هو
الذي يط ِّوع �أحكام الإ�سالم لأو�ضاعه و�أنظمته .فالإ�سالم يعلو ،وال يعلى ،يقود وال
( ((2خلف ،اجلراد ،هل ي�ؤمن الإ�سالم ال�سيا�سي بالدميقراطية والتعددية؟! ،جريدة النور ال�سورية ،العدد � ،576أبريل (ني�سان) .2013
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يقاد ،ويوجه وال يتوجه ،لأنه كلمة اهلل ،وكلمة اهلل هي العليا»(.)29
الموقف من األقليات بين العقائدي والسياسي (حزب
اهلل أنموذجا)

بعد هذا العر�ض لطبيعة موقف الإخوان –ب�شكل عام -ويف اخلليج -ب�شكل
خا�ص -من الأقليات والطوائف املذهبية الدينية داخل الدول الإ�سالمية ،ميكن �أن
نتلم�س ب�شكل تطبيقي طبيعة هذا اال�ضطراب واخللط بني احلركيني �أنف�سهم يف
موقفهم من الأقلية –�أي ًا كانت -بني املنظور العقائدي �أو ال�سيا�سي ،و�أيهما تكون له
الأولوية يف حتديد املوقف ،وطبيعة التعامل.
ولعل امل�س�ألة ال�شيعية كانت الواجهة الأبرز لإي�ضاح جوانب هذا املوقف ،نظر ًا
لطبيعة ال�شد واجلذب يف املوقف الطائفي بني ال�سنة وال�شيعة ،فيعلو اجلدل حوله
حينا ب�شدة ،ويخبو يف �أحيان �أخرى.
كان «حزب اهلل» ،الذي يرفع �شعار املقاومة يف جنوب لبنان -وبالأخ�ص يف
فرتة �شعبية احلزب يف العامل الإ�سالمي العام  -2006من �أكرث مناطق القلق واجلدل
واال�ضطراب ،باعتباره جمع يف ذاته موقفني متباينني ،فهو بالن�سبة حلركة الإخوان
امل�سلمني يف اخلليج «جماعة �شيعية» ،تعترب خمالفة ملنهج �أهل ال�سنة يف الأ�صول،
واملوقف منها مقرر بو�ضوح كما هو حمدد ومف�صل يف بيان حكم املذهب «الراف�ضي»
واملوقف منه ،لكن حزب اهلل يف الوقت ذاته يقاوم عدو ًا م�شرتك ًا هو �إ�سرائيل! فكيف
ر�سم الإ�سالميون يف اخلليج موقفهم منه ،و�أيهما كان الأولى ،املوقف العقائدي من
املذهب ال�شيعي ،بغ�ض النظر عن مقاومة احلزب لإ�سرائيل� ،أم ميكن التقارب معه
ودعمه وت�أجيل املوقف العقائدي يف مقابل توحيد ال�صف يف مواجهة العدو امل�شرتك؟
هذه ت�سا�ؤالت حملتها �سجاالت وحوارات بني ال�سروريني والإخوان يف ال�سعودية
( ((2يو�سف ،القر�ضاوي ،احلل الإ�سالمي ...فري�ضة و�ضرورة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت� ،1993 ،ص .95وانظر :جريدة النور ،عدد ،576
خلف اجلراد.
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واخلليج يف بيان املوقف من حزب اهلل ومقاومته �إ�سرائيل ،والتي بدورها تف�سر لنا
طبيعة موقف الإخوان امل�سلمني يف اخلليج من الأقليات والطوائف الدينية.
بطبيعة احلال ،مل يكن موقف الإ�سالميني ال�سعوديني من حزب اهلل واحد ًا،
بل كان اجلدل حوله من �أكرث نقاط االفرتاق التي �أعادت فرز م�شهد اال�صطفاف
الإ�سالمي احلركي ال�سعودي ،وتلوين مك ِّوناته من جديد ،فمنذ احلادي ع�شر من
�سبتمرب (�أيلول) ومعامل ال�صحوة التقليدية بد�أت تتغري �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إلى �أن جاءت
«حادثة حزب اهلل» وح�سمت الفروقات والتمايزات.
كان التيار ال�سلفي باجتاهاته التقليدية ،والعلمية ،واحلركية ،يقف موقف ًا
عقائدي ًا مبكر ًا من حزب اهلل ،و�إيران ،ويرتكز �إلى تراث تاريخي طويل ي�ؤ�س�س
لعدم الثقة بالطائفة ال�شيعية ويرف�ض م�شروعاتها جملة وتف�صي ًال ،حتى لو كانت
من �أجل مقاومة «العدو» ،ولذلك جاء املوقف مبا�شر ًا حا�سم ًا بال تردد بعد عملية
حزب اهلل ال�شهرية يف العام  ،)30(2006وح�صل بعدها اال�ضطراب واللب�س ،بني
املواقف املتعاطفة مع احلزب ،وتلك الراف�ضة له ولكل م�شروعاته �أي ًا كانت باعتباره
«حزب ًا راف�ضي ًا �شيعي ًا» ،فتمت �إعادة ن�شر الفتوى ال�شهرية لل�شيخ ال�سلفي عبداهلل بن
جربين التي �صدرت يف الأ�صل العام  ،2002وقال فيها ب�أنه «ال يجوز ن�صرة هذا
احلزب (الراف�ضي) ،وال يجوز االن�ضواء حتت �إمرتهم ،وال يجوز الدعاء لهم بالن�صر
والتمكني ،ون�صيحتنا لأهل ال�سنة �أن يترب�ؤوا منهم و�أن يخذلوا من ين�ضموا �إليهم،
و�أن يبينوا عداوتهم للإ�سالم وامل�سلمني»(.)31
حلقه بعد ذلك نا�صر العمر �-أحد رموز ال�سروريني يف ال�سعودية -حيث حتدث
عرب موقعه (امل�سلم) يف يوليو (متوز) العام  2006عن حزب اهلل ،الذي ي�سميه «حزب
( ((3قام حزب اهلل يف الثاين ع�شر من يوليو (متوز)  2006باختطاف جنديني �إ�سرائيليني من �أجل مقاي�ضتهما ب�أ�سراه اللبنانيني ،الأمر
الذي �أدى �إلى ن�شوب ما عرف بـ«حرب متوز» �أو «احلرب الإ�سرائيلية على لبنان  »2006والتي ق�صفت فيها مناطق عدة من لبنان على مدى
 34يوم ًا.
( ((3الفتوى من�شورة يف املوقع الر�سمي لل�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن بن جربين:
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-4174-.html
130

المسبــار

يشرلا هللادبع

الالت /حزب ال�شيطان» ،قائ ًال عنه« :ال يقاوم با�سم �أهل ال�سنة يف فل�سطني ،بل هو
�أداة بيد احلر�س الثوري الإيراين» ،و�صرح عرب قناة «اجلزيرة» حينها قائ ًال�« :إن
�إ�سرائيل ،و�أمريكا ،و�إيران هم �أعداء الأمة الإ�سالمية على ال�سواء»(.)32
اكت�سح املوقف ال�سلفي املبكر من حزب اهلل امل�شهد .تداولت قنوات وو�سائل
�إعالمية كثرية فتوى ال�شيخ ابن جربين ،و�صدرت بيانات ومواقف كثرية من احتادات
�إ�سالمية ،للرد على الفتوى ورف�ضها .ن�شر موقع قناة «اجلزيرة» الف�ضائية خرب ًا يف
 30يوليو(متوز) العام  2006عنوانه «دعاة م�سلمون يرف�ضون فتاوى �سعودية �ضد
حزب اهلل» ،جاء يف مطلعه« :توا�صلت ردود الأفعال الإ�سالمية الراف�ضة لفتاوى بع�ض
علماء ال�سعودية التي تدعو �إلى عدم جواز ن�صرة حزب اهلل مبواجهة االعتداءات
الإ�سرائيلية الأخرية �ضد لبنان ،على اعتبار �أنه حزب �شيعي يخو�ض حرب ًا مل�صلحة
�إيران ...وت�أتي ردود الأفعال هذه بعد �أيام من �إ�صدار ال�شيخ ال�سعودي عبداهلل بن
جربين فتوى فحواها حترمي ت�أييد حزب اهلل يف حربه مع �إ�سرائيل»(.)33
كان نتيجة لذلك �أن �أ�صدر ال�شيخ ابن جربين بيان ًا تو�ضيحي ًا حول فتواه
املتداولة ،وو�صف الأحداث اجلارية يف لبنان بـ«الفتنة ال�شيطانية» ،واعترب البع�ض
ذلك املوقف تراجع ًا ،والبع�ض الآخر اعتربه ت�أكيد ًا �إ�ضافي ًا ملوقفه ال�سابق.
ففي الأول من �شهر �أغ�سط�س (�آب) العام  2006ن�شر موقع ال�شيخ ابن جربين
فتوى ،جاء �س�ؤالها كالتايل« :ن�شر �أحد مواقع الإنرتنت فتوى من�سوبة �إليكم تتعلق
بحزب اهلل اللبناين ،فهل ت�صح ن�سبة هذه الفتوى لكم؟»(.)34
�أكد ابن جربين يف �إجابته عن هذا ال�س�ؤال �أن هذه «الفتوى قدمية �صدرت يف
تاريخ  1423 / 2 / 7هـ» .و�أ�ضاف« :هي ال تتعلق مبا ي�سمى حزب اهلل فقط ،فنحن
نقول� :إن حزب اهلل هم املفلحون� ...أما ه�ؤالء فهم لي�سوا من حزب اهلل ،وذلك لأنهم
( ((3نق ًال عن موقع مفكرة الإ�سالم ،يوليو (متوز) .2006
( ((3موقع اجلزيرة نت ،دعاة م�سلمون يرف�ضون فتاوى �سعودية �ضد حزب اهلل ،يوليو (متوز) .2006
( ((3املوقع الر�سمي لل�شيخ عبداهلل بن جربين على الإنرتنت.
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يكفرون �أهل ال�سنة ،ويكفرون ال�صحابة ...لكن �إذا وجد حزب هلل تعالى ين�صرون اهلل
وين�صرون الإ�سالم يف لبنان �أو غريها من البالد الإ�سالمية ،ف�إننا نحبهم ون�شجعهم
وندعو لهم بالثبات ،وحيث �إن املو�ضوع الآن مو�ضوع فتنة وحرب بني اليهود وبني من
ي�سمون حزب اهلل ،واكتوى بنارها امل�ست�ضعفون ممن ال حول لهم وال قوة ،فنقول ال
�شك �أن هذه الفتنة التي قام بها اليهود وحاربوا امل�سلمني يف فل�سطني وحاربوا �أهل
لبنان فتنة �شيطانية».
يف ال�سياق نف�سه كان هناك منتدى �إلكرتوين �شهري يف ال�سعودية حينها وهو
«ال�ساحات العربية» تدور فيه رحى �سجاالت طويلة حول «املوقف من حزب اهلل» ،و«هل
ي�صح الوقوف معه يف معركته �ضد اليهود؟»� ،أم �إن «حزب اهلل و�إ�سرائيل يف العداوة
�سواء؟» ،توحدت �صفوف ال�شباب ال�سلفي ب�أطيافه كافة يف موقف واحد راف�ض معاد
حلزب اهلل �أو الوقوف معه �أو ت�أييده ،ويعود ذلك ملنطلقات عقائدية تنطلق من املوقف
من املذهب ال�شيعي ،وموقف �سيا�سي من والء احلزب لإيران.
�إذا رجعنا �إلى الكتابات امل�ؤ�س�سة للفكر الإخواين ال�سروري ،على وجه التحديد،
جند �أن امل�س�ألة كانت حم�سومة ب�شكل مبكر ،ففي كتاب «�أمل واملخيمات الفل�سطينية»
ال�صادر عام � ،1986ضمن الإ�صدار الثاين من �سل�سلة «وجاء دور املجو�س» من ت�أليف
عبداهلل حممد الغريب ،وهو كان ا�سما م�ستعارا ملحمد �سرور زين العابدين ،من
تن�سب �إليه ال�سلفية احلركية ال�سرورية ،قال فيه« :ولد هذا احلزب من رحم حركة
�أمل ال�شيعية اللبنانية املدعومة من �إيران .قد ت�سمى بداي ًة با�سم �أ ّمه (حركة �أمل
ال�شيعية) فت�س ّمى بـ«�أمل الإ�سالمية» رغب ًة يف تو�سيع نطاقه لي�شمل الأ ّمة الإ�سالمية،
ونظرا ملا اقرتنت به (حركة �أمل ال�شيعية) من �أعمال وح�شية وجرائم ب�شعة ال تخ ّول
وليدها «�أمل الإ�سالمية» ،ت�سلم مهام الدفاع عن الأمة ،وخ�شي ًة من هذا فقد ُك ّون
حزب جديد ،وهو ما ُيعرف اليوم بـ(حزب اهلل)»(.)35
ٌ
ي�ضيف عبداهلل الغريب �أو حممد �سرور م�ؤكد ًا« :ويبدو �أن حزب اهلل �أُ ِع َد ليكون
( ((3عبداهلل ،حممد الغريب� ،أمل واملخيمات الفل�سطينية ،عام � ،1986ص.181
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ً
فخا لأهل ال�سنة من اللبنانيني والفل�سطينيني ،فظاهره جهاد �أعداء الإ�سالم من
اليهود والن�صارى وحقيقته احتواء من قد ُيخدعون ب�شعارات الراف�ضة»(.)36
لذلك جاءت مواقف نا�صر العمر ،و�سفر احلوايل -الذي �أفتى �أي�ض ًا «بحرمة
الدعاء حلزب اهلل بالن�صر �أو تقدمي �أي نوع من الدعم له يف حربه مع �إ�سرائيل»-
امتداد ًا لهذه املواقف التقليدية ال�صحوية من حزب اهلل� ،أو من امل�شروعات ال�شيعية
على العموم.
لكن يف ال�ضفة ال�صحوية الأخرى كانت هناك معامل موقف معار�ض تت�شكل،
�صمتت يف بداية الأمر ،حيث وجدت نف�سها يف موقف حرج بني طرفني :املك ِّون ال�سلفي
الذي تنطلق منه ،والعاطفة الإ�سالمية ال�سائدة يف العامل العربي التي كانت تت�ضامن
بقوة مع حزب اهلل وحربه �ضد �إ�سرائيل.
ي�شري �إلى ذلك ال�صحفي ال�سعودي فار�س بن حزام يف مقال له ب�صحيفة
«احلياة» قائ ًال� :إن اجلدل الدائر يف ال�سعودية طوال حرب لبنان حول حزب اهلل قد
«ك�شف القناع للمرة الأولى عن خالف حاد بني تيارين �إ�سالميني يف الو�سط ال�سعودي
من جراء املوقف من حزب اهلل ...فاجلدال هذه املرة مل يكن بني ما يعرف بـ«ال�سرورية»
وهي «ال�سلفية» املتمثلة يف «ال�صحوة» من جانب ،وتيار «الإخوان امل�سلمني» من جهة
�أخرى ،مثل �سجاالت طويلة ومعارك �صغرية وكبرية معتادة .اجلدال هذه املرة جاء
بني «ال�صحوة» و«ال�صحوة» ،فربز �أكرث و�أكرث تيار «ال�صحوة اجلديدة» عن «ال�صحوة
التقليدية» ،ولكل رموزها وجنومها .واخلالف يف حقيقته لي�س مرتبط ًا باملوقف من
حزب اهلل ،ولكنه متعمق يف الفكر ال�سيا�سي والثقايف بني الفريقني ،فوجد الفر�صة
ليتجلى يف هذه احلرب»(.)37
كان هذا املوقف الآخر اجلديد يجمع بني طياته �شخ�صيات �سرورية �سابقة،
و�أخرى حم�سوبة على فكر جماعة الإخوان امل�سلمني ،حاولت �أن توفق بني تراثها ،وبني
( ((3املرجع نف�سه� ،ص .182
( ((3فار�س بن حزام� ،صحيفة احلياة� 25 ،أغ�سط�س (�آب)  ،2006العدد .15848
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اجتاه جماعة الإخوان الداعم بقوة حلزب اهلل ،فتو�صلت �إلى موقف يقول يف جممله:
«�إننا نختلف اختالفات عميقة مع حزب اهلل ،ولكن هذا لي�س وقت ًا لإثارة اخلالفات
الطائفية ،واملحا�سبة العقائدية ،و�إمنا يجب علينا �أن نقف �صف ًا واحد ًا مع �إخواننا
امل�سلمني من �أهل القبلة /ال�شيعة �ضد العدو امل�شرتك �إ�سرائيل».
عرب عن هذا املوقف بو�ضوح ال�شيخ �سلمان العودة -الأمني العام لالحتاد
العاملي لعلماء امل�سلمني -يف حلقة من برناجمه الأ�سبوعي «احلياة كلمة» على قناة
« »MBCبتاريخ  21يوليو (متوز)  2006حني �س�أله �أحد املت�صلني عن ر�أيه يف موقف
ال�سعودية الر�سمي من عملية حزب اهلل ،ف�أجاب ب�أنه مل يطلع عليه -على الرغم من
�أنه كان حديث النا�س -ولكنه �أ�ضاف مو�ضح ًا�« :إننا نختلف مع حزب اهلل ،وهو خالف
جوهري وعميق كما هو خالفنا مع ال�شيعة الذي ال ميكن �أن يلغى ،لكن هذا الوقت
لي�س وقت اخلالف وال�شقاق ،فعدونا الأكرب هم اليهود وال�صهاينة املجرمون الذين مل
يفرقوا يف عدوانهم حتى بني الأطفال واملحاربني»(.)38
وحتت عنوان «املوقف من حزب اهلل» �أجاب ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة
امللك عبدالعزيز بجدة الدكتور علي بادحدح �-أحد الإ�سالميني املح�سوبني على فكر
الإخوان يف ال�سعودية -عن �س�ؤال وجه له بهذا اخل�صو�ص مطلع �أغ�سط�س (�آب)
العام  ،2006حيث قال�« :إن �إحلاق ال�ضرر بالعدو ال�صهيوين ،وكل �أذى ونكاية يف هذا
العدو مطلوب ومرغوب .فالوقت احلايل لي�س وقت ًا منا�سب ًا للمحا�سبات املذهبية �أو
الطائفية ،بل هو وقت ينبغي فيه الرتكيز على العدو الأكرب الذي يهلك احلرث والن�سل
ويهدد البالد والعباد»(.)39
ويف حتقيق ن�شره موقع «العربية نت» يف الثامن من �أغ�سط�س (�آب) من العام
نف�سه حول تداعيات حرب لبنان ،واجلدل حول حزب اهلل� ،صرح الدكتور عو�ض
القرين �-أحد رموز الإ�سالميني املح�سوبني على فكر الإخوان يف ال�سعودية -قائ ًال:
( ((3موقع الإ�سالم اليوم على الإنرتنت ،امل�شرف العام� :سلمان العودة.
( ((3انظر كتاب :حزب اهلل بني احلقيقة والأهداف ،حترير :عالء الدين �آل ر�شي ،وم�شاركة جمموعة من ال�شخ�صيات ،مركز الراية
للتنمية الفكرية ،دم�شق� ،2006 ،ص.120
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«�إننا قد نختلف مع حزب اهلل �أو مع غريه ،ولكن خالفنا معه ال ي�سوغ لنا �أال نقف معه
يف دفاعه عن الأمة ودفع الظلم والعدوان عن ال�شعب اللبناين كله ولي�س عن احلزب
فقط ،ولو كان الظلم والعدوان الذي يقع على ال�شعب اللبناين يقع على هندو�سي �أو
بوذي لوجب علينا �أن ندفعه عنهم وال نر�ضاه»(.)40
�أما الدكتور حاكم املطريي –�أحد رموز ال�سلفية احلركية يف الكويت -فقد
�أ�صدر بيان ًا �صريح ًا يف الثامن من �أغ�سط�س (�آب) عنوانه «بيان يف وجوب ن�صرة
املقاومة يف لبنان» قال فيه« :يظهر من عموم ن�صو�ص ال�شريعة وقواعدها ومقا�صدها
وجوب دعم املقاومة يف جنوب لبنان بكل ما ت�ستطيع الأمة تقدميه من دعم ،باملال
والنف�س والكلمة ،وهو نوع من �أنواع اجلهاد ،والقتلى فيها من امل�سلمني �شهداء على
اختالف مذاهبهم وطوائفهم ،لهم �أحكام ال�شهداء الدنيوية من حيث �إنهم ال يغ�سلون
وال ي�صلى عليهم ويدفنون يف ثيابهم» .و�أ�ضاف م�ؤكد ًا�« :إن ال�سيا�سة ال�شرعية تق�ضي
الوقوف مع املقاومة اللبنانية مهما كان املوقف منها ومن قياداتها -يف نظر البع�ض-
�إذ القتال الدائر بينها وبني �إ�سرائيل ال يدع جماال للتوقف �أو احلياد»(.)41
كما �أ�صدر يف الأمر ذاته حزب الأمة الكويتي (حمظور) بيان ًا يف  13يوليو
(متوز) يدعو فيه �إلى دعم املقاومة اللبنانية ملواجهة االعتداءات ال�صهيونية املتكررة
على ال�شعب اللبناين وانتهاك دائم ل�سيادته على �أرا�ضيه(.)42
�أما الدكتور ال�سعودي حم�سن العواجي �-أحد الإ�سالميني امل�ستقلني -فخرج
عن �صمته بعد  13يوم ًا من املعارك الدائرة يف لبنان بني حزب اهلل و�إ�سرائيل ،ف�أعلن
ت�أييده حلزب اهلل وزعيمه ح�سن ن�صر اهلل عرب موقعه ال�شخ�صي يف  24يوليو (متوز)
العام  2006مبقال عنوانه «اللهم ان�صر املقاومني الأبطال وا�شدد وط�أتك على
املعتدين الأنذال»( ،)43قال فيه� :إنه من ال�سذاجة النظر �إلى حزب اهلل يف هذه الأزمة
( ((4انظر :موقع العربية نت.
( ((4انظر املوقع الر�سمي حلاكم املطريي على �شبكة الإنرتنت ،على الرابط التايل/http://www.dr-hakem.com :
( ((4نق ًال عن موقع حزب الأمة الكويتي ،على الرابط التايل/http://www.ommahparty.com :
( ((4من�شور يف موقعه الر�سمي على �شبكة الإنرتنت ،على الرابط التايل:
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حتديد ًا نظرة طائفية جمردة خا�صة ،مو�ضح ًا �أن «العدوان ال�صهيو�أمريكي الأخري
على لبنان ك�شف عمق امل�آ�سي الفكرية املحتقنة يف املجتمع امل�سلم حملي ًا و�إقليمي ًا.
قد يقبل من البع�ض ت�أجيل اتخاذ املوقف كون الأمر يف غاية التعقيد واللب�س ،ولكن
ال قبول البتة للحياد التام �أو ال�صمت املطلق جتاه ما يجري من عدوان �صارخ على
احلرمات واملمتلكات»(.)44
وو�صف حم�سن العواجي يف مقاله املذكور ح�سن ن�صر اهلل ،زعيم حزب اهلل
بـ«الداهية �سيا�سيا وال�شجاع ميداني ًَا مهما اختلفنا معه» ،م�ؤكد ًا �أن «حزب اهلل يف
لبنان اليوم يف عني ال�شارع الإ�سالمي �شكل ر�أ�س حربة فعالة تثخن العدو وتقاوم
زحفه بب�سالة»(.)45
ويف رد على الر�أي ال�شائع بني التيار ال�سلفي ،ب�أن حزب اهلل ومقاومته لي�سا �سوى
وحام مل�صالح �إ�سرائيل،
جمرد «متثيلية» ،بينما حزب اهلل و�إيران هما جمرد خادم ٍ
�صرح ال�شيخ حامت ال�شريف العوين �-أ�ستاذ ال�سنة بجامعة �أم القرى يف مكة املكرمة-
ملوقع (الإ�سالم اليوم) يف � 3أغ�سط�س(�آب) العام  2006قائ ًال« :الواقع يرف�ض مثل
هذه الأقوال ،فاملقاومة اللبنانية لي�ست متثيلية» ،مو�ضح ًا �أن هذه الأقوال التي ت�شيع
يف ال�سعودية لن يتقبلها النا�س يف اخلارج «فال ينبغي �أن ُن�سقط �أنف�سنا �أمام العامل
الإ�سالمي بهذا الطرح املعار�ض للم�شاهد �أمامهم ،فلن�صمت �إذا مل ندعم املقاومة
اللبنانية»( .)46و�أ�ضاف�« :إن ق�ضية حزب اهلل عادلة ويكفي �أنهم �أمام �إجرام اليهود
�أعدى �أعدائنا ،فهم ي�ستحقون الوقوف معهم يف هذا الظرف خا�صة ،وعلينا �أن ن�ؤجل
خالفاتنا معهم �إلى �أن ننتهي من هذا الظرف لنبد�أ بحوارهم ودعوتهم لإقامة احلجة
عليهم»(.)47
http://mohsenalawajy.com/ar/index.php/53-08-05-06-12-2009-29/43-54-19-04-12-2009

( ((4املوقع نف�سه.
( ((4املوقع نف�سه.
( ((4حامت العوين :املقاومة اللبنانية لي�ست متثيلية ،موقع الإ�سالم اليوم ،على الرابط التايل:
http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart73071-12-.htm
( ((4امل�صدر نف�سه.
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ومن �أجل الت�أ�صيل واحل�شد للموقف الإ�سالمي اخلليجي املت�ضامن مع حزب
اهلل� ،أو «املت�سامح» معه على الأقل �صدر يف �سبتمرب (�أيلول) العام  2006كتاب بعنوان
«حزب اهلل ..بني احلقيقة والأهداف» عن «مركز الراية للتنمية الفكرية بجدة» جمع
�آراء ومواقف الإ�سالميني يف ال�سعودية واخلليج والعامل العربي ،ويف مقدمتهم يو�سف
القر�ضاوي� ،إ�ضافة �إلى عدد من �أبرز ال�شخ�صيات الإ�سالمية يف ال�سعودية املح�سوبة
على فكر الإخوان امل�سلمني ،مثل عو�ض القرين ،علي بادحدح ،ومو�سى ال�شريف .ومن
خالل ت�صفح الكتاب يت�ضح �أنه جتميع �سريع ملقاالت ،وحوارات وتقارير �صحافية
ن�شرت يف الإنرتنت حول هذه الق�ضية .حتدث يف مطلع الكتاب علي حمزة العمري
واحد من النا�شطني ال�شباب املح�سوبني على فكر الإخوان امل�سلمني ،يف ال�سعودية،رئي�س منظمة فور �شباب -مبداخلة عنوانها (لبنان يف العني والقلب وعلى الر�أ�س)،
قال فيها« :خال�صة املوقف احلايل وجوب التالحم والتنا�صر والتعا�ضد �أمام العدوان
اليهودي والأمريكي يف لبنان ،فاملعركة حقيقية ،وهي معركة �صراع وت�صفية لل�شيعة
ولأهل ال�سنة �سواء ،لأنهم الآن يف خندق واحد ،ومقاومة واحدة»(.)48
يف ختام مداخلته وجه كالمه �إلى من �سماهم «تالميذ املقاومة امل�سلمني» قائ ًال:
«ال نريد اعتذار ًا ،نريد �أن ترفعوا ال�سالح ،نريد �أن تهزوا �أركان املجرم اليهودي،
�أ�سمعوه دوي القنابل والر�صا�ص� ،أروه اللون الأحمر القاين ،ادفعوا ب�أبنائكم �إلى
�ساحات الوغى ،لن نر�ضى منكم �إال �صوت احلرية»(.)49
ويف حموة تلك النقا�شات ال�ساخنة حول املقاومة اللبنانية وحزب اهلل ،والتناقل
العاملي لفتوى ال�شيخ ابن جربين ،ونا�صر العمر �ضد حزب اهلل� ،ألقى حممد الأحمري
بحجر مياه بركة رفاقه «ال�سروريني» القدامى ،معلن ًا انحيازه بو�ضوح لل�ضفة الأخرى
التي كانت ت�ضم جمموعة من الإ�سالميني امل�ستقلني ،و�شخ�صيات حم�سوبة على فكر
الإخوان امل�سلمني ،فكتب مقا ًال ي�شاع كثري ًا �أن املق�صود به كان ابن جربين ،ونا�صر
العمر ،جاء املقال بعنوان «خدعة التحليل العقائدي» ،ن�شره يف موقعه الذي ي�شرف
( ((4حزب اهلل بني احلقيقة والأهداف� ،ص .99
( ((4املرجع نف�سه� ،ص .99
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عليه «جملة الع�صر» يف � 4أغ�سط�س(�آب) العام  2006يتهجم فيه على «العقلية
ال�سلفية» التي تتعاطى مع الأحداث ال�سيا�سية مبنطلقات عقائدية ،فهي تعاين «من
الق�صور ،والتع�صب وق�صر النظر ...لأن املحلل العقدي ي�ؤمن ب�أنه على احلق دائم ًا،
و�أن الن�صو�ص معه ت�ؤيده وحتفزه وحتدد �أطراف املعركة بدء ًا بالتوراة والإجنيل ثم
واع للن�صو�ص وللأفكار التي
القر�آن �إلى ن�صو�ص مارك�س .ويعاين من ا�ست�سالم غري ٍ
ي�سيء فهمها»(.)50
�أثار مقال الأحمري الكثري من الردود واجلدل واخلالف ،وانربى موقع «امل�سلم»
الذي ي�شرف عليه نا�صر العمر للرد على الأحمري ،ون�شرت مقاالت متعددة منها
«خدعة التحليل ال�سيا�سي» لبندر ال�شويقي ،ومقال بعنوان «وقفة مع الدكتور حممد
الأحمري» لإبراهيم الأزرق وغريهما ،لكن الأحمري ا�ستمر م�ؤكد ًا موقفه فن�شر مقاال
يف منت�صف يناير (كانون الثاين)  2007بعنوان «من ح�صاد التحليل العقائدي» قال
فيه« :ملن اختلفوا معه بلغة ال تخلو من التهكم« :للنظر ال�سيا�سي يا �إخواننا تق�سيمات
�أخر ،بع�ضها من ب�ضاعتكم وبع�ضها تقع خارج ثقافتكم»(.)51
اجلدير بالذكر �أن كثري ًا من املواقف التي ت�ضامنت وتعاطفت مع حزب اهلل من
الإ�سالميني يف اخلليج ،انقلبت ر�أ�س ًا على عقب بعد �أحداث «الثورة» ال�سورية ،فتحول
الت�ضامن مع حزب اهلل العام � ،2006إلى عداوة تامة ومهاجمة �صريحة للحزب بعد
دخوله مقات ًال �إلى جانب قوات النظام ال�سوري �ضد قوات الثورة يف �سوريا ،ونتيجة
لذلك قال يو�سف القر�ضاوي يف ت�صريحه ال�شهري« :م�شايخ ال�سعودية الكبار كانوا
�أن�ضج مني لأنهم عرفوا حزب اهلل على حقيقته»(.)52

( ((5حممد ،حامد الأحمري ،جملة الع�صر� ،أغ�سط�س (�آب) .2006
( ((5املرجع نف�سه.
(� ((5صحيفة ال�شرق الأو�سط 7 ،يونيو (حزيران)  ،2013العدد .12610
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