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هذا الكتاب
يف هذه املقاالت القصصية الساخرة
حوارات افرتاضية مع مجاعات اإلسالم
السيايس سواء كانت تتبنى منهج التغيري
باآلليات الديمقراطية ،أو باستعامل العنف،
وفيها نقد علمي ألطروحاهتا الفكرية،
ولآلليات التي تنفذ هبا مشاريعها ،وقبل ذلك
نقد لتصوراهتا عن الدين ودوره يف احلياة.
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املقدمة
هذه حوارات أجريتها يف أماكن خمتلفة من هذا العامل ،ومل يكن يل حينها
– لألسف – آلة تسجيل ،وال آلة تصوير ،وال أي آلة من هذه اآلالت التي
يعرفها الناس يف هذا الزمان ..مل يكن يل حينها إال قلم رصاص واحد،
وأوراق حمدودة ،وهلذا كنت أشفق عليه وعليها ،فأخلص ما يقال تلخيصا
شديدا..
وهلذا أرجو أال يطالبني أحد بوثائق الصور واألصوات الدالة عىل هذه
احلوارات ..ولكني مع ذلك أستطيع أن آيت بدل األصوات والصور
بعرشات املجلدات الدالة عىل صدق ما يرد فيها.
هذا من ناحية توثيق هذه احلوارات..
أما من ناحية األشخاص الذين حتاورت معهم فيها فهم كثريون،
وكلهم قيادات ..ولكنهم قيادات يف األفكار ،ال يف السياسة ،وال يف غريها.
أي أن هؤالء أصحاب مشاريع فكرية قد متس السياسة ،وقد متس
االقتصاد ،وقد متس قضايا املجتمع املختلفة ..وقد ال متسها مجيعا ،وإنام حتلق
يف آفاق الفكر التي حتاول أن تتعرف عىل حقائق الوجود ،وقد تصل إليها،
وقد تصل بدهلا إىل اخلرافة واألسطورة.
وبام أن هذه الشخصيات قيادات ،وليسوا ناسا عاديي ،ومل يكن يل
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بحسب وضعي االجتامعي البسيط قدرة عىل احلديث مبارشة معهم ،فلهذا
سرتون أن الكثري من هذه احلوارات مل تكن األسئلة فيها مني مبارشة ،وإنام
كنت أتنصت فيها ،وأسجل ما يقال ،وقد أتدخل يف الصياغة واالختصار
حرصا عىل قلمي الوحيد وأوراقي القليلة.
وحرصا مني أيضا عىل سالمتي من أي متابعة مل أسجل اسم أي
شخص من الذين حتاورت معهم ،بل اكتفيت فقط بام يشري إليهم ،وبام يشري
يف نفس الوقت إىل غريهم ،حتى يمكنني التملص إن توجهت إيل أي هتمة.
وأرجو من القراء األعزاء إن وجدوا أي خطأ يف هذه احلوارات أن
يرسلوا يل بطلب التصحيح ،فقد كتبتها كام ذكرت لكم بقلم رصاص ،وليس
بقلم جاف ،ولدي  -بحمد اهلل  -ممحاة أستطيع أن أحمو هبا كل ما كتبت أو
بعض ما كتبت ،ولدي مع املمحاة بعض الورع الذي حيول بيني وبي أن
أقول أحدا من الناس ما مل يقل ..فال ترتددوا يف الرد عيل ،وتصحيح ما قد
ّ
أقع فيه من أخطاء ،ولكم مني جزيل الشكر والثناء.
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احلركة اإلسالمية ..والغباء السيايس
عندما أتيحت هلم الفرصة للوصول إىل السلطة التي طاملا حلموا هبا،
مل أكن أتصور أبدا أهنم هبذا الغباء ،وبتلك السذاجة املقيتة ..لقد غمرهم
الغرور ،فتصوروا أهنم ملكوا الدنيا واآلخرة ،ومل يبق هلم إال أن يصيحوا كام
ي
حتتيي َأ َف َال
َت يري يم ْن َ ْ
ْص َو َه يذ يه ْاألَ ْهنَ ُار َ ْ
صاح فرعونَ ﴿ :أ َل ْي َس ييل ُم ْل ُك م ْ َ
ي
ْص َ
ون﴾ [الزخرف]51 :
ُت ْب ُ
كان يف مقدورهم أن يرتيثوا ،وال يستعجلوا ،حتى حيرض الوقت
املناسب الذي يرون أهنم يمكنوا أن يستقروا عىل الكريس الذي جعلوه
هدفهم األكرب ،بل هدفهم الوحيد.
وكان يف إمكاهنم  -من باب السياسة والدهاء  -أن يلينوا ملخالفيهم
حتى ال يستطيع أحد أن يكرسهم ..ولكن الغرور والكربياء اللذين ألبسومها
اسم العزة حاال بينهم وبي ذلك ،فراحوا يدمرون كل يشء ،ويدمرون معه
أنفسهم أيضا.
يف ذلك احلي أتيحت يل الفرصة ألجري احلوار مع أحدهم يف قْصه
الفخم ،وقد توسلت إىل ذلك كعاديت بحيلة من احليل ..لن أذكرها لكم
طبعا ،ولن أذكر لكم اسم حماوري أيضا ،ولو أنه معروف للجميع ..كانوا
يسمعون صدى صوته كل حي يف كل القنوات واإلذاعات واجلرائد
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واملجالت يتودد مرة ،وهيدد أخرى.
املهم أن الفرصة أتيحت يل ألحتدث معه حديث الند للند ،وهذا نص
احلوار مع بعض التْصفات التي يقتضيها املقام ،وتقتضيها اللغة ،فقد كان
حماوري حديدا شديدا يتحدث بلهجة فيها بعض العنف الذي أخشى أن
خيدش شعور القراء.
قال يل :ال شك أنك جئتني هذه املرة لتكرر عيل ما ذكرته سابقا من
الدعوة إىل اللي والسالم ..أو اخلنوع والذلة.
قلت :أجل ..ولكن هذه املرة ختتلف ..فاألحزاب قد حتزبت عليكم..
والناس قد شمروا سواعدهم يريدون رحيلكم ..أو استئصالكم ..وقد بلغ
هبم الغضب حده ..فال تستهينوا باألمر.
ضحك ضحكة عالية ،وقال :ومنذ متى صار للدمهاء والغوغاء
والعامة رأي؟ ..إهنم أحقر من أن يفعلوا شيئا ..إهنم واهلباء سواء..
قال ذلك ،ثم نفخ بفمه عىل اهلواء ،ثم قال :سننفخ عليهم مثلام أنفخ
عىل هذا اهلواء ،ولن ترى بعد ذلك أحدا منهم.
قلت :ولكنهم حددوا موعدا دقيقا ..وقد اقرتب أجله ..لعلك
نسيته ..إنه الثالثون من..
قاطعني بقوة ،وقال :ثالثون أو أربعون ..سيمر كام متر سائر األيام.
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قلت :ولكنهم قد يرشونكم باملاء ..فيبللونكم ..بل قد يغرقونكم.
غضب ،وقال :من رشنا باملاء سنرشه بالدم ..ومن سبنا بكلمة سببناه
بعرش ..ومن حفر لنا حفرة رميناه فيها ،وأحرقناه.
قلت :ولكن القرآن الكريم الذي تزعمون أنكم تريدون حتكيمه عىل
الناس ال يقول ذلك ..انظر كيف خياطب اهلل تعاىل رسوله ُ ﴿ : ق ْل َر ِّب
إي َّما ُت ير َينِّي َما ُيوعَدُ َ
ي (َ )94وإينَّا َع َىل
ون (َ )93ر ِّب َف َال َ َْت َع ْلنيي ييف ا ْل َق ْو يم ال َّظاملي َ
َأ ْن ُن يري َك ما ن يَعدُ ُهم َل َق ي
ي ي
اد ُر َ
الس ِّي َئ َة ن َْح ُن َأ ْع َل ُم
ون ( )95ا ْد َف ْع بيا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َّ
ْ
َ َ
بي َام َي يص ُف َ
ون ([ ﴾)96املؤمنون]96 - 93 :

إن دعوة رسول اهلل  ألن يدفع بالتي هي أحسن ليست مع املؤمني،
بل مع الكفار املرشكي ،بل املحاربي الذين استعملوا كل الوسائل حلربه
وحرب املؤمني.
إن القرآن الكريم كله لي وسالم..
إنه يعلمنا كيف نتعامل مع الناس ..مع مجيع أصناف الناس حتى
الظلمة منهم ..اسمع إليه ،وهو يقولَ ﴿ :و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْو اال يمم َّ ْن َد َعا إي َىل اهللَّي
و َع يم َل ص ي
الس ِّي َئ ُة
احلاا َو َق َال إينَّنيي يم َن ا ُْمل ْسلي يم َ
َ
َ
احل َسنَ ُة َو َال َّ
ي (َ )33و َال ت َْست يَوي ْ َ
ي
ي
ي ي
يم (َ )34و َما
ا ْد َف ْع بيا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإي َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْي َن ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه َو ي ٌّيل ََح ٌ
ي
اها يإ َّال ُذو َح ٍّظ َع يظي ٍم ([ ﴾)35فصلت33 :
ربوا َو َما ُي َل َّق َ
ُي َل َّق َ
اها إي َّال ا َّلذي َن َص َ ُ
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 ]35إن هذه اآلية الكريمة تعلمنا كيف نامرس السياسية ..إهنا تعلمنا أننا
إذا أحسنا إىل من أساء إلينا سنقوده إىل مصافاتنا وحمبتنا واحلنو علينا ،حتى
يصري كأنه ويل لك َحيم.
وقد طبق رسول اهلل  يف حياته ذلك خري تطبيق ،فحول أعداءه إىل
أولياء ،وخصومه إىل منارصين.
طأطأ رأسه ،فطمعت يف أن يكون ما قرأته من القرآن الكريم قد أثر
فيه ،لكنه بعد أن فكر ودبر وقدر صاح :هل أنت أفضل أم احتاد علامء
املسلمي؟ ..هل أنت أفضل أم العالمة القرضاوي؟ هل أنت أفضل أم كل
العلامء الذين نرجع إليهم كل حي؟ هل أنت أفضل أم أولئك الذين حيفظون
القرآن ويصلون الرتاويح به عن ظهر قلب؟
قلت :وما عالقة هذا بذاك؟ لقد قرأت لك من القرآن الكريم الذي
تزعم أنه دستورك ما يدلك عىل كيفية التعامل مع املخالفي ،بل مع اخلصوم.
قال :الشك أن يف القرآن أيضا ما يدل عىل خالف ما ذكرت ..وإال
كيف تربر مواقف العلامء العاملي الذين ذكرت لك؟
قلت :ولكن من العلامء من هذه البلدة وغريها من هم أكثر علام ،وأكثر
ورعا وزهدا ،وهم مع املخالفي ،وهم يرددون ما أردد ،وينصحونكم بام
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أنصحكم به.
قال :دعني من أولئك املجرمي ..أولئك سيكونون أول من تسعر هبم
اخلنادق التي سنوقدها ألعدائنا ..أال تعرف ما حصل للبوطي الضال
املضل؟ ..سنفعل هبم مثلام فعلنا به ..لن نخرس عليهم أكثر من فتوى يفتيها
احتاد علامئنا ،أو بيان يصدرونه؟
قلت :لكن املسألة أخطر ..إن شعبا كامال يتجهز لكم ..أال ترى أنه
من الصعب مواجهة شعب كامل؟
قال :لقد مترن شعبنا عىل اخلضوع لألقوى ..أمل خيضع قبل ذلك
للفراعنة ..ثم خضع للامليك وللعثامنيي ..حتى وصل األمر إىل الذي
تعرف.
قلت :إن مطالب هؤالء الناس بسيطة جدا ..وما دام لكم من القوة
والسلطان والغلبة ما لكم ،فلم ال تلينون هلم؟ ..اقبلوا ما يدعونكم إليه..
وأعيدوا االستفتاء ..فإن كانت لكم الغلبة برهنتم للمجتمع املحيل والدويل
أنكم منتخبون بامتياز ..وصار لكم من الصالحيات بعدها ما ال خيطر لكم
عىل بال.
قال :وإن مل ننجح ..ماذا سيحصل؟
قلت :حينها تعودون إىل حمالكم التي جئتم منها ..وهي حمال حمرتمة..
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ولن تفقدوا شيئا ..فقد جيرب الشعب غريكم ..ثم يعود إليكم ..بل قد
تظفرون من احرتامه ما يفوق كل الكرايس والنياشي.
إنكم ستربهنون للعامل أنكم قوم زاهدون وورعون ،وأنكم حترتمون
إرادة شعوبكم.
طأطأ رأسه ،فطمعت يف أن يكون قد ختىل عن بعض كربيائه ،لكنه
رفعه بشدة ،وقال :هل ترانا َحقى حتى نضحي بالرشعية هبذه السهولة؟
قلت :وما عساكم تفعلون ،وأنتم تعلمون أن كل يشء بيد
خصومكم ..فلينوا ..حتى ال تكرسوا.
قال :لقد مىض عهد الكرس ..ومىض معه عهد السجون ..لن نسجن..
ولن نعتقل ..ولن حيصل يشء ..نحن اآلن يف فرتة التمكي ..نحن اآلن يف
فرتة القوة التي ال تقهر.
بعد ذلك احلديث بعرشة أيام ..زرته يف سجنه ..وقلت له :ال حتزن..
ال تزال الفرص أمامكم ..يمكنكم أن ترتاجعوا وتلينوا وختففوا غلواءكم..
نظر إيل بقسوة ،وقال :ال ..لن نلي ..سوف ترى كيف يعلق هؤالء
الظلمة عىل املشانق.
قلت :إن مل ترَحوا أنفسكم ..فارَحوا أولئك العوام البسطاء الذين
حولتم حياهتم إىل جحيم.
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قال :كيف تريد لنا أن نسجن وهينئون هم بالعيش ..لن هينأ أحد
بالعيش بعد اآلن ..علينا وعىل أعدائنا.
مل أدر ما أقول له ..ولكن كانت املصائب تتوايل عليهم كل حي ..فمرة
تصادر أمواهلم ..ومرة يوضعون يف خانة اإلرهاب ..وهم ال يزالون يف
كربيائهم وغرورهم ،وكل أمانيهم أن خيرب اقتصاد بالدهم ،وتدمر
مقدراهتا ..ولو أتيح هلم أن حيرضوا أمريكا والناتو وهتلر ونريون ليبيد
شعبهم ملا ترددوا يف ذلك حلظة واحدة.
لقد صار لقلوهبم من السواد واحلقد ما أعمى بْصهم وبصريهتم عن
النظر يف مستقبلهم ومستقبل أولئك البسطاء الذين غرروا هبم.
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مرشوع النهضة
أرى نفيس بحكم الورع الذي أخربتكم عنه سابقا مضطرا ألن أذكر
لكم الطريقة التي استطعت أن أصل هبا إىل هؤالء املتحاورين اجلدد ،ذلك
أن الطريق إىل الدخول إىل القواقع التي جيرون فيها حواراهتم صعب جدا،
بل يكاد يكون مستحيال.
وقد حسبت يف تلك األيام السنوات التي أحتاجها للوصول إىل رأس
نظامهم اهلرمي ،فوجدته خارج إطار عمري املمدود أو املحدود ..ووجدتني
حتى لو وصلت إىل مرتبة أدنى من ذلك بكثري ،فإين لن أكون أنا حينها ،بل
سأكون شخصا آخر متاما ..ألين سأحتول بحركة جوهرية عميقة إىل كيان
جديد ليس فيه من ذايت املتحررة سوى االسم واللقب ،وقد يتغريان يف درجة
من درجات اهلرم ،ليذهب بعدها اسمي ورسمي كالمها.
ذلك أن أول مرحلة تبدأ فيها املسرية يف هذا النظام اهلرمي هو حمو
شخصية الداخل ليتحول إىل أداة ووسيلة عمياء منقادة ،بدل كونه إنسانا
بصريا حرا ،فأول درس يقدم هناك هو (اجلندية) و(الطاعة) ..وأول ممارسة
سلوكية هي (البيعة) و(العهد)
ولذلك جلأت إىل كبري يف قريتنا أستشريه عن كيفية الدخول ،ولو لعرش
دقائق لسامع ما يدور هناك من حديث..
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وقد استفزين إليه  -خصوصا يف تلك األيام – احلديث عن مرشوع
عظيم لتغيري خطري ال حيتاج سوى مائة يوم ال يتعداها ولو بيوم واحد.
لقد زاد عجبي حينها ..ال يف املرشوع فقط ..ولكن يف األيام املعدودة
التي يمكن أن يتحقق فيها..
عندما ذكرت لقريبي الشيخ ذلك تعجب هو اآلخر ،وراح يفكر معي
يف احليلة التي نستطيع هبا أن ندخل تلك الرساديب ،ونقتحم تلك
الكواليس.
وبام أن قريبي كان ملام بام يسميه علوم احلكمة وأرسار احلروف..
وغريها ..فقد قال يل :الشك أن هؤالء ظفروا باخلاتم الذي ضاع منذ زمان
طويل ..لقد قرأت كل كتب احلكمة ،ومارست مجيع الطقوس ..وحرقت
مجيع أنواع البخور ألحصل عليه ..فلم أستطع ..فكيف تسنى هلم ذلك  .ال
شك أن هلم قدرة سحرية عجيبة..
ثم التفت إيل ،وقال :لقد شوقتني يا ولد إىل الدخول إىل عاملهم..
سكت هنيهة ،ثم صاح :وجدهتا ..وجدهتا..
قلت :ما وجدت؟
قال :تستطيع أن تقتحم قوقعتهم حتى لو كانت من خرسانة مسلحة..
وتستطيع أن تدخل عاملهم حتى لو كان حمصنا باجلن األزرق واألَحر.
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قلت :كيف؟
قال :لدي بعض األسامء ..سأسلمك إياها ..رددها فقط مئات
اآلالف من املرات ..وستجد نفسك حينها بينهم تراهم وال يرونك ..لكن
ال تنس أن حترض يل معك التميمة التي استطاعوا أن يتحصلوا هبا عىل خاتم
النهضة العجيب ..بل إن استطعت أن حترضه معك فافعل ..فام أمجل أن
يكون لدى كل واحد منا خاتم هنضة!
أعطاين سيدي الشيخ تلك األسامء ..وطبعا لن أذكرها لكم فقد
عاهدته عىل ذلك ..وعندما وصلت إىل رقم مكون من أربع سبعات أو
مخسة ..وجدت نفيس أحترك بشفافية ،وكأنني صورة ال جسد حيملها ..كنت
أرى الناس ،بل أدخل يف ثنايا أجسامهم من دون أن يشعروا يب ..بل
استطعت أن أخرتق جبال من دون أن يشعر يب هو اآلخر.
طبعا ..قضيت بعض الساعات مستمتعا بعامل حتويل إىل صورة ..لكني
بعد أن ذهب االنبهار خطر عىل بايل الدخول إىل القوقعة التي كنت أبحث
عن األرسار التي َتري يف خالهلا.
دخلت بعض املقرات املحرتمة ..وتنصت عىل بعض القيادات املهمة
إىل أن عرفت أن هناك اجتامعا رسيا جدا سيعقد ذلك اليوم ،ويف مكان لن
أسميه طبعا لدواع أمنية.
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دخل املجتمعون صفوفا مرتاصة منتظمة ممتلئة باالحرتام ..وكان
الكثري منهم يشبهون اإلنسان اآليل ..حتى أين قرصت أحدهم ألتأكد :هل
هو إنسان حقيقي أم ال؟ وطبعا لكوين صورة مل يشعر بقرصتي ..ولكني
رأيت داخل أذنه جهازا صوتيا اقرتبت منه ..فسمعت فيه لغة غريبة اكتشفت
أهنا الرموز التي يتلقى هبا هؤالء األوامر.
خفت أن يكون حوارهم بعد ذلك من جنس تلك الرموز الغريبة..
لكن بحمد اهلل ..مل يكن كذلك.
دخل املرشد أوال ..وجلس يف أعىل املنصة ..ثم دخل اثنان وجلسا
دونه ..ثم دخل أربعة ..وجلسا دون السابقي ..ثم ثامنية ..ثم ستة عرش..
وهكذا بمتتالية هندسية مل أحص هنايتها.
وجدت حمال صاحلا أمام املرشد ،فرحت أجلس بجانبه ،فقد كان أكثر
األماكن رفاهية ،وكان سامع احلوار بصورة دقيقة ..ألين قرأت يف بعض
املنشورات هناك أن احلوار فقط سيكون بي الصفوف الثالثة األوىل ..أما
سائر الصفوف ..فدورها فقط هو تنفيذ األوامر التي ترد إليهم.
بدأ احلوار من سؤال من الصف الثاين حول مرشوع النهضة ..فكدت
أطري فرحا.
قال السائل :يا موالنا املرشد ..أطال اهلل بقاءك ..وأدام عزك ..أال ترى
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أن األيام املئة التي حددهتا أدنى من أن حتقق هذا املرشوع الضخم؟
ابتسم املرشد ابتسامة صفراء ،وقال :أجل ..صحيح ..األيام املئة ال
تكفي ألن تقيل النائب العام ،فكيف تكفي ملرشوع النهضة؟
قال آخر :النائب العام! ..وما عالقة النائب العام بمرشوع النهضة؟
قال املرشد :النائب العام هو احلجرة األوىل التي نحتاج إىل قلعها
إلقامة مرشوعنا.
قال آخر :وهل هناك أحجار األخرى؟
قال املرشد :أجل ..الكل ..الدولة العميقة ..والدولة السطحية..
األقزام والعاملقة ..الرشطة والعسكر ..الفنانون واإلعالميون ..كلهم
حجارة ..وال يمكن أن تقوم لنا قائمة يف ظل وجودهم.
قال آخر :لكن كيف ..أال ترى من الصعب فعل ذلك؟
قال املرشد :بمرشوع النهضة نفعل ذلك.
قال األول :ولكن املدة التي حددمتوها ملرشوع النهضة ال يمكن أن
تفعل شيئا.
قال املرشد :أجل ..لقد قلت يل ذلك سابقا ..أذكره جيدا ..وقد
أجبتك ،وال حاجة إلعادة اجلواب.
قال آخر :يا موالنا ..هال تفضلت ورشحت لنا الكيفية العملية التي
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يمكننا من خالهلا أن ننفذ هذا املرشوع.
ابتسم املرشد ،وقال :هذا ما أريده منكم ..الكيفية العملية ..نحن قوم
عمليون ..وال يصح أن نبقى نسأل ونسأل..
الكيفية العملية بسيطة جدا ..وهي أن نتغلغل يف كل املؤسسات لنزيح
تلك احلجارة التي حتول بيننا وبي حتقيق مرشوعنا.
ثم قهقه قليال ،وقال :أما مرشوع النهضة ..ومائة يوم ..فهي وسيلتنا
لتحقيق ذلك ..فالناس كام تعلمون حيبون األرقام ،وحيبون األرقام القريبة
العاجلة ..ولو ذكرنا هلم أن مرشوع النهضة سيستغرق مائة عام ألنفوا
وشمخوا بأنوفهم ،وللجأوا إىل أعدائنا ..ولذلك مل نفعل سوى أن حولنا
(العام) إىل (يوم) ،فبدل مائة عام صارت مائة يوم.
ثم رفع رأسه إىل السامء ،وقال :يف جلسة من جلسايت التدبرية مع
القرآن الكريم الحت يل هذه الفكرة ..لقد قرأت قوله تعاىل﴿:
ف اهللَُّ وعْدَ ه وإي َّن يوما يعنْدَ رب َك َك َأ ْل ي
َك بيا ْل َع َذ ي
َو َي ْس َت ْع يج ُلون َ
ف َسن ٍَة
اب َو َل ْن ُخيْلي َ
َ ِّ
َ ُ َ َْ ا
يممَّا َت ُعدُّ َ
ون﴾ [احلج]47:
فقلت يف نفيس :أجل ..مل ال نستفيد من هذه اآلية يف مرشوعنا ..فام
الفرق بي مائة يوم أو مائة عام..
وبام أن البرش بطبيعة العجلة التي حيملوهنا ،لن يرضوا مرشوعا بامئة
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عام ..فقد اختْصت مائة عام يف مائة يوم ..وأمرتكم بالتبشري بمرشوع
هنضتنا الذي لن يكلفنا سوى مائة يوم.
صاح اللذان يف الصف األول بالتكبري والتحميد ..ثم صاح من
بعدمها ..ثم من سائر الصفوف إىل أن صمت أذناي من كثرة األصوات
وارتفاعها ..ولألسف كان لتلك األصوات تأثريها اخلطري عىل طاقة اإلخفاء
التي بذلت جهدي يف احلصول عليها.
هلذا مل أجد نفيس إال يف املحل الذي كنت فيه أشم أريج البخور ،وأردد
األسامء بال شعور.
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رفع املصاحف
ال أخفي عليكم – معرش القراء األعزاء – أين مع كوين مسلام ،وال أقدس يف
حيايت شيئا كام أقدس القرآن الكريم ،والسنة املطهرة:
ذلك أن األول هو كلمة اهلل األخرية للبرشية ،وهو الكلمة التي تسمع الصم،
وحتيي املوات ،وختاطب النفس من أعمق أعامقها.
وأما الثاين فهو هدي رسول اهلل  الذي اختاره ربه ليكون أنموذجا مثاليا
يقتدي به اخلالئق مجيعا ،وهو الواسطة اإلهلية لكل الكامالت اإلنسانية وغري اإلنسانية.
ولكني مع هذا التقديس أكره املتاجرة هبذا الكتاب العظيم ،كام أكره املتاجرة
بالسنة املطهرة.
وكان أول من زرع هذه الكراهية يف نفيس ذلك اجليش الذي عندما أحس
باهلزيمة رفع املصاحف ،ليستخدمها وسيلة لتحقيق مآربه اخلسيسة.
وبقيت املصاحف ترفع يف كل األجيال ،وبيد كل املنافقي والكذابي
والدجالي إىل أن جاء عْصنا احلديث ،فأصبحت َتارة رفع املصاحف َتارة رائجة
يلجأ إليها كل حزب أو حركة أو توجه مل جيد له من الناس من يقف بجانبه ،لكنه ما إن
يرفع املصاحف ،ويقول( :أهيا الناس تعالوا لنتحاكم إىل هذا املصحف)َ ،تد الناس
خلفه يسريون ..شعروا أو مل يشعروا.
لن أطيل عليكم ..بل سأقص عليكم قصة حوار جديد حول هذا املوضوع،
وهو يتعلق بصديق يل ،ولذلك لن أسميه خوفا عىل نفيس من جهة ،وخوفا عىل أن
تنْصف تلك اجلامهري الكثرية التي وثقت به ،ورفعته إىل أعىل املناصب ،مع أن املسكي
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ليس له أي برنامج ..بل ليس له أي كفاءة علمية وال عملية إال كفاءة الكنس والطبخ
واحلراسة.
وقد جاءين قبل أن يفكر هذا التفكري يطلب مني أن أتوسط له لدى مدير
اجلامعة التي أعمل فيها ليعمل أي عمل ..كناسا ..أو طباخا ..أو حارسا ليليا ..أو
هناريا ..املهم أن يعمل ،ويتخلص من البطالة التي طال عليه أمدها.
لكني أخربته أين أقل شأنا من أن أكون واسطة ،ألين إن تقدمت بأي طلب
للمدير فإنه سيعترب ذلك مني جسارة ،وتعد حلدودي ،ولذلك فإن عيل أن أتقدم
بالطلب أوال إىل من هم دونه إىل أن يصل الطلب إليه أخريا بعد أن أكون قد استغنيت
عنه أو فات أوانه.
نظر إيل صديقي بأسف ،وقال :واحرستاه فيك ،كنت أظن أنك تستطيع أن
ختدمني ..ولكن ال بأس ..سأعرف كيف أتْصف مع هذا املدير وأمثاله..
ضحكت يف نفيس من غري أن أسمعه ،وقلت له :وما الذي تستطيع أن تفعل
أهيا املسكي؟
ابتسم ،وقال :سأفعل ما فعله اجلميع ..ابتداء من ذلك اجليش املنهزم الذي
استطاع أن حيول هزيمته إىل نْص ،أو ما يشبه النْص ..وانتهاء بكل األجيال التي
استطاعت أن تضحك عىل من تشاء كيف تشاء.
قلت :مل أفهم مرادك.
قال :أليس لديك بعض املصاحف لتعريها يل ..ال تقل :إن هذا أيضا ليس يف
إمكانك.
قلت :بىل ..هذا يف إمكاين ..بل يرسين كثريا أن هتتم بقراءة القرآن الكريم،
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وتنرشه ،اذهب إىل أي مكتبة ،واشرت أي عدد شئت من املصاحف ،وسأدفع ثمنه ..أال
تعلم أين سأنال أجر كل من قرأ من هذه املصاحف؟
ابتسم ،وقال :ال بأس ..سأفعل ..ولكن أريد – بحكم الصداقة التي بيننا –
أن أخربك بأنني ال أريد هبذه املصاحف ما تريد.
قلت :وما الذي تريد منها إذن؟
قال :أرفعها كام رفعها سلفي ..أليس اتباع السلف سنة؟
قلت :السلف الصالح ..ال السلف الطالح ..فأي سلف تقصد؟
قال :لقد اجتمع سلفنا يف يوم من األيام يف صفي ..وأنا أريد أن أقتدي
بالسلف الذين رفعوا املصاحف.
قلت :ويلك ..تلك الفئة الباغية الظاملة ..إهنا رفعت املصاحف زورا
وهبتانا ..وهي يف حقيقة حاهلا مل تكن ترفع املصاحف ،وإنام كانت هتينها وتدنسها.
قال :ولكنها استطاعت أن حتقق مآرهبا.
قلت :أي مآرب خسيسة حققت إهنا ال تعدو حطاما قليال من الدنيا ..أما يف
اآلخرة فإن جزاءها عند اهلل عظيم ..أمل تقرأ ما ورد يف احلديث( :قراء القرآن ثالثة:
رجل قرأ القرآن فاختذه بضاعة فاستحرمه امللوك واستامل به الناس ،ورجل قرأ القرآن
فأقام حروفه وضيع حدوده ،كثر هؤالء من قراء القرآن ال كثرهم اهلل تعاىل ،ورجل قرأ
القرآن فوضع دواء القرآن عىل داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به هناره وقاموا يف
مساجدهم وحبوا به حتت برانسهم ،فهؤالء يدفع اهلل هبم البالء ويزيل من األعداء
وينزل غيث السامء ،فو اهلل هلؤالء من القراء أعز من الكربيت األَحر)
ويف حديث آخر( :من قرأ القرآن يريد به السمعة والتامس شئ لقي اهلل
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عزوجل يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه حلم ...ومن قرأ القرآن ومل يعمل به حرشه
ي
رشتَنيي َأع َْمى َو َقدْ ُكن ُْت َب يص اريا (َ )125ق َال
اهلل يوم القيامة أعمى فيقولَ ﴿ :ر ِّب مل َ َح َ ْ
ك ََذلي َك َأ َتت َْك آ َيا ُتنَا َفن يَسيت ََها َوك ََذلي َك ا ْل َي ْو َم ُتن َْسى ([ ﴾)126سورة طه]126-125:
وورد يف األثر( :إن من الناس من يتعلم القرآن ليقال فالن قارئ ،ومنهم من
يتعلمه فيطلب به الصوت فيقال فالن حسن الصوت ،وليس يف ذلك خري ،ومنهم من
يتعلمه فيقوم به يف ليله وهناره ،ال يبايل من علم ذلك ومن مل يعلمه)
بعد أن أوردت هذه النصوص املقدسة بطريقتي اخلاصة حتى أؤثر فيه ،نظر
إيل بابتسامة سخرية ،ثم قال :كالمك مجيل ..ولكنه عاطفي جدا..
ثم انْصف عني ،وهو يقول :لقد ظللت أقول لكل من ألتقي به بأنك لن
تفهم احلياة ،ولذلك لن تصل ليشء ..ومع ذلك إن أساء إليك هذا املدير فأخربين حتى
أقيله من منصبه ،وإن شئت أن أضعك بدله فعلت ..لكن برشط أن حتمل مصحفا
وتسري معي.
مل أجد ما أقوله له ،فقد كنت أتصور أن األمر جمرد سخرية ،لكني ولغبائي،
ولعدم فقهي باحلياة كام ذكر ،قلت له :ال بأس إن استطعت أن تقيله من منصبه ،فال
تنس أن تقيلني معه أنا اآلخر.
حرك رأسه باملوافقة ،ثم قال :أجل ..لن يكون لك إال ما تريد ..لكن إياك
أن تتوسل إيل ألعيدك ملنصبك ..فإين ال أحب أن أتعامل مع اآلخرين بام تقتضيه
العاطفة ..فالعمل عمل ،والصداقة صداقة.
قال يل ذلك ،ثم انْصف ،ومل ألقه بعدها فرتة طويلة ..لكني ذات يوم ،ويف
أثناء احلملة االنتخابية املسعورة رأيته ..ال أمامي وإنام عىل شاشة التلفاز ،كان حيمل
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مصحفا يف يده ،يرفعه وخيفضه بقوة ،وهو يقول :هذا هو احلل ..وهذا هو الربنامج..
وهذا هو املرشوع ..وهذا هو الدستور ..ومن رغب عنه فلن يفلح ال يف الدنيا وال يف
اآلخرة ..ومن أقبل إليه وقبله أقبل كل خري إليه..
بقي يقول هذا ،ويردده ،ويمسح كل حي حليته التي أطاهلا كثريا ،لتمأل
الفراغ الكبري الذي يسكن دماغه.
ال أخفيكم أن كالمه كان مؤثرا جدا حتى بالنسبة يل ،ولذلك عندما ذهبت
ألشارك يف االنتخابات ،ووجدت األحزاب املختلفة ،مل أستطع أن أشطب عليه ألين
كلام مهمت بفعل ذلك تصورت أين أشطب عىل القرآن الكريم نفسه..
مرت االنتخابات ،وفاز بأغلبية ساحقة ،ثم تشكلت جلان خمتلفة ،وكان دائام
هو الرئيس أو نائب الرئيس إىل أن نال منصبا حساسا جدا ،ويف الوزارة املكلفة
باجلامعات.
مل يمض عىل تعيينه أيام معدودة حتى سمعت بأن مدير اجلامعة التي أعمل
فيها قد أقيل من منصبه ..أصابني اهللع من أن أقال أنا اآلخر ،لكني كنت أطمئن نفيس
بأن هذا صديقي ،وأنه لن يفعل يب شيئا ..لكني فوجئت يف اليوم املوايل بإقالتي أنا اآلخر
بحجج لست أدري أي شيطان رجيم لفقها عيل.
كانت يف بعض عزة النفس ،فلم أذهب إليه ألتوسل أو أستجدي ،لكن أهيل
وبعد أن ذاقوا بعض مرارات البطالة أحلوا عيل يف أن أذهب وأقبل يديه ورجليه حتى
يعفو عني.
مل أجد إال أن أفعل ..ذهبت إليه ،فوجدته ينتظرين ،وهو يقول :مل مل تأت كل
هذه املدة؟ ..أال تزال َتهل احلياة؟ ..أال تزال تسري بحسب العواطف؟
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كانت له هيبة منعتني من احلديث إليه ،واجلدل معه ،خشية أن حيصل يل مثلام
حصل يل يف املرة السابقة.
فهم ما أريد ،فقال :ال بأس ..سأعيدك إىل منصبك ..ولكن برشط واحد هو
أن تكنس مجيع أقسام الكلية التي كنت تعمل هبا ..وتعمل يف املطبخ أسبوعا ..وحترس
شهرا ..إن قبلت هذه الرشوط عدت إىل عملك ..وإال فلن أفعل لك شيئا.
بعد أخذ ورد شديدين معه ،خفف الرشوط املتعلقة باحلراسة ،فلم يكلفني
إال بحراسة أسبوع واحد.
عندما خرجت من مكتبه الفاخر ،راقبته ألنظر كيف هي حياته اجلديدة،
وكان عجبي شديدا ال أستطيع أن أصوره ..لقد القاه السائق بمجرد خروجه ،وفتح له
باب السيارة ..ثم أوصله إىل قْص فخم مل يكن يراه حتى يف األحالم ..وقد رأيت يف
حديقة قْصه كل متاثيل النسور والفهود والغزالن ،ولكني مل أر صورة واحدة
للمصحف.
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انشقاقات باسم اإلسالم
من األمور املفزعة التي كنت أحتار فيها دائام ،وال أعلم هلا سببا معقوال
كثرة االنشقاقات يف صفوف احلركات اإلسالمية بأنواعها املختلفة:
السياسية واجلهادية والسلفية ،وغريها(. )1
لقد ظللت أقول لنفيس :مل يتصدعون كل هذه التصدعات ،ودعوهتم
واحدة ،ومصدرهم الذي يقدسونه واحد ،وهيئة صالهتم وصومهم
وحجهم واحدة ..وفوق ذلك كله هم يرددون كل حي قوله تعاىلَ ﴿ :و َال
حي ُك ْم ﴾ [األنفال]46 :
َتن ََاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
ب ير ُ
ويذكرون الناس بأن ﴿ َه يذ يه ُأم ُت ُكم ُأم اة و ي
احدَ اة﴾ [األنبياء]92 :
َّ ْ َّ َ
( )1وهي من الظواهر املعروفة يف صفوف احلركات اإلسالمية بأنواعها املختلفة ،ففي لبنان
مثال استقل املؤسس للعمل اإلسالمي يف لبنان الدكتور فتحي يكن ،بتنظيم جديد أسامه جبهة العمل
اإلسالمي ،كذلك األمر يف العراق ،حيث انقسم اإلسالميون إىل فصيلي ،بل إىل عدة جبهات ،احلزب
اإلسالمي بزعامة الدكتور حمسن عبد احلميد ،وحارث الضاري رئيس هيئة علامء ملسلمي ،ولكل من
التنظيمي برنامج سيايس وإعالمي مستقل ..ويف السودان نرى اخلالف املشهور بي الرتايب والرئيس
البشري.
أما يف اجلزائر ،فحدث وال حرج ،فاملتابع ملسرية اإلسالميي اجلزائريي بمختلف أحزاهبم
وحركاهتم ،يرى بوضوح ظاهرة االنشقاقات املتكررة يف صفوفهم ،بحيث انقسمت احلركة إىل
حركتي أو ثالث ،وانشطر احلزب إىل شطرين أو أكثر ،بحجج خمتلفة مثل تصحيح املسار ،والفرار
باملنهج ،وانحراف املسرية ،واستهالك الرصيد ،وَتديد النضال بوسيلة خمتلفة شكال ومضمونا.
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ويْصخون عىل املنابر خماطبي اجلامهري العريضة كل حي بأن من أكرب
العقوبات اإلهلية االختالف والتنازع والعداوة ،ويذكرون هلم يف ذلك قوله
تعاىلَ ﴿ :و يم َن ا َّل يذي َن َقا ُلوا يإنَّا ن ََص َارى َأ َخ ْذنَا يمي َثا َق ُه ْم َفن َُسوا َح ًّظا يممَّا ُذك ُِّروا بي يه
هلل بي َام كَا ُنوا
ف ُي َن ِّب ُئ ُه ُم ا َُّ
َف َأ ْغ َر ْينَا َب ْين َُه ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َب ْغ َضا َء إي َىل َي ْو يم ا ْل يق َيا َم ية َو َس ْو َ
َي ْصنَ ُع َ
ون﴾ [املائدة]14 :
ويرضبون هلم مثال عىل ذلك بام حصل يف غزوة أحد ،والتي نزل فيها
وهنُ ْم بيإي ْذني يه َحتَّى إي َذا َف يش ْل ُت ْم
قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َصدَ َق ُك ُم اهللَُّ َوعْدَ ُه إي ْذ َ ُحت ُّس َ
و َتن ََاز ْع ُتم ييف ْاألَم ير و َعصي ُتم يمن بع يد ما َأرا ُكم ما ُ ي
حت ُّب َ
ون يمنْ ُك ْم َم ْن ُي يريدُ الدُّ ْن َيا
َ
ْ َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ
ْ

ي
ي
رص َف ُك ْم َعن ُْه ْم لي َي ْبتَلي َي ُك ْم َو َل َقدْ َع َفا َع ْن ُك ْم َواهللَُّ ُذو
َومنْ ُك ْم َم ْن ُي يريدُ ْاآلخ َر َة ُث َّم َ َ
ي﴾ [آل عمران]152 :
َف ْض ٍل َع َىل املُْ ْؤ يمني َ

ويرددون مع هذا كله ما ورد من األحاديث الرشيفة الكثرية الناهية
عن الفرقة واالختالف.
ولكن مع ذلك كله كانت تلك اآليات وتلك األحاديث ال تتجاوز
حناجرهم ..فالواقع واقع عداوة وبغضاء وشحناء ال بداية هلا وال هناية.
وقد ظللت زمنا طويال أتأسف هلذا وأتأمل له ،وخاصة عندما أرى غري
املسلمي ينظرون ساخرين إىل دعاة اإلسالم ،وهم يتصدعون كام يتصدع
الصخر ،بل كام تتصدع الرتبة التي ال تسقى أمدا طويال.
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ومل يكن أملي بسبب أولئك الدعاة ،فهم برش ،وال يشء فيهم جيعل املرء
حيزن عليهم ،ولكن أملي هو بسبب اإلسالم نفسه ،ذلك الدين العظيم الذي
يوحد اخلالئق مجيعا ،ويوجهها نحو رهبا توجيها مليئا باجلامل واملحبة
والسالم ،والذي جعله هؤالء وسيلة للفرقة والتنافر والتناحر.
لقد كنت أصيح من حيث ال يسمعني أحد( :أهيا املنشقون ..اتركوا
اإلسالم الذي تتاجرون به ،وتصدعوا كام حيلوا لكم ..ال َتعلوا الناس
ينظرون إىل الدين وكأنه سبب ما حيصل لكم من خالف ..ال َتعلوا الناس
يضحكون عىل اإلسالم ..البسوا كل عباءة ،واتركوا عباءة اإلسالم التي
تتباهون هبا ..مارسوا شهوة التصدع التي تلتذون هبا حتت عباءة الشيوعية أو
الليربالية أو اجلمهورية ..أو أي اسم من األسامء التي يتداوهلا الساسة،
واتركوا اإلسالم اجلميل يف حاله وألهله ،وال حتجبوا الناس عنه بلعبكم
الصبيانية)
كنت أقول هذا متأملا ،ومل يكن يسمعني أحد ،ألن اإلعالم كان غاصا
بأخبار املنشقي عىل أنفسهم ،وبالْصاعات الكثرية التي َتعلهم ينرشون
غسيلهم كل حي بأبشع عبارات البذاءة والفحش.
ذات يوم ..واألمل ال يزال يرسي يف نفيس عىل أشد ما يكون ،قرأت
خربا مجيال نرشته صحيفة أتصور أهنا حمرتمة ،ألهنا الوحيدة التي نرشت هذا
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اخلرب ،أما سائر اجلرائد فاكتفت بنرش غسيل املتصارعي.
كان اخلرب قصريا ،ولكنه مهم جدا ،لقد ذكرت أن ممثلي من مجيع
األحزاب املنشقة عىل بعضها ،سيجتمعون ،ليزيلوا اخلالفات بينهم،
ويعودوا إىل العمل يف املتفق عليه ..وذكرت كذلك أن مجعا من كبار العلامء
سيحرضون أيضا ليذكروا املنشقي برضورة رأب الصدع ،وتوحيد الصف.
مل أكن حينها بحاجة إىل طاقية إخفاء ،وال إىل ترديد أي أسامء ،وال إىل
حرق البخور ،ألن االجتامع كان عاما ،وكان يمكنني أن أحرضه بسهولة
كمتفرج طبعا.
َحلت قلم رصايص وأوراقي القليلة ،وذهبت إىل االجتامع ،وحرض
اجلميع ،وجلسوا عىل املنصة ،وعىل أرائك متجاورة ،وكان الكل يبتسم
للكل ،وكانت األيدي تسارع إىل املصافحة ..وكان املنظر من أمجل املناظر..
فها هو الصدع الذي أرقني كثريا يزول ،وهاهو الشقاق يتحول إىل وفاق،
وها هو التنكر والْصاع يتحول إىل ألفة وسالم.
لكن األمر مل يدم طويال ..فرسعان ما بدأ الباطن يرشح بام فيه ليزيل
كل تلك املساحيق التجميلية عن الوجوه املمتلئة بالتصنع الكاذب.
وقد بدأ الشقاق أول ما بدأ بسبب تقدم أحدهم ليكون أول من
يتكلم ..حينها غضب أحد احلارضين ،وقال بكل قوة ،غري مراع حلشود
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املتفرجي  :ما هذا يا مجاعة؟ ..منذ متى صار هذا الرويبضة اإلمعة يتصدر
املجالس ،وتستهل به األحاديث ..إنه فاسق بن فاسق وفاجر بن فاجر ذلك
الذي يضيع وقته باالستامع له ..فاهنئوا باالستامع ..ولن أبقى هنا حلظة
واحدة.
خرج الرجل ،وخرج معه منارصوه يلعنون احلارضين مجيعا ،وال
يستثنون أحدا ..حتى أنا البسيط الذي ال عالقة له بطرف من األطراف
أمطروا عيل من وابل لعناهتم ما بلل مجيع ثيايب.
قلت يف نفيس :ال بأس ..اخلري فيام بقي ..وفيمن بقي..
ثم التفت ملجاوري ،وقلت له ،وكأنني أرسي عنه :احلمد هلل ..ذهب
واحد فقط ،وبقي عرشة..
قال يل جماوري :ولكن ذلك الواحد هو أكرب األحزاب ،وأكثرها
شهرة.
قلت له :ال بأس ..سيعوض اهلل بالتسعة الباقي ،فعندما يتوحدون
سيصبحون كائنا ضخام ال يمكن ألحد أن ينافسه.
بعد ربع ساعة أخرى ،وبعد انتهاء حديث األول ،نظر املنظم إىل
احلارضين ليطلب منهم أن يعينوا هم من يتكلم ثانيا ..وهنا حصل خالف
ثان خرج بسببه اثنان وبقي سبعة ..وَحدت اهلل عىل السبعة ،وتفاءلت هبا.
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لكن السبعة مل تبق سبعة إال قليال ،فقد حصل اخلالف بينها ،وكان
السبب بسيطا جدا هذه املرة ،وهو اخلالف حول اسم االئتالف اجلديد ،فقد
رأى ثالثة من احلارضين أن يسمى بـ (ائتالف املودة) ،ورأى ثالثة آخرون
أن يسمى بـ (ائتالف السالم) ،ورأى السابع أن يسمى بـ (ائتالف العدالة)
وعندما رأى السابع أنه بقي وحده ،وليس معه أحد انْصف هو
اآلخر ،يصب لعناته عىل احلارضين واملحرضين..
بقي الفريقان ،فحمدت اهلل ،وقلت يف نفيس وملجاوري :ال بأس ..لقد
كا نوا عرشة أحزاب ،واآلن سيتحولون فقط إىل ستة أحزاب ،والستة خري
من العرشة.
قال يل جماوري :ال حتلم كثريا ..فام زال هناك الكثري حتى تفرح.
بدأ الفريق الثالثي األول ،والذي اختار لنفسه اسم (ائتالف املودة)،
اجتامعاته اخلاصة لتوحيد صفه ،وكان أول ما طرح اسم القائد اجلديد لذلك
االئتالف ،وهنا حصل اخلالف الشديد بي األعضاء ،فالكل يريد أن يكون
القائد من فريقه ،ويربر ذلك بكل املربرات ،وهنا انشق الثالثة عن ثالثة ،ومل
يبق من اجلامعة غري (ائتالف السالم) ،فتفاءلت باسم السالم ،وزاد من
تفاؤيل أن هذا الفريق مل يصعب عليه توحيد القيادة ،فرسعان ما اختار قائده..
لكن خالفا بسيطا حصل حول حتديد املقر الذي تقع فيه االجتامعات
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واملؤمترات رأب الصدع من جديد ،فخرج كل طرف من (ائتالف السالم)
يلعن احلارضين واملحرضين.
عدت إىل بيتي خاوي الوفاض من كل تلك اآلمال التي َحلتها معي،
ولكني عرفت الكثري من أرسار االنشقاقات والتصدعات.
يف الصباح رحت أقرأ يف اجلرائد التي تنرش الغسيل ،فكدت يغمى
عيل.
لقد رأيت أن العرشة حتولت إىل عرشين..
وذلك بسبب انشطار بسيط حصل يف كل حزب من األحزاب ،فقد
َحل الراغبون من كل حزب يف االئتالف ما حصل من االنشقاق لرئيس
َّ
حزهبم ،ثم انشقوا عليه ليشكلوا حزبا جديدا.
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مرشوع اقتصادي
دعيت يف ذلك العام إىل بلدة عريقة مجيلة من بالد اإلسالم ،وذلك
حلضور مؤمتر علمي حول (التنمية االقتصادية ومشاريعها)
كان املؤمتر ممتلئا بالباحثي يف مجيع التخصصات االقتصادية وغري
االقتصادية ،وكان أيضا ملام بشمل مجيع التوجهات الفكرية :اليمينية
واليسارية ..واملعتدلة واملتطرفة ..وكان الكل حياول أن ينتْص ملرشوعه،
ويأيت بجميع الرباهي الفلسفية واملنطقية والواقعية ،بل حتى الرياضية الدالة
عىل سالمة مرشوعه ونجاعته.
كان الْصاع رصاع مذاهب وأفكار ..وكان الكل حياول أن جيذب
الكل لتياره.
وكان لكل جهة إعالمها اخلاص ،ودعاهتا الذين حياولون بشتى
الوسائل أن يستقطبوا احلضور لسامع مشاريعهم.
كان اجلو بالنسبة يل مجيال جدا ،فام أمجل أن يلتقي املختلفون يف ظل
املودة والسالم واحلوار ..وما أمجل أن تستبدل أصوات الرصاص
واملتفجرات بأصوات احلروف والكلامت.
لكن شيئا ما أحزنني إىل درجة أين متنيت لو حرضت األديان واملذاهب
والتيارات الفكرية مجيعا ومل حيرض إال اإلسالم ..ال ألن اإلسالم ليس له
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مرشوع اقتصادي ،وإنام لكون الذي جاء يرشح للناس املرشوع االقتصادي
اإلس المي كان من البالهة والغفلة واحلمق ما جعل اجلميع يضحكون
ساخرين من اإلسالم ،ومن كل ممثل لإلسالم.
حاولت حينها أن أصيح يف الناس :إن هذا كذب ،وإن هذا الرجل
دجال ..ولكن مل يسمعني أحد ..ألن شهرته الواسعة وحليته الطويلة ،وقامته
الفارعة ،وقده املمشوق ،وتالميذه الكثريين األجالف الغالظ حالوا بي
صويت وبي أن يستمع له أحد من الناس ..ولذلك راحت كلاميت مع الريح..
لن أكون مغرورا وال متعصبا ،فقد أكون أنا املخطئ يف تلك الصيحة،
وهلذا سأنقل لكم احلوار بدقة وشفافية عسى صياحكم ال يبقى حبيس
صدروكم ،مثلام بقي مسجونا يف صدري:
يف ظل تلك األجواء املمتلئة باحلامسة ..سمعنا رجال يصيح يف
احلضور ،ولست أدري من أي قبيلة أتى ،وال من أي زمن ..ولكن مظهره
وكلامته كانت تدل عىل أنه من زمن غري زماننا ،وربام من أرض غري أرضنا.
كان يصيح بصوت جهوري :أهيا الناس ..هلموا لتسمعوا املرشوع
االقتصادي الذي ينسخ مجيع مشاريعكم ..إنه مرشوع ساموي ..وليس
مرشوعا أرضيا ..إنه هدية اهلل للبرشية ..إنه املرشوع الذي خيلصنا من كل
فاقة وفقر ..بل إنه يقتل الفقر قتال.
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ارشأبت مجيع األعناق إىل مصدر الصوت ،ومل تدر إال وهي تسري
خلفه متخلية عن تلك احلامسة التي كانت تنتاهبا ،وهي تعرض مشاريعها،
فأنى ملشاريع األرض أن تقف مع مرشوع السامء.
رسنا فرتة من الزمن إىل أن وصلنا إىل خيمة ترتبع يف ساحة واسعة..
كانت اخليمة هبية املنظر وكأن نسيجها من حرير خالص ،وكان داخلها رجل
جيلس عىل كريس مرتفع ،وقد أحاط به مجع من الناس ،وكأن عىل رؤوسهم
الطري.
ال أستطع– طبعا ،بسبب احلرص عىل سالمتي – أن أذكر لكم اسمه..
فإين أخاف أن حيي حيني قبل أوانه إن فعلت ذلك..
املهم أين انتحيت ناحية ..ورحت أسمع احلوار الذي جرى بي تلك
القيادات الفكرية.
كان أول سؤال للشيخ :ما هو مرشوع االقتصادي الذي يمكنه أن
يقوم بكل تلك األدوار اخلطرية؟
سكت الشيخ هنيهة ،وكأن الوحي يتنزل عليه ،ثم قال :إنه خمتْص يف
كلمة واحدة..
قالوا مجيعا بصوت واحد :ما هي؟
صوب نظره إليهم كام تصوب السهام ،ثم قال :اجلهاد..

34

هبت اجلميع ،ورددوا بصوت واحد :اجلهاد !؟ ما تعني؟
َحلق فيهم بقوة ،وقال :نعم ..اجلهاد ..إنه احلل الرباين الذي يقيض
عىل الفقر والتخلف..
قال أحد احلضور :نعم ..فهمت ..أحسنت ..ذلك هو احلل ..البد من
اجلهاد األكرب الذي يعني االجتهاد يف العمل والكسب والسعي يف طلب
الرزق ..أحسنت..ما تقوله صحيح.
قاطع الشيخ املتدخل بقوة ،وقال :اسكت أهيا األَحق ..أنت تريد أن
حترف معاين املصطلحات الرشعية ..اجلهاد هو اجلهاد ..وليس اجلهاد إال
اجلهاد ..ومل يكن اجلهاد يف يوم من األيام إال اجلهاد.
قال الرجل ،وقد غضب هو اآلخر :سمعنا الكلمة ..ولكنا مل نفهم بعد
ما تريد منها.
قال الشيخ :أريد أوال أن تغرس هذه الكلمة يف أذهانكم ..فقد نساها
الناس لألسف ..ولذلك مرغوا يف مستنقعات الذل واهلوان ..ولو أهنم
التزموا اجلهاد لتخلصوا من كل فاقة ،وحلصلوا كل حاجة ،ولعاشوا سعداء
يف أرغد عيش وأطيبه.
قال الرجل :فام تعني باجلهاد؟
قال الشيخ :الغزو ....اجلهاد هو الغزو ..وليس اجلهاد إال الغزو ..ومل
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يكن اجلهاد يف يوم من األيام إال الغزو.
قال الرجل :فهمت ..أنت تريد أن نجاهد التصحر الذي يغزو
سهولنا ،واجلفاف الذي يغزو أهنارنا ..والبطالة التي تغزو شبابنا ..والفساد
الذي يغزو مؤسساتنا ..أحسنت فكرة طيبة.
قال الشيخ بغضب :أهيا األبله ..أال تفهم ..اجلهاد هو أن نحمل
السيوف ..ونسري يف األرض؟
قال الرجل :فهمت ..فهمت ..تقصد أن نقوم بإنتاج أفالم سينامئية
تارخيية ..إهنا فكرة جيدة ..الناس حيبون األفالم التي يسمعون فيها صلصلة
ي
وقعص الرماح ..آه ما أدهاك يا شيخ مل أكن أتصور أبدا أنك حتب
السيوف
السينام ..أنت رائع حقا ..لقد أصبحت السينام يف الوقت احلايل تدر عىل
أصحاهبا األموال الضخمة.
غضب الشيخ غضبا شديدا ،وقال :أي سينام تقصد أهيا األبله؟..
السينام حرام ..والتمثيل حرام ..واملمثلون حرامية.
قال الرجل :فهمت ..حقا ..صدقت ..كثري من األفالم حتث عىل
الرذيلة ولذلك هي حرام ..أنت تريد أن تضع البديل لذلك بسينام
نقية..أحسنت فكرة طيبة ورائدة ..وهلا مدخول اقتصادي مهم.
وقف الشيخ من شدة الغضب ،وقال – وهو يلوح بعصا يف يده  :-كل
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السينام حرام ..وكل متثيل حرام ..وكل يشء حرام ..لقد صدعت رأيس
بخفة عقلك ..دعني أرشح مرشوعي وال تقاطعني وإال أفتيت فتوى يف
حقك :أعتربك فيها مرتدا ..وأستبيح فيها دمك ومالك ..بل أحز بيدي هذه
رقبتك.
وضع الرجل يده عىل رقبته ،وأصابته رجفة شديدة ،ومل أسمعه بعدها
ينبس ببنت كلمة ،وال بابنها.
جلس الشيخ ،وأخذ نفسا عميقا ،ثم قال :اجلهاد هو املرشوع الرباين
الذي خيلصنا من كل فاقة وفقر.
اسمعو جيدي رشحي الفريد لرس ذلك ،وهو رشح مل يسبقني إليه
أحد ..لن أرشح لكم بالفصحى ..فالكثري منكم عىل ما يبدو أميون ال
يعرفون اللغة العربية البليغة.
وهلذا سأتكلم معهم بلهجتنا املحلية البسيطة ..وال يقاطعني أحد
منكم حتى ال ينقطع تسلسل أفكاري..
(مش لو كنا كل سنه عاملي نغزو مرة أو مرتي أو تالته ..مش كان
حايسلم ناس كتري ىف األرض ..وكل واحد كان حايرجع جايب معاه تلت
أربع أشحطه وتلت أربع نسوان وتلت أربع والد)
ثم نظر إىل رجل حوله ،وطلب مه آلة حاسبة ،ثم قال( :ارضب كل
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راس ىف  600درهم مث ا
ال وال دينار يطلع بامليه كويسه ،وكل ما الواحد يتعذر
ياخد راس يبيعها و يفك أزمته ويبقى له الغلبه)
رأيت رجال صاحب حلية طويلة وعضالت مفتولة ،وقد سال لعابه
يسأل الشيخ :هل حقا يمكن هذا ؟ هل يمكنني حقا إن غزوت فرنسا أن
تصبح لدي جوار فرنسيات؟
ابتسم الشيخ ،وقال :ليس بالرضورة أن تغزو أنت ،فبمجرد أن يفتح
باب اجلهاد ستقام أسواق النخاسة ..وحينها يمكنك أن تشرتي عرشات
الفرنسيات واألملانيات والكرواتيات ..وختتار من تشاء منهن كمحظيات..
وترسل األخريات الستصالح األرايض يف الفلوات ..وبذلك تفك أزمتك
وأزمة التصحر والتبخر.
سال لعاب آخر ،وقال :من دون عقد وال عدد حمدد.
قال الشيخ :أجل ..كان لبعض سلفنا الصالح سبعامئة جارية ..وكان
إن غضب عىل واحدة منهن دعا عليها ،فال متيس ذلك املساء إال يف قربها..
بل يف جهنم وبئس املصري.
سال لعاب آخر ،وقال :أنا ال رغبة يل يف النساء ..أنا أحب أن أجد
رجاال أقوياء ،ألن لدي بعض البناء ..وال يقوم به إال األشداء.
قال الشيخ :يمكنك أن تشرتي األقوياء ..فسوق النخاسة الذي
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نحرص عىل إحيائه يضم مجيع أنواع الرقيق من الرجال والنساء.
بمجرد أ ن قال هذا صاح امللتفون بالشيخ :هلم نبايعك يا شيخنا عىل
اجلهاد..
أما غريهم من احلضور ،فقد كانوا يف نشوة عظيمة ،وكأهنم يتفرجون
عىل ساحر أو مهرج أو فلم كوميدي ،وكانوا وهم يف طريق عودهتم إىل مقر
املؤمتر يقولون مستغربي :عجبا ..هل هذا هو اإلسالم؟ ..هلم نتفق مجيعا
عىل التحذير منه قبل أن نصبح عبيدا ،وقبل أن يصبح نساءؤنا جواري عند
هؤالء األجالف الغالظ أكلة حلوم البرش.
أردت حينها أن أصيح يف احلارضين بأن هذا الشيخ دجال وشيطان،
وال ينبغي للدجال وال للشيطان أن يتحدث عن اإلسالم ..لكن يدا قوية
كأهنا سمعت حديث نفيس ،صفعتني صفعة قوية كادت تودي بروحي.
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جريمة إحياء اخلالفة
لست أدري ما الذي يعجبهم يف خالفة بني عثامن حتى يتباكون عليها،
وخيتْصون كل حياهتم يف إعادة إحيائها ،وخيتْصون كل جهودهم يف إرسال
صدى أصواهتم إىل العامل ليصوروا له أنه لن تقوم لإلسالم قائمة ما دامت
اخلالفة مكفنة يف نعشها ،أو مدفونة يف قربها.
وكأهنم يتناسون اجلرائم الكربى التي صليت هبا شعوب العامل بسبب
تلك اخلالفة املشؤومة ،والتي جعلت املسلمي يتخلفون آالف السني عن
ركب البرشية احلضاري.
ويتناسون مع ذلك تلك التحريفات والتضليالت واخلرافات التي
لبست اإلسالم بسبب أولئك اخللفاء وسدنتهم الذين سدلوا آالف احلجب
عىل سامحة اإلسالم وسالمه ورقيه وحترضه ،وكانوا سدا منيعا حال بي
البرشية وبي تلقي اهلداية اإلهلية األخرية.
أما فتوحاهتم التي يشيدون هبا ،ويتباكون عليها ،فلم تكن سوى نزعة
استعامرية بغيضة ،مل تفعل سوى أن شوهت صورة اإلسالم اجلميلة يف عيون
العامل ..فاإلسالم ال ينرش بالغزو اإلرهايب املسلح ،وإنام ينرش بالقلب الطيب،
والكلمة احللوة ،واحلجة القوية ،والربهان الساطع ،وإعطاء النموذج املثايل
لإلنسان املتحرض ،واملجتمع املتآلف.
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لكن كل ذلك كان يمكن أن يغتفر لو ظل جمرد أحالم ينامون هبا،
ويستيقظون عليها ،أو كان جمرد كلامت يبعثروهنا حسبام شاءوا ..فكل إنسان
حر يف أن يقول ما يشاء متى يشاء.
لكن اخلطر أن تصبح تلك األحالم واقعا يطغى عىل كل واقع ..فذلك
هو اخلطر األكرب.
واحلوار احلْصي الذي سأنقله لكم اليوم دليل عىل هذا ..وقد كان
املتحدث فيه هو داعية من دعاة اخلالفة نذر حياته للدفاع عن الظلمة يف كل
زمان ومكان ..وحجته الوحيدة التي يتذرع هبا تتشكل من مغالطة ترى بأن
اخللفاء األمويي والعباسيي والعثامنيي مسلمون ،واإلسالم حيرم الظلم،
والنتيجة هي أن هؤالء حيرمون الظلم ..وما داموا حيرمونه قوال واعتقادا،
فهم ال يامرسونه فعال وسلوكا.
أما ما يذكره املؤرخون وتدل عليه الوثائق فهي إما أراجيف مكذوبة،
أو حقائق مل يفهم القصد منها ..ألن العامل كله يتآمر عىل اإلسالم وعىل
اخلالفة اإلسالمية وعىل اجلامعة التي نذرت حياهتا للدعوة إلحياء اخلالفة.
عندما التقيت به كان حيمل صحيفة فيها رسالة السلطان سليامن
القانوين إىل ملك فرنسا فرانسوا األول ،كان يرددها بقوة ،وكأنه يستشعر أنه
هو نفسه ذلك السلطان بأهبته وقوته وجربوته ..كان جيول يف أركان القاعة،
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وهو يردد( :أنا سلطان السالطي وبرهان اخلواقي ..أنا متوج امللوك ظ ّل اهلل
يف األرضي ..أنا سلطان البحر األبيض والبحر األسود والبحر األَحر
ّ
والروميل وقرمان الروم ،ووالية ذي القدرية ،وديار بكر
واألناضول
وكردستان وأذربيجان والعجم والشام ومْص ومكة واملدينة والقدس ومجيع
ديار العرب والعجم وبالد املجر والقيْص وبالد أخرى كثرية افتتحتها يد
جاللتي بسيف الظفر وهلل احلمد واهلل أكرب ..أنا السلطان سليامن بن السلطان
سليم بن السلطان بايزيد)..

()1

عندما وصل إىل هذا املحل من الرسالة ،قاطعته قائال :ما أعجبك يف
هذه الرسالة املمتلئة بالزهو والفخر والكربياء.
قال :بل هي ممتلئة بالعزة واالستعالء اإليامين ..إهنام ثمرة اجلهاد يف
سبيل اهلل ..لقد كان ملوك العامل كلهم خيافون من املسلمي ،وترَتف
أوصاهلم هيبة هلم..
( )1اخرتنا هذه الرسالة ألن رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان والذي حيلم بإعادة
اخلالفة العثامنية قدم للرئيس الفرنسى نيكوال ساركوزى خالل استقباله له ىف أنقرة هذه الرسالة كهدية
تذكارية له ،وقالت وسائل اإلعالم( :إن أردوغان أراد من وراء هذه اهلدية أن يلقن ساركوزى درسا
يف كيفية التعامل مع األمم الكبرية بعد أن رفض أن يقوم بزيارة رسمية لرتكيا كرئيس لفرنسا ،واختار
أن يزورها كرئيس ملجموعة العرشين وأن تكون مدة الزيارة قصرية جدا ال تتجاوز  6ساعات مما أثار
استياء تركيا فضال عن استيائها أصال من موقفه الرافض النضاممها إىل عضوية االحتاد األورويب)
انظر).htm8793http://www.khalidyat.net/news-action-show-id-( :
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أخذ ينظر يف الرسالة ،ويقول :لقد وضح اخلليفة العظيم سليامن
القانوين رس ذلك يف رسالته إىل ملك فرنسا ،فقال( :فإننا فاحتون البالد
الصعبة والقال ع املحصنّة وهازمون أعدائنا ،وإن خيولنا ليال وهنارا
مرسوجة ،وسيوفنا مسلولة)
قلت :أال ترى أن تلك اخليول املرسوجة والسيوف املسلولة قد مألت
قلوب العامل أحقادا عىل املسلمي وعىل خالفتهم املشوهة ..وهلذا انقضوا
عليهم بمجرد أن أتيحت هلم الفرصة ..أمل يكن األجدر هبم كام كان األجدر
بمن قبلهم من اخللفاء أن يتألفوا العامل وأن حيسنوا عرض اإلسالم..
فاإلسالم هو دين الرَحة والتآلف والسالم ،ال دين السيف والسنان؟
قهقه بصوت عال ،وقال :ماذا تقول يا رجل ..هل يمكن أن تقوم
اخلالفة بغري سيف ..وبغري شوكة ..وبغري رهبة متأل قلوب العامل؟
أال تعلم ما فعل العثامنيون باإلرمن حي بدا منهم عدم االنصياع
للخالفة وملا تتطلبه اخلالفة من رهبة..
قلت :أجل ..وقلبي ممتلئ غيظا من تلك اخلالفة املشؤومة بسبب
ذلك ..لقد ذكر املؤرخون أنه خالل احلرب العاملية األوىل قام العثامنيون
بإبادة مئات القرى األرمنية رشقي البالد يف حماولة لتغيري ديموغرافية تلك
املناطق العتقادهم أن هؤالء قد يتعاونون مع الروس والثوار األرمن .كام
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أجربوا القرويي عىل العمل كحاملي يف اجليش العثامين ومن ثم قاموا
بإعدامهم بعد اهناكهم.
ويف  24نيسان  1915قام العثامنيون بجمع املئات من أهم
الشخصيات األرمنية يف إسطنبول وتم اعدامهم يف ساحات املدينة ..وبعدها
أمرت مجيع العوائل األرمنية يف األناضول برتك ممتلكاهتا واالنضامم إىل
القوافل التي تكونت من مئات االآلف من النساء واألطفال يف طرق جبلية
وعرة وصحراوية قاحلة ..وغالبا ما تم حرمان هؤالء من املأكل وامللبس.
فامت خالل َحالت التهجري هذه حوايل  %75ممن شارك هبا وترك الباقون يف
صحاري بادية الشام ..وقد روى أحد املرسلي األمريكيي إىل مدينة الرها،
فقال( :خالل ستة أسابيع شاهدنا أبشع الفظائع تقرتف بحق اآلالف...
الذين جاؤوا من املدن الشاملية ليعربوا من مدينتنا .ومجيعهم يروون نفس
الرواية :قتل مجيع رجاهلم يف اليوم األول من املسرية ،بعدها تم االعتداء عىل
النسوة والفتيات بالرضب و الرسقة وخطف بعضهن حراسهم ...كانوا من
أسوأ العنارص كام سمحوا ألي من كان من القرى التي عربوها باختطاف
النسوة واالعتداء عليهن .مل تكن هذه جمرد روايات بل شاهدنا بأم أعيننا هذا
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اليشء حيدث علنا يف الشوارع)

()1

بعد أن أوردت له هذه األخبار املشؤومة ،وقد كنت أعتقد أهنا ستلي
موقفه ،وستحد من َحاسته للخالفة ،لكنه مل يأبه لذلك ..بل راح يكرب
بصوت عال ،ويقول :ما شاء اهلل ..لقد كان درسا قاسيا لكل من يقف يف
وجه اخلالفة..
قلت ،وقد امتأل قلبي حزنا عليه :لقد وصف اهلل تعاىل اخلالفة بكوهنا
احلكم العادل ،ال بكوهنا احلكم الغالب ..قال تعاىل خماطبا عبده داود عليه
َاك َخ يلي َف اة ييف ْاألَ ْر ي
ي الن ي
السالمَ ﴿ :يا َد ُاوو ُد إينَّا َج َع ْلن َ
احل ِّق َو َال
اح ُك ْم َب ْ َ
ض َف ْ
َّاس بي ْ َ
ون َع ْن َس يب ي
َتتَّبي يع ْاهل َ َوى َف ُي يض َّل َك َع ْن َس يب ي
يل اهللَّي إي َّن ا َّل يذي َن َي يض ُّل َ
اب
يل اهللَّي َهل ُ ْم َع َذ ٌ
َش يديدٌ بيام نَسوا يوم ْي
احل َس ي
اب﴾ [ص]26 :
َ ُ َْ َ
قال :أليست هذه اآلية متوجهة لداود؟ ..وداود من أنبياء بني
إرسائيل ..وهي رشع من قبلنا ال رشعنا ..فرشعنا هو ﴿ َو َأ يعدُّ وا َهل ُ ْم َما
ي
ٍ ي
ي
اخل ْي يل ُت ْر يه ُب َ
ون يب يه عَدُ َّو اهللَّي َوعَدُ َّو ُك ْم﴾ [األنفال:
اس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُق َّوة َوم ْن ير َباط ْ َ
ْ
]60
( )1انظر :مقاال بعنوان :مئوية املذبحة األرمنية...هل ينسى التاريخ ؟؟ ،هشام اهلبيشان،
موقع

املاسة

السورية

بتاريخ

،18/04/2015
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عىل

الرابط:

أال تعلم الدرس الذي لقنه هارون الرشد مللك الروم ..لقد أرسل
يقول له( :من هارون أمري املؤمني إىل نقفور كلب الروم ،قد قرأت كتابك يا
ابن الكافرة ،واجلواب ما تراه دون أن تسمعه ،والسالم) ،ثم خرج هارون
بنفسه حتى وصل هرقلة وهي مدينة بالقرب من القسطنطينية ،واضطر
نقفور إىل الصلح واملوادعة ،وَحل مال اجلزية إىل اخلليفة.
قلت :ولكن رسول اهلل  فعل خالف ذلك مع ملك الروم ،لقد أرسل
يقول له( :بسم اهلل الرَحن الرحيم ،من حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم
الروم ،سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم
تسلم ،وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتي ،وإن توليت فإن عليك إثم األريسيي،
و ﴿ ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل يكت ي
َاب َت َعا َل ْوا إي َىل كَلي َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْي َن ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إي َّال اهللََّ َو َال
ي
ُن ْ ي ي
َّخ َذ بع ُضنَا بع اضا َأربابا يمن د ي
ون اهللَّي َف يإ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا
َْ ا ْ ُ
َْ
رش َك بيه َش ْي ائا َو َال َيت َ ْ
ون ﴾ [آل عمران)1(]64 :
ْاش َهدُ وا بي َأنَّا ُم ْسلي ُم َ
انظر اللغة التي خاطب هبا رسول اهلل  ملك الروم ،إهنا متتلئ أدبا
ولطفا ..لقد سامه عظيم الروم ،ومل يسمه كلبهم ..وانظر إىل هذه األلفاظ
اجلميلة املمتلئة بعطر السالم (سالم ،اإلسالم ،أسلم ،تسلم ،وأسلم،
مسلمون) التي ملئت هبا الرسالة..

( )1رواه مسلم.

46

ثم انظر إىل الغرض من الرسالة ..فرسول اهلل  دعاه إىل دين اهلل وإىل
اهلداية ..ومل يدعه إىل أن يسلم ماال أو جباية ..فاإلسالم دين هداية ،ال دين
جباية.
قال :دعك من كل ذلك ..فرسول اهلل  استعمل تلك اللغة ألن
الوضع مل يكن يسمح له بغريها ..ولكن يف وقت هارون الرشيد ذلك اخلليفة
العظيم تبدل حال املسلمي ..فصارت ذلتهم إىل عزة ،وضعفهم إىل قوة.
قلت :فقد نسخ هارون الرشيد بقولك هذا سامحة رسول اهلل وسامحة
اإلسالم ،وصار القدوة لنا هو هارون ال حممد .
قال :ماذا عيل أن أفعل ألقنعك ..أنت حتمل الكثري من املفاهيم
اخلاطئة حول اإلسالم ألنك ختتْص اإلسالم يف شخص واحد هو رسول اهلل
 ..وتنسى كل الرجال العظام الذين مثلوا أجماد اإلسالم وقوته بأحسن
صورة ..اإلسالم أعظم من أن يمثله شخص واحد ..إنه دين اهلل..
قلت :ولكن اهلل تعاىل اختْص لنا القدوة فيه  فقالَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َان َل ُك ْم
ييف رس ي
هلل ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة َملي ْن ك َ
هلل ك يَث اريا﴾
هلل َوا ْل َي ْو َم ْاآل يخ َر َو َذك ََر ا ََّ
َان َي ْر ُجو ا ََّ
ول ا َّي
َ ُ
[األحزاب]21 :
قال :لو طبقنا هذه اآلية حسب فهمك هلا فلن يبقى يشء يف تاريخ
األمة نعتز به.
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قلت :مل َ نعتز فقط بالسيوف والسيطرة واالستعالء؟ ..أال يمكن أن
نستعيل بالعلم والتحرض والسالم؟ ..أال ترى أن الدولة العثامنية قد انشغلت
بالسالح عن القلم ..وبالتوسع عن التعلم ..وقد مكن ذلك أعداءها من
التغلب عليها بفعل التقدم العلمي الذي حصل هلم.
مل جيد صاحبي ما جييبني به ..بل راح يفتش أوراقا بي يديه ..ثم راح
جيول يف القاعة يردد رسائل اخللفاء إىل امللوك.
ومل ألتق به بعد ذلك ،إال أين رأيته مرة عىل شاشات التلفزيون ،وهو
يسوق بعضا من إخواننا األقباط ..ثم يذبحهم بدم بارد ..وهيدي دمهم
الربيء إىل مجيع العامل.
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أردوغان ..واإلسالم السيايس
لقد حاولت كل جهدي أن أبحث عن املنطق الذي يفكر به الكثري من
قادة احلركات اإلسالمية ،ومن تبعهم ،وسار خلفهم ،فلم أستطع إىل ذلك
سبيال.
قد تكون املشكلة يف عقيل الذي ال يزال غضا طريا ،مل تلقحه التجارب
التي أتيحت هلم ،وقد تكون املشكلة أيضا يف عقوهلم التي يفكرون هبا ،أو يف
األلفاظ التي يعربون هبا عن أفكارهم.
ومن أبسط األمثلة عىل القضايا التي تاه فيها عقيل ،أو تاه فيها تعبريهم:
ظاهرة أردوغان ،وعالقتها باإلسالم ..فلست أدري مل يْص من ربأوا
بأنفسهم عن اسم (املسلمي) إىل اسم (اإلسالميي) عىل اعتبار أردوغان
ليس مسلام فقط ،وإنام يعتربونه إسالميا ،صاحب مرشوع إسالمي ..بل
صاحب املرشوع اإلسالمي الوحيد يف العامل اإلسالمي ..بل الرجل الذي
يمكنه أن يعيد اخلالفة التي ال يزالون حيلمون بإحيائها من جديد.
وأنا أتعجب هلذا كام يتعجب الكثريون ،ولكن الفرق بيني وبينهم أين
أرصح بتعجبي ،بينام هم يكتمون تعجبهم خشية أن يتهموا يف عقوهلم أو يف
والئهم وربام يف دينهم.
وهذا احلوار الذي دار بيني وبينه بكيفية ال أذكرها لكم ..قد تفيدكم
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يف التعرف عىل هذه الظاهرة ،كام قد تدلكم عىل مدى السطحية والسذاجة
والبساطة التي يفكر هبا هؤالء الذين تصوروا أنفسهم أوصياء عىل دين اهلل.
قلت له ،والعجب باد عىل مالحمي :ويلك يا أردوغان ..لست أدري
هل أنا من املعجبي بك ..أم من املتعجبي منك ..فقد استطعت أن َتعل كل
تلك اجلامعات تصفق لك ،وتسبح بحمدك ،وتنتْص لكل سلوك تسلكه،
وحركة تتحركها ..مع أنه مل يستطع أي حاكم من احلكام أن يظفر بعرش عشري
ما حصلت عليه ..فهم دائام يف املعارضة ال يرضيهم يشء.
قلبت بعض الكتب التي تشيد به ،ورحت أقرأ له بعض عناوينها ،قلت
له :انظر مثال :لقد كتب العالمة أبو فالن الفالين هذا الكتاب يمدحك فيه..
لقد عنونه بـ( :أردوغان ..قصة نجاح) ،وهذا كتاب آخر عنوانه (رحلة
أردوغان العثامنية) ،وهذا (أردوغان ..عمالق يف زمان األقزام!!) ،وهذا
(أردوغان املفرتى عليه !!)
ليس ذلك فقط حتى أن اإلسالميي يكادون يقلدونك ويقلدون
حزبك تقليدا أعمى حتى يف تسمية أحزاهبم بأسامء شبيهة باسم حزبكم
(حزب العدالة والتنمية) ،فأسامء أحزاهبم هي (احلرية والعدالة) و(البناء
والتنمية) وغريها من األسامء املقلدة بال وعى.
كيف استطعت أنت أن تقتحم أسوار قلوهبم ،وَتعل أجسادهم
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ترقص يف حلقة ذكرك ،وألسنتهم تسبح بحمدك؟
ابتسم أردوغان ابتسامة الرتكي املعجب بنفسه ،وقال :الشك أنك ال
تعرف مع من تتحدث؟
قلت :بىل ..أنت أردوغان.
قال :ال أقصد اسمي ..بل أقصد عقيل ودهائي وحيلتي وذكائي ..أنت
ال تعلم األبواب العالية التي عشت يف أحضاهنا ..والتي استطاعت أن حتكم
املسلمي قرونا طواال ،وتستغلهم استغالال بشعا دونه كل استغالل ..ومع
ذلك ال يزال أولئك احلمقى من قومك يتباكون عىل انقضاء فرتة استغاللنا
هلم واستعبادنا إياهم.
قلت :أراك تشري إىل خلفاء بني عثامن؟
قال :أجل ..لقد قرأت سريهتم ..ورحت أستن بسنتهم ..وليس عىل
من استن بسنة قومه من حرج.
قلت :فأخربين ماذا فعلت.
قال :الغبي هو الذي خيرب عن أرساره..
قلت :ما بك يا أردوغان؟ ..أنسيت من أنا؟
قال :ال بأس ..لقد أوقعتني موقعا حرجا ..وهلذا سأذكر لك مثاال
يمكن أن حتلل من خالله املنهج الذي يفكر به أولئك احلمقى.
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قلت :مثال واحد لن ينفع ..أنا متعود عىل األمثلة السبعة ..واألركان
األربعة ..فالواحد ال يصدر منه يف ذهني إال الواحد البسيط.
قال :سأذكر لك إذا ثالثة أمثلة ..ربام تكون أركانا ملنهجهم يف التفكري.
املجتمع:

قلت :فهات املثال األول.
قال :أنت تعلم أن املجتمع اإلسالمي جمتمع حمافظ ،وللعرض عنده
قيمته التي ال يمكن تعويضها بيشء ..وقد رأيت اإلسالميي ألجل هذا
يركزون عىل احلجاب ..بل عىل صورة احلجاب ..أي اخلامر واجللباب..
ورأيت احلمقى من العلامنيي عندنا حياربون احلجاب حتى بصورته البدائية
البسيطة ..ولعلك تعرف ما حدث للنائبة املتحجبة ،والزوبعة التي أثريت
حوهلا.
قلت :أجل ..لقد سمع كل العامل بقصتها.
قال :وهلذا أرضيت اإلسالميي بالتخفيف من تلك القيود الغبية التي
وضعها العلامنيون عىل احلجاب ..ولكني مل أنس أن أرض العلامنيي أيضا.
قلت :بم أرضيتهم؟
قال :لقد رأيت أن العلامنيي ال ترضيهم الشعارات وال الصور وال
الرسوم ..وهلذا أعطيتهم ما يتناسب مع هنمتهم وجشاعة نفوسهم.
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قلت :فام أعطيت هلم مقابل احلجاب؟
قال :ال يمكنني أن أحيص لك ما أعطيت ..ولكن عىل سبيل املثال:
أبحت كل وسائل الفجور ،ويرست كل سبل حتصيلها ..ففي بلدي كام تعلم
تنتج األفالم اإلباحية بكل أنواعها ،وترسل للعامل اإلسالمي وغري العامل
اإلسالمي ..وطبعا هي لن َتد معارضة من علامء املسلمي ..ألهنا من تركيا
اإلسالمية السنية..
انظر ..لقد كنت أسمع قبل أيام عاملا كبريا يوجه انتقادا لوزارة دولته
لكوهنا عرضت مسلسال إيرانيا ..وأنت تعرف مدى تشدد اإليرانيي يف
املسائل األخالقية ..ومع ذلك مل يتفوه بكلمة واحدة حول عرشات
املسلسالت الرتكية التي تعرض يف مجيع قنوات بالده.
قلت :أجل ..سمعت بذلك ..وقد سمعت أيضا أنكم تبيحون اخلنا
والفجور.
ضحك ضحكة عالية ،وقال :نبيحها فقط ..بل نحن ندعو الناس إليها
كل حي ..أمل ترو صوري مع ..؟
قلت :لقد رأيت من اإلسالميي من يدافع بشدة عنك ..ويعتربها
مفرتاة عليك.
قال :دعهم يقولون ذلك ..فأنا أعلم أهنم سيقولون ذلك ..لقد
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سمحت بنرشها لرياها العلامنيون فريضوا عني ..ويراها اإلسالميون
فيعميهم حجاب زوجتي عن النظر إليها.
فلسطي:

قلت :وعيت هذا ..فهات املثال الثاين.
قال :لقد رأيت قلوب املسلمي حمبطة يائسة بسبب ما حيصل
لفلسطي ..ولغزة خصوصا ..فرحت أستثمر هذا أبشع استثامر ..لقد قمت
بالبطولة يف بعض األفالم التي جعلتني رمزا عند أولئك املغفلي من
اإلسالميي.
قلت :تقصد موقفك يف مؤمتر دافوس سنة .2009
قال :أجل ..دعني أتذكر ذلك الدور البطويل الذي قمت به ..والذي
جعل مني بطال يف قلوب أولئك احلمقى..
راح أردوغان يتجول يف القاعة التي كنا فيها ،ويقول :يف ذلك اليوم
احتجاجا عىل
املشهود ..أي يف  29من يناير ..غادرت منصة مؤمتر دافوس
ا
عدم إعطائي الوقت الكايف للرد عىل صديقي العزيز شيمون برييز بشأن
احلرب عىل غزة ..فبعد أن دافع صديقي العزيز عن إرسائيل وهاجم َحاس،
وتساءل بصوت مرتفع وهو يشري بإصبعه عام كنت سأفعله لو أن الصواريخ
ُأطلقت عىل إسطنبول كل ليلة ،رددت عليه بعنف وقلت :إنك أكرب مني
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سن اا ،ولكن ال حيق لك أن تتحدث هبذه اللهجة والصوت العايل الذي يثبت
أنك مذنب ..وتابعت :إن اجليش اإلرسائييل يقتل األطفال يف شواطئ غزة،
ورؤساء وزرائكم قالوا يل إهنم يكونون سعداء جد اا عندما يدخلون غزة عىل
متن دبابتهم.
طبعا كان من رضورات املشهد التمثييل أن ال يرتك مدير اجللسة
الفرصة يل حتى أكمل ردي عىل برييز.
وكان من رضورات املشهد أيضا أن أنسحب بعد أن أخاطب املرشفي
عىل اجللسة قائال (شكر اا لن أعود إىل دافوس بعد هذا ،أنتم ال ترتكونني
أتكلم وسمحتم للرئيس برييز باحلديث مدة  25دقيقة وحتدثت نصف هذه
املدة فحسب)
نظر إيل ،وقال :هل تعلم كم جنيت من ذلك املشهد ..لقد جنيت أكثر
مما جنى مجيع ممثيل العامل الكبار ..لقد احتشد اآلالف لي ا
ال الستقبايل بعد
ساعات من مغادرة مؤمتر دافوس حاملي األعالم الرتكية والفلسطينية
ولوحوا بالفتات كتب عليها (مرحبا بعودة املنتْص يف دافوس ..وأهال
وسهال بزعيم العامل) ..وعلقت َحاس عىل املشهد التمثييل بقوهلا ( :عىل
احلكام العرب ان يقتدوا به)
بعد ذلك طبعا منحتني السعودية جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة
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اإلسالم (لعام  1430 - 2010هـ) ..وبعدها تسلمت يف  29نوفمرب 2010
جائزة القذايف حلقوق اإلنسان خالل احلفل الذي تنظمه مؤسسة القذايف
العاملية حلقوق اإلنسان.
وتوالت بعدها الكثري من الترشيفات التي استغللتها بعد ذلك أبشع
استغالل.
قلت :عرفت كيف أرضيت اإلسالميي ..فكيف أرضيت العلامنيي؟
قال :دعني أقص عليك قصة فلم أسطول احلرية( )1الذي سار إىل
غزة..
قلت :لقد سمعت به ..بل حفظت مشاهده مشهدا مشهدا ..فهل

( )1هو جمموعة من ست سفن ،تضم ثالث سفن تركية ،وسفينتي من بريطانيا ،باإلضافة
إىل سفينة مشرتكة بي كل من اليونان وأيرلندا واجلزائر والكويت ،حتمل عىل متنها مواد إغاثة
ومساعدات إنسانية ،باإلضافة إىل نحو  750ناشطا حقوقيا وسياسيا ،بينهم صحفيون يمثلون وسائل
إعالم دولية .قامت مجعيات وأشخاص معارضي للحصار اإلرسائييل املفروض عىل قطاع غزة منذ
العام  ،2007ومتعاطفي مع شعبه بتجهيز القافلة وتسيريها ،،ويف مقدمة املنظمي لرحلة أسطول
احلرية مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية.
انطلق أسطول السفن من موانئ لدول خمتلفة يف جنوب أوروبا وتركيا ،وكانت نقطة التقائها
قبالة مدينة ليامسول يف جنوب قربص ،قبل أن تتوجه إىل القطاع مبارشة .انطلق األسطول باَتاه قطاع
غزة يف  29مايو  ،2010حممال بعرشة آالف طن من التجهيزات واملساعدات ،واملئات من الناشطي
الساعي لكرس احلصار ،الذي قد بلغ عامه الثالث عىل التوايل.

56

كانت نيتك من خالله أن تريض اإلسالميي؟
قال :ال ..كانت نيتي من خالله أن أريض اإلسالميي ..وأريض أيضا
إرسائيل وأمريكا وكل الغرب..
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد كنت أريد من خالله أن أرسخ االنقسام الفلسطيني ..لقد
أردت أن ينسى الناس فلسطي ،ويتذكروا غزة ..وقد نجح املخطط نجاحا
ال نظري له ..فمن من الناس اآلن يتحدث عن الضفة الغربية؟ ..ومن منهم
يتحدث عن أرايض  48؟ ..ومن منهم يتحدث عن فتح وباقي فصائل
املقاومة الفلسطينية؟
قلت :فهل اكتفيت بإرضاء العلامنيي هبذا فقط؟
ابتسم ،وقال :وهل يرىض العلامنيون بمثل هذا الفتات؟
قلت :فبم أرضيتهم؟
قال :أنت تعلم عالقات املودة بي إرسائيل وتركيا( ..)1إن التحالف
االسرتاتيجي بي تركيا وكل من إرسائيل وأمريكا هو احلاكم عىل كل
( )1انظر يف هذا بحثا مهام للكاتب اللبنانى املعروف حممد نور الدين (صحيفة السفري
 /)2012/5/24ومثله مقال بعنوان( :حتالفات تركيا وارسائيل والوجه اآلخر لرتكيا التي يتغزل
فيها

التيار

عىل

اإلسالمي!)

7379http://www.aztagarabic.com/archives/

57

الرابط

التايل:

مواقفنا ..ال تنس أننا أول دولة مسلمة تعرتف بإرسائيل بعد إعالن قيامها
عام  ..1948وقد تعاقبت حكومات وحدثت انقالبات عسكرية وتناوب
اجلميع عىل السلطة ،ومل يتغري ثبات تركيا ىف والئها إلرسائيل ولكل املنظامت
اإلجرامية التي حتميها.
الدول اإلسالمية:

قلت :أعلم ذلك ..وأعلم وشائح القربى الكثرية التي تربطكم
بإرسائيل ..فهات املثال الثالث.
قال :أال ترى أولئك احلمقى يعتربوننا أنصارا لألمة اإلسالمية ،ودعاة
إلعادة جمدها؟
قلت :بىل ..ولو استطاعوا أن ينصبوك خليفة عليهم لفعلوا.
قال :أال تعلم سبب ذلك؟
قلت :ال شك أن خلطاباتك احلامسية القوية أثرا يف ذلك.
قال :أجل ..لقد علمت حبهم ألمثال تلك اخلطابات ،فرحت أحفظها
وأرددها يف كل املحافل ،وقد كانت كافية إلرضائهم ..فالعقول الصغرية ال
تنظر إىل األفعال ،وإنام تنظر إىل األقوال.
قلت :فكيف أرضيت العلامنيي؟
قال :العلامنيون قوم عمليون ..فلذلك فطنوا للحيل التي أستعملها..
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فراحوا يعينونني عىل أداء دوري بإظهار العداوة يل ظاهرا ،وإن كانوا
يعظمونني باطنا.
قلت :فاذكر يل بعض ما فعلت.
قال :أنا والزمرة التي أنتمي إليها مل نكتف يف والئنا للغرب بمعاداة
الفلسطينيي والوقوف بجانب أعدائهم ..نحن عادينا مجيع العامل اإلسالمي
بالوالء للمنظامت التي حاربته ..أنت تعلم دورنا يف ىف حلف شامل األطلسى
والذي مل يتغري منذ أن انضممنا إليه ىف عام . 1952
لقد كانت الشيوعية يف البداية هي عدّ و املنظمة األول ،قبل أن تنهار
ليحل حملها اإلسالم ..لقد تغري لون العدو من األَحر إىل األخرض ،لكن لون
السياسة اخلارجية لبلدنا مل يتغري.
لقد استطعنا باستمرارنا يف هذا احللف أن ننال رىض العامل احلر عنا..
والذي ال هيمنا سوى رضاه.
سأرضب لك مثال ..لقد شاركنا ىف حرب أفغانستان ..ومع أننا الدولة
اإلسالمية الوحيدة إال أننا مل نكن نرشد األطلسيي إىل حساسيات املجتمع
اإلسالمى ليتفادوا إثارة النعرات ..بل عىل العكس كنا الغطاء الذى يمرر
َتاوزات األطلسيي هناك.
كم من مرة ارتكب جنود األطلسى عمليات قتل للمدنيي واغتصاب
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للفتيات وتدنيس للمقدسات وانتهاك احلرمات واألخالق؟ أمل يكن هذا كله
ونحن جزء من الوجود األطلسى ىف أفغانستان؟ وماذا فعلت حكومتنا لكى
حتول دون هذه االنتهاكات ،وأى موقف اختذته استنكارا عىل األقل؟
ليس ذلك فقط ..لعلك ال تعلم املودة التي بيننا وبي أمريكا ..إن تركيا
تكاد تصري بلدا تابعا بالكامل لواشنطن ،فمنذ عام  1969إىل اآلن وتركيا
كأل مباح ألمريكا ،كام هي كأل مباح إلرسائيل ..ففى عام  1969وقعت
اتفاقية سمح بموجبها للواليات املتحدة بإقامة ست وعرشين قاعدة
عسكرية باإلضافة إىل مراكز الرصد واإلنذار املبكّر ومراكز االتصاالت
الالسلكية وقواعد التجسس ومجع املعلومات ،وكذلك التسهيالت البحرية
ىف أهم املوانى الرتكية.
وقد عززت الواليات املتحدة القوات املسلحة الرتكية بحيث
أصبحت متتلك أكرب قوة برية تقليدية (غري نووية) بعد أملانيا الغربية السابقة
ىف حلف الناتو .كام أن موقع تركيا القريب من منابع النفط يعطيها ميزة
كقاعدة جيدة للسيطرة عىل منابع النفط ىف اخلليج العربى ىف حال نشوب
حرب عجزت دويالت اخلليج فيها -وهو متوقع جدا -عن الدفاع عن
نفسها ،ويسمح للواليات املتحدة بالسيطرة عىل معظم الطرق اجلوية والربية
املبارشة بي األقطار العربية والدول املجاورة وإفريقيا ،كام يمنحها عديدا من
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القواعد اجلوية والبحرية الالزمة لتسهيل مهامت حلف شامل األطلسى
وجيعلها قادرة عىل تركيز وسائط الرصد واإلنذار املبكر وحمطات التجسس
ملراقبة التحركات العسكرية لدول اجلوار وبخاصة سوريا بعد األحداث
اجلارية اليوم فيها.
نظر إيل ،وقد رأى االستغرب باديا عيل ،فقال :ال تستغرب ..فكل ما
تراه من كوارث يف العامل اإلسالمي لنا يد فيها ..سأرضب لك أمثلة عىل
ذلك..
لدينا يف تركيا قاعدة عسكرية يقال هلا (قاعدة انجرليك) ..إهنا من
أضخم القواعد اجلوية للحلف األطلسى املقامة عىل أراضينا ..إذ إن
َتهيزاهتا من الطائرات والصواريخ وأجهزة االتصال الرادارية املتطورة
والبعيدة املدى إضافة إىل وجود آالف من اجلنود األمريكان واألوروبيي.
أال تعلم ماذا نفعل هذه األيام يف هذه القاعدة؟
قلت :ال أعلم.
قال :إننا اليوم تقوم بتدريب العصابات املسلحة من تنظيم القاعدة
وغريها التى تقاتل ىف سوريا باسم الثورة ،ولكن هدفها احلقيقي هو تفكيك
سوريا ورضب املقاومة املعادية إلرسائيل ،وأن تستبدل هبا حليفا جديدا
صديقا إلرسائيل.
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سكت قليال ،وقد ظننت أنه قد انتهى من حديثه ..لكنه عاد ليقول:
نسيت أن أذكر لك قاعديت اإلسكندرونة ويومورتاليك ..إهنام تقعان بالقرب
من احلدود السورية وتعتربان من أهم مستودعات التموين واملحروقات..
وفيها  20باملائة من خمزون األسطول السادس من الوقود ومركز لتأمي
االتصاالت األمريكية وحمطة رادارية أرضية تابعة لنظام الرصد واإلنذار
املبكر حللف شامل األطلسى (الناتو).
إن هذه القاعدة تعترب أهم قاعدة لتدريب املنشقي والعصابات
املسلحة التى تعيث فسادا ودمارا اآلن ىف سوريا باسم الثورة ،وباملناسبة هذه
القاعدة يتم فيها أيضا استقبال بعض اإلسالميي من أمثال )أوالد حازم أبو
إسامعيل) و(اإلخوان املسلمي) و(جلان اإلغاثة الطبية) لدفعهم للموت ىف
سوريا باسم اهلل والدين ،أو باسم واشنطن وتل أبيب!
ظللت تلك الليلة حياورين بحامسة شديدة ..وقد ذكر يل من الوقائع
الرسية التي منعني من نرشها ما يفوق كل ما ذكرت ..وبمجرد خروجي
صادفت يف طريقي شيخا كبريا من رؤوس ما يسمى باحتاد علامء املسلمي
يقف أمام مرآة هييأ نفسه للدخول إليه ،وكأنه عىل موعد مع ملك مقرب أو
نبي مرسل.
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اجلهاد ..واجلريمة

لست أدري العملية التي حيول هبا املجرمون الكلامت املقدسة املمتلئة
بعطر اإليامن والسالم واملحبة إىل كلامت مدنسة بروائح القاممة والدماء
واألشالء.
فكلمة (اجلهاد) املقدسة التي نص عليها القرآن الكريم ،ودعا إليها،
وبي أهنا ركن من أركان احلياة التي ال تقوم إال هبا ،حتول يف األفواه واأليادي
النجسة إىل مرتع للجريمة ،ووكر لإلرهاب ،وأداة للذبح والقتل
واللصوصية ،حتى مج الناس املصطلح القرآين ،وتصوروا أن القرآن الكريم
يدعو ملا يدعو إليه هؤالء الشياطي.
مع أن األمر خمتلف متاما ،فالقرآن الكريم عندما يدعو إليه أو باألحرى
يأذن فيه ،جيعله وسيلة لقمع الظاملي الذين مل يقنعوا بام آتاهم اهلل فراحوا
يتسلطون عىل غريهم ،كام قال تعاىلُ ﴿::أ يذ َن لي َّل يذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون بي َأ َّهنُ ْم ُظلي ُموا َوإي َّن
َْص يه ْم َل َق يد ٌير ( )39ا َّل يذي َن ُأ ْخ ير ُجوا يم ْن يد َي ي
اهللََّ َع َىل ن ْ ي
ار يه ْم يب َغ ْ يري َح ٍّق يإ َّال َأ ْن

َّاس َب ْع َض ُه ْم بي َب ْع ٍ
ض َهلُدِّ َم ْت َص َو يام ُع َوبي َي ٌع
َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا ا َُّ
هلل َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللَّي الن َ
ي
ي
ي
هلل
ْْص ُه إي َّن ا ََّ
َو َص َل َو ٌ
ات َو َم َساجدُ ُي ْذك َُر ف َيها ْ
ْْص َّن اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
اس ُم اهللَّي كَث اريا َو َل َين ُ َ
َل َق يو ٌّي َع يز ٌيز ((﴾)40احلج)40-39 :
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فاآلية الكريمة تقرر أن الغاية من اجلهاد هي ردع الظاملي املجرمي،
وَحاية املستضعفي من أي دين كانوا.
ويذكر القرآن الكريم أن ما مورس من جهاد يف عهد النبي  مل يكن
يعدو هذا الغرض ،فهو يوضح أن املسلمي كانوا مستهدفي من األعداء يف
كل حي ،وأنه لوال ما آتاهم اهلل من قوة وسالح ألجهز عليهم األعداء ،قال
ي ي
تعاىل ﴿::و َال ي َزا ُل َ ي
ي
اس َت َطا ُعوا َو َم ْن
َ َ
ون ُي َقات ُلو َن ُك ْم َحتَّى َي ُر ُّدو ُك ْم َع ْن دين ُك ْم إين ْ
َي ْرت يَد ْد يمنْ ُك ْم َع ْن يديني يه َف َي ُم ْت َو ُه َو كَافي ٌر َف ُأو َل يئ َك َح يب َط ْت َأ ْع َام ُهل ُ ْم ييف الدُّ ْن َيا
ي
ي ي
اب الن ي
َّار ُه ْم يف َيها َخاليدُ َ
ون ﴾(البقرة)217:
َو ْاآلَخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ون َع ْن َأ ْسلي َح يت ُك ْم َو َأ ْمتي َع يت ُك ْم َف َي يمي ُل َ
وقالَ ﴿:و َّد ا َّل يذي َن َك َف ُروا َل ْو َت ْغ ُف ُل َ
ون
ي
َاح َع َل ْي ُك ْم إي ْن ك َ
َان بي ُك ْم َأ اذى يم ْن َم َط ٍر َأ ْو ُك ْن ُت ْم
َع َل ْي ُك ْم َم ْي َل اة َواحدَ اة َو َال ُجن َ
َم ْر َىض َأ ْن ت ََض ُعوا َأ ْسلي َح َت ُك ْم َو ُخ ُذوا يح ْذ َر ُك ْم إي َّن اهللََّ َأعَدَّ لي ْلكَافي يري َن َع َذا ابا ُم يهيناا
﴾(النساء)102 :
وقال ﴿:يإ ْن َي ْث َق ُفو ُك ْم َي ُكو ُنوا َل ُك ْم َأعْدَ ا اء َو َي ْب ُس ُطوا إي َل ْي ُك ْم َأ ْي يد َ ُهي ْم
و َأ ْل يسنَتَهم بيالس ي
وء َو َو ُّدوا َل ْو َت ْك ُف ُر َ
ون ﴾(املمتحنة)2 :
َ
ُ ْ ُّ
ف َوإي ْن َي ْظ َه ُروا َع َل ْي ُك ْم َال َي ْر ُق ُبوا فيي ُك ْم إي ًّال َو َال يذ َّم اة
وقالَ ﴿:ك ْي َ
اه يهم و َت ْأبى ُق ُلوهبم و َأ ْك َثر ُهم َف ي
ي
اس ُق َ
ون﴾(التوبة)8 :
ُي ْر ُضو َن ُك ْم بي َأ ْف َو ْ َ َ
ُُ ْ َ ُ ْ
وهلذا ال نجد يف سرية رسول اهلل  أي بدء بالعدوان عىل قرية أو
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مدينة أو أي جهة من اجلهات ،بل كان السالم هو الشعار الذي َحله رسول
اهلداية ورَحة اهلل للعاملي.
لكن هذه املعاين السامية حتولت يف أيدي املجرمي إىل معاين ممقوتة
ممتلئة بالعفن ..ذلك أن نفوسهم املريضة ال تقبل السالم ،وال تستطيع أن
تشم أريج عطر السالم.
لست كاذبا وال مدعيا فيام أقول ..بل أقول – لألسف – احلقيقة التي
يْصحون هبا يف كتبهم وخطبهم وأفعاهلم..
واليوم سأنقل لكم نص خطاب وحوار جرى بي زعيم من زعامئهم
يدعونه (أبا قتادة الفلسطيني) مع قطيع من قطعانه ال طاقة له بالتفكري ،وال
باحلوار.
دخلت إليهم متسرتا ،كان اجلميع حيملون سكاكي تفوح منها رائحة
الدماء ،وكانت ثياهبم ممتلئة بالدماء ،وكانت ألسنتهم كألسنة األسود
والفهود والنمور ،ولوال أين مكلف من جهة رسمية بتغطية ذلك اللقاء ملا
أقدمت عليه.
خرج أبو قتادة إىل قطيع أسوده ،بزئريه املجلجل ،ورمى رأسا برشيا
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بيده بكل قوة ،ثم قال( :)1لقد شممت من بعضكم أنه أخذته بعض الرأفة
عىل األعناق التي يقطعها ..ويلكم إياكم أن تقعوا يف الكفر ..فاملشفق عىل
الكافر كافر ..والذي تأخذه الرَحة بالكافر حمارب لربه مفارق لدينه.
وت﴾
تدبروا القرآن جيدا ،واقرأوا قوله تعاىلَ ﴿ :و َقت ََل َد ُاوو ُد َجا ُل َ
[البقرة ،]251 :انظروا :ملا قتل داود جالوت اجتباه اهلل تعاىل (..)2
ثم التفت إليهم بقوة ،وقال :اعلموا أنكم خري أهل األرض ،وأن اهلل
يباهي بكم مالئكته ،وأنكم األنوار التي أنزهلا اهلل يف العامل اململوء بالردة
والظلامت ..وأنتم سيف اهلل يف أرضه الذي يقطع به دابر الكفرة واملالحدة
والعلامنيي والليرباليي واملعتزلة واألشاعرة والرافضة والصوفية ..وكل من
سار خلفهم ومعهم.
أنتم أهيا األسود البواسل الرجال الذين اختارهم اهلل جلنته وحوره
وقصوره وأهناره..

( )1النصوص التي أنقلها هنا بي قوسي هي من كتاب (اجلهاد واالجتهاد -تأمالت يف
املنهج ) لعمر بن حممود أبو عمر ،املشهور بأيب قتادة الفلسطيني ،ط .األوىل 1419هـ 1999م النارش:
دار البيارق باألردن ..مع بعض التْصف بحسب ما يقتضيه املقام ،من غري تدخل يف األفكار
املطروحة.
( )2ذكر هذا يف كتابه يف ص( ،)153وعقب عليه بقوله( :فهل عقل مشاخينا هذا :قتل ،قتل،
قتل…؟ فليت مشاخينا يعيدون لنا تفسري وَتلية كلمة (قتل)
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واعلموا أن لكم بكل بيت هتدمونه قْصا من قصور اجلنة ..وبكل
رأس تقطعونه مائة حورية من حور اجلنان لو أطلت بخامرها عىل أهل
األرض لذهل أهل األرض بالنظر إىل مخارها عن كل يشء.
أهيا األسود البواسل ال ترتددوا ..وال تأخذكم يف اهلل لومة لومة..
واعلموا أن احلق معكم وبكم ..وأنه لوالكم ملا عبد اهلل يف أرضه ..ولوالكم
لضاع احلق بي أيدي علامء السوء وحكام السوء وشعوب السوء.
قام إليه شبل من األشبال مل ينبت عذاره بعد ،وقال :لقد شوقتنا إىل
جنان ربنا وما أودع فيها من احلور العي ..فهال دللتنا عىل علج من العلوج
لنقطع رأسه ،وهندم بيته ،ونجعله أثرا بعد عي؟
زأر أبو قتادة بقوة ،وقال :وما حاجتكم للعلوج ..كل من عداكم
حالل الدم ..حالل املال ..حالل العرض ..فالكل كفرة ..بل الكافر املرتد
أبشع من الكافر األصيل.
قال الشبل :أترى أن هؤالء الذين يسكنون أرض اإلسالم من طنجة
إىل جاكرتا كفرة؟
قال أبو قتادة :إياك أن تشك يف كفرهم ..فتكون مثلهم..
قال الشبل :ولكنهم يوحدون اهلل ويعبدونه.
قال أبو قتادة :بل هم يرشكون به أبشع الرشك ..فهم بي أمرين :بي
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مرشكي القبور ومرشكي القصور( ،)1إن املرشكي (يف زماننا هذا قد متيزوا
بنوع من الرشك ،وهذا الرشك هو الذي دخلت فيه كثري من الطوائف املنتسبة
لإلسالم وهو رشك القضاء والتحاكم ،فإن الكثري من املنتسبة لإلسالم مل
يلحق رشك الغرب من جهة أنه صار نْصاني اا أو هيودي اا ،وهو-بال شك-
رشك وكفر ،ولكن ما هو الرشك الذي دخلت فيه الطوائف هذه األيام؟ إنه
بال شك رشك الدساتري والقواني الوثنية)

()2

ولذلك فإن كل من وضع تلك القواني والدساتري كافر ..وكل من
حتاكم إليها كافر ..وكل من ريض هبا كافر ..وكل من مل ينهض لإلنكار عليها
كافر ..وكل من هنض ومل يقاتلها كافر( ..)3ولذلك ال يوجد مؤمن يف األرض

( )1ذكرأبو قتادة يف الكتاب املذكور يف ص( )26ذكر (أن الرشك الواقع يف هذه األيام له
صورتان  :رشك القبور ،ورشك القصور)
( )2النص بي قوسي من كتاب أيب قتادة ص()25
( )3أشار أبو قتادة إىل هذا بقوله يف ص(( : )178معركتنا مع املرتدين هي معركة قد فرغنا
من أصوهلا الرشعية ،حيث تبي لنا بكل وضوح حكم اهلل تعاىل يف احلكام وطوائفهم ،وأما من بقي
من الناس يرتكس يف جهله لعدم فهم التوحيد أو لعدم علمه بنواقضه! فال نملك له إال الدعاء ،أما
من فهم حكم اهلل يف هؤالء أهنم كفار مرتدون ،وأنه جيب قتاهلم فقد خرج من دائرة اجلهل ،إذا تم
هذا ،فعىل اجلميع حينئذ أن يرحينا من آرائه الرائعة الوردية ،إن الدور اآلن بعد الفراغ من معرفة حكم
اهلل تعاىل فيه أن نسمع خلرباء ومستشارين وقادة من نوع جديد …هم أهل اخلربة واملعرفة يف العسكرية
والقتال واحلرب)
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إال أنتم أو من هم عىل شاكلتكم من إخواننا من القاعدة والنْصة وبوكو
حرام وشباب اإلسالم.
هنض شبل آخر ،وقال :لقد ذكر لنا بعضهم أن (التكفري حكم يف
املطلق ..بمعنى جيوز لك أن تقول :من فعل هذا الفعل أو قال هذا القول أو
اعتقد هذا االعتقاد :كافر ،لكن إن وقع هذا الفعل أو القول أو االعتقاد من
هذا الشخص-أي :من شخص معي-فال جيوز لك أن تقول فالن كافر)

()1

غضب أبو قتادة ،وقال :ويل لك ..وويل له ..هذا خطأ وشذوذ عن
منهج السلف (إن اإلرهاب الذي يامرسه مشايخ السلطان ،ثم مشايخ
اإلرجاء ،فعوام املسلمي الذين ينعقون كالببغاوات هي التي َتعل الكثري
يامرس عملية دفن الرأس يف الرمل خمافة االهتام بعقيدة اخلوارج أو الغلو
والتطرف ،حتى صارت أعظم املكفرات يوجد هلا عند هؤالء خترجي اا أهنا ال
تستلزم كفر املعي)

()2

هنض شبل آخر غاضبا ،وقال :دعونا يا قوم من اجلدال يف البدهييات،
فمتى شك عاقل يف كفر أولئك املرتدين حتى نعود إىل احلديث عنهم كل
( )1ذكر هذا أبو قتادة منكرا عليه يف ص( )84من كتابه مع رميه للمخالف باجلهل والشذوذ
واخلطأ ،وقد قدم لذلك بقوله( :وقد ظن من ال خربة له أن التكفري حكم يف املطلق ،وال جيوز فيه
التعيي ..إلخ.
( )2ذكر هذا يف (ص( )76من كتابه.

69

حي..
هات وحدثنا عن املال والغنائم ..ألسنا جماهدين؟ أو ليس من حق
املجاهدين أن يغنموا؟ أو ليس حيتاج اجلهاد إىل موارد مالية ..فام العمل
لتحصيلها؟
ابتسم أبو قتادة ،وقال :أبرش ..وأبرشوا مجيعا ..فكل ما ترونه من
أموال الدنيا وخزائنها من حقكم أنتم وحدكم ..احصلوا عليها بكل
طريقة ..فهي مباحة لكم وال تسمعوا ملن يْصفكم عن ذلك ..فإنه (مما
يؤسف له أن عامة التنظيامت واجلامعات اإلسالمية ،حتى اجلهادية منها
عندما يفكرون باملورد املايل ،فإهنم ال خيرجون عن تفكري أهل الباطل أو
أصحاب الدنيا ،فهم إما أن يبحثوا عن متربع حمسن ،أو يفرغوا بعض
أفرادهم للتجارة والكسب ،وهم هبذا جعلوا ألعدائهم عليهم سبيالا؛ ألن
هذه املنافذ ال يتقنها املسلم وخاصة املجاهد ،وعىل اخلصوص يف هذا الزمان،
حيث سيطر الكفر عىل هذه املنافذ ،واحتاط منها حتى ال يؤتى من
قبلها…إياكم ثم إياكم أن ختجلوا من احلق الذي تعلمونه وإياكم ثم إياكم أن
تضعفوا أمام إرجاف الناس عليكم :سيسميكم الناس لصوص اا كام سيسمون
جهادكم قت ا
ال وختريب اا ،فلو أطعتموهم سيكون للكافرين عليكم قدرة
وسبيال . .وأنا أستغرب من أولئك الذين يدعون الناس للجهاد والقتال يف
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سبيل اهلل ثم يطلبون منهم أن يكتسبوا عيشهم من الوظيفة ،وهي عبودية
ورق القرن العرشين كام سامها العقاد أو يطلبون منهم أن يكتسبوا عيشهم
بالتجارة التي ستأخذ ّ
جل وعامة وقته)

()1

كرب اجلميع بعد كلامته هذه ،وسال لعاب كثري ..واختلط اللعاب
بالدماء التي تفوح من سكاكينهم وثياهبم ..كان املنظر بشعا جدا مل أطق
حتمله ..فأرسعت خطاي أهرب من ذلك الكابوس ..وأثناء هريب كنت
أسمع صيحات أيب قتادة تصخ يف أذين وكأهنا قنابل نووية ،كان يقول يف
وسط تكبري أصحابه( :أهيا املسلمون ال بديل عن النار ،وال بديل عن
السالح ،وال بديل عن الدم)

()2

(إن املسلمي قوم يتقربون إىل اهلل بذبح أعداء اهلل ،فالذبح سجيتهم)
(طريق اجلهاد :هو طريق الدم واخلطف والسجن)

()3

()4

بقيت بعدها مريضا مدة ،وكنت أحتسس من كلمة جهاد إىل أن عدت
وقرأت القرآن الكريم واغتسلت به من ذلك الكابوس الثقيل ،وعلمت
ان ُجي ي
ي
ي
ي ي
اد ُل
ف َما َأ َخ ُ
حينها رس قوله َ ( : أ ْخ َو ُ
يم ال ِّل َس َ
اف َع َىل ُأ َّمتي ُمنَاف ٌق َعل ُ
( )1ذكر هذا يف كتابه يف ص (.)43-42
()2ذكر هذا يف كتابه يف ص()168
()3ذكر هذا يف كتابه يف ص(.)133
()4ذكر هذا يف كتابه يف ص(.)159
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ي
ي
است ََح َّل َحم َ ي
ار َم ُه)( ،)2وأكرب
بيا ْل ُق ْرآن)( ،)1وقوله َ ( : ما آ َم َن بيا ْل ُق ْرآن َم ين ْ
املحارم التي نص عليها القرآن الكريم حرمة الدماء.

( )1مسند أَحد حتقيق :شاكر ()227 /1
()2مصنف ابن أيب شيبة ()146 /6
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التفجري ..واإلصالح
كلفت هذه املرة بمهمة خطرية جدا ،وهي أن أذهب إىل املصنع الذي
تقوم فيه اجلامعات اإلرهابية بغسل أدمغة القطعان التي تنتمي إليها ،والتي
هتيأ بعد ذلك إلرساهلا كقنابل برشية لتدمري األخرض واليابس ،وتشويه معامل
احلياة التي أمرنا اهلل أن نعمرها ونزينها ونكون خلفاءه العادلي فيها.
رأي ت يف الرساديب التي مررت عليها الكثري من املراكز ..ومن
العناوين التي ال أزال أذكرها( :القول املحتد عىل من مل يكفر املرتد)(..)1
و(الزناد يف وجوب االعداد)( ..)2و(تنبيه األنام ملا يف التفرقة من آثام وأمهية
التوحد يف دولة االسالم)( ..)3و(بيعة األمصار لإلمام املختار)

()4

وكان الرسداب الذي استوقفني ،ورأيت أن فيه ضالتي هو (مركز
التوعية اجلهادية) ،دخلت إليه باهليئة التي كنت وصفتها لكم ،والتي ال
يمكن أن أذكر لكم تفاصيلها هنا.
عندما دخلت رأيت رجال ضخام أمام سبورة ،يوضح بحامسة األفكار
()1هذا عنوان رسالة أليب عبد الرَحن األثري ،قد نعرض هلا يف مقال الحق.
()2وهو يف أصله كتاب ألحد اإلرهابي يدعى عبدالقادر عبدالعزيز ،اختْصه أبو عبد الرَحن
األثري.
( )3وهو عنوان لرسالة إلرهايب اسمه أبو سعد العاميل.
( )4وهو كتاب من تأليف اللجنة الرشعية آلنصار الرشيعة يف تونس.
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التي يطرحها عىل القطيع الذي كان حييط به ،وكان – عىل حسب ما يبدو من
مالحمهم – من جنسيات خمتلفة ،ولست أدري كيف خياطبون مجيعا بلغة
واحدة ،مع تعدد أعراقهم ولغاهتم..
كان إىل جنب كل واحد منهم سالحه الذي ال يفارقه ،وحزامه
الناسف ،وعدته وعتاده من أنواع األسلحة املختلفة ،والتي يعتربوهنا املهر
الذي يتقدمون به للحور العي ،والثمن الذي يشرتون به قصور اجلنة.
كان احلديث فيام يبدو عن التفجريات ،وكان الرد ال عىل العلامنيي
والليرباليي واملاركسيي ،وإنام عىل العلامء الذين خيالفوهنم ،والذين
يعتربوهنم هدفا مرشوعا ،بل من أهم األهداف التي حيلمون بالوصول إليها.
كان العنوان املكتوب عىل السبورة هو (التفجري واإلصالح) ،وقد
حاول املتحدث بكل قوة أن يربهن للقطيع املحيط به أن التفجري هو الوسيلة
الوحيدة لإلصالح ،وأنه ال يمكن أن يتحقق إصالح يف الدنيا إال بالتفجري.
سأنقل لكم ما حفظت من كلامته بدقة ،وسأنقل لكم معها ما جرى
من حوار بينه وبي من يفهمه من القطيع املحيط به(.)1
قال املتحدث بلغته التي ال ختتلف كثريا عن لغة املتفجرات التي
( )1النصوص املوضوعة بي قوسي من رسالة من تأليف أيب عبد اهلل السعدي ،وهو عضو
يف اجلامعات اإلرهابية املسلحة ،بعنوان( :أباطيل وأسامر) ،من نرش (صوت اجلهاد) بموقع التوحيد
واجلهاد ..والغرض من الرسالة كام يذكر هو مناقشة املخالفي حول ما يسمونه جهادا..
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حيملوهنا :هل سمعتم – أهيا األبطال املجاهدون  -بآخر نكتة أخرجها لنا
أزالم السلطان من علامء الدنيا ..لقد ذكروا أن ما نقوم به من تفجريات ليس
طريقا لإلصالح( ..عجب اا للعقول كيف تفكر؟ هل حق اا يعي هؤالء ما
يقولون؟ أم يدركون شناعة ما به ينطقون؟)
انظروا إىل هتافتهم وخفة عقوهلم ..إن ما يطرحونه ( كلمة براقة؛ لكنها
غري عادلة ،فالتفجري أسلوب ،وحكمه حكم غايته وثمرته ونتائجه التي
ختتلف اختالفا يصل إىل حد التضاد ..فليس من العدل وال من البيان وال
من احلق أن يعمم هذا الوصف عىل هذا الفعل املجرد ،وال أن ُتتناول مسائل
الدين بمثل هذا اإلمجال الذي يزيد الغموض ويمهد للخالف ويستنفد
األوقات واجلهود يف حوارات ومناقشات تدور يف حلقات مفرغة)

()1

انتبهوا إيل ..وسأرشح لكم خطوة خطوة هتافت هذا القول وضحالته،
وخمالفته للرشيعة ،بل خمالفته للعقل واإلنسانية وكل القيم.
أجيبوين :أليس أعظم ما يمكن أن حيدثه التفجري هو القتل ..أو بعبارة
أخرى أكثر رصاحة :أال ترون أن النتيجة البسيطة والتلقائية للتفجري هي
القتل()2؟

()1أباطيل وأسامر ،ص.2
( )2نص العبارة يف الكتاب( :التفجري أعظم ما فيه القتل)
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سكت اجلميع ،ومل يردوا ،فقام أحدهم ،وقال :هو خياطبكم ،فلم ال
َتيبون؟
قالوا :وبم نجيب؟
قال :قولوا :بىل.
ردد اجلميع بصوت واحد يشبه صوت الببغاء :بىل.
قال :طبعا أنتم تعلمون أن املوت هو النهاية احلتمية لإلنسان ..يعني
حتى لو مل نقتله نحن بمتفجراتنا ..فسوف يموت ال حمالة ..وفوق ذلك لن
يعدو األجل الذي حدد له ..أي أننا عندما نقوم بالتفجري ويموت النساء
واألطفال يف احلقيقة مل نقتلهم نحن ،إنام قتلهم األجل الذي كتب هلم ،والذي
ال يمكن أن يتجاوزوه بحال من األحوال.
إن مل تؤمنوا هبذا فلستم مسلمي أصال ،فمن بدهييات اإلسالم أن
اإلنسان ال يعدو األجل الذي كتب له ،لقد ذكر القرآن الكريم ذلك ،فقال:
ون إي َىل َع ي
املي ا ْل َغ ْي ي
ون يمنْ ُه َفإي َّن ُه ُم َال يقي ُك ْم ُث َّم ُت َر ُّد َ
﴿ ُق ْل إي َّن املَْ ْو َت ا َّل يذي ت يَف ُّر َ
ب
الش َها َد ية َف ُينَ ِّب ُئ ُك ْم بي َام ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
َو َّ
ون﴾ [اجلمعة]8 :
هل وعيتم هذا؟
كان القوم مستلقي عىل أسلحتهم وذخائرهم ،فلم يردوا عليه ،فقال:
ال بأس ..سكوتكم دليل عىل إيامنكم العميق ..فأنتم تعون هذا جيدا

76

وحتفظونه ..واحلمد هلل مجيع مراكزنا الرتبوية والتوعوية تلقنكم أمثال هذه
املعاين اإليامنية.
واآلن اسمحوا يل أن أنتقل بكم إىل اخلطوة الثالثة يف الدليل ،والتي
تقصم ظهر شبههم املتهافتة.
اسمعوين جيدا ..لقد نص مجيع علامئنا عىل أن (القتل منه ما هو بحق،
عظيم ال يغفر
ذنب
ومنه ما هو بغري حق) ..فقتل النفس املسلمة من أمثالكم ٌ
ٌ
بحال من األحوال ،فأنتم أولياء اهلل يف أرضه ..من حاربكم حارب اهلل..
ومن نارصكم نارص اهلل ..أنتم الرجال الذين أعدهم اهلل جلنته ،بل لفردوسه
األعىل ..وقتلكم هو اجلريمة التي ال تغتفر.
ٍ
كأمان
أما (النفس الكافرة فهي مهدرة الدم ال تعصم إال بسبب رشعي
عهد أو ٍ
أو ٍ
ذمة ونحو ذلك) ،والنفس الكافرة  -كام تعرفون  -ليست سوى
كل من ترون من البرش غريكم ،ألهنم إما كفرة أو مؤيدون للكفرة ،أو
مكثرون لسواد الكفرة.
ولذلك (فالتفجري الذي هو بحق ال شك أنه من أعظم طرق
اإلصالح)

()1

ذلك أنه يقلل عدد املفسدين يف األرض ..ويعجل جلهنم

بأهلها الذين اشتاقت إليهم ،كام قال تعاىل عنهاَ ﴿ :ي ْو َم َن ُق ُ
جل َهن ََّم َه يل
ول ي َ
( )1بي قوسي من الكتاب ،ص.3
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ول َه ْل يمن م يز ٍ
َأل ي
ا ْمت َ ْ
ت َو َت ُق ُ
يد﴾ [ق]30 :
ْ َ
هذا ما نص عليه القرآن ..ونحن الذين نرفع راية القرآن نسعى بكل
جهدنا لنمأل جهنم بأهلها الذين ال يرىض اهلل عنا إال إذا ذبحناهم وفجرناهم
وفعلنا فيهم األفاعيل.
كرب أحد احلضور ،فكرب اجلميع لتكبريه.
انتفخ املعلم بتكبريه إىل أن كاد ينفجر فيهم ،وملا عاد إليه عقله ،قال:
هل سمعتم هذه األدلة القوية ..هذا هو العلم ..وهذا هو البحث العلمي..
ٍ
ٍ
وعبارات منمقة ،فال يزيد األمر إال غموض اا،
كلامت جمملة،
(أما اخرتاع
وكان األوىل بدعاة احلوار معنا أن يكونوا أكثر وضوح اا يف النقاش وأن
يعتمدوا لغة العلم ويتخذوا من الكتاب والسنة وفهم الصحابة مرجعي اة
حاكم اة بدالا من استخفاف عقول الشباب بآراء الرجال التي تصاغ صياغة
الشعارات االنتخابية لترسي يف الناس رسيان النار يف اهلشيم وتتكرر مر اة بعد
مر األيام نص اا مقدس اا و ُم َس َّلم اة ال جيرؤ أحد عىل َتاوزها
أخرى لتصبح عىل ِّ
السيام مع الضعف العلمي يف الوسط الصحوي)
قال ذلك ،ثم رفع عقريته يصيح بحامسة (( : )1إن التفجري من اجلهاد
؛ واجلهاد باب من أبواب اجلنة ...إن التفجري غيظ الكافرين ،وردع املعتدين،

( )1العبارات املنقولة هنا من كالمه يف كتابه مع بعض التْصف اليسري.
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وشفاء صدور املؤمني)..
بقي يردد ذلك إىل أن أصابتهم نشوة عظيمة جعلت أحدهم يضغط
من غري شعور عىل حزامه الناسف ليقع تفجري ضخم طهر به املكان مجيعا.
حينها فقط اقتنعت أن التفجري يمكن أن يكون سبيال من سبل
اإلصالح ..بل قد يكون هو السبيل األوحد لإلصالح.
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اخلليفة اجلديد ..ووالداه
كنت من مجلة املنشغلي بالبحث عن نسب اخلليفة اجلديد الذي ظهر
يف املوصل وقبلها يف الرقة ..حتى أسمي عْصه باالسم املرتبط بعائلته كام
تعودنا عىل ذلك يف تارخينا الطويل ،والذي تداولت عىل حكمه أرس حمدودة
معدودة من أمويي وعباسيي وعثامنيي وغريهم...
وقد وصلت بعد البحث الطويل إىل نتائج كثرية ..لكني مل أطمئن
إليها ..فقررت الذهاب إىل اخلليفة نفسه ألسأله عن حسبه ونسبه وأصله
وفصله وبذرته وثمرته..
وقد كان من السهل عيل أن أصل إليه ..فأنا أعلم حب اخللفاء للشعراء
واملديح ..ولذلك لبست لباس الشعراء ،وقمت برسقة بعض األبيات
الشعرية التي امتألت بأمثاهلا دواويننا ،ورحت أطلب من حراسه أن يأذنوا
يل بقراءة القصيدة بي يديه.
ومل ختطئ فراستي ..حيث قربني ووصلني ..بل أذن يل أن أجلس معه
يف جمالسه اخلاصة ،حيث كان السياف يرمي له كل حي برأس جديدة من
رؤوس أعدائه ومعارضيه ..فقد كان له  -عىل حسب ما رأيته منه  -شغف
بالعبث بالرؤوس املقطوعة ،وقد أخربين أنه ورث ذلك من حبه ملعاوية
ويزيد وكل اخللفاء ..فقد كان هلم مجيعا شغف بمثل تلك الرؤوس.
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بعد أن رأيته قد أنس يل وارتفعت الكلفة بيني وبينه ،ويف جملس
خاص ،قلت له بكل جرأة ،وأنا أحتسس رقبتي :لقد أخربين بعضهم أن
اسمك احلقيقي ليس أبا بكر البغدادي ،وإنام هو (شمعون إيلوت) ،وأنك
من والدين هيوديي ،حيث أن والدك املدعو (إيلوت) قد تم َتنيده يف املوساد
االرسائيلية ملدة عام خاض خالهلا العديد من التجارب واالختبارات
الفكرية وامليدانية ليكون مؤه ا
ال لقيادة فكر مدمر للمجتمعات العربية
واالسالمية.
وقد ورد هذا يف ترسيبات الدوار سنودن ،ونرشهتا صحف ومواقع
إخبارية خمتلفة ذكرت أنك تتعاون مع أجهزة خمابرات أمريكية وبريطانية
وارسائيلية خللق تنظيم إرهايب قادر عىل استقطاب املتطرفي من مجيع أنحاء
العامل يف مكان واحد(.)1
قهقه بصوت عال ،وقال :ما كل هذا التنقيب يف شخيص ويف نسبي..
أنت تبتعد هبذا عن حقيقتي ..فحتى لو كنت هيوديا كام تقول ،فقد أكون

( )1كشفت وسائل إعالمية إيرانية عن هوية وحقيقة خليفة املسلمي (أبو بكر البغدادي)،
زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام املعروفة بـداعش .وقالت صحيفة (أقسام) الرتكية
نقال عن الصحافة اإليرانية :إن البغدادي عميل بجهاز اإلستخبارات اإلرسائيلية (املوساد) ،زاعمة
أن

اسمه

احلقيقي

(شمعون

(=)15175http://www.elbilad.net/flash/detail?id
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إيلوت)

انظر:

صاحب اَتاه آخر غري االَتاه الذي أنا عليه..
ثم ربت عيل كتفي بقوة ،وقال :اإلنسان ابن أفكاره ..ال ابن أبيه وأمه.
قلت :ال شك أن التوجه الديني لوالديك قد مأل عقلك باألفكار التي
نراك تنفذها.
قال :أنت ال تزال تبتعد عني ،وتبتعد عن اجلهات احلقيقية التي
سامهت يف إخراجي إىل العامل ..أنت مثل الكثريين من املغفلي الذين يردون
كل يشء إىل أمريكا وإىل اليهود ..وينسون الثعابي التي تسكن بيوهتم..
والسباع التي تلتهم حياهتم.
قلت :من تقصد؟
قال :قد يكون أيب وأمي من ذكرت ..ولكن يل أبوان أعتربمها أبوي
الفكريي احلقيقيي ،واللذين شكال شخصيتي بالصورة التي تراها ..ومها ال
يزاالن يشكالن الكثري من الشخصيات بعدي.
قلت :من مها؟
قال :السلفيون ،واحلركيون..
السلفيون:

قلت :فمن أصحاب االَتاه األول ،وما الذي استفدته منهم؟
قال :هم من تراهم يصيحون يف كل واد بأهنم املمثلون الوحيدون
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لإلسالم ،وأهنم الناطقون باسمه ،وأنه ال يمكن ألحد أن يدخل اجلنة من
غري أن يمنحوا له صك الغفران.
قلت :مل أفهم ما تعني؟
قال :إهنم تالميذ ابن تيمية ،ونجله حممد بن عبد الوهاب ..إهنم
املوحدون والوهابيون والسلفيون ..إهنم الطائفة املنصورة والناجية ..إهنم..
قاطعته قائال :لقد عرفتهم ..إهنم أشهر من نار عىل علم ..لكني ال
أراهم هيتمون بالسياسة ..وال عالقة هلم باخلالفة؟
قال :لقد تربيت يف حجرهم ،وتتملذت يف مدارسهم ..وكنا كل حي
نردد بطوالت معاوية ويزيد ..وكيف استطاعا أن يقمعا كل املخالفي غري
مبالي هلم بحرمة ..وقد جعلنا ذلك نحن إىل إحياء معاوية ويزيد من جديد..
لنعيد كربالء واحلرة وكل تلك املواقع التي جعلت اإلسالم ينترش يف مجيع
أصقاع األرض.
قلت :أنا أعلم شغف الوهابيي بمعاوية ،ولكني مل أكن أعلم أن ذلك
الشغف حيمل أي عنوان عميل.
قال :ليس هناك فكرة يف الدنيا ال حتمل عنوانا عمليا ..كل فكرة متتلئ
هبا املجالس البد أن َتد يف يوم من األيام رجاال مثيل ال يكتفون بالكالم..
بل يسعوا بكل جهودهم ليحولوها إىل واقع عميل.
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قلت :فأنت تزعم أنك خليفة ملعاوية؟
قال :أنا بالنسبة للوهابيي خليفة ملعاوية وللدولة األموية ..وبالنسبة
للحركيي أنا خليفة لبني عثامن ..وال هيمني ما يعتقد اآلخرون يف ما داموا
يسامهون يف توسيع رقعة دولتي ونرش رايتي.
قلت :لقد ذكرت يل أنك تلميذ للوهابية ..فام الذي استفدته منهم؟
قال :كل يشء ..كل ما نبثه يف وسائل اإلعالم من ذبح وتدمري هو
حسنة من حسناهتم ..وأثر من آثارهم.
قلت :لكني ال أعلم أن إخواننا من الوهابيي مارسوا أي عنف ..فهم
مل حيطموا آثار مدينة نمرود وال متاثيل األشوريي ..إهنم ال يدعون إال إىل
إخالص التوحيد هلل.
قال :لقد كان التوحيد هو قميص عثامن الذي استحلوا به دماء الناس
وأعراضهم ..أال تعرف عثامن بن برش؟
قلت :بىل ..أعرفه إنه من مؤرخي الوهابية املعتربين.
قال :أمل تقرأ ما وصف هزيمة أهل الرياض سنة  1187ه؟
قلت :أجل ،فقد كتب يقولَ ( :ف َّر اهل الرياض ،الرجال والنساء
واالطفال ال يلوي أحد عىل أحد هربوا عىل وجوههم اىل الربية يف السهال
قاصدين اخلرج ،وذلك يف فصل الصيف ،فهلك منهم خلق كثري جوع اا

84

وعطشا ...وتركوها خاوية عىل عروشها ،الطعام واللحم يف قدوره
والسواين واقفة يف املناحي ،وأبواب املنازل مل تغلق ،ويف البلد من االموال ما
ال حيْص ،فلام دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها االّ قلي ا
ال
فساروا يف اثرهم يقتلون ويغنمون)

()1

قال :لقد قرأت جيدا ما فعله يف تلك الواقعة ،ورحت أطبقه حرفيا
عندما فتحت املوصل ،وطهرهتا من دنس املرشكي عبدة األوثان.
قلت :وتكريت ..بمن اقتديت يف اقتحامها؟
قال :بوقعة الرق ّيقة التي حدثت عام  1210ه ..أال تعرفها؟
قلت :بىل ،فقد كتب عثامن بن برش يقول عنها( :ثور املسلمون بنادقهم
دفعة واحدة ،فأرجفت األرض ،وأظلمت السامء ،وثار عج الدخان يف اجلو،
وأسقطت كثري من احلوامل يف األحساء ،ثم نزل سعود يف (الرقيقة) املذكورة
 .وأقام مدة أشهر يقتل من أراد قتله ،وجييل من أراد جالءه ،وحيبس من أراد
حبسه ،ويأخذ من االموال ،وهيدم من املحال ،ويبني ثغورا وهيدم دورا،
ورضب عليهم ألوف اا من الدراهم وقبضها منهم ،وأكثر فيهم سعود القتل...
فهذا مقتول يف البلد ،وهذا خيرجونه اىل اخليام ويرضب عنقه عند خيمة
( )1عنوان املجد يف تاريخ نجد ،عثامن بن عبداهلل بن برش النجدي احلنبيل ،حتقيق :عبدالرَحن
بن عبداللطيف بن عبداهلل آل الشيخ ،دار دارة امللك عبدالعزيز 1403-1402 ،هـ 1983-1982 -
م ،ص .120
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سعود ،حتى أفناهم االّ قليالا ،وحاز سعود من االموال يف تلك الغزوة ما
اليعد وال حيىص) ويقول ابن برش :ان ابن سعود قتل من أهل قرية واحدة
هي (الفضول) ثالثامئة رجل ،حتى صارت تلك القرية مرضب األمثال)

()1

قلت :والرقة؟
قال :بكربالء تلك املدينة التي اقتحمها سلفي الصالح ..وكم متنيت
لو أتيحت يل الفرصة لدخوهلا ..إذن لسويت هبا األرض ..وملا أبقيت عىل
أحد من أهلها.
قلت :ال أعلم أن من سلفك من اقتحم كربالء.
قال :أنت مل تقرأ التاريخ إذن ..ومل تقرأ ما كتبه مؤرخنا العظيم عثامن
بن برش يف كتابه العظيم ( عنوان املجد) ،فقد ذكر تلك الواقعة ،وقال( :إن
سعود سار باجليوش املنصورة واخليل العتاق املشهورة ،من مجيع حارض نجد
وبادهيا ،واجلنوب واحلجاز وهتامة وغري ذلك ،وقصدوا أرض كربالء ونازل
أهل بلد احلسي ،فحشد عليها املسلمون وتسوروا جدراهنا ودخلوها عنوة،
وقتلوا غالب أهلها يف األسواق والبيوت ،وهدموا القبة املوضوعة بزعم من
اعتقد فيها عىل قرب احلسي ،وأخذوا ما يف القبة وما حوهلا ،وأخذوا النصيبة
التي وضعوها عىل القرب وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت واجلواهر،

()1عنوان املجد ،ص .216
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وأخذوا مجيع ما وجدوا يف البلد من االموال والسالح واللباس والفرش
والذهب والفضة واملصاحف الثمينة وغري ذلك مما يعجز عنه احلْص ،ومل
يلبثوا فيها إال ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك االموال ،وقتل
من أهلها قريب الفي رجل ،ثم ان سعودا ارحتل منها فجمع الغنائم وعزل
أمخاسها ،وقسم باقيها عىل املسلمي غنيمة للرجل سهم وللفارس سهامن)

()1

قلت :مل يبق لسلفك من الوهابية إذن إال استحالل مكة املكرمة،
ورمي الكعبة باملنجنيق كام فعل سلفك من اخللفاء؟
قال :كان ذلك ممكنا وميرسا لوال أن اهلل فتحها هلم صلحا كام فتحها
قبل ذلك لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ..فقد روى مؤرخنا العظيم
عثامن بن برش أن أهل مكة استجابوا لرسالة أصحابنا الوهابيي إليهم ،والتي
جاء فيها ( :أما بعد ،فأنتم جريان اهلل وسكان حرمه آمنون بأمنه .إنام ندعوكم
لدين اهلل ورسوله ﴿ ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكيت ي
َاب َت َعا َل ْوا إي َىل ك يَل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْي َننَا َو َب ْينَ ُك ْم
ي
َأ َّال َنعبدَ يإ َّال اهللََّ و َال ُن ْ ي ي
َّخ َذ بع ُضنَا بع اضا َأربابا يمن د ي
هلل
ون ا َّي
َْ ا ْ ُ
َْ
رش َك بيه َش ْي ائا َو َال َيت َ ْ
َ
ُْ

َفإي ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بي َأنَّا ُم ْسلي ُم َ
ون ﴾ [آل عمران ]64 :فأنتم يف أمان اهلل
ثم يف أمان أمري املسلمي سعود بن عبد العزيز وأمريكم عبد املعي بن

()1عنوان املجد ،ص 258 - 257
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مساعد ،فاسمعوا له وأطيعوا ما أطاع اهلل والسالم)

()1

وعندما دخل مكة املكرمة يف اليوم الثامن من حمرم 1218ه خطب
يف أهلها قائال( :اَحدوا اهلل الذي هداكم لإلسالم وأنقذكم من الرشك.
أطلب منكم أن تبايعوين عىل دين اهلل ورسوله وتوالوا من وااله وتعادوا من
عاده يف الرساء والرضاء والسمع والطاعة)

()2

قلت :احلمد هلل الذي حفظ مكة املكرمة من أن متتد إليها أيادي اهلدم
كام امتدت قبل ذلك إىل آثار كربالء.
قال :ومن ذكر لك أن ألوثان مكة حرمة أعظم من حرمة غريها من
األوثان ..األوثان واحدة يف مكة أو يف كربالء أو املدينة أو يف أي مكان آخر.
لقد بادر أسالفنا من الوهابيي بمجرد دخوهلم مكة إىل هدم القباب
التي كانت عىل حمل مولد النبي  ومولد اإلمام عيل والسيدة خدجية،
فهدموها ،وهدموا الكثري من اآلثار(.)3
ثم قصدوا العلامء والوجهاء من علامء احلرمي ومن الرشيف فطلبوا
منه التوقيع عىل بيان باالعرتاف بالدين اجلديد والتربؤ من دينهم السابق
()1عنوان املجد ،ص 261
( )2رساة الليل هتف الصباح ،عبد العزيز التوجيري ،طبع رياض الريس للنرش ،بريوت،
لبنان ،1997 ،ص .49
( )3املرجع السابق ،ص 46
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واإلفتاء بكفر عامة املسلمي ،فأصدر علامء مكة املكرمة هذا البيان( :نحن
علامء مكة الواضعون خطوطنا يف هذا الرقيم :ان هذا الدين الذي قام به
الشيخ حممد بن عبد الوهاب رَحه اهلل ،ودعا اليه إمام املسلمي سعود بن عبد
العزيز ،من توحيد اهلل ونفي الرشك الذي ذكره يف هذا الكتاب ،أنه هو احلق
الذي ال شك فيه .وال ريب وأن ما وقع يف مكة واملدينة سابقا ومْص والشام
وغريمها من البلدان ،اىل اآلن ،من أنواع الرشك املذكورة يف هذا الكتاب ،أنه:
الكفر املبيح للدم واملال ،واملوجب للخلود يف النار .ومن مل يدخل يف هذا
الدين ويعمل به ويوايل أهله ويعادي أعداءه فهو عندنا كافر باهلل واليوم
اآلخر .وواجب عىل إمام املسلمي ،واملسلمي ،جهاده وقتاله حتى يتوب اىل
اهلل مما هو عليه ،ويعمل هبذا الدين)

()1

قلت :واملدينة املنورة ..ماذا فعل هبا سلفك من الوهابيي؟
قال :بمجرد أن فتحها اهلل هلم قاموا بتهجري سكاهنا من املبتدعة ،حيث
مل يبق من بي  80-70ألف اا سوى ستة آالف ،بعد مخسة عرش شهر اا من
احلصار ،وقد وصفت املدينة فور سقوطها بأن (الشوارع واألز ّقة فارغة
والبيوت مهدّ مة ،ومالمح اإلعياء بادية ظاهرة وكأن الزلزال أصاهبا)

( )1الدرر السنية واألجوبة النجدية ،ج 1ص 314
( )2الدرر السنية واألجوبة النجدية ،ج 1ص 317
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()2

قلت :فهل أبادوا آثارها كام أبادوا آثار مكة املكرمة؟
قال :وكيف ال يفعلون ذلك ..برئت منهم إن مل يفعلوا ذلك ..فتوحيد
اهلل أغىل من مكة واملدينة وكل بقاع األرض ..لقد قام سلفي من املوحدين
بتدمري آالف من قبور الصحابة من املهاجرين واألنصار (تصل اىل عرشة
آالف) وغريهم من آل البيت والتابعي والشهداء يف مقربة البقيع باملدينة
التعرف اليوم إال عىل بضعة قبور
املنورة ،وأزالوا القبب ،حتى أنه ال يمكن ّ
منها ،وقد وصف بعضهم البقيع فور تدمريه أواخر  ،1925وبداية 1926م،
وجدت منظره منظر بلدة قد خربت عن آخرها .مل
دخلت إليه
فقال( :حي
ُ
ُ
يكن يف أنحاء املقربة كلها ما يمكن أن يشاهد سوى أحجار مبعثرة وأكوام
صغرية من الرتاب ال حدود هلا ،وقطع من اخلشب ..كان ذلك أشبه بالبقايا
املبعثرة لبلدة أصاهبا الزلزال فخرهبا كلها ..كان كل يشء عبارة عن طرق
وعرة تتخللها مواد األبنية املهدمة وشواهد القبور املبعثرة .مل حيدث هذا
بفعل الزمن وعوارض الطبيعة ،بل صنعته يد اإلنسان عن عمد وتقصد)
تم
ويف املدينة أيض اا ،تم تدمري قرب احلمزة ،واملسجد املشاد عليه ،كام ّ
تدمري قبور شهداء أحد ،كام تعرضت قبة املسجد النبوي للقصف املدفعي.
قلت :مل يبق إذن إال نبش قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم.
قال :ال تذكرين بام حصل سنة .1926
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قلت :وما الذي حصل؟
قال :لقد كان سلفي من الوهابيي عىل أتم االستعداد لقلع كل جذور
الوثنية ..لكنهم عندما وصلوا إىل ذلك القرب الذي اختذه الناس وثنا حالت
احلوائل بينهم وبي تنفيذ مهمتهم عىل أكمل وجه؟
قلت :قرب من تقصد؟
قال :قرب رسول اهلل . 
اقشعر جلدي لقوله هذا ،وقلت :أكان يف نيتهم ذلك؟
قال :أجل ..لكن املرشكي من اهلند والسند ومْص وغريها وقفوا
حائلي دون حتقيق ذلك ..فجبن سلفنا وراعوا ذلك الواقع ..لكن الفرصة
إن أتيحت لنا فلن نسمع فيها لصوت أحد من الناس.
قلت :أحتلمون بدخول مكة واملدينة؟
قال :أجل ..وهل يمكن خلالفة أن تكون من دون مكة واملدينة؟
قلت :وما تفعون إن دخلتهم إليها؟
قال :سنكمل ما بدأه سلفنا ،ولن تأخذنا يف اهلل لومة الئم ..وواهلل
وتاهلل لو وجدنا الناس يتمسحون بالكعبة ويعبدوهنا هلدمناها عىل رؤوسهم
كام هدمها احلجاج ويزيد.
قلت :وقرب رسول اهلل  ؟
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قال :سنفعل به ما فعلنا بقرب حجر بن عدي والنووي وكل القبور.
قلت :ولكنه قرب رسول اهلل ؟
قال :عقيدنا التي سطرها لنا ابن عبد الوهاب وابن تيمية تنص عىل أن
املوتى كلهم متشاهبون ،وكلهم عاجزون ..فال فرق بي النووي وحجر
وحممد ..نحن دائام نردد( :من كان يعبد حممدا ،فإن حممدا قد مات ،ومن كان
يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت)
احلركيون:

قلت :عرفت آباءك األولي ..فمن آباؤك اآلخرون؟
قال :هم من يسمون أنفسهم حركيي وسياسيي وحضاريي.
قلت :ما أبعد أولئك عنك وعن الوهابيي ،فكيف تزعم أهنم آباؤك؟
قال :أنت ترى ظاهرهم فقط ..ولذلك حكمت بام حكمت به ..لكن
باطنهم ال خيتلف كثريا عن آبائنا من الوهابيي ..سأرضب لك مثاال عن
تأثريهم الرتبوي يف شخصيا ..أنت تعلم عدائي الشديد للرافضة ،ولو أن
بيدي قنابل نووية أو غازات سامة أللقيتها عليهم ،ألبيدهم عن آخرهم.
قلت :لعل ذلك من تأثري الوهابية فيك.
قال :ال ..لقد استفدت ذلك من تربيتي يف جمالس اإلخوان املسلمي..
لقد كنت حينها يف سورية ،وكان لنا شيخ يقال له سعيد حوى ..لعلك
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تعرفه ..لقد توىل أرفع املناصب يف حركة اإلخوان املسلمي السورية ..وقد
خرج حينها اخلميني بثورته يف إيران ..وحينها نيس سعيد وغريه من مشايخ
اإلخوان الصليبية والصهيونية اللتي كانا حيذران منها ..وراحوا حيذرون من
اخلمينية والصفوية ومن عودة املجوس..
لقد كان يردد عىل مسامعنا كل حي بصوته املجلجل( :جاءت اخلمينية
املارقة حتذو حذو اسالفها من حركات الغلو والزندقة التي مجعت بي
الشعوبية يف الرأي والفساد يف العقيدة ،تتاجر بمشاهر مجاهري املثقفي
املتعلقي باإلسالم تارخي اا وعقيدة وتراث اا ،فتتظاهر باإلسالم قوالا وتبطن مجلة
الشذوذ العقدي واحلركي الذي كان سمة مشرتكة وتراث اا جامع اا للهالكي
من أسالفها من األبامسلمية والبابكية والصفوية ،فيعيدوا إىل واقع املسلمي
كل نزعات الرش والدمار التي جسدهتا تلك احلركات املشبوهة الساقطة يف
رشك الكفر والزندقة والعصيان ،وتعيد إىل األذهان كل خمططات الربامج
الباطنية القائمة عىل التدليس والتلبيس ،فتدعي نْصة اإلسالم وهي حرب
عليه – عقيدة ومنهج اا وسلوك اا – وتتظاهر بالغرية عىل وحدة الصف
اإلسالمي وهي تدق صباح مساء إسفين اا بعد إسفي يف أركان األمة الواحدة،
متوسلة إىل ذلك بنظرة مذهبية شاذة ،وتزعم نْصة املستضعفي يف األرض
وهي َتند األطفال والصغار وتدفعهم قرس اا وإجلا اء إىل حمرقة املوت الزؤام،
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ثم هي ال تكتفي بكل هذا الرش األسود بل تقيم فلسفتها مجلة وتفصي ا
ال عىل
قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لكل تاريخ املسلمي ،فتأيت عىل
رموزه وأكابر مؤسسيه هدم اا وتشوهي اا ومتوهي اا ،وَتدد الدعوة بإرصار إىل كل
الصفحات السلبية السوداء املاضية يف التاريخ ،والتي ظن املخلصون أهنا
بادت فليس من مصلحة املسلمي وال يف صالح اإلسالم إعادة قراءهتا من
جديد ،فلقد قاسى اجلميع من رشها ما ال حيْصه كتاب)

()1

قلت :رحم اهلل الرجل ..لقد كان ذلك موقفا من مواقفه ..لعله تاب
منه ..وال يمكننا أن نحمل مجاعة كبرية كاإلخوان ذلك املوقف.
قال :ال ..مل يكن ذلك موقف سعيد وحده ..لقد كان موقف أكثر
اإلخوان ..وعىل رأسهم يوسف القرضاوي ،واملؤسسة الضخمة التي
أسسها (احتاد علامء املسلمي) ،والتي سخرت هلا أموال ضخمة..
لقد نرش هذا الرجل ومؤسسته الكثري من البيانات يف مجيع وسائل
اإلعالم..
وكمثال عىل ذلك ،أن هذا الشيخ استغل موسم احلج يف أكتوبر 2012
فراح يف خطبة له يطلب من املسلمي الدعاء عىل إيران باعتبارها من أعداء

()1اخلميني :شذوذ يف العقائد ،شذوذ يف املواقف ،سعيد حوى ،دار عامر للنرش والتوزيع،
ع َّامن ،الطبعة األوىل 1407 ،هـ  1987 -م ،ص.5
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األ َمة ،وحليلولتها دون التدخل العسكري اخلارجي يف سورية ،أو التدخل
التكفري اإلرهايب فيها.
قلت :صدقت يف هذا ..ولكن عىل العموم اإلخوان واحلركيون قوم
مساملون ..ال عالقة هلم بالعنف ..وهم يدعون للخالفة النبوية ال اخلالفة
األموية.
قهقه بصوت عال ،وقال :ال يوجد يف الدنيا من حيب األمويي مثلام
حيبهم اإلخوان ..لقد كتبوا املؤلفات الكثرية يف مدحهم والثناء عليهم ..لقد
كان من أساتذيت يف سورية منري الغضبان وقد كان رقيبا لإلخوان املسلمي
فيها ،فقد كتب كتابا حول معاوية يثني عليه سامه (معاوية بن أيب سفيان
صحايب كبري وملك جماهد) ،قال يف مقدمته( :ما أعتقد أن شخصية يف تارخينا
اإلسالمي ومن الرعيل األول من الصحابة الذين تربوا عىل يدي رسول اهلل
 وعاشوا وحي السامء قد ناهلا من التشويه والدس واالفرتاء ما نال معاوية
بن أيب سفيان( ..)1لقد أصبح كثري من املعلومات ثابتة يف أذهان الناس ال
تقبل الشك وال تقبل اجلدل ،ال تتناسب أبد اا واملستوى الالئق بصحابة
رسول اهلل  ،وصورة معاوية يف أذهان الناس أنه طالب سلطة وسيايس
بارع وهناز للفرص ال يرعوي عن يشء يف سبيل الوصول إىل احلكم  .صارع

( )1هو ذكر بعد ذكر معاوية وأبيه هذه اجلملة التي حذفتها (ريض اهلل عنهام)
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من أجل السلطة وسعى إىل قتل عرشات األلوف من الناس لكي يصل إىل
اخلالفة ،وهذا الصورة تتناىف مع حس املسلم وفطرته ،لكنه ال جيد هلا بديالا،
فكتب التاريخ تذكر ذلك ،وعندما جاء املؤرخون املحدثون وكتبوا عن
معاوية ،زادوا الطي بلة ،وكرسوا هذه املفاهيم يف أذهان الناس وزادوهم
قناعة هبا ،فكان ال بد من الكتابة عن معاوية بن أيب سفيان)

()1

هذا هدفه من الكتاب ،وقد برر فيه بذكاء وحنكة كل ما فعله معاوية
ويزيد من بعده..
قلت :هذا جمرد رأي شخيص له.
قال :بل هو رأي كبار مفكرهيم ومنظرهيم ..أنسيت القرضاوي الذي
اعترب نفسه وكيال لبني أمية يدافع عنهم ويكاد يكفر من يعرتض عليهم.
قلت :ذلك تاريخ.
قال :وهم يعيدونه ..أال تراهم يدافعون عن اخلالفة العثامنية ..أال
تراهم يمدون أيدهيم كل حي ألردوغان عساه يتمكن يف يوم من األيام من
إحياء اخلالفة من جديد؟
قلت :بىل ..ولكنهم مع كل ذلك قوم مساملون ال حيبون العنف.

( )1معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد ،منري حممد الغضبان ،دار القلم ،دمشق،
الطبعة األوىل1400 ،هـ 1980-م ،ص..5
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قهقه بصوت عال ،وقال :يستحيل عىل من أحب معاوية ويزيد
واألمويي والعثامنيي أال تصيبه رشاهة للرؤوس املقطوعة والدماء
املسفوكة.
قال ذلك ،ثم نظر إىل رأيس ،وقال :أرى أن جرأتك اليوم قد زادت
عىل حدها ،وليس لدي من عالج هلا إال قطعها..
ال أخفي عليكم أن اهللع أصابني من قوله هذا ،لكني أمسكت بزمام
نفيس ،وتذكرت ما كنت أعده من خطط إن هجم عيل بمثل قوله هذا..
فقلت له :صدقت سيدي أمري املؤمني ..فرأيس قربان ملقامكم الرشيف..
ولكن إئذن يل فقط أن أحرض قصيدة كنت كتبتها يف مدحكم مل يكتب مثلها
األولون واآلخرون.
سال لعابه ،وقال :أهي أفضل من قصيدة زهري التي مدح هبا هرم بن
سنان؟
قلت :أجل ..هي أفضل منها بكثري..
قال :فهيا ..أرسع عجل هبا قبل أن أعجل بقطع رأسك.
خرجت من جملسه ذلك ،وأنا أحتسس رأيس كل حي ،وال أصدق أنه
ال يزال موجودا يف مكانه ،وقد عانيت بعدها األمرين حتى استطعت أن
أخرج من معسكره وأعود إىل بيتي ،وأمكث بعدها شهرا يف مستشفى

97

األمراض النفسية ألختلص من صورته وصور الرؤوس املقطوعة..
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صناعة اإلسالمفوبيا
من الصناعات الكربى التي جييدها بعض الدعاة أو أكثر الدعاة إىل
الدرجة التي مل يفلح الصينيون واألمريكيون واألملانيون يف تقليدهم فيها
صناعة الفوبيا من اإلسالم.
لقد صارت الفوبيا شعارا رسميا خاصا بأولئك اجلالف الغالظ
أصحاب األشداق العريضة واأللسن الطويلة والذين القنوات الفضائية يف
استقباهلم لتتمتع بغبائهم ،وبقدرهتم عىل إدراة التوحش والعنف ،أو إلعطاء
صورة لإلنسان البدائي املتأثر بأخالق النمور والسباع.
لست متجنيا يف هذا ،وليتني كنت متجنيا  ..وسأقص عليكم قصة ال
أعتربها دليال عىل ما أقول ..ولكنها شاهد بسيط من آالف الشواهد عىل
مدى اإلجرام الذي يامرسه أولئك الدجالون باسم اإلسالم.
كنت قبل سنوات أسري يف بعض الشوارع األوروبية اجلميلة والنظيفة،
مع صديق يل من أهلها ممن تستهوهيم اللغة العربية ،ويستهوهيم أدهبا،
ويستهوهيم قبل ذلك القرآن الكريم لبالغته املعجزة ،وللقيم السامية التي
حيملها.
لست أدري كيف قلت له من حيث ال أشعر :أراك تعظم القرآن
الكريم ،وتبهرك القيم النبيلة التي يدعو إليها إىل الدرجة التي تفضله فيها
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عىل كتابك املقدس.
قال :هذا صحيح  ..أنت مل تعدو الواقع الذي أعيشه.
قلت :ولكن ما الذي يمنعك من اإلسالم؟
أطرق إطراقة طويلة ،ثم قال :لسبب بسيط  ..هو أين أخاف من
اإلسالم  ..أنا مصاب كسائر الناس الذين تراهم باإلسالمفوبيا.
قلت :يمكن لسائر الناس أن يصاب هبذا املرض ما عداك ..فأنت
تعرف القرآن ..بل تعشقه ..ويستحيل عىل من عرف القرآن أن يصاب
باإلسالمفوبيا.
قال :لست أدري ما أقول لك  ..ولكني ال أرى القرآن كتابا للمسلمي
الذين أراهم  ..هم أبعد الناس عن القرآن..
اسمع جيدا كيف يصف القرآن املسلم عند ذكره لعباد الرَحن  ..إهنم
يمشون عىل األرض هونا  ..إهنم خياطبون اجلميع بالسالم  ..إهنم ..
قاطعته :وهكذا املسلمون؟
قال :لست أدري ما أقول لك..
ما وصلنا من حديثنا إىل هذا املوضع حتى مررنا عىل مركز إسالمي،
ورأينا الناس يقصدونه لسامع حمارضة يلقيها بعض املشايخ الكبار الذين
قدموا من البالد التي يسموهنا بالد احلرمي..
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كانت الوفود تتقاطر عىل املركز لسامع ذلك الداعية الكبري الذي جاء
من األرض التي نزلت فيها آخر رسائل السامء.
أحلحت عىل صاحبي أن يدخل معي لنستمع هلا ..فلم جيد إال أن
يفعل ،وليته ما فعل.
جلسنا يف الصف األخري  ..ورحنا نتابع ما حيدث:
تقدم بعضهم ،وأظنه رئيس املركز ،وقال :لقد ترشف مركزنا اليوم
بزيارة الداعية الكبري الذي ولد يف بالد احلرمي ،وهنل من مناهلها العذبة
الصافية التي مل تتكدر بام تكدرت به سائر املناهل  ..حمارضنا الكبري مل يتخرج
عىل يديه الدعاة فقط  ..بل خترج الكثري من املجاهدين يف سبيل اهلل الذين
رفعوا راية اإلسالم خفاقة يف مجيع أنحاء األرض  ..لن أطيل عليكم سيتقدم
باحلديث  ..وقبل ذلك نفتتح بدعوة بعض من هداهم اهلل من أهل هذه البالد
إىل اإلسالم لينطقوا بالشهادة بي يديه..
بعد انتهاء تقديمه تقدمت بعض الوجوه الشابة ذوي املالمح
األوروبية ،وصافحوه واحدا واحدا ،وهو يلقنهم الشهادة ..وبمجرد أن
ينطقوا هبا يسأهلم عن أسامئهم ثم يغريها ألسامء وكنى عربية  ..وبقدرة قادر
حتول جورج إىل أيب القعقاع ..وحتول أندرو إىل أيب الوليد ..وحتول ديفيد إىل
أيب سليامن  ..وهكذا استطاع أن يسلبهم يف طرقة عي أسامءهم التي ولدوا
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هبا ،وعرفهم الناس من خالهلا.
بعد أن قام بكل ذلك يف أوساط تكبريات عالية كانت تضج هبا القاعة
كل حي بدأ املحارض الكبري حمارضته ..وليته ما بدأ.
َحلق يف وجوه احلارضين بنظرة ممتلئة بالكربياء والعزة ،وراح يقول:
بمجرد دخويل إىل هذه البالد تذكرت رجال كبريا من رجال اإلسالم
استطاعت خيولة وجيوشه أن تطأ هذه األرض وأن متألها بدماء املسيحيي
الصليبيي الكافرين ..إنه ذلك الذي حاول الكفرة تشويه شخصيته فحولوه
من البطل اهلامم إىل زير نساء  ..إنكم ال شك تعرفونه  ..إنه السلطان العثامين
العظيم سليامن القانوين  ..سأحدثكم يف هذه املحارضة عنه ..سأذكر لكم يف
هذه املحارضة [القصة احلقيقية للسلطان العثامين سليامن وليس كام حرفها
الكفار وجعلوا مسلسل حريم السلطان هي الرواية](..)1
إنه أكثر سالطي املسلمي جهاد اا وغزو اا يف أوروبا ..حيث وصلت
جيوش املسلمي يف عهده اىل قلب أوروبا عند أسوار فيينا مرتي!!
إنه جمدد جهاد األمة ىف القرن العارش ..فقد أقام السنّة ،وأحيا امل ّلة،
وقمع البدعة والروافض..

( )1هذا هو عنوان مقال بشبكة الدفاع عن السنة عىل الرابطhttp://www.dd- :
=.161602sunnah.net/forum/showthread.php?t

102

إنه صاحب انتصار املسلمي يف معركة موهاكس التى كانت من أيام
اهلل اخلالدة ،و ُتعد غرة املعارك اإلسالمية ىف رشق أوروبا بعد فتح
القسطنطينية.
إنه أعظم سالطي الدولة العثامنية وأكثرهم هيبة ورهبة ىف قلوب
النصارى وأشدهم خطرا عليهم ..وكان من خيار ملوك األرض !!
لقد حكم املسلمي قرابة ثامنية وأربعي سنة وامتدت دولة اخلالفة
االسالمية يف عهده يف ثالث قارات وأصبحت القوة العظمى يف العامل بأرسه
بال منازع ومتتلك أعتى اجليوش واألسلحة وصاحبة السيادة يف البحار
واملحيطات !!
لقد قال املؤرخ األملاين هاملر عنه :كان هذا السلطان أشد خطرا علينا
من صالح الدين نفسه!!
وقال املؤرخ االنجليزي هارولد :إن يوم موته كان من أيام أعياد
النصارى!!
منذ توىل السلطان سليامن القانوين اخلالفة مل يركن اىل الدعة والراحة،
بل لبس المة احلرب من أول يوم وظل جماهدا اىل آخر يوم يف عمره ،وما ترك
اجلهاد قط  ..ما كان ينزل من عىل صهوة جواده إال ليمتطي جوادا آخر
ليميض جماهدا يف سبيل اهلل وإلعالء كلمة اهلل!!
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وال عجب من ان معظم احلديث عن السلطان سليامن القانوين سيكون
عن جهاده  -ألنه ال يوجد جانب أعظم وال أروع يف سرية السلطان سليامن
إال جهاده ضد املرشكي ىف أوروبا وفتوحاته املجيدة !!
قال ذلك ،ثم التفت للحضور ،وقال :هل يوجد منكم معرش احلضور
من يعرف املجر؟
رفع بعض اجلدد الذين اعتنقوا اإلسالم يده ،وقال :هي بالدي التي
ولدت فيها ،وأهيل ال يزالون فيها.
قال :سأحدثك عن بعض أجماد سليامن القانوين التي حققها يف دولة
آبائك وأجدادك.
عندما جلس السلطان سليامن القانوين عىل كريس اخلالفة كان أول ما
فعله هو إرسال رسالة اىل ملوك أوروبا ُيعلمهم بتوليه اخلالفة ويأمرهم بدفع
اجلزية املقررة عليهم كام كانوا يفعلون يف عهد أبيه السلطان سليم األول ..فام
كان من ملك املجر إال أن قتل رسول السلطان سليامن ..فاستشاط السلطان
سليامن غضبا وانفعل قائال  :أ ُيقتل سفري دولة اإلسالم !!!  ..أهيددنى ملك
املجر !!
فام أصبح الصباح إال وقد أعدّ السلطان سليامن جيشا جرار مدعوما
بالسفن احلربية ،وكان السلطان سليامن بنفسه عىل رأس هذا اجليش وكان
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قاصدا مدينة بلجراد املنيعة والتى ُتعد بوابة أوروبا الوسطى وحصن
املسيحية كام كانوا يطلقون عليها !!
مكون من كتائب
توجه السلطان سليامن عىل رأس جيش عرمرم ّ
اإلنكشارية الذين ما ان يسمع النصارى يف أوروبا باسمهم يأخذ الرعب
منهم كل مأخذ وترتعد فرائصهم.
وبالفعل يبدأ السلطان يف حصار قلعة بلجراد ،وبعد شهرين ونصف
من احلصار تسقط قلعة بلجراد ،ثم دخل السلطان سليامن القانونى املدينة
نفسها فاحت اا.
سمى املسلمون بلجراد (دار اجلهاد) وكان منها القاعدة
ومن يومها ّ
احلربية النطالق جيوش املسلمي لغزو باقى أوروبا.
لقد ظل السلطان سليامن القانونى ىف بلجراد حتى عيد الفطر وأقام
صالة العيد ىف أكرب كنائسها بعد حتويله اىل مسجد ..ومل ينزل السلطان سليامن
من جواده حتى امتطى جوادا آخر جماهدا ىف سبيل اهلل رافعا كلمة اهلل خفاقة
...
قال ذلك ،ثم وقف وصار يْصخ بقوة يف وجه احلضور املنبهرينَ :من

يمن املسلمي اآلن يعرف شيئ اا عن بلجراد اإلسالمية ..لقد ضاعت كام
ضاعت األندلس  ..فهل من سليامن جديد يعيدها إىل حضرية اإلسالم،
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ويرفع اآلذان عىل قالعها ،وحيول كنائسها إىل مساجد؟
قال ذلك ،ثم جلس ،واسرتجع أنفاسه ،ثم التفت إىل املجري الذي
اقتنع اإلسالم ،وقال له :إذا قدّ ر اهلل وذهبت يوما إىل بلدك ،فأنصحك أال
تذكر اسم السلطان سليامن القانوين ،وال اسم معركة موهاكس أبدا!!
فإىل اآلن يوجد م ّثل شعبى ىف املجر يتناوله أهلها اذا حدث أمر سيىء
فيقول  :أسوأ من هزيمتنا بموهاكس!! وبعض الكتّاب ذكر أن هذه املعركة
هي التى أدخلت الرعب عىل أوروبا !!
ياهلل  ..اىل هذا احلد !!
واهلم كلام سألت أحد
والغم
واهلل يا إخوة أصابنى الكمد واحلزن
ّ
ّ
الشباب عن موهاكس أو عن السلطان سليامن ،وال يكاد يعرف شيئا!
يروي املؤرخون األوروبيون هذه املعركة بشيىء من الذهول ،وعندما
يصلون اىل هذه النقطة يصيبهم الدهشة والعجب!!
يا إخوة ُيروى ان مدافع املسلمي ُأطلقت برسعة ومهارة فائقة للغاية
وكأن املسلمي استعانوا باجلن ىف هذا األمر ،وال عجب أن يكون هذا حال
من استعان باهلل واستمد قوته من اهلل!!
كان إطالق املدافع بصورة رسيعة جدا وبدقة كبرية مما أصاب اجليش
املجري بحالة من الذهول واهللع والرعب ،فولوا أدبارهم ،واملسلمون
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وراءهم يركبون أذناهبم ويضعون سيفهم فيهم كام أرادوا ..
وفر املجريون املعروفون ببسالتهم ورضاورهتم أمام طلقات املسلمي
ّ
وسيوفهم ..و ّفر ملكهم لويس الثاين ..بل إنه غرق أثناء فراره ومات!!
وانتْص املسلمون انتصارا مل ُيسمع بمثله ىف أقطار الدنيا ..وكان نْص اا
مؤزرا ..وهلل احلمد واملنة ..
والعجيب يا إخوة أن مدة املعركة كانت ساعة ونصف فقط ..وكان
قتىل املسلمي مل يتجاوز  150شهيدا ..وعدد ما أرس املسلمي من الكفار 25
ألف اا ..والباقى  175ألف اا ما بي قتيل وجريح!!
***

بقي املحارض يعدد بطوالت سليامن القانوين يف أوروبا ،وكان بي
احلي واآلخر يذكر األرقام الكثرية للضحايا األوروبيي الذين سقطوا عىل
يديه ..وكان كل من حوله يكرب فرحا ونشوة وسعادة.
فجأة التفت إىل صاحبي ،فوجدته يبكي ..فسألته ،فقال :إن هذا الذي
تراه ومن حوله هم اخلرسانة املسلحة التي حتول بيني وبي أن أنطق بام ظللت
طول عمري أحلم أن أنطق به ..إن هؤالء هم احلجاب األعظم الذي حيول
بيننا ـ معرش األوروبيي ـ واإلسالم.
قلت :ولكني رأيت كام رأيت معي أن هناك من تقدم واعتنق اإلسالم
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بي يدي هذا الداعية.
فقال :لألسف  ..أنا أعرفهم جيدا  ..ويوشك أن تسمع عنهم ما
جيعلك تتمنى لو أهنم بقوا عىل ما كانوا عليه.
قال ذلك ،ثم طلب مني االنْصاف..
مل أفهم يف ذلك احلي ما قصده  ..لكني بعد سنوات  ..حصل يل من
الندم ما توقعه مني  ..فقد علمت أن أولئك الذين اعتنقوا اإلسالم يف ذلك
اليوم قاموا ببعض العمليات اإلرهابية يف بعض مساجد املسلمي بتوجيه من
مجاعة من اجلامعات املسلحة الكثرية  ..ولست أدري هل كان ذلك ثأرا ملا
فعله سليامن القانوين ببالدهم؟  ..أم أنه كان إحياء لألجماد امللطخة بالدماء؟
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احتاد املجرمي
لست أدري السبب الذي تفيض فيه عيوين كلام مررت عىل الشحاذين
السوريي عىل الرغم من كثرة الشحاذين الذين أراهم وأصادفهم من
اجلنسيات املختلفة..
لعيل أتذكر عند رؤيتهم ما ورد يف األثر( :ارَحوا عزيز قوم ذل ،وغني
قوم افتقر)
ولعيل أتذكر كل أولئك الذين مجعوا مجوعهم ،وحشدوا جحافلهم
لتخريب سورية باسم الديمقراطية ،أو باسم احلرية ،أو باسم الفوىض
اخلالقة التي يطلقون عليها (إسقاط النظام)
سأحكي لكم اليوم حكاية هلا عالقة هبذا ،ولعلها تفرس رس الدموع
التي تفيض من عيني كلام مررت هبم:
يف ذلك اليوم جاء لزياريت صديق يل ..جاءين من قطر ..وكان يعمل
عضوا فاعال لدى ما يسمى بـ (احتاد علامء املسلمي) ..وصادف أن مررت
معه يف بعض الشوارع عىل امرأة سورية شحاذة ..فأردت أن أعطيها بعض
املال كام تعودت ،فطلب مني أن أتريث  -أوال  -ليسأهلا :هل هي من
الشبيحة املوالية للنظام ..أو أهنا من املعارضة؟
قلت له :ال تسخر منها يا رجل  ..ودعها هلمومها ..فام عالقة املسكينة

109

هبذا؟
قال :هذا التساهل منا هو الذي أوصلنا إىل هذه األوضاع ..نحن دائام
ال نعطي األمور حظها من االهتامم ،ولذلك حتصل لنا يف كل حي النكسة
تلو النكسة  ..تصور لو أن اإلخوان يف مْص مل يلينوا ألعدائهم  ..وبمجرد
أن نالوا السلطة استحوذوا عليها ،وقضوا عىل خصومهم ..لو أهنم فعلوا
ذلك من أول يوم ما كانوا اآلن يف السجون واملعتقالت ،وملا صودرت
أمواهلم  ..ولكنهم كانوا خرافا يف زمن الذئاب ،وبلهاء يف زمن الدهاة.
ومثل ذلك يف ليبيا ..لقد تركوا أزالم النظام السابق يعودون من
جديد ..ولكن مع ذلك انتبهوا حلاهلم ،فطنوا ملا حياك هلم ..وهلذا استمروا يف
ثورهتم يقاتلون كل من يريد أن ينحرف هبا.
قلت :دعنا من هذا  ..فإين أعلم أين لو خضت معك فيه ..فستتحول
صداقتنا إىل عداوة ،وإلفنا إىل خصومة  ..دعني أعطي هذه املرأة املسكينة ما
كتب اهلل هلا ..وهيا ننْصف.
قال :يستحيل أن أتركك تعطيها قرشا واحدا وأنا معك حتى نسأهلا
عن اجلهة التي تواليها ..هل هي شبيحة توايل النظام ..أم مواطنة حمرتمة توايل
املعارضة؟
مل أجد ما أفعل إال االستسالم ،فأنا أعلم طبعه ،وأعلم طبع االحتاد
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الذين ينتمي إليه ،فهو يابس كالصخر ال يلي ،وال يستسلم ،وال حياور ،وال
يقبل اآلخر  ..هو كام يردد دائام :إما أن ينتْص  ..أو يكرس ..وليس هناك حل
ثالث.
لكني فرحت بعد ذلك فرحا عظيام  ..ألين وجدت املطرقة التي تكرسه
 ..لقد كانت املرأة الشحاذة هي املطرقة..
اقرتب منها ،وقال هلا :أجيبني أيتها املرأة :هل أنت من الشبيحة  ..أم
من املعارضة؟
نظرت إليه ،فرأت هنداما حمرتما ،ووقارا وهيبة ،فقالت :ومل؟ ..وهل
هناك فرق بي الفقري املوايل ،والفقري املعارض؟
قال :أجل  ..نحن نعي الفقري املعارض للنظام باعتباره مواطنا
صاحلا ..أما الفقري املوايل فهو جمرم وشبيح ،وال يستحق منا سوى القتل.
قالت :ومن أنت حتى تتجرأ عىل هذه الفتاوى اخلطرية؟ أحتسب أن
اهلندام الذي ترتديه خيول لك أن تفتي مثل هذه الفتوى؟
ضحك ،وقال :حيق لك أن تقويل ذلك ..ألنك ال تعرفينني ،وال
تعرفي اجلهة التي أعمل فيها.
قالت :ال هيمني أن أعرفك ..وال أحرص عىل ذلك ..فالذي يفرق بي
الفقراء عىل أساس أفكارهم وتوجهاهتم ال يستحق أن أعرفه ،أو أعرف
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اجلهة التي ينتمي إليها ..ألين ال أترشف بذلك.
شعر بنوع من الذلة ،فلذلك راح حياول بكل الوسائل أن يعيد كرامته
التي انتهكت ،فقال هلا :أنا من قطر  ..وأعمل عاملا يف (احتاد علامء
املسلمي) ..هل تعرفينه؟  ..وهل تعرفي قطر؟
حدقت فيه بشدة ،فظن أهنا تريد أن تعتذر له ،فقال :ال داعي
لالعتذار ..فنحن يف (احتاد علامء املسلمي) مل نقم إال بواجبنا  ..لقد وقفنا مع
الثورة السورية إىل النهاية.
بقيت حتدق فيه بقوة ،فشجعه ذلك عىل احلديث ،فراح يقول :نحن
الذين وقفنا مع الثورة السورية يف أول بدايتها  ..بل نحن الذين شجعناها
عىل القيام ،وقد كانت الالفتات والشعارات تكتب يف قطر ،وترسل إىل هناك
لريفعها مندوبونا الذين ننفق عليهم من كل أنواع األموال ..ونحن الذين
رفضنا اإلصالحات التي أراد النظام أن خيدعكم هبا ..ونحن الذين رفضنا
احلوار معه ..ونحن الذين أفتينا بقتل الطاغية املستبد الظامل ..ونحن الذين
أفتينا الثوار بحمل السالح ..ونحن الذين شجعنا اجليش عىل االنشقاق..
ونحن الذين شكلنا املعارضة ،وطلبنا منها أن توحد صفوفها ..ونحن الذين
حولنا من الثورة السورية قضية ال تقل عن القضية الفلسطينية ،بل تتفوق
عليها يف األمهية  ..ونحن الذين استطعنا أن نقنع العامل بعدالتها ..ونحن
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الذين أفتينا بالنفري العام ليقدم املجاهدون من كل أنحاء العامل ليحرروا
سورية من الطغيان ..ونحن الذين مجعنا األموال لتسليح الثوار
واملجاهدين ..ونحن الذين استعملنا كل وسائلنا مع الغرب وأمريكا لتقيم
منطقة عازلة ..ونحن الذين..
أخذت املرأة عصا كانت بجانبها ،وراحت ترشعها نحوه ،وهي
تصيح :ويل لكم أهيا املجرمون  ..أنتم السبب يف كل ما حصل لنا  ..أنتم
الذين شوهتم اإلسالم ..أنتم الذين حولتم املسلمي املتساحمي املساملي إىل
عصابة ..لقد دمرمتونا ،ودمرتم بالدنا ..كنا نعيش يف فضل اهلل  ..ويف
مساكننا  ..وبي أهلينا ..لكنكم أبيتم إال أن خترجونا من كل ذلك النعيم
وذلك السالم وتلك السعادة.
أراد الرجل أن يسرتد كرامته ،فْصخ فيها هو اآلخر :بل أردنا لكم
احلرية  ..أردنا أن نحرركم من نظام الطاغية  ..أردنا أال تبقوا جمرد أنعام
تأكلون وترشبون ..وليس لكم أي ديمقراطية وال حرية وال حقوق
سياسية..
غضبت املرأة غضبا شديدا ،ولوحت بعصاها ،وهي تقول :وما
شأنكم بنا  ..وبحريتنا  ..هل حررتم قطر التي تنطلقون منها يف نرش
إجرامكم؟  ..هل أدخلتم إليها الديمقراطية؟ ..أليس األقربون أوىل
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باملعروف؟  ..فلم تركتموها ،ورحتم تنرشون سمومكم يف كل بالد اإلسالم
 ..خربتم ليبيا وسوريا وكل بالد اهلل ..مألتم قلوب مجيع املسلمي باألحقاد
 ..نرشتم سموم الطائفية ..
مل جيد ما يقو ،إال أنه صاح فيها من حيث ال يشعر :الشك أنك من
الشبيحة ..أنت من أزالم النظام ..كان عىل الثوار أن يقتلوك أو يذبحوك قبل
أن تصيل إىل هذا املكان.
ثم أخذ من حيث ال يشعر يركلها برجله ..ثم أخذ العصا منها بالقوة،
وأراد رضهبا هبا لوال أن الناس منعوه..
استحييت من نفيس ،ومن أن يكون يل صديق بتلك القسوة ..
فررت بجلدي من ذلك املكان وأنا أَحد اهلل عىل أين مل أرس معه إىل تلك
البالد التي جعلها الشيطان مركزا لنرش األحقاد والضغائن والدمار.
لقد كان صديقي قبل أن يسري إىل تلك البالد ،وقبل أن ينضم إىل ذلك
االحتاد أكثر سالما ..وألي جانبا  ..وأوفر رَحة  ..لكني عندما سمعته ورأيته
عرفت التأثري الكبري الذي يفعله (احتاد املجرمي) يف املنتمي إليه.
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