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درا�سة من كتاب



المسبار2

السلفيون
أهل الحديث

دراسة
في فكر المحتّلين

للمسجد الحرام

منصور النقيدان)  (

مدخل

الأم��ن  اأج��ه��زة  ان��ت��ب��اه  لفت   1990 ع��ام  يف 
نقاط  ت�ستوقفهم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص  اأن  ال�سعودية 
بطاقة  اأو  )التابعية(  يحملون  ول  الأمنية  التفتي�ص 
الهوية، هم بازدياد. وك�سفت التحقيقات اأن بع�سًا منهم 
كانوا  التي  املل�سقة  ال�سورة  ب�سبب  بطاقته،  ميّزق  كان 

يعتقدون حترميها.

)  ( باحث وكاتب �سعودي، املدير العام ملركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث.
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�سبعينات  يف  انتع�ست  جلماعة  جديدًا  بعثًا  ال�سباب  اأولئك  كان 
حالة  يف  يبدو  ما  يف  كانت  الثمانينات  عقد  حلول  ومع  املا�سي،  القرن 
اإال قّلة من ال�سيوخ  انقرا�ض وتاآكل، ومل يكن قد بقي من معتنقي اأفكارها 
والكهول موّزعني يف �سحراء جند وبواديها، واآخرون منهم كانوا يقطنون 
�سدامات  قد خا�سوا  )اأهل احلديث(،  ال�سلفيون  كان  واليمن.  الكويت)1( 
مع فقهاء ال�سعودية، وتعّر�سوا لل�سجن مرتني اأواخر ال�سبعينات من القرن 
املنتظر  اإعالنهم عن ظهور مهديهم  اأجمع على  العامل  وا�ستيقظ  املا�سي، 

�سبيحة االأول من �سهر حمرم 1400هـ/20 نوفمرب 1979م.

ومتون  احلنابلة،  وفقهاء  مل�سايخ  الالذع  احلديث  اأهل  نقد  كان 
و�سخريتهم  الوهابية  لعلماء  وجتهيلهم  وغريه،  امل�ستقنع«  »زاد  كـ  الفقه 
امل�ستغلني  العداء جتاههم من قبل نظرائهم من  منهم �سببًا يف موجة من 
هذه  انبعثت  حينما  لهذا  والق�ساة،  الفقهاء  من  واحلنابلة  ال�سريعة  بعلوم 
الطويلة،  العني، فقد كانت �سعورهم  الثمانينات مل تخطئهم  اأواخر  املوجة 
وثيابهم الق�سرية حتى اأن�ساف ال�ساقني، ولب�ض بع�سهم للخوامت باأيديهم، 

لفكر  اجلديدة  البعث  مبوجة  تاأّثر  ممن  الثمانينات  نهاية  يف  كان  �سعودي  باحث  وهو  احل�سني  حممد  يذكر   )1(

لت يف الكويت يف عام 1988 وكانت حتوي مناظرة بني  اجلماعة اأنه كان "هناك حوايل �ستة اأو �سبعة اأ�سرطة �ُسجِّ
االإخوان  نظر  وجهة  وكان ميثل  الرتاث،  اإحياء  ال�سلفيني من جمعية  بع�ض  "االإخوان" "اأهل احلديث" وبني  بقايا 
ظهور  واأعلنوا  احلرم  احتلوا  عبداللطيف الدربا�ض، وكان الدربا�ض يتولى الدفاع عن وجهة نظر "االإخوان" الذين 
ينتقد  من  لكل  معار�ض  موقف  وله  خرج  ل�سنوات،  احلــرم  احتالل  عقب  �سجنوا  ممن  بع�سًا  اأن  واأذكــر  املهدي، 
احلكومات وخ�سو�سًا �سد ع�سام الربقاوي )اأبو حممد املقد�سي(، وقد حدثت عدة مناظرات يف هذا ال�ساأن يف 
جواخري الكويت، وقد ح�سرت بع�سًا منها يف عامي 1988. هناك فرتة كادت اأن تكون فرتة ذهبية من 1987 اإلى ما 
قبل احتالل الكويت، وذلك بعد خروج عبداللطيف الدربا�ض من ال�سجن 1987، فقد ت�سكلت قوة علمية ال باأ�ض بها 
الأهل احلديث يف الكويت بف�سل الدربا�ض، فالتف حوله االإخوان وكان ع�سام الربقاوي حينها متواجدًا يف الكويت 
وهناك طالب علم اآخر ا�سمه اأبو اأيوب، وقد تعّرفت عليه يف الكويت وعند ال�سيخ بديع الدين يف �سعيد اآباد-الباك�ستان 

�سخ�سية للباحث عرب االإمييل 21 اأغ�سط�ض 2010. ر�سالة  احل�سني،  حممد  يف عام 1988"، 
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ومطالبتهم اخلطباء والوعاظ باأن يوؤكدوا �سحة االأحاديث التي يروونها بني 
اجلمهور، تذّكر باأيامهم ال�سالفة وماأ�ساة اقتحامهم للم�سجد احلرام.

اأهل احلديث  اأفكار  يف نهاية �سبعينات القرن املا�سي كان تقاطُع 
اأ�سا�سيتني  قاعدتني  املنّورة  واملدينة  الريا�ض  ت�سّكل  كانت  الذين  اجلدد 
لهم باأفكار اإخوان بريدة -و�سط ال�سعودية- الذين كانوا يهجرون مدار�ض 
احلكومة ووظائفها �سببًا يف تقارب حذر بني اجلماعتني. فاإخوان بريدة رغم 
هجرانهم للعمل يف موؤ�س�سات احلكومة، كانوا يدينون بالوالء التام لالأ�سرة 
املالكة ولوالة اأمرهم، وال يقبلون نقد علمائهم وفقهائهم وكتب الفقه التي 
يتعلمون منها يف م�ساجدهم، خالفًا الأهل احلديث كما �سياأتي بيانه وتف�سيله.

1989 عزمت جمموعة من وجهاء اإخوان بريدة وبع�ض  ويف عام 
امل�سايخ فيها على رفع االأمر اإلى ال�سلطات، وحتذيرها من اأن االأمر اأ�سبح 
بع�سهم  من  و�ساطة  لوال  عنه؛  ال�سكوت  يجوز  وال  وم�ستفحاًل،  خميفًا 
بوعود قطعوها اأن ُتعالج امل�ساألة، بطريقة اأكرث حكمة، بعيدًا عن احلكومة 

واأجهزتها االأمنية.

ع خفية قبل الفجر  كانت ن�سرات »اأهل احلديث« يف ال�سبعينات ُتوزَّ
الر�سول،  اأهمية �سّنة  توؤكد على  ال�سيارات وكانت  يف امل�ساجد وعلى زجاج 
واالأخذ بها، وتعيب على املذاهب الفقهية حتكيم اأقوال الرجال يف دين اهلل، 
وتنعي على احلكومات واملجتمعات بعدهم عن �سرع اهلل واالأخذ ب�سّنة ر�سول 

اهلل. 
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 1995 وحتى   1987 من  امتّدت  التي  الثماين  ال�سنوات  جاءت 
لتكون فرتة ازدهار وانبعاث ثاٍن الأهل احلديث، وبعدها ذبولهم وانكفاوؤهم 
هذه  كانت   ،2003 حتى   1995 منذ  ولكن  والكويت،  واليمن  ال�سعودية  يف 
املجموعة قد اأعيد ت�سكيلها مرة اأخرى، ودخلت طورًا اآخر عرف فيما بعد 
جهيمان  من  جتعل  التي  اجلهادية«  »ال�سلفية  بـ  والباحثني  املراقبني  عند 
االأردين  ال�سلفية  اجلهادية  منظر  وكان  ملهمة،  و�سخ�سية  رمزًا  العتيبي 
ع�سام الربقاوي )اأبو حممد املقد�سي( ج�سرًا وو�سلة حتّول رئي�سة يف كل 

هذا.

تقت�سر هذه الدرا�سة على �سرح اأ�سباب ن�سوء هذه اجلماعة واأهم 
اأفكارها و�سيوخها وال�سخ�سيات املوؤثرة داخلها واالن�سقاقات التي عرفتها، 
اإلى قيام ع�سرات منهم باحتالل امل�سجد احلرام واإعالن مهديهم املنتظر، 
ثم الق�ساء على حركتهم بعد اأ�سبوعني حيل فيهما بني امل�سلمني وبني الطواف 

وال�سالة يف اأقد�ض م�ساجدهم.

الحالة االجتماعية والدينية 

والثقافية  واالجتماعية  الدينية  احلالة  �سعودي  دين  عامل  ي�سف 
يف اأوائل اخلم�سينات امليالدية »�سغل النا�ض باأمور �سيا�سية ومذاهب فكرية 
االإعالم املنحرف  ب�سبب  العربية اال�سرتاكية وغريها  والقومية  كالنا�سرية 
واملوجه... ثم اأ�سابني ما اأ�ساب النا�ض فان�سرفت خم�ض �سنوات عن درو�ض 
ال�سيخ ابن �سعدي، وا�ستغلت بالزراعة يف الوادي مع الوالد، ومل اأكن اأذاكر 
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اأن�سى القراآن، ومل يكن يح�سر حلقة  اأو اأراجع العلم الذي ح�سلته، وكدت 
ال�سيخ ابن �سعدي �سوى عدد ب�سيط«)2(، ويف عام 1960 اأر�سل عبدالرحمن 
يف  الدين  علماء  كبار  اأحد  اإلى  ر�سالة  كويتي  دين  عامل  وهو  الدو�سري، 
باز، يحثه فيها على مطالبة امللك �سعود بن  ال�سعودية وهو عبدالعزيز بن 
التعليم  واإ�سالح  االأجنبية  والن�سرات  واملجالت  ال�سحف  مبنع  عبدالعزيز 
واإحلاق مدار�ض البنات برئا�سة املعاهد التي ي�سرف عليها املفتي حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�سيخ، وتخفي�ض عدد مدار�ض البنات وق�سر املدار�ض الثانوية 

على املدن الكربى فقط مثل الريا�ض وجدة وبريدة وتقوية مادة الدين.

اجلّرار  اجلي�ض  من  فيها  يحّذر  اأخرى  ر�سالة  الدو�سري  وكتب 
ال�سعودية  اإلى  بال�سفر  حكوماتهم  لهم  ت�سمح  »ال  الذين  االأجانب  للمعلمني 
من  اأي�سًا  الدو�سري  وحذر  القومية«،  االأفكار  يف  لدورة  يخ�سعوهم  حتى 
كرثة املدار�ض الثانوية ودعا اإلى اال�ستغناء قدر امل�ستطاع عن املدر�سني من 
اأحد من  ابتعاث  املهم جدًا هو عدم  »واالأمر  واأ�ساف  امل�سرية  اجلمهورية 
واأقل  نفعًا  اأحرى  اأمريكا  اإلى  �سرفهم  فاإن  اجلمهورية،  اإلى  اململكة  طلبة 
�سررًا«)3(. وي�سف امل�ست�سار ال�سابق يف وزارة العدل ال�سعودية عبداملح�سن 
العبيكان احلالة الدينية للمجتمع ال�سعودي نهاية اخلم�سينات »يف تلك الفرتة 
مل يكن ي�سلي اإال كبار ال�سن، اأما غالب ال�سباب فهم الي�سلون وي�ستهزئون 

)2( العامل هو حممد بن �سالح بن عثيمني، وهو فقيه واأ�ستاذ جامعي وع�سو هيئة كبار العلماء)29 مار�ض 1929 - 5 

يناير 2001(. مازن الغامدي املعروف بـ "مالك الرحبي". رحلتي اإلى النور، 22 يونيو 2005. �ض 141-142. ن�سرت 
يف مواقع كثرية على االإنرتنت منها �سيد الفوائد:

http://www.saaid.net/book/open.php?book=1962&=93
)3( كلتا الر�سالتني يف: حممد احلمد، وحممد املو�سى. الر�سائل املتبادلة بني ال�سيخ ابن باز والعلماء. �ض 246-243، 

دار بن خزمية، الريا�ض، 2001.
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من  نوعًا  ال�سالة  يرون  ال�سباب  منهم.كان  النادر  القليل  اإال  ي�سلي،  مبن 
التخلف«)4(. وهو ما يوؤكده مقبل الوادعي يف �سرحه لالأ�سباب التي اأو�سلت 

اجلماعة ال�سلفية املحت�سبة، اإلى نهايتها املوؤ�سفة)5(.

احتساب جماعي

كانت البالد قد عا�ست احتجاجات جماعية قام بها حمت�سبون يف 
مبنى  اأمام  منهم  احتجت جمموعة  املنّورة.  املدينة  الريا�ض ويف  العا�سمة 
التليفزيون يف العا�سمة الريا�ض قادهم فيها اأمري �ساب يف الرابعة والع�سرين 
اأخ امللك االأمرُي خالد بن م�ساعد بن عبدالعزيز، وقد  ابُن  من عمره، وهو 
لقي م�سرعه اإثرها يف منزله يف �سبتمرب 1965. جاء هذا التظاهر جتاوبًا 
مع رف�ض علماء الدين واملطاوعة للبث التليفزيوين)6(. وقد ن�سرت جريدة 
القب�ض الكويتية بع�سًا من الوثائق الربيطانية التي حتدثت عن مقتل امللك 
م�ساعد،  بن  في�سل  اأخيه  ابن  يد  على   1975 �سنة  عبدالعزيز  بن  في�سل 

وعالقة ذلك مبقتل �سقيقه االأمري خالد بن م�ساعد)7(.    

)4( جريدة املدينة، ملحق الر�سالة، 2 مار�ض 2006.

االآباء  اأن �سغط  وقد ذكر   .1984 القاهرة  دار احلرمني،  141، ط1،  الفتنة، �ض  املخرج من  الوادعي،  مقبل   )5(

واالأقارب على من مت�سك بدينه من ال�سباب وال�سخرية باملتدينني اأحد اأ�سباب تطرف اجلماعة. ويف كالم الوادعي 
اإ�سارة اإلى اأن ال�سحوة االإ�سالمية كانت يف بداياتها االأولى طوال عقد ال�سبعينات، ومل يكن وقتها للمطاوعة اأي تاأثري 

اجتماعي، خالفًا ملا اأ�سبح احلال عليه بعد ذلك يف ثمانينات القرن املا�سي.
)6( م�ساوي الر�سيد، تاريخ العربية ال�سعودية بني القدمي واحلديث، دار ال�ساقي �ض 171. واالأمري طالل، م�سدر 

�سابق، �ض 260.
7( جريدة القب�ض الكويتية 23 يناير 2006، والوثائق موؤرخة يف 26 مار�ض و22 و4 و29 اأبريل 1975. اأفرج عنها عام 

2005، وحتدثت عن مقتل امللك في�سل بن عبدالعزيز �سنة 1975 على يد ابن اأخيه في�سل بن م�ساعد �سقيق االأمري 

خالد. ت�سري الوثائق اإلى مقتل االأمري خالد بن م�ساعد واأ�سبابه، وقد ن�سب ال�سفري الربيطاين احلديث اإلى االأمري 
�سلطان بن عبدالعزيز نائب اأمري الريا�ض.
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 ت�ساعدت مطالب العلماء باأن يكون لهم حظ اأكرب يف الرقابة على 
الوزراء، ولقيت مطالب هيئة  ال�سادرة من قبل جمل�ض  والقوانني  االأنظمة 
امللك  الريا�ض موافقة من  الت�سوير يف  اأ�ستوديوهات  بغلق  باملعروف  االأمر 
�سعود يف اأيام حكمه االأخرية، فقامت احلكومة باإيجاد حل و�سط باأن اأمرت 
واالإبقاء  الزجاجية،  واجهاتها  واإزالة  االأ�ستديوهات  عن  اليافطات  برفع 

عليها)8(.

�سطوة  من  ن�سبيًا  متحررة  كانت  التي  احلجاز  منطقة  يف  اأما 
حني  جماعي،  احت�ساب  �سكل  االحتجاجات  اتخذت  فقد  الريا�ض  مطاوعة 
قامت جمموعة من املحت�سبني بتحطيم بع�ض واجهات ا�ستديوهات ومتاثيل 
1965، تالها هجوم  العر�ض يف حمالت املالب�ض الن�سائية يف املدينة عام 
اآخرعلى اأ�ستوديوهات الت�سوير وحمالت مالب�ض ن�سائية يف املدينة نف�سها، 
بن عبدالعزيز  ال�سيخ حممد  بينهم  وكان من  اأيامًا،  املتورطون  �سجن  وقد 

ال�سدي وهو من علماء حرميالء-�سمال غرب الريا�ض)9(.

)8( األيك�سي فا�سيلييف، تاريخ العربية ال�سعودية، �ض 488. �سركة املطبوعات للتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية، 2000.

)9( قام ال�سدي )1936 - 30 نوفمرب 2005( بزيارة بريدة �سيف 1986، وحكى هذه الق�سة وكنت ممن ح�سرها، 

بق�سيدة  الفقهاء احلنابلة، وهجاهم  ب�سبب موقفهم من  ال�سبعينات  نهاية  "اأهل احلديث" يف  ال�سدي مع  اختلف 
�سهرية رفعها اإلى امللك خالد، قبل احتالل اجلماعة للم�سجد بفرتة وذكر اأنه تعر�ض للتهديد من قبل جهيمان نف�سه 
بعد الق�سيدة. جاء ذكر هذه الوقائع يف :نا�سر احلزميي، لقاء م�سور مع مكتبة امللك فهد الوطنية 2001 ج1، ولقاء 
1958 يف  2006.ونا�سر احلزميي كاتب �سعودي. ولد عام  يناير  الريا�ض يف  الباحث معه يف  اأجراه  خا�ض م�سجل 
الزبري جنوب العراق، وانتقل اإلى الريا�ض مع والده وهو يف احلادية ع�سرة، وتعرف على اجلماعة ال�سلفية عام 1975 
يف احلج، واأ�سبح من املقربني اإلى جهيمان العتيبي ورفيقه يف بع�ض اأ�سفاره وكتب له بع�ض املرا�سالت، وقد �سجن يف 
5 دي�سمرب 1979، وكان من اأوائل من اأفرج عنهم يف الدفعة االأخرية من اجلماعة عام 1986. كتب احلزميي �سهادته 
امل�سلمون  )االإخــوان  واالأربعني  الثالث  كتابه  للدرا�سات يف  امل�سبار  ون�سرها مركز  العتيبي(  مع جهيمان  )ذكرياتي 
وال�سلفيون يف اخلليج( يوليو 2010. اأجرت معه مكتبة امللك فهد الوطنية 2001 لقاء مطواًل يف �ست �ساعات يحكي 
فيه �سرية حياته مع اجلماعة ال�سلفية، وقام الباحث باإجراء لقاء معه م�سجل يف يناير 2006 يف الريا�ض، كما ن�سر 
 6 والهجرة عليهم، يف  التكفري  وتاأثري جماعة  ال�سعودية عن اجلماعة  الريا�ض  احلزميي ثالث مقاالت يف جريدة 

�سبتمرب 2004، و19، و26 مايو 2005، و�سوف ياأتي اال�ست�سهاد باحلزميي كثريًا يف هذه الدرا�سة.
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المسبار

التأسيس

يف حومة هذه التحّوالت التي عا�ستها ال�سعودية تاأ�س�ست »اجلماعة 
برعاية  احلديث«)10(  »اأهل  بـ  بعد  فيما  ُعرفت  التي  املحت�سبة«  ال�سلفية 
واإ�سراف مبا�سر من نائب رئي�ض اجلامعة االإ�سالمية عبدالعزيز بن باز، الذي 
كان يحظى بدعم من مفتي ال�سعودية رئي�ض اجلامعة حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�سيخ، ويتمتع بنفوذ كبري وبثقة امللك في�سل بن عبدالعزيز. 

ولدت اجلماعة بعد اجتماع يف احلرة ال�سرقية يف املدينة �سم كاًل 
من �سعد التميمي و�سليمان بن �ستيوي احلربي وجهيمان العتيبي ونا�سر بن 
ح�سني احلربي، وكان لهم جميعًا جتربة �سابقة مع جماعة الدعوة والتبليغ، 
واختاروا اأن يكون ا�سمها )اجلماعة ال�سلفية()11( وعر�ست الفكرة على عبد 
ل اأن يكون ا�سمها )اجلماعة  العزيز بن باز، فدعمها واأعلن عنها ولكنه ف�سّ
مزيجًا  الأولى  ال�سنوات  يف  اجلماعة  ن�ساط  وكان  املحت�سبة()12(.  ال�سلفية 

)10( وقد خ�س�ض الوادعي ف�ساًل عن اجلماعة يف كتابه )املخرج من الفتنة( بـ"ا�سم اأهل احلديث". وهو الذي 

اعتمدته يف عنوان الدرا�سة.و�سوف ياأتي ذكرهم يف ثناياها باأو�ساف متعددة كلها كانت تعرف بهم وهي "االإخوان"، 
و"اأهل احلديث، و"ال�سلفية املحت�سبة".

)11( احلزميي، لقاء مع الباحث يف الريا�ض 2006. ال تتوفر معلومات كافية عن ثالثة من املوؤ�س�سني للجماعة الواردة 

اأ�سماوؤهم يف االأعلى، ولكن االأحداث الالحقة بعد ان�سقاق اجلماعة يف اأوا�سط ال�سبعينات وعدم تعر�سهم لالإيقاف 
والتزام خط  البقية  اأنف�سهم عن  لوا متييز  باأنف�سهم عن جناح جهيمان، وف�سّ ناأوا  اأنهم ممن  وال�سجن، يدل على 
العلماء التقليديني. وقد جاءت االإ�سارة اإلى التميمي وال�ستيوي يف: مقبل الوادعي، املخرج من الفتنة، الطبعة االأولى، 

ال�سفحات 141-144 و �ض 109، الطبعة الثانية. 
ونا�سر احلزميي، ذكرياتي مع جهيمان، كتاب امل�سبار الثالث واالأربعني )االإخوان امل�سلمون وال�سلفيون يف اخلليج(. 

�ض255 و272. يوليو 2010.
)12( ولكن يبدو اأن جهيمان مل يكن را�سيًا بهذه الت�سمية، يقول مقبل الوادعي اإن "ال�سيخ االألباين زارنا ونحن باملدينة 

وكان يلح مع جمموعة اأن ن�سمي اأنف�سنا بال�سلفيني، واأنا وجهيمان اأبينا اأن ن�سمي اأنف�سنا بال�سلفيني ونحن �سلفيون منذ 
زمن... لكن جمرد الت�سمية بها حتجر، فاحلزبية �سيقت العطن و�سيقت النطاق"، املخرج من الفتنة، �ض 311.
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المسبار

نا�سر  ال�سوري  احلديث  عامل  وتعاليم  والتبليغ  الدعوة  جماعة  طريقة  من 
واال�سرت�ساد  عبدالوهاب،  بن  حممد  االإمام  عقيدة  ومن  االألباين،  الدين 
بتوجيهات ابن باز. وقد �ساهم ذلك يف انت�سار مراكز اجلماعة وت�ساعف 
اأعداد املنت�سبني اإليها، ولكنها ق�سرت معظم ن�ساطها على الِهَجر والقرى 
و�سف  اجلماعة  من  العظمى  الغالبية  واختارت  البادية،  تواجد  ومناطق 

اأنف�سهم باالإخوان)13(.

تأثير األلباني في الجامعة اإلسالمية   

ولد حممد نا�سر الدين االألباين يف األبانيا 1914، ثم انتقل مع والده 
اإلى دم�سق وهو ابن 8 اأعوام، تلقى التعليم على يد والده ودر�ض الفقه احلنفي، 
ثم ان�سغل بدرا�سة علم احلديث حتى اأ�سبح من كبار علماء احلديث. انتقل 
1960، بدعوة من  تاأ�سي�سها يف عام  االإ�سالمية منذ  للتدري�ض يف اجلامعة 
�سديقه نائب رئي�ض اجلامعة ابن باز، وبقي فيها حتى اأنهي عقده بعد اأربع    
والتحري�ض  الفتنة  باإثارة  زمالئه  قبل  من  اإليه  وجهت  تهم  ب�سبب  �سنوات 
 1999 اأ�ساتذتهم، ويف عام  الطالب على  واإثارة مترد  الفقهاء  انتقاد  على 
نال جائزة امللك في�سل خلدمة االإ�سالم، واألف ع�سرات الكتب والتحقيقات 
لكتب احلديث وال�سّنة، وهو من اأكرث ال�سخ�سيات ال�سّنية تاأثريًا يف القرن 

)13( كان اأفراد اجلماعة يف�سلون اأن ينادوا بع�سهم بـ )االإخوان(، وقد ذكر جهيمان يف ر�سالة "امليزان يف حياة 

اأنني من االإخوان اإين قد قابلت اأحد اإخوانكم يف  "فقال يل ملا علم  االإن�سان" لقاءه باأحد طالب الدرا�سات العليا 
�سقراء". ر�سائل قائد املقتحمني اإلى احلرم، حترير رفعت �سيد اأحمد. �ض 163.مكتبة مدبويل.ط الثالثة. 1989. 
ويف ق�سيدة ل�ساعر اجلماعة اليمني اأحمد املعلم با�سم )هذه دعوتنا( خاطب من اعتقلوا من اجلماعة بـ)يامع�سر 
االإخوان �سريوا واب�سروا..(. املرجع ال�سابق �ض179. وقد التقى الباحث بعدد ممن كانوا مع اجلماعة وكان الو�سف 
جهيمان  ذكر  احلديث(.وقد  فهم)اأهل  عن"منهجهم"،  يتحدثون  حينما  ولكنهم  "االإخوان"،  هو  لهم  املحبب 

ع، اأواالإخوان. يف)الفنت واأ�سراط ال�ساعة �ص 12(، اأن الت�سمية التي تطلق على اجلماعة تدور بني اثنتني: مطوَّ
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العقود  )اأهل احلديث( يف  العلمية  ال�سلفية  انبعاث  اأقطاب  ومن  الع�سرين 
االأربعة االأخرية، تويّف يف 2 اأكتوبر 1999.

تعاليم  واقتفت  االألباين،  الدين  نا�سر  باأفكار  اجلماعة  تاأّثرت 
االأب الروحي للجماعة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز)14(. عمل االألباين مدر�سًا 
للحديث يف اجلامعة االإ�سالمية منذ تاأ�سي�سها عام 1960 حتى اأنهي عقده 
اتفق مع حممد  واأنه  باأنه كان قريبًا من طلبته  االألباين  1964. ذكر  عام 
مع  املتورطني  من  وكان  احلرم  احتالل  يف  ابنه  )ُقتل  البنا  عبدالوهاب 
-كما  االألباين  والأن  طلبتهم،  مع  برحلة  اأ�سبوع  كل  يقوموا  باأن  اجلماعة( 
ي�سف نف�سه- قد جاءهم بـ »علم مل ي�سمعوا به من قبل« فقد ارتفع م�ستوى 
اأ�ساتذتهم يف اجلامعة  نقا�سات مع  الطلبة باحلديث وعلله، وخا�سوا  علم 
ت�سّببت باإحراجهم، فدفع احل�سد زمالءه املدر�سني اإلى رفع �سكاوى �سده 
تتهمه باإثارة الفتنة داخل اجلامعة والتطاول على االأئمة االأربعة مما ت�سّبب 

يف اإنهاء عقده رغم و�ساطة �سديقه ابن باز)15(.

المسبار

السلفيون أهل الحديث - دراسة في فكر المحتّلين للمسجد الحرام

العلم على  وتلقى  ال�سابعة ع�سرة  1912، فقد ب�سره وهو يف  ال�سعودية يف عام  باز و�سط  ولد عبدالعزيز بن   )14(

مفتي ال�سعودية ورئي�ض الق�ساة حممد بن اإبراهيم، و�سعد بن عتيق وعبداهلل بن عبداللطيف، تولى الق�ساء وهو يف 
الع�سرين من عمره، وتولى من�سب نائب رئي�ض اجلامعة االإ�سالمية منذ تاأ�سي�سها عام 1960، واأ�سبح رئي�سها منذ 
واآالف  الر�سائل  له ع�سرات  1965. طبع  املحت�سبة )اأهل احلديث( برعاية منه يف  ال�سلفية  1970.ولدت اجلماعة 

الفتاوى، ومن اأ�سهر فتاواه فتوى طويلة اأ�سدرها بكفرالرئي�ض جمال عبدالنا�سر يف 1964، بعنوان)ردة عن االإ�سالم 
العلمية  البحوث  الإدارات  العام  الرئي�ض  وعني  اأبورقيبة،  التون�سي  الرئي�ض  بحق  اأخرى  وفتوى  حرام(،  وا�سرتاكية 

واالإفتاء والدعوة واالإر�ساد منذ 1975، ومفتيًا لل�سعودية منذ 1992، تويف يف 14 مايو 1999.
وقوع  وبعد  الأع�سائها،  ومفتيًا  م�ست�سارًا  وكان  املحت�سبة،  ال�سلفية  مع اجلماعة  وطيدة  بعالقة  االألباين  )15(  متتع 

االحتالل مبا�سرة اأ�سيع اأنه �سمن امل�ساركني يف االقتحام، ووجهت اإليه اأ�سابع االتهام يف ق�سية املهدي، ولكنها مل 
تثبت. امتنع عن احلج �سنوات، حتى 1990. انظر حممد اإبراهيم ال�سيباين.حياة االألباين واآثاره وثناء العلماء عليه، 
االثار،  دار  الثالث،  �سوتية.اجلزء  ذاتية  �سرية  االألباين  اأي�سًا:  ال�سداوي،1987.  مكتبة   62-58 �ض  االأول،  اجلزء 
اأهل  ت�سجيل �سوتي، موقع  واحتالل احلرم،  ال�سيخ على حادثة جهيمان  اأي�سا: كالم  تاريخ.  بدون  االأردن،  عمان، 

http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=1&boid=48 :احلديث واالأثر
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االإ�سالمية  اجلامعة  اإن�ساء  من  االأولى  �سنوات  اخلم�ض  اأن  ويبدو 
قد �سهدت تنامي هذا التوجه داخل اجلامعة وخارجها، فقد ذكر حمود بن 
والداعية  بالريا�ض  عبدالعزيز  بن  متعب  االأمري  جامع  اإمام  العقيل  �سالح 
امل�سجد  اإنهاء احتالل  قبل  األقاها  1980، يف خطبة  واالإر�ساد  االإفتاء  بدار 
اأن »املدينة املنّورة جمعت مزيجًا   1979 2 دي�سمرب  احلرام بيوم واحد يف 
من الوافدين للدرا�سة يف اجلامعة، وكان اأكرث الطالب خمتلفني يف العقائد 
الفقهية  املذاهب  نبذ  اإلى  تدعو  جمموعة  ن�ساأت  اجلو  هذا  ويف  والفروع 
واالأخذ بالكتاب وال�سنة، وترك البحث يف كتب الفقه وما ا�ستنبطه الفقهاء، 
وقد حدثت منهم غرائب و�سذوذ اأوجدت الفرقة واالختالف وات�ساع ال�سق 
واأد  اإلى  الدين، و�سارع والة االأمر يف اململكة حينذاك  الفو�سى يف  وحدوث 
الفتنة وقتلها يف مهدها ففرقوا غري ال�سعوديني عن املدينة باإرجاعهم اإلى 

اأوطانهم، وقد نامت الفتنة طويال نتيجة هذا االإجراء احلكيم« )16(.

نشاط الجماعة 

على  االأولى  الع�سر  ال�سنوات  يف  اجلماعة  اأن�سطة  اقت�سرت 
واقت�سر  التقليد  وذم  ال�سحيح،  واحلديث  القراآن  واتباع  والوعظ  الدعوة 
تاأثري ظاهر يف عدد  لهم  وكان  والبوادي،  والقرى  الهجر  معظم عملها يف 
والبوادي  الهجر  على  اجلماعة  اقت�سار  اأن  ويبدو  ال�سعودية،  غرب  منها 
كان ب�سبب اأن املدن واحلوا�سر الكبرية كانت مكتفية بعلمائها. ولهذا كان 
القدرة  يكن ميتلك  ومل  بالعامية  يتحدث  كان  فقد  املدن،  يتفادى  جهيمان 

)16( حمود العقيل، خطبة يف جامع البديعة، تقرير �سليمان الع�سيمي، جريدة الريا�ض، 12 يناير 1980.

منصور النقيدان
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المسبار

على احلديث بالف�سحى)17(، وكان للجماعة اأي�سًا بيوت تاأوي من يرتادها 
يف مكة واملدينة والريا�ض وحائل و�ساجر، وكان مقرها يف مكة بيت »حو�ض 
املدينة كان  بن درمييح، ويف  وامل�سوؤول عنه هو عاي�ض  العزيزية  البقر« يف 
لها بيت يف احلرة ال�سرقية، ويف الريا�ض م�سجد �سكريينة وم�سجد الرويل 
كان  العتيبي  راأ�ض جهيمان  وم�سقط  الق�سيم  �ساجر جنوب  مبنفوحة، ويف 
اأمري اجلماعة ابن غازي، ويف بريدة مل يكن لهم بيت ولكنهم كانوا ي�سكنون 
القدمي  مبناها  يف  الدينية«  »املدر�سة  بـ  املعروفة  العلمية  االأهلية  املدر�سة 
�سمال م�سجد العيد القدمي، ويف حائل كان بيت اأبناء جاراهلل هو موئلهم، 
وكانت الغالبية من اجلماعة تعي�ض يف املدينة فهي مركز اجلماعة ومهاجر 

امل�ستجدين منهم)18(.

خميمها  تقيم  اجلماعة  كانت  عام  كل  من  احلج  مو�سم  ويف 
ال�سعودية  االإ�سالمية من  واأ�ساتذة اجلامعة  العلماء  اأعدادًا من  وت�ست�سيف 
اأفكارها  تعريفية عن  ن�سرات  اأية  ت�سدر  ولكن اجلماعة مل  ومن خارجها، 
طوال ع�سر �سنوات من تاأ�سي�سها حتى 1975، وهذا يعود اإلى اأن اجلماعة 
كانت تعترب نف�سها امتدادًا طبيعيًا ملدر�سة اأهل احلديث ومنهج ال�سلف، كما 
لفكرها،  كافية  اعتربت م�سادر  باز  ابن  ور�سائل  وفتاوى  االألباين  كتب  اأن 
ويبدو اأي�سا اأن غالبية »االإخوان« من اجلماعة كانوا ذوي �سابقة مع جماعة 
الدعوة والتبليغ، وهي جماعة تف�سل االنكما�ض وتزهد يف التاأليف، اإ�سافة 
اإلى توا�سع حت�سيلهم العلمي يف ال�سريعة وعلومها، ولكن مع ظهور االن�سقاق 

)17(  احلزميي، لقاء مع الباحث، الريا�ض.

)18( احلزميي، مكتبة امللك فهد.
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المسبار

ي�ساع  موقفها مما  لتو�سيح  ر�سائلها  ن�سرت اجلماعة  ال�سبعينات  منت�سف 
عنها من قبل خ�سومها وتبديد التهم التي وجهت اإليها، وحر�سًا من اأع�ساء 
والتدليل  اأفكارهم  ب�سرح  خمالفيهم  عن  اأنف�سهم  متييز  على  اجلماعة 

عليها)19(.

أبناء البادية والهجر

ازدادت اأعداد املنت�سبني اإلى اجلماعة يف �سنوات قليلة، وغلب على 
اأع�سائها اأبناء القبائل من بادية ال�سعودية، وبع�ض من احلا�سرة، وكثري من 
الطالب الذين يدر�سون يف اجلامعة االإ�سالمية من الكويت وم�سر والعراق 
واليمن والباك�ستان، ويف لقاء اأجرته جريدة ال�سفري اللبنانية)20( اأ�سار ويل 
خليطًا  كانت  اجلماعة  اأن  اإلى  عبدالعزيز  بن  فهد  االأمري  ال�سعودي  العهد 
املدينة كانوا  اأن اجلماعة يف  الوادعي  البدو واحل�سر. وقد ذكر مقبل  من 
بدوًا اجتهوا اإلى علم احلديث وتعظيم الكتاب وال�سنة، »كانوا بدوًا وبع�سهم 
قد  منهم  ال�سائق  جتد  ولكنك  بلوك«)21(،  معمل  يف  يعمل  وبع�سهم  �سائق 
فيقيم  الواحد منهم  ياأتي  �سيارته،  ال�ساحلني« على طبلون  »ريا�ض  و�سع  
بيننا اأياما ثم يعود اإلى اأهله وهو طالب علم، ولكنهم كانوا بدوًا »ال يح�سنون 

املوؤلف  ا�سم  التاريخ وخال معظمها من  مغفلة من  ن�سرت  التي  ر�سائل اجلماعة  الريا�ض.يف  لقاء  احلزميي،   )19(

ا�ست�سهاد بكتب االألباين وتف�سري حممد االأمني ال�سنقيطي، وهو عامل موريتاين هاجر اإلى ال�سعودية يف اخلم�سينات 
امليالدية، وكذلك موؤلفات حمود بن عبداهلل التويجري وهو عامل �سعودي كان كتابه )اإحتاف اجلماعة مبا جاء يف 
الفنت واملالحم واأ�سراط ال�ساعة( من امل�سادر التي اعتمدتها اجلماعة يف تعزيز ظهور املهدي حممد بن عبداهلل 

كما �سياأتي.
)20( جريدة ال�سفري اللبنانية، العا�سر من يناير 1980.

)21(  الطابوق.
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احلديث باللغة العربية«، وذكر الوادعي اأن املحققني من رجال االأمن ال�سعوي 
�ساألوه قبل ترحيله اإلى اليمن عن �سبب انت�سار دعوة اجلماعة وكرثة اأتباعها، 

فاأجابهم باأنه هو ي�سعر باحلرية اإزاء ذلك وال ميلك جوابًا)22(.

 تسرب الفكر التكفيري

وعيها  من  زادت  جديدة  بعنا�سر  اجلماعة  تطّعمت   1977 منذ 
باالقرتاب  ي�سمح  يكن  مل  حمّرمات  على  جديدة  نافذة  وفتحت  احلركي 
واإثارة  البالد،  ثروات  بتبذير  ال�سعودية  املالكة  االأ�سرة  اتهام  مثل  منها، 
النقا�ض حول مدى اأحقيتهم بحكم البالد من منظور ديني، وانتقاد علماء 
تناق�ست  وقد  ال�سعودية،  احلكومة  وتكفري  ي�سفونهم-  -كما  احلكومة 
ت�سريحات امل�سوؤولني ال�سعوديني مع �سهادات مقّربني من اجلماعة واأع�ساء 
�سابقني منهم حول حقيقة تاأثر اجلماعة بالتكفري والهجرة، فقد اأكد وزير 
وجود  عدم  اأكدت  التحقيقات  اأن  عبدالعزيز  بن  نايف  االأمري  الداخلية 
اأ�سخا�ض يحملون فكر جماعة التكفري من الكويتيني وامل�سريني املتورطني 
مع اجلماعة)23(، بينما اأكدت �سهادات كل من مقبل الوادعي)24(، ونا�سر 
احلزميي خالف ذلك، وذكر حمود العقيل يف خطبته التي �سبقت االإ�سارة 
اإليها اأنه »بعد وفاة امللك في�سل اأخذت الفتنة تنمو �سيئًا ف�سيئًا، حتى اّت�سعت 
يف عام 1396هـ/1975م، وزادت ب�سكل ملحوظ يف عام 1397هـ/1977م، 

)22( الوادعي، �سرية ذاتية ج 2،  ت�سجيل �سوتي- مكتبة اأهل احلديث بدماج، بدون تاريخ. وقد اأ�سار اإلى ذلك اأي�سًا 

يف كتابه املخرج من الفتنة.
�ض88، 1980. الندوة،  جريدة  اإ�سدار  الفتنة"،  )23( "ومتوت 

)24( مقبل الوادعي، املخرج من الفتنة �ض 142، الطبعة االأولى.
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ويف عام 1398هـ/1978م دخلت عنا�سر اأجنبية يف العقيدة، وبعيدة عن 
عقيدة اأهل ال�سّنة واجلماعة، تنتمي اإلى جماعة التكفري والهجرة مب�سر، 
لها من  املراقبون  اململكة، وكان  1399هـ/1977م يف  ن�سطت يف عام  وقد 
الهداية«)25(  للنا�ض  يحملون  ال  واأقطابها  قادتها  اأن  يعرفون  العلم  طالب 
اإلى اأن تاأثري جماعة التكفري كان موؤقتًا ثم تال�سى  ولكن احلزميي يذهب 
االألباين يف  اأن  الوادعي  ب�سنتني تقريبًا)26(. وقد ذكر  قبل احتالل احلرم 
زياراته اإلى املدينة كان يق�سي وقتًا يف نقا�ض مع من يتاأثرون بفكر التكفري 
حتى يرتاجعوا عنه)27(، وقد اأو�سح جهيمان معاناته من التهم التي وجهت 

اإليهم بالتكفري)28(.

الصدام مع الفقهاء وبدايات االنشقاق

اإن�ساء اجلامعة  قبل  االأربعة  املذاهب  واأتباع  الفقهاء  انتقاد   ظهر 
بن  حممد  ال�سعودية  مفتي  اأر�سلها  برقية  هذا  ويوؤكد  ب�سنوات،  االإ�سالمية 
اإبراهيم يف عام 1377هـ/1956م اإلى رئي�ض ق�ساة مكة عبداهلل بن ح�سن 

)25( حمود العقيل، م�سدر �سابق.

)26(  احلزميي، مكتبة امللك فهد.

اأهل احلديث على قناعة  1988 كان بع�ض  اأنه حتى عام  الوادعي، �سرية ذاتية، ج2. يذكر حممد احل�سني    )27(

باأنه يف فرتة ت�سكل فكرة املهدي، كان بع�ض االإخوان امل�سريني ياأتون اإلى بيت احلرة ال�سرقية يف املدينة، ويذكرون 
وزارة  باأن  �سك  االإخوان  هوؤالء  لدى  فكان  املهدي،  اأنه  على  املنام  بن عبداهلل( يف  الرجل )حممد  هذا  راأوا  اأنهم 
الداخلية ال�سعودية كانت على علم بتوقيت دخولهم احلرم، وهناك من كان يرى اأن هوؤالء امل�سريني كانوا مد�سو�سني 
وخمربين، وفئة ثالثة كانت تذهب اإلى اأن هوؤالء كانوا يكّفرون احلكام من اجلماعات اجلهادية امل�سرية ومل يكونوا 

يوؤمنوا باملهدي، بيد اأنهم يوؤيدون اخلروج على احلكومات. حممد احل�سني، م�سدر �سابق.
جهيمان العتيبي، خمت�سر االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، �ض 126. ر�سائل قائد املقتحمني اإلى احلرم،   )28(

رفعت �سيد اأحمد. 
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عن وعاظ هنود )يف احلجاز كما يبدو( يقومون بالتهّجم على اأئمة املذاهب 
ابن  برقية  من  وا�سحًا  ولي�ض  اأقوالهم)29(.  من  واحلط  واأتباعهم  االأربعة 
اإبراهيم ما اإذا كان هوؤالء الوّعاظ من جماعة الدعوة والتبليغ اأو من مدر�سة 
اأن من �ساركوا  اإلى  الهند، وت�سري بع�ض امل�سادر  اأهل احلديث من �سلفيي 
يف احتالل احلرم، كانوا مّمن قراأ يف كتب ال�سريعة، وحفظ غري قليل من 
الكتاب وال�سّنة)30(. ويف ر�سالة من مفتي ال�سعودية حممد بن اإبراهيم اإلى 
اأمري الريا�ض اإ�سارة اإلى �سكوى اأمري »دخنة« من وعاظ ومر�سدين اأجانب 
يقومون بجوالت يف اأنحاء اململكة)31(، يف الفرتة نف�سها التي تاأ�ّس�ست فيها 
الريا�ض  يف  �سكريينة  م�سجد  اأن  ذلك  يوؤكد  املحت�سبة،  ال�سلفية  اجلماعة 
التبليغ  جماعة  مقر  كان  باأنه  معروفًا  كان  اجلماعة  اأتباع  ياأوي  كان  الذي 
والدعوة)32(، وقد بداأت جماعة التبليغ ن�ساطها يف ال�سعودية واخلليج مبكرًا 
منذ 1947، فقد قام موؤ�س�سها حممد اإليا�ض باإعالنها عقب زيارته ملكة، وال 

ي�ستبعد اأن تكون نواتها بداأت هناك)33(.

انتقل ابن باز اإلى العا�سمة الريا�ض رئي�سًا الإدارات البحوث العلمية 
واالإفتاء عام 1975، واأناب عنه اأبا بكر جابر اجلزائري، االأ�ستاذ باجلامعة 

الثالث ع�سر �ض162-161  اإبراهيم.جمع حممد بن عبدالرحمن بن قا�سم. اجلزء  ال�سيخ حممد بن  فتاوى   )29(

بتاريخ 28-3-1377هجري/ 23 اأكتوبر 1957. الطبعة االأولى. مطابع احلكومة مبكة املكرمة. 1979. اأي�سا: فتوى 
البن اإبراهيم عن طرد مدر�ض ميني يفتي مبذهب اأهل الظاهر. اجلزء الثاين �ض23، بتاريخ 1 رم�سان 1389هـ/
�سبتمرب 1969م. وكان بديع الدين الرا�سدي -كما �سياأتي-  يعقد لطالبه من اأهل احلديث درو�سًا يف كتاب املحلى.

الباحث،  مع  لقاء  احلزميي،  نا�سر  اأي�سا:  �ض20.   44 عدد،  االإ�سالمية،  اجلامعة  جملة  املجذوب،  حممد   )30(

الريا�ض. 
)31( فتاوى ابن اإبراهيم، ج 13، �ض 159، بتاريخ 20 جمادى االآخر 5/1386 اأكتوبر 1966.

)32( نا�سر احلزميي، ذكرياتي مع جهيمان العتيبي، كتاب امل�سبار )االإخوان امل�سلمون وال�سلفيون يف اخلليج(، �ض 

250، يوليو 2010.
)33( فالح املدير�ض، احلركات االإ�سالمية يف الكويت، ال�سلفية والتبليغ، جريدة القب�ض، 27 نوفمرب 2006.
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اأعداد اأع�سائها  االإ�سالمية لي�سبح مر�سدًا للجماعة)34(، ولكن مع ازدياد 
وغلبة العنا�سر ال�سابة وتنامي متّدد اأهل احلديث يف اجلامعة االإ�سالمية، 
بداأ اخلالف بني اأع�ساء اجلماعة وق�ساة املدينة واأ�ساتذة اجلامعة يت�ساعد 
ب�سبب النقد ال�سديد الذي كان يوجهه الطالب للفقهاء وو�سفهم بالتع�سب 

واجلهل ب�سحيح ال�سنة وعلم احلديث.

كان االألباين يلتقي باجلماعة يف موا�سم احلج كل عام وينزل �سيفًا 
يف املخيم التابع لها، في�ست�سار يف �سوؤونها وي�ستفتى فيما اأ�سكل من م�سائل 
علمية وفكرية، وكانت كتبه مرجعًا للجماعة، كما كان يحل �سيفًا يف احلج 
»راأيت  وقال:  وبطالبه،  االأ�ساتذة  بزمالئه من  ويجتمع  يف خميم اجلماعة 
جهيمان اأكرث من مرة وكان ي�ساألني وي�ستفتيني«)35(. ومع ازدياد اخلالفات 
داخل اجلامعة وال�سدام مع علماء املدينة واأ�ساتذة اجلامعة مل يتمكن ابن 
باز من تهدئة ال�سقاق رغم اجتماعات راأب ال�سدع، وقد ذكر مقبل الوادعي 

اأن جهيمان اتهم اأحد كبار اجلماعة باأنه كان خمربًا الأجهزة االأمن)36(.

صعود نجم جهيمان العتيبي

ولد جهيمان بن حممد بن �سيف العتيبي عام 1938 تقريبًا يف �ساجر 
جنوب الق�سيم، وهي اإحدى هجر االإخوان البدو البالغ عددها ثالث وخم�سون. 

)34( اأبو بكر جابر اجلزائري، ولد يف ب�سكرة يف اجلزائر 1921، هاجر اإلى ال�سعودية، وقام بتدري�ض التف�سري يف 

اجلامعة االإ�سالمية وامل�سجد النبوي باملدينة املنّورة.
)35( االألباين، �سرية ذاتية م�سجلة ج3. اأي�سا: احلزميي، ذكرياتي مع جهيمان العتيبي. واحلزميي، مكتبة امللك فهد.

)36( املخرج من الفتنة �ض 141 - 144.ط1. 1984، وقد �سرد اأ�سماء اأربعة من علماء املدينة الذين ا�سطدمت بهم 

اجلماعة، وو�سفهم باأنهم "علماء �سوء"، وهم ابن زاحم، وعبدالعزيز بن �سالح، وعبدالقادر �سيبة احلمد.
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يف  املحاربني  االإخوان  من  والده  وكان   ،1913 عام  الهجرة  تاأ�س�ست  وقد 
جي�ض امللك عبدالعزيز، وكان �سديقًا ل�سلطان بن بجاد بن حميد، ويقال 
اإن �سلطان اأو�ساه بالفرار عقب معركة ال�سبلة 1929 وعدم ت�سليم نف�سه، 
وتويف يف حادث �سيارة عام 1966. وكان �سيف العتيبي، جد جهيمان الأبيه، 
انتقامًا  اأخرى  قبيلة  قتلته  غازيًا  فار�سًا  وكان  ال�سان(  )�سيف  بـ  م�سهورًا 
لقتله اأ�سخا�سًا من اأبنائها يف اإحدى غزوات البادية)37(. مل يكمل جهيمان 
تعليمه املدر�سي بعد الرابعة ابتدائي، ويف منت�سف اخلم�سينات التحق بفوج 
اأن  اإلى  االأمنية  امل�سادر  وت�سري بع�ض  الوطني)38(،  ربيعان يف احلر�ض  بن 
نيته  الرميلة، حيث كان يف  و�سكن   1959 الكويت عام  اإلى  �سافر  جهيمان 
االلتحاق باجلي�ض الكويتي اإثر تهديدات حكومة عبدالكرمي قا�سم باحتالل 

الكويت ولكنه عاد اإلى ال�سعودية والتحق باحلر�ض الوطني.

اأوائل  �سبابه  بداية  يف  والتبليغ  الدعوة  بجماعة  جهيمان  تاأّثر 
ال�ستينات اعتنق جهيمان  اأفرادها فرتة، ويف منت�سف  ال�ستينات، و�سحب 
التي  االألباين وموؤلفاته وتعاليمه  الدين  اأهل احلديث متاأّثرًا بنا�سر  �سلفية 
زرعها بني طالبه يف اجلامعة االإ�سالمية، ومريديه الذين كانوا يلتقون به 
يف كل عام. كما تتلمذ على ابن باز، وح�سر درو�سًا يف دار احلديث التابعة 
للجامعة االإ�سالمية)39(، و�سارك يف تاأ�سي�ض اجلماعة ال�سلفية املحت�سبة عام 

)37( احلزميي، مكتبة امللك فهد. اأي�سا: م�ساري الذايدي، ربع قرن على حركة جهيمان ماذا بقي وماذا فني، ال�سرق 

االأو�سط، 24 - 25 فرباير 2004.
)38( جهيمان، الفنت واأ�سراط ال�ساعة، الر�سائل ال�سبع، �ص 12، بدون تاريخ وال نا�سر.

)39( ذكر جهيمان يف اإحدى ر�سائله اأنه كان يح�سر درو�سًا يف معهد احلديث التابع للجامعة االإ�سالمية، وح�سور 

الدرو�ض يف املعهد كان مفتوحًا لكل من يرغب احل�سور وال يجب االنتظام يف �سفوفها، وهذا هو الذي اأوهم بع�ض من 
كتبوا عن احلركة اأن جهيمان تخرج من اجلامعة االإ�سالمية.
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)40( نا�سر احلزميي.مكتبة امللك فهد. 

1965، ون�سط يف اجلماعة م�سوؤواًل عن الرحالت واجلوالت يف القرى والهجر 
والبوادي، واأ�سرف على بيت احلرة ال�سرقية، و�سارك يف جوالت دعوية يف 
بن  مقبل  �سديقه  على  ودر�ض  للعامة،  مب�سطة  �سهلة  بلغة  والبوادي  القرى 
هادي الوادعي وابن باز وبديع الدين الرا�سدي ال�سندي وح�سر درو�ض االأمني 
ال�سنقيطي، والتقى باالألباين كثريًا يف موا�سم احلج. بقي م�ستوى جهيمان 
�سائقًا يف احلر�ض  ال�سبعينات  بداية  كان حتى  متوا�سعًا، حيث  االجتماعي 

الوطني، ومالكًا لقطيع من اجلمال واملا�سية كان قد قد ورثها من اأبيه)40(.

اأ�سبح من املوؤثرين داخل اجلماعة منت�سف ال�سبعينات، وت�سبب 
موقف غالبية اأتباع اجلماعة من بع�ض امل�سائل الفقهية التي تتعلق باأحكام 
ال�سالة، واملحاريب يف امل�ساجد، واأذان الفجر، واملوقف من اأئمة املذاهب 
االأربعة وعلمائها وكتب املذهب احلنبلي، وقد ت�سبب اختالف وجهات النظر 
يف هذه امل�سائل بخالفات بني �سباب اجلماعة و�سيوخها القدماء من جهة، 
املدينة  اأ�ساتذة اجلامعة وعلماء  وفقهاء من  النبوي  امل�سجد  وبني مدّر�سي 
من جهة اأخرى، وقد وجد جهيمان يف ال�سباب غايته واأن�ساره الذين يبحث 

عنهم.

وا�ستطاع جهيمان اال�ستئثار بتاأييدهم والوقوف معهم، على رغم 
اأنه كان فيهم من يفوقه حت�سياًل علميًا ومعرفة بال�سريعة، وقام بنقلهم اإلى 
مرحلة اأخرى كان عنوانها رف�ض املوؤ�س�سة الدينية ورف�ض علمائها والعداء 
مقدرته  توا�سع  ومع  للبالد،  حكمها  ب�سرعية  والت�سكيك  احلاكمة  لالأ�سرة 
على التاأليف و�سعف معرفته باللغة العربية الف�سحى حتدثًا وكتابة، اإال اأنه 
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جنح يف تاأليف عدد من الر�سائل، وكان ين�سرها يف البداية مغفلة من ا�سمه 
اأمالها و�ساعده يف �سياغتها وتوثيق م�سادرها �ساعر اجلماعة اأحمد ح�سن 
املعلم وحممد بن عبداهلل القحطاين، الذي دعي باملهدي الحقًا كما �سياأتي. 
وقد خ�سع مقبل الوادعي اثناء توقيفه يف املباحث العامة للتحقيق وامل�ساءلة 
تاأليف  يف  الوادعي  دور  حول  تدور  ال�سكوك  وكانت  جهيمان،  ر�سائل  ب�ساأن 
تلك الر�سائل التي تن�سب اإلى جهيمان، ولكنه اأنكر ذلك)41(. �ساءت عالقة 
جهيمان باالأب الروحي للجماعة عبدالعزيز بن باز منذ 1977، وقد تطرق 

لذلك يف اأكرث من مو�سع من ر�سائله. 

ظهور  ومع  االأبناء،  من  عددًا  واأجنب  مرات  ثالث  جهيمان  تزّوج 
جهيمان  الذ  بع�سهم.  باعتقال  احلكومة  قامت  اجلماعة  تطرف  اأمارات 
بالفرار، وبقي قرابة �سنتني طريدًا حتى ظهر يف امل�سجد احلرام، ومتّكن من 
دخول الكويت يف عام 1979 تهريبًا عرب احلدود)42(، وقام مبتابعة طباعة 

)41( �سرية ذاتية �سوتية، ج2.

اجلماعة  اأع�ساء  من  كثري  متّكن  وقد  الفرتة،  تلك  يف  ن�سطًا  ال�سعودية  الكويتية  احلدود  عرب  الت�سلل  كان   )42(

واأن�سارهم يف الكويت من ال�سلفيني ل�سنوات من التخّفي عن اأنظار اجلوازات وحر�ض احلدود، وقد ت�سّلل القحطاين 
حممد بن عبداهلل )املهدي( اإلى الكويت، وكذلك اأحمد املعلم الذي كان ي�سرف على طباعة الر�سائل يف مطابع جملة 
الطليعة، ثم ت�سهيل عملية اإدخالها اإلى ال�سعودية عرب اأع�ساء اجلماعة الكويتيني، وكان اأبرزهم جابر اجلالهمة، 
امل�سجد  احتالل  حتى  موقوفا  وبقي   ،1979 1399/اأغ�سط�ض  رم�سان  يف  عليه  قب�ض  الذي  الدربا�ض  وعبداللطيف 
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ال�سابق بجامعة الكويت  اأجراه الباحث مع  1986. ويف حديث  احلرام، فبقي �سجينا حتى 
يف اأوائل �سهر يناير 2006 يف ال�ساملية بالكويت، ذكر النفي�سي اأنه كان يف �سهر رم�سان من العام 1399هـ/1979م 
يف �سوق عارم الأداء العمرة، ولكنه مل يكن ميلك جوازًا ميّكنه من دخول االأرا�سي ال�سعودية بعد اأن قامت احلكومة 
الكويتية ب�سحب جوازه عقب تاأليفه لكتاب )الكويت والراأي االآخر(، ولكنه وجد من يعر�ض عليه امل�ساعدة بتهريبه 
ال�سعودي يف  اأمن احلدود  �سيارات  بهم  اأحاطت  اجتيازهم احلدود  دقائق من  وبعد  ال�سعودية،  اإلى داخل احلدود 
املنطقة  يف  ال�سجن  اأودعوا  �سخ�سًا،  ع�سرين  �سمن  الفهد،  عبداللطيف  با�سم  متنكرًا  عليه  فقب�ض  "الرقعي"، 
ال�سرقية الأكرث من �سهر حيث اأطلق �سراحهم جميعًا بعد تدخل ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سباح ويل العهد الكويتي، 
ما عدا �سخ�سًا واحدًا هو �ساحب "الوانيت الدات�سون" عبداللطيف الدربا�ض للتحقيق معه ب�ساأن الن�سرات. عبداهلل 

النفي�سي، لقاء مع الباحث، الكويت، يناير 2006.
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طبعت  التي  والطاعة(  والبيعة  )االإمارة  هي  اأهمية  واأكرثها  ر�سائله  اآخر 
كغريها من ر�سائل اجلماعة يف مطبعة الطليعة التجارية يف الكويت.

حب  اأك�سبه  ولطف  وبكرم  قيادية  ب�سخ�سية  يتمتع  جهيمان  كان 
االأمري فهد  ال�سعودي  العهد  ولكن ويل  وامل�ستجدين من اجلماعة،  ال�سباب 
بن عبدالعزيز و�سفه باأنه »رجل �ساذج وعادي اإلى درجة متناهية ال ي�ستطيع 
ح�سن التعبري، ال من الناحية اللغوية وال من ناحية التفكري حتى -اإنه ال- 
ي�ستطيع اأن يكتب كتبًا وي�سجلها، واأنه اليفهم �سيئًا منك اإذا حتدثت معه«)43(.

حمرم  من  االأول  يف  امل�سلحني  من   250 قيادة  جهيمان  ا�ستطاع 
1400هـ/ 20 نوفمرب 1979م واحتل بهم امل�سجد احلرام، واأعلن عن ظهور 
املهدي وطالب النا�ض مببايعته واأعطى توجيهاته للم�سّلحني باإغالق اأبواب 

امل�سجد وبقتل كل من يعرت�سهم)44(.  

وريث اإلخوان                
                                   

كان جهيمان حتى بداية ال�سبعينات موظفًا يف احلر�ض الوطني يف 
فوج ابن ربيعان، واالأفواج عبارة عن فرق ع�سكرية ي�سغلها اأبناء القبائل من 
قدامى املحاربني يف جي�ض )االإخوان( ويتوارثها اأبناوؤهم، واالإخوان )اإخوان 

)43( جريدة ال�سفري اللبنانية 10 يناير 1980.

)44( خطبة بيعة املهدي يف امل�سجد احلرام، التليفزيون ال�سعودي، 22 نوفمرب 1978. وهي مفرغة يف كتاب "ومتوت 

الفتنة"، جريدة الندوة، 1980.
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بادية  نواتها يف  ولدت  دينية وهابية متق�سفة  اإحياء  اأطاع اهلل( حركة  من 
واخلم�سني  الثالث  احلوا�سر  يف  وترعرعت  الع�سرين،  القرن  اأوائل  جند 
التي عرفت با�سم )الهجر(، تيّمنًا بهجرة الر�سول م�ستلهمة معنى الهجرة 
من بلد الكفر اإلى بلد االإ�سالم. اعتربت مرحلة البدو فرتة جاهلية منبوذة، 
من  وت�سجيعًا  دعمًا  والهجر  القرى  اإلى  البدو  من  االنتقال  حركة  ولقيت 
قبل علماء الدين الوهابيني، وقرر ال�سلطان عبدالعزيز بن �سعود اأن يوجه 
العنا�سر  على  قوته  وتثبيت  لتقوية  كوا�سطة  االإخوان  حركة  اإلى  اهتمامه 
املمزقة الكثرية التي كان عليه اأن ي�سارعها يف جند وكل اأقاليمه اجلديدة 
املخيفة يف  ال�ساربة  القوة  مقاتلو احلركة  ومّثل   1913 عام  ومنذ  عمومًا، 

جي�ض امللك عبدالعزيز.

 اأثرت تلك احلركة املت�سددة يف بدو و�سط اجلزيرة العربية خالفًا 
اأن  عبدالعزيز  الحظ  اعتدااًل.  اأكرث  وهابيني  يبدون  كانوا  الذين  للح�سر، 
و�سعهم حتت  وراأى �سرورة  االأمور يف جند،  ت�سيطر على  احلركة �سارت 
خارج  وازع،  وال  رادع  بال  اندفاعهم  من  خطر  هناك  كان  �سحيح،  �سبط 
نطاق حكمه يف ال�سمال ال�سرقي حيث العراق والكويت. ا�ستمرت اخلالفات 
تتفاقم ومتّرد عليه اأكرب زعمائها في�سل الدوي�ض و�سلطان بن بجاد العتيبي 

و�سيدان بن حثلني.

جاءت مرحلة ال�سدام يف معركة ال�سبلة ال�سهرية عام 1929 التي 
بالفرار،  الثالثة  الزعماء  فالذ  �ساحقًا،  ن�سرًا  عبدالعزيز  فيها  انت�سر 
وبعد مداوالت ومرا�سالت اأذعن �سلطان بن بجاد وجاء مع خم�سني رجاًل 
من اأتباعه اإلى امللك عبدالعزيز حيث اأُودع هو والقادة االآخرون يف �سجن 
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االأح�ساء  حاكم  جلوي  بن  عبداهلل  الإ�سراف  يخ�سع  كان  الذي  االأح�ساء 
القوي. بقي �سلطان بن بجاد يف �سجنه حتى لقي حتفه عام 1933.

اأن  موؤداه  ا�ستنتاج  اإلى  عبدالعزيز  امللك  تو�سل  اخلم�سينات  يف 
ع�سبية االإخوان البدو مل تعد ت�سكل خطرًا على النظام، الأنها موجهة �سد 
اأخذت احلكومة تويل اهتمامًا  واإغراءات احل�سارة الع�سرية، لذا  »البدع« 

كبريًا للمجندين من البدو)45(.

فرحان  بن  في�سل  بن  االأمريعبداهلل  رئا�سة  فرتة  اأدرك جهيمان 
للحر�ض الوطني )منت�سف اخلم�سينات( وقد اأكد جهيمان اأنه مل يكن اأحد 
اإن�ساء اجلماعة  العاملني باحلر�ض-وقتها- يحلق حليته)46(، وقد جاء  من 
احلا�سن  هي  فكانت  االإخوان،  الأبناء  روحية  �سحنة   1965 عام  ال�سلفية 
كانوا  الذين  الوطني  احلر�ض  جمندي  من  األفًا  ع�سرين  لزهاء  الروحي 
يتمتعون بح�ض ديني وهابي، وبوالء لالأ�سرة املالكة يف وقت عا�ست فيه البالد 

بع�ض حركات التمرد داخل اجلي�ض من ذوي التعليم العايل.

بعد اإخماد متّرد االإخوان يف ال�سبلة بقوا عاماًل �سيا�سيًا دينيًا مهما 
يف البالد، وبرغم عدم فتور ت�سددهم، اإال اأنهم اأ�سبحوا ال ي�سكلون تهديدًا 
ع�سكريًا لنظام احلكم ف�سقوا طريقهم تدريجيًا نحو ك�سب ثقة احلكومة، 
واأ�سبحوا ي�سكلون العمود الفقري للحر�ض الوطني والوحدات غري النظامية 

)45(  األيك�سي فا�سيلييف، تاريخ العربية ال�سعودية، �ض 456.

)46( جهيمان،الفنت واأ�سراط ال�ساعة، �ص 12، الر�سائل.
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املواطنني  اأ�سجع  باعتبارهم  اإليهم  تنظر  احلكومة  كانت  وقد  اجلي�ض،  يف 
الذين يلتزمون باالإ�سالم التزامًا �سديدًا ف�ساًل عن التزامهم بنظام احلكم 

امللكي الديني بو�سفه النظام املنا�سب)47(.

ذكرى اأولئك الفر�سان االأوائل �سوف تكون عاماًل رئي�سًا يف ت�سكيل 
روؤية جهيمان العتيبي وقد كان والده حممد واحدًا منهم. بداأت كوامن تلك 
امل�ساعر اجليا�سة واحلنني اجلريح اإلى جمد االآباء من االإخوان بالظهور لدى 

جهيمان وغريه من االإخوان اجلدد منذ منت�سف ال�سبعينات)48(.

وبني  عبدالعزيز  امللك  بني  عقده  انفرط  الذي  احللف  ماآل  وكان 
وظهرت  جهيمان  تفكري  �ست�سغل  التي  الهامة  الق�سايا  اإحدى  االإخوان 
والبيعة  والإمارة  ال�ساعة،  واأ�سراط  الفنت  ومنها  ر�سائله،  يف  وا�سح  ب�سكل 
يف   1977 عام  الوطني  احلر�ض  حال  جهيمان  و�سف  وقد  والطاعة)49(، 
اأربعة«)50(.  اأو  اإال ثالثة  ر�سائله :»فاأنت لن جتد يف فوج كامل من االإخوان 
وما ذكره يعرّب عن حتّول كبري مقارنة باحلال قبل ع�سرين عامًا حيث كان 

االإخوان هم الغالبية ال�ساحقة.

)47( األيك�سي فا�سيلييف، تاريخ العربية ال�سعودية، �ض 456.

)48( م�ساري الذايدي.م�سدر �سابق.

)49( احلزميي، مكتبة امللك فهد. اأي�سا: احلزميي، ذكرياتي مع جهيمان العتيبي، م�سدر �سابق.

)50( جهيمان، الفنت واأ�سراط ال�ساعة، م�سدر �سابق.
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مقبل الوادعي

ولد مقبل الوادعي يف اليمن، و�سافر اإلى مكة وهو دون الع�سرين 
فدر�ض يف معهد احلرم املرحلتني املتو�سطة والثانوية، ثم انتقل للدرا�سة يف 
اجلامعة االإ�سالمية، حيث ح�سل على املاج�ستري يف علوم ال�سنة، وبكالوريو�ض 
درو�سه اخلا�سة  وكان يح�سر  االألباين،  العلم على  تلقى  الدين،  اأ�سول  يف 
يف  م�سلم  �سحيح  يف  باز  ابن  درو�ض  وح�سر  الطالب،  لكبار  يعقدها  التي 
امل�سجد النبوي وتخ�س�ض يف علم احلديث، وقد كان مفتي اجلماعة: »كنت 
مفتي اجلماعة ومدر�سهم«)51(، وكان �سديقًا جلهيمان حتى حدثت الفرقة 
ال�سعودي  االأمن  اإليه  وّجه  جهيمان.  ر�سائل  يف  راآه  »انحراف«  بعد  بينهما 
تهمة التحري�ض وتاأليف ر�سائل جهيمان -كما �سبق- ف�سجن ل�سهور ثم اأبعد 
عن ال�سعودية قبل اأحداث احلرم بعام كامل، وتويف عام 2001 بعد اإ�سابته 

بتلّيف الكبد.

حتّدث الوادعي عن عالقته بجهيمان يف �سريته الذاتية ال�سوتية، 
على  جهيمان  اأثنى  وقد  بينهما،  وقعت  التي  والقطيعة  اخلالف  وذكر 
اأ�سحب اجلماعة  »كنت  املرحلة:  تلك  الوادعي عن  ويتحدث  الوادعي)52(، 
�ض بع�سهم وكانوا يعتربونني مفتيهم، ونخرج يف الرحالت، وكان فيهم  واأدرِّ
نا�ض م�ستفيدون«، والوادعي هو اأحد ثالث �سخ�سيات موؤّثرة قامت احلكومة 
باإبعادهم وهم االألباين عام 1964، الذي بقي على �سلة باجلماعة يف زياراته 

)51( مقبل الوادعي، �سرية ذاتية �سوتية، م�سدر �سابق.

)52( جهيمان، امليزان يف حياة االإن�سان �ض 163، ر�سائل قائد املقتحمني، رفعت �سيد اأحمد.
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للعمرة واحلج، وبديع الدين الرا�سدي ال�سندي يف عام 1979 -كما �سياأتي-، 
ومقبل الوادعي 1978.

اأنه  الوادعي يف مدينة جدة حما�سرة ذكر فيها  األقى   2001 ويف 
�سئل مرارًا عن انتقاده لل�سعودية يف كتبه، فذكر اأنه اأمر من يقوم على طباعة 
كتبه باأن يحذف منها موا�سع الهجوم على ال�سعودية، مو�سحًا اأن كالمه كان 
ب�سبب اإبعاده من ال�سعودية، واأنه كان يف املدينة حني �سجن اأواخر ال�سبعينات، 
وبعد �سجنه يف املدينة والريا�ض خرج وهو ال يقول بتكفري احلكومة ال�سعودية، 

بل هو يف خ�سام دائم مع من يكّفرونها، واأنه عفا عنهم كما عفوا عنه)53(.

بديع الدين السندي

بديع الدين الرا�سدي ال�سندي من اأهل احلديث من �سلفيي ال�سند 
يف باك�ستان، ولد عام 1926، وهاجر اإلى ال�سعودية عام 1975، واأقام يف مكة 
اأربعة اأعوام، قام بالتدري�ض يف معهد احلرم ل�سنتني بتزكية من رئي�ض �سوؤون 
�ض املَُحلَّى البن حزم االأندل�سي.  احلرمني عبداهلل بن حممد بن حميد، ودرَّ
فعقد  للفقهاء،  الناقدة  اآرائه  ب�سبب  احلرام  امل�سجد  التدري�ض يف  من  ُمنع 

اأن  يوؤكد  78 ما  �ض  الفتنة  من  املخرج  ويف   ."44" ال�سعودية  الوادعي، م�ساهداتي يف اململكة العربية  )53( مقبل 

الوادعي رغم عدائه لل�سعودية طوال خم�ض ع�سرة �سنة فقد كان يرى حكامها م�سلمني، واأن احتالل امل�سجد احلرام 
من قبل جهيمان واأهل احلديث بغي وخروج على حكومة م�سلمة. وقد خلت الطبعات اجلديدة من كتبه التي اأ�سدرها 
يف الثمانينات من اأي هجوم اأو انتقاد للحكومة ال�سعودية، كما هو مالحظ يف الطبعة اجلديدة من كتابه "املخرج من 
الفتنة"، وكتابه االآخر "ال�سيوف الباترة الإحلاد ال�سيوعية الكافرة"، الذي �سدر قبل توحيد اليمن، وقد ملز ال�سعودية 

يف ثمانية موا�سع من كتابه.
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لتمّرد  املحّر�سني  اأحد  لكونه  ال�سعودية  احلكومة  منزله.اأبعدته  يف  درو�سه 
الر�سمية  املوؤ�س�سة  وعلماء  ت�ساعد اخلالفات بني اجلماعة  بعد  اجلماعة، 
وت�سديد الرقابة االأمنية، اأُبعد عن ال�سعودية نهاية 1978، كان حاّد الطباع 
و�سر�سًا يف النقا�ض، وكان له �سدامات مع علماء االأحناف يف ال�سند، وقد 
ا�ستمر على مواقفه كما يظهر من ت�سجيل �سوتي م�سجل عام 1991، و�سف 
فيه فقهاء املذهب احلنفي بـ »املخانيث«. اأّلف مايقرب من 108 كتب معظمها 

يف علوم ال�سّنة، تويف يف 8 يناير 1996 يف كرات�سي)54(.

انقسام الجماعة

مع  ال�سدام  وبداأ  اجلماعة،  داخل  ال�سقور  جناح  جهيمان  قاد 
�سعفه  �ساهم  الذي  اجلزائري  بكر  اأبو  املر�سد  ومنهم  اجلماعة  معتديل 
وعجزه عن ال�سيطرة على متّرد الدماء ال�سابة يف اجتاه االأمور نحو ان�سقاق 
 1976 قدماء اجلماعة. يف  بينهم  للجزائري جمموعة من  بت  تع�سّ اأكرب. 
عقد اجتماع يف بيت احلرة ال�سرقية، وكان الهدف من االجتماع اإعالن براءة 
�سيوخ اجلماعة من االآراء التي ال متثلهم. واأعلن قدماء اجلماعة �سكواهم 
الرجوع  دون  من  اجلماعة  داخل  الهامة  بالقرارات  جهيمان  انفراد  من 
اإليهم)55(، وقد اأ�سار وزير الداخلية ال�سعودي االأمري نايف يف موؤمتر عقده 
بوزارة الداخلية يف فرباير 1980 اإلى هذا اخلالف الداخلي بني اجلماعة، 

)54( حممد الأرناوؤوط، جريدة الأ�سبوع الأدبي، ع 719. اأي�سًا علي ح�سن عبداحلميد االأثري، بديع الدين ال�سندي، 

حما�سرة �سوتية، 25 فرباير 2005.
)55( احلزميي، ذكرياتي مع جهيمان العتيبي، �ض 272.
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واأن اجلماعة بداأت بالت�سدد قبل ثالث �سنوات من احتالل احلرم، مما جعل 
بع�ض الرجال الذين لهم بهم �سلة يبتعدون عنهم ويختلفون معهم ويتربوؤون 

منهم)56(.

وقد ذكر الوادعي بالتف�سيل اأ�سباب اخلالف يف كتاب »املخرج من 
اأ�ساتذة اجلامعة وعلماء  اأ�سماء من اختلف مع االإخوان من  الفتنة«، وذكر 
املدينة، وبع�ض من اتهمهم بالو�ساية ورفع التقارير االأمنية يقول فيه: »ولكن 
املجتمع،  من  ينفرون  جعلهم  عليهم  ال�سوء  علماء  وتكالب  احلكومة  �سغط 
ويف اآخر اأمرهم انق�سم االإخوان اإلى ق�سمني: ق�سم تبع جهيمان، وق�سم تبع 
اجلزائري، ونحن ال يهّمنا انف�سال اجلزائري الأن لـه اجتاها غري اجتاهنا، 
لكن يهمنا اأنه اتبعه �سليمان ال�ستيوي، وهو يعترب راأ�ًسا يف الدعوة، وكذا فالح 
اأي�سا ُيعترب راأ�سًا يف الدعوة، ف�سعينا يف ال�سلح فاأبى جهيمان  )احلربي( 
اأن يتعاون معهم يف الدعوة، وقال: اأنا اأدعو اإلى اهلل وهم يدعون على اهلل، 
وهم اإخواننا، لكننا ال نثق بهم. يق�سد اأن هناك جمال�ض بينهم �سرية بلغت 
اإلى دار االإخوان وح�سر حماد  اآخر االأمر ُدعينا  احلكومة فمن بلغها؟ ويف 
االأن�ساري واجلزائري وتكلََّما بكالم ال يليق ورّد عليهما االأخ �سعد التميمي، 

وقال اإنهم اإخواننا«)57(.

ومع كرثة م�ساكل الطالب يف اجلامعة مع اأ�ساتذتهم اأخ�سع عدد 
منهم للم�ساءلة من قبل االأ�ساتذة بق�سد التحقق مع حتا�سي الدخول معهم 

بالنقا�ض حول �سحة تلك االأقوال)58(.

)56( ومتوت الفتنة، م�سدر �سابق.

)57( املخرج من الفتنة، الطبعة االأولى كاملة من دون حذف، ال�سفحات 141-144. اأي�سًا الطبعة الثانية، �ض 109.

)58( الوادعي، �سرية ذاتية. وذكر الوادعي منهم اأكرم �سياء العمري، اأ�ستاذ التاريخ ال�سابق يف اجلامعة االإ�سالمية.
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غاب جهيمان عن االجتماع وان�سم اإليه اأحمد املعلم وعلي املزروعي 
اخلطبة  باإلقاء  قام  من  �سياأتي-  -كما  وهو  اليامي)العجمي(،  وفي�سل 
ال�سهرية �سبيحة احتالل امل�سجد احلرام، وكان اأحمد املعلم اليمني �ساعر 
الثاين  اليوم  يف  ال�سعودية  اإلى  ل  وُرحِّ الكويت  يف  عليه  قب�ض  قد  اجلماعة 
جهيمان  ر�سائل  بكتابة  اأ�سهم  وقد  �سنوات،  �سبع  و�سجن  احلرم،  القتحام 
العتيبي وقام مبراجعتها وتوثيق م�سادرها مع حممد بن عبداهلل )املهدي( 
قبل طباعتها)59(. اأما في�سل اليامي )العجمي( فقد اأ�سار اإليه فالح بن نافع 
احلربي -كما �سياأتي- وفي�سل اليامي كان اأكرث اجلماعة معرفة بفكر ابن 

تيمية واأحفظهم الأقواله.

وخطيب  اإمام  مثل  نافذين  علماء  مع  للجماعة  �سدامات  وقعت 
واإمام  �سالح،  بن  عبدالعزيز  املنّورة  املدينة  حماكم  رئي�ض  النبوي  احلرم 
احلرم املدين ابن زاحم، واالأ�ستاذ يف اجلامعة االإ�سالمية عبد القادر �سيبة 
احلمد، ب�سبب بع�ض االأحكام املتعلقة بال�سالة واملحاريب واالأذان واملوقف 

من اأئمة املذاهب االأربعة والتقليد)60(.

جهيمان ينقل الجماعة إلى مرحلة جديدة

ا�ستاأثر جهيمان يف ال�سنوات الثالث االأخرية من عقد ال�سبعينات 
ب�سوؤون اجلماعة بعد جناحه يف اإ�سعاف خ�سومه، ويوؤكد ا�ستفراد جهيمان 

)59( احلزميي، م�سدر �سابق.

)60( الوادعي، املخرج من الفتنة، �ض 109، الطبعة الثانية.
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و�سيطرته على بيت االإخوان يف احلرة ال�سرقية باملدينة، ما ذكره فالح بن 
اأنه ا�ستد اخلالف بينه وبينهم اآخر االأيام، واأنه كان اإذا  نافع احلربي من 
مرة  »ذات  ويقول:  وجهه،  يف  الباب  اأغلقوا  ملنا�سحتهم  بيتهم  يف  زارهم 
قام جهيمان وفي�سل العجمي باإخراجي من بيت امل�سجد بالقوة قبل �سالة 
اآذوين  اليوم)61(،  احلزبيون  بها  يتهمني  التي  التهم  بكل  اتهموين  املغرب، 

وطردوين حتى اأين خفت منهم اأن يعتدوا علي«)62(.

علماء  بانتقاد  بداأت  جديدة  مرحلة  اإلى  اجلماعة  جهيمان  نقل 
احلكومة الر�سميني، اأتبعها بنقد �سيا�سي للحكم وطرح اأ�سئلة عن �سرعيته 
والت�سكيك بحقيقة تطبيق اآل �سعود لل�سريعة، وقد �سبقت االإ�سارة اإلى تاأثر 
ال�سعودي  العهد  ويل  اأ�سار  وقد  امل�سرية.  التكفري  بجماعة  احلديث  اأهل 
االأمري فهد بن عبدالعزيز اإلى موقف اجلماعة من احلكومة: »ياأتي اأفرادها 
اإلى امل�ساجد واإلى النا�ض الب�سطاء يحاولون اإفهامهم باأن العقيدة االإ�سالمية 
مل  تنتبه«)63(.  اأن  االإ�سالمية  للقاعدة  بد  ال  واأنه  اململكة  يف  ت�سعف  بداأت 
يق�سر جهيمان نقده على حكام ال�سعودية بل اأكد اأن »حكام امل�سلمني اليوم 
مل يبايعوا النا�ض على ما بايع عليه ال�سحابة ر�سول اهلل«)64(، ولكنه يوؤكد اأنه 

)61( يق�سد كتابة التقارير االأمنية.

�سحاب. موقع  املدخلي،  هادي  بن  ربيع  مبنزل  2003م،  فرباير  1423هـ/9  احلجة  ذو   7 يف  �سوتي  ت�سجيل   )62(

www.sahab.com. وقد ذكر الوادعي اخلالف بني فالح بن نافع وبني جهيمان، واأن كل امل�ساعي لل�سلح بينهما 

قد ف�سلت ب�سبب ت�سلب جهيمان، وقد و�سف الوادعي فالح باأنه راأ�ض يف الدعوة كما �سبق. املخرج من الفتنة، �ض 
109، الطبعة الثانية.

)63( جريدة ال�سفري اللبنانية، 10 يناير 1980.

)64( جهيمان، االإمارة والبيعة، ر�سائل قائد املقتحمني اإلى احلرم، �ض 65.
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»ال يلزم من بطالن بيعتهم تكفريهم، بل هم م�سلمون بيعتهم باطلة« وهم 
»لي�سوا من قري�ض الأنهم ال يقيمون الدين، بل يهدمونه ويحاربون مّلته« وهو 
ي�سفهم باملنافقني »فرتاهم يظهرون االإ�سالم ويوالون الكفار وامل�سركني«، 
وي�سنع على علماء الدين ويوؤكد اأن الدجال اأهون منهم، الأن الدجال اأمره 
والرتب  واملعا�ض  املداهنة  »م�سايخ  بـ  العلماء  جهيمان  و�سف  وقد  ظاهر، 
واملراتب«، ويحرم جهيمان العمل عند هذه الفئة من احلكومات يف اجلي�ض 
وال�سرطة والوظائف عمومًا كما يبدو واملوقف حترمي العمل عندهم عريفًا 

اأو �سرطيًا اأو خازنًا)65(.

نشر أفكار الجماعة

التي  حر�ست اجلماعة على تو�سيح موقفها من م�سائل اخلالف 
بـ)الر�سائل  عرفت  �سغرية  ر�سائل  ن�سر  عرب  خ�سومها  وبني  بينها  ن�سبت 
لدار  التجارية  املطبعة  يف  تطبع  كانت  اأخرى،  ثالث  اإلى  اإ�سافة  ال�سبع( 
اأ�سماء املوؤلفني، وقد عر�ست  الطليعة يف الكويت)66(، ولكن من دون ن�سر 
ابن  ال�سيخ  على  اإبراهيم(  ملة  عن  االلتبا�ض  )رفع  اجلماعة  ر�سائل  اأُولى 
باز، ولكنه طلب اأن يعاد حترير فقرة منها وكانت هي املرة االأولى واالأخرية 
حترير  اإعادة  على  باز  ابن  اأ�سر  وقد  عليه،  الر�سائل  فيها  عر�ست  التي 
الر�سالة، ويبدو اأن مالحظته كانت ح�سا�سة اإلى حد اأنه هّدد باإ�سدار فتوى 
بخ�سو�سها اإذا مل يوؤخذ براأيه، ولكن الر�سالة كانت قد طبعت فا�سطروا 

)65( االإمارة والبيعة والطاعة، �ض 86-65.

)66( عبداهلل النيباري، لقاء اأجراه معه الباحث يف مكتبه يف مبنى جملة الطليعة يف الكويت، يناير 2006.

المسبار
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اإلى ا�ستخدام ختم حفر عليه مالحظته، طبعت على جميع الن�سخ)67(، وقد 
اأن ن�سرات اجلماعة كانت  ذكر وزير الداخلية االأمري نايف بن عبدالعزيز 

جمهولة امل�سدر يف البداية ومل يوؤخذ عليها اأي مالحظات ذات قيمة)68(.

على  االلتبا�ض  رفع  ر�سالة  بعر�ض  قاموا  باأنهم  جهيمان  ذكر  وقد 
كل من بديع الدين وابن باز فلم ينتقدا فيها �سيئا، »ثم قراأ بع�ض االإخوان 
اإال  �سيئا  اأنكر  فما  باز  بن  ال�سيخ  على  االإخوان  ون�سيحة  ال�سبع  الر�سائل 
تخ�سي�ض هذه الدولة-ال�سعودية- بالذات«)69(. وقد ذكر جهيمان ابن باز 
يف اأكرث من ر�سالة باللوم تارة وباملديح والثناء تارة »فخري من ينكر عليهم 
اليوم هو ال�سيخ عبدالعزيز بن باز -حفظه اهلل- ولكنه م�ستمر يف االإنكار 
اأنكر على جهيمان ومن  اأنه  الوادعي  املنكر«)70(، وذكر  وهم م�ستمرون يف 

وافقه منذ بداأ بن�سر ر�سائله وقاطعه)71(.

الموقف من الجماعات اإلسالمية والشيعة

الأفكار  ناقدًا  موقفًا  ال�سبعينات  منت�سف  منذ  اجلماعة  اتخذت 
ولكن  امل�سرية،  اجلهاد  وجماعات  احلركية،  امل�سلمني  االإخوان  جماعة 

)67( احلزميي، مكتبة امللك فهد. و لقاء مع الباحث، الريا�ض.

)68( ومتوت الفتنة، �ض77.

)69( يق�سد تخ�سي�سها بالذم واالنتقاد. هذا النقل مثبت عندي يف اأوراقي منذ فرتة عند االإعداد لهذا البحث، وقد 

كتبته بني قو�سني، داللة على التن�سي�ض، ولكن مع االأ�سف كانت خالية من امل�سدر. وبعد البحث ال�سريع مل اأمتكن 
من عزوه اإلى م�سدره، واإن كان ظني اأنه منقول من ر�سالة االإمارة والبيعة والطاعة.

)70( جهيمان، االإمارة والبيعة والطاعة.

)71( مقبل الوادعي، �سرية ذاتية م�سجلة، ج2.
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�سريح  نقد  توجيه  من  خالية  كانت  معظمها  جهيمان  كتب  التي  ر�سائلها 
ومبا�سر، بل اكتفت بانتقاد النهج واالأ�سلوب، وتزامن ذلك مع دخول عنا�سر 
اأخرى من جماعة التكفري، كما تناولت الر�سائل انتقادًا لنهج جماعة الدعوة 
والتبليغ يف عر�ض االإ�سالم، وتهاون احلكومة ال�سعودية مع ال�سيعة، واأنكرت 

على من ينادون بالقتال �سد احلكومات وهم بني ظهراين اأهل الباطل.

ال�سعودية)72(  احلكومة  تكفري  من  براءته  �سراحة  اأعلن جهيمان 
خلدمة  اجلائر«  احلكم  »يف  املنا�سب  تويل  اإلى  يدعو  من  انتقد  لكنه 
حتكيم  طريق  تنهج  باأنها  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  وو�سف  االإ�سالم)73(، 
االأفكار والتخفي حتت اأ�ستار �ستى، وتقوم بالغدر مبن يعملون حتت �سلطانه، 
اإلى التوحيد وذم  اأهم من الدعوة  واأنكر عليهم اعتبارهم خطر ال�سيوعية 
ال�سرك وبيان ال�سّنة ال�سحيحة)74(، ووجه خطابه اإليهم يف ف�سل خ�س�سه 
للدعاة »واأنتم تخالطون النا�ض وهم عندكم اإ�سالم مهما تعّددت عقائدهم 
وطرقهم ومذاهبهم، اإمنا املهم اأن يوافقوكم على االندماج يف �سفوف القوم 
واأخذ ال�سهادات العالية، وال�سيطرة على املراكز للغدر بهم الإقامة دولتكم 

االإ�سالمية،.. اند�س�ستم بني ال�سفوف واندجمتم وغدرمت«.

وقد اأ�سار ب�سكل خاطف اإلى جماعة التبليغ والدعوة منتقدًا اأ�سلوبها 
»مثل بع�ض اجلماعات الذين يقولون اإن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- دعا 

)72( جهيمان ملة اإبراهيم، رفعت �سيد اأحمد، �ض425.

)73( االإمارة والبيعة، �ض89.

)74( جهيمان، ملة اإبراهيم، رفعت �سيد اأحمد، �ض 417.

منصور النقيدان
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اإلى ال اإله اإال اهلل ثالثة ع�سر عامًا وهم لهم �ستون عامًا مل يعرفوا ما تنفي 
والبدع  ال�سرك  على  ينكر على من ميّر  وهو  اهلل«)75(،  اإال  اإله  ال  تثبت  وما 
ال�سنني  ع�سرات  ومنذ  اجلمعة  خطبة  يف  اإال  ينكر  ال  ولكنه  عنده  ويقف 
اجلماعات  اأكرث  حال  وانتقد  اأمامه)76(،  هي  كما  والبدع  هو  كما  وال�سرك 
»فبع�سهم يرك�سون وراء احلكم، وبع�سهم وراء ال�سوفية، مع مايف روؤ�سائهم 
من خرافات وبدع.. وهوؤالء الذين يريدون احلكم اليهتمون بعقائد النا�ض. 
همُّ االأولني احلكم وتقتيل احلكام، وهم االآخرين الزهد واالأوراد ال�سوفية«، 
وت�ساءل جهيمان »هل وجد يف دين  واالغتياالت(.  وانتقد )جماعة احلكم 
الرواف�ض ويعطيهم االإعانات ويعتربهم من  ياأخذ الزكاة من  االإ�سالم من 

رعاياه، كما يعامل اليوم راف�سة اجلنوب واالأح�ساء؟«)77(.

التحضير للمهدي المنتظر

منت�سف  تقريبًا  الرتكي)القحطاين(  عبداهلل  بن  حممد  ولد   
عام 1956، وكان طالبًا يف ال�سنة االأخرية بجامعة االإمام حممد بن �سعود 
االإ�سالمية يف الريا�ض، واإمامًا وخطيبًا يف م�سجد الرويل مبنفوحة بالريا�ض. 

مل يكمل درا�سته، تاأّثرا باأفكار اجلماعة.

كان حممد بن عبداهلل طالب علم م�ستقال بنف�سه، وله عدد من 
ترك  وقد  والتعديل  اجلرح  وعلم  احلديث  على  اهتمامهم  ق�سروا  االأتباع 

)75( خمت�سر ر�سالة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، رفعت �سيد اأحمد، �ض 120.

)76( جهيمان، مداخل ال�سيطان الإف�ساد القلوب، الر�سائل، �ض93.

)77( جهيمان، بيان ال�سرك وخطره، الر�سائل، �ض 39.
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درا�سته يف جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية وهو يف ال�سنة االأخرية 
يلقيها  التي  اجلمعة  خطب  »وكانت  احلديث)78(.  اأهل  على  تعرفه  بعد 
القحطاين ذات تاأثري على امل�سّلني)79(، وقد ذكر �سعيد وهو �سقيق حممد 
االأكرب يف لقاء مع التليفزيون ال�سعودي بعد اإنهاء االحتالل باأن حممد حني 

قتل كان يف اخلام�سة والع�سرين من عمره، وقد اأعدم �سعيد بعد ذلك.

وهي  اجلماعة  ر�سائل  �سمن  واحدة  ر�سالة  عبداهلل  بن  وملحمد 
)البيان والتف�سيل يف معرفة الدليل(، ونقل فيها عن موؤلفات االإمام حممد 
بن عبدالوهاب ودافع عن دعوته، وا�ست�سهد بكتاب )تي�سري العزيز احلميد( 
من تاأليف �سليمان بن عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب، وقد اتخذ موقفًا 
ناقدًا لتعليم اأ�سول الفقه، ودعا اإلى عدم االأخذ بها اإال باالأدلة والرباهني، 
وقد اأو�سى بقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم ور�سائل علماء الوهابية )الّدرر 
احلكومي  التعليم  وانتقد  االألباين،  وكتب  النجدية(،  االأجوبة  يف  ال�سنّية 
َور املحّرمة)80(. وقد  واملعاهد والكليات، الأنها تقوم على مع�سية اهلل بال�سّ
اآمن يف ال�سنة االأخرية باأنه املهدي و�سارك يف احتالل احلرم املكي، وطالب 
امل�سلني باأن يبايعوه بني الركن واملقام مهديًا خمل�سًا لالأمة، وقتل يف �سحن 

امل�سجد يف 24 نوفمرب 1979.

)78( احلزميي، ذكرياتي مع جهيمان العتيبي. منذ نهاية 1977 ظهرت اأفكار تكفريية على بع�ض اأع�ساء اجلماعة 

يخالفهم من  ومن  وبني  اأع�ساء اجلماعة  بني  نقا�سات  �سعود، وجرت  بن  االإمام حممد  يدر�سون يف جامعة  الذين 
اأحكامًا بتكفري من يخالفونهم من زمالئهم.  اأتباع اجلماعة ي�سدرون  ال�سكن اجلامعي، وكان بع�ض  زمالئهم يف 
ثم انقطعوا عن الدرا�سة. لقاء اأجراه الباحث مع حممد املن�سوري نائب رئي�ض جمعية االإ�سالح براأ�ض اخليمة يف 5 

اأبريل 2009. وقد دخل املن�سوري يف نقا�ض مع اأع�ساء اجلماعة اأثناء فرتة درا�سته يف اجلامعة.
)79( حممد اأحمد احلاج، يف حديث مع الباحث يف العا�سمة االأردنية عمان، اأبريل 2006. وقد كان احلاج مدر�سًا يف 

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية يف الريا�ض عام 1399-1400هـ/1979م. وح�سر بع�ض خطب القحطاين.
)80( حممد بن عبداهلل، البيان والتف�سيل، رفعت �سيد اأحمد، �ض160 - 164.
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السجن

مرتني)81(،  اجلماعة  اأع�ساء  من  عدد  باعتقال  احلكومة  قامت 
بن  فهد  االأمري  ال�سعودي  العهد  ويل  اأ�سار  فقد  ال�سجن،  اأ�سباب  وتعددت 
عبدالعزيز اإلى اأن اأع�ساء اجلماعة �سبق اأن اأوقفوا واأخذت عليهم التعهدات 
واأفرج عنهم ب�سفاعة اأحد العلماء)82(، وهناك من ذكر باأنهم �سجنوا بتهمة 
جمع تربعات لبناء م�ساجد مل يكن لها وجود، بق�سد ا�ستخدامها يف �سراء 
االأ�سلحة وتكدي�سها يف املخازن، وقد كانت اجلماعة حت�سل على تربعات من 
االأثرياء من الق�سيم وغريهم، اإما مبا�سرة واإما بوا�سطة ابن باز، وقد فكرت 
اجلماعة بتوفري م�سادر دخل ثابتة اإ�سافة اإلى التربعات، وقام اأحد اأع�ساء 
اجلماعة باإن�ساء خمبز �ساركه فيه مر�سد اجلماعة اأبوبكر اجلزائري وبعد 

خالفات ف�ست ال�سراكة وبيع املخبز)83(.  

وقد اأفرجت احلكومة عمن �سجنوا يف املرة االأولى بعد اأربعني يومًا، 
ويف ق�سيدة ل�ساعر اجلماعة اأحمد املعلم اإ�سارة اإلى الو�سايات التي كانت 

ترفع اإلى احلكومة يقول فيها:

)81( الوادعي، املخرج من الفتنة، �ض 109. الطبعة الثانية.

)82( جريدة ال�سفري اللبنانية، م�سدر �سابق.

)83( احلزميي، مكتبة امللك فهد.

)84(  الر�سائل 434، رفعت �سيد اأحمد.

كلها بالقبائح  وبهّتمونا 
ت�سّفيا للوالة  ورفعتمونا 

وعر�ستمونا بالقناع االأ�سود 
د)84(  وتوعُّ د  بتهدُّ وفرحتُم 
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ويبدو اأن احلذر من املخربين واجلوا�سي�ض كان م�سيطرا يف تلك 
الفرتة، فقد فا�ست قريحة جهيمان نف�سه وهو هارب بق�سيدة متوجعة من 
ع�سرين بيتًا حتكي حزنه و�سوقه اإلى من اعتقلوا ويهجو فيها املخربين ويقول 

فيها:

وعيد الذي يخاطبه جهيمان هو عيد ال�سابحي زوج االأخت ال�سغرى 
ملحمد بن عبداهلل القحطاين)املهدي(، وقد اأعدم مع من اأعدموا)86(، وقد 
ذكر الوادعي اأن عبدالقادر �سيبة احلمد كان حمر�سًا �سد اجلماعة ويتهم 

االإخوان باأنهم اأتوا ملخالفة علماء الدولة واحلكومة)87(.

قامت ال�سلطات ال�سعودية باعتقال اأع�ساء اجلماعة مرتني، وكان 
من بني من اعتقل حممد بن عبداهلل، ثم اأطلق �سراحه �سمن من �سملهم 
العفو بعد اأخذ التعهد عليهم. املرة االأولى كانت قبل �سنة من احتالل احلرم، 
وقد ذكر ويل العهد االأمري فهد يف مقابلته مع ال�سفري اأن حممد بن عبداهلل 

�سبق اإيقافه قبل عام ثم اأفرج عنه)88(. 

)85(  جهيمان، امليزان يف حياة االإن�سان، الر�سائل �ض179.

)86(  احلزميي، مكتبة امللك فهد.

)87(  املخرج من الفتنة ط 1، و�سرية ذاتية �سوتيةج2.

)88(  جريدة ال�سفري.م�سدر �سابق.

وال اأنت ياجلا�سو�ض مر�سول فجار
ياعيد ما جيتوا من ال�سجن باخبار

الفرا�سي ياطوير  حظك  يجيك 
من بعدهم ياعيد كرث طال�سي)85(
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الذ جهيمان بالفرار والتخفي، وقد تعر�ض الأ�سباب فراره وتخفيه 
مو�سحًا اأنه لي�ض اأمامه اإال اأن يوافق احلكام يف خمالفاتهم، اأو اأن ينا�سحهم 
وهم ال يحبون النا�سحني، وهو اأي�سا ال يريد قربهم ولي�ض اأمامه اإال ال�سكوت 
ولكنه لن ي�سكت فلم يبَق اإال الثالثة وهي )القتل(. ولكنه لن يخدع في�سلم 
نف�سه الأنه »ال يلدغ املوؤمن من جحر مرتني )يف اإ�سارة منه اإلى من ا�ست�سلم 
بعد ال�سبلة 1929 من االإخوان( »فافهم وال تنخدع بحملة الفقه ومبن ياأخذ 
بجانب واحد من الكتاب وال�سّنة ويقول: هذا من اجلنب واخلوف والذل«)89(، 
وقد ذكر جهيمان اأن هناك من اأ�سار على احلكومة بقتله »فمنهم من قال يف 
�ساأين و�ساأن االإخوان اقتلوهم فاإنهم خوارج، ومنهم من قال ا�سجنوهم فاإنهم 

متمردون«)90(.

اأفرج عن املوقوفني بعد �سهرين بو�ساطة قام بها ابن باز، ويبدو 
اأ�سار االأمري نايف  اأمام امللك، فقد  اأن ابن باز كان هو ال�سامن للجماعة 
اإلى اأن »دعوة اجلماعة واأ�سلوبها عندما بداأ منذ �سنوات كان منح�سرًا يف 
الدرا�سة واملناق�سة، ومل يكن ثمة اختالف بخ�سو�ض ن�ساطها، واأن اجلماعة 
كان يقت�سر ن�ساطها على الندوات العلمية يف امل�ساجد واحللقات الدرا�سية. 
العهد  الثالث االأخرية«)91(، وذكر ويل  ال�سنوات  ولكن االنحراف ظهر يف 
اآنذاك االأمري  فهد اأن احلكومة كانت عندما تقوم ب�سجن بع�ض اجلماعة 
واأ�سار  يذكر«،  خطر  وراءهم  لي�ض  اأنه  ويوؤكد  لهم  ي�سفع  من  هناك  »يكون 

)89( االإمارة والبيعة، الر�سائل �ض 85.

)90(  م�سدر �سابق، �ض 78.

)91(  ومتوت الفتنة، �ض 89.
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اإلى اأنه جرى اتخاذ اإجراءات �سدهم و�سجنوا ولكن »تدخل بع�ض االإخوان 
لالإفراج عنهم عن ح�سن نية، الأن من تدخل كان يعتقد اأنهم رمبا يكونون 
مفيدين للدعوة، ولكن تبنّي لالإخوة اأن ق�سدهم �سّيء ويخالف كتاب اهلل 

و�سّنة ر�سوله ووقفوا �سّدهم وبّينوا انحرافهم«)92(.

 إعالن الدعوة وحشد األنصار

قام جهيمان عام 1978 بتاأليف ر�سالة عن اأ�سراط ال�ساعة اأ�سار 
فيها اإلى اأنه كان بداأ بحث اأحاديث الفنت واأ�سراط ال�ساعة وظهور املهدي 
امللك  ماآالتها على  بع�ض  وتطبيق  بتف�سريها  وقام  �سنوات)93(،  ثماين  منذ 

عبدالعزيز اآل �سعود موؤ�س�ض اململكة العربية ال�سعودية وخلفائه يف احلكم.

وحممد  العتيبي  جهيمان  على  �سيطرت   1977 العام  نهاية  منذ 
الهجري،  ع�سر  اخلام�ض  القرن  اأوائل  يف  املهدي  ظهور  فكرة  عبداهلل  بن 
اأن حممد بن عبداهلل هو املهدي املنتظر،  اأفكار اجلماعة على  وت�سافرت 
منهم  الع�سرات  راآها  التي  واملنامات  الروؤى  ببع�ض  اجلماعة  وا�ستاأن�ست 
يجري  كان  التي  املنامات  هذه  قوبلت  عبداهلل،  بن  حممد  مهدية  وتوؤكد 
احلديث عنها ب�سكل �سري با�ستهجان من قبل العلماء الذين كان لهم �سلة 

)92( جريدة ال�سفري. اأي�سا: ومتوت الفتنة، �ض 50-49.

)93( اأي تقريبًا منذ 1970، وهي ال توؤكد نية مبكرة عند جهيمان لالإعداد ملا حدث بعد ذلك من بيعة املهدي واحتالل 

امل�سجد احلرام، لأن العادة ا�ستقرت على اأن القراءة يف كتب الفنت واملالحم واأ�سراط ال�ساعة من جملة اهتمامات 
معظم املتدينني و)املطاوعة(، واإن تفاوتت م�ستويات معرفتهم بال�سريعة.
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وثيقة باجلماعة، واأحدثت خالفًا بني حلفاء جهيمان داخل اجلماعة، ومل 
منتظرًا  مهديًا  عبداهلل  بن  مبحمد  تب�ّسر  التي  املنامات  هذه  عن  ح  ُيف�سَ
اعتنائه  اإلى  جهيمان  اأ�سار  وقد   ،1979 العام  بداية  يف  اإال  علني  ب�سكل 

بدرا�سة اأحاديث املهدي)94(.

 وقد توّثقت عالقة جهيمان وحممد بن عبداهلل بامل�ساهرة، وُيذكر 
اأن �سعد القحطاين �سقيق املهدي كان يرّدد باأن عائلتهم قدمت مع القوات 
الرتكية يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر، واأقامت يف ع�سري، واأن ن�سبهم يعود 
بالظفر،  وتفاوؤاًل  الربكة  اأجل  االأتراك من  ولهذا ا�سطحبهم  االأ�سراف  اإلى 
وهو تقليد كان معروفًا يف جيو�ض االأتراك الغازية، ف�ساهروا قبائل اجلنوب 
ثم انتقلوا اإلى الريا�ض)95(، وقد ذكر االأمري نايف يف ندوة اأقامتها جامعة 
الريا�ض يف 9 يناير 1980 باأن »املهدي رجل م�سري ولي�ض برتكي، واأن والد 
لع�سري  االأتراك  غزو  اأثناء  ع�سري  منطقة  اإلى  و�سل  جده  باأن  اأفاد  املهدي 
و�سمي با�سم القبائل هناك، واأنه العالقة له بقري�ض اأو ن�سب الر�سول«)96(، 
واملالحم  الفنت  يف  مباجاء  اجلماعة  )اإحتاف  كتاب  اأن  احلزميي  وذكر 
واأ�سراط ال�ساعة( كان موجودًا يف كل مكاتب الإخوان، واأن جهيمان كان يهتم 
ب�سكل مكثف بالروؤيا كلما اجتمع باأ�سحابه، وي�ساألهم اإن كان منهم من راأى 
روؤيا، ويقول »لقد ُعِرف جهيمان كموؤول ومف�سر لالأحالم مبكرًا يف م�سرية 
روؤى  الروؤى على اجلماعة ومنها  1978 �سيطرت  وبعد منت�سف  اجلماعة، 

)94( جهيمان، اأ�سراط ال�ساعة، الر�سائل، �ص 18.

)95( ذكر ذلك احلزميي يف لقائه مع مكتبة امللك فهد موؤكدًا اأن �سعدًا �سقيق املهدي ذكر ذلك له.

)96( ومتوت الفتنة �ض 73.
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تنفر من العمل يف موؤ�س�سات احلكومة، وكان ال�سيخ علي املزروعي يحّذر من 
اعتماد االأحالم كمحرك لتوجه اجلماعة«)97(.

يف اأغ�سط�ض 1979 اأ�سدر جهيمان ر�سالته االأخرية مكتوبة با�سمه 
الكويت  دخول  ا�ستطاع  حيث  بنف�سه  طباعتها  متابعة  تولى  وقد  ال�سريح، 
ال�سعودية،  االأمن  الأجهزة  مطلوبًا  فيها  كان  فرتة  يف  الربية  احلدود  عرب 
وقام حممد بن عبداهلل بن�سر ر�سالته الوحيدة عن العلم والعلماء )البيان 
والتف�سيل( ون�سر ا�سمه معلنًا لرفقائه اأن اخلوف قد زال من قلبه وال داعي 

الإخفاء ا�سمه)98(.

بقراءة  ال�ساعة(  واأ�سراط  ر�سالة )الفنت  اأو�سى جهيمان يف   .2004 �سبتمرب   6 الريا�ض،  )97( ااحلزميي، جريدة 

نّبه  قد  التويجري  ال�سيخ  اأن  اإلى  فيه" م�سريًا  ال�سعيفة  الروايات  من  احلذر  "مع  اجلماعة(  )اإحتــاف  كتاب  هذا 
اإلى بع�سها "ولل�سيخ قدم را�سخة يف هذا الباب زاده اهلل توفيقًا". الكتاب من تاليف حمود بن عبداهلل التويجري، 
)1913-1992(، وهو فقيه حنبلي، جندي ولد يف املجمعة �سمال غرب الريا�ض واألف 41 كتابًا، بع�سها ردود على 
واالإعــالم، وهي  والتعليم  والعادات  املخرتعات  ملوقفه من  وبيان  تيمية،  وابن  بن عبدالوهاب  خ�سوم دعوة حممد 
تت�سف بروؤية مت�سددة جتنح اإلى التحرمي والتبديع، وكتب التويجري هي مرجع عند مت�سددي الوهابية يف العقائد 
وقد  املا�سي.  القرن  اأربعني عامًا، منذ اخلم�سينات من  يقارب  ملا  كتبه عمدة عندهم  وكانت  والعادات،  وال�سلوك 
�سدر كتاب )اإحتاف اجلماعة( يف 1974، وبعد حادثة احلرم 1981 كتب مفتي قطر عبداهلل بن زيد املحمود ر�سالة 
على  فيه  يرّد  جملدًا  التويجري  فكتب  املهدي،  اأحاديث  فيها  ي�سعف  الب�سر(،  خري  الر�سول  بعد  منتظر  )المهدي 
البحوث  الإدارات  العامة  الرئا�سة  1983، من من�سورات  املنتظر(  املهدي  اأنكر  باالأثر على من  املحمود )االحتجاج 
العلمية واالإفتاء ال�سعودية، وقدم له رئي�سها عبدالعزيز ابن باز. دافع فيه التويجري عن عقيدة املهدي واأكد �سحة 
االأحاديث الواردة فيه، ومل ياأِت على ذكر مهدي جهيمان ب�سيء، وقد كان كتاب التويجري )اإحتاف اجلماعة( عمدة 
"ومن   196 �ض  خامتته  يف  جاء   1991 )الروؤيا(  عن  كتابًا  وفاته  قبل  التويجري  كتب  وقد  واأتباعه،  جهيمان  عند 
االأحالم التي ال �سك اأنها من تالعب ال�سيطان باجلهال ما وقع للفئة التي فارقت اجلماعة واأحلدت يف احلرم يف اأول 
�سنة 1400هـ ومنعت النا�ض من ال�سالة يف امل�سجد احلرام ومن الطواف بالكعبة ن�سف �سهر، فقد ذكر عن غري 
واحد منهم اأنهم راأوا يف املنام اأن �ساحبهم الذي ادعوا فيه املهدية هو املهدي الذي اأخرب ر�سول اهلل اأنه يخرج يف 
اآخر الزمان، فكانت النتيجة من هذه االأحالم ال�سيطانية اأن فارقوا اجلماعة وفعلوا االأفاعيل ال�سنيعة يف حرم اهلل 
تعالى اإلى اأن ي�ّسر اهلل القب�ض عليهم واحلكم عليهم باالإعدام، فغّرهم ال�سيطان باالأحالم الكاذبة ثم تخّلى عنهم 

واأ�سلمهم للقتل. نعوذ باهلل من مكايد ال�سيطان واأ�ساليله".
)98( احلزميي، لقاء مع الباحث، الريا�ض.
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أجهزة األمن ترصد الحدود 

 منذ اأغ�سط�ض 1979 ن�سطت اجلماعة يف توزيع ر�سائلها يف عدد 
من مدن ال�سعودية يف مكة واملدينة والريا�ض والق�سيم وحائل، على اإثرها 
ت�ساعفت احلمالت التفتي�سية واملداهمات التي كانت تقوم بها اأجهزة االأمن 

ال�سعودي بحثًا عن مطلوبني من اجلماعة وعلى راأ�ض القائمة جهيمان.

احلدود  على  الكويت  من  مهربة  �سحنة  احلدود  حرا�ض  �سبط 
الن�سخ  األوف  على  حتتوي  وكانت  1979م،  1399هـ/اأغ�سط�ض  رم�سان  يف 
كتبها،  ر�سالة  اآخر  وهي  والطاعة(  والبيعة  )االإمارة  جهيمان  ر�سالة  من 
وكانت هجومًا قا�سيًا على االأ�سرة احلاكمة وعلماء الدين الر�سميني، ولكنه 
اأنه كان  اإلى  اأ�سار  ويتن�سل منه، وقد  القول بكفر احلكومة  يترباأ من  كان 
يبتعد عن الكالم يف احلكم وم�سائل التكفري، »اأما االآن فقد اأُجرِبُت لدفع 
التهمة عني وعن اإخواين، ولبيان احلق ملن كان له قلب اأو األقى ال�سمع وهو 

�سهيد«)99(.

ذكر جهيمان باأنهم عر�سوا معظم الر�سائل على ابن باز فلم ينكر 
اأنه  بالنقد، »فلم نوافقه عليه العتقادنا  ال�سعودية  اإال تخ�سي�ض احلكومة 
حق يزول به اللب�ض على كثري من النا�ض«. وقد ذكر وزير الداخلية االأمري 
نايف ذكر اأنهم اأبلغوا وزارة الداخلية الكويتية ب�ساأن ن�سرات اجلماعة التي 

)99( االإمارة والبيعة، الر�سائل �ض 58.
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ظهرت يف رم�سان 1399 هـ/1979م وذكر اأن »الن�سرات كان يلم�ض منها 
خروجهم وخمالفتهم للقواعد ال�سرعية واإجماع امل�سلمني«)100(.

ازدادت عزلة جهيمان عن العلماء املتعاطفني وكرثت خالفاته مع 
بع�ض قيادات اجلماعة ب�سبب موقفه املت�سدد من ابن باز وغريه ممن كان 
1979 عمل جهيمان  ي�سفهم بعلماء احلكومة، ويف الثلث االأخري من عام 
متعددة  اأماكن  يف  جناحه  طواهم  ممن  اجلماعة  باأع�ساء  االلتقاء  على 
مبايعة  فكرة  عليهم  وعر�ض  االأمن)101(،  اأعني  عن  وبعيدًا  �سري  ب�سكل 
االأمة  لقيادة  املكرمة  مبكة  احلرام  امل�سجد  يف  عبداهلل  بن  حممد  املهدي 
االإ�سالمية، وقد اختلف معه كثريون ووافقه اآخرون، ويف مو�سم حج 1399هـ 
/1978م لوحظ كرثة االأ�سئلة عن حقيقة ظهور املهدي الذي ميالأ االأر�ض 
ق�سطًا وعداًل مع حلول القرن الهجري اجلديد، واملنامات التي )تواطاأت( 

عن ظهور مهدي اآخر الزمان.

احلج  يف  كرثت  املهدي  خروج  عن  االأ�سئلة  اأن  االألباين  ذكر  وقد 
واأن  حائل،  مدينة  وذكروا  خرج  قد  املهدي  اأن  عن  »ناق�سوين  ال�سنة،  تلك 

اإلى  املقتحمني  اأن قادة  االإ�سالمية  االأ�ستاذ يف اجلامعة  77-83. وذكر حممد املجذوب  الفتنة، �ض  ومتوت   )100(

والغرور  �سذوذهم.."والعناد  ك�سفت  التي  االأفكار  من  قلوبهم  ا�ستقر يف  ما  اأودعوها خال�سة  ر�سائل  كتبوا  احلرم 
العدداخلام�ض  االإ�سالمية،  اجلامعة  جملة  �سالل"،  بل  خطاأ  الع�سر  علماء  كبار  اإليه  انتهى  فهم  كل  اأن  اأراهــم 

واالأربعون، 1980.
غرب  العمار  يف  احل�سيني  مزرعة  منها  االأمكنة  من  عدد  يف  جتري  كانت  لالحتالل  التح�سري  اجتماعات   )101(

العا�سمة الريا�ض كما ذكر ذلك نا�سر احلزميي. يف لقائه مع مكتبة امللك فهد، وذكر االأمري نايف اأن "االجتماعات 
كانت جتري اأحيانًا يف احلرم، وهناك اجتماعات �سغرية، ولكن قرار دخول احلرم ح�سل يف الن�سف الثاين من 

�سهر ذي احلجة 1399 ". ومتوت الفتنة �ض83.
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وع�سرين  اأربعة  عمره  وكان  القحطاين،  عبداهلل  بن  حممد  ا�سمه  املهدي 
عامًا، فقلت لهم املهدي من عندنا نحن يف ال�سام ولي�ض عندكم، وا�ستدلوا 
مبنامات واأحاديث ليلة القدر واأن الر�سول قال: »اأرى روؤياكم قد تواطاأت«، 
فقلت لهم لكنكم ل�ستم ال�سحابة...زرت املدينة بعد احلج وا�ست�سافني على 
بن م�سرف الَعْمري الذي ا�ستهر باأنه يعالج النا�ض بالرقية، واأثار بع�ض من 
ح�سر املو�سوع معي مرة ثانية وقاموا بت�سجيل اللقاء، وبعد عودتي اإلى ال�سام 
بثالثة اأيام �سمعت من الراديو اأن جهيمان احتل احلرم، فتذكرت النقا�ض 
الذي جرى يف املدينة،...وبعد اأن قب�ست ال�سلطات ال�سعودية على الَعمري 
وجدْت ال�سريط ال�سوتي الذي �ُسجلْت به اجلل�سة التي دار بها النقا�ض فدعم 

ذلك موقفي«)102(.

وقد قارن االألباين بني مهدي جهيمان وبني القاديانية، وو�سف اأتباع 
جهيمان باالأ�سرار)103(، وقد اأ�سار ابن باز يف فتواه التي اأ�سدرها مبا�سرة 
بعد احتالل احلرم اإلى م�ساألة املنامات واأن اعتمادها يف اإثبات كون فالن 

هو املهدي هو خمالف لالأدلة ال�سرعية والإجماع اأهل العلم واالإميان«)104(.

�سيخرج  املهدي  اأن  بينهم  اأ�سيع  الذين  احلجاج  بع�ض  اأن  ويبدو 
قبل  ليبايعوه  خروجه  ينتظرون  مكة  يف  بقوا  الهجري  القرن  مطلع  يف 
يف  و�سارك  بايع  من  بع�ض  اأن  يوؤكد  ما  وهذا  بالدهم)105(،  اإلى  رجوعهم 

)102( االألباين.�سرية ذاتية �سوتية. ج3.

)103( �سل�سلة االأحاديث ال�سحيحة،اجلزء اخلام�ض �ض 278. املكتب االإ�سالمي.بريوت.1983.

والدعوة  واالإفتاء  العلمية  البحوث  الإدارات  العامة  الرئا�سة  اخلام�ض.  العدد  االإ�سالمية،  البحوث  جملة   )104(

واالإر�ساد، 1400هـ/ فرباير 1980.
)105( حمود العقيل، خطبة جمعة، جريدة الريا�ض، 2 دي�سمرب 1979.
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دعم املقتحمني كانوا ممن اتخذوا قرارهم من داخل امل�سجد �سبيحة اليوم 
االأول لالحتالل، وقد �سجن م�سريون كانوا حجاجًا على خلفية مبايعتهم 
للمهدي يف احلرم، حيث �سجنت اأجهزة االأمن منهم 150 اأطلقت �سراحهم 

با�ستثناء ثالثني منهم ق�سى بع�سهم �سنوات يف ال�سجن)106(.

يف 25 ذي احلجة 1400هـ/15 نوفمرب 1979م، اجتمع جهيمان 
بع�سرات من اأتباعه يف الطائف وعر�ض عليهم فكرة مبايعة املهدي حممد بن 
عبداهلل القحطاين واقتحام امل�سجد احلرام وهم مدججون بال�سالح اأمام 
الكعبة يف �سبيحة اليوم االأول من حمّرم 1400 للهجرة. تردد كثريون ووافقه 
البع�ض واأنكر عليه اآخرون واعتزلوه، وطائفة بقيت مرتددة وح�سمت اأمرها 
االأو�ساع،  ومراقبة  احل�سور  جماعة  ف�سلت  بينما  االأخرية،  اللحظات  يف 
وح�سب وزير الداخلية ال�سعودي فقد اُتِخذ قرار حمل ال�سالح ليلة الع�سرين 
من نوفمرب )اأي ليلة احتالل امل�سجد احلرام(، وقد اأظهرت التحقيقات اأن 
بع�ض من �ساركوا يف االحتالل بقوا مرتددين يف حقيقة املهدي حتى نهاية ذي 
احلجة، واأنهم مل يقرروا دخول احلرم باالأ�سلحة اإال يف 25 ذي احلجة)107(. 
وقد اأجرى التليفزيون ال�سعودي مقابالت مع بع�ض من بايعوا املهدي ودعموا 
املقتحمني، وكان منهم �سخ�ض ذكر اأنه مل يعرف املهدي اإال �سبيحة االإعالن 

عن بيعته اأمام الكعبة ومل ي�سبق له اأن راآه اأو �سمع به.

)106(  االأحرار امل�سرية - 7 يوليو 1986.

)107(  ومتوت الفتنة، �ض 77.
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نهاية األسطورة

للهجرة/20   1400 حمرم  �سهر  من  االأول  الثالثاء  يوم  فجر 
نوفمرب 1979 اقتحم جهيمان مع 250 م�سلحًا امل�سجد احلرام واأعلنوا ظهور 
املهدي حممد بن عبداهلل الها�سمي احل�سيني من ذرية فاطمة، ودعوا اإلى 
اأبواب احلرم، وتوزعوا على منائر امل�سجد ومداخله، وقد  مبايعته واأغلقوا 
اأ�سدرت هيئة كبار العلماء فتوى ب�سالل املقتحمني والتحذير من فتنة املهدي 
املزعوم، واأ�سدر ابن باز فتوى اأخرى توؤيدها)108(. قامت احلكومة ال�سعودية 

بعد اأ�سبوعني بتحرير امل�سجد احلرام يف 3 دي�سمرب 1979. 

لقي حممد بن عبداهلل املهدي حتفه يف اليوم الرابع من االحتالل، 
وقتل 177 من اأتباع املهدي وقامت القوات ال�سعودية بالقب�ض على من تبقى 
من   63 اأعدم   1980 يناير  من  التا�سع  ويف  جهيمان،  راأ�سهم  وعلى  منهم 
من  ع�سرات  على  بال�سجن  وحكم  جهيمان.  منهم  االحتالل  يف  امل�ساركني 

الرجال و 12 امراأة)109(.

)108(  جملة البحوث االإ�سالمية، مرجع �سابق.

)109( وقد ذكر االأمري نايف اأن جمموع الن�ساء واالأطفال كان 23، منهم 10 ن�ساء و 13 �سبيًا، جريدة الندوة، 26 

�سفر 1400 هـ/ 15 يناير 1980م. وذكر حممد عبداهلل مليباري عن اأحد ال�سهود الذين متكنوا من دخول احلرم 
بينهم امراأة كانت  امل�سلحني املقتحمني من  اأن ثالثة من  الثاين لالحتالل وهو حممد عبدالقادر مكاوي  اليوم  يف 
حتمل �سالحًا اأبي�ض بيدها، قامت بتفتي�سهم ثم امرتهم مببايعة املهدي الذي كان واقفًا يف �سحن املطاف، ومتوت 

الفتنة، �ض 204.
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اللحظات األخيرة

�سرت �سائعات عن حلظات القب�ض على جهيمان، واأيامه االأخرية 
وحتّديه  اجلاأ�ض  ورباطة  املفرطة  بال�سجاعة  ي�سفه  ما  فمنها  زنزانته،  يف 
للمحققني ومن قابله من االأمراء، يف املقابل يذكر بع�ض رفقائه اأنه �سعف 
كثريًا اأثناء التحقيق واأدلى مبعلومات ت�سّببت ب�سجن اأ�سخا�ض مل تكن اأجهزة 

االأمن تعرف عنهم �سيئًا)110(.

يوؤكد م�سدر اأمني-ف�سل عدم ذكر ا�سمه- اأن جهيمان بدا هادئًا 
وواثقًا من نف�سه اأثناء ا�ست�سالمه: »وجدناه جال�سًا فوق كومة من الذخرية يف 
اإحدى غرف اخللوة يف امل�سجد، كان يف هيئة ا�ستعداد، ويف زاوية ميكنه فيها 
اإطالق الر�سا�ض، ولكنه مل يفعل. �ساألوه من اأنت؟ فقال اأنا جهيمان العتيبي. 
انقاد لهم ب�سال�سة، ومل يتمكنوا يف البداية من تاأكيد هويته، فُعزل عن بقية 
زمالئه الذين ا�ست�سلموا، بعد �ساعات تعرف عليه جندي زامله يف احلر�ض 
الوطني، قال: نعم اأعرفه، اإنه �سائق ال�ساحنة. كان جهيمان �سعيفًا من اآثار 
احل�سار يف اخللوات، وكان يعاين من اإ�سابة يف يده. كان متم�سكًا بحقيقة 
اإ�سماعيل  وكّلفت  ن�سبه  من  تاأكدت  لقد  وقال:  عبداهلل،  بن  حممد  املهدي 
راعي رابغ باأن يتق�سى االأمر، وتاأكد يل ذلك وجاءت الروؤى مب�سرة وزادتني 
فه باهلل. قلت  يقينًا. وقد اأن�ست جهيمان بكل هدوء اإلى ن�سيحتي واأنا اأخوِّ
له: كيف ت�ستحل بيت اهلل احلرام، وهي مل حتَلّ اإال �ساعة من نهار للر�سول 

)110( احلزميي، مكتبة امللك فهد. وذكر اأن اأحمد املعلم اأف�سى اإليه حينما اجتمعا يف �سجن املباحث العامة اأثناء 

التحقيق باأن جهيمان كان كرميًا يف املعلومات مع املحققني.
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المسبار

من دون غريه؟ كان ي�سغي اإيل باهتمام، ثم قال:اأق�سم باهلل اأنه لو كنت اأعلم 
اإلى ماح�سل ملا اأقدمت على قيادة جماعتي بال�سالح يف  اأن االأمور �ستوؤول 
امل�سجد احلرام. ثم �ساألني عن ا�سمي وعائلتي، وقال يل: لقد ارحتت اإليك، 
وا�ساأل اهلل اأن يجمعنا يف اجلنة، وطلب اأن اأح�سر له موزة لياأكلها، اأح�سرتها 

له وطرحت عليه �سوؤالني عن م�سادر متويل اجلماعة، ثم ودعته)111(.

)111(  لقاء اأجراه الباحث مع امل�سدر يف دبي.مار�ض 2010.


