مقدمات لوعي
أفضل للواقع المعاصر

املقدمة
الحمــد للــه رب العاملني والصالة والســام عىل أرشف املرســلني ،وبعد:
فهــذه مجموعــة مــن املقــاالت والدراســات التــي كتبتهــا يف العقديــن املاضيــن،
ـت فيهــا أحســن مــا تعلمــت
يف عــدد مــن الصحــف واملجــات واملواقــع ،وقــد بذلـ ُ
وعرفــت نصيحــ ًة ألمتــي وخدمــ ًة لهــا ،والتــي أجــد فيهــا –لليــوم -فائــدة ونف ًعــا
للجيــل الصاعــد مــن شــباب املســلمني ،ورأيــت أن أجمعهــا يف كتــاب ليســهل
االنتفــاع بهــا يف إطــار متكامــل ملــا أريــد توريثــه مــن خــرة وتجربــة للجيــل
الصاعــد ليتعــرف عــى بعــض مجريــات األحــداث الســابقة وينتبــه للمكائــد
والفخــاخ املبثوثــة يف طريقــه ،ويطلــع عــى بعــض التجــارب الســابقة ليتعلــم مــن
دروســها ويراكــم معرفــة وخــرة تغنيــه عــن خــوض تجــارب فاشــلة أو ســلوك
دروب مقفــرة ومســدودة.
ومل ّــا كانــت املعرفــة بوابــة الوعــي وتراكــم املعرفــة والوعــي مــع الجــد والعمــل
هــو ســبيل النهضــة واإلصــاح أق ـ ّدم هــذه املقــاالت والبحــوث علهــا تكــون خطــوة
أو درجــة يف ســبيل غايــة اإلصــاح الســامية.
وآمــل ممــن اطلــع عليهــا أن يدعــو يل بظهــر الغيــب بدعــوة صالحــة ،وأن يرشــدين
إىل الصــواب إن ظهــر لــه خطــأ أو نقــص فيهــا ،فــا يخلــو جهــد بــري مــن ذلــك.
وآخــر دعوانا أن الحمــد لله رب العاملني
أسامة شحادة
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ملاذا يعادون اإلســام الصحيح؟
منــذ اللحظــة األوىل للبعثــة النبويــة بعــد نــزول جربيــل عليــه الســام عــى نبينــا
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه «اقــرأ» وذهــاب خديجــة ريض اللــه عنهــا
بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم إىل ورقــة بــن نوفــل ،فكشــف لــه ورقــة طبيعــة
العالقــة بــن الكفــار واملســتكربين واإلســام بقولــه للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم:
«مل يــأت رجــل قــط مبثــل مــا جئــت بــه إال عــو ِدي» رواه البخــاري.
وفعــا ،وبرغــم أن الرســالة املحمديــة مل تنــازع قريشــا عــى امللــك أو املــال أو
الجــاه إال أنهــم حاربــوا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــادوه ،رغــم أنــه مل
يطلــب منهــم مــا يــر بهــم أو يشــق عليهــم!
فلامذا؟
ألن اإلســام جــاء إلرســاء العــدل ورفــع الظلــم ،وبهــذا يتــرر الظاملــون واملســتبدون
والطغــاة ،فقــد جــاء اإلســام بعقيــدة التوحيــد التــي تنبــذ الــرك باللــه عــز وجــل
﴾ (لقــان ،)١٣ :إذ إن إنــكار خلــق اللــه عــز وجــل للكــون
﴿
أو أن نجعــل معــه أربابــا رشكاء يف ذلــك ظلــم ينــايف العــدل والحــق ،ورصف يشء
مــن العبــادة والطاعــة لغــر اللــه عــز وجــل مــن آلهــة باطلــة ظلــم مضــاد للعــدل
والحــق ،والتعــدي عــى حــق اللــه عــز وجــل بامللــك والحكــم والترشيــع ظلــم
﴾
يجانــب العــدل والحــق﴿
(الناس.)٣-١ :
وألن اإلســام جــاء ليمنــع ظلــم النــاس للنــاس بالعــدوان عــى أرواحهــم أو
أبدانهــم أو أموالهــم أو حريتهــم وكرامتهــم ،فإنــه حــرم القتــل الظــامل بــكل صــوره
ومنهــا وأد البنــات ،وأكل أمــوال النــاس بغــر حــق ومنــه تحريــم الغــش والربــا،
وحــرم اإلســام اســرقاق األحــرار وس ـ ّهل وحــض عــى تحريــر األرقــاء ،وحــرم الزنــا
والفواحــش ومنهــا تحريــم الخمــر ومــا مياثلــه مــن املخــدرات.
وجــاء اإلســام ليمنــع اإلنســان مــن ظلــم نفســه باتبــاع الشــهوات واملنكــرات
أو الكفــر والــرك ونبــذ اإلميــان ،إذ نتيجــة ذلــك أنــه يصبــح أســرا للجهــل أو
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الخرافــات والشــعوذات ،أو تتســلط عليــه اآلفــات واملصائــب البدنيــة والنفســية
نتيجــة ارتــكاب املخالفــات ألنهــا محرمــة ملــا تســببه مــن أذى أصــا!
هــذه حقيقــة اإلســام وهــذه حقيقــة العــدل الــذي جــاء بــه ،والتــي متــى آمــن
بهــا النــاس عرفــوا مــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات ،وبذلــك تتهــدم
حصــون الظاملــن وأغاللهــم التــي فرضوهــا عــى النــاس بالجــور والظلــم والعــدوان.
هــذا هــو منبع عداوة أهل الباطــل للدين الحق:
فاإلســام مينــع اإلنســان عــن لذاتــه العاجلــة واملهلكــة يف نفــس الوقــت ،والتــي
أصبحــت اليــوم شــعار عرصنــا بــل أضحــت املضمــون األول الــذي تحــى بــه عقــول
للســكر
النــاس عــر وســائل اإلعــام ،فبعضهــم يظــن أن تحريــم ومنــع اإلســام ّ
واإلدمــان والفواحــش مــن الزنــا والشــذوذ واملقامــرة والربــا والتــرج والعــري
وأمثــال ذلــك هــو عــدوان وتطــاول عليــه بينــا الحقيقــة هــي أن اإلســام مينعــه
مــن ظلــم نفســه أصالــة ثــم ظلــم مجتمعــه.
ومــا يل ّبــس عــى النــاس مــا يقــوم بــه املفكــرون والساســة واملثقفــون والتجــار
مــن ترويــج ألمثــال هــذه املنكــرات والفواحــش والكفــر والــرك بحجــج شــتى
مــن الحريــة والتقــدم والحضــارة واملدنيــة ،بينــا الحقيقــة بخــاف ذلــك متامــا،
إذ إن شــيوع هــذه األفــكار الضالــة والســلوكيات املنحرفــة هــي مــن أهــم وســائل
تحقيــق املكاســب واملنافــع املعنويــة مــن الســلطة والجــاه والنفــوذ أو املاديــة مــن
األمــوال واملجوهــرات وغريهــا.
فكلنــا يعلــم أن أســاطني تجــارة املخــدرات يف العــامل ومروجيهــا ال يتناولونهــا!
مــا ينفقــه العاطلــون عــن العمــل
حتــى ينعمــوا باملاليــن واملليــارات العائــدة ّ
والفقــراء لينســوا همومهــم!
ومعلــوم كــم يجنــي تجــار الجنــس والفــن مــن مليــارات عــر دغدغــة مشــاعر
وعواطــف النــاس باألفــام واألغــاين والحانــات واملالهــي ،ومعلــوم مــا يرتكــب يف
ســبيل ذلــك مــن جرائــم خطــف للبنــات والفتيــات واغتصابهــن وإجبارهــن عــى
اإلدمــان والفجــور ثــم ينظّــرون علينــا بحقــوق املــرأة وهــم إمنــا يبحثــون عــن
حريــة الوصــول للمــرأة.
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ومعلــوم أن تراكــم املليــارات يف أرصــدة القلــة القليلــة إمنــا هــو نابــع مــن تســخري
مقدراتهــم املاليــة يف حمــات دعائيــة لغــرس ثقافــة اسـ ٍ
ـتهالك طاغيــة عنــد الجامهــر
التــي تتبضــع أشــياء ال حاجــة لهــا أصــا ســوى جشــع الرأســاليني الكبــار لالســتيالء
عــى أمــوال الفقــراء.
والساســة ينتفعــون بلهــاث الجامهــر خلــف النزعــات االســتهالكية والشــهوات
الفانيــة ومتابعــة برامــج الفــن والطــرب فيخلــو الجــو لتمريــر مــا شــاءوا متــى
شــاءوا.
لهــذا كان اإلســام الصحيــح يحــرر اإلنســان مــن عبوديتــه لألشــياء أوال فتتحــرر
إرادتــه االقتصاديــة والسياســية ثانيــا ،ومــن هنــا يحــارب هــؤالء الظاملــون اإلســام
الصحيــح ،ألنــه مينعهــم مــن ظلــم أنفســهم ألنفســهم ومــن ظلمهــم لغريهــم مــن
الجامهــر.
ومــن مظاهــر محاربــة اإلســام يف واقعنــا اليــوم تكــرار تجربــة دعــم التصــوف
املنحــرف ليكــون ممثــا لإلســام بــدال عــن صحيــح اإلســام.
فمعلــوم أن التصــوف املنحــرف يدعــو لحــر التديــن يف القلــب ويهــ ّون مــن
ارتــكاب املعــايص ،كــا أن التصــوف املنحــرف يدعــو لتقبــل العــدوان والظلــم
واعتبــار ذلــك مــن الرضــا بقضــاء اللــه!
ومــن عجيــب حــال هــذا التصــوف املنحــرف أنــه ينســب للزهــد واشــتهر بلبــس
الصــوف ،لكــن هــذا التصــوف الــذي يــروج اليــوم لــه هــو مــن فئــة الخمــس
نجــوم فرمــوزه مــن املرتفــن زوار حفــات الفنــادق والســفارات ونجــوم يف اإلعــام
والسياســة وضيــوف عــى مراكــز الدراســات الغربيــة! ويف هــذا توظيــف رخيــص
لإلســام لصالــح األعــداء والشــيطان ويحقــق للظاملــن دوام ظلمهــم وعدوانهــم
دون إزعــاج ،بــل ســيجعل النــاس تحقــق كل أهــداف األعــداء والشــيطان وهــي
تظــن أنهــا تطيــع اللــه عــز وجــل.
هــذه باختصــار حقيقــة عــداوة الظاملــن لإلســام الصحيــح ،ملــا يحققــه مــن تحــرر
وكرامــة للشــعوب.
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التزام السنة والجامعة يهدم املؤامرات
عىل اإلســام واملسلمني
تتكاثــر األزمــات والتحديــات التــي تواجههــا أمتنــا اإلســامية ،وعــى أكــر مــن
صعيــد ،وتتبايــن وجهــات النظــر مــن أن ذلــك هــل هــو بســبب ضعــف األمــة
وهوانهــا أو أنــه بســبب يقظتهــا وتنامــي قوتهــا؟
أمــا أنــا شــخصيا فأميــل للــرأي القائــل بــأن تصاعــد قــوة األمــة ويقظتهــا عــى أكــر
مــن صعيــد دينــي واقتصــادي وســيايس واجتامعــي -وإن كان ليــس بالقــدر الكامــل
أو املنشــود -هــو ســبب لكثــر مــن األزمــات التــي تُقــذف بهــا أمتنــا املســلمة.
فتصاعــد الهويــة اإلســامية يف عمــوم املجتمعــات املســلمة هــو مــا يغضــب الكثــر
مــن األعــداء يف الداخــل والخــارج الذيــن يــرون يف العقيــدة اإلســامية وأخالقهــا
وأحكامهــا عائقــا كبــرا يف وجــه مخططاتهــم وأطامعهــم السياســية أو االقتصاديــة
أو الفكريــة والثقافيــة.
فمــن حــن َرزق اللــه عــز وجــل بعــض املجتمعــات اإلســامية ثــروة البــرول
وانتقلــت مــن الفقــر إىل الغنــى واســتغلت ذلــك يف نهضتهــا الذاتيــة أوال ثــم
أرشكــت معهــا كثــرا مــن املجتمعــات اإلســامية األخــرى باملعونــة واملســاعدات
واملنــح واإلغاثــة انزعــج الكثــر القــوى املحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي تريــد
للمســلمني بقــاء حالــة الفقــر والعــوز لديهــم مــا يضعــف قرارهــم الســيايس
والــذي تجــى يف أبهــى صــوره بقــرار امللــك فيصــل ســنة  ١٩٧٣بحظــر تصديــر
البــرول ،وقــد حفــر هــذا القــرار يف قلــوب أعــداء األمــة املســلمة حقــدا ال ينطفــئ،
ولعـ ّـل مــن آثــاره محاوالتهــم مؤخــرا فــرض رضيبــة الكربــون عــى الــدول املنتجــة
للبــرول دون الــدول املســتهلكة لــه!
وقد شــاهدنا اســتهداف قوة ماليزيــا وتركيا االقتصادية عــر مؤامرات دولية.
لقــد كان إدراك قــوة اإلســام واملســلمني الذاتيــة حــارضة بقــوة يف أطروحتــي
نهايــة التاريــخ وصــدام الحضــارات ،حيــث كان اإلســام هــو املنافــس الوحيــد
الــذي يشــكل خطــرا حقيقيــا لهــم ،برغــم أن املســلمني مل ميتلكــوا بعــد كل مفاتيــح
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القــوة.
إن تســلط األعــداء عــى املســلمني للحيلولــة دون اكتــال امتــاك املســلمني ملفاتيــح
القــوة يف اإلســام ال يــزال مســتمرا عــر العديــد مــن الوســائل واملكائــد والتــي مــن
أهمهــا:
دعــم محــاوالت تحريــف اإلســام بعــد فشــل محــاوالت إنهــاء اإلســام ،وهــذا
التحريــف شــمل دعــم الفــرق الضالــة كالقاديانيــة األحمديــة والتصــوف الضــال
والشــيعة وغــض النظــر عــن جرائــم نظــام املــايل طاملــا أنــه يقتــل مئــات األلــوف
مــن املســلمني ،بينــا حــن هاجمــوا الســفارة األمريكيــة وقتلــوا بعــض األمريــكان
اغتالــوا مبــارش ًة قاســم ســليامين!
وشــمل أيضــا احتضــان وإيــواء أوروبــا وروســيا وإيــران لكثــر مــن قــادة وأفــراد
جامعــات العنــف والتكفــر وتوظيفهــم يف رضب املجتمعــات املســلمة.
دعــم العلامنيــن والحداثيــن واليســاريني لتقديــم تفســرات إســامية منحرفــة
كمحمــد شــحرور والجابــري ونــر أبــو زيــد وأمثالهــم ،ولعــل التعقيــب املوفــق
للدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر عــى د .عثــان خشــت ،رئيــس جامعــة
القاهــرة ،يف مؤمتــر تجديــد الــراث مؤخــرا مثــال واضــح لحقيقــة املؤامــرة عــى
الــراث اإلســامي بدعــوى تجديــده وتطويــره!
ضــخ موجــات الشــهوات اإلباحيــة التــي تســتهدف كل الرشائــح وعــر مختلــف
الوســائط العامــة والخاصــة.
تكريــس النزاعــات والخالفــات السياســية بــن املســلمني عــى مســتوى الــدول
وعــى مســتوى الحكومــات واملعارضــة لهــا.
الحــرص الدائــم عــى إفقــار الــدول املســلمة ومنــع تقدمهــا العلمــي والصناعــي
عــر العبــث باملناهــج التعليميــة ورسقــة العقــول الناضجــة وبرامــج التصحيــح
االقتصــادي ،ويــرف عــى تلــك الخطــط الضــارة صنــدوق النقــد والبنــك الــدويل.
ومــن يســتحرض هــذه املؤامــرات يفهــم ويــدرك ســبب مــرور مظــامل املســلمني
والعــدوان عليهــم دون عقــاب رادع مثــل اســتمرار االحتــال اليهــودي لفلســطني،
ومأســاة البوســنة والشيشــان ،ومجــزرة بشــار للشــعب الســوري بالقنابــل
الكيامويــة ،وفاجعــة مســلمي ميامنــار اآلراكانيــن ،ومســلمي الصــن مــن اآليغــور،
ذلــك أن إضعــاف املســلمني هــدف مشــرك لــكل أعــداء اإلســام برغــم تناقضاتهــم
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ورصاعاتهــم ،ومــا دفاعهــم عــن بعــض املســلمني أحيانــا إالّ لــرب خصمهــم وليــس
نــرة اإلســام وال املســلمني ،ولذلــك ال يتــم بتاتــا إعطــاء املســلمني حقهــم كامــا،
ولكــن يف أحســن األحــوال الحفــاظ عــى وجودهــم ولكــن يف حالــة ضعــف كــا
حصــل يف البوســنة.
هــذه هــي أهــم املؤامــرات التــي تُحــاك ضــد اإلســام واملســلمني ،واملســلم املوفــق
هــو مــن يعــي هــذه املؤامــرات وخطورتهــا أوال ثــم يســعى إىل أن يتجنــب أن
يكــون جــزءا منهــا باتبــاع الفــرق الضالــة أو مجــاراة التفســرات العلامنيــة لإلســام
أو الغــرق يف مســتنقعات الشــهوات املســلطة عــى املســلمني أو تنفيــذ مخططــات
أعــداء اإلســام الســاعية لتقســيم املســلمني وتفتيتهــم وبــث الرصاعــات والفــن
بينهــم أو يكــون أداة إلفقــار بــاد اإلســام وتخريــب مناهجهــا التعليميــة.
والســبيل والوحيــد لذلــك أن يكــون كل فــرد منــا متمســكا بانتامئــه إىل أهــل
الســنة والجامعــة.
فالتــزام الســنة النبويــة الرشيفــة يف العقائــد واألفــكار والعبــادات واألخــاق والعلــم
والعمــل كفيــل بــأن يعصــم املســلم املعــارص مــن اتبــاع الفــرق الضالــة واملناهــج
املبتدعــة والجامعــات املنحرفــة ،وهــذا مــن أعظــم أبــواب الجهــاد للنفــس ،وهــو
أيضــا مــن أعظــم الجهــاد للشــيطان وأعوانــه الذيــن يســعون إلخــراج املســلم عــن
إســامه أو تحريــف تدينــه﴿
﴾ (البقــرة.)٢٥٧ :
والتــزام الحــرص عــى جامعــة ووحــدة املســلمني مــا أمكــن ،وذلــك مــن خــال منهــج
املناصحــة بالحكمــة لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم« :الديــن النصيحــة» قلنــا :ملــن
يــا رســول اللــه؟ قــال« :للــه ولكتابــه ولرســوله وألمئــة املســلمني وعامتهــم» متفــق
عليــه.
وبهــذا املنهــج مــن املناصحــة بالحكمــة نتجنــب طريــق الغــاة مــن املكفّريــن
واملفجريــن مــن جامعــات العنــف واإلرهــاب ونتجنــب طريــق الغــاة مــن املب ّدعــن
واملصنفــن للنــاس بالظــن والظلــم.
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وهــي طريقــة الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم مــع الخــوارج والبغــاة وطريقــة
اإلمــام أحمــد مــع املعتزلــة والخليفــة املبتــدع وطريقــة شــيخ اإلســام يف التعــاون
مــع ســاطني عــره والصوفيــة ضــد التتــار.
فالنصيحــة والتكامــل يف الحــق هام ســبيل حفظ الجامعة ووحدة املســلمني.
وكــا أن نهــج الهــدم والتخريــب املعنــوي واملــادي بحجــة الحــرص عــى النقــاء
والصفــاء ليــس مــن ســبيل أهــل الســنة والجامعــة ،فــإن ســبيل التجميــع للطالــح
والصالــح بدعــوى الحــرص عــى الوحــدة وعــدم تفــرق املســلمني والتعبــر عــن
ذلــك باملقولــة املشــهورة «نتعــاون فيــا اتفقنــا عليــه ،ويعــذر بعضنــا بعضــا فيــا
اختلفنــا فيــه» ليــس بســبيل أهــل الســنة والجامعــة ،فالعــذر يكــون مقبــوال فيــا
يســوغ فيــه الخــاف مــن الفرعيــات أو مــا كان مــن مســائل االجتهــاد التــي ليــس
عليهــا دليــل قاطــع.
أمــا تســويغ كل خــاف -مــا يجــوز ومــا ال يجــوز -بحجــة الحــرص عــى الجامعــة
والوحــدة فهــذا يبطــل أصــل التمســك بالســنة!
فالحــرص عــى ســامة املنهــج والعقيــدة والســنة مهــم كــا أن الحــرص عــى
الوحــدة والجامعــة مهــم أيضــا ،والحــرص عليهــا جميعــا هــو الــذي يوصــل لرضــا
اللــه عــز وجــل أوال ،ولنــرة اإلســام واملســلمني ثانيــا وهــو الــذي يخشــاه األعــداء
خصوصــا.
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عامة املســلمني بــن تجفيف املنابع و
تحريــف املفاهيم
كان مــن كالم الســلف الحــثّ عــى اتّبــاع الفطــرة الســليمة يف املعتقــد ،والتــي
عليهــا العامــة مــن املســلمني كــا يف قــول اإلمــام ســفيان الثــوري« :عليكــم
مبــا عليــه الحاملــون ،والنســاء يف البيــوت ،والصبيــان يف الكتاتيــب ،مــن اإلقــرار
والعمــل» وذلــك يف مفهــوم اإلميــان وأنــه قــول وعمــل ،وإىل ذلــك أشــار اإلمــام
الفخــر الــرازي يف قولــه« :ليتنــي أمــوت عــى عقيــدة عجائــز نيســابور» ،وذلــك
أن عامــة املســلمني كانــوا تبعــاً ألهــل العلــم الصادعــن بالكتــاب والســنة وفهــم
الصحابــة والســلف الكــرام ،بينــا كان أهــل البدعــة واالنحــراف يف الغالــب هــم
االســتثناء والقلــة والشــذوذ الــذي ال يلقــى القبــول العــام وإمنــا هــو محصــور يف
دوائــر ضيقــة.
ولكــن تبــدل هــذا الحــال ملّــا متكــن املعتزلــة مــن كســب الخليفــة املأمــون لقولهــم،
رضب اإلمــام أحمــد
حيــث أجــر العلــاء والفقهــاء عــى قولــه بالغصــب واإلكــراه ،و َ
وحبَســه بســبب رفضــه مذهــب املعتزلــة بالقــول بخلــق القــرآن ،وبقيــت هــذه
الفتنــة مــدة  13ســنة حتــى أبطلهــا الخليفــة املتــوكل ،وزالــت دولــة املعتزلــة،
وانتــرت الســنة عمومــا ،لكــن بــدأت عمليــة تحــول بانحســار ســلطة علــاء أهــل
الســنة والجامعــة عــن قيــادة عامــة املســلمني لصالــح جهــات أخــرى ،وبــدأت
مســرة غربــة أهــل الســنة والجامعــة.
ثــم ملــا انتــر التصــوف بــن عامــة املســلمني وقياداتهــم تزعزعــت عقائــد العامــة
وتخلخلــت قــوة الدولــة اإلســامية فانتــر الجهــل والتــواكل ،فضاعــت دنيــا
املســلمني ودينهــم ،و ُهدمــت الدولــة العثامنيــة وتفتّتــت قــوة املســلمني ،وتســلط
عليهــم الكفــار املحتلــون ،وانتــرت األفــكار االلحاديــة بــن ماليــن املســلمني
الذيــن وقوعــوا يف قبضــة الشــيوعية يف روســيا والــدول الحليفــة لهــا يف أوربــا
وآســيا وأفريقيــا ،وانتــرت العلامنيــة يف الــدول اإلســامية األخــرى ،كــا ظهــرت
الفــرق الضالــة مــن القاديانيــة والبهائيــة وأمثالهــا ،وص ّبــت الشــهوات عــى أبنــاء
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املســلمني حتــى رصخ العالمــة أبــو الحســن النــدوي برصختــه املدويــة «ردة وال أبــا
بكــر لهــا”!!
ثــم شــاء اللــه عــز وجــل أن تحصــل يقظــة إســامية وصحــوة مباركــة قادهــا علــاء
مصلحــون مــن أمثــال العالمــة رشــيد رضــا والعالمــة األلــويس والعالمــة القاســمي
قامــت عــى بعــث كتــب شــيخ اإلســام ابــن تيميــة والشــيخ محمــد بــن عبــد
الوهــاب ونرشهــا يف اآلفــاق ،ثــم ردفتهــا جهــود الدولــة الســعودية خاصــة بعــد
الطفــرة النفطيــة ففتحــت الجامعــات واســتقبلت الطــاب وأنشــات املســاجد
واملعاهــد وبثّــت الدعــاة بــإرشاف كوكبــة مــن العلــاء عــى رأســهم العالمــة
ابــن بــاز ،ورافــق ذلــك ظهــور حــركات إســامية متعــددة فــردت للمســاجد
حياتهــا ،وبــدأت حلــق القــرآن والعلــم تنتــر وتظهــر الســنن يف منــازل املســلمني
وشــوارعهم شــيئاً فشــيئاً ،حتــى أصبــح ذلــك حالــة عامــة اســتدعت مــن الصحــف
والقنــوات العلامنيــة أن تفســح يف جنباتهــا مكانــاً لإلســام ،وأن تذعــن البنــوك
الربويــة فتفتــح نوافــذ إســامية ،وتواكــب دور املوضــة الحالــة اإلســامية فتقــدم
موديــات إســامية ،وهكــذا!!
ولكــن هــذه الصحــوة اإلســامية تضخمــت وعــادت لتشــكل ثقافــة إســامية ســنية
عامــة بعــد أن كانــت ثقافتهــا علامنيــة أو ثقافــة دينيــة فلكلوريــة يغلــب عليهــا
التصــوف ،فأصبحــت تهــدد خصــوم اإلســام جميعــاً بعــد أن كانــت تتقاطــع مــع
العــامل الغــريب يف صــد املــد الشــيوعي ،فتبــدل الحــال اليــوم باتفــاق الغــرب والــرق
عــى حــرب الصحــوة اإلســامية لكونهــا تشــكل املنافــس والبديــل املتوقــع ،والــذي
يــؤرش لذلــك تســارع وتــرة اإلقبــال عــى دخــول اإلســام مــن أبنــاء الــرق والغــرب
مــن جهــة ،وتزايــد أعــداد املســلمني عــر التوالــد ،وت َعــارض القيــم اإلســامية مــع
منــط االنحطــاط األخالقــي واالســتهاليك واالقتصــادي الــذي يقــوض قــوة الغــرب
والــرق ويضخــم قــوة اإلســام!
مــن هنــا كانــت املشــاريع الناعمــة للغــرب والــرق لتجفيــف منابــع اإلســام
والتديــن بينهــم ومشــاريع تحريــف املفاهيــم اإلســامية مــن أهــم وأخطــر مــا
يقــوم بــه أعــداء اإلســام بعــد فشــل مشــاريعهم العســكرية الخشــنة ،ســواء يف
مرحلــة االحتــال املبــارش أو إدارة الرصاعــات والخالفــات أو الفــوىض كــا هــو
حاصــل يف ســوريا اليــوم.
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ولذلــك فــإن الحــرب اليــوم ضــد اإلســام هــي عــى ديــن العامــة مــن املســلمني
لفصــل الحاضنــة الشــعبية عــن العلــاء والدعــاة والصحــوة اإلســامية ،ويتــم ذلــك
عــر مســارين:

املسار األول :تجفيف منابع التدين واإلسالم

عــر تقليــص مســاحة العلــم الرشعــي يف الجامعــات والكليــات الرشعيــة الرســمية
والخاصــة إمــا برفــع معــدالت القبــول أو التشــدد يف معايــر القبــول ،مــع تقليــص
مســاحة تعليــم الديــن واإلســام يف التعليــم األســايس ،فضـاً عــن التحكــم والســيطرة
يف مضمــون املناهــج التعليميــة.
كــا تــم محــارصة مســاحة الدعــوة اإلســامية يف القنــوات اإلعالميــة حيــث أُغلــق
عــدد مــن الفضائيــات اإلســامية املهمــة أو خفــض ســقف مــا تبقــى ومنــع كثــر
مــن العلــاء والدعــاة مــن الظهــور عــى شاشــات اإلعــام ،بــل تــم التضييــق عــى
مســاهمتهم يف وســائل التواصــل االجتامعــي.
وتــم منــذ ســنوات محــارصة العمــل الخــري الســني وخنقــه وفســح املجــال
للمشــاريع الرافضيــة والتبشــرية يف ديــار املســلمني ،واللــه املســتعان.
ومــن ذلــك الســعي ملنــع العمــل اإلســامي الســيايس عــر األحــزاب واالنتخابــات
بحجــة عــدم تســييس الديــن!
والجهــود متواصلــة يف محــارصة خطبــة الجمعــة وإضعــاف دورهــا يف توعيــة
املســلمني بإقصــاء العلــاء والخطبــاء املؤثريــن وفــرض الخطبــة املوحــدة وتحجيــم
دور املســاجد عــى أداء الصــاة فقــط وعــدم بــث الخطبــة واإلقامــة والصــاة!
وهنــاك خطــط لالســتيالء عــى ركــن اإلســام الرابــع وهــو الــزكاة عــر تقنــن
إخراجهــا للمؤسســات الرســمية فقــط ،بــل تــم املنــاداة بتقديــم الــزكاة لهيئــات
األمــم املتحــدة! والتــي تســتهلك مصاريفهــا اإلداريــة مــن األمــوال املمنوحــة مــا
تحــل مؤسســات األمــم املتحــدة مشــكل ًة يف أي بقعــة
يزيــد عــن  ،%50ولذلــك مل ّ
يف العــامل! إضافــة إىل أنهــا ال تراعــي تطبيــق املعايــر الرشعيــة يف إخــراج الــزكاة،
ولكــن الهــدف هــو تجفيــف منابــع التديــن مــن خــال خنــق روح التكافــل والــوالء
بــن املســلمني وإفســاح املجــال لغــر املســلمني مــا يســهل عمليــة التشــييع أو
التنصــر.
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هــذه أهــم محاور تجفيف منابع اإلســام والتدين بني عامة املســلمني.

املسار الثاين :تحريف املفاهيم

وذلــك مــن خــال فــرض دعــاة للمناهــج البدعيــة واملنحرفــة يف كليــات الرشيعــة
ومناهــج التعليــم وعــى منابــر اإلعــام وصفحــات الجرائــد تطبيقــاً لتوصيــات
مراكــز التفكــر الغربيــة والرشقيــة ،لتحريــف مفاهيــم اإلســام والديــن يف كافــة
املجــاالت ،ويشــرك يف ذلــك دعــاة البــدع واألهــواء والعقالنيــون وامللحــدون مــن
أبنــاء األمــة ومــن خارجهــا مــن املســترشقني والباحثــن ودوائــر االســتخبارات.
ومحاولــة إحيــاء التعصــب املذهبــي وتحســينه وفرضــه عــى األمئــة واملعلمــن
ومحاربــة منهــج التمســك بالدليــل الصحيــح مــن الكتــاب والســنة والفقــه املقــارن
الــذي ســهل عــى األمــة دينهــا وج ّنبهــا املشــقة واملخالفــة للحــق والســنة النبويــة.
وحــر املناصــب الدينيــة عــى مــن تــرىض الســلطات السياســية عنهــم ويكونــون
طــوع أمرهــم لتمريــر القــرارات واملشــاريع بهــوى الســلطان ال بــرىض الرحمــن.
وفتــح املجــال لــكل العلامنيــن والحداثيــن والالدينيــن للخــوض يف أحــكام الرشيعــة
والقوانــن املنبثقــة منهــا يف األحــوال الشــخصية لتطويعهــا ملفاهيــم اتفاقيــة ســيداو
العامليــة ،التــي تتناقــض مــع اإلســام متامـاً يف الكبــرة والصغــرة.
والضغــط عــى كثــر مــن الحــركات اإلســامية وقادتهــا التكنوقــراط والرشعيــن
للتنــازل عــن كثــر مــن الثوابــت الرشعيــة والقيــام مبواءمــات عــى حســاب اإلســام
والديــن ليوافــق األهــواء العلامنيــة واإللحاديــة.
وتــم توظيــف حالــة التطــرف والغلــو والطائفيــة الداعشــية وامليلشــيات الشــيعية
املجرمــة لتشــويه مفهــوم الجهــاد والخالفــة والحكــم اإلســامى لتوليــد مفاهيــم
إلحاديــة وعلامنيــة معاديــة لإلســام نفســه ،فشــهد العــراق حــاالت مــن اإللحــاد
والعلمنــة عنــد قطــاع واســع مــن شــبابه -ســنة وشــيعة -بــل وهنــاك حــاالت
ـر ،واألدهــى مــن ذلــك وجــود حــاالت تحــول للزرادشــتية تحــت وطــأة الفقــر
تنـ ّ
والحرمــان وتشــوه املفاهيــم.
ما العمل؟
مــن هنــا؛ فــإن عــى العلــاء والدعــاة وطلبــة العلــم واألمئــة واملعلمــن والوالديــن
وكل عاقــل أن يقــوم بواجبــه يف نــرة هــذا اإلســام وحاميــة عامــة املســلمني مــن
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الســحق تحــت ســندان تجفيــف املنابــع ومطرقــة تحريــف املفاهيــم بالدعــوة إىل
اللــه عــز وجــل بــكل طاقــة وســبيل ويف كل مــكان وزمــان وألي رشيحــة كانــت.
ويجــب عــى علــاء اإلســام أن يتداعــوا رسيعـاً لوضــع قامئــة باألولويــات الدعويــة
املشــركة عــر العــامل للمســلمني كافــة ،ثــم وضــع أولويــات دعويــة تخــص كل
منطقــة مبــا يناســب تحدياتهــا.
ويرافــق ذلــك حــث وتهيئــة وإعــداد للشــباب والجيــل الصاعــد عــى تعلــم اإلســام
وعقائــده وأحكامــه بشــكل ســليم والقيــام بواجــب الدعــوة والتعليــم بحكمــة
وإتقــان.
وعــى العلــاء خاصــة التــوايص مــع والة األمــور بالحــق وبيــان خطــورة معــاداة
اإلســام الناعمــة ،والتــي يقــوم بهــا أفــراد أو مؤسســات داخــل الســلطة عــى
مجمــوع الســلطة كلهــا ،وبيــان أن ذلــك يزعــزع األمــن واالســتقرار ويجلــب غضــب
الجبــار ،وأن يواجهــوا مشــاريع العــدوان الناعمــة مبشــاريع املقاومــة اإلســامية
الناعمــة والتــي أثبتــت عــى مــدار تاريــخ اإلســام أنهــا هــي املنتــرة دوم ـاً.
فهــذه أمــم األرض دخلهــا اإلســام بنعومتــه وليــس بســيفه ،وهــا هــي تتعــرض
ألبشــع أنــواع النــكال واالحتــال والتخريــب والعــدوان ومــع ذلــك تبقــى هــذه
الشــعوب مســلمة متمســكة بإســامها ،ولعــل مــا يحــدث اليــوم ألهلنــا يف «أركان»
أكــر مثــال عــى ذلــك.
وهــا هــي تركيــا وأفغانســتان وجمهوريــات روســيا تسـلّط عليهــا الكفــار الشــيوعيون
أو العلامنيــون الحاقــدون فج ّرمــوا اإلســام وحاربــوا الديــن ومنعــوا القــرآن واألذان
وأغلقــوا املســاجد وفتحــوا الحانــات وقتلــوا املاليــن مــن املســلمني وه ّجــروا ماليــن
أخــرى ،ولكــن مــا هــي النتيجــة؟ بقــي اإلســام وظهــر مــن جديــد ،وزال قهــر لينــن
وســتالني وأتاتــوك وأمثالهــم.
إن قــوة اإلســام الناعمــة غالِبــة عــر التاريــخ املــاىض والقــادم ،فهــل نكــون جــزءا
مــن هــذا الــرف؟ هــذا هــو الســؤال الحقيقــي.
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السياســة والعلم جزء من شــمولية اإلسالم
مــن بديهيــات اإلســام البســيطة التــي يعرفهــا كل مســلم يطالــع كتــاب اللــه عــز
وجــل أن اإلســام هــو الديــن الــذي ارتضــاه اللــه عــز وجــل للبرشيــة جمعــاء مــن
﴾(آل عمــران،)19 :
أولهــم إىل آخرهــم ،قــال تعــاىل﴿:
وأخربنــا اللــه عــز وجــل أن األنبيــاء والرســل جميعــاً كان دينهــم اإلســام ،فقــال
﴾(يونــس ،)72 :وقــال
تعــاىل عــن نــوح عليــه الســام﴿ :
ـال لَ ـ ُه َربُّ ـ ُه أَ ْس ـلِ ْم قَـ َ
عــن إبراهيــم عليــه الســامْ ِ ﴿:ذ قَـ َ
ـال أَ ْس ـلَ ْم ُت لِ ـ َر ِّب ا﴾»
﴾
(البقــرة ،)131 :وقــال عــن يوســف عليــه الســام﴿:
(يوســف ،)101 :وقــال عــن ســليامن عليــه الســام وملكــة ســبأ بلقيس﴿:
﴾(النمــل ،)44 :وقــال عــن إميــان ســحرة فرعون﴿:
﴾(األعــراف ،)126 :وقــال عــن حواريــي املســيح عليــه
﴾ (آل عمــران.)52 :
الســام﴿:
فمــن يؤمــن بــأن اإلســام هــو ديــن البرشيــة جمعــاء وهــو الديــن الــذي جــاء بــه
قصــه علينــا القــرآن الكريــم مــن أخبــار الرســل
كل الرســل واألنبيــاء ،ويؤمــن مبــا ّ
عــا تعرفــه البرشيــة مــن تاريــخ الرســل واألنبيــاء مــا يوافــق
واألنبيــاء فضــا ّ
القــرآن الكريــم ،ســيجد بوضــوح أن األنبيــاء والرســل مارســوا السياســة وتعاملــوا
معهــا وقدمــوا النمــوذج الصحيــح للسياســة ،وأن السياســة جــزء مــن ديــن اإلســام
عــر تاريــخ البرشيــة ،وأن انحــراف السياســة اليــوم هــو جــزء مــن االنحــراف عــن
ديــن اإلســام عــر التاريــخ حيــث كان اللــه عــز وجــل يبعــث الرســل واألنبيــاء
لتقويــم مســرة البرشيــة ،حتــى ختمــت النبــوة والرســاالت بنبينــا محمــد عليــه
الصــاة والســام.
فقــد كان مــن األنبيــاء مــن هــو ملِــك وحاكــم كــداود وســليامن عليهــا الســام،
وكان يوســف عليــه الســام وزيــر املاليــة يف حكومــة عزيــز مــر ،وكان مــوىس
عليــه الســام مخلّــص اليهــود مــن اســتعباد الفراعنــة واســتبدادهم ،وكان شــعيب
عليــه الســام معارضــا للفســاد االقتصــادي يف قــوم مديَــن ،وكان محمــد عليــه
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الصــاة والســام مــع نبوتــه حاكــا يعقــد املعاهــدات واالتفاقيــات مــع العــرب
واليهــود ويراســل الحــكام وامللــوك ويقــود الجيــوش بنفســه ،فضــا عــن إدارتــه
الداخليــة لدولــة املدينــة املنــورة.
ومــن يطالــع القــرآن الكريــم ســيجد بوضــوح صلــة األنبيــاء بالعلــوم واملعــارف
والصناعــات ورعايتهــم لهــا ودعمهــم ألهلهــا ،فاألنبيــاء والرســل كانــوا مشــاعل
العلــم واملعرفــة النافعــة وحربــا عــى املشــعوذين والدجالــن ،وحريصــن عــى
تنميــة مجتمعاتهــم ورق ّيهــا.
فنــوح عليــه الســام علمــه ربُّــه بنــاء الســفن ،وداود عليــه الســام علمــه ربــه
صنــع الــدروع الحديديــة مــن الحلقــات ،وســليامن عليــه الســام ُعلّــم منطــق
الطــر ،ويوســف عليــه الســام علــم إدارة املخــزون الغــذايئ االســراتيجي ،وهــذا
كلــه ســخر لنهضــة البرشيــة وتقدمهــا ،وقــد كان اللــه عــز وجــل قــادرا عــى خلــق
نصــب ،وهكــذا ،لكــن ســنة
ســفينة لنــوح دون تعــب ،وإنــزال دروع لــداود دون َ
اللــه عــز وجــل وســنة األنبيــاء والرســل هــي التعاطــي مــع الحيــاة باألســباب
الكونيــة التــي خلقهــا اللــه عــز وجــل.
والنبــي صــى اللــه عليــه وســلم شــ ّجع أصحابــه عــى تعلــم العلــوم املختلفــة
وتســخريها لخدمــة املجمــوع العــام ،فقبِــل فكــرة حفــر خنــدق حــول املدينــة،
وتعامــل مــع املعلومــات األوليــة وتحليلهــا حــن ســأل عــن عــدد ذبائــح جيــش
قريــش ليق ـ ّدر عــدد الجيــش ،وقــد كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــادرا ً أن
يســأل ربــه كــم عددهــم ،لكنــه تعليــم ألمتــه بأهميــة أخــذ األســباب العلميــة
يف إدارة الشــؤون السياســية والعســكرية والتوافــق مــع ســنن اللــه عــز وجــل يف
الكــون.
واشــتامل اإلســام اليــوم عــى السياســة والعلــم هــو امتــداد لهــذا األصــل لــكل مــن
يطالــع القــرآن الكريــم وســنة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وســرته العطــرة،
فزعــم البعــض اليــوم أن اإلســام ال يلتقــي مــع السياســة ،ألن السياســة خبيثــة
ومتحركــة بينــا اإلســام طاهــر وثابــت ،دعــوى باطلــة يكذبهــا اإلســام والقــرآن
الكريــم والســنة والتاريــخ والواقــع!
فالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة مليئــان باآليــات واألحاديــث التــي تتنــاول
جوانــب السياســة مــن الحكــم والقضــاء واملعامــات والتحالفــات والحــرب والســلم،
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والتاريــخ يعــارض هــذه الدعــوى مبــا يحتويــه مــن تاريــخ مجيــد يف سياســة الدنيــا
بأحــكام اإلســام وتجــاوب قيــم اإلســام ومقاصــده لتغــرات الحيــاة وتقلباتهــا،
والواقــع يرفــض ذلــك فاإلســام حــارض بقــوة يف عــامل السياســة ،شــاء مــن شــاء وأىب
مــن أىب ،وهــذه الدعــوى بفصــل الديــن عــن السياســة هــي بذاتهــا جــزء مــن رصاع
اإلســام يف املجــال الســيايس مــع دعــاة العلمنــة واإللحــاد.
اإلســام مــا رشعــه اللــه عــز وجــل دينــا للبرشيــة إال ليقــود سياســة الدنيــا بالحــق
والعــدل ،فيحقــق لهــم األمــن والســعادة ،أمــا مــا يزعمــه العلامنيــون واملالحــدة
مــن أن السياســة رش وخبــث وكــذب ،فهــذه سياســتهم هــم ،فبعــد أن ضلــوا عــن
حقيقــة الوجــود وأنكــروا أن اللــه عــز وجــل خلــق هــذا الكــون كلــه وأنــه تحــت
أمــره وحكمــه واعتقــدوا أنهــم نســل حيوانــات وليــس خلقــا مكرمــا مــن اللــه عــز
وجــل ،كان طبيعيــاً أن يعتقــدوا أن األصــل يف السياســة فيــا بينهــم أن تكــون
حيوانيــة تقــوم عــى املكــر والخــداع واالفــراس!
بينــا املســلمون واملؤمنــون الذيــن يؤمنــون بــأن اللــه عــز وجــل خلــق البــر
مكرمــن محرتمــن مــن نســل نبــي هــو آدم عليــه الســام ،كان طبيعي ـاً أن يعتقــدوا
أن الحــق والعــدل هــا أســاس السياســة الرشعيــة التــي تصلــح البرشيــة ،وهــذا
مــا شــهد بــه تاريــخ البرشيــة مــن أن األنبيــاء والرســل وأتباعهــم مــا قــادوا األمــم
إال للخــر والســعادة والعــدل واألمــن ،وأن البرشيــة حــن تنحــرف عــن سياســة
األنبيــاء والرســل الرشعيــة تنهــار وتتدمــر بســبب ظلمهــم وعدوانهــم عــى بعــض
وبســبب اســتفحال املنكــرات والفواحــش التــي تهلكهــم باألمــراض والعقوبــات
الربانيــة.
والواقــع اليــوم خــر شــاهد عــى الفــوىض والظلــم اللذيــن ينتــران بســبب
السياســات العلامنيــة املضــادة لإلســام ،برغــم الرقــي العلمــي والعلامنيــة الحاكمــة
والدميقراطيــة ،إال أن العــامل تــزداد فيــه الحــروب ،وتكــر فيــه املشــاكل املناخيــة،
عــا يعانيــه
وتنهــار فيــه الــدول واملجتمعــات ،وتســتفحل فيــه املجاعــات ،فضــا ّ
النــاس مــن أزمــات نفســية ازدادت معهــا حــاالت االنتحــار ،حتــى عنــد األغنيــاء
واملشــاهري ،مــا يســتدعي رضورة العــودة للسياســة الرشعيــة اإلســامية إلنقــاذ
العــامل وليــس املطالبــة بفصــل اإلســام عــن السياســة!
أمــا عالقــة اإلســام بالعلــم واملعرفــة فهــي عالقــة وثيقــة ،فاإلســام يقــرر مــن
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﴾
البدايــة أن هــذا الكــون كلــه مــن خلــق اللــه عــز وجــل ﴿
(الرعــد ،)16 :وأنــه خلــق هــذا الكــون والوجــود عــى نظــام محكــم بديــع ،فمث ـاً
﴾
قــال اللــه تعــاىل عــن الشمس﴿:
(يــس ،)38 :ووصــف ســبحانه نفســه بقوله﴿:
﴾(البقــرة ،)117 :أي خلــق الســاوات واألرض عــى
غــر مثــال ســابق وبإبــداع عظيــم دقيــق.
وبعــد أن خلــق اللــه عــز وجــل هــذا الخلــق البديــع كــرم اللــه عــز وجــل أصــل
البرشيــة وهــو آدم عليــه الســام بتعليمــه األســاء لجميــع املخلوقــات﴿،
﴾

(البقــرة.)32-31 :
وجعــل اللــه عــز وجــل بدايــة نــزول الرســالة الخامتــة عــى البرشيــة األمــر بالقــراءة
﴾(العلــق،)1 :
والتعلــم يف الكتــاب املفتــوح والكتــاب املنزل﴿
وبعــد ذلــك حــث اللــه عــز وجــل عبــاده املســلمني واملؤمنــن للتعلــم واكتســاب
﴾(األنعــام.)11 :
املعــارف يف هــذا الكــون الفســيح﴿
فــا مصادمــة بــن ديــن اإلســام -عنــد األنبيــاء الســابقني أو عنــد املســلمني اليــوم-
وبــن العلــم ومعارفــه واكتشــافاته ،ألن العلــم الصحيــح يتوافــق مــع اإلســام
والديــن الســليم ،أمــا مــا وقــع مــن صــدام بــن العلــم والديــن وبعــض رجاالتــه،
فهــذا صــدام بــن العلــم والديــن املحــرف ،وهــو صــدام وقــع أص ـاً بــن اإلســام
وتحريــف الديــن عــر التاريــخ ،وهــو الــذي أرســل مــن أجلــه الرســل ملحاربــة
انحــراف التديــن ،وهــو املقصــود بقــول املســيح عليــه الســام« :إنــه مــا جــاء إال
لهدايــة خــراف بنــي إرسائيــل الضالــة» ،فالصــدام مــع الديــن املحــرف هــو صــدام
مــع اإلســام يف األصــل والبدايــة وليــس مــع العلــم!
ولذلــك جــاءت كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم لتــدل عــى بعــض الحقائــق العلميــة التــي مل تكــن معروفــة يف زمــن نــزول
الوحــي ،ومــع األيــام عــرف بعضهــا وال تــزال هنــاك حقائــق مل يصــل إليهــا العلــم
الحقيقــي ،ولكــن مل يحــدث ولــن يحــدث أن تصــادم الوحــي قرآنــا وســنة مــع أي
حقيقــة علميــة.
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بــل إن التفســر الدينــي للحقائــق العلميــة يف اإلســام هــو التفســر العلمــي لهــا،
وهــو مقتــى قولــه صــى اللــه عليــه وســلم« :أنتــم أعلــم بأمــر دنياكــم» رواه
مســلم ،ولذلــك مل يعــرف تاريــخ اإلســام تجرميــا لعــامل عــى اكتشــاف أو رأي
علمــي ،بخــاف مــا حصــل مــع أديــان محرفــة أخــرى.
لكــن قبــول اإلســام للتفســر العلمــي للعلــوم ال ينفصــل عــن اإلقــرار بــأن هــذه
القوانــن العلميــة مــن خلــق اللــه عــز وجــل وأنــه هــو مــن جعلهــا ســبباً ملســبباتها،
بخــاف املالحــدة الذيــن ينكــرون وجــود الخالــق واللــه عــز وجــل.
وأيض ـاً اإلســام ال يقبــل دعــاوى جهلــة التصــوف الذيــن حاربــوا العلــم واملعرفــة
ورفضــوا األخــذ باألســباب اعتــادا عــى التــوكل ،فهــذا منهــج منحــرف يخالــف
ســرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم باألخــذ باألســباب الصحيحــة يف شــؤونه
وشــؤون املســلمني وهــو أعظــم املتوكلــن.
إن محاولــة أعــداء اإلســام لتجزئــة اإلســام وحــره يف الجانــب الشــخيص
والروحــاين محاولــة باطلــة رشعــاً وفاشــلة تاريخيــاً وواقعــاً﴿،
﴾(األنفــال.)36 :
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القابليــة للتضليل
توصــل املفكــر الجزائــري مالــك بــن نبــي رحمــه اللــه ملصطلــح كاشــف لتخلــف
األمــة اإلســامية املعــارصة وهــو مصطلــح «القابليــة لالســتعامر» ،ورغــم مــا دار
ويــدور حــول مــدى صــواب فكــرة مالــك بــن نبــي (1973 – 1905م) أو خطئهــا أو
دقــة انطباقهــا عــى الواقــع اإلســامي ،فــإن جوهــر نظريتــه يقــوم عــى أن الخلــل
يف نظــام التفكــر والروابــط االجتامعيــة بســبب ســيادة حالــة الجهــل واالنحطــاط
األخالقــي يُولِّــد يف أي مجتمــع القابليــة لتقبــل االســتعامر والتبعيــة والخضــوع لــه
وتق ّمــص عاداتــه وتنفيــذ مصالحــه مهــا ســلبت مــن حقــوق املجتمــع املســتعمر.
واليــوم نحــن نعيــش واقعــا شــبيها بفرضيــة مالــك بــن نبــي ،فاملســلمون يعانــون
مــن خلــل يف التفكــر يطــال جميــع رشائــح ومكونــات املجتمــع ،ولذلــك تعالــج
األخطــاء مبزيــد مــن األخطــاء غالب ـاً ،مــن قبــل الحكومــات واملعارضــة ،ومــن قبــل
العلامنيــن واإلســاميني ،وقلــا نجــد رؤيــة تقــدم حــاً مقنعــاً موضوعيــاً ،حتــى
عــى مســتوى املشــاكل الفنيــة والخاليــة مــن أي ظــال أيدلوجيــة.
وأيضـاً نعــاين مــن حالــة تزايــد يف الــردي األخالقــي ســواء بانتشــار العــري والســفور
والعالقــات اآلمثــة ،أو انتشــار الرشــوة والغــش ،أو تفــي الكــذب والخــداع.
ويصاحــب هــذا حالــة إعــراض عــن العلــم واملعرفــة لناحيــة اإلعــام الهابــط
والغــوص يف املتــع والكامليــات الزائفــة ،مــا يجعــل املنــاخ مناســباً ومالمئ ـاً للقبــول
بالتضليــل الفكــري واإلعالمــي والســيايس واالقتصــادي!
فمنظومــة التفكــر فيهــا خلــل وال تحســن متييــز الصــدق مــن الكــذب ،واملمكــن
مــن املســتحيل ،فضـاً عــن فلــرة مصــادر املعلومــة ،هــل هــي منحــازة أو حياديــة،
هــل هــي منحــازة فقــط أو تكــذب وتدجــل أيض ـاً؟
ومنظومــة األخــاق النازفــة تجعــل البعــض يقبــل الباطــل ويؤيــده بســبب تناغمــه
مــع هــواه املنحــرف!
والجهــل بالتاريــخ والخلفيــات لألحــداث والشــخصيات والفاعلــن تســاعد عــى
تقبــل خلــط األوراق وتزويــر الحقائــق.
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فكيــف إذا كانــت الحالــة مركبــة ومعقــدة؟ ،فاملوضوعــي واملحايــد هنــا كمصــدر
إعالمــي أو فاعــل ســيايس ،هــو يف مربــع آخــر منحــاز وصاحــب أجنــدة خفيــة.
أو حــن تتعقــد شــبكة التحالفــات فاألعــداء يف املوضــوع الفــاين يتحالفــون يف
القضيــة العالنيــة!
ومــن هنــا نجــد أن قطاعــات واســعة مــن النــاس مبختلــف أيدلوجياتهــم أو مراتبهــم
العلميــة أو املهنيــة هــم قابلــون للتضليــل!
فاحــذر أن تكــون منهــم ،بالقراءة والتعلــم وتجويد التفكري والســمو األخالقي.
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 -1سالمة املنهج

قواعــد فهم الواقع

كشــفت دمــاء آالف األبريــاء مــن األطفــال والنســاء والرجــال واملســنني عــى يــد
امليلشــيات الشــيعية واإليرانيــة يف عــدد مــن دولنــا كالعــراق واليمــن وســوريا
والبحريــن والســعودية وغريهــا أن االنخــداع بإيــران والشــيعة مــن قبــل جامعــات
إســامية وجمــور عريــض كان خطــأ فادحــا ،وأنــه تكــرار لكــوارث التاريــخ الداميــة
دون اســتفادة منهــا.
علــق اإلمــام الذهبــي عــى خطــورة مســار أهــل البــدع حــن لخــص كارثــة انخــداع
وتقريــب أيب جعفــر املنصــور ملؤســس منهــج املعتزلــة عمــرو بــن عبيــد ،بقولــه:
«اغــر بزهــده وإخالصــه ،وغفــل عــن بدعتــه» ،وبعــد هــذا التقريــب للمعتزلــة
واخرتاقهــم للدولــة بســنوات ،شــهدت األمــة اإلســامية إرهــاب املعتزلــة بإلــزام
املســلمني كافــة بعقيدتهــم الباطلــة (خلــق القــرآن) بالبطــش والعــدوان ،ويف
ســبيل ذلــك قتلــوا العلــاء وســجنوهم حتــى ســجنوا اإلمــام أحمــد بــن حنبــل
بعــد رضبــه وتعذيبــه.
ويف هــذا العــر تتكــرر الكارثــة ،فقــد غفــل البعــض عــن بدعــة الخمينــي وبدعــة
البغــدادي ،واغــروا بشــعاراتهم الرباقــة عــن نــرة املســتضعفني ومحاربــة الكفــار
واملعتديــن ،ولكــن الحقيقــة أن بدعتهــم جلبــت الكــوارث عــى بــاد اإلســام.
إن التبــن والتفحــص لســامة املنهــج هــو الخطــوة األوىل لســامة املســتقبل ،وأن ال
تضيــع جهودنــا هبــاء ،وأن ال نكــون ضحايــا لفئــات مجرمــة قــد نكــون بســذاجتنا
قــد ســاهمنا بنموهــا وانتشــارها.
وهــذا يلــزم قــادة العمــل اإلســامي بوعــي حقيقــة األفــكار املحركــة للطوائــف
والتجمعــات ،وأبعــاد آلياتهــم وأســاليبهم يف التغلغــل والتــرب بيننــا إليذائنــا
والســيطرة علينــا ،والســبيل لذلــك الوعــي اعتــاد العلــم واملعرفــة ومطالعــة
التاريــخ والواقــع يف بنــاء القناعــات واملواقــف واالعتــاد عــى أهــل التخصــص
الثقــات ،وعــدم االغــرار بالقناعــات العاطفيــة والشــعارات الجذابــة والتفــرد
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بالقــرارات.
لقــد عانــت أمتنــا يف الســنوات األخــرة مــن بــروز وتلميــع ودعــم بعــض الشــخصيات
بســبب طــاوة لســانها وبريــق شــعاراتها وجاذبيــة أطروحاتهــا ،وبرغــم تحذيــر
بعــض العلــاء والعقــاء مــن هــذه الشــخصيات مبكــرا ً إال أن الغفلــة وحســن
الظــن ونقــص الحــزم ســاهمت يف تصاعــد شــعبيتها ،وملــا تعرضــت األمــة للمحنــة
وجدنــا هــذه الشــخصيات يف صفــوف األعــداء!
ومــن هــذه األمثلــة أبــو القعقــاع محمــود قــوال غــايص يف حلــب ،وعــي الجفــري
يف اليمــن ،وعــي جمعــة وعمــرو خالــد يف مــر ،وعدنــان إبراهيــم مــن املهجــر
والفلســطيني األصــل ،وغريهــم كثــر.
أمتنــا اليــوم تُشــن عليهــا حــرب أفــكار معلنــة ،ويجــب عــى قــادة العمــل
اإلســامي أن يكونــوا عــى قــدر املعركــة بالوعــي العلمــي املعــريف وإســناد املهمــة
ألهلهــا مــن العلــاء واملفكريــن الحقيقيــن ،واالســتعداد ملقارعــة مختلــف األفــكار
والشــبهات ،والبــدء بتحصــن األمــة فكريــاً ،مــن خــال االســتثامر األمثــل ملــوارد
وطاقــات الدعــوة اإلســامية ،وهــي مــوارد كبــرة جــدا ً تحتــاج إىل قيــادة واعيــة
وخطــاب صحيــح.
وعــى عاتــق نخــب أهــل الســنة اليــوم مســؤولية قيــادة األمــة ،فهــل يكونــون عــى
قــدر املســؤولية ويأخذونهــا بحقهــا ،ويتبعــون فيهــا الســنة النبويــة بتوســيد األمــر
ألهلــه ،ولذلــك كان ســيف اللــه هــو خالــد ،وليــس الصديــق.

 -2دقة املعلومة وسالمة التحليل
ســجل املــا عبــد الســام ضعيــف ،أحــد قــادة طالبــان ،يف كتابــه «حيــايت مــع
طالبــان» أن عــدم تقبــل املــا عمــر ،زعيــم طالبــان ،للمعلومــات التــي قدمهــا إليــه
بصفتــه ســفري طالبــان يف باكســتان وســوء تقديــره لحقيقــة نيــة أمريــكا بالهجــوم
عــى أفغانســتان عقــب حادثــة  9/11يف نيويــورك كان ســبباً يف زوال إمــارة طالبــان،
وهــو تكــرار لســوء تقديــر صــدام حســن بخطــورة وحامقــة غــزو الكويــت وردة
فعــل العــامل وأمريــكا تحديــدا ً.
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وال يــزال كثــر مــن العمــل الســيايس يف عاملنــا اإلســامي عــى مســتوى الحكومــات
واملعارضــات ومنهــا التيــار اإلســامي يعــاين مــن معضلــة ضبابيــة وعــدم دقــة
وموثوقيــة املعلومــة مــن جهــة ومــن ســوء التعامــل معهــا وتحليلهــا بشــكل غــر
ســليم ،مــا يتســبب بكــوارث ضخمــة ويلحــق خســائر بالغــة وفادحــة ملســرة
النهضــة والبنــاء عــى كافــة األصعــدة.
ولذلــك بعــد ســامة املنهــج البــد مــن الحــرص عــى دقــة املعلومــة باعتــاد مصــادر
ســليمة وموثوقــة يف أمانتهــا ويف وعيهــا ،فبعــض النــاس هــو محــب للخــر لكنــه
غــر دقيــق أو غــر ذيك ال يفــرق بــن الحقيقــة واالنطبــاع والزيــف والتزويــر ،وكــا
عرفنــا يف علــم الرجــال التفريــق بــن األمانــة والضبــط يف الحفــظ ،نحتــاج اليــوم
ملعيــار يف التفريــق بــن األمانــة والضبــط يف الوعــي لســامة املعلومــة.
وبعــد الحصــول عــى املعلومــة الســليمة يجــب التعامــل معهــا بطريقــة ســليمة
وموضوعيــة بحســب املناهــج العلميــة املختصــة بهــا ،وهــذا هــو الســبيل لبنــاء
قــرار ســليم.
يف غــزوة بــدر ،وهــي الغــزوة األوىل للمســلمني ،كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
وأصحابــه بحاجــة ملعرفــة حجــم جيــش قريــش ليخططــوا للمعركــة ،ومتكــن بعــض
الصحابــة مــن اإلمســاك بغــام لقريــش فحاولــوا اســتنطاقه عــن عــدد قريــش فقــال
لهــم :هــم كثــر ،فأخــذ الصحابــة يرضبونــه!
ولكــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم اســتطاع الوصــول للمعلومــة حــن ســأله:
را كل يــوم ،فقــال رســول اللــه صــى اللــه
«كــم ينحــرون مــن الجــزور» ،فقــال :عـ ً
عليــه وســلم« :القــوم ألــف ،كل جــزور ملائــة».
بهــذه املنهجيــة ميكــن الوصــول لبنــاء الخطــط والقــرارات والتصــورات ،لكــن البقــاء
يف مــدارات الظنــون والخيــاالت واملعلومــات املشوشــة والناقصــة واملغلوطــة،
والتعامــل معهــا بســطحية وســذاجة وطيبــة يف عــامل السياســة املعقــد واملركــب
اليــوم هــو انتحــار ســيايس ،ولعــل كتــاب «الخيــال الســيايس لإلســاميني مــا قبــل
الدولــة ومــا بعدهــا» للدكتــورة هبــة رؤوف يقــدم منوذجــا واضحــا لضعــف املعلومــة
وتشوشــها يف قضيــة مركزيــة يف خطــاب اإلســاميني وهــي قضيــة الدولــة ،ولألســف
يتكــرر هــذا يف قضايــا أخــرى دون تعلــم أو اعتبــار الالحقــن مــن الســابقني ،وللــه
األمــر مــن قبــل ومــن بعــد.
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-3معرفــة الخصــوم ومكائدهم
بعــد ســامة املنهــج ودقــة املعلومــة وســامة التحليــل يلــزم املؤمــن العاقــل النبيــه
معرفــة خصومــه ومكائدهــم ،وقــد ذكــر اللــه عــز وجــل ذلــك فقــال﴿ :
﴾ (األنعــام ،)55 :وذلــك أن أعــداء
اإلســام عــر العصــور يكيــدون لإلســام﴿
﴾ (إبراهيــم.)46 :
ولذلــك؛ مــن يتأمــل واقعنــا املعــارص عــى مســتوى الــدول أو الحــركات واملعارضــة
يجــد أن هنــاك فجــوة كبــرة يف وعــي دولنــا وحركاتنــا ومعارضتنــا تجــاه خطــط
خصومنــا ومكائدهــم وصفقاتهــم ومفاوضاتهــم ،وميكــن أن نــرى هــذا بوضــوح
«كنــت يف مؤمتــر مدريــد رئيســاً للوفــد
يف كالم د .كامــل أبوجابــر الــذي يقــول:
ُ
الفلســطيني األردين كوزيــر للخارجيــة ،وســمعت كالمـاً يف ذلــك املؤمتــر مــن شــامري،
رئيــس وزراء الكيــان الصهيــوين ،ورئيــس الوفــد يف مؤمتــر مدريــد ،حيــث قــال:
«ســندخل مفاوضــات ولــو اســتمرت لعــر ســنوات ... ،قبــل أيــام بــدأت أراجــع
مــا تــم الحديــث عنــه يف مؤمتــر مدريــد العــام  ،1991ومل أ ِع مــا قالــه شــامري متامـاً،
إال اآلن»!!
وتركيــا اليــوم تواجــه وضعــا صعبــا بســبب أنهــا مل تــدرك مبكــرا ً –كــا تــرح-
أبعــاد توريــط إيــران وأمريــكا وروســيا لهــا يف ســوريا ،مــا ع ّقــد وضعهــا الداخــي
وأربــك دورهــا املطلــوب يف ســوريا.
وبســبب الغفلــة والجهــل عــن مخططــات واســراتيجيات نظــام املــايل الشــيعي
انســاقت جامعــات إســامية متعــددة وشــخصيات فكريــة خلــف شــعارات التقــارب
والوحــدة الســنية الشــيعية ،فاخــرق الشــيعة أغلــب الجامعــات اإلســامية وكســبوا
والء قــادة وأفــراد فيهــا انشــقوا عــن إخوانهــم وأعلــن بعضهــم تشــيعه وبعضهــم
أســس تنظيــات شــيعية ،وعــر غفلــة وغبــاء هــذه الجامعــات تنامــى الحضــور
اإليــراين يف املجتمعــات الســنية ،وباجتــاع الغفلــة الرســمية والشــعبية متكــن
الحــرس الثــوري اإليــراين مــن تكويــن الخاليــا اإلرهابيــة النامئــة يف بــاد ســنية
متعــددة وتكويــن أحــزاب شــيعية تهــدد الســلم واألمــن املجتمعــي كــا يف العــراق
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ولبنــان واليمــن والبحريــن.
إن معرفــة طــرق وأســاليب ومخططــات الخصــوم قضيــة ليســت مســتحيلة،
ولكنهــا تحتــاج إىل ســامة املنهــج أوالً ،ودقــة املعلومــة وســامة التحليــل ،وثقافــة
واســعة ومعرفــة بالتاريــخ وتبــر مبجرياتــه ،ومتابعــة للواقــع وتطوراتــه ،وعندهــا
تتكشــف املؤامــرات وتســقط الفخــاخ.

-4الرؤية الشاملة والواسعة رضورة
نحــن نعيــش يف عــامل كبــر مــن جهــة ،وصغــر مــن جهــة أخــرى ،بســبب تشــابك
وســهولة املواصــات واالتصــاالت حتــى ســمي القريــة الكونيــة ،ولذلــك حتــى
تكتمــل دائــرة الفهــم املتمثلــة بســامة املنهــج ودقــة املعلومــة وحســن التحليــل
ومعرفــة الخصــوم ومكائدهــم يلــزم توســيع دائــرة النظــر يف التاريــخ والجغرافيــا
والعالقــات ألي أمــر ندرســه.
فالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم و ّجــه أصحابــه لخــارج الجزيــرة العربيــة نحــو
الحبشــة حــن ضاقــت بهــم بطــاح مكــة وبــرر ذلــك بقولــه« :إن فيهــا ملــكا ال
يُظلــم عنــده أحــد» ،ويف هــذا داللــة واضحــة عــى مــدى اتســاع دائــرة الرؤيــة
التــي كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ميتلكهــا عــن واقعــه برغــم صعوبــة
املواصــات واالتصــاالت يف عــره.
واليــوم كــم ســبب ضيــق الرؤيــة مــن مصائــب وكــوارث ،حيــث ال ينتبــه أولــو األمــر
مــن العلــاء واألمــراء ملــا يجــري يف حدائقهــم الخلفيــة مــن قبــل األعــداء ،وبرغــم
تكــرار هــذه املكائــد إال أن اليقظــة واملعالجــة دون املأمــول يف أفضــل األحــوال!
فقــد ســبق لدولــة اليهــود أن اخرتقــت دول أفريقيــا وحتــى اإلســامية منهــا عــر
املســاعدات التقنيــة وتبــادل املعرفــة لتكســب نفــوذا سياســيا يف األمــم املتحــدة
وتكســب مــن خرياتهــا الكثــرة ،وعــى درب اليهــود ســار مــايل الشــيعة يف طهــران،
فتســللوا إىل أفريقيــا وآســيا باســم املســاعدات واالقتصــاد وتكــررت زيــارات
رؤســائهم للقــارة األفريقيــة وتزايــدت ســفاراتهم فيهــا ومؤسســاتهم الشــيعية
التبشــرية ،بينــا تقلصــت الســفارات واملؤسســات الدعويــة الســنية ،وغابــت

30

القيــادات الســنية عــن زيــارة أفريقيــا ،مــا زاد نفــوذ اليهــود والشــيعة وإيــران يف
أفريقيــا عــى حســاب املســلمني والســنة! واليــوم تســر الصــن عــى نفــس الــدرب
بغــزو دول اإلســام وغريهــا يف أفريقيــا وآســيا!!
مــن مشــاكل غيــاب الرؤيــة الواســعة والشــاملة عــدم االســتفادة مــن التجــارب
الســابقة والبقــاء يف دائــرة تكــرار تجــارب الفشــل دون التقــدم لخطــوة إضافيــة أو
تغيــر طريقــة التعاطــي مــع األحــداث ،اليــوم ومــع توجــع القلــب ملــا حــدث يف
حلــب مــن فشــل ،يجعلنــا نســتذكر مــآل ثــورات ســابقة يف تونــس واملغــرب وليبيــا
والجزائــر ضــد االســتعامر ،وكيــف أن مــا يحــدث يف ســوريا اليــوم يشــبه كثــرا ً
مــا ســبق أن حــدث ،مــن إطالــة أمــد ال ـراع وبــثّ الفرقــة يف صفــوف الشــعب
وتعــارض مصالــح الــدول املتنفــذة مــع مصلحــة الشــعب والعمــل عــى صناعــة
بديــل مــن الثــورة يقبــل مبراعــاة مصالــح الــدول الخارجيــة وعنــد ذلــك تنجــح
الثــورة!
ولنــا يف تجربــة د .توفيــق الشــاوي الطويلــة ،والتــي د ّونهــا يف كتابــه الضخــم
«مذكــرات نصــف قــرن مــن العمــل اإلســامي  »1995-1945بيــان عمــي لــكل
تلــك الخطــوات يف ثــورات تحــرر دول شــال أفريقيــا.
كــا فيهــا عــرة هامــة لخطــورة خلــل الفكــر الســيايس اإلســامي املــوروث لــدى
الحــركات اإلســامية املعــارصة كــا ظهــر يف الربيــع العــريب والتــي عــر عنهــا الشــاوي
بقولــه« :إن التيــار اإلســامي ال يطفــو عــى الســطح ،ومل يســتطع أن يحافــظ عــى
مركــزه القيــادي يف مرحلــة الكفــاح الوطنــي باألســاليب السياســية ،ألنــه ال يتقنهــا،
ولكــن عندمــا يفتــح بــاب املجابهــة بالقــوة وتلجــأ الحركــة الوطنيــة إىل اقتحــام
ميــدان الفــداء واالستشــهاد ففــي هــذه الحالــة يتقــدم اإلســاميون الصفــوف»
صفحــة .316
والدكتــور الشــاوي كان عضــوا يف قســم االتصــال بالعــامل اإلســامي بجامعــة
اإلخــوان املســلمني منــذ عــام 1937م وتــوىل متابعــة ودعــم الثــورات التحريريــة
لــدول شــال أفريقيــا ،لكنــه افتتــح مذكراتــه بقولــه« :أعتــذر لكثــر مــن إخــواين
ي التعــاون مــع مــن كانــوا يعتربونهــم غــر جديريــن بالثقــة
الذيــن طاملــا عابــوا ع ـ ّ
التــي أوليتهــا لهــم ...وكنــت أقنــع نفــي أن الوطنيــة تكفــي لــي تجمعنــي بهــم
يف ســاحة الكفــاح الوطنــي  ...اآلن اكتشــفت أن هــذا النقــد الــذي و ّجــه إيل كان
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صحيحــاً ،وأن كثــرا ً مــن الوطنيــن الذيــن وثقــت فيهــم  ...مل يكونــوا جديريــن
بهــذه الثقــة» ،ولألســف ال يــزال الكثــر منــا يكــرر هــذه الثقــة يف غــر محلهــا
مــن الشــيعة وإيــران واملاركســيني واليســاريني والعلامنيــن الذيــن انقلبــوا لشــبيحة
يؤيــدون الطائفيــة واالســتبداد والدمويــة برغــم علامنيتهــم.

-5فهم القضايا املركبة واملتعددة األبعاد
بعــد خطــوات ســامة املنهــج ودقــة املعلومــة وصوابيــة التحليــل وإدراك حقيقــة
الخصــوم ومكائدهــم وســعة النظــرة أختــم هــذه القواعــد بالتنبيــه عــى أهميــة
امتــاك الرؤيــة املعمقــة التــي ال تكتفــي بالنظــرة املســطحة الواســعة لألشــياء
بــل تغــوص يف عمقهــا وتكشــف عــن طبقاتهــا وارتباطاتهــا وعواملهــا املتعــددة
ومآالتهــا القادمــة.
لقــد اســترشف النبــي صــى اللــه عليــه وســلم رضر قتــل رأس املنافقــن ابــن أيب
ســلول عــى مســرة ومســتقبل الدعــوة اإلســامية ،فقــال« :ال يتحــدث النــاس أن
محمــدا ً يقتــل أصحابــه» ،وهــو مراعــاة ملــآالت الحــدث ويقظــة ألهميــة اإلعــام
والــرأي العــام ووجــوب أن نقطــع أســباب التشــويش اإلعالمــي عــى املصالــح
اإلســامية مــن قبــل خصــوم اإلســام ،وهــو مــا تتفنــن داعــش يف القيــام بــه
بإصدارتهــا املتقنــة مــا شــوه صــورة اإلســام بطريقــة ال مثيــل لهــا مــن قبــل!
ولنــا يف قصــة الفــاروق ومعاويــة ريض اللــه عنهــا مثــال عــى تعقــد القضايــا ،فقــد
عاتــب الفــاروق معاويــة عــى اتخــاذه موكبــاً يف تحركاتــه ،فــرر ذلــك معاويــة
بقولــه« :يــا أمــر املؤمنــن إنــا بــأرض جواســيس العــدو فيهــا كثــرة ،فيجــب أن
نظهــر مــن عــز الســلطان مــا يكــون فيــه عــز لإلســام وأهلــه ويرهبهــم بــه ،فــإن
أمرتنــي فعلــت ،وإن نهيتنــي انتهيــت .فقــال الفــاروق :ال آمــرك وال أنهــاك».
ويف عاملنــا اليــوم تعقــدت القضايــا وتركبــت بشــكل أصبــح يُشْ ــكل عــى كثــر
مــن العقــاء واألذكيــاء وليــس عامــة النــاس وبســطائهم فحســب ،فمــن تعقيــدات
وتركيبــات الثــورة الســورية أن اإلجــرام اإليــراين والشــيعي يف ســوريا يهــدف
لالســتيالء عــى ســوريا موحــدة وليســت مقســمة بحســب مــا ترغــب أطــراف
أخــرى ،ألن تقســيم ســوريا وظهــور دويلــة كرديــة جديــدة يهــدد وحــدة إيــران
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ويعــزز انفصــال أكرادهــا ويفتــح الطريــق لبقيــة القوميــات للمطالبــة باالنفصــال
والعــودة لالســتقالل الــذي فقدتــه عــى يــد والــد الشــاه يف عرشينيــات القــرن
املــايض!
فالحــرص اإليــراين عــى وحــدة ســوريا ليــس حبـاً بســوريا والســوريني والوحــدة بــل
حرصــاً عــى أنفســهم وكيانهــم ،وهــذا الحــرص عــى وحــدة ســوريا ومنــع قيــام
دويلــة كرديــة تتقاطــع فيــه مصلحــة إيــران وتركيــا برغــم تناقــض رؤيتهــم حــول
مســتقبل ســوريا واألســد.
مــن تعقيــدات الثــورة الســورية أن مــا أنقــذ بشــار األســد لليــوم هــو عــدم توفــر
بديــل عنــه يف الثــورة ميكــن أن يــرىض بــه الفرقــاء يف الداخــل والخــارج ،فمــع
األســف قــرار مســتقبل ســوريا ليــس بيــد الســوريني!
إن فهــم تعقيــدات املشــهد يحتــاج إىل توظيــف كل الخطــوات الســابقة التــي أرشت
لهــا يف الخواطــر الســابقة لفصــل طبقــات املشــكلة وتحديــد تقاطعــات أطرافهــا
وموازنــة أرضارهــا وفوائدهــا ومــن ثــم تحديــد أقــل الخســائر يف حــاالت الضعــف،
أو أعــى املكاســب يف حــاالت القــوة ،وعندهــا نكــون قــد وصلنــا إىل مرحلــة النضــج
والبنــاء املتــدرج وتجاوزنــا حالــة ردود األفعــال أو التهــور واملغامــرة.
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موســم الهجوم الفكري والثقايف عىل اإلســام
مــن أساســيات علــم الحــرب اســتغالل ظــروف الخصــم الصعبــة لشــن حــرب
خاطفــة عليــه ،وهــذا مــا يحــدث اليــوم مــع اإلســام ،حيــث نشــهد هجومــا فكريــا
وثقافيــا وإعالميــا رشســا وناعــا عليــه ،ومــن جهــات متعــددة وبطــرق وأســاليب
متنوعــة ولغايــات عديــدة ،لكنهــا تجتمــع عــى حــرب اإلســام فكريــا يف ظــل
انشــغاله بالحــرب العســكرية والدمويــة الطاحنــة التــي أســالت دمــاء مــا يقــرب
مــن مليــون مســلم يف هــذه الســنوات الخمــس األخــرة!!
ففــي ظــل مــا تعانيــه أمــة اإلســام مــن تصاعــد العــدوان اليهــودي املســتمر عــى
الشــعب الفلســطيني واملقدســات اإلســامية ،ويف ظــل تعــدد العــدوان اإليــراين
الطائفــي عــى لبنــان والعــراق وســوريا واليمــن ودول الخليــج ،ويف ظــل الدعــم
الخفــي مــن أطــراف متعــددة لتفــي التطــرف واإلرهــاب بــن شــباب املســلمني
وفتياتهــم لزعزعــة أمنهــم واســتقرارهم ،ويف ظــل املخططــات الدوليــة إلدامــة
حالــة الفــوىض والــراع يف بالدنــا كــا يتبــدى ذلــك بوضــوح يف مفاوضــات
جنيــف الســورية ومفاوضــات الكويــت اليمنيــة ،ويف ظــل العــدوان عــى املســلمني
وأقلياتهــم وتجمعاتهــم يف املهجــر األورويب مــن العنرصيــن ،ويف راكان وبورمــا مــن
قبــل البوذيــن ،ويف أفريقيــا الوســطى مــن قبــل املســيحيني ،ويف الصــن مــن قبــل
النظــام الشــيوعي ،ويف غريهــا مــن الــدول واألماكــن.
وهــذا اســتعراض رسيع لهــذه الهجامت الفكرية والثقافية عىل اإلســام:
 -1هجــوم فكــر الغلــو والتطــرف الــذي يتزعمــه داعــش والقاعــدة ،وهــو ،وإن
قــدم بصــورة وحجــة الدفــاع عــن اإلســام واملســلمني ،إال أنــه يف الحقيقــة يكفّــر
غالبيــة املســلمني! ودمــر بــاد اإلســام التــي انتــر فيهــا! وأرض بالجاليــات املســلمة
وصلــه هــذا الفكــر! وقتــل مــن املســلمني آالف األبريــاء أكــر مــا قتــل
يف كل مــكان َ
مــن األعــداء! فض ـاً عــن أنــه يقــدم املــررات والذرائــع لألنظمــة املجرمــة املحليــة
واإلقليميــة والدوليــة لقتــل املســلمني وتدمــر ديارهــم ،ويهــدم تعاطــف الرشفــاء
والبســطاء مــن غــر املســلمني مــع املســلمني يف قضاياهــم املحقــة والعادلــة.
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 -2هجــوم الفكــر الطائفــي التكفــري اإلرهــايب الــذي ترعــاه إيــران عــر أذرعهــا
ـب وشــتم رمــوز اإلســام ومــن الصحابــة
اإلعالميــة والدعويــة ،والــذي يتجســد يف سـ ّ
وأمهــات املؤمنــن ريض اللــه عنهــم جميعــاً ،وتكفــر ســائر املســلمني ،وتغذيــة
الحقــد والطائفيــة يف قلــوب أتباعهــا والذيــن يطبقــون ذلــك عمليــاً بوحشــية
بالغــة ،وقــد كشــفت آالف مقاطــع اليوتيــوب عــن مــدى الفظاعــات اإلجراميــة
املرتكبــة بحــق الســوريني والعراقيــن واليمنيــن الســنة نتيجــة هــذا الشــحن
الطائفــي التكفــري الدمــوي.
 -3هجــوم الغلــو التبشــري املســيحي عــر القنــوات واملواقــع واملنتديــات للطعــن
بــكل املقدســات اإلســامية وترويــج الشــبهات املخادعــة بــن الشــباب والفتيــات
البســطاء ،والرفــض التــام لحــوار ومناقشــة أهــل العلــم واملعرفــة بشــكل مبــارش
وعلنــي.
 -4هجــوم دعــاة اإللحــاد عــى اإلســام مــن خــال معرفــات وهميــة غالبــا،
واالعتــاد عــى املغالطــات واألكاذيــب املعــدة بإتقــان مــع تعمــد اإليغــال يف
التفحــش بالتعبــر والســب للمقدســات.
 -5هجــوم دعــاة العلمنــة والحداثــة وخصوصــا اليســاريني بالطعــن يف ثوابــت
اإلســام مــن جهــة ،والضغــط عــى تيــار اإلســام الســيايس لتقديــم تنــازالت فكريــة
تحــت ضغــط املحاربــة والحصــار.
 -6هجــوم املنظــات الدوليــة ووكالئهــا مــن املنظــات املحليــة لتغيــر بعــض
القوانــن كقوانــن األحــوال الشــخصية والتــي ال زالــت تراعــي أحــكام الرشيعــة
اإلســامية والتــي تــم تأجيــل تغيريهــا مــن عــدة عقــود لتمريــر تغيريهــم للقوانــن
التجاريــة والجنائيــة لتوافــق املســار العلــاين.
 -7الهجــوم عــى املناهــج التعليميــة بحجــة تطويرهــا ومحاربــة التطــرف
الداعــي فيهــا ،والحقيقــة هــي اســتكامل حلقــات علمنــة املجتمعــات اإلســامية
بعــد تغيــر القوانــن اإلســامية ،والســيطرة عــى الفضــاء اإلعالمــي ،ومــع علمنــة
املناهــج التعليميــة تكتمــل الحلقــات للحصــول عــى جيــل بعيــد عــن اإلســام
وعقيــدة التوحيــد!
 -8التضييــق عــى املنابــر اإلعالميــة اإلســامية -برغــم قلتهــا -وضعــف إمكانياتهــا،
لكــن كلمــة الحــق ونــور التوحيــد يزعجــان مــن ال يحــب إال العيــش بالظــام ونــر
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الباطــل والضــال.
 -9تشــويه شــعرية األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،والتنفــر مــن أهلهــا
ومؤسســاتها ،حتــى يفتــح املجــال لنــر الشــهوات والشــبهات دون حســيب أو
رقيــب ،مــع حصــار أهــل الخــر ودعــاة الفضيلــة وتكبيلهــم.
 -10الرتويــج لــرورة تقديــم خطــاب إســامي عــري ،لكــن يقــوم عــى
تحضــره مالحــدة مبدعــون! وعلامنيــون متأنقــون! ليقــدم لنــا اإللحــاد والعلمنــة
مــع مراعــاة الشــكل و(الســتايل) اإلســامي ،كنــوع مــن األصالــة واملعــارصة ،عــى
طريقــة الرسديــن الصينــي (مذبــوح عــى الطريقــة اإلســامية)!
هــذه عــر ٌة كاملــة مــن أصنــاف الهجــوم عــى اإلســام اليــوم ،والتــي متــارس يوميــا
عــر صحفنــا وقنواتنــا وبرملاناتنــا وحكوماتنــا وســائر األدوات العرصيــة للدولــة
الحديثــة.
ولكــن كــا أن املســلمني يف املعركــة العســكرية والدمويــة اليــوم أثبتــوا ألنفســهم
وللعــامل أجمــع أنهــم قــوة كــرى برغــم كل ضعفهــم ،فهــا هــي روســيا وإيــران
وأذنابهــا وشــبيحة بشــار بــكل جربوتهــم وبطشــهم عجــزوا عــن كــر إرادة الثــوار
واملجاهديــن والرشفــاء يف ســوريا ،برغــم تفــرق صــف الثــوار وقلــة الســاح والدعــم
فض ـاً عــن تنكيــل داعــش بهــم مــن الداخــل.
فأيض ـاً يف املعركــة الفكريــة والثقافيــة اليــوم فــإن املســلمني قــوة كــرى وســتعجز
هــذه الجهــات و َمــن خلفهــا مــن هزميتهــم والقضــاء عــى اإلســام ،ألن ذلــك بشــارة
ووعــد مــن الرحمــن الرحيــم﴿
﴾ (األنفــال.)36 :
فهزميــة هــؤالء حقيقــة ال ريــب فيهــا عنــد املؤمنــن ،والكرامــة الحقيقيــة أن نكــون
يف عــداد املدافعــن عــن ديــن اللــه عــز وجــل والذيــن يعملــون عــى فضــح الباطــل
وأهلــه ونــرة الحــق وجنــده بالدليــل والربهــان والحجــة القاطعــة.
لقــد مــرت عــى املســلمني عصــور ودهــور تكالــب فيهــا العــامل عليهــم ،ولكــن
رسعــان مــا اضمحلــت قــوى الــر والعــدوان وأرشقــت شــمس اإلســام مــن جديــد،
وهــا هــي شــمس اإلســام تــرق بقــوة يف قلــوب مئــات املاليــن مــن املســلمني
غــرة لحرمــات اللــه عــز وجــل التــي تهــان مــن الظلمــة والحاقديــن وغــرة للدمــاء
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الغزيــرة املســفوحة هنــا وهنــاك ،وأيضــا شــمس اإلســام تــرق يف قلــوب ع ـرات
اآلالف مــن النــاس يف العــامل الذيــن بهرتهــم صالبــة املســلمني وأخــذ بل ّبهــم نــور
القــرآن والتوحيــد حــن دفعهــم الفضــول للتعــرف عليــه ،وع ـرات اآلالف األخــرى
يســلمون بعــد بحــث وعنــاء عــن الراحــة والســعادة بــدالً
مــن البرشيــة الذيــن ْ
مــن الشــقاء والتعاســة التــي ســجنوا فيهــا تحــت أغــال املاديــة املتوحشــة يف
حضــارة الحداثــة والعلامنيــة ،أو يف أغــال الوثنيــة والــرك يف الديانــات الوضعيــة
واملحرفــة.
وســنة اللــه عــز وجــل يف الكــون أن كل هجمــة عــى اإلســام واملســلمني يعقبهــا
يقظــة وعــودة لألمــة إىل دينهــا وقوتهــا ومجدهــا ،ومــا خــر الحمــات الصليبيــة
واجتيــاح التتــار عنــا ببعيــدة ،فتفاءلــوا وأملــوا الخــر واســعوا أن تكونــوا مــن
أهلــه وخاصتــه.
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متهيد

انتبــه أنت يف حالة حرب!

يظــن كثــر مــن النــاس أنــه يعيــش يف ســام بخــاف إخوانــه يف دول أخــرى كســوريا
والعــراق واليمــن والتــي تشــهد عدوانــا إيرانيــا شــيعيا وروســيا علامنيــا فضــا
عــن عــدوان خــوارج العــر «داعــش» لعبــة أجهــزة األمــن الدوليــة واإلقليميــة
واملحليــة ،أو مــا يلقــاه أهــل أفريقيــا الوســطى عــى يــد املليشــيات املســيحية أو
الرهونجــا الذيــن يذبحهــم البوذيــون ،وقبــل ذلــك اليهــود وإجرامهــم يف فلســطني،
وغريهــا مــن صــور العــدوان.
وهــذا الظــن غــر صحيــح إذ إن جميــع املســلمني يتعرضــون لحــرب معلنــة مــن
نــوع آخــر ،إنهــا حــرب األفــكار ،وهــي حــرب عدوانيــة ســطرها ربنــا يف القــرآن،
فقــال تعــاىل« :وقالــت طائفــة مــن أهــل الكتــاب آ ِمنــوا بالــذي أُنــزل عــى الذيــن
آمنــوا وجــه النهــار واكفــروا آخــره لعلّهــم يرجعــون» ،وذلــك بغــرض تشــكيك
املســلمني بدينهــم بــأن أهــل الكتــاب اكتشــفوا خطــأ وبطــان اإلســام فرتكــوه!
وهــذا عــن مــا يقــوم بــه جهــات وشــخصيات كثــرة هنــا وهنــاك.
ويف عرصنــا الحــارض ميكــن القــول إن بــدء حــرب االفــكار كان عــى يــد منظــري
اليســار واملاركســية منــذ عــدة عقــود مــن خــال محاولــة تحريــف فهــم اإلســام
بعــد فشــلهم يف هزميــة اإلســام أو إقصائــه كــا حصــل قدميــا بالجمهوريــات
اإلســامية يف روســيا ،أو تجربــة أتاتــورك.
ومــع تواصــل فشــل املاركســيني وســقوط االتحــاد الســوفييتى فقــد غــروا
طريقتهــم ،وتحالفــوا مــع املعســكر الغــريب تحــت يافطــة الليرباليــة ،وأصبحــوا
يف طليعــة تنفيــذ اســراتيجية الغــرب بحــرب األفــكار ضــد اإلســام واملســلمني.
فهــذا رامســفيلد وزيــر الدفــاع األمريــي األســبق يقــول يف أكتوبــر 2003م( :نريــد
لشــعوب الــرق األوســط أن يكــون إســامها كإســام الشــعوب املســلمة يف رشق
أوروبــا)!
ثــم كــرر ذلــك فــرح لصحيفــة الواشــنطن بوســت يف (2006/3/27م)( :نخــوض
حــرب أفــكار ،مثلــا نخــوض حربــاً عســكرية ،ونؤمــن إميانــاً قويــاً بــأن أفكارنــا
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ال مثيــل لهــا)  ،أمــا تــوين بلــر ،رئيــس الــوزراء الربيطــاين األســبق ،ففــي مؤمتــر
صحفــي عقــده يف 2007/4/17م ،قــال( :إن الوقــت قــد حــان لتتوحــد إدارات
الحكومــة الربيطانيــة ،مــن أجــل تحقيــق النــر يف حــرب األفــكار) ،ولقــد أصبحــت
تعــرف هــذه الحــرب بعنــوان واســم حــرب كســب العقــول والقلــوب.
وهــي باختصــار :تغيــر فهــم اإلســام واعتقــاد متبعيــه هــو الحــرب الراهنــة عــى
العــامل اإلســامي ،وســتبقى هــذه الحــرب قامئــة وإن ســكنت املدافــع.

أدوات الحرب الفكرية
-1اإلعالم املدفعية الثقيلة
يعتــر اإلعــام مــن أهــم األدوات املســتخدمة يف حــرب األفــكار التــي تشــن عــى
أمتنــا اإلســامية اليــوم ،وتوظيــف اإلعــام يف التالعــب بأفــكار الشــعوب أمــر عــام
وال يقتــر عــى املســلمني ،ومــن يطالــع كتــاب (املتالعبــون بالعقــول) املنشــور
ضمــن سلســلة عــامل املعرفــة الكويتيــة يعلــم تطبيقــات ذلــك عــى الشــعب
األمريــي منــذ عــدة عقــود.
وقــد تــم توظيــف اإلعــام يف عاملنــا العــريب يف حــرب األفــكار بعــدة طــرق وأشــكال،
منهــا اإللهــاء عــن الهزائــم والخســائر أمــام دولــة اليهــود باألفــام واألغــاين الهابطــة،
وهــو مــا بــرع بــه النظــام النــارصي.
ويف حارضنــا يتــم توظيــف اإلعــام يف حــرب األفــكار بــإرشاك الجمهــور باالنحــال
والفجــور مــن خــال برامــج الواقــع ،بعــد أن نجــح اإلعــام الفاســد يف تطبيــع
الفجــور بــن النــاس ،ومــن أبــرز مظاهــر ذلــك تفــي ظاهــرة التــرج الفاحــش
باللبــاس والســلوك مــع وضــع غطــاء الشــعر!
ومــن مظاهــر حــرب األفــكار يف االعــام إقصــاء أهــل العلــم والخــر أو حصارهــم فيه،
مــع فتــح البــاب عــى مرصاعيــه ألهــل الباطــل مــن أهــل الفجــور أو البــدع والطائفية
خاصــة الشــيعة أو دعــاة التحريــف للديــن لينــروا الشــهوات والشــبهات وترســيخ
فهــم مغلــوط للديــن ،ولذلــك كــر تــرداد الشــبهات عــى ألســنة العامــة اليــوم.
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إن تأثــر اإلعــام يف مجــال تغيــر األفــكار لــه تأثــر عظيــم ،ومــن أعظــم أدوات
اإلعــام تأثــرا التلفزيــون بعامــة ،والدرامــا بخاصــة ،ألنهــا تخاطــب جميــع الرشائــح،
متعلمــة وغــر متعلمــة ،كبــارا وصغــارا ،رجــاال ونســاء ،ثــم عــادة يتــم تقبــل الرســائل
املبــارشة والخلفيــة دون مقاومــة النشــغال العقــول باملتعــة والرتفيــه والتســلية!
ويكفــي يف الداللــة عــى عظــم تأثــر اإلعــام والدرامــا مالحظــة تأثــر دبلجــة
الدرامــا الرتكيــة املنحلــة واملحافظــة ،فاملسلســات الرتكيــة الســيئة كان لهــا تأثــر
ســلبي يف زيــادة التعــري وزنــا املحــارم وتنــاول الخمــر وتشــويه صــورة األرسة،
بينــا مسلســل مثــل «قيامــة أرطغــرل» لــه صــدى إيجــايب بالعمــوم ،وأيضــا ميكــن
فهــم ضخامــة تأثــر الدرامــا يف تغيــر القناعــات أن مسلســل «الحــاج متــويل»
عــرض لنمــوذج مثــايل لرجــل متــزوج مــن أربــع زوجــات ،ويعيــش بســعادة هــو
زوجاتــه ،مــا غـ ّـر الكثــر مــن القناعــات الســلبية لــدى النســاء عــن التعــدد ،والتــي
تكونــت ســابقاً بتحريــض وشــحن مــن مئــات املسلســات واألفــام ،وقــد كشــف
كاتــب املسلســل أن قصــة الفيلــم اســتفادت مــن الســرة النبويــة يف التعامــل مــع
الزوجــات!
ومــن هنــا؛ فــإن كل مــا يعــرض يف اإلعــام هــو مبثابــة قصــف مدفعــي يســتهدف
فــزي مذيعــات األخبــار -احتشــاما
الــرؤوس والعقــول وليــس أمــورا عابــرة،
ّ
وعريــا -هــو سياســة مقصــودة ،ومــدى فحــش األلفــاظ والرتجمــة والســلوكيات
عــى الشاشــات أمــور محســوبة ،ونــوع الضيــوف ومواضيــع الحــوارات اختيــارات
مدروســة ،وإن جــرأة /وقاحــة اإلعالنــات رســالة مختــارة ،فلذلــك ال تتعامــل مــع
اإلعــام بحســن نيــة أبــدا! فليــس بريئــا ســاح ســجون اليهــود بعــرض قنــوات
 MBCفقــط لــأرسى!
ومــن آخــر منــاذج توظيــف الدرامــا يف حــرب األفــكار ضــد اإلســام فيلــم «موالنــا»
املأخــوذ مــن روايــة إبراهيــم عيــى اليســاري املتشــيع ،الــذي مولــه وأنتجــه
نجيــب ســاويرس الســيايس املســيحي اإلشــكايل!
وإلدراك نظــام املــايل ألهميــة اإلعــام يف مرشوعــه التوســعي فقــد اعتمــدت إيــران
قبــل أيــام رفــع ميزانيــة اإلعــام لـــ  ٣مليــارات دوالر لتكمــل غزوهــا لنــا مــن
الخــارج بقنواتهــا الفضائيــة ،ومــن الداخــل مــن خــال أزالمهــا يف القنــوات العربيــة
والعامليــة.
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مــن إبداعــات د .فريــد األنصــاري ،رحمــه اللــه ،تأويلــه تحذيــر النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم مــن نــزول الفــن كاملطــر بــن البيــوت يف البخــاري ،بــأن هــذه الفــن
هــي البــث الفضــايئ ومــا يشــابهه كاالنرتنــت الــذي ال يــكاد يخلــو منــه بيــت!
ويف مقابــل هــذا ،شــهدت الســنوات املاضيــة انفراجــة مؤقتــة شــهدت تأســيس
عــدد مــن الفضائيــات امللتزمــة ،والتــي رغــم تواضــع إمكانياتهــا إال أنهــا حققــت
مكاســب دعويــة كبــرة ،ويكفــي يف بيــان تأثــر اإلعــام امللتــزم دورهــا البالــغ يف
نــر الدعــوة يف بــاد مغلقــة أمــام الدعــوة كتونــس قبــل ثــورة الياســمني ،والتــي
قيــل فيهــا إنهــا فتحــت فضائيــا!
وأيضــا يكفــي يف بيــان تأثــر اإلعــام امللتــزم أنــه زلــزل أركان الطائفيــة حــن
تصــدى لهــا مبناظــرات علميــة حملــت مراجــع الطائفيــة عــى تحريــم مشــاهدة
هــذه املناظــرات.
إن االعــام أداة خطــرة لتغيــر األفــكار تجــاه الخــر والــر ،ومــن تحديــات العمــل
اإلســامي اليــوم امتــاك ناصيــة اإلعــام مــن كــوادر مؤهلــة رشعيــا وعلميــا ومهنيــا،
وتوفــر املنصــات اإلعالميــة الكافيــة واملناســبة ،ووجــود الوعــي بأهميــة دعــم
ورعايــة العمــل اإلعالمــي مــن العلــاء وأهــل املــال ،كــا أن القطــاع اإلعالمــي
يحتــاج لكثــر مــن االجتهــاد الرشعــي لتجويــد دوره الدعــوى املبــارش وغــر املبــارش،
فالعمــل اإلســامي اليــوم يخــر كثــرا مــن املعــارك ألنــه يفتقــد ملدفعيــة إعالميــة
ثقيلــة.

-2العبث بالتعليم قتل بطيء
بعــد جــوالت عديــدة مــن الــراع مــع األمــة املســلمة أدرك األعــداء أن اإلســام
هــو منبــع قوتهــا وحياتهــا وبقائهــا ،ولذلــك توجهــت ســهامهم لحــرب اإلســام
يف نفــوس وعقــول املســلمني مــن خــال العبــث بالتعليــم ،فرأينــا حرصهــم عــى
ابتعــاث طلبــة املســلمني لبالدهــم منــذ عهــد الدولــة العثامنيــة ،وكيــف أن هــؤالء
املبتعثــن تحــول بعضهــم لطليعــة هــدم الدولــة العثامنيــة العليــة! وال يــزال
الغــرب يحــرص عــى تذويــب املبتعثــن واملبتعثــات يف ثقافتــه ليكونــوا حصــان
طــروادة يف مجتمعاتهــم عنــد العــودة.
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وملــا متكــن األعــداء مــن احتــال مــر أســند التعليــم لدانلــوب ،القــس املتعصــب،
الــذي بــدأ مســرة العبــث بالتعليــم وحــرب اإلســام مــن خــال التضييــق عــى
العلــم الرشعــي والقيمــي والرتكيــز عــى صنــع موظفــن لخدمــة املحتلــن ويحملــون
ثقافتــه.
وكانــت هــذه سياســة عامــة لالســتعامر الربيطــاين واألوريب ،فمــن الهنــد نجــد
محمــد إقبــال يحــذر مــن التعليــم الــذي يبثــه اإلنجليــز بــن املســلمني فيقــول:
«إيــاك أن تكــون آمنــاً مــن العلــم الــذي تدرســه ،فإنــه يســتطيع أن يقتــل روح
أ ّمــة بأرسهــا» ،ويــرح كيفيــة ذلــك بقولــه« :إن التعليــم هــو الحامــض الــذي
يذيــب شــخصية الكائــن الحــي ،ثــم يكونهــا كــا يشــاء ،إن هــذا الحامــض هــو
أشــد قــوة وتأثــرا ً مــن أي مــادة كيميائيــة ،وهــو الــذي يســتطيع أن يح ـ ّول جب ـاً
شــامخاً إىل كــوم تــراب».
أمــا البــاد اإلســامية التــي نكبــت بالثــورة املاركســية كالجمهوريــات اإلســامية يف
آســيا الوســطى ،ومثلهــا جمهوريــة أتاتــورك ،فهــذه الــدول شــهدت إبــادة شــاملة
للتعليــم اإلســامي حتــى أصبــح تعليــم القــرآن الكريــم فيهــا يتــم يف كهــوف تحــت
األرض!
أمــا الــدول العربيــة التــي حكمهــا الشــيوعيون واالشــراكيون والبعثيــون فقــد
شــهدت تضييقــا شــديدا عــى التعليــم اإلســامي الصحيــح وتــم مــلء املناهــج
التعليميــة بأيديولوجيــات مناهضــة لإلســام ،ومــن ذلــك اســتبدال الجامــع األزهــر
بجامعــة األزهــر ،وإنهــاء اســتقاللية األزهــر وإلحاقــه بالدولــة مــا أضعــف شــأنه
ودوره ،وهــو مــا حــدث مــع جامــع الزيتونــة بتونــس وجامــع القرويــن باملغــرب.
ويف هــذه املرحلــة شــهدنا ترويــج ثقافــة االســتهانة باملعلمــن وخاصــة معلــم
الديــن واللغــة العربيــة عــر أفــام الســينام (أســتاذ حــام) ومرسحيــة (مدرســة
املشــاغبني) ،واالســتمرار يف سياســة دانلــوب بتعظيــم منزلــة وأجــرة املهنــدس
والطبيــب وأمثالهــم عــن املعلــم والشــيخ ،حتــى تدنــت منزلتهــم ورفعــت منزلــة
الســاقطني مــن نجــوم التمثيــل والطــرب!
واليــوم تتجــدد الدعــوة للعبــث بالتعليــم بعــد أن ع ّمــت الصحــوة اإلســامية
البــاد والعبــاد ،فتتكاثــر الترصيحــات الدوليــة بــرورة تغيــر املناهــج لتنتــج
جي ـاً جديــدا ً يحمــل فه ـاً لإلســام يقبــل بــه األعــداء! وقــد لخــص ذلــك األمريــي
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اليهــودي تومــاس فريدمــان ســنة  2005يف صحيفــة نيــورك تاميــز بقولــه« :إن
الحــرب الحقيقيــة يف املنطقــة اإلســامية هــي يف املــدارس ،ولذلــك يجــب أن نفــرغ
برسعــة مــن الحمــات العســكرية ،لنعــود مســلحني بالكتــب ال بالدبابــات لتكويــن
جيــل إســامي يقبــل سياســاتنا كــا يحــب شــطائرنا».
ومــا نشــهده اليــوم مــن عبــث وتغيــر يف املناهــج التعليميــة يف عــدد مــن الــدول
اإلســامية لنــزع اإلســام منهــا أو تخفيفــه أو تحريفــه بحجــة حــرب التطــرف
املقصــود الحقيقــي منهــا محاربــة اإلســام وجوهــر قــوة املســلمني ،وإال ملــاذا
يشــرط صنــدوق النقــد الــدوىل تغيــر املناهــج لــرف بعــض القــروض واملســاعدات
للــدول؟
ال يعــرض عــى تطويــر التعليــم عاقــل ،لكــن مــا عالقــة تطويــر التعليــم بإقصــاء
اإلســام والدعــوة لتعليــم العلامنيــة واألديــان األخــرى ألبنــاء املســلمني ونظريــات
إلحاديــة فاشــلة علميــاً كنظريــة دارون؟ وملصلحــة مــن يتــم تقليــص مســاحة
الرتبيــة والتوجيــه مــن املناهــج ودور املعلــم؟
الواقــع التعليمــي يكشــف عــن ضعــف شــديد يف مهــارات القــراءة والكتابــة عنــد
أســاتذة الجامعــات ،وليــس طلبــة املرحلــة التأسيســية فقــط ،فأيــن التطويــر
واإلصــاح هنــا؟
مــن املشــاكل التــي تســبب بهــا عبــث األعــداء بالتعليــم مســاواة الرجــال والنســاء
يف التعليــم مــا خلــق تفاقــا يف مشــكلة البطالــة وتضخــم حجــم ميزانيــة التعليــم
وضعضعــة اســتقرار األرسة يف املجتمعــات اإلســامية وغريهــا مــن املشــاكل األخالقيــة
نتيجــة االختــاط املنفلــت والحلــول الشــيطانية كاقــراح فتــح قاعــات ســينام يف
الجامعــات!
إن اليقظــة لخطــر الحــرب عــى العقــول عــر العبــث بالتعليــم يلــزم معهــا مبــادرة
أهــل الكفــاءة لقيــادة تطويــر التعليــم بــدال مــن تــرك ذلــك لشــياطني الجــن
واإلنــس ،ويجــب عــى اآلبــاء واألمهــات املزيــد مــن العنايــة بالتعليــم والتوجيــه
لألبناء   .
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-3سياســة تعميــم الفجور والفواحش
تنوعــت السياســات الداخليــة والخارجيــة يف محاربــة اإلســام بــن سياســات صلبــة
تقــوم عــى البطــش والتنكيــل باإلســاميني واإلقصــاء للمظاهــر اإلســامية ،وبــن
سياســات ناعمــة قانونيــة وقضائيــة فعلــت كل تلــك الجرائــم باســم القانــون
والعدالــة والدســتور!
ومــع ذلــك فشــلت كل تلــك السياســات يف القضــاء عــى اإلســام وعــى املســلمني
ونهــض اإلســام واملســلمون مــن جديــد شــامخني يف وجــه الطغــاة واملجرمــن ،كــا
عــاد غــام أصحــاب األخــدود مــرات عديــدة مــن املــوت الــذي رمــوه فيــه «ومــا
نقمــوا منهــم إال أن يؤمنــوا باللــه العزيــز الحميــد».
فلجــأ الخبثــاء لسياســات ناعمــة (سوسيوسياســية – االجتامعــة السياســية) عــى
غــرار سياســة تجفيــف منابــع اإلرهــاب = اإلســام ،التــي طبقهــا بــو رقيبــة بتونــس،
وقــاد هــذا املنحــى األنظمــة اليســارية يف البدايــة ثــم اعتمــدت القــوى الغربيــة
هــذه السياســات  /القــوة الناعمــة بتحريــض مــن خربائهــم اليهــود واملســترشقني
الجــدد املتعصبــن ضــد التيــار اإلســامي بعامــة.
وقــد فصــل د .فريــد األنصــاري يف كتيبــه الرائــع «الفجــور الســياىس» هــذه
االســراتيجية الهادفــة لزعزعــة منظومــة األخــاق والتديــن يف املجتمــع عــر سياســات
مقصــودة يف اإلعــام والتعليــم والقانــون واألرسة ،بحيــث يشــتهر الفســاد والفحــش
وحصــار قــوى الخــر والفضيلــة وإضعــاف روح الضمــر األخالقــي يف املجتمــع،
بحيــث يبــدو الفحــش صارخــا دون نكــر فينتــر العــري ســلوكا وصــورا يف الشــارع
والفضــاء العــام ،وتنتــر الخــارات وعلــب الليــل ،بحيــث تصبــح الثقافــة الســائدة
هــي ثقافــة العهــر وتصبــح اللغــة الدارجــة هــي مــن معجــم العــورة ،كــا يقــول
األنصــاري!
ولرتســيخ نتائــج هــذه السياســات الخبيثــة يف تعهــر املجتمــع يتــم محاربــة
الحجــاب ويتــم حــرب قوانــن األرسة -والتــي هــي مــا بقــي مــن منظومــة القوانــن
الرشعيــة -بحجــة التطويــر والتحديــث ومواكبــة املواثيــق الدوليــة كاتفاقيــة
ســيداو ،والغايــة الحقيقيــة هــي هــدم نظــام األرسة املســلمة ،والتــي تعــد مــن
خطــوط الدفــاع والقــوة لألمــة املســلمة ،ويعــرض مركزيــة هــذا الــراع الثقــايف
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عــى األمــة املســلمة اليــوم عبداللــه الوهيبــي يف كتابــه «التــرج املســيس» ومــا
نقلــه عــن باحثــة أمريكيــة قولهــا« :إن الجنــدر أصبــح يشــكل الخــط الفاصــل
لحــرب رصاعــات جيوسياســية منــذ الحــادى عــر مــن ســبتمرب ،ويحتــل مكانــة
مركزيــة يف خطــاب العالقــات الدوليــة بخصــوص الــرق األوســط» ،والجنــدر هــو
املفهــوم الحــدايث الــذي يلغــي مفهــوم الرجــل واملــرأة ويهــدم بنــاء األرسة والــذي
تعتمــده اتفاقيــة ســيداو.
إن مــا نــراه اليــوم مــن جيــل صاعــد ال معنــى لــه وال قيمــة بفضــل انخراطــه
يف عــامل الصــورة والعــامل الســايربي هــو مخطــط مقصــود لبقــاء األمــة يف حالــة
التبعيــة ،عــر غــرق هــذا الجيــل يف عــامل املوضــة واالســتهالك وانتشــار عالقــات
الخنــا والدياثــة تقليــدا للنجــوم الســاقطة يف وحــل الفــن والشــهرة.
ولعــل هــذه السياســة هــي نقطــة اتفــاق بــن القــوى العلامنيــة الداخليــة
والخارجيــة والغربيــة واليســارية ،فهــم يختلفــون يف التبعيــة السياســية ولكنهــم
متفقــون عــى النمــوذج الثقــايف املــادي الــذي يعــي مــن قيمــة اللــذة واملتعــة
ويتجــاوز الديــن واألخــاق.
ومجتمعاتنــا مســتهدفة بهــذا ضمــن اســراتيجيات مقصــودة ومنــذ زمــن بعيــد،
ففــي برقيــة للســفري األمريــي بالســعودية ســنة 1979م تعقيبــا عــى اقتحــام جامعــة
جهيــان للحــرم املــي كتــب يقــول« :يجــب أن نواصــل االعــراف والعمــل بصــر
مــع الحكومــة يف حــل مشــاكل التحديــث بوتــرة مقبولــة لثقافتهــم الســائدة»! ومــا
نــراه اليــوم مــن تصاعــد دعــوات التأييــد لنــر الســينام والحفــات الغنائيــة يف
الســعودية هــو رجــع صــدى لهــذه الجهــود القدميــة والدؤوبــة يف الــر والفجــور!
إن وعــي املصلحــن بــرورة رفــع ســوية تديــن املجتمــع مــن خــال عمــل متقــن
وحكيــم يقــوم عــى بنــاء القناعــات مــع شــحن العواطــف وفتــح املجــال ملســاهامت
الجميــع يف ذلــك هــو املســار الصحيــح لكــر موجــة حــرب األفــكار والشــبهات
والعــدوان الناعــم بســيل الشــهوات واملغريــات.
فبنــاء القناعــات اإلميانيــة وزرع الحصانــة األخالقيــة وتهيئــة املجتمــع للمجابهــة
الثقافيــة باســم االنفتــاح والتعدديــة والســياحة الوافــدة وتعريــة حقيقــة األســاليب
الناعمــة يف اســتهداف الديــن هــو اإلســراتيجية األنفــع ،واللــه أعلــم.
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-4ثقافــة الرضار يف شــكل جديد
مصطلــح «ثقافــة ال ـرار» صكــه األســتاذ جــال ســلطان قبــل ربــع قــرن تقريبــا
لوصــف موجــة الكتابــات واملســاهامت اليســارية والليرباليــة لتحريــف اإلســام
وتطويعــه فكريًــا للرؤيــة العلامنيــة ،وذلــك بعــد أن فشــلت الرؤيــة اليســارية
واملاركســية وســقط االتحــاد الســوفيتي وتصاعــد الحضــور اإلســامي يف املجتمعــات
العربيــة واإلســامية.
ومأخــذ األســتاذ جــال ســلطان يف إطــاق هــذا الوصــف عــى هــذه الكتابــات
العلامنيــة أنهــا تشــبه مســجد املنافقــن زمــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،إذ
لنــر ورعايــة نفاقهــم أقامــوا مســجدا كســتار! لكــن اللــه عــز وجــل أنــزل فيــه
قولــه« :والذيــن اتخــذوا مســجدا رضارا وكفــرا وتفريقــا بــن املؤمنــن وإرصــا ًدا ملــن
حــارب اللــه ورســوله”.
وهــؤالء اليــوم اتخــذوا مــن الحديــث يف قضايــا الديــن يف الصحــف والفضائيــات
ســتارا لتقويــض اإلســام نفســه ،فبعضهــم يشــتغل عــى تحريــف أحــكام اإلســام
وتزويــر معــاين الرشيعــة ،وبعضهــم يعمــل عــى نفــي أصــل الديــن مــن خــال
نصــا كســائر النصــوص البرشيــة ،وبذلــك يفتــح
إنــكار ربانيــة الوحــي واعتبــاره ًّ
البــاب واســعا إلســقاط العقيــدة والرشيعــة باســم القــراءة الجديــدة!
الجديــد يف ثقافــة الــرار اليــوم أنهــا تخاطــب عمــوم الجمهــور مــن خــال
شاشــات الفضائيــات بعــد أن كانــت مقصــورة عــى النخــب ومتابعــي املنظريــن
العلامنيــن ،ومــن جهــة أخــرى أصبحــت ثقافــة ال ـرار اليــوم تركــز عــى تحليــل
الحــرام والشــهوات والفواحــش ومتييــع قيمــة الديــن مــا يجتــذب رشيحــة واســعة
ممــن يحاولــون جمــع الديــن وامللــذات!
فكيف يل بهــوى اللذات والدين
أهــوى هــوى الديــن واللــذات تعجبنــي
إن لجــوء منافقــي الفكــر -بحســب ســلطان -ملحاربــة اإلســام اليــوم مــن خــال
شــعارات ومفاهيــم إســامية يتــم تحريفهــا وتحويرهــا هــي حيلــة قدميــة ومتكــررة،
فــا نشــاهده ونســمعه ونقــرؤه اليــوم مــن طعــن وتشــويه ألحــكام اإلســام مــن
خبثــاء برامــج التــوك شــو وغريهــم هــو اجــرار ملــا كتبــه عتاولــة ثقافــة الــرار
قبــل ربــع قــرن ،وقــد رصــد جــال ســلطان ذلــك يف عــدد مــن كتبــه التــى ال
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يعرفهــا كثــر مــن الجيــل الحــارض مثــل :ثقافــة ال ـرار ،غــزو مــن الداخــل ،أدب
الــردة ،دفــاع عــن ثقافتنــا.
وإذا كان البعــض يظــن أن هــذا االتهــام ملنظــري العلامنيــة العــرب بعدائهــم
لإلســام نفســه وليــس اإلســاميني فقــط مــن تجليــات نظريــة املؤامــرة ،فأنقــل
لــه شــهادة د .رضــوان الســيد ،الــذي يع ـ ّد مــن رواد التنويــر اإلســامي العلــاين،
إذ يقــول يف مقابلــة حديثــة مــع موقــع قنــاة العربيــة (2017/2/2م) يقــول فيهــا:
«قــال يل مســترشق فرنــي عــام  :1998مفكّروكــم جميع ـاً مصابــون مبــرض كراهيــة
اإلســام والخــوف منــه ،وهــم يعتــرون أ ّن الجمهــور غــر مؤ َّهــل للتقــدم إال إذا
ـرب عــى أيــدي الكبــار هــؤالء جيــان مــن العــرب
تــرك موروثــه الدينــي! وقــد تـ َّ
كتبــوا مئــات الدراســات يف رضورات القطيعــة ورشوطهــا مــن أجــل التقــدم”.
ولكــن هــل هــذه الشــبهات واملطاعــن حــول اإلســام هــي مــن بنــات أفكارهــم
ومــن إبــداع أقالمهــم؟ يجيبنــا أيضــا جــال ســلطان يف كتابــه (جــذور االنحــراف)
أن هــذه التنظــرات الســلبية تجــاه اإلســام هــي نتــاج ترديــد وتطويــر شــبهات
املســترشقني عمومــا ،وأنــه قــد ســبق تكــرار هــذه الشــبهات وترويجهــا يف مرحلــة
ســابقة قبــل  ٢٠٠ســنة ،فرفاعــة الطهطــاوي وقاســم أمــن وأحمــد لطفــي الســيد
وطــه حســن ،هــم الــرواد األوائــل الذيــن كانــوا الجــر الــذي عــرت عليــه ثقافــة
ال ـرار إىل أمتنــا ،حــن ترشبــوا حضــارة ومفاهيــم الغــزاة األوروبيــن تحــت وطــأة
الهزميــة النفســية والفكريــة.
واليــوم يعيــد أفــراخ ثقافــة الــرار املأســاة مــن جديــد  ،فت ْحــت وقــع الهزميــة
أمــام جحافــل العوملــة يتــم إعــادة اجــرار الشــبهات واالتهامــات االســترشاقية
والقــذف بهــا يف وجــوه النــاس يوميــا مــن عــى منابــر الفضائيــات عــر عامئــم
مــزورة أو شــخصيات منحرفــة.
إن فهــم وإدراك حقيقــة وخطــر ثقافــة الــرار التــي يحقــن بهــا النــاس بشــكل
جامعــي كإحــدى أدوات حــرب األفــكار والحــرب الناعمــة ضــد اإلســام واملســلمني
يســتلزم مقاومــة فكريــة وإعالميــة واعيــة تعمــل عــى ترســيخ القناعــة بأصــول
الديــن وأحقيتهــا وعقالنيتهــا وبطــان التديــن الــذي يــروج لــه أفــراخ ثقافــة
الــرار ،وأيضــا يلــزم تنبيــه الجمهــور لحقيقــة أفــكار وأخــاق وســلوك أفــراخ
الـرار ،مــا يحصــن األمــة مــن شــبهاتهم ويحــارص أكاذيبهــم املتكــررة واملتجــددة.
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وأخــرا ً ينبغــى اســتحضار أن النفــاق ومســاجد ومنابــر الــرار ال تظهــر وال تكــر
إال يف حالــة قــوة اإلســام ،واليــوم رغــم أننــا نعــاين مــن ضعــف القــوة املاديــة
لإلســام ،إالّ أن قوتــه املعنويــة يف تقــدم وازديــاد والحمــد للــه ،ولذلــك فــإن عــدم
إدراك بعــض املســلمني لهــذه القــوة املعنويــة يف الحالــة اإلســامية يدفعهــم لبعــض
التنــازالت عــن بعــض الثوابــت وبشــكل خاطــئ ،وأســوأ مــن ذلــك تراجــع بعــض
شــباب أهــل الســنة عــن ثوابتهــم الرشعيــة تحــت ضغــط اإلعــام والحــرب الفكريــة
ملســارات علامنيــة رصيحــة أو علامنيــة مضمــرة تحــت يافطــات رشعيــة أو انســياقا
خلــف شــخصيات محســوبة عــى اإلســام املط ـ ّور واملنفتــح ومــا شــابه ذلــك مــن
ـراب بِقيعــة يحســبه الظــآن مــا ًء حتــى إذا جــاءه مل يجــده
مصطلحــات براقــة «كـ َ
شــيئا».

-5التجــارة حــن تكون أداة غزو واحتالل
يف زمــن الحداثــة والعوملــة تضاعــف دور التجــارة كأداة للغــزو والحــرب واالحتــال
وتغيــر بُنيــة املجتمعــات املســتهدفة ،وإذا كانــت املقاطعــة التجاريــة والحصــار
االقتصــادي هــا املعتمــدان يف املــايض ،فــإن االنفتــاح واإلغــراق وغــزو األســواق
هــي املعتمــدة اليــوم ،فمنــذ ســقوط االتحــاد الســوفيتي تزايــد غــزو الكوكاكــوال
ومطاعــم ماكدونالــدز لتلــك البــاد ناقلــة معهــا ثقافتهــا الرأســالية والليرباليــة.
ويف عاملنــا اإلســامي تشــن حــرب ثقافيــة وفكريــة تســتهدف قلــوب وعقــول
ِ
تكتــف بناطيــل الجينــز
أبنائنــا وبناتنــا مــن خــال البضائــع واملتاجــر ،فمثــا مل
بــأن تكتســح الســوق بانتشــارها بــن الرجــال والشــباب حتــى وصلــت للبنــات
القصــات واملــاركات يف كثــر مــن البــاد مــع األســف ،ومل يقــف
والنســاء مبختلــف ّ
األمــر عنــد ذلــك الحــد بــل شــهدنا تحويــل الجينــز لدشــاديش للرجــال وجلبــاب
للنســاء!
إن خطــر التجــارة اليــوم يف غــزو مجتمعاتنــا والتالعــب بأفــكار النــاس مبــا يخالــف
أحــكام اإلســام يتــم عــى ثالثــة مســتويات:
 -1ترســيخ ثقافــة االســتهالك املفــرط ،مبــا يتناقــض مــع تعاليــم اإلســام التــي تحــث
عــى االقتصــاد وعــدم اإلرساف والتبذيــر مــع االســتمتاع بالطيبــات واملباحــات.
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إن االســتهالك املفــرط حتــى للمباحــات مــن األطعمــة واألرشبــة واأللبســة واألثــاث
ر مبجتمعاتنــا ،فهــو يرفــع حجــم املســتوردات
والســيارات وغريهــا هــو خطــأ مــ ّ
مــا يضعــف االقتصــاد املحــى ويجعــل اقتصادنــا رهينــة بيــد الخــارج ،وتتولــد
عنــه أمــراض الســمنة ومشــاكلها ،ويشــعل روح الغــرة والحســد بــن األغنيــاء
والفقــراء وبــن العائــات والجــران.
ومــن يطالــع ضخامــة أرقــام التبذيــر واإلرساف الــذي نقــوم بــه كمجتمعــات عربيــة
يــدرك خطــورة هــذا االســتهالك املفــرط الفــردي ،فالدراســات رصــدت أن العــرب
ينفقــون ســنويًّا  20مليــار دوالر عــى العطــات ،وتنفــق املــرأة الخليجيــة  2مليــار
دوالر ســنويًّا عــى أدوات التجميــل ،أمــا املرصيــون فينفقــون  40مليــون جنيــه
يوم ًّيــا عــى املكاملــات يف الهواتــف املحمولــة.
 -2إخضــاع الديــن ملعايــر الســوق الرأســايل مــا يحــرف الديــن ويحــرف بوصلــة
التديــن الســليم يف املجتمــع ويســهل غــزو أفكارنــا وتلويثهــا ،ومــن أبــرز األمثلــة
عــى ذلــك ســوق الحجــاب واملصــارف اإلســامية والقنــوات الفضائيــة ،فقــد تحــول
ســوق الحجــاب مــن خدمــة املحجبــات ليصبــح مصــدر ربــح للماليــن لــدور
األزيــاء واملصممــن ،وبعضهــم غــر مســلم ،مــن خــال تطويــع الحجــاب لخطــوط
املوضــة ومتطلباتهــا ،وأصبــح الحجــاب (الحــدايث) ال يحتفــظ بجــال املســلمة
لنفســها وزوجهــا ،بــل يتفنــن بإظهــار مــا كان خبيئــا! أمــا محجبــات عمــرو خالــد/
عمــرو ذيــاب ممــن يضعــن قامشــا عــى رؤوســهن ويلبســن الضيــق وامللفــت مــن
القمصــان والبناطيــل فهــن خــارج حديثنــا اصــاً!
أمــا إقبــال البنــوك الربويــة -محليــة وعامليــة -عــى فتــح نوافــذ إســامية فلــم
يســلم مــن تطويــع أحــكام الرشيعــة لحيــل ربويــة ،ولألســف متــارس بعــض
املصــارف اإلســامية ذلــك أيضــا!
أمــا فيــا يتعلــق بالقنــوات الفضائيــة فكثــر منهــا م ّمــن يرفــع شــعارا وهويــة
إســامية فإنــك تحتــار عــن أي إســام تتحــدث فاالختــاط عــام يف برامجهــا مــع
تــرج مذيعاتهــا ،أمــا أغانيهــا -تركــوا مصطلــح نشــيد -فــا تتميــز كثــر منهــا عــن
ســواها إال بعــدم ظهــور الراقصــات فيهــا ،كــا أنهــا تعتمــد يف متويلهــا وأرباحهــا
عــى اإلعالنــات االســتهالكية!
يف كتــاب «إســام الســوق» كتبــت د .هبــة رؤوف عــزت يف تقدميهــا لــه« :الحداثــة
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كمــروع علــاين فــردي تحفــر مســارها يف املجتمــع دون أن يفهــم النــاس أحيانــا
مفاتيحهــا ،ودون أن يســتوعب مــن يشــتغلون بالفقــه والدعــوة مزالقهــا ومواطــن
الخلــل والخطــر فيهــا».
 -3نــر وترســيخ كثــر مــن املحرمــات يف املجتمعــات املســلمة مــن خــال إثــارة
الغرائــز والعواطــف بالدعايــات التجاريــة نحــو منتجــات وبضائــع يف الحقيقــة ال
حاجــة لهــا لكنهــم نجحــوا يف إقنــاع النــاس بوجــود مشــكلة يلــزم حلهــا مــن خــال
هــذه املنتجــات.
فالســعادة واملتعــة تربــط مبحرمــات مثــل التدخــن والتــرج واالختــاط والرقــص
ولفــت األنظــار وتقليــد املشــاهري ،ولتحقيــق هــذه الحاجــات املحرمــة والكاذبــة
تنتــر املقاهــي واملراقــص ومحــات األلعــاب ويغــرق الســوق باملالبــس العاريــة
واملوضــات املنحطــة أخالقيــا!
ويلخــص مؤلــف كتــاب «أمريــكا والعقــول» هــذه املوجــة مــن الغــزو الفكــري
عــر التجــارة :بقولــه «بعــد اخــراق الدعايــة األمريكيــة لعقــول البــر ،اســتطاعت
أمريــكا أن تشــعر الجميــع بالجــوع إىل املتعــة”.
إن التديــن األعــوج الــذي نــراه يف الشــارع اليــوم هــو نتيجــة حــرب األفــكار عــر
الدعايــات التجاريــة ومــا تعرضــه األســواق مــن متــع وشــهوات ،تحتــاج يف عالجهــا
إىل نــر الوعــي بخطــر حــرب األفــكار عــر البضائــع والدعايــات وتوفــر البضائــع
الجيــدة بســعر وجــودة مناســب.

- 6املجتمــع املــدين :حصان طــروادة يف زمن العوملة
ترمــز أســطورة حصــان طــروادة لخطــورة الغــدر والخــداع تحــت شــعارات براقــة،
فلــم ينجــح اإلغريــق بالســيطرة عــى مدينــة طــروادة رغــم حصارهــا عــر ســنوات
إال بحيلــة صنــع حصــان خشــبي ضخــم أجــوف مملــوء باملحاربــن ،ثــم تقدميــه
ألهــل طــروادة كهديــة مــن اإلغريــق الذيــن قــرروا الرحيــل وفــك الحصــار ،وفعــا
انســحب الجيــش اإلغريقــي وأمــر ملــك طــروادة بإدخــال الحصــان للمدينــة وإقامــة
االحتفــاالت ،ويف الليــل خــرج املحاربــون مــن جــوف الحصــان وفتحــوا أبــواب
املدينــة للجيــش اإلغريقــي الــذي عــاد تحــت ســتار الليــل وتــم قتــل الجميــع بــا
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رحمــة ،هــذه قصــة «حصــان طــروادة”.
يف عرصنــا الحــايل ،عــر العوملــة وعــر القــوة الناعمــة وحــرب األفــكار ،تــم
اســتحداث مصطلــح «املجتمــع املــدين» كأداة ســلمية للتغيــر الســيايس يف
املجتمعــات ،ولكــن حتــى تعمــل هــذه املؤسســات باســتقاللية عــن الدولــة فإنهــا
تحتــاج لدعــم مــايل ،ومــن هنــا تتقــدم جهــات مانحــة كاملنظــات الدوليــة أو
مؤسســات مدنيــة غربيــة غالبــا أو مؤسســات حكوميــة غربيــة لتمويــل ودعــم
برامــج وأنشــطة مؤسســات املجتمــع املــدين املحــي ،وهــذا يفتــح بــاب التوظيــف
والتخــادم والعاملــة وتنفيــذ األجنــدات الخارجيــة.
ومــن هنــا تحــول مفهــوم املجتمــع املــدين يف عاملنــا اإلســامي مــن مؤسســات
تقــوم بحاميــة املجتمــع وتدافــع عــن مصالحــه ضــد تغــول الســلطة املحليــة أو
ضغوطــات املجتمــع الــدويل إىل حصــان طــروادة يقــوم بتمريــر ضغــوط العــامل
الخارجــي عــى املجتمــع والســلطة املحليــة ،عــر حمــات إعالميــة عامــة ومنظمــة
ونــدوات ومؤمتــرات تســتهدف كســب عقــول صنــاع القــرار مــن الربملانيــن
والسياســيني واإلعالميــن ،بحيــث يتــم قلــب األفــكار والتوجهــات ،وباملقابــل تجنــي
هــذه املؤسســات أرباحــا ومكاســب ماليــة ضخمــة باســم دعــم الربامــج واملشــاريع!
وتتنــوع الجهــات الداعمــة واملســتفيدة يف قصــة املجتمــع املــدين بحســب تخصصهــا
وقضيتهــا وبحســب توجههــا الســيايس وانتامئهــا الفكــري وبحســب الدولــة الداعمــة
وأجندتهــا السياســية والفكريــة.
فمنــذ ظهــور اســراتيجية الفــوىض الخالقــة يف مطلــع عــام  ،2005والتــي أعلنتهــا
وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة «كونداليــزا رايــس» تــم تعميــم برامــج لنــر ثقافــة
حقــوق اإلنســان والثقافــة الدميقراطيــة ،ولكــن رسعــان مــا ركــب موجــة املجتمــع
املــدين التيــار اليســاري عمومــا ،فمــع ضمــور االتحــاد الســوفيتي وانفضــاح
األحــزاب الشــيوعية واالشــراكية واليســارية والبعثيــة العربيــة والتــي كانــت
مبثابــة فــروع لروســيا يف بالدنــا تحــول الرفــاق ليصبحــوا نجــوم املجتمــع املــدين،
وليكملــوا مســارهم مــن قاعــات الفنــادق بــدال مــن حفــر الخنــادق! منتهزيــن
فرصــة التوافــق الثقــايف مــع الغــرب لخلخلــة بنيــة املجتمعــات العربيــة اإلســامية،
مــع احتفاظهــم بالخــاف الســيايس مــع الغــرب.
ونافســهم عــى ذلــك التيــار الشــيعي الســيايس ،فأصبحــت مؤسســات املجتمــع
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املــدين التابعــة لهذيــن التياريــن هــي حصــان طــروادة لتهديــد املجتمعــات
والســلطات املحليــة وإحــداث اخرتاقــات لصالــح املم ّولــن أو املوجهــن.
فبــدال مــن الضغــط الخارجــي عــى الــدول للرضــوخ لبعــض األجنــدات واملطالــب
مــا قــد تســتغله الســلطات لحشــد الجامهــر خلفهــا أو االحتجــاج بالجمهــور لرفــض
هــذه الضغــوط ،فــإن القــوى الدوليــة تقــوم بدعــم بعــض مؤسســات املجتمــع
املــدين التــي تتقاطــع معهــا أو تتبــع لهــا بســبب التمويــل لحشــد الجمهــور خلــف
املطالــب الدوليــة للضغــط عــى الحكومــة املحليــة ،ولعــل أبــرز مثــال لذلــك
ضغــط املؤسســات النســوية اليســارية املحليــة عــى الســلطات الرســمية املحافظــة
للرضــوخ التفاقيــة ســيداو العامليــة التــي تهــدم مبــادئ األرسة يف اإلســام وتشــيع
الفواحــش واالنحــال يف املجتمعــات.
ومــن يتابــع املؤسســات الحقوقيــة الشــيعية يف الداخــل العــريب والخــارج الــدويل
يجــد بوضــوح أنهــا تس ـ ّخر مــا تلقتــه مــن تدريــب وتطويــر وثقافــة ومتويــل مــن
أجــل الدفــاع عــن اإلرهابيــن الشــيعة املحليــن املتورطــن يف عمليــات إجراميــة ضــد
أوطانهــم ورشكائهــم يف الوطــن كــا يف البحريــن والســعودية والكويــت واليمــن.
وأيضــا تــم تســخري هــذه املنابــر واملؤسســات لتشــويه صــورة الــدول الســنية
ووصمهــا باإلرهــاب والقمــع واالعتــداء عــى املواطنــن األبريــاء الشــيعة يف خدم ـ ٍة
لألجنــدة اإليرانيــة.
و ِمــن عجائــب حكايــة مؤسســات املجتمــع املــدين أن التمويــل الغــريب واألمريــي
يصــب يف خدمــة وتقويــة املعارضــة
خصوصــا ،وغالبــه متويــل شــبه حكومــي،
ّ
اليســارية والشــيعية للــدول العربيــة التــي تدعمهــا اإلدارة األمريكيــة ،فــا هــو
املقصــود بذلــك؟ وهــل رضب الســلطة باملعارضــة كان مقصــودا لخدمــة مخططــات
مع ّينــة؟ وهــل ســيطول الزمــن حتــى تظهــر حقائــق دعــم وتدريــب وتأهيــل قــوى
مثــل حركــة  6إبريــل املرصيــة منــذ ســنة  2008عــى الثــورة واالحتجاجــات يف
رصبيــا وأمريــكا؟
واألعجــب مــن هــذا أن مــا تقــوم بــه املؤسســات الغربيــة باســم دعــم املجتمــع
املــدين يف عاملنــا العــريب ،يعــد خيانــة وجرميــة مبعايريهــم ،يف حالــة تقديــم دعــم
أجنبــي ملؤسســات املجتمــع املــدين يف الغــرب ،واليــوم هنــاك ضجــة يف أمريــكا
بخصــوص مزاعــم عــن دعــم رويس لحملــة ترامــب يف االنتخابــات الرئاســية.
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فاليقظــة للغــزو الناعــم لألفــكار والــذي تقــوم بــه مؤسســات املجتمــع املــدين يف
غايــة األهميــة ويلزمــه عمــل مكافــئ يفنــد شــبهاتهم ويوعــي الجمهــور والنخبــة
املحافظــة والوطنيــة بحقيقــة مخططاتهــم.

خطــوات مقاومــة حرب األفــكار العدوانية
يف مــا ســبق اســتعرضنا الخطــوط العريضــة لحــرب األفــكار العدوانيــة والغــزو
الناعــم والقاتــل والــذي تتعــرض لــه أمتنــا اإلســامية مبجتمعاتهــا ودولهــا يف
مجــاالت التعليــم واإلعــام والتجــارة وسياســات الفواحــش وثقافــة الـرار وحصــان
طــروادة املتمثــل مبؤسســات املجتمــع املــدين.
قــد عرضنــا فيهــا بعــض الحلــول واإلجــراءات املطلوبــة ملقاومــة هــذه الحــرب
الفكريــة والغــزو والناعــم ،ونحتــاج مزيــدا ً مــن ترســيخ نهــج املقاومــة الســليمة
والفعالــة لحــرب األفــكار الدائــرة عــى عقــول املســلمني وقلوبهــم.
وعمومــاً؛ تحــارب األفــكار باألفــكار ،فكيــف إذا كانــت أفــكارا باطلــة ،وتقاومهــا
أفــكار محقــة ومســتمدة مــن عقيــدة التوحيــد ورشيعــة اإلســام؟! وحتــى لــو
زخرفــت أفــكار بالباطــل بالشــبهات واملغريــات ،فقــد أخربنــا اللــه عــز وجــل
أن الحــق منتــر دو ًمــا« :بــل نقــذف بالحــق عــى الباطــل فيدمغــه فــإذا هــو
زاهــق» ،ولكــن املشــكلة الحقيقيــة هــي أن نقــوم بواجبنــا تجــاه الحــق كــا قــال
تعــاىل« :وقــل جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كان زهوقــا» ،لكــن املعضلــة
الحقيقيــة :هــل قمنــا بحمــل الحــق والدعــوة إليــه ومواجهــة أهــل الباطــل
بالحكمــة حتــى يــزول باطلهــم؟
ولننــر الحــق ونهزم حرب األفــكار الباطلة نحتاج إىل الخطــوات التالية:
 -1منهجيــة ســليمة يف التفكــر أمــام حــرب األفــكار ،ولنتذكــر موقــف الصديــق
ريض اللــه عنــه حــن جــاءه كفــار قريــش يريــدون زعزعــة إميانــه ملــا أرسي بالنبــي
صــى اللــه عليــه وســلم لبيــت املقــدس و ُعــرج بــه إىل الســاء ،لكــن الصديــق
الــذي إميانــه يرجــح إميــان األمــة -كان ميلــك منهجيــة ســليمة وموضوعيــة يفالتفكــر فقــال لهــم« :إين ألص ّدقــه مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ،أصدقــه يف خــر الســاء
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يف غــدوة أو روحــة» ،وكــم نحتــاج إىل إعــادة بــث منهــج الصحابــة والســلف يف
التفكــر يف وجــه التحديــات وحــرب األفــكار العرصيــة.
 -2علــم ومعرفــة ســليمة وصحيحــة بالديــن والدنيــا ،وكــم تســبب غيــاب العلــم
واملعرفــة أو انحرافهــا يف مصائــب وكــوارث ،ولرتســيخ العلــم واملعرفــة يلــزم ترســيخ
ثقافــة الرجــوع ألهــل الشــأن فيــا يســتجد مــن شــبهات وإشــكاالت وســلوكيات
مريبــة ،وبذلــك تنغلــق أبــواب مــن الــر كثــرة جــدا ً «ولــو ر ّدوه إىل الرســول وإىل
أويل األمــر منهــم لعلمــه الذيــن يســتنبطونه منهــم”.
 -3مبــادرة وفاعليــة مــع األحــداث ،وهــذا مــن ســنته صــى اللــه عليــه وســلم،
فحــن ســمع أهــل املدينــة صوتــا مزعجــا مــن جهــة جبــل ســلع ،خــرج النــاس
يســتطلعون الخــر فــإذا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــد ركــب فرســه بــا رسج
وســيفه يف عنقــه وقــد عــاد مــن «ســلع» يســتطلع لهــم الخــر ويقــول لهــم« :لــن
تراعــوا لــن تراعــوا» ،فلنــرك الكســل والدعــة التــي خرسنــا بســببهام الكثــر الكثــر.
 -4مهــارات اإلتقــان والنجــاح ،مــا أصــدق مقولــة الخليفــة الرابــع عــي بــن أيب
طالــب :قيمــة املــرء مــا يحســن ،وفعــا كلــا كان املــرء متقنــاً ملهــارات التأثــر
واإلقنــاع والتخطيــط والتنفيــذ والتفكــر واإلبــداع كلــا كان دوره عظيــاً ،ولــو
درســنا شــخصية بعــض الصحابــة والتابعــن الذيــن كان يقــال فيهــم :رجــل بألــف،
لوجدنــا أنهــم أصحــاب احــراف يف مهــارات متعــددة جعلــت قيمتهــم عاليــة،
واليــوم نحتــاج رفــد العلــوم واملعــارف مبهــارات التفــوق والنجــاح والقيــادة
الفعالــة ،لنكســب حــرب العقــول والقلــوب الطاحنــة.

دورك لــن يقــوم به غريك!
لــكل م ّنــا دور يف هــذه املعركــة ،فكــا أن أبــواب ومنافــذ حــرب األفــكار متعــددة
فكذلــك أبــواب منافــذ مقاومــة الغــزو الفكــري متعــدد ،ونحتــاج إىل أن نجيّــش كل
الطاقــات ويف كل املجــاالت لســد الثغــرات ،فعــى التجــار واملعلمــن واإلعالميــن
واألرسة واملســؤولني وغريهــم دور يف ذلــك ،وهــذا يلزمــه قيــام العلــاء واملفكريــن
والهيئــات املختصــة بإشــاعة برنامــج عمــل مقنــع ومفتــوح ومعلــن للجميــع لبيــان
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كيــف يســاهمون يف الحفــاظ عــى دينهــم ودنياهــم مــن أخطــار الحــرب املفتوحــة
عليهــم بــدون قصــف وتفجــر!
روى البخــاري عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ،عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
أنــه قــال« :طــوىب لعبـ ٍـد أخــذ بعنــان فرســه يف ســبيل اللــه أشــعث رأســه مغــرة
قدمــاه ،إن كان يف الحراســة كان يف الحراســة ،وإن كان يف الســاقة كان يف الســاقة”.
كل منــا بــدوره ،وبــاألداء الســليم لنــرة اإلســام
واليــوم نحتــاج إىل أن يقــوم ٌّ
واملســلمني ،ســوا ًء كان يف حراســة اآلخريــن وخدمتهــم مبــا يخــدم مصلحــة اإلســام
واملســلمني ،أو كان يف الســاقة ،أي مؤخــرة الجيــش ،وهــي مهمــة قــد تكــون شــاقة
وصعبــة أو غــر مهمــة وال تســلط عليهــا األنظــار ،ويف هــذا املثــال الــذي رضبــه
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بيــان لحقيقــة أن التعامــل هــو مــع اللــه عــز وجــل
ـض النظــر عــن املــكان واملنزلــة والشــهرة.
يف البدايــة والنهايــة ،بغـ ّ
ويف قصــة الهجــرة النبويــة للمدينــة املنــورة نــرى تكاتــف الجميــع إلنجــاح
امله ّمــة ،فالصديــق هــو املرافــق الشــخيص واملســؤول عــن توفــر االســتعدادات
اللوجســتية للهجــرة ،أمــا عــي بــن أيب طالــب فقــد كان البطــل الشــجاع الــذي
ضلــل كفــار قريــش مببيتــه يف فــراش رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،وأســاء
بنــت الصديــق شــقت نطاقهــا نصفــن لتغلّــف زاد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
ورفيقــه يف الهجــرة ،أمــا عبــد اللــه بــن أيب بكــر فــكان مكلفــا بنقــل أخبــار مكــة
لتســتكمل حلقــات التخطيــط والتنفيــذ للهجــرة ،وإلخفــاء آثــار أقدامــه كان ميــ ّر
وراءه عامــر بــن فهــرة ببعــض األغنــام .وهكــذا كان لــكل شــخص دو ٌر يف الهجــرة
النبويــة التــي أضــاءت بهــا الدنيــا ودانــت لإلســام.
واليــوم يف واقعنــا املعــارص نجــد أن األزمــات والتحديــات تفــرض علينــا وتفــرز لنــا
أدوارا ً مل نكــن نتوقــع القيــام بهــا مــن قبــل يف وقــت الراحــة والرخــاء ،فهــا هــي
فرقــة القبعــات البيضــاء يف الثــورة الســورية تقــوم بجهــد جبــار يف إنقــاذ الضحايــا
واألبريــاء وإســعاف الجرحــى واملصابــن وإزالــة األنقــاض والــركام عــن املحارصيــن
والعالقــن تحتهــا ،وقــد كانــوا قبــل ذلــك يف مجــاالت أخــرى ومســارات مختلفــة،
وأيضــا رأينــا كيــف بــرع كثــر مــن الشــباب يف جانــب اإلعــام والصحافــة حتــى
أصبــح بعضهــم وكالــة أنبــاء متــي عــى قدمــن.
أمــا يف الجهــاد واملقاومــة والثــورة فقــد بــرزت أســاء مدنيــة لتســطر أروع
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البطــوالت والشــجاعات يف اإلقــدام واالقتحــام والفــداء والصــر والصمــود أو يف
التخطيــط والقيــادة والتحفيــز وبُعــد النظــر ومــن أبــرز األمثلــة الشــيخ زهــران
علــوش وحجــة مــارع رحمهــا اللــه وجميــع الشــهداء.
والبــاب مفتــوح عــى مرصاعيــه للجميــع للمســاهمة اإليجابيــة يف نــرة اإلســام
مــا تعانيــه مــن تحديــات وعــدوان ،واملســاهمة بااللتــزام
واملســلمني والبرشيــة ّ
بأحــكام الديــن يف نفســه ويف َمــن حولــه أو بالدعــوة إليــه مبختلــف الوســائل
واألســاليب والطــرق إمــا بنقلهــا لآلخريــن أو بإرشــادهم عليهــا أو بتقدميهــا لهــم
ملــن كان ميلــك املعرفــة واملهــارة بهــا ،أو بالعمــل اإلعالمــي أو العمــل التطوعــى
االجتامعــي أو العمــل الســيايس املنضبــط بالــرع ســواء كان يف الحكــم والســلطة
وزيــرا أو خفــرا ،أو عــر العمــل الســيايس الشــعبي كنائــب أو ناشــط.
إن للجميــع دورا ومهمــة ميكنــه تقدميهــا لنــرة اإلســام واملســلمني ،وإن دورك
وعملــك لــن يقــوم بــه غــرك ،وإن عملــك هــذا مــن أســباب فــوزك يف اآلخــرة،
وكلّــا اتســعت دائــرة القامئــن بأدوارهــم يف ذلــك كانــت نهضــة األمــة أقــرب
وأقــوى ،والعاقــل واملوفّــق َمــن بَحــث عــن مهمتــه إن كان غافــا عنهــا ،أو زاد يف
مقــرا ً ،أو ضاعــف جهــده إن وجــد عــى ذلــك قــدرة وقــوة.
إتقانــه إن كان
ّ
ولنتذكــر قولــه صــى اللــه عليــه وســلم« :إذا قامــت القيامــة ويف يــد أحدكــم
فســيلة فليزرعهــا» ولنتعلــم منــه أن زمــان العمــل قائــم حتــى تقــوم الســاعة وأن
اإليجابيــة واإلنجــاز ســمة اإلســام واملســلمني ،فش ـ ّمر عــن ســاعديك وابحــث عــن
دورك ومهمتــك أو أتقــن عملــك فيهــا.
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خيــارات الواقع املر
يف هــذه الفــرة الحرجــة مــن تاريــخ أمتنــا يتعــرض الفــرد املســلم واملجتمــع
املســلم ملعانــاة قاســية وظاملــة ،تــكاد تذهــب باالســتقرار واألمــان وتخنــق األمــل
الــازم للحيــاة ،وتتنــوع مصــادر هــذه املعانــاة الظاملــة بــن مــا يســمعه ويشــاهده
يف وســائل اإلعــام أو مــا يعايشــه يف ليلــه ونهــاره ،أمــا أســباب هــذه املعانــاة
فأســباب عــدة منهــا:
 -1مــا يتعلــق بدينــه وإســامه كــا يف العــدوان الباطــل عــى رمــوز اإلســام
ومقدســاته ســواء مــن غــر املســلمني عــر الرســوم املســيئة واألفــام الحاقــدة أو
مــن ينتســبون ألمــة اإلســام باالســم واملولــد ولكنهــم يعلنــون عداءهــم ألمتهــم
ودينهــم بسياســاتهم كــا يفعــل غــاة علامنيــي تركيــا أو أفكارهــم و فنونهــم
وثقافتهــم تحــت ســتار اإلبــداع أو حريــة التعبــر أوحتــى اإلصــاح !!! التــي
متجــد الجنــس والشــذوذ واإللحــاد وكــر املقدســات أو مــا يحلــو لهــم تســميته
« التابوهــات» وتدافــع عــن الجنــاة واملجرمــن وحقوقهــم يف حــن تفــرط يف حــق
األبريــاء والضحايــا!!
 -2مــا يتعلــق بحياتــه ومعاشــه ،مــن القوانــن الظاملــة واملجحفــة عــى كافــة
املســتويات السياســية واالقتصاديــة أو االجتامعيــة كــا يف طلــب محاكمــة حــزب
العدالــة برتكيــا أو قوانــن منــع املظاهــرات ضــد إرسائيــل يف الضفــة الغربيــة! أو
مــا تشــهده االنتخابــات العربيــة مــن مربمــج إلقصــاء الحــركات اإلســامية،أو تــردي
وضــع الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة ،أو الغــاء الفاحــش و التضخــم مــع
انخفــاض األجــور والقيمــة الرشائيــة.
 -3مــا يتعلــق بأهلــه وجريانــه ،مــن احتــال يرزحــون تحتــه أو عــدوان يشــتت
جمعهــم أو ظلــم يضيــع حقهــم كــا يف حــال فلســطني والعــراق والشيشــان
والصومــال وكوســوفا وغريهــا مــن الــدول واألزمــات .وهــذه األحــداث واألزمــات
املتالحقــة تضغــط بشــدة عــى الفــرد واملجتمــع املســلم مــا يتوجــب معــه أن
يكــون لهــا موقــف ودور ،وهنــا يوضعــان رغــاً عنهــا أمــام خياريــن ســيئني
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عليهــا أن يختــارا أحدهــا.
الخيــار األول هــو خيــار الضيــاع واالنســحاق بالتامهــي مــع مــا تــروج لــه القنــوات
الهابطــة مــن العيــش يف الشــهوات وامللــذات ومتابعــة املوضــات الوســخة كالخــر
الســاحل أخــرا ً ،أوالحلــم اللذيــذ بالــزواج مــن الجميــل الطويــل األشــقر وامتــاك
الســيارة الحديثــة وســكن الشــقة العرصيــة والحيــاة الراقيــة وارتيــاد املطاعــم
واملســابح واملراقــص وذلــك كلــه لــن يتحقــق إال عــر بوابــة القــروض الربويــة
املحرمــة ،وهــذا طبع ـاً مــع العــزوف عــن االهتــام بالشــأن العــام محلي ـاً وعربي ـاً
وإســامياً وعاملي ـاً ،واالكتفــاء مبتابعــة األبــراج عــن البــوارج وأخبــار الفنانــن بــدال
مــن أخبــار املواطنــن وهكــذا...
والخيــار الثــاين هــو خيــار العنــف وردة الفعــل والعاطفــة الجامحــة ،وهــو مــا
تــروج لــه القاعــدة عــر وســائلها اإلعالميــة ،وتحاجــج القاعــدة وأمثالهــا مــن أن
طريــق الدميقراطيــة التــي ســلكته الحــركات اإلســامية مل يوصــل لــيء فهاهــم
انقلبــوا عــى خيــار الشــعوب يف اختيــار النــواب اإلســاميني ،إمــا بتضييــق مقــاس
الدميقراطيــة عــر إبداعــات متتاليــة ففــي قوانــن االنتخــاب!! أو اللعــب عــى
املكشــوف باعتقــال املرشــحني و رضب الناخبــن.
كــا أن القاعــدة تحاجــج أن الســلوك الحضــاري والعقــاين مــاذا رد عنــا مــن
ســفاهات وعــدوان الغــرب بالهجــوم واإلســاءة إيل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.
ولذلــك تقــدم القاعــدة منهجهــا مــن أن لغــة القــوة والســاح هــو مــا يفهمــه
الغــرب و يحقــق املصالــح!!
والخطــورة هنــا تكمــن يف أن البدائــل املفرتضــة لهذيــن الخياريــن تعــاين مــن أزمــات
داخليــة تعصــف بهــا ومامرســات رســمية تضيــق عليهــا مبــا يــرف النــاس عنهــا.
وهــذا الوضــع املعقــد واملركــب مــن أوضــاع ســيئة تضغــط بشــدة ،وخيــار مغــري
تروجــه الفضائيــات ويلقــي رواجــا كبــرا ً جــدا ً –  %58مــن الفتيــات يف منطقتنــا
تتابــع برامــج تلفزيــون الواقــع مــا يفصلهــن عــن الواقــع -أو خيــار القاعــدة
الــذي يجــذب النــاس بحبهــم للقــوة وكرهــم للظلــم والعــدوان ،مــع ضعــف
وهــزال لــدي البدائــل األخــرى املفرتضــة يف تقديــم خطــاب هــادف وبناءيحمــل
حلــول صحيحــة ممكنــة التطبيــق يعــزز األمــل مبســتقبل واعــد ،يجعــل مهمــة
الفــرد املســلم واملجتمــع صعبــة جــدا ً يف املحافظــة عــى نفســه وعقلــه ودينــه.

58

فهــو يرفــض أن تســحقه هــذه الظــروف الســيئة وال يقبــل أن يكــون عضــوا ً يف
القطيــع الــذي تربيــه الفضائيــات الســاقطة كــا أنــه يــأيب أن يتخــى عــن عقلــه
وإميانــه لقــادة القاعــدة الذيــن «ال اإلســام نــروا والكفــر كــروا» عــى حــد
تعبــر شــيخ اإلســام يف حــق املتكلمــن.
ولكــن هــذا الفــرد أو املجتمــع يبحــث عــن معــن ونصــر لــه يف معاناتــه هــذه
فــا يــكاد يجــد ،ولذلــك إن العمــل عــى توســيع دائــرة األمــل والعمــل الهــادف
للفــرد واملجتمــع املســلم يــكاد يكــون يف ســلم األولويــات اليــوم لــكل املخلصــن
لهــذه األمــة اإلســامية .للخــروج مــن هــذه األزمــة الخانقــة يجــب مراعــاة األمــور
التاليــة:
نــر العلــم واملعرفــة بالديــن والدنيــا ،حيــث أن العلــم هــو أول املراتــب «
فَا ْعلَ ـ ْم أَنَّ ـ ُه الَ إِلَ ـ َه إِالَّ اللَّ ـ ُه َو ْاس ـتَ ْغ ِف ْر لِ َذن ِبـ َـك َولِلْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن َوالْ ُم ْؤ ِم َنـ ِ
ـات َواللَّ ـ ُه يَ ْعلَ ـ ُم
ُمتَ َقلَّبَكُــ ْم َو َمثْ َواكُــم» (محمــد .)19:
تقديــر العواقــب واملــآالت مــن أهــل الحكمــة والخــرة ،والحــذر مــن فتنــة
األصاغــر وهــم الصغــار الذيــن يتكلمــون يف القضايــا الكــري ،أو فتنــة الرويبضــة
وهــم التافهــون الذيــن ينظــرون للنــاس ،كــا جاءنــا يف الســنة النبويــة.
التحــي بالصــر عــى الشــهوات بعــدم االنجــرار خلــف الشــهوات الدنيويــة
الفاســدة ،والصــر عــى املــكاره بتجنــب الشــباب املتهــور املندفــع ولــو غطــى
غبــار املعــارك ســائر جســده!
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املســلم املعارص ودوائر الرصاع
والوعي املطلــوب تجاهها
يواجــه املســلم واإلســام اليــوم عــددا كبــرا مــن الرصاعــات والتحديــات عــى
مســتويات متعــددة ،ومــن جهــات مختلفــة ومتناقضــة ،وميكــن أن نجملهــا يف
ثالثــة مســتويات رئيســية هــي:
املســتوى األول :هــو مســتوى ال ـراع الوجــودي مــع اإلســام واملســلمني ،والــذي
يهــدف للقضــاء عــى اإلســام واملســلمني قضــاء تامــاً ،ويتمثــل ذلــك يف الجهــود
اإللحاديــة املنظمــة الفرديــة والجامعيــة التــي تســتهدف نــزع اإلميــان مــن قلــوب
وعقــول املســلمني إمــا عــر وســائل التواصــل الحديثــة أو اإلعــام والدرامــا والروايات
أو عــر سياســات اإلكــراه كــا يحــدث ملســلمى تركســتان بالصــن وغريهــا أو عــر
سياســات اإلبــادة كــا يحــدث يف بورمــا  ،وحــدث يف أفريقيــا الوســطى أو عــر
حمــات التنصــر لفقــراء ومــرىض املســلمني يف دول أفريقيــا وآســيا أو بــن الالجئــن
الســوريني والعراقيــن يف أوربــا.
وقريــب مــن ذلــك اســتهداف مــدن الســنة يف العــراق وســوريا ومســاجدهم
وعلامئهــم وتهجريهــم وإبادتهــم بالقنابــل الكيامويــة مــن قبــل القــوى الطائفيــة
املدعومــة بقــوى إقليميــة وعامليــة.
والوعــي املطلــوب تجــاه هــذا املســتوى مــن الــراع بتشــخيص هويــة الفاعلــن
وإعالنهــم أعــداء رصحــاء وعــدم االنخــداع واالغــرار بــأي مــررات تســاق لتربيــر
جرامئهــم اإلرهابيــة وسياســاتهم العدوانيــة ،واملطالبــة مبحاكمتهــم ومعاقبتهــم
مبقتــى القوانــن واملواثيــق الدوليــة وعــدم الســاح لجرامئهــم بــأن يطويهــا
النســيان أو أن يســتمروا بهــا دون خشــية مــن موقــف أو عقــاب أو مقاطعــة
جــادة تقطــع عدوانهــم.
املســتوى الثــاين :هــو مســتوى الـراع مــع اإلســام مــن داخلــه لحرفــه عــن مســاره
وتطويعــه ملــآرب وتوجهــات خارجــة عنــه ،ويتمثــل هــذا بأشــكال عــدة مــن
أبرزهــا محاولــة تيــارات الغلــو والتطــرف خطــف قيــادة اإلســام واملســلمني عــر
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التكفــر والتفجــر للعلــاء واملصلحــن وعامــة املســلمني وهــدم دولهــم وبلدانهــم
القامئــة ،أو عــر الجهــود الطائفيــة التــي تســخر لهــا عــرات املنابــر اإلعالميــة
الطائفيــة التــي تطعــن يف مقدســات املســلمني كزعــم تحريــف القــرآن الكريــم
 ،ور ّدة وكفــر غالــب الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ونــر كل أشــكال الــرك
والوثنيــة ،أو عــر الفــرق الضالــة الخارجــة عــن اإلســام ،والتــي تتظاهــر باإلســام
كالقاديانيــة التــي ال تؤمــن بختــم النبــوة بنبينــا محمــد عليــه الصــاة والســام
وتزعــم أن زعيمهــا القاديــاين نبــي أيضـاً! ومــن فــرق الضــال التــي تحــارب اإلســام
مــن داخلــه طائفــة القرآنيــن التــي تنكــر الســنة النبويــة مــا يهــدم الكثــر مــن
أصــول اإلميــان واإلســام.
ومــن أبــرز مــن يصــارع اإلســام مــن داخلــه جهــود العلامنيــن والحداثيــن واملالحدة
الذيــن يرفعــون شــعارات تطويــر الخطــاب الدينــي ويدعــون لالجتهــاد والتحديــث
يف اإلســام برغــم أن حقيقــة دعواهــم دعــوة لتحريــف أصــول الديــن والطعــن يف
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بحجــج وذرائــع شــتى ،ولعــل مــا عرضتــه كثــر
مــن القنــوات لنــاذج مــن الفتــاوى لهــذه الرشذمــة التــي أباحــت الزنــا والخمــر
والربــا والكفــر وه ّونــت مــن كل أركان اإلســام مــا يؤكــد نيتهــم حــرف اإلســام
عــن مســاره وهدايتــه.
والوعــي املطلــوب تجــاه هــذا الـراع الوعــي وتعلــم أســس وأصــول اإلســام التــي
اتفــق عليــه الصــدر األول مــن املســلمني وعصــور الســلف الصالــح مــن الصحابــة
والتابعــن ،وهــو مــا تشــارك بــه األمئــة األربعــة وبقيــة أمئــة املســلمني يف بنــاء
مذاهبهــم عليهــا ،ومــن ثــم الحــذر مــن كل دعــوة واتجــاه وتيــار يخالــف هــذه
األســس واألصــول الواضحــة واملتفــق عليهــا ،وعــى العلــاء والدعــاة والخطبــاء
تحذيــر املســلمني مــن هــذه الدعــاوى الباطلــة مهــا تزينــت بشــعارات الجهــاد
وتحكيــم الرشيعــة وحــب آل البيــت أو تعظيــم القــرآن أو تجديــد اإلســام.
املســتوى الثالــث :هــو مســتوى التنافــس وال ـراع الضــار واملفتــت بــن املكونــات
اإلســامية ،وهــو لألســف مســتوى واســع جــدا ً مــن الرصاعــات يف داخــل املكــون
الواحــد نفســه كالرصاعــات الداخليــة يف املذاهــب الفقهيــة والطــرق الصوفيــة
والجامعــات اإلســامية ،أو بــن هــذه املكونــات مــع بعضهــا البعــض كال ـراع بــن
الجامعــات اإلســامية ،أو الــراع بــن كثــر مــن الســلطات الرســمية وجامعــات
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املعارضــة اإلســامية.
ولألســف أن جميــع املكونــات يف هــذا املســتوى مــن ال ـراع يتــورط يف التناقــض
والظلــم فيعيــب عــى خصمــه مــا ميارســه هــو يف مــكان وزمــان آخريــن ويكيــل
مبكيالــن وهــذا ملــف مــيء بالتفاصيــل الســيئة للجميــع.
ولــو أخذنــا مثــال رصاع الســلطة واملعارضــة اإلســامية ســنجد الســلطة تعيــب
عــى املعارضــة اإلســامية توظيــف الديــن واإلســام يف الـراع ،ثــم متــارس الســلطة
ذلــك التوظيــف بإصــدار فتــاوى توافــق سياســاتها وتدعــم تيــارات دينــة وإســامية
تتناغــم مــع رغباتهــا!
باملقابــل الجامعــات اإلســامية املعارضــة تشــتىك مــن ترصفــات الدولــة العميقــة
والتالعــب بالدســتور والقوانــن وتطويعهــا ملصالحهــا عــى حســاب العــدل
والشــفافية بينــا هــذه الجامعــات املعارضــة اإلســامية متورطــة أيض ـاً يف سياســاتها
وهيكلهــا الداخــي بتكويــن (دولــة عميقــة) كــا تكشــف عــدة تجــارب حزبيــة
قامــت بهــا وجلبــت لهــا بعــض املســتقلني الذيــن رسعــان مــا اكتشــفوا أنهــم مجــرد
(كمبــارس) وديكــور وأن القــرار يقطــع يف أروقــة التنظيــم اإلســامي وليــس قيــادة
الحــزب! فضــاً عــن فســاد انتخاباتهــا الداخليــة عــر الكولســة ورشاء الــوالءات!
ومــن تناقضــات وباطــل هذيــن الطرفــن مطالباتهــم باإلقصــاء لبعضهــا البعــض،
بينــا الطرفــان يقبــان بعــض األعــداء بحجــة كونهــم حقيقــة قامئــة ال ميكــن
تجاوزهــا ،فبعــض األنظمــة الحاكمــة تريــد اســتئصال مــا تســميه (اإلســام الســيايس)
بينــا هــي ال متانــع يف التعايــش مــع العــدو الصهيــوين! وباملقابــل بعــض املعارضــة
اإلســامية ال تقبــل إال باســتئصال الســلطة الحاكمــة بدعــوى دمويتهــا وإجرامهــا
لكنهــا يف نفــس الوقــت تقيــم عالقــات وثيقــة مــع إيــران واملليشــيات الطائفيــة
كحــزب اللــه واملليشــيات العراقيــة برغــم كل دمويتهــا وجرامئهــا!
والوعــي املطلــوب تجــاه هــذا املســتوى مــن الــراع هــو تطبيــق األمــر النبــوي
الكريــم« :انــر أخــاك ظاملــاً أو مظلومــاً» ،قالــوا :يــا رســول اللــه هــذا ننــره
مظلومــاً فكيــف ننــره ظاملــاً؟ قــال« :تأخــذ فــوق يديــه» رواه البخــاري.
فجميــع املكونــات اإلســامية لهــا حــق الحــب والتقديــر والــوالء والنصيحــة ،ويقبــل
منهــا الحــق ،ويرفــض وينكــر الباطــل والظلــم الــذي جــاءت بــه ،والحــق ال ينحــر
كلــه يف مكــون واحــد بــل تتفــاوت هــذه املكونــات يف قربهــا وبعدهــا مــن الحــق،
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ولكــن ال تخلــو مــن خــر وحــق تســتحق معــه حقــوق اإلســام ،واملســلم املوفــق
هــو مــن يعــرف الحــق ويــدور معــه دون عصبيــة أو حزبيــة.
إذَا وعــي املســلم بدوائــر الــراع التــي يجابههــا اإلســام واملســلمني اليــوم فــإن
هــذا ينشــله مــن دوامــة التيــه باالنحــراف أو العصبيــة التــي يغــرق فيهــا البعــض.
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اإلسالم والســنة يف دائرة االستهداف
مــن املهــم يف هــذه املرحلــة اســتيعاب كامــل الصــورة للهجمــة الكبــرة التــي
تســتهدف اإلســام واملســلمني عمومــا ،وتســتهدف أهــل الســنة ومنهجهــم خصوصـاً،
مــا يســاعد عــى فهــم كثــر مــن التناقضــات واملواقــف املتباينــة ويكشــف املكائــد
التــي تنصــب يف طريــق كثــر مــن الفضــاء ويج ّنبهــم معــارك فرعيــة ال أولويــة لهــا
تســتهلك طاقتهــم ،وتَرصفهــم عــن مكمــن الــر والخطــر الحقيقــي الــذي يســتحق
املقاومــة.
تتنــوع وتتعــدد مصــادر الهجــوم والعــدوان عــى اإلســام واملســلمني ســواء
مــن جهــة األعــداء الخارجيــن أو الداخليــن ،أو مــن جهــة املنطلقــات واألفــكار
واأليدولوجيــات ،أو مــن جهــة املــررات والحجــج لهــذا العــدوان والهجــوم ،أو مــن
جهــة األســاليب والوســائل يف ذلــك.
فاإلســام يواجِــه عدوانــاً ماديــاً مســلحاً إرهابيــاً مــن جهــات عــدة ،فاليهــود
يســتهدفون مقدســات املســلمني يف املســجد األقــى ،ويســتهدفون املســلمني يف
فلســطني بالطــرد والســجن والقتــل وتأليــب العــامل عليهــم وعــى مــن ينارصهــم
ويســتهدفون أخــاق اإلســام ببــث العقائــد الباطلــة واملجــون يف اإلعــام ،وهنــاك
هجــات عدوانيــة عــى املســلمني مــن متطــريف املســيحيني يف أنحــاء شــتى ،كــا أن
الــدول الغربيــة ال تتــورع عــن مهاجمــة بــاد اإلســام ظل ـاً وعدوان ـاً إذا اقتضــت
مصالحهــا ذلــك كــا رأينــا يف أفغانســتان والعــراق ومــايل وغريهــا ،ونواجــه عدوان ـاً
بوذي ـاً وثني ـاً يف بورمــا وتايلنــد وســرالنكا ،ونواجــه عدوانــا شــيوعيا عــى مســلمي
الصــن يف تركســتان مــن قبــل الصــن ،ومــن قبــل الهنــدوس يف الهنــد.
ومــرة تكــون الهجمــة فكريــة تحــت عناويــن عــدم صالحيــة اإلســام للعــر
الحــارض ملــا يحتويــه اإلســام مــن رؤيــة كليــة تقــوم عــى احتــكار الصــواب يف
عقيــدة التوحيــد والتبايــن عــن اآلخريــن باســم الــوالء والــراء وخطــورة متــدده بــن
البرشيــة باســم الدعــوة إىل اللــه عــز وجــل!
وتــارة يهاجمــون اإلســام بســبب قضايــا جزئيــة كدعــوى اضطهــاد اإلســام للمــرأة أو
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تقييــده للحريــات أو مناقضتــه مــع حقــوق اإلنســان باملفهــوم العلــاين واإللحــادي
حيــث مينــع الشــذوذ واإلباحيــة!
وتــارة يكــون الهجــوم عــى بعــض املؤسســات والشــخصيات اإلســامية مبــا لهــا
مــن رمزيــة كالهجــوم عــى األزهــر مث ـاً أو الهجــوم عــى هيئــة كبــار العلــاء أو
الهجــوم عــى بعــض العلــاء ،ومعلــوم أنــه ال معصــوم مــن الخطــأ أحــد فــردا كان
أو هيئــة ،ولكــن الهجــوم والنقــد لهــذه املؤسســات أو العلــاء مــن أعــداء الديــن
وامللــة يــراد بــه هــدم اإلســام نفســه ،ملــا لهــذه الهيئــات والعلــاء مــن دور يف
حاميــة الديــن واإلســام كــا رأينــا مــن موقــف األزهــر مؤخــرا يف محــاوالت منــع
الطــاق الشــفوي أو إباحــة زواج غــر املســلم باملســلمة والهجمــة الرشســة عــى
األزهــر وشــيخه.
وتــارة يكــون الهجــوم عــى اإلســام مبحاولــة فــرض أصــول جديــدة عــى اإلســام
كمحــاوالت ترســيخ منظومــات علامنيــة باســم اإلســام املــدين أو الليــرايل أو املســتنري
مــن قبــل مراكــز البحــث الغربيــة ،فضــا عــا ســبقها مــن أطروحــات يســارية مــن
فــرض وجــود إســام أوريب وإســام أفريقــي وإســام آســيوي!
وقــد كان رمــوز اليســار واملاركســية مــن املالحــدة والزنادقــة أطلقــوا قبــل عقديــن
مــن الزمــان  -ضمــن سياســة اإلصــاح الروســية (البريوســريكا) والتــي تهــدف
للعمــل مــن خــال خصوصيــة املجتمعــات  -مشــاريع تطويــع اإلســام للامديــة
والواقــع عــر تحريــف معانيــه والتالعــب بتفســره ورشحــه بدعــوى إخضاعــه
للعلــوم الحديثــة! وتكــرار تجربــة الهريمونطيقيــا مــع القــرآن الكريــم واإلســام
والتــي طبقــت عــى اإلنجيــل والتــوارة املحرفــة فزادتهــا انحرافــاً!
ومــن الهجــوم عــى اإلســام محاولــة تجريــم شــعرية الجهــاد يف ســبيل اللــه ،وع ّدهــا
مــن الجرائــم والسياســات العدوانيــة ،تحــت دعــوى محاربــة اإلرهــاب والتطــرف
ومــا تقــوم بــه داعــش وأخواتهــا ،والعجيــب أن القــوى الدوليــة واإلقليميــة هــي
التــي ترعــى داعــش وأمثالهــا حتــى تعيــث إفســادا وتدمــرا يف بــاد املســلمني
مبــا يدمــر بناهــم التحتيــة ويفتّــت وحدتهــم وصفّهــم ويشــتت شــملهم ويهــدم
مدنهــم أو يؤلــب القــوى العنرصيــة عليهــم ويضيــق القوانــن واإلجــراءات ضدهــم
يف املهاجــر!
ومــن مظاهــر محاربــة اإلســام الســعي بخبــث لــرب كل مفاصــل قــوة املســلمني
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ووحدتهــم ،كاســتهداف خطبــة الجمعــة بالتضييــق والحصــار وفــرض رؤيــة
أحاديــة عليهــا ،وغالبــا مــا تكــون رؤيــة ســاذجة ذات خلفيــة سياســية تكشــف
عــن تغــول الســيايس عــى الدينــي ،أو يف محاربــة كليــات الرشيعــة واملعاهــد
الدينيــة والجمعيــات اإلســامية يف شــكل جديــد مــن سياســة تجفيــف املنابــع ،أو
عــر محاولــة الهيمنــة عــى فريضــة الــزكاة بفــرض ســلطة الدولــة عليهــا بالكامــل
وليــس اإلرشاف الرقــايب وتشــجيع العمــل التطوعــي الســليم ،ومؤخــرا بــدأت هيئــة
األمــم املتحــدة تنافــس اللجــان الخرييــة عــى جمــع زكاة املســلمني!
هــذا كلــه عــى صعيــد محاربــة اإلســام واملســلمني عمومــاً املتطــرف واملعتــدل،
الجاهــل والعــامل ،الســيئ والجيــد ،حيــث القانــون الســائد بينهــم :املســلم الجيــد
هــو املســلم امليــت!
أمــا عــى صعيــد محاربــة الســنة وأهلهــا خصوصـاً ،فهــذه حــرب أشــد تركيــزا وأكــر
خبثـاً ،ويســاهم فيهــا بـراوة الكثــر مــن القــوى الطائفيــة ورمــوز الفــرق املنحرفــة
بالتعــاون مــع بقيــة أعــداء اإلســام واملســلمني.
ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك توافــق السياســات الشــيعية واإليرانيــة الطائفيــة
عــى قتــل أهــل الســنة يف العــراق وســوريا واليمــن وأفغانســتان مــع سياســات
روســيا وأمريــكا ألن املقتــول هــم أهــل الســنة!
ومــن أمثلــة ذلــك تكالــب دعــاة البدعــة والتأويــل واالنحــراف يف مؤمتــر الشيشــان
برعايــة فتــى روســيا وبوتــن ملهاجمــة أهــل الســنة وإخراجهــم مــن دائــرة الســنة،
وقــد أحســن األزهــر بت ّربئــه مــن بيــان املؤمتــر ملــا كشــفت أوراقــه والجهــات
الحاقــدة التــي أدارتــه مــن خلــف الســتار.
وبينــا كان دعــاة أهــل الســنة هــم الصــف األول يف محاربــة اإلرهــاب والتطــرف
منــذ ظهــوره قبــل نصــف قــرن ،وتعرضــوا يف ســبيل ذلــك للتخويــن والتكفــر مــن
الغــاة ومــن بعــض الفــرق واملناهــج املنحرفــة ،وتقصدهــم املتطرفــون باالغتيــال
والقتــل ،تعــود اليــوم ماكينــة الشــيعة اإلعالميــة وبعــض رمــوز الفــرق الضالــة
ملهاجمــة أهــل الســنة واتهامهــم زورا ً وبهتانــاً بالتكفــر والتطــرف!
واألعجــب مــن هــذا أن دعــاة أهــل الســنة وعلامءهــم يتّهمهــم األعــداء بفريتــن
متناقضتــن ،فهــم يتّهمونهــم باإلرهــاب والتطــرف والتكفــر والتشــدد ،ويف نفــس
الوقــت يتهمونهــم بأنهــم عمــاء للحــكام والغــرب وأمريــكا!
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فام لكم كيــف تحكمون؟!
أهــل الســنة ودعاتهــم ومؤسســاتهم هجمــة مــن نــوع خــاص ،وهــي
ويواجــه ُ
محاولــة تشــويههم والطعــن فيهــم مــن قبــل فصائــل ســنية ،والدافــع الحقيقــي
لذلــك هــو تــرر مصالحهــم الفصائليــة والحزبيــة إمــا مبنافســتهم لهــم يف الشــارع
ويف صناديــق االقــراع ،وإمــا ألن أهــل الســنة يرفضــون تحالفاتهــم مــع الشــيعة
وإيــران التــي مل تنقطــع وإن ضعفــت أحيانــاً ،والتــي يتوقــع أن تتزايــد وتعلــن
يف وقــت الحــق ،مــا يقتــي إســكات أصــوات أهــل الســنة التــي ترفــض هــذا
التخــادم املــر مبصلحــة اإلســام واملســلمني العامــة لصالــح مكاســب فصائليــة
وحزبيــة محــدودة.
الخالصــة؛ إن إدراك دائــريت الـراع مهــم جــدا ً لــكل مخلــص يعمــل مــن أجــل نــرة
اإلســام واملســلمني وحتــى يتجنــب املعــارك الفرعيــة واملعــارك الوهميــة ،وحتــى
نعــرف أن جميــع املســلمني مســتهدفني بالحــرب والعــدوان ،وأن مــن الحكمــة
توســيع دائــرة التحالفــات يف القضايــا العامــة والكــرى ،وأن مــن الخــداع للــذات
التعويــل عــى نــرة األعــداء لنــا ،ســواء دولنــا التــي تعــول عــى القــوى العامليــة
التــي قــد تتقاطــع مصلحتهــا معنــا ،ولكــن حتــى مــع ذلــك فإنهــا ال تقبــل أن نحــرز
النــر التــام ،فلــوال تواطــؤ الغــرب مــع الحوثيــن لتخلّصــت اليمــن مــن انقالبهــم
وســادت الرشعيــة ،ولــوال دعــم األكــراد املاركســيني مــن أمريــكا لن ِعــم الشــال
والجنــوب الســوري بالســام وتخلــص مــن إجــرام الــروس والنظــام واملليشــيات
الشــيعية الطائفيــة باســم املناطــق منخفضــة التوتــر!
أو الحــركات اإلســامية والتــي تعــول عــى مــايل إيــران وأذرعهــم الشــيعية
الطائفيــة كحــزب اللــه ،فمــن يَقتــل مئــات األلــوف مــن أهــل الســنة هنــا وهنــاك
لــن يكــون صديقــاً مخلصــاً لــك.
وقدميا قال الشــاعر:
إال عــداوة مــن عــاداك يف الدين
كل العــداوة قــد تُرجــى مودتهــا
ّ
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هــل نحن عىل أعتاب غربــة جديدة للدين؟
روى اإلمــام مســلم يف صحيحــه مــن حديــث أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ،عــن النبــي
ﷺ أنــه قــال« :بــدأ اإلســام غريب ـاً وســيعود غريب ـاً كــا بــدأ فطــوىب للغربــاء»،
ومــن أهــم وأصــح صفــات الغربــاء يف كالم النبــي عليــه الصــاة والســام أنهــم «
ِ
أنــاس ســوء كثــر ،مــن يعصيهــم أكــر ممــن يطيعهــم» رواه
أنــاس صالحــون يف
أحمــد.
وقــد يغفــل كثــر مــن النــاس عــن أن غربــة الديــن ليســت محصــورة زمانيــا بالبدايــة
والنهايــة فقــط ،بــل هــي أشــبه مــا تكــون بــدورات تاريخيــة متكــررة دومــا ،ومــا
يســاعد عــى توضيــح ذلــك ربــط مفهــوم غربــة الديــن مبفهــوم تجديــد الديــن
والــذي قــال فيــه املصطفــى عليــه الصــاة والســام« :إن اللــه يبعــث لهــذه األمــة
عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا» رواه أبــو داود وصححــه األلبــاين.
فهنــاك موجــات أو دورات تاريخيــة دامئــة مــن تجديــد الديــن وذلــك بعــد غربتــه،
وهــذه الغربــة قــد تكــون واســعة االنتشــار جغرافيــا أو ضيقــة ،أو قــد تكــون
محصــورة بجوانــب قليلــة مــن غربــة الديــن يف أحيــان وتكــون بجوانــب كثــرة يف
مــرات أخــرى.
ولغربة الدين واإلســام ثالثة مســتويات:
املســتوى األول :غربــة اإلســام واملســلمني بالنســبة لألديــان األخــرى ولغــر
املســلمني ،ومحاربــة العلامنيــن عامليــا ومحليــا لإلســام واملســلمني اليــوم ،كــا
هــو يف فرنســا مثــا ،أو مطالبــة بعــض العلامنيــن مــن بنــي جلدتنــا بإبعــاد الديــن
عــن السياســة والقانــون والحيــاة.
واملســتوى الثــاين :هــو غربــة أهــل الســنة والجامعــة بــن املســلمني ،خاصــة مــع
اســتطالة أهــل البــدع اليــوم عــى أهــل الســنة بدعــم املؤمتــرات الغربيــة والرشقيــة،
وبتمــدد املــروع الشــيعي الطائفــي العــدواين ،وباســتثامر فتنــة الغلــو والتكفــر
الخارجيــة املتمثلــة بداعــش والقاعــدة وأخواتهــا.
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واملســتوى الثالــث :هــو غربــة املصلحــن العاملــن يف داخــل أهــل الســنة حيــث
هــم الصــف األول و(حــرس الحــدود) بتعبــر الشــيخ أيب إســحاق الحوينــي ،فهــم
مــن يقــارع أباطيــل العلامنيــن والحداثيــن واملبتدعــة والطائفيــن والتكفرييــن،
وهــم مــن يتصــدى لشــبهات اإللحــاد وســيل الشــهوات ومحاولــة إنقــاذ الجيــل
ورعايتــه وبيــان حقيقــة التوحيــد ومعــامل الســنة ،ثــم تأتيهــم الطعنــات يف ظهورهــم
مــن غــاة التبديــع املداخلــة!
غربــة الديــن تتمثــل يف قلــة وضعــف الصالحــن واملصلحــن وغلبــة الجهــل وقــوة
الباطــل ،وهــي قضيــة نســبية قــوة وضعفــا ،ونســبية يف امتدادهــا الزمنــي واملــكاين
كــا أســلفت.
ولذلــك فإننــا لــو دققنــا النظــر يف واقعنــا اليــوم فســنجد أننــا عــى أعتــاب مرحلــة
جديــدة مــن غربــة الديــن واإلســام ،وتتمثــل يف:
-١غيــاب العلــاء واألمئــة الكبــار الذيــن كانــوا محــل إجــاع وقبــول لــدى األمــة
كاألمئــة ابــن بــاز واأللبــاين وابــن عثيمــن رحمهــم اللــه تعــاىل.
- ٢كــرة وفــاة العلــاء والدعــاة وطلبــة العلــم بســبب جائحــة الكورونــا مــن
مختلــف دول العــامل ومــن كل التخصصــات العلميــة الرشعيــة.
 -٣غيــاب غالــب املحــارضات الدعويــة وانتهــاء مرحلــة الرشيــط اإلســامي
واملطويــات الدعويــة والفضائيــات الدعويــة والتــي كان لهــا بالــغ األثــر يف نــر
الديــن والتوحيــد والســنة واملوعظــة وإحيــاء روح التديــن عنــد مختلــف قطاعــات
املســلمني.
-٤إغــاق وضعــف الكثــر مــن املراكــز والجمعيــات اإلســامية الدعويــة واإلغاثيــة
والتــي قامــت بــدور إيجــايب وكبــر يف رعايــة الشــباب والفتيــات والفقــراء
واملســاكني واألرامــل واأليتــام وبنــت املســاجد واملــدارس ودور األيتــام واملراكــز
الطبيــة واإلنتاجيــة.
-٥اضمحــال نشــاط طباعــة الكتــب وتوزيعهــا الخــري عــى طلبــة العلــم واملراكــز
العلميــة والثقافيــة والتــي ســاهمت يف نــر العلــم الرشعــي يف ربــوع الدنيــا
وأنتجــت ألــوف الدعــاة والخطبــاء واألمئــة وطلبــة العلــم والعلــاء.
-٦توقــف نشــاط بعــض كــرى مواقــع اإلنرتنــت املجانيــة املتخصصــة بنســخ
الكتــب املصــورة ألســباب ماليــة متويليــة أو بِعلّــة امللكيــة الفكريــة ،وســيكون
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مــآل ذلــك بعــدة ســنوات اختفــاء وفقــدان الكثــر مــن الكتباملطبوعــة ومــا فيهــا
مــن علــم بســبب قلــة عــدد النســخ املطبوعــة أصــا وإغــاق كثــر مــن دور النــر
أبوابهــا بســبب اإلفــاس.
-٧ضعــف هوايــة وعــادة املطالعــة والقــراءة بســبب اإلدمــان عــى أجهــزة
االتصــال الحديثــة ومواقــع التواصــل االجتامعــي ،ومــن قبــل تــكاد تندثــر عــادة
اســتامع املحــارضات والسالســل العلميــة التــي تــرىب عليهــا جيــل كامــل مــن شــباب
الصحــوة اإلســامية.
-٨تزايــد منابــر نــر الــر مــن الشــبهات والشــهوات واملدعومــة مبيزانيــات
ضخمــة.
-٩تكالــب األعــداء مــن كل حــدب وصــوب عــى محاربــة اإلســام واملســلمني
بحجــج شــتى مــن اإلرهــاب والغلــو والرجعيــة والتخلــف والتشــدد والتنطــع وتــرك
املذهبيــة.
-١٠األجنــدات السياســية الدوليــة التــي تســابق الزمــن حتــى ال تواصــل األمــة
املســلمة طريــق الســعي نحــو اســتئناف حيــاة إســامية صحيحــة.
-١١الدعــوة اللتــزام الدميقراطيــة يف املجتمعــات املســلمة ،رشيطــة أن تفــرز
الدميقراطيــة العلامنيــة أو إســاما مهجنــا تــرىض عنــه العلامنيــة!
-١٢تجريــم اإلســام الســيايس والجامعــات اإلســامية يف عــود ٍة لزمــن الحكــم
الشــيوعي والشــمويل يف خمســينيات وســتينيات القــرن املــايض.
هــذه املــؤرشات والسياســات تــي بأننــا عــى أبــواب مرحلــة جديــدة مــن غربــة
الديــن والســنة يَضعــف فيهــا العلــم الرشعــي ويقــل فيهــا انتشــار التديــن وتســود
فيهــا مفاهيــم محرفــة للديــن ومبدلــة ،ويرافــق ذلــك ضعــف اإلســام واملســلمني
خاصــة مــع زيــادة رصاعاتهــم وشــقاقاتهم السياســية عــى مســتوى الــدول فيــا
بينهــا أو يف داخــل الدولــة الواحــدة أو عــى مســتوى الجامعــات والتيــارات
واألحــزاب.
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كيــف نتعامل مع حالــة الغربة القادمة؟
املطلــوب رشعــا مــن املســلم واملســلمة تجــاه األحــداث واألقــدار املســتقبلية هــو
أداء الواجــب املطلــوب وليــس تحقيــق النتائــج عــى أرض الواقــع ،ولكــن يخلــط
بعــض النــاس بــن أداء الواجــب الصحيــح وعــدم انتظــار النتائــج ،ومثــال ذلــك
وجــوب االحتيــاط يف البنــاء يف البــاد املعرضــة للــزالزل أو األعاصــر ولــو مل تتحقــق
الوقايــة التامــة يف النهايــة ،وبــن االســتمرار بتكــرار أعــال جيــدة مــع عــدم تحقــق
نتائــج مطلوبــة ألنهــا ليســت األعــال الجيــدة املناســبة للنتائــج املطلوبــة! مثــل
مدافعــة األعــداء املعتديــن بإقامــة حلقــات لقــراءة صحيــح البخــاري كــا وقــع يف
تاريخنــا مــن بعــض املتصوفــة ،نعــم ،قــراءة وتعلــم أحاديــث صحيــح البخــاري أمــر
مطلــوب رشعــا ولــه فضــل عظيــم عنــد اللــه عــز وجــل ،لكنــه ليــس األمــر الصحيــح
والواجــب القيــام بــه ملدافعــة غــزو وعــدوان األعــداء.
ومدافعــة الغربــة القادمــة واآلتيــة تحتــاج إىل القيــام مبجموعــة مــن األعــال
الصحيحــة والواجبــة دون انتظــار لتحقــق النتائــج منهــا بدفــع الغربــة كامــا ،بــل
قــد تســاهم يف تأخــر موعــد حلــول الغربــة أو تقصــر أمــد الغربــة فــا تطــول
أو تخفــف مــن حدتهــا أو تقــر انتشــارها ،املهــم أن تكــون األعــال الصحيحــة
واملناســبة لذلــك ،ولعــل مــن أهمهــا يف ظنــي مــا يــي:
-١الحــرص البالــغ والواعــي باملحافظــة -مــا أمكــن -عــى كل خــر موجــود يف
األمــة مــن حلقــة علــم أو كتــاب أو عــامل أو مدرســة أو مؤسســة أو منــر إعالمــي أو
ثغــر دعــوي ،فلنحــذر مــن حالــة اليــأس والقنــوط بالتخــي عــن األعــال والجهــود
اإليجابيــة ،ولنقاومهــا بالجــد يف التعلــم والتعليــم والدعــوة والتوجيــه ،ولنتذكــر
التوجيــه النبــوي باإليجابيــة بزراعــة فســيل النخــل ولــو قامــت القيامــة ،ولنحــذر
يف مقابــل ذلــك -مــن التهــور واالندفــاع يف الدعــوة والتعليــم والوعــظ والتوجيــهوتجــاوز املســاحات املمكنــة واملتاحــة مــا يــؤول للمنــع واإليقــاف والتعطيــل دون
فائــدة حقيقيــة ،بــل هــي يف كثــر مــن صورهــا تحميــس شــيطاين!
-٢اإلبــداع والتجديــد يف تســخري أدوات العــر وأفــكاره وأمناطــه يف بــث الدعــوة
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كل
والعلــم والرتبيــة ،وحــث الجميــع عــى االنخــراط يف هــذا الجهــد املبــاركٌّ ،
فيــا يحســنه ،ولنــا يف دورات العلــم والقــراءة عــر برامــج الواتســاب أو التلغــرام
وغريهــا منــاذج ميكــن تقليدهــا أو تطويرهــا.
-٣نحتــاج ملبــادرات خالّقــة تجمــع املعرفــة التقنيــة مــع أهــل املــال والعلــم
لجمــع وحفــظ العلــوم واملعــارف ،كلنــا يــدرك أهميــة خزائــن املخطوطــات العامليــة
لرتاثنــا اإلســامي وكيــف ســاهمت يف النهضــة والصحــوة العلميــة ،ونحــن اليــوم
بحاجــة لخزائــن تــدوم للمســتقبل تجمــع هــذه املخطوطــات ومــا حقــق منهــا
ومــا نتــج عنهــا مــن دراســات وكتــب ورشوح صوتيــة ،خاصــة مــع اندثــار مرحلــة
رشيــط الكاســيت والتــي ســجل عليهــا آالف الســاعات مــن الــدروس ومل تفــرغ
مكتوبــة لــآن ،والتفريــط بهــذا ســيضيع عــى األجيــال القادمــة جهــودا ضخمــة
وعلومــا مهمــة ،لــو حفظــت لهــم ســتوفر لهــم الكثــر مــن األوقــات والطاقــات
التــي ســيحتاجونها للتقــدم أكــر منــا يف ســبيل متكــن اإلســام يف األرض.
-٤رضورة تســجيل الخــرات والتجــارب عــى صعيــد العمــل الدعــوي والسياســة
الرشعيــة ،حتــى ال تضيــع عــى الجيــل القــادم مثــرة خــرة هــذه املرحلــة وال يبــدؤوا
مــن الصفــر.
فمثــا قضيــة العمــل الجامعــي وقضيــة املشــاركة السياســية وقضيــة مركزيــة العلــم
الرشعــي والعقيــدة الصافيــة والعالقــة مــع العلــاء واملجتمــع والســلطات الحاكمــة
وفقــه الواقــع ،هــذه قضايــا اســتهلكت مــن شــباب الصحــوة أعــارا كثــرة وجهــودا
ضخمــة مهــدورة ،ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تــرك الجيــل القــادم ليدخــل
متاهتهــا مــن جديــد.
ليكــن لنــا يف ســلفنا مــن العلــاء قــدوة حــن اســتخلصوا الخــرة التاريخيــة
والرشعيــة مــن تجاربهــم يف قضيــة الصــدام مــع الســلطات مثــا والتــي لخصهــا
الحافــظ ابــن حجــر يف كتابــه «تهذيــب التهذيــب» يف ترجمــة الحســن بــن صالــح:
«وقولهــم كان يــرى الســيف ،يعنــي كان يــرى الخــروج بالســيف عــى أمئــة الجــور،
وهــذا مذهــب للســلف قديــم ،لكــن اســتقر األمــر عــى تــرك ذلــك ملــا رأوه قــد
أفــى إىل أشــد منــه ،ففــي وقعــة الحــرة ووقعــة ابــن األشــعث وغريهــا عظــة
ملــن تدبــر”.

72

فنحتــاج اليــوم لوضــع مــن أو متــون علميــة محــررة ومدققــة يف فقــه الدعــوة
وفقــه األولويــات وفقــه السياســة الرشعيــة تجمــع بــن العلــم الرشعــي املؤصــل
والعميــق والخــرة والوعــي بحــال العــر وتطوراتــه وتبدالتــه ليجتمــع فيهــا
تنقيــح وتحقيــق املنــاط بشــكل ســليم وبنــاء ،لتســاهم هــذه املتــون ورشوحهــا
يف النهضــة العلميــة القادمــة كــا ســاهمت املتــون العلميــة يف شــتى العلــوم يف
النهضــة العلميــة الحاليــة.
-٥أصبــح مــن املحتــم والــازم اليــوم إلنجــاز هــذه املشــاريع العمليــة والعلميــة
كاملتــون املقرتحــة يف البنــد الســابق أن تكــون نتيجــة جهــود جامعيــة ومشــركة،
ويكــون يف ذلــك تطبيــق عمــي ملبــدأ الشــورى ،مــا يفتــح املجــال والبــاب حقيقيــا
البتــكار أدوات ووســائل عرصيــة تحقــق مثــرة الشــورى عــى مســتوى العلــاء
وطلبــة العلــم والنخــب الثقافيــة امللتزمــة ،مــا يحيــي هــذا األصــل الرشعــي
العظيــم ويكــون مبــادرة يف طــرح حلــول عرصيــة ألزمــة البرشيــة يف االســتبداد أو
الدميقراطيــة املزيفــة.
-٦هــذه األعــال وغريهــا مــا ســيطرحه غــري مــن الفضــاء والعلــاء واملفكريــن،
ال ميكــن أن يتحقــق إال برتســيخ قيمــة املســؤولية الفرديــة والذاتيــة دون انتظــار
ملعونــة أحــد أو مبــادرة مــن الغــر ،وليكــن لنــا يف الص ّديــق ريض اللــه عنــه قــدوة
ومنــوذج حــن صــاح يف وجــه أزمــة الــردة عــن اإلســام بعــد وفــاة النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم :أينقــص الديــن وأنــا حــي؟
نعــم ،علينــا جميعــا التيقــظ ملســؤوليتنا الفرديــة تجــاه غربــة الديــن واإلســام
كل بحســب قدرتــه وطاقتــه كمســلم أو أب وأم أو معلــم وإمــام
والتصــدي لهــا ٌّ
وتاجــر أو طالــب علــم وعــامل أو مســؤول وحاكــم وموظــف وهكــذا ،الــكل عليــه
مســؤولية فرديــة متــى قــام بهــا أنقــذ نفســه وســاهم يف إنقــاذ أمتــه.
هــذه بعــض األمور الهامة يف ظنــي للتعامل مع غربة اإلســام القادمة.
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الشــبهات كيــف نتعامل معهــا بوعي وحكمة؟
كَــر يف هــذه املرحلــة تــداول الشــبهات وقصــف عقــول وأفئــدة املســلمني بهــا عــى
مختلــف أصنافهــم وأعامرهــم ،ومــا ســاعد عــى ذلــك تيــر وســائل االتصــاالت
وكــرة منابــر الســوء الفضائيــة واإلنرتنتيــة والصحــف واملجــات وغريهــا ،وأيضــا
كــرة خصــوم اإلســام يف الداخــل والخــارج.
فاملبتدعــة مــن الشــيعة والخــوارج والصوفيــة واألشــاعرة واألحبــاش –والذيــن
تــويص مراكــز التوجيــه الغربيــة والرشقيــة بدعمهــم ومتكينهــم -ينشــطون اليــوم
وعــر مختلــف منابرهــم يف نــر شــبهاتهم ومطاعنهــم يف الســنة النبويــة ومنهــج
الســلف الصالــح مــن داخــل الســور اإلســامي طاملــا أن الريــح اليــوم تجــري يف
صفهــم.
وأعــداء اإلســام يف الخــارج ،عــى اختــاف مشــاربهم ومقاصدهــم ،أيضــا يضغطــون
وبقــوة لتلويــث عقيــدة املســلمني وطمــس هويتهــم اإلســامية ،تحــت شــعارات
العلامنيــة والحداثــة والتنويــر حي ًنــا ،وعــر دعــوات التبشــر أو اإللحــاد واملاركســية
حينــا آخــر ،أو عــر تحريــف منهــج فهــم اإلســام وتطويعــه ملناهــج مســتحدثة
مــن املاديــة ومــا بعــد الحداثــة واأللســنيات وغريهــا ويســوق ذلــك بــن املســلمني
الزنادقــة مــن العلامنيــن العــرب واملســلمني كمحمــد شــحرور وأرضابــه.
هــذا الحــال الصعــب مــن تكاثــر موجــات الشــبهات وتنوعهــا يجعــل الكثــر منــا
يجــد نفســه عاجــزا أحيانــا عــن رد بعــض الشــبهات ،ونتفاجــأ بــن الحــن واآلخــر
بــأن فالنــا قــد انحــرف وضــل الســبيل وســيطرت عليــه الشــبهة ،فــا هــو الحــل
والعمــل حتــى ال تجرفنــا ســيول الشــبهات؟
بدايــة؛ ال بــد لنــا مــن تذكــر مركزيــة طلــب الهدايــة الربانيــة كــا يتمثــل ذلــك يف
قولــه تعــاىل «ا ْه ِدنــا الـراط املســتقيم» يف ســورة الفاتحــة والتــي يكررهــا املســلم
يف صالتــه يوميــا عــى األقــل ســبع عــرة مــرة ،وســبب مركزيــة طلــب الهدايــة
أن قلــب اإلنســان معــرض للتقلــب والتبــدل بشــدة كــا أخربنــا النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم« :لَقلــب ابــن آدم أشــد انقالبــا مــن القــدر إذا اجتمعــت غلي ـاً» رواه
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أحمــد وصححــه األلبــاين ،ومــن هنــا جــاءت الوصيــة النبويــة الغاليــة بــدوام ســؤال
اللــه عــز وجــل الهدايــة والثبــات «يــا مقلــب القلــوب ث ّبــت قلبــي عــى دينــك»
رواه الرتمــذي وصححــه األلبــاين.
ومــن هنــا فــإن املســلم يف هــذا الوقــت خصوصــا مطالــب مبزيــد مــن استشــعار
أهميــة طلــب الهدايــة كل يــوم يف صالتــه وأن يكــون مخلصــا وصادقــا يف دعائــه
ذلــك.
أمــا الخطــوة الثانيــة يف التعامــل الواعــي والحكيــم مــع الشــبهات فهــي االقتــداء
بــأيب بكــر الصديــق ريض اللــه عنــه يف حادثــة اإلرساء واملعــراج ،حــن جــاءه
املرشكــون والكفــار يريــدون تشــكيكه يف النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ويف دعوتــه
رسي بــه إىل بيــت املقــدس
ورســالته ونبوتــه فقالــوا لــه :يزعــم صاحبــك أنــه أُ ِ
ورجــع يف ليلــة!
فــكان جــواب الصديــق صاعقــا لهــم :إن كان قــال ذلــك فقــد صــدق!! وذلــك لقــوة
إميانــه ويقينــه ،وبســبب هــذا املوقــف لقــب ريض اللــه عنــه بالصديــق.
فاملســلم واملســلمة يجــب عليهــا اليقــن التــام بصــدق وصحــة ديــن اإلســام
والقــرآن والســنة ،وذلــك كأصــل عــام ولــو جهــا بعــض العقائــد واألحــكام الرشعيــة
أو حكمتهــا أو جهــا بعــض املواقــف التاريخيــة ومالبســاتها ،فعندمــا تجيئهــم
الشــبهة مــن خصــوم اإلســام يف الداخــل والخــارج فهــم بــن أن يعلمــوا بطــان
الشــبهة عــى التفصيــل ،أو أن يتمثلــوا موقــف الصديــق حيــث التســليم لإلســام
ورد الشــبهة بالعمــوم ولــو مل يعلمــوا رد الشــبهة مفصــا.
وهنــا تبــدأ الخطــوة الثالثــة وهــي التعلــم ،فاإلســام يحــث عــى العلــم أصالــة
«فاعلــم أنــه ال إلــه إال اللــه» وهــو يشــمل علــم الديــن والدنيــا.
فاملســلم واملســلمة يلزمهــا تعلــم قــدر رضوري مــن العلــم الرشعــي ليصــح بــه
إميانهــا وإســامهام ،وكلــا توســعوا يف العلــم الرشعــي زادهــم اللــه هــدى ونــورا،
وكــذا الحــال يف علــم الدنيــا ،فالعلــم بذاتــه يكــرم اإلنســان كلــا ازداد منــه.
ومــن التعلــم عنــد ورود الشــبهات ســؤال أهــل االختصــاص ،واليــوم قــد أنعــم
اللــه علينــا بتوفــر العلــاء والدعــاة وســهولة االتصــال بهــم مهــا بعــدت ديارهــم،
فيمكــن االتصــال بهــم عــر الهاتــف أو رســائل الهاتــف والواتســب أو املســنجر أو
ســواها مــن الربامــج ،أو عــر البحــث عــى شــبكة اإلنرتنــت ،حيــث ميكــن البحــث

75

تحــت عناويــن عامــة مثــل :الــرد عــى شــبهات املســترشقني ،الــرد عــى شــبهات
الشــيعة ،الــرد عــى شــبهات امللحديــن ،وهكــذا.
وميكــن أيضــا العــودة للمواقــع املتخصصــة باملوضــوع الــذي تتناولــه الشــبهة
كمواقــع القــرآن الكريــم املتخصصــة أو مواقــع الســنة النبويــة أو مواقــع العقيــدة
وهكــذا ،وكذلــك ميكــن البحــث مــن خــال املواقــع املختصــة بالــرد عــى الشــبهات
 ،مثــل موقــع ركــن الحــوار أو موقــع املحــاور أو موقــع بيــان اإلســام للــرد عــى
الشــبهات حــول اإلســام ،أو مواقــع املختصــن بالــرد عــى الشــبهات كموقــع مكافــح
الشــبهات أليب عمــر الباحــث للــرد عــى شــبهات عامــة والنصــارى بخاصــة أو موقــع
د هيثــم طلعــت للــرد عــى شــبهات الداروينيــة.
كــا أن هنــاك عــددا مــن الكتــب املختصــة بنقــض الشــبهات العلامنيــة مثــل كتــاب
د .أحمــد الســيد ســابغات ،وكتــاب زخــرف القــول للدكتــور فهــد العجــان وم .عبــد
اللــه العجــري ،وكتــاب موســوعة أهــل الســنة للشــيخ عبــد الرحمــن دمشــقية
لنقــض شــبهات األحبــاش ،وكتــاب دفاعــا عــن اآلل واألصحــاب لنقــض شــبهات
الشــيعة.
ونقطــة أخــرة تســاهم يف رفــع الوعــي يف دفــع ونقــض الشــبهات وهــي تفحــص
هويــة املنــر أو املصــدر الــذي خرجــت منــه الشــبهة وتوقيــت نرشهــا ،ومــدى
مطابقتهــا ملحكــات وأســس اإلســام.
فــإذا كان مصــدر الشــبهة هيئــة أو شــخصا معروفــا بعداوتــه لإلســام فهــذا مــؤرش
كبــر عــى وجــود كــذب وتزويــر يف مضمــون الشــبهة ،وإذا كان ملقــي الشــبهة
مــن رمــوز العلامنيــة وكالمــه يناقــض أســس ومحكــات اإلســام والرشيعــة مثــل
نفــي ســامة وصحــة القــرآن الكريــم ،أو أننــا يف هــذا الزمــان يجــب أن نجــدد فهــم
الديــن وال نتقيــد بأقــوال األمئــة األربعــة مثــا بــل نفتــح البــاب لتفســر اإلســام
والقــرآن بنظريــات علامنيــة ومــن قبــل شــخصيات علامنيــة ال تؤمــن أصــا بصحــة
اإلســام فهــذا كاف ألصحــاب الوعــي برفــض كالمهــم.
وعــى صعيــد الشــبهات السياســية والتاريخيــة فــإن التيقــظ لتوقيــت نــر بعــض
الشــبهات وأنهــا تتزامــن مــع رصاع ســيايس تســ ّخر فيــه كل الوســائل اإلعالميــة
وال يتــورع أي طــرف عــن اســتخدام كافــة أســاليب التزويــر ،ومــن ذلــك مثــا مــا
نشــهده حاليــا مــن هجــوم عــى تاريــخ الدولــة العثامنيــة حيــث يصــور عــى أنــه
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احتــال تــريك ونفــي كل مــا فيهــا مــن خــر وفضــل.
ومــن أمثلــة الوعــي يف رد الشــبهات رفــض أي شــبهة وتشــكيك بالعلــاء العاملــن
املعروفــن بالدعــوة والعمــل والعلــم مــن قبــل شــخصيات نكــرة تســتخدم يف
شــبهاتها ضــد الدعــاة والعلــاء الشــتائم واأللفــاظ البذيئــة ،فالتعامــل مــع مصــدر
الشــبهة وتوقيتهــا ومضمونهــا هــو مــن شــيمة أهــل التفكــر النقــدي واملنطقــي
وعالمــة عــى الوعــي واليقظــة الفكريــة.
هــذه بعــض األســس املهمــة لــكل مســلم ومســلمة يف هــذا العــر الــذي تكاثــرت
فيــه الشــبهات بحيــث يعجــز الكثــر مــن املســلمني عــن اإلحاطــة بجــواب مفصــل
عليهــا ،ولكــن تفعيــل هــذه األســس يجنــب صاحــب الحــق االنــزالق يف فخــاخ
أهــل الــر بــإذن اللــه تعــاىل.
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احــذروا تبديل الدين باســم تجديده!
مــن البشــارات النبويــة مــا رواه أبــو هريــرة -ريض اللــه عنــه -أن رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم -قــال« :إن اللــه يبعــث لهــذه األمــة عــى رأس كل مائــةســنة مــن يجــ ّدد لهــا دينهــا» ،رواه أبــو داود وص ّححــه األلبــاين.
وذلــك أن الديــن قــد يضعــف نــوره يف قلــوب النــاس بســبب الجهــل أو التقصــر
واملعصيــة أو الفــن والتحديــات الصعبــة ،وهــذا يكــون عــى مســتوى املجتمــع
كــا يف الحديــث الســابق و قــد يكــون عــى مســتوى الفــرد كــا يف قولــه صــى اللــه
عليــه وســلم :إن اإلميــان ليخلــق يف جــوف أحدكــم كــا يخلــق الثــوب ،فاســألوا
وحســنه األلبــاين.
اللــه تعــاىل أن يجــ ّدد اإلميــان يف قلوبكــم» رواه الحاكــم ّ
فتجديــد اإلميــان عــى مســتوى الفــرد وتجديــد الديــن عــى مســتوى املجتمــع
عمليــة يف غايــة األهميــة لتواصــل مســرة اإلميــان والديــن يف األمــة ،وهــي تقــوم
عــى مواصلــة التعلــم والدعــوة والتذكــر ملعــاين القــرآن الكريــم والســنة النبويــة
والعمــل باألحــكام الرشعيــة واألخــاق الحســنة ونبــذ البــدع واملحدثــات واملعــايص
والــرك والجهــل والكســل.
يقــول العالمــة املنــاوي يف كتابــه فيــض القديــر عنــد رشحــه لحديــث املجدديــن
رصا للســنة،
حــول بيــان صفــات املجــدد للديــن« :إنــه يكــون قامئــاً بالحجــة ،نــا ً
لــه ملَكــة رد املتشــابهات إىل املحكــات ،وقــوة اســتنباط الحقائــق والدقائــق
رض
النظريــات مــن نصــوص الفرقــان وإشــاراته ودالالتــه واقتضاءاتــه ،مــن قلـ ٍ
ـب حــا ٍ
وفــؤاد يقظــان» ،وقــد تعــددت محــاوالت العلــاء يف رسد أســاء املجدديــن عــر
القــرون ،واملشــرك بينهــا أنهــا لعلــاء مجتهديــن مشــهود لهــم بالديانــة والتقــوى
والعلــم والفضــل أو لشــخصيات فاضلــة لهــم دور إيجــايب يف نــرة اإلســام ،مثــل:
األمئــة األربعــة وابــن دقيــق العيــد والعــز بــن عبــد الســام وابــن تيميــة ومحمــود
ســبكتكني فاتــح الهنــد وهكــذا.
ويف العصــور األخــرة عرفنــا عــددا ً مــن العلــاء املجدديــن كمحمــد بــن عبــد
الوهــاب والشــوكاين والدهلــوي ورشــيد رضــا واأللبــاين وغريهــم ،وقــد نتــج عــن
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جهودهــم جميعــاً انتشــار العلــم بنوعيــه الرشعــي والدنيــوي وانحســار الجهــل
ومظاهــر الــرك والبــدع ،وتضاعــف االلتــزام بــأركان اإلســام مــن الصــاة والصــوم
والــزكاة والحــج ،وشــيوع عمــل الخــر والــر للضعفــاء والفقــراء واأليتــام ،ونــرة
قضايــا املســلمني يف كل مــكان والتداعــي لنــرة القضايــا العادلــة لعمــوم البرشيــة
والبيئــة.
ولكــن يف مقابــل هــذا التجديــد الصحيــح للديــن الــذي قــام بــه العلــاء املجتهــدون
املجــددون ظهــرت محــاوالت منحرفــة حاولــت رفــع رايــات تجديــد الديــن لتمريــر
مشــاريعها املضــادة للديــن والهادفــة لتبديــل الديــن يف الحقيقــة ،يقــول د .محمــد
البهــي الخــويل عنهــا« :تلــك املحــاوالت الفكريــة التــي يدعــي القامئــون بهــا إصالحـاً
أو تجديــدا ً يف اإلســام ،وهــي يف واقــع أمرهــا إخضــاع اإلســام لِلــون معــن مــن
التفكــر ،أجنبــي عنــه ،ســواء يف هدفــه أو فيــا يصــدر عنــه”.
وهــؤالء املندســون تحــت غطــاء التجديــد للديــن واإلســام ليســوا عــى شــاكلة
واحــدة ،وميكــن أن نركــز عــى ثالثــة خطــوط رئيســة معــارصة هــي:
- 1أصحــاب األهــواء واالنحرافــات ،ســواء كانــوا مــن أصحــاب العامئــم أو
األجنــدات العلامنيــة التــي نُبــذت شــعبياً فأعــادوا نرشهــا بوضــع عمــة لهــا!
وهــؤالء تجديدهــم للديــن يتمثــل يف إنــكار الســنة النبويــة جزئيــا أو كليــاً،
وتحريــف معــاين القــرآن الكريــم والطعــن فيــه واعتبــاره يعالــج قضايــا مرحلــة
تاريخيــة انتهــت ،وليــس صالحــا ملعالجــة حياتنــا املعــارصة ،وفتــح بــاب االجتهــاد
يف الديــن للجميــع دون اشــراط وجــود قــدرة علميــة رشعيــة كــا هــو املشــرط
لالجتهــاد يف بقيــة العلــوم األخــرى! ولذلــك ال مشــكلة عندهــم يف تبديــل الديــن
بــدل تجديــده ،فالخمــر والزنــا والربــا حــال! والتعــري هــو الحجــاب! والقــرآن
الكريــم ليــس كالم اللــه تعــاىل! والصــاة ليســت واجبــة! واإلميــان باللــه عــز وجــل
واإللحــاد املنكــر لوجــود اللــه عــز وجــل وجهتــا نظــر ميكــن أن يدخــا كالهــا
جنــة اللــه عــز وجــل التــي ينكــر امللحــد أصــا وجودهــا ووجــود اللــه عــز وجــل!
فهــل هــذا تجديد للدين واإلســام أم تجديد للرشك واملعايص وملّة الشــيطان؟!
- 2أدعيــاء منهــج إحيــاء اتّبــاع آل البيــت الكــرام ونــرة املســتضعفني ومحاربــة
الشــيطان األكــر واألصغــر ،والذيــن جعلــوا تجديــد الديــن مقصــورا عــى بــث
الخرافــات واألكاذيــب حــول كرامــات آل البيــت ،وأحيــوا الــرك والوثنيــة بالطــواف
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حــول القبــور والركــوع والســجود لهــا ولــو بعكــس القبلــة! والذهــاب لهــا زحفــا!
وللوصــول لشــهواتهم عظّمــوا زواج /زنــا املتعــة فتضاعفــت نســبة جرائــم الزنــا
وامتهــان الدعــارة وإدمــان املخــدرات!! فهــل هــذا تجدي ـ ٌد الديــن وإحيــا ٌء ملنهــج
آل البيــت الكــرام؟!
وتســبب هــذا التبديــل للديــن ورفــض منهــج ادعــاء الحــق اإللهــي مــن قبــل
األدعيــاء بتزايــد أعــداد امللحديــن بــن شــبابهم املتعلــم!
وأمــا عالقتهــم باآلخريــن فقــد تجســدت نــرة املســتضعفني عندهــم بالتفجــر
وقتــل الحجــاج يف مكــة املكرمــة عــدة مــرات ،وقتــل مئــات اآلالف مــن األبريــاء
يف عــدد مــن الــدول ونهــب خــرات وثــروات العــراق ،فهــل هــذا هــو تجديــد
الديــن؟!
أمــا مــا يبثونــه مــن فكــر ودعــوة وإعــام وتعليــم للطلبــة يف بلدانهــم أو عــر
اســتضافتهم يف إيــران فهــو تكفــر الصحابــة ريض اللــه عنهــم وعمــوم املســلمني،
والطعــن بســامة القــرآن الكريــم ،كــا هــو ثابــت يف كتــب ومقــاالت ومحــارضات
ودروس مــن تأثــر بهــم مــن املســلمني الســنة! فهــل هــذا تجديــد الديــن واإلســام؟!
- 3أهــل الغلــو والتطــرف ،الذيــن رفعــوا رايــة الجهــاد وتحكيــم الرشيعــة،
ولكنهــم ســلّطوا رصاصهــم وقنابلهــم عــى املســلمني مــن العلــاء واملجاهديــن
والعامــة بعــد تكفريهــم يف كل بلــد أصبحــت لهــم فيــه شــوكة وقــدرة ،بــدال مــن
مقاومــة الغــزاة املحتلــن.
فب ّدلــوا مفهــوم الجهــاد وتحكيــم الرشيعــة ليصبــح نــرا ً للفــوىض والتخريــب
وتشــويه صــورة الرشيعــة وجوهــر العــدل فيهــا لتصبــح ظلــات مــن الظلــم
والحمــق بجهلهــم وتالعــب القــوى الدوليــة بهــم.
و َمــن نظــر يف حقيقــة تجديدهــم للديــن ســيجده قتــل العلــاء والصالحــن
وانتهــاك حرمــة املســاجد بالتفجــر والقتــل حتــى أنــه مل يســلم الحــرم املــي نفســه
مــن جرامئهــم ،وبــث الجهــل والتشــدد يف فتاواهــم ،وتناقضهــم فيــا بينهــم الــذي
يوصلهــم لتكفــر بعضهــم بعضــا وقتــل بعضهــم بعضــا.
وأيــن هــذا الغلو واإلرهاب من تجديد الدين ونرصة اإلســام؟!
واملســلم العاقــل هــو الــذي ال ينخــدع بشــعارات تجديــد الديــن التــي ترفعهــا
تبــن حقيقــة
جهــات كثــرة ،ويفحــص صحــة دعــوى هــذه الجهــات مــن خــال ّ
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علــم ومعرفــة وتقــوى وصــاح وخدمــة اإلســام مــن قبــل القامئــن عليهــا ،ويضيــف
لذلــك تفحــص نتائــج ســلوك هــذه الجهــات عــر مســرتها ،هــل نــرت العلــم
الســليم والســلوك القويــم وتســر يف مســار خدمــة الديــن حقيقــة وســاعدت
الفقــراء وســاهمت بتنميــة املجتمــع ومتصالحــة مــع محيطهــا؟! فــإن كانــت
هكــذا ،وإالّ فاحذرهــا وتج ّنــب ســ ّمها وخطرهــا عــى الدنيــا والديــن.
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أمتنا وعــدوان الداخل والخارج
تعيــش أمتنــا يف هــذه املرحلــة الصعبــة منعطفــا كبــرا ً ،فالقــوى العامليــة يف
حالــة تخبــط؛ فهــذه أمريــكا ال نــدري هــل اقــرب موعــد أفــول نجمهــا مــع تــويل
ترامــب القيــادة ،أم أن مــا يحــدث هــو تجديــد لشــبابها وق ّوتهــا؟ وهــذا االتحــاد
األوريب يعــاين املشــاكل والتفــكك بانســحاب بريطانيــا منــه ،ويعــاين مــن صعــود
القــوى اليمينيــة املتطرفــة عــر االنتخابــات الدميقراطيــة كــا حــدث مــع هتلــر
وموســيليني مــن قبــل!
أمــا روســيا بوتــن فهــي تســتعيد عــدوان الــدب الــرويس الشــيوعي عــى جريانــه
مطلــع القــرن املــايض ولكــن باســم القوميــة الروســية هــذه املــرة!
والصــن ال تــزال تزحــف وتتمــدد اقتصاديــا عــى املنهــج الرأســايل بينــا تــدار
سياســيا بالطريقــة الشــيوعية الديكتاتوريــة!
والجامــع املشــرك بــن هــذه القــوى العامليــة املتخبطــة واملتصارعــة فيــا بينهــا
أننــا نحــن املســلمني الضحيــة لرصاعهــم وتخبطهــم ،فاملســلمون يف هــذه الــدول
الكــرى يعانــون مــن االحتــال واالضطهــاد والظلــم خاصــة يف روســيا والصــن ،أمــا
يف أمريــكا وأوربــا فهــم يعانــون تفــي حــاالت العــدوان والعنرصيــة عليهــم ،ففــي
أوربــا وقعــت ســنة  2015وحدهــا  7000حالــة اعتــداء عــى املســلمني! وباملقابــل
دشــن ترامــب عهــده بقــرارات مجحفــة بحــق املســلمني.
ومل يســلم املســلمون يف خــارج هــذه الــدول مــن تخبــط ورصاع هــذه القــوى،
فالطائــرات الروســية ال تــزال تقصــف يف درعــا وحــاة برغــم تعهداتهــا وضامناتهــا
يف مؤمتــر األســتانة لرعايــة وقــف إطــاق النــار ،وال يــزال الرتاخــي األمريــي واألوريب
مينــح الطاغيــة بشــار األســد قبلــة الحيــاة والبقــاء واملشــاركة يف مفاوضــات الســام
الرابعــة يف جنيــف.
ومل يقــف األمــر عنــد ذلــك بــل شــهدنا تواطــؤ إدارة أوبامــا األمريكيــة مــع إيــران
لعقــد صفقــة ذهبيــة عــى حســاب املســلمني يف املنطقــة ،ســمح مــن خاللهــا
إليــران بالتغــول والعــدوان واإلجــرام ،وســاهم الــروس مــع اإليرانيــن بتنفيــذ
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املجــازر البشــعة واإلبــادات الجامعيــة والقصــف األعمــى املجنــون ضــد األبريــاء
مــن األطفــال والنســاء والرجــال.
وكعــادة اليهــود املجرمــن فقــد اســتغلوا مــا يجــري لجنــي أكــر قــدر مــن املكاســب،
فــزادوا مــن وتــرة االســتيطان يف األرايض الفلســطينية ،ومتــادوا يف االعتــداء عــى
املســجد األقــى والقــدس ،ونــر األكاذيــب بأنهــم يواجهــون اإلرهــاب والتطــرف،
ولذلــك فهــم مضطــرون لرتســيخ يهوديــة الدولــة وإجبــار الفلســطينيني مــن عــرب
الـــ  48عــى التامهــي مــع الهويــة اليهوديــة وإال فمصريهــم الطــرد مــن أرضهــم
برغــم جنســيتهم اإلرسائيليــة ،فقــد انتهــى زمــن الدولــة العلامنيــة والليرباليــة
والحريــة ،وجــاء زمــن الدولــة اليهوديــة!
ويف ظــل هــذه الحالــة مــن التخبــط والفــوىض تجــرأت دول تافهــة كبورمــا البوذيــة
لشــن حــرب تطهــر وإبــادة دينيــة وطائفيــة بحــق املســلمني األركان فيهــا ،فقتلــوا
مئــات اآلالف ورشدوا املاليــن ،وأيضــا شــنت دولــة أفريقيــا الوســطى حربــا ظاملــة
مجرمــة عــى املســلمني فيهــا ،ومل تلـ َـق هــذه الجرائــم حســابا وعقابــا حقيقيــا مــا
زاد يف طغيانهــم وإجرامهــم ضــد املســلمني الضعفــاء.
وحالــة التخبــط وال ـراع هــذه بــن هــذه القــوى الكــرى ال يعــرف أحــد مــا قــد
متتــد إليــه مــن زمــان أو مــا قــد تتطــور إليــه مــن رصاع مفتــوح أو محــدود ،وهــل
ســتكون فيــا بينهــم أم ســتجري عــى أرضنــا وتســر بســببها دمــاء أهلنــا؟
وهــذا كلــه يســتوجب مــن األمــة العــودة لربهــا ودينهــا وتجعلهــا القــدوة
والبوصلــة التــي تســر مــن خلفهــا ،فــإن هــؤالء مــا تســلطوا عــى أمتنــا إال بســبب
انتشــار املعــايص واملنكــرات واملفاســد مــن العامــة والخاصــة والساســة ،وتركنــا
األخــذ باألســباب الرشعيــة والكونيــة ،وهــذا الضعــف والهــوان الــذي تعيشــه األمــة
مــن أســبابه تقصــر أهــل العلــم والدعــوة عــن القيــام بواجبهــم الصحيــح.
ـر العلــاء يف دفعهــا ال تقتــر عــى
واملنكــرات واملعــايص التــي عوقبنــا عليهــا وقـ ّ
الفواحــش األخالقيــة واملظــامل السياســية واملفاســد االقتصاديــة بــل أيضــا انتشــار
البــدع والفــرق الضالــة وأهمهــا الشــيعة والخــوارج ،ومنهــا األحبــاش والبهائيــة
والقاديانيــة وغريهــا ،ولعــل أثــر هــذه الفــرق ىف إضعــاف األمــة وهوانهــا أكــر مــن
أثــر املنكــرات األخــرى ،كــا يــى:
-1هــذه الفــرق الضالــة تنخــر يف جســد األمــة مــن داخلهــا فتحــرف دينهــا
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وتضعــف صلتهــا بربهــا حيــث تضــع الوســائط بــن األمــة وبــن اللــه عــز وجــل
باســم اإلمامــة وباســم األوليــاء وباســم الشــهداء.
 -2هــذه الفــرق تحــارب البقيــة مــن العلــاء الصادقــن فتســجنهم أو تقتلهــم
مــا يزيــد يف جهالــة األمــة وضياعهــا.
 -3هــذه الفــرق تتحالــف مــع أعــداء األمــة الخارجيــن عــر التاريــخ ،وتحالــف
الشــيعة والــروس اليــوم ضــد أهــل ســوريا أكــر دليــل.
 -4هــذه الفــرق تقتــل املســلمني أكــر مــا تقتــل مــن أعــداء األمــة ،فهــل توجــد
مقارنــة أصــا بــن قتــى إيــران وداعــش مــن الكفــار وكــم قتــا مــن املســلمني؟
وبجانــب عــداوة هــذه الفــرق الضالــة لألمــة اإلســامية مــن داخلهــا هنــاك التيــار
العلــاين املتطــرف الــذي يشــمل أفــرادا وقــوى مــن أصــول مســلمة ،وأفــرادا
وقــوى مــن أقليــات غــر مســلمة ،والتــي تجــد يف حالــة التخبــط العامليــة والتهديــد
اإلرهــايب الداعــي فرصــة مثينــة للمجاهــرة بعــداوة اإلســام والطعــن فيــه واملطالبــة
بالعلامنيــة الفجــة والرصيحــة ،وبعضهــم أقــل وقاحــة فيغلّفهــا باســم املدنيــة
والتعايــش.
هــذه هــي حالــة األمــة اليــوم :عــدوان مــن خارجهــا ومكــر وخيانــة مــن داخلهــا،
وقــوى الخــارج تَدعــم بشــكل مبــارش وغــر مبــارش قــوى العــدوان الداخليــة ولــو
تعارضــت مــع أيدلوجيتهــا ،ألن يف دعمهــا إضعافــا واســتنزافا لقــوة األمــة وإشــغالها
عــن بنــاء قوتهــا واســتعادة مجدهــا.
منــذ أن انطلقــت «الراصــد» كانــت الرؤيــة واضحــة بــأن الخــارج يوظّــف الفــرق
الضالــة ملصلحتــه ضــد األمــة ،واليــوم نجــد أن هــذا التوظيــف يتــم تكثيفــه
ومضاعفتــه ،وإذا كان قبــل عقــد ونصــف الرتكيــز عــى الشــيعة فإنــه يف هــذه
املرحلــة تــم إضافــة الخــوارج لهــذا التوظيــف وذلــك مــن قبــل الشــيعة ومــن قبــل
الخــارج الغــرب والــرق ،إلبقــاء الســاحة اإلســامية مشــتعلة.
وهــذا تذكــر ملــا كتبناه يف افتتاحية العــدد األول قبل  14عاما:
“أيهــا القــارئ الكريــم يســعدنا أن نضــع بــن يديــك جهــدا ً نــراه رضوري ـاً يف رصــد
حركــة الفــرق والطوائــف املخالفــة ملنهــج أهــل الســنة واملســلمني ،والداعــي لهــذا
مــا تشــهده أوضــاع املســلمني اليــوم يف كافــة أرجــاء األرض مــن انبعــاث لفكــر هــذه
الطوائــف أوالً ،وتشــكيل هــذه الفــرق والطوائــف دوالً وقــوى سياســية فاعلــة،
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وأهــم مــن هــذا أنهــا بــدأت بالتــرب إىل أهــل الســنة واملســلمني وافــراس
الكثرييــن مــن أبنائهــم وقادتهــم.
إن الـراع يف عاملنــا اليــوم هــو بــن القــوى املتدينــة ،ســواء قلنــا بـراع الحضــارات
أم مل نقــل ،فــإن ســيطرة القــوى املتدينــة ظاهــرة لــكل مراقــب ،وتعمــل هــذه
العقائــد عــى فــرض املواقــف والسياســات عــى العديــد مــن الــدول والقــوى
بــرف النظــر عــن صحــة وصــواب هــذه األفــكار.
وإن أعداءنــا ،واليهــود تحديــدا ً منهــم ،ومــن القديــم حاربونــا مــن خــال إنشــاء
ورعايــة وتوجيــه الفــرق الضالــة واملبتدعــة والتحالــف معهــا ،واليــوم الســاحة
مهيــأة أكــر مــن أي وقــت مــى لرعايــة وإنشــاء ودعــم العديــد مــن القــوى
البدعيــة والطائفيــة لتكــون ســا ًحا بيــد أعــداء اإلســام لكــن باســم اإلســام!
وإن نظــرة عــى خارطــة العــامل اإلســامي مــع وضــع أســاء القــوى الطائفيــة
والفرقيــة املؤثــرة فيهــا ليوضــح بشــكل ال نقــاش فيــه هــذا الخطــر الزاحــف مــن
داخلنــا دون أن يعــره الكثــر مــن املســلمني االنتبــاه الــكايف.
ومــن أجــل هــذا كانــت هــذه املجلــة التــي تهــدف إىل تبصــر أهــل اإلســام بخطــر
الفــرق والطوائــف عــى مســتقبل الدعــوة اإلســامية وبالدهــم ،وتوضــح لهــم
حقيقــة األدوار التــي يقومــون بهــا مــع التحذيــر مــن الخطــط القادمــة وكيفيــة
العمــل عــى مقاومتهــا»  .أ.هـــ
ولألســف مل تجــد تحذيراتنــا القدميــة مــن الخطــر الشــيعي مــا كنــا نرجــوه مــن
يقظــة مبكــرة ،وأن نتمكــن مــن منــع وقــوع الكــوارث التــي نعيشــها اليــوم بســبب
متــدد الفكــر الشــيعي الطائفــي التكفــري واإلرهــايب يف غالــب الــدول اإلســامية
ونجاحــه بإنشــاء ميلشــيات شــيعية إرهابيــة طائفيــة مــن مختلــف الــدول واألقطــار
ســاهمت يف الحــرب الطائفيــة عــى املســلمني يف ســوريا.
ونرجــو اليــوم أن تجــد تحذيراتنــا مــن اســتمرار الخطــر الشــيعي اإلرهــايب الطائفــي
آذانــا واعيــة ،فالخطــر الشــيعي حتــى لــو ُهــزم يف ســوريا واليمــن والعــراق
فإنــه لــن يــزول حتــى يــزول نظــام املــايل أوال ،ثــم تفكيــك شــبكاته يف مختلــف
التجمعــات الشــيعية يف العــامل ،ثــم وجــود وعــي مقــاوم حقيقــي يجتــث بقايــا
األفــكار الطائفيــة واإلرهابيــة مبختلــف صورهــا العســكرية والسياســية واملدنيــة.
إن إيــران اليــوم إذا صدقــت إدارة ترامــب يف تحجيمهــا ســتنتقل للســيناريو اآلخــر
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وهــو ســيناريو التعايــش والتفاهــم عــى طريقــة إرسائيــل يف مســرة الســام« ،مــا
اســتوليت عليــه فهــو يل ،ونتفــاوض عــى مــا عنــدك»! ثــم ال يشء كــا يعلــن
ُ
ويــرح ســادة الســلطة الفلســطينية! وقــد ســبق أن انخــدع البعــض بانفتــاح
خامتــي واعتــدال روحــاين والتــي كانــت فرصــة للمــايل مــن زرع الخاليــا النامئــة
وتجييــش الشــيعة يف العــامل خلفهــم.
ونرجــو أن تجــد تحذيراتنــا بخطــر فكــر الغلــو والخــوارج املتمثــل يف داعــش
والقاعــدة وأخواتهــا آذانــا صاغيــة ،فإنهــم اليــوم أداة يف يــد الشــيعة ويف يــد
الــروس والغــرب ،مــن أجــل املزيــد مــن إضعــاف أمتنــا وتشــتيتها وتنفيــذ مــا
يعجــزون عــن تنفيــذه بأنفســهم.
ولفهــم خطــر هــذه الجامعــات املتطرفــة والخارجيــة يكفــي أن نتأمــل هذيــن
املثالــن :تكــرار هجــات داعــش عــى تركيــا دون إيــران ،برغــم أن داعــش تزعــم
أنهــا تقاتــل إيــران وتركيــا يف ســوريا! وتوعــد داعــش حركــة حــاس بالقتــال قبــل
قتــال اليهــود وإرسائيــل حــن يصلــون غــزة!
إن ظاهــرة الغلــو املعــارص هــي اســتمرار لظاهــرة الخــوارج األولــن يف خطوطهــا
العامــة ،والتنبــه لهــا ولخطورتهــا مــن أول درجــات الوعــي اليــوم ،والعمــل عــى
مقاومتهــا بــكل وضــوح وقــوة واجــب رشعــي مــن جهــة ،وســيجنب األمــة أكالفــا
باهظــة يف املســتقبل ،قــد ال تقــل عــا دفعتــه األمــة اليــوم مــن دمــاء وأعــراض
وأمــوال بســبب التهــاون تجــاه الخطــر الشــيعي اإلرهــايب الطائفــي ،لســذاجة
بعــض العلــاء واملثقفــن والجامعــات اإلســامية وانخداعهــم بشــعارات التقريــب
والوحــدة مــع الشــيعة!
والشــباب الغاضــب اليــوم لِهــوان أمتــه وعــدوان الفجــار عليهــا إذا كــرر الخطــأ
الجســيم بالتهــاون يف شــأن الخــوارج والغــاة بالتحالــف معهــم ضــد الطغيــان
والظلــم ،فلــن ينفــع األمــة بــيء بــل ســيمكن لألعــداء مــن رقــاب األبريــاء ،ومــن
بقــي مخلصــا ســيكون ضحيــة لســذاجته وغريتــه الجاهلــة!
فالحذر الحذر.
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الواقع اإلســامي إىل أين؟
متهيــد :خريطــة الرصاع بــن الحق والباطل
منــذ لحظــة خلــق اللــه عــز وجــل آلدم عليــه الصــاة والســام أعلــن إبليــس
عداوتــه لــه وذلــك بعــد طــرده مــن الجنــة بســبب اســتكباره عــى األمــر اإللهــي
بالســجود آلدم عليــه الصــاة والســام فقــال لعنــه الله﴿:
﴾(األعــراف ،)17-16 :وقــال أيضـاً﴿ :
﴾ (اإلرساء.)62 :
فنبّــه اللــه عــز وجــل آدم عليــه الصــاة والســام لحقيقــة العالقــة مــع إبليــس
﴾
فقــال ســبحانه﴿:
(طــه ،)117 :لكــن إبليــس خــدع آدم عليــه الصــاة والســام بوسوســته وقســمه
باللــه كاذبــاً فأهبطهــم اللــه مــن الجنــة وأكــد عــى آدم حقيقــة العالقــة مــع
﴾(البقــرة ،)36 :وأكــد
إبليــس فقــال جــل وعال﴿:
القــرآن الكريــم حقيقــة هــذه العــداوة الشــاملة واألبديــة لجنــس البــر فقــال
﴾(يوســف ،)5 :وقــال أيضــا﴿:
تعــاىل﴿:
﴾(فاطــر.)6 :
وبرغــم هــذا التوضيــح الربــاين املتكــرر لعــداوة الشــيطان لجنــس بنــي آدم إال أنــه
نجــح يف اســتاملة كثــر منهــم ليكونــوا حزبــه وأعوانــه ضــد املؤمنــن أتبــاع األنبيــاء،
قــال جــل جالله﴿:
﴾
(األنعــام ،)113 - 112 :وقال﴿:
﴾ (الفرقــان.)31 :
وبــن مكونــات حــزب الشــيطان مــن املجرمــن يف عــداوة أهــل اإلميــان واإلســام
ّ
﴾
فقال﴿:
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﴾(النســاء )101 :وهــؤالء
(املائــدة ،)51 :وقــال أيضــاً﴿ :
أعــداء الخــارج ،وألحــق بهــم الطابــور الخامــس الداخــي فقال﴿:
﴾(التوبــة.)67 :
أمــا عــن ســبب هــذه العــداوة مــن إبليــس وحزبــه مــن الجــن واإلنــس ألهــل
اإلميــان فقــد بينــه القــرآن الكريــم بوضــوح وهــو الحســد ،فقــد حســد إبليــس آدم
عليــه الصــاة والســام عــى مــا فضلــه ربــه بــه مــن تكريــم ،فرفــض الســجود لــه
واســتكرب عــن أمــر اللــه عــز وجــل ،قــال قتــادة( :حســد عــدو اللــه إبليــس آدم
طينــي) ،وعــى
نــاري وهــذا
عليــه الســام مــا أعطــاه مــن الكرامــة ،وقــال :أنــا
ٌّ
ٌّ
نفــس املنــوال ســار اليهــود والنصــارى ،قــال تعــاىل﴿ :
﴾(البقــرة.)109 :
ومــن هــذا الحســد نشــأت كل الــرور ،فعــى إبليــس أمــر الســجود ،ثــم وســوس
آلدم وخدعــه ،ثــم حســد ابــن آدم أخــاه فقتلــه ،ثــم بوسوســة الشــيطان ظهــر
الــرك يف أمــة نــوح عليــه الصــاة والســام ،وأصبــح كل نبــي يــأيت يجــد أعوانــا
للشــيطان يحســدون أهــل اإلميــان عــى طاعتهــم واستســامهم للــه ،ويتكــرون عــى
أمــر الرحمــن ،ملــا يف االستســام ألمــر اللــه عــز وجــل مــن مصادمــة لشــهواتهم
وأهوائهــم وملذاتهــم الباطلــة.
فهــذه هــي خريطــة العــداوة والحــرب عــر التاريــخ بــن معســكر اإلميــان بقيــادة
األنبيــاء ومعســكر الكفــر واإلجــرام بقيــادة الشــيطان ،وهــو األمــر القائــم لليــوم.

نظــرة رسيعــة عىل خريطة العداوة والحرب لإلســام واملســلمني
عــر تاريخهــم املمتد:

كل مطالــع للســرة النبويــة يجــد محطــات العــداوة والحــرب واضحــة فيهــا
ســواء بتكذيــب كفــار قريــش للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم وتعذيــب أصحابــه
وحصارهــم يف شــعب أيب طالــب ثــاث ســنوات ومطاردتهــم مهاجــري الحبشــة
عنــد النجــايش ،ثــم مالحقتهــم للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم يف الهجــرة بعــد
فشــل خطــة اغتيالهــم لــه.
ثــم معاركــه مــع قريــش واليهــود واألحــزاب املتعــددة ،ومحــاوالت اليهــود املتكــررة
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باغتيالــه بالســم أو الغــدر ،ومكائــد املنافقــن ضــده مل تتوقــف.
ومــن ذلــك إصــدار كــرى أمــرا بإحضــار النبــي لــه بواســطة عاملــه عــى اليمــن
بعــد أن وصلتــه رســالة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،ثــم ظهــور الدجالــن
الكذابــن كمســيلمة.
وعقــب وفــاة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ارتــدت غالبيــة العــرب وعزمــت عــى
مهاجمــة املدينــة فأرســل الصديــق الجيــوش لحــرب املرتديــن ،وملــا تــوىل الفــاروق
وكــر فــارس تآمــروا عليــه حتــى اغتالــه العبــد املجــويس ،ويف زمــن عثــان ظهــر
ابــن ســبأ الــذي هيــج النــاس عــى الخليفــة حتــى قتلــوه ،واســتمرت الفــوىض طيلــة
خالفــة عــي بســبب مكائــد اتبــاع ابــن ســبأ.
ويف زمــن األمويــن مل تتوقــف حــوادث الخــوارج أو الشــيعة أو الشــعوبية ضــد
بــدس مــن كهنــة وأحبــار األمــم
الدولــة ،وبــدأ ظهــور الفــرق الضالــة واملبتدعــة
ٍّ
الســابقة والزنادقــة ،ويف زمــن العباســيني قويــت شــوكة الشــيعة والباطنيــة حتــى
ســيطر القرامطــة عــى منطقــة البحريــن وعطلــوا الحــج وقتلــوا الحجــاج ورسقــوا
الحجــر األســود  20ســنة ،ومتكــن البويهيــون الشــيعة مــن الســيطرة عــى مركــز
الخالفــة العباســية يف بغــداد ،ونشــأت دولــة العبيديــن الشــيعة يف املغــرب ثــم
اســتولت عــى مــر وأعلنــت خالفتهــا الفاطميــة ،وكانــت دولــة اإلســام تتلقــى
موجــات الصليبيــن واملغــول والتتــار ،حتــى احتــل الصليبيــون بيــت املقــدس،
ودمــر التتــار بغــداد ،ثــم ســقطت األندلــس.
وبعــد قيــام دولــة العثامنيــن بــدأت تتكــون قــوة أوروبــا فتوقفــت الفتوحــات
وســاعد عــى ذلــك قيــام دولــة الصفويــن الشــيعة يف إيــران التــي فرضــت طائفيتهــا
بالقهــر واإلجبــار والقتــل ،ثــم بــدأت حركــة االســتعامر الغــريب يف أفريقيــا ورشق
آســيا.
وتبــع ذلــك حــروب روســيا ضــد املســلمني هنــاك وضــد الدولــة العثامنيــة ،حتــى
قامــت الثــورة الشــيوعية الروســية فــزادت الكــوارث عــى املســلمني هنــاك حتــى
قتلــوا مئــات املاليــن مــن املســلمني.
ووصلنــا للعــر الحديــث حيــث كانــت غالبيــة بــاد اإلســام محتلــة مــن األوربيــن
أو ثــورات شــيوعية محليــة ،ثــم تراجــع ذلــك لصالــح قيــام دول وطنيــة علامنيــة
غالبــا عــى تفــاوت بينهــا يف العــداء لإلســام أو الحيــاد معــه وتصاعــد الصحــوة
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اإلســامية.
واليــوم نحــن عــى أعتــاب موجــة جديــدة مــن ال ـراع بــن الحــق والباطــل تــكاد
تجمــع معــا كافــة أنــواع العــداء والحــرب وكافــة وســائل ذلــك العــدوان وتشــمل
كافــة أماكــن املســلمني ألول مــرة يف التاريــخ!!

التخطيــط لحــرب اإلســام والتآمــر عليه قديم:

إن هــذه الخريطــة املعقــدة مــن الحــرب والعــدوان عــى املســلمني مل تكــن
ترصفــات عشــوائية وال ســاذجة بــل كانــت نتيجــة تخطيــط وتدبــر ومؤامــرات
كثــرة ،مــن املمكــن أن نعــد يف ذلــك:
املؤامــرة عــى قتلــه صــى اللــه عليــه وســلم مبكــة ليلــة الهجــرة مبشــاركة إبليــس
عــى هيئــة شــيخ غريــب عــن مكــة ،وأيضــا تواصيهــم عــى مقاطعــة املســلمني
وبنــي طالــب يف الشــعب.
ويف املدينــة تعــددت مؤامــرات اليهــود واملنافقــن ومنهــا تعاونهــم مــع األحــزاب
لغــزو املدينــة.
ومؤامــرة ابن ســبأ وأعوانــه وأنصاره ضــد الخليفتني عثامن وعيل.
ثــم مؤامــرات الشــعوبيني والباطنيــة املتكررة يف العرص األموي.
ومنهــا صناعــة املقــوالت الباطلة وترويجها عــى يد الزنادقة.
ثــم نشــأة االســترشاق الــذي طلــب علــم الــرق اإلســامي ليســتفيد منــه ومــن
ثــم س ـ ّخره لحــرب الــرق واإلســام ،واســتفحل هــذا الــر عــى يــد امللــك لويــس
التاســع ملــك فرنســا الــذي هــزم يف الحملــة الصليبيــة الســابعة 1249م وســجن
يف دار لقــان باملنصــورة يف مــر ،وهنــاك يف ســجنه اســتخلص قاعــدة خبيثــة
لحــرب اإلســام مل تعرفهــا أوربــا مــن قبــل وهــي( :إذا أردتــم أن تهزمــوا املســلمني
فــا تقاتلوهــم بالســاح وحــده ،فقــد ُهزِمتُــم أمامهــم يف معركــة الســاح ،ولكــن
حاربوهــم يف عقيدتهــم ،فهــي مكمــن القــوة فيهــم).
ويقــال إن بطــرس األكــر قيــر روســيا الخامــس (ت 1725م) كان قــد أوىص
بحــرب املســلمني كل  20عام ـاً حتــى ال يقــوى املســلمون مــن جديــد ،ومــن تأمــل
تاريــخ املســلمني يف هــذه القــرون األخــرة يجــد ذلــك مطبقــا بشــكل حــريف تقريبـاً،
بــل لعــل املــدة الزمنيــة تقلصــت يف العقــود األخــرة وأصبحــت الحــروب تشــن
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عــى املســلمني كل  10ســنوات أو أقــل!!
أمــا اليــوم فــإن هــذه املخططــات واملؤامــرات تتخــذ طابعــا بحثيــا وعلميــا
وتقدميــا ،فمــن يراجــع مؤمتــرات األحــزاب الشــيوعية العامليــة واملحليــة قبــل
عــدة قــرون يجــد مخططــات اخــراق املســلمني وحرفهــم عــن اإلســام لصالــح
اإللحــاد والشــيوعية واحتــال بالدهــم واالســتيالء عــى خرياتهــم ،ويقابلهــم يف
ذلــك مخططــات االســتعامر واالحتــال املبــارش وغــر املبــارش.
واليــوم أصبحــت مراكــز الدراســات واألبحــاث تتــوىل مهمــة التخطيــط والتدبــر يف
اخــراق عقــول املســلمني وتحريــف دينهــم وتوجيــه دولهــم ومعارضتهــم التخــاذ
سياســات معينــة تخطــط مصالحهــم هــم ال مصالــح اإلســام واملســلمني.

ماذا يشــكل اإلســام واملســلمون اليوم ملعســكر الباطل:

لعــل مــا يبـ ّـن لنــا رؤيــة معســكر الباطــل لإلســام واملســلمني اليــوم هــو تلخيــص
توصيــف صمويــل هنتنجتــون يف كتابــه «صــدام الحضــارات» للحضــارة اإلســامية
اليــوم:

 -1منــو دميغــرايف كبــر يهدد الحضارات األخــرى وخاصة الغرب الذي
يشــهد انكامشــا سكانيا.

حيــث يبلــغ عــدد املســلمني اليــوم يف العــامل  1.9مليــار بنســبة تــوازي  % 24.8مــن
ســكان العــامل البالــغ عــدده  7.8مليــار.
واملــؤرش املفــزع للنخــب العامليــة التــي تقــود الحــرب عــى اإلســام واملســلمني أن
نســبة تزايــد املســلمني أعــى بضعفــن مــن غــر املســلمني ،وذلــك بســبب حــث
اإلســام عــى الــزواج واإلنجــاب وتحريــم الزنــا والفواحــش ،وهــي التــي تفتقدهــا
األمــم األخــرى عــى تفــاوت وتتســبب يف تناقــص أعدادهــم.
 -2الهجــرة اإلســامية للغــرب مام هــدد الرتكيبة الســكانية فيها.
تعــاين دول أوربــا مــن شــبح الفنــاء بســبب اإللحــاد والفردانيــة حيــث يحرصــون
عــى اللــذة الجنســية دون اكــراث لتكويــن أرسة ســليمة ،ولتعويــض النقــص يف
الســكان املطلــوب للقيــام باألعــال يلجــأون لفتــح بــاب الهجــرة ،ولكــن منــذ عــام
 1990و % 90مــن املهاجريــن إىل أوربــا هــم مــن املســلمني ،مــا جعــل اإلســام
أكرثيــة عدديــة بالهجــرة وارتفــاع نســبة الــوالدات بينهــم ،وقــد جعــل هــذا بعضهــم
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يقــول إن أوربــا ســتكون مســلمة يف  2050لكــن هــذا مبالــغ فيــه.
 -3العــودة للديــن بــن املســلمني أوالً ،ثــم اســتقطاب ع ـرات اآلالف مــن غــر
املســلمني لإلســام ســنويا.
قبــل عــدة عقــود كان الجهــل باإلســام هــو الســائد ،ومــن النــادر أن تجــد مــن يلتــزم
بــأركان اإلســام العمليــة مــن الصــاة والصيــام والــزكاة والحــج ،ولكــن بفضــل اللــه
عــز وجــل تبــدل الحــال اليــوم بشــدة ،وأصبــح مئــات املاليــن يلتزمــون بتأديــة
أركان اإلســام.
وكذلــك كانــت الشــيوعية هــي أيديولوجيــة الغالبيــة مــن الشــباب املثقــف ،ولكــن
اليــوم تبــدل الحــال وأصبــح ذلــك صفــة لبعــض العجــزة مــن بقايــا ذلــك الجيــل
الغابــر.
وهــذه العــودة للديــن صاحبهــا دعــوة لنــره وتعليمــه بــن عــوام املســلمني وغــر
املســلمني ،وبحمــد اللــه ال يــكاد ميــر يــوم عــى كوكــب األرض وال يشــهد دخــول
أفــواج مــن البــر يف اإلســام ،مــن كل الديانــات والبــاد والقــارات واملســتويات
التعليميــة.
ولذلــك دخــل يف اإلســام شــخصيات علميــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة لهــا
مناصــب وتأثــر مــا أشــعل األضــواء الحمــراء لــدى كثــر مــن الدوائــر املعاديــة
لإلســام واملســلمني.
 -4زيــادة اســتياء املســلمني مــن الظلــم والعــدوان الواقــع عليهــم مبختلــف
األشــكال والصــور.
هــذه العــودة للديــن والشــعور بالهويــة اإلســامية وشــيوع العلــم وســهولة تــداول
األخبــار بفضــل تطــور وســائل التواصــل واإلعــام ،أ ّدت إىل توعيــة قطاعــات
كبــرة مــن املســلمني بحقيقــة العــدوان والظلــم الواقــع عليهــم أو عــى إخوانهــم
املســلمني يف أماكــن أخــرى ،وهــذا الوعــي كان لــه آثــار إيجابيــة مــن الشــعور
مبشــاكلهم وهمومهــم ،والضغــط عــى دولهــم لنــرة إخوانهــم ،ودعــم الحمــات
اإلغاثيــة لهــم ،بــل ومنارصتهــم بالنفــس ،وهــذا أيضــا أقلــق كثــرا مــن خصــوم
اإلســام الذيــن يريــدون إبــادة املســلمني الواقعــن تحــت ســيطرتهم دون إثــارة
بقيــة املســلمني!
 -5هزمية العلامنية والشــيوعية يف بالد اإلســام يف أي اســتحقاق انتخايب نزيه.
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وهــذه أصبحــت حقيقــة مســلّم بهــا ،وهــي نتيجــة طبيعيــة لزيــادة التديــن يف
كافــة املجتمعــات املســلمة ،مــا حــدا بخصــوم اإلســام لتعقيــد القوانــن االنتخابيــة
لعرقلــة فــوز حملــة الشــعارات اإلســامية مــن جهــة ،واســتخدام العلامنيــن
والشــيوعيني والليرباليــن للشــعارات اإلســامية يف حمالتهــم االنتخابيــة!
ونزيد عليها:
 -6تصاعــد قــوة املســلمني اقتصاديا وعلميا وعســكريا عن العقود الســابقة.
فمــع ظهــور الطفــرة النفطيــة بســبب منــع البــرول الســعودي باألخــص عــن
مؤيــدى اليهــود يف حــرب  1973تحســنت اقتصــادات عــدة دول مســلمة ،وخاصــة
دول الخليــج التــي وظفــت ذلــك ملصلحــة مواطنيهــا ومقيميهــا وتفاعلــت بقــوة
لخدمــة ومســاعدة الكثــر مــن الــدول املســلمة وتســابقت شــعوبها يف دعــم
املشــاريع الخرييــة لصالــح إخوانهــم املســلمني يف كل مــكان.
وحجــم التجــارة للــدول اإلســامية مجتمعــة يف منظمــة املؤمتــر اإلســامي (57
دولــة) يبلــغ  2.8ترليــون دوالر ،مــا يجعلهــا يف املرتبــة الثالثــة بعــد الصــن 3.685
ترليــون دوالر وأمريــكا  3.7ترليــون دوالر.
وقــد أصبــح هنــاك ثــاث دول مســلمة يف مجموعــة العرشيــن ( )G20هــي
الســعودية وأندونيســيا وتركيــا.
وهنــاك تقــدم عــى صعيــد ترتيــب الجامعــات والجيــوش للــدول املســلمة فضــا
عــن تحســن الصناعــات العســكرية يف بعــض الــدول.
 -7اتجــاه العــامل أكــر صــوب النظام االقتصادي اإلســامي كبديل عن الربا.
أصبــح معتــادا يف اإلعــام والتســويق اليــوم ســاع مصطلحــات ســياحة الحــال،
الفنــادق الحــال ،التســ ّوق اإلســامي ،مســتحرضات التجميــل الحــال ،األدويــة
الحــال ،وذاك كلــه انعاكــس ملوجــة التديــن الكاســحة التــي تبحــث عــن اقتصــاد
إســامى بديــل عــن االقتصــاد الربــوي العاملــي ،حيــث تتصاعــد نســبة منــو
االقتصــاد اإلســامي (متويــل حــال ،أغذيــة حــال ،أدويــة ومســتحرضات حــال،
ترفيــه وســياحة حــال ،مالبــس محتشــمة ،إعــام محافــظ) وبلغــت قيمتهــا 2.3
ترليــون دوالر.
وال تخفــي البنــوك الربويــة العامليــة أنهــا فتحــت نوافــذ للتمويــل اإلســامي بســبب
تزايــد الطلــب عليــه ،كــا أن كبــار املنظريــن االقتصاديــن يف العــامل يرصحــون بــأن
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إلغــاء الربــا هــو الحــل ملشــكلة االقتصــاد العامليــة!
 -8انخــراط كثــر مــن الجاليــات اإلســامية يف الغــرب يف املجــاالت السياســية
واملجتمعيــة لصالــح اإلســام.
وهــذا نتيجــة طبيعيــة لزيــادة عــدد املســلمني يف هــذه املجتمعــات إمــا عــن طريــق
الهجــرة أو بســبب التحــول لإلســام مــن قبــل كثرييــن مــن أبنــاء هــذه املجتمعــات.
 -9اســتمرار املســلمني يف الصمــود يف وجــه العــدوان الغاشــم ســواء يف فلســطني
أو ســوريا أو الصــن وروســيا أو أركان وغريهــا مــن املناطــق.
ولعــل منــوذج الشــعب الفلســطيني يعــد رائــدا يف ذلــك ومثلــه بقيــة الشــعوب
املســلمة يف املنطقــة العربيــة وآســيا وأفريقيــا وأوروبــا والتــي تتــوق للحريــة
واالنعتــاق مــن الظلــم والطغيــان الرصيــح كــا تفعــل الصــن وبورمــا بحــق
املســلمني ،أو بشــكل غــر مبــارش كــا تفعــل روســيا يف الشيشــان وجمهوريــات
آســيا حيــث تســتعبدهم عــر واجهــات محليــة تتبــع موســكو ،أو مــا تفعلــه
فرنســا يف دول أفريقيــا ،وأمريــكا عــر سياســاتها االبتزازيــة واالنتهازيــة يف مناطــق
متعــددة يف العــامل.
هــذه لعلهــا أبــرز مالمــح وضــع املســلمني يف العــامل اليــوم ،والتــي بنــاء عليهــا يتــم
وضــع الخطــط واملؤامــرات لحربهــم والقضــاء عليهــم.
املخططــات العدوانية عىل اإلســام واملســلمني اليوم:
 -1محــارصة الدعــوة اإلســامية بإغــاق القنــوات الفضائيــة وتقليــص منابــر
الدعــوة ومحاربــة الدعــاة وتســليط الصوفيــة واألشــاعرة عــى وزارات األوقــاف
والقضــاء واإلفتــاء وبرامــج اإلعــام الدينيــة ،وتصديــر الزنادقــة لتحريــف اإلســام
يف القنــوات الفضائيــة.
 -2شــيطنة العلــاء والدعــاة والرمــوز لــرب القيــادة الدينيــة والفكريــة
للشــعوب املســلمة.
 -3محاربــة اإلســام مــن خــال ترشيــع القوانــن املناقضــة لــه وخاصــة قوانــن
التعليــم واإلعــام واالنتخابــات واألحــوال الشــخصية ،يف عــودة للحالــة البائســة
زمــن االحتــال واالســتعامر القديــم.
 -4العمــل عــى رضب أي وحــدة أو تجمــع بــن الــدول املســلمة ،ودعــم جهــود
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تفتيتهــا وإثــارة النزاعــات بينهــا وإدامتهــا بحجــة حاميــة األقليــات ورعايــة
اإلثنيــات.
 -5تهجــر ماليــن املســلمني مــن مناطقهــم بحجــج شــتى كمحاربــة اإلرهــاب
أو شــق الطــرق وإقامــة الســدود أو بالعــدوان املبــارش عليهــم ،خدمــة للمخطــط
اليهــودي والشــيعي بالهيمنــة عــى املنطقــة.
-6إثــارة النزاعــات بــن الحكومــات والشــعوب والقــوى اإلســامية مبــا يضعــف
املجتمعــات والــدول وال يحقــق لهــا مصلحــة أو فائــدة.
-7نرش املخدرات واملســكرات بني الشــباب والفتيات بشــكل ضخم.
 -8مــلء اإلعــام بالعــري والفحــش واألفــام واملسلســات ومخاطبــة الغرائــز
والعقــل الباطــن ،وتصديــر الزنادقــة واملنحرفــن لتقديــم الفتــاوى والنصائــح
اإلســامية لتوجيــه الشــعوب بعيــدا ً عــن اإلســام.
 -9فــرض مخططــات هــدم األرسة (اتفاقيــة ســيداو) وإشــاعة الفواحــش والســعي
لتوطــن الشــذوذ ورشعنتــه ،وتقليــص نســبة تكاثــر املســلمني وتســهيل الوصــول
ملوانــع الحمــل للمتزوجــن وغــر املتزوجــن.
 -10دعــم الفــرق الضالــة كالشــيعة والخــوارج  /داعــش والصوفيــة واألشــعرية
املتطرفــة ،لبــث الرصاعــات والنزاعــات يف املجتمعــات وإدامــة حالــة مــن القلــق
وعــدم الطأمنينــة والتشــجيع عــى الجهــل والخرافــة.
 -11توجيــه اإلرهــاب املنســوب لإلســام لــرب الــدول واملجتمعــات والتجمعــات
اإلســامية يف العــامل.
 -12إدامــة الضيــق االقتصــادي إللهــاء الشــعوب بالبحــث عــن لقمــة العيــش عــن
التطلــع ملكافحــة العــدوان الواقــع عليهــا.
 -13مواصلــة اللعبــة االنتخابيــة كنــوع مــن امللهــاة باعتبارهــا الوســيلة القانونيــة
للتغيــر ،بينــا تــم نــزع كل آليــات التغيــر الحقيقيــة منهــا.
 -14فــرض التطبيــع مــع العدو اليهــودي كأمر واقع ال دافع له.
-15اســتمرار رسقــة خــرات الــدول والشــعوب املســلمة عــر اتفاقيــات وتحايــات
ورضائــب ظاملــة جائــرة.
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مــاذا ميكــن أن نفعل إلبطال هــذه املخططات واملؤامرات:
أوال :الحفــاظ عــى رأس املال

متابعــة تطــور الخطــط الجديدة أو ما تفــرع عن القديم.
تزويــد العلــاء بتفصيــات املخططــات واملؤامــرات املعاديــة ليكونــوا عــى درايــة
مبــا يحــدث وأبعــاده.
تزويــد الدعــاة والخطبــاء بأولويــات املواضيــع الدعويــة بحســب مكانهــم
ورشيحتهــم ،ويضــع ذلــك العلــاء واملفكــرون.
الرتكيــز يف تربيــة الشــباب والفتيــات امللتزمــن عــى مــا يســد الثغــرات أمــام
هــذه املخططــات.
العمــل عــى بناء برامــج دعوية تحصينيــة للعامة.
التشــجيع عــى الــزواج ودعــم كل األنشــطة امليــرة لــه والداعمــة لنــر ثقافــة
تأســيس أرسة ناجحــة.
ثانيـاً :املتــاح يف املجال العام
حســن اســتغالل مناخ الحريات واالنفتــاح لصالح الدعوة.
حــث الساســة امللتزمــن واملحافظــن عــى حاميــة القوانــن والترشيعــات مــن
العبــث.
التواصــل مــع الجهــات األمنيــة لبيــان خطــورة الفــرق الضالــة عــى األمــن الوطنــي
والقومــي.
حــث الشــخصيات والجهــات املوثوقــة والقــادرة عــى تقديــم مقرتحــات وبدائــل
نافعــة ومفيــدة مضــادة للمخططــات العدوانيــة يف مجــاالت املــرأة والحريــة
والسياســة واالقتصــاد.
تفعيــل اإلعــام اإللكــروين لبيــان مخاطــر هــذه املخططــات واالعتــداءات لــدى
الجمهــور وبنــاء رأي عــام رافــض لهــا.
مناصحــة الحــركات اإلســامية املخدوعــة ببعــض املخططــات كالتقــارب مــع
الشــيعة أو بعــض مقــوالت النســوية.
تفكيــك الجبهــة املعاديــة ،فمثــا تنبيــه األشــاعرة والصوفيــة لخطــر الشــيعة
وتكفريهــم للصحابــة واألمئــة األربعــة ،بيــان ســلفية األمئــة األربعــة وكثــر مــن
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أتباعهــم األعــام عــر التاريــخ ،بيــان خطــر التصــوف الغــايل عــى نــر الخرافــة
والجهــل لــدى األوســاط املتنــورة ،وهكــذا.
الحــرص عــى التشــبيك والتعــاون بــن الجهــود واملبــادرات اإليجابيــة ملنــع التكــرار
والتضــارب واســتغالل كافــة الطاقــات بــدون هــدر.
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احذروا فــخ متاهة الفوىض
ال بــد مــن التنبــه منــذ البدايــة إىل أن أمتنــا اإلســامية قطعــت أشــواطا جيــدة يف
مســرة تقدمهــا ونهضتهــا خــال القــرن املــايض ،فعــى الصعيــد املعنــوي هنــاك
تزايــد يف التمســك بااللتــزام الدينــي وانحســار لألفــكار الضالــة كالصوفيــة الخرافيــة
والطقــوس البدعيــة والرشكيــة العامــة واالنغــرار بالتشــيع وشــعاراته ،كــا أن
هنــاك تزايــدا يف أداء أركان اإلســام والحــرص عــى نــر العلــم الرشعــي والدعــوة
إىل اللــه عــز وجــل ،كــا أ ّن هنــاك تراجعــا يف مســاحة األم ّيــة يف العــامل اإلســامي.
بينــا عــى الصعيــد املــادي نجــد هنــاك تحســنا يف مســتوى الخدمــات التعليميــة
والصحيــة والب ْنيــة التحتيــة مــن الطــرق واملستشــفيات واملــدارس والجامعــات
وانتشــار خدمــات املــاء والكهربــاء واالتصــاالت ،وهنــاك قطــاع واســع مــن املســلمني
أفــرادا وشــعوبا ودوال -تجــاوز مرحلــة الفقــر والعــوز والجهــل والتخلــف.نعــم ،مل نصــل للحالــة املطلوبــة واملنشــودة ،ســواء عــى مســتوى رق ّينــا التاريخــي
أو باملقاييــس املاديــة املعــارصة ،لكــن بالتأكيــد أن هنــاك حالــة مــن التقــدم
والرقــي تشــهدها األمــة بعمومهــا حتــى رغــم مــا تعانيــه بعــض البلــدان مــن
حــروب طائفيــة واســتعامرية فــإن القــوة النفســية لألمــة ظهــرت فيهــا بوضــوح
عــر اإلرصار عــى املقاومــة والجهــاد رغــم قلــة اإلمكانيــات ،وأظهــرت القــوة
الكامنــة يف أمتنــا مــن خــال االخرتاعــات البســيطة والهامــة التــي حلّــت بعــض
املشــاكل الحياتيــة بســبب الظــروف الصعبــة كتوليــد الكهربــاء مــن أمــواج البحــر
يف غــزة أو توليــد غــاز الطبــخ مــن مخلّفــات الحيوانــات يف ســورية ،أو مــن خــال
تطويــر بعــض األســلحة يف ســاحات املقاومــة والجهــاد بإمكانيــات بســيطة.
لهــذا كلــه «يتداعــى األكلــة» مــن مختلــف الجهــات عــى أمتنــا املســلمة اليــوم
برغــم مــا بينهــم مــن رصاعــات وخالفــات ،حيــث يشــنون عليهــا كل أنــواع الحــروب
العســكرية والنفســية والفكريــة واألخالقيــة واالخــراق ودعــم الفــرق الضالــة
واملنحرفــة وتشــجيع الفــن والخالفــات وتوســيع نطاقهــا.
هــذه الحالــة املتفاقمــة مــن التكالــب عــى أمتنــا املســلمة تهــدف إىل ج ّرنــا
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ملتاهــة الفــوىض حتــى نضيــع فيهــا وتذهــب قوتنــا التــي راكمناهــا خــال العقــود
املنرصمــة عــى مســتوى األفــراد والشــعوب واملجتمعــات والــدول ،عــر إدخالنــا
يف حــروب بينيــة عــى مســتوى الدولــة الواحــدة حيــث يُحــ ّرض الشــعب عــى
الســلطة ،والســلطة عــى الشــعب ،أو بــن فئــات املجتمــع الواحــد ،أو عــى مســتوى
رصاعــات بــن الــدول أو بــن املجتمعــات ،مــا يدخلنــا يف دوامــة رهيبــة نطحــن
فيهــا أنفســنا دون أي مثــرة!
ومــن األدوات املســتخدمة يف إشــعال هــذه الحــروب البينيــة نــر األكاذيــب
والشــائعات عــر وســائل اإلعــام التــي تحــ ّرض عــى دول أو قــادة أو مؤسســات
وجامعــات بــدون أدلّــة وبــدون ب ّينــات ،مــا يثــر حفيظــة البعــض فيعــادي
ويهاجــم ،ويتولــد عــن ذلــك ردة فعــل معاكســة ال تتحكــم بعواطفهــا فتقــوم
بالــرد بأكاذيــب جديــدة فتلّــوث الجــو وتشــحن النفــوس ونعيــد ســرة البســوس
وداحــس والغــراء!
ومــن األدوات املســتخدمة دعــم األعــداء لبعــض فــرق الضــال بشــكل مبــارش أو
غــر مبــارش ،فكلنــا شــاهد كيــف تــم توظيــف (داعــش) لخدمــة عــدة أجنــدات
معاديــة لإلســام برغــم تصــارع هــذه األجنــدات مــع بعضهــا البعــض ،وال تــزال ورقــة
داعــش والتطــرف واإلرهــاب يتالعــب بهــا أعــداء اإلســام ويحرقــون بهــا األغبيــاء
واملغفلــن مــن الشــباب الجاهــل والقيــادات املخرتقــة واملجرمــة ،وعــى املنــوال
نفســه فــإن هنــاك اليــوم دعــوات دوليــة إلعــادة توظيــف بعــض الطــرق الصوفيــة
عــى وجــه الخصــوص ومــا يتقاطــع معهــا مــن مذاهــب كبعــض األشــاعرة واألحبــاش
ودعــاة التعصــب املذهبــي يف محاربــة التطــرف وإن كانــوا يقصــدون يف الحقيقــة
محاربــة اإلســام نفســه ،والدليــل عــى ذلــك أن مــن يدعــم هــذه املخططــات يف
النهايــة قــوى عســكرية معاديــة لنــا ،كمركــز رانــد األمريــي التابــع لــوزارة الدفــاع
األمريكيــة ،أو القيــادة الروســية املجرمــة بقيــادة بوتــن ،والتــى تــوارت خلــف
قاديــروف رئيــس الشيشــان ملهاجمــة أهــل الســنة وتحريــف مفهومهــم بإخــراج
الحنابلــة والســلفيني مــن أهــل الســنة يف مؤمتــر جــروزين املعــروف.
ومــن األدوات املســتخدمة إلدخــال املســلمني إىل متاهــة الفــوىض فســح املجــال
إليــران أن تعيــث يف دولنــا اإلرهــاب والعــدوان واالحتــال مــن جهــة ،وتكبيــل
مــن يحــاول التصــدي لهــا عــر قــرارات دوليــة وانتقــادات مــن منظــات حقــوق
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اإلنســان!
ومــن أدوات نــر الفــوىض وإغراقنــا يف املتاهــة كذبــة املفاوضــات الدوليــة ،فمنــذ
مفاوضــات اســتقالل الــدول العربيــة ومــن ثــم مفاوضــات الســام مــع اليهــود
وأخــرا املفاوضــات الســورية ال ت ُنتــج هــذه املفاوضــات إال تكبيــل يــد املعارضــة
وإنقــاذ ودعــم وحاميــة وتقويــة الطــرف املجــرم املعتــدي.
ومــن أدوات توســيع متاهــة الفــوىض تعــاون القــوى الدوليــة مــع قــوى إرهابيــة
ككثــر مــن املنظــات الكرديــة ودعمهــا بالســاح يف وجــه الثــورة الســورية
وحليفهــا الــريك ســواء مــن أمريكيــا أو روســيا!
ومــن أدوات دعــم متاهــة الفــوىض القــرارات الخطــرة التــي تعمــل عــى تفجــر
أحــوال األمــة ورضب بعضهــا ببعــض كقــرار املتهــور ترامــب بنقــل الســفارة ،والــذي
ال مــرر لــه وال لتوقيتــه إالّ إدخــال املنطقــة يف دوامــة ومتاهــة ال تخــرج منهــا.
ومــن مداخــل متاهــة الفــوىض املواقــف الكارثيــة للســلطات الحاكمــة يف دولنــا،
والتــي ال منطــق لهــا وال فائــدة ،ويقــف خلفهــا لوبيــات منتفعــة ماليــاً أو لهــا
ارتباطــات خارجيــة أو داخليــة ،فهــي تســتعدي فريقــا مــن ســكانها ظلـاً ،أو تنــارص
ظاملــاً يعتــدي عــى شــعبه ،أو تســمح لالنحــال والفجــور بالتزايــد ،أو تتقاعــس
عــن خدمــة مواطنيهــا والتصــدي للمخاطــر الزاحفــة مبــا يناســبها ،ويقابــل هــذا
مواقــف املعارضــات العربيــة واإلســامية ،فبعضهــا مرتبــط باملشــاريع الخارجيــة
األمريكيــة والروســية واإليرانيــة ،وبعضهــا ال يقــل فســادا ً عــن الســلطات الحاكمــة
ويفتقــد ألي برنامــج حقيقــي لإلنقــاذ.
إن كل هــذه األدوات املتناقضــة واملتعارضــة واملتطابقــة واملتقاطعــة والتــي
تســتخدم ضدنــا تولّــد حالــة مــن التوهــان والفــوىض ال ميكــن اإلمســاك بخيوطهــا
وفهــم تشــابكاتها وتعقيداتهــا مــا قــد يج ّرنــا لليــأس والقنــوط ،وهــذا انتحــار،
أو يجرنــا لــردة فعــل غــر محســوبة ،وهــذه مصيبــة إضافيــة وتجرنــا ملتاهــة مــن
الفــوىض والحــروب الداخليــة و»تصومــل» كل مجتمــع وبلــد ينزلــق لهــذه املتاهــة
والتــي ال يعــرف لهــا قــرار أو نهايــة زمنيــة تنتهــي عندهــا.
هــذا هــو حالنــا اليــوم :واقــع مركــب معقــد ال يوجــد فيــه حليــف رشيــف يف كل
القضايــا ،وال توجــد فيــه ســلطة مصيبــة وناجحــة يف كل امللفــات والقضايــا ،وال
توجــد معارضــة مثاليــة وناجحــة ،وال توجــد قــوة كافيــة لنــرة الحــق عــى كل
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األصعــدة ،وقبــل هــذا كلــه ال ميلــك أحــد تصــورا صحيحــا وســليام وكامــا للمشــهد
اإلســامي بكاملــه ،فضــا عــن أن يكــون عنــده القــدرة لتنفيــذ وحاميــة رؤيتــه
وتصــوره.
فــا العمل؟ وما الحل؟
وصفــة ســحرية وال توجــد وصفــة كاملــة ،ولكــن هــذه بعــض األفــكار
ال توجــد ْ
والتوصيــات نأمــل أن تكــون نافعــة يف هــذا الواقــع الصعــب وأن تج ّنبنــا متاهــة
الفــوىض:
 -1أي حـ ّـل ال يحافــظ عــى املكاســب املوجــودة ويفــرط فيهــا ليــس ح ـاً ،إال إذا
كان يقلــل –يقين ـاً -رشا ً واقع ـاً أكــر منــه.
 -2يجــب تجزئــة الحلــول واملعالجــات ،فــا نقبلــه هنــا قــد ال نقبلــه هنــاك ،ومــا
ميكــن إنجــازه هنــا ننجــزه ،ونــرك ونتجــاوز مــا ال ميكــن إنجــازه اآلن.
 -3تحديــد األعــداء ودرجاتهــم وأهدافهــم قبــل التعامــل معهــم ،فــا نُخــدع
بكالمهــم ،بــل نعمــل عــى االســتفادة مــن تناقــض مصالحهــم ورغباتهــم.
 -4ال تحالفــات دامئــة وال حــروب دامئــة ،يجــب اســتعامل الهــدن مبــا يقــوي
صفّنــا ،وليــس مبــا مينــح العــدو وقتــا لريتــب أوراقــه ضدنــا.
 -5التصــدي للــرور وهــي صغــرة أســهل بكثــر مــن تركهــا تكــر وتصبــح مشــكلة
يصعــب حلّهــا ،كمشــكلة داعــش مثــاً ،التــي تأخــر العلــاء واألمــراء يف حلّهــا
فتعاظمــت ،واليــوم هنــاك مشــاكل مــن هــذا النــوع يجــب حســمها مبكــرا.
 -6أثبتــت األحــداث أن العقليــة التــي تُــدار بهــا سياســة الــدول واملعارضــة
عقليــة بائســة تحتــاج إىل مراجعــة وتطويــر.
يعــر عــن
 -7ال يــزال ســاح اإلعــام والوعــي غــر مف ّعــل بالشــكل الســليم وال ّ
مصالــح األمــة ،فالغالبيــة هــم بــن مخلصــن أميــن إعالمي ـاً ،ومتقنــن لك ـ ّن الءهــم
مــروب!
 -8ال بــد مــن الوعــي بــأن الزمــن يف صالحنــا مهــا لحــق بنــا مــن مصائــب
وخســائر ،فــا نيــأس.
 -9ال بــد مــن الحــرص عــى نقــاط االلتقــاء ودوائــر االجتــاع بالنســبة لــكل
قضيــة عــى حــدة.
 -10أمتنــا تحــوي الكثــر الكثــر مــن الطاقــات والقــدرات واملعــادن النبيلــة
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والثمينــة ،ويف كل الرشائــح ،وعــى كل املســتويات ،والتحــدي األعظــم هــو :كيــف
ترتبــط هــذه الفــرص بشــكل ســليم إلنجــاز الكثــر مــن املبــادرات واملهــام الرائــدة
لنــرة أمتنــا؟
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كم ِمن ابن ســبأ يف عرصنا؟!
معلــوم كــم هــو الــدور الخبيــث الــذي قــام بــه ابــن ســبأ يف عــر الخالفــة
الراشــدة ،زمــن عثــان بــن عفــان وعــي بــن أيب طالــب ،ريض اللــه عنهــا ،حيــث
بــث األراجيــف بــن النــاس ،وشــحنهم باألكاذيــب ،حتــى ثــاروا عــى عثــان ريض
اللــه عنــه فقتلــوه ،فــكان بــدء ظهــور الخــوارج عــى يــده ،والذيــن رسعــان مــا
انفصلــوا عــن معســكر عــي ريض اللــه عنــه وجيشــه ،وبقــي ابــن ســبأ يوجههــم
مــن املدائــن.
وعمــد ابــن ســبأ إىل بقيــة معســكر عــي ريض اللــه عنــه فنــر بينهــم البــدع
والخرافــات حــول وظيفــة آل البيــت وخاصــة عــي بــن أيب طالــب ريض اللــه عنــه،
فاخــرع عقيــدة الوصيــة والواليــة يف اســتجالب لعقيــدة اليهــود ،ثــم أظهــر القــول
بالرجعــة والتقيــة وألوهيــة عــي ،وعمــل عــى وقــوع الحــرب يــوم الجمــل حــن
غــدر بجيــي عــي وعائشــة ريض اللــه عنهــا ،وتكونــت بذلــك فرقــة الشــيعة.
وقــد متيــز ابــن ســبأ بكونــه منافقــا يظهــر اإلســام ويبطــن الكفــر واليهوديــة ،وكان
واســع الحيلــة خبيــث التفكــر ،يعتمــد عــى الرسيــة وضعــاف اإلميــان وقليــي
العقــل ،ويلجــأ ملحاربــة اإلســام بإظهــار الديــن مــع تحريفــه واخــراع أفــكار
وعقائــد باطلــة بــدالً مــن عقائــده ،وقــد نجــح يف اغتيــال خليفتــن مــن الصحابــة،
وإيقــاع الحــرب بــن املســلمني ،وإيقــاف حركــة الدعــوة اإلســامية للعــامل ،وبــث
الرصاعــات والخالفــات يف األمــة.
نعــم ،مل تهــزم األمــة وتفنــى ،ورسعــان مــا عــادت حركــة الدعــوة اإلســامية والفتــوح
لتعمــل عــى يــد معاويــة بــن أيب ســفيان ريض اللــه عنــه والدولــة األمويــة مــن
بعــده ،ونعــم ،مل يحــرف ديــن اإلســام بالكامــل كــا حــدث لديــن املســيحية عــى
يــد بولــس ،بــل رسعــان مــا تضــاءل باطــل ابــن ســبأ وانحــر يف مجموعــات رسيــة
صغــرة مبعــرة هنــا وهنــاك.
ولكــن بقــي لهــؤالء الســبئيني جهــد خبيــث يف نــر باطلهــم والكيــد للمســلمني،
ولذلــك َعــرف تاريــخ املســلمني العديــد مــن الحــركات الباطنيــة ،التــي حرصــت
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عــى زعزعــة اإلميــان بنــر الشــبهات والعقائــد املحرفــة ،وتكويــن التنظيــات
الرسيــة املســلحة التــي تحولــت لــدول وإمــارات كدولــة القرامطــة والبويهيــن
والعبيديــن وقــاع الحشاشــن ،ويف عرصنــا الحــارض تعــد جمهوريــة املــايل
وامليلشــيات الشــيعية الطائفيــة يف عــدد مــن الــدول تجســدا رصيحــا للســبئية.
ويف التاريــخ القريــب شــاهدنا أمثــال ابــن ســبأ يجتاحــون الكثــر مــن األحــزاب
والتنظيــات ،ولعــل مــن أشــهر تلــك الوقائــع ،قضيــة اليهــودي املــري «إيــي
كوهــن – أمــن ثابــت» الــذي نجــح املوســاد اإلرسائيــي يف زرعــه داخــل النظــام
الســوري ،وكاد أن يرشــح كرئيــس للــوزراء ســنة !1965
وهنــاك أيض ـاً نجيــب جويفــل ،الــذي نشــأ يف التنظيــم الخــاص لجامعــة اإلخــوان
املســلمني ،وهــو فتــى صغــر ،وشــارك يف كتيبــة اإلخــوان بحــرب فلســطني وعمــره
 19ســنة ،ثــم تنقــل بــن عــدد مــن الــدول العربيــة كمــر وســوريا ولبنــان واألردن
والســودان والكويــت والجزائــر ،وعمــل فيهــا جميع ـاً عــى شــق جامعــة اإلخــوان
املســلمني قبــل أن يظهــر بصفــة ضابــط اســتخبارات يف نظــام جــال عبــد النــارص
يف منتصــف الســتينيات!
وإذا انتقلنــا إىل الوقــت الحــارض وتف ّحصنــا أمثــال ابــن ســبأ يف الجامعــات والتيــارات
فســنجد ذلــك ظاهــرا ً بوضــوح مــن خــال خدمــة بعــض الجامعــات التــي ترفــع
شــعارات اإلســام والجهــاد ملصالــح أعــداء األمــة وأن كل مثــرات هــذه الجامعــات
هــي تفتيــت وحــدة املســلمني وتفريــق صفهــم ببــث الشــبهات واألباطيــل،
والجامعــات التــي تزعــم الجهــاد تضــم إىل ذلــك قتــل واغتيــال وتفجــر العلــاء
والدعــاة وقــادة املجاهديــن ألعــداء األمــة ،فهــل هــذا يصــدر إال مــن توجيهــات
ســبئية؟
والســبئية جمعــت بــن اليهوديــة والتشــيع ،وهــذا مــا نجــده بوضــوح يف سياســة
الطرفــن وهــذه بعــض األمثلــة عــى تغلغــل الســبئيني يف صفــوف بعــض الجامعــات
والتيــارات عــى الســاحة اليــوم:
نصــت الخطــة اإليرانيــة الخمســينية التــي نــرت قبــل  20ســنة تقريبــاً عــى
ّ
تثويــر شــباب أهــل الســنة ضــد دولهــم وحكامهــم ،وفعــاً بعــد أن كان الشــيعة
هــم املجرمــون الذيــن ينــرون اإلرهــاب والتفجــر واالغتيــال وخطــف الطائــرات
يف لبنــان والعــراق والكويــت والســعودية والبحريــن ،أصبــح شــباب الســنة مــن
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تنظيــم القاعــدة ثــم داعــش هــم مــن ينفــذ غالــب الجرائــم اإلرهابيــة ،ولكــن
بعــض هــذه الجرائــم متــت مبســاعدة مــن إيــران أو بتوجيهــات مــن قــادة القاعــدة
املختبئــن يف طهــران!
أيضـاً تــم اخــراق تنظيــم القاعــدة وتنظيــم داعــش مــن بعــض الشــيعة الخليجيــن
الذيــن تولــوا مناصــب قياديــة ،وقصــة صبــاح املهاجــر الشــيعي مــن اإلحســاء
الــذي انــدس يف تنظيــم القاعــدة بالعــراق وقــام بقتــل كثــر مــن أهــل الســنة
حتــى كشــف أمــره قصــة مشــهورة يف العــراق.
وتنظيــم داعــش قــام بإعــدام أحــد رمــوزه وهــو أبــو عمــر الكويتــي (حســن رضــا
الري) -وهــو شــيعي زعــم أنــه تســنن -وقــد بلــغ بــه الغلــو يف التكفــر أنــه ك ّفــر
الظواهــري وتنظيــم داعــش! ومــن درس ضــال ابــن ســبأ يجــد أنــه ا ّدعــى يف عــي
ريض اللــه عنــه األلوهيــة التــي يؤمــن بهــا الشــيعة أو بعضهــم ،فلــا رفضهــا عــي
ريض اللــه عنــه وأنكرهــا ،ا ّدعــى ابــن ســبأ أن عليّــا ريض اللــه عنــه كافــر مرتــد
حتــى قتلــه الخــوارج!([.)]1
وعــى الجهــة املقابلــة نجــد تيــار الغلــو يف الجــرح والتعديــل يتطــور غلــوه مــن
التبديــع والجــرح املعنــوي إىل اإلفتــاء بقتــال املخالــف واالصطفــاف مــع االنقالبيــن
عــى الســلطة الرشعيــة يف بلدهــم وباعــراف املجتمــع الــدويل كــا فعــل ربيــع
املدخــي يف فتــواه األخــرة بخصــوص ليبيــا ،وهــذه الفتــوى وأمثالهــا والســلوكيات
الطائشــة التــي تناقلــت مواقــع التواصــل أخبارهــا مــن اســتهانة هــذا الفريــق
بالتهجــم املســلح عــى مخالفيــه هــو تطــور خطــر ال يبعــد أن يكــون بتحريــض
الســبئيني املندســن بينهــم.
فهــذا الفريــق يكــر بينهــم الغربــاء مــن دول شــتى بحجــة طلــب العلــم والدراســة،
وقــد تبــن ارتبــاط بعــض املندســن ممــن يدعــى أنــه مســلم جديــد مــن بــاد
الكفــار بأجهــزة أمنيــة ال ترقــب يف مســلم إالًّ وال ذمــة ،وال يســتبعد أن يكــون
منهــم بعــض يهــود العــرب مثــل يهــود اليمــن ويهــود املغــرب.
ومــا يدلــل عــى االخــراق اليهــودي ملثــل هــذا التوجــه أن يف الجامعــة العربيــة
بتــل أبيــب قســم خــاص لدراســة اإلســام وعلــم الحديــث بالــذات مــن قبــل
دكاتــرة يهــود منهــم الربوفيســور كيســر ود .إبراهيــم ،وهــم يتابعــون كتــب
علــم الحديــث والجديــد فيــه ،ويحرصــون عــى الكتــب الرتاثيــة ،وطالبهــم مــن
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اليهــود ،فأيــن ســيذهب هــؤالء الطلبــة بعــد الدراســة؟ وهــل النقاشــات الغريبــة
واالتهامــات العجيبــة واآلثــار النــادرة التــي توظــف مــن قبــل هــذا التيــار يف
منتدياتهــم ومنشــوراتهم بعيــدة عــن اجتهــاد هــؤالء اليهــود مــن طلبــة الحديــث!
الخالصــة :إن الســبئيني ليســوا قلــة يف عرصنــا ،وكذلــك كانــوا مــن قبــل ،والواجــب
عــى العقــاء الحــذر واالنتبــاه مــن الغــزو الداخــي يف اإلســام وأنــه ال يقتــر
عــى دعــاة البــدع والضــال مــن الفــرق الضالــة الرصيحــة ،وال يقتــر عــى دعــاة
الحداثــة والعقالنيــة والعرصنــة والعلمنــة ،بــل يشــمل أيضــا جامعــات جهاديــة
وتيــارات علميــة تنســب نفســها للمنهــج الســلفي ،فالحــذر الحــذر مــن ســبئيي
إيــران وإرسائيــل ،وســبئيي الشــيعة واليهــود.
وكــا قــال املســيح عليــه الســامِ « :مــن مثارهــم تعرفونهــم» ،فمــن كان يرفــع
ـب عملــه إال يف تفريــق صــف
شــعار الســنة والعلــم أو الجهــاد والربــاط ،ثــم ال يصـ ّ
املســلمني ونــر البغضــاء يف صفوفهــم ظلــا وعدوانــاً ،أو يقتــل أهــل الســنة
واإلســام ويزعــزع أمنهــم ويضيــع أرضهــم دوم ـاً ،فهــؤالء بــاض الســبئيون بينهــم
وف ّرخــوا ،واللــه املســتعان.

[]1أصــول وعقائــد الشــيعة اإلثنــا عرشيــة تحــت املجهــر ،ودور ابــن ســبأ يف
تأسيســها ونشــأتها ،د .حافــظ مــوىس عامــر ،ص .179
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رسالة إىل شباب أهل السنة:
تجنبوا تكرار أخطاء املايض
تعيــش األمــة يف هــذه املرحلــة أوقاتــا عصيبــة مــن جهــة مــا تتعــرض لــه مــن
فــن وابتــاءات ومصائــب مــن أعدائهــا يف الداخــل والخــارج ،فاليهــود ماضــون يف
عدوانهــم لالســتيالء عــى املســجد األقــى وإزالتــه بالكليــة وحرمــان املســلمني منــه،
وأمريــكا وروســيا تحتــان الكثــر مــن بــاد اإلســام ،وإن كان الــروس أكــر وحشــية
وهمجيــة وولغــا يف الدمــاء واألعــراض ،والبوذيــون يشــنون حــروب إبــادة بحــق
املســلمني يف بورمــا والهنــد ورسيالنــكا ،ويف الصــن املســلمون يســامون الضيــم،
وإيــران والشــيعة مــن كل حــدب وصــوب يتقاطــرون لحــرب أهــل الســنة يف
ســوريا والعــراق ،الذيــن يرفضــون الغــزو اإليــراين والشــيعي ،ويف أفريقيــا عصابــات
النصــارى تفتــك باألبريــاء يف أفريقيــا الوســطي ،ودول الربيــع العــريب تتعــرض
ملوجــة ممتــدة مــن الثــورات املضــادة نــرت الفســاد والقتــل والفــوىض.
وعــى الجهــة املقابلــة هنــاك منــح ربانيــة وعطايــا إلهيــة لهــذه األمــة ،تتمثــل يف
إقبــال املســلمني عــى دينهــم وانتشــار شــعائر ومظاهــر اإلســام ،وكــرة الدعــاة
واملؤسســات اإلســامية ،وانتشــار روح الجهــاد ضــد العــدوان عــى املســلمني،
واإلقبــال عــى تعلــم الديــن ،وتزايــد أعــداد الداخلــن يف اإلســام مــن كل األديــان
وامللــل.
ومــن هنــا فــإن الواجــب عــى الشــباب املســلم اليــوم ،وهــم الغالبيــة العظمــى
مــن تعــداد املســلمني واإلســاميني ،املحافظــة عــى اإلنجــازات التــي تحققــت،
ورعايتهــا وتنميتهــا ،حتــى تتمكــن األمــة مــن تجــاوز محنتهــا يف طريقهــا إىل املجــد
والســؤدد كــا وعدهــا ربهــا ونبيهــا( ،هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن
الحــق ليظهــره عــى الديــن كلــه ولــو كــره املرشكــون) [التوبــة ،]33 ،ويف الحديــث
(ليبلغــن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار ،وال يــرك اللــه بيــت مــدر وال وبــر إال
أدخلــه اللــه هــذا الديــن بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل ،عــزا ً يعــز اللــه بــه اإلســام،
وذالً يــذل اللــه بــه الكفــر).
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والحفــاظ عــى املكتســبات ال يتحقــق إال إذا تجنــب الشــباب تكــرار أخطــاء
املــايض ،والتــي عطلــت مســرة النهضــة ســنني عديــدة ،والداعــي لهــذه الرســالة
هــو تكــرار فئــات مــن الشــباب نفــس األخطــاء الســابقة التــي وقعــت يف مســرة
الدعــوة والصحــوة اإلســامية دون اعتبــار واتعــاظ ،وهــو بحــد ذاتــه مخالفــة
رشعيــة لتحذيــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم« :ال يلــدغ املؤمــن مــن جحــر
واحــد مرتــن”.
واليــوم يجــب عــى الشــباب -إضافــة لتعلــم العلــم الرشعــي الصحيــح -دراســة
تجــارب العمــل اإلســامي املاضيــة واالســتفادة مــن دروســها ،وإذا كان أعداؤنــا
يعتمــدون عــى تــراث كبــر مــن الدراســات االســترشاقية مكنتهــم مــن فهمنــا
ومعرفــة مكامــن ضعفنــا فتســللوا منهــا ،وال يزالــون يهتمــون بدراســة واقعنــا حتــى
تســتمر ســيطرتهم عــى بالدنــا ومقدراتنــا ،فــإن مــن تضييــع األمانــة والتفريــط
يف إعــداد القــوة الزهــد يف معرفــة تاريخنــا اإلصالحــي والدعــوي والســيايس
والجهــادي ،مــا يضيــف لنــا خــرات وحلــول ويكــون لنــا ملكــة اجتهاديــة ســليمة
لهــذه النــوازل.
ولعــل مــن أكــر األخطــاء الواقعــة يف البعــد عــن دراســة التجــارب الســابقة،
ســيطرة مقولــة خاطئــة عــى تفكــر كثــر مــن الشــباب وهــي «اإلخــوان الجامعــة
األم» ،مــا طمــس تجــارب أقــدم وأنضــج وأكــر ،كان األســتاذ حســن البنــا نفســه
مــن مثراتهــا ،وأي دارس للمجــات القدميــة يف مــر والشــام والعــراق والجزائــر
وغريهــا ،كالفتــح واملنــار والبصائــر واملقتبــس ،ســيجد كنــوزا مــن التنظــر الســيايس
والجهــادي والدعــوي ومئــات التجــارب الناضجــة للعمــل اإلســامي ،التــي لــو
اطلــع عليهــا الشــباب اليــوم ،لوفّــروا عــى أنفســهم وأمتهــم دمــاء وأنفســا عزيــزة
وأوقاتــا وجهــودا عظيمــة ،والختــروا املراحــل ،بــدال مــن الطريقــة الفاشــلة يف
التعلــم مــن خــال التجربــة وتعلــم الصــواب والخطــأ منهــا ،والتــي فــوق تضييعهــا
للجهــود والوقــوع يف كــوارث ،ال يســتفيد منهــا إال مــن جربهــا ،وهكــذا تبقــى
الجهــود الفاشــلة تتكــرر دون اســتفادة مــن الســابقني ،بســبب املنهــج الســقيم
يف التعلــم مــن التجربــة الذاتيــة فحســب ،وهــو عــن مــا حــذر النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم منــه «ال يلــدغ املؤمــن مــن جحــر واحــد مرتــن”.
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ومــن أمثلــة تكــرار التجارب الخاطئــة التي تلوح يف األفق:
-1االغــرار واالنخــداع بحــزب البعــث العراقــي ،حيــث أصبــح بعــض الشــباب
ميجــد رمــوز البعــث الســابقني! فربغــم تطــور البعــث العراقــي نوعــا مــا وفقدانــه
لشــخصية ديكتاتوريــة ،إال أنــه حــزب علــاين ال يهتــم لتطبيــق الرشيعــة ،والديــن
الــذي يفضلــه هــو الديــن بالصبغــة الصوفيــة.
نعــم نتحالــف ونتعــاون معــه يف إســقاط نظــام املالــي الطائفــي ،لكــن ال بــد
أن نكــون معــه رشكاء بنفــس القــدر مــن القــوة والحضــور ،وإال ســيكون مصــر
ثــورة ســنة العــراق كمصــر الثــورات ضــد املســتعمر يف القــرن املــايض ،حيــث قــام
بهــا الشــعب املســلم ،وقطــف مثرتهــا العلامنيــون ،وأبلــغ مثــال عــى ذلــك الثــورة
الجزائريــة ضــد فرنســا ،التــي قدمــت مليــون شــهيد ،ثــم حكــم االشــراكيون الذيــن
وضعــوا الشــيخ البشــر اإلبراهيمــي زعيــم جمعيــة العلــاء املســلمني يف الجزائــر
والتــي كانــت مخــزن الثــورة يف اإلقامــة الجربيــة حتــى مــات!!
 -2بقــاء بعــض الشــباب يجــرى خلــف رايــات (داعــش) يف كل بلــد ،وذلــك انبهــارا
منــه بالبطولــة والشــجاعة والتــي تتناقلهــا مقاطــع اليوتيــوب فقــط ،وال أثــر لهــا
عــى الواقــع واألرض ،وســاهم يف هــذا تأخــر كثــر مــن العلــاء والدعــاة مــن
التحذيــر مــن ضــال داعــش ،حتــى اســتفحل رشه وزاد أذاه للنــاس.
وهــذا التأخــر يف نقــد داعــش ناتــج مــن رؤيــة خاطئــة تجــاه أخطــاء وانحــراف
تنظيــم القاعــدة كأصــلٍ لداعــش بكونــه تنظيــا يجابــه أمريــكا وبعــض األنظمــة،
فليــس اآلن وقــت نقــده! حتــى زاد الغلــو يف التكفــر عندهــم والتســاهل يف قتــل
املســلمني ،فلــا وصــل التكفــر والقتــل لبعــض فصائــل الثــوار ،اســتفاق هــؤالء
العلــاء والدعــاة ،ولكــن كانــت داعــش قــد تــم اخرتاقهــا مــن قبــل مخابــرات
ســوريا وإيــران بشــكل مخيــف ،وكانــت دعايتهــا خدعــت آالف الشــباب.
وعليــه يجــب املســارعة بكشــف حقيقــة ضــال داعــش يف ســوريا والعــراق عــى
الصعيديــن الفكــري واملنهجــي ،وعــى صعيــد الواقــع الخيــاين للثورتــن الســورية
والعراقيــة.
 -3يف دول الربيــع العــريب هنــاك حالــة غريبــة مــن تكــرار تجــارب فاشــلة عــى
غــرار تحالــف اإلخــوان املســلمني مــع جــال عبــد النــارص ســنة  ،1952والتــي
قامــت عــى الرشاكــة بــن الطرفــن ،وانتهــت بــزج اإلخــوان يف الســجون ،كــا هــو
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الحــال اليــوم يف مــر!
وقــد كان باإلمــكان تجــاوز الوصــول ملرحلــة االنقــاب الكامــل واإلقصــاء ،لــو تــم
االســتفادة مــن تجربــة أربــكان – أردغــان لعــاج هــذا الواقــع االنقــاىب ،فهــل لــو
ص ّعــد أربــكان رفضــه لإلقصــاء ســنة  ،1997هــل كان ميكــن ألردغــان املشــاركة يف
االنتخابــات والفــوز فيهــا وتغيــر أحــوال البــاد؟
 -4اســتمرار رفــض بعــض الشــباب للمشــاركة السياســية ،برغــم أن تاريــخ مشــاركة
اإلســاميني والســلفيني لهــا قديــم ،فرشــيد رضــا كان يــرأس الربملــان الســوري ســنة
 ،1918ويف الســودان كان ملقربــن مــن جامعــة أنصــار الســنة املحمديــة مشــاركة يف
مجلــس الســيادة عــى الســودان ســنة  ،1965ويف عــام  1975كان الشــيخ إحســان
إلهــي ظهــر عضــوا بالربملــان الباكســتاين ممثــا لجامعــة أهــل الحديــث ،والشــيخ
عبــد الرحمــن عبــد الخالــق منــذ منتصــف الثامنينــات وهــو يؤصــل للمشــاركة
السياســية.
واليــوم تجــد مــن الشــباب مــن ال يزالــون يف املربــع األول وهــو رفــض املشــاركة،
وبعضهــم يشــارك بانتخــاب أحســن املوجــود ،وال يقــدم هــو املرشــح الجيــد،
وبعضهــم كــر الحواجــز وشــارك عــى عجلــة فوقــع يف أخطــاء وزالت.
والواجــب املشــاركة السياســية مــع التعلــم مــن تجــارب الســابقني وعــدم التعجــل
حتــى نتجنــب الزلــل باإلفــراط أو التفريــط.
 -5التغافــل عمــدا عــن تصحيــح أخطائنــا وقصورنــا ،بحجــة أننــا يف معركــة مــع
الخصــم ،والعجيــب وحتــى عندمــا ال توجــد معركــة ال يتــم ذلــك أيض ـاً!!
لألســف أن مــا يعيــق متــدد العمــل اإلســامي اليــوم يف جــزء كبــر منــه ،هــو تراكــم
املشــاكل واألخطــاء الذاتيــة يف رشايــن العمــل اإلســامي نفســه ،حتــى أصبــح حالــة
مصغــرة أحيانــا مــن حالــة الرتهــل والفشــل والفســاد التــي تعــاين منهــا األنظمــة
التــي ننتقدهــا ونعارضهــا.
ومــن ذلــك تقديــم الــوالء عــى الكفــاءة ،وعــدم تقديــم حلــول واالكتفــاء بالنقــد،
العجــز عــن إيجــاد منــوذج ملــا ندعــو إليــه.
 -6عــودة قطــاع مــن الشــباب للتعــاون  /التحالــف مــع إيــران وحــزب اللــه برغــم
جرامئهــا املتواصلــة يف ســوريا والعــراق وغريهــا ،بحجــة البحــث عــن ســند ودعــم
لقضيــة فلســطني! وقــدر رأينــا خيانتهــا لفلســطني وكل قضايــا األمــة.
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وال أدرى كيــف يرتجــى مــن هــؤالء دعــم ،وهــم يقتلــون الفلســطينيني يف العــراق
وســوريا ولبنــان ،واألخطــر مــن هــذا كيــف نطلــب عــون اللــه عــز وجــل لفلســطني
ونحــن نخــذل إخواننــا الفلســطينيني -هنــاك -والعراقيــن والســوريني واللبنانيــن !!
هــذه أخطــاء إذا تجنبهــا الشــباب ،فريتجــى أن ميــن اللــه عــز وجــل علينــا برحمتــه
ونعمتــه فــرى تقدمــا وازدهــارا ونـرا قريبــا بــإذن اللــه.
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العمل اإلســامي اليوم وفخ
مخططــات نتنياهو والتشــيع!!
مــع رحيــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن ،نجــد أن الواقــع املعــارص
للعمــل اإلســامي ميــر مبرحلــة حرجــة يف داخــل وخــارج العــامل اإلســامي ،بعــد
مســرة طويلــة للعمــل اإلســامي بــدأت مــع رمــوز بــارزة مثــل :محمــد رشــيد رضــا،
ومحــب الديــن الخطيــب ،مــرورا ً مبرحلــة تأســيس جامعــة أنصــار الســنة املحمديــة
ســنة 1926م ،عــى يــد الشــيخ حامــد الفقــي ،وجامعــة اإلخــوان املســلمني ســنة
1928م ،عــى يــد الشــيخ حســن البنــا.
ثــم كانــت املرحلــة األبــرز بعــد هزميــة حزيــران ســنة 1967م؛ حيــث ســطع فشــل
كل الدعــوات واألفــكار الشــيوعية واليســارية والقوميــة والنارصيــة والبعثيــة
والعلامنيــة ،وأصبــح التيــار اإلســامي هــو األبــرز واألظهــر ،وبقــي العمــل اإلســامي
ىف تقــدم وازدهــار ليومنــا هــذا ،وإن كان املــد اليــوم يتســم بالتديــن الشــعبي دون
ارتبــاط تنظيمــي أو فكــري محــدد بأحــد مكونــات العمــل اإلســامي.
ومــن مظاهــر ريــادة التيــار اإلســامي :أنــه هــو الفائــز األكــر يف أي انتخابــات
نزيهــة ،عــى أي مســتوى كان :طالبيــة ،نقابيــة ،بلديــة ،برملانيــة ،رئاســية (حالــة
تركيــا) ،كــا أن الكتــاب اإلســامي هــو املســيطر عــى الســوق ،واإلقبــال الكبــر
عــى املســاجد ،والعمــرة ،والحــج ،وانتشــار الحجــاب ،حتــى أصبــح هــو األصــل يف
الشــارع ،ومنافســة الرمــوز اإلســامية اإلعالميــة يف القنــوات غــر امللتزمــة ،وانتشــار
املؤسســات املرصفيــة اإلســامية.
وبالطبــع فــإن هــذا الوضــع ال يــريض أعــداء اإلســام ،وأعــداء العمــل اإلســامي،
وهــم جهــات عديــدة جــ ّدا ً ،قــد تلتقــي منطلقاتهــم ومصالحهــم وقــد تختلــف،
ولذلــك أقيمــت كثــر مــن النــدوات واملؤمتــرات لبحــث هــذه الظاهــرة ،وكيفيــة
التصــدى لهــا ومعالجتهــا ،وقــد نفــذت كثــر مــن هــذه التوصيــات عــر سياســات
محليــة وإقليميــة وعامليــة ،وعــى مســتويات متعــددة إعالميــة وثقافيــة وسياســية
واقتصاديــة وأمنيــة ،فنجــح بعضهــا ،وفشــل اآلخــر.
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وســنعرض يف هــذه املقالــة مخططــن مــا زالَ قيــد التنفيــذ اليــوم لــرب العمــل
اإلســامي يف الداخــل والخــارج ،وقــد قط َعــا شــوطاً كبــرا ً يف اإلرضار بالعمــل
اإلســامي؛ مــا يســتوجب الحــذر والتحذيــر منهــا ،ومحاولــة اســتدراك مــا فــات،
وإنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه.
املخطــط األول:
مخطــط «نتنياهــو» لــرب العمل اإلســامي يف دول الغرب:
قطــع العمــل اإلســامي شــوطاً كبــرا ً يف إنقــاذ أجيــال املســلمني هنــاك ،بعــد أن
كان الغــرب يفــرغ هــذه الطاقــات مــن محتواهــا اإلســامي ،ومــن ثــم يبتلــع هــذه
الطاقــات الشــابة ،ويعيــد تصديرهــم لنــا بحيــث يكونــون رعــاة ملصالحــه ودعــاة
ألفــكاره ،بــل وجنــودا ً لحــرب اإلســام بيننــا!
فنجــح العمــل اإلســامي يف الغــرب يف اســتنقاذ املهاجريــن وأبنائهــم أوالً ،واملبتعثــن
للدراســة هنــاك ثانيــاً ،واســتقطاب رشائــح متنوعــة مــن أبنــاء الغــرب لإلســام
ثالثــاً ،مــا أشــعل الضــوء األحمــر عنــد «نتياهــو»؛ الــذي أدرك خطــورة االلتــزام
واإلســام بــن املســلمني يف الغــرب وأبنــاء الغــرب نفســه ،وهــذا مــا ســيفقد إرسائيــل
أنصارهــا عــى املــدى البعيــد ،وهــو حــال الغــرب اليــوم حيــث أصبــح اإلســام
هــو الديــن الثــاين يف بــاد الغــرب عموم ـاً ،وهــو األول مــن ناحيــة التمســك بــه؛
ولذلــك عمــل «نتياهــو» عــى وصــم العمــل اإلســامي باإلرهــاب والتطــرف ،حتــى
يتــم منــع العمــل اإلســامي مــن الحقــوق املدنيــة املتاحــة للجميــع هنــاك؛ والتــي
تصــب يف مصلحــة العمــل اإلســامي املنضبــط ،فاإلســام مل ينتــر هنــاك بالتطــرف
واإلرهــاب ،بــل انتــر باألخــاق الراقيــة والعقيــدة الســليمة والحكمــة الســديدة.
ومــن أجــل رضب العمــل اإلســامي يف الغــرب أســس نتنياهــو معهــدا ً
مختصــاً يف
ّ
مكافحــة اإلرهــاب؛ لرتويــج نظريتــه حــول (اإلرهــاب اإلســامي الــدويل) ،وإخافــة
العــامل منــه ،وإقناعــه بشــتى الســبل إلعــان الحــرب عليــه.
وقــد نظم معهده عدة مؤمتــرات نذكر منها:
املؤمتــر األول :عقــد يف القــدس عــام  ،1979وصــدرت أبحاثــه عــام  1981يف كتــاب
بعنــوان« :اإلرهــاب الــدويل :تح ـ ٍّد واســتجابة».
املؤمتــر الثــاين :عقــد يف واشــنطن عــام  ،1984وصــدرت أبحاثــه يف كتــاب «اإلرهــاب:
كيــف ميكــن للغــرب أن ينتــر؟» عــام  ،1986وأصــدر ســنة  1993كتــاب «مــكان
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بــن األمــم :إرسائيــل والعــامل» للغايــة نفســها ،ثــم صــدر لــه ســنة  1996كتــاب مل
يلتفــت إليــه كثــر مــن الباحثــن والدراســن ،بعنــوان« :محاربــة اإلرهــاب :كيــف
تســتطيع الدميقراطيــات هزميــة اإلرهابيــن املحليــن والدوليــن» ،رأى فيــه أن
اإلرهــاب اإلســامي يهــدد العــامل اآلن ،وهــو وريــث الشــيوعية بــل أخطــر منهــا ،وأ ّن
العــداء للغــرب والواليــات املتحــدة بوجــه خــاص متأصــل يف ثقافــة املســلمني ،وأ ّن
إرسائيــل ضحيــة لإلرهــاب العــريب منــذ األربعينــات ،ومــا يفعلــه الفلســطينيون هــو
إرهــاب ال مقاومــة ،والذيــن يســاندونهم إمنــا يســاندون اإلرهــاب ،وأن الحريــات
والدميقراطيــة يف الغــرب خاصــة التــي ينعمــون بهــا هــي ســبب قوتهــم ،ولذلــك
جــاءت خطتــه ملقاومــة اإلرهــاب بتجميــد املــوارد املاليــة للحــركات اإلســامية؛
كــا حصــل مــع غالــب املنظــات اإلســامية الخرييــة والدعويــة ،ونــادى بإدخــال
تغيــرات عــى القوانــن والترشيعــات مت ّكــن الغــرب مــن مقاومــة اإلرهــاب؛ حتــى
يف الــدول الدميقراطيــة.
ومــن أبــرز أألمثلــة عــى ذلــك :قانــون األدلّــة الرسيــة؛ الــذي يعــد ســيفاً مســلطاً
عــى نشــطاء العمــل اإلســامي ،ومــن نتائــج هــذا التنظــر :موجــة الكــره لإلســام يف
الغــرب؛ مبنــع املــآذن واملســاجد والنقــاب.
وســاعد عــى ذلــك عمليــات «تنظيــم القاعــدة» التــي كانــت مكاســب مجانيــة
لفكــرة نتياهــو ،مــا يثــر الحــرة والتســاؤل بخصــوص قلــة ضحايــا اليهــود مــن كل
التفجــرات يف أمريــكا وأوروبــا!!
املخطــط الثاين:
املخطــط اإليــراين ،الخطة الخمســينية لنرش التشــيع:
وهــي الخطــة التــي أعدهــا مكتــب شــورى الثــورة الثقافيــة اإليرانيــة ،ونــرت
يف عــام 1998م ،وجــاء فيهــا بخصــوص العمــل اإلســامي :وجــوب العمــل عــى
فصــم العالقــة الجيــدة بــن العمــل اإلســامي والقيــادات السياســية للــدول الســنية،
والعمــل عــى تبديلهــا بعالقــة جيــدة للقــوى الشــيعية مــع الســلطات ،وأن الســبيل
لذلــك هــو تثويــر القــوى الســنية ضــد الســلطات ،ونســبة بعــض األعــال التخريبيــة
لهــم ،يف الوقــت الــذي عــى القــوى الشــيعية االنحيــاز للســلطات.
واملتأمــل لواقــع العمــل اإلســامي اليــوم يف الــدول اإلســامية يجــد أ ّن «تنظيــم
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القاعــدة» قــد قــام بالشــطر األكــر يف هــذا املخطــط؛ مــن خــال عملياتــه التفجرييــة
يف الــدول اإلســامية ،مــا جعــل الســلطات تقــف ضــد مجمــل العمــل اإلســامي،
ويف الوقــت نفســه قامــت بعــض القــوى الشــيعية بالتقــرب مــن الســلطات،
وأصبــح مــن الالفــت للنظــر بطــش الســلطات بأعضــاء «القاعــدة» بســبب أعاملهــم
التخريبيــة ،والتســاهل مــع أعضــاء التنظيــات الشــيعية الذيــن يقومــون بأعــال
مشــابهة ألعــال «القاعــدة»!!
توســع املســافة والهــوة بــن القــوى اإلســامية
ومــن األمثلــة الصارخــة اليــوم :ازديــاد ّ
يف الكويــت (ســلفيني -وإخــوان -ومســتقلني) وبــن الدولــة ،مــع ارتفــاع أســهم
الشــيعة لــدى الســلطات؛ برغــم التاريــخ اإلرهــايب لشــيعة الكويــت ضــد الدولــة؛
بتفجــرات منشــآت الدولــة ،ومحاولــة اغتيــال األمــر الراحــل!!
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من توصيات مؤسســة راند
يف تغريــب املجتمعات اإلســامية
هــذه مقتطفــات مركّــزة مــن رســالة الدكتــوراه املتميــزة املعنونــة بـــ «مؤسســة
البحــث والتطويــر (رانــد) وموقفهــا مــن الدعــوة اإلســامية» للدكتــور عبداللــه
املديفــر.
متهيــد :مؤسســة رانــد هــي مؤسســة أبحــاث أمريكيــة تأسســت ســنة 1945
وتتبــع للقــوات الجويــة األمريكيــة ،ثــم اســتقلت ســنة  ،1948لكــن لليــوم يحتــل
العســكريون ربــع مقاعــد مجلــس أمنائهــا! ونصــف إنتاجهــا البحثــي يقــ ّدم
لجهــات عســكرية أمريكيــة! والباقــي يقــدم للمؤسســات السياســية األمريكيــة،
ومنهــا تنزلــق للساســة يف عاملنــا العــريب واإلســامي!
وتنبــع خطــورة هــذه التوصيــات ِمــن أنهــا «تحــرص عــى تقديــم خالصــة لنتائجهــا
وتوصياتهــا للمســتهدفني ومــن وســائلها يف ذلــك( :عــروض اإلحاطــة) للمجالــس
والــوزارات وغريهــا ،وهــذه العــروض تعــد وفــق منهــج عمــي حديــث ،يهــدف إىل
الوصــول إىل أقــى درجــة مــن الكفــاءة والتأثــر واإلقنــاع ،ويعتمــد عــى أســس
مســتمدة مــن علــم النفــس املعــريف وعلــم اللغة”!!ومــن هنــا يكــون تأثــر هــذه
التوصيــات كبــرا عــى املســؤول الفــارغ مــن وجهــة نظــر ذاتيــة!
لــب طروحــات رانــد :أســاس طــرح وفكــر مؤسســة رانــد لتغريــب املجتمعــات
اإلســامية هــو دعــم وترســيخ ومتكــن نفــوذ (املســلمني املعتدلــن) بــن املســلمني.
فمــن هــو املســلم املعتــدل عنــد رانــد؟؟ هــم  3فئــات :العلامنيــون ،املســلمون
الليرباليــون (التنويريــون) ،التقليديــون املعتدلــون مثــل الصوفيــة واألحباش!وملعرفــة
املســلم املعتــدل ،هنــاك اختبــار يكشــف ذلــك عنــد مؤسســة رانــد وهــو:
أن يقبــل بالدميقراطية!
والقبــول مبصادر غري إســامية يف ترشيع القوانني!
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واحــرام حقوق املرأة وحقــوق األقليات! طبعــا باملفهوم الغريب!
نبــذ اإلرهــاب والعنــف غــر املــروع ،وطبعــا باملفهــوم الغــريب الــذي ال يشــمل
إرهــاب اليهــود ضــد الفلســطينيني!
توصيات مؤسســة راند تجاه الرشيعة اإلســامية:
لقــد ســاهمت مؤسســة رانــد يف وضــع دســتور أفغانســتان الجديــد بعــد إزاحــة
حكــم طالبــان ،وعقــدت مؤمتــرا بعنــوان «الدميقراطيــة واإلســام يف الدســتور
األفغــاين الجديــد» ،ويــرى الباحــث املديفــر أن توصيــات املؤمتــر لــن تقــف عنــد
حــدود أفغانســتان بــل ســتتمدد عــر الحــدود لبقيــة دول اإلســام مــع األيــام!
فــا مانــع مــن ذكــر اإلســام يف الدســتور لكــن بــرط أن تتســاوى فيــه مبــادئ
اإلســام ومبــادئ الدميقراطيــة والتعدديــة وااللتزامــات الدوليــة!!! وعنــد التطبيــق
ســتكون األولويــة للمبــادئ غــر اإلســامية عنــد التعــارض كــا هــو حاصــل منــذ
عقــود طويلــة يف كثــر مــن بــاد اإلســام!!
ـص عــى اإلســام يف الدســتور بالصيغــة التاليــة« :املبــادئ
ولذلــك تقــرح رانــد أن ينـ ّ
األساســية لإلســام هــي التــى تكــون مصــدر إلهــام لــكل الترشيعــات» ،وذلــك لفتــح
البــاب لــكل التفســرات والتحريفــات لإلســام بــدال مــن كون تفســر اإلســام من حق
علــاء الرشيعــة كــا أن حــق تفســر القانــون للقانونيني وليــس لألطباء واملهندســن!!
ولذلــك ترفــض توصيــات مؤمتــر رانــد الســاح للقضــاة املختصــن (خاصــة الرشعيــن)
مبهمــة مراجعــة توافــق القوانــن مــع أحــكام اإلســام طبقــا للدســتور ومرجعيــة
الرشيعــة ،بــل أن يســند ذلــك للنــواب والــوزراء غــر املختصــن واملؤهلــن!!
ِ
نصــت عــى تقليــص عــدد عضويــة القضــاة الرشعيــن يف
ومل
تكتــف بذلــك بــل ّ
الربملــان يف دول مثــل أفغانســتان حتــى ال يتمكنــوا مــن تفعيــل الرشيعــة يف
الدســتور والقانــون!!
وركــزت دراســات رانــد عــى أهميــة محــارصة مشــاركة األحــزاب اإلســامية يف
الدســتور والقانــون وذلــك تحــت عنــوان عــدم اســتغالل الديــن يف السياســة!!
هكــذا يعمــل خصــوم اإلســام عــى محــارصة الرشيعــة واإلســام يف الدســاتري
والقوانــن بالدســتور والقانــون نفســه!!
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توصيــات رانــد بخصوص حد الردة:
لحاميــة (املســلمني املعتدلــن) عنــد رانــد ،والذيــن هــم مــن محــ ّريف الديــن
واملتالعبــن بــه فــإن املؤسســة طالبــت بالنــص عــى الحريــة الدينيــة يف الدســاتري
حامي ـ ًة لهــم مــن تهمــة الــر ّدة وإخضاعهــم للمحاكمــة والعقوبــة! وهــذا يكشــف
عــن مخطــط تغيــر الديــن وأحــكام اإلســام الــذي تســعى لــه رانــد وغريهــا مــن
املؤسســات.
توصيــات رانــد بخصــوص أحكام الزواج وتوابعه يف الدســتور والقوانني:
نــص مؤمتــر الدميقراطيــة واإلســام يف الدســتور األفغــاين الجديــد عــى أن قانــون
ّ
األحــوال الشــخصية يحــدد االتجــاه الــذي يســر فيــه املجتمــع ،ومــن هنــا تنبــع
خطــورة تالعــب توصيــات رانــد ومثيالتهــا نحــو قوانــن األحــوال الشــخصية يف بــاد
اإلســام.
فبدايــ ًة يســعون لنــزع الصبغــة الرشعيــة عــن هــذه القوانــن واملحاكــم ودمجهــا
يف القضــاء املــدين الوضعــي!
ويدعــون لعــدم االقتصــار عــى مذهــب فقهــي محــدد يف قوانــن األحــوال
الشــخصية لفتــح البــاب ملصــادر مدنية/علامنيــة يف هــذه القوانــن ،والتــي تعــد
البقيــة الباقيــة مــن أحــكام الرشيعــة يف القوانــن الســائدة!!
ط ّبــق هــذا يف ماليزيــا ف ُوضعــت قيــود عــى الطــاق مــن طــرف واحــد! واســتحدث
قانــون ملكيــة (أكــر عدالــة) وهــذا يعنــي التالعــب بأحــكام املــراث كــا يطالَــب
بــه اليــوم يف املغــرب!
تــويص رانــد بــرورة اإلكثــار مــن عبــارة (وفــق الدســتور) عنــد تعديــل أحــكام
الــزواج والطــاق واإلرث ،بعــد أن تــم تقييــد الرشيعــة يف الدســتور ،لتصبــح علمنــة
هــذه القوانــن قانونيــة ودســتورية ووفــق الرشيعــة بحســبهم!
العالقــة بــن الدميقراطية والقانون والرشيعة اإلســامية:
الخالصــة لهــذه الخطــوات الدميقراطيــة والدســتورية هــي إعــادة اســتعامر بــاد
اإلســام بطريقــة قانونيــة ال عســكرية ،لتصبــح القيــم الغربيــة واالســتعامرية هــي
الحاكمــة عــى بــاد اإلســام ،وعــزل بقيــة القوانــن اإلســامية عــن دنيــا املســلمني.
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مــن هنــا نفهــم حــرص الجهــات الدوليــة عــى (تطويــر) الترشيعــات واألنظمــة
القانونيــة يف بالدنــا.
إذًا؛ التالعــب بالقوانــن ملصلحــة األعــداء هــو بوابــة الســيطرة والهيمنــة املعــارصة،
بحيــث ترشعــن كل خطــوات الســيطرة والهيمنــة بالقانــون وتجــ ّرم كل خطــوات
املقاومــة واملامنعــة والدفــاع عــن الحقــوق والخــرات!!
توصيــات رانــد بخصوص الجهاد يف ســبيل الله:
تنفــي بعــض دراســات رانــد اســتخدام القــرآن الكريــم ملفهــوم الجهــاد مبعنــى
القتــال ،وتقــره عــى معنــى ال ـراع الداخــي! وتزعــم أن تفســر الجهــاد بالقتــال
تــم الحقــا لتربيــر الفتوحــات اإلســامية!!
وطبعــا هــذا تحريــف ملعــاين القــرآن الكريــم بخصــوص الجهــاد ،وتجاهـ ٌـل لداللــة
األحاديــث النبويــة عــن الجهــاد ،واعتــاد للتفســر املاركــي املــادي يف تفســر
التاريــخ بجعــل الفتوحــات اإلســامية قــد متّــت بغــرض مــادي اقتصــادي ،وأنــه تــم
تربيرهــا دين ًيــا يف وقــت الحــق!!
تســتغل دراســات رانــد انحرافــات الغــاة وتطرفهــم للطعــن يف كل مفهــوم الجهــاد
اإلســامي بوصفــه متــردا وإرهابــا ،برغــم أن عــدد مــن قــام بعمليــات إرهابيــة
مضــادة للجهــاد وصحيــح الديــن ال يبلــغ عــدة آالف مــن بــن مليــار وســبعامئة
مليــون مســلم!!
ووقــوع انحــراف مــن الغــاة ال يبطــل جهــاد املســلمني الصحيــح دفا ًعــا عــن
أوطانهــم وخرياتهــم ضــد املحتلــن والغــزاة كــا تفعــل غالــب دراســات رانــد.
و ِمــن وســائل إبطــال الجهــاد تــويص رانــد بالعمــل عــى تشــويه صــورة الجهــاد
لفصــل الحاضنــة الشــعبية عــن التعاطــف والدعــم للمجاهديــن ،وإذا كان هــذا
يصــح بحــق الغــاة واملنحرفــن إال أن رانــد ال تفــ ّرق يف ذلــك بــن الغــاة وبــن
الجهــاد الصحيــح ،وتخطــو خطــوة إضافيــة بالتوصيــة بــرورة الرتكيــز عــى إبعــاد
طلبــة املــدارس الدينيــة عــن تعظيــم الجهــاد واملجاهديــن عمومــا وليــس الغــاة
فقــط.
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توصيــات راند بخصوص املســاجد:
تبــدي دراســات وتقاريــر رانــد قلقهــا مــن انتشــار املســاجد يف العــامل بســبب
تأثريهــا يف املســلمني ،ولذلــك تقــرح توصياتهــا مراقبــة املســاجد ،خاصــة تلــك التــي
يســيطر عليهــا شــخصيات متشــددة حتــى ال تكــون منــرا لإلرهــاب ،رغــم أن عــادة
اإلرهــاب اللجــوء للرسيــة ،أمــا املســاجد فأماكــن عامــة ال تصلــح للعمــل اإلرهــايب
الــري.
أيضــا تتعامــل رانــد مــع املســاجد عــى أنهــا منــر إعالمــي ،ال ميكــن لغــر اإلســاميني
اعتــاؤه! وكأن املنابــر اإلعالميــة التابعــة للعلامنيــن مــن الصحــف والفضائيــات
تفتــح أحضانهــا لإلســاميني؟!
مــن هنــا ترحــب رانــد بســيطرة الحكومــات عــى خطبــة الجمعــة ومحتواهــا
بحجــة محاربــة اإلرهــاب والتشــدد!
وهنــا يجــب عــى الخطبــاء ووزارات األوفــاف التعــاون م ًعــا للقيــام بحــق خطبــة
الجمعــة ال أن تصبــح منــرا للعنــف أو التهــاون أو تنفيــذ أجنــدات سياســية
للمعارضــة أو الســلطة.
وتعــرب دراســات رانــد عــن قلقهــا مــن دعــم الســعودية لبنــاء املســاجد يف العــامل
ونرشهــا للدعــوة الوهابيــة وإقبــال الشــباب عليهــا ،كــا أنهــا منزعجــة مــن اعتــاد
املســاجد يف أوروبــا لألمئــة مــن بــاد اإلســام ال مــن خــال معاهــد يف أوروبــا مــا
يعرقــل تطــور (إســام أوريب) وهــو مــا تــم اتخــاذ خطــوات إلعــداد األمئــة مــن
خــال تعاليــم ومواثيــق أوروبيــة!!
و َمــن يتابــع خطــوات بعــض الــدول العربيــة واإلســامية يشــعر أن توصيــات رانــد
قــد وصلتهــا وبــدأت يف اعتامدهــا!!
توصيــات رانــد بخصوص التعليم اإلســامي:
اهتمــت تقاريــر ودراســات رانــد باملــدارس اإلســامية بشــكل الفــت ،وقــد رصحــت
بشــكل واضــح يف دراســ ٍة عــن التعليــم اإلســامي يف باكســتان بانتفــاء أي رابــط
أو عالقــة للتعليــم اإلســامي بالتجنيــد لصالــح التشــدد ،فاملــدارس الدينيــة تعلّــم
مناهــج معلنــة ومعروفــة وليســت رسيــة أو متشــددة.
لكــن توصيــات رانــد -يف محاولــة للقضــاء عــى جهــود مقاومــة ومدافعــة الغــزو
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العســكري والفكــري لبــاد اإلســام -تدعــو للتأثــر يف التعليــم اإلســامي ،كــا يف
دراســتها عــن التعليــم اإلســامي يف مــر وغريهــا ،مــن خــال:
حــذف مفهــوم وأحــكام الجهــاد مــن مناهــج التعليــم ،وكذلــك عقيــدة الــوالء
والــراء.
الرتكيــز عــى توجيــه الجيل الجديد مــن الطلبة.
اســتكتاب العلامنيــن والحداثيــن للمناهــج التعليمية!
التوســع يف تعليــم تاريــخ مــا قبــل اإلســام ،والحضــارات القدميــة والثقافــات
املنفصلــة عــن اإلســام إلحيــاء الوثنيــات وربــط الطلبــة بهــا بــدال مــن اإلســام!
الرتكيــز عــى تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة لربــط الطلبــة مبصــادر للمعرفــة خــارج
إطــار لغتهــم وثقافتهــم ودينهــم!ويف دراســة أخــرى تقــرر أن مســتقبل (اإلســام
الســيايس) ســيتحدد يف املــدارس ،ولذلــك ســركزون عــى تغيــر املناهــج التعليميــة،
مــن خــال تقليــص الفجــوة بــن طلبــة التعليــم العلــاين وطلبــة التعليــم اإلســامي
مــن خــال التضييــق عــى التعليــم اإلســامى وتوســيع دائــرة التعليــم العلــاين.
وتعــرف دراســة (الحــرب بوســائل أخــرى) أن أمريــكا ال تســتطيع تغيــر املناهــج
الدينيــة بنفســها ،ولكــن ميكــن ذلــك مــن خــال الــركاء كاملنظــات الدوليــة،
وهــو مــا ترجــم واقعيــا يف عــدد مــن الــدول العربيــة واإلســامية بوجــود لجــان
استشــارية خارجيــة لوضــع املناهــج!!
ولذلــك تقــدم أمريــكا ِهبــات مبئــات املاليــن (لتحســن) التعليــم يف عــدد مــن
الــدول!
الخالصة:
توصيــات رانــد تقوم عــى تغيري التعليم اإلســامي والتوســع يف التعليم البديل!
تنتقــد دراســات رانــد دعــم الســعودية الســابق للمــدارس اإلســامية يف العــامل،
واال ّدعــاء أن ذلــك يســاهم يف نــر التشــدد والحــركات اإلســامية والســلفية/
الوهابيــة ،وتــويص بوقــف هــذا الدعــم.
توصيــات رانــد بخصوص القبيلة والعشــرة:
ال َحــظ باحثــو رانــد أن اإلســام عنــده القــدرة عــى تحويــل والء القبائــل إىل الــوالء
لإلســام ،وأن ذلــك يعيــق إزاحــة اإلســام عــن قيــادة املســلمني ،ويجعــل للمســلمني
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قــوة مــن ترابــط العشــائر وترابــط أبنــاء العشــرة الواحدة.ولذلــك ترصــد إحــدى
دراســات رانــد لخطــة اليهــود بدايــة احتاللهــم لفلســطني لبــثّ الخالفــات بــن
عشــائر فلســطني مــا س ـ ّهل لهــم الســيطرة عــى بقيــة فلســطني الحقــا ســنة .67
كــا رصــدت دراســات رانــد مركزيــة دور العشــرة والقبيلــة يف اســتقرار دول الخليــج
واألردن ،لكنهــم أيضــا يزعمــون أن ذلــك يخلخــل بنــاء الدولــة الحديثــة وتكــ ّون
املجتمــع املــدين= العلامين!وتــرى رانــد يف القبليــة حاجــزا مينــع الدميقراطيــة مــن
إيصــال نخبــة حداثيــة للربملــان ألن العشــائرية متيــل للمحافظــة واإلســامية.
وبذلــك فــإن أي عامــل اســتقرار وقــوة لبالدنــا كالقبليــة الرشــيدة فــإن رانــد تــويص
بإضعافهــا واســتبدالها!
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مراكــز األبحاث األمريكية والســنة النبوية:
مؤسســة راند منوذجا
متهيــد مرحلــة ما قبل مراكز الدراســات:
كان االســترشاق -وهــو طلــب علــوم أهــل الــرق ولغاتهــم -منهجــا راســخا يف
أوروبــا مــن قــرون عديــدة ،وكان يعتمــد عــى جهــود فرديــة غالبــا ،وبعــد الحــرب
خــف اهتــام أوروبــا باالســترشاق ،ويف
العامليــة الثانيــة وانحســار االســتعامر ّ
مؤمتــر للمســترشقني بباريــس يف ســنة  ١٩٧٣تــم التوافــق عــى إنهــاء اســتخدام
اســم «مســترشق”.
ولكــن أمريــكا ،بوصفهــا القــوة الصاعــدة ،اهتمــت بــه ،فأصــدرت الحكومــة
األمريكيــة مرســوما يشــجع ويدعــم الجامعــات عــى فتــح أقســام خاصــة لالســترشاق،
واســتقدمت أمريــكا خــراء مــن أوروبــا ،غالبهــم يهــود ،وعــى رأســهم برنــارد
لويــس ،وكانــت الجامعــات األمريكيــة قــد افتتحــت أقســاما لِلّغــات الرشقيــة منــذ
عــام .١٨٣١
بقــي دور هــذه األقســام هامشــياً يف السياســة األمريكيــة تجــاه الــرق األوســط،
حتــى جــاءت أحــداث ،٩/١١والتــي صدمــت األمريكيــن والعــامل ،واســتغلتها مراكــز
الدراســات واألبحــاث التــي مل تكــن تكــرث كثــرا لشــؤون الــرق األوســط واإلســام
لتتصــدر املوقــف يف تحليــل وتفســر مــا حــدث وتقديــم الــرأي واملشــورة للساســة
واإلعــام واملجتمــع ،وهاجــم املســترشقون الجــدد يف مراكــز الدراســات املســترشقني
التقليديــن يف مراكــز الجامعــات بعــد أحــداث  ٩/١١بحجــة عــدم تنبؤهــم بالخطــر
القــادم!
ويبــدو أن املســترشقني الجــدد اســتغلوا الفرصــة للصعــود عــى أكتــاف املســترشقني
التقليديــن ،وتــويل مهمــة القيــادة بأنفســهم يف التعاطــي مــع الــرق األوســط.
نشــأة مراكز الدراسات:
يع ـ ّرف هاشــم صالــح مراكــز الدراســات بأنهــا :أي منظمــة تقــوم بأنشــطة بحثيــة
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سياســية تحــت مظلــة تثقيــف وتنويــر املجتمــع املــدين بشــكل عــام ،وتقديــم
النصيحــة لص ّنــاع القــرار بشــكل خــاص.
كانــت بدايــة هــذه املراكــز اعــراض بعــض النخبــة الفكريــة عــى عــدم األخــذ
بنصائحهــم مــن ِقبــل الرئيــس ويلســون يف اتفاقيــة فرســاي  ١٩١٩فقــرروا تأســيس
معهــد لتقديــم أفكارهــم للنخبــة والجمهــور باعتبــاره معهــدا غــر ربحــي وغــر
حــزيب ،لكنــه مل يســتمر طويــا.
وتنقســم املراكــز إىل مراكــز ذات متويــل حكومــي (جامعــات بــدون تالميــذ)،
ومراكــز ترويجيــة دعائيــة ،ومراكــز فخــر وغــرور.
فظهــرت مراكــز الدراســات واألبحــاث املســتقلة عــن الجامعــات ،حيــث يُعتقــد أن
أول مركــز ظهــر يف ســنة  ١٠١٩عــر أربعــة اجيــال مــن االهتــام واألســلوب:
 -١مؤسســة كارنيغــي للســام  ،١٩١٠مؤسســة هوفــر الخاصــة بالحــرب والثــورة
والســام  ،١٩١٩ومجلــس العالقــات الخارجيــة  ،١٩٢١حيــث اعتنــت بالقضايــا
االجتامعيــة واإلصالحيــة ألمريــكا عقــب الحــرب األهليــة ،وكانــت الغايــة إعــام
صنــاع القــرار والجمهــور بالعواقــب املحتملــة لخيــارات السياســة الخارجيــة.
-٢مؤسســة رانــد  ،1948حيــث أضافــت البعــد االقتصــادي والســيايس بعــد
الحــرب العامليــة األوىل والقضايــا االســراتيجية والعســكرية التــي تهــم صنــاع
القــرار بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة.
-٣مركــز الدراســات االســراتيجية والدوليــة  ،1962حيــث جمــع بــن دراســات
السياســات وتســويقها إعالميــا ،وتعــاون بقــوة مــع اللوبيــات وجامعــات املصالــح،
ثــم تضخمــت أعــداد املراكــز مــن  25إىل مئــات املراكــز نتيجــة تنافــس التيــارات
املحافظــة والليرباليــة واليســارية ،والــذي ســ ّمي حــرب األفــكار.
- ٤مركــز كارتــر ومركــز نيكســون وأمثالهــا ،والقامئــة عــى تــراث شــخصية
معينــة.
اليــوم تزايــدت أعــداد املراكــز وتضخــم نفوذهــا ودورهــا وتجــاوز الــدور اإلعالمــي
واإلرشــادي لــدور املشــاركة يف صنــع القــرار والسياســة .حيــث بلــغ عددهــا يف
أمريــكا  1776مركــزا ،حيــث ســاهمت طبيعــة النظــام األمريــي السياســية الحزبيــة
واالنتخابيــة ،والتــى تحتــاج إىل صناعــة أفــكار لتشــكيل رأي عــام يتيــح لــه الفــوز
باالنتخابــات! كــا أن الدســتور األمريــي كفــل حــق جامعــات الضغــط واملصالــح
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(اللوبيــات) ومنهــا مراكــز الدراســات والفكــر بالتأثــر يف السياســات عــر التأثــر
عــى النــواب ،لذلــك ال تقــارن مراكــز أوروبــا بأمريــكا ،ال مــن حيــث العــدد وال
اإلمكانــات وال الــدور.
فعــر قــرن ونصــف ( )٢٠١١- ١٨٦٥تقريبــا تحولــت هــذه املراكــز مــن اتحــادات
ولجــان تقــدم النصيحــة واملشــورة إىل منظومــات فكريــة تنفيذيــة تصنــع األفــكار
ول الزمــن
وتســعى لتطبيقهــا عــى أرض الواقــع .يقــول جيمــس ماكقــان :لقــد ّ
الــذي كان فيــه شــعار مراكــز الفكــر :لنبحــث ،لنكتــب ،وســيجدون مــا نقــوم بــه.
وأصبحــت املراكــز تنافــس اللوبيــات عــى التأثــر يف السياســة األمريكيــة ،وأصبحــت
أيضــا محــط أنظــار الساســة بعــد انتهــاء خدمتهــم الحكوميــة ،كــا أن رمــوز هــذه
املراكــز أصبحــوا مرشــحني للمناصــب الحساســة مــا يديــم تأثريهــا.
تؤثــر مراكــز الفكــر عــى الساســة مــن خــال :توليــد أفــكار وخيــارات مبتكــرة،
تأمــن اختصاصيــن للعمــل يف الحكومــة ،توفــر مــكان للنقــاش عــى مســتوى عــا ٍل،
تثقيــف مواطنــي أمريــكا ،إضافــة لجهــود الحكومــة يف التوســط وحــل النزاعــات،
ولذلــك يســميها البعــض مدافــع التفكــر وليــس مراكــز التفكــر!
وهنــاك شــكوك يف أن البعــض أو الكثــر مــن دراســات مراكــز الفكــر هــذه هــي
لغايــة الرتويــج والفــرض لــرؤى معينــة تحــت اســم دراســة علميــة!
هــذه املؤسســات تتبايــن يف توجهاتهــا الفكريــة (محافظــة ،ليرباليــة ،ميينيــة،
وســطية ،يســارية) وتتبايــن يف مصــادر التمويــل بــن حكوميــة أو أهليــة ،وتتبايــن
هــل هــي مقتــرة عــى شــؤون الــرق األوســط أو هــو أحــد اهتامماتهــا.
وهــذه املراكــز والباحثــون فيهــا كحــال املســترشقني مــن قبــل ،فيهــم َمــن يجاهــر
بخدمتــه للسياســات الرســمية االســتعامرية للســلطة ،وفيهــم َمــن يتحــرج مــن
ذلــك وي ّدعــي الحيــاد إن كان ال ميانــع مــن اســتفادة الســلطة منهــا بشــكل غــر
رصيــح.
مل تكــن هــذه املراكــز تهتــم كثــرا ً بالشــؤون اإلســامية ،وقــد شــكّل نجــاح ثــورة
إيــران بقيــادة الخمينــي ضــد الشــاه يف  1979موجــة عابــرة مــن االهتــام أعقبتهــا
مرحلــة الجهــاد األفغــاين ،والتــي تقاطعــت معهــا السياســة األمريكيــة ضــد التمــدد
الســوفييتي ،لكــن أحــداث  9/11شــكلت املنعطــف األكــر لتــويل العديــد مــن
املراكــز األمريكيــة الشــؤون اإلســامية اهتاممــا بالغــاً ،وأصبحــت تنافــس مراكــز
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االســترشاق التقليديــة يف الجامعــات األمريكيــة.
ويعــ ّرف الباحــث د .عبــد اللــه بــن محمــد املديفــر موجــة االســترشاق الجديــدة
مبــا يــي :جهــود فكريــة منظمــة يقــوم بهــا غربيــون بــدأت بعــد الحــرب العامليــة
الثانيــة تســتخدم العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية الحديثــة ،وتجعلهــا وســيلة
لدراســة العــامل الرشقــي أو تحقيــق تغريبــه وفــرض الهيمنــة عليــه ،أو هــا م ًعــا،
وذلــك مــن خــال مؤسســات ووســائل وأســاليب جديــدة.
ورغــم اتحــاد الغايــة بــن هــذه املراكــز التقليديــة والجديــدة ،وهــي مواصلــة
الـراع الفكــري مــع اإلســام بصــور متعــددة ،إال أنــه أصبــح هنــاك تنافــس وتبايــن
بــن هاتــن املجموعتــن مــن املراكــز االســترشاقية التقليديــة بالجامعــات واملراكــز
السياســية املســتقلة ،مــن مظاهــره:
أن املســترشقني التقليديــن كانــوا علــاء بارعــن ومتخصصــن يف اللغــة العربيــة
وبعــض العلــوم الرشعيــة أمــا الجــدد فهــم جهــاء بــكل ذلــك ،وال يهتمــون بهــذه
الجوانــب ،ولذلــك تجدهــم مــن خلفيــات متعــددة إعالميــة أو سياســية أو أمنيــة،
واســتبدلوا لقــب املســترشق بالخبــر واملختــص والباحــث.
واختفــت الدراســات االســترشاقية التقليديــة التــي تركــز عــى قضايــا جزئيــة
كتحقيــق مخطــوط أو قضيــة فرعيــة لصالــح الدراســات االجتامعيــة والسياســية
التــي متــس مجتمعــا أو دولــة أو إقليــا.
ومل يعــد هنــاك دور للمســترشق التقليــدي الفــردي لصالــح االســترشاق الجامعــي/
الفريــق.
وغابــت الدراســات االســترشاقية الســافرة يف هجومهــا عــى اإلســام لصالــح
الدراســات التــي تراعــي عــدم إثــارة جمهــور املســلمني.
وانتهــت مرحلــة الدراســات والتقاريــر الرسيــة لصالــح األبحــاث املنشــورة ،أمــا
الرسيــة فــا تتجــاوز الـــ .%5
كــا أن غالــب املســترشقني الجــدد لــه رأي مســبق معــا ٍد لإلســام واملســلمني،
ويوظــف دراســاته لتطويــع اإلســام ملصالــح أمريــكا ،لذلــك هنــاك فــارق يف درجــة
العــداء لإلســام بــن خــراء مراكــز التفكــر فاملســترشقون الجــدد أشــد غلــوا مقارنــة
مبراكــز املســترشقني التقليديــن يف الجامعــات األمريكيــة التــي أسســها املســترشق
اليهــودي برنــارد لويــس .ومنــذ ســنة  ،٢٠٠٣تــم فتــح عــدة فــروع لهــذه املراكــز يف
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البــاد العربيــة وإصــدار دراســات وتقاريــر ومجــات باللغــة العربيــة.
مؤسســة راند:
االســم هــو اختصــار للبحــث والتطويــر ،تأسســت ســنة  1945برشاكــة بــن ســاح
الجــو بالجيــش األمريــي ورشكــة دوجــاس للطــران ،وبهــذا يتضــح األصــل العســكري
لرانــد ،وكانــت يف بــادئ األمــر تركــز عــى األبحــاث التقنيــة العســكرية بهــدف
إدامــة البحــث والتطويــر يف القطــاع العســكري بعــد انتهــاء الحــرب العامليــة
الثانيــة ورضب اليابــان بالســاح النــووي.
ويف  ١٩٤٨تــم إنهــاء الرشاكــة وتحويلهــا اىل مؤسســة مســتقلة غــر ربحيــة ،وذلــك
بســبب تحســس بعــض العلــاء والباحثــن مــن املواقــف العســكرية للجيــش،
وحصلــت عــى تــرع مــن رشكــة فــورد ،واســتلمت عقــد تطويــر ســاح الجــو ،ولكــن
رغــم اســتقاللية مؤسســة رانــد وســواها مــن املراكــز األمريكيــة فــا يعنــي هــذا
موضوعيتهــا التامــة فيــا تقدمــه مــن دراســات ،خاصــة عــن اإلســام واملســلمني ،بــل
الخلــل فيهــا هــو األصــل ،رغــم أن كثــرا مــن أبحاثهــا يتعلــق بالجانــب العســكري.
غــرت وجــه العــامل عــر
وملؤسســة رانــد دور كبــر يف الدراســات التقنيــة التــي ّ
أكــر مــن  60ســنة ،فهــي مؤسســة شــبكة اإلنرتنــت ومبتكــرة الربيــد اإللكــروين
ومخرتعــة منهــج نظــم تحليــل النظــم ونظريــات اتخــاذ القــرار يف حالــة عــدم
اليقــن.
ويف الســتينيات مــن القــرن املــايض اهتمــت بالبعــد االجتامعــي والســيايس واألمــن
الداخــي ،وعقــب أحــداث  9/11اهتمــت بالعــامل اإلســامي.
يعمــل يف «رانــد»  1600موظــف مــن  45بلــدا ،مــا يكســبها خــرة واســعة بالــدول
واملجتمعــات ومكوناتهــا .وتبلــغ ميزانيتهــا  100مليــون دوالر ،وهــي أكــر ميزانيــة
ملركــز دراســات .أمــا إيراداتهــا يف  2007ف ُقـ ّدرت بـــ  223مليــون دوالر مــن التربعــات
والعقــود وعوائــد املطبوعــات.
اشــتهرت املؤسســة بحصــول  31مــن أعضائهــا عــى جوائــز نوبــل ،وصنفــت يف
املركــز الثامــن بــن أفضــل  ١٥٠مركــزا يف العــامل يف  .٢٠١٣وتصــدر «رانــد» ســنويا
 1000موضــوع ،وال تكتفــي بإصــدار البحــوث ،بــل تعمــل لهــا ملخصــا للنخبــة
املشــغولة ،وتصــاغ عــى أســس مــن علــم النفــس املعــريف وعلــم اللغــة ملزيــد مــن
التأثــر واإلقنــاع ،وتحــرص عــى وصولهــا لهــا.
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واليــوم هــي أشــبه مبنظومــة متكاملــة لديهــا كليــة دراســات عليــا متنــح الدكتــوراه
يف التحليــل الســيايس وعــدة معاهــد وفــروع خــارج أمريــكا ،وكان لهــا دور كبــر
يف الحــرب البــاردة ضــد روســيا ،ولــذاك ســاها الــروس أكادمييــة الدمــار واملــوت.
موقف مؤسســة راند من الســنة النبوية:
ملحاولــة معالجــة جــذور اإلرهــاب يف العــامل اإلســامي والبحــث لهــا عــن حلــول
ضمــن ســياق مــا بعــد أحــداث  ١١/٩قامــت معظــم مراكــز الدراســات األمريكيــة
بدراســة الحــركات اإلســامية ودورهــا الســيايس ،إال أن مؤسســة رانــد خالفــت ذلــك،
وركــزت عــى دراســة اإلســام نفســه وكيفيــة تطويعــه وتعديلــه وتبديلــه ليتوافــق
مــع القيــم الدميقراطيــة الليرباليــة واالســراتيجية الالزمــة لتنفيــذ هــذا التطويــع
والتبديــل لإلســام ،ولكــن عــى عــادة املســترشقني الجــدد فــإن هــذه الدراســات
يقدمهــا غــر مختصــن بشــؤون اإلســام ،وهاجســهم التوظيــف الســيايس لإلســام
للمصلحــة األمريكيــة ،وأبــرز منوذجــن لذلــك تقريــر «إســام حضــاري مــدين»
أو االســم اآلخــر لــه «اإلســام الدميقراطــي املــدين» حيــث طرحــت لــه ترجمتــان
بالعربيــة ،وتقريــر «بنــاء شــبكات االعتــدال اإلســامي”.
تتنــوع طبيعــة دراســات مراكــز األبحــاث بــن كونهــا دراســة للفهــم أو التفســر
للوقائــع أو للتأثــر والتغيــر كــا هــو حــال هــذه الدراســة «اإلســام الدميقراطــي»
حيــث تــرح معــدة التقريــر أن تحقيــق الحاجــة والهــدف قــد تصــل لتغيــر
الديــن أو إعــادة بنائــه!
صــدر تقريــر اإلســام الدميقراطــي ســنة  ،2003والغايــة منــه اإلجابــة عــن ســؤال:
كيــف نتخلــص مــن اإلرهــاب اإلســامي املو ّجــه ضــد أمريــكا والعــامل الغــريب؟
ورغــم جســامة املهمــة املتوخــاة مــن التقريــر إال مــن تصــدت لإلجابــة باحثــة
غــر متخصصــة بالرشيعــة ،وليســت ذات اطــاع عليهــا ،بــل هــي ممثلــة ســابقة
ومتخصصــة بالشــأن النســوي! وهــي اليهوديــة النمســاوية األصــل شــريل بينــارد،
وزوجــة زملــاي خليــل زاد الســفري األمريــي الســابق يف أفغانســتان ،وتعــد مــن
أســوأ باحثــي رانــد حياديــة تجــاه اإلســام وأخبثهــم يف وضــع الخطــط للتغيــر يف
العــامل اإلســامي.
واعتمــدت بينــارد عــى مراجــع ومصــادر غــر أصليــة إســاميًا ،وغالبهــا كتابــات
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منحرفــة إســاميا مــا يــؤرش لكــون التقريــر موجــه منــذ البدايــة لغايــة تغيــر
الديــن وتطويعــه لألجنــدة األمريكيــة ،ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن تــأيت اإلجابــة
بتبديــل وتطويــر اإلســام ليتوافــق مــع القيــم الدميقراطيــة والغربيــة رشيطــة عــدم
إثــارة املســلمني مــا يعمــق مشــكلة العنــف ضــد أمريــكا!
وهــذا يكشــف عــن غيــاب املوضوعيــة واملهنيــة يف التقريــر واتصافــه بالتهــور
والتطــرف عــر اقتحــام باحثــة غــر موضوعيــة وغــر كفــؤة أصــا ملهمــة مســتحيلة،
وهــي تبديــل اإلســام ،وهــي القضيــة التــي أحجــم عنهــا كبــار املســترشقني
التقليديــن املتخصصــن!
ســنقف مــع التقريــر يف محوريــن هــا رؤيتــه للســنة النبويــة ،وكيــف ســيعمل
عــى تحقيــق رؤيتــه يف واقــع املســلمني؟
رؤيــة التقرير للســنة النبوية:
ليــس للتقريــر موقــف جديــد مــن الســنة الســنوية بنــاء عــى اجتهــاد مــن الباحثــة،
بــل هــو تكــرار للمواقــف الســلبية القدميــة للمســترشقني ،ومــا اجرتتــه مواقــف
املعارصيــن مــن العلامنيــن اليســاريني والعرصانيــن العــرب واملســلمني.
يتبنــى التقريــر موقفــا ســلبيا مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ،لكنــه يؤكــد
عــى رضورة تج ّنــب الطعــن والنقــد للقــرآن الكريــم حاليــا حتــى ال يثــر املســلمني
ضــد أمريــكا ،والرتكيــز عــى التعامــل مــع الحديــث والســنة وتوظيفهــا لصالــح
القيــم الغربيــة وتبديــل اإلســام.
ومــع ذلــك يســعى التقريــر لتوظيــف الســنة للطعــن بالقــرآن الكريــم ،حيــث
يزعــم أن عــدم تطبيــق النبــي لبعــض املبــاح أو املكــروه يطعــن بصحــة بعـ ِ
ـض مــا
جــاء بالقــران كعــدم رضب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لزوجاتــه! وتناقَــض
التقريــر مــع نفســه عندمــا جعــل فعــل النبــي للتعــدد يف الزوجــات دليــا عــى
خطــأ التعــدد الــوارد يف القــرآن بدعــوى أنــه فعلــه لغايــات سياســية مصلحيــة!
مــا يؤكــد الغايــة ،وهــي تحريــف الديــن.
التقريــر نفــى صفــة النبــوة والرســالة لصالــح صفــة امل ُصلــح عــى النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم حتــى تربــط توجيهاتــه بعــره ووقتــه ،وهــي جــزء مــن إميانــه
بتاريخانيــة اإلســام والقــرآن والســنة.
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واعــرض التقريــر عــى الجانــب الترشيعــي للســنة ،ونفــى قــدرة الســنة عــى
اتخــاذ موقــف صــارم أو قــرار (ترشيــع).
ويف تعريفــه للحديــث شــكك يف اعتــاد املنهــج العلمــي للتعامــل مــع الســنة ،كــا
أن التقريــر يؤصــل لفكــرة توظيــف الســنة للدفــاع عــن ِقيَــم املدنيــة والدميقراطيــة
وليــس اإلســام والتوحيــد ،اتــكا ًء عــى قيــام اتجاهــات ســابقة بوضــع الحديــث
ملصالــح سياســية! ولذلــك جــاء ملحــق التقريــر بعنــوان (الحــروب بــن أحاديــث
الســنة النبويــة) ،وا ّدعــى التقريــر أن مصداقيــة الحديــث تعتمــد عــى انتشــاره
وشــعبيته وليــس عــى موثوقيتــه العلميــة ،وهكــذا أصبحــت الســنة النبويــة ثقافــة
شــعبية ،ال وحيــا ربانيــا ،وكل هــذا تكــرار ملزاعــم املســترشقني الســابقة.
شــكك التقريــر بالبخــاري اعتــادا عــى موقــع للقرآنيــن ،والشــبهة التــى طرحهــا
التقريــر ســنة  2003أصبحــت متداولــة اليــوم عــر وســائل التواصــل االجتامعــي،
واعتــر الحديــثَ أداة مشــكوكا فيهــا وذات عيــوب.
ويريــد التقريــر أن ميــرر قيــم العلامنيــة مــن خــال الحديــث والســنة بغــض
النظــر عــن صحــة الحديــث مــن عدمــه ،وبغــض النظــر عــن مســلك أهــل العلــم
يف االســتدالل املتمثــل بعلــم أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة باالعتــاد عــى أي
روايــة توافقــه ظاهريــة ســواء صحــت أم ال ،أو دلــت عــى مــا يريــد أم ال ،وهــذه
االنتقائيــة تــدل عــى أن الهــوى هــو مرجعيتهــم وليــس مــا يتوافــق مــع مصــادر
اإلســام مــن القــرآن والســنة وغريهــا.
ـص عــى أن توظيــف الســنة لتمريــر العلامنيــة ورضب الفتــاوى
ولكــن التقريــر ينـ ّ
املضــادة لهــا يكــون بشــكل ثانــوي وتكتيــي حتــى ال يرســخ رشعيــة الســنة.
ولنجــاح هــذا التوظيــف يلــزم رضب مكانــة العلــاء وكــر احتكارهــم لــرح
الســنة وفتــح املجــال للجميــع!
ويدعــو التقريــر لوضــع قامئــة بأحاديــث مضــادة ملــا يطرحــه العلــاء لتكــون يف
متنــاول أنصــار الدميقراطيــة! واالســتفادة مــن جهــود حركــة الفقــه االنتقــايئ التــى
مزجــت بــن التأويــل الرشعــي والقانــون املــدين ،والتــي متــت يف عــدة أماكــن.
وأصلــت
الخالصــة :شــككت بينــارد بالســنة واستشــهدت بانتقائيــة منهــاّ ،
لتوظيفهــا لنــر الدميقراطيــة وقيمهــا ،واإلضافــة التــي قدمهــا التقريــر عــى طعــن
املســترشقني الســابقني بالســنة هــي محاولــة تطويــع اإلســام وتطويــره بالشــكل
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املناســب للغــرب عــن طريــق التالعــب بالســنة ووضــع سياســات وخطــوات عمليــة
لتنفيــذ ذلــك عــر الترشيعــات والقوانــن واملؤسســات الرســمية وجعلهــا أداة ضمــن
اســراتيجية الواليــات املتحــدة.
ما هي االســراتيجية املقرتحة لتحقيق رؤية التقرير تجاه الســنة يف واقع املســلمني؟

تبـ ّـن معنــا أن غايــة التقريــر هــي صنــع إســام يتــواءم مــع مصلحــة الغــرب مــن
خــال فهــم اإلشــكاليات يف بُنيتــه نفســه ثــم تعديلهــا! ألن التقريــر ينطلــق مــن
مس ـلّمة مغلوطــة ،وهــي مســؤولية الديــن عــن اإلرهــاب ،فعــزل الديــن يــؤدي إىل
زوال اإلرهــاب.
ولكــن حتــى ال يُحــدث ذلــك أثــرا جانبيــا بزيــادة العــداء ألمريــكا واملزيــد مــن
التطــرف يلــزم القيــام بذلــك مــن داخــل الصــف اإلســامي! وهــذا يتطلــب فحــص
قامئــة الفاعلــن يف العــامل اإلســامي واختيــار الرشيــك املناســب منهــم ،ومــن ثــم
دعمــه وفســح املجــال أمامــه وإقصــاء املخالفــن مــن طريقــه لتتــم العمليــة بنجــاح.
ويقســم التقريــر الفاعلــن يف العــامل اإلســامي إىل أربــع فئــات فكريــة هــي:
العلامنيــون ،األصوليــون ،التقليديــون ،الحداثيــون ،ووجــد أن دعــم تيــار الحداثيــن،
بتمويلهــم وفتــح املنابــر لهــم ورعايــة مشــاريعهم ،هــو الخيــار األفضــل والــذي
ســيحقق رؤيــة رانــد بتوظيــف الســنة النبويــة لتطويــع اإلســام وتطويــره ليوافــق
القيــم الدميقراطيــة والليرباليــة.
فمــن هــم هؤالء الحداثيــون املعتدلون الذين يرشــحهم التقرير
لهــذه املهمة؟
يكفــي يك نفهــم مقــدار التحيــز وانعــدام الحياديــة يف هــذه التقاريــر واملعايــر التــي
تحكــم مســاره أن نلتفــت إىل تعريــف املعتــدل عنــد مؤسســة رانــد ،ففــي تقريــر
بنــاء شــبكات االعتــدال يقولــون إن« :املســلمني املعتدلــن هــم الذيــن يؤمنــون
باألبعــاد األساســية للثقافــة الدميقراطيــة ،وتشــمل دعــم املامرســة الدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان املعــرف بهــا دوليـاً (مبــا يف ذلــك املســاواة بــن الجنســن وحريــة
العبــادة) واحــرام التنــوع ،وقبــول املصــادر غــر الطائفيــة للترشيــع ورفــض
اإلرهــاب أو أي شــكل غــر مــروع للعنــف”.
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وأورد تقريــر اإلســام الدميقراطــي خمســة منــاذج للحداثيــن املقرتحــن للدعــم،
وتبنــى مواقفهــم تجــاه الســنة النبويــة وهــم :محمــد شــحرور ،فتــح اللــه كولــن،
خالــد أبــو الفضــل ،رشيــف مارديــن ،بســام الطيبــي ،وهــي خلطــة غريبــة ال
يجمعهــا ســوى انحــراف كل األســاء فيهــا عــن جــادة الصــواب ،وتناغمهــم مــع
القيــم املاديــة الغربيــة ،وخطــورة هــؤالء تكمــن يف أنهــم يتســرون خلــف شــعار
خدمــة الديــن ال عدائــه!
أمــا تقريــر «بنــاء شــبكات االعتــدال» الــذي شــاركت فيــه شــريل بينــارد مــع
آخريــن فهــو تكملــة لبنــاء اســراتيجية دعــم رشكاء نافعــن للمصالــح األمريكيــة
خاصــة ،والغــرب عامــة ،وأضــاف هــذا التقريــر يف فصــل الحداثيــن أســاء فاقعــة
مثــل :نــوال الســعداوي وســعد الديــن إبراهيــم وعبــد املجيــد الــريف ،و ِمــن
األســاء يف قامئــة التقليديــن املعتدلــن يُطــرح اســم جامعــة األحبــاش.
وغالــب هــؤالء الحداثيــن لهــم موقــف ســلبي مــن الســنة النبويــة ف ِمنهــم مــن
ال يؤمــن مبرجعيتهــا ومرجعيــة الرشيعــة اإلســامية كلهــا أصــا ،ومنهــم مــن يــر ّد
الســنة كليـاً كالقرآنيــن الذيــن استشــهد بهــم التقريــر أو يقبــل األحاديــث املتواتــرة
فقــط ،أو مــا يوافــق القــرآن ،وميكــن أن يــؤول مــا يريــده أيضــاً ،وهــم يؤمنــون
بتاريخانيــة اإلســام والقــرآن والســنة.
ولــو أخذنــا محمــد شــحرور كنمــوذج لفهــم رؤيتــه للســنة النبويــة ســنجده
يع ّرفهــا مبــا يــي« :هــي منهــج يف تطبيــق أحــكام أم الكتــاب بســهولة ويُــر دون
الخــروج عــن حــدود اللــه يف أمــور الحــدود أو وضــع حــدود عرفيــة مرحليــة يف
بقيــة األمــور ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار عــامل الحقيقــة (الزمــان واملــكان والــروط
املوضوعيــة) التــي تطبــق فيهــا هــذه األحــكام»!! ويكفــي معرفــة هــذا التعريــف
لــرى النتائــج الكارثيــة التــي ســتنتج عنــه إذا تــوىل تطويــر اإلســام.
ولــو تتبعنــا دور ســعد الديــن إبراهيــم يف الطعــن بالســنة النبويــة ســنجده ينظــم
نــدوة بعنــوان «اإلســام واإلصــاح» يف القاهــرة يف أكتوبــر 2004م بالتعــاون مــع
مركــز دراســات الــرق األوســط التابــع ملعهــد بروكنجــز األمريــي ومركــز دراســات
اإلســام والدميقراطيــة ومنــر الحــوار اإلســامي بلنــدن شــارك فيهــا عــرون
شــخصا ،مــن أبرزهــم محمــد شــحرور ،الــذي قــدم التوصيــة األبــرز باالقتصــار عــى
املرجعيــة القرآنيــة ونبــذ الســنة النبويــة!
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فهــذه حقيقــة موقــف الحداثيــن مــن الســنة النبويــة ،والذيــن ســتوكل لهــم مهمــة
تطويــر /تطويــع اإلســام للدميقراطيــة.
لكــن التقريــر يــدرك أن الحداثيــن يعانــون مــن نخبويــة وقلــة يف املــوارد وعــدم
شــعبوية مــا يجعــل تأثريهــم ودورهــم هامشــيا ،ولتجــاوز ذلــك يقــرح السياســات
والخطــوات التاليــة:
 خلخلــة الوظائــف واألدوار بــن الفاعلــن يف الحقــل الدينــي الــذي يســيطر عليــهالتقليديــون واألصوليــون ،وتبديــل أمنــاط العالقــات الســائدة بــن هــذه االتجاهــات
ـب يف صالــح الحداثيــن ،وبذلــك يتــم إضعــاف األصوليــن.
لتصـ ّ
 دعــم الحداثيــن مقابــل التقليديني مع دعم العلامنيني بشــكل فردي. رضب التقليديــن باألصوليــن ،وميكــن االســتفادة التكتيكيــة مــن األصوليــناملعتدلــن لــرب األصوليــة املتطرفــة.
 دعــم التقليديــن فيــا يتوافــق مــع الرؤيــة الغربيــة ،وميكــن جعلهــم يف الواجهــةوالطليعــة لتمريــر املــروع.
 العلامنيــون -برغــم تقاطعهــم مــع الغــرب يف القيــم -إال أن املاركســيني منهــميعادوننــا سياســيا فيلــزم عــدم تقويتهــم جامعيــاً ،بــل التعامــل الفــردي معهــم.
 يتمثــل دعــم الحداثيــن بنــر أعاملهــم ودمــج آرائهــم يف مناهــج التعليــم وفتــحمنابــر اإلعــام لهــم وزيــادة وجــود الحداثيــن يف املؤسســات الدينيــة التقليديــة.
مــن خــال هــذا التعريــف لالعتــدال وللحداثيــن املنــاط بهــم تطويــر وتطويــع
اإلســام تتكشــف الحقيقــة واضحــة لــكل ذي عينــن ،فهــؤالء الحداثيــون أصحــاب
مشــاريع هدامــة يف الغالــب ومعاديــة لإلســام والقــرآن الكريــم والســنة النبويــة،
وهــي مشــاريع قدميــة وليســت حديثــة ،وهــي ســابقة عــى اهتــام مؤسســة رانــد،
وبعــض هــذه املشــاريع ينطلــق مــن أرضيــة فكريــة علامنيــة ماركســية ويســارية
مخالفــة لتوجهــات «رانــد» ،ولكــن توصيــات شــريل بينــارد يف هــذا الصــدد
كانــت تقديــم الدعــم الفــردي لجهــود ومشــاريع بعــض العلامنيــن املخالفــن ،أي
املاركســيني ،لتتجنــب أمريــكا تبعــات املواقــف السياســية واأليدلوجيــة املناقضــة
لهــا مــن هــؤالء املاركســيني لــو نجحــوا يف العــامل اإلســامي ،ويف هــذا انتهازيــة
واضحــة ،فالتقريــر يريــد توظيــف املاركســيني ودعمهــم ورعايتهــم كأفــراد لتطويــع
اإلســام لصالــح أمريــكا وليــس لصالــح املاركســية!
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توصيــات ومقرتحات:
هــذه هــي مخططاتهــم وسياســاتهم وخطواتهــم معلنــة واضحــة مــن ســنوات،
وأخــذ بعضهــا طريقــه لعــامل الواقــع ،فهــل ســنبقى يف دائــرة التشــخيص أم ننتقــل
إىل دائــرة الحــل والعمــل والعــاج؟
من املقرتحات:
عمــل كشــاف أو معجــم للشــبهات والطعــون ضــد الســنة النبويــة يشــمل
املواضيــع والشــخصيات حتــى يســهل إرجــاع الشــبهات إىل أصولهــا وتفحــص
تطوراتهــا والجهــات املتقاطعــة يف اســتغاللها وترويجهــا.
عمــل كشــاف أو معجــم للــردود عــى الشــبهات والطعــون ضــد الســنة النبويــة
لتســهيل رد الشــبهات وتفنيدهــا واســتثامر املخــزون املعــريف الــرايث القيــم واملبعــر.
بنــاء منظومــة فكريــة تحصينيــة ضــد الشــبهات حــول الســنة النبويــة مــن خــال
دراســة وتحليــل الــراث املعــريف يف رد الشــبهات واألباطيــل.
عــرض جوانــب التميــز والريــادة واإلبــداع يف تدويــن الســنة النبويــة وعلــوم
الحديــث بشــكل بســيط وجــذاب ،ونرشهــا عــى نطــاق واســع بــن األجيــال
الناشــئة بأشــكال متعــددة :قصــص ،مقــاالت قصــرة ،رســائل مختــرة لوســائل
التواصــل االجتامعــي.
تطويــر مناهــج مداخــل للســنة النبويــة والثقافــة اإلســامية العامــة لطــاب
الجامعــات لتعالــج الشــبهات العرصيــة ضــد الســنة النبويــة وتحصــن الطــاب
منهــا.
حــث طلبــة الدراســات العليــا عــى مناقشــة املفاهيــم والفرضيــات واملشــاريع
العلامنيــة الطاعنــة يف الســنة النبويــة وتفنيدهــا.
االنتقــال مــن مرحلــة رد الشــبهات حــول الســنة النبويــة إىل مرحلــة تقديــم
مــروع حضــاري عاملــي اعتــادا عــى الوحــي الربــاين املتمثــل بالقــرآن الكريــم
والســنة النبويــة.
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املراجع واملصادر:
 مراكز البحوث األمريكية ودراسات الرشق األوسط ،د .هشام القروي ،مركز مناء. عندما يكون العم سام ناسكًا ،د .صالح الغامدي ،مركز الفكر املعارص. اإلسالم الذي يريده الغرب ،صالح الغامدي ،مركز الفكر املعارص. مؤسســة البحــث والتطويــر :رانــد وموقفهــا مــن الدعــوة اإلســامية ،د .عبــد اللــه بــن محمــد املديفــر،مركــز التأصيــل للدراســات.
 اإلسالميون ومركز راند ،بالل التليدي ود .عادل موساوي ،مركز مناء. اإلسالم الدميقراطي املدين ،شرييل بينارد ،مركز مناء. -بناء شبكات االعتدال اإلسالمي ،شرييل بينارد وآخرون ،تنوير للنرش واإلعالم.
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اإلبراهيميــة «وتأثريهــا عىل األقىص والقدس»
تزايــد يف املــدة األخــرة تــداول مصطلــح «اإلبراهيميــة» مــن جهــات متعــددة
ومتباينــة ولعــل بعضهــا ال يعــرف عــن اآلخريــن ولذلــك يكــون هنــاك نــوع تناقــض
واختــاف يف طروحاتهــم ،لعــل مــن أشــهرها تســمية الرئيــس األمريــي الســابق
ترامــب اتفــاق اإلمــارات واليهــود بـــ (اتفــاق أبراهــام).
فــا حقيقــة هــذا املصطلح؟ومــاذا يــراد منــه (توظيفــه الســيايس)؟وما الــذي تــم
إنجــازه يف ســبيل ذلك؟ومــا خطــره وتأثــره عــى األقــى والقــدس؟
حقيقــة هــذا املصطلح:
لكــون الديــن اإلســامي راســخ الجــذور يف قلــوب وعقــول أبنائــه فقــد فشــلت
كل محــاوالت القضــاء عليــه ،ومل يجــد خصــوص اإلســام إال التحــول عــن محاربتــه
بشــكل رصيــح كحــال الشــيوعية واإللحــاد إىل محاربتــه بشــكل ملتــ ٍو مــن خــال
الســعي نحــو تحريفــه والتــي يســمونها تطويــره! فظهــرت عندنــا مصطلحــات
«إســام تقدمــي وإســام مــدين وإســام تنويــري وإســام حــدايث» ،وأيضــا فشــلت
كل هــذه املحــاوالت الغبيــة الخــراق اإلســام.
ولكــن مكائــد األعــداء ال تتوقــف ،ولذلــك تــم إحيــاء مصطلــح امليثــاق اإلبراهيمــي
يف عرصنــا الحــارض والــذي كان قــد ظهــر قدميــا يف أوروبــا ســنة 1811م ،ثــم
اســتخدمه لويــس ماســينيون يف مقــال ســنة  ،1949ليعــاد طرحــه مــن جديــد يف
العقــود املاضيــة القريبــة ويتــم تطويــر املفهــوم وتوظيفــه سياســيا.
يــأيت مصطلــح اإلبراهيميــة اليــوم كامتــداد ملســار طويــل مــن توظيــف الديــن
ألغــراض سياســية غربيــة لتمريــر مــا عجــزوا عــن متريــره بالحــرب أو السياســة
املكشــوفة ،ويقــف خلفــه بشــكل رئيــي اليــوم اليمــن املســيحي عــى وجــه
الخصــوص والــذي يتبنــى املســيحية الصهيونيــة لتعجيــل عــودة املســيح وتحقيــق
نبوءاتهــم بالخــاص والســيطرة عــى العــامل.
واســتخدام هــذا املصطلــح يف الوســط اإلســامي اليــوم يضاهــي ظاهــرة بــروز
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النفــاق بعــد الهجــرة النبويــة حيــث قويــت شــوكة اإلســام فــكان الحــل الشــيطاين
إظهــار اإلميــان وإبطــان الكفــر والغــدر بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه،
وهــو مــا يتحقــق اليــوم حيــث عجــز األعــداء عــن االنتصــار الكامــل عــى أمــة
اإلســام فألجأهــم لحالــة مــن النفــاق مــن إظهــار احــرام اإلســام أو الدعــوة
للحــوار والتعايــش أو املنــاداة بالتجمــع عــى قاســم مشــرك وهــو أبــو األنبيــاء
(مــوىس وعيــى ومحمــد) وهــو إبراهيــم عليهــم جميعــا الصــاة والســام ،وبالطبــع
ال عالقــة إلبراهيــم خليــل الرحمــن عليــه الصــاة والســام بهــذه املزاعــم املفــراة
«مــا كان إبراهيــم يهوديــا وال نرصانيــا ولكــن كان حنيفــا مســلام ومــا كان مــن
املرشكــن» ،واســتخدام مصطلــح اإلبراهيميــة ال يعطــى أي مرشوعيــة أو تصحيــح
لهــذا املــروع الخبيــث.
ومــن أبــرز مظاهــر النفــاق يف توظيــف هــذا املصطلــح أنهــم يســعون اآلن لتوســيع
دائــرة اإلبراهيميــة لتخــرج عــن دائــرة أهــل الكتــاب يف املفهــوم اإلســامي لتشــمل
طوائــف وفرقــا مارقــة ومرتــدة عنــد املســلمني كالبابيــة والبهائيــة والــدروز والشــبك،
وملــا مــن خــارج دائــرة أهــل الكتــاب كالصابئــة املندائيــة والراســتافارية! ولذلــك
هــم يقولــون إن  % 56مــن ســكان العــامل إبراهيميــون ،ويف هــذا خطــر كبــر عــى
الهويــة اإلســامية بتذويبهــا يف أوحــال الــرك والوثنيــة والتحريــف.
ويف هــذا أيضــا عبــث خطــر بعقيــدة اإلســام وأحكامــه ،فاإلســام يعــرف بصحــة
أصــل ديــن أهــل الكتــاب قبــل تحريفــه ،وتســمح أحكامــه لذلــك بالــزواج منهــم
وأكل ذبائحهــم بــروط معروفــة دون ســواهم مــن بقيــة األديــان ،ولكــن فريــة
اإلبراهيميــة تهــدف للعبــث بذلــك وتســوية غــر أهــل الكتــاب بهــم مــن جهــة!!
وتســعى لرشعنــة فــرق مرتــدة عــن اإلســام ومعاملتهــا معاملــة املســلمني!!
وال يقــف خطــر مصطلــح اإلبراهيميــة عــى هــذا العبــث مبفهــوم وأحــكام أهــل
الكتــاب ،بــل يتجــاوز ذلــك بكثــر عــر تقديــم دعــاة اإلبراهيميــة لرؤيتــن ملفهــوم
اإلبراهيميــة ،هــا:
-1الحديــث عــن الديانــات اإلبراهيميــة والرتكيــز عــى املشــركات فيهــا ،ومعلــوم
أن اإلســام يعــرف بنبــوة عيــى ومــوىس عليهــا الصــاة والســام ،واملســيحية
تعــرف بنبــ ّوة مــوىس عليــه الصــاة والســام ،بينــا اليهوديــة ال تعــرف بنبــوة
عيــى وال محمــد عليهــا الصــاة والســام ،وبالتــايل ســتكون دائــرة املشــركات
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هــي اليهوديــة يف الحقيقــة!! وقــد رأينــا بدايــة تطبيــق ذلــك مــن خــال إنشــاء
مجمــع العائلــة اإلبراهيميــة يف أبــو ظبــي ،والــذي ســيفتتح ســنة  2022حيــث
ـدويس يف عــام
يضــم مســجدا وكنيســا وكنيســة ،وقــد شُ ـ ّيد يف أبــو ظبــي معب ـ ٌد هنـ ٌ
ـيخي يف ديب ،ونُصــب متثــال لبــوذا يف طريــق رئيــي أيضــا ،وقــد
 ،2017ومعب ـ ٌد سـ ٌ
ســبق للرئيــس املــري الســابق أنــور الســادات أن دعــا إلنشــاء مثــل هــذا املجمــع
يف ســيناء!
 -2الديانــة اإلبراهيميــة املوحــدة ،بحيــث يتــم صهــر األديــان الثالثــة وبقيــة
النحــل والفــرق يف ديــن جديــد ،ولــه كتــاب مقــدس جديــد مســتخلص مــن الكتــب
املقدســة املتفرقــة!
فاملطــروح هــو نــزع القداســة عــن القــرآن الكريــم واإلنجيــل والتــوراة وعــن
األماكــن املقدســة يف الديانــات الثــاث ومنحهــا فقــط ملــا يتــم إقــراره مــن مفاهيــم
ومبــادئ كمشــرك إبراهيمــي بينهــم! وإضفــاء صفــة القداســة فقــط عــى املراكــز
اإلبراهيميــة!
التوظيــف الســيايس لإلبراهيمية:
مــا ســبق هــو املضمــون الدينــي لإلبراهيميــة ،لكــن القصــة ال تقــف عنــد الجانــب
الدينــي ،بــل بعــد أن قامــوا بتلفيــق هــذا الديــن املخــرع جــرى العمــل عــى
اســتغالله لتمريــر أجنــدات سياســية تصــب يف صالــح دولــة اليهــود وذلــك بالتعــاون
والتكامــل مــع مبــادرات مشــبوهة أخــرى مثــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن
الشــعوب األصليــة والقبليــة يف البلــدان املســتقلة.
أبدعــت الدكتــورة هبــة جــال الديــن ،الباحثــة يف الدراســات املســتقبلية مبعهــد
التخطيــط املــري ،بكشــف أبعــاد التوظيــف الســيايس لإلبراهيميــة يف عــدد مــن
املقــاالت واألبحــاث واللقــاءات اإلعالميــة املصــورة واملكتوبــة ،وميكــن تلخيــص
أهــم معــامل هــذا التوظيــف الســيايس كــا ذكرتــه عــر النقــاط التاليــة:
بعــد فشــل أو عــدم تقبــل نظريــة رصاع الحضــارات التــي نــادى بهــا هنتنجتــون،
ونظريــة نهايــة التاريــخ لفوكويامــا ،بــرز يف مجــال العالقــات الدوليــة نهــج جديــد
يدعــو للتســامح العاملــي ،واألخــوة والحــب والوئــام اإلنســاين ،وأن
مســتقبل العــامل ســرتكز عــى الســام العاملــي الــذي ســيتحقق عــر الديانــات
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اإلبراهيميــة والعقائــد املتداخلــة ،كمدخــل جديــد لحــل النزاعــات يف العالقــات
الدوليــة.
ومــن أجــل إقنــاع النــاس -واملســلمني عــى وجــه الخصــوص -بالحاجــة لديــن
جديــد = اإلبراهيميــة روجــوا أن ال ـراع بــن األديــان عنيــف كال ـراع اليهــودي
اإلســامي ،والرصاعــات بــن طوائــف الديــن الواحــد أعنــف كالــراع الشــيعي
الســني أو الصــدام مــع داعــش والقاعــدة ،ويؤكــدون مــن خــال دراســات مختلفــة
أن أكــر األديــان إنتاجـاً للـراع هــو املســيحية ثــم اإلســام ،ويــرون أن الحــل عمل ًيــا
هــو تصفيــة هــذه األديــان والســعي لديــن جديــد يقــوم عــى القيــم اإلبراهيميــة
املشــركة ،مثــل املحبــة واإلخــاء  ...إلــخ ،مــا يعنــي أنهــم يحاولــون خلــق جيــل
كارِه لألديــان بوضعهــا الحــايل ،وبالتــايل يكــون مهي ـأً لقبــول فكــرة الديــن الجديــد
ولعــل يف ذلــك نــوع تفســر لتصاعــد ظاهــرة اإللحــاد.
لذلــك حرصــت السياســة الدوليــة عــى رعايــة تصاعــد الــراع الشــيعي الســني
يف العــراق ونقلــه جزئيــا لبعــض الــدول كالبحريــن واليمــن دون الســاح لطــرف
بحســم الــراع ،وهــو مــا تكــرر أيضــا يف قصــة داعــش حيــث كانــت السياســة
الدامئــة لــدى األطــراف الدوليــة والطائفيــة املحليــة هــي رعايــة وجــود داعــش
وتســليطها ضــد الــدول والحاضنــة الســنية بشــكل كبــر جــدا ً.
وحتــى مــع مجــيء مرحلــة الربيــع العــريب مل يســمح للثــورات باالنتصــار وتحقيــق
االزدهــار ،بــل أرغمــت عــى دخــول دوامــة الحــروب األهليــة أو النكــوص ،إلبقــاء
الــدول واملجتمعــات يف دوامــة مهلكــة مــا يســهل تقبــل اإلبراهيميــة كحــل!
وقــد أفــرزت تلــك الحــروب والرصاعــات ظاهــرة العــزوف عــن املتدينــن عنــد
بعــض القطاعــات أو االنتــكاس لبعــض الرمــوز الدينيــة وتفاقمــت عنــد البعــض
لتصــل إىل مرحلــة الــردة عــن اإلســام كــا حصــل لبعــض ضحايــا اإلجــرام الطائفــي
والداعــي وقمــع الثــورات ،وقــد رصــد الفيلــم الوثائقــي لقنــاة الجزيــرة «يف ســبع
ســنني» بعــض جوانــب تلــك الظاهــرة ،ومياثلهــا يف الوســط الشــيعي العــريب حالــة
املعمــم إيــاد جــال الديــن ،الــذي مل يبــق لــه مــن الديــن إال زيــه فقــط! أمــا يف
إيــران فهنــاك تصاعــد كبــر لإللحــاد بــن الشــباب.
ألن ال ـراع يف الــرق األوســط ذو بعــد دينــي يهــودي – إســامي ،فــإن عالجــه
ال بــد أن يكــون مــن خــال الديــن! ولكــون ال ـراع بــن طرفــن يهــودي ومســلم
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ووســيط أو حليــف مســيحي فــإن البحــث عــن جــذر دينــي مشــرك يقــود
إلبراهــام= إبراهيــم ليكــون محــور االرتــكاز!
ومــن أجــل تحقيــق هــذا الســام العاملــي فإنــه ينبغــي ســلوك طــرق غــر تقليديــة،
ومنهــا مــا يُعــرف بدبلوماســية «املســار الثــاين» أو «املفاوضــات غــر الرســمية»،
التــي تجمــع رجــال األديــان الثالثــة م ًعــا بجانــب الساســة والدبلوماســيني لرتجمــة
املشــرك الدينــي عــى األرض ،وســميت «بالدبلوماســية الروحيــة» ،وقــد أســس
لهــا مكتــب يف اإلدارة األمريكيــة ســنة  ،2013وكانــت اإلدارة األمريكيــة منــذ ســنة
1990م قــد أقــرت برنامــج أبحــاث الحــرب والســام!!
وتقــرر االعتــاد عــى رمــوز التصــوف لقيــادة هــذه الدبلوماســية اإلبراهيميــة
بعــد اســتبعاد رمــوز اإلســام الســيايس الذيــن احرتقــت ورقتهــم.
ورمــوز التصــوف الذيــن يوظفــون يف ترويــج هــذه الديانــة اإلبراهيميــة املخرتعــة
ال يقتــرون عــى صوفيــة املســلمني بــل كل الصوفيــن يف الديانــات األخــرى،
خاصــة أن عقيــدة وحــدة الوجــود عقيــدة مركزيــة يف التصــوف ويعتنقهــا كثــر
مــن القيــادات الصوفيــة اليــوم ،وهــذه العقيــدة الصوفيــة ال يقتــر تأثريهــا عــى
املتدينــن يف كل ديــن بــل متتــد لتشــمل امللحديــن يف وحــدة الوجــود!!
ومــن تطبيقــات ترويــج اإلبراهيميــة ومقدماتهــا زيــارات عــي الجفــري وعــي
جمعــة للمســجد األقــى قبــل عــدة ســنوات دون مــرر واضــح ،ولكــن ترصيــح عــي
الجفــري الحقـاً يف مؤمتــر صــويف يف الســودان بأنــه يحــب اليهــود ،لعلــه يكشــف عــن
طبيعــة التوظيــف الســيايس املطلــوب أن يقــوم بــه يف املجتمــع الصــويف اإلســامي
مــن خــال كــر حاجــز العــداوة لليهــود ســواء بســبب عقيدتهــم الكفريــة التــي
تعتــدي عــى املقدســات جميعـاً (اللــه عــز وجــل ،األنبيــاء عليهــم الصــاة والســام،
الكتــب الســاوية ،املالئكــة الكــرام) أو مــن خــال عدوانهــم واحتاللهــم لفلســطني
وشــعبها أو رسقــة كثــر مــن خــرات الشــعوب واألمــم األخــرى.
ومــن تطبيقــات ذلــك أيضــا عقــد امللتقــى العاملــي الثــاين ســنة 2017م بعنــوان:
التصــوف والدبلوماســية الروحيــة ،األبعــاد الثقافيــة والتنمويــة الحضاريــة ،يف
املغــرب.
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الخطــوات املنجــزة يف هذا املخطــط اإلبراهيمي:
هــذه األفــكار كــا تقــول د .هبــة ليســت شــطحات خيــال بعــض الحاملــن أو
املتهوريــن كالرئيــس ترامــب ،ال ،بــل هــي اســراتيجية تنظــر وتؤصــل لهــا مراكــز
دراســات أمريكيــة يف جامعــات عريقــة مثــل هارفــارد وغريهــا ،وتحتضــن هــذه
االســراتيجية وزارة الخارجيــة األمريكيــة منــذ ســنوات طويلــة ،وهــذه الفكــرة
مدعومــة مــن املحافظــن والدميقراطيــن يف أمريــكا ،ولذلــك صــار تداولهــا يف
ترصيحــات الساســة أمــرا متكــررا ،فوزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة هيــاري
كلينتــون عملــت منــذ عــام ٢٠١٣م عــى تســويق هــذه الفكــرة ،هــي والرئيــس
بــاراك أوبامــا ،وأشــار لإلبراهيميــة كوشــنري يف مقابلــة مــع محطــة ســكاي نيــوز
يف ٢٠١٩م ،وممــن رصح بهــا تــوين بلــر رئيــس الــوزراء الربيطــاين األســبق ،وقــد
أصبحــت هــذه السياســة اإلبراهيميــة قيــد التنفيــذ ،ومــن األمثلــة العديــدة عــى
ذلــك:
 -1صنــدوق النقــد الــدويل قــدم تقريــرا عــن املشــرك اإلبراهيمــي يف عــام .2000
ويف تربيــر اهتــام الصنــدوق مبثــل هــذه القضايــا الدينيــة والسياســية يقولــون:
إن مهمــة الصنــدوق تحقيــق التنميــة املســتدامة ،وملــا كان العــامل بحســب حالــة
التنميــة ينقســم فعليــا إىل قســم نجــح يف تحقيــق التنميــة املســتدامة وهــو نصــف
العــامل العلــاين ،أي الغــرب ،أمــا النصــف اآلخــر وهــو العــامل املتديــن الــذي فشــل
يف تحقيــق التنميــة ،وفشــلت آليــة الحــوار بــن األديــان التــي اعتمــدت عقــب
الحــرب العامليــة الثانيــة ،فقــد حــان الوقــت ملســاعدة العــامل املتديــن الــذي
فشــلت أديانــه يف التنميــة عــر تقديــم ديــن مشــرك جديــد لــه.
ويقــوم الصنــدوق وعــر «أرس الســام» و»الحــوار الخدمــي» التــي تؤمــن
باإلبراهيميــة بتقديــم الخدمــات واملســاعدات للمجتمعــات مــا يحقــق إقبــال
النــاس عــى اإلبراهيميــة ،الديــن الــذي يحقــق الســام والتنميــة!!
ومــن مشــاريعهم التــي قامــوا بتنفيذهــا تطهــر غــور األردن مــن األلغــام باعتبــاره
أحــد مقاصــد الســياحة الدينيــة اإلبراهيميــة املشــركة!
وكحمــات مكافحــة املالريــا بأفريقيــا ،وشــن حمــات إغاثيــة عقــب الكــوارث
رضريــن يف أماكــن الــراع ،حيــث تتحــول الدبلوماســية
الطبيعيــة للبــر املت ّ
الروحيــة إىل خدمــات ملموســة يشــعر بهــا املواطــن ،وتجعــل والءه للطــرح الجديــد
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للديانــة اإلبراهيميــة.
ويرتافــق هــذا الــدور الخدمــي العاملــي للصنــدوق مــع الديــن الجديــد العاملــي
بالتضييــق عــى املؤسســات اإلســامية الخرييــة مــن جهــة ،ودعــوات الســيطرة
الرســمية عــى فريضــة الــزكاة وعــدم االقتصــار عــى املصــارف الرشعيــة لهــا ،ولعــل
مــن منــاذج الخدمــة التنمويــة اإلبراهيميــة املســتحدثة برنامــج «قلبــي اطمــن»
الــذي يقدمــه شــخص مجهــول يعــرف بـــ «غيــث اإلمــارايت» ،حيــث تكــر فيــه
عبــارات اإلنســانية دون أن يعــرف أحــد َمــن املتــرع الحقيقــي وال غرضــه مــن كل
هــذا التصويــر املحــرف إذا كان حريصــا عــى اإلخــاص والرسيــة!!
 -2األمــم املتحــدة أصــدرت تقريــرا عــن تعــاون الحضــارات يف عــام  ،2001ومــن
ثــم عقــدت أول اجتــاع للقــادة الدينيــن ســنة  2005للتمهيــد النخــراط رجــال
الديــن يف تفــاوض دبلومــايس قبــل تفــاوض الساســة الدبلومــايس!
 -3قــام «املركــز الــدويل للديــن والدبلوماســية» ،أحــد مراكــز الدبلوماســية
الروحيــة ،بتطويــر مناهــج  1600مدرســة يف باكســتان .ونظــم املركــز ذاتــه يف مــر
حلقــات دراســية يف القاهــرة تجمــع بــن القــادة الســوريني ملســاعدتهم يف حــل
خالفاتهــم ،وأســهم يف تدريــب وتأهيــل الالجئــن الســوريني أيضــاً يف عــام .2012
 -4أصــدر معهــد «بروكينجــز الدوحــة» يف عــام  ،2013تقريــرا حمــل عنــوان
«الديــن والدبلوماســية».
 -5اخــراق املؤسســات الثقافيــة والجامعيــة لرتويــج الدعايــة اليهوديــة أنهــم
أصحــاب الديانــة األوىل يف العــامل ،وأنهــم أصحــاب حقــوق تاريخيــة يف القــدس ،بــل
ويف فلســطني ،وأنهــم أصحــاب األرض ،وأن القــدس مدينــة يهوديــة .مثــل:
املتخصصــة لتدريــس مــا يســمونه بـــ
رشاء كــرايس أســتاذية يف الجامعــات الكبــرة
ّ
«التاريــخ والثقافــة والحضــارة اليهوديــة».
تأســيس قســم يف املتحــف الربيطاين عن قدمــاء اإلرسائيليني؟!
تقديــم دورة دراســية يف جامعــة فريجينيــا ،بالتعــاون مــع منظمــة «اتحــاد
أبنــاء إبراهيــم» باســم «تح ّجــر أرض فرعــون» ،ومضمــون الدراســة أن املرصيــن
مســؤولون عــن قتــل اليهــود عــى يــد فرعــون ،ويجــب أن يدفعــوا مثــن هــذا
ال ُجــرم.
 -6تأســيس التحالــف الــدويل للحريــة الدينيــة بأمريــكا ســنة  2019والــذي يصــب
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يف صالــح اليهوديــة ومحــارصة األنشــطة اإلســامية بدعــوى التشــدد واإلرهــاب.
خطــر اإلبراهيميــة وتأثريهــا عىل األقىص والقدس:
تشــكل اإلبراهيميــة خطــرا عــى املســجد األقــى والقــدس عــى عــدة مســتويات
ومــن عــدة نــوا ٍح كــا يــى:
خصوصــا،
 -1تســعى اإلبراهيميــة لنــزع القداســة اإلســامية عــن املســجد األقــى
ً
وفلســطني عمو ًمــا ،وإســباغها عــى رمــوز وأماكــن تنتســب لإلبراهيميــة.
ونــزع القدســية الدينيــة عــن األقــى والقــدس خطــر كبــر يفتــت وحــدة
موقــف املســلمني تجــاه نــرة املســجد األقــى والقــدس وفلســطني ،مــا يجعــل
الفلســطينيني دون ســند شــعبي خارجــي مــا يســهل لليهــود القضــاء عليهــم.
والدعــم الشــعبي اإلســامي لألقــى والقــدس -رغــم أنــه تــم إضعافــه بشــكل كبــر-
إال أنــه مــا يــزال مينــح املســجد األقــى والقــدس وفلســطني قــوة معنويــة كــرى
يخــى اليهــود وأنصارهــم مــن تحررهــا بشــكل مفاجــئ ،ومــن أجــل ذلــك تقــوم
محــاوالت التطبيــع املحمومــة واملصاحبــة لإلبراهيميــة بتزييــف وعــي الجامهــر
املســلمة عــر اســتغالل الرصاعــات والخالفــات السياســية بــن األنظمــة العربيــة
واملســلمة للتســلل منهــا لكســب التعاطــف مــع اليهــود بــدال مــن املســلمني يف
فلســطني ،وقــد نجحــوا يف ذلــك مــع بعــض املجموعــات مــن الشــباب الخليجــي
والعــريب مــع األســف حيــث أخــذوا يرصحــون مبحبــة اليهــود وعــدم اكرتاثهــم
للقضيــة الفلســطينية.
ومــن محــاوالت نــزع القدســية عــن األقــى والقــدس دعــوى يوســف زيــدان قبــل
ســنوات أن املســجد األقــى هــو مســجد الخيــف يف مكــة!!
 -2محاولــة طمــس مركزيــة القــدس الوطنيــة وأنهــا عاصمــة فلســطني الســليبة،
حيــث حاولــت منظمــة األونــروا حــذف عبــارة «القــدس عاصمــة فلســطني» مــن
مناهــج التعليــم مــن الصــف األول إىل الرابــع االبتــدايئ واســتبدالها بعبــارة «القــدس
املدينــة اإلبراهيميــة» ،وقــد رفــض الفلســطينيون تلــك التغيــرات ومل يســمحوا لهــا
أن تتــم ،وذلــك يف بدايــة اســتالم ترامــب للحكــم!
والعبــث باملناهــج مخطــط هــادئ ومســتمر وفاعــل يف معظــم الــدول املســلمة،
هدفــه تغيــر الفكــر وتصفيــة القضيــة الفلســطينية مــن الجــذور عــر ســنوات
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طويلــة ،فاألجيــال الجديــدة لــن يكــون يف فكرهــا املطالبــة بفلســطني أو القــدس
كعاصمــة لهــا مــن األســاس ،فضــا عــن ترســيخ فكــرة تجريــم مقاومــة االحتــال
اليهــودي والصهيــوين لألقــى والقــدس وفلســطني.
 -3تصاعــد الدعــوات ،كدعــوة مؤسســة «أبنــاء إبراهيــم» -وهــي مــن املؤسســات
املعنيــة بالدبلوماســية الروحيــة -إلعطــاء الشــعوب األصليــة حقوقهــا ،مــن بــاب
الدعــوة للعــدل ونــرة املظلــوم ،وبالطبــع هنــا يتــم توظيفهــا مــن خــال منــح
اليهــود فلســطني باعتبــار كاذب أنهــم أصحابهــا األصليــون! وليــس الفلســطينيون
القادمــون مــن تكريــت وبلجيــكا! وهــي فريــة ســخيفة.
وقريــب منهــا محاولــة اليهــود اعتبــار دولتهــم دولــة يهوديــة ال وجــود لغــر
اليهــود فيهــا ،مــا يقتــي ترحيــل كل العــرب الفلســطينيني الباقــن يف فلســطني
مــن أرضهــم ،وهــذا خطــر وجــودي عــى األقــى والقــدس وفلســطني.
ـاب بعنــوان «القــدس
وقــد قــام قــس كــوري مــن دعــاة اإلبراهيميــة بإصــدار كتـ ٍ
الجديــد» مــن أجــل ترويــج فكــرة الحاجــة لديــن عاملــي وواقــع إبراهيمــي جديــد
بالكامــل للقــدس ،ولهــذا القــس صــات وزيــارات دعائيــة متعــددة لنخــب مرصيــة
لرتويــج فكرتــه بينهــم.
وأيضــا ادعاؤهــم أن اليهوديــة هــي أقــدم الديانــات يف القــدس مــا يجعلهــا األحــق
بهــا ،ومعلــوم أن أقدميــة اليهــود يف فلســطني خرافــة ألن كل الكتــب الســاوية
ـص عــى أن اليهــود طارئــون عــى فلســطني وحاربــوا أهلهــا إذا
حتــى التــوراة -تنـ ّأردنــا اعتــاد معيــار األقدميــة التاريخيــة فحســب!!
ويلحــق بهــذا مطالبــة اليهــود الــدول العربيــة بتعويضهــم تعويضــات ضخمــة عــن
هجــرة اليهــود منهــا باعتبارهــم مــن الســكان األصليــن!! حيــث قــام عــدد مــن
ضبــاط املوســاد اإلرسائيــي بنــر مطالبــات تنــادي بالحقــوق التاريخيــة لليهــود
وتأســيس جمعيــات بالــدول العربيــة ترفــع شــعار إحيــاء الــراث اليهــودي!! وذلــك
إلضعــاف موقــف الــدول العربيــة يف وجــه التغــول اليهــودي املتعاظــم والرافــض
ألي تســوية أو تنفيــذ التفاقيــات متــت.
 -4ومــن األمــور املهمــة التــي نبهــت عــى خطورتهــا د .هبــة اســتخالل
الســياحة لطــرح اليهــود وأنصارهــم روايتهــم املزعومــة بأحقيــة ملكهــم لفلســطني
واملقدســات فيهــا مــن خــال اســتغالل قصــة املســار اإلبراهيمــي (رحلــة إبراهيــم)
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بــن الــدول ،وهــي تقــوم عــى مزاعــم التــوراة التــي ثبــت تحريفهــا والتالعــب بهــا،
حيــث أن هــذا املســار املزعــوم هــو تقريبــا مياثــل األطــاع اليهوديــة إلرسائيــل
الكــرى! ومــن جهــة أخــرى هنــاك مطالبــات بنــزع ملكيــة املســار مــن الــدول
والشــعوب املوجــودة وتدويلهــا!
ومــن تطبيقــات هــذا املســار الخبيــث تأســيس «مؤسســة اتحــاد مســار إبراهيــم
الخليــل» التابعــة لــوزارة الســياحة الفلســطينية ســنة  ،2004وعقــب إثــارة خطــر
اإلبراهيميــة مؤخــرا تنبهــت الــوزارة لهــذه املؤسســة وبعــد فحــص عملهــا تبــن
أنــه يتبنــى الروايــة التوراتيــة ويرســخ مزاعــم اليهــود يف فلســطني! فتــم إيقــاف
ذلــك وتعديــل االســم واملضمــون ليحافــظ عــى الحقــوق اإلســامية والفلســطينية
يف فلســطني واملنطقــة.
وقــد كانــت حــذرت وزيــرة الســياحة األردنيــة قبــل ســنوات مــن قيــام الســياح
اليهــود القادمــن لــأردن بدفــن بعــض اآلثــار اليهوديــة يف مناطــق أثريــة أردنيــة
ليصــار الحقــا اكتشــافها والزعــم بأحقيــة اليهــود بهــذه املناطــق األردنيــة!
وقريــب مــن هــذا صــدور كتــاب «التــوراة الحجازيــة» لطبيــب لبنــاين مغمــور
يزعــم فيــه أن التــوراة عربيــة ومكتوبــة بلهجــة حجازيــة منقرضــة! وأن غالــب
قبائــل الســعودية اليــوم هــم مــن نســل بنــي إرسائيــل ،وأن املســجد األقــى هــو
الحــرم املــي!
وهــذا كلــه يصــب يف مزاعــم أحقيــة اليهــود بــكل املقدســات اإلســامية واألرايض
العربيــة ويســاهم يف تفتيــت الهويــة اإلســامية والعربيــة ويدمــج اليهــود يف
العــرب يف مخطــط خبيــث ورهيــب.
 -5بينــا ينشــغل املســلمون مبزاعــم اإلبراهيميــة وإنشــاء معابــد لليهــود
والنصــارى والســيخ والهنــدوس والبوذيــن يف بالدهــم ،يواصــل قطعــان اليهــود
االعتــداء عــى املســجد األقــى ،كــا شــاهدنا منــذ بدايــة شــهر رمضــان لهــذه
الســنة 2021م ،وهــم ال يخفــون نواياهــم ومخططاتهــم مــن الســعي للســيطرة
التامــة عــى املســجد األقــى وتحويلــه إىل معبــد يهــودي خالــص.
فهــذا التضليــل واإللهــاء للســلطات العربيــة واإلســامية وقطاعــات مــن الشــعوب
العربيــة واإلســامية بحجــة اإلبراهيميــة هــو خطــر ماحــق عــى وجــود املســجد
األقــى حيــث يــرك وأهلــه وحيــدا ً أعـ َ
ـزل يف مواجهــة مخططــات دوليــة رهيبــة.
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العمــل املطلوب:
 -1توعيــة الجميــع مــن الساســة والنخــب والجامهــر بخطــر وأكاذيــب
اإلبراهيميــة املفــراة.
 -2مبــا أن بعــض املتورطــن يف سياســات ومواقــف تخــدم اإلبراهيميــة يجهــل تلــك
املــآالت ،فيجــب التواصــل معهــم وتنبيههــم وكســبهم لصــف األقــى وفلســطني
قــدر اإلمــكان.
 -3التصــدي الحــازم لــكل املخططــات والخطــوات اإلبراهيميــة أوال بــأول ،وهــذه
مســؤولية األنظمــة العربيــة ثــم القــوى الشــعبية املنظمــة.
 -4إذا مل ميكــن الوصــول للوحــدة عــى مســتوى الفصائــل الفلســطينية أو األنظمــة
العربيــة ،فعــى األقــل لتكــن هنــاك وحــدة موقــف واتفــاق عمــل عــى مقاومــة
اإلبراهيميــة ممــن يقبــل ذلــك.
تحصــن األجيــال بالرؤيــة الصحيحــة للقضيــة الفلســطينية التــي تقــوم عــى أســس
رشعيــة عادلــة وعــدم تــرك الناشــئة للفــراغ أو الرسديــات املضللــة.
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الفرق الضالــة خطر متجدد
ال يــزال التيــار اإلســامي يقــع يف مط ّبــات متكــررة بســبب تنكّبــه منهــج العلــم
الســليم والعمــل تبعــاً للعواطــف والظنــون! ولذلــك مــن القواعــد الكــرى التــي
أدركهــا الســلف مــا عـ ّـر عنــه الحســن البــري بقولــه« :العامــل عــى غــر علــم
كالســائر عــى غــر طريــق ،والعامــل عــى غــر علــم مــا يفســد أكــر مــا يصلــح.
فاطلبــوا العلــم طلب ـاً ال يــر بــرك العبــادة ،واطلبــوا العبــادة طلب ـاً ال يــر بــرك
العلــم ،فــإن قومــاً طلبــوا العبــادة وتركــوا العلــم حتــى خرجــوا بأســيافهم عــى
أمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ،ولــو طلبــوا العلــم مل يدلّهــم عــى مــا فعلــوا»
وهــو هنــا يعنــي الخــوارج.
علــم ٍ
كاف أو علــم صحيــح اغــ ّر كثــر مــن
وبســبب الحركــة والعمــل بــدون ٍ
النــاس بتنظيــم القاعــدة وأخواتــه كداعــش ،حيــث أيدهــا وتعاطــف معهــا قطــاع
واســع اغــرارا ً بالشــعارات الرباقــة واملــواد اإلعالميــة االحرتافيــة مــن األناشــيد
ٍ
تغــاض عــن محاكمــة هــذه التنظيــات ألفكارهــا
واالســتعراضات العســكرية ،يف
الغاليــة واملتطرفــة أو لواقعهــا األســود يف الكثــر مــن البــاد ،حتــى ســالت بســببها
ســيول مــن دمــاء األبريــاء والرشفــاء ،وضاعــت -بســببها -لصالــح األعــداء الكثــر
مــن املكاســب واإلنجــازات التــي بــذل يف تحصيلهــا آالف األرواح املباركــة بــإذن
اللــه.
كــا وجدنــا -بســبب خلــل العلــم والعمــل عــى غــر هــدى -انخــداع قطــاع
واســع مــن التيــار اإلســامي بالشــيعة عــى مــدى عقــود طويلــة ،وقــد تســبب
ذلــك بكــوارث كثــرة عــى واقــع املســلمني ،ولعــل مــن أبــرز النــاذج عــى هــذا
االنخــداع بالشــيعة اعــراف الشــيخ القرضــاوي والدكتــور النفيــي بذلــك وإعالنهــا
الــراءة مــن تأييــد الشــيعة وكذبتهــم التقريــب والوحــدة بــن الســنة والشــيعة.
والعجيــب أن ينخــدع رمــوز كبــرة وتيــار واســع مبثــل هــذه الفــرق الضالــة
واملناهــج املنحرفــة برغــم التحذيــر النبــوي مــن خطــر هــذه الفــرق واالنحرافــات
عــى ســبيل أمــة اإلســام ،فعــن أيب ســعيد الخــدري ،ريض اللــه عنــه ،قــال :ك ّنــا
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جلوســاً ننتظــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،فخــرج علينــا مــن بعــض
بيــوت نســائه ،قــال :فقمنــا معــه ،فانقطعــت نعلــه فتخلــف عليهــا عــي يخصفهــا،
فمــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ومضينــا معــه ،ثــم قــام ينتظــره وقمنــا
ـت عــى
معــه ،فقــال« :إن منكــم مــن يقاتــل عــى تأويــل هــذا القــرآن كــا قاتلـ ُ
تنزيلــه» ،فاســترشفنا وفينــا أبــو بكــر وعمــر فقــال« :ال ،ولكنــه خاصــف النعــل»،
رواه أحمــد ،وص ّححــه األلبــاين.
فالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم يخربنــا أن القتــال مــع أعــداء اإلســام ســيكون
دفاعــاً عــن تنزيــل القــرآن ،ودفاعــاً عــن تأويــل القــرآن ،فاملرشكــون والفــرس
والــروم حاربــوا اإلســام واملســلمني منكريــن الرســالة والنبــوة والوحــي والقــرآن،
وهــذا قتــال قــاده النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وخلَفــه فيــه أبــو بكــر وعمــر
وبقيــة الخلفــاء واألمــراء ،وهــو قتــال مــع الكفــار األصليــن.
وقتــال آخــر حــول تأويــل القــرآن واإلســام مــع مــن ي ّدعــون اإلســام مــن املنافقــن
والفــرق الضالــة ،وتجســد أول مــا تجســد يف قتــال أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب
طالــب مــع الخــوارج ،ومــن ثــم خاضــت األمــة معــارك طويلــة وعديــدة مــع فــرق
أخــرى كالقرامطــة والعبيديــن والصفويــن والنصرييــن وغريهــم.
ويف عرصنــا الحــارض تخــوض أمتنــا كلتــا املعركتــن معــاً ،معركــة التنزيــل وصحــة
وســامة الوحــي الربــاين مــع تيــارات العلمنــة واإللحــاد واملســترشقني وأفراخهــم،
ومعركــة التأويــل مــع موجــات التطــرف والغلــو والتشــيع والتأويــل العلــاين
الحــدايث والباطنــي والفــرق الضالــة كالقرآنيــن ،والفــرق الكافــرة كالبهائيــة
والقاديانيــة ،وغريهــم.
ولكــن معركــة التأويــل الباطــل للقــرآن واإلســام مــع الخــوارج والشــيعة ال تقتــر
عــى العــدوان الفكــري عــر منظوماتهــم الدعائيــة واإلعالميــة بــل هــم يف نفــس
الوقــت يشــنون عدوانــا دموي ـاً عــى أمــة اإلســام ،طــال عــددا مــن الــدول ،ومنــذ
عــدة ســنوات قُتــل نتيجــة عدوانهــم مــا يزيــد عــن مليــون مــن املســلمني بخــاف
ماليــن الجرحــى واملصابــن واأليتــام واألرامــل والنازحــن وامله ّجريــن.
إن مــا قــام بــه الشــيعة والخــوارج مــن عــدوانٍ بشــعٍ عــى الثورتــن العراقيــة
والســورية هــو عــدوان مشــرك ،وتتمثــل خطوطــه الكــرى يف مــا يــي:
 -1تكفــر عمــوم املســلمني هنــاك بســبب عــدم اتباعهــم لهــم ،فمــن مل يص ـ ّدق
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بخليفــة الدواعــش البغــدادي كفّــروه ،ومــن مل يؤمــن بإمامــة مهــدي الشــيعة
الخــرايف كفّــروه!
 -2قتــل عمــوم النــاس لذلــك الســبب ،باملتفجــرات والقنابــل واالغتيــاالت
واالحتــال والتعذيــب.
 -3التدمــر املقصــود واملمنهــج ملدن املســلمني وبُنيتهــا التحتية.
 -4التهجــر القــري للنــاس مــن مدنهــم وبيوتهــم لتغيــر الرتكيبــة الســكانية
وتوزيعهــا.
 -5اســتقطاب بعــض النــاس ملنهجهــم املنحــرف والضــال وخاصــة مــن الصغــار
والفقــراء.
 -6تكويــن تنظيــات تكفرييــة وإرهابيــة ممــن اســتقطبوهم يف كل ٍ
بلد وصلوه.
وإن هــذا العــدوان مــن الشــيعة والخــوارج عــى أمــة اإلســام سيســتمر منهــم
يف كل زمــان ومــكان بحســب قوتهــم وقدرتهــم ،وهــذه هــي حقيقــة معتقدهــم
وموقفهــم مــن املســلمني.
وإن اســتمرار التيــار اإلســامي يف التعاطــف والتهــادن والتعامــل مــع هــذه الفــرق
الضالــة وعــدم اعتــاد منهــج العلــم الصحيــح يف محاكمــة هــذه الفــرق إىل عقائدهــا
الحقيقيــة يف التاريــخ والواقــع ،وإىل واقعهــا األســود يف القديــم والحديــث لــن
ينتــج عنــه إال تــوايل الكــوارث واملصائــب.
وإن بقــاء بعــض الســلفيني يف عاميــة وجهــل عــن ســجل كــوارث تنظيــات العنــف
والغلــو يف القديــم والحــارض عــى مســتوى األفــكار أو الجرائــم اإلرهابيــة ،هــو
بســبب انخداعهــم ببعــض املفرتيــن واملنحرفــن كاملقــديس والفلســطيني واملحيســني
والظواهــري وغريهــم ،ولــن يســتفيقوا إال بعــد وقــوع الكــوارث وإســالة الدمــاء
وتضييــع الجهــاد وتشــويه اإلســام والتضييــق عــى الدعــوة ومتكــن العلامنيــة!
ومــن هنــا فــإن معرفــة ضــال هــذه التنظيــات وغل ّوهــا وانحرافهــا يف التكفــر
واســتحالل الدمــاء وحقيقــة إجرامهــا يف كثــر مــن الســاحات هــي الســبيل لقطــع
االنغــرار بهــم مســتقبال ،فــا يجــوز ملــن ي ّدعــي نهــج الســلف االنخــداع بالســفهاء
والحدثــاء يف كل مــرة ومــع كل أزمــة تواجــه األمــة ،ونبقــى نقــع يف فــخ الجواســيس
مــن أمثــال أيب القعقــاع قــوال غــايص أو أيب محمــد الجــوالين.
أمــا إخواننــا يف جامعــة اإلخــوان املســلمني فكفاكــم انخداعــا أو تالعبــا يف قضيــة
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العالقــة بالشــيعة وإيــران ،فقــد شــاهدتم جرامئهــم بحــق املســلمني عمومــا وبحــق
أفرادكــم ،فمــن تأييــد إيــران لألســد الهالــك ضدكــم يف حــاة  ،1982إىل تز ّعــم
محاربــة الثــورة الســورية وتجييــش كل املليشــيات الشــيعية الطائفيــة للقتــال
وارتــكاب أبشــع املجــازر بحــق األبريــاء ،أمــا يف العــراق فقــد أدار الــويل الفقيــه
حربــاً طائفيــة وحشــية ضــد ســنة العــراق عــر أذنابــه يف الحشــد الشــعبي
واملليشــيات الشــيعية مــن قبــل ،ويف مــر رسعــان مــا غــدر بكــم املــايل وأيّــدوا
اإلطاحــة بحكــم الرئيــس مــريس.
ومــع ذلــك ال يــزال بعضكــم يف العــراق يخــدم مــايل طهــران بــكل محبــة وإخــاص
دون نكــر مــن القيــادة! ويف مــر وغــزة ال يــزال البعــض يــرى يف عاممــة الــويل
الفقيــه حليفــا اســراتيجياً يســتحق املــدح والتمجيــد بالكــذب!
وهنــاك مواقــف غامئــة لتنظيامتكــم يف كثــر مــن الــدول تجــاه املــروع الشــيعي
العــدواىن والتوســعي ،ولعــل إخــوان ســوريا وبعــض الخليــج هــم َمــن لهــم موقــف
معلــن ضــد املــروع الشــيعي اإليــراين ،لكــن يخــرب عليــه الســكوت عــن املوقــف
اإلخــواين املاملــئ للمــايل مــا يربــك املراقــب مــن حقيقــة موقــف اإلخــوان مــن
عــدوان طهــران ،فهــل مــن يقتلنــي وأهــي يف العــراق وســوريا واليمــن والبحريــن
والســعودية ولبنــان ويســكت عــن هجــات اليهــود يف دمشــق ويعقــد صفقــات
وتنســق مــع نتياهــو ،يصلــح
مــع األمريــكان ويتحالــف مــع روســيا التــي تقتلنــي ّ
أن يكــون حليفــا يل يف غــزة والقاهــرة!!
رضت باملســلمني يف هــذه الســنني القليلــة
إن هــذه الفــرق مــن الخــوارج والشــيعة أ ّ
رض ًرا فادحــا لــن تتعــاىف منــه األمــة بســهولة ،خاصــة إذا بقــي هــذا الخلــل العلمــي
يف قيــادة العمــل اإلســامي مســتمرا ً تجــاه هــذه الفــرق ومــا يشــابهها.
إن الوعــي لخطــورة معركــة التنزيــل للقــرآن الكريــم رشط لتجــاوز املحنــة ،إن
تاريــخ أمتنــا مــع هــذه الفــرق تاريــخ أســود بغيــض ،ســواء تاريــخ حــركات وثــورات
الخــوارج املتكــررة عــر الزمــن ،والتــي جعلــت وهــب بــن منبــه يحــذر مــن كارثيــة
قــوة وعلــو الخــوارج فقــال« :ولــو أمكــن اللــه الخــوارج مــن رأيهــم لفســدت
األرض ،وقطعــت الســبل ،وقطــع الحــج عــن بيــت اللــه الحــرام ،وإذن لعــاد أمــر
اإلســام جاهليــة حتــى يعــود النــاس يســتعينون بــرؤوس الجبــال كــا كانــوا يف
الجاهليــة» ،وقــارِن هــذا بحــال الرقــة وديــر الــزور واملوصــل مــاذا حـ ّـل بهــا ملــا
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متكــن منهــا الدواعــش الخــوارج!
وإن تاريــخ أمتنــا مــع الشــيعة تاريــخ يقطــر بالــدم مــن خياناتهــم وغدرهــم ،فقــد
احتــل القرامطــة الكعبــة ورسقــوا الحجــر األســود وقتلــوا ال ُح ّجــاج وعطلــوا الحــج،
والفاطميــون العبيديــون نــروا الفســاد يف تونــس ثــم مــر وسـلّموا بيــت املقــدس
للصليبيــن ،والصفويــون ملــؤوا الدنيــا ظلــا وتكفــرا عندمــا احتلــوا إيــران الســنية
فش ـ ّيعوها بالقهــر والقتــل.
إن خطــر الخــوارج والشــيعة خطــر متجــدد خاصــة يف هــذه املرحلــة التــي يســتمتع
فيهــا قــادة الكفــر يف العــامل مبــا تقــوم بــه هــذه الفــرق الضالــة مــن تدمــر وتخريــب
لبــاد اإلســام مبــا يرفــع عنهــم التهمــة والتبعــة ،فهــل يعــي قــادة التيــار اإلســامي
خطــورة ذلــك ،ويســعون لنــرة دينهــم وبالدهــم وأنفســهم بالوعــي بخطــورة
الركــون والتحالــف مــع هــؤالء مهــا كانــت الظــروف ســيئة ومهــا كانــت األحــوال
ســيئة؟ وقــد ثبــت أن كل مــن ج ـ ّرب التهــادن معهــم أو التحالــف معهــم بقصــد
خــرا
االســتفادة منهــم أو توظيفهــم ملصلحتــه مــن الجامعــات اإلســامية خــرج ِ ً
ومخدوع ـاً.
وأخــرا نذكّركــم بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم« :ال يلــدغ املؤمــن مــن ُجحــر واحــد
مرتــن» متفــق عليــه ،وكــم لُدغتــم مــن الشــيعة والخــوارج يــا قــادة الحــركات
اإلســامية ورموزهــا؟!
يــا معــر العلــاء يــا ملــح البلــد مــا يصلح امللح إذا امللح فســد
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عندما يكون العم ســام ناســكاً!

دراســة تحليليــة نقدية ملواقف مراكــز البحوث األمريكية عــن الصوفية
صــدرت هــذه الدراســة املتميــزة حديثــاً عــن مركــز الفكــر املعــارص بالريــاض يف
مطلــع ســنة 2015م ،وهــي يف األصــل رســالة دكتــوراه تقــدم بهــا الدكتــور صالــح
بــن عبداللــه الحســاب الغامــدي لقســم الدعــوة والثقافــة بالجامعــة اإلســامية
باملدينــة املنــورة يف عــام 1435هـــ.
هــذا الكتــاب يقــوم عــى أربعــة محــاور هــي :االســترشاق واملســترشقون ،مراكــز
الدراســات األمريكيــة ،الســلفية ،الصوفيــة والصوفيــون ،وقــد عـ ّرف بهــم واســتعرض
نشــاطهم وجانبــا مــن فكرهــم ومواقفهــم تجــاه بعضهــم بعضــا.
وميــزج الكتــاب بــن تقديــم الخلفيــات الفكريــة والتاريخيــة وبــن التطبيقــات
الواقعيــة املعــارصة عــى األرض ،مــا يربــط الفكــر بالحركــة ويجعــل القــارئ أكــر
اســتيعابا وفه ـاً ملــا يجــري حولــه مــن مواقــف وخطــوات تبــدو متعارضــة أحيان ـاً.
وغايــة الكتــاب األساســية الكشــف عــن جانــب مــن املخططــات األمريكيــة
بروافدهــا املختلفــة نحــو التعامــل مــع الظاهــرة الكــرى يف العــامل اإلســامي اليــوم
وهــي ترســخ الهويــة الدينيــة والســلفية تحديــدا ً ،عــر دعــم وتعزيــز حضــور التيــار
الصــويف يف العــامل وتحديــدا ً الصوفيــة املغاليــة يف عقائدهــا الباطنيــة أو يف عدائهــا
للحــركات اإلســامية والدعــوة الســلفية.
تقــع هــذه الدراســة يف  500صفحــة مــن القطــع املتوســط ،وتتكــون مــن متهيــد
وأربعــة فصــول ،تنــاول املؤلــف يف التمهيــد التعريــف باالســترشاق ومراكــز
الدراســات األمريكيــة والتصــوف.
ومــن أهــم فوائــد هــذا التمهيــد عــرض االختــاف الواســع يف أصــل كلمــة الصوفيــة
دون الوصــول لنتيجــة حاســمة ،وتشــابه كثــر مــن العقائــد والطقــوس بــن
الصوفيــة والديانــات الســابقة عــى اإلســام مــع خلــو املصــادر اإلســامية منهــا،
كعقيــدة وحــدة الوجــود ،التــي تعتــر مركــز التصــوف عنــد الباحثــن ،وطقــوس
الحــرة والذكــر الراقصــة.
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وينبــه الباحــث لــرورة الفصــل بــن الحديــث عــن التصــوف كفكــرة وتنظــر،
وبــن الحديــث عــن الصوفيــن كأشــخاص ،فقــد يكــون هنــاك فــارق كبــر بينهــا،
كــا هــو حاصــل يف واقــع املســلمني واإلســام.
يف الفصــل األول ناقــش املؤلــف موقــف املســترشقني مــن الصوفيــة ،بوصفهــم
آبــاء وأصــل مراكــز الدراســات األمريكيــة ،وخلــص فيــه إىل أن املســترشقني اهتمــوا
بالتصــوف ،بــل وتخصــص بعضهــم فيــه حتــى أصبحــوا مرجع ـاً معتمــدا ً يف علومــه
وتاريخــه وعقائــده حتــى عنــد كبــار املتصوفــة مثــل املســترشق الفرنــي ماســنيون،
واإلنجليــزي نيكلســون ،وأنهــم يف البدايــات أثبتــوا أنــه دخيــل عــى اإلســام ،ثــم ملــا
وجــدوا أن التصــوف مفيــد لالســتعامر (كثــر مــن املســترشقني كانــوا مستشــارين
لالســتعامر) عــادوا للقــول بــأن التصــوف أصيــل يف اإلســام!
وقــد اهتــم املســترشقون ببعــث الــراث الصــويف ونــره وتحقيقــه ،وكان لهــم
الجهــد األكــر يف ذلــك ،وقــد مجــدوا كثــرا مــن شــخصيات الصوفيــة التــي رفضهــا
العلــاء والفقهــاء بســبب تجاوزاتهــا الرشعيــة كابــن عــريب وابــن الفــارض والحــاج.
جــاء الفصــل الثــاين لبيــان موقــف الصوفيــة مــن الســلفية والعلامنيــة وعقيــدة
الــوالء والــراء والجهــاد واالســتعامر.
وخلــص الباحــث إىل أن عــداء الصوفيــة للســلفية ينبــع يف كثــر منــه مــن العقيــدة
األشــعرية التــي يلتزمهــا الصوفيــة غالبــاً ،فإباحــة الصوفيــة لكثــر مــن الرشكيــات
عنــد القبــور وســؤال غــر اللــه عــز وجــل منبعهــا معتقــد األشــعرية التــي تحــر
التوحيــد يف توحيــد الربوبيــة فقــط وال تكــرث بتوحيــد األلوهيــة كحــال الســلفية.
وينقســم الصوفيــة يف عدائهــم للســلفية إىل قســمني ،قســم منــاوئ للســلفية
بجفــاء ظاهــر ،كحســن الســقاف يف األردن والطريقــة العزميــة يف مــر ويوســف
هاشــم الرفاعــي يف الكويــت وهشــام قبــاين يف أمريــكا ،وقســم يعــادي الســلفية
بدهــاء ،حيــث انشــغلوا بنــر التصــوف والدعايــة لــه ،مثــل عمــر عبداللــه
كامــل بالســعودية وعبــد اللــه بــن بيــه املوريتــاين وعــي الجفــري اليمنــي ،وهــذا
التقســيم للحالــة الغالبــة ،وإال فقــد تجــد مــن أهــل الدهــاء مــن يجاهــر بالعــداء
أحيانــاً.
أمــا بخصــوص العلامنيــة فقــد ركــز املؤلــف عــى أن التصــوف كان لــه دور كبــر
يف ترســيخ العلامنيــة يف العــامل اإلســامي خاصــة بعــد ســقوط الدولــة العثامنيــة،
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مــن خــال ســلبية الصوفيــن تجــاه السياســة مــن جهــة ،ومــن خــال اســتفحال
ويفــت يف قوتهــا،
الخرافــة والجهــل يف عمــوم املتصوفــة مــا يعيــق إدارة الــدول
ّ
ومــن خــال بعــض عقائــد الصوفيــة املنحرفــة مثــل االستســام لألقــدار املكروهــة
فالصوفيــة تــرى أن الرضــا بغــزو بــاد املســلمني مطلــوب و ِمــن الديــن! ولذلــك
ترفــض املقاومــة!
ٍ
منــاف
وحــول موقــف الصوفيــة مــن الجهــاد أثبــت املؤلــف أن الفكــر الصــويف
للجهــاد ويقــرون الجهــاد عــى جهــاد النفــس اســتنادا لحديــث منكــر ال أصــل
لــه «رجعنــا مــن الجهــاد األكــر إىل الجهــاد األصغــر» ،ومــا يبعدهــم عــن الجهــاد
اعتقادهــم أن اللــه عــز وجــل يحــب كل مــا يقــع يف الكــون مــن أحــداث ،فعندهــم
أن اللــه يحــب احتــال بــاد املســلمني ولذلــك تخلــف أبــو حامــد الغــزايل عــن
الجهــاد بــل مل يَكتــب عــن الجهــاد يف كتابــه (إحيــاء علــوم الديــن) برغــم أنــه
عــارص احتــال الصليبيــن للقــدس واملســجد األقــى!! بينــا عقيــدة أهــل الســنة
أن اللــه عــز وجــل ال يقــع يف ملكــه يشء مل يســمح بــه ،ولكنــه ال يــرىض ويحــب كل
مــا ســمح بــه ،فاللــه عــز وجــل خلــق الخــر والــر ،ولكنــه يحــب الخــر ،ويحــب
مدافعــة الــر ،وهــذا الــذي مل يفهمــه الصوفيــة.
ومــن العقائــد التــي صــدت الصوفيــة عــن الجهــاد املفهــوم املنحــرف للتــوكل عــى
اللــه عــز وجــل بعــد األخــذ باألســباب ،ومــن ذلــك عقيــدة اإلرجــاء التــي مت ّيــع
مبــادرة املســلم للجهــاد ،وعقيــدة وحــدة الوجــود التــي ال تــرى فرق ـاً بــن املســلم
والكافــر والخالــق واملخلــوق ،فلِــم الجهــاد؟
كــا أن الســلوك الصــويف ينــايف الجهــاد ،فــراث الصوفيــة طافــح بالحــث عــى
الكســل والعزلــة والجهــل وتــرك األســباب ،فكيــف لهــذا الــراث أن ينســجم مــع
الجهــاد والبــذل والتضحيــة؟!
ثــم اســتعرض املؤلــف تعامــل الصوفيــن مــع طالئــع االســتعامر وكيــف أنهــم
انســجموا معــه وســاعدوه يف توطيــد أركانــه يف بــاد اإلســام ،ولعــل مــا قامــت بــه
الطــرق الصوفيــة يف الجزائــر أكــر شــاهد عــى ذلــك.
ورغــم أن فكــرة املؤلــف تجــاه تــورط الصوفيــة يف ترســيخ العلامنيــة واالســتعامر
يف بالدنــا والصــ ّد عــن الجهــاد واملقاومــة يف عمومهــا صحيــح ،إال أين أخالفــه
يف تعميمــه هــذا عــى كل الصوفيــن يف الدولــة العثامنيــة والعــامل ،فقــد فاتــه
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جهــود آخــر شــيخ لإلســام يف الدولــة العثامنيــة ،مصطفــى صــري ،الــذي تصــدى
للعلامنيــة واإللحــاد بــكل قــوة ،وهكــذا ظلــم الســلطا َن عبــد الحميــد الثــاين الــذي
بقــي يدافــع االســتعامر والعلامنيــة ثالثــة عقــود تقريب ـاً ،وأيض ـاً يف تناولــه لجهــود
الشــيخ ســعيد النــوريس ففيــه إجحــاف بحقــه.
ولعــل هــذا الخلــل وقــع مــن عــدم التــزام املؤلــف بتنبيهــه يف التمهيــد بالتفريــق
بــن الصوفيــة والصوفيــن ،ولذلــك وقــع تعميــم غــر صائــب عــى كل القــوى
والشــخصيات الصوفيــة يف بــاب السياســة والجهــاد والــوالء والــراء ،ذلــك أنــه
وجــد حــاالت متكــررة تصــل لتشــكل ظاهــرة عنــد الصوفيــة يف موقفهــا الســلبي يف
الجهــاد والسياســة ومدافعــة العلمنــة ،فســحب ذلــك عــى الجميــع.
والصــواب يف املســألة يف ظنــي أن املؤلــف ُوفّــق يف التنظــر للخلــل الــذايت يف الفكــر
الصــويف يف بــاب الجهــاد والــوالء والــراء ومقاومــة العلمنــة ،و ُوفّــق يف حشــد الكثــر
مــن األمثلــة التطبيقيــة لهــذا الفكــر الصــويف املنحــرف تجــاه الجهــاد وحاميــة
اإلســام ومقاومــة الغــزو ،لكنــه حــن اصطــدم ببعــض الوقائــع اإليجابيــة لشــخصيات
وتجمعــات صوفيــة يف بــاب الجهــاد وحاميــة اإلســام جــاء لنفــي التصــوف عنهــا
واعتبارهــا اهتــدت بهدايــة الكتــاب والســنة ،وكان ميكنــه أن يبقــي عــى وصفهــا
بالتصــوف واالعــراف لهــا بصــواب موقفهــا يف الجهــاد والدفــاع عــن اإلســام ،ولكــن
الباعــث لهــا عــى ذلــك ليــس التصــوف ألنــه منحــرف يف هــذا البــاب ،بــل ألنهــا
ســطحية التصــوف أو ألن صوفيتهــا تقتــر عــى بعــض البــدع ومل تصــل لحــد
االنحــراف الفكــري العميــق الــذي مينعهــا عــن الجهــاد والدفــاع عــن اإلســام ،وأن
الباعــث لهــا عــى الجهــاد واإليجابيــة هــو روافــد الخــر اإلســامية األخــرى ،وهــذا
يتفــق مــع مفهــوم أهــل الســنة أن املســلم يجتمــع فيــه خــر ورش ،ويتفــاوت
حــال ذلــك مــن شــخص لشــخص أو طائفــة لطائفــة؛ وعموم ـاً هــذه قضيــة ال تــزال
تحتــاج مزيــدا ً مــن التنظــر والطــرح.
الفصــل الثالــث خصصــه املؤلــف لدراســة مواقــف مراكــز البحــوث األمريكيــة مــن
الســلفية والصوفيــة ،حيــث وجــد املؤلــف أن مواقــف مراكــز البحــوث و ِمــن قبلهــا
املســترشقون متطابقــة تقريبــاً ســواء تجــاه الســلفية بوصفهــا مواقــف ســلبية
غالبــاً ،وتجــاه الصوفيــة بوصفهــا مواقــف إيجابيــة!
والحــظ أن جــزءا مــن الدراســات التــي تجريهــا مراكــز البحــوث حــول الســلفية
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قــام بهــا باحثــون صوفيــون أو شــيعة ،وجــزء كبــر مــن مصادرهــم هــو مــن خصــوم
الســلفية ســواء مــن املســترشقني القدمــاء أو مــن العلامنيــن املعارصيــن فضـاً عــن
الباحثــن اليهــود والنصــارى املتعصبــن.
أمــا بخصــوص مواقــف مراكــز البحــوث مــن الصوفيــة ،فهــي إيجابيــة غالبــاً
وتوصياتهــا تــدور عــى أهميــة دعــم متددهــا ،واالعتــاد عليهــا يف حفــظ مصالــح
الغــرب ومحاربــة التطــرف ،وجــزء كبــر مــن هــذه النظــرة رســخها الشــيخ الصــويف
هشــام قبــاين يف زياراتــه للكونجــرس والبيــت األبيــض ومراكــز البحــوث مبكــرا ً مــن
عــام 1999م ،وقبــل تفجــرات نيويــورك املعروفــة بأحــداث .2001/9/11
وقــد فحــص املؤلــف ردة فعــل الصوفيــن عــى هــذه التوصيــات الغربيــة يف مواقــع
الصوفيــة ودراســاتهم ومقابــات مبــارشة مــع بعــض الصوفيــن ،وخلــص إىل أنهــم
يتعمــدون إخفاءهــا أو التقليــل مــن شــأنها أو تربيرهــا ،مــا يؤكــد إدراكهــم لهــا
وانخــراط رؤوســهم يف مخططاتهــا بوعــي وتصميــم.
وجــاء الفصــل الرابــع واألخــر ليســتعرض الحــراك الصــويف املعــارص بعــد ،9/11
يف البدايــة اســتعرض الباحــث جوانــب مــن الدعــم األمريــي للصوفيــة املعــارصة
والــذي ال يقتــر عــى الدعــم املــايل بــل يشــمل الدعــم اإلعالمــي والســيايس
والتســهيالت التــي تحظــى بهــا ،كــا اســتعرض اللقــاءات املتكــررة بــن رمــوز
صوفيــة وقيــادات البيــت األبيــض والكونجــرس ،ومشــاركة الســفراء األمريكيــن
يف املناســبات الصوفيــة يف الــدول اإلســامية ،كــا أصبــح الحديــث عــن الصوفيــة
يــرز يف الخطابــات الرســمية للرؤســاء األمريكيــن ،وتتابعــت التقاريــر األمريكيــة
يف الرتويــج للصوفيــة واملطالبــة بتمكينهــم بــدون حســاب.
ثــم تنــاول بنــوع مــن التفصيــل تطــور الحــراك الصــويف بعــد  9/11يف الســعودية
واإلمــارات والجزائــر واملغــرب ،حيــث لوحــظ أن صوفيــة الحجــاز انتهــزوا فرصــة
الجــو املشــحون ضــد الســلفية يف الغــرب للرتويــج ملظلوميتهــم وتطــرف املؤسســة
الدينيــة الســعودية ،وهــو يشــبه مــا فعلــه صوفيــة الحجــاز عقــب أحــداث جهيــان
ســنة 1400هـــ ،أمــا يف اإلمــارات فعقــب وفــاة حاكمهــا الشــيخ زايــد حــدث تحــول
واضــح نحــو تبنــي الصوفيــة بقــوة ،فتــم اســتقدام الصــويف اليمنــي عــي الجفــري
ومتكينــه يف الجانــب الدينــي الرســمي وإنشــاء مؤسســة (طابــة) ســنة 1426هـــ،
وتــم اســتبدال ضيــوف محــارضات رمضــان بشــخصيات صوفيــة بــدال مــن الرمــوز
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الســلفية.
ويف الجزائــر لجــأت الدولــة عقــب حــل جبهــة اإلنقــاذ يف مطلــع التســعينيات
للمتصوفــة ،ولكــن عقــب  9/11عــادت الدولــة لتعــي مــن دور الصوفيــة بشــكل
كبــر ،ومــع مجــيء الرئيــس بوتفليقــة الصــويف امليــول صــار للطريقــة العلويــة
حظــوة كبــرة يف الجزائــر.
أمــا يف املغــرب فالصوفيــة لهــا حضــور كبــر أصالــة ،وتنامــى ذلــك مــع مجــيء
أحمــد التوفيــق وزيــرا ً لألوقــاف بوصفــه أحــد مريــدي الطريقــة البودشيشــية،
وأصبــح ملتقــى ســيدي شــيكر الصــويف يتمتــع برعايــة ملكيــة ورســمية ويحــره
ســفراء غربيــون وقيــادات صوفيــة مــن خــارج املغــرب.
وشــهد الحــراك الصــويف تناميــا يف الجانــب اإلعالمــي ،فظهــرت العديــد مــن
الفضائيــات الصوفيــة الحكوميــة والخاصــة منــذ عــام  ،2008كــا شــهدت العديــد
مــن القنــوات األخــرى برامــج ومسلســات وأفالمــا تــروج للتصــوف ،أمــا يف شــبكة
اإلنرتنــت فلهــم حضــور واســع ،كــا لهــم عــدد مــن املجــات الخاصــة بهــم ،فض ـاً
عــن مئــات املقــاالت املؤيــدة للتصــوف يف الصحــف الســيارة.
ويــرى املؤلــف أن االســتعامر قدميـاً ومراكــز األبحــاث والساســة يف الغــرب وأمريــكا
يركــزون عــى بعــض الصفــات يف الصوفيــة لتمريــر مخططاتهــم يف بــاد اإلســام
وهــي :عقيــدة وحــدة الوجــود وعــدم االهتــام بالجهــاد والطاعــة املطلقــة للشــيخ،
وهــي صفــات تخــدم اســتقرار التدخــل والســيطرة الخارجيــة عــى املســلمني.
وعقــب  9/11وبتحريــض غــريب أصبــح الخطــاب الصــويف يــروج نفســه ويُــروج
باعتبــاره اإلســام الحقيقــي ،وخصوصــا فكــرة وحــدة الوجــود ،وهــي عقيــدة
كفريــة عنــد املســلمني ،لكنهــا عنــد أمريــكا والغــرب هــي العقيــدة املناســبة لهــم
لرتســيخ احتاللهــم املبــارش وغــر املبــارش عــى بالدنــا.
ومــن أجــل ذلــك شــهدنا تطــورا يف الحــراك الصــويف بتأســيس مراكــز علميــة
صوفيــة ،وتفعيــل نشــاط الصوفيــات ،وإبــراز التصــوف الجديــد الــذي ال يرتبــط
بالدروشــة والحــرة الصوفيــة ،والرتكيــز عــى التســامح بــن األديــان مبــا يفــرط يف
حــق اإلســام ،وكــرة امللتقيــات واملؤمتــرات واالتحــادات الصوفيــة.
وأفــرز هــذا مشــاركة صوفيــة قويــة يف السياســة املعــارصة ،وهــي غالبــاً مــا
تتحالــف مــع الســلطات العلامنيــة القامئــة يف بالدنــا ،وتتقاطــع مــع حــرب األفــكار
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التــي تشــنها أمريــكا عــى التيــار اإلســامي يف العــامل.
الخالصــة :بــذل املؤلــف يف الكتــاب جهــدا ً كبــرا ً يف جمــع وتصنيــف املعلومــات
والحقائــق ،يســتحق الشــكر عليــه ،كــا قــدم تحليــاً عميقــاً لحقيقــة التحــركات
األمريكيــة والصوفيــة املعــارصة ،ويف هــذا املجــال ميكــن املجادلــة مــع املؤلــف يف
بعــض الوقائــع واألحــداث ،حيــث قــد يكــون وقــع يف التعميــم أحيانـاً ،واعتبــار كل
الصوفيــن عــى شــاكلة واحــدة مــن اتبــاع العقائــد الباطلــة والولــوغ يف التبعيــة
والعاملــة لغــر املســلمني ،وهــو األمــر الــذي يســتحق املزيــد مــن التحليــل والدراســة
واملراجعــة ،لكــن بالتأكيــد قــام املؤلــف بإنجــاز كبــر يف هــذا املجــال ولــه فضــل
التأصيــل والتأســيس ،ويبقــى املجــال مفتوحــاً للتحســن والتكميــل والتصويــب.
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الدور املشــبوه ملؤسســة طابة يف مرحلــة الربيع العريب
متهيد:
منــذ مطلــع الثامنينيــات مــن القــرن املــايض والصحــوة اإلســامية محــط أنظــار
دوائــر صنــع القــرار يف العاملــن الغــريب والرشقــي ،وذلــك مــن أجــل فهــم الصحــوة
اإلســامية والوصــول ملفاتيــح التعامــل معهــا مبــا يحقــق املصالــح الغربيــة أقيمــت
آالف النــدوات واملؤمتــرات لذلــك ،وأصبــح هنــاك الكثــر مــن الباحثــن واملؤسســات
املتخصصــة بدراســة وبحــث الصحــوة اإلســامية.
وكانــت الخالصــة املركزيــة التــي تــم الوصــول لهــا هــي :املــد اإلســامي أو اإلســام
الســيايس– بتعبريهــم -قــادم ال محالــة وســيكون يف كــريس الحكــم وال بــد مــن
التعامــل معــه كأمــر واقــع ال مــرد لــه ،ومــن ناحيــة أخــرى ال بــد مــن دعــم
ورعايــة اتجاهــات إســامية بديلــة أكــر قابليــة للتعــاون أو التهــاون مــع املصالــح
الغربيــة ،واملرشــح الوحيــد كان التيــار الصــويف بتنوعاتــه وتل ّوناتــه.
ودعــم التيــار الصــويف مــن ِقبــل الغــرب كان أمــرا ً واضحــاً لــكل املراقبــن ،فهــذا
د.عبــد الوهــاب املســري يقــول« :ومــا لــه داللتــه أن العــامل الغــريب الــذي يحــارب
اإلســام ،يشــجع الحــركات الصوفيــة ،ومــن أكــر الكتــب انتشــارا ً اآلن يف الغــرب
مؤلفــات محيــي الديــن بــن عــريب وأشــعار جــال الديــن الرومــي” [.]1
ويقــول فهمــي هويــدي« :ويف حــن تُطــرح العلمنــة حــا ملشــكلة األمــة اإلســامية,
فــإن التقريــر – تقريــر رانــد  -اليخفــي دعــوة رصيحــة إىل تشــجيع التصــوف, وهــو
مــا يعــد نوعــا مــن الدعــوة إىل التعلــق مبــا ميكــن أن نســميه بـــ اإلســام االنســحايب
الــذي يقلــص التديــن يف دائــرة روحيــة ال يتجــاوز حدودهـا, فهــو يتحــدث رصاحــة
عــن أهميــة تعزيــز الصوفيــة وتشــجيع البلــدان ذات التقاليــد الصوفيــة القويــة
عــى الرتكيــز عــى ذلــك الجانــب مــن تاريخهــا, وعــى إدخالــه ضمــن مناهجهــا
الدراســية, بــل ويلــح عــى ذلــك يف عبــارة أقــرب إىل األمــر تقــول: البــد مــن توجيــه
قــدر أكــر مــن االنتبــاه إىل اإلســام الصــويف» [ ]2.
ويقــول دانيــال بايبــس – وهــو مــن أشــد منــاويئ اإلســام اليــوم  « :-الغــرب
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يســعى إىل مصالحــة التصــوف اإلســامي ،ودعمــه لــي يســتطيع مــلء الســاحة
الدينيــة والسياســية وفــق ضوابــط فصــل الديــن عــن الحيــاة ،وإقصائــه نهائيـاً عــن
قضايــا السياســة واالقتصــاد” [.]3
ومــا يحســن التنبيــه عليــه هنــا مالحظــة د .إســاعيل الفاروقــي وزوجتــه لويــس
مليــاء يف كتابهــا «أطلــس الحضــارة اإلســامية» [ ]4عــن قــوة انتشــار الصوفيــة بــن
املســلمني الجــدد البيــض يف الغــرب ،حيــث أن الخــواء الروحــي بســبب املاديــة
الطاغيــة جعلــت الكثــر منهــم يقبــل عــى التصــوف ،وقــد أصبــح كثــر مــن هــؤالء
املســلمني يف موقــع التوجيــه ســواء للغــرب أو العــامل اإلســامي بســبب خلفيتهــم
الثقافيــة العاليــة مثــل روجيــه غــارودي[ ]5ومــراد هوفــان [ ،]6مــا يفتــح
املجــال للبحــث عــن تأثــر هــؤالء املســلمني الجــدد املتصوفــة يف سياســة الغــرب
عــى غــرار دور الشــيعة املتغربــن يف سياســة الغــرب تجــاه إيــران وقضايــا التشــيع
كأمثــال :وايل نــر ،تقــي راي ،تريتــا بــاريس ،فــؤاد عجمــي ،كنعــان مكيــة.
مؤسســة طابة:
طابــة هــي مؤسســة صوفيــة مقرهــا يف أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات ،أسســها
ويديرهــا الداعيــة الصــويف اليمنــي عــي الجفــري ،واملؤسســة جــاءت لتصبــغ
النشــاط الســابق لســنوات ،للجفــري ومــن معــه ،بصبغــة رســمية.
تعــرف املؤسســة عــى نفســها يف موقعهــا اإللكــروين[ ،]7مبــا يــي« :مؤسســة طابــة
هــي مؤسســة غــر ربحيــة تســعى إىل تقديــم مقرتحــات وتوصيــات لقــادة الــرأي
التخــاذ نهــج حكيــم نافــع للمجتمــع باإلضافــة إىل إعــداد مشــاريع تطبيقيــة تخــدم
املثــل العليــا الخالــدة لديــن اإلســام وتــرز صورتــه الحضاريــة املرشقــة؛ ومــن
خــال ذلــك نضــع مقاييــس جديــدة ومعايــر ِق َيم ّيــة ألنظمــة العمــل املؤسســايت”.
ورؤيــة املؤسســة والتــي تنــص عــى« :إعــداد الدراســات والكــوادر واملؤسســات
لتطويــر خطــاب إســامي واضــح وإيصالــه للعــامل بــأرسه بطريقــة تــؤدي لــإدراك”.
فهــي إذا ً مؤسســة تتعامــل مــع قــادة الــرأي وصنــاع القــرار ،ومعلــوم أن مثــل هــذه
الخطــوة تعتــر مــن أعــى درجــات الرتكيــز للتغيــر الشــامل والرســمي والرسيــع!!
أمــا املجلــس االستشــاري األعــى ملؤسســة طابــة فهــو يجمــع أقطــاب الصوفيــة يف
املنطقــة ،وهــم:
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 -1د .محمــد البوطــي ،رئيــس قســم العقائــد واألديــان يف كليــة الرشيعــة
بجامعــة دمشــق.
 -2د .عبــد اللــه بــن ب ّيــه ،رئيــس مركــز التجديــد والرتشــيد (لنــدن) ،وهــو مــن
موريتانيــا لكنــه مقيــم بالســعودية.
 -3د .عــي جمعــة ،مفتــي الديار املرصية.
-4الحبيــب عمــر بــن حفيظ ،مؤســس وعميد دار املصطفــى باليمن.
وكان معهــم د .نــوح القضــاة رحمــه اللــه ،مفتــي عــام األردن الــذي تــويف عــام
.2010
ويالحــظ أن هــؤالء هــم أعمــدة الصوفيــة يف ســوريا ومــر واألردن واليمــن
والســعودية وموريتانيــا ،ويشــر موقــع املؤسســة (طابــة) إىل أن أعضــاء املجلــس
االستشــاري حصلــوا عــى مراتــب متقدمــة ضمــن الشــخصيات اإلســامية األكــر
تأثــرا ً يف العــامل لعــام  ،2011بحســب تقريــر املركــز امللــي للبحــوث والدراســات
اإلســامية بعــان بالتعــاون مــع مركــز األمــر الوليــد بــن طــال للتفاهــم اإلســامي
املســيحي بجامعــة جــورج تــاون.
وقــد جــاء ترتيــب د .عــي جمعــة رقــم  ،12ود .البوطــي رقــم  ،20ود .عبــد اللــه
بــن بيــه رقــم  ،31ثــم الحبيــب عمــر بــن حفيــظ رقــم  ،37أمــا عــي الجفــري
فــكان رقــم  42ضمــن التقريــر.
ومــن الشــخصيات غــر العربيــة يف مؤسســة طابــة :األمريــي الشــيخ جهــاد
هاشــم بــراون أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مؤسســة طابــة وكبــر أعضــاء مجلــس
األبحــاث يف املؤسســة ،بعــد أن شــغل منصــب مديــر األبحــاث لعــدة ســنوات يف
مرحلــة التأســيس.
وهــو دارس لعلــم النفــس ودراســات الــرق األدىن مــن جامعــة روتجــرز بواليــة
نيــو جــريس عــام  ،1994ثــم توجــه للدراســات الرشعيــة عــى يــد عــدد مــن العلــاء
مثــل :أديــب محمــد كالس ،د .البوطــي ،ولــه نشــاط واســع بالتدريــس وإلقــاء
املحــارضات والربامــج التلفزيونيــة الفضائيــة يف الغــرب.
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الدور املشــبوه ملؤسســة طابة:
مــا ســبق يتبــن لنــا وجــود توجــه ســيايس غــريب معلــن بدعــم التصــوف كبديــل
عــن الصحــوة اإلســامية ،وكحليــف مضمــون الــوالء للمصالــح الغربيــة ،ويتبــن لنــا
أن صوفي ـاً نشــيطاً وهــو عــي الجفــري قــد أقــام مؤسســة صوفيــة تجمــع أقطــاب
التصــوف وتســعى للوصــول لقــادة الــرأي وصنــاع القــرار والتأثــر فيهــم مــن جهــة،
وتعمــل عــى بنــاء كــوادر متخصصــة لذلــك مــن جهــة أخــرى.
ومبتابعة بعض نشــاطات املؤسســة والبارزيــن فيها تبني:
وجــود عالقــات لهــذه املؤسســة مبــارشة وغــر مبــارشة مــع الغــرب والدوائــر
السياســية فيــه تحديــدا ً.
الســعي الحثيــث لرتســيخ وجهــات نظــر ومفاهيــم تصــب يف صالــح املصالــح
الغربيــة.
وجود مامرســات شــاذة عن الخط اإلســامي يفرح بها الغرب.
دعــم األنظمــة القمعية ضد شــعوبها والتيارات اإلســامية.
رشعنــة التطبيــع الســيايس والديني مع إرسائيل.
ويبــدو أن الربيــع العــريب والــذي فاجــأ الغــرب واألنظمــة العربيــة قــد عــدل قليـاً
مــن دور الصوفيــة يف هــذه املرحلــة ،فبعــد أن كان الرهــان عــى التصــوف كبديــل
للحــركات اإلســامية عنــد الغــرب ،وجــد الغــرب نفســه أمــام أمــر واقــع بوصــول
اإلســاميني لســدة الحكــم ،فقــرر بواقعيــة وعقالنيــة التعامــل معهــم وعــدم
تضييــع الوقــت بخــاف األنظمــة العربيــة ،فتــم عقــد مؤمتــر ملؤسســة كارنيغــي يف
واشــنطن بتاريــخ ( )2012/4/5والــذي جمــع ممثــي اإلخــوان املســلمني مــن مــر
وتونــس وليبيــا واألردن مــع الساســة األمريــكان ،وهــذا ال يعنــي عــدم مواصلــة
دعــم ورعايــة التصــوف ليكــون لــه موضــع مســتقبال يف الســاحة السياســية[.]8
أمــا األنظمــة العربيــة فيبــدو أنهــا أخــذت بخيــار تفعيــل وترسيــع الرهــان عــى
التصــوف يف وجــه الحــركات اإلســامية ،وقــد تنوعــت طرائقهــم يف ذلــك ،ففــي
ســوريا الــدور املطلــوب هــو إخــاد الثــورة ،ويف مــر حجــز مــكان يف الســاحة
السياســية ،ويف األردن محاولــة إيجــاد منافــس لجامعــة اإلخــوان.
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نشــاطات مشــبوهة للمؤسســة والقامئني عليها:
 -1مشــاركة الجفــري يف املؤمتــر العاملــي للطــرق الصوفيــة ،مؤمتــر (ســيدي
شــقري) باملغــرب عــام  2004بحضــور منــدوب أمريــي [:]9
حيــث كان الجفــري رئيســا للوفــد الحرضمــي يف هــذا املؤمتــر الــذي يتزعمــه
اللبنــاين النقشــبندي هشــام قبــاين والــذي يعــد حلقــة الوصــل األساســية بــن اإلدارة
األمريكيــة واألوســاط الفكريــة الغربيــة وبــن الطريقــة النقشــبندية الصوفيــة التــي
يتزعمهــا الشــيخ (ناظــم الحقــاين) املقيــم يف قــرص [.]10
وقــد شــارك يف املؤمتــر مــع الجفــري وشــيوخ الطــرق الصوفيــة :األمريــي «داود
كيزويــت» رئيــس اللجنــة املغربيــة األمريكيــة للتعــاون الثقــايف والرتبــوي ،وبعــض
النســاء غــر املحجبــات!!
-2خــرق الجفــري لقــرار العلــاء مبقاطعــة الدمنــارك بســبب اإلســاءة للنبــي
صــى اللــه عليــه وســلم:
فرغــم اتفــاق العلــاء عــى مقاطعــة الدمنــارك للضغــط عليهــا لتقديــم اعتــذار عــن
اإلســاءة للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالرســوم الكاريكاترييــة ،إال أن الجفــري
شــارك مــع عمــرو خالــد وطــارق الســويدان بخــرق ذلــك وزيــارة الدمنــارك وعقــد
مؤمتــر حــوار معهــم!! وذلــك يف عــام 2006م.
وقــد علــق د .القرضــاوي عــى هــذه الخطــوة املســتفزة بقولــه« :إن هــذا يشــبه
قــول أحدهــم لــك (اللعنــة عــى أبيــك) ،وردك عليــه بالقــول( :مــن فضلــك
لنتحــاور)» ،وأضــاف أنــه «قبــل أن يدعونــا إىل الحــوار ندعوهــم إىل االعتــذار”.
 -3عيــادة الجفــري للبابــا شــنودة بســبب مرضــه ،مــع أنــه مل يــزر كثــرا ً مــن
العلــاء املســلمني!!
نــر موقــع الجفــري خــر زيارتــه للبابــا شــنودة يف  ،2009/10/6وأنــه رصح لقنــايت
أغــايب و CTVاملســيحيتني أن زيارتــه للمقــر البابــوي «جــاءت لالطمئنــان عــى
صحــة قداســة البابــا بعــد عودتــه مــن رحلتــه العالجيــة بالخــارج مــن ناحيــة ،وألننــا
مــن ناحيــة أخــرى أبنــاء منطقــة واحــدة نجتمــع عــى قواســم كثــرة مشــركة.”...
وأشــاد الجفــري بشــنودة ومــا يوصــف بــه مــن أنــه «بابــا العــرب»؛ بــأن «كثــرا ً
مــن األلقــاب تــأيت مثــرة ملواقــف ،وأن للبابــا شــنودة موقف ـاً منــذ أكــر مــن ثالثــن
عامــاً يف منــع أقبــاط الكنيســة األرثوذكســية مــن الذهــاب إىل القــدس يف ظــل
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االحتــال الغاشــم ،وهــو نــوع مــن املواقــف التــي تــدل بحــق عــى شــخصية الرجــل
وانتامئــه» [ ، ]11والعجيــب أن الجفــري اليــوم يســر عــى عكــس سياســة البابــا
شــنودة عقــب وفاتــه!! وهــو مــا ســنفصل فيــه الحق ـاً.
وبعــد وفــاة شــنودة عــام  2012سيشــارك الجفــري بنفســه يف مجلــس عــزاء البابــا
شــنودة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ويغــرد عــى تويــر :أعــزي إخواننــا
املســيحيني األقبــاط بوفــاة البابــا شــنودة الثالــث [.]12
والعجيــب أن الكثــر مــن علــاء املســلمني الذيــن يخالفــون الجفــري مرضــوا
وماتــوا ومل يز ْرهــم الجفــري ومل يعــ ِّز فيهــم ومل يغــرد ملحبيهــم!!
 -4إقامــة مركــز د.عبداللــه بــن بيــه واملركــز العاملــي للتجديــد والرتشــيد مؤمتــر
«مارديــن دار الســام» بتاريــخ  ،2010/3/28-27يف مدينــة مارديــن برتكيــا ،وكان
هــدف املؤمتــر هــو :إيجــاد وصــف جديــد للعالقــة بــن الــدول اإلســامية وغريهــا،
بــدل الوصــف القديــم الــوارد يف كتــب الفقــه (دار ســام ،ودار حــرب) ،ســاه بـــ
«فضــاء ســام» ،أو «فضــاء للتســامح والتعايــش” [.]13
وطبعــاً املؤمتــر الصــويف ســيعدل فتــوى ابــن تيميــة الســلفي ،ولكنــه مــن أجــل
ذلــك ميــارس التزويــر والتحريــف كــا بــن ذلــك د.نــارص الحنينــي يف توضيحــه أنــه
مل يوقــع عــى البيــان لوجــود مالحظــات عليــه.
وكانــت الخالصــة التــي خــرج بهــا املؤمتــر حــر الجهــاد يف حالــة رد العــدوان مــع
أنهــم مل يســتقدموا أحــدا مــن علــاء البــاد اإلســامية املحتلــة!! وذلــك كلــه تحــت
غطــاء الــرد عــى جامعــات العنــف والتطــرف!!
ويبــدو أن هــذا املؤمتــر سيشــكل الخطــوة التمهيديــة لزيــارة الجفــري وعــي
جمعــة للقــدس بعــد عامــن وتحديــدا يف !!2012
 -5دعم البوطي للمجرم بشــار األســد
وهــذا الدعــم والتأييــد ليــس لــه نظــر وال مثيــل ،وال يــزال البوطــي يج ـ ّرم الثــورة
الســورية ويصطــف مــع نظــام بشــار ،وال يكــرث بــآالف القتــى والشــهداء وســواهم
مــن الجرحــى واملهجريــن ،ومل يصــدر عــن مؤسســة طابــة طــوال أكــر مــن ســنة
مــن عمــر الثــورة إال بيــان بخصــوص مقتــل الشــيخ أســامة الرفاعــي ومل يســموا
فيــه القاتــل!!
وطبعــاً هــم مشــاركون للبوطــي وبشــار يف هــذه الجرائــم ألنهــم مل يتــرؤوا مــن
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النظــام الســوري وال مــن البوطــي ،بــل ال يــزال البوطــى يُســتضاف ويؤخــذ برأيــه
كــا ســنثبت الحق ـاً.
 -6املشــاركة يف مؤمتــر «التصــوف منهــج أصيــل لإلصــاح» بالقاهــرة (26 - 24
 )2011/9/برئاســة الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر والــذي نظمتــه «أكادمييــة
اإلمــام الرائــد لدراســات التصــوف وعلــوم الــراث بالعشــرة املحمديــة» .وشــارك
فيــه رمــوز مؤسســة طابــة ومنهــم البوطــي برغــم موقفــه الشــائن مــن الثــورة
الســورية ،مــا يؤكــد أن القضيــة موقــف صــويف عــام وليــس خطــأ فرديــا!!
 -7اإلرشاف عــى وقفيــة كــريس اإلمامني الغــزايل والرازي يف القدس وعامن.
تجســيدا ً لغايــة املؤسســة مــن مخاطبــة قــادة الــرأي تــم اعتــاد عــدد مــن الهيئــة
االستشــارية للمؤسســة مرشفــن علميــن عــى الوقفيــة وهــم :البوطــي وعــي
جمعــة والجفــري وعمــر باحفيــظ ،وقــد جعلــوا مــن رشوط أســتاذ الكــريس أن
يكــون مــن أهــل الســنة والجامعــة (األشــاعرة /املاترديــة)!!
حيــث أوقــف امللــك عبــد اللــه الثــاين يف  2012/1/25مبلــغ مليــوين دينــار أردين
لــكل كــريس عــى حــدة.
وتهــدف الوقفيــة األوىل والتــي ســميت بـ»الكــريس املكتمــل لدراســة فكــر اإلمــام
الغــزايل» ،لتدريــس فكــر اإلمــام الغــزايل ومنهجــه يف جامعــة القــدس واملســجد
األقــى املبــارك [.]15
أمــا غــرض الوقفيــة الثانيــة والتــي ســميت بـــ «الكــريس املكتمــل لدراســة فكــر
اإلمــام الــرازي» فهــو تدريــس فكــر اإلمــام الــرازي ومنهجــه يف الجامعــة األردنيــة
وجامعــة العلــوم اإلســامية العامليــة ومســجد الحســن بــن طــال ،وإنشــاء جائــزة
امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن للدراســات التــي تتنــاول اإلمــام الــرازي وفكــره
ومنهجــه []16
والعجيــب أنهــم يف ديباجــة وقفيــة كــريس الغــزاىل أشــاروا إىل إقامــة الغــزايل
بالقــدس بنــوع تقديــر ،رغــم أن مــن أكــر املؤاخــذات عــى الغــزايل ســكوته عــن
احتــال الصليبيــن للقــدس ومجزرتهــم التــي قتــل فيهــا  70ألــف مســلم!! وأيض ـاً
خلــو كتابــه «إحيــاء علــوم الديــن» مــن بــاب الجهــاد وعــدم إشــارته بتاتـاً الحتــال
القــدس يف كتبــه رغــم أنــه عــاش  12عام ـاً بعــد احتاللــه!!
وكأن املقصــود مــن بــث فكــر الغــزايل اليــوم ويف القــدس هــو الســكوت عــن
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احتــال القــدس مــن قبــل اليهــود ونــزع الجهــاد مــن قلــوب وعقــول املســلمني،
وذلــك متشــياً مــع مفاهيــم الصوفيــة املنحرفــة بالــرىض باالحتــال بوصفــه قضــاء
اللــه الــذي يجــب قبولــه ،ألن الفاعــل واحــد بحســب عقيــدة وحــدة الوجــود،
وبســبب العقائــد الجربيــة التــي تلبــس بهــا الفكــر الصــويف !!
قــال د .زيك مبــارك« :بينــا كان بطــرس الناســك يقــي ليلــه ونهــاره يف إعــداد
الخطــب وتحبــر الرســائل لحــث أهــل أوروبــا عــى امتــاك أقطــار املســلمني ،كان
الغــزايل (حجــة اإلســام) غارق ـاً يف خلوتــه ،منكب ـاً عــى أوراده ،ال يعــرف مــا يجــب
عليــه مــن الدعــوة والجهــاد” [.]17
وهنــا نجد املالحظــات التالية:
أن املؤسســة نافــذة بحيــث تنفذ وتــرف عىل وقفيات امللــك عبدالله الثاين.
أن املؤسســة ومــن خــال هــذه الوقفيــات ســتكون يف موقــع التوجيــه والتأثــر يف
الجامعــات والباحثــن وعمــوم النــاس ،وينفــذون أجنــدة خاصــة بهــم قــد ال تعــرف
بهــا الســلطات األردنيــة.
أن املؤسســة تعمــل عــى إيصــال رســائل خفيــة للغــرب باالنفتــاح والتعــاون
والســام ونبــذ الجهــاد.
أن وقفيــة الغــزايل بالقــدس ســتكون بوابــة للتطبيــع الســيايس والدينــي مــع
إرسائيــل ،كــا حــدث يف زيــارة الجفــري وعــي جمعــة للقــدس ،بحجــة تفقــد
الوقفيــة!!
 -9زيــارة القدس بــرىض الجيش اإلرسائييل
فاجــأ الجفــري املســلمني بزيــارة مدينــة القــدس يف  2012/4/4دون ســابق متهيــد،
مــا أثــار ردود أفعــال قويــة ضــده وضــد زيارتــه ،ولذلــك كتــب الجفــري يف
ـي صــى اللــه عليــه وآلــه
موقعــه يوضــح دواعــي الزيــارة فقــال« :عم ـاً بقــول النبـ ّ
«ل تُشَ ــ ُّد ال ِّر َح ُ
ــال إِلَّ إِ َل �ث َ َلث َــ ِة َم َســا ِج َد :الْ َم ْســج ِِد الْ َحــ َر ِامَ ،و َم ْســج ِِدي
وســلمَ :
ْــى»؛ وشــوقاً إىل القبلــة األوىل ومــرى الحبيــب املصطفــى
َهــ َذاَ ،وامل َْســج ِِد ْالَق َ
صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم؛ واســتجابة لدعــوة الشــيخ مح ّمــد حســن ،مفتــي
القــدس والديــار الفلســطينية ،املســلمني لزيــارة املســجد األقــى نــرة لــه ودفاع ـاً
عــن قضيتــه وتأييــدا ً ألهلــه املرابطــن يف وجــه غطرســة الصهاينــة وانتهاكاتهــم
ومخططاتهــم لتهويــد القــدس وطمــس هويّتهــا العربيــة اإلســامية ،فقــد شــاورت
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بعــض كبــار علــاء األمــة واســتخرت اللــه تعــاىل يف شــ ّد الرحــال إىل املســجد
وتيــرت أســبابه” [.]18
األقــى فانــرح الصــدر لذلــك
ّ
ومل تكــد تفيــق األمــة مــن الصدمــة حتــى رأت عــي جمعــة ،مفتــي مــر ،يــوم
 2012/4/18يف القــدس أيضــاً!!
وزيــارة عــي جمعــة أكــدت ووضحــت قــول الجفــري «شــاورت بعــض كبــار علــاء
األمــة» ،إذ لحــق بــه جمعــة ومل يف ِتــه فقــط ،ولذلــك ننتظــر اآلن زيــارة البوطــي
وبــن بيــه وعمــر باحفيــظ ،فاملســألة مســألة وقــت ليــس إال.
والعجيــب أنــه يف الوقــت الــذي عــارض فيــه غالــب العلــاء مــن فلســطني وغريهــا
بــل حتــى األزهــر ومجمــع البحــوث اإلســامية هــذه الزيــارات ،وقــف يؤيدهــا
فقــط مفتــي أبــو مــازن والبوطــي ،والعجيــب أن البوطــى خطــب الجمعــة لتأييــد
زيــارة القــدس [ ]19برغــم أن الحكومــة الســورية تعاقــب أي فلســطيني يــزور
فلســطني ومتنعــه مــن زيــارة ســوريا بحجــة دعــم فلســطني!! فاحرتنــا مــن نصــدق!
وعرفنــا مــدى تلــون البوطــي وكونــه مفتيــا تحــت الطلــب.
ورغــم أن الجفــري كان يثنــي عــى البابــا شــنودة بســبب منعــه مــن زيــارة القــدس،
نــراه اليــوم ينســجم مــع قوافــل األقبــاط التــي زارت القــدس عقــب وفــاة البابــا،
فهــل كان الجفــري يخــى غضــب البابــا؟؟
وملــاذا يقبــل الجيــش اإلرسائيــي بزيــارة الجفــري وعــي جمعــة للقــدس ،يف الوقــت
الــذي مينــع فيــه الشــيخ رائــد صــاح مــن دخولهــا؟ ومينــع فيــه غالــب الفلســطينيني
الذيــن تقــل أعامرهــم عــن الخمســن؟ ومتنــع قوافــل املؤيديــن لفلســطني والقــدس
مــن نشــطاء العــامل مــن تجــاوز صالــة املطــار بتــل أبيــب؟؟ وكيــف يصــح القــول
بعــد ذلــك أن هــذه الزيــارة دعــم لفلســطني والقــدس وأهلهــا؟؟
ومــن امللفــت للنظــر أن الشــيعة وحــزب اللــه وقنــوات املنــار والعــامل مل تنتقــد
الجفــري وال عــي جمعــة عــى هــذه الزيــارة وال مؤمتــر نــرة القــدس يف دمشــق!!!
 -10مؤمتــر «نرصة القدس» بدمشــق 2012/4/10
وهــو اليــوم الــذي كان يفــرض فيــه بــدء وقــف إطــاق النــار بحســب مبــادرة
كــويف عنــان ،عقــد هــذا املؤمتــر مــن قبــل رابطــة علــاء الشــام برئاســة وزيــر
األوقــاف الســوري ومشــاركة البوطــي ،وكانــت أبــرز توصياتــه:
تأييد بشــار األســد ضد الثورة السورية.
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إنشــاء اتحاد لعلامء الشــام برئاســة البوطى!!
عــدم إنــكار زيــارة الجفــري القــدس ،وذلــك ألن للجفــرى نفــوذا ً كبــرا ً يف رابطــة
علــاء الشــام ،والتــي تعــد مقربــة مــن حــزب اللــه.
الخامتة:
نعتقــد أن الحقائــق الســابقة تؤكــد وجــود مــروع صــويف عابــر للــدول العربيــة
يعمــل عــى تحقيــق هدفــن:
 -1نــر ثقافــة صوفيــة تصالحيــة مــع أعــداء األمــة ،ومامرســة هــذه الثقافــة مــن
خــال التطبيــع الثقــايف والســيايس والدينــي.
 -2خدمــة األنظمــة القامئــة ولــو كانــت مجرمــة كنظــام بشــار ،وذلــك لرتســيخ
وجودهــا املهــدد إذا وصلــت فصائــل الصحــوة اإلســامية للســلطة.
ونالحــظ أن جميــع رمــوز مؤسســة طابــة مشــركون يف كل أعــال الخيانــة والعاملــة
التــي يقــوم بهــا بعضهــم ،لكونهــم ال يزالــون للحظــة مل يتــرأ أي منهــم مــن أي
تــرف خيــاين أو شــخص أجــرم بحــق أمتــه ،بــل ال يزالــون يتعاونــون مع ـاً.
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الهوامش:

[ ]1مقال (اإلسالم والغرب) ،الجزيرة نت .2004/12/26
[]2مقــال (عــن الق ـراءة األمريكيــة للحالــة اإلســامية) ،جريــدة األه ـرام  .2004/8/10وقــد بــن األســتاذ
محمــد عبداللــه املقــدي يف كتابــه «التصــوف بــن التمكــن واملواجهــة» تفاصيــل الحــث والدعــم الغــريب
للتصــوف.
[]3انظــر كتــاب (ولتســتبني ســيبل املجرمــن) د .محمــد يــري ،ص  ،116وهــو مهــم يف كشــف هــذا التوجــه
بدعــم التصوف.
[ ]4ص  ،264وهــذه املالحظــة كتبــت قبــل عــام  ،1986حيــث تــم اغتيالــه وزوجتــه يف أمريــكا!! وقــد
طبعــت ترجمــة األطلــس يف مكتبــة العبيــكان ســنة 1998م.
[]5انظر كتاب (فكر جارودي بني املادية واإلسالم) ،األستاذ عادل التل.
[]6انظر كتاب (استدراكات مراد هوفامن عىل اإلسالم ،عرض ونقد) د .عبد العظيم املطعني.
[www.tabahfoundation.org - ]7
[]8انظر تفاصيل املؤمتر ،جريدة الغد األردنية 2012/4/8
[]9مقال (مؤمتر صويف عاملي مل يُعلن عنه يف موقع الجفري؟!) موقع الصوفية.
[ ]10مقال (محمد هشام قباين النقشبندي) ملحمد املقدي ،موقع مجلة الصوفية عدد .7
[177/http://www.alhabibali.com/news_details/ln/ar/newsid - ]11
[ ]12موقعه 382/http://www.alhabibali.com/news_details/ln/ar/newsid
[]13مقــال (مؤمتــر مارديــن  2010دراســة ومناقشــة) د .لطــف اللــه بــن مــا عبــد العظيــم خوجــه ،منشــور
عــى صفحتــه مبوقــع صيــد الفوائــد.
[7sfAoPnQo-http://www.youtube.com/watch?v=N - ]14
[Ghazali-Chair-ARB.pdf-120129/http://www.aalalbayt.org/docs - ]15
[Razi-Chair-ARB.pdf-120116/http://www.aalalbayt.org/docs - ]16
[]17كتــاب (األخــاق عنــد الغ ـزايل) ص ،25بواســطة كتــاب (أبــو حامــد الغ ـزايل والتصــوف) عبدالرحمــن
دمشــقية ،ص.410
[tafaseel#391/http://www.alhabibali.com/news_details/ln/ar/newsid - ]18
[]19صفحته عىل الفيس بوكhttp://ar-ar.facebook.com/Dr.albouti

169

املرشوع الداهــم واملرشوع الغائم
تواجــه األمــة اإلســامية اليــوم العديــد مــن املرشوعــات التــي تســتهدف وجودهــا
وكيانهــا ،وهــذه املشــاريع تتنــوع يف قوتهــا ورسعتهــا وخطرهــا ومصدرهــا وتنبــه
املســلمني لهــا ،ومــن هــذه املشــاريع املــروع الشــيعي الصفــوي ،والــذي يتصــف
بالقــوة والرسعــة وعــدم تنبــه الكثــر مــن العقــاء والقــادة لــه فض ـاً عــن عــوام
املســلمني ،كــا أنــه يهاجــم مــن الداخــل وعــر الكثــر مــن التجمعــات واألفــراد
املخلصــن ولكنهــم مغفلــون!
املــروع الداهم :
ويهــدف هــذا املــروع للســيطرة عــى األمــة كلهــا ،يف محاولــة جديــدة بعــد
املحــاوالت الســابقة زمــن الفاطميــن والبويهيــن والصفويــن ،وهــو ينطلــق مــن
خلفيــة عقديــة متطرفــة تؤمــن باســتئصال اآلخريــن وســحقهم ،هــذا املــروع
ال يتــورع عــن أي تحالفــات يف ســبيل الوصــول ملقصــده النهــايئ وهــو الســيطرة
الكاملــة عــى أمــة اإلســام.
ويســلك هذا املرشوع يف ســبيل ذلك العديد من الوســائل أهمها :
 -1تكويــن دولــة رســالية تحمــل مســؤولية تنفيــذ هــذا املــروع ،وقــد نجــح يف
ذلــك بتكويــن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ،التــي أخــذت عــى عاتقهــا القيــام
باملهمــة بــكل إمكانياتهــا كدولــة.
 -2ربــط كل التجمعــات الشــيعية يف البــاد العربيــة واإلســامية بهــذا املــروع،
وقــد قطعــوا شــوطاً كبــرا ً يف ذلــك .
 -3متكــن بعــض التجمعــات الشــيعية مــن الســلطة يف بالدهــم ليكونــوا رديفــا
إليــران يف تنفيــذ املــروع ،وقــد نجحــوا لحــد كبــر يف لبنــان ( حــزب اللــه  ،حركــة
أمــل ) ويف العــراق حيــث ســيطروا عــى الدولــة العراقيــة الجديــدة .
 -4اخــراق بعــض التجمعــات الســنية أو التعــاون معهــا لتكــون جــرا ً يعــر
التشــيع عليــه للمناطــق الســنية ،وقــد نجحــوا يف ذلــك يف فلســطني ومــر
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والســودان وغريهــا ،أو التحالــف التكتيــي مــع البعــض اآلخــر كبعــض زعامــات
القاعــدة الذيــن لجــأوا إىل إيــران أو أيب مصعــب الزرقــاوي .
 -5التنســيق عــى الحــد األدىن مــع كافــة الفصائــل الشــيعية املخالفــة ،إمــا
بالقيــام بــأدوار محــددة أو الســكوت وعــدم إعاقــة املــروع .
وهــذا املــروع الصفــوي الداهــم ،يــكاد يتحكــم بــكل حركــة صغــرة أو كبــرة
يقــوم بهــا أي طــرف شــيعي ،فمــن ذلــك :
دفــاع الجميــع عــن إيــران ،فمث ـاً رصح املرجــع الشــيعي اللبنــاين محمــد حســن
فضــل اللــه قبــل أســبوعني قائــا «ال تزجــوا إيــران يف الــراع الدائــر يف لبنــان»
وذلــك بعــد زيــارة الســفري اإليــراين لــه ،وبعــد أيــام تصــدر األوامــر مــن طهــران
بوقــف االعتصــام !!
حــن اســتنكر الشــيخ يوســف القرضــاوى تالعــب الشــيعة بالتقريــب والحــوار يف
مؤمتــر الدوحــة األخــر ،انــرى لــه رئيــس علــاء الشــيعة محمــد باقــر املهــري يف
الكويــت ،فطالــب بعزلــه وإقصائــه !!
أي دعــم مــن إيــران ألي حركــة ســنية البــد مــن مقابــل لــه ،ومــن ذلــك مــا تقــوم
بــه حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني اآلن حيــث قامــت بإرســال الجرحــى لقــم!
والطــاب لحــوزات لبنــان!
تســخري كل إمكانيــات الدولــة لخدمــة املــروع ،واســتقطاب الطــاب مــن البــاد
كافــة إىل إيــران ،ودعــم الرئيــس الشــيعي يف جــزر القمــر باتفاقيــات ومســاعدات،
وزيــارات التأييــد لــه ومنهــا زيــارة رجــل الديــن الشــيعي الســعودي حســن الصفــار!
التعليقــات يف مواقــع شــبكة االنرتنــت عــى أي موضــوع متعلــق بالشــيعة أو
إيــران ،حيــث نجــد أن هنــاك كثافــة ورسعــة يف الــرد ،وردود تقــوم بفتــح جبهــات
جديــدة بــدل مناقشــة مــا ورد يف املوضــوع األصــي .
دعــم القيادات الشــيعية لتمــرد الحويث يف اليمن .
وهــذا املــروع مــروع شــبه متكامــل ،فهنــاك مــن يعمــل عــى صعيــد تعبئــة
الجامهــر الشــيعية ،وهنــاك مــن يقــوم باســتاملة األحــزاب والحــركات الســنية،
وهنــاك مــن يتابــع املســتجيبني مــن الســنة ،ولذلــك نجــد الكــم الكبــر مــن
الوســائل اإلعالميــة ســواء كانــت قنــوات فضائيــة أو مجــات وصحــف أو مواقــع
ومنتديــات لــدول ليــس فيهــا تشــيع !!
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عــدا عــن كتابهــم يف الصحــف واملجــات العامــة ،واملشــاركة يف القنــوات الفضائيــة
واإلذاعيــة.
أمــا إيــران الدولــة فعملهــا يف لبنــان أو العــراق ،منــوذج مثــايل للحركــة مــن خــال
مــروع واضــح ،فالعمــل العســكري يتناغــم مــع الــدور الســيايس ويغطيــه الــدور
اإلعالمــي اإليــراين وغــر اإليــراين.
أمــا عــن «داهميــة» هذا املرشوع الصفوي وانتشــاره ،فهــذه بعض مالمحه :
فهاهــم يف أفغانســتان يتمــددون تجاه الســيطرة والســلطة بأضعاف حقهم.
يف العــراق يــكاد األمــر ال يصدق ،عن مدى الســيطرة واإلجرام دون رادع .
أمــا لبنــان فهــم يطالبــون رصاحة بالســيطرة عىل البلد ،عرب صيغــة الثلث زائد
واحــد ،أو إقالــة الحكومــة ،أو االعتصامات والتخريب ،وهم ال يســتجيبون ألي
وســاطة عربية أو إسالمية!
أمــا يف فلســطني فدورهــم واضح يف تفعيل الحــرب األهلية! لكنهم يســتطيعون
تزويقــه باســم دعم املقاومــة ،فيخدعون قادة العمل اإلســامي فضالً عن عوام
املسلمني.
أمــا تجمعــات الشــيعة يف الخليــج ،فهي ال تناور يف إعالن مطالبها ،ومســاومة
الحكومات الســنية عىل مكاســب ال يســتحقونها ،بوســائل ضغط غري رشيفة عرب
االســتقواء بإيــران ،أو بعــض منظامتهــم يف أمريكا وأوروبا والتــي تروج أكاذيب حول
مضايقــات طائفيــة بحقهم .
ويف اليمــن هــا هــم من ثالث ســنوات وهم يقودون متردا مســلحا ضد الدولة ،وهو
ما ســيكون منوذجا لغريها مــن دول الخليج.
ويف جــزر القمــر وصلوا لســدة الحكم ،عرب الرئيس املتشــيع .
ويف نيجرييــا حيــث الثقــل اإلســامي األفريقي ،ها هــم ك ّونوا طائفة شــيعية ،تصطدم
باملســلمني هناك وتشــغلهم عن واجباتهم األساســية .
أمــا حركــة التبشــر الشــيعي ،فهي تنترش يف كثري من الدول ،وخاصة دول الشــام
ومــر وأفريقيا .
ولهم عمل دؤوب يف جمهوريات آســيا اإلســامية ،ودول جنوب آســيا ،والجاليات
اإلســامية يف الغــرب ،ولكن ال يوجد من يكشــف أبعــاد هذا العمل .

172

وخطــورة هــذا املــروع أنــه يــأيت باســم النــرة والتصــدي للعــدوان الصهيــوين
واألمريــي عــى األمــة  ،ولذلــك يحقــق نجاحــات كبــرة بــن املســلمني ،وال ينتبــه
لــه إال القليــل مــن النــاس .
ومصــدر آخــر لخطــورة هــذا املــروع ،هــو قصــور رؤيــة الساســة واملثقفــن تجاهــه،
فالغالبيــة منهــم تــرى التعاطــي معــه مــن املنظــور األمنــي فقــط  ،والفصــل بــن
التشــيع الدينــي املقبــول والتشــيع الســيايس املرفــوض!!
وهــذا الفهــم القــارص لحركــة التشــيع يف الحقيقــة هــو جــزء مــن املخطــط الداهــم،
ذلــك أن التشــيع ذاتــه ليــس فيــه هــذا الفصــل بــن الدينــي والســيايس ،فهــو يف
األصــل ســيايس بغطــاء دينــي!!
فمــن يفــارق أهلــه إىل التشــيع ،يفارقهــم يف العقيــدة والرشيعــة والسياســة ،فهــو
ال يعــرف بالســلطة القامئــة ألنها»إمــارة جــور اغتصبــت حــق األمئــة» ،ولذلــك
فــإن هــذه الســلطة وأتباعهــا «نواصــب» ،أي قــد نصبــوا العــداء ألهــل البيــت
ولذلــك «فهــم أشــد أعــداء أهــل البيــت ،وقتالهــم مقــدم عــى غريهــم مــن اليهــود
والنصــارى» كــا هــو حاصــل يف العــراق ،فهــل تقتــل امليلشــيات الشــيعية املســلمني
العراقيــن أم النصــارى األمريــكان املحتلــن؟؟؟؟؟؟؟
وســكوت الشــيعة يف بعــض الــدول عــى الســلطة والتعــاون معهــم هــو «تقيــة
واجبــة» قننهــا املراجــع للتعامــل مــع «الحكومــات الجائــرة والظاملــة ،وقــد أفــرد
لهــا الخمينــي صفحــات عديــدة يف كتابــه (الحكومــة اإلســامية)» فهــل يــدرك
ساســتنا ومثقفونــا ذلــك ؟؟
هــذا هــو املــروع الداهم ،فام هو املرشوع الذي يجــب أن يتصدى له ؟؟
املــروع الغائم :
ويقابــل هــذا املــروع الداهــم ،مــروع غائــم وإن كان بعــض األصدقــاء يســميه
املــروع النائم،نعــم هــو مــروع غائــم أو نائــم ،ســواء عــى مســتوى الــدول
والحكومــات ،أو السياســيني واملثقفــن ،أو حتــى العلــاء والدعــاة !!
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نعــم هــذه هــي الحقيقــة ،فــا يوجــد مــروع مقابــل لهــذا املــروع الصفــوي
الداهــم ،وذلــك ألســباب عديــدة منهــا:
عــدم اتفــاق الحكومــات عــى سياســة واحــدة تجــاه هــذا املــروع ،بســبب
خلفياتهــا الفكريــة املتنوعــة .
عــدم امتــاك الحكومــات تصــورا حقيقيــا شــامال لخطــر هــذا املــروع ،فقــد
تكــون الواحــدة منهــا تــدرك جوانــب مــن الخطــر الســيايس لكــن ال تــدرك خطــورة
الفكــر الشــيعي الــذي ينطلــق منــه املــروع الصفــوي الداهــم ،ولذلــك فالقبــول
بالتشــيع الدينــي خطــأ كبــر ،ألنــه ســيكون يف املســتقبل ثــورة كثــورة الحــويث!!
تبنــى الحــل األمنــي فقط يف التعامــل مع املرشوع الداهم .
أمــا السياســيون واملثقفــون فهــم غالبــاً مــن خلفيــات إلحاديــة أو ليرباليــة،
ولذلــك فهــم يؤمنــون بالحــل العلــاين الــذي ثبــت فشــله يف أوروبــا فضــاً عــن
بالدنــا .
 غيــاب فهــم التكامــل بــن الدوافــع القوميــة الفارســية والدوافــع الدينيــة الشــيعية،يف حركــة السياســة الخارجيــة إليــران  ،لــدى املنظريــن السياســيني الرســميني .
 عــدم التعــاون مع العلامء من قبل الســلطات الرســمية . أمــا العلــاء والدعــاة ،فاملهتمــون منهــم  -بــارك اللــه يف جهودهــم -يعملــونيف الغالــب بإســراتيجية إطفــاء الحرائــق أو ردة الفعــل ،وتركيزهــم عــى حفــظ
رأس املــال مــن عامــة املســلمني ،وقــد تخدمهــم بعــض الظروف،ولكــن ال يــزال
مرشوعهــم ال يلقــى القبــول الرســمي ،بعكــس املــروع الداهــم الــذي اســتطاع
ترخيــص صحــف ومراكــز دراســات وإبــراز قيــادات ،كــا يف الكويــت والســعودية
ومــر وفلســطني والســودان وغريهــا .
ويفتقــد عمــل املشــايخ والدعاة إىل :
 -1التنســيق بــن الجهــود املتشــابهة ،عــر وســائل إداريــة حديثــة كالتحالفــات
والشــبكات التــي تضمــن الخصوصيــة واالســتقاللية مــع التعــاون يف املشــركات .
 -2توفري غطاء رســمي دائم .
 -3التواصــل مــع الجهات الرســمية لوضع مــروع متكامل .
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 -4وضــع خطــة إســراتيجية تــويل الدراســات واألبحــاث وتطويــر الخطــاب
وتهيئــة الكــوادر عنايــة ،تفــوق توزيــع بعــض املطبوعــات واإلصــدارات .
ـوي الداهــم،
 -5تقديــم خطــاب قــوي وجــذاب يف مكافحــة هــذا املــروع الصفـ ّ
دون الوقــوع يف فــخ اتهامــات الصفويــن لهــم بالطائفيــة والتكفــر واإلرهــاب.
 -6تقديــم التصــور اإلســامي للتعايــش مــع اآلخريــن بعــدل ورحمــة ،دون هضــم
حــق األكرثيــة أو تنازلهــا عــن ثوابتهــا ،مــع إعطــاء األقليــات حقوقهــم الرشعيــة
العادلــة.
-7التواصــل مــع الجهــات الســنية املخدوعــة ودعمهــا إذا كانــت الحجــة هــي
الدعــم املــايل ،مــع ربــط الدعــم بربنامــج عمــي ملقاومــة التبعيــة للمــروع
الصفــوي الداهــم.
-8ال بــد مــن الضغــط الســيايس لتحســن أوضــاع أهــل الســنة يف إيــران مقايضــة
بأحــوال الشــيعة يف الــدول العربيــة ،فــكل تنــازل هنــا يجــب أن يقابلــه تنــازل
هنــاك.
 -9تبنــى قضيــة الجــزر اإلماراتيــة املحتلة من قبل إيــران وتصعيدها .
 -10الرتكيــز عــى قضيــة اإلحصــاءات املضخمة للشــيعة يف املنطقة.
 -11االســتعداد لدخــول عــر الطوائــف واألقليــات املدعومــة مــن الصهيونيــة
لخدمــة مخططاتهــا .
هــذه رؤيــة ملــا يحــدث يف واقعنــا ،نرجــو أن نخــرج مــن دوامتهــا بخــر وننتهــي مــن
مرحلــة املشــاريع الداهمــة والتــي تقــاوم مبشــاريع غامئــة أو فرديــة أو منقطعــة،
مــا يطيــل مــدة الشــفاء ويرســخ البــاء  ،لنصــل ملرحلــة بلــورة املشــاريع الناضجــة
واملشــركة واملســتمرة ،فــرى عــزة اإلســام واألمــة.
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10مخاطــر لالنفتاح العريب الســيايس عىل إيران
بعــد انفضــاح طائفيــة ووحشــية النظــام اإليــراين يف الثــورة الســورية ،وســقوط
مرسحيــة التقريــب بــن الســنة والشــيعة ،لجــأت إيــران إىل بعــض الخطــوات
لتســتدرك بهــا شــعبيتها ومكاســبها الســابقة التــي بنتهــا عــى شــعارات املقاومــة
واملامنعــة والوحــدة اإلســامية.
مــن هــذه الخطــوات :اســتبدال مؤمتــرات التقريــب مبؤمتــرات الصحــوة اإلســامية،
لتحــاول التواصــل مــع بعــض الجامعــات الســنية والشــخصيات الهامشــية لخلــق
دعايــة نفــوذ وقــوة إليــران بأنهــا هــي راعيــة الصحــوة اإلســامية ،هــذا عــى
املســتوى الشــعبي والحــركات اإلســامية.
أمــا عــى مســتوى الــدول والحكومــات ،فقــد لجــأت إيــران مــع تبديــل الواجهــة
الرئاســية بروحــاين بــدال مــن نجــاد ،إىل الرتويــج ملصالحــة وتحالــف بــن إيــران
وجريانهــا والعــامل يف وجــه اإلرهــاب (الســني /الوهــايب /القاعــدي)!
والغريــب أن إيــران متــارس اإلرهــاب هــي ووكالؤهــا يف العــراق وســوريا ولبنــان،
وهــم يف هــذه اللحظــة التاريخيــة قــد انكشــف للعــامل أجمــع أنهــم أبــرع َمــن
تالعــب بورقــة القاعــدة طــوال عقــد كامــل ،عــر احتــواء قياداتهــم يف طهــران،
وتســهيل مرورهــم مــن دمشــق للعــراق ،ومــن ثــم تســهيل هروبهــم املتكــرر مــن
ســجون العــراق ،ومــن ثــم تســهيل مرورهــم لســوريا ،ومــن ثــم تجنــب قصــف
مواقعهــم مــن قبــل جيــي بشــار واملالــي ،وحــن قُبــض عــى ماجــد املاجــد ،أحــد
قيــادات كتائــب عبداللــه عــزام ،يف بــروت ،مــات يف الســجن خــال يومــن قبــل
أن يفضــح األرسار ،لهــذا كلــه مــا عــادات حكايــة عــداء القاعــدة وإيــران أو إيــران
والقاعــدة تنطــي عــى أحــد.
املهــم أن إيــران اليــوم ترســل رســائل إيجابيــة تجــاه العديــد مــن الــدول العربيــة،
فهــي قــد نجحــت يف إعــادة العالقــات مــع املغــرب بعــد قطيعــة دامــت عــدة
ســنوات بســبب سياســات إيــران يف دعــم التشــيع يف املغــرب وجبهــة البوليســاريو
واالضطرابــات يف البحريــن.
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وهــي تســعى جاهــدة لتقويــة عالقاتهــا بــاألردن ،عــر التلويــح لــه بجــزرة البــرول
والغــاز إن كان مــن إيــران أو العــراق ،وال يــزال ساســة إيــران يرســلون رســائل
الــود واالنفتتــاح عــى األردن ،لدرجــة املبالغــة الفجــة بــأن العالقــة بــآل البيــت
تجمــع بــن النظامــن اإليــراين واألردين ،وهــي كذبــة مفضوحــة ،فإيــران والشــيعة ال
يق ـ ّدرون وال يحرتمــون الفــرع الحســني مــن آل البيــت الــذي تنتســب لــه العائلــة
الهاشــمية يف األردن ،كــا أن األردن يفتخــر بســنيته وعروبتــه القرشــية التــي
تســعى إيــران بــكل طاقتهــا لهدمهــا ،وإلدراك امللــك الراحــل الحســن بــن طــال
لخطــورة السياســة اإليرانيــة شــارك بنفســه يف إطــاق القذائــف الصاروخيــة عــى
إيــران إبــان حــرب الخليــج األوىل.
وأيضــاً تســعى إيــران لالنفتــاح عــى دول الخليــج ،فقــد نجحــت يف بنــاء عالقــة
تعــاون كبــرة مــع ُعــان ،نتــج عنهــا عقــد صفقــة جنيــف بــن إيــران وأمريــكا،
وهــا هــي إيــران تســعى لضــخ  4مليــارات دوالر يف ُعــان لبنــاء جــر بــن إيــران
و ٌعــان!
وهــي تســعى لتحييــد الريــاض عــى األقــل إن مل تكســبها لصفهــا ،عــى اعتبــار أن
إيــران هــي الدولــة املحوريــة يف املنطقــة ،ويجــب أن تكــون لهــا الكلمــة العليــا يف
شــؤون املنطقــة.
ومــع هــذه الرســائل السياســية التــي ترســلها إيــران ،يقــوم فريــق متنــوع مــن
الصحفيــن واإلعالميــن والسياســيني بالتســويق لــرورة االنفتــاح عــى إيــران
وعقــد رشاكات معهــا ،وأنهــا قــوة ال تقهــر ووو........
ولذلــك وجــب التذكــر مبخاطــر االنفتــاح الســيايس عــى إيــران مــن خــال اســتذكار
األدوار التــي قامــت بهــا إيــران وســفاراتها يف املنطقــة والعــامل ،وتتمثــل يف:
 -1ســعي إيــران الدائــم لصناعــة لــويب شــيعي أو (متأيــرن) مــن أهــل البلــد
يرتبــط بإيــران قلب ـاً وقالب ـاً ،بواســطة التبشــر الدينــي الشــيعي كــا حصــل يف دول
الخليــج واليمــن والعــراق ولبنــان ومــر واملغــرب وتونــس.
أو عــر الدعــم املــايل وتقديــم املســاعدات كــا حصــل يف فلســطني مــع حركــة
الجهــاد وبشــكل أقــل مــع حركــة حــاس وحكومــة البشــر بالســودان.
 -2ال تتــورع إيــران مــن محاولــة اســتقطاب املعارضــة يف أي بلــد إذا يئســت مــن
اســتاملة النظــام ،ففــي األردن ســعى الســفري اإليــراين قبــل ســنوات لدعــم تنظيــم
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مســلح ولذلــك طلــب األردن إبعــاده ،واســتضاف الســفري اإليــراين قبــل أشــهر
وفــدا مــن وجهــاء محافظــة معــان ودعاهــم لزيــارة طهــران ،ويف مــر قامــت
إيــران برتتيــب زيــارات متكــررة للمعارضــة املرصيــة يف زمــن مبــارك ومــريس وعــى
رأس هــؤالء حمديــن صباحــي ،ويف الجزائــر دعمــت إيــران مجموعــات مســلحة
مــن جبهــة اإلنقــاذ ،ويف املغــرب دعمــت البوليســاريو ويف اليمــن رعــت الحوثيــن
وســلحتهم ويف البحريــن قــادت حركــة التمــرد يف دوار اللؤلــؤة.
 -3مــن املعــروف للجميــع أن الســفارات اإليرانيــة هــي فــروع لالســتخبارات
اإليرانيــة ،وأن كثــرا مــن أعضائهــا هــم ضبــاط مخابــرات ،وأن مــن مهامتهــا الرئيســية
التجســس عــى الــدول التــي تعمــل بهــا« ،ولقــد قــدرت مصــادر اســتخبارية غربيــة
يف العاصمــة األملانيــة عــدد عمــاء إيــران يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت
وحدهــا مبــا يــراوح بــن  2000و ،3000غالبيتهــم مــن «حــزب اللــه» اللبنــاين ،فيــا
ميتلــك النظــام يف طهــران نحــو  800عميــل إيــراين ،معظمهــم يعمــل يف الســفارات
والقنصليــات اإليرانيــة يف الخليــج تحــت حصانــات دبلوماســية ،وفقــا لتقريــر نــر
عــام ( .»2009جريــدة مكــة املكرمــة .)2014/1/22
وقــد أديــن عــدد مــن هــؤالء الدبلوماســيني يف الكويــت واليمــن ومــر والبوســنة
بقضايــا تجســس وجــرى إبعادهــم.
 -4تقــوم إيــران ســواء عــر حرســها الثــوري أو ســفاراتها بتهريــب األســلحة
للموالــن لهــا عقديــا أو سياســياً ،فتوريدهــا للســاح مليلشــيات حــزب اللــه يف لبنــان
مشــهور ومعلــوم ،وكذلــك للميلشــيات الطائفيــة الشــيعية يف العــراق ولتنظيــم
القاعــدة ،وللمعارضــة البحرينيــة وملتمــردي الحوثيــن باليمــن وكــا حــدث يف
عمليــة تهريــب أســلحة لغامبيــا عــر نيجرييــا ســنة .2010
 -5مــا كشــفت عنــه وثائــق ويكيليكــس مــن أن إيــران أكــر مشــر للمخــدرات يف
أفغانســتان والتــي تعيــد تصديرهــا للــدول األخــرى بــإرشاف الحــرس الثــوري ،كــا
أنــه مــن املعلــوم إرشاف ميلشــيات حــزب اللــه عــى مــزارع املخــدرات يف البقــاع.
 -6تــورط إيــران يف كثــر مــن العمليــات اإلرهابيــة تجــاه الــدول العربيــة ،بدايــة
بتفجــرات مكــة املكرمــة يف موســم حــج عــام  ،1989 ،1987 ،1986ويف تفجــرات
الكويــت املتكــررة يف الثامنينيــات والتــي توجــت محاولــة اغتيــال الشــيخ جابــر
األحمــد أمــر الكويــت الســابق ،ومحاولــة االنقــاب عــى آل خليفــة يف البحريــن
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عقــب الثــورة اإليرانيــة ،واملحــاوالت املتكــررة لليــوم ،واحتــال الجــزر اإلماراتيــة
الثــاث.
فضــا عــن اغتيــال عــدد مــن الدبلوماســيني الســعوديني والكويتيــن يف أوروبــا
وآســيا وأمريــكا.
 -7رعايــة املعارضــة واحتضانهــا يف طهــران ودعمهــا ماليــا وتدريبهــا عســكرياً،
وهــذا تــم مــع جميــع املعارضــات الشــيعية الخليجيــة ،واملعارضــة العراقيــة التــي
اســتولت عــى الحكــم اليــوم ،ومتــرد الحــويث ،وقيــادات القاعــدة.
حيــث تــم إعــداد الكثــر مــن الخطــط اإلرهابيــة وتنفيذهــا عــر خاليــا وقيــادات
تدربــت ومتولــت مــن طهــران.
 -8إيــران ال تخفــي قناعتهــا بعــدم رشعيــة كل األنظمــة القامئــة ،وأنهــا يجــب أن
تــزول وتخضــع لحكــم إيــران بوصفهــا قيــادة املســلمني ،وهنــاك الترصيــح املشــهور
ملســاعد وزيــر خارجيــة إيــران لشــؤون األبحــاث منوشــهر محمــدي ســنة 2008
حــن قــال« :األزمــة املقبلــة التــي ســتصيب منطقــة الخليــج بالشــلل قريبــا تتعلــق
برشعيــة األنظمــة امللكيــة والتقليديــة التــي لــن يكــون يف إمكانهــا البقــاء يف ظــل
األوضــاع الراهنــة”.
وعــدم اعــراف إيــران برشعيــة األنظمــة األخــرى يعــود لعقيــدة اإلمامــة الشــيعية
التــي تحــر الحكــم اليــوم يف اإلمــام املهــدي املزعــوم الــذي يحكــم باســمه املــايل
منــذ أكــر مــن  30ســنة!
وبســبب عــدم اعرتافهــم برشعيــة األنظمــة العربيــة القامئــة تتكــرر دوريــا حمــات
الهجــوم والســباب للقيــادات العربيــة يف الصحافــة اإليرانيــة واملظاهــرات التــي
تنظمهــا أجنحــة نظــام املــايل ووكالؤهــم يف إيــران وخارجهــا.
 -9إن مــا تقــوم بــه السياســة اإليرانيــة اليــوم يف العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن
مــن حــرب طائفيــة علنيــة عــى جمهــور الشــعوب والتــي مل تتــورع إيــران عــن
اســتخدام أفتــك أنــواع األســلحة حتــى وصلــت للســاح الكيــاوي يف ســوريا ،فضــا
عــن الرباميــل املتفجــرة والقصــف األعمــى الــذي ال يســتبعد املدنيــن ،حتــى بلــغ
القتــى مئــات األلــوف والجرحــى أضعــاف ذلــك ،أمــا املهجــرون فهــم باملاليــن ،أمــا
مــن وقــع يف األرس فيتمنــى لــو كان مــات بالقصــف مــن شــدة التعذيــب والــذي
فُضــح بتــرب  11ألــف صــورة مــن ســجون بشــار ،وقصــص االغتصــاب البشــعة
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للحرائــر يف ســجون املالــي.
إن هــذه السياســات الطائفيــة هــي الوجــه الحقيقــي إليــران وسياســاتها ،ولتجهــز
األنظمــة العربيــة نفســها لهــذا املصــر إن تســاهلت وتغافلــت عــن خطــورة
األطــاع اإليرانيــة.
 -10ال تتــورع إيــران عــن تطويــع كل العالقــات االقتصاديــة والســياحية والتعليمية
لتمريــر تســللها للــدول األخــرى ،فــآالف الــركات اإليرانيــة يف اإلمــارات وتركيــا مــا
هــي إال واجهــة للحــرس الثــوري والنظــام اإليــراين ،وهــي تقــوم برعايــة مصالــح
إيــران وااللتفــاف عــى العقوبــات الدوليــة املفروضــة عليهــا ،وأيضــاً هــي شــبكة
صيــد للعمــاء وجــزرة تجــذب ضعــاف النفــوس لتمريــر مخططــات إيــران.
أمــا الســياحة الدينيــة فهــي وســيلة إلنشــاء وترســيخ مســتوطنات إيرانيــة يف
الــدول األخــرى ،وأكــر مثــال لذلــك :حــي الســيدة زينــب ،الــذي تحــول إىل قطعــة
مــن إيــران بالفتاتــه وســكانه واللهجــة الدارجــة والتــي جميعهــا تهيمــن عليهــا
القوميــة الفارســية! حتــى أصبحــت هــذه املســتوطنة اإليرانيــة يف قلــب دمشــق
مــررا لتدخــل امليلشــيات الشــيعية العراقيــة واللبنانيــة والباكســتانية واليمنيــة
لحاميــة املقدســات الشــيعية ،وهــو األمــر عينــه الــذي حــدث مــع النجــف وكربــاء
بالعــراق الــذي غــزاه الحجــاج اإليرانيــون حتــى طلــب اإليرانيــون ترخيــص رشكات
إيرانيــة للحاميــة املســلحة لحاميــة الحجــاج اإليرانيــن!
أمــا املــدارس اإليرانيــة والشــيعية فهــي بــؤر لنــر التبشــر الشــيعي كــا حصــل يف
املغــرب مــن ســنوات قليلــة.
الخالصة:
هــذه هــي أهــم املخاطــر لسياســة إيــران املــايل عــر مســرتها طيلــة أكــر مــن
ثالثــن عامــا ،وإن دعــوات االنفتــاح املحمومــة اليــوم عــى إيــران بحجــة محاربــة
اإلرهــاب التــي تلــوح بهــا إيــران هــي مجــرد كذبــة كبــرة ،إذ أن إيــران هــي راعيــة
اإلرهــاب الســني (القاعــدة) ورائــدة اإلرهــاب الشــيعي.
أمــا مــا يحــذر منــه عمــاء إيــران مــن اإلعالميــن والسياســيني بــأن إيــران اليــوم
العــب قــوي يف املنطقــة وقــد هزمــت العــامل وجعلتــه يرضــخ لرشوطهــا يف ســوريا
وامللــف النــووي فهــي أيضــا كذبــة كــرى ،فإيــران املــايل عــى شــفري االنهيــار
عــى مختلــف األصعــدة السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،لكــن مــا يطيــل
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مــن بقائهــا وميــد يف عمرهــا يف الحقيقــة هــو غبــاء السياســات العربيــة والعامليــة
وتخبطهــا يف التعاطــي مــع إيــران.
وعليــه يجــب الحــذر مــن هــذا االنفتــاح بــدون ضوابــط ومحــددات وتنــازالت
إيرانيــة ويجــب أيض ـاً أن يكــون هــذا االنفتــاح تحــت املراقبــة الدقيقــة وال يتع ـ ّد
العالقــات الربوتوكوليــة والقضايــا الرضوريــة ،كــا هــو حــال ســفاراتنا يف طهــران
التــي تقبــع تحــت الحصــار املشــدد.
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اســراتيجيات عمل واليــة الفقيه اإليرانية
يف الوطــن العريب
هــذا كتــاب جديــد ملركــز أميــة للبحــوث والدراســات االســراتيجية يقــع يف 200
صفحــة مــن القطــع املتوســط ،وصــدرت طبعتــه األوىل عــام  2016عــن دار عـ ّـار
بــاألردن.
والكتــاب هــو ملخــص مكثــف مــن تقريــر اســراتيجي كبــر يعمــل املركــز عــى
إصــداره يف عــام  ،2016وقــد اســتكتب فيــه املركــز عــددا مــن املختصــن والباحثــن
يف الشــأن اإليــراين والشــيعي مــن عــدة دول ،هــم :د .نبيــل العتــوم ،أ .محمــد
زاهــد غــول ،د .محمــد عبداللــه ،أ .محمــد الراشــد ،د .فــادي شــامية ،د .أحمــد
العمــراين ،د .ســيف الديــن هاشــم ،د .أحمــد العطاونــه ،أ .أســامة شــحادة ،د.
إســاعيل خلــف اللــه ،د .منــال الرينــي ،د .محمــد ســامل بــن عبــد الحــي بــن
دودو ،د .مدثــر أحمــد إســاعيل الباهــي ،نضــال خــر ،د .محمــد ســليم منيســري،
مركــز أميــة – وحــدو الدراســات اإليرانيــة.
وحتــى ال يتأخــر كثــرا ً آثــر املركــز تقديــم هــذا امللخــص أو املختــر الــذي يتكــون
مــن ثالثــة أقســام ،هــي:
 -1اســراتيجية إيــران يف عــدد مــن الــدول العربيــة (الســعودية ،الكويــت،
البحريــن ،ســورية ،العــراق ،األردن ،فلســطني ،لبنــان ،مــر ،الجزائــر ،املغــرب،
الســودان ،موريتانيــا) ،حيــث قُدمــت قــراءات للعالقــة بــن هــذه الــدول وإيــران
وآليــات إيــران يف التعامــل معهــا أو اخرتاقهــا أو الهيمنــة عليهــا بحســب الواقــع،
مــا يعطــي القــارئ رؤيــة بانوراميــة للمطامــع اإليرانيــة وتعــدد أدواتهــا وتبــدل
سياســاتها مــن فــرة لفــرة ومــن مــكان آلخــر ،ويكشــف عــن تبايــن هــذه األدوات
والسياســات يف نفــس الوقــت مــع اختــاف املــكان ،مــا يصنــع الوعــي املطلــوب
مبــدى تعقيــد وخبــث سياســة الــويل الفقيــه وبقيــة املــايل املنارصيــن لــه.
 -2القســم الثــاين تنــاول اســراتيجيات الــويل الفقيــه يف القــارة الســمراء (أفريقيــا)،
مــن خــال ثالثــة مباحث.
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األول :مقدمــة عــن النشــاط اإليــراين والشــيعي يف أفريقيــا ،تاريخــه ونتائجــه
ونقــاط قوتــه ووســائله.
والثــاين :تنــاول منــاذج مــن بــاد غــرب أفريقيــا وهــي :الســنغال ونيجرييــا
وســراليون وغانــا وســاحل العــاج.
والثالــث :اســتعرض بعــض دول رشق إفريقيــا والقــرن اإلفريقــي وهــي :جــزر
القمــر ،وجيبــويت ،وأرترييــا ،وكينيــا.
وهــذه الــدول اعتمــدت فيهــا اســراتيجية الــويل الفقيــه عــى أداة االقتصــاد
والعالقــة السياســية بشــكل كبــر جــدا ً ،يف الوقــت الــذي قــر فيــه العــرب
واملســلمون عــن قطــع الطريــق عــى اإليرانيــن ،ومــن قبلهــم اليهــود.
 -3القســم الثالــث ناقــش جهــود إيــران يف قــارة آســيا مــن خــال ثالثــة منــاذج
هــي :تركيــا وأندونيســيا وواليــة كــراال الهنديــة.
وقــد بـ ّـن هــذا املختــر عــددا مــن االســراتيجيات املعتمــدة لــدى الــويل الفقيــه
ونظامــه ومنهــا:
 توظيــف التجمعــات الشــيعية خــارج إيــران لخدمــة مصالــح نظــام الــويل الفقيــهمبــا يزعــزع الســلم املجتمعــي.
 اســتخدام اإلرهــاب يف الوصول ألهداف نظام الــويل الفقيه. تكويــن مليشــيات عســكرية طائفيــة ترتبط بطهران.االســتيالء بالقــوة عــى الحكــم عــر مظاهــر االنتخابــات (العــراق) وعــر االنقــاب
كــا يف اليمــن ولبنــان.
التطهــر الطائفــي والدميغــرايف ضــد أهــل الســنة لتوســيع الهيمنــة الشــيعية
واإليرانيــة يف املــدن واملواقــع االســراتيجية.
التالعــب بالعواطــف والقضايــا الرباقــة كالقضيــة الفلســطينية ونــرة املحرومــن
واملســتضعفني.
سياســة النفــس الطويل والصرب.
البحــث الــدؤوب عــن أدوات تحمــل مــروع الــويل الفقيــه يف الــدول التــي ليــس
فيهــا شــيعة ،ودعمهــم وتدريبهــم ليصبحــوا قــادة سياســيني مبظهــر دينــي!
اســتغالل حاجة الدول الفقــرة والضعيفة.
اســتخدام القــوة الناعمــة (اإلعــام – التعليم – التجارة).
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وال تــزال الحاجــة ماســة ملزيــد مــن الدراســات التــي تكشــف حقيقــة أبعــاد
االســراتيجيات اإليرانيــة العدوانيــة عــى الــدول العربيــة واإلســامية ،وكيفيــة
مقاومتهــا وإبطالهــا.
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املرشوع الشــيعي املعارص وأســئلة املستقبل
عىل أعتــاب عقد جديد
أيــام قليلــة تفصلنــا عــن بدايــة العقــد الثالــث مــن األلفيــة الثالثــة للميــاد،
وبذلــك تكــون دولــة مــايل املــروع الشــيعي املعــارص تدلــف لعقدهــا الخامــس،
ويصــادف ذلــك تبــدل يف اإلدارة األمريكيــة بانتهــاء واليــة ترامــب الجمهــوري
املناكــف لدولــة املــايل وقــدوم بايــدن الدميقراطــي املتســاهل مــع نظــام املــايل
فيــا يعتقــد.
هــذه املرحلــة الجديــدة تســتدعي طــرح بعــض األســئلة عــن مســتقبل املــروع
الشــيعي املعــارص والــذي يتســم بالعدوانيــة املفرطــة والطائفيــة اإلرهابيــة.
ولكــن قبــل طــرح األســئلة عــن املســتقبل دعونــا نحــاول أن نل ّخــص املشــهد اليــوم
والــذي هــو حصيلــة لســنوات العقــد املــايض وخصوص ـاً ســنوات حكــم ترامــب.
لقــد شــهد العقــد الثــاين مــن األلفيــة الثالثــة -والــذي هــو عــى وشــك املغيــب-
انــدالع ثــورات الربيــع العــريب والتــي تورطــت فيهــا دولــة مــايل قــم وطهــران
بدمويــة مفرطــة حيــث ارتكبــت الفضائــح وأبشــع املجــازر بشــكل مبــارش أو
عــر وكالئهــا املحليــن الشــيعة وغــر الشــيعة بحــق الشــعوب يف العــراق وســوريا
ولبنــان واليمــن والبحريــن ،ومؤخــرا نــارصت قــوات حفــر يف ليبيــا.
وترتــب عــى ذلــك احتــال عواصــم أربــع دول عربيــة مــن قبــل إيــران وأعوانهــا
وهــي بغــداد ودمشــق وبــروت وصنعــاء ،وهــو األمــر الــذي تفاخــرت بــه قيــادات
إيرانيــة بشــكل علنــي ،وبرغــم انســحاب ترامــب مــن االتفــاق النــووي اإليــراين
إال أن إيــران مل تنســحب مــن أي عاصمــة عربيــة ،بــل ومل يســمح للســعودية
بالقضــاء عــى اإلرهــاب الحــويث ،ألن بقــاء تهديــد شــيعي حقيقــي للســعودية
والســنة عمومــا هــو مطلــب اســراتيجي لــكل القــوى الدوليــة.
وباملقابــل كســبت إيــران عــداء قطــاع واســع مــن الشــعوب العربيــة واملســلمة
بســبب ذلــك ،كــا أن املــروع الشــيعي املعــارص خــر والء ودعــم قطــاع ال بــأس
بــه ممــن كان منخدعــاً بــه مــن العلــاء واملثقفــن والعامــة.
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لكــن تداعيــات الــراع الســيايس يف املنطقــة بــن األنظمــة العربيــة واإلســامية
وظهــور محــاور متضــادة ومتصارعــة (الســعودية واإلمــارات ومــر مقابــل قطــر
وتركيــا) ســاهم بتخفيــف الضغــط عــن النظــام اإليــراين حيــث شــعر محــور قطــر
وتركيــا بالحاجــة للدعــم اإليــراين مقابــل املحــور الســعودي اإلمــارايت ،ومــن جهــة
أخــرى تســببت الحــرب املفتوحــة مــن محــور الســعودية واإلمــارات عــى جامعــة
اإلخــوان املســلمني باصطفــاف قطــاع بــارز مــن جامعــات اإلخــوان وعــى رأســها
حركــة حــاس يف املحــور اإليــراين.
ونتــج عــن ذلــك غيــاب ال ـراع الرصيــح مــع املــروع الشــيعي لصالــح الحــروب
األهليــة والداخليــة بــن الــدول والقــوى الســنية مــا يشــكل ربحــا صافيــا ملــروع
املــايل.
ورافــق ذلــك تضييــق عــى العمــل اإلســامي الســلفي الشــعبي املقــاوم للمــروع
الشــيعي لصالــح الجهــد العلــاين الليــرايل النخبــوي للتصــدي ألطــاع املــايل،
كــا أن السياســة اإلماراتيــة املراوغــة تجــاه إيــران حيــث تتصــدر مشــهد التبــادل
التجــاري معهــا وترفــض العمــل العســكري ضدهــا وحتــى يف اليمــن متيــل للهدنــة
مــع الحوثيــن ،مــا يســاهم يف إحبــاط أي عمــل حقيقــي ضــد املــروع الشــيعي،
لهــذا كلــه رجحــت كفــة املــايل يف هــذا البــاب!
نعــم ،يواجــه نظــام املــايل أزمــات اجتامعيــة واقتصاديــة وعســكرية تجســدت يف
ارتفــاع حجــم البطالــة وتصاعــد التظاهــرات الغاضبــة وتراجــع الناتــج القومــي
واغتيــال عــدد مــن القيــادات العســكرية البــارزة يف الخــارج كقاســم ســليامين
وفخــرى زادة يف الداخــل ،لكــن النظــام ال يــزال يســيطر عــى املوقــف.
ويبــدو أن هنــاك قــرارا ً دوليــا بعــدم هــدم دولــة إيــران بــل تعديــل ســلوك النظــام
أو تبديلــه فقــط كــا يطالــب اللــويب اإليــراين يف أمريــكا والــذي يجمــع بــن
اإليرانيــن املتأمركــن القوميــن وأصحــاب رشكات الســاح والنفــط ،مــا يحقــق
مصالــح اســراتيجية عليــا تــزول مــع زوال القــوة اإليرانيــة مــن املنطقــة.
لعــل فيــا ســبق تلخيــص مكثــف لواقــع املــروع الشــيعي والقــوى املناوئــة لــه،
ويــأيت دور طــرح أســئلة املســتقبل لهــذا املــروع الطائفــي اإلرهــايب.
هــل ضعفــت أو توقفــت جهــود نــر التشــيع يف البــاد اإلســامية يف خضــم تلــك
املنازعــات واملناكفــات وتراجــع القــوة االقتصاديــة إليــران؟
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وهــل يتوقــع اليــوم رفــع للعقوبــات االقتصاديــة أو تخفيفهــا عــى يــد إدارة بايــدن
مــا يعيــد العجلــة لهــا؟
هــل ســتتمكن املعارضــة الشــعبية يف داخــل إيــران مــن قلــع نظــام املــاىل يف
العقــد القــادم؟
مــع كل ضغــط إدارة ترامــب مل يتزحــزح املــايل عــن احتاللهــم للعواصــم العربيــة،
فــا هــو املتوقــع مــع تســاهل إدارة بايــدن؟
وخاصــة موضــوع الحوثيــن يف اليمــن هــل سنشــهد إجبــارا للســعودية عــى
مصالحــة الحوثيــن؟ وهــل نقــول بــاي بــاي ميــن؟
هــل سنشــهد مزيــد مــن التقــارب مــع إيــران مــن قبــل اإلمــارات وقطــر مــع
قــدوم إدارة بايــدن؟
هــل ســتنجح مقاومــة مــروع طهــران الطائفــي عــى يــد مــروع علــاين يقــوده
ليرباليــون؟
هــل ســيبقى اإلخــوان املســلمون رهينــة بيــد طهــران بســبب خطــأ منهجهــم
الرشعــي والســيايس يف تقديــر املصالــح وبســبب السياســات العربيــة الرســمية
املعاديــة لهــم؟
مــاذا تريــد إدارة بايــدن مــن نظــام املــايل بالتحديــد؟ وهــل ســيكون ذلــك عــى
حســابنا؟
ســيصب ذلــك يف
مــع تــورط العديــد مــن دولنــا بالتطبيــع مــع اليهــود هــل
ّ
مصلحــة املــاىل؟ وهــل ســيعرقل ذلــك املــروع الســني يف مقاومــة املــروع
الشــيعي الطائفــي؟
هــل ســيكون الخــوف مــن انحيــاز إدارة بايــدن ضــد الســعودية وتركيــا ســبباً
إلنهــاء القطيعــة والخصــام بينهــا وتعاونهــا ضــد مــروع املــايل؟
هــذه بعــض األســئلة التــي يجــب أن يفكــر بهــا املشــتغلون مبقاومــة املــروع
الشــيعي الطائفــي اإلرهــايب حتــى يكونــوا مــن صنــاع الفعــل واملوقــف وليــس
صــدى وردة فعــل لآلخريــن ،فقــد تســبب ذلــك يف خســائر ج ّمــة كســب منهــا
األعــداء كثــرا ً.
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تالعب إيــران بالقضية الفلســطينية
مــن املتفــق عليــه أن القضيــة الفلســطينية رافعــة لــكل مــن أراد أن يشــتهر
ويــروج بــن النــاس مــن دولــة أو حــزب أو جامعــة أو شــخص ،فيكفــي بعــض
الشــعارات الرنانــة أو الحــركات االســتعراضية التــي تدغــدغ العواطــف وبعدهــا
تأخــذ الرشعيــة واملصداقيــة مــن الجامهــر الجاهلــة واملندفعــة ،وعــى أســاس
هــذه القاعــدة تعاملــت إيــران الخمينــي مــع القضيــة الفلســطينية]1[ .
البدايــة :تعــود عالقــة إيــران الخمينــي بالقضيــة الفلســطينية حــن كانــت
مضطهــدة ومطــاردة يف منتصــف الســبعينيات فهربــت إىل العــراق ولبنــان حاضنــة
كل األحــزاب والتنظيــات ،وهنــاك تبنــت منظمــة التحريــر الفلســطينية كــوادر
الخمينــي فدربتهــم عــى العمــل الســيايس والعســكري وســلحتهم ودعمتهــم
مــن أمــوال الثــورة الفلســطينية ألنهــم أعــداء الشــاه حليــف إرسائيــل القــوي يف
معســكراتها بالعــراق ولبنــان ،كــا أن املنظمــة عملــت عــى فتــح األبــواب أمامهــم
لــدى الــدول العربيــة وحصلــت لهــم عــى مســاعدات ماليــة منهــا.
وذلــك بعــد أن ســبق للمنظمــة أن احتضنــت مــوىس الصــدر وقدمــت لــه الدعــم
والرعايــة والســاح والتدريــب ،حتــى قيــل أن أبــو عــار هــو مــن اختــار اســم
حركــة أمــل لهــا ،وبذلــك كان الفلســطينيون متفضلــن عــى شــيعة لبنــان وثــورة
الخمينــي ومل يكــن البعــد الطائفــي موجــودا ً يف حســاباتهم يف لبنــان .كــا أن
رفســنجاين مبســاعدة مــن مــوىس الصــدر قــام مبقابلــة عرفــات يف بــروت قبــل قيــام
الثــورة اإليرانيــة بغيــة االســتفادة منهــا حيــث كان رفســنجاين ورفاقــه معجبــن
بنمــوذج الثــورة الفلســطينية[]2
بعــد نجــاح الثــورة :وحــن نجحــت ثــورة الخمينــي كان عرفــات أول مــن
اســتقبل يف طهــران مهنئ ـاً باالنتصــار ،ويف خطــاب لعرفــات بطهــران تفاخــر بأنــه
درب عــرة آالف عنــر إيــراين يف معســكرات فتــح وأنــه أعطاهــم عــرة آالف
كالشــنكوف ،ومــن ثــم قــدم عرفــات مزيــد مــن الســاح للخمينــي ودرب الحــرس
الثــوري ،وقامــت إيــران بإعطــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية مقــر الســفارة
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اإلرسائيليــة يف طهــران لتكــون ســفارة لهــم ،وعــن هــاين الحســن ســفريا ً للمنظمــة
يف طهــران وجــال الديــن الفــاريس ســفريا ً إليــران لــدي املنظمــة ومــن ثــم تــوىل
مصطفــي جمــران الســفارة.
كــا تــم فتــح مركــز ثقــايف للمنظمــة يف أصفهــان وتعيــن منــدوب عنهــا يف كل
مــدن إيــران ،وطلبــت إيــران مــن املنظمــة وعرفــات الحصــول عــى تأييــد حــرب
األهــواز للثــورة ،فذهــب عرفــات وأحمــد الخمينــي الفتتــاح مكتــب املنظمــة
باألهــواز لهــذه الغايــة.
ورسعــان مــا ظهــرت محــاوالت ثــورة الخمينــي يف محاولــة أجنحــة الثــورة لتوظيــف
املنظمــة يف أغراضهــا الخاصــة ،فبعــد أشــهر تــم الطلــب مــن املنظمــة إقفــال مكتــب
األهــواز ،واســتمرت املضايقــات ليغــادر هــاين الحســن منصبــه هنــاك ،ومل يتحســن
الوضــع مــع الســفري الجديــد ،وحــن حــاول وفــد رفيــع مــن املنظمــة التوســط يف
قضيــة الرهائــن األمريــكان رفــض الخمينــي مقابلتهــم رغــم أن قطــب زادة وزيــر
الخارجيــة اإليــراين أرســل برقيــة رســمية باملوافقــة عــى الوســاطة الفلســطينية.
وخاصــة مــع تصاعــد سياســات تصديــر الثــورة ومحاولــة الــزج باملنظمــة يف ذلــك،
وبعدهــا جــاءت الحــرب مــع العــراق التــي وقفــت فيهــا املنظمــة عــى الحيــاد
فاعتــرت إيــران ذلــك موقــف عــدايئ تجاههــا ،وبذلــك انتهــت العالقــة الوديــة
ودخلــت مرحلــة الجمــود[.]3
يف لبنــان :وعــى الجانــب اللبنــاين مل يكــن الحــال بأفضــل مــن ذلــك ،فرغــم أن
املنظمــة هــي مــن أنشــأت منظمــة أمــل ودربتهــا وســلحتها إال أن الغــدر والخيانــة
كان جزائهــا منهــا ،فحــن غــزت إرسائيــل لبنــان ســنة  1982مل تشــارك أمــل بالقتــال
ضــد اليهــود ســوى بالبيانــات ،بــل بعضهــم قــام بالرتحيــب بالجيــش اإلرسائيــي،
[ ]4وقــد فضــح ذلــك شــارون يف مذكراتــه حــن قــال «مل أ َر يومـاً يف الشــيعة أعــداء
إرسائيــل عــى املــدى البعيــد» بــل أقــرح إهدائهــم بعــض األســلحة كبــادرة حســن
نيــة!!
وبســبب اختفــاء مؤســس أمــل مــوىس الصــدر وتزايــد النفــوذ اإليــراين يف لبنــان
وحركــة االنشــقاق يف صفــوف أمــل ،أعلنــت حركــة أمــل ســنة 1982مبايعتهــا
للخمينــي إمامــا للمســلمني يف كل مــكان[. ]5
وبعــد أن غــادر الفدائيــون الفلســطينيون بــروت عقــب الغــزو اإلرسائيــي،
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بــدأت أمــل ونــواة حــزب اللــه تســعي للتمــدد عــى حســاب الســنة اللبنانيــن
والفلســطينيني ،ومل يــأت عــام  1985إال وقــد أعــدت أمــل العــدة ملجــزرة
للفلســطينيني يف املخيــات الفلســطينية ببــروت اســتمرت شــهرا ً كامــاً كــا
حــدث مــع غــزة مؤخــرا ً ،كانــت مــن الفظاعــة واإلجــرام مبــكان كبــر شــملت القتــل
والذبــح واالغتصــاب وغريهــا[. ]6
وقــد صــادف وقــوع هــذه املجــازر وجــود األســتاذ فهمــي هويــدي يف طهــران
فكتــب لنــا عــا عايشــه« :يف يونيــو  85وقتــال «أمــل» للفلســطينيني يف بــروت
كان قــد بلــغ ذروتــه وبينــا تكلــم مختلــف رمــوز النظــام منتظــرى ورفســنجاىن
وخامنئــى ،فــإن اإلمــام التــزم الصمــت .وقيــل وقتئــذ أنــه معتكــف يف األيــام
العــرة األخــرة مــن شــهر رمضــان.
وملــا انتهــى الصيــام خــرج اإلمــام مــن اعتكافــه وألقــى خطابــاً يف «حســينية
جمــران» بعــد صــاة العيــد .وفيــا توقــع الكثــرون أن يعلــن موقفــاً تجــاه مــا
يجــرى يف لبنــان ،فــإن اإلمــام مل يــر إىل املوضــوع مــن قريــب أو بعيــد ،وكان جــل
تركيــزه يف الخطــاب عــى داللــة املظاهــرات املؤيــدة للحــرب مــع العــراق ،التــي
خرجــت يــوم القــدس (آخــر جمعــة مــن رمضــان).
كنــت أحــد الذيــن اســتمعوا إىل خطبــة اإلمــام يف صبيحــة ذلــك اليــوم ( 20يونيــو)
ومل أســتطع أن أخفــى دهشــتي مــن تجاهلــه ملــا يجــرى يف لبنــان ،ليــس فقــط ألن
الفلســطينيني هــم ضحيتــه ولكــن ألن الجــاين منســوب إىل الشــيعة.
ونقلــت انطباعــايت إىل صديــق خبــر بالسياســة اإليرانيــة ،فــكان رده أن اإلمــام لــه
حســاباته وتوازناتــه!!» ]7[.أمــا ترصيحــات رمــوز النظــام فقــال عنهــا هويــدي:
«كان خامنئــى يعــر بصــدق عــن موقــف الحكومــة واألجهــزة الرســمية ،التــي لزمــت
الصمــت طــوال خمســة أيــام بعــد بــدء االعتــداء عــى املخيــات الفلســطينية ،ثــم
بــدأت تتحــدث عــن «وقــف القتــال» و»تجنــب اســتمرار نزيــف الــدم» وهــو
موقــف بــدا خاضعــاً «للحســابات» أكــر منــه ملتزمــاً باملبــادئ ،إذ كان واضحــاً
الــدور الســوري يف دعــم أمــل فضـاً عــن أن تلــك األجهــزة وضعــت يف اعتبارهــا أن
«أمــل» هــي يف النهايــة منظمــة شــيعية «[.]8
ومــع اســتمرار اعتــداء أمــل عــى املخيــات قــام الشــيخ أســعد بيــوض التميمــي
وغــازي عبــد القــادر الحســيني بالذهــاب إىل إيــران يف العــام 1986م مــن أجــل أن
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يطلبــوا مــن الخمينــي أن يتدخــل لوقــف املجــازر التــي ترتكبهــا حركــة أمــل ضــد
الفلســطينيني يف جنــوب لبنــان ،ولكــن رفــض ذلــك ،ثــم ذهبــوا بعــد ذلــك إىل نائبــه
(منتظــري) فأصــدر فتــوى تســتنكر هــذه املذابــح ،ولكــن الخمينــي غضــب عــى
(منتظــري) ألنــه تجــاوزه فــكان هــذا أحــد أســباب عزلــه مــن نيابــة الخمينــي[.]9
القــدس جيــش ويــوم!! وكان الخمينــي قــد أعلــن عــن تأســيس جيــش القــدس
ســنة  1980وأن طريقــه للقــدس ميــر بكربــاء ،وهكــذا تأخــر هــذا الجيــش عــن
نــرة القــدس النشــغاله بحــرب العــراق ،لكــن جيــش القــدس تحــول لفيلــق
القــدس ،الــذي متكــن رغــم حربــه للعــراق مــن القيــام بعمليــات نوعيــة ضــد
العديــد مــن الشــخصيات واألهــداف اإلســامية يف أنحــاء متفرقــة مــن العــامل ،فقــد
قــام هــذا الفيلــق عــر أجنحتــه املختلفــة ومنهــا أحــزاب اللــه املنتــرة يف عــدة
دول بتفجــرات واغتيــاالت يف مكــة والبحريــن والكويــت ولبنــان ،وبعــد احتــال
أمريــكا للعــراق قــام فيلــق القــدس بالعديــد مــن العمليــات ضــد الســنة العراقيــن
والفلســطينيني بــدالً مــن حــرب األمريــكان الذيــن احتلــوا العــراق مبــا فيهــا كربــاء.
واآلن بعــد أن تثبــت أقــدام إيــران يف العــراق وتقاســمت النفــوذ عليــه مــع
أمريــكا ،بــدل مــن العــودة ملواصلــة الطريــق للقــدس يبــدو أن هنــاك أوضــاع
طارئــة تســتدعى تغيــر وجهتــه عــن القــدس للجــزر اإلماراتيــة ،والقــدس لــن
تضييــع وبإمكانهــا الصــر قليــاً !!
وأعلــن الخمينــي عــن يــوم عاملــي للقــدس ليدغــدغ عواطــف الفلســطينيني
واملســلمني بذلــك عــر ترديــد شــعارات املــوت ألمريــكا وإرسائيــل ،لكــن مــن ميــوت
هــم دومــاً أعــداء الخمينــي مــن أهــل الســنة وأعــداء إرسائيــل مــن املجاهديــن
فقــط!!
حركــة الجهــاد الفلســطينية :ويف الثامنينــات تواصلــت إيــران مــع حركــة الجهــاد
الفلســطينية املغرمــة لليــوم بالثــورة الخمينيــة حتــى أصبحــت حركــة الجهــاد
تحســب عــى إيــران والتشــيع[ ،]10وقــد قدمــت لهــا الكثــر مــن الوعــود واآلمــال
والقليــل مــن الدعــم[ ،]11وهــو مــا جعــل الشــقاقي يحــاول فتــح خطــوط دعــم
مــن ليبيــا بــدال مــن إيــران فلقــي مرصعــه يف قــرص بعــد مغــادرة ليبيــا ،كــا
حــدث مــن قبــل ملــوىس الصــدر الــذي وصــل ليبيــا ومل يخــرج منهــا بعــد!!
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حــاس :ومل ترحــب إيــران بالعالقــة مــع حــاس يف البدايــة وحتــى ســنوات
قريبــة ،ألنهــا تعلــم أن حــاس ســنية تتبــع لجامعــة اإلخــوان وأن حــاس لهــا
خلفيــة ســلفية نوعــاً مــا ،وكان هــذا املوقــف بتحريــض مــن حركــة الجهــاد ردا ً
عــى جهــود اإلخــوان يف رمــي الجهــاد بالعاملــة إليــران[.]12
وقــد حدثنــي د .بســام العمــوش الســفري األردين األســبق يف طهــران وهــو مــن
القيــادات الســابقة لإلخــوان عــن شــكوى منــدوب حــاس يف طهــران لــه مــن
إهــال اإليرانيــن لــه بعكــس منــدوب الجهــاد.
حــزب اللــه :أمــا حــزب اللــه الــذي أنشــأته إيــران[ ]13ملقاومــة إرسائيــل فقــد
أثبتــت األيــام أنــه وســيلة لتنفيــذ األجنــدة اإليرانيــة ومصالحهــا التــي ال تحتــوى
إزالــة إرسائيــل أو عــداء حقيقــي ،فقــد غــر الحــزب أكــر مــن مــرة نظرتــه إلرسائيــل
بحســب معطيــات املرحلــة ،ففــي البدايــة أعلــن الحــرب عــى إرسائيــل حتــى يتــرأ
مــن تقاعــس وخــذالن الشــيعة عنــد غــزو إرسائيــل عــام .82
وبعــد ذلــك أصبــح يحــر ال ـراع يف اســتعادة األرايض املحتلــة ومــن ثــم جعــل
الــراع لبنانيــاً فقــط وال يتعــدى الحــدود اللبنانيــة ،وقــد تبــدى هــذا يف توقفــه
عــن نجــدة غــزة بالصواريــخ املكدســة عنــده بزعــم حــرب إرسائيــل وتنصلــه مــن
الصواريــخ التــي أطلقــت مــن الجنــوب لفــك الضغــط عــن غــزة .كــا قــام حــزب
اللــه بحصــار املقاومــة الســنية والفلســطينية يف الجنــوب والقضــاء عليهــا ،مــا
دعــا األمــن األســبق للحــزب صبحــى الطفيــي بوصــف الحــزب أنــه أصبــح حارس ـاً
للحــدود.
وقــد بــدا بشــكل واضــح يف حــرب متــوز  2006أن الحــزب ال يرغــب بحــرب حقيقيــة
مــع إرسائيــل ولذلــك تجنــب رضب املصالــح الحيويــة إلرسائيــل رغــم زعمــه القــدرة
عــى ذلــك ،كــا أن إيــران ضبطــت إيقــاع الحــرب مــن خــال إدارتهــا املبــارشة
لذلــك ،والتــي نتــج عنهــا احتــال بــروت وتدعيــم قــوة الحــزب يف لبنــان مــع
إضعــاف الحكومــة والســنة بالتحديــد[.]14
كــا أن الفلســطينيني يف املخيــات اللبنانيــة الذيــن يقاســون أنواعــاً عديــدة
مــن البــؤس والعــوز يف ظــل القوانــن والقــوى اللبنانيــة التــي تخــي أن يكــون
الفلســطينيون ســندا ً وعونــاً لســنة لبنــان ،فــإن إيــران وأذرعهــا متــارس أنواعــاً
كثــرة مــن األذى بحقهــم والتضييــق عليهــم.
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ومــن أبــرز هــذه األمثلــة أن حــزب اللــه مــن أجــل فصــل ضابــط محســوب عليــه
يف املطــار قــام باحتــال بــروت ،وتحــدى الجيــش اللبنــاين ومل يحســب لــه حســاب،
لكــن مخيــم نهــر البــارد والــذي أعلــن حــزب اللــه «أنــه خــط أحمــر» لكــن
ثبــت «أن املخيــم خــط أخــر!!» -عــى حــد تعبــر الشــيخ داعــي اإلســام -فتــم
تدمــر وإزالــة مخيــم نهــر البــارد وحــزب اللــه يتفــرج ويعــد القتــى الســنة مــن
الفلســطينيني والجيــش!!
جيــش لبنــان الجنــويب :قــد يصــدم الكثــر مــن النــاس حــن يعلــم أن غالبيــة
أفــراد جيــش لبنــان الجنــويب أو مــا كان يعــرف باســم جيــش لحــد هــم مــن
الشــيعة ،ولذلــك حــن انســحبت إرسائيــل وســيطر حــزب اللــه عــى الجنــوب مل
يتــم معاقبــة أحــد مــن أفــراد الجيــش العميــل ،بــل قــدم نــواب حــزب اللــه قانــون
عفــو عنهــم حفاظــاً عــى الوحــدة الوطنيــة.
االســتعداد لالعــراف بإرسائيــل :رغــم زعــم قــادة إيــران أنهــم ضــد إرسائيــل
وأمريــكا الشــيطان األكــر إال أنهــم وحــن كان األمريكيــون يغــزون العــراق يف ،2003
قدمــت إيــران مبوافقــة املرشــد عــي خامنئــي «اقــراح» لعقــد «صفقــة كبــرة»
لحــل النــزاع األمــريك  -اإليــراين.
جوهــر العــرض اإليــراين :نعــرف بإرسائيــل ونتنــازل عــن النــووي ونوقــف دعــم
حــزب اللــه ،مقابــل منحنــا الوصايــة عــى الخليــج ،واالعــراف بنــا :قــوة إقليميــة
رشعيــة.
وتضمــن االقــراح عــرض إيــران إيقــاف دعمهــا للمجموعــات الفلســطينية
املعارضــة ،والضغــط عليهــا إليقــاف عملياتهــا العنيفــة ضــد املدنيــن اإلرسائيليــن
داخــل حــدود إرسائيــل العــام  ،1967والتــزام إيــران بتحويــل حــزب اللــه اللبنــاين
إىل حــزب ســيايس منخــرط بشــكل كامــل يف اإلطــار اللبنــاين ،وقبــول إيــران بإعــان
املبــادرة العربيــة التــي طرحــت يف قمــة بــروت عــام 2002م ،أو مــا يســمى طــرح
الدولتــن ،وتنــص عــى إقامــة دولتــن والقبــول بعالقــات طبيعيــة وســام مــع
إرسائيــل ،مقابــل انســحاب إرسائيــل إىل مــا بعــد حــدود 1967م]15[ .
فلســطينيو العــراق :حــن متكنــت امليلشــيات الشــيعية العراقيــة املواليــة إليــران
مــن الســيطرة يف بغــداد مل تتــورع عــن القيــام مبجــازر بحــق الفلســطينيني يف
مجمــع البلديــات هنــاك بشــكل مامثــل ملجــازر أمــل باملخيــات الفلســطينية
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بلبنــان[ ،]16دون أن تتدخــل إيــران لوقــف هــذه املجــازر بــل كانــت بســاح
إيــراين وريض منهــا ،ولذلــك اعــرف خالــد مشــعل أن حــاس مل تســتطع مســاعدة
فلســطينيي العــراق لــدى أصدقائهــا[.]17
ولألســف قــام ممثــل حــاس يف املجمــع باســتضافة قــوة مــن مغاويــر الداخليــة
العراقيــة عــى وجبــة إفطــار رمضــاين يف مســجد القــدس  2008/9/28يف حــن أن
تلــك القــوة قامــت يف وقــت ســابق باعتقــال إمــام املســجد [.!!!]18
ومــن مل يقتــل مــن فلســطينيي العــراق إمــا بقــي تحــت ســطوة الخــوف وعــدم
األمــان ،أو أصبــح الجــئ عــى الحــدود أو املنــايف البعيــدة ،ومل تعمــل إيــران عــى
املســاعدة بعودتهــم لبيوتهــم أســوة مبئــات األلــوف اإليرانيــن الذيــن جنســتهم يف
العــراق مبــا متلــك مــن نفــوذ !! كــا أنهــا مل تعمــل عــى تحســن ظروفهــم املعيشــية
حتــى وال يف املخيــم عــى الحــدود الســورية التــي متلــك فيهــا حظــوة كبــرة.
ال يعرتفــون باألقــى !! رغــم تشــدق إيــران بفلســطني والقــدس ،إال أن رواياتهــم
وعقائدهــم ال تعــرف باملســجد األقــى الــذي نعرفــه!
ولذلــك ألــف أحــد أكبــار علــاء الشــيعة العالمــة جعفــر مرتــى العامــي كتــاب
بعنــوان «املســجد األقــى أيــن ؟» جــاء فيــه« :لقــد تبــن لنــا عــدة حقائــق
بخصــوص املســجد األقــى والــذي يحســم األمــر أنــه ليــس الــذي بفلســطني»!!
وقــرر أن املســجد األقــى هــو يف الســاء!! كــا يف كتابــه «ســرة الرســول األعظــم»
الــذي ال تــزال تصــدر أجزائــه تباع ـاً مــن عــر ســنوات والــذي حــاز عــى جائــزة
أفضــل كتــاب يف إيــران مــا اســتدعى تكريــم الرئيــس نجــاد لــه شــخصياً !![]19
دعــم إيــران لحكومــة حــاس :وحــن فــازت حــاس باالنتخابــات وشــكلت
الحكومــة قامــت إيــران بلعبــة ذكيــة رشحهــا أحــد موالــن حــاس بقولــه« :وكان
املوقــف اإليــراين مــن الــذكاء مبــكان أن دعمــوا ومل يدعمــوا حكومــة حــاس
؟؟!! فإيــران أعلنــت أنهــا ســتدعم الحكومــة الفلســطينية باملاليــن ومل تســلمها
ال يدويــا وال تحويــا ،وأعلنــت أنهــا ســتتربع بــآالف الســيارات للحكومــة وهــي
تعلــم أن عصفــورا ال يدخــل لفلســطني بــا موافقــة إرسائيــل ،وأعلنــت عــن تســخري
طائرتــن للــوزراء املســجونني يف غــزة والضفــة الغربيــة ؟؟ ..وبهــذا لــن يلومهــم
أحــد بالخــذالن»[.]20
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واألعجــب أن إيــران أعلنــت شــهر  2006/4أنهــا ســتقدم لحكومــة لحــاس 50
مليــون ،ولكــن بعــد أكــر مــن شــهرين رصح منــو شــهر متقــي وزيــر الخارجيــة
اإليــراين أن هــذا املبلــغ مل يوافــق عليــه بعــد مجلــس الشــورى اإليــراين]21[.
وحصــدت إيــران الثنــاء العاطــر مــن الجامهــر العاطفيــة ،رغــم أن بعــض املحللــن
ينبهــون أن «طهــران مشــهورة ببخلهــا .فربغــم أن حــزب اللــه اللبنــاين املحســوب
عليهــا والــذي حقــق انتصــارات يف السياســية الخارجيــة طيلــة ربــع القــرن املنــرم،
بــدءا ً مــن حــرب الرهائــن يف الثامنينــات إىل حــرب تحريــر الجنــوب وانتهــاء اآلن
بــدوره كحاجــز صاروخــي لــردع أي هجــوم “إرسائيــي” عــى منشــآتها النوويــة ،إال
إنهــا ال تقــدم لــه ســوى  50أو  75مليــون دوالر ســنوياً» [.]22
خــذالن غــزة :وهاهــي غــزة تتعــرض لإلبــادة والقصــف والنــاس ترتقــب صواريــخ
إيــران وحــزب اللــه ،فيكــون الجــواب عــى لســان ســعيد جليــي وحســن نــر اللــه
لــن نطلــق صواريــخ عــى إرسائيــل !!
وقــد تنازعــت ســوريا وإيــران عــى بطولــة ورشف مــن الــذي ضبــط حــزب اللــه
حتــى ال يطلــق الصواريــخ ،وكأن حــزب اللــه كان يف وارد إطــاق صواريــخ وقــد
أعلــن حســن نــر اللــه مــن أول يــوم لــن نطلــق الصواريــخ ،ألن ذلــك ال يفيــد
غــزة وال يــر إرسائيــل!!
ولكســب عواطــف الجمهــور قامــت إيــران بإرســال ســفينة تحتــوى عــى أســلحة
لغــزة وتــم ضبطهــا ،وكل عاقــل يــدرك أن إرسائيــل ال تحــارص غــزة بحــرا ً اآلن
بــل هــي تقصفهــا وال ميكــن لقــارب فلســطيني الخــروج للبحــر ،ولكــن لــرورات
اإلعــام والدعايــة البــد مــن التضحيــة ببعــض البنــادق والذخائــر.
وبذلــك تكــون إيــران فرضــت نفســها بأنهــا بــاب للمشــاكل لكنهــا مســتعدة ألن
تكــون مفتــاح للحــل أيضـاً ،إذا تــم مراعــاة مطالبهــا بالنفــوذ والســيطرة يف املنطقــة،
ولذلــك وغــزة تحــت القصــف ،وإيــران تطلــق الشــعارات والهتافــات لفلســطني
وتســتقبل قــادة حــاس وتشــارك يف قمــة الدوحــة لنــرة غــزة.
وقــد كشــف النقــاب عــن مباحثــات ولقــاءات اســتمرت طــوال ســنة  2008بــن
مستشــار نجــاد الخــاص مجتبــى هاشــمي وبــن ويليــام بــرى وزيــر الدفــاع إبــان
إدارة كلينتــون ،للوصــول لصفقــة عــى غــرار مــا اقرتحتــه إيــران يف  2003مــن
االعــراف بإرسائيــل والضغــط عــى املقاومــة الفلســطينية!!![]23
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ولذلــك جــاءت نتائــج االســتطالعات يف غــزة متدنيــة بخصــوص الــريض عــن موقــف
إيــران ،حيــث صــوت  % 58.2أنهــم غــر راضــن عــن موقــف إيران،وأعــرب %45.5
عــن عــدم رضاهــم عــن حــزب اللــه[.]24
تالعــب إيــران بالقضيــة الفلســطينية حقيقــة ثابتــة :وكــون إيــران تســتخدم
القضيــة الفلســطينية ملكاســب إيرانيــة شــيعية ليــس رسا ً ،هــذا أســامة حمــدان
أحــد قــادة حــاس يقــول يف مقابلــة بالهاتــف مــع بعــض العلــاء« :إننــا بــإذن
اللــه ســبحانه وتعــاىل ال نقبــل أن يغــر صمــود املجاهديــن وصربهــم وجهادهــم
وتضحيتهــم يف صالــح رايــة غــر الرايــة التــي نحمــل ونؤمــن أن الجهــاد تحــت
لوائهــا فمــن قاتــل لتكــون كلمــة اللــه هــي العليــا فهــو يف ســبيل اللــه»  .و يقــول
أيضـاً « ونرجــو أن تكــون أمتنــا معنــا يف ذلــك وأن تبــذل الجهــد يف ذلــك إىل جانبنــا
ر وأن يقــرف هــذا الجهــاد وهــذه التضحيــات
ال نفــرح بــأن يقــرف هــذا النــ َ
أحــد ال نثــق بــه وال نعتمــد عليــه»[.]25
أمــا الدكتــور صالــح الرقــب القيــادي البــارز يف حــاس بغــزة فيعلــن بــكل وضــوح
أن دعــوى الشــيعة برغبتهــم لتحريــر القــدس وفلســطني «هــذه الدعــوة املزيّفــة،
ألن مــا يجــري عــى أرض الواقــع يُكــذب هــذه الشــعارات التــي تعــد فقــط مطيــة
لكســب تأييــد جامهــري ،ومــا يطلقــه اإليرانيــون يف يــوم القــدس مــا هــي إال
شــعارات وكلــات ثــم بعــد ذلــك ينفــض املولــد»[.]26
ويؤكــد عــى ذلــك الكاتــب صــاح حميــدة الحمســاوي بقولــه« :السياســة اإليرانيــة
يف املنطقــة يف هــذه الفــرة تقــوم عــى إبقــاء التوتــر وتصعيــده يف أفغانســتان
والعــراق ولبنــان وفلســطني حتــى تســتنزف القــوى املتــررة مــن التصعيــد ومتنعهــا
مــن التفكــر مبهاجمــة إيــران يف هــذه املرحلــة ،ولذلــك فــان إنجــاح حكومــة
حــاس ليــس مــن ضمــن األجنــدة اإلســراتيجية اإليرانيــة يف املنطقــة» [.]27
ملــاذا ال تنتــر هــذه الرؤيــة؟ ولكــن هــذه الرؤيــة الصائبــة لحقيقــة املوقــف
اإليــراين مــن قضيــة فلســطني تلتبــس عــى كثــر مــن املســلمني الخاصــة منهــم
والعامــة ،ألســباب:
أن هــذه الرؤيــة ال يفســح لهــا املجــال للتعبــر عــن نفســها إال يف مجــاالت ضيقــة
ومحــدودة وبلغــة غــر واضحــة غالب ـاً بــل تكتفــي بالتلميــح كــا يف كالم حمــدان
املتقــدم.
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وأيضـاً هــذا الــكالم يصــدر فقــط حــن يكــون املخاطــب بــه هــم معــاريض مــروع
إيــران أو يف معــرض الدفــاع عــن تهمــة ارتبــاط حــاس أو تعاونهــا مــع إيــران.
كــا أن مــا يزيــد األمــر لبس ـاً هــو بعــض الترصيحــات لقيــادات مــن حــاس أو
جامعــة اإلخــوان التــي تضفــى عــى إيــران البطولــة واملصداقيــة كــا يف ترصيحــات
املرشــد العــام لجامعــة اإلخــوان أو رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس حــن
قــال لقنــاة العربيــة «إيــران عــى الــدوام منــذ انطالقــة الثــورة اإليرانيــة املظفــرة
وهــي تأخــذ مواقــف جــادة ومواقــف كبــرة ومبدئيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية
ويف مواجهــة املــروع الصهيــوين»[ ،]28رغــم أن الســؤال كان هــل تبلغتــم عــن
خطــة جديــدة إليــران يف املوضــوع الفلســطيني بعــد ترصيحــات نجــاد بإزالــة
إرسائيــل وعودتهــا إىل أوربــا ،مــا جعــل املذيــع يعيــد الســؤال ليجــد نفــس
الجــواب وزيــادة «املذيــع :هــذا يدفعنــا إىل الســؤال عــا إذا كنتــم قــد تبلغتــم
خطــة إيرانيــة جديــدة يف طريقــة تعاطــي طهــران مــع الحــدث الفلســطيني وقــد
تكونــون مشــاركني فيهــا مثــاً؟
خالــد مشــعل :خطــة جديــدة مبعنــى جديــدة ال أعتقــد ،لكــن كــا قلــت أنــا أعتــر
السياســة اإليرانيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية هــي سياســة مســتمرة ،امتــداد
لنهــج متعــارف عليــه معتمــد رســمياً وشــعبياً يف إيــران ،ونحــن نقــدر هــذا ونثمنــه
عالي ـاً ،ونحــن منســجمون يف تأكيدنــا عــى الحــق الفلســطيني عــى حــق املقاومــة
يف رفــض إعطــاء الرشعيــة للكيــان الصهيــوين ،وإذا كانــت إيــران تقــف مــع الحــق
الفلســطيني فالفلســطينيون بــكل فصائلهــم يقفــون مــع إيــران وحقهــا والدفــاع
عــن نفســها ،ونحــن وإياهــم يف خنــدق واحــد أمــام املطامــع األجنبيــة ،وأمــام
التهديــدات واالعتــداءات ســواء الصهيونيــة أو األمريكيــة».
وتقــوم إيــران بإطــاق ترصيحــات كاذبــة عــى لســان قــادة حــاس لتظهــر أنهــا
املتوليــة لشــؤون حــاس أو لنفــي طائفيتهــا بدعــم حركــة ســنية ،حيــث نــرت
صحيفــة كيهــان اإليرانيــة[ ]29إن رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس خالــد
مشــعل قــدم تقري ـ ًرا حــول حــرب غــزة ،لــويل أمــر املســلمني ،مــا اضطــر حركــة
حــاس لتوضيــح أن ذلــك ديباجــة خاصــة بالصحــف اإليرانيــة[ ،]30وهــذا قــد
تكــرر مــن قبــل حــن نســبت املواقــع اإليرانيــة عــن مشــعل قولــه «أن حــاس
هــي االبــن الروحــي لإلمــام الخمينــي» وهــو مــا يســتبعد صــدوره مــن مشــعل
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ومل تنفــه حــاس!! رغــم أنــه قــد زل بقولــه« :الشــيعة والســنة يف خنــدق واحــد»
وإهــداء النــر إليــران وجعلهــم رشكاء يف النــر!!
كــا أن مــن سياســة إيــران القيــام بحمــات إعالميــة لزيــارات قــادة حــاس
لهــا ونقــل صــور قــادة حــاس يف زيــارة قــر الخمينــي والقيــام بالصــاة معــاً
لرتويــج الوحــدة املزعومــة والكســب مــن شــعبية حــاس ،وخاصــة بعــد التعاطــف
والتضامــن اإلســامي الرائــع مــع غــزة وحــاس.
وبذلــك تكــون إيران قد حققــت مطلبها من زعم دعــم القضية الفلســطينية !!
املطلــوب مــن حــاس :يجــب اإلقــرار بوجــود نشــاط للتشــيع يف غــزة بخــاف
ترصيحــات بعــض قــادة حــاس مثــل الزهــار وأســامة حمــدان ،ويكفينــا كالم د.
صالــح الرقــب حــول ســبب تأليفــه لكتــاب «الوشــيعة يف كشــف شــنائع وضــاالت
الشــيعة» وذلــك قبــل ســنة 2000م ،حيــث قــال« :مــا لوحــظ مــن زيــادة نشــاط
الدعــوة للشــيعة االثنــي عرشيــة يف اآلونــة األخــرة عــى مســتوى قطــاع غــزة
خاصة»[،]31وقولــه أيضــاً« :ومــا يؤســف لــه أنــه تــوىل طباعــة الصحيفــة
الســجادية وتوزيعهــا يف قطــاع غــزة بعــض الجهلــة املغــرر بهــم ،وأطلقــوا عليهــا
«الطبعــة الفلســطينية» وكتــب أحدهــم مقدمــة لهــا غــاىل يف مدحهــا وتعظيمهــا
«[.]32
ومــن املامرســات التــي تجــرى عــى األرض يف غــزة بالتحديــد لنــر للتشــيع بشــكل
مكثــف مــا يــي:
نــرت صحيفــة االســتقالل  -التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي – بتاريــخ /11
2007/1م مقــاال خطــرا ً فيــه ملــز وتعريــض بالصحــايب الجليــل أيب ســفيان ،وقــد
تكــرر منهــا ذلــك ،ومــا تبثــه إذاعــة صــوت القــدس التابعــة للجهــاد مــن أفــكار
تشــجع عــى التشــيع.
إرســال بعــض الجرحــى للعالج يف إيران ويتــم الضغط عليهم للتشــيع.
تأســيس بعــض الجمعيات التي تبارش التبشــر الشــيعي مثل:
 -1جمعيــة اإلحســان الخرييــة مقرهــا الرئيــس يف مدينــة غــزة ولهــا فــروع يف
كافــة أنحــاء القطــاع.
 .2جمعيــة غدير،ومقرهــا يف بيــت الهيا يف شــال قطاع غزة.
 .3جمعيــة ريــاض الصالحــن مقرهــا يف مدينة غزة.
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 .4جمعيــة أرض الربــاط مقرهــا أيضـاً يف مدينة غزة.
 .5جمعيــة آل البيــت.
ولهــذه الجمعيــات أنشــطة بــن طلبــة الجامعــات وتقــوم برتتيــب دورات يف داخــل
البيــوت للرتويــج للفكــر الشــيعي.
اإلعــان عــن بداية تأســيس جامعة تحمل اســم جامعة آل البيت.
توزيع مطويات شــيعية مبناســبة عاشــوراء.
أمــا يف محافظــة بيــت لحــم فتــم إنشــاء اتحــاد الشــباب اإلســامي وبعــض
املؤسســات التــي تنــر التشــيع .هــذا أبــرز مظاهــر التشــيع يف فلســطني وألن
حــاس هــي املســيطرة عــى غــزة اليــوم.
مســؤولية حــاس واملطلــوب منهــا :وألن حــاس هــي الجهــة التــي تحــاول إيــران
اســتغالل شــعبيتها ومصداقيتهــا لخــداع املســلمني فــإن عــى حــاس مســؤولية
وقايــة املســلمني يف غــزة وخارجهــا مــن االنخــداع بأحابيــل إيــران أو الظــن أن
دعــم إيــران لحــاس هــو بدافــع الــوالء اإلســامي ،مــن خــال مــا يــي:
يف الخــارج:
 -1عــى حــاس أن تكــون أكــر حرص ـاً يف ترصيحاتهــا وخطاباتهــا وخاصــة خالــد
مشــعل ،فــا يطلــق املــدح والثنــاء العلنــي إليــران بــل ليكــن يف املجالــس الخاصــة
وليــس أمــام وســائل اإلعــام ،فحــاس تتلقــى الدعــم مــن أطــراف عديــدة ومل يطلــب
منهــا أحــد شــكرا ً علنيــاً فلــاذا إيــران دون غريهــا؟؟ كــا أن هــذه الترصيحــات
والزيــارات والصــور التذكاريــة عنــد قــر الخمينــي وصــاة الجمعــة ،يتــم ترويجهــا
عنــد كثــر مــن بســطاء املســلمني عــى أنهــا تزكيــة مــن مجاهــدي فلســطني إليــران
والخمينــي والشــيعة ،وأن منهــج التقــارب مــع الشــيعة هــو منهــج صحيــح ،كــا
أن هــذه الصــور – خاصــة صــاة قيــادات حــاس مــع الشــيعة -تخالــف قناعــات
حــاس بضــال الشــيعة وخطــأ التقــارب معهــم ،وهــذه مــا كان يعلنــه الشــيخ
أحمــد ياســن والدكتــور نــزار ريانرحمهــا اللــه.
 -2يجــب عــى حــاس تكذيــب أي خــر إيــراين غــر صحيــح حــول عالقتهــا
بإيــران علنـاً ،واإلعــان عــن أن أي ترصيــح ال ينــر يف موقــع الحركــة أو مــا تعلنــه
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هــي غــر صحيــح ،لنســحب البســاط مــن أيــدي اإليرانيــن مــن اســتغالل اســم
حــاس ملصالحهــم الطائفيــة ،كــا حــدث يف ترصيــح «مشــعل يقــدم تقريــره لــويل
أمــر املســلمني» وقبلــه مــا نســبته وكالــة مهــر اإليرانيــة ملشــعل قولــه «حــاس
االبــن الروحــي للخمينــي».
 -3عــى حــاس توضيــح حقيقــة «العالقــة اإلســراتيجية مــع إيــران» بشــكل
معلــن عــر وثيقــة أو حــوار أو مــا شــابه ذلــك ،وليــس فقــط يف املجالــس الخاصــة
للمعارضيــن للمــروع اإليــراين!!
 -4يجــب عــى حــاس تبنــي قضايــا الفلســطينيني يف الخــارج بشــكل قــوي
ورصيــح بخــاف مــا جــرى يف حــق مجــازر فلســطينيي العــراق ،مــن عــدم تســمية
املجــرم باســمه.
 -5ال يجــوز الســكوت عــن مــا يجــرى يف املخيــات الفلســطينية يف الشــتات مــن
تشــييع أو تضييــق مــن قبــل القــوى الشــيعية وغريهــا.
 -6يجــب عــى حــاس الشــجب العلنــي ألي مامرســات إيرانيــة متــس املصالــح
الحيويــة للــدول العربيــة ،كــا يف مطالبــات إيــران بالبحريــن أو جــزر اإلمــارات
وغريهــا ،وبيــان أن هــذا ال يصــب يف صالــح القضيــة الفلســطينية ،فتغــايض حــاس
عــن مثــل هــذه الترصفــات يولــد الشــك والريبــة يف قلــوب األطــراف العربيــة،
وعــدم التــأين يف بعــض الترصيحــات رض حــاس والقضيــة الفلســطينية كــا يف
ترصيــح أبــو مــرزوق بخصــوص جــزر اإلمــارات والــذي تراجــع عنــه وصححــه فيــا
بعــد.
أمــا يف الداخل:
عــى حــاس العمــل عــى تعزيــز التحصــن ضــد التشــيع ،مــن خــال الرتكيــز
عــى بــث وتثبيــت عقيــدة أهــل الســنة ،والتحذيــر مــن خطــر البــدع والــرك،
وتعزيــز مكانــة أمهــات املؤمنــن والصحابــة ،مــن خــال أجهــزة اإلعــام التــي
متلكهــا ومنابــر املســاجد واملناهــج املدرســية والحركيــة .التعامــل بجديــة أكــر مــع
ظواهــر التشــيع يف أماكــن ســلطتها ،مــن خطــب ومحــارضات ومقــاالت ومنشــورات
تــروج وتحــث عــى التشــيع .إبطــال نشــاطات التشــييع التــي تقــوم بهــا حركــة
الجهــاد عــر مؤسســاتها الدعويــة واإلغاثيــة ،واليقتــر الحــزم معهــم يف قضايــا
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النفــوذ والســلطة!!
عــدم منــع مــن يعملــون عــى إفشــال املــروع الشــيعي يف غــزة وفلســطني،
أســوة بعــدم منــع بقيــة الفصائــل مــن العمــل مــع تبنيهــا ملشــاريع وتوجهــات
مخالفــة لحــاس ،وبعضهــا لإلســام نفســه ،فلــاذا تســتطيع حــاس اســتيعاب
نشــاط العلامنيــن والرافضــة وتعجــز عــن اســتيعاب نشــاط بعــض اإلســاميني مــن
مخالفيهــم!!
الهوامش:
[ -]1انظــر الشــيعة يف لبنان ملحمد رسور زيــن العابدين.
[( - ]2حيايت) رفسنجاين ص .171
[( - ]3الحرب املشرتكة إيران وإرسائيل) حسني عيل هاشمي ص .49
[ - ]4أثبــت ذلــك د .مســعود أســد اللهــي الباحــث اإليــراين يف رســالته للدكتــوراة مــن جامعــة اإلمــام
الصــادق بطه ـران ،والحائــزة عــى جائــزة وزارة اإلعــام اإليرانيــة ألحســن أطروحــة دكتــوراة ســنة ،2000
والتــي نــرت بالعربيــة بعنــوان «اإلســاميون يف مجتمــع تعــددي» ص .138 ،131 ،109
[( - ]5أمل واملخيامت الفلسطينية) عبد الله الغريب ،ص .182
[ - ]6املرجع السابق .69
[( - ]7إيران من الداخل) فهمي هويدي ،ص .404
[ - ]8نفس املصدر .403
[( - ]9ماذا يجري يف لبنان) محمد أسعد بيوض ،موقع مفكرة اإلسالم 2006/9/20 ،م.
[- ]10انظر دراسة (حركة الجهاد والهوى الشيعي اإليراين) لكاتب هذه السطور.
[( - ]11موسوعة الحركات واألحزاب اإلسالمية)تحرير فيصل دراج وجامل باروت.251/2 ،
[( - ]12دراســة يف الفكــر الســيايس لحركــة املقاومــة حــاس) تحريــر جــواد الحمــد وإيــاد الربغــويث إصــدار
مركــز الــرق األوســط املقــرب مــن حــاس ،ص .276
[ - ]13يكفــي إلثبــات هــذا األمــر وجــود إيرانيــان يف قيــادة الحــزب بشــكل غــر معلــن( .حــزب اللــه)
غســان عــزي ص .34
[ - ]14ملزيد من التفاصيل انظر (حزب الله تحت املجهر) لعيل باكري عىل موقع الراصد نت.
[( - ]15القصة الكاملة للعرض اإليراين الرسي) ،لعيل باكري يف مدونته عىل مكتوب.
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[ - ]16رصد تفاصيل هذه املجازر كتاب وموقع (فلسطينيو العراق).
[ - ]17مجلة «البيان» عدد .2008/2 – 246
[( - ]18حامس والتشيع السيايس (قراءة يف الخطاب)) أحمد عبد العزيز موقع القلم.
[ - ]19راجع كتاب «الشيعة واملسجد األقىص» لطارق حجازي ،عىل شبكة االنرتنت.
[ ]20مقــال (املوقــف االي ـراين مــن حــزب اللــه وحركــة حــاس) لصــاح الديــن حميــدة .عــى شــبكة
فلســطني للحــوار.
[ - ]21رويرتز .2006/7/9
[( - ]22مقال حامس» وإيران و»الجهاد املايل») لسعد محيو صحيفة الخليج .2006/2/23
[ - ]23الوطن العريب .2009/2/11
[ - ]24استطالع رقم  67يناير  2009نفذه مركز القدس لإلعالم واالتصال بالقدس.
[ - ]25موقع املسلم  1430/1/15هـ.
[( - ]26حامس والتشيع السيايس (قراءة يف الخطاب)) أحمد عبد العزيز موقع القلم .
[ - ]27مقــال (املوقــف االي ـراين مــن حــزب اللــه وحركــة حــاس) لصــاح الديــن حميــدة .عــى شــبكة
فلســطني للحــوار.
[ - ]28العربية نت برنامج ضيف وحوار .2005/12/23
[ - ]29بتاريخ .2009-2-2
[ - ]30العربية نت .2009/20/2
[ - ]31ص .3
[ - ]32ص .63
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املرشوع اإليراين وتشــتيت االنتباه
عن الخطــر الصهيوين
مــن املجمــع عليــه أن الخطــر الصهيــوين هــو أكــر األخطــار التــي تواجههــا أمتنــا
اإلســامية وبخاصــة يف املنطقــة العربيــة ،ذلــك أن املــروع الصهيــوين مــروع
اعتــداء متكامــل عــى أمتنــا ،وهــو يــدرك أن بقــاءه رهــن بضعــف وهزميــة أمتنــا
عــى كافــة األصعــدة الدينيــة والعلميــة واألخالقيــة واالقتصاديــة والعســكرية،
ولذلــك ال ينفــك عــن العمــل عــى إضعــاف أمتنــا يف كافــة هــذه املجــاالت مــن
خــال وســائل عديــدة ،مثــل:
نــر األفــكار الهدامــة للديــن واألخــاق حتــى أضحــى كثــر مــن أمتنــا يحملــون
األفــكار اإللحاديــة واإلباحيــة مبــارشة مــن خــال األحــزاب الشــيوعية واليســارية –
والتــي اســتولت عــى الحكــم يف بلــدان إســامية عديــدة – أو بطريقــة غــر مبــارشة
بتأثــر وســائل اإلعــام واالتصــال مــن صحــف وروايــات وإذاعــات وقنــوات وســينام
وشــبكة اإلنرتنــت وغريهــا.
الســعي لهــدم وإعاقــة كل املحــاوالت العلميــة واالقتصاديــة والعســكرية للتقــدم
والنهــوض ،باســتخدام القتــل واالغتيــال أو تشــويه الســمعة أو رسقــة العقــول
بالهجــرة للغــرب.
تشــجيع األقليــات الدينيــة والعرقيــة عــى االنفصــال وتكويــن دول مســتقلة،
وأصابــع إرسائيــل يف دارفــور اليــوم مــن الوضــوح مبــكان.
بــث الفرقــة والشــحناء عــى كافــة األصعــدة واملســتويات يف األمــة ،بــن الحــكام
والشــعوب ،وبــن الشــعوب والعلــاء ،وبــن الحــركات اإلســامية ،بــل ويف داخــل
الحركــة الواحــدة.
افتعــال األزمــات والحروب لتشــتيت االنتباه عــن محاربة إرسائيل.
وهــذا الخطــر الصهيــوين ال ميكــن مقاومتــه إال بوحــدة املوقــف والصــف ،املوقــف
الــذي ينبــع مــن تصــور حقيقــى للدافــع وراء هــذا الخطــر وهــو األيدلوجيــة
الصهيونيــة املســتندة لليهوديــة – أو املســتغلة لليهوديــة – فــا ميكــن االنتصــار
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عــى الصهيونيــة دون فهــم البعــد الدينــي يف الـراع حتــى لــو كان ذريعــة أو أداة
تســتخدمها الصهيونيــة ،والتــي جوهرهــا أن املســلم الجيــد هــو املســلم امليــت!!
أمــا وحــدة الصــف فهــي نقطــة القــوة املاديــة التــي ننطلــق منهــا ،ولذلــك فــإن
قــوة الدولــة الصهيونيــة هــي يف ضعــف صفنــا ،ولذلــك كان توحيــد الصــف
اإلســامي هــو نقطــة االرتــكاز يف مــروع صــاح الديــن إللحــاق الهزميــة بالحمــات
الصليبيــة.
مــن هــذا التصــور للخطــر الصهيــوين يــأىت التصــدي ملطامــع املــروع اإليــراين،
حيــث ال يــزال بعــض الطيبــن يعتقــدون أن التصــدي ألخطــار املــروع اإليــراين
هــو بالــرورة وقــوف مــع املــروع الصهيــوين ،وقــد ســبق لنــا يف العــدد  67أن
ب ّينــا أن هــذه املشــاريع  -اإلرسائيليــة واألمريكيــة واإليرانيــة -املتصارعــة عــى
منطقتنــا مســتعدة للتفاهــم وإنهــاء التصــارع إذا تــم التفاهــم عــى مقــدار
وحصــص النفــوذ لــكل طــرف منهــم.
إن املــروع اإليــراين يهــدد مــروع مقاومــة الصهيونيــة يف قلبــه ،فاملــروع
اإليــراين يهــدد وحــدة املوقــف عــى عــدة أصعــدة:
عــى الصعيــد الســيايس يَعتــر املــروع اإليــراين ال ـراع مــع الصهيونيــة رصاع ـاً
عــى النفــوذ يف األمــة اإلســامية([ ،)]1وهــذه النظــرة متنــح املــروع الصهيــوين
املرشوعيــة التــي يبحــث عنهــا.
وعــى الصعيــد الدينــي فــإن أيديولوجيــة النظــام اإليــراين اليــوم تقــوم عــى
التمهيــد لقــدوم املهــدي املنتظــر والــذي ســيكون أعــداؤه العــرب وســيهدم الكعبــة
ويــأيت بقــرآن جديــد ،وأنصــاره ســيكونون مــن اليهــود والنصــاري الذيــن ســيؤمنون
بــه بخــاف املســلمني([.)]2
أمــا بالنســبة لوحــدة الصــف ،التــي هــي املرتكــز األســاس يف هزميــة املــروع
الصهيــوين ،فــإن املــروع اإليــراين يتشــدق باملطالبــة بالوحــدة ،لكــن سياســاته
وترصفاتــه عــى أرض الواقــع أكــر معــول يف هــدم وحــدة الصــف ملصلحــة
الصهيونيــة ،ورغــم أن الجهــود العربيــة واإلســامية تجــاه املــروع الصهيــوين ال
ترتقــي ملــا هــو مطلــوب ومأمــول إال أن سياســات إيــران تعمــل عــى إضعافهــا
وتأجيلهــا مبــا تشــكله مــن تهديــد داخــي ،وميكــن لنــا أن نــؤرش عــى أهــم هــذه
السياســات اإليرانيــة كــا يــي:

204

 -1بحكــم أن الدســتور اإليــراين ينــص ىف املــادة  12منــه عــى أن «الديــن
الرســمي إليــران هــو اإلســام واملذهــب الجعفــري االثنــا عــري وهــذه املــادة
تبقــى لألبــد غــر قابلــة للتغيــر» ،فــإن إيــران ال تكــف عــن محاولــة نــر التشــيع
يف البلــدان اإلســامية ،مــا يهــدد النســيج الدينــي واالجتامعــي لهــذه البلــدان كــا
يحــدث يف ســوريا ومــر واملغــرب وجــزر القمــر وغريهــا ،مــا يجعــل جــزءا ً مــن
اهتــام هــذه الــدول – أنظمــة وقــوى اجتامعيــة  -منصب ـاً عــى مقاومــة التشــيع
بــدالً مــن املــروع الصهيــوين وأدواتــه.
 -2بشــكل دوري يقــوم النظــام اإليــراين عــر أدواتــه وقنواتــه املتعــددة بتهديــد
األمــن الوطنــي لبعــض الــدول اإلســامية املجــاورة لــه ،إمــا بدعــوى تبعيتهــا لــه
مثــل ترصيحــات ناطــق نــوري األخــرة بــأن البحريــن محافظــة إيرانيــة ،أو احتــال
أجــزاء مــن دول الجــوار كــا يف جــزر اإلمــارات الثــاث ،ومــا يــردد مؤخــرا ً مــن
احتــال إيــران لجزيــرة أم الرصــاص العراقيــة رشق البــرة ،أو تحريــض ودعــم بعــض
املعارضــن ضــد حكوماتهــم أو املطالبــة باالنفصــال كــا يف الــدول العربيــة كاليمــن
والســعودية والبحريــن ،أو مســاعدة ومســاندة الجيــش األمريــي يف احتــال بعــض
الــدول اإلســامية مثــل أفغانســتان والعــراق ،مــا يدخــل هــذه الــدول يف أزمــات
أمــن وطنــي داخــي تنشــغل بــه عــن التصــدى للمــروع الصهيــوين.
 -3رغــم تشــدق إيــران مبوضــوع الوحــدة اإلســامية ،إال أن سياســة إيــران تجــاه
القضايــا اإلســامية يتصــف باالنتهازيــة ،ولذلــك فإيــران ال يهمهــا ســوى تحقيــق
مصالحهــا عنــد ا ّدعائهــا التضامــن مــع القضايــا اإلســامية ،فإيــران مل تنــارص القضيــة
األفغانيــة زمــن االحتــال الشــيوعي ،وال تهتــم بالقضيــة الشيشــانية لعــدم وجــود
أي مصلحــة لهــا هنــاك ،وكذلــك يف موضــوع فلســطني ،فهــي تســتخدم دعمهــا
لحركتــي حــاس والجهــاد كورقــة تفــاوض مــع إرسائيــل وأمريــكا عــى النفــوذ.
 -4بــدالً مــن توحيــد الصــف تقــوم إيــران وأدواتهــا يف املنطقــة دوم ـاً بحمــات
إعالميــة لزيــادة الــرخ وترســيخ واقــع املحــاور املتناقضــة ،لكســب الــوالء أو
التأييــد لهــا مــن قبــل الــدول والجامعــات واألحــزاب والشــخصيات املؤثــرة ،مــن
خــال سياســة الدعــم املــايل ورشاء الذمــم.
 -5إن سياســة إيــران يف املــروع النــووي اإليــراين تولــد الكثــر مــن الشــكوك
حــول حقيقتــه ،مــا يعــزز رشخ الصــف اإلســامي ،فهــل املــروع عســكري أم
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مــدين؟ وضــد مــن هــو موجــه؟ فــإذا كانــت إيــران تهــدد جريانهــا املســلمني قبــل
امتــاك الســاح النــووي فكيــف يكــون الوضــع بعــد امتالكــه؟ وطريقــة التصــادم
مــع املجتمــع الــدويل يف املــروع النــووي أليســت تشــتت انتبــاه العــامل عــن
جرائــم املــروع الصهيــوين بحجــة أن النظــام اإلرسائيــي النــووي نظــام عاقــل
بعكــس النظــام اإليــراين املتهــور وغــر العاقــل!!
هــذه السياســات اإليرانيــة يف الحقيقــة ال تخــدم إال املــروع الصهيــوين ،مــن
خــال إشــغال الــدول اإلســامية بنفســها جــراء أطــاع املــروع اإليــراين ،وتفتيــت
الصــف اإلســامي نتيجــة االســتقطابات اإليرانيــة ،ورصف انتبــاه العــامل عــن جرائــم
الصهيونيــة بســبب الخطابــات العنرتيــة والسياســات والتدخــات اإليرانيــة املقلقــة
واملــروع النــووي املريــب.
لقــد عانــت أمتنــا مــن قبــل كثــرا ً جــراء الفســاد الســيايس الرســمي ورفــض أو
تأجيــل مشــاريع اإلصــاح مــن قبــل األنظمــة بدعــوى أنــه ال صــوت يعلــو عــى
صــوت املواجهــة مــع العــدو الصهيــوين ،وكانــت النتيجــة بقــاء العــدو الصهيــوين
وبقــاء الفســاد الســيايس!!
واليــوم نجــد الواقــع نفســه لكــن بصــورة معكوســة ،فكثــر مــن قــوى املعارضــة
التــي تنــادي باإلصــاح وتقــول إن اإلصــاح ال يتعــارض مــع مقاومــة الصهيونيــة،
هــي نفســها التــي ترفــع الصــوت عاليــاً برفــض نقــد ومقاومــة املــروع اإليــراين
بحجــة أن هــذا يخــدم املــروع الصهيــوين وأنــه ال صــوت يعلــو عــى صــوت
املعركــة ،وأنــه ال وجــود أص ـاً للمــروع اإليــراين ،وأخــى مــا نخشــاه أن تكــون
املحصلــة هــي تقاســم مــا بقــي للــدول العربيــة واإلســامية بــن املــروع الصهيــوين
واملــروع اإليــراين!!
ٍ
معتــد يحــاول رسقــة مــا بقــي مــن
إن إدراك أن املــروع اإليــراين هــو مــروع
رأســال لنــا يف مواجهــة املــروع الصهيــوين حقيقــة ال بــد مــن إدراكهــا أوالً ،
ومــن ثــم يجــب التصــدي لــه بحــزم كــا يجــب التصــدي بحــزم أكــر للمــروع
الصهيــوين ،حتــى ال تبقــى هــذه الدعــوى الصحيحــة حجــة للمــروع اإليــراين
لبلعنــا بــدل مقاومــة املــروع الصهيــوين!!
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الهوامش:
[ ]1راجــع كتــاب الراصــد ( 2حــزب اللــه تحــت املجهــر) لعــي باكــر ،وكتــاب (حلــف املصالــح املشــركة) أو
عرضــه يف الرابط التــايل883=http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id :
[]2راجــع كتــاب (محــركات السياســية الفارســية) لعــادل عبداللــه ،وكتــاب (املخطــط اإلجرامــي إلبــادة أمــة
اإلســام) ،وبحــث (قـراءة يف النبــوءات) لعمــر أبــو عمــر.
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متاهــة وفــخ االنحياز إليران  /إرسائيل
– الشــيعة  /اليهود
ال يــزال شــؤم اليهــود والرافضــة يصيــب املســلمني بــرره ورضره منــذ ظهــرت لهــم
دولــة يف املنطقــة ،فعــى الدمــاء واألشــاء أشــادوا ســلطتهم ،وبالتهجــر والتهديــم
مــدوا حدودهــم ونفوذهــم.
ورغــم رصاعهــم الكالمــي ورصاخهــم العــايل إال أنهــم يتنــارصون عــى إراقــة دمائنــا
وســلب أوطاننــا ،ومل يحــدث بينهــم اشــتباك أو رصاع ،بــل تبادلــوا صفقــات الســاح
وتقاســموا األدوار وفرقــوا صفنــا وأشــغلونا بأنفســنا عــن مقاومتهــم ومدافعتهــم،
ِ
فصنــا نتصــارع نحــن فيــا بيننــا خدمـ ًة ونــر ًة إمــا للشــيعة وإيــران وعدوانهــا أو
خدمــة ونــرة لليهــود وإرسائيــل واحتاللهــم وإجرامهــم!
وبســبب االتفــاق اإلمــارايت اإلرسائيــي املشــؤوم تــم تبــادل الشــتائم والتخويــن بــن
أنصــار اإلمــارات وأنصــار إيــران ،وانقســم الصــف اإلســامي والعــريب بــن طرفــن:
طــرف يعــادي اليهــود ويحاربهــم ويرفــض التطبيــع معهــم ،وأبــرز مثــال لذلــك
حركــة حــاس ،ولكنهــا -يك تحــارب اليهــود -تزعــم أنهــا ال ميكــن أن تســتغني
عــن دعــم ومنــارصة إيــران والشــيعة لهــا ،ولذلــك يســافر إســاعيل هن ّيــة رئيــس
الحركــة إىل طهــران ليعــزي يف فقيدهــا املجــرم اإلرهــايب قاســم ســليامين ،الــذي قتــل
اآلالف مــن املســلمني مــن محبــي فلســطني واألقــى وهــدم منازلهــم ومســاجدهم،
ورغــم ذلــك يطلــق عليــه هنيــة -زورا وبهتانــا -لقــب شــهيد القــدس!
ورغــم موجــة الرفــض الحــادة لهــذا التــرف األرعــن واألخــرق مــن بعــض قــادة
حــاس وأنصارهــا واملقربــن فضــا عــن غريهــم ،واصــل إســاعيل هنيــة وحركــة
حــاس مــن خلفــه التقــدم والتوغــل يف التطبيــع مــع إجــرام الشــيعة ووكالء إيــران
ورشعنــة كل جرامئهــم وتلميــع مخازيهــم بزيارتــه قبــل أيــام لحســن نــر اللــه
يف بــروت ومتجيــده وحزبــه ومتجيــد بشــار األســد وحكومتــه يف تنك ـ ٍر تــام لدمــاء
الفلســطينيني والســوريني واللبنانيــن الذيــن ُســفكت عــى يــد حــزب اللــه وقــوات
بشــار.
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وعــى الهامــش مــن تناقــض حــاس يف قصــة التطبيــع أن زيــارة نتنياهــو لقابــوس
مل متنــع هنيــة شــخصيا مــن الســفر لتقديــم العــزاء فيــه شــخصيا ،وكأن التطبيــع
املرفــوض عنــد حــاس هــو التطبيــع الــذي ال تســتفيد منــه ماليــا كتطبيــع قطــر أو
االســتفادة منــه سياســيا كتطبيــع تركيــا و ُعــان!
وكأن محاربــة اليهــود تــرر لحــاس ومــن ينارصهــا تجــاوز كل جرائــم إيــران
والشــيعة ،وهــو النهــج الــذي أنكــره عــى حــاس كثــر مــن العلــاء والفضــاء
املنارصيــن لفلســطني وحــاس منــذ عقــود ،ولكــن حــاس –لألســف -تواصــل
اإلعــراض عــن النصيحــة وتــكاد تنتقــل مــن مربــع الخطــأ ملربــع اإلرصار عــى
الخطيئــة.
ويقابــل هــؤالء طــرف آخــر يزعــم أن الخطــر اإليــراين ال ميكــن دفعــه إال بالتنــازل
عــن قضيــة فلســطني والتصالــح مــع اليهــود وإرسائيــل لتكويــن حلــف يتصــدى
لعــدوان املــايل وقــادة طهــران!
كان يتزعــم هــذا الطــرف يف الســابق شــخصيات علامنيــة ،ولكــن إرصار حــاس
ومــن خلفهــا عــى إثــارة مشــاعر النــاس بتمجيــد جرائــم إيــران والشــيعة واإلشــادة
برمــوز جرامئهــم ولّــد ردة فعــل عنــد بعــض املتصديــن للعــدوان اإليــراين حتــى
و ّرطتهــم يف تربيــر وتأييــد التطبيــع مــع اليهــود وتأجيــل أو التخــي عــن مقاومــة
االحتــال اإلرسائيــي بدعــوى أولويــة محاربــة العــدوان اإليــراين كــا رصح يوســف
العالونــة الفلســطيني ،أو بســبب عــدم عــدوان اليهــود املبــارش عــى العــراق كــا
يفعــل اإليرانيــون يف العــراق ،كــا قــال د .طــه الدليمــي.
إن اليهــود والرافضــة رش وشــؤم عــى كل مــن ظــ ّن فيهــم خــرا فتحالَــف معهــم
أو تعــاون ،فــا توجــد دولــة عربيــة أو غــر عربيــة اســتفادت مــن التطبيــع مــع
اليهــود طيلــة العقــود املاضيــة.
وأيضــا مــاذا اســتفادت حــاس وغــر حــاس مــن التطبيــع مــع الشــيعة وإيــران
عــر عليــه التشــيع وممســحة لتلميــع ســمعة إيــران
ســوى أنهــا كانــت جــرا َ
الطائفيــة واإلرهابيــة؟
مــن شــؤم إيــران والشــيعة عــى حــاس -لــو كانــت تعقــل -أنهــا شـ ّوهت ســمعتها
أوال ،وأفقدتهــا الكثــر مــن املصداقيــة ثانيــا ،وســاهمت يف رشعنــة التطبيــع مــع
اليهــود لــدى بعــض الجمهــور العــريب واإلســامي كــردة فعــل عــى دعمهــا األحمــق
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للمــايل.
ولكــن حامقــة حــاس أو خيانتهــا لدمــاء اآلالف مــن املســلمني ليســتا مــررا -بــأي
حــال مــن األحــوال -لتربيــر التطبيــع مــع اليهــود وإرسائيــل والتخــي عــن القضيــة
الفلســطينية كــا يفعــل بعــض األبــواق املأجــورة مــن الذبــاب اإللكــروين وال كــا
فعــل العالونــة والدليمــي ،خاصــة أن تطبيــع اإلمــارات وغريهــا قريبــا ال عالقــة
حقيقيــة لــه مبقاومــة إيــران ووقــف عدوانهــا ،بــل هــي أجنــدات سياســية تــكاد
تكــون أجنــدة شــخصية أكــر مــن كونهــا أجنــدة قطريــة حتــى!
إن املــروع اليهــودي اإلرسائيــي واملــروع الشــيعي اإليــراين ليســا مرشوعــن
متناقضــن ،بــل هــا مرشوعــان متنافســان ولديهــا تفاهــات دامئــة ومتجــددة
عــى ســقف التنافــس ،وهــو األمــر الــذي يجلــب لهــا األنصــار والحلفــاء منــا.
فهــل يتيقــظ مقاومــو اليهــود والشــيعة ومدافعــو عــدوان إرسائيــل وإيــران
للمتاهــة والفــخ الــذي ســقطوا فيــه؟

210

أهل الســنة  ..علّتنــا يف تفرقنا!
مل يعــد هنــاك مجــال للنقــاش حــول قيــام محــور إيــران /الشــيعة بشــن حــرب
عســكرية طائفيــة شــيعية مــع تــورط جيــش املالــي بالهجــوم عــى األنبــار وأهــل
الســنة فيهــا ،وهــذه الحــرب الطائفيــة تشــتعل يف أربــع دول باملنطقــة العربيــة
(ســوريا ،لبنــان ،اليمــن ،العــراق) ،فضــاً عــن احتــال إيــران للجــزر اإلماراتيــة،
وتحريضهــا الدائــم لشــيعة البحريــن للتحــرك العســكري ضــد الدولــة ،عــر تقديــم
الســاح واملــال ،وقــد قبضــت الســلطات البحرينيــة يف  2013/12/28عــى ســفينة
عراقيــة محملــة باألســلحة اإليرانيــة والســورية.
ورغــم مئــات ألــوف القتــى ،وماليــن املصابــن واملفقوديــن واملرشديــن ،ال يــزال
أهــل الســنة مختلفــن متنازعــن متفرقــن ،ســواء عــى مســتوى الــدول واألنظمــة،
أو عــى مســتوى املعارضــة والحــركات اإلســامية ،وهــذه الفرقــة هــي أضخــم
نقطــة قــوة يســتفيد منهــا املحــور اإليــراين ،ومــن قبلــه العــدو اإلرسائيــي.
فإرسائيــل اليــوم تعمــل بــكل قــوة عــى تعميــق الــرخ يف املجتمعــات العربيــة
التــي شــهدت ثــورات الربيــع العــريب ،بتحريــض القــوى القدميــة عــى قــوى الثــورة
مــن جهــة ،والوقيعــة بــن قــوى الثــورة اإلســامية وغــر اإلســامية ،وزرع العراقيــل
أمــام الجامهــر العربيــة حتــى ال تكمــل مشــوار بنــاء مؤسســاتها الرســمية ،فض ـاً
عــن دعمهــا الالمحــدود لبقــاء املجــرم بشــار األســد عــى حكــم ســوريا ،فمهــا
حاولــت إرسائيــل فلــن تجــد مثلــه ،فبينــا ســاء ســوريا تعــج بطائراتــه التــي
تلقــي براميــل املتفجــرات عــى رؤوس الســوريني ،متخــر الطائــرات اإلرسائيليــة
بــكل ثقــة وأمــان لتقصــف مواقــع يف دمشــق دون أن تشــك لحظــة بإمكانيــة
الغــدر بهــا أو محاولــة التصــدي لهــا.
وال يقتــر ذلــك عــى قــوات بشــار بــل يشــمل قــوات حــزب اللــه وامليلشــيات
الشــيعية العراقيــة والحــرس الثــوري اإليــراين ،الــذي يزعــم أنــه يقاتــل يف ســوريا
عمــاء إرسائيــل وأمريــكا ،لكــن إرسائيــل تقصــف دمشــق وهــم ينظــرون وال
يعبــأون ،ومــن ثــم تجتهــد إرسائيــل يف حاميــة بشــار والتنديــد بالخطــر األصــويل
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بــن الثــوار ،وهــي مطمئنــة متــام االطمئنــان للميلشــيات الشــيعية الوافــدة مــن
أنهــا ســتلتزم بكلمــة الــرف حــول ســامة
أمن إرسائيل!!
وهكــذا ميــي املــروع اإلرسائيــي الصهيــوين واملــروع اإليــراين يف طريقهــا
للعــدوان عــى حقوقنــا وأرواحنــا مســتغلني حالــة االنقســام والفرقــة والصــدام
الداخليــة بــن أهــل الســنة ،فهــا هــي إرسائيــل تواصــل العــدوان عــى املســجد
األقــى ،وتدعــم االســتيطان ،وأخــرا ً تعمــل عــى ابتــاع منطقــة الغــور مــن
الدويلــة الفلســطينية الخــداج ،وإجبــار الفلســطينيني عــى قبــول حريــة حركتهــا
العســكرية يف داخــل الدويلــة الفلســطينية املنتظــرة!
وتســعى إرسائيــل للحصــول عــى أكــر املكاســب مــن مســار املفاوضــات يف هــذه
الفــرة ،التــي ظ ْهــر الفلســطينيني فيهــا مكشــوف ،بينــا العــرب مشــغولون عــن
نرصتهــم فض ـاً عــن عجزهــم عــن نرصتهــم ،وإيــران باســم فلســطني تهــدم أربــع
دول عربيــة ،والفلســطينيون منقســمون ،بــن مــن يلجــأ إىل أمريــكا ومــن يلجــأ إىل
إيــران ،فأصبــح حالهــم كاملســتجري بعمــرو عنــد كُربتــه ..كاملســتجري مــن الرمضــاء
بالنــار!!
وهــذا أيض ـاً مــا يحــدث تجــاه املــروع اإليــراين الــذي يشــن علينــا حرب ـاً طائفيــة
وأهليــة يف أربــع دول ،حيــث انقســم العــرب إىل قســمني رئيســن :األنظمــة ومــا
واالهــا مــن قــوى علامنيــة مختلفــة ،واإلســاميني ،ثــم انقســم كل محــور إىل ثالثــة
أقســام!
فمحــور األنظمــة والقــوى العلامنيــة ينقســم إىل :املحافظــن ذوي امليــول الدينيــة
العامــة الذيــن عندهــم رفــض لألطــاع اإليرانيــة والشــيعية بالجملــة مــن منطلــق
ســيايس ،لكنهــم عاجــزون عــن مقاومــة املــروع اإليــراين الطائفــي بســبب غيــاب
البعــد الدينــي عــن رؤيتهــم ،وهنــاك الليرباليــون الذيــن هــم أشــد رفضـاً للمــروع
اإليــراين مــن منطلــق ســيايس وفكــري ليــرايل ،لكنهــم أيضــاً يفتقــرون للقناعــة
بقــدرة املــروع الدينــي عــى مقاومــة املــروع اإليــراين ،وأخــرا ً عندنــا العلامنيــون
اليســاريون املتامهــون مــع املــروع اإليــراين بدرجــات مختلفــة ،بحجــة مقاومــة
الصهيونيــة واملامنعــة للقــوى االســتكبارية ،وغالبــا مــا ينجــح هــؤالء يف إفشــال
الجهــود الضعيفــة أص ـاً للقســمني األولــن تجــاه مقاومــة املــروع اإليــراين ،مــن

212

خــال ســيطرتهم عــى املنابــر اإلعالميــة والثقافيــة.
واملشــكلة األهــم هنــا أن هــؤالء األقســام الثالثــة هــم عــى خصــام حــاد مــع التيــار
اإلســامي بالجملــة ،ويرفضــون التواصــل معــه والتفاهــم ،إمــا ملوقــف فكــري
يرفــض الديــن كالشــيوعيني ،أو يرفــض حضــور الديــن يف السياســة كالليرباليــن،
أو بســبب اتهامــه لإلســاميني -وخاصــة جامعــة اإلخــوان املســلمني -بكونهــم أداة
إليــران يف دولهــم! وقــد تفاقــم الخصــام بعــد ســنوات الربيــع العــريب ،لكنــه بلــغ
الــذروة مــع تأييــد األنظمــة والقــوى العلامنيــة لالنقــاب العســكري عــى الرئيــس
املــري محمــد مــريس املنتمــي لإلخــوان.
يف املقابل نجد التيار اإلســامي ينقســم لثالثة أقســام رئيســية:
اإلخــوان املســلمون ،وعالقتهــم باألنظمــة غالبــا متوتــرة ألنهــم يعــدون املنافــس
األكــر لألنظمــة ،وأيضــاً براغامتيتهــم التــي متكنهــم مــن فتــح عالقــات وثيقــة
باألمريــكان واإليرانيــن مــا يزيــد مــن توجــس األنظمــة منهــم ،لذلــك نجــد أن
مواقــف اإلخــوان رماديــة مــن العــدوان اإليــراين عــى الــدول العربيــة ،ويتميــز
باملعالجــة الجزئيــة لــكل بلــد مبــا يحقــق مصلحــة اإلخــوان /التنظيــم فيــه ،وليــس
االلتــزام مبصلحــة األمــة ،ولذلــك تجيــش جامعــة اإلخــوان األمــة ضــد انقــاب
الســييس ،ولكــن ال مانــع لديهــا مــن إبقــاء حركــة حــاس للعالقــات أو إعادتهــا
مــع إيــران والنظــام الســوري وحــزب اللــه ،للتملــص مــن الحصــار الــدينء لغــزة.
وأيضـاً يف ســوريا يــكاد ينحــر دور اإلخــوان كالقــوى العلامنيــة يف اللعبــة السياســية،
ويف العــراق هنــاك اتهامــات للحــزب اإلســامي بعقــده صفقــة مــع املالــي ملصلحتــه
اإلخوانيــة بعيــدا ً عــن مصلحــة الســنة ،ويف اليمــن يتفــرج حــزب اإلصــاح عــى
عــدوان الحوثيــن عــى دمــاج حفاظــاً عــى مصلحتــه ال مصلحــة اليمــن ،وهــذا
املوقــف الرمــادي لإلخــوان مــن إيــران والشــيعة ،يع ّمــق الــرخ والفرقــة يف البــاد
العربيــة ،يف الوقــت الــذي يجتهــد اإلخــوان فيــه للوحــدة مــع إيــران والشــيعة!!
القســم الثــاين هــم الســلفيون املشــاركون بالعمــل الســيايس ،وهــؤالء أعــرف
النــاس بخــط املــروع اإليــراين والشــيعي ،وهــم الذيــن يقــودون مقاومتــه عــى
األرض يف أوســاط املجتمعــات العربيــة الســنية ،لكــن الليرباليــن واليســاريني
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يناصبونهــم أشــد العــداء بســبب مــا يســمونه تشــدد الســلفيني وتعصبهــم الدينــي،
وجــاءت عالقاتهــم باإلخــوان وتعاونهــم مــع اإلخــوان خاصــة بعــد االنقــاب يف مــر،
لتزيــد مــن الفجــوة بينهــم وبــن أهــل القســم األول بعامــة ،مــا جعــل مقاومتهــم
للمــروع اإليــراين ال تجــد ســندا ً مــن الــدول ،بــل يف حالــة تصــادم مــع مــروع
الليرباليــن ملقاومــة التمــدد الشــيعي بثقافــة االنفتــاح واالنبطــاح األخالقــي! ويجــد
هــؤالء الســلفيون أنفســهم يف زاويــة ضيقــة بــن رضورة نــرة اإلخــوان بصفتهــم
يحملــون رايــة إســامية أمــام الغــزو العلــاين املدعــوم غربيــاً وإرسائيليــاً ووقــع
عليهــم ظلــم باالنقــاب وتحطيــم املســار الدميقراطــي الســلمي ،وبــن الخــوف
والقلــق مــن براغامتيــة اإلخــوان الرشعيــة التــي تتناغــم مــع الليرباليــن كثــرا ً ،أو
براغامتيتهــم السياســية التــي ال متانــع يف التحالــف مــع إيــران برغــم عدائهــا الــذي
يــوازي العــداء اإلرسائيــي!!
وأخــراً هنــاك الســلفيون غــر السياســيني ،الذيــن هــم بعكــس اإلخــوان عــى
عالقــة جيــدة بالــدول واألنظمــة وعــداء إليــران والشــيعة ،لكــن تأثريهــم محــدود،
وأيض ـاً هــم غــر مرحــب بهــم مــن الليرباليــن واليســاريني ،والســكوت عنهــم غالب ـاً
مــا يكــون لدوافــع انتهازيــة لــرب اإلســاميني بعضهــم ببعــض.
الخالصة:
إن بقــاء مقاومــة املــروع اإلرسائيــي واإليــراين رهينــة الرصاعــات الداخليــة مــؤذن
بالفشــل والهزميــة ،وال بــد مــن الوصــول ملشــركات حقيقيــة لنــرة املصلحــة
العامــة ،خاصــة أن جميــع األطــراف تقــوم بعقــد تحالفــات مــع خصومهــا أو مــع
أطــراف ال تقــل خطــورة ع ّمــن ترفــض التعــاون معهــم.
إن املــروع اإلرسائيــي واإليــراين ال يقاومــه مــروع يســحق شــباب األمــة تحــت
وطــأة الشــهوات ،وال مــروع يُضــل شــباب األمــة بســيل مــن الشــبهات ،وإن
التنــازالت التــي تقــدم لألمريــكان أو اإلرسائيليــن أو اإليرانيــن ،لــو قدمــت وبذلــت
يف مــا بيننــا لــكان النجــاح حليفنــا والفــوز مــن نصيبنــا.
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حتى ينجح املرشوع الســني
تعــاين أمتنــا اليــوم مــن رصاع املشــاريع املختلفــة عــى مقدراتهــا وقدراتهــا ،وهــذه
املشــاريع تتنــوع بــن املــروع الصهيــوين واملــروع الغــريب واملــروع الشــيوعي
واملــروع الطائفــي أو الشــيعي واملــروع العلــاين واملــروع االســتبدادي.
ويف خضــم هــذه املشــاريع يغيــب املــروع الحقيقــي واألصــي وهــو املــروع
الســني ،الــذي يعــر عــن الغالبيــة األصيلــة يف األمــة ،وهــو املــروع الــذي ميتلــك
املرشوعيــة الرشعيــة والتاريخيــة والقانونيــة.
املــروع الســني ينبثــق مــن هويــة األمــة وتاريخهــا ولغتهــا وتراثهــا ،وهــو
ليــس مرشوعــاً وافــدا ً مــن الخــارج وال مرشوعــاً يحمــل أجنــدات فئويــة لفصيــل
دون آخــر ،وال مرشوعــاً يســعى للهيمنــة بالباطــل لصالــح نخــب فاســدة ضيقــة
(أولغاركيــة) كحــال املشــاريع األخــرى.
هــذا املــروع الســني ال يــزال ينمــو ببــطء مــع األســف عــر أكــر مــن  100عــام،
منــذ ظهــرت دعــوات اإلصــاح اإلســامية يف مختلــف البــاد اإلســامية ،هــذه
الدعــوات الداعيــة للعلــم وحــرب الجهــل والخرافــة ،والعاملــة عــى نــر التوحيــد
والســنة وحــرب الــرك والبدعــة والضاللــة ،واملجاهــدة باللســان والســنان ضــد
االحتــال املــادي واملعنــوي ،والســاعية لبعــث األخــاق الحميــدة بعــد طوفــان
الفســاد واالنحــال الوافــد عــر الدعــوات املنحرفــة وأدوات االحتــال.
هــذه الدعــوات اإلصالحيــة املباركــة ورغــم نجاحهــا يف املحافظــة عــى هويــة األمــة
مــن أن تســتلب بالكامــل ،ونجاحهــا يف نــر الوعــي بالعلــم الرشعــي وأهميتــه،
ونجاحهــا يف حــرب كثــر مــن مظاهــر الــرك والبدعــة والخرافــة ،ونجاحهــا يف
دحــر االحتــال املبــارش يف غالــب البــاد اإلســامية ،ونجاحهــا يف املحافظــة عــى
أصــول األخــاق اإلســامية ،إال أنهــا مل تصــل بعــد للنجــاح الكامــل الــذي تبتغيــه
وهــو قيــام منــوذج للحكــم اإلســامي الرشــيد يعيــد أمجــاد املــايض بعدلــه وتقدمــه
وقوتــه ورحمتــه ،ويكــون قــدوة للبرشيــة املعــارصة لتخــرج مــن تيههــا وأزماتهــا
الروحيــة واملاديــة.

215

وهــذا اإلخفاق له أســباب عدة ،منها:
عــدم تراكــم العلــم واملعرفــة يف هــذه الدعــوات اإلصالحيــة يف أبــواب هامــة مــن
العلــم واملعرفــة ،مــا يــؤدي دومــا للبدايــة مــن الصفــر يف كل تجربــة جديــدة،
فتضيــع األوقــات وتتبــدد الطاقــات ،ومــن أمثلــة هــذه العلــوم واملعــارف:
 -1علــوم التنميــة البرشيــة ،التــي تشــمل تطويــر ملــكات التفكــر والبحــث
والتأمــل ،وتشــمل مهــارات االتصــال والتواصــل ،وتشــمل مهــارات القيــادة واإلدارة،
ولألســف فــإن هــذه العلــوم مل تدخــل بعــد يف صلــب املعــارف والعلــوم التــي
تقدمهــا الدعــوات اإلصالحيــة لروادهــا وجمهورهــا ،وال تــزال مرتوكــة للمبــادرة
الفرديــة والشــخصية ،ويتولــد عــن ذلــك تكــدس األفــراد العاديــن يف مفاصــل
الدعــوات اإلصالحيــة وإعــادة إنتــاج البريوقراطيــة الحكوميــة الفاشــلة املتفشــية
يف املؤسســات العامــة يف املؤسســات الدعويــة اإلصالحيــة ،وبذلــك تعجــز الدعــوات
اإلصالحيــة عــن القيــام بــدور القاطــرة التــي تجــر خلفهــا العربــات /األمــة عــى
الســكة /الــراط املوصــل للرفعــة والتقــدم والنجــاح.
 -2معرفــة الفــرق واملذاهــب املعــارصة قدميــة كانــت أم حديثــة ،فــا يــزال حســن
الظــن يف غــر محلــه هــو املتبــع يف التعامــل مــع الفــرق واملذاهــب املعــارصة ،مــا
نتــج عنــه الكثــر مــن املصائــب والكــوارث للدعــوات اإلصالحيــة ،فمــن املهــم جــدا
أن يكــون هنــاك مراجــع معتمــدة للفــرق واملذاهــب املعــارصة تتميــز باملوضوعيــة
والجــدة والعمــق ،فمــن املعيــب أن تســتنجد اليــوم حركــة حــاس بإيــران وحــزب
اللــه ملواجهــة تبعــات االنقــاب يف مــر ،يف الوقــت الــذي ميارســان فيــه القتــل
يوميــا يف ســوريا بحــق الشــعب الســوري ،ألنهــا:
أوالً :مــن األعداء وليســا محايدين أو منارصين.
ثانيـاً :يفتــح هذا الباب للسياســة االنتهازيــة املخالفة للرشع.
ثالثـاً :كيــف ينرصنا الله ونحن نخذل مســلام؟
وبســبب هــذا الجهــل باملذاهــب الفكريــة املعــارصة تحالــف اإلخــوان املســلمون
عــر تاريخهــم مــع العديــد مــن الفصائــل العلامنيــة اليســارية والليرباليــة التــي
رسعــان مــا انقلبــت عليهــم!
فهــم كانــوا مــع حــزب البعــث الســوري وهــو يحــارب إخــوان ســوريا ،وتحالفــوا يف
األردن مــع البعثيــن واليســاريني فانقلبــوا عليهــم وانحــازوا إلجــرام بشــار األســد،

216

وتحالفــوا معهــم يف انتخابــات مــر وأدخلوهــم للربملــان واليــوم انقلبــوا عليهــم،
ويطالبــون بحــل جامعتهــم وســحل أفرادهــم!!
وأيضــاً مــن الجهــل باملذاهــب الهدامــة انشــغال فئــات مــن الســلفيني بتتبــع
أخطــاء جامعــة اإلخــوان دون أخطــاء بقيــة التيــارات السياســية والفكريــة ،فهــذا
نــوع مــن الحــول الفكــري ،أن تنشــغل بالكامــل ضــد جامعــة نيتهــا ســليمة ولــو
أخطــأت قلي ـاً وكثــرا ً عــن أحــزاب وجامعــات سياســية وفكريــة ملحــدة وعلامنيــة
ومحاربــة لإلســام بعضــه أو كلــه!! ويكــون الجــرم أعظــم حــن يكــون هــذا
االنشــغال بإيعــاز مــن هــذه التيــارات املنحرفــة عــن اإلســام ولصالحهــا.
 -3الجهــل بتاريــخ الدعــوات اإلصالحيــة وتجاربهــا وخرباتهــا وعــدم تــوارث ذلــك،
يــكاد يكــون جهــا مطبق ـاً ،ونتائجــه الكارثيــة عــى فشــل املــروع الســني تبلــغ
مــن الضخامــة حــدا ال يتخيــل!
فكــم مــن الجهــود الكبــرة والتــي بذلــت مــن أجلهــا أرواح ومهــج كثــرة جــدا،
وأنفقــت يف ســبيلها أمــوال هائلــة ،واســتغرق الوصــول لهــا ســنني طويلــة ،ثــم
تضيــع بســبب تكــرار خطــأ مل نتعلــم مــن وقوعــه أول مــرة!!
ومــن يطالــع تجــارب اإلصــاح يجــد أنهــا نجحــت بشــكل كبــر يف البدايــات
ووصلــت لثــار رائعــة ،لكــن بســبب عــدم الوعــي ملرحلــة مــا بعــد التأســيس،
وعــدم االنتقــال مــن الفرديــة للمؤسســية ،وعــدم تطويــر الرؤيــة وتعميقهــا،
واحتــكام القيــادة للــوالء عــى الكفــاءة ،منــي العمــل اإلصالحــى بنكبــات متكــررة
فشــل بســببها عــن تحقيــق غاياتــه.
 -4علــم السياســة الرشعيــة ،برغــم أهميتــه ومركزيتــه إال أن االهتــام بــه
ال يــزال نخبويــاً ،والواجــب أن يصبــح علــاً شــعبياً متــداوالً بــن النــاس ،حتــى
يحكــم ترصفاتهــم ويلجــم انفعاالتهــم ،ويوجــه الطاقــات ملســارات البنــاء املجديــة،
فترتاكــم اإلنجــازات ،ونخــرج مــن دائــرة العبــث (البنــاء والهــدم) التــي حذرنــا منهــا
ـت ال أرض ـاً قطــع
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فيــا روي عنــه بقولــه« :إن املنبـ ّ
وال ظهــرا ً أبقــى”.
ونحتــاج أن يصنــع لعلــم السياســة الرشعيــة مــن صغــر أو نظــم يعمــم يف حلقــات
العلــم ويصبــح مــن أولويــات طالــب العلــم األساســية ،ومــن ثــم يفتــح املجــال
للتوســع يف املســتجدات العرصيــة وتنــزل عليهــا األحــكام الرشعيــة ،ويســتخلص
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منهــا التجــارب املاضيــة القواعــد والضوابــط التــي تجنبنــا تكــرار األخطــاء وتضييــع
األعــار.
 -5علــم إدارة الخــاف والنــزاع ،وبرغــم أنــه مــن علــوم اإلدارة الداخلــة يف علــوم
التنميــة البرشيــة إال أن الحاجــة املاســة لــه جعلتنــي أفــرده بالحديــث ،فكــم مــن
الرصاعــات بــن فصائــل اإلصــاح والدعــوات تســتهلك فيهــا الجهــود والطاقــات
دون طائــل؟
وكان باإلمــكان الحفــاظ عــى هــذه الجهــود املهــدورة لــو أحســنا علــم إدارة
الخــاف والــراع ،كــا يحســن إدارتــه أعداؤنــا ،فالخالفــات يف حكومــة إرسائيــل
مشــهورة معلومــة ،والخالفــات يف نظــام املــايل بطهــران معلنــة مكشــوفة ،لكنهــم
مــع كل ذلــك يوظفونهــا ملــا ينتــج مصلحتهــم وال يبــدد قوتهــم.
فمتــى نبتعــد عــن عبــارات التخويــن والعاملــة بــن فصائــل العمــل اإلســامي
كلــا حــدث بينهــم خــاف أو صــدام ،ومتــى نحســن أن نــرب الخــاف بيننــا يف
مســارات متوازيــة بــدالً مــن أن نطرحــه يف خطــوط متقاطعــة!
يف الختــام :إن ضعــف أو غيــاب هــذه العلــوم هــو مــن معيقــات املــروع الســني
عــن بلــوغ غايتــه ونهايتــه ،عزيــزي القــارئ :إذا كنــت أنــت ممــن غابــت عنهــم
هــذه العلــوم وكنــت مــن معيقــات مرشوعنــا عــن بلــوغ غايتــه ،فهــل أنــت عــى
اســتعداد لتــدارك مــا فــات؟
اللهــم اجعلنــا مفاتيح للخــر مغاليق للرش.
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السـ ّنة اليوم
تحديــات يف طريق أهل ُ
متــر أمتنــا اليــوم مبرحلــة جديــدة يف تاريخهــا تشــهد الكثــر مــن املتغــرات
واألحــداث ،والتــي أفــرزت تحديــات جديــدة يف نوعهــا أو حجمهــا أمــام أهــل
الســنة ،وهــذه التحديــات كثــرة ومتنوعــة ومتعــددة الجهــات واألغــراض ،مــا
يســتوجب عــى أهــل الســنة وخاصــة رؤوســهم وعلامءهــم أن ميتلكــوا النظــرة
الشــاملة والكليــة للتحديــات وأن ال يقعــوا يف فــخ النظــرة الجزئيــة للتحــدي أو يف
دائــرة جغرافيــة صغــرة ومحــددة ،كــا ال بــد مــن امتــاك القــدرة عــى التعامــل
مــع عــدة تحديــات قــد تبــدو متناقضــة يف نفــس الوقــت ،أي العمــل بالتــوازي
عــى عــدة ملفــات وتحديــات وتــرك العمــل عــى التــوايل يف امللفــات ،فكــم مــن
قضيــة انشــغل بهــا أهــل الســنة مــدة طويلــة فلــا انتهــت فوجئــوا مبلفــات أخــرى
تضخمــت أثنــاء ذلــك وأصبــح مــن الصعــب التعامــل معهــا!!
 -1مــن التحديــات اليــوم تقديــم خطــاب وســلوك ســني متميــز يف السياســة
الرشعيــة بعــد أن أصبــح كثــر مــن القــوى الســنية يف قلــب العمــل الســيايس،
فنحتــاج إىل خطــاب رشعــي يحافــظ عــى مقاصــد الــرع ويحقــق املصالــح
الحقيقيــة لألمــة ،ونحتــاج إىل تقديــم منــوذج عمــي يف السياســة وإدارة الدولــة
يظهــر اآلثــار اإليجابيــة للمرجعيــة اإلســامية حــن تف ّعــل يف حيــاة النــاس ،نحتــاج
إىل منــوذج يتفــوق عــى النموذجــن املاليــزي والــريك ،فبالرغــم مــن متيــز وتفــوق
هــذه النــاذج إال أننــا مبــا نحمــل مــن ســامة املنهــج وصــواب املعتقــد البــد أن
يكــون إتقاننــا يف الخدمــة العامــة والنــاس وإحســاننا بــإدارة الدولــة ومعاملــة
النــاس مبعايــر الفــاروق ريض اللــه عنــه الــذي قــال« :متــى اســتعبدتم النــاس وقــد
ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا ً؟» ،والقائــل« :لــو مــات جــدي بطــف (شــاطئ) الفــرات
لخشــيت أن يحاســب اللّــه بــه عمــر”.
وهــذا يكــون بالتشــاور مــع أهــل الخــرة واالختصــاص وتقدميهــم ،وعــدم الركــون
آلفــة الحزبيــة التــي تقــدم الــوالء عــى الكفــاءة ،ومــن أبــرز مصائــب هــذه
السياســة الحزبيــة الجاهليــة مقارنــة الصناعــة الروســية واإليرانيــة الحربيــة
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بالصناعــة املدنيــة ،فلكــون الــوالء هــو املقــدم فيهــا فــإن الــوالء عنــد العســكر
يتناغــم مــع الكفــاءة فتجــد الصناعــة الحربيــة تزدهــر ،بينــا يف الجانــب املــدين
حــن يقــدم الــوالء وتتخلــف الكفــاءة تصبــح الصناعــة املدنيــة يف غايــة التخلــف
والبــؤس!!
 -2مــن التحديــات اليــوم تحويــل مســتجدات الربيــع العــريب ألوضــاع إيجابيــة
عــى كافــة األصعــدة ،والتفطــن ملكــر األعــداء يف الداخــل والخــارج الذيــن يــودون
إعــادة عقــارب الســاعة للخلــف ،فلنحــذر مــن الحرائــق املفتعلــة بشــكل مســتمر
لخلــق رصاعــات داخليــة يف الــدول ،ولنحــذر مــن إلهائنــا مبعــارك صغــرة وهامشــية
عــن معركــة البنــاء والتأســيس ملرحلــة جديــدة يســود فيهــا الحــق والعــدل والحريــة
والكرامــة والقانــون وهــي مقاصــد أساســية للرشيعــة.
كــا يجــب أن نتنبــه للمحــاوالت الحثيثــة لتحويــل الثــورة الســورية مــن خطــوة
عــى طريــق قــوة األمــة ،بتحريــر ســوريا مــن دور حاميــة إرسائيــل والتبعيــة
إليــران يف مــروع الهيمنــة ،إىل جعــل الثــورة الســورية أداة لتحقيــق أغــراض
إرسائيــل وإيــران بتفتيــت الــدول العربيــة وتفجريهــا مــن الداخــل ،كــا بــدأ ذلــك
يف طرابلــس بلبنــان ،ومــا يســاعد عــى تحقيــق هــذا املقصــد اإلرسائيــي اإليــراين
التأخــر العــريب واإلســامي يف دعــم املعارضــة الســورية بــكل أشــكال الدعــم.
 -3مــن التحديــات اليــوم :الحفــاظ عــى الهويــة اإلســامية الحقيقيــة ألمتنــا،
والتــي يــراد تغييبهــا بشــعارت عديــدة مثــل نبــذ الطائفيــة واملواطنــة وقيــم
الحريــة والليرباليــة والعلامنيــة والدولــة املدنيــة.
ففــي الوقــت الــذي يطالــب فيــه البعــض بالليرباليــة والعلامنيــة واملواطنــة واملدنيــة
تجدهــم يطالبــون أيض ـاً بحقــوق األقليــات!! فــإن كنتــم مــع العلامنيــة واملواطنــة
فكيــف تطالبــون بكوتــات طائفيــة؟؟
ويف الوقــت الــذي يرفعــون فيــه شــعارات التوافــق بــن القــوى السياســية ،إال
أنهــم يرفضــون التوافــق األغلبــي املطالــب بالهويــة اإلســامية ،حتــى رصحــوا بــأن
الدميقراطيــة ليســت حــاً ،بــل ال بــد مــن قبــول الدميقراطيــة الليرباليــة!!
فالواجــب عــى أهــل الســنة الرتكيــز عــى الهويــة اإلســامية وأنهــا األصــل الــذي
يجــب عــى الجميــع التكيــف معــه ،وأن أمتنــا اســتوعبت يف تاريخهــا كل مــن
عــاش يف أكنافهــا مهــا كان متناقضــاً معهــا بــرط أن ال يعمــل ضدهــا.
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 -4مــن التحديــات اليــوم التنبــه للمــروع الشــيعي يف أطــراف العــامل اإلســامي،
فاليقظــة ملــروع الهيمنــة اإليــراين الســيايس يف املنطقــة العربيــة ،وانخــراط إيــران
يف تهديــد األمــن القومــي العــريب يف ســوريا ولبنــان والعــراق والبحريــن والكويــت
واليمــن ،يجــب أن ال تلهينــا عــن النشــاط التبشــري املحمــوم لنــر التشــيع يف
أطــراف العــامل اإلســامي يف أفريقيــا وآســيا والجاليــات اإلســامية يف املهاجــر.
ولذلــك ال بــد مــن دعــم املنابــر اإلعالميــة التــي تكافــح آفــة التشــيع باللغــات
املحليــة يف تلــك الــدول ،كــا يجــب إعــادة الدعــم والتواصــل مــع تلــك البــاد
مــن قبــل الحكومــات ،كــا يجــب إعــادة إحيــاء دور األزهــر والجامعــة اإلســامية
باملدينــة املنــورة -كــا كان ســابقا -يف نــر الدعــوة اإلســامية ورعايــة الدعــاة.
 -5مــن التحديــات اليــوم كشــف النشــاطات املشــبوهة التــي تقــوم بهــا بعــض
االتجاهــات الصوفيــة بدعــم مــن القــوى الغربيــة أو بعــض األنظمــة املســتبدة،
حيــث تكــرر يف تاريخنــا اســتغالل الغــزاة واملســتبدين لهــم إلضفــاء الرشعيــة عــى
جرامئهــم تجــاه أمتنــا وحقوقهــا ،ولعــل مــن أكــر األمثلــة مــا يقــوم بــه د.البوطــي
واملفتــي حســون مــن دعــم املجــرم بشــار األســد ،وكذلــك مــا يقــوم بــه بعــض
شــيوخ الصوفيــة مــن االندمــاج يف مخططــات مؤسســة رانــد ،أو املشــاركة يف
جلســات الكونجــرس األمريــي ،أو مــا تقــوم بــه مؤسســة طابــة.
 -6مــن التحديــات اليــوم التصــدي لحملــة الحداثيــن يف مهاجمــة اإلســام مــن
الداخــل ،فبعــد تكــر موجــة اإللحــاد ،ظهــرت فكــرة «االنبثــاق مــن خصوصيــات
املجتمــع» فظهــرت محــاوالت املاركســيني لتقديــم فقــه إســامي منحــرف ،مثــل
محــاوالت محمــد شــحرور وعبــد الكريــم خليــل وعبــد املجيــد الــريف ونــر أبــو
زيــد وســيد القمنــي ،واآلن مــع التفــوق اإلســامي سنشــهد تزايــد ظاهــرة النفــاق
والغــزو مــن الداخــل بشــعارات وعناويــن مختلفــة.
 -7مــن التحديــات اليــوم التنبــه ملوجــة الغــزو الناعــم لشــبابنا وفتياتنــا عــر
وســائل اإلعــام التــي تركــز عــى تســويق الشــهوات لســهولة تقبلهــا ،بــدالً مــن
الشــبهات التــي أصبحــت تثــر األزمــات ،ولذلــك أصبحنــا نــرى تفلت ـاً يف كثــر مــن
الســلوكيات وعنــد رشائــح مل تكــن تعــرف ذلــك.
ومــن خــال الشــهوات تبــث الشــبهات ،فبعــد مســرة طويلــة مــن بــث الشــهوات
ونرشهــا ظهــرت يف بــؤر معينــة دعــوات منحرفــة مثــل عبــدة الشــيطان واإلميــو
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وهكــذا.
وهــذا يســتدعي خطابـاً دعويـاً يتناســب محتــواه مــع عقليــات وعواطــف الشــباب،
وخطابــاً دعويــاً متجــددا ً يف طرائقــه وأســاليبه ينافــس اإلثــارة واإلبهــار الــذي
تســوق بهــا الشــهوات ،وهــو تح ـ ٍّد مل يأخــذ حقــه مــن االهتــام بعــد.
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أهل الســنة ..الفرص والتحديات
يف هــذه املرحلــة املليئــة بالتحــوالت والتبــدالت عــى مختلــف األصعــدة السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة بســبب مــا مــر باملنطقــة والعــامل مــن أحــداث جِســام
ووقائــع عظــام شــهدت زوال أنظمــة سياســية وزعزعــة أنظمــة ديكتاتوريــة عاتيــة
– قريبــا مــا تســقط بــإذن اللــه – وصعــود مــد ٍّو لإلســاميني ،واندحــار لألفــكار
الــواردة ،وحــراك شــعبي قــوي لكنــه غــر موحــد وال محصــن أمــام مؤامــرات
التخريــب مــن الداخــل والخــارج ،وظهــور فشــل وعــود الرأســالية بعــد فشــل
الشــيوعية مــن قبلهــا.
يف ظــل كل هــذا يجــد أهــل الســنة جميعـاً – مــن أيّــد وشــارك أو مــن عــارض وذم
أنفســهم – أمــام واقــع جديــد مــيء بالفــرص والتحديــات ،ويف
يف «الربيــع العــريب» َ
هــذا الواقــع الجديــد ال مــكان للجامديــن أو الســلبيني ،بــل إمــا أن تكــون ذكيــا
يف خدمــة مبادئــك وأمتــك فرتبــح مــن إيجابيــات وفــرص هــذا الواقــع ،أو ســتكون
خــارسا ً بســبب إضاعتــك للفــرص مــن حولــك وبســبب التحديــات التــي ستســحق
مــن ال يحســن التعامــل معهــا .وقدميــا ذكــرا ابــن القيــم شــعرا جميــا:
عاجــز الــرأي مضيــاع لفرصتــه

حتــى إذا فــات أمــرا عاتب القدرا

تراثنــا اإلســامي مــيء بالخــرات يف قضيــة االســتفادة مــن التحديــات وقلبهــا إىل
فــرص تحقــق املكاســب ،ففــي غــزوة بــدر كانــت مشــورة الحبــاب بــن املنــذر
بنــزول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى مــاء بــدر ليكــون املــاء للمســلمني دون
كفــار قريــش منــوذج لقلــب تحــدي طبيعــة أرض املعركــة لفرصــة لصالــح املســلمني،
ويف تهديــد مثامــة بــن أثــال  -وهــو مــن أرشاف أهــل الياممــة – لقريــش مبنــع
قوافــل قريــش مــن الوصــول لليمــن إال بــإذن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مثــال
آخــر لتحويــل تحــدي قريــش وتهديدهــا للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه
باملدينــة إىل فرصــة لإلســام وأهلــه ،مــن خــال جعــل قريــش يف موضــع امل ُهــ َّدد
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بــدالً مــن امل ُه ـ ِّدد ،ويف قصــة نعيــم بــن مســعود يــوم الخنــدق حــن قلــب تحــدي
اتفــاق كفــار قريــش واليهــود عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه إىل
فرصــة مــن خــال الوقيعــة بينهــم وتفريــق صفهــم ،وهنــاك أمثلــة كثــرة.
الســنة أن يتنبهــوا اليــوم إىل حقيقــة التحديــات التــي تواجههــم،
فحقيــق بأهــل ُ
وتحويلهــا إىل فرصــة فهــي ســلوك ومطمــح إســامي عظيــم ينــدرج يف فقــه وفهــم
ســنن اللــه عــز وجــل يف الكــون وال يوفــق لــه إال أهــل االســتقامة والبصــرة والقــوة.
ومــن هــذه التحديــات التي تواجه أهل الســنة اليوم:
-1تحــدي الحرب اإلعالمية:
فأهــل الســنة اليــوم يواجهــون تحديــاً كبــرا ً مــن خــال الحــرب اإلعالميــة
املفتوحــة عليهــم عــر مختلــف وســائل ثــورة «امليديــا» ،والتــي تهــدف لتحقيــق
عــدة مكاســب منهــا الربــح املــادي مــن خــال معالجــة القضايــا املتعلقــة باإلســام،
فــأي برنامــج يعالــج قضيــة إســامية أو يســتضيف شــخصية مشــهورة إســامية أو
معاديــة لإلســام يحظــى مبتابعــة عاليــة ،وهــو أحــد أهــداف وغايــات أصحــاب
املؤسســات اإلعالميــة ،ويرتافــق هــدف تشــويه وتحطيــم القــوة اإلســامية هــدف
مســتقل لكثــر مــن أصحــاب املؤسســات اإلســامية ،ســواء كانــوا عربــا أو غــر
عــرب ،وســواء كانــوا مــن أبنــاء املســلمني أو ســواهم.
ومــا يقــوي هــذا التحــدي اإلعالمــي ضــد اإلســام واملســلمني انتشــار اإلعــام
وحريتــه وتحــرره وســهولة الحصــول عليــه كمنتجــن أو مســتقبلني.
وهــذا التحــدي ميكــن أن نقلبــه ونحولــه لفرصــة كبــرة يف صالــح اإلســام وأهلــه
إذا أحســنا التعامــل معــه ،فهــو قــد فتــح املجــال أمامنــا لدخولــه بعــد أن كان
ممنوعــا عــى أهــل الســنة يف بــاد كثــرة كليبيــا وتونــس أو كان محــارصا ً كمــر
مث ـاً.
واليــوم أصبــح املجــال متي ـرا ً وســهالً لِولوجــه وامتالكــه أيضــا ،وهــو مــا يجــب
أن يحــرص عليــه أهــل الســنة اليــوم :الســعي بقــوة لتأســيس القنــوات واإلذاعــات
والصحــف واملجــات واملواقــع ،حتــى نتجنــب خطــأ املــايض حــن مل يتيــر
للمخلصــن منابــر إعالميــة مســتقلة.
ومــن الفــرص اليــوم أن بعــض املنابــر املعاديــة لإلســام أصبحــت تركــض وراء
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بعــض الضيــوف املمثلــن للتيــار اإلســامي إلضفــاء نــوع مــن املهنيــة واملوضوعيــة،
وللحفــاظ عــى يشء مــن الشــعبية يف ظــل رغبــة الشــعب املعلنــة بأصحــاب الخيــار
اإلســامي ،وهنــا يجــب اســتغالل الفرصــة لتقديــم حقيقــة اإلســام ومــا فيــه مــن
حــق وعــدل ورحمــة ،وهــذا يكــون مــن خــال إعطــاء اإلعــام حقــه مــن االهتــام
والتحضــر والتأهيــل ،فــا يجــوز بحــال مــن األحــوال أن يتصــدر لإلعــام – خاصــة
يف املقابــات واملناظــرات عــى املنابــر املخالفــة – مــن ليــس كفــؤا إعالميــا ولــو
كان يف أعــى مراتــب العلــم والتقــوى؛ ألن اإلعــام يحتــاج مــع العلــم والتقــوى إىل
حســن العــرض والبيــان الواضــح ،والقــدرة عــى تجنــب فخــاخ الخصــوم.
فكــم شــاهدنا مــن قامــات علميــة كبــرة مل تُوفــق يف مناظــرة مــع ســفيه أو دجــال
مــن الدجاجلــة بســبب ضعفــه يف املؤهــات اإلعالميــة ،أمل ينبهنــا النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم إىل خطــورة أمــر تزويــق األلفــاظ والدعــاوى حــن قــال« :إنكــم
تختصمــون إ َّيل وإمنــا أنــا بــر ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض،
وإمنــا أقــي بينكــم عــى نحــو مــا أســمع منكــم» ،النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
يقــرر هنــا خطــورة خــداع الــكالم املزخــرف ،فــا بالــك بعامــة النــاس الذيــن قــد
ال يفهمــون لغــة بعــض أهــل العلــم ،ال ســيام الذيــن ال يتبســطون يف طرحهــم يف
وســائل اإلعــام ،أو ال يحســنون تقريــب املعــاين الصحيحــة بلغــة الشــعب البســيطة،
ولنــا يف مجــاراة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لألعــرايب «حولهــا نُدنــدن» عــرة
وعظــة .وأيض ـاً البــد مــن فــرض رشوطنــا يف هــذه اللقــاءات فــا نقبــل كل دعــوة
وبــأي طريقــة بــل مــن املتعــارف عليــه أن للضيــف الحــق يف وضــع بعــض الــروط
والضوابــط لألســئلة والضيــف املقابــل واملداخــات.
ومــن الفــرص اليــوم يف التحــدي اإلعالمــي مواجهــة الخصــوم عــى ملعبنــا ،مــن
خــال اســتضافتهم والتحــاور معهــم حــول مواقفهــم وأفكارهــم ،وهــذا إذا أحســن
اســتخدامه يحقــق عــددا ً مــن املكاســب منهــا :طأمنــة القاعــدة الشــعبية لصحــة
الســنة ،وإزالــة العــداوة أو تقليلهــا لــدى بعــض الخصــوم
وقــوة مواقــف أهــل ُ
الســنة ،وكســب بعــض الخصــوم لقضايــا صحيحــة مشــركة ،وإحــراج
تجــاه أهــل ُ
الخصــوم أمــام قواعدهــم الشــعبية.
 -2تحــدي رصفنــا عــن برنامجنا الحقيقي ملعــارك جانبية:
الســنة محاولــة تفريــغ قوتهــم ومكاســبهم يف قضايــا
مــن مكــر الخصــوم بأهــل ُ
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الســنة التفريــق بــن املعركــة الرئيســة
جانبيــة ومفتعلــة ،ولذلــك يجــب عــى أهــل ُ
والكــرى لهــم وبــن املعــارك الفرعيــة والهامشــية التــي تســتنزف قوتهــم يف مــا ال
طائــل كبــر تحتــه ،ولنــا يف موقــف النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يــوم أُحــد قــدوة
وأســوة ،فحــن صــاح أبــو ســفيان  -وقــد أشــاع الشــيطان أن النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم قُتــل -أفيكــم محمــد؟ فقــال عليــه الصــاة والســام :ال تجيبــوه ،فقــال
أبــو ســفيان :أفيكــم أبــو بكــر؟ أفيكــم عمــر؟ فقــال النبــي عليــه الصــاة والســام:
ال تجيبــوه ،فلـ ّـا ظــن أبــو ســفيان أن هــؤالء ماتــوا ،قــال :أُعـ ُـل هبــل ،فحينئـ ٍـذ قــال
لهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم :أال تجيبــوه؟ قــال الصحابــة :ومــاذا نقــول يــا
رســول اللــه؟ فقــال :قولــوا اللــه أعــى وأجــل ،فقــال :لنــا الع ـ ّزى وال عــزى لكــم،
قــال :أال تجيبــوه؟ قالــوا :وكيــف نقــول يــا رســول اللــه؟ قــال :قولــوا :اللــه موالنــا
وال مــوىل لكــم.
فلــا كانــت صيحــة أيب ســفيان عــن األشــخاص نهاهــم النبــي عليــه الصــاة
والســام عــن اإلجابــة ،لكنــه حــن تعــرض لجنــاب التوحيــد أ َمــر النبــي عليــه
الصــاة والســام بالتصــدي لــه وجوابــه مبــا يســوؤه.
الســنة تجنــب املعــارك الهامشــية واملفتعلــة ،والرتكيــز عــى
ولذلــك عــى أهــل ُ
معركتهــم الكــرى وهــي إقامــة الديــن يف األرض مــن خــال بــث الدعــوة والتعليــم
وإشــاعة العــدل والرحمــة ،والتنبــه ملكــر الحاقديــن باألمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر بالحكمــة واملوعظــة الحســنة.
الســنة أن ينتبهــوا للصــورة العامــة الكليــة وال يغرقــوا يف املشــهد
كــا عــى أهــل ُ
الجــزيئ والتفاصيــل الصغــرة ،فــا تطغــى ســخونة املشــهد يف بقعــة معينــة وتضيئهــا
كشــافات اإلعــام ،عــى أحــداث أخــرى رمبــا تكــون أكــر خطــورة لكنهــا ليســت
ســاخنة وال تلتفــت لهــا عدســات اإلعــام ،ولنــرب مثــاالً عــى ذلــك:
الســنية وتراجــع شــعبية إيــران
فرغــم مــا نشــهده مــن تصاعــد القــوة اإلســامية ُ
وحــزب اللــه يف الشــارع عمومــا ،إال أن النشــاط الشــيعي ال يــزال يجتهــد لتحقيــق
بعــض املكاســب وترســيخها مســتقبال كأمــر واقــع – بحســب توصيــات الخطّــة
الخمســينية ،إذا كان يتذكرهــا أحــد -ففــي مــر محاولــة إلنشــاء حــزب شــيعي،
الصعيــد – حيــث الجهــل ،قبائــل تنتســب لــأرشاف-
واســتثامرات إيرانيــة يف َّ
بقيمــة  5مليــارات ،إعــان عــن تج ّمــع باســم الحــرس الثــوري املــري ،تشــيّع
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نشــط يف املــدارس وبــن نشــطاء ميــدان التحريــر ،الســفارة اإليرانيــة بالقاهــرة
تقيــم دورات صحفيــة مجانيــة الســتقطاب بعضهــم ،تواصــل إيــراين مــع عــدد مــن
مرشــحي الرئاســة ،ويف تونــس شــارك املتشــيعون يف االنتخابــات الربملانيــة ،وافتتحــوا
مكتبــة لهــم ،ولديهــم انخــراط يف بعــض الجمعيــات ،وقــد يســعون لتشــكيل حــزب
مســتقبالً.
فيجــب اليقظــة والحــذر ومتابعــة الرؤيــة الكليــة والشــاملة وعــدم الغــرق يف
معــارك الخصــوم الوهميــة ،والتحــرك مــن خــال خطتنــا للفعــل دون الوقــوع يف
أرس ردود الفعــل.
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