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 م٢٠١١الموافق - ھـ١٤٣٢ العام بدایة ومع العربي العالم في السیاسیة التطورات ظل في
 طوفان أمام صمودھا وتعزز مناعتھا تقوي عوامل أیة عن بلھف تبحث العربیة والحكومات

 ھذه بعض تجاوزت دـق السعودیة الحكومة وكون ،المطالبة بالتغییرھا وبشعثورات  تحدیات
  : في آن واحدونقیضھ التالي السؤال ِردـی ،التحدیات

 وتعزیز الوحدة األمن واالستقرارمن عوامل خطابھ ب )٢()السلفي( المنھجعد ُیھل  
  ؟فتیت الوحدة الوطنیة من عوامل تأم ُیعد؟ الوطنیة
 أصوات من مباشر وغیر مباشر بشكل المتكرر الطرح عن ُیعبر األخیر والسؤال

 السعودیةللدولة  الوطنیة مقتضى نأ " :موجزھا كثیرة أفكارًا طرحت طالما )٣(لیبرالیة
 ،)٤( "ھویتھ الوطن و خصوصیة وعن !السلفي المنھج عن الدولة تخلي یتطلب )الحدیثة(

  !الوطن ساكنتت أخرى ثقافات ووجود !طائفیة أقلیة ودوجبمزاعم 
 ، األدلجة،القولبة( :بمصطلحات طروحاتھاأو أفكارھا تسویق على عملت وطالما 

 الخطاب إصالح( ،)الدیني الخطاب تجدید( :الفتات برفع  أو،) الجمود،التحجر التكھف
 بال وطنیة( ،)ةوطن بال ھوی ()اآلخر إقصاء ،اآلخر تقبل ،واآلخر نحن (،)الدیني

 الساحة في معروفةالتي باتت  ات والالفتاتحالمصطل من ذلك غیر إلى ، )خصوصیة
  .السعودیة اإلعالمیة

 الدول في القوى موازین تغیرت اھذه األیام بعدم السابق السؤال طرح أھمیة وتتأكد
 -كمة في تغییر األنظمة الحا ومصر تونس نجاح الثورات الشعبیة في كل من بعد العربیة

 السیاسیة المعادلة نقلت التي الثورات تلك - وامتداد تأثیر ھذا النجاح إلى بقیة الدول العربیة
 إلرادة االستجابة إلى -  الدولیة القوى بمباركة - والتخویف القمع على االعتماد من العربیة

 رتغیی إلى یؤدي سوف  ما وھذا، السیاسي االحتكار بنھایة مؤذنة ، ومطالبھاالشعوب
   !!احترامھ وتقدیره إلى  وربما،ھوشعوب العربي العالم حكومات تجاه الغربیة االستراتیجیات

                                                             
موع األرض والھواء والماء والتاریخ مج((: ما ھو أكبر من الحكومة والدولة، فالوطن ھو) الوطن( المقصود بـ )١(

والجغرافیا، والقیم والثوابت والمبادئ التي اجتمع علیھا وفیھا المواطنون، والتي قامت علیھا الدولة، ومنھا انبثقت شرعیة 
ھي المقصودة ھنا )الوطنیة(المفھوم فإّن الوطن حقٌّ للجمیع، ولھ حق على الجمیع حكامًا ومحكومین، وبھذا و ،))الحكومة

  .انتماء للوطن بھذا المفھوم
 یالحظ أن رؤیة المنھج السلفي في السعودیة عن العالقة بین الحاكم والمحكوم قائمة بموجب حاكمیة الشریعة اإلسالمیة )٢(

 وفق الكتاب والسنة، بینما ھي في الغرب تقوم على أساس بیعة شرعیة من خالل الدولة والمجتمععلى كل من الحكومة و
بعقیدتھ ( وغیره، وبذا یكون لإلسالم ))م١٧٧٨ -١٧١٢"  روسو جاك جان((الذي نادى بھا " جتماعيالعقد الا "نظریة 

 أحد مكونات الدولة  الدینأن اللیبرالیون یرى بینما  والحكومة، الحاكمیة العلیا على المجتمع والدولة)ى علمائھوشریعتھ وفتاو
  .ولیس المھیمن علیھا

یم اللیبرالیة المعروفة في  عامة وفي السعودیة خاصة عن معاني وقدول العالم العربي رالي فياللیبینفرد الخطاب ) ٣( 
انتقاص اآلخر، وفرض : ھو) السعودیین( بكثیر من األمور، لكن أھم ما تزاید بھ لیبرالیة –  مصدرھا األساس-الغرب 

  .والعمل على التغییر القسري لقیم المجتمعالوصایة علیھ 
في كثیر من االستخدامات، فالھویة الوطنیة أكبر " خطأ " ، كما ھو شائع "البطاقة الشخصیة"بـ الھویة الوطنیة، ال نقصد ) ٤(

  .من ھذا االختزال بكثیر
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 باحث و،مواطنوألني  ،القوة تحوالت في الجدید الواقع مع نفسھا تفرض التساؤالت ھذه
 العربیة المملكة حكومةواجھتھ  الذي التحدي حجم وَعاَصَر َشاَھَد التاریخ شؤون بعض في

 عن یوم علنُأ ما جراء من الوطنیة وحدتھا ھددت التي الجسیمة والمخاطر السعودیة
 ،وتحزبات وشعارات نداءات من بھا ارتبط وما )ھـ٦/٤/١٤٣٢ ـ مارس ١١( مظاھراتلل

 ومن ،المجاورة العربیةالدول  حكومات بعض أسقط الذي التحدي عن یقل ال تحٍد إنھ أقول
 المظاھرات موعد عن أعلن الذي )٥(الجدید عالمواإل والداخلي، الخارجي اإلعالم یتتبع

 دول في وقع الذي السیاسي الزلزال مع تزامنالذي و ،لسعودیةا المدن في تنظیمھا وطریقة
 لطرح السعودیة  المدنفي المظاھرات على َحرََّضَت التي اإلعالمیة الوسائل قوة مع ،الجوار
 تأخر بسبب الدعوات تلك لقبول صبالخ لمناخإلى ا ضافًة إ،اتواإلصالح التغییر برامج

 نجاح في تصب التي  المساعدةالعوامل ُیَعدُّ من ذلك كل - وسیاسیًا إداریًا السعودي اإلصالح
 في الرسمیة الجھات وبیاناتأیضًا  المسئولین تصریحاتومن یتتبع  - المظاھرات تلك

 لھ مخططًا انك ما حجم یدرك هوبعد) ھـ٦/٤/١٤٣٢ - مارس١١( قبل السعودیة الحكومة
  .)٦(تجاوزه إلى أدى الذي لألمر النفیسة القیمة یثّمن والخطیرة واالجتماعیة السیاسیة وأبعاده

 استجابة أي حدوث عدم كثیرًا انتباھھ یلفت اإلعالمي بزخمھإن المتتبع لما سبق 
   :یتساءل نأ راصد كل دعا ما وھذا !المنتظر موعدھا في للمظاھرات

 الفوضى البالد جنب الذي وما ؟یترتب علیھاقد المظاھرات وما  طوفان أوقف الذي ما
 تفسیٍر عن عاجزًا )البدایة في( نفسي وجدت ؟تقدیر أقل على واالجتماعیة والسیاسیة الفكریة

 وكانت كل الظروف واألجواء المحیطة تشجع ، لھا بقوةالمعد المظاھرات تلك لفشل كامٍل
   ؟ونجاحھاعلى قیامھا 

 كالمن  ونداءاتھ بفتاویھ وومؤسساتھ برموزهبأن المنھج السلفي  أجزم أكن لم البدایة فيو
بعد حتى ... .المظاھرات طوفان إیقاف قادر على )٧()المستقلة( و)الرسمیة( المدرستین

 م٦/٣/٢٠١١ الموافق ھـ١/٤/١٤٣٢ بتاریخ الصادرة العلماء كبار لھیئة فتوى آخرصدور 
 الكتاب من ھدي على الكلمة اجتماع نعمة تستشعر إذ لعلماءا كبار وھیئة ....{ :نصھ ما وفیھا

 ،اللحمة من تزید التي األسباب كل بذل إلى الجمیع تدعو فإنھا حكیمة قیادة ظل في والسنة
 على تؤكِّد المناسبة بھذه وھي ذلك، ضد إلى تؤّدي التي األسباب كل من وتحذِّر األلفة وتوثِّق
 وتحذِّر ،والعدوان اإلثم عن والتناھي والتقوى البر على والتعاون والتفاھم التناصح وجوب

 والحزبیة الفكریة االرتباطات من تحذِّر كما ....الحق وغمط والبغي الجور من ذلك ضد من
 ،وتابعوھم الصالح السلف علیھ بما متمسِّكة واحدة جماعة البالد ھذه في األمة إذ المنحرفة

 اختالق وعدم ،الصادقة والمناصحة الجماعة لزوم من وحدیثًا قدیمًا اإلسالم أئمة علیھ وما
                                                             

  .غیرھاو یوتیوبالو ،تویترالو ،بوك الفیس بكل مكوناتھ ومن ذلك اإلنترنت وھو :یسمى اإلعالم البدیلقد و) ٥(
 كما أنھا لیست معنیة بتعداد الجوانب اإلیجابیة والسلبیة ،خر آبالثناء على خطاب ونقدلیست معنیة ) الورقات(ھذه ) ٦(

 ولكنھا معنیة بتوصیف واقع الخطابین بمخرجاتھما ، ولیس من أھدافھا نقد أشخاص معینین،للخطاب السلفي أو اللیبرالي
 بالمفھوم السابق تحدیده یق الوحدة الوطنیةأيُّ الخطابین عمل تاریخیًا على تحق  وبیان،حسب بعض المعطیات التاریخیة

  .للوطنیة
 من السلطة اإلداریة - بعد الشرعیة–تستمد قوتھا ) الرسمیة( أن المدرسة :یالحظ أن من الُفروقات بین المدرستین) ٧(
 )والدعوة ساباالحت (آلیة تتبنى - بكافة ألوان طیفھا الدعوي - )المستقلة( بینما المدرسة ،في غالب األحوال) الحكومة(
 المدرستین بین التكامل أن : عبر التاریخ الحدیثالمشاَھد وة،تستمد قوتھا من تفاعل المجتمع مع برامجھا الدعویة االحتسابیو

 من وبالرغم ألنھ ،السعودیة الساحة واقع في المعھود ھو كما الشرعیة والكلیات األصول في خاصًة األحوال غالب في قائم
 ،بالكفار االستعانة جواز فتاوى مثل القضایا، بعض على) المستقلة (السلفیة المدرسة عند والعلمي الفقھي ظالتحف أو االختالف

 على )الورقات(في ھذه  وقد تم االقتصار ،المدرستین كال عند حمراء ًاخطوط والشقاق والنزاع الفتنة وقد كشفت األحداث أن
 .وأثرھما الظاھر) الوطنیة(ورھما في الوحدة بحكم قوة ددون غیرھما ھاتین المدرستین رصد دور 
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 حال كل على اإلصالح وأھمیة الخطأ ووجود الكمال بعدم االعتراف مع وإشاعتھا العیوب
 یجلب الذي الشرعي أسلوبھا والنصیحة لإلصالح أن تؤكِّد الھیئة فإن ....وقت كل وفي

 ،علیھا التواقیع وأخذ فتن وإثارة لتھوی فیھا بیانات بإصدار ولیس المفسدة ویدرأ ،المصلحة
 البالد ھذه في المظاھرات حرمة على تؤكِّد إذ والھیئة ....بھ وجل عز اهللا أمر ما ذلك لمخالفة

 التي وھي ةـالمناصح ھو ،مفسدة معھ یكون وال ،المصلحة یحقِّق الذي الشرعي األسلوب فإن
  .)٨(}بإحسان وأتباعھم لكراما صحابتھ علیھا وسار ،وسلم علیھ اهللا صلى النبي سّنھا

علماء المنھج السلفي في  فتاوى من تبعھا أو سبقھا وما الفتوى ھذه ھل :وبدأت أتساءل
 في للمظاھرات الشرعي الحكمرأیھا في  أوضحت التي ،والخطباء الدعاة ونداءات السعودیة
 من كانت اتوالنداء الفتاوى تلك أن السیما ؟المظاھرات دعوات أبطلت التي ھي ،السعودیة

  .السابق ذكرھما السلفیتین المدرستین كال
 أم غیر ،رات جائزة تحریر الحكم الشرعي في كون المظاھفي ھذا المقاموال یعنیني 

 ،وفاعلیتھا ،علماء المنھج السلفيلقوة الفتوى الشرعیة قیاس  ھو ني ھنا لكن الذي یعنی!جائزة
   . السعودي لھاالمجتمعاستجابة مدى و

 الطاولة قلبھو الذي  )بمدرستیھ (السلفي المنھج ھذا ھل :المطروح السؤال بقي ذلكل 
 دول بقیة عن كبیر بشكل مختلف سعودي سیاسي مشھد ظھر حتى المظاھرات؟ دعاة على

 الداخلیة والسیاسیة اإلعالمیة الرصد أجھزة كل انتباه لفت فرید مشھد ؟العربي العالم
   ؟معلوم وال ظاھر رغی آخر أمرًا ھناك أن أم ،والخارجیة
 العلماء فتاوى أن على القائم التفسیرب قناعتي عدم عن اإلفصاح من مترددًا كنت لقد 
 في ًاــأساسی رًاـعنص كانت وأنھا المسألة ھذه في رئیسي العب والخطباء الدعاة وخطاب
  !المعادلة

 قدة في السعودی السلفي الخطاب تأثیر أن :الرأي یشاركونني آخرین مثل أظن كنت
:وإن اختلفنا في األسباب المؤدیة لذلك، حقیقیة فاعلیة لھ َیُعد ولم كثیرًا ضعف 

  التأسیس ملحمة في أالذي بد الكبیر دوره انتھاءفھناك من یرى أن الضعف عائد إلى، 
السلطة  حاجة عدم راجع إلى : وھناك من یرى أنھ،ذلك بعد فیما فاعلیتھ تضعفثم  البناءو

 اللیبرالیین  بعضرأي ھو كما الكبرى الدولیة السیاسیة القوى مع فاتالتحال ظل في إلیھ
 ضعف یرى أنھ راجع إلى :ورأي ثالث ،وطروحاتھم كتاباتھم من كثیر في عنھ عبروا الذي
 یتناولھا التي القضایا معظمفي ) االنتقائیة( إلى إضافًة ،وسائلھ فوتخّل السلفي المنھج آلیات

 المعادیة الدعائیة اإلعالمیة الحمالت قوة أثر :رجعھ إلىورأي رابع ی )الرسمي (خاصة
 ُوصف حتى ،اإلعالم في القیادة مراكز نیتبوؤو ممن السلفي المنھج خصوم التي یشنھا

 تفتیت عوامل من یعّد) بتشدده(ج السلفي ھ المنوأن !المنھج ھذا مخرجات من بأنھ اإلرھاب
   !الوطنیة الوحدة
 تتبدد)  المظاھراتجمعة حنین(ما قبل  قناعاتبعض  تبدأ :أخیرًا حدث وبعدما لكن

 واألمني اإلداري موقعھ من كلمتھ) عبدالعزیز بن نایف األمیر( ألقى حینما أكثر األمر وانجلى
 سماحة فیھا شكر حیث مارس/ ١٢ السبت) حنین جمعة( لـ التالي الیوم في ذلك و،الدولة في

 السلفي الخطاب دور -ومفھومھ بمنطوقھ - لخطابا ھذا في مؤكدًا والخطباء والعلماء المفتي
 أشكر أن ،المواطنین لجمیع شكري إلى أضیف أن المقام ھذا في یفوتني ال{ :قائًال وأھمّیتھ
 ولكل المساجد وأئمة المملكة وعلماء الشیخ آل العزیز عبد الشیخ المملكة مفتي سماحة

                                                             
 وانظر م٢٠١١/ ٧/٣ الموافق ھـ٢/٤/١٤٣٢ في السعودیة والصحافة السعودیة اإلعالم وسائل في لفتوىا ھذه عن انظر )٨(

 ٥٧=http://www.alifta.net/BayanNew.aspx?NewsID :التالي الرابط
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 یریدون الذین األشرار على -اهللا بعد - ةوثق قوة بكل ردُّوا لقد الوطن، ھذا أبناء من العقالء
 أقولھ ما لكل إیجاز فھذا ،مصالحھ وكل الوطن ھذا على أمناء -الحمد وهللا - ولكننا،  شرًا بنا

  .)٩(}كلھ العالم أمام رؤوسنا رفع شعبنا أن على أؤكد ولكنني وعقلي قلبي في فالكثیر
 والتساؤل الشكشيء من  الوال ز ،بعدعندي  لكن الصورة الكاملة للمشھد لم تتضح 

 أن أم ؟)١٠(القوة ھذه فعًال لھ والمستقلة الرسمیة بمدرستیھ السلفي الخطاب ھل :یتراوحان
العامل األمني قوة  مثل ؟أخرى وعناصر عوامل ساعدتھ ولكن ،ذلك من أقل السلفي الخطاب

  ؟ والعامل االقتصادي عند األكثریة في المجتمع السعودي،عند الحكومة
 المظاھرات فشل معةج من (أیام ثمانیةال طیلة إلیھ أمیل كنت ما ھو الثاني لتساؤلا ولعل

 وخروج القرارات جمعة لكن بعد ،)مارس/ ١٨ القراراتصدور  جمعة وحتى مارس/ ١١
  .م١٨/٣/٢٠١١ الموافق ھـ١٣/٤/١٤٣٢ بتاریخ) المعروفة نیالعشر (بالقرارات الملك
 وما تزامن معھ من رد الفعل ،الخطاب السلفيرد الفعل االیجابي عند أصحاب حدوث و

كان ) السعودي المجتمع(كل ذلك كشف أن  ،أصحاب الخطاب اللیبراليمعظم السلبي عند 
 أو یستجیب ،إما أن یستجیب لنداء المظاھرات !معسكرین متعاكسینلطروحات أمام خیارین 

 تجاھل اختار) لسعوديا المجتمع(والذي بدا واضحًا أن  ؟لفتاوى العلماء التي تحرم ذلك
  !العلماء لنداء قرر بحریة كاملة االستجابةو ،التظاھر نداءات

ما یمكن  لصالح جدًا عالیة نتیجتھ ،معلن غیر ،صریحًا ،نزیھًا صحیحًا ستفتاًءما یعتبر اوھذا 
  .)السلفي الخطابصالحیة ستمرار ا(بـ تسمیتھ 

 صاحب من ضغط عن ناتجة عیةالشر السیاسیة الفتاوى تلك أن یرىّمن ع النظر وبغض
 السلفي بالمنھج السیاسي القرار صاحب قناعة عدم یرى من أو،  العلماء على السیاسي القرار

عة  أو من یرى أن علماء السعودیة على س،محددة أشیاء وفي والضرورة الحاجة عند إال
ستقلة لفقدانھم  األھلیة إلصدار فتاوى موثوقة أو مونھم فاقد إال أ؛علمھم وفقھھم وإخالصھم

 الورقات ھذه في ما فإن ؛راء معتبرةآ  ما سبق یعدومع أن ،في إصدار الفتاوى أجواء الحریة
 السیاسیة المؤسسة (الطرفین لكال القلبیة النوایا وال  أو الخفیةئةـالخبی األھدافب معنیًا لیس

 لمنھج اتأثیرل الحقیقي الحجمرصد  إلى باإلشارة معنیة ھي ما بقدر )الدینیة والمؤسسة
 )الشارع السعودي ( أو ما یسمى السعودي على المجتمعالتأثیر في ودوره وأھمیتھ السلفي

  .للدولة السعودیة الوطنیة الوحدة اإلبقاء علىوبالتالي  ستقراروأثره على األمن واال، 
 ما أي عوديـــللشعب الس الموجھة العشرین القرارات من) ٍةست (بـ )الملك( إفراد إنّ ثم
 ،)ومؤسساتھ ودعاتھ ورموزه علمائھ( بـ ممثًال ،وحده السلفيلمنھج ا  لصالح)الثلث( یقارب

في السیاسیة  لصالح السلطة وإن جاء !)غیر الرسمي( بنتیجة ھذ االستفتاء قبولإقرار و لھو
 تعكسوھي  ،والخارج للداخل وصریحة في منطوقھا ومفھومھا واضحة رسالة أنھ إال النھایة

  .لصالح الوطن ووحدتھ  وخطابھورجالھ السلفي لمنھجا مصداقیة
 أو أمرینأحد  عن تخرج ال وبتفعیلھا المنتظر ،مزیتھابر )ةالست(تلك القرارات  نأ رأیي وفي

  :ھمایكلربما 
 الثابتة مومواقفھ للعھود محفظھ مقابل السلفي مقطوعة ألصحاب الخطاب مكافأة أنھا :امأحدھ

  .الیوم وحتى التأسیس أیام من
                                                             

م وانظر الرابط ١٣/٣/٢٠١١ الصحف السعودیة الصادرة بتاریخ  انظر عن كلمة األمیر نایف بن عبدالعزیز جمیع)٩(
 com.aleqt.www://http/٢٠١١/٠٣/١٣/article_٥١٤٠٥٦.html :التالي

والطائفیة بحد ذاتھا غیر مقبولة عند  ،خاصة أن الدعوة للمظاھرات العامة بالسعودیة كانت مرتبطة بأھداف طائفیة) ١٠(
  .المجتمع السعودي السلفي
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 المنھج دعم في تصب بالكامل جدیدة )ستراتیجیةا( تكون قد أنھا :)أرجوه ما وھو( واآلخر
 القرار صاحب منلألحداث  وواعیة جیدة قراءة  نتیجةت ظھر،قادمة تاریخیة لمراحل السلفي
 الستة ما یدعم القرارات تضمنت حیث ،الشعوب لصالح العربي العالم في القوة تحوالتبسبب 

  :)١١(وھي كالتاليوثوابتھ مع عقیدة المجت
 جھات تعدي عدم على التنبیھھ من توما تضمن ،اإلعالم من وحمایتھم ،بالعلماء اإلشادة 

 واستشعارًا..... { :التالي فیھ ورد حیث )١٢()٧١/أ (رقم بالقرار العلماء كبار على اإلعالم
 بُحسن اهللا حباھم َمْنَو ،العقیدة وحراس العلم، أھل وھم األفاضل، ُعلمائنا نحو یجب بما منا

 في ،َحَمَلِتِھ أفق وسعة واعتدالھ بوسطیتھ الُمطھر، شرعنا جادة على الّسْمت وعلو الَھْدي
 -اهللا بحمد-  فمثلوا ،ومحاضراتھم وبیاناتھم ،وقراراتھم ،فتاواھم في علیھ أكدوا ما مشمول
 اهللا بفضل الموفقین ئناُعلما من نستغربھ ال مبارك سیاق في الصالح لسلفنا العلمي االمتداد

 والتطرف والغلو ،واألھواء البدع مزالق عن بعیدًا والسنة، الكتاب معین من للنھل علیھم
 یعكس أن على منا وحرصًا ،ھالك إال عنھا یزیغ ال ،كنھارھا لیلھا بیضاء محجة على

 في ذلك حقیقلت ،وسلم علیھ اهللا صلى رسولھ وسنة اهللا كتاب إلى الُمستند الدولة نھج اإلعالم
 ،المملكة عام ُمفتي لسماحة التعرض أو المساس عدم خالل من ُعلمائنا مع التعامل آداب

 بذلك التقید وألھمیة ،النقد أو باإلساءة الُعلماء، كبار ھیئة أعضاء الفضیلة وأصحاب
 .)١٣(}...ذكر بما التام االلتزام اإلعالم وسائل كافة على ،علیھ والحرص

 المملكة مناطق في لإلفتاء فروع بإنشاء السلفي وطرحھا دینیةال المؤسسات تعزیز 
 عانت ما یوضح آخر دلیل أیضًا وھو ،)٧٢/أ (رقم بقرار معتمدة ومیزانیة محددة بوظائف

 قول من انطالقًا{ :التالي فیھ ورد حیث ،تھمیش أو تقصیر من الشرعیة مؤسساتال منھ
 الفتوى بأھمیة منا واستشعارًا ،‘‘تعلمون ال كنتم إن الذكر أھل فاسألوا ’’:وعال جل الحق

 بالدنا على بھ اهللا أنعم ولما ،والحرام الحالل مسائل في دینھم بشؤون الناس وتبصیر
 .}خطاھا وتسدد اختیارھا وتحسن ،الفتوى مرجعیة تقدرھا التي المؤھلة الشرعیة بالكفاءات

 مجمع”: إنشاء في منا رغبًة. ..{: التالي ورد وفیھ ،)٧٣/أ (رقم بقرار فقھي مجمع إنشاء 
 كبار ھیئة إشراف تحت ،الفقھیة والمسائل القضایا فیھ ُتناَقُش علمیًا ُملتقًى لیكون “فقھي

 الفرصة وإتاحة المؤھلة، الشرعیة كفاءاتنا من العدید استقطاب خاللھ من یتم بحیث الُعلماء
 ،رصینة علمیة بقرارات ھاحیال الرأي وإبداء ،ومناقشتھا العلمیة أطروحاتھم لتقدیم لھم

 .}الُعلماء كبار لھیئة المنھجیة واألسس ،العلمیة المبادئ أفق في الشرعیة ثوابتنا تراعي
 أھمیة من انطالقًا{: التالي ورد وفیھ) ٧٥/أ (رقم بقرار القرآن تحفیظ لجمعیات مالي دعم 

 منا كل وجدان في ترسخ متى ،النشء تربیة على المبارك وأثره ،الكریم الكتاب وتعلم حفظ
 وارتیاحًا ،والتطرف الغلو مفاھیم عن بعیدًا ،السمحة مقاصده وإدراك ،العظیمة معانیھ فھم
 .}الكریم القرآن لتحفیظ الخیریة الجمعیات بھ تضطلع الذي المبارك للعمل مّنا

                                                             
 :صحیفة الریاض عدد وانظر على سبیل المثال ھـ١٤/٤/١٤٣٢ انظر الصحف السعودیة بتاریخ السبت ،عن القرارات) ١١(
   .م١٩/٣/٢٠١١في ) ١٥٦٠٨(
 .السابقة الفترة في وتجاوز وتعٍد إساءة من  المنھج السلفيعلماء بحق وقع ما على دلیل أوضح ما ُیعد )١٢(
ویتضمن )  یومًا٤٠بعد القرارات الستة بحوالي  (،ھـ٢٥/٥/١٤٣٢بتاریخ  و)٩٣/أ(برقم  یالحظ صدور أمر ملكي )١٣(

المذكور  األمر الملكي تعدیل خمس مواد من نظام المطبوعات والنشر، وھذا األمر الملكي بتفاصیلھ ومواده یؤكد على القرار
 أو ، أو الكرامة، أو المساس بالسمعة،یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة عن كل نشر تفصیل واإلیضاحأعاله بشيء من ال

 أو ، أو رجال الدولة أو أي من موظفیھا، أو أعضاء ھیئة كبار العلماء،المملكة  أو اإلساءة الشخصیة إلى مفتي عام،التجریح
  .)ھـ٢٦/٥/١٤٣٢السبت  صحیفة الریاض (:انظر. لخ أو االعتباریة الخاصة ا،أي شخص من ذوي الصفة الطبیعیة
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 الدعوة لمكاتب مالي دعم بتقدیم وذلك ،الدعوة مكاتب في ممثًال الدیني الخطاب تعزیز 
 في الدولة استمرار على منا حرصًا{: التالي ورد وفیھ) ٧٦/أ (رقم بقرار رشادواإل

 أسالیب عن بعیدًا ،الحسنة والموعظة بالحكمة تعالى اهللا إلى الدعوة في بواجبھا اضطالعھا
 :أوًال :آت ھو بما أمرنا واالعتدال الوسطیة في الصالح اسلفن بنھج اقتداًء والتطرف الغلو

 الدعوة مكاتب لدعم ریال ملیون ثالثمائة) ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مبلغ عاجل بشكل ُیخصص
 .}واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشؤون بوزارة واإلرشاد

 والنھي بالمعروف األمر لھیئة دعم قدم حیث ،بأھمیتھ واإلقرار الحسبة بجھاز الثقة إعادة 
 األمر شعیرة بأھمیة منا مانًاوإی ....{: التالي ورد وفیھ ،)٧٧/أ (رقم بقرار المنكر عن

 دعم على وحرصًا ،المسلم المجتمع سلوك في العظیم وأثرھا المنكر عن والنھي بالمعروف
 منا اعتزازًا ،والرعایة العنایة من تستحق ما المملكة أولتھا التي اإلسالمیة الفریضة ھذه

   .})١٤(أعمالھا ورعایة رجالھا ودعم ارھاـشع برفع
 -والمحللین الراصدین بإجماع - أو بأثرھا المنتظر،برمزیتھا )ةالست( القرارات ھذه وكل

 للمجتمع الشرعیة الدینیة المرجعیةأھمیة  في ممثًال بمدرستیھ السلفي المنھج تقویة في تصب
 عن التعبیر في كافیة لوحدھا السیاسي القرار صاحب من القرارات تلك تكن ولم ،والحكومة

 لوحدة والمعزز للمظاھرات المجھض الدیني وخطابھ السلفي المنھج لدور یجابيإلا األثر
 اءـالعلم من كل على )القرارات جمعة( في )الملك (ثناء انــفك،  فحسب الدولة السعودیة

اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في ھیئة كبار { :لاـحیث ق ةـــبالثقح ـنضت اتـبكلم والدعاة
ب عز وجل وجعلوا كلمة اهللا ھي العلیا في مواجھة العلماء أو خارجھا الذین وقفوا دیانة للر

 وال أنسى مفكري األمة وكتابھا الذین كانوا سھاما في نحور ،صوت الفرقة ودعاة الفتنة
وبكل اعتزاز أقول للجمیع ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة  أعداء الدین والوطن واألمة

  .)١٥(}ترفع كلمة الحق ال خوف علیھا
 كانت شكوك من نفسي في بقي ما على أجھزت قرارات من صحبھا ماإن ھذه الكلمة و

 في ودورھا الشرعیة السیاسیة بفتاواه السلفي والخطاب السلفیة المرجعیة قوة حول تراودني
  الخطاب السلفي في بقاء الوحدة الوطنیةدوروبالتالي  )مارس ١١ حنین مظاھرات (الـإفش

  .وقوتھا
 ال فاعلة قوةال زال في السعودیة  السلفي لمنھجا أنبعد كل ما سبق  لي اتضح وقد 

 عن الناتجة القویة االھتزازیة االرتدادات كل )رتأخَّ(أو  أبطلت األثر واضحة یستھان بھا
 ؛في تحقیق أھداف مزدوجة من خالل دور تلك الفتاوى ،المجاورة الھائلة  السیاسیةالزالزل

 كما أعطت الحكومة ،من جھةاھر أعطت معظم الناس شرعیة اإلحجام والقعود عن التظ
 وبھذا یتأكد ،من جھة أخرىشرعیة القمع والتصدي للمتظاھرین المخالفین لتلك الفتاوى 

 ،تشویھھبول ق أو ،الحسابات السیاسیة للدولةمن  تھمیش أو إسقاط المنھج السلفيخطورة 
المجتمع تلبیة متطلبات وتطلعات  بدًال منخدمة المؤسسة السیاسیة في   دورهأو حصر
  .  بشكل عامیةسالممة اإل بشكل خاص واألالسعودي

 مارس ١١ إلى ،م٢٠٠١ سبتمبر ١١ :من(الممتدة  السابقة الفترة كما ظھر أن
 المنھج علماء وحلم لصبر ،عسیرًا امتحانًا )بحق(كانت )  كاملةسنوات عشر أي ،م٢٠١١
 ،السلفي ھمخطاب قصاءإل مستمیتة محاوالت فیھا تتم حیث ! في السعودیةورموزه السلفي

                                                             
 الموافق ،١٤/٤/١٤٣٢ السبت السعودیة والصحافة السعودیة اإلعالم وسائل في القرارات ھذه عن انظر) ١٤(

 ١٥٣٠٨=http://www.s٠kara.com/vb/showthread.php?p :التالي الرابط وانظر م١٩/٣/٢٠١١
  ھـ ١٤/٤/١٤٣٢انظر جمیع الصحف السعودیة بتاریخ ) ١٥(
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 طیلة مسعورة إعالمیة حمالتمن خالل  ،اوأثرھ اقوتھ وإضعاف بل ممؤسساتھ وتھمیش
   .عقد كامل من الزمن

 السلفي المنھج رموز كل على اللیبرالي اإلعالمي الخطابفیھ  تطاولعقد كامل 
 برامج تحلقا من جزءًا أصبحت حتى ،واالنتقاص والسخریة التطاول أنواع بكل ومؤسساتھ
 السلفي المنھج وُضع وطالما !والعبادة الصیام شھرأ في السیما ،الساخرة السعودیة الكومیدیا

 طالت ومبتذلة جریئة متنوعة إعالمیة مواد في المحاكمة كرسي وعلى االتھام موضع في
 السعودیة والمرأة ،ومعلمیھا الدینیة التعلیمیة والمناھج ورموزھا الدینیة المؤسسات معظم

 فتاوى كل إلى التطاول وصل لقد بل ،والدعاة العلماء ووطنیة وكرامتھا وحقوقھا ظةلمحاِفا
 الخطباء أعراض نھشت اـكم خاص، بشكل الطائفیة األقلیة عن وفتاواھم ، عام بشكل العلماء

 وبرامجھا اإلسالمیة القنوات حتى تسلم ولم ،نزاھتھم في وشككت وخطبھم نداءاتھم وسفھت
 أن لدرجة األحوال غالب في المتوازن الدعوي وخطابھا اإلسالمیة لكترونیةاال والمواقع

  .‘‘ للعلماء الصحافة محاسبة وبدأت ،للصحافة العلماء محاسبة انتھت لقد ’’: الـق دھمـــأح
 التأمل من المزید إلى دعتني والظنون التوقعاتكل  مع تعارضت التي النتیجة ھذه ّنإ
  :)م٢٠١١ مارس ١١و ،م٢٠٠١ سبتمبر ١١ (بین مافي العقد الماضي  وقع فیما

 تبشر بإمكانیة صریحة مؤشرات أعطت )القرارات جمعة( وإیحاءات قراءات أن ذلك 
 تبعاتھا )حكومة وشعبًا(الدولة السعودیة لت مُِّح التي ،)م٢٠٠١ سبتمبر/ ١١( أوزار تجاوز
 ریكیةــاألم وماتــحكال وطــضغ من اقـاالنعت دایةـب على ؤشرـ تاـكم وبغیًاُظلمًا 

 بحكومتھا ممثلة الدولة ضد موجھة كانت التي اإلرھاببدعاوى  یتعلق فیما )١٦(المتعاقبة
تلك  تدل كما،  الزمان من عقد طیلة الخیریة ومؤسساتھاومناھجھا الدینیة  وشعبھاوعلمائھا 

  .الداخلیة ریةالفك لصراعاتالصناعة اللیبرالیة لشیئًا من أدركت القرارات على أن الحكومة 
 دعتني )القرارات جمعة( الذي أفرز السلفي الخطاب انتصار دعمت التي التفسیرات إن

 )محددة زاویة من( السلفيالمنھج  مع السعودي للتاریخ أشمل وقراءٍة أكثر مراجعة إلى
 تسجیل فكان ،السعودیة للحكومة السیاسیة للقضایا السلفي المنھجتاریخ تتناول

  :لتالیةا الوقفات
 االتجاه أصحابمعظم  من )الوطنیة( للخصومة على المتتبع أو الراصد 

الخطـاب  مزایدات( الماضیة یدرك حجم أعوام عشرةال طیلة مع المنھج السلفي اللیبرالي
 وأ افـختطالاالتجییر و(متراوحة ما بین ال اوالتـمحال كانت حیث )الوطنیة علىاللیبرالي 

 قـالمنطحدود  تجاوزتحتى أن ھذه المحاوالت  ،)السعودیة الوطنیة (ومـمفھل )اءـلغاال
اختارھا  التي !))١٧( التاریخیة والجغرافیة( السعودیة الخصوصیة من السخریة إلى والعقالنیة

 ١١ـ   المظاھراتجمعة( وعدـ منـلك ،الوطنیة لوحدةل ًاأساس الشعب والحكومة على حٍد سواء
 !!الوطنیة مواقفھمبطروحاتھم و )اللیبرالیة الوطنیة(دعاة  أمام حقیقیًا مختبرًاكان  )مارس

  :التي ظھرت للناس ھي وكانت النتیجة

                                                             
  !المحلیین اللیبرالیین بمناصرة) ١٦(
 ارتباط الدولة السعودیة كإحدى الحلقات التاریخیة لإلسالم في الجزیرة العربیة، :المقصود بالخصوصیة التاریخیة) ١٧(

 ولذلك فإن الوحدة الفكریة ُتعد من خصائص الدولة ، وبالتالي الوحدة السیاسیةوالذي میَّز جزیرة العرب بالوحدة الفكریة
التعددیة الثقافیة ) مثًال( كما أن من خصائص الوحدة السیاسیة في الوالیات المتحدة األمریكیة ،السعودیة ومصادر قوتھا

 واألقلیات لھا حقوقھا المحددة حسب ،ة فلكل دولة خصوصیات ومصادر شرعیة للحكم ومصادر قوة لوحدتھا الوطنی،والدینیة
   .القانون والشریعة في دول العالم األول والثالث على حِد سواء
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 لالنتماء الحقیقي الموجِّھ أنھ على )في لحظة األزمة( السطح على "السلفي المنھج" زوبر 
 خاص بشكل اوفتاویھ السلفي بخطابھا الصحیحة العقیدة وأن ، في الدولة السعودیةوالوالء

صور معظم في  قسوَّب وُیكَتُی كان كما وإثارة فرقة عامل ولیس موحِّد عاِمل ھي ورموزھا
  .)١٨(السعودیة اإلعالم وسائل من كثیر في لخطاب اللیبراليا

 واستبعد أھمیة الوحدة ،كتب الدكتور غازي القصیبي عن اإلصالح المنشود في العالم العربي
 أتمنى لألنظمة العربیة الراغبة في اإلصالح أن تجد الفرصة ’’ :الالفكریة للوحدة الوطنیة فق
 أما األنظمة التي ال تود تغییر شيء وتعتقد أنھ لیس باإلمكان أبدع ،الكافیة لتحقیق اإلصالح

  .‘‘ )١٩( فأرجو أن تعثر على جبل یعصمھا من الموج،مما كان
ما على الذین یعتقدون أن ( :"رأیھحسب "في التعددیة الناجحة ثم قال عن التجربة البحرینیة 

إلى الخطوات اإلصالحیة المتدرجة یًا إال أن یرجعوا لھذا الطرح النظري یستحیل تطبیقھ عم
 منذ  والتي اتخذھا الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة أمیر دولة البحرین،على طریق التعددیة

 انتھى ))٢٠( "م٢٠٠١ الموافق ھـ١٤٢١حوالي عام "  سنوات٣تولیھ الحكم قبل أقل من 
  .ھكالم
معظم القصیبي وحسابات خطأ ) م٢٠١١أوائل ھذا العام (لقد أكدت أحداث البحرین  :أقول

 العقدي األثرستبعد أھمیة ی الذي ھمعدم صحة استنتاج كما أثبتت ،أصحاب الخطاب اللیبرالي
   .على الوحدة الوطنیة

 ) مارس١٨ القرارات عةجم(نتائج و)  مارس١١ المظاھرات جمعة( ات إخفاقتأكد كما
 قام التي واألسس األفكار إضعاف أراد من كل بحق قائمة أصبحت الوطنیة الخیانةتھمة  أن

  .)وفتاویھا بخطابھاالسلفیة  العقیدة وھي (السعودي الكیان علیھا
 تجدد أو ،جدیدة قناعات بمیالد تبشر قویة مؤشرات أرسلت القرارات ھذه ان بل
 تلك السیما ،السعودیة الحكومة في السیاسي القرار صحابأ صف داخل سابقة قناعات

 أو الفكریة وطروحاتھ بمفاھیمھ والسیاسي اللیبراليأصحاب الخطاب  بفشل المتعلقة
 جمعة وحتى م٢٠٠١ سبتمبر ١١ أحداث( منذ أي ،مضت سنوات عشر خالل الوطنیة

 العملي بخطابھ يالسلف المنھج نجاح التاریخ سجل الذي الوقت وفي ،)م٢٠١١ القرارات
للدولة  الوطنیة للوحدة  لألمن واالستقرار وبالتاليأمان صمام أنھ أثبت حیث ،والدعوي
 موازین في )تبدالت( إلى یرجع السبب أن یرى من مع تتفق ال قد الرؤیة ھذه ،السعودیة

 لم القرارات تلك أنفي ظني  الواضح لكن السعودي، الملكي الدیوان داخل والنفوذ القوى
أثر ب حقیقیة معرفة كانت ما بقدر السیاسي القرار أصحاب من مجامالت عن ناتجة كنت

 تشخیص عن اتجةھا ننكما أ ملصالحھ  استثماره وقدرتھم على، على الناسالسلفي المنھج
 واألمة المجتمع حس في والفعال القوي حضورهإدراك لو )بمدرستیھ( حجمھ لحقیقة واقعي

  .كلھا
 الدولة علیھ قامت ماو بمدرستیھ السلفي المنھج ثوابت بین جوھریة فوارق ھناك 

بملك  حدا ما وھذا ،من جھة أخرى لھ المضادة خصومھ طموحات بینو  من جھةالسعودیة
 دیانة وقفوا الذین’’  :بالقول ورجالھ السلفي المنھج في رأیھ عن بوضوح یعبر أن البالد
من  مناوئیھ مع الكثیرة حساباتھ لیصفي الفرصة لھ حانت قدالمنھج  ھذا أن فمع ، ‘‘للرب

                                                             
– كتاب القطاع الثالث والفرص السانحة ،محمد السلومي) اللیبرالي( عن مناصحة حركات التطرف السیاسي :انظر) ١٨(

  .مكتبة العبیكان طباعة وتوزیع. ١٢٧ -١٢٣ ص ،رؤیة مستقبلیة
  .١٣٤ ص ، أمریكا والسعودیة حملة إعالمیة أم مواجھة سیاسیة، غازي القصیبي:انظر )١٩(
   أنظر السابق )٢٠(
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 مارس ١١و م٢٠٠١ سبتمبر ١١ (بین ما لھ حدث ما بسبب واإلعالمیین، الرسمیینبعض 
للحكومة  ظھر الذي لكن،  والخارج الداخل مستوى على ومشاھد معروف ھو مما) م٢٠١١

 السلفي جالمنھ بأصحاب تجاوزت والتعبدیة العقدیة الثوابت أن ھو :السعودیة قبل غیرھا
  .لھ بما فیھم بعض أجنحة السلطة والمناوئین ھخصوم جمیع مع األفعال ردود

 مواقع( ُحجبت كما ، ومنعت من البّث)إسالمیة فضائیات(ُعطلت  لقد 
 التونسیة الثورتین قبل وذلك ،الماضیة السنوات خالل السلفي المنھج على محسوبة )الیكترونیة
في العالم العربي  اإلعالم وزراء من صادرة رسمیة بقرارات إلغالقا وكان ،والمصریة

 جاءت ثم - ذلك عكس على تعمل كانت أنھاب علمًا- والفرقة الطائفیة الفتنة تثیر أنھا بمزاعم
 تلك عادت حینما المثال سبیل وعلى ،ة تلك القنوات والمواقعرؤی لتصدق بعد فیما األحداث
 تلك تقم لم والمصري التونسي النظامین سقوط بعد للبث لسلفيا بالمنھج ترتبط التي القنوات
 مثل وقوة بحماس أسھمت العكس على لكنھا ،الحسابات لتصفیة الفرصة بانتھاز القنوات
 على ومحاضراتھم العلماء فتاوى بنقل الحكومات عن المستقلة اإلسالمیة القنوات من غیرھا
 قناة وعشرین سبع حوالي أنورد  حتى ،عودیةالس في المظاھرات من ریتحذلل مباشرة الھواء

المحسوبین على  ألحد محاضرة مباشر بشكل نقلت السلفي االتجاه على محسوبة إسالمیة
 أثار مما ،)٢١(مارس/ ١١ لیلة وذلك في ، واحدوالرسمیة في آٍن المدرسة السلفیة المستقلة

  .!تأثیره قوة والسلفي المنھج ثوابت تجاه راصد كل دھشة
 وغیرھم سعودیین ُكتَّاب من علیھا والتألیب بالتشویھ ًةَفمستھَد القنوات تلك نتكا لقد

 ومرخص مطلوبة شرعیة قنوات فجأة أصبحت ثم ،إیقافھا تم حتى الزمن من طویلة فترة
 كما أن ،وسائلھ المتعددة والمتنوعة للحكومة بالخطاب السلفيمما یدل على أھمیة  !لھا

 الشرعیة بمواقفھ تجاوز وبمواقعھ اإللیكترونیة الفضائیةبقنواتھ  ممثًال ھنا السلفي المنھج
التي تحتل الوحدة  ،ثوابتھ تطبیق إلى وغیرھا والحكومات والمسؤولین اإلعالم خصومات

إن السؤال الكبیر الذي یطرح  ولذلك ف،ایاتھوأولھرم أعلى  عوامل الفتنةإبعاد ونبذ الفرقة و
ضھ المدرسة السلفیة المستقلة من الحكومة بسوف تقالثمن المعنوي الذي  ما :ھو نفسھ

ورموزھا من تشویھ ومؤسساتھا  وھل ستكون الحمایة الحقیقیة لھذه المدرسة ؟والدولة
  ؟ على أقل تقدیرثمن ال جزء منھي العابثین

 : إعادة لى دعاني إ؛من تأثیر المنھج السلفي وخطابھ بفتاویھ حدث ما إن 
 ،السعودیة الدولة تأسیس دعن )الدیني بالجانب وعالقتھ السیاسي( للجانب یخیةالتار قراءتي

 ،ترتبط بالواقع العتبارات سابقاتھا دون )الثالثة( السعودیة الدولة عن القراءة تركیز وتعمدت
 ودور ،السعودیة لدولةا تأسیس فترة في تھوعقید السلفي المنھج دور تمحیص منھا الھدف كان
الكثیر من حقیقة  القراءة  حیث كشفت،للدولة الفتیة الناشئة الوطنیة الوحدة في المنھج ھذا

 ھذا أن وكیف ،ابعدھ من البناء مراحل في ثم ،فترة التأسیس فيالمنھج السلفي ودوره الرائد 
 وفتن مخاطر بالحكومة هتجاوزفي  ،من جدیددوره  أھمیة أبرز قداألخیرة  بفتاویھ المنھج
ل حمِّمما ُی ، لضخامتھا على الدولة السعودیةوأثرھا حجمھا عاباستی یمكن ال كبیرة

 ما یتطلب ، بقوة)الرسمیة(المؤسسة الدینیة  حمایةالمؤسسة السیاسیة في الدولة مسؤولیة 

                                                             
 القنوات أبرزقد نقلتھا  وكانت، والبالد العباد على المظاھرات مخاطر عن البریك سعد الدكتور للشیخ كانت المحاضرة) ٢١(

 وغیرھا ،والخلیجیة ،والرحمة ،والناس ،صفا: التالیة القنوات العرب ماإلعال وزراء من بقرارات سابقًا وقفتُأ التي اإلسالمیة
 . كما وردواحد بوقت المحاضرة نقل على تنافست ذلك ومع
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ھي  حیث الوحدة الفكریة ،إعادة النظر في المناھج الشرعیة بتقویتھا في التعلیم العام
  .یات التاریخ والواقع حسب معطاألساس القوي للوحدة الوطنیة

 والمطوِّعین العلماء أولئك دور مستصحبًا األحداث لتلك التاریخیة القراءة أعاد نَمو
 ،واستقرارھا السعودیة العربیة المملكة قیام نأ سُیدرك ،والدعاة والخطباء الدینین والمرشدین

ى ھذه الحقیقة  وقد أكد عل،ورجالھ السلفي بالمنھج إال تكن لم الكاملة وحدتھا رسوخثم 
– عبدالعزیز الملك عنفي حدیثھ  )بنوامیشان( الفرنسي والباحث الرحالة : ومنھم،ونكثیر

 ،الملك ذھن في كلھا العربیة الجزیرة مستقبل نإ’’ :حیث قال وعصره وأنصاره - رحمھ اهللا
 جاحھن أعار ذلك أجل من والدین والجیش االجتماع میادین في الكبیر اإلصالح بھذا معلقًا كان
 بمساعدة إال ،المیدان ھذا في شیئًا یفعل أن وسعھ في یكن لم أنھ كما الخاص االھتمام ھذا كل

  . انتھى كالمھ‘‘ )٢٢(والواعظین والعلماء الفقھاء
 كفكرة )الدین( أن تؤكد وسقوطھا الدول لنشوء والسیاسیة االجتماعیة التاریخیة القراءةو
 وتربوي دعوي منھج من البد بل، ومستقرة موحدة كبیرة ةدول لقیام كاف غیر مجردة نظریة

 الوحدة أن قاطعة بصورة تؤكد التاریخ وشھادة ،اهللا لدین الناس یطّوع قائم على العقیدة
 مساحة على امتدت والتي ؛المتعاقبة اإلسالمیة للدول واالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة
،  العمل ھذا بمثل إال تنجح أن لھا یكن لم فاتوالثقا والعادات اللغات فیھا تتباین ھائلة جغرافیة

 شعارات تقم على لم التي ،)السعودیة العربیة المملكة( بناء عند نفسھ یعید التاریخ أن ونجد
 یصوروا أن لیبرالیینكثیر من الل یحلو كمافحسب  السیف بقوة نفسھا فرضت إسالمیة
 جاھدوا أولئك الذین ،وفتاویھم وعلمائھا السلفیة الدعوة رجالمتجاھلین دور  )٢٣(القضیة

 العقول من الجھل حررت التي تلك الدعوة -  سیوفھم قبل - وإخالصھم وتربیتھم بدعوتھم
 السلفي بالمنھج ممثًال اهللا لدین واألبدان األرواح وذللت ،النفوسو القلوب طوَّعتو والخرافة

 على والتعالي ،)ةفي غیر معصی األمر ولي طاعةطاعة اهللا في ( وجوبب یقضي الذي
 الملك إلیھ تنبَّھ ما وھذا ،األمة وحدة لصالح هللا تعبدًا والقبلیة والعشائریة الفردیة النزعات

عمل  حیث ،آنذاك الخارج والداخل في الحكام من لمنافسیھ خالفًا ))رحمھ اهللا(( عبدالعزیز
 الذین ،)مطوِّعتھب( ورجالھ ،)فتاویھمب( وعلمائھ وشریعتھ بعقیدتھ السلفي المنھج على تمكین

 اهللا لدین والعقول والنفوس القلوب تطویع في كامًال بدورھم قامواضحوا بأنفسھم وأوقاتھم و
أساس   للدولة ھي إدراكًا منھ أن الوحدة الفكریة،والھجر والقرى المدن في اتوطینھ مع تزامنًا

  .للوحدة السیاسیة
 ضد جاھد كما ،)اإلخوان( بـ ومھ خصجاھد )عبدالعزیز الملك( نأ تحكي التاریخ وروایات

  .بفتاوى العلماء _ معھم اختلف عندما _ بعضھم
 التفرق مخاطر الفتیة بالمملكة تجاوزت التي وفتاویھم السلف علماء  كلھذلك في وسیلتھ وكانت

  .السلفي منھجال بقوة قامت فریدة وحدة إلى ،والتمزق
: العلماء فتاوى وأھمیة السلفیة ورد عن )عبدالعزیز بن منصور بنت موضي( الدكتورة تقول

 وأنھ) عبدالعزیز (الملك شخصیة عن فیھا تحدثت ،Miss Bell بل اآلنسة كتبتھا مذكرة في’’
 وھذا الشرعیة، الطاعة ولكن األدبیة الطاعة فقط لیس القبائل من یطلب وكان صارم سلفي

                                                             
 .٢٧٢ ص ،للنشر اسود دار ،)مملكة والدة سعود ابن (،بنوامیشان :نظرا) ٢٢(
 بل الحق ، علمًا أن القوة لیست ھي الحق،ةلمآرب معلوم اإلسالم انتشار سبب لتفسیر المستشرقونعلیھ  یجاھدوھذا ما ) ٢٣(

 .ویذكیھا ھو الذي ُیعطي القوة
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 تصدر أن على حریصًا كان سعود ابن نأو ،وسیاسي دیني كزعیم مركزه أقام أنھ یعني
  .‘‘ )٢٤(العلماء أشھر بتوقیع وإنما باسمھ لیست الشرعیة الفتاوى

 حركة نإ :تقدیره في الملك صدق لقد{ :السلفیة التعالیم دور عن )موضي( تقول كما
 في القوى موازین تغیر في الحاسم العامل ھي ستكون ؛السلفیة التعالیم وتثبیت التوطین
 المشروع ذلك عن الكشف أعقاب في تكوَّن قد عامًا رأیًا أن ئقالوثا وتكشف العربیة الجزیرة

  .})٢٥(العربیة الجزیرة وسط في سعود ابن مركز سیقوِّم الذي ھو الحدث ھذا بأن الھائل
  } )٢٦(السلفیة التعالیم نشر مع التوطین أھمیة عن ووضوح بصراحة تكشف الوثائق{: وتقول

:زمن المملكة تأسیس فترة في والشقاق والنزاع فالخال بوادر أطلَّت حینما 
 عبدالعزیز الملك بین الناشئ الخالف بسبب وفتاویھم العلماء إلى ماسة الحاجة كانت المؤسس

 عن العلماء قام حیث )اإلخوان فتنة( بـ المسماة الفتنة وھي ،التأسیس فترة نھایة في ومجاھدیھ
 كما االمام أو الحاكم على الخروج فكرة عن ولبالعد اإلخوان أكثریة بإقناع فتاویھم طریق

 الفتنةقسم آخر  واعتزل اإلمام جیش إلى المجاھدینقسم من  انضم حیث ،یسمونھ اإلخوان كان
 البالد َجنََّب العلماء بھ قام الذي السلفي الخطاب وھذا ،رأیھ على منھم لثاالثالقسم  وبقي

 غیرھم من واألعوان األنصار وجنَّدت ،ثریتھمأك أقنعت الفتوى تلك ألن ، كبرأ فتنة والعباد
 شدة أكثر إلجراءات العام الرأي تھیئة إلى الملك لجأ{ :)موضي( الباحثة تقول ،لقتال المخالف

 عام وھي التالیة السنة في الشعراء مؤتمر إلى والعلماء الرأي ذوي فدعا وحزمًا
  .})٢٧(ھـ١٣٤٧

 على الصحیح العام الرأي تكوین على اعتماده في الملك أحسن وقد{: الباحثة وتقول
 ذلك یأتون ألنھم ودنیاھم دینھم في تخل أمور في ھؤالء وقوع إلى أشارت التي العلماء فتوى
  .})٢٨(دلیل بغیر للدین محبة

 نجد أعالي وسط في ومكة الریاض بین قریة وھي م١٩٢٨ ،ھـ ١٣٤٧ الشعراء مؤتمر ویدل(
 حركات مواجھة في الصحیحة العقیدة إلى ندالمست العام بالرأي الملك اھتمام على

  .})٢٩(العصیان
 الفتنة وأد في دورھا تأكد كما ،التوطین عملیة في المتعددة بعناصرھا السلفیة دور تأكد وبھذا
العربیة الجزیرة حكم في والمنافسین الطامعین فرص وتفویت الوحدة وبقاء 

: عزل المنھج السلفي التي أدت إلى لماءع وىافت قدمتھ الذي األساسي الدور 
عامل أساسي  وىاالفت تلك فكانت - اهللاھمارحم– فیصل األمیروتولیة ولي عھده  ،سعود الملك

 ،حكومة المملكة العربیة السعودیة بناء على البیعة الشرعیة ولیس على غیرھافي تثبیت 
قد و ،بقاء على الوحدة الوطنیةواإلنزع فتیل الخالف والفتنة وى في ا دور تلك الفتإضافة إلى

   :التالي النصاألخیرة  الفتوى فيورد 
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اء{ ى فبن ات  عل ة الخالف ا القائم ین  فیم ة ب ك  جالل عود المل ھ س مو  وأخی ر س صل  األمی  فی
ي بق والت ا أن س ا اجتمعن ي لھ ھر ف عبان، ش ناھا ش ذنا ،ودرس ا واتخ ا فیھ  قرارن

ؤرخ ذي ١٣٨٣/ ٨/ ١٦ الم ا ال ي رجون ك ف ت ذل ون أن الوق مًا یك ك حاس  لتل
ات  اءً ، الخالف ى  وبن ا  عل ر  م ا  ظھ رًا لن ن  أخی دم  م سم  ع ك  ح رار  ذل زاع  الق النظر ،للن  وب

ع ذه لتوس ات ھ ي الخالف ة ف رة اآلون ھ ،األخی ادت وأن ع ك سببھا تق ة ب ى فتن ي وفوض  ف
بالد م ال ال دى یعل رارھا م دھا أض ز اهللا إال ومفاس ل ع ث ،وج ھ أوحی د ن ن الب ر م  النظ

ي ع ف ل وض ذه محاس ح ات لھ ات الخالف ي والمنازع دد الت ن تتج ین م ر ح ي ،آلخ  ال والت
ود ضـرر إال تع ى بال اد عل بالد، العب د وال دنا فق ن عق وقعین نح اه الم دة أدن سات ع  ،جل

نا  اع ودرس ى األوض وء عل ور ض داث تط نا األح ة واستعرض ك حال صحیة المل  ال
ھ ة وظروف النظر ،الراھن ى وب ة أن إل ك جالل ر المل ادر غی ى ق ام عل ام القی ور بمھ  أم

ة  د الدول ا  فق اء قررن ى  بن ا عل ضیھ م صلحة  تقت ة الم وم ....... .،العام مو یق ر س  األمی
صل ي فی د ول یس العھ س ورئ وزراء مجل صـریف ،ال ع بت ؤون جمی ة ش ة الدول  الداخلی

ة ي ،والخارجی ضور ف ك ح ھ المل دون ،وغیبت وع ب ى الرج ك إل ي المل ك، ف ذا ذل ا ھ  م
اه شین  قررن ع  متم ا م ضیھ تق م صوص  ت ش الن ة  ،رعیةـال صالح  المراعی  للم

  .})٣٠(......... .العامة
: ھـ١٣٩٩ عام) المكي الحرم فتنة(بـ  یسمى ما حادثة وقعت حین 

 الحاكم الفتنة تلك أربكتحیث  ،-رحمھ اهللا– عبدالعزیز بن خالد الملك زمن ،ھـ١٤٠٠/
 تلك أنتكمن في  الحادثةفي ھذه  الكبرى ةالسیاسی الحساسیة وكانت ،سواء حد على والمحكوم

 التعامل في تعقیدًا األمر زاد مما ،المكي الحرم إلى والتجأت السلفیة شعار ترفع كانتالفئة 
بكامل  الحكومة التزام ضعف تستنكر معارضة أو احتجاج دعوة أنھا إلى إضافة ،معھا األمني

 السلفي المنھج لعلماء الفصل القول فكان ،الدولة اعلیھ قامتأحكام الشریعة حسب األسس التي 
في حیث أسھمت الفتوى  ،الحادثة تلك عن والصریحة الواضحة ھمیبفتاو) الرسمي (خاصة

  .بقاء الوحدة الوطنیة
 وھذه{ :فیھا ورد ومما ،أخرى فتوى بھا وُألحقت ،ھـ١/١/١٤٠٠في الفتوى تلك وكانت
 ،األئمة وإجماع ـ وسلم علیھ اهللا صلى ـ رسولھ وأمر اهللا أمر مخالفة على تجرأت الطائفة
 على بأن الشرعیة الفتوى فصدرت ھؤالء، شر لمكافحة الحكم عن األمر والة سأل ولذلك

 لم إن مقاتلتھم إلى ذلك أدى ولو ،الوسائل كافة باتخاذ فتنتھم على یقضي أن األمر ولي
 فإن فیھ یقاتلوكم حتى لحراما المسجد عند تقاتلوھم وال: (تعالى لقولھ. .بذلك إال شرھم یندفع

 حكمھا فإن ،الكفار في نازلة كانت وإن اآلیة هوھذ )الكافرین جزاء كذلك فاقتلوھم قاتلوكم
 ولقول ،العلماء بإجماع الحرم في قتال فاستحالل فعلتھم، فعل ممن ولغیرھم لھم شامل
 یشق أن یرید حدوا رجل على جمیع وأمركم أتاكم من " :- وسلم علیھ اهللا صلى -  اهللا رسول

 الطائفة وھذه ،وغیره المھدي أنھ یدعي من حكم وھذا .كان من كائنا عنقھ فاضربوا عصاكم
 ھذا عموم في فدخلت ،إمامھم على والخروج كلمتھم وتفریق المسلمین عصا شق أرادت

 ،خیر لكل اهللا وفقھم األمر ووالة معناه، على الدالة الشـرعیة النصوص من وغیره الحدیث
 یعز أن اهللا فنسأل ،علیھا والقضاء الفتنة ھذه إلخماد جھد من بھ قاموا ما على رونمشكو

                                                             
   :التالي الرابط: انظر) ٣٠(
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 وصلى مجیب سمیع إنھ ،والبالد العباد صالح فیھ لما ھمقیوف وأن والمسلمین اإلسالم بھم
  .})٣١(وسلم وصحبھ آلھ ومحمد نبینا على اهللا

: وكان ،السعودیة طرافأ ثم لكویتادولة  )العراقي الجیش (اغز حین 
 ،وفتاویھم للعلماء ومحكومین حكامًا الناس فزعف ،الحرمین ألراضي األجنبیة القوات دخول

فتاوى ھیئة كبار العلماء  صدرتعندما أخطارًا جسیمة  الفتاوى بتلك البالد فتجاوزت
ء اآلراعلى  وانتصرت تلك الفتاوى ،عند الضرورة عن جواز االستعانة بالكفار ھالمعروف

 على البالد وحدةحیث أن  ،أدلتھا العلمیةواألخیرة  بالرغم من وجاھة المخالفة ھیةالفق
 فقواستشعر الموا ،اعتبار كل فوقت عند العلماء كان )الرسمیة( السلفیة الفتاوى من أساس

حینھا مخاطر الذي جنب البالد  القوي األساسما ھ  والفكرالمنھج وحدةوالمعارض أن 
  . والفتنكبیرة من الحروب

 التمزق مخاطر السلفي المنھج بفتاوى) وشعبًا حكومًة(الدولة السعودیة  تتجاوز لقد
 لدى تحفظات من الفتاوى تلك حول أثیر ما عن النظر بغض ،الخارجیة واألطماع الداخلي

 منذ المعارض رأیھا ُتصّعد لم والتي ،)المستقلة( األخرى السلفیة المدرسة رواد من كثیر
 بمدرستیھ- السلفي المنھج إلى أن نظرًا ، الرسمیةالشرعیة الفتاوى مصادمة إلى ھاوئنش

 وعدم األمة ووحدة الدماء وحقن والطاعة السمع جانب ُیغلِّب أنھثبت أ - المستقلةوالرسمیة 
 المسألة ھذه حول الفقھیة واألسئلة والحوارات والنقاشات الجدل كثر وقد ،للفتنة االنجرار
 بل ووحدة استقرار عامل المتتابعة  الرسمیةالفتاوى كانت فقد ذلك نم وبالرغم الخالفیة

  .السیاسیة للوحدة سحریة وعصًا
مساندة السیاسیة للدولة قدرة ھذا الخطاب على الالسیاق تدوین  والمھم ھنا في ھذا

رأى  ذيال سالميشعوب العالم اإل فعل دَِّرَوالعامة النتیجة وذلك بغض النظر عن السعودیة 
لم تصب في خدمة  فتوى االستعانة بغیر المسلمین في الدفاع عن بالد المسلمینتیجة نأن 

ر ااقتص بسبب) داخلیًا وخارجیًا(إضعاف ھذا الخطاب   مما انعكس سلبًا على،األمة اإلسالمیة
  .السلطة الحكومیة على رؤیة) الرسمي(الخطاب السلفي 

 مجھوًال یكون قد ما یكشف بالكفار تعانةاالس جواز  حكمعنالكثیرة التساؤالت واألجوبة إن 
 بعض أخرى زاویة من یكشف كما،  المسألة ھذه في حدث الذي الفقھي الخالف حجم عن

 ))رحمھ اهللا(( باز ابن الشیخأن  ومنھا ،األمة لوحدة السعي :أبرزھا ومن ،السلفي المنھج ثوابت
 ذلك ومع،  ةیالفقھ المسائل ىإحد بسبب عبدالعزیز الملك زمن ُأوِقفقد  كان معلوم ھو كما

وھذه  ھنا الجواب وبعض لسؤالالمتضمنة ل الفتوى ومن ذلك ،لصالح الحكومة وىافت لھ كانت
حول ھذه بمدرستیھ  السلفي المنھج داخلالكبیر  الفقھي الخالف حجم تكشفالفتوى بالذات 

   :المسألة
 العلماء كبار ھیئة فتوى في یشككون الذین الناس بعض یقول{: عبد العزیز بن باز للشیخسؤال
 وجود بعدم - العراق حاكم وقتال المسلمین بالد عن الدفاع في المسلمین بغیر االستعانة بشأن
 سبق فیما ذلك نابّی قد{: الجواب، }ذلك؟ على سماحتكم تعلیق فما تدعمھا التي القویة األدلة
 لعباده أباح سبحانھ أنھ: ظیمالع كتابھ في أوضح وعال جل الرب أن ناوبّی ،عدیدة مقاالت وفي

 َحرََّم َما َلُكْم َفصََّل َوَقْد( :تعالى قال كما یفعلوه، أن علیھم ُحرِّم ما إلى اضطروا إذا المؤمنین
 وغیرھا والموقوذة والمنخنقة والخنزیر والدم المیتة حرم ولما ،)ِھـِإَلْی اْضُطِرْرُتْم َما ِإال ْمـَعَلْیُك
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،  )َرِحیٌم َغُفوٌر اللََّھ َفِإنَّ ِلِإْثٍم ُمَتَجاِنٍف َغْیَر َمْخَمَصٍة ِفي اْضُطرَّ ِنَفَم: (اآلیة آخر في قال
 ھذا على الكافرة الدول ببعض تستعین أن إلى اضطرت قد الحالة ھذه في الدولة أن والمقصود

 فلھذا شرھم، وعظم لظھروا انتصر لو ،آخرین أعوانا لھ وألن كبیر خطره ألن الغاشم الظالم
 ،الظالم الملحد العدو ھذا تقابل قویة دول من البد أنھ الخلیج دول وبقیة السعودیة الحكومة رأت

 السعودیة العربیة المملكة في العلماء كبار وھیئة،  ظلمھ وإزالة شره وكف صده على وتعین
 یدفع ام استعمال الواجب وأن ،سائغ أمر ھذا أن بینوا الحال وعرفوا فیھ ونظروا ھذا تأملوا لما

  . انتھى كالم ابن باز}...الضرر
متنوعة من أطراف قدم مجموعة َت ،وما یماثلھا الفتوى السابقةعدم قبول سیاق في و

وضمت  ،آنذاك) مذكرة النصیحة(صالحیة أسموھا إبمذكرة الحراك السیاسي في السعودیة 
لفي الرسمیین موقف علماء المنھج الس  وكان،)المستقلین(من رموز المنھج السلفي عددًا 

  فكان،في ذلك الوقت تجاوزًا وتحدیًا للحكومةت تلك المذكرة دَُّععدم الرضا تجاه المذكرة و
 األول ربیٍع شھر في الطائِف مدینِة  منالعلماِء كباِر ھیئِة لالشھیرةالطویلة الفتوى صدور 

 ،ة التي انتصرت لموقف الحكومة السعودیة على حساب مطالب المذكر،ھـ ١٤١٣ لعام
 ،منھم) غیر الرسمي( ھو موقف رموز المنھج السلفي ھناوالذي ینبغي أن ُیخص بالتسجیل 

كمعارضة إلى الخارج لم یخرجوا  إال أنھم أذى أو سجنھم من  بعضفبالرغم مما وقع بحق
واستمروا في حضورھم الدعوي  الدعوة للخروج على الحاكملم یعملوا بأو  ،سیاسیة

 وكان لبعضھم مواقف ،مھمة من عناصر االستقرار والوحدةوواإلعالمي كعناصر فاعلة 
 مما یعكس ،لصالح الدولة ووحدتھا الوطنیة -مظاھرات حنین-مشھودة في األحداث األخیرة 
   .)المستقلة(الثوابت لدى المدرسة السلفیة 

المنھج السلفي  وقد رصد كثیر من المراقبین النتائج السلبیة لمواقف وفتاوى كثیر من رموز
الذي ، م٢٠٠٣المتعلقة بالتصدي للعدوان األمریكي على العراق عام ، الرسمي في السعودیة

 وأفرز شرورًا ومخاطر أكبر من خطر صدام ؛أفضى إلى احتاللھ سیاسیًا وعسكریًا واقتصادیًا
المتعلقة بالمّد اإلیراني العقدي والسیاسي المھدد باجتیاح المنطقة   كتلك المخاطر؛حسین
  .بأكملھا

 باإلجھاز على الجبھة العراقیة السنّیة التي )أیضا(كما أسھمت تلك الفتاوى المتعددة والمتنوعة 
 فأصبحت إیران ،كانت تقف سدًا منیعًا في وجھ المطامع اإلیرانیة في كل من العراق والخلیج

 .  والخلیج بشكل خاص،التوسعیة مصدر خطر حقیقي وكبیر یھدد دول المنطقة

 :  نتائجھ كانت) ٢٠٠١ سبتمبر من عشر الحادي (أحداث أطلتعندما 
 الدولة كان مركز الزلزال و،)؟!‘‘ریختر’’ العشر درجات بمقیاست قوتھتجاوز(ھائًال  زلزاًال

 اإلسالم ضعُو حیث ،العالم اإلسالمي كلھو) اإلسالم(شمل بارتداداتھ وتبعاتھ إال أنھ السعودیة 
بخیلھم  يأصحاب الخطاب اللیبرال  كثیر منأقبل وھنا !خطیرة یدةجد بتھمة االتھام قفص في
في خیانة  ،لمنھج السلفيمع اتھم اخصوم -األفق ضیقة حساباتب- مستصحبین لھم ِجوَر

 ، بمسؤولیة اإلسالم عن تلك األحداثلألعداء اعترافًا صریحًا بتقدیمھم ،صریحة لألمة والدین
كما تماھت  ،بأسرھامصلحة األمة الدین كلھ ولى حساب وا حساباتھم مع المنھج السلفي علیصفُّ

وضع اإلسالم كلھ ممثًال ف ،وديالمعادین لـفكر المجتمع السعمع خصوم الوطن تلك مواقفھم 
بالمنھج قناعات كثیر من الناس أن لدرجة  عالمیًا المحاكمة كرسي علىفي المنھج السلفي 

لتثبیت المجتمع  كانت حاضرة_ العادة ك_  السلفیة الشرعیة الفتاوى لكن اھتزت السلفي
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 الوحدة على الحفاظو ،من جھة السلفي المنھج الثقة بتقویة في قویًا عنصرًافكانت  السعودي
   .من جھة أخرى للحكومة السعودیةوالسیاسیة .. .والعقدیة الفكریة

 الفكریة اووحدتھ السلفیة اودعوتھ ابعلمائھالدولة السعودیة  على األعباء وزادت
 مشروعات وطرح وأفغانستان، العراق غزو علىبعد ذلك  ترتب ماثم  ،الحدثھذا  تداعیاتب

،  المحلي اإلرھاب مظاھر بعض بروزثم  ،السعودیة لتقسیم األمریكي الكونجرس في معلنة
 الفكریة الفوضى من كثیرة صورًا السلفي المنھج علماء بفتاوى السعودیة فتجاوزت
 الفكریة للوحدة نظرًا واالنقسام التفكك عوامل من كثیرًا سبق ما كلب تجاوزت كما ،والثقافیة
   .لھ والفقھیة

 اللیبرالي الخطاب أصحابمعظم  من معھودة وغیر مباشرة ھجماٍت سبق ما وصحب
 تاریخ في مرة ألولمن خالل منابرھم اإلعالمیة الرسمیة  - السلفي المنھج على السیاسي
 متطرفةصریحة  اتھامات وظھرت ،والتخریبي الفكري لإلرھاب صانعًا بوصفھ - المملكة
 الغطاء ھذاشجع و ، وبصورة مباشرةواإلصالحي الفكري عبدالوھاب بن محمد الشیخ لمنھج

 عبدالوھاب بن محمد الشیخ لدعوة المناوئة الطائفیة االتجاھات بعض المسعور اإلعالمي
 والوحدة اإلصالح مشروع طرح على أو تقاطعت المصالح بینھما الطرفان واتفق ،وغیرھم
 وقیم يءمباد مستبعدین ،السلفي المنھج حساب على ولیبرالیة مدنیة أسس على الوطنیة
 ،والدولة للمجتمع الشریعة حاكمیھ أساس على القائمة التاریخیة السعودیة الوطنیة الوحدة

 قیمب خطابھا مآالت لتفتك بعضھا مع السعودي الداخل في الطروحات تلكجمیع  فتناغمت
 ضغوطات مع،  خارجیة إعالمیة موجات تناغم وصاحبھا الداخل، من الوحدة ومقومات

 الفكریة التغریب حمالت إلى إضافة )٣٢(األفكار لتلك مكشوف خارجي غربي ودعم سیاسیة
 مخاطر مع المتزامنة ،والخارج الداخل من السعودي المجتمع ضد الموجھة واألخالقیة
 تسود ،استھالكي مجتمع إلى األمة تحویل واالجتماعیةلى الحیاة ع )٣٣(االقتصادیةاللیبرالیة 

  .للعولمة السلبي الجانب مخاطر إلى إضافة ،غربیة وقیم أنماط فیھ
 وتنظیم للخروج بالدعوة للسلفیة المعادي الطائفي أصحاب االتجاه نھض لقد

 في،  لیھع قامت الذي )العقدي (واألساسالدولة السعودیة  وحدة مستھدفًا لمظاھراتا
 األحداث تلك نتائج -  تھصْمعلى األقل ِب – )‘‘اللیبرالي’’ اآلخر( فیھ تربص الذي الوقت
 والمنھج العقیدة أساس علىالتي قامت  الوطنیة الوحدةتغییر واقع  - األقل على -  متمنیًا

   ...آخر بمنھجلیستبدلھا  ،والبیعة الشرعیة السلفي
 أھمیةذات الوقت في  عزَّزا- فشلت التي- حاتوالطرو المخططات تلك من وذاك ھذا إن

 َتعتبر التي تلك المرجعیة ،لدولة السعودیةل والحاكمیة الفتاوى في السلفیة الشرعیة المرجعیة
  .تجاوزھا یمكن ال حمراء خطوطًا والدماء والشقاق بالخالف األمة وتفتیت الدین في الفتنة

 السلفي المنھج على ةالطائفیقلیة األم معظواللیبرالیین   معظمتجاوزات من سبق إّن ما
 والمدرسة السلفي المنھج فتاوى إال أن ،وعلمائھ السعودي لمجتمعا تحدیات من ضاعف
 والسعودیةعمومًا  اإلسالمیة الساحة كانت دومًا حاضرة في)المستقلةوالرسمیة ( السلفیة

 ،رسميال السلفي المنھج رموز بعض عند السیاسیة الرؤیة ضعف رغم خاص بشكل
لكنھا مع ذلك كلھ  ،ومتغیراتھ لعصرمع واقع ا تتناسب التي واآللیات للوسائل وافتقارھم
 ،التشویھ حمالت من ومتعددة متنوعة صنوفًاا المنھج  المؤمن بتعالیم ھذبالمجتمع تجاوزت

                                                             
   .t?php.showthread/vb/net.klathmh.www://http=٤٦١٥ السفارات زوار عن نایف األمیر كلمة انظر )٣٢(

بیة، وسنحاربھــم  ونعرف اتصاالتھم بجھات أجن، ووُظفوا لخدمتھم،ھؤالء أناس ُبھروا بما علیھ الغرب( :وكان مما قالھ
 ).وسنقطــع ألسنتھم

 التي تكرس الفكر والسلوك االستھالكي لمنتجات مستوردة تقوي ،نتجاتھا الكمالیة المتنوعة وم،الضخمة بأسواقھا )٣٣(
 .االقتصاد الخارجي وتضعف االقتصاد المحلي
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التي قامت علیھا  الوطنیة ةالھوی تغییر استھدفت التي التغریب حمالت كثیر منتصدت لو
 أبقتو ،السلفیة بعقیدتھ الدین على القائمة االجتماعیة القیم إرباك أو ،لسعودیةا الدولة
أخر في الت وأ الطرح في االستحیاء أو الضعف رغم صامدة والفقھیة الفكریة الوحدة

  .أحیانًا االستجابة
 :  الوطنیة الوحدة عوامل في )التاریخیة الجوانب( لبعض القراءة إعادةإن 

 وذلك ،سابقة مرحلة أي من أكثر الحالیة المرحلة تتطلبھعلى المتخصصین  شرعي واجب
 دعاة بھا ینادي التي واألخالقي الفكري التغریب تحدیات كما أّن !التاریخ من لالستفادة
 التحدیات من خطورة بأقل لیست للتأسیس التاریخیة المرحلة بعد فیما والدیمقراطیة اللیبرالیة

 ،السلفیة العقیدة، وتوطینال بسیاسة وعالجھا - التأسیس عند- عبدالعزیز لكالم واجھھا التي
 الِھَجر في آنذاك للناس) نوالمطوِّع(و العلماء بھ قام الذي الكبیر الدور خالل من

 تلك مخاطروتجاوز الملك عبدالعزیز بجھود ھؤالء  ،فكانت الوحدة الفكریـة والمستوطنات
 القراءة من المزید إلى االنتباه لفت فإن ولذلك ،الوطنیة حدةالو لقیام المھدِّدة التحدیات
 السیاسة في القراءة نقص معالجة ذلك ومن ،األھمیة غایة في أمر المملكة لتاریخ السیاسیة
 عوامل في مھم أمر ذاك أو وھذا التوطین، عملیة في الرائد ودورھم) للمطوِّعین (الشرعیة

 عن كتبًا آخرون كتب كما ،ودورھم) العلماء (عن الباحثین من كثیر كتب وقد ،الوحدة
 الكتابة في علمیة ثقافیة مؤسسات وتخصصت التأسیس ملحمة في عسكریة كقوة) اإلخوان(

 في التوطین ودور) رَجالِھ (عن أخرى كتابات أشارت كما )عبدالعزیز الملك (المؤسس عن
 األمیرة كتبتھ ما ذلك ومن ،منتشرة غیر أو مغمورة تزال ال لكنھا الوطنیة الوحدة إنجاح

 جامعة من الدكتوراه شھادة لنیل علمیة رسالةفي  عبدالعزیز بن منصور بنت موضي الدكتورة
 تم التي البحوث من البحث ھذا وكان ،-كتاباتھا من والتي سبق اإلشارة إلى بعض- القرى أم

  .سعودیةال العربیة المملكة تأسیس على) المئویة(عام مائة مرور بمناسبة نشرھا
 وأھمیتھ) السلفي المنھج(و لھا، الدائمة والحاجة) العلماء فتاوى (دور عن الكتابة لكن

 ودور ،التوطین عملیة في المباشرة وجھودھم عبدالعزیز الملك عھد في) المطوِّعین(و
 التاریخي والكشف القراءات من المزید إلى یحتاج ذلك كل ،ذلك بعد فیما )والخطباء الدعاة(

 السیاسیة قوتھ وأسس الفكریة وحدتھ وعوامل ،وبنائھ السعودي الوطن تأسیس املعو عن
 )الدینیة السیاسیة(منذ البیعة التاریخیة  والالحق السابق التاریخ عبر السلفيمنھج بال المرتبطة

 تلك البیعة الشرعیة السیاسیة التي -  اهللامارحمھ –محمد بن سعود  وبین محمد بن عبدالوھاب
  .ھا الدولة السعودیة األولى وتوحد بھا الكیان السعوديقامت علی

ود ــوتحدیدًا زمن الملك سع –لقد تجاوزت الحكومة السعودیة بعد وفاة الملك عبدالعزیز 
 واستھدفت تغییر النظام ،تحدیات كبیرة اجتاحت معظم دول العالم العربي –وفیصل 

ثوریة یساریة  وإقلیمیة السعودي بشكل خاص وذلك من قبل تنظیمات محلیة سعودیة
البیعة الشرعیة ب وقد تجاوزت الدولة السعودیة تلك التحدیات ،وناصریة وقومیة وطائفیة

  .  وبقوة القاعدة الشعبیة للمنھج السلفي لدى المجتمع السعودي،ودعم العلماء
 وكتابھا  ،السعودیة لصحافةالحضور القوي ل غیاب ل التاریخجََّس
الذي الغیاب  ذلك ،) مارس١١مظاھرات حنین (عن حدث بین على الخطاب اللیبرالي المحسو

 )وطنیة الصحافة والصحفیین(حتى وصلت الشكوك إلى ،  الكبیر الحدث ھذایتناسب مع ال 
 االجتماعیةوالمنتدیات غیر الرسمیة  المجالس والثقافیة المراكز في نقاش إلى یحتاج ما وذلك

 فلیس ، وغیرھا) الشورى مجلس(و) اإلعالم وزارة(مثل  المعنیةسمیة الر الجھاتإضافة إلى 
 )إرھاب (خطر من أقوىللدولة السعودیة  الوطنیة الوحدة على) إرھاب (خطر ھناك

 على األقل أو،  قویة جدًا صحفیة حملة إلى تحتاج كانت التي،  )مارس١١ حنین مظاھرات(



١٧ 
 

 المدرسة وبین )رھاباإل( بین ربطت التيبعض كتاب الصحافة السعودیة  حمالت تماثل
  .السلفیة

 تجاهحدوثھ  بما سبق یدعو كل متابع للمقارنة األخیرة األحداث حول الصحفیة لمادةغیاب ا إن
 بمنع الصادر الداخلیة وزارة بیانوقد اكتفت الصحافة بذكر  ،)!اإلرھاب(لحمالت عن ا

 الصحافة غیاب لعل لكن! !فقط ذكره السابق العلماء كبار ھیئة  فتوىوبیان اھراتـالمظ
 صفحات سودوا التي المزعومة بالمؤامرات إیمانھم عدم إلى یرجع ربما كتَّابھامعظم و

  .اعتبارات أخرى غیر معلومة حتى اآلنإلى  وأ ،ذكرھا وتھویلھا من جھةب الصحافة
 في السعودیة الصحافة مشاركةعدم  عن بإحصائیات الموثَّق اإلعالمي دالرْصإن 

 ھذه عن الجابري مفرح األستاذ كتب،  للنظر الفتًا كان هومخاطر الحدثبھذا  عیةالتو
 من المزید ضرورة إلى االنتباه لفت توجب فقط نماذج الموفَّق رصده في وسجَّل الظاھرة
 أو غیاب أسباب دراسة ثم،  الصحف جمیع واستقصاء، األرقام في التدقیق في الدراسة

 قمت{ :)الجابري( كتب مما فكان، وتقییم ذلك الموضوع اھذ عن الوطنیة الغیرة تغییب
 اخترت وقد المحلیة، صحفنا كتاب من أیضا كبیر لعدد المقاالت من جدا كبیر عدد برصد
 ھذه من وكان. .قرَّاًء وأكثرھا انتشارا وأوسعھا المحلیة صحفنا أكبر من صحف ثالث

  .}والجزیرة والریاض عكاظ: الصحف
 وتعالي الفتنة أوج في المقاالت ھذه فیھا رصدُت التي الفترة تكان{: الجابري ویقول
 مخیبة ستكون وأظنھا ،آلمالي مخیبة النتیجة كانت ولألسف ..للمظاھرات للدعوة األصوات

 یوم( من الفترة في جمیعھا الثالث الصحف ھذه ُكتَّاب مقاالت برصد قمت ..كذلك آلمالكم
 بالنتائج وخرجت یومًا) ١٢ (لمدة أي) ھـ٨/٤/١٤٣٢ األحد یوم إلى ھـ٢٧/٣/١٤٣٢ األربعاء

  :التالیة
 وعدد مقاًال،) ٢٩٠ (لھا المشار الفترة في عكاظ صحیفة في ُكتبت التي المقاالت عدد 

 التي المقاالت عدد لیصبح. .مقاال) ٢٢٧( كذلك الفترة نفس في الریاض صحیفة في المقاالت
 .مقاًال) ٥١٧ (الصحیفتین في علیھا اطلعت

 كاتبًا) ٩٢ (عكاظ صحیفة في بلغ بأسمائھم المقاالت تلك ُسطِّرت الذین الُكتَّاب عدد. .
 ھذه بعد كاتبًا) ١٨١ (الصحیفتین في الُكتَّاب عدد فیصبح. .كاتبًا) ٨٩ (الریاض صحیفة وفي

 للمظاھرات بالدعوة نددت التي المقاالت ھي كم تخمنوا أو تتخیلوا أن لكم الكبیرة األرقام
 بینوا الذین الكلمة على ونالمؤتمن الُكتَّاب أولئك ھم كم وكذلك.. فیھا الخروج من وحذرت

  .الفتنة ھذه مثل في الحق للناس
  !!!!..سأذكرھا التي النتیجة قراءة قبل أذھانكم في معینة أرقاما تتوقعوا أن أتمنى

 ٥ (وزتتجا لم السعودیة العربیة المملكة في المظاھرات عن تحدثت التي المقاالت عدد (
 یساوي ما وھي!! مقاًال) ٢٩٠ (مجموع من مقاالت) ٥ (نعم !!عكاظ صحیفة في مقاالت

   .)٣٤(المقاالت مجموع من% ١٫٧
  مقاالت) ٥ (المظاھرات عن تحدثت التي المقاالت عدد كان الریاض صحیفة وفي 

 مجموع من %) ٢،٢ (إذن تمثل فھي.. مقاال) ٢٢٧ (مجموع من مقاالت) ٥ (نعم، !!أیضا
النتیجة لوحدھا قد تكون كافیة لمعرفة الخادم الحقیقي للوحدة {.. .})٣٥(الصحیفة في المقاالت
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 والدراسات واألبحاث في ھذه ؟ الخطاب اللیبراليمأ ؟وھل ھو الخطاب السلفي ،الوطنیة
  . انتھى كالم الجابري}!!القضیة جدیرة بالوصول إلى نتائج أدق

 بعد األحداث تقد تشكلفسیفساء الساحة السعودیة  لالنتیجة النھائیة  أنظھر لي وأخیرًا
  :على الصورة التالیةالجاریة 

 القوي ارتباطھ عن الناتج  المحافظالسعودي المجتمع لعموم الفكریة الوحدة صمود 
على الرغم من عدم  العنیفة والھزات الزالزل رغمالسلفیة  والفقھیة الشرعیة بالمرجعیة

 .یة عند البعضالرضا عن بعض الفتاوى السیاس

 لفتاوى )السعودي المجتمع( عموم قبول كان حیث، القیادي  السلفي المنھج دور بروز 
 في ،لالنتباه ومثیرًا كامًال قبوًال م٢٠١١ مارس/ ١١في والخطباء والدعاة العلماء
 السلفیة الفتاوى فكانت ،العربي بالعالم ةالسیاسی) السونامي( دوامة عصفت الذي الوقت

 وطنیة وحدة وعامل ،والدولة والحكومة للمجتمع أمان صمام - سبق كما– الشرعیة
  .للمجتمع السعودي

 وظھور الوجھ الحقیقي،عن مفھوم الوطنیة وعوامل الوحدة الزائفة سقوط األقنعة  
 من مقوتھ استمدوا  في الفترة السابقة الذینالسیاسیة اللیبرالیینكثیر من  توجھاتل
 .)أبراج مانھاتن( امكُر  ومن،م٢٠٠١ مبرسبت من عشر الحادي )سونامي(

  ینالمعادَی ،والطائفي اللیبرالي لتیاریناالتي ینادي بھا  الوطنیةدعاوى  حقیقة انكشاف 
ات تحت الفتمشتركة  بمشروعات واحد خندق في معًا العم نوالذْی ،السلفي للمنھج

 من السلفي جالمنھ  إقصاءامحاوالتھممن خالل  ،الدولةاألمة و ثوابت متعارضة مع
 .للدولة الوطنیة الوحدة عناصر

  ومبادئ قیم اختطاف إلى تسعى كانت التي ،المستوردة طروحاتلل الكبیر الفشلظھور 
 في واضح بشكل وبرزت ،قرون ثالثة حوالي ت الدولة السعودیةوحَّد التي الوطنیة

 الذي ،لسلفيا لمنھجلنجاح كبیر ذلك الفشل برز في مقابل و ،الثالثة السعودیة الدولة
مھم  ورئیس عامل ھو وإنما،  فحسب الوطنیة الوحدة عوامل من لیسبرھن على أنھ 

 .الوحدة تلك ستمرارال

  العامل   باعتباره،للحاكم والحكومةالدعوي ثبوت أھمیة المنھج السلفي وخطابھ
األحداث التاریخیة المتعاقبة الواقع ومن خالل ستقرار األساس في توطید األمن واال

 .ملكةلل
   : منھا،مھمةو كثیرة وكبیرة تاؤالـتس أتيت ،نتائجھاوالسابقة  اتـالوقف تلك وبعد 

 ؟ةالملكی قراراتال بعد ماذا 
  ؟)٣٦(المتعددة بمدارسھ وأطیافھ الدعویةلمنھج السلفي األخیرة ل )مواقفال(ماذا بعد  
  ؟اورةالمج الزالزل مخاطر الحكومة من أنقذتالتي تلك المواقف  لالمقابلما ھو   
  ة لضمان استمرار فاعلیالمعنیة ما ھي الخطوات العملیة الصادقة عند األطراف

   ؟ والوحدة الوطنیةلتحقیق األمن واالستقرارالخطاب السلفي 
                                                             

علیھما  وھذا ما سیفرض ،الحكومة في خندق واحد جعلھا مع إن انحیاز المنھج السلفي لصالح السلطة السیاسیة بالكامل، )٣٦(
ألول مرة في  وخطیرة جدیدةمستقبلیة حقیقیة تحدیات  "اإلصالحیة"الشعوب ومطالبھا  لصالح المتغیرات اإلقلیمیة في ظل

   . المملكةتاریخ
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 ؟ استیعابھا و القادمةالتحدیات ما مدى قدرة الخطاب السلفي في السعودیة على مواجھة  
 الحكومة  التي سوف تواجھھاحدیاتالتكل ) القرارات( و،)المواقف( بتلك انتھت ھل 

  ؟أم أن ذلك بدایة للتحدیات... .مستقبًالوالمنھج السلفي 
تجاه كل من الحكومة والمنھج السلفي بكافة  كل المؤشرات تدل على أن التحدیات في بدایاتھا

  . وألوان طیفھ،مدارسھ
 على كبیرة )زملوا( ویترتب علیھا ، بال شككبیرھو أمر وتساؤالت إن ما سبق من نتائج 

 :اللوازم المترتبة على النتائج السابقة فیما یلي ویمكن أن نشیر إلى ابرز تلك ،قدرھا

 كبادرة إلثبات المصداقیة ،)٢٠(للقرارات الملكیة الـ من الحكومة  التفعیل السریع 
 .والجدیة

 سواًء تلك؛ والتي تشكل ضرورة وطنیة،االستجابة السریعة للمطالب الشعبیة الملحة  
 أو األمور ، أو المظالم، أو التعلیم،البنیة التحتیة  أو،البطالةوبالتنمیة المتعلقة 

 .المتنوعةاألخرى االجتماعیة 
 ألخطاء السابقة اإلستراتیجیة لمعالجة ال و،الجدیة في محاربة الفساد المالي واإلداري

  ).ال الحصر على سبیل المثال(كتلك التي أدت إلى كوارث السیول في جدة 
  فتاوى العلماءالتي تتعارض مع السابقة إعادة النظر في بعض القرارات الحكومیة، 

 التعلیم والمناھج :ـ القضایا المتعلقة بتلك مثل ،الذي قامت علیھ الدولةمنھج ال ومع
 .وغیرھا ،.... في مجاالت العمل واالختالط)المرأة( والدراسیة

  استمزاج  مسؤولیة -لوان طیفھ الدعوي  وأ بكافة مدارسھ ورموزه-على المنھج السلفي
 بدًال من أن یتجھ الناس إلى ،)ةوعشرمال(وتبني المطالب الشعبیة ) الشارع(رأي 

 . في الداخل والخارج)اللیبرالیة العلمانیة (ذات المرجعیة ات الحقوقیةـالجھات والھیئ
 اد  االستعد مسؤولیةوالمنھج السلفي على وجھ الخصوص على الحكومة بوجھ عام

) اللیبرالیون(یراھن  الذینللتحدي القادم مع عشرات األلوف من المبتعثین للخارج 
 ، والسیاسي المحتمل،االجتماعي المنتظرالثقافي والزاویة في التغییر على أنھم حجر 

   . اللیبراليبالمنظار الغربيشیوع ثقافة الحقوق  مع
 سبتمبر ١١ زمةمتال (لمرضىومراكز حوارات متخصصة  ،لجان مناصحة إنشاء(. 

 برامج الحزمة األولى فيمن  ُتعد وأثرھا المنشود ،لعل القرارات الملكیة برمزیتھا
لحكومة وللخطاب كل من ااإلداریة ل والسیاسیة لكن التحدیات ، المنتظرهاإلصالح
 ما لم تتكامل حزم اإلصالح اإلداریة والسیاسیة ،بدرجة أكبرستتعاظم  و، كبیرةالسلفي

 من أمر اهللا إال من یومھاال عاصم ( .....وإال.. .قبل فوات األوان لمنشودةاالشاملة و
  ).رحم

 .وآخر دعوانا أِن الحمد هللا رب العالمین

  
  السلومي عبداهللا بن محمد :كتبھو

  ھـ١٤٣٢/ ١/٦
 Email. info@٣rdsector.org 


