
 

  الدستور25/11/2008

 السعودية؟ هل أثار القرضاوي فتنة الشيعة والسنة حلساب 

 
 حسنني كروم

 
الكبري والفقيه القانوين واملؤرخ والذي إذا  نوفمرب شن صديقنا واملفكر 16يوم األحد املوافق 

واملوضوعية لتعلن عن مقدمه، املستشار طارق   سار يف أي طريق تسبقه النزاهة واألمانة
ثاين هجوم عنيف غري مباشر ضد   -الدولة  النائب األول األسبق لرئيس جملس-شري الب

الفتنة بني السنة والشيعة، وكان هجومه األول  الشيخ يوسف القرضاوي ردا علي حماولته إثارة
سبتمرب املاضي يف مقال عنوانه »فتنة السنة   27 يف »الدستور« أيضا يوم السبت املوافق

بقوله : »فشت الفاشية يف األيام األخرية من عدد من  وم سريع وكاسحوالشيعة« وبدأه هبج
واملهتمني بالشأن اإلسالمي العام حول ما وصفوه بأنه نشاط   علماء املسلمني من السنة

 .«سنة املسلمني للتبشري الشيعي يف صفوف

 
تعليق اإلسرائيلي« وهو  وأما هجومه الثاين فكان عنوانه »كيف مت إعداد اللقاء السعودي

برعاية األمم املتحدة، ومت يف   علي مؤمتر حوار األديان والثقافات الذي دعت إليه السعودية
الرئيس اإلسرائيلي شيمون برييز، وبدأ   نيويورك حبضور امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وحضره
 هلذه الفاشية اليت فشت بني أهل السنة طارق مقاله بالقول »اآلن نستطيع أن نعرف السبب

أتت يف هذا الوقت بالذات لتعمل علي عزلة  والشيعة خالل الشهرين املاضيني، كنا نظن أهنا
الشرق األوسط الكبري، توطئة لضرب أحدمها أو   حزب اهلل بني العرب، وعلي عزلة إيران يف

مث بدا لنا يف هذه األيام األخرية سبب آخر   كليهما من اجلانب األمريكي أو الصهيوين،
 .«حوار األديان يف حسابنا وهو انعقاد مؤمتر مضاف مل يكن
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من قبل اململكة السعودية  وقال أيضا: »كان البد من تغطية كربي هلذا احلادث إبان إعداده
واالنتباه السعودي اخلاص عن  وقبيل حتققه، وكان البد من صرف االنتباه اإلسالمي العام

كثيف، وهذه مسألة ال يقدر   خانهذه املسألة، وذلك خبلق معركة حامية وصاخبة ذات د
الكبري والبالغة املؤثرة، وليس   عليها إال شخصيات من كبار الدعاة ذوي احلضور اإلعالمي

مجاهري املسلمني، ولكن املقصود  املقصود فقط أن ينجحوا يف تغطية الفعل السعودي أمام
العداء  مواطين السعودية ذوي علي وجه أخص ضمان هذه التغطية جبذب السلفيني من
 .«بانتشار املذهب الشيعي التقليدي الشديد للصهيونية، جذهبم بقضية أخري تتعلق

 
علي اإلساءات غري احملتملة اليت  وهكذا سدد البشري ضربة مضادة وعنيفة للقرضاوي، ردا

البشري وذلك يف رسالته اليت أرسلها   وجهها القرضاوي ملن عارضوا حماولته، وكان من بينهم
كمال أبو اجملد، واليت نشرهتا »الدستور« كاملة   فقيه القانوين واملفكر الدكتور أمحدلصديقنا ال

رسالة من أبو اجملد، وامتألت رسالة القرضاوي   أكتوبر املاضي ردا علي 10يوم اجلمعة 
 .بالعصبية باهتامات غري الئقة وتتسم 

 
شعال فتنة الشيعة والسنة  إ وضربة البشري الثانية حمورها الرئيسي أن القرضاوي قام مبحاولة
 -رئيس إسرائيل وخييل إيلَّ  حلساب السعودية للتغطية علي املؤمتر الذي دعت إليه وحضره

بعالقة القرضاوي بالسعودية   وربكم األعلم ـ أن البشري أراد بطريق غري مباشر التذكري
  من كتابه ـ »ابن من اجلزء الثالث 85و  84و 83و  82و  81وبعضها ورد يف صفحات  

جمموعة من اإلخوان   القرية« والكتاب مالمح سرية ومسرية ـ اعرتف القرضاوي بالعمل مع
عبد الناصر ونظامه بعد   املسلمني حتت إشراف األمن السعودي يف القيام حبملة إعالمية ضد

التوايل: »كانت  وإعدامه، فقال بالنص علي 1965القبض علي تنظيم سيد قطب عام 
تواصل ومودة وتفاهم   اململكة العربية السعودية يف ذلك الوقت عالقةالعالقات بني اإلخوان و 

واإلسالمية اليت ال تنسي، فيصل  وتعاون، وذلك يف عهد امللك الراحل، رجل املواقف العربية
بدأت صلتهم تتوثق باململكة من قبل  بن عبد العزيز آل سعود »رمحه اهلل« وكان اإلخوان قد 

 .رابطة العامل اإلسالمي جاب لإلخوان بإنشاءيف عهد امللك سعود الذي است
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ممن يعملون يف سلك التدريس علي  كان اإلخوان الذين وصلوا إيل اململكة مبكرين عددا  »
 .«القطان رأسهم األخ العامل األزهري املتمكن الشيخ مناع خليل

 
ة السعودية  اجلهات الرمسي وال غرو أن أصبح الشيخ مناع هو وجه اإلخوان واملمثل هلم أمام»

السعودية نقلها إليهم الشيخ   وأصبحت هلم ثقة عندهم، فإذا أراد اإلخوان شيئا من احلكومة
الداخلية أو األمري سلمان بن عبد  مناع عن طريق لقائه األمري نايف بن عبد العزيز وزير

رادت نائب وزير الداخلية، وكذلك إذا أ العزيز أمري الرياض، أو األمري أمحد بن عبد العزيز
وأبلغته مبا يريدون، أو فاوضوه فيما يطلب  اململكة أمرا من اإلخوان استدعت الشيخ مناع،

مث يرجع إليهم.. ويف عهد امللك فيصل »رمحه   منهم، وقد يرجئ اإلجابة حيت يشاور إخوانه
وأضحي كثري من اإلخوان جمندين ألنفسهم  اهلل« ازدادت صلة اإلخوان به توثقا وقوة

ينتهجها امللك فيصل، وهي سياسة تتفق مع  تأييد السياسة اإلسالمية اليتوجهودهم يف 
 .«هبا ودفعه إليها وتثبيته عليها أهداف اإلخوان، ورمبا كان هلم دور يف إغرائه

 
بسياسة عبد الناصر ومظامل عهده   قرر اإلخوان يف اخلارج إصدار عدة كتب تندد»

 .«وخصوصا ما صنعه مع اإلخوان

 
حمدد طُلب مين يف هذه احلملة وهو قصيديت اليت اشتهرت لدي اإلخوان   وكان عليَّ دور»

 «النونية باسم

 
عليه، وال هو   وهذا اعرتاف مكتوب بقلم القرضاوي ومنشور يف كتاب له وليس مدسوسا

 -أحد أفرادها  كان  -نقال عن فالن عن فالن ويقرر فيه أن خلية تضم عددا من اإلخوان 
الناصر ونظامه،   إمرة وزارة الداخلية السعودية لشن محلة إعالمية ضد عبد تشكلت حتت

وإمنا مسئوال عن جهاز   وباملناسبة األمري نايف بن عبد العزيز وقتها مل يكن وزيرا للداخلية
 .اليمن كما كان مسئوال عن ملف  -علي ما أذكر  -املباحث 

 
يف تأييد السياسة   ن ألنفسهم وجهودهمواعرتاف أيضا بأن كثريا  من اإلخوان أصبحوا جمندي

This file was downloaded from QuranicThought.com



كلمة جمندين  اإلسالمية اليت ينتهجها امللك »فيصل«، وال أعرف مباذا ميكن تفسري
القرضاوي بأنه   ألنفسهم، وهل هناك فرق بينها وبني معين كلمة جتنيدهم؟ كذلك اعرتف

جمموعة أفراد  وبني كان عليه دور حمدد، وال يغري من حقيقة العالقة بني جهاز أمن الدولة
اإلسالمية وسياسة   من اإلخوان املسلمني االدعاء بوجود اتفاق بني سياسة امللك فيصل

أمن دولة حيكمها   اإلخوان وكأن اخللية اليت تعمل مع الداخلية السعودية ومتثل جهاز
احلد الذي يصور فيه   اإلخوان، وبالتايل تنسق معها، والغريب أن تصل جرأة القرضاوي إيل

فيصل سياساته ومينعونه   ف، وكأن اإلخوان يف السعودية هم الذين كانوا حيددون للملك املوق
 .من الرتاجع عنها

 
هذا االعرتاف، والذي يدعم استنتاج املستشار طارق   وال أريد التوسع أكثر من ذلك بعد

إشعاهلا كانت حلساب النظام السعودي الذي عمل عام  بأن الفتنة اليت أراد القرضاوي
جهازه األمين.. لكين استبعد هذه النتيجة اليت  حلسابه مع آخرين وحتت إشراف 1966

الوقت أن يكون هناك جناح سعودي له مصلحة  خلص إليها وإن كنت ال أستبعد يف نفس
ربكم األعلم  -برتتيب معلومات عن عالقته هبم  يف دفع الشيخ لذلك وهددوه إن مل يفعل

ألن القرضاوي جترأ علي السعودية وهامجها يف   أيضا ولكن ال أميل إيل هذا االحتمال -
األوربت بقوله »ال توجد دولة تتبين الفكر السين،  تصرحياته لربنامج »القاهرة اليوم« بقناة

يتمسك بالشريعة مثل السعودية والسودان بعد الثورة   وهناك تفاوت يف مواقفها، بعضها
عله يتخذ موقفا رساليا كما تقف إيران  مشكالت ال جت اإلسالمية هناك، كما يعاين كل بلد

 .«ملذهبها الشيعي

 
 املمكن أن يكون هذا اهلجوم تغطية ملوقفه إلبعاد أي شبهات عنه بالعمل حلساب  طبعا من

تتناقض   السعودية، لكن من جهة أخري فإن حماولة القرضاوي إثارة الفتنة بني الشيعة والسنة،
ذلك أنه بدأ   امللك عبد اهلل ومع مصاحلها الوطنية، متاما مع سياسات السعودية اليت يتبعها 

الشيعي العراقي مقتدي  االنفتاح علي إيران والشيعة يف العراق سواء يف دعوة اململكة الزعيم
علماء الشيعة والسنة العراقيني،  الصدر ألداء احلج واملبالغة يف استقباله وتنظيم لقاءات بني

قادة دول جملس التعاون اخلليجي،  حلضور اجتماعودعوة الرئيس اإليراين أمحدي جناد 
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يرتكزون يف املنطقة الشرقية املواجهة   وحرص اململكة علي اسرتضاء مواطنيها الشيعة الذين 
امللك عبد اهلل علي العامل املسيحي سواء بزيارته   إليران وحيث يرتكز إنتاج البرتول، مث انفتاح

ديان الذي مت يف إسبانيا مث انتقل ألمريكا وال ميكن بني األ لبابا الفاتيكان أو دعوته للحوار
األديان والثقافات حيث ال يريد الفاتيكان حيت اآلن االعرتاف بأن   أن يدعو حلوار بني

مث يعطي الضوء األخضر ألجهزته بتكليف من سبق له التعاون معها   اإلسالم دين مساوي،
علي حضور الرئيس اإلسرائيلي مؤمتر املسلمني السنة والشيعة للتغطية  إلثارة زوبعة بني
 .الكثريين ذلك تطبيعا مع إسرائيل نيويورك واعتبار

 
فاملبادرة السعودية اليت مت تقدميها ملؤمتر القمة  وحيت هذه التهمة مل تعد تثري اإلحراج اآلن

االعرتاف بإسرائيل وتطبيع العالقات معها إذا قبلت  تضمنت 2002العريب يف بريوت عام 
 .هبا

 
أميل إيل االعتقاد بأن السعودية كانت يف حاجة للقرضاوي ليثري هلا   ولكل ذلك وغريه ال

أعتقد أن القرضاوي أقدم عليها ألسباب خاصة به، وهي إحساسه بأنه   هذه القضية وإمنا
األفول وبروز جنوم جدد يف مساء الدعوة أفرزهتم القنوات الفضائية املتعددة،   بدأ يدخل مرحلة

قون مجاهريية واسعة، وحيت قناة »اجلزيرة« اليت قدمته علي نطاق واسع مل تعد حيق وبدأوا
 عليه يف برناجمها »الشريعة واحلياة« وبدال من أن يعرتف بأن هذه هي سنة احلياة فقد تقتصر

الدعوة  اعتقد أن بإمكانه إعادة العجلة إيل الوراء ليكون هو األوحد أو شبه األوحد يف مساء
األمة«  ما يفسر عصبيته وامتداحه لنفسه ومنحه لنفسه أيضا منصب »مرشدوالشهرة وهذا 

 .وجه ورغم ذلك يفتح حتليل البشري الباب للتأمل وتقليب األمور علي أكثر من
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