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سفير لإلمام المهدي المنتظر في البحرين
ومهدي في السودان وآخر في السعودية! 1-2

بعضــا مــن األوراق التــي
ً
Û Ûوأنــا أراجــع وأتصفــح

الحســين بــن علــي ،وإنــه ولــد بالفعــل وهــو حــي

الديمقراطيــة في البالد ،تشــجيع ودعم وتســهيل

خنــق وإخمــاد هــذه الفكــرة ،بــل أعطــت نتائــج

مختف وغائب عن األنظار منذ العام
ٍ
يرزق ،ولكنه

إنشاء “مؤسسات المجتمع المدني” لتشكل البنية

عكســية تمامً ــا ،وعلــى أســاس احتــرام قواعــد

والشــؤون االجتماعيــة ،وجــدت وريقات تضمنت

265هـ ،وســيظهر في نهاية الزمان .وبالنســبة إلى

التحتية لدولة المؤسسات ،وتتكون من منظمات

الديمقراطية الوليدة ،وعدم تأســيس مبدأ ســلب

مالحظــات كنــت قد كتبتها تحت عنــوان “جماعة

الشيعة ،فإن قضية “المهدوية” هي من أهم أسس

مدنيــة غيــر حكوميــة تطوعيــة تضــم مجموعــة

حريــة التعبيــر ممــن نختلــف معهــم فــي الــرأي

الســفارة” .هــذه الجماعــة الصغيــرة تشــكلت فــي

وأركان اإليمــان ،وهــي ليســت كذلك بالنســبة إلى

مــن األفــراد ،وتقــوم بأنشــطة اجتماعيــة وثقافية

وأيضا على أساس
ً
وحرمانهم من ممارسة حقهم،

البحرين منذ بداية العقد الثامن من القرن الماضي

الســنة ،بل إنه ال يوجد حديث واحد في البخاري

وغيرهــا وتتمتــع باالســتقالل .وأوكل إلــى وزارة

عــدم تســجيلها كجمعيــة دينيــة وضمــان التزامها

فــي حوالي العــام 1980م من عدد من األفراد من

ومســلم قطعــي الداللــة على وجود فكــرة المهدي

العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت

باألنظمــة والقوانيــن ،وعــدم التعــرض واالعتــداء

بينهم رجال دين شبان مبتدئين يقودهم شخص

المنتظر.

مســؤولية الترخيــص إلنشــاء هــذه المؤسســات

علــى معتقــدات اآلخريــن ،وشــريطة أال يُ لصــق

شــريطة التــزام كل منهــا فــي ممارســة نشــاطها

اســم اإلســام بها ،فتم على هذه األسس تسجيل

باألساليب السلمية وبموجب أحكام ميثاق العمل

وإشــهار الجمعيــة فــي شــهر فبرايــر  2002تحــت
اســم “جمعية التجديــد الثقافية االجتماعية” بدال
من “جمعية التجديد اإلسالمي”.

احتفظت بها أثناء تقلدي مســؤولية وزارة العمل

فقيــر فــي تحصيلــه الدينــي أو العلمــي ومتواضع
فــي قدرتــه الفكريــة والثقافيــة ،لكنــه أســبغ علــى

Û Ûونعــود إلى “ســفير” اإلمــام المهــدي وجماعته في
البحريــن ،فقد باشــر “الســفير” دعوته فــي البداية

نفســه لقــب “بــاب المولــى” ،وقــال إن لــه اتصــاال

بالســر والخفــاء ،ومــن داخل الســجن الــذي أُودع

الوطني ودستور المملكة واحترام سيادة القانون،

مباشرا باإلمام المهدي المنتظر ،وإن اإلمام يزوره

فيه ألســباب سياســية ثم من خارجه ،ونجح في

والمحافظــة على اســتقالل وأمــن الدولة ،وصون

ويخاطبــه ،وقــد أبدى له اإلمام اســتياءه وتذمره

اســتقطاب أعداد متزايدة من األتباع والمريدين،

الوحــدة الوطنيــة .فانهالــت علــى الــوزارة طلبات

للوضــع المــزري والمتــردي الــذي وصــل إليــه حال

كمــا أنــه ركز فــي دعوته على اســتقطاب النســاء،

تأســيس العشــرات مــن المؤسســات والجمعيــات

Û Ûوبعــد أن أشــهرت الجمعيــة وظهــرت إلــى فضــاء
النــور وحيــز العلــن انطفــأ بريــق رســالتها ،وخفت

المســلمين ،وعينــه مندوبًــا عنــه أو “ســفيرً ا” لــه،

خصوصــا الثريــات منهــن ،وكان مــن بينهــن ،كمــا

الدينيــة واالجتماعية والخيرية وغيرها ،وبادرت

صــوت جماعتها ،وتقلص عــدد األتباع والمريدين

وكلفه باالضطالع بمهمة “تجديد” الدين وإصالح

قيــل لــي وقتها ،فتاة بحرينية شــابة وهبت كامل

مختلــف االتجاهــات واألحزاب التــي كانت تعمل

ولــم يبــق منهــم ســوى من أخذتــه العــزة باإلثم أو

شــؤون المســلمين وإعادتهــم إلى جــادة الصواب؛

حصتهــا ومــا ورثتــه مــن تركــة والدها الثــري جدً ا

في الســر بإشهار نفسها كجمعيات سياسية تعمل

وبدل طاقيته ،وتوارى مؤسســها
َّ
مَ ــن َغيّ ر جلبابه

تمهيدً ا للخروج المهدوي المحتوم.

إلى صندوق أو جيب السفير كمساهمة منها لنشر

تحــت عناويــن ومســميات وشــعارات مختلفــة،

عن األنظار وعاد إلى حجمه الطبيعي وتخلى عن

دعوته.

حتــى وصــل عددهــا إلــى ســت عشــرة جمعيــة

منصــب “الســفير” أو تخلى المنصــب عنه (قبل أن

سياسية؛ منها جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية،

يتمكن من تقديم أوراق اعتماده) ،واختفت حتى

وجمعيــة المنبــر الديمقراطــي التقدمــي ،وجمعية

اإلشــارة إلــى اإلمــام المهــدي المنتظر مــن أدبيات
الجمعيــة وشــعاراتها ،قال ســبحانه وتعالى“ :فَ أ ََّما

Û Ûوالمعــروف أن كل األديــان والمعتقــدات تقريبًــا
تؤمــن بــأن مصيــر أتباعهــا ســيؤول فــي نهايــة

Û Ûانتشــر أمــر وخبر “الســفير” وجماعته بيــن الناس،

المطــاف إلــى الضــال والفســاد واالنحــراف ،وأن

وصــارت مبعــث تهكــم وســخرية واســتياء مــن

شــخصا ُملهَ مً ا أو مبعوثً ا من السماء سيأتي إليهم
ً

وخصوصا من رجال الدين الشيعة كافة،
ً
الجميع،

العمــل الوطنــي الديمقراطــي ،وجمعيــة األصالــة

كمخلــص ومنقــذ ليســدد ويصلح أمرهم “كالســيد

الذيــن اتفقــوا على رفــض هذه الدعــوة والتصدي

وغيرهــا ،كمــا تلقــت الــوزارة ســيال مــن الطلبــات

ث
اس فَ يَ مْ ُك ُ
ــاء ۖ وَ أ ََّما مَ ا يَ نفَ ُع النَّ َ
ب ُجفَ ً
َــد فَ يَ ْذ َه ُ
الزَّ ب ُ
ض”.
الَرْ ِ
فِ ي ْ

المســيح” ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،وأن

لها على أســاس أنها بدعة وهرطقة ومفســدة .أما

لتســجيل جمعيات أخرى منها على ســبيل المثال

المسلمين سنتهم وشيعتهم ال يختلفون في ذلك،

بالنســبة إلــى رجــال الدين الســنة ،فلم يكــن األمر

“جمعيــة القطــط الدلمونيــة” وما شــابه ،وكان من

ويتفقــون ويؤمنــون بأن المهدي المنتظر ســيظهر

أصل
ً
يعنيهــم أو يهمهــم كثيــرً ا ،إذ إنهم ال يؤمنون

أيضــا واحــد مــن “جماعة الســفارة”
ً
بيــن الطلبــات

Û Ûمؤســس “جماعــة الســفارة” فــي البحريــن الــذي
ادعــى اتصالــه المباشــر باإلمــام المهــدي وتكليفــه

آخر الزمان ،وسينشــر في األرض العدل والســام

بوجود اإلمام المهدي حيً ا حتى يتم االتصال به.

لتأســيس جمعيــة تحــت اســم “جمعيــة التجديــد

أو تقليده منصب الســفير من قِ بَله ،لم يكن األول

والحــق بعــد أن ُملئــت بالظلم والجور ،وأن الســنة
يؤكــدون أن النبــي محمــد صلــى هللا عليــه وآلــه

Û Ûومع ازدياد حدة التصدي والمعارضة لهذه الفكرة
توســعت دائــرة األتبــاع والمريديــن لهــا ،وهي من

الدنيا إال
مــن ُّ
َ
يبق
َ
وصحبــه وســلم قد قــال“ :لو لم

طبائــع البشــر الغريبــة ،فاتســعت القاعــدة لتشــمل

والرافضيــن لوجــود هــذه الجماعــة ،ناهيــك عــن

رجل مني
ً
يبعث
َ
هللا ذلك اليومَ حتى
ُ
ل
لطــو َ
َّ
يــوم
ٌ

أسرً ا كبيرة ال مجرد أفراد.

االعتــراف بهــم وتســجيل جمعيــة باســمهم،

نفسه ،وكلهم ينتمون إلى الفئة التي ال تتردد عن

ووصموهــم بالكفــر والمــروق والفجــور ووصفــوا

توظيــف الديــن سياســيً ا أو تتــورع عن اســتغالل

فكرهــم بالشــذوذ واالنحــراف والضــال ،فجــاء

معتقــدات وعواطــف النــاس البســطاء لتحقيــق

التوجيــه الســامي بعــدم تســجيل هــذه الجمعيــة

مآربهــا ومكاســبها السياســية والدنيويــة ،كمــا أن
بعــض المدعيــن قامــوا بذلــك نتيجــة انحــراف أو
خلل فكري أو اضطراب نفسي أصابهم أو حبًا في

واسم أبيهِ
ُ
ئ اســمُ ه اســمي
واط ُ
ِ
أهل بيتي يُ
ِ
أو من
َــت
وعــدل كمــا ُم ِلئ ْ
ً
قســطا
ً
األرض
َ
اســم أبــي يمــأُ
ُ

ÛÛ

Û Ûومنــذ توليــه زمــام الحكــم فــي البــاد فــي العــام

أو الوحيــد مــن نوعــه ،فقــد شــهدت بــل ابتليــت

اإلسالمي”.
Û Ûعندهــا ارتفعــت أصــوات المعارضيــن والمندديــن

واكتظــت الســاحتان الشــيعية والســنية بالكثيــر
مــن أمثالــه ،أكثرهــم ادعــى أنــه المهــدي المنتظــر

ظلمً ــا وجــورً ا” ،رواه عبــدهللا بــن مســعود( ،رضــي

 ،1999بدأ صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى

هللا عنه).

آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه بتدشــين “البرنامج

إال بعــد التنســيق مــع كبــار رجــال الديــن المعنيين

اإلصالحــي” الذي يهــدف إلى إرســاء دعائم نظام

وأخــذ رأيهــم ومشــورتهم .وبالفعــل أُجريــت

حكــم ملكــي دســتوري ديمقراطــي ،والــذي تُ ــوج

االتصــاالت المطلوبــة ،وكان من بيــن رجال الدين

الظهــور والتســلط أو بغيــة جنــي األمــوال أو لكل

الزهــراء ابنــة خيــر الخلــق أجمعيــن ،وأنــه حفيــد

بإقــرار “ميثــاق العمــل الوطنــي” فــي  14فبرايــر

الذيــن تــم االتصــال بهــم أو علــى رأســهم ســماحة

تلك األسباب واألهداف مجتمعة.

اإلمام علي بن أبي طالب عليه الســام وكرم هللا

 2001بعد أن حاز موافقة  % 98.4من المشاركين

الشــيخ ســليمان المدنــي (طيــب هللا ثــراه) ،وفــي

وجهــه ،لكــن االختالف يكمن في قول الســنة بأنه

في االستفتاء.

النهاية وافق رجال الدين على سحب اعتراضهم

Û Ûوسنتوقف بشكل عابر ومقتضب في لقائنا معكم
غــدً ا ،إن شــاء هللا ،أمــام حالتين فقــط من حاالت

ورفضهم لتســجيل الجمعية من منطلق اقتناعهم

التقمــص واالدعــاء بالمهدويــة؛ نظــرً ا ألهميتهمــا

بــأن تشــديد الحصــار والمعارضــة لــم ينجــح فــي

وخطورتهما.

أيضــا علــى أن المهــدي
ً
Û Ûالســنة والشــيعة متفقــون
المنتظــر هــو مــن نســل الســيدة الطاهــرة فاطمــة

ســيولد فــي آخــر الزمــان من نســل اإلمام الحســن
بــن علــي ،بينما الشــيعة تقول إنه من نســل اإلمام

Û Ûوكان مــن أهــم عناصــر ومكونــات البرنامــج
اإلصالحــي

الهادفــة

إلــى

تعزيــز

مســيرة

الحمر يشيد ببرامج “تمكين” الداعمة لمخرجات السوق

“اإلســكان” تنظم محاضرة تعريفية عن الشهادات االحترافية

المنامة  -بنا

نظمت وزارة اإلسكان ،بالتعاون مع “تمكين” محاضرة تعريفية عن الشهادات االحترافية وبرامج التدريب التي يقدمها الصندوق
لألفراد والمؤسسات بحضور وزير اإلسكان باسم الحمر ،ووكيل الوزارة الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة ،والوكالء المساعدين
ومديري اإلدارات وموظفين.
وتطرقــت المحاضــرة التعريفيــة إلــى
أهــداف البرامــج التــي تقدمهــا “تمكيــن”،
والمنبثقة عن مبادئ رؤية مملكة البحرين
االقتصاديــة ( 2030عدالــة ..اســتدامة..
تنافســية) ،إذ تســعى تلــك البرامــج إلــى
المســاهمة فــي نمــو االقتصــاد الوطنــي،
ودعــم القطــاع الخــاص ،وتطويــر مهارات
البحرينييــن وإيجاد فرص التوظيف لهم،
ً
فضــا عــن الســعي نحو تمكيــن المرأة في
المجال االقتصادي.
كمــا تمت اإلشــارة إلى أن برامــج “تمكين”
تركــز علــى تأهيــل المواطــن مــن خــال
تدريبــه وتوفير الشــهادات االحترافية له،
ً
فضــا عــن تقديــم الخدمات االستشــارية
والمنــح والتســهيالت التمويليــة لتأهيــل
المواطنين لسوق العمل.
من جانبه ،أشــاد الحمــر بدور “تمكين” في
تطويــر ســوق العمــل مــن خــال البرامــج
المبتكرة واالحترافية التي تصقل مهارات
المواطنيــن وتكســبهم المهــارات الالزمــة،
مؤكــ ًدا أن االرتقــاء بالكــوادر البشــرية

البحرينيــة ينعكس على رفع كفاءة ســوق
العمل في المملكة ،ومن ثم تزايد معدالت
النمو في االقتصاد الوطني.
وقــال الوزيــر إن تشــجيع “تمكيــن”
للمواطنين على اكتساب الخبرات وتوفير
الفــرص التدريبية والحلول التمويلية لهم
يعد من أبرز أهداف رؤية مملكة البحرين

االقتصاديــة  ،2030مفيــ ًدا بأنــه من خالل
صقــل الموظفيــن بالخبــرات والمعاييــر
االحترافيــة في مجاالت العمــل المختلفة
ووفــق أفضــل المعاييــر والممارســات

الدوليــة فــي هــذا المجــال ،يكــون لــدى

اســتعدادها للتعــاون مــع برامــج “تمكين”،

المملكة قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية

ومــع جميع المبادرات الرائدة التي تســهم

المدربــة والقــادرة مواكبــة التطــورات

في تطويــر المهارات والخبرات والمعايير

والتحديات في مختلف ميادين العمل.

االحترافيــة للمواطنيــن ،وأن هذا التعاون

وأكــد أن وزارة اإلســكان تبــدي دائمً ــا

مرشح للنمو خالل الفترة المقبلة.

