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في الكويت
مشاري الذايدي

( )

إن الكتابة يف هذا املو�ضوع كانت مهمة �شاقة على كاتب
هذه ال�سطور ،بل الكتابة عن ِّ
كل �ش�أن قدمي ،يتعلق مبجتمعات
ودول اجلزيرة العربية ،يعد حفر ًا يف ال�صخر ،وذلك لقلة املوارد
التاريخية ،وحداثة اهتمام �أهل هذه املناطق بالتدوين والت�أليف.
ومن َقبل نوه رئي�س مركز البحوث والدرا�سات الكويتية� ،أ.د .عبد
اهلل يو�سف الغنيم ،وهو ير�أ�س مركز ًا من �أف�ضل مراكز الدرا�سات
التاريخية يف اخلليج ،ل�شحة امل�صادر ،وه��و يتحدث عن كتاب
الباحث عدنان بن �سامل الرومي عن علماء الكويت و�أعالمها:
«هو �أمر ع�سري يف ظل قلة امل�صادر املكتوبة عن رجاالت الكويت
و�أعالمها»( ،)1ناهيك عن ع��زوف كثري من علماء جند ومثلهم
اخلليج العربي عن الر�صد والت�أليف(.)2
( ) كاتب �سعودي.
( )1عدنان بن �سامل بن حممد الرومي .علماء الكويت و�أعالمها خالل ثالثة قرون .مكتبة املنار الإ�سالمية ،الطبعة
االولى.1999 :
( )2يذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمني ،وهو باحث �سعودي من املهتمني برتاث علماء احلنابلة وعلماء جند �أن
ال�شيخ حممد بن عبد اهلل بن مانع .ت  1291هـ  ،-1874كان �أكرث من ابن حميد معرفة بالفقه والتاريخ والأن�ساب
�إال �أنه مل ي�ؤثر عنه ت�أليف� ،ش�أن كثري من علماء جند -رحمهم اهلل -ي�ؤثرون التدري�س والوعظ والإفتاء على الت�أليف».
وابن حميد امل�شار �إليه هو حممد بن حميد املكي� ،صاحب كتاب ال�سحب الوابلة على �ضرائح احلنابلة (ت 1295هـ
 ،)1878وكان زمي ًال البن مانع .عبدالرحمن بن عثيمني.مقدمة ال�سحب الوابلة على �ضرائح احلنابلة .ت�أليف حممد
بن عبداهلل بن حميد النجدي ثم املكي� .ص  .40م�ؤ�س�سة الر�سالة .الطبعة االولى .1996
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تثري هذه الدرا�سة عدد ًا من الأ�سئلة عن حقيقة وجود �إ�سالم
تقليدي يف الكويت قبل ن�شوء تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي يف خم�سينات القرن
املا�ضي ،وهل الإ�سالم التقليدي �إ�سالم الفقهاء املتفرغني للفقه قد انح�سر
وتراجع ل�صالح �إ�سالم «املثقفني» وامل�سي�سني؟ وعن حقيقة دور وت�أثري
�إ�سالم الفقهاء ،كعلماء الأح�ساء والزبري والب�صرة .كما تطرح �س�ؤا ًال عن
�سبب احتكار الإ�سالم ال�سيا�سي يف الكويت والبحرين ورمبا ال�سعودية الحق ًا
للحديث عن الهوية الإ�سالمية ور�سم مالحمها.
لقد قر�أنا �شيئ ًا عن حركة الإخوان امل�سلمني منذ ن�ش�أتها يف الكويت
با�سم جمعية الإر�شاد ثم الإ�صالح ،ثم �إن�شا�ؤها لذراعها ال�سيا�سي «حد�س»
�أو احلركة الد�ستورية الكويتية حالي ًا ،ونعرف �أي�ض ًا �شيئ ًا عن تيارات
احلركة ال�سلفية يف الكويت ،مثل جمعية �إحياء الرتاث �أو ال�سلفية العلمية �أو
ال�سلفيني امل�ستقلني ،من خالل مقاالت ال�صحف اليومية �أو من الدار�سات
والأبحاث املتخ�ص�صة ،مثل �أبحاث الدكتور فالح املدير�س املتنوعة ،ومع
ذلك �سنجد �أق�صى مدى زمني لهذه احلركات والتيارات ال�سيا�سية لن
يتجاوز  ،1952وهو تاريخ �إن�شاء جمعية الإر�شاد الإ�سالمي على يد عبد
العزيز العلي املطوع� ،أحد تالميذ ح�سن البنا واملعجبني به ،ثم �شقيقه عبد
اهلل العلي املطوع الذي ا�سـت�أنف عمل جماعة الإخوان من خالل جمعية
الإ�صالح التي انطلقت يف .1962
وكان عبد اهلل العلي املطوع (احلاج بو بدر كما يحب �أن يتودد �إليه
�أ�صحابه) ،هو رمز الإخوان يف الكويت ،وهو من خريجي مدر�ستي املباركية
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والأحمدية ،وهما املدر�ستان اللتان مثلتا منطلقا لكثري من رواد التغيري يف
الكويت ،وقد �أن�ش�أهما رواد التغيري والإ�صالح ،بقيادة ال�شيخ يو�سف بن
عي�سي القناعي «م�صلح الكويت الأكرب» ،كما ي�سميه �صديقه وتلميذه امل�ؤرخ
واال�صالحي ال�سلفي عبد العزيز الر�شيد .وكان عبدالعزيزالعلي املطوع قد
التقى م�ؤ�س�س جماعة الإخوان امل�سلمني ح�سن البنا عام  1947يف مكة(.)3
بعد هذه الإ�شارة ،نكون قد و�ضعنا �أ�صبعنا على «حداثة» الن�شوء
احلركي للإ�سالميني ال�سيا�سيني يف الكويت من جهة ،ومن جهة �أخرى على
ت�شابك العالقات يف تيار الإ�صالح ،وكان بقيادة ال�شيخ يو�سف بن عي�سى،
وهو يف الوقت نف�سه الرجل الرثي وامل�ست�شار ال�سيا�سي ،وكان كما قال عنه
امل�ؤرخ عبد العزيز الر�شيد« :هو يف احلقيقة م�صلح الكويت الفذ» .وي�ضيف:
«والغرو �أن ميتاز هذا الأ�ستاذ على �إخوانه بذلك ،ف�إنه قد جمع مع الرثوة
علم ًا جم ًا انك�شف له به من الأ�سرار مامل ينك�شف لأحد من مواطنيه»(.)4
ي�صف امل�ؤرخ عبد اهلل احلامت ال�شيخ يو�سف ابن عي�سى القناعي بـ «امل�صلح
الكبري»(.)5
كان هذا امل�صلح الكبري ،حمور الكثري من اخلطوات الإ�صالحية
يف ال�سيا�سة والتعليم يف الكويت ،وكان تلميذ ًا مقرب ًا و�صديق ًا لل�شيخ ر�شيد
ر�ضا وبينهما مرا�سالت ،كما كان له �صلة وطيدة �أي�ض ًا بحافظ وهبة
( )3فالح املدير�س .درا�سة حول احلركات واجلماعات ال�سيا�سية يف الكويت .احللقة الأولى .جريدة القب�س بتاريخ
 4يونيو .2006
( )4عبد العزيز الر�شيد.تاريخ الكويت� .ص  .197دار قرطا�س للن�شر.الطبعة الثالثة.
( )5عبد اهلل بن خالد احلامت .من هنا بد�أت الكويت� .ص .79املطبعة الع�صرية،لبنان .الطبعة الثالثة 2004
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وحممد ال�شنقيطي ،وكان منا�صر ًا للإ�صالحية ال�سلفية على طريقة الإمام
حممد عبده ،ويف الوقت نف�سه كان هو كبري الأ�سرة التي ينت�سب �إليها
ال�شقيقان عبد العزيز وعبد اهلل العلي املطوع ،رمزا الإخوان امل�سلمني يف
الكويت .وبف�ضل ال�شيخ القناعي حتقق الكثري من اخلطوات االنفتاحية �شبه
الليربالية يف البلد ،ح�سبما �سريد ب�شكل �أو�سع يف مو�ضع �آخر من البحث.
النشاط الفقهي والفكري
قبل ظهور الجماعات اإلسالمية

كانت الكويت ،كبالد فاعلة يف منطقة اخلليج والعراق وجند،
تعي�ش ن�شاط ًا فكري ًا وديني ًا ،و�إن كان (باهت ًا) ح�سب و�صف امل�ؤرخ عبد
العزيز الر�شيد .وقد م َّر بالكويت علماء كثريون عربوها �إلى العراق وفار�س،
�أو كانوا عائدين من هذه البلدان عرب الكويت �إلى الأح�ساء وجند واخلليج
 ،وهو الأمر الذي �أبقى �أثره مع ال�سنني يف الكويت مع العلماء الزائرين،
�أمثال ابن فريوز �أو ابن �سلوم �أو �إبراهيم اجلا�سر �أو ال�شيخ العلجي وغريهم
من علماء الإح�ساء وجند ،كما هو احلال مع امل�صلح امل�صري حافظ وهبة،
�أو التون�سي عبد العزيز الثعالبي� ،أو ال�شامي امل�صري حممد ر�شيد ر�ضا،
و�آخرين .كل هذا الن�شاط حدث قبل ن�ش�أة التيارات الإ�سالمية احلديثة يف
الكويت بتاريخ طويل ،وكان �أبكر تلك التيارات هم الإخوان ب�شكلهم اجلنيني
من خالل جميعة الإر�شاد �سنة .1952
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الكويت في القرون الماضية

نرى �أن الكويت كانت معروفة منذ  1135هـ 1723 -م ،وهو �أقدم
تاريخ علمي ديني ،لأنه ال�سنة التي ذكر م�ؤرخ الكويت الأكرب ال�شيخ عبد
العزيز الر�شيد �أنها �سنة وفاة قا�ضي الكويت الأول حممد بن عبد الوهاب
بن فريوز .وهو تاريخ �أقدم من تاريخ وفاة �أول �أمري للكويت من �آل ال�صباح،
وهو �صباح الأول �أو �صباح العتبي كما ُي ْد َعى .وقد توفى �سنة  1190هـ
-1776م� ،أي �أن قا�ضي الكويت الأول مات ودفن يف الكويت قبل وفاة �أول
�أمري لها بحوالى � 55سنة.
ويذكر امل�ؤرخ عبد العزيز الر�شيد �أن ال�شيخ مبارك ال�صباح� ،أو
مبارك الكبري كما يعرف ،قال يف �إحدى ر�سائله لبع�ض والة الب�صرة� :إن
الكويت ت�أ�س�ست �سنة 1022هـ 1613 -م ،ويقول البع�ض بل هو يف �سنة
1083هـ 1672 -م .ويرى �آخرون �أنها ت�أ�س�ست �سنة 1100هـ 1689 -م،
وينقل الر�شيد عن �أحد �أدباء و�شيوخ البحرين �آل خليفة ،وهو �إبراهيم ابن
ال�شيخ حممد� ،أن ت�أ�سي�س الكويت كان �سنة 1125هـ 1713م ،وي�صف
الر�شيد ال�شيخ �إبراهيم �آل خليفة باملحقق العالمة ،ثم يرجح �أن �أقرب
الأقوال لل�صواب هو قوله �أو القول ب�أنها �سنة 1100هـ 1689م(.) 6
لقد �أُهمل هذا العمق الزمني املديد للتاريخ الديني والعلمي
يف الكويت عند العديد من الباحثني يف ن�ش�أة احلركة اال�سالمية ب�شتى
( )6عبد العزيز الر�شيد ،م�صدر �سابق �ص  18و �ص .135
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�أطيافها ،ومهما بدا متوا�ضع ًا ،تبقى له قيمته يف البحث .كانت الكويت منذ
ن�ش�أتها نقطة تقاطع للحراك االقت�صادي وال�سيا�سي والعلمي يف منطقة
�شمال و�شرق اجلزيرة العربية؛ ويف منطقة العراق وفار�س واخلليج العربي
�أي�ض ًا ،بل �إن بع�ض الرحالة القدماء ي�صف التقدم والوعي ال�سيا�سي يف
الكويت بـ «اجلمهورية» .ظهرت الكويت يف خرائط القرن التا�سع ع�شر
حتت م�سمى اجلمهورية ،منها خريطة اجلزيرة العربية ،التي ر�سمها كارل
ريرت(.C.Ritter )7
ويبدو �أن و�صف الكويت باجلمهورية كان متداوال يف تلك املرحلة،
فقد �أطلق وايل بغداد ال�شهري مدحت با�شا عليها اال�سم نف�سه ،حني زارها
يف مايو  1872ح�سب ما ورد يف مذكراته ،قال« :هي كائنة على ال�ساحل
بالقرب من جند ،و�أهلها م�سلمون ،ومل تكن تابعة حلكومة من غري �أهلها،
و�أراد نامق با�شا �إحلاقها بالب�صرة ف�أبى �أهلها ،لأنهم تعودوا عدم الإذعان
للتكاليف واخل�ضوع حلكومات غريهم ،و�شيخها ا�سمه عبد اهلل ال�صباح
(يق�صد احلاكم الثاين) و�أهلها �شافعية ،وهم يديرون �أمورهم بح�سب
ال�شرع ،ومنهم حاكمهم وقا�ضيهم ،فهم �أ�شبه باجلمهورية»(.)8
نرى مثل هذا الو�صف �أو قريبا منه -كله يدور حول اعتزاز الكويت
با�ستقاللها وخ�صو�صيتها -يرتدد كثري ًا لدى م�ؤلفني عن الكويت من �أهلها
ومن غريهم .بل �إننا نرى كيف �أن �شيخ ًا «�سلفي ًا» و�إ�صالحي ًا ،متتع بعالقات
( )7د.يو�سف عبد املعطي ،الكويت بعيون الآخرين ..مالمح من حياة جمتمع الكويت وخ�صائ�صه قبل النفط� ،ص
 ،2002 ،31من�شورات مركز البحوث والدرا�سات الكويتية .وريرت عامل �أملاين يعترب �أحد م�ؤ�س�سي علم اجلغرافيا
احلديثة .واخلريطة من�شورة يف كتابه :علم الأر�ض الذي ن�شر �سنة 1818
( )8امل�صدر نف�سه� ،ص.32
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جيدة مع امللك عبد العزيز ،وكلفه امللك بن�شر الدعوة ال�سلفية يف بالد
�إندوني�سيا ،وهو ال�شيخ امل�ؤرخ عبد العزيز الر�شيد ،اليختلف هو الآخر عن
االعتزاز بهذه اال�ستقاللية الكويتية.
وقد �أرجع الر�شيد �سبب �أزمة «امل�سابلة» ال�شهرية بني �أهل جند
والكويت -عندما منع امللك عبد العزيز �أهل جند من م�سابلة الكويت �أي
البيع وال�شراء يف �أ�سواقها� -إلى �أن امللك �أو «عظمة ال�سلطان» ،كما و�صفه،
�أراد �أال يجني ثمرة متاجرة �أهل جند مع الكويت غريه ،وقد �صمم على �أال
يتنازل عن هذا املنع �إال �إذا قبل منه الكويتيون �إحدى ثالث� :إما تعوي�ض
مادي �شهري عن هذه اخل�سارة من جتارة �أهل جند اخلارجية� ،أو �أن ي�ضع
جابي ًا يف �سوق الكويت يقب�ض ر�سومه من رعاياه هناك بدل حاكم الكويت،
�أو �أن يعني حاكم الكويت من قبله من يقب�ض له الر�سوم .وبعد ا�ستفا�ضة
امل�ؤرخ يف �شرح غ�ضب ونقا�شات �أهل الكويت حول طمع ال�سلطان عبد العزيز
فيهم و�سطوته عليهم ،و�أن ذلك مقدمة لأطماع �سيا�سية �أكرب ،قال الر�شيد:
«الكويت ال خوف عليها من عظمة ال�سلطان ،ومطامعه مادامت يف معاهدة
مع انكلرتا التي الميكنها -ولها فيها �شيء من امل�صالح والآمالُّ -
غ�ض النظر
عمن يحاول ابتالعها ،مهما كان جن�سه ومهما كانت املنافع التي جتنيها من
ورائه ،نظر ًا لأهمية الكويت اجلغرافية وال�سيا�سية يف اخلليج»(.)9
الحظ �أن الر�شيد يقول هذا الن�ص املفعم بروح الت�شبث با�ستقالل
الكويت ،ولو حتت حماية حراب الإجنليز ،حتى ولو كانت هذه احلراب
موجهة لل�سلطنة الوهابية ال�سلفية ،التي هو نف�سه من �أن�صارها ،فهو رجل
( )9امل�صدر نف�سه� ،ص.49
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حنبلي الن�ش�أة� ،أ�صل �أ�سرته من مدينة الزلفي النجدية ،هاجر والده
املبا�شر منها ب�سبب القحط الذي �أ�صاب الديار النجدية ،وكان والده كما
ي�صفه امل�ؤرخ الكويتي يعقوب احلجي يف كتابه الذي �أ�صدره عنه «رج ًال
متدين ًا على طريقة �أهل جند احلنابلة»(.)10
�إذن ،فنحن نتحدث عن حالة بلد مميز مبوقعه ،ون�سيجه
االجتماعي وحمطاته التاريخية ،وخ�صو�صيته النف�سية التي �أدت به �إلى
�أن يكون حري�صا ً على ا�ستقالله ،وم�أوى للجميع من �سنة و�شيعة ،بل حتى
م�سيحيني ويهود!(.)11
يذكر الباحث الكويتي ،املهتم بالوثائق القدمية املحلية منها
والأجنبية ،يعقوب الرباهيم� ،أن ال�سبب الرئي�سي لهجرة �أهل جند �إلى
الكويت مل يكن كله ب�سبب القحط �أو اجلوع ،مع �أن هذا �سبب رئي�س ،لكنْ
هناك �أ�سباب تتعلق بال�ضيق من التزمت� ،أو ب�سبب احلروب والفنت الداخلية،
التي كانت كثرية احلدوث قبل توحيد اململكة العربية ال�سعودية(.)12
ولعله مما ي�صدق كالم الأ�ستاذ يعقوب الإبراهيم �أن نذكر ق�صة
رحيل �أبرز علماء احلنابلة ،بل عاملهم الأول يف الكويت ،ال�شيخ عبد اهلل
اخللف الدحيان من املجمعة �إلى الكويت ،وقد كان ذلك ب�سبب ح�صار
( )10عدنان الرومي .مرجع �سابق �ص.251
( )11عبدالعزيز الر�شيد.مرجع �سابق�.ص .64
( )12حديث للباحث مع يعقوب الرباهيم  .و�أ�سرة الرباهيم خرج منها �أهم �شخ�صية �سيا�سية حاربت حاكم الكويت
القوي مبارك ال�صباح ،وهو الرثي يو�سف الرباهيم الذي كان حليف عبد العزيز بن متعب الر�شيد يف معركة
ال�صريف �سنة  1318هـ 1901 -م.
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الإمام عبد اهلل الفي�صل بن تركي للمجمعة يف ال�شطر الثاين من القرن
التا�سع ع�شر ،وكان والد ال�شيخ خلف «مطوع امل�سجد» ،وقد هجاه بع�ض
ال�شعراء من جي�ش الإمام يف ق�صيدة ظريفة ذكرها عبد اهلل الب�سام يف
تاريخه عن علماء جند ،ومنها هذا البيت:
املطوع َخ َلف بعد اخلطابة

�صار يغني باملحاريب!

وب�سبب هذه احلروب� ،آثر والد ال�شيخ عبد اهلل الهجرة �إلى
الكويت ،على الأرجح يف �سنة 1285هـ 1869م .ويف الكويت ولد ال�شيخ
عبد اهلل اخللف  1292هـ 1876م �شيخ احلنابلة يف الكويت بل وخارج
الكويت ،وقد كان والده خلف  -وقيل جده -للتو انتقل من حياة البداوة �إلى
حياة التح�ضر ،حيث كانت �أ�سرته من بادية قبيلة حرب ،وقرر �أن يكون
طالب علم و�شيخ ًا �سلفي ًا وهابي ًا ،لكنه مل ي�ستطع البقاء يف جند ب�سبب هذه
احلروب الداخلية(.)13
هل ميكن و�صف الكويت ب�أنها «منفتحة» -هكذا ب�إطالق -خالية
من �أي ت�أثري حمافظ �سواء من ينبوع جندي عادي �أو جندي �سلفي� ،أو حتى
من حمافظة دينية ب�شكل عام؟
هنا جند مفكر ًا وم�صلح ًا و�سيا�سي ًا عربي ًا �شهري ًا ،كان له �أثر
بارز يف حياة الكويت العلمية والرتبوية وال�سيا�سية حتى ُع َّد من �أعالم
الكويت ،وهو م�صري املن�ش�أ ،وهو ال�شيخ حافظ وهبة .حينما و�صف �أهايل
( )13الرومي .مرجع �سابق �ص  154و �ص.155
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الكويت قائ ًال« :لقد وجدت يف �أهل الكويت الأمانة والوفاء وال�صدق يف
املعاملة والتدين ،و�إذا كان فيهم �شيء من اجلمود واملحافظة على كل قدمي
فالأحوال االجتماعية ال�سائدة يف تلك الأنحاء يف اخلليج العربي والعراق،
كلها ت�ساعد على هذا اجلمود»(.)14
وحول ن�شاط الإر�سالية الأمريكية للتب�شري ،التي �سمح لها ال�شيخ
مبارك ب�إقامة امل�ست�شفى الأمريكي ال�شهري ،يروي �أحد الزاور الأجانب
(رونكيري) ،وهو ي�صف �أ�سواق مدينة الكويت ومعاملها وطبيعة ال�سكان
فيقول« :و�إذا مررت ب�سوق الفحم �إلى ال�شارع الرئي�سي ،جتد على ميينك
دكان الإر�سالية التب�شريية الأمريكية ،ويغطي طرف من�ضدة طويلة يف ذلك
الدكان طبعاتٌ من امل�ؤلفات امل�سيحية باللغة العربية ،ويجل�س بجوارها
يوما بعد يوم رجل قد ُو ِهب �صربا عظيما ،يفوق طاقة الب�شر ،فطوال
اليوم تن�ساب غمغمات و�أحاديث ال�سائرين و�أنهار من الب�شر متر بجواره
فتتجاوزه ...ولكن نادر ًا مايحدث �أن تط�أ قدما عربي عتبة دكان الإر�سالية،
و�إذا حدث ذلك ف�إن النهاية �ستكون �أ�سو�أ من البداية ،فاملناق�شة الدينية
بني مب�شر م�سيحي ووهابي مت�شدد ي�صعب �أن تقود الى نتائج ايجابية مهما
كان»(.)15
يروي عبد العزيز الر�شيد حكاية دالة على وجود هذا املزاج
الوهابي ،احلذر من تعظيم ال�صور والأ�ضرحة يف الكويت ،فقد ذكر وهو
( )14حافظ وهبة ،خم�سون عام ًا يف جزيرة العرب ،دار الآفاق العربية.الطبعة الأولى� ،ص ..13
( )15يو�سف عبد املعطي ،مرجع �سابق �ص .16 - 9
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يتحدث عن �آثار الكويت يف جزرها وبرها� ،آثار ماقبل الإ�سالم يف جزيرة
فيلكا« :ويرجح بع�ض الباحثني �أن اجلزيرة الكبرية كانت م�سكونة من �أمد
بعيد ،وي�ؤيد ذلك مايوجد فيها من �آثار ،فقد عرثوا هناك على �صنم منحوت
عليه كتابة غري عربية ،ولكن من عرث عليه حطمه بف�أ�سه ومل يبق عليه جه ًال
منه بفائدة الآثار املادية والأدبية ،وقد �أ�سف الكولونيل (نوك�س) قن�صل
�إنكلرته يف الكويت عندما �أُخرب مبا جرى �أ�سفا عظيما ،وقال للمرحوم
املكرم فهد اخلالد اخل�ضري الذي �أبلغه اخلرب :لو كان الأثر موجود ًا لبذلت
فيه دراهم طائلة»(.)16
يعطي ما تقدم بع�ض الإ�شارات عن مزاج وهابي �سلفي مهيمن يف
الكويت ،وهو يف بع�ض جوانبه �أي�ض ًا مزاج ديني حمافظ ب�شكل عام ،كاملوقف
من فتح املدار�س النظامية والتعليم احلديث ،فقد كان« :التعليم النظامي
جمان ًا يف الكويت ،ولهذا حتفظ النا�س يف البداية على �إحلاق �أبنائهم،
وخافوا �أن ت�أخذ احلكومة �أبناءهم بعد �أن تعلمهم ليعملوا لديها ق�سر ًا،
وكان هناك توج�س �أن تكون مناهج هذه املدار�س على خالف ماتعارفوا
عليه من علم ومعرفة توارثوا درا�ستها واال�ستفادة منها يف املدار�س الأهلية،
لكن ذلك مل ي�ستمر طوي ًال حيث اقتنع النا�س ب�أهمية هذه املدار�س وجديتها
وفائدة مايدر�س فيها ،وقد بد�أ االهتمام يف البداية بتعليم الأوالد ،وجاء
تعليم البنات يف املدار�س مت�أخر ًا ن�سبي ًا»(.)17

( )16عبد العزيز الر�شيد ،م�صدر �سابق �ص.38
( )17عبد اهلل ال�سريع ،الكويت قبل ن�صف قرن ،ن�شر خا�ص� ،ص(.94هو �آخر م�ؤلفاته).
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ومل تفتح مدر�سة نظامية للبنات اال �سنة 1357هـ 1939 -م،
وهذا املوقف املتحفظ جتاه التعليم النظامي للأوالد ،وب�شكل �أكرث ت�شدد ًا
جتاه تعليم البنات ،م�شابه لمِ ا جرى يف بلدان و�أقطار اجلزيرة العربية ،على
الأخ�ص يف جند و�سط ال�سعودية .ومل يكن افتتاح �أول مدر�سة نظامية يف
الكويت ،وهي املدر�سة املباركية �سنة  1910يف عهد ال�شيخ مبارك ،بالأمر
الهني( ،)18رغم قيام ثلة من رجال الدين الكويتيني وغريهم بالتدري�س فيها،
�أمثال عمر عا�صم ،وقا�ضي الكويت يو�سف بن عي�سى ،وال�شيخ حافظ وهبة،
وثلة من مدر�سي وعلماء الزبري والأح�ساء� ،إال �أنها مل ت�سلم من املعار�ضة
والتوج�س من قبل رجال دين �آخرين ،لكن هذه املرة رجال دين من املذاهب
التقليدية ،مثل ال�شيخ ال�شافعي الأ�شعري �أحمد الفار�سي ،وغريه.
ممانعات علماء التقليد في الكويت

ولكن يف املقابل ،لي�ست ال�صورة بهذا التزمت الذي قد يخطر
على البال لأول وهلة� ،صحيح �أن هناك حتفظات «تلقائية» جتاه �أي جديد،
وهناك ممانعات مدبرة من قبل رجال دين �ضد التيار الإ�صالحي ،ممثلني
بال�شيخني �أحمد الفار�سي ،فقيه ال�شافعية ،وال�شيخ الأح�سائي عبد العزيز
العلجي فقيه املالكية ،وه�ؤالء قد نا�صبوا تيار العلماء الإ�صالحيني العداء،
وكفر بع�ضهم ر�شيد ر�ضا ،وكتب ق�صائد الهجاء فيه ،كما هي همزية
الفار�سي ال�شهرية.
( )18يو�سف بن عي�سى القناعي� ،صفحات من تاريخ الكويت ،ذات ال�سال�سل للطباعة والن�شر .الطبعة اخلام�سة،
�ص.83
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وقد انتقد ال�شيخ عبد العزيز الر�شيد هذه الق�صيدة وكاتبها
الفار�سي والعلجي مع ًا ،حيث قال عن الفار�سي « :ظل مدة يبث �أفكاره
ال�ساقطة و�آراءه اجلامدة حتى احتل مركز ًا عالي ًا هناك وانقاد له ال�سواد
الأعظم انقياد الأعمى لدليله .)19(»:وقال عن ال�شيخ عبد العزيز العلجي،
تلميذ علماء �آل مبارك الأح�سائيني« :يفد هذا الرجل �إلى الكويت من
الأح�ساء ،فيقيم هناك مدة ينفث �سمومه القتالة ،وي�سعى يف �إيقاظ الفتنة
النائمة و�إ�ضرام نار البغ�ضاء يف القلوب ،وي�ستعمل الو�سائل العديدة لذلك
بال خوف والحياء»(.)20
هذه احلدة من الر�شيد �ضد خ�صميه الفار�سي والعلجي ،رمبا
كانت ب�سبب طبع الر�شيد النجدي احلاد الذي ورثه من �أبيه ،كما يذكر
�صاحب كتاب «علماء الكويت و�أعالمها» عدنان الرومي ،ورمبا �أي�ض ًا ب�سبب
�شرا�سة العداء الذي �أبداه الفار�سي لأفكار ر�شيد ر�ضا وتالميذه يف الكويت،
باعتبارها �أفكار ًا �ضالة وبدعية.
يذكر الرومي يف معجمه عن علماء الكويت يف ترجمة الفار�سي:
«هو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ح�سن بن حممود زين الدين
القلعة ،الفار�سي مولد ًا ،الكويتي موطن ًا ،وال�شافعي مذهب ًا ،والقر�شي
ن�سب ًا ،وهم�ش على هذه الن�سبة ب�إحالتها الى �أوراق كتبها ابن ال�شيخ �أحمد،
الأ�ستاذ �شيخان»( .)21ويذكر �أي�ضا �أنه ن�ش�أ يف �أ�سرة غالب �أفرادها علماء
�أو لهم �صلة بالعلم ال�شرعي.
( )19عبدالعزيز الر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.85
( )20م�صدر �سابق � ،ص .91
( )21الرومي ،م�صدر �سابق� ،ص .231
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ويذكر �أنه ا�ستكمل مراحله االولى يف طلب العلم ال�شرعي يف
مدينة خنج ،من مدن بر فار�س ،حتى هاجر والده بر فار�س �إلى الكويت
�سنة 1270هـ 1854م ،ثم وا�صل طلب العلم يف الكويت لكنه مل يقتنع مبا
هو موجود يف الكويت ،فالحظ الرثي �سامل البدر القناعي ذلك( ،)22فرحل
ال�شيخ الفار�سي الى م�سقط وم�صر ،وي�سمي الرومي هذه املرحلة باملرحلة
الثانية من طلب العلم بعد مرحلة مدينته الأ�صلية يف بر فار�س(كوهج).
وعن ب ِّر فار�س ،ف�إن مدنه ال�سنية الكبار مثل كوهج ولنجة ،كانت
مراكز تعليم �شرعي خ�صو�ص ًا املذهب ال�شافعي ،واملذهب احلنفي(.)23
والفار�سي كان �شافعي املذهب .وي�شري الرومي �إلى نقطة هامة ،حيث
ت�ساءل :هل در�س الفار�سي يف ب ِّر فار�س على يد بع�ض علماء ال�سنة
امل�شهورين مبنا�صرة ال�سلفية مثل مال عمران بن ر�ضوان ،الذي لقبه بع�ض
علماء الدعوة النجدية بـ «�صاحب لنجة»؟
ويف رحلته �إلى م�صر ودرا�سته بالأزهر نال مامل ينله عامل كويتي،
وهي �شهادة «العالية» من الأزهر ،كما يذكر امل�ؤرخ والأديب �أحمد الب�شر
الرومي يف مقدمته على ديوان �شاعر الكويت �صقر ال�شبيب( .)24ثم ي�شري
عدنان الرومي �إلى جملة هي «املفتاح» يف نظري ،حيث يقول« :يعترب ال�شيخ
�أحمد من م�شايخ الكويت القالئل الذين ميكن �أن نطلق عليهم لفظ «عامل»
مبا حتمله هذه الكلمة من معنى»(.)25
( )22يو�سف القناعي ،م�صدر �سابق� ،ص .48
( )23الرومي ،مرجع �سابق� ،ص .235
( )24مرجع �سابق� ،ص .236
( )25م�صدر �سابق� ،ص .236
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كذلك �أ�شار �إلى �أن العامل حممد الأمني ال�شنقيطي� ،صديق ال�شيخ
حافظ وهبة ،و�أحد �أبرز رموز التيار الإ�صالحي الكويتي املنا�صر لدعوة
ر�شيد ر�ضا ،قد حاول االجتماع بال�شيخ �أحمد الفار�سي �إال �أن الأخري
رف�ض ،كما رف�ض من قبل االجتماع بال�شيخ ر�شيد ر�ضا ملا زار الكويت �سنة
 1330هـ -1912م .ويعلل الرومي ذلك ب�أن ال�شيخ الفار�سي كان «يف�ضل
االعتزال عن النا�س» .بينما جند امل�ؤرخ عبد العزيز الر�شيد يعلل امتناع
الفار�سي عن االجتماع بر�شيد ر�ضا يف بيت امل�صلح الكويتي يو�سف بن
عي�سى للنقا�ش واملناظرة ،ب�سبب انت�شار ق�صيدة الفار�سي الهجائية �ضد
جملة املنار و�صاحبها ر�شيد ر�ضا ،وب�أن الفار�سي�« :أ�صيب برعدة �شديدة
وخوف ماعليه من مزيد ،فقد كان �شجاعا قبل قدوم الأ�ستاذ ومقداما قبل
�أن يطلب منازلته:
علي ويف احلروب نعامة
�أ�سد ّ
فتخاء تنفر من �صفري ال�صافر» .
()26

�أما ق�صيدة ال�شيخ الفار�سي فكانت �سببها انت�شار جملة «املنار» يف
الكويت ،حيث كان بيت �آل خالد ال�شهري بالبيت الإ�صالحي ،قد ا�شرتكوا
فيها ويف غريها من املجالت اخلارجية ،وبد�أ ت�أثري هذه الأفكار الإ�صالحية
يف �أهايل الكويت ونواديها .فلما كرث االحتاج واللغط �أر�سل �آل خالد يطلبون
ر�أي ال�شيخ الفار�سي واملوقف ال�شرعي ،وبعثوا �إليه كمية وافرة من �أعداد
املنار حتى يطالعها ثم ي�صدر رده النهائي ،وبعد فرتة كتب ق�صيدته
الهمزية التي مطلعها:
( )26عبدالعزيز الر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص .291
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هنيئا فهذا منهل و�سماء

�أقول وقد �سرت بي الندماء
ومنها قوله عن �صاحب «املنار»:
تق َول يف القر�آن مالي�س و�صفه

فقال و�أخطا لي�س فيه �شفاء

ومنها قوله:
ورب املنار امتاز عنهم بدعوة
�إلى �شرع �شيطان عليه بالء .
()27

وقال الر�شيد ،رغم حنقه من الفار�سي ،الذي انتقده عدنان
الرومي يف كتابه لأن الفار�سي –يف نظرهَ � -
أجل منه قدرا وعلما�« :إن هذه
الق�صيدة �أقامت الكويت و�أقعدتها(.)28
كان لل�شيخ الفار�سي ت�أثري �شديد على ال�شيخ �سامل املبارك
ال�صباح ،الذي حكم الكويت من  1917الى 1921م ،بل كان ال�شيخ �سامل
املبارك تلميذ ًا لل�شيخ الفار�سي ،وب�سبب هذا الت�أثر ب�شيخه الفار�سي اتخذ
حاكم الكويت قرارات بتخفي�ض اجلمارك وحماربة بيوت البغايا .تويف
ال�شيخ �أحمد الفار�سي يف � 2سبتمرب .)29(1933
( )27م�صدر �سابق� ،ص .86
( )28م�صدر �سابق� ،ص .90
( )29الرومي .مرجع �سابق �.ص .239
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وهناك موقف �آخر �شبيه مبوقف الفار�سي ،وهو موقف �ضيف
الكويت الأح�سائي ال�شيخ عبدالعزيز العلجي ،الذي حاول �أن ي�ؤثر على امللك
عبد العزيز جتاه ر�شيد ر�ضا وتياره ،و�ألبه عليهم ،فيذكر �صاحب كتاب
علماء الكويت نقال عن �سبط العلجي ،ال�شيخ حممد الرومي� ،أن عبد العزيز
العلجي كاتب امللك عبد العزيز ،و�ضمن كتابه ر�سالة رد فيها على �أخطاء
ر�شيد ر�ضا يف العقيدة وال�شريعة ،لكن هذه الر�سالة مفقودة( ،)30وتوفى
العلجي يف � 8أغ�سط�س  1943وعمره  76عام ًا.
لقد تو�سعنا قليال يف ا�ستعرا�ض حياة الفار�سي والعلجي ،حتى
منر ،ولو ملام ًا ،على جانب من مواقف علماء الدين التقليديني ،من �شتى
املذاهب ،جتاه التطورات التي طر�أت على الكويت مع هبوب رياح الإ�صالح
والتغيري .لقد بد�أ التغيري واالختالف يربز بني رجال الدين حول م�سائل
الإ�صالح والتطوير يف التعليم والتف�سري العقالين للإ�سالم ،يف �آخر عهد
ال�شيخ مبارك ال�صباح.
يقول الرومي« :قام يف الكويت خالف بني �أن�صار املنهج اجلديد
وميثلهم ال�شيخ عبد العزيز الر�شيد ،و�أن�صار املنهج القدمي املحافظ
وميثلهم ال�شيخ �أحمد الفار�سي ،كان ذلك يف �أواخر حكم ال�شيخ مبارك
ال�صباح ،حينما دخلت البالد ال�صحف امل�صرية ،وبالذات جملة املنار التي
متثل املدر�سة العقالنية»(.)31

( )30مرجع �سابق� ،ص .679
( )31مرجع �سابق� ،ص .242
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وتذكر الدكتورة فتوح اخلرت�ش ،وهي باحثة كويتية يف التاريخ،
مثلما يذكر عدنان الرومي ،يف مقالة لها يف جملة عامل الفكر� :أنه «كادت
�أن حتدث يف الكويت حرب �شعواء فيما بني النا�س على قراءة اجلرائد
واملجالت لوال �أن دفعها اهلل يف منا�صرة ال�شباب وبع�ض علماء الدين لهذا
الرجل العظيم» .تق�صد ال�شيخ عبد العزيز الر�شيد(.)32
عبد الرحمن الدوسري..والعودة الى األصول

وهنا �أ�شري الى موقف �آخر ،من عامل حنبلي �سلفي جندي ،كان
من �أوائل من ا�ستلهم النف�س الإخواين وا�ستدخله �إلى اجل�سد الوهابي،
�إنه ال�شيخ عبد الرحمن الدو�سري ،وهو م�شهور ويحتل مكانة رمزية يف
ذاكرة اخلطاب الإ�سالمي احلديث لدى التيار ال�صحوي يف ال�سعودية ،كما
�أكد ذلك رئي�س ق�سم العقيدة ال�سابق يف جامعة �أم القرى الدكتور �سفر
احلوايل ،وهو �أحد رموز التيار الإ�سالمي يف ال�سعودية يف حما�ضرة قال
فيها«:ورحمة اهلل على املنتبهني والنا�صحني ،كم ين�صحون ولكننا ال نحب
النا�صحني ،ورحمة اهلل على ال�شيخ عبد الرحمن الدو�سري فقد نبهنا واهلل
وك�أنَّ �صوته يرن يف �أذين الآن ،وهو ينبه �إلى خطر هذه اجلمعيات ،و�إلى
الأيادي املا�سونية من ورائها»(.)33

( )32فتوح اخلرت�ش ،جملة عامل الفكر ،جملد  21العدد � 4ص .155
(� )33سفر عبدالرحمن احلوايل .ر�سالة �إلى فتاة الإ�سالم�.أبريل .1991موقع احلوايل على الإنرتنت.

http://alhawali.com/index.cfm?method=home.ShowContent&contentID=665&ke
=ywordsر�سالة
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ولد الدو�سري يف مدينة بريدة بنجد  ،1914ورحل به �أبوه بعد
�شهور قليلة من مولده �إلى الكويت ،ون�ش�أ هناك يف حي املرقاب ،وهو حملة
لأهايل جند ،وطلب العلم يف املدر�سة املباركية ،وتتلمذ فيها على امل�شايخ:
عمر عا�صم ويو�سف بن عي�سى ،وعبد العزيز الر�شيد .وبعد املباركية التي
مكث فيها �سبع �سنوات در�س يف الكويت على �شيخ احلنابلة و�أهل احلديث
ال�شيخ عبد اهلل اخللف الدحيان ،ودر�س يف البحرين على قا�ضيها قا�سم
بن مهزع ،وكان من زمالئه حممد بن �سليمان اجلراح ،وهذا الأخري كان
من م�شاهري �شيوخ احلنابلة بعد ابن خلف ،وقد كان للجراح مرا�سالت
و�صداقات مع �شيوخ من ال�سعودية �أمثال عبد الرحمن ال�سعدي وعبد اهلل
بن حميد.
الق�صة الأهم يف بحثنا هذا لل�شيخ الدو�سري ،هي ثورته يف الكويت
�سنة  ،1960حني ر�أت احلكومة يف عهد ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل �أن ت�ضع
د�ستورا للبالد والقانون اجلزائي ،فقام ال�شيخ الدو�سري ومعه �شيخ حنبلي
�آخر هو عبد اهلل النوري ،بو�ضع كتيب يعار�ضون فيه هذا التحول ،ويحذرون
منه ،وبعد ذلك قدم الدو�سري �إلى م�سقط ر�أ�سه بالد جند وعا�ش �إلى �أن
مات يف الريا�ض يف �أكتوبر .1979
فهذا جانب �آخر من جوانب االعرتا�ض لدى علماء التقليد
ال�سلفيني احلنبليني يف الكويت ،مع نكهة �إخوانية لدى ال�شيخ الدو�سري(.)34
( )34عدنان الرومي .مرجع �سابق.من �ص  531الى �ص .562
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كانت الكويت ،قبل ذلك ،قد ا�ستقبلت علماء رحلوا من بالدهم
وحملوا على عواتقهم مهام �إ�صالحية كربى ،م�شحونة بالتمرد والثورة،
تتعلق بالتحرر من قوى اال�ستعمار ،مثل ال�شيخ حافظ وهبة ،الذي قام هو
و�شيخ الزبري حممد الأمني ال�شنقيطي ،بقيادة �أول مترد لأهل الكويت على
حاكمهم ال�شيخ ،القوي مبارك ال�صباح .وكان ال�شيخ مبارك �أراد �إر�سال
ابنه على ر�أ�س قوة ع�سكرية من �أهل الكويت لنجدة �صاحبه �أمري املحمرة
خزعل با�شا �ضد ال�سلطات العثمانية ،وكان خزعل موالي ًا للإجنليز معادي ًا
للعثمانيني ،ودعم الإجنليز �ضد الأتراك يف العراق خالل معارك �سنة
 .1915فلما جاء �أمر مبارك على يد ابنه جابر ،قام نزيال الكويت امل�صري
الثوري حافظ وهبة وال�شنقيطي املهاجر ،بتحري�ض �أهايل الكويت على
الع�صيان ،وحتذيرهم من �أن �إجابة هذا الأمر ردة عن الإ�سالم لأنه اليجوز
منا�صرة امل�ستعمر الإجنليزي �ضد دولة اخلالفة العثمانية ،وملا كرثت
اجللبة ا�ستدعى ال�شيخ جابر بن مبارك بع�ض �أعيان الأهايل و�س�ألهم عن
الق�صة« :فذهبوا �إليه وقد ا�صطحبوا م�سد�ساتهم و�أ�سمعوه كالم ًا العهد له
وال لآبائه به من قبل»(.)35
قبل هذه املرحلة ،التي بذرت فيها بوادر الوعي الثوري واحلقوقي
املعا�صر ،والوعي القومي ب�شقيه :العروبي والإ�سالمي ،كانت الكويت جمرد
مدينة وادعة ،تقع على ر�أ�س اخلليج العربي ال�شمايل� ،أهاليه م�سلمون
وادعون ،متم�سكون با�ستقاللهم لكنهم �أهل بحر وجتارة ،لي�ست بلد علم
وال فقه وال �أدب �إال �شذرات هنا وهناك .يقول الر�شيد« :كانت الكويت من
ن�ش�أتها �إلى قبل ع�شرين �سنة غارقة يف بحر اجلمود ،ومنغم�سة يف حم�أة
( )35عبد اهلل بن خالد احلامت  ،م�صدر �سابق� ،ص .34
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الت�أخر ،وال �أثر للحركة العلمية والفكرية فيها ،وكان ال�شائع بني �أهلها �إذ
ذاك مبادئ الفقه والعربية واخلط املتو�سط واحل�ساب الب�سيط»(.)36
ن�شري �إلى �أن ال�شيخ الر�شيد تويف يف  1356هـ 1938م.
وب�صرف النظر عن حما�سة ال�شيخ اال�صالحي الظاهرة هنا� ،إال
�أنه حمق ب�شكل ما ،فالكويت مل تعرف االزدهار الفكري والن�شاط الديني
�إال بعد هبوب رياح التغيري والإ�صالح عليها ،وقدوم علماء دين ومفكرين
وقادة ا�ستقالل �إليها �أمثال ال�شيخ ر�شيد ر�ضا والإ�صالحي التون�سي ال�شيخ
عبد العزيز الثعالبي ،وحافظ وهبة وحممد الأمني ال�شنقيطي .فكيف كان
احلال قبل ذلك؟ وكيف �صار بعد ذلك؟
احلق �أننا ال ن�ستطيع ر�سم �صورة وا�ضحة مل�سار وم�سرية الإ�سالم
التقليدي يف الكويت� ،إال بعد مالحقته عرب ممثليه وحما�ضنه ،لأن جيل
ال�شيخ يو�سف بن عي�سى وعبد العزيز الر�شيد هو احللقة الو�سطى بني
الكويت القدمية والكويت احلديثة على امل�ستوى الديني والفكري.
ماهو مذهب الكويت؟

هذا �س�ؤال �صعب .لكن �إذا اعتربنا مذهب احلكام هو مذهب
البلد ف�إن الكويت مالكية املذهب ،لكن هذا غري دقيق فهناك وجود كبري
للمذهبني احلنبلي وال�شافعي .بل وحتى ملذهب �أهل احلديث.
( )36عبد العزيز الر�شيد ،مرجع �سابق� ،ص .83
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يقول عبد العزيز الر�شيد« :يف قرى الكويت ماينيف على ثمانني
�ألف ن�سمة يدينون بالدين الإ�سالمي ،ماعدا نفر ًا قلي ًال من اليهود يبلغون
نحو مائة وخم�سني ،و�أقل منهم بكثري من امل�سيحيني .وامل�سلمون فرقتان:
ال�سنة وال�شيعة ،والأغلبية ال�ساحقة للأولى ،ومنهم احلنابلة وجلهم من
املهاجرين من جند .وال�شافعية كثريهم من الأعاجم ال�سنيني(العو�ضية)،
واملالكية ومنهم حكام البلد (يق�صد �آل ال�صباح) ،وبع�ض البيوتات املعروفة
والبادية املتح�ضرة ،و�أما الأحناف فيعدون على الأ�صابع»(.)37
هذا الن�ص على وجازته �إال �أنه يجيب على كثري من الإ�شكاالت،
فلو �أننا اعتربنا �أن مذهب البلد هو مذهب احلاكم لكانت الكويت مالكي َة
املذهب باعتبار �آل ال�صباح ،ولكن الواقع ي�شهد �أن كثري ًا من �أبرز و�أهم
علماء الكويت على م ّر القرون كانوا من ال�شافعية ،مثل ال�شيخ �أحمد
الفار�سي� ،أو بع�ض �آل العد�ساين بيت الق�ضاء الكويتي� ،أو من احلنابلة،
مثل �شيخ الكويت وعالمتها احلنبلي عبدهلل بن خلف الدحيان ،وقد تولى
الق�ضاء �سنة واحدة� ،أو ال�شيخ حممد بن فار�س وهو �شيخ ابن خلف� ،أو
ال�شيخ علي بن �شارخ احلنبلي الذي تولى ق�ضاء الكويت يف عهد �أمريها
الثاين عبد اهلل بن �صباح �إثر خالف مع �أحد ق�ضاة �آل العد�ساين� ،أومن
املالكية مثل قا�ضي الكويت ال�شهري عبد العزيز حمادة ،و�إن اعتربنا �أن
مذهب الكويت هو مذهب ق�ضاتها فهذا �أي�ض ًا غري �صحيح وال دقيق ب�سبب
تويل الق�ضاء يف الكويت من قبل حنابلة ومالكية.
( )37عبد العزيز الر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص .65-64
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على �أية حال ،ن�ستطيع القول ،ب�شكل عام� ،إن املذهب الر�سمي
يف الكويت هو املالكي ،لكن لي�س ب�شكل مغلق ،حتى �إنني �س�ألت ابنَ عالمة
الكويت وقا�ضي ق�ضاتها ال�شيخ يو�سف بن عي�سى ،وهو الأ�ستاذ يف جامعة
الكويت ،الدكتور �شمالن بن يو�سف بن عي�سى عن مذهب والده الفقهي،
فقال يل� :إن والده كان بني ال�شافعية واملالكية ،ولكنه مل يكن يقيد نف�سه
بهما(.)38
و�إذا اعتربنا �أن مذهب الكويت حتدده نوعية الكتب املتداولة
واملن�شورة بني �أيدي النا�س؛ و�أول ما ن�سخ وطبع منها ،ف�إن ال�شيخ عثمان بن
�سري القناعي كان �أول نا�سخ كويتي ،قام بن�سخ كتاب «التي�سري على مذهب
االمام ال�شافعي نظم العمريطي» ،ويعود تاريخ هذا اخلط �إلى �سنة 1213هـ
 1799م ،والكتاب الذي يليه هو «املنهاج يف فقه الإمام ال�شافعي» لل�شيخحمي الدين النووي ،وقد قام بن�سخ هذا الكتاب ال�شيخ �إ�سحاق بن �إبراهيم
بن عبد اهلل ،وكان الفراغ منه �سنة  1260هـ .)39(1844 -
بل �إن ال�شيخ عبد اهلل اخللف الدحيان � -صديق م�ؤرخ جند
ال�شهري �إبراهيم بن عي�سى �صاحب عقد الدرر -كان مولع ًا بجمع الكتب
واملخطوطات ،وح�سب �صاحب «معجم علماء الكويت و�أعالمها» بذل املال
يف �سبيل ذلك ،وكان وكيله يف جمع هذه الكتب يف بالد جند هو ال�شيخ
�إبراهيم بن عي�سى ،وجمع من جراء ذلك كتب ًا كثرية من الرتاث احلنبلي
( )38حديث مع الدكتور �شمالن العي�سى ،بتاريخ .2010 /6 /7
( )39عبد اهلل احلامت ،م�صدر �سابق� ،ص  .60ويف ال�صفحة �صور �ضوئية من �شكل املخطوطتني.
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والوهابي النادرة ،وقد حدثني الباحث ال�سعودي املتخ�ص�ص يف هذا املجال
را�شد بن ع�ساكر �أنه اطلع على جانب من هذه املكتبة يف خزائن وزارة
الأوقاف الكويتية(.)40
كان علماء الدين ،من املذاهب الثالثة :ال�شافعي واملالكي واحلنبلي،
يت�صدون للفتوى والوعظ للعامة يف الكويت ،ولكن بعد تطور وتعقد الإدارة
يف الكويت حتددت امل�سالة قلي ًال ،دون �أن ت�صل الأمور الى �إر�ساء «تقاليد»
مذهبية ومدار�س را�سخة� ،إمنا كانت حماوالت خجولة .فقد و�ضع قا�ضي
الكويت عبد العزيز حمادة �سنة � 1943أ�س�س ونواة املعهد الديني ،وكان
هذا املعهد يفتح �أبوابه ملن يحب �أن يتفقه يف الدين ،من بعد �صالة الع�صر
حتى �صالة املغرب ،وكان مكون ًا من �أربع غرف �إحداهن لطالب احلديث
(والحظ هنا متييز تيار �أهل احلديث بغرفة خا�صة) ،و�شيخ هذه الغرفة
هو القا�ضي ال�شيخ املالكي عبد العزيز حمادة نف�سه ،والغرفة الثانية للفقه
املالكي ،و�شيخهم هو ال�شيخ عيد بن بداح املطريي ،وغرفة ثالثة للفقه
ال�شافعي ،و�شيخهم هو حممد بن حممد �صالح الرتكيت ،والرابعة للفقه
احلنبلي و�شيخهم هو ال�شيخ عبد اهلل النوري .غري �أن هذا املعهد مل يكن له
ملمو�س يف ت�شييد الإ�سالم التقليدي املذهبي يف الكويت.
�أث ٌر
ٌ
الميراث العدساني

توارثت �أ�سرة العدا�سنة ق�ضاء الكويت زهاء مائة وخم�سني عام ًا،
منذ قدوم جدهم الأكرب حممد بن عبد الرحمن العد�ساين من الأح�ساء �إلى
( )40حديث للباحث مع را�شد الع�ساكر ،يف تاريخ  5يونيو .2010
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الكويت ،وكان قا�ضيها يف ذلك الوقت رجل من �آل عبد اجلليل ،وهي �أ�سرة
من �شافعية الب�صرة والزبري .تزوج العد�ساين ابنة ال�شيخ ابن عبد اجلليل،
وبعد مدة تنازل له عن الق�ضاء وكان ذلك �سنة  1170هـ 1757 -م تقريبا،
وتتابعت �أ�سرة العد�ساين على هذا املن�صب خال انقطاعات قليلة مثلما
ح�صل �سنة 1225هـ 1811 -م ،حينما اعتزل ال�شيخ حممد بن حممد
العد�ساين الق�ضاء ،ب�سبب خالف بينه وبني ال�شيخ احلنبلي علي بن �شارخ
على �إثبات كيفية ر�ؤية هالل رم�ضان ،لكنه عاد للق�ضاء جمدد ًا ،حتى كان
�آخر رجل من العدا�سنة يلي الق�ضاء هو عبد العزيز العد�ساين ،الذي توفى
يف رم�ضان �سنة  1348هـ 1930م .يقول امل�ؤرخ الكويتي عبد اهلل احلامت:
«الق�ضاء ظل يف �آل العد�ساين �أكرث من مائة وخم�سني �سنة ،يتوراثونه �أبا
عن جد ،الأمر الذي النظري له يف تاريخ الق�ضاء»(.)41
كل هذه املدة الهائلة مل جتعل من بيت العد�ساين ح�صن ًا يك ِّون
من حوله جامعة فقه تقليدي ،ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إلى ب�ساطة حياة
الكويتيني� ،أو �أنهم مل يلبثوا يف البلد كثري ًا ب�سبب ان�شغالهم يف حياة البحر،
وقد كانت فرتة الرحالت والغو�ص وبيع املحا�صيل البحرية ت�ستغرق حوالى
ثلثي ال�سنة ،وعليه فلم يكونوا يحتاجون من التعليم الديني و�أمور الق�ضاء
�إال احلد الأدنى(.)42
ورمبا �أي�ض ًا ب�سبب �أن املن�صب حتول �إلى وظيفة متوارثة ووجاهة
داخل �أ�سرة العد�ساين ،حتى لو مل يكن ال�شخ�ص م�ؤه ًال ت�أهي ًال علمي ًا ونف�سي ًا
( )41عبد اهلل بن خالد احلامت.مرجع �سابق� ،ص .206
( )42من حديث للباحث مع امل�ؤرخ الكويتي يعقوب الإبراهيم.

المسبار

231

اإلسالم التقليدي في الكويت

كما كان والده ،وقد �أ�شار �إلى ذلك ال�شيخ يو�سف بن عي�سى القناعي ،وهو
يتحدث عن تاريخ الق�ضاء الكويتي و�سري ق�ضاته ،فلما ا�ستعر�ض جانب ًا من
�سرية ق�ضاة العد�ساين ،قال متحدث ًا عن �شخ�صني من ق�ضاة العد�ساين:
«ت�صديا للق�ضاء بالإرث ال بالعلم والأهلية ،فلهذا �صارت الأحكام يف
زمنهما مهزلة و�ألعوبة ،عاملهما اهلل بعفوه»(.)43
ميكن �إيجاز الت�أثري العام على �شخ�صية العامل الديني يف الكويت،
قبل ع�صر الإ�صالح �أواخر عهد ال�شيخ مبارك ،يف مثلث الرحلة العلمية
يف الكويت :الزبري والأح�ساء وبر فار�س ال�سني .فقد كانت الزبري تلقب
بال�شام ال�صغري ،ب�سبب الن�شاط الفقهي والعلمي فيها ،وقد رحل �إليها
م�ؤ�س�س الوهابية ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب طلب ًا للعلم ،وحافظت الزبري
على �أهميتها هذه حتى ت�أ�س�ست فيها مدر�سة النجاة على يد ال�شيخ حممد
ال�شنقيطي ،وعلى غرارها كانت املدر�سة املباركية التي �أ�س�سها ال�شيخ
يو�سف بن عي�سى ،مع رجاالت الكويت� ،سنة .1911
و�أما ال�ضلع الثاين من املثلث ،وهي مدينة الأح�ساء بعلمائها
قا�ض ذكر عند الت�أريخ لن�ش�أة الكويت هو حممد
وتنوعها املذهبي ،ف�أول ٍ
بن عبد الوهاب بن فريوز ،كما ذكر الر�شيد يف تاريخه ،وهو من علماء
الأح�ساء ،ومنهم عبد العزيز �آل مبارك� ،أحد �أ�ساتذة املباركية ،وكان ال�شيخ
مبارك ال�صباح يقدره ،ومنهم ال�شيخ عبد العزيز العلجي .وقدر در�س يف
ري من علماء الكويت مثل ال�شيخ عبد اهلل اخللف و�أحمد الفار�سي
الأح�ساء كث ٌ
وال�شيخ يو�سف بن عي�سى.
( )43يو�سف بن عي�سى القناعي� ،صفحات من تاريخ الكويت� ،ص .40
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و�أما مدن ب ِّر فار�س ال�سنية ،وهي ال�ضلع الثالث ،فهي مثل كوهج
ولنجة وغريهما ،ومثل حوا�ضر اخلليج البحرين واملنامة ،وقبل هذه البلدات
كلها و�أقدم منها بلدة «الزبارة» يف ر�أ�س قطر ،واحلديث عنها قد يت�شعب بنا
�إلى دروب تاريخية كثرية .ومبا �أننا �أتينا على �سرية ال�شيخ يو�سف بن عي�سى
القناعي �سابق ًا ،وهو �أبرز �شخ�صية دينية �إ�صالحية و�سيا�سية وق�ضائية
وتربوية يف الكويت ،فال بد من التوقف قليال عندها.
يوسف بن عيسى ..قنطرة العبور

ال�شيخ يو�سف هو القنطرة بني الكويت القدمية واجلديدة ،وهو
احللقة الو�سطى بني «املثقف الإ�سالمي» �أي احلركي ال�سيا�سي ،وبني رجل
الدين التقليدي واملحرتف ،وقد ن�سبت �إليه �أدوار كثرية ،وحاولت �أغلب
احلركات اال�سالمية ،وعلى ر�أ�سها تيار ال�سلف وتيار الإخوان االنت�ساب
�إليه والفوز ب�أبوته ال�شرعية والتاريخية ،بينما مل يكن ال�شيخ يو�سف يوم ًا
حزبي ًا ،وكان يكره التحزب والتع�صب ،ويف�ضل االنتماء للإ�سالم احل�ضاري
الكبري(.)44
ولد ال�شيخ يو�سف بن عي�سى بن حممد القناعي يف عهد احلاكم
اخلام�س للكويت ،عبد اهلل بن �صباح �سنة 1296هـ -1879م .كان �أبوه
يعمل يف البحر حيث كان ميلك �سفينة� ،إال �أن هذه ال�سفينة غرقت 1309هـ
من من التمر ،وغرق معها �أخوه حممد،
-1892م ،وكانت حتمل �أربعة �آالف ٍ ّ
ف�شق عليه احلال وا�شتغل وهو �صبي يف دفاتر التجار واحل�سابات ،ثم �أ�صابته
( )44من حديث مع �أ� .شمالن بن يو�سف بن عي�سى.
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ر�صا�صة طائ�شة� ،أثناء وجوده يف حفلة عر�س �أحد اقاربه يف الب�صرة� ،أثرت
على �ساقه فرتة من حياته ،وبعهدها بقليل توفى �أبوه وهو �صبي .كل هذه
الأمور ولدت عنده عزم ًا ،واجته �إلى العلم ،وقر�أ على �شيخ �آل العد�ساين
عبد اهلل بن خالد يف النحو ،ثم على عالمة احلنابلة و�شيخ �أهل احلديث
فيها عبد اهلل بن خلف ،و�شق عليه يف كرثة الأ�سئلة ،حتى خ�شي �أن يغ�ضب
منه ال�شيخ عبد اهلل اخللف فاعتزل حلقته ،لكن ال�شيخ الطفه فرده.
1321هـ 1904م رحل �إلى الأح�ساء لطلب العلم ،وكان معه
�أحمد بن ال�شيخ خالد العد�ساين و�آخر من �آل املطوع ومعهم كتاب تو�صية
من ال�شيخ عبد اهلل العد�ساين� ،إلى �شيخ ال�شافعية والأح�ساء عبد اهلل بن
عبد القادر ،وقر�أ هناك يف الفقه والنحو حتى �أجاد .ورحل �إلى الب�صرة
1323هـ 1906 -م ثم مكة من العام نف�سه ،و�أخذ يف مكة عن جمموعة من
علماء احلرم املكي من �شتى املذاهب ،ملدة �سنتني.
بعدها تفرغ للقراءة واالطالع احلر ،وجند حبه لهذه القراءة
�إلى وقت مت�أخر من عمره يف كتابه ال�شهري «امللتقطات» ،وهي عدة �أجزاء
�أ�صدرها الحقا يف جملد �ضخم ناهز الـ � 700صفحة� ،ضمنها خمتاراته
وتعليقاته من بطون الكتب ،بل وحتى ال�صحف ،وفيها تعليقات جميلة
ومميزة لل�شيخ.
يقول عن مطالعاته ،ح�سب ما ينقل عنه امل�ؤرخ الكويتي �سيف
مرزوق ال�شمالن( )45طبق ًا للرومي �صاحب معجم علماء الكويت« :كان
( )45جملة مر�آة الأمة ،العدد ال�صادر .1973/7/12
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مل�ؤلفات ابن تيمية وابن القيم وجملة املنار الغراء �أكرب �أثر يف �إنارة ال�سبيل
�أمامي(� .)...أما اعتدايل يف الآراء الع�صرية فريجع �سببه الى جملة
الهالل واملقتطف ،وامل�ؤلفات املتنوعة» .و�أ�شار �أي�ض ًا �إلى ت�أثره بجمال الدين
الأفغاين وحممد عبده ،ودعوتهما �إلى ال�شورى والإ�صالح الديني وال�سيا�سي
وحماربة التقليد واال�ستبداد.
وملا عاد ال�شيخ من مكة �سنة  1325هـ 1908م ن�شط يف الدعوة
لإ�صالح التعليم ،وحاول �إ�صالح تعليم الكتاتيب على نطاق �ض ّي ٍق ،ثم �صار
له دوره امل�شهود يف �إن�شاء املدر�سة املباركية �سنة  1328هـ 1911م ،وقد
كانت املدر�سة يف بدايتها مت�ضي على نهج الكتاتيب �إال انها �أكرب حجم ًا،
ولذلك مل يعار�ضها يف البداية �أحد من رموز الإ�سالم التقليدي املذهبي يف
الكويت مثل ال�شيخ �أحمد الفار�سي ،وال�شيخ عبد العزيز العلجي ،ولكن ملا
بد�أت يف الأخذ ب�شيء من الأ�سلوب احلديث عار�ضاها( .)46ثم �أن�ش�أ املدر�سة
الأحمدية 1339هـ 1921م بدعم �أعيان الكويت ،بعدما عجز عن �إ�صالح
املباركية ب�سبب معار�ضات البع�ض ،وبعدما عزله ال�شيخ مبارك عنها.
لل�شيخ �أدوار ت�أ�سي�سية وكربى يف جمل�س ال�شورى �سنة 1921م،
�أيام احلاكم �أحمد اجلابر ال�صباح ،و�أي�ضا دوره يف املجل�س البلدي ،ثم توليه
الق�ضاء بعد وفاة ال�شيخ عبد اهلل اخللف الدحيان بطلب من ال�شيخ �أحمد
اجلابر ال�صباح ،واعتذر ال�شيخ لكن احلاكم �أ�صر ،وب�سبب �إ�صرار احلاكم َق ِبل
ب�شرط �أن يكون ذلك م�ؤقتا وكان ي�سمى وكيل الق�ضاء� ،أو «قا�ضي الق�ضاة»،
فحكمه هو احلكم النهائي ،لكنه بعد �سنة ون�صف طلب الإعفاء من احلاكم
( )46الرومي .م�صدر �سابق� ،ص .466
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وخرج من الق�ضاء .توفى ال�شيخ يو�سف بن عي�سى  1393هـ 1973م عن عمر
يناهز القرن ،عن � 96سنة.
ما يهمنا من هذه ال�سرية هو كيف كان موقف ال�شيخ يو�سف بن
عي�سى من �أول حركة �إ�سالم �سيا�سي يف الكويت ،وهم الإخوان امل�سلمون
وجمعية الإر�شاد التي ن�ش�أت على يد قريبه عبد العزيز العلي املطوع ،ثم
جمعية الإ�صالح ،التي ت�أ�س�ست �أوائل ال�ستينات على يد الإخواين ال�شهري
عبد اهلل العلي املطوع� ،شقيق عبد العزيز.
مل �أطلع على معلومات تفيد مبوقف ال�شيخ من ن�ش�أة الإ�سالم
ال�سيا�سي يف الكويت� ،إال ن�ص ًا غريب ًا وجدته يف كتابه ال�ضخم «امللتقطات»،
حيث ينقل عن املفكر عبد اهلل الق�صيمي موقفا ناقد ًا للإخوان .لنقر�أ هذه
الفقرة من كالم ال�شيخ يو�سف التي عنونها بـ «رد الق�صيمي على ر�سالة
الإخوان امل�سلمني»� :إن خال�صة ر�سالة الإخوان امل�سلمني هي «�أن طريق
املجد الإ�سالمي املن�شود ينح�صر يف الرجوع �إلى الأخالق الدينية الأولى،
ويف تنفيذ احلدود ال�شرعية ،ويف �أداء الزكاة ويف �إقامة �سائر الفرو�ض
اليومية وال�شهرية ،ثم الإميان باهلل وباجلهاد يف �سبيله».
ويرد عليهم الق�صيمي بقوله« :ياليت ه�ؤالء يعلمون �أن الأخالق
الدينية املح�ضة ،ومثل مايدعون �إليه ،ويب�شرون به من الف�ضائل ،هو �سبيلنا
�إلى دخول ملكوت اهلل ،ولكن ال�سبيل �إلى املجد القومي املطلوب ينح�صر
يف الأخالق ال�صناعية والتجارية واالقت�صادية واملادية والعلمية .ثم �ضرب
مثال ب�أمريكا فهي �أقوى منا ،وهي مل تتفوق علينا ب�سبب �إميانها باهلل،
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وال ب�سبب �أخالقها الدينية والروحية ،و�إمنا نالت هذا التفوق ب�أخالقها
ال�صناعية واالقت�صادية واملادية والعلمية .انتهى .و�أقول- :ومازال الن�ص
لل�شيخ يو�سف� -أمرنا اهلل بقوله (و�أعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة)
وال�شك �أن لكل زمان حا ًال يالب�سه ،وتتبدل الأحوال بح�سبه ،فالقوة يف
زماننا هذا بالعلم يف الأ�ساطيل والدبابات والطائرات ،وبالأ�سلحة اجلديدة
وباملفرقعات املهلكة وبالقنابل الذرية ،فهذه القوة حدثت يف �أوقات متفرقة،
وامل�سلمون يعلمون وي�شاهدون ذلك ،ودولتهم املعتمد عليها وهي الدولة
الرتكية ،فلم تتحرك وت�ستعد وجتاري الأمم احلية وحتذو حذوها بقية
الدول الإ�سالمية والإمارات العربية .لقد انحطت الأمم الإ�سالمية حتى
طمع بها �أخ�س الأمم الذين �ضربت عليهم الذلة يف جميع �أقطار الأر�ض،
وطمعوا يف املمالك الإ�سالمية ،وهي يف يد �أهلها ،وامل�سلمون �إلى الآن مل
ينتبهوا من �سباتهم بل هم يف غفلة عما يحييهم ،وهلل در الر�صايف حيث
يقول� :أما واهلل لو كنا قرود ًا /ملا ر�ضيت بحالتنا القرود»(.)47
�إن هذا الن�ص املهم ،لل�شيخ يو�سف بن عي�سى ،رمبا خل�ص موقفه
من جوهر دعوة الإخوان امل�سلمني� ،أول ان�شقاق �سيا�سي فكري ،فهو ورغم
كونه �إ�صالحي ًا مت�أثر ًا بدعوة ر�شيد ر�ضا ،وداعي ًا �إلى �إ�صالح �سيا�سي
وديني� ،إال �أنه ا�ست�شعر اخلطر يف الت�سيي�س احلاد للإ�سالم لدى جماعة
الإخوان ،ثم �إنه ا�ست�شعر �أي�ضا خط�أً جوهري ًا يف ت�شخي�ص الإخوان لطبيعة
الأزمة التي متر بها الأمة ،هي يف نظره �أزمة علم ومدنية وتقنية وتطور،
وهي يف نظر الإخوان �أزمة هوية وحمافظة عليها ،ولذلك رمبا كان حذر
( )47يو�سف بن عي�سى القناعي ،امللتقطات حكم وفقه و�أدب وطرائف ،من غري نا�شر .مطابع الر�سالة يف الكويت.
الطبعة الثانية � 1998ص .152-151
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ال�شيخ نابع ًا من تطور دعوة االخوان �إلى مزيد من الت�شدد واالنغالق ،وقد
نقل ن�ص الق�صيمي م�ؤيد ًا له يف �أكرث من مو�ضع يف كتابه.
ومما ي�ؤكد �أن ال�شيخ كان واعي ًا بحجج الإخوان امل�سلمني،
ا�ستح�ضاره للدولة العثمانية ،فهي لديه �سبب الأزمة ،ولي�ست م�صدر احلل
كما توهم الإخوان.
ي�ؤيد هذا التوجه النقدي عند يو�سف بن عي�سى طبيعة عالقته
بالأخوين عبد العزيز وعبد اهلل املطوع ،خ�صو�ص ًا الأخري منهما ،وهما
رمزا الإخوان امل�سلمني ،يذكر الدكتور �شمالن� ،أن والده كان مبثابة الأب
لأبناء املطوع ،فعالوة على �صلة القرابة ال�شديدة ،حيث كان �أبناء املطوع
يدعونه بـ «اخلال»� ،إال �أنه كان كبري علماء الدين يف وقته ،ورمز الكويت
الفكري والإ�صالحي .يقول د� .شمالن�« :أذكر �أن عبد اهلل العلي املطوع كان
متحم�س ًا لدعوة الإخوان ،وق�صة احلالل واحلرام والعودة �إلى نقاء الإ�سالم
والثورة على الأو�ضاع ،وكان �أبي يحاول �أن يبني له حقائق الأمور ،وذات مرة
غ�ضب منه �أبي فطرده من املنزل و�أنا �أرى» ،يتابع �شمالن« :والدي ال�شيخ
يو�سف كان مع الإ�صالح الإ�سالمي واحل�ضاري ب�شكل كبري ،ومل يكن يحب
هذه الأحزاب واحلركات ،ويحذر من التع�صب ،ولذلك فكل من يدعي من
التيارات اال�سالمية احلركية �أبوة ال�شيخ يو�سف بن عي�سى له ،فهو غري �أمني
مع التاريخ ،لقد كان �أبي رجال منفتح ًا ،حتى �إنه كان من �أوائل ال�شيوخ
الذين �شجعوا تعليم البنات ،و�أدخل �أخواتي يف التعليم النظامي»(.)48
()48

حديث للباحث مع �شمالن بن يو�سف العي�سى  7يونيو .2010
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لكن هنا يجب �أن ي�ستوقف املراقب مرحلتان من عالقة ال�شيخ
يو�سف بالإخوان امل�سلمني �أو بالنهو�ض الإ�سالمي اجلديد ،بني مرحلة
جمعية الإر�شاد التي ت�أ�س�ست يف  ،1952وكان عبد العزيز العلي املطوع هو
�أول مراقب لها ،وبني جمعية الإ�صالح التي ت�أ�س�ست يف  ،1962ويبدو �أن
ال�شيخ مل يكن له عالقة عميقة بها كما كان مع �سالفتها جمعية الإر�شاد.
يذكر �أحمد ال�شربا�صي يف كتابه «�أيام الكويت – القاهرة» �أنه مت
انتخاب عبد العزيز العلي املطوع م�ؤ�س�س ‹جماعة الإخوان امل�سلمني› يف
الكويت ك�أول مراقب عام لـ ‹جمعية الإر�شاد الإ�سالمي› ،يف حني تولى رئا�سة
اجلمعية ال�شيخ يو�سف بن عي�سى القناعي الذي ينتمي عائلي ًا للم�ؤ�س�س.
وي�ستدعي النظر التوقف عند �أهداف اجلمعية املعلنة حيث
كانت الأهداف املعلنة ‹جلمعية الإر�شاد الإ�سالمي› تتمثل يف ن�شر الثقافة
الإ�سالمية وبعث روح التدين وعر�ض الإ�سالم على �أنه عقيدة ونظام عاملي
�صالح ملعاجلة امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية .وين�ص قانون اجلمعية
على عدم التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية على �أ�سا�س �أنها جمعية دينية(.)49
نحن هنا �أمام حالتني من مناذج العالقة بني ال�شيخ «الإ�صالحي»
يو�سف بن عي�سى بحركة الإخوان امل�سلمني ،فهو كما يبدو اجنذب يف البداية
ملحتواها الإ�صالحي والتجديدي ،ثم غري موقفه �أو �صار �أكرث حذر ًا بعد �أن
�أ�صحبت حركة الإخوان امل�سلمني يف م�صر العب ًا �سيا�سي ًا بامتياز .ولذلك
( )49د .فالح املدير�س.م�صدر �سابق.
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مل يكن موقفه من جمعية الإ�صالح بعد عقد من ال�سنني �شبيها مبوقفه من
جمعية الإر�شاد ،والدليل موقفه اجلاف جتاه م�ؤ�س�س جمعية الإ�صالح عبد
اهلل العلي املطوع.
لماذا تركت الكويت سكونها الديني؟

لقد مرت احلالة الدينية يف الكويت بعدة �أطوار وت�أثرت مب�شارب
�شتى من الأح�ساء �إلى الزبري �إلى جند �إلى �ساحل فار�س العربي �إلى العراق
وال�شام ،وغني عن القول �إننا نتحدث هنا عن امل�شهد الديني ال�سني،
الذي هو امل�شهد الغالب ،وال ن�ستطيع �أن ن�ضع ميزة خا�صة للكويت �أكرب
مما هو عليه احلال يف الزبري �أو الإح�ساء� ،أو بلدة الزبارة يف ر�أ�س قطر
قدميا .لكن هذا البلد �أ�صبح يف مهب التغيريات والإ�صالحات والتحوالت
التي �أملت بال�شرق الأو�سط يف الذبالة الأخرية من عمر الدولة العثمانية
ون�ش�أة احلركات التحررية ،و�أ�صبح مق�صد ًا لأ�شخا�ص م�شبوبني بهم
الإ�صالح والتغيري بل «والتمرد» على الأو�ضاع والقوى املهيمنة(.)50
ويف عهد ال�شيخ مبارك ال�صباح الذي تولى احلكم بعد مقتل �أخويه يف مايو
� ،1896أ�صبحت الكويت مع ا�ستفحال �صراع القوى الكربى يف املنطقة ب�ؤرة
جتاذب عاملي بني بريطانيا ورو�سيا و�أملانيا والدولة العثمانية.
اخلليفة العثماين كان يعترب الكويت مع البحرين والقطيف،
الق�شرة الواقية للمدينتني املقد�ستني يف احلجاز ،ولذلك ملا ظهرت �سفن
( )50حافظ وهبة� ،أحد �أعالم الإ�صالح الديني وال�سيا�سي يف الكويت ،وهو م�صري الن�ش�أة ،قال عن نف�سه »:لقد
كنت ثائرا بفطرتي على اجلمود كما كنت ثائرا على االحتالل الربيطاين» .حافظ وهبة :خم�سون عاما يف جزيرة
العرب� .ص..9دار الآفاق العربية .الطبعة االولى . 2001
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حربية فرن�سية مبحرة قريب ًا من مياه الكويت ،غ�ضب و�أمر وزير خارجيته
�أن ي�أمر �سفريه يف باري�س بفتح املو�ضوع مع الفرن�سيني وبحث هذه
التحركات(.)51
كانت منطقة �شمال اخلليج التي ت�ضم الب�صرة واملحمرة وطرفا
من �سواحل اخلليج الغربية ،منطقة �صراع ونفوذ بني حتالف الأملان مع
العثمانيني� ،ضد بريطانيا العظمى ،وكان على اخلط �أي�ضا رو�سيا وفرن�سا،
وجتلى هذا ال�صراع ب�شكل �أو�ضح يف معركة مد �سكة احلديد التي كانت
الكويت هي حلقتها الرابطة الأهم ،ون�ش�أ يف منطقة اخلليج ال�شمايل
ماعرف بـ« :معركة ال�سكك احلديدية يف اخلليج»( .)52و�صارت الكويت يف
مرحلة مبارك رمانة امليزان لأنها تتميز مبوقع ا�سرتاتيجي هام بالقرب من
من وادي الرافدين ،مع االرتباط ب�إمارة عبدالعزيز بن �سعود اجلديدة يف
و�سط اجلزيرة العربية ،كما �أنها متتلك ميناء رائع ًا ،وكانت نقطة التقاء
ملحاور اخلطوط التي تتناف�س عليها الدول اال�ستعمارية ،فاملحور الأملاين
ميتد من ال�شمال الغربي �إلى اجلنوب ال�شرقي بينما ميتد الرو�سي من
ال�شمال �إلى اجلنوب� ،أما املحور الربيطاين فيتجه من �إجنلرتا �إلى الهند،
وينطلق من اجلنوب ال�شرقي �إلى ال�شمال الغربي عرب املحيط الهندي
وخليج عمان .كل هذه املحاور تلتقي عند نقطة واحدة هي الكويت(.)53

( )51وثيقة عثمانية م�ؤرخة  8يناير  .1902الوثيقة بتفا�صيلها يف كتاب :عالقة جند بالقوى املحيطة -1902
 .1914د.منرية عبد اهلل العرينان ،دار ذات ال�سال�سل .الطبعة االولى � .1990ص .104
( )52م�صدر �سابق�.ص .145
( )53م�صدر �سابق�.ص .152
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�إذن مل يكن امل�شهد يف الكويت مثريا لالنتباه ،فظل مالزما حلال
أتت املرحلة « التحولية» التي �أ�صابت الكويت برع�شة
ال�سكون والدعة ،حتى � ٍ
التغيري ،وب�سبب �سكون احلال قبل ذلك ،ووجود مرايا باهتة للن�شاط الديني
العلمي التقليدي تعك�س ماكان يجري يف حوا�ضر العلم بجزيرة العرب �أو
تخومها مثل الزبري والأح�ساء� ،أوتعك�س �صخب الدعوة ال�سلفية الوهابية يف
جند .ومل يكن حنابلة الكويت ثوريني مثل حنابلة جند ،بل كانت الكويت
مالذ ًا حلنابلة الأح�ساء وجند املختلفني مع الوهابية مثل علماء �آل فريوز
احلنابلة يف الأح�ساء �أو علماء جند الآخرين.
يف عهد ال�شيخ مبارك ،وب�سبب التجاذب الذي �أ�صاب الكويت
ورحلة بع�ض �أبنائها ت�سرب وعي جديد� ،أ�صاب فيما �أ�صاب �سكون الإ�سالم
التقليدي ،وقبل �أن ي�سفر وجه الإ�سالم ال�سيا�سي واحلركات امل�سي�سة ب�شكل
�صريح ،كانت هناك وجوه جتمع بني مالمح املا�ضي وب�صمات اجلديد ،كان
من �أ�شهرها ،ال�شيخ يو�سف بن عي�سى وال�شيخ عبد العزيز الر�شيد.
نقف عند هذه التخوم من مراحل وت�شكالت الإ�سالم التقليدي
يف الكويت ،حيث جرت يف ال�ساقية مياه كثرية بعد بروز الإ�سالم ال�سيا�سي
عقب هزمية حزيران  ،67وهي مياه العالقة ل�شيوخ التقليد �أو �شيوخ
الإ�صالح يف الكويت بها.
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