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

Û Ûتعرفنــا باألمــس علــى شــخص ظهــر فــي مملكــة
البحريــن فــي بدايــة العقــد الثامــن مــن القــرن

الماضــي وادعــى أن لــه اتصــاال مباشــرا باإلمــام

ÛÛ

األمل الوحيد ،فالتفوا حوله مقنعين أنفسهم بأن

وخروجــا علــى القيــم الدينيــة كمــا
ً
وأباطيــل

هللا قــد بعث لهم المهــدي الموعود ليخلّصهم من

فهموهــا ،وســتؤدي ،بحســب رأيهــم ،إلــى فســاد

ألم السنوات الطويلة من ظلم وعناء.

المجتمــع ،وكانــوا يــرددون “إن الدولة تســير في

 Û Ûوخلفــت هــذه الجريمــة النكــراء مئــات مــن
الجرحــى والقتلــى مــن رجــال األمن والمنشــقين

طريــق يلهــي النــاس عــن صحيــح دينهــم ،وال
ٍ

والمحتجزين واألبرياء ســقطوا في هذه العملية

يجعلهــم خالصيــن لتعاليــم اإلســام” ،وذلــك كله

مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا ،والتي دمــرت أجزاء
كبيرة من الحرم المكي تطلب إصالحها شهورا.

المهــدي المنتظــر ،وأن اإلمــام عينــه “ســفيرً ا” لــه
وكلفه باالضطالع بمهمة تجديد الدين اإلسالمي

Û Ûفاســتفاد “المهــدي” من هذه الظــروف واألوضاع
واستثمر معاناة الناس ووجه خطابًا للسودانيين

وإصالح شــؤون المســلمين وإعادتهــم إلى جادة

ورد فيه ...“ :جاءني النبي صلى هللا عليه وسلم

بهــدف اإلطاحــة بالنظام القائم واالســتيالء على

الصــواب ،وقد تمكن هذا المدعي من اســتقطاب

في اليقظة ،ومعه الخلفاء الراشــدون واألقطاب

السلطة.

أعــداد متزايــدة مــن األتبــاع والمريديــن قبــل أن

والخضر عليه السالم ،وأمسك بيدي  -صلى هللا
عليه وســلم  -وأجلســني على كرســيه ،وقال لي:

Û Ûقــرر جهيمــان التحــرك لمواجهــة هــذه التطورات
والتصــدي لهــا وإعــادة المجتمــع إلــى ديــن هللا،

أنــت المهــدي المنتظــر ،ومــن شــك فــي مهديتك،

وكون
َّ
فانخــرط فــي نشــاط فكري دعــوي مؤثــر،

كان لها تداعيات وارتدادات سلبية خطيرة ،من

فقد كفر .وأن التُ رك كفار ،وهم أشــد الناس كفرً ا؛

جماعــة راديكاليــة ســميت بـــ “الجماعــة الســلفية

بينها المســاهمة في نشــر بذور التطرف والعنف

واكتظت الســاحة اإلســامية الســنية والشــيعية

ألنهم ســاعون في إطفاء نور هللا ،ويأبى هللا إال

المحتســبة” ،الذيــن تجمعــوا حــول فكــرة “اإلمام

واإلرهــاب وإلهــام فكــر التيــارات والحــركات

منها بالكثير من أمثاله ،أكثرهم ادعى أنه المهدي

أن يتم نوره ولو كره الكافرون”.

المهدي المنتظر” بعد أن أقنعهم بأن صهره محمد

والمنظمــات اإلرهابيــة كالقاعــدة وغيرهــا ،وقــد

بــن عبــدهللا القحطانــي هــو “المهــدي المنتظــر”،

ساهمت ،دون شك ،في صناعة تيار جديد أشد

واتفقــوا إثــر ذلــك علــى اقتحــام الحــرم المكــي

خطورة وفتكا ،وهو تيار “السلفية الجهادية”.
Û Ûلقــد أدركــت القيــادة الســعودية حجــم وعمــق

تنتهي قصته ويتوارى عن األنظار.
أيضــا إن هــذا الشــخص لــم يكــن األول
ً
Û Ûوقلنــا
أو الوحيــد مــن نوعــه ،فقــد شــهدت ،بــل ابتليــت

Û Ûلقد كانت جريمة جهيمان ومهديه وأتباعهما أكبر
وأســوأ كارثة حلت بالبيت الحرام ،وكان وقعها
كالزلــزال الــذي هــز أركان العالــم اإلســامي ،كما

المنتظــر نفســه ،وكلهم ينتمون إلــى الفئة التي ال
تتــردد عن توظيف الدين سياســيً ا أو تتورع عن

Û Ûوقد كانت اســتجابة الســودانيين لدعوة المهدي
فــي غايــة القــوة والصالبــة بحيــث مكنتــه مــن

اســتغالل معتقــدات وعواطــف النــاس البســطاء

مواجهــة ومحاربــة القوات الحكوميــة وهزيمتها

لمبايعتــه فــي باحــة الحــرم “بين البيــت والمقام”

لتحقيق مآربها ومكاســبها السياســية والدنيوية،

والسيطرة على السودان.

باعتبار أن اآلثار المروية عن المهدي تفيد بذلك.

التأثيرات التي تركتها هذه الحركة في المجتمع

كما أن بعض المدعين قاموا بذلك نتيجة انحراف
أو خلــل فكــري أو اضطــراب نفســي أصابهــم ،أو

Û Ûوبعــد عدة أشــهر مــن فتح البــاد ،تُ وفِ ــي اإلمام
المنتظــر الســوداني عن عمر ناهــز  41عامً ا على

Û Ûوبالفعــل ،قامــوا باقتحــام المســجد الحــرام

الســعودي ،ومــا حملته مــن أبعــاد وتداعيات مما

حبًــا في الظهور والتســلط أو بغية جني األموال

أثر إصابته بحمى التيفوس ،وهو مرض يســببه

األسلحة إلى داخله .وانتشروا في نقاط رئيسية

خصوصــا ،وأنهــا جــاءت فــي فتــرة
ً
اإلفــرازات

أو لكل تلك األسباب واألهداف مجتمعة.

القمــل والبراغيــث ،وذلــك قبــل أن يتســنّى لــه

فــي ســاحات وممــرات وأقبيــة ومنــارات الحرم،

كان نشــاط التيــارات اإلســامية السياســية فــي

االســتمتاع بثمــار فتوحاته واســتكمالها ،إذ كان

وهو ما سمح لهم بالسيطرة الكاملة على المكان،

قمــة تألقــه وفــي مرحلــة حبلــى بالتحديــات،

قــد وعــد أتباعه ومريديــه بأن المنيــة لن تدركه

وإطالق النار على قوات األمن الســعودية خارج

حيــث شــهدت المنطقــة فــي تلــك الفتــرة جملــة

قبــل أن يفتــح مصر والشــام والكوفــة والحجاز

الحرم ،مما أدى إلى اندالع االشتباكات المسلحة

مــن التحوالت السياســية والتطــورات المفصلية

وأقطــار المســلمين كلهــا ،وقبــل أن يحقــق لهــم

بينهــم والقــوات الســعودية .وإلحــكام قبضتهــم

والمصيرية منها؛ توسع حركة اإلخوان المسلمين

أيضــا،
ً
دولــة “العــدل والنــور” التــي وعدهــم بهــا

قامــوا بإغــاق أبــواب الحرم المكي بعــد االنتهاء

فــي مصــر وخارجهــا ،وقيــام الثــورة اإلســامية

ولد في الســودان الشــقيق شــخص اســمه محمد

فــكان وقــع موتــه المبكــر كالصاعقــة عليهــم

مــن صــاة الصبــح ،وأعلــن جهيمــان أمــام آالف

التــي أطاحــت بحكــم الشــاه فــي إيــران ،والتــي

بــن أحمد بــن فحل ،الذي التحق فــي صباه بأحد

كشفت حقيقة أمره وأسقطت قدسيته بالنسبة

المعتمرين والمصلين الذين احتجزهم أن صهره

تســعى لتصديــر أفكارهــا لــدول المنطقــة ،إلــى

الكتاتيــب وحفــظ القــرآن الكريــم ،وهو في ســن

للكثيرين منهم.

محمــد عبــدهللا القحطانــي الواقــف بجانبــه ،هــو

جانب الغزو الشــيوعي الســوفييتي ألفغانســتان

المهــدي المنتظــر وهو مجــدد الديــن ،وأنه “خرج

واســتنفار المجاهدين المسلمين لدحره ،وتوقيع

ليمأل الدنيا عدال بعدما ملئت جورا”.

اتفاقية كامب ديفيد وغيرها.

Û Ûوســنتوقف اليــوم بشــكل عابــر ومقتضــب أمــام
حالتيــن فقــط مــن حــاالت التقمــص واالدعــاء

بالمهدوية؛ نظرً ا ألهميتهما وخطورتهما.
Û Ûاألول منهمــا نجــح فــي تحقيــق هدفــه وتســلَّم
مقاليــد الحكم ،حدث ذلك قبــل  176عامً ا عندما

مبكرة ،ثم درس العلوم الدينية وتبحر في علوم
وقــت كان فيــه المجتمــع
ٍ
الزهــد والتصــوف ،فــي

Û Ûالثاني كان أكثر تدميرً ا وخطورة على اإلســام
والمســلمين فــي المملكــة العربيــة الســعودية

واالســتيالء عليــه بعــد أن نجحــوا فــي إدخــال

اضطرهــا إلــى العمــل علــى محاولة احتــواء هذه

الســوداني زاخــرً ا بالكثيــر مــن الطــرق الصوفية؛

الشــقيقة ،حيــث ظهــر شــخص اســمه جهيمــان

وبــدأ يتنقــل بين خلــوات شــيوخ التصوف حتى

العتيبــي ،كان قــد عمــل ســائق شــاحنة فــي

Û Ûالمهــدي المنتظر المزعوم محمد القحطاني ،على
الرغم من دراسته الجامعية حتى السنة األخيرة

Û Ûومــن بيــن أهــم ارتداداتها ،انبثاق ونمــو ما ُعرِ ف

صار من بين أبرزهم ،وذاع صيته واجتمع حوله

الحرس الوطني السعودي ،ثم التحق بالجامعة

فــي جامعــة اإلمــام محمد بن ســعود اإلســامية،

متشــددة اســتغلت حادثــة الحرم لتجعــل الدولة

عدد من األتباع والمريدين.

اإلســامية بمكــة المكرمــة ،وأصبــح بعدهــا

إال أنــه كان يفتقــر إلــى قــوة الشــخصية ويفتقــد

الســعودية رهينــة لفكرهــا المتشــدد وتفــرض

مهنــدس عمليــة أو كارثة ظهــور “اإلمام المهدي

الكاريزما والخصال القيادية التي كان يتمتع بها

علــى المجتمــع نظامً ــا اجتماعيً ــا طابعــه االنغالق

المنتظــر” في مكة المكرمة عندما قاد مجموعة

جهيمــان ،وقد بايعه جهيمــان وجماعته في يوم

والتعصــب ،ومــن أخطــر مــا حققــه هــذا التيــار

اســم
ُ
واســم أبيهِ
ُ
(عليــه أفضــل الصالة والســام)

مــن المســلحين المتعصبيــن مكونــة ممــا يزيــد

اقتحــام الحــرم كمــا أرغم بقوة الســاح عشــرات

اختــراق جهــاز التعليــم والســيطرة علــى المجال

أبي النبي محمد ،استعدادً ا وتهيئة إلعالن نفسه

عــن  200فــرد اقتحمــوا بيــت هللا الحــرام فــي

اآلالف مــن المصلّيــن والمعتمريــن علــى مبايعته

الدعوي في المملكة.

المهــدي المنتظــر ،ثم اعتكف فــي مغارة لمدة 40

أول يــوم من أيام شــهر محــرم الحرام من العام

إمامــا للمســلمين واجب الطاعــة واالتباع ،وحذر

يومً ــا ،خــرج بعدهــا وقــد أتتــه البشــارة ،إذ أعلــن

1400هـ الموافق  20نوفمبر 1979م.

جهيمــان بإطــاق الرصــاص علــى كل شــخص

Û Ûولمدة ثالثين عاما ظل المجتمع السعودي يرزح
تحــت وطــأة وســيطرة هــذا التيار ،إلــى أن تولى

يحــاول الفرار ،لكن محمــد القحطاني لقي حتفه

الســلطة ومســك بزمامها ملك الشــجاعة والحزم

فــي اليوم الرابع من االحتالل! مما يخالف النص

ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ،وبمســاندة ولي

الذي اعتمدت عليه العملية من أساسها.

عهــده الشــاب األميــر محمــد بــن ســلمان ،فوضعا

Û Ûمحمد بن أحمد غير اسمه إلى محمد بن عبدهللا
واطــئ اســمُ ه اســم النبــي محمــد
ِ
المهــدي لكــي يُ

بـــ “تيــار الصحــوة” ،وهــي حركــة فكريــة ســلفية

للمشايخ والفقهاء واألعيان أنه “المهدي المنتظر”
عدل ونورً ا ،وبدأ بالدعوة
ً
الذي جاء ليمأل األرض

Û Ûكان المغفــور لهمــا بــإذن هللا تعالــى الملك ســعود
بــن عبدالعزيــز ،والملــك فيصل بــن عبدالعزيز آل

الســرية لمهدويتــه ،فآمن به كثيــرون وأخذ أمره

ســعود قــد بدآ بالتتالي في ســتينات وســبعينات

باالنتشــار والتوســع ،واندفــع إليــه الكثيــر مــن

القــرن الماضــي عمليــة تطويــر وتحديــث الدولة
والمجتمع الســعودي مع المحافظة على أسسهما

Û Ûوطــوال مدة االســتيالء على الحــرم التي دامت
أســبوعين ،ظــل جهيمــان واتباعــه المدججــون

مــن هللا
ّ
وأركانهمــا اإلســامية ،وذلــك بعــد أن

بالســاح متمترســين ومحتميــن داخــل الحــرم

التكفيرية المتطرفة ،وتكســير القيود التي كبلت

علــى المملكــة العربيــة الســعودية بخيــرات

المكــي ،أطهــر وأقــدس مقدســات المســلمين،

المجتمــع وعرقلــة نمــو وتطور البــاد ،وكان ولي

وصالحــة ،واألوضــاع والظــروف مواتيــة ،فقــد

مداخيــل النفــط ،فبدآ بإدخــال التعليــم النظامي

ومســيطرين عليــه ومحتجزيــن عــددا كبيــرا من

صريحا عندما قال بالحرف
ً
واضحا
ً
العهد مصيبًا

كان الســودانيون يرزحــون ويئنــون تحــت وطأة

والرعاية الصحية ،واالهتمام باألنشطة الثقافية

المعتمرين والمصلين ورافضين االستســام ،مما

الواحــد إن “الســعودية لــم تكــن كذلك قبــل العام

ظلم وعنف واســتبداد الحكــم العثماني وارتفاع

والرياضيــة والفنيــة ،وتطويــر وســائل اإلعــام

اضطر قوات األمن في النهاية إلى اقتحام باحة

 ،1976الســعودية والمنطقــة كلهــا انتشــر فيهــا

الضرائــب وتفشــي الفقــر والرشــوة والمحابــاة

بتقديــم خدمــات التلفــزة ،وخدمــات االتصــال

الحرم المكي والسيطرة على الموقع وتطهيره.

مشــروع الصحــوة بعد العــام  79ألســباب كثيرة،

والســخط والتذمــر ،وكانــوا فــي ذلــك الوقــت

والتواصل المتاحة وقتها مثل التلفون والفاكس

يد إلهيــة تنقذهم من الوضع
لتدخــل ٍ
ّ
ُمتعطشــين

ومــا شــابه ،إال أن جهيمــان ومن على شــاكلته لم

Û Ûســلم جهيمــان نفســه ،وأعطــى أوامــره بإلقــاء

ليــس هنــا مجال ذكرها ،لــم تكن الســعودية بهذا

الســاح لمن تبقى من أتباعه ،فتم القبض عليهم

المتــردي الــذي يعيشــون فيــه؛ فصــدق البســطاء

تــرق لهم هــذه الخطوات التنويريــة والتحديثية

وتخليــص وتطهيــر المســجد الحــرام وتحريــر

عليــه؛ اإلســام الوســطي المعتــدل المنفتح على

والمهمشــون منهــم دعــوة المهدي ،ووجــدوا فيه

بدعــا
ً
ذرعــا بهــا واعتبروهــا
ً
األوليــة ،وضاقــوا

الرهائن ،وقد أعدم جهيمان وأتباعه.

العالم وعلى جميع األديان والتقاليد”.

المريدين من كل مكان بالسودان للتبرك به.
Û Ûوارتفــع بدعوتــه مــن الســرية إلــى الجهريــة فــي
العــام 1881م ،عندمــا وجــد األرضيــة ممهــدة

وزير العدل :حرص ثابت على دعم األوقاف

حــدا لهــذه الســيطرة وشــرعا فــي بلــورة وقيــادة
ً
حركة إصالحية تصحيحية ،في مواجهة األفكار

الشــكل فــي الســابق ،نحــن فقط نعود إلــى ما كنا

“األعلى للشؤون اإلسالمية” يؤكد دعمه لمجلسي األوقاف

مـــهـــنـــئًـــا رئــــيــــس “الـــجـــعـــفـــريـــة” بـــالـــثـــقـــة الــمــلــكــيــة

الجفير  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

اســتقبل رئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد
بــن راشــد آل خليفــة فــي مكتبــه صباح أمــس ،رئيس مجلــس األوقــاف الجعفرية
الجديــد يوســف الصالــح ،وذلــك بمناســبة صــدور األمــر الملكــي الســامي بإعــادة
المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية

متمنيــا لهــم كل الســداد والتوفيــق فــي
ًّ

مجلسي األوقاف السنية والجعفرية.
تشكيل
ْ
وهنــأ الرئيــس الجديــد لألوقــاف الجعفرية
علــى الثقة الملكيــة الغالية من عاهل البالد

األعلــى للشــئون اإلســامية لــن يدخــر

جهــ ًدا فــي دعــم خطــط التطويــر والتنميــة

واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل

أداء هذه المسؤولية الجليلة.

خليفــة ،بمكتبــه بديــوان الــوزارة أمــس،

وأكــد الحــرص الثابــت علــى توفيــر كل

رئيــس مجلــس إدارة األوقاف الجعفرية

أشــكال الدعم لألوقــاف بما يكفل تقديم

صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل
ٌ
أهل لتلك الثقة الســامية
خليفة ،مؤك ًدا أ َّنه

إدارتــي األوقــاف الســنية والجعفريــة
فــي
ْ
ً
انطالقا من دور المجلس في رعاية الشــأن

يوســف الصالــح ،وعضو مجلــس اإلدارة

أفضــل الســبل لحفــظ الوقــف وتنميتــه،

لمــا يتمتــع بــه ســعادته مــن كفــاءة وخبــرة

اإلســامي العــام فــي البــاد وتطويــره بمــا

عبدالجليــل آل طريــف .وهنــأ وزيــر

ورعايــة دور العبــادة وتعميرها ،وتطوير

وسمعة طيبة.

يرضــي هللا تعالــى ويلبي تطلعــات القيادة

العــدل رئيس وأعضاء مجلــس األوقاف

المؤسســة الوقفيــة بمــا يمكنهــا مــن أداء

الجعفريــة الجديــد علــى الثقــة الملكيــة

دورهــا بأحســن وجــه فــي ســبيل خدمــة

الســامية مــن لــدن عاهــل البــاد صاحب

بيــوت هللا ،وصــون الوقــف وتنميــة

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

استثماراته.

كمــا أعــرب عــن تهانيــه لجميــع أعضــاء
مجلســي األوقــاف الســنية والجعفريــة
علــى الثقــة الملكيــة الغاليــة ،وتمنياتــه لهم
أن المجلس
بالتوفيق والسداد ،مشيرًا إلى َّ

الرشيدة.
أن المســؤولية الدينيــة والوطنيــة
وبيــن َّ
َّ
ً
مجلســي األوقــاف انطالقا مما
كبيــرة أمام
ْ
يقع على عاتقهما من دور جليل في خدمة

بيوت هللا تعالى ودور العبادة في المملكة،

السياق أهمية التعاون الوثيق بين مختلف

إلــى جانب مــا كلفهما به القانــون من إدارة

الجهــات ذات العالقــة بــروح التعــاون

الوقفيــات واســتغاللها وصــرف إيراداتهــا

والتكامــل لخدمــة األوقــاف اإلســامية،
ســائالً هللا تعالى التوفيق والســداد للجميع

وحفــظ أعيانها وتعميرهــا بمقتضى أحكام

الشــريعة اإلســامية ،مؤكــ ًدا فــي هــذا

لخدمة الدين والوطن.

