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 چکیده
 یندارنـد و بـد الملـل ینبـ ۀدر عرصـ یریچشـمگ های یتفعال یتکو های یامروزه، سلف
تحلیلـی، بـه -مقالۀ حاضر با روشـی توصـیفی .هستند یتوجه ناظران جهان جهت مورد

تحوالت و ورود افکار سیاسـی در میـان »، «پیدایش و فسترش جریان سلفی در کویت»
پرداخته است. فرضیۀ ما این است که « شدِن آنان به معارضان حکومت تبدیل»و « آنها

ر کویـت این فروه، ابتدا در قالب حامیان حکومت ظهور کردند و با حمایِت عربسـتان، د
پـی شـرایط جدیـِد  به قدرت رسیدندب تا اینکـه ایـن فـروه پـس از آزادسـازِی کویـت و در

و امـروزه دغدغـۀ  ندوجودآمده، به قدرتمندترین فروه معارض در این کشور تبدیل شـد به
اصلِی حکومت کویت در حفظ ثبات خـود، و همچنـین کنتـرل جریـان سـلفِی سیاسـی 

ماهیـت غیراسـتبدادِی حکومـت کویـت ایجـاب  فعال در داخل و خـارِج کویـت اسـت.
هـای سـلفی و ایجـاد تعـادل، از رقبـای آنـان ماننـد  کند کـه بـرای مهـاِر فشـاِر فروه می

 ها و شیعیان بهره فیرد. لیبرال
  .یفر  یعبدالرحمن عبدالیال ، سلف ،یسلف ت،یکو ها: واژه کلید

                                                 
 و مدیر فروِه مطالعات جهان اسالم در پژوهشکدۀ عروةالوثقی. العالمیة جامعة المصطفیعلمی  عضو هیهت *
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 مقدمه
شهره استب کشوری با حاکمانی  نشین ترین کشور در میان کشورهای شیخ کویت به لیبرال

دموکراتیب کـه مـردم مشـارکتی جـدی در  تعامل، و سیستم حکومتِی نیمه مدارا و اهل اهل
توجهی برخوردار بوده  قابل سرنوشت خود دارند. جامعۀ کویت از آزادی، تسامح و فضای بازِ 

هـای  و است. کویت برخالف عربستان و بحرین که پیدایش آنهـا مرهـوِن شمشـیِر سـلفی
کشـور را همـواره بـا ایـن کویـت  فذاری شد و حاکماِن  آمیز پایه وهابی است، با روشی صلح

آمیز کویـت،  فیرِی متفاوت و مسـالمت اند. شکل تدبیر و مدارا و مشاوره با مردم، اداره کرده
صباح، وجود تهدیدهای داخلـی و خـارجی، و همچنـین  خصوصیات شیصِی حاکمان آل

اند.  ور، همگی در پیدایش چنـین سیاسـت متفـاوتی نقـش داشـتهترکیب جمعیتِی این کش
فری نباشـد. ایـن  رسد کشوری با این اوصاف، بستر مناسبی بـرای رشـد سـلفی نظر می به
های تروریستِی ایـن  ای در فعالیت های کویت، جایگاه ویژه حالی است که امروزه سلفی در

نشـین بهـره  ین آزادی در ایـن شیخها از بیشـتر  المللـی دارنـد. سـلفی جریان در عرصۀ بین
مـالِی جریـان جهـادِی سـلفی محسـوب  حامیاِن ترین  اصلیبرند و در کنار عربستان از  می
پیـدایش و علـل فسـترش جریـان سـلفی در کویـت،  شوند. در ایـن مقالـه، بـه بررسـِی  می

ها کـه در شـکل سـنتی خـود کـاری بـا سیاسـت ندارنـد،  شـدن سـلفی چگونگی سیاسـی
آنها به جریان معارض جدید، تمایِل آنان به کسب قدرت بیشـتر، و همچنـین شدِن  تبدیل

 شود. روی کویت برای مقابله با خطر آنان پرداخته می راهکاِر پیِش 

 گری در کویت  پیدای  سلفی
فردد. در آن دوره، برخی مشایخ  می م باز6385فری در کویت به اوایل سال  پیدایش سلفی
الرشـید نـزد علمـای سـعودی تحصـیل  عبـدالعزیز ن و شـیخالـدحیا خلـف مانند عبدالله

کردند و پس از بازفشت از آنجا، در کویت به ترویج مکتب سلفی پرداختنـد. از آن زمـان  می
به بعد، ارتباط محکم و عمیقی بین آنها و علمای سعودی برقرار شد که همچنان نیز ادامه 
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دخیل بود که در ادامه به بررسِی آنها عامل در فسترش جریان سلفی در کویت  چند 1دارد.
 خواهیم پرداخت:

ــــرویج فســــتردۀ  اول: ــــا حضــــور و فعالیــــت تت ــــت کــــه ب فکــــر ســــلفی در کوی
هــای  عبــدالیال ، شیصــیت مشــهور ســلفی، و بازفشــت کویتی عبــدالرحمن شــیخ

عبـدالیال  شیصـیت  التحصیِل مراکز دینِی سعودی، به وقوع پیوست. عبدالرحمن فار 
 2لفی در کویت بود.اصلِی جریان س

ها و خرافـات در ابتـدای امـر، و همچنـین  ها بـر مبـارزه بـا بـدعت تمرکز سـلفی دوم:
هـا از شـرکت در  اجتناب آنان از سیاسـت، بـه فسـترش ایـن تفکـر در شـرایطی کـه کویتی

خـاص، بعـد از شکسـت  طور کمـب کـرد. بـه 3های سیاسی ابـا داشـتند، تجمعات و فروه
 4غیراسالمی و لیبرال به مقبولیِت بیشتِر تفکر سلفی انجامید. های م، فعالیت حرکت6337

سعودی به کویت نیز موجـب تقویـت و فسـترش تفکـر سـلفِی  5های آمدِن بدوی سوم:
سـعودی وارد  م، از عربسـتان6325و  6375های  های سـعودی در دهـه وهابی شد. بـدوی

اسـاس سیاسـِت  ی، بـرایـن مهـاجرِت فروهـ 6کویت شدند و تابعیت کویتی دریافـت کردنـد.
اعتماد  قابل 7کارِ  سوی حاکمان کویت برای افزایش جمعیت و نیز تأمین نیروی اتیاذشده از

                                                 
 ، صحیفة ُلجینیات اإللکترونیة، آدرس:«الحالة السلفیة في الکویت». دمنهوری، رجب، 1

http://lojainiat.net/main/Content 

حتـی ال یعـود »و « أیـام مـع جهیمـان»، «حصـر مکـة»هـای  ب ترجمـۀ کتابمحاصرۀ  مجرالالحۀا آقامحمـدی، مرتضـی،  .2
 .085، ص«جهیمان

 ، صحیفة ُلجینیات اإللکترونیة، آدرس:«الحالة السلفیة في الکویت». دمنهوری، رجب، 3
http://lojainiat.net/main/Content 

 .جلفیة في الکویتالاماعة ال. مدیرس، فالح عبدالله، 4
 شوند. شناخته می« بدو». قبایل صحرافردی که بین عربستان و کویت در تردد بودند و با عنوان 5

6. Longva, A, “Nationalism in Pre-Modern Guise: The Discourse on Hadhar and Badu in 
Kuwait”, International Journal of Middle East Studies MES, p.171. 

کرد. در این میان، نگرانِی آنها بیشـتر از مهـاجران  تأمین می یو غیرعرب یدولت نیروی کاِر موردنیاِز خود را از کشورهای عرب .7
رفت که افکار خـود را در کویـت تـرویج و اشـاعه دهنـد.  زبان بودند و هم مسلمان، و بیم آن می عرب بودب چراکه آنها، هم عرب

بـاز فرسـتاد. وی دربـارۀ لشـکر  ای بـه بن دوسـری، از علمـای دینـی کویـت، نامـه عبـدالرحمن 6375نمونه، در سال  عنوان به
سان مصـری، بـه قـدر نیـاز اکتفـا فـردد و از  دهد و درخواست می خارجی هشدار می ِن امعلم خطرناس کند که در استفاده از مدر 

 یکا بیشتر، و شِر آن کمتر از رفتن به مصر اسـت.رفتن طالب به جمهوری مصر جلوفیری شودب چراکه خیِر فرستادن آنها به آمر 
 .(655، صالحۀا  فکۀ المحتلین للمجال يف ةدراس ؛الاماعة الجلفیة المحتجبةمنصور،  ، )نقیدان
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نکتـۀ بعـدی همچنین  2رسیدند. نظر می که در این راستا، قبایل بدوی فزینۀ مناسبی به 1بود
لیبـرال، فروهـی ها و تاجران  عربی-های اپوزیسیون، اعم از قومی مقابِل فروه این بود که در

تـرین فـروه در پیوسـتن بـه  ها همگن رو بـدوی ایـن ب ازصـباح باشـد آلحامِی  که شکل بگیرد
اسـاس  بودند. حیات قبایل بدوی، بر صباح آلهای  جامعۀ کویت، و همچنین مطیِع خواسته

مقابـِل حـاکم،  کارانه در امور سیاسی و اجتماعی بود و آنهـا در های محافظه ها و ارزش سنت
درصـِد جمعیـت  55از  عالوه، برخی معتقدند کـه شـیعیان بـیش به 3بودند. و کور یع و کرمط

های عربستان  دادند که سیاست دولت کویت در اعطای تابعیت به بدوی کویت را تشکیل می
 4درصـد شـد. 75م، باعث کاهش درصد جمعیتِی شـیعیان بـه 6335م و 6375های  در دهه

ویژه در دوران حمله عراق بـه ایـران، تبلیوـات زیـادی علیـه  پس از انقالب اسالمی ایران، به
ایران و شیعیان وجود داشت و برای جلوفیری از تهدید شیعه، سیاست تقویت جریـان سـلفی 

ها بهتـرین  بر اینکه سـلفی ار قرار فرفت. در آن زمان، تبلیواتی وجود داشت مبنیک در دستورِ 
کردب چراکـه  ربستان نیز از این تصمیم حمایت میع 5فزینه برای مقابله با خطر تشیع هستند.

 6کرد. به نفوذ بیشتِر این کشور در کویت کمب می
                                                 

1. Longva, A, “Neither Autocracy nor Democracy but Ethnocracy: Citizens, Expatriates 
and the Socio-Political System in Kuwait”, Monarchies and Nations: Globalization and 
Identity in the Arab states of the Gulf, p.14. 
2. Ghabra, Shafeeq, “Kuwait and the Dynamics of Socio-Economic Change”, The Middle 
East Journal, 51, p.358-372. 
3. Behbehani, Bodour, Surviving the Arab Spring The Gulf Cooperation Council and the 
Case Study of Kuwait, p.191. 
4. Alhabib, Mohammad Ebraheem, The Shia Migration from Southwestern Iran to 
Kuwait: Push-Pull Factors during the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, 
p.46. 

مقابـِل آنچـه هجمـۀ ایـراِن  توهمات ناشی از تبلیوات سوء علیه انقالب ایران، کشورهای عربِی منطقه را بر آن داشت تـا در .5
ام کنند. جنگ عراق و ایران نیز بـر شـدت ایـن تبلیوـات افـزود. در ایـن نامیدند، اقد شیعی برای بلعیدن کشورهای مسلمان می

ــد، از اســالم )اهل توانــد در فضــا، چنــین القــا شــد کــه آنچــه می ــِل ایــن تهدی ــان ســلفی اســت.  مقاب ســنت( دفــاع کنــد، جری
ا متقاعـد کـرد کـه حسـین ر  کـرد، ملـب عالمی سلفی که در اردن علیه شیعه فعالیت می نمونه، محمد ابراهیم شقره، عنوان به

ها نظـر  سان سـلفی تواند از ففتمان سلفی برای مقابله با نفوذ ایران استفاده کند و بدین ها ضدشیعه هستند و حکومت می سلفی
ها در  ملب حسین را جلب کردند و مجال فعالیت یافتند. آنان پادشاه را راضی کردند تا البانی، رهبر برجستۀ سـلفیت، کـه مـدت

مطالعـات  ۀسسـؤمسـایت ، «های جهادِی آن در سوریه رژیم اردن و سلفی»کشور بازفردد. )آقامحمدی، مرتضی،  تبعید بود، به
 (http://maraminstitute.comش، آدرس: 2/8/6737راهبردی اسالم معاصر، 

نمونـه، عبداللـه  عنوان ها تعل  خاطر زیادی به عربستان دارند و مجرای اعمال نفوذ عربسـتان در کویـت هسـتند. بـه . سلفی6
های کوچب مانند کویت، قطـر و  نشین فوید که در آن زمان، شیخ می م8585بینِی شرایط  ای، دربارۀ پیش النفیسی در مصاحبه
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البته باید توجه داشت که جریان سـلفی در میـان طبقـۀ شـهرِی کویـت نفـوذ چنـدانی 
های  بنابراین، افر آن مهاجرت 1ها بودب نداشت و فسترش آن در خارج از شهر و نزد بدوی

توانست توفی  امروز خود را در میان طبقۀ شهرِی  فرفت، سلفیت نمی فسترده صورت نمی
ها در جامعـۀ  م، سـلفی6335 های دهۀ مرفه و نسبتا  آزاِد کویت کسب نماید. در پایان سال

در  2.دسـت آوردنـد بـهپیروانـی بـرای خـود هـای تـاجران،  ویژه در میـان خانواده کویت، به
فذاری  های دانشجویی پایه کارفری و اتحادیههای  م، جریان سلفی در سازمان6325 دهۀ

داد که   همۀ اینها پس از آن رخ 3ای توسعه یافت. سابقه طور بی شد و در سطح سازمانی به
سعودی تابعیت کویتی دریافت نمودند و با سکونت در حاشیۀ شـهرها و  های وهابِی  بدوی

ــا جامعــۀ شــهری و همچنــین کســب تحصــیالت ر جامعــه و عــالی، در ســاختا اخــتالط ب
 های میتلف اداری و اقتصادی نفوذ کردند. بیش

 سلفیت کویت سیاسی شدن  
ها و انجـام کارهـای خیـر  طور سنتی، جریان سلفی بر توحید و مبارزه با خرافات و بدعت به

شـدِن  یکی از عوامل مؤثر در سیاسـی 4تمرکز داشت و اهتمام چندانی به سیاست نداشت.
در میـان آنـان اسـت. در  5العتیبـی نفـوذ افکـار جهیمـان بیشی از جماعت سلفِی کویت،

هـم  م، فروه کوچکی از جوانان سلفِی طرفدار دعـوت و تبلیـغ، در کنـارِ 6375 اواسط دهۀ

                                                 
نفِع کویت است کـه  رو، به کشور عربستان، یمن و عمان در این منطقه باقی خواهد ماندب ازاین روند و فقط سه بین می امارات از

الله النفیسي: یکشف تصوره المییف؟ لن یبقی فـي الیلـیج العربـي  عبد»النفیسی، عبدالله، ) ملح  شود.به خاس عربستان 
   آدرس: م،8562ژوئن  67، سایت یوتیوب، «سوی السعودیة و الیمن و عمان 8585سنة 

https://www.youtube.com/watch?v=olmyJ8A9LaY) 

 صحیفة ُلجینیات اإللکترونیة، آدرس:، «الحالة السلفیة في الکویت». دمنهوری، رجب، 1
http://lojainiat.net/main/Content 
2. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring 
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.6. 

 . همان.3
 ق، آدرس:6083رمضان  82، شبکة النبأ المعلوماتیة، «الکویتیة بعد التحریر خریطة الکتل السیاسیة». شهاب، احمد، 4

https://annabaa.org/nbanews/71/810.htm 

همراه یاران خود مسجدالحرام را با اقدامی مسلحانه اشـوال کـرد. آنهـا بـا  ق به6055کسی است که در سال « جهیمان العتیبی. »5
های حـاکم بـر جامعـه مبـارزه کننـد.  وسیله با بدعت بر او تطاب  داشت، بیعت کردند تا بدین« مهدی»ادعای آنها اوصاف   کسی که به

 دهد. داری، آخرالزمان و مهدی را نشان می فکرانش دربارۀ مطالبی مانند حکومت وی دارای چند رساله است که افکار او و هم
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بـا های کویـت  سـلفی 1منظور بیدارِی جامعۀ کویت طراحی کردند. فرد آمدند و حرکتی را به
کشـور و  بعیـت یـباه آنهـا مسـهلۀ تویژه اینک ارتباط بودندب به  جماعت سلفِی عربستان در

کردندب  دانستند و حتی در ترددهای خود از پاسپورت استفاده نمی مسهلۀ مرزها را بدعت می
نتیجه، آنها بیشتر  دانستند. در چراکه آن را مصداق تشبه به کفار، و از مصادی  بدعت می

 2الحزیمـی، تـۀ ناصـرفف طور قاچاقی، با یکـدیگر در ارتبـاط بودنـد. به از طری  صحرا و به
جماعت سلفِی کویت با جماعت سلفِی سعودی ارتباط داشتند و همین ارتباط زمینۀ چـا  

ماه قبل از اشوال  ق، چند6733 در رمضان 3العتیبی در کویت را فراهم کرد. آثار جهیمان
مسجدالحرام، مأموران حراسِت مرزی محمولۀ قاچاقی را شناسایی کردند که از کویت وارد 

ــتان می ــان عربس ــالۀ جهیم ــرین رس ــیه از آخ ــزاران نس ــامل ه ــد و ش ــه ش ــی ب نام  العتیب
 4بود. الطاعة و البیعة و اإلمارة

های جهیمـان در مسـاجد کویـت  در روزی که مسجدالحرام اشوال شـد، برخـی رسـاله
تعقیب قرار فرفتند و برخی  فرچه در مملکت سعودی جماعت جهیمان تحت 5توزیع فردید.

های میتلف متواری شدند، اما شاخۀ کویتِی جماعِت  از آنان نیز به کشورهای دیگر یا شهر
م، 6332 در اواخــر ســال 6م بــاقی مانــد.6325 جهیمــان، همچنــان تــا اواخــر دهــۀ

چـا ، و در آن، « الـوطن»کـویتِی مقـاالتی را در نشـریۀ  عبـدالیال  سلسـله عبدالرحمن
بیشی  اهمیت تفکر سیاسِی جهیمان، تجویز و مشروعیت 7کرد. افکار جهیمان را ترویج می

سنت سابقه نداشت. او  مسلمان استب امری که در ادبیات سیاسِی اهل به قیام علیه حاکِم 
، رسـالۀ اعرةاإلمرارة و البیعرة و الطهای خود مانند رسـالۀ  های میتلفی از رساله در بیش

                                                 
1. Awadh, Sami, Islamic Political Groups in Kuwait: Roots and Influence, p.232.  

عضو جماعت سلفِی کویت بود و از طری  آنها با جماعت سلفِی عربستان ارتباط فرفت و به آنها ملحـ  شـد. در « الحزیمی. »2
 العتیبی تبدیل شد.  وی به یکی از مالزمان ثابِت جهیمان ،آنجا

 .77، صأیا  مع جهیمان، ناصر،  الحزیمی. 3
 .608ص  ،الحۀا  فکۀ المحتلین للمجال يف ةدراس ؛الجلفیة المحتجبة الاماعةمنصور،  ، نقیدان. 4
حتـی ال یعـود »و « أیـام مـع جهیمـان»، «حصـر مکـة»هـای  ب ترجمـۀ کتابمحاصرۀ  مجرالالحۀا آقامحمـدی، مرتضـی،  .5

 .085، ص«جهیمان
 .080همان، ص .6
 .085همان، ص .7
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رفع اإللتباس عرن ملرة مرن ، و رسالۀ الله الله و البغض في أوثق عۀی اإلیمان الحب في
 1به این مطلب پرداخته است. جعله الله إماماً للناس

زیـادی دربـارۀ سیاسـت  های هو مقالـ هـا کتابهایی بود که  عبدالیال  از اولین سلفی
امکـان مشـارکت سیاسـی و اعتراضـات  نوشت و قصد اصالح فقه سلفی را داشت تا بتواند

حمایـِت  م تحت6326 بار، در سـال های کویت برای اولین سلفی 2اجتماعی را فراهم کند.
تـأثیر ایـدئولوژِی  دهی شدند. این جمعیـت تحت سازمان« اإلسالمي إحیاء التراث جمعیة»

اهــداف کـه ظــاهرا  ایــن سـازمان بــرای  حــالی رو، در ایــن از 3شـدب عبـدالیال  رهبــری می
ها در کویـت تبـدیل  خیرخواهانه تأسیس شده بود، به چتری برای مشارکت سیاسِی سـلفی

منـد  آنها در این امر، از حمایت دولـت و همچنـین از بودجـۀ مـذهبِی عربسـتان بهره 4شد.
واقع، علمای عربستان تا جایی پیش رفتند که در تأیید فعالیـت سیاسـِی سـلفی  در 5بودند.

 7م اعـالم کـرد.6326 ایـن مطلـب را عبـدالیال  در آسـتانۀ انتیابـات 6فتوا صادر کردند.
رع شـدر آن را خـالف شـرکت و  ،یغربـ ِی انتیابـات و مجلـس را نمـاد دموکراسـ ها یسلف

                                                 
العتیبی قرار فرفت. مشهور است که او بـرای  تأثیر جهیمان تحتهای مهمی است که  از شیصیت« دکتر عبدالله النفیسی. »1

کنـد  مالقات یا پیوستن به فروه جهیمان، از راه صحرا عازم عربستان بود که مأموران سعودی او را دستگیر کردنـد. او ادعـا می
النفیسـي و جماعـة »عبداللـه، النفیسـی، ) که این سفر صرفا  برای عمره بوده و ارتبـاطی بـه جماعـت جهیمـان نداشـته اسـت.

 م، آدرس:8566آوریل  62، سایت یوتیوب، «جهیمان
 https://www.youtube.com/watch?v=RuekHXCFMZc) 

تیمیـه و  مـودودی، شـوکانی، ابن قطـب، ابـواالعلی جهیمـان را در ِعـداد سـید عنلما یحکم اإلسرم  النفیسی در کتاب خود، 
 .(25، صحۀکة جهیمان العتیبي و اإلخوان المجلمون الجعودیة و الجلفیة الاهادیةسر، )حائری، یا داند. جوزیه می قیم ابن

2. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014, 
Link: 
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influence-
in-levant-pub-55514 
3. Utvik, Bjorn Olav, “The Ikhwanization of the Salafis: Piety in the Politics of Egypt and 
Kuwait”, Middle East Critique 23, no.1, April 2014, p.19. 
4. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring 
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.7. 

 . همان.5
6. Monroe, Steve, “Salafis in Parliament: Democratic Attitudes and Party Politics in the 
Gulf”, Middle East Journal 66, no.3, Summer 2012, pp.421-422. 
7. McCants, Will, “Joining the Fray: Salafi Politics after the Arab Spring”, January 22, 
2013, Link: 
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12655/joining-the-fray-salafi-politics-after-
the-arab-spring. 
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در انتیابـات  یسـلف یجمـاعت داد کـه ر، این کـار در کویـت رخبا یناول یبرا. دانستند یم
کرسـی را تصـاحب  انتیابـات توانسـتند دوآنها در این  ند و رأی دادند.شرکت کرد یپارلمان
 1کنند.

 کویت  سه جریان سلفی  
ها مواضع سنتی خود را داشتند تا اینکه تحوالت و حوادث میتلفی  های کویت مدت سلفی

 آنها را به چند دسته تقسیم کرد:

 «السلفي اإلسالميالتسمع »گروه . 0
ریاست خالد سـلطان بـن عیسـی  و به ،م6326 سال در« التجمع اإلسالمي السلفي»فروه 

این فروه بر اخالق اجتماعی متمرکز بود و دسـتورالعمِل پارلمـانِی آن عمـدتا   2تأسیس شد.
ــه اسالمی ــوانین و لحــا  ب ــه ســازِی ق فــذاری، و  عنوان تنهــا منبــع قانون کردِن شــریعت ب

 ایـن 3های موسـیقی مربـوط اسـت. کنسـرتو همچنین ممنوعیت مفاسدی ماننـد الکـل 
عنوان  ترین فروه سـلفی در پارلمـان اسـت و اعضـای آن موقعیـت خـود را بـه تجمع، بزرگ

و همیشـه بـر  4داننـد و حفظ جایگاه اسالم در جامعـۀ کویـت می تبلیغ دینای برای  وسیله
م، تحـت رهبـرِی 6336این جریان در سال  5کنند. ضرورت اطاعت از امیِر کویت تأکید می

آنهـا بـا علمـای عربسـتان ارتبـاط نزدیکـی داشـتند تـا  6فـت.السبت قرار فر  عبدالله شیخ
« عامـل نفـوذِی اسـتیبارات سـعودی»یا « عروسب ریاض»که فاه از آنها با عنوان  جایی

                                                 
1. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring 
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.7. 

 م، آدرس:8563فبرایر  67، سایت المرسال، «األحزاب السیاسیة في الکویت». المتیم، منی، 2
https://www.almrsal.com/post/452708 
3. Utvik, Bjorn Olav, “The Ikhwanization of the Salafis: Piety in the Politics of Egypt and 
Kuwait”, Middle East Critique 23, no.1, April 2014, p.20. 
4. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014, 
Link: 
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influence-
in-levant-pub-55514 
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 1شد. تعبیر می

 کار یا منفعل ؛ جریان سلفی  محافظهشاخۀ المدخلی. 2
ــت  ــتند و جمعی ــل هس ــیار منفع ــدخلی، بس ــاخۀ الم ــی ش ــت، یعن ــلفِی کوی ــروه س ــر ف دیگ

دلیل داشتِن ساختاری سازمانی و شرکت در انتیابات، بـه نقـا اصـول  التراث را به احیاء
های رسـمی را موجـب  آنها مشـارکت در سیاسـت و ایجـاد سـازمان 2کنند. سلفی متهم می

ها و  جای وفـاداری بـه خداونـد، بـه سـازمان دانندب زیرا این اقدامات، مـردم را بـه فساد می
 3سازد. رهبران آنها وفادار می

 «الحرکة السلفیة»گروه . 3
 عبـدالرحمن شـیخ رهبرِی  بـه ،م6337اسـت کـه در سـال « جنـبش سـلفی»طیف سـوم، 

دلیل  جـدا شـد. ایـن جـدایی عمـدتا  بـه« السـلفي اإلسـالمي التجمع»از فروه  عبدالیال 
ی سـعودی بـرای ـ آنها را از ابزار توطهۀ امریکـای های سنتی بود و رضایِت آنها از سلفی عدم

بسـیاری از ایـن  4آوردنـد. شـمار می فـارس بـه کـردِن مطالبـات سیاسـی در خلیج خاموش
فعاالن، خواهاِن اصالح سیستم سیاسِی کویت بودند تا اینکه مشـارکت سیاسـِی بیشـتری 

عنوان تنهـا منبـع  ویژه در انتصاب وزیران دولت، و همچنـین اسـتفاده از شـریعت بـه را، به
ای  طور فزاینـده این جنبش، از منتقدان حکومت اسـت و بـه 5دست آورند. فذاری به قانون
شـوند. آنهـا معتقدنـد کـه ایـن جنـبش  بـر آن مسـلط می 6اِی جدید )بـدو( های قبیله چهره

                                                 
1. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring 
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.9. 

 .2. همان، ص2
3. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014, 
Link: 
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influence-
in-levant-pub-55514. 

 . همان.4
5. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring 
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.8. 
6. Utvik, Bjorn Olav, “The Ikhwanization of the Salafis: Piety in the Politics of Egypt and 
Kuwait”, Middle East Critique 23, no.1, April 2014, p.19. 
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که در میان طبقـۀ شهرنشـین  1ای باشد «هاإلسالمی يالحرکة الدستور »تواند جایگزین  می
 2نفوذ دارد.

 ها آزادسازی کویت و نارضایتی سلفی
سعودی فرار کردند و در آنجـا بـه  های کویتی به عربستان مان اشوال کویت، اکثر سلفیدر ز

های فعال در عربستان، از تصمیم دولت سعودی  های سلفِی سعودی پیوستند. سلفی شبکه
دادن به نظامیـان امریکـا بـرای مداخلـۀ نظـامی و ورود بـه خـاس حجـاز، اظهـار  دربارۀ اجازه

الحـوالی،  هایی ماننـد سـفر شیصـیت 3تظاهراتی را به راه انداختنـد. نگرانی و انزجار کردند و
فرفتن از قـوای بیگانـه بـرای آزادسـازی بودنـدب  العمـر میـالِف کمـب عوده و ناصـر سلمان

موضــِع  4بـاز و عثیمــین بـا چنـین کــاری موافـ  بودنـد. کـه برخـی دیگــر ماننـد بن حـالی در
و باعـث ایجـاد  5ضر در عربستان قرار فرفـتهای حا توجه بسیاری از کویتی اول، مورد فروه

فاهی از تلقی جریان سـلفی از جنـگ آزادسـازِی   شکاف در صفوف سلفیِت کویت شد. برای آ
از بهتـرین  6سـوری، هـای ابومصـعب کویت و نیز تأثیر آن بر القاعـده و جریـان جهـاد، کتاب

                                                 
 المسلمیِن کویت متعل  است که غالبا  در موضع اپوزیسیون قرار دارد. . این حرکت به نسل جدید اخوان1

2. Wehrey, Frederic, Sectarian Politics in the Gulf: From the Iraq War to the Arab 
Uprisings, p.180. 

 .3. همان، ص3
 ، صحیفة ُلجینیات اإللکترونیة، آدرس:«الکویت یالحالة السلفیة ف»رجب، ری، . دمنهو4

http://lojainiat.net/main/Content 
5. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014, 
Link: 
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influence-
in-levant-pub-55514 

الدن و  عـزام، بـن کرده و ُپرتألیِف القاعده است. او ارتباط نزدیکی بـا عبداللـه های تحصیل از شیصیت« ابومصعب سوری. »6
عزام،  عبدالله قطب، عنوان معمار استراتژِی نویِن جریان جهاد اشتهار دارد. افکار جهادِی سید الظواهری داشت. وی به ایمن
تمـایز او از  قوت و وجه سوری تبلور دارد. نقطۀ فذاِر فکر سلفی، در آثار ابومصعب های بنیان الظواهری و دیگر شیصیت ایمن

های کوچـب و نبـرد  دیگر نویسندفاِن سلفی، مباحث استراتژیب و میدانی است. ایدۀ توییر القاعـده از یـب سـازمان بـه سـلول
سـوری  ابومصـعب ازم، دولت امریکا اعالم کرد برای کسی کـه اطالعـاتی 8550سوری بود. در سال  ابومصعبانفرادی، ایدۀ 

دالری قـرار داده اسـت و بـر نقـش محـورِی او در  میلیـون ای پنج بگذارد که بـه دسـتگیرِی او منجـر شـود، جـایزه آنها در اختیار
م در کویتۀ پاکستان دستگیر شـد و 8555 سوری در نوامبر ابومصعبهای موجود،  بر فزارش الملل تأکید کرد. بنا تروریسم بین

 پس از آن، سرنوشت نامعلومی داشت.
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ایـن  1دانـد. میمنابع است. وی جنگ آزادسازِی کویت را بیشـی از سـومین جنـگ صـلیبی 
هـا بـه حاکمـان و عالمـان سـعودی شـد. او در کتـاب  جنگ سبب تحول در دیـدفاه جهادی

 کند: این تحول را چنین تشریح می العالمیة  المقاومة اإلسممیة دعوة
دانسـتند و  سعود را مشروع می ها حکومت آل الدن و عموم سعودی در آن زمان بن

« مسـلمان»وفجورشـان،  رغم فسـ  یفهد و دیگر مسـهوالن سـعودی را علـ ملب
العلما احترام زیادی قائل بودند  کردند و نیز برای علمای رسمِی هیهت کبار تلقی می

کردند. اما بعدها که جنگ کویت پـیش آمـد و نیروهـای  و به فتاوای آنان عمل می
الدن عربسـتان را در کنـار  بـن امریکایی در خاس عربستان مستقر شـدند و اسـامه

اهداف او دید، موضعش را توییر داد و از انتقاد نـرم و اقـرار بـه مشـروعیت  امریکا و
 2آن را به نفاق متهم کرد. آنها روی فرداند و مؤسسات دینِی 

های کویت بـا شـبکۀ سـلفِی سـعودی، ایـن تفکـر در میـان  دلیل ارتباط تنگاتنِگ سلفی به
تـأثیر چنـین  ان تحتکـه در عربسـت ،های کـویتی های کویت نیز رسوخ کرد. سـلفی سلفی

افکاری قرار فرفته بودند، پس از اتمام جنگ و بازفشت به کویت، به پیشگامان فعال جبهۀ 
های سنتِی کویـت، بـا آن دسـته از  که دیگر سلفی حالی در 3سلفی در کویت تبدیل شدندب

دست نیروهای غربی بودنـد.  علمای سعودی همراهی کردند که موافِ  آزادسازی کویت به
 4امر و حاکم آنها اتیاذ کرده بود. بدان دلیل بود که این تصمیم را ولِی این 

 ها؛ معارضان جدید سلفی
درنگ به عربسـتان فرییتنـد و در  از آغاز حملۀ عراق به کویت، خاندان حاکم بر کویت بی

وجودآمـده  صـباح بـه کویـت، فضـای به جده مستقر شدند. پس از آزادسازی و بازفشـت آل
هـای میتلـف  دلیل، آنها بـه مـدارا بـا فروه همین قام ضعف قرار داد و بهحکومت را در م

                                                 
کنـد. )سـوری، ابومصـعب،  های صلیبی معرفـی می را دومین مرحلۀ جنگ 6335تا  6332های اروپا و مسلمانان از  . او جنگ1

 (.508، صدعوة المقاومة اإلسممیة العالمیة
 .360تا  368. همان، ص2

3. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring 
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.7. 
4. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014, 
Link: 
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influence-
in-levant-pub-55514 
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هـای  وجودآمـده، بـه فروه ایـن فضـای به 1اجتماعی و ایجاد فضای آزادتـر مجبـور بودنـد.
صـراحت مطالبـات خـود را مطـرح، و تجمعـات سیاسـی  اد تا بـه دمیتلف معارض فرصت 

های  م، سـلفی8555 در طـول دهـۀ .بـود ممنـوع ،م6355 برفزار کنندب کاری که از دهـۀ
های معارض، خواسـتار اصـالحات سیاسـِی  المسلمیِن کویت و دیگر جنبش فعال با اخوان

همگـی در زمـرۀ کـه   های فعـال سـلفی، المسلمین و فروه ها، اخوان فسترده شدند. بدوی
المسـلمین و  سنتِی حکومت بودند، در طیف معارضان قرار فرفتند. جنـبش اخوان حامیاِن 

دلیل  سلفِی کویت بازیگران سیاسِی اصلی در داخل کویت هستند. این مطلب تا حدودی به
قـبال   2این واقعیت اسـت کـه رقابـت انـدکی بـا ایـدئولوژِی اسـالمی در کشـور وجـود دارد.

حد به سازش  از کردند که بیش المسلمین بدبین بودند و آنها را متهم می ها به اخوان سلفی
هـای سیاسـی و پارلمـانی  ها در فعالیت هستندب امـا مشـارکت سـلفی در مسائل دینی مایل

ها در  در این بازۀ زمانی، سـلفی 3ها را کم کرد. المسلمین و سلفی شکاف پیشین بین اخوان
فوی آنـان تبـدیل شـدند. اعضـای قبایـل در  داخل قبایِل بدوی نیز نفوذ کردند و به سـین

که به این میزان از نفوذ و  حالی دهندب در درصد از جمعیت کویت را تشکیل می 75حدود 
بـرای دنبال نماینـدفانی  مند نیستند. این امر سـبب شـد تـا آنهـا بـه موقعیت اجتماعی بهره

ها باز کرد تا وارد قبایـل شـوند و  راه را برای سلفی ،باشند و همین امر ات خوداظهار مطالب
ان جدیـدی در میـان قبایـل پیـدا از رؤسای قبایِل حامِی حکومت، نماینـدف غیر نتیجه،  در

کرده بودنـد و بـه فـروه جدیـدی از  جوان و تحصـیل شدند. نمایندفان جدیِد پارلمانِی قبایْل 
فرای معـارض در  از آن زمان، نفوذ و قـدرت ایـن جریـاِن اسـالم 4اپوزیسیون تبدیل شدند.

 مرتبه ناچار به انحالل مجلس شود. مجلس سبب شد تا امیر کویت چند

                                                 
 .73، صالکویت یالحۀکة الشیعة ف. مدیرس، فالح عبدالله، 1

2. Wickham, Carrie Rosefsky, The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist 
Movement, p.230. 
3. Brown, Nathan, “Pushing Toward Party Politics, Kuwait’s Islamic Constitutional 
Movement”, Middle East Series, No 79, January 2007, p.17. 
4. Ghabra, Shafeeq, “Kuwait: At the Crossroads of Change or Political Stagnation”, 
Middle East Institute, Policy Papers Series, May 2014, p.4. 
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 هار عربی بر سلفیت کویتتأثیر ب
هـا  م، که کویـت شـاهد آخـرین اعتراض8567م تا سال 8566در اعتراضات بهار عربی از 

ها در میان معترضان و معارضان نقش فعالی داشتند. معترضان خواهـاِن عـزل  بود، سلفی
وزیر، ِاعمال اصالحات، برخورداری از حقوق دموکراتیـِب بیشـتر و انتیـاب دولـت  نیست

هـــــا در بحـــــرین و ســـــوریه و رنـــــگ  افـــــزایش تنش 1مـــــردم بودنـــــد. ســـــوی از
 ،ومـرج یافتِن اختالفات سـبب شـد کـه میالفـان از بـیم وقـوع هـرج )مذهبی( یا هطائف

پــس، جریــان ســلفِی کویــت تمرکــز خــود را بــر دفــاع از  آن هـا را پایــان دهنــد. از اعتراض
 های کویـت از حامیـاِن  سـلفینامیدنـد، فذاشـت.  مقابِل آنچه خطر تشیع می سنت در اهل

هـای جهـادی را  سوری منبـع مـالِی اصـلِی حرکت اصلِی جهاد و القاعده بودند. ابومصعب
از اشوال کویت و سقوط طالبـان، کویـت  پس 2کند. سعودی و کویت معرفی می عربستان

عربـی، تنهـا کشـور   های فعال بود و حداقل تـا قبـل از بهـار کماکان مکان مالقات سلفی
آزادی اعطاشده  3های خود را آزادانه بیان کنند. توانستند ایده ها می بود که سلفی  یانهخاورم

های خیرخواهانۀ آنها در خارج از کشور منجر شـد  های سلفی در کویت، به فعالیت به فروه
واِن سلفی نیز به که در سال علنی دربارۀ مسهلۀ  طور های اخیر پیامدهایی جدی داشت. مبل 

 ،هــای موردحمایــِت خودشــان در آن کشــور فوینــد و حتــی بــرای فروه یســوریه ســین م
ــت می کمب ــالی درخواس ــای م ــد. ه ــی  4کنن ــویتی از برخ ــۀ ک ــۀ خیری ــدین مؤسس از چن

کـوهن، معـاون  ففتـۀ دیویـد کننـد و به مـالی می های سوریه حمایت ترین سازمان افراطی
هـای  های مالی بـرای فروه آورِی کمب دارِی ایاالت متحده، کویت مرکز جمع وزارت خزانه

                                                 
حـال  عـین نفـر، کـه در 65سـوی مـردم و  تن از آنها از 55نماینده است که  75. طب  قانون اساسِی کویت، مجلس دارای 1

همراه جنـاح حـامِی رژیـم در مجلـس، مقاصـد امیـر را اعمـال  شـوند و بـه سـوی امیـر انتیـاب می وزرای دولت نیز هسـتند، از
کنـد و فراخـواِن انتیابـات جدیـد را صـادر  مجلـس احسـاس خطـر کنـد، آن را منحـل میسـوی  کنند. امیر هر زمان کـه از می
 شود. نماید. جریان اپوزیسیون معتقدند که این شیوۀ حکومت نیز استبدادی است و مانع تحق  دموکراسی واقعی می می

 .257، صدعوة المقاومة اإلسممیة العالمیة. سوری، ابومصعب، 2
3. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014, 
Link: 
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influence-
in-levant-pub-55514 
4. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring 
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.10. 
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ای در  های خیریۀ سلفِی کویتی دست فشـاده سازمان 1تروریستِی حاضر سوریه شده است.
 2کـار دارنـد. هـای جنایت های سلفِی سوری مانند احرارالشام و دیگر فروه مالِی فروه تأمین

ی هـا هـایی از فروه کـردِن چنـین حمایت دلیل محبوبیِت این جریان، دولـت در محـدود به
د بود افراط وزیر کویت، دولت در صورت اعمـال  اعتقاِد یکی از مشاوراِن نیست به .فرا، مرد 

 3ثباتِی کویت را فـراهم خواهـد کـرد. هرفونه محدودیت بر انتقال پول به سوریه، اسباب بی
های حاضر در سوریه، موف  به کسـب حمایـت و  های کویت، با حمایت از تروریست سلفی

الله در نبردهـای داخـل  نیروهای سنی و حزب درفیرِی  4ر کویت شدند.محبوبیت مردمی د
ها  به فعالیت جدِی سـلفی توجه با 5تنش شیعه و سنی در کویت را نیز افزایش داد. ،سوریه

عربـی و نبردهـای سـوریه  از بهار در دوران پس )مذهبی( ای طائفهدر کویت، احساسات 
َبَرنـد. آنهـا در  هراسـی بهـره می سـتیزی و ایران شیعهها و قبایـل، از  شدت فرفـت و سـلفی
های کلیـدی و نیـز خانـدان  های ایران در همۀ پست کنند که نفوذی سینان خود ادعا می

ایـن تـوهِم  6کننـد. کـردِن کویـت از درون، تـالش می حاکم حضور دارند و برای متالشـی
 یران بیشتر هم شده است.ها وجود دارد و با افزایش قدرت نظامِی ا توطهه در میان عرب

 ها و شیعیان در مقابل جریان سلفی لیبرال
دیگر، که حالت استبدادی دارنـد، حکومـت کویـت  یها نشین های شیخ برخالف حکومت

                                                 
1. DeYoung, Karen, “Kuwait, Ally on Syria, Is Also the Leading Funder of Extremist 
Rebels”, The Washington Post, April 25, 2014, Link: 
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/kuwait-top-ally-on-syria-is-also-
the-leading-funder-of-extremist-rebels/2014/04/25/10142b9a-ca48-11e3-a75e-
463587891b57_story.html. 
2.McCants, Will, “A New Salafi Politic”, site: Foreign Policy, October 12, 2012, Link: 
http://foreignpolicy.com/2012/10/12/a-newsalafi-politics/ 
3. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014, 
Link: 
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influence-
in-levant-pub-55514 
4. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring 
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.17. 
5. Ghabra, Shafeeq, “Kuwait: At the Crossroads of Change or Political Stagnation”, 
Middle East Institute, May 2014, p.7. 
6. Kuwaiti, Going, “Kuwait's Sunnis question fellow Shiites' loyalties”, site: Al-Monitor, 
August 13, 2015, Link: 
http://goingkuwaiti.com/kuwaits-sunnis-question-fellow-shiites-loyalties-al-monitor/ 
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هـای خـود را بـا دیپلماسـی و  مبتنی بر دموکراسی است. از دیرباز، حاکمـاِن کویـت بحران
هاسـت و افـر مثـل  نشین در میـان شیخ ترین کشـور . این کشور لیبرالاند کردهمذاکره حل 

هـای  سعودی حکومتی مبتنی بـر دیکتـاتوری داشـت، در حـل بحران بحرین یا عربستان
ها، حکومت کویت همواره تعادل  خاطر این ویژفی کرد. به آهنین استفاده می خود از مشت

ج کنـد. در زمـان او هـای میتلـف جامعـۀ خـود حفـظ می خود را با ایجـاد تقابـل بـین نیرو
 مقابـِل  ها در عربی و ناصری، حکومت از شیعیان و بدوی-های قومی های حرکت فعالیت

حکومـت از انقالب ایران و نیز در زمـان جنـگ ایـران و عـراق،   کرد. پس آنان استفاده می
مقابِل شیعه بسـیج  های دیگِر جامعه را در برای سرکوِب تهدید شیعه و ایران، بیشکویت 

فرا عمدتا  به معارضان حکومت تبدیل شدند،  کویت که طیف اسالم از آزادسازِی  کرد. پس
هـای کویـت،  مقابِل آنها پیدا کردند. لیبرال بیشی در ویژه شیعه نقش تعادل ها و به لیبرال

که غالبا  از خاندان تاجران هستند، در بین جوانان طبقۀ شهری و نیـز قبایـل نفـوذ دارنـد و 
م، در 8566 در سـال 1بـه حمایـت از حکومـت برآینـد. مقابـِل جریـان سـلفی توانند در می

هـای کـویتی مـتهم  الصباح، بارهـا لیبرال محمد وزیر، شیخ ناصر اعتراضات علیه نیست
وزیر سکوت  مقابِل فساد نیست فرایان، در شدند که از ترِس قدرِت در حاِل افزایِش اسالم

مــان را تصــاحب کننــد، بیمنــاس فرایان اکثریــت پارل هــا از اینکــه اســالم لیبرال 2انــد. کرده
کـردِن قـوانین   های فـردی را بـا اسـالمی دهند و آزادی هستندب چراکه قوانین را توییر می

کننـد  سوی اینها واهمه دارند و ابراز می اساسی از ها از توییر قانون َبَرند. لیبرال بین می از
آنهـا انتقـاداتی بـه آن کـه خـوِد  حـالی اساسی عالی است و نباید توییر کنـد. در که قانون

 3فرایان خواهد بود. دانند که توییر آن در راستای اهداف اسالم دارند، اما می
هایی علیه  اند. با وجود اینکه تبعیا ها بیمناس افزایِش سلفی شیعیان نیز از قدرِت روبه

ها از حقـوق بهتـری  نشـین شیخ شیعیان وجود دارد، ولی آنها در مقایسه بـا شـیعیاِن دیگـْر 
                                                 

1. Ghabra, Shafeeq, “Kuwait: At the Crossroads of Change or Political Stagnation”, 
Middle East Institute, May 2014, p.5. 
2. Kareem, Mona, “Liberals without Liberalism The Kuwaiti Example”, Al-Akhbar, 10 
July 2012, Link: 
http://monakareem.blogspot.com/2012/06/kuwaits-constitutional-court-political.html 
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داننـد کـه در صـورت سـقوط خانـدان حـاکم،  خوبی می عالوه، آنها بـه برخوردار هستند. به
فرا قـدرت را در دسـت خواهـد فرفـت کـه در رفتـار بـا شـیعه عنـاد  جمعیت قدرتمنِد اسالم
 بـه توجـه افرچه شیعیان فاقد نهادهایی قدرتمند هسـتند، امـا بـا 1بیشتری خواهد داشت.

توجه  قابلجمعیتی اند،  درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده 75اینکه حداقل 
بـه  توجـه با 2دهند. هستند و بیش مهمی از افکار عمومِی کویت را به خود اختصاص می

ها و دیگر معارضاِن جدِی خود هشدار  تواند به سلفی شیعیان و حمایت از آنها، حکومت می
اد مزاحمت برای حکومت برآیند، آزادِی بیشتری به شیعیان اعطـا دهد که افر درصدد ایج

های اجتمـاعِی  خواهد کرد. حکومت کویت مجبـور اسـت کـه بـا ظرافـِت تمـام، از شـکاف
 برای حفظ تعادل بهره فیرد. ،موجود خود

 نتیسه
قریب به یب قرن است که سلفیت از عربستان به کویـت راه یافتـه اسـت. در ابتـدای ایـن 

ها تمرکز داشـت و  سلفیِت کویت نیز در شکل سنتِی خود، بر توحید و مقابله با بدعتورود، 
رو، آنهـا  انگاشتند. ازایـن والی کامل حاکم بودند و اطاعت از امیر را ضروری می آنان تحت

رفتندب چراکه هم در اطاعِت حاکم بودنـد  شمار می متحداِن خوبی برای حاکماِن کویت به
قابِل نیروهای معارض به حمایت از امیر برخیزند، و هم نزدیکِی کویـت م توانستند در و می

های سـلفِی  همـین راسـتا، جمعیـت زیـادی از بـدوی شـدند. در به عربستان را موجب می
ویژه در دورۀ جنـگ عـراق  بـه، پس از انقالب ایرانسعودی به کویت مهاجرت داده شدند. 

ها جـای  ی یافـت و در چنـین شـرایطی سـلفیعلیه ایران، تبلیوات علیه شیعه و ایران فزون
 ورودم بـه بعـد، بـا 6335 خالِی متحداِن شیعِی حکومـت کویـت را نیـز پـر کردنـد. از دهـۀ

عبدالیال  از مصر به کویت، و نیز بازفشـت  های سرشناِس سلفی مانند عبدالرحمن چهره
هـای  فعالیتطالِب کویتی از عربستان، جریان سلفی قدرت تبلیوـاتِی بیشـتری یافـت. بـا 

                                                 
های تیـزی را  . یکی از استادان شیعۀ دانشگاه کویت در مصاحبه با نویسـنده ابـراز داشـت کـه مـا در پشـت لبینـدها، دنـدان1

د فرصت هستند. می  بینیم که مترص 
2. Hatem & Gildea, Kuwaiti Shia: Government Policies, Societal Cleavages, and the Non-
Factor of Iran, p.7. 
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هایی سیاسی پیدا شد. آنچه به فسـترش  ها فرایش عبدالیال  و پیروان او، در برخی سلفی
ادبیات سیاسـِی سـلفی کمـب کـرد، فضـای بـاز و نسـبتا  آزاد جامعـۀ کویـت، و همچنـین 

العتیبی نیز نقـش مهمـی  های مراکز دینِی عربستان بود. ادبیات سیاسِی جهیمان حمایت
فیرِی افکار سیاسِی جریان سلفِی کویت داشت. اشـوال کویـت و  شکلدر چگونگِی نزج و 

های عربسـتان  درخواست کمب از ائتالف غربی برای مقابله با صدام، بر فروهی از سلفی
یـاد « بـزرگ شـوس»که فاه از این مسهله بـا عنـوان  طوری و کویت تأثیر عمیقی داشتب به

با سیاست حاکماِن عرب دربارۀ تعامل با  ها شود. این ماجرا سبِب میالفِت برخی سلفی می
نفوذ متناسب با جمعیِت خود  های سلفی و عدم غرب و امریکا شد. افزایش جمعیتِی بدوی

م و نیـز در طـول دو دهـۀ 6335 در مراکز قدرت و اقتصاد، سبب شد تا آنها از اواخـر دهـۀ
را مطالبه نماینـد. فذشته، همواره جلوداِر معارضاِن حکومت کویت باشند و حقوق بیشتری 

عنوان منبـع حقـوقی و قـانونِی کویـت هسـتندب  آنها همچنین خواهاِن قراردادِن شریعت به
سو درصدد  یب کند. حکومت کویت، از را نگران می 1ها و شیعه امری که حکومت، لیبرال

سوی دیگر برای حفظ  فرای قدرتمند است و از جلب رضایت و مصالحه با معارضاِن اسالم
فیـرد.  مقابـِل آنهـا بهـره می ها و شـیعه در های مدنِی خود از لیبرال تعادل و آزادی ثبات و

هـا، در شـرایط فعلـی اهمیـت بسـزایی در  نتیجه، دو طیف مذکور یعنی شـیعه و لیبرال در
   معادالت حکومت کویت دارند.

                                                 
 آنان خواهد بود. ، به ضررِ «منبع تشریع قانون»عنوان  دانند که قراردادِن شریعِت مبتنی بر فهم وهابی به . شیعیان می1
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