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هذا الكتاب
هذه جمموعة مقاالت تنويرية حتاول أن ختاطب الضامئر التي ال تزال
فيها بعض احلياة ،لعلها تستوعب حقيقة ما جرى لسورية من أنواع العدوان
اآلثم ،والذي استخدمت فيه كل ألوان الظلم واجلور والكراهية.
وقد التقى يف هذه احلرب كل احلاقدين واالنتهازيني من رجال السياسة
والدين واإلعالم ،وضخت ألجلها آالف األطنان من األسلحة الفتاكة
بمختلف أنواعها ،واستقدم هلا كل مرتزقة احلروب من أصحاب العقول
املعطلة ،والتدين املزيف.
لذلك مل حيصل يف التاريخ أن توفر ألي دولة مثل هذا العدوان ،الذي
يمكن اعتباره [حربا كونية] حقيقة ال جمازا ..ألن املحاربني لسورية مل
يستخدموا فقط تلك األسلحة التقليدية املعتادة ،وإنام استخدموا فيها الدين
املزيف ،والعقل املعطل ،واإلعالم املغرض.
وبناء عىل هذا ،حاولنا يف هذه املقاالت أن نجمع األطروحات املختلفة
التي نرشت الفتنة بسببها عىل سورية ،وبينا حقيقتها ،وحقيقة ما جرى
بالضبط.
وقد حاولنا تبسيطها واختصارها قدر اإلمكان ،ألن اهلدف املرجو منها
ليس أن تبقى بني يدي خاصة الناس ،وإنام أن تصري بني يدي عامتهم ،وخاصة
أولئك الذين ضللهم اإلعالم احلاقد ،والذين حيتاجون أن يسمعوا احلقائق
بطريقة تتناسب معهم ،ومع احلقيقة نفسها.
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إهداء واعتذار
إىل سورية اجلرحية قلب العروبة النابض..
لقد تأملت كثريا لذلك العدوان الذي أصابك ،وتأملت أكثر ألولئك الذين
غدروا بك عىل الرغم من أهنم أبناء جلدتك ،وينطقون بلغتك.
ولو كان يل قدرة أن أفعل أي يشء ألجلك لفعلته ،ولكني ال أملك سوى
قلمي ولساين ألذب عن عرضك ورشفك ونخوتك وكرامتك ..ولو كان يل يشء
غريمها لقدمته ..فاعذريني ،واعذري كل حر أيب قعدت به األيام دون نرصتك.
فيعلم اهلل أنك يف قلوبنا ،وأننا نتأمل لكل قطرة دم شهيد تسيل عىل أرضك،
ونمتلئ غيظا من أولئك احلمقى املغفلني الذين خيربون بيوهتم بأيدهيم ،ويبيعون
أوطاهنم لعدوهم..
ولكنا مع ذلك ال نملك إال أقالمنا وألسنتنا ..فاعذرينا ..وتقبيل مني هذه
القطرات من املداد ،وإن شئت بدهلا دماء ،فدماؤنا رخيصة يف سبيلك.
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املقدمة
هذه جمموعة مقاالت تنويرية حتاول أن ختاطب الضامئر التي ال تزال فيها بعض احلياة،
لعلها تستوعب حقيقة ما جرى لسورية من أنواع العدوان اآلثم ،والذي استخدمت فيه كل
ألوان الظلم واجلور والكراهية.
وقد التقى يف هذه احلرب كل احلاقدين واالنتهازين من رجال السياسة والدين
واإلعالم ،وضخت ألجلها آالف األطنان من األسلحة الفتاكة بمختلف أنواعها ،واستقدم
هلا كل مرتزقة احلروب من أصحاب العقول املعطلة والتدين املزيف.
لذلك مل حيصل يف التاريخ أن توفر ألي دولة مثل هذا العدوان ،الذي يمكن اعتباره
[حربا كونية] حقيقة ال جمازا ..ألن املحاربني لسورية مل يستخدموا فقط تلك األسلحة التقليدية
املعتادة ،وإنام استخدموا فيها الدين املزيف ،والعقل املعطل ،واإلعالم املغرض.
لذلك كانت الكتابة التنويرية نوعا من أنواع املواجهة لتلك احلرب ،فهي قد بدأت
ثقافية قبل أن تصبح عسكرية ،وهي قد وفرت القابلية للحرب الناعمة قبل أن متارسها ،وقبل
أن حتوهلا إىل حرب صلبة.
وبناء عىل هذا ،حاولنا يف هذه املقاالت أن نجمع األطروحات املختلفة التي نرشت
الفتنة بسببها عىل سورية ،وبينا حقيقتها ،وحقيقة ما جرى بالضبط.
وقد حاولنا تبسيطها االختصار فيها قدر اإلمكان ،ألن اهلدف املرجو منها ليس أن تبقى
بني يدي خاصة الناس ،وإنام أن تصري بني يدي عامتهم ،وخاصة أولئك الذين ضللهم اإلعالم
احلاقد ،والذين حيتاجون أن يسمعوا احلقائق بطريقة تتناسب معهم ،ومع احلقيقة نفسها.
وأحب أن أجيب أولئك الذين سألوين ـ عند نرشي هلذه املقاالت ـ عن رس ختصييص
هلذا الوقت بالضبط دون غريه لنرش هذا الكتاب ،بأنني كتبت قبل هذه الفرتة املقاالت الكثرية،
والتي نرشهتا يف الصحف والكتب املختلفة ،بل إن الكثري مما كتبته يف سلسلة [الدين والدجل]
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كان يف الرد عىل املنظومة الفكرية التي تبنت احلرب عىل سورية ،وعىل مثلها من البالد العربية
واإلسالمية.
أما دفاعي عنها يف هذه الفرتة بالضبط ،وخروجي عن التلميح يف نواح كثرية إىل
الترصيح ،فالفضل فيه يعود لذلك االعتداء الثالثي األمريكي والربيطاين والفرنيس ،وقبله
االعتداء اإلرسائييل ،من دون أن أرى أي تنديد ال عريب ،وال إسالمي ،ما عدا بعض الدول
القليلة املحدودة ،والتي تلقى من احلرب ما تلقاه سورية نفسها.
بل إن بعض الدول العربية راحت تعلن تأييدها وتطالب باملزيد من االعتداءات..
وعندما اجتمعت الدول العربية يف قمة الظهران مل تتحدث عن تلك االعتداءات ،بل راحت
تقرها وتؤكدها وتدعو لنظائر هلا.
وعندما رحت ملواقع العلامء واملتنورين منهم خصوصا وجدهتم ال يعطون األمر أي
قيمة ،بل وجدت منهم من حزن ،ال لالعتداء ،وإنام لعدم استمراره وحتقيقه ألغراضه.
حينها رحت أعاتب نفيس ،بل أوبخها ..ألين رصت مثل كل أولئك الساكتني الذين
آثروا احلياد ..واحلياد يف أمثال هذه املواقف خيانة وجريمة.
لقد عرفت أن اهلل تعاىل اختربنا بتلك االعتداءات ،وهل نسكت ،أم نجامل ،أم هنادن
أولئك األصدقاء الذين ال حيرتموننا إال إذا جاملناهم ،وفكرنا بالطريقة التي يفكرون هبا،
ووقفنا املواقف التي يقفوهنا.
لقد رصت بني أمرين :إما أن أؤثر مرضاة اهلل بمنارصة سورية اجلرحية التي تئن من كثرة
أعدائها ،أو أولئك الذين يثنون علينا ،ويذكرون أهنم يستفيدون منا ،ولكنهم يف نفس الوقت
يريدون منا أن نكون عبيدا ملواقفهم وأفكارهم ..لذلك آثرنا أن نجهر باحلقيقة ترصحيا بعد أن
كنا نجهر هبا تلميحا.
ولذلك حيينا الرئيس السوري واجليش السوري وكل الذين وقفوا مع سورية ،ألن
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وحيفظ فيه األمن القومي ،وال جيوز فيه قلب األوراق
الوقت اآلن وقت ححتفظ فيه الوحدة ،ح
التي تثري الفتنة وتطمع األعداء.
ومثل ذلك شددنا احلملة عىل أولئك الذين يتاجرون بالدين ،ويستعملونه مطية لرضب
األمة ،وإعطائها لقمة سائغة ألعدائها.
لقد كانت صواريخ ترامب دفعة قوية لنا لنرسل أمثاهلا من الصواريخ التي تضاد كل
فكر حيارب األمة ،وهيدد وحدهتا ..فقد ظهر الصباح ،وبان لذي عينني ،ومن آثر أن يظل
أعمى ،فليبق أعمى.
وأحب أن أوجه نصيحة لكل أولئك الذين آثروا احلياد والعافية واحلرص عىل السمعة
الطيبة بأهنم يف موقف مفصيل؛ ذلك أن من سمع بتكالب الغرب عىل سوريا ورضهبم هلا ،ومل
يتحرك له جفن ،أو يتأثر ،فهو إما ميت أو عميل..
ومن مل يقف مع إخوانه يف سورية هذه االيام لينترص هلم ،ويتأمل آلالمهم ،فقد باع نفسه
للشياطني.
ومن مل يستفق حلقيقة ما جيري ،وهو يرى املعارضة السورية العميلة تفرح بالرضبة
الثالثية لبلدها ،بل تتأمل ألهنا مل حتقق أهدافها فلن يستفيق أبدا.
ومن مل يفطن للجزيرة والعربية وغريمها من قنوات الفتنة حني يرى تغطيتها لالحداث
اجلارية وتشجيعها لرتامب ولكل املجرمني عىل رضب سورية ،فسيبقى عقله دائام موضعا
لقاممتها.
ومن مل يميز بني العلامء العاملني الصادقني يف هذه الفرتة التي يرضب فيها قلب العروبة
االسالم ،فلن يميز بينهم أبدا.
ومن مل يعجبه هذا احلديث ..واراد مني ان اتركه حتى احافظ عىل صداقتي معه فهو ال
يعرفني وأنا ال حاجة يل بصداقته وال صداقة اي امحق أو مغفل ،وأقول هلم ما قال الشاعر:
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إين آلمن من عدو عاقل

وأخاف خال يعرتيه جنون

فالعقل فن واحد وطريقه

أدرى فأرصد واجلنون فنون

وقول اإلمام عيل:
فال تصحب أخا اجلهل وإياك وإياه

فكم من جاهل أردى حليام حني آخاه

يقاس املرء باملرء إذا ما املرء ما شاه

ولليشء من اليشء مقاييس وأشباه
***

وبناء عىل طبيعة هذه املقاالت واألغراض التي هتدف إليها ،فقد قسمتها إىل ثالثة أقسام
عىل الرغم من كوهنا متداخلة فيام بينها ،ألن اهلدف منها مجياع هو التنوير ،وذكر احلقائق كام
هي ،وهذه األقسام هي:
القسم األول ـ ما الذي حيدث يف سورية :وقد حاولت أن أوضح فيه حقيقة ما جيري فيه
سورية ،وكونه مؤامرة خارجية هتدف إىل متزيق سورية وتقزيمها وإخراجها من حمورها املقاوم،
حتى يتاح املجال ألعدائها للتحكم يف قضايا األمة املصريية.
القسم الثاين ـ سورية واحلرب الدينية :وقد رددت فيه عىل تلك الطروحات التي لبست
لباس الدين املزيف ،لتوفر القابلية للشعوب اإلسالمية للحرب الناعمة ،وما يعقبها من احلرب
الصلبة والقذرة والكونية.
القسم الثالث ـ سورية واملواجهة الرشيفة :وقد ذكرت فيه بعض النامذج عن الرشفاء
الذين كان هلم الدور الكبري يف محاية سورية ،ومواجهة املشاريع الظالمية التي استهدفتها.
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القسم األول
ما الذي يحدث في
سورية؟
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ارمحوا الشعب السوري
أهيا املتاجرون بالدم السوري ،واملتالعبون به ..يا من تعيشون يف بالدكم ساملني،
تطبقون كل القوانني ،وتنحنون أمام كل رجل أمن ،وترتعد فرائصكم عند كل دعوة تأتيكم
من مركز رشطة ،وال تستطيعون أن تنبزوا ببنت شفة أمام أحقر مسؤول.

لكنكم ،ومع كل ذلك اجلبن الذي تبدون عليه ،تتحولون أسودا وصقورا متدون
الشعب السوري املسكني باملواعظ والنصائح ،وتطالبوه وحده يف العامل أمجع بأن يتمرد عىل
حكامه ونظامه ومسؤوليه ،وإال فهو شبيحة ورافيض وجمويس وكافر.
وأنتم تعلمون جيدا أن الشعب السوري قبل أن تزجوا به يف تلك املتاهة كانت له بيوت
يأوي إليها ،وال أحد يطالبه باخلروج منها ..وكانت له مدارس جمانية يدرس فيها أوالده ،بل
يدرس فيها مجيع الشعب السوري فقريهم وغنيهم ..وكانت له مؤسسات جامعية ال تفرق بني
الطوائف ،وال بني األعراق ،بل يدرس فيها كل من حيمل عرقا سوريا ،وهوية سورية.
وكان يف سورية مساجد ال تقل عن املساجد التي تصلون فيها ..وكان فيها أئمة فحول،
وخطباء فصحاء ،وكانت هي األخرى تقوم بدورها التنويري والرتبوي ،تعلم القرآن ال التوراة
وال اإلنجيل ..وتدرس فيها املذاهب الفقهية التي تؤمنون هبا وتقلدوهنا ،وال تدرس شيئا
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آخر..
ومل يكن أحد يمنعها من ذلك ..بل كان املشايخ والعلامء يتجولون فيها لينرشوا اهلداية
اإلهلية ،ويربوا الناس عليها ،وكان الناس جيلسون إليها ،وال أحد يمنعهم من الصالة أو
االستامع أو ممارسة أي شعرية من شعائر الدين.
وكان يف سورية مصانع يعمل فيها مئات آالف السوريني ،وكانت فيها حقول برتول ال
يملكها ال الرئيس وال وزراؤه ،بل كانت ملكا للدولة أمجع..
وكانت البالد ـ بحجم اإلمكانيات املتاحة هلا ـ تتطور كل حني ،فهناك جسور متد،
وطرق تعبد ،ومدن تؤسس ،وكان اجلميع يتحرك بكل حرية خلدمة بلده.
كان كل هذا يف سورية ،وكان يمكن للجميع أن يشاهده ،فقد كانت مفتوحة لكل العامل،
وخاصة العريب منه ،وقد ذهب الكثري منكم إليها ،وتعلم من علامئها ،ونال من شهاداهتا.
لكنكم بعد ذلك كله رحتم تزعمون أن الرئيس السوري هو ذلك الدكتاتور الوحيد يف
العامل الذي ينبغي عىل رعيته أن تتمرد عليه حتى لو اقتىض األمر أن يباد أكثرها..
ثم رحتم ترفعون شعارات سقوط النظام السوري ،ال إصالحه ..ويف سبيل هذا الشعار
رحتم إىل املؤسسات حترضون عىل احتالهلا ،وإىل املزراع حترضون عىل ختريبها ،وإىل املصانع
تسلموهنا جمانا إىل تركيا ،وإىل البرتول تسلمونه جمانا ألمريكا.
بأي منطق تفكرون ..أنتم تطالبون برحيل الرئيس السوري ..ال بأس ..لقد رحل
الرئيس الليبي ،بل قتلتموه بعد أن شحنتم قلوب الليبيني حقدا عليه ..فهل نجحتم يف ليبيا بعد
أن قتلتم رئيسها ،أم أن ليبيا اآلن دولة فاشلة بكل املقاييس ،وهي عرضة لكل أنواع التقسيم،
وأمواهلا هنبة لكل قطاع الطرق؟
وهل نجحتم يف أي أرض دعوتم إىل التمرد فيها؟ ..ها قد استلمتم تونس أشهرا
معدودات ،أرسلتم فيها خرية شبابكم ليقاتل يف سورية ..فامذا فعلتم؟ ..لقد حطردتم من احلكم
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رش طردة ،وستلقون يف مستقبل أيامكم ما هو أبشع مما حصل لكم.
وهل نجحتم يف مرص التي انتفضت عليكم قبل أن يمر عام واحد عىل حكمكم هلا ،ألن
التهور والطيش والغرور كان مسيطرا عليكم ..وبدل أن تستغلوا تلك الفرتة التي أتيحث لكم
يف خدمة إخوانكم يف سورية ،وإعادهتا إىل حضن وطنها العريب ،رحتم تدعون إىل املزيد من
التمرد فيها ،بل رحتم تعلنون النفري العام ،وتطالبون اجليوش بأن تتحرك إلبادة ما بقي من
الشعب السوري.
أنتم جمرمون بكل املقاييس ..وكل طفل قتل ..وكل بيت هدم ..وكل مصنع رسق..
وكل قطرة برتول أخذهتا أمريكا أو تركيا أنتم مسؤولون عنها يوم القيامة ..وسيسجلكم
التاريخ مع كل الظاملني الذين مل يقدموا يف دنياهم سوى اخلراب والظلم والدمار.
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سورية ..ورفع األقنعة
لقد شاء اهلل تعاىل أن جيعل سورية واألحداث الكثرية املرتبطة هبا مدرسة لتمييز اخلبيث
من الطبيب ،ورفع كل أقنعة الدجل والنفاق التي لبسها القوميون واإلسالميون والتقدميون
والرجعيون واملتنورون والظالميون ..كلهم ظهر بصورته احلقيقية التي كان يستعمل كل
الوسائل إلخفائها.

أما القوميون الذين كانوا يصيحون كل حني بأهنم عرب ،وأصحاب شهامة ونخوة،
وأن هلم بحكم عربيتهم السلطة والسطوة ،فقد فضحتهم سورية العروبة ،حني تركوها
ألعدائها ،بل طعنوها يف ظهرها ،بل راحوا جيلبون هلا كل مرتزقة األرض ليدمروها ،يف نفس
الوقت الذي باعوا فيه فلسطني بأثامن بخسة ،وتركوها للحصار واجلوع ،بل رموا مقاومتها
باإلرهاب والعنف لسبب بسيط ،وهو كوهنا مل تصافح أمريكا وال إرسائيل.
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أما اإلسالميون ،فقد راحوا يتخلون عن كل مشاريعهم التي كانوا يكذبون هبا عىل
أنفسهم وعىل الناس ،ليضعوا هلم مرشوعا واحدا هو إسقاط الرئيس السوري البطل [بشار
األسد] ،باعتباره الدكتاتور الوحيد يف العامل ،أما أولئك امللوك الذين يعبثون برتيلونات
الدوالرات ،ويرموهنم باإلرهاب؛ فقد غضوا الطرف عنهم ،وكأهنم أنبياء معصومون ،أو
أولياء حمفوظون.
ومل تكتف سورية بفضحهم يف هذا اجلانب فقط ،بل فضحتهم يف مواقفهم من أمريكا
وإرسائيل ،وقد سمع الناس مجيعا شيخهم الكبري كيف يتسول ألمريكا بأن ترضب سورية،
وخيربها بأهنم لن يفعلوا شيئا إلرسائيل ..وملن شك يف ذلك ،فليذهب إىل قنوات الفتنة التي
يديرها هؤالء املرتزقة باسم اإلسالم لريوا مقدار فرحتهم عند كل رضبة توجهها أمريكا أو
إرسائيل لسورية ،وكأهنا ليست بالدا لإلسالم ،أو حارضة كربى من حوارضه.
أما الغرب الكاذب املخادع الذي صدع التنويريون رؤوسنا بعدله ونظامه ،فقد فضحته
سورية وأزالت عنه كل أقنعة الدجل ..فهو يغض طرفه عن اليمن واجلرائم التي حتدث فيها
كل يوم ،ثم يويل طرفه لسورية وللمرسحيات التي تعقد فيها كل حني ،ثم يسارع إىل استعامل
قوته من غري حتقيق وال دراسة وال رجوع للهيئات العاملية التي يكذب علينا كل حني باعتبارها
رشعية دولية.
وحتى عوام الناس البسطاء البلهاء ،فضحتهم سورية ،فهم يتباكون عىل أي مكروه
حيصل ألي فرد من جيشهم ،ويقيمون احلداد عليه إذا أصابه أي مكروه ،لكنهم يف نفس
الوقت ،ونتيجة امتالئهم بام متليه قنوات الفتنة ومشايخ الدجل ،يفرحون لكل جندي سوري
يقتل ،متناسني أن ذلك البطل مل يفعل إال ما يفعله كل جندي يف األرض من الدفاع عن وطنه،
ومواجهة املشاريع التي تريد استعامره.
وهلذا كام نتأمل لكل ما حيصل يف سورية من مآس وآالم ،نشكرها عىل أهنا ميزت العقالء
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من املغفلني ،واملخادعني من الصادقني ،والطيبني من اخلبثاء ،والرجال من أشباه الرجال.
فال يقف مع سورية وجيشها البطل إال الرجال ،وال يقف مع أعدائها إال أشباه الرجال،
أولئك الذين باعوا أنفسهم للشيطان األكرب والصهيونية العاملية والرجعية العربية ،وجعلوا من
عقوهلم مزابل لكل ما متليه قنوات الفتنة والتحريض والتضليل.
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سببان فقط ملا حيصل يف سورية
يتصور الكثري أن ما حصل يف سورية ربيع عريب ،وثورة تطالب باحلرية والديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،وغري تلك األلفاظ واملصطلحات التي ضحك هبا اإلعالم املغرض عىل
الذقون.

واحلقيقة غري ذلك متاما ،بل يستحيل أن تكون كذلك ،فسورية كانت متطورة جدا يف
هذه املجاالت ،وال يمكن مقارنتها بأكثر الدول العربية ،وخصوصا تلك املاملك البرتولية التي
ال تعرف أبسط املبادئ اإلنسانية ،بل ال يزال يعيش ملوكها بمنطق شيخ القبيلة ،أما شعوهبا
املسكينة فهي مطحونة ،ومغيبة عن كل ما جيري عىل أرضها ،ال تفعل سواء البكاء عىل ثرواهتا
التي هتدر ،وأرزاقها التي حيتالعب هبا.
ولذلك فإن الذي يريد أن يعرف حقيقة املؤامرة التي ركبت لسورية ،فعليه أن يراجع
الواقع والتاريخ ليكتشف أن هناك سببني فقط لكل ما حصل:
أوهلام وقوف سورية الواضح والرصيح مع املقاومة بكل أنواعها ،ومقاومتها للتطبيبع
بكل أشكاله ،وفوق ذلك احتضاهنا للمقاومة الفلسطينية ،وخصوصا محاس واجلهاد
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اإلسالمي ،واللذين يعتربان إرهابيني عند أولئك الذين أعلنوا احلرب عىل سورية ..فلوال
سورية ودعمها لتلك الفصائل الفلسطينية مل تكن هناك مقاومة فلسطنية ،ومل تكن هناك محاس
وال غريها ،وهذا ما أثار غيظهم ،يف مقابل رضاهم املطلق عىل األردن بحكم تطبيعها مع
إرسائيل ،وعدم مساندهتا للمقاومة.
والثاين عدم مساندهتا للمؤامرات املحاكة ضد إيران ابتداء من احلرب العراقية اإليرانية،
والتي خطط هلا العرب بغية القضاء عىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف مهدها ..لكن سورية
وقفت ضدهم يف ذلك؛ فآملهم ذلك ..وصاروا يستهدفوهنا كل حني إىل أن جاء الوقت الذي
صبوا فيه جام غضبهم عليها.
ومنطق سورية الذي جعلها ال تعلن احلرب معهم عىل إيران منطقي وأخالقي
ورشعي ..فهو ينطلق من كون إيران اجلديدة ذات التوجه اإلسالمي تقف مع القضية
الفلسطينية ،وسورية مع كل من يقف مع هذه القضية..
هذان السببان ليسا من اخرتاعي؛ فقد رصح كبار ملوك وأمراء السعودية واخلليج
بذلك ،وترصحياهتم موجودة عىل النت ..فقد أعلنوا مجيعا أن سورية لو تركت إيران؛
فستتوقف احلرب ،وتعود األوضاع إىل ما كانت عليه ..ولذلك هم ال يريدون من سورية إال
أن تكون فنادق ألهوائهم ،وأهواء أعداء األمة ،أما حتوهلا إىل دولة ذات سيادة فهو ما يزعجهم،
ألنه قد يصبح يف يوم من األيام أداة لقلع عروشهم.
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سورية  ..والبوصلة األمريكية
كام نعرف مجيعا ،فإن البوصلة التي ال يمكن االستغناء عنها أبدا يف معرفة االجتاهات،
ليست قادرة يف ذاهتا عىل حتديد كل االجتاهات ،بل هلا القدرة فقط عىل اإلشارة إىل االجتاه
الشاميل لألرض ..ومن خالل ذلك االجتاه يستطيع املالحون وغريهم التعرف عىل سائر
االجتاهات ،وبدقة عالية جدا.

وهكذا األمر بالنسبة ألمريكا التي يمكن اعتبارها بوصلة للرش ،فحيث حلت أو
رحلت كان الرش معها مصاحبا ومالزما ورفيقا.
ولذلك كان عىل الذي أعجزه عقله عن حتديد املوقف املناسب يف أي قضية وقع فيها
اخلالف أن يرجع للموقف األمريكي ،ومن خالله يبني موقفه ..وليس عليه أن يستثني ،فقد
يكون ذلك االستثناء مصيدة للوقوع يف حبال رشها ..والذي يستثني يف مثل هذا يكون كالذي
يتصور أن الشيطان يمكن أن يأمره باخلري ،وألجل اخلري ..وليست أمريكا سوى شيطان من
الشياطني ..بل شيطان األكرب.
لكن اإلسالميني الذين يف ّعلون عقوهلم متى شاءوا ويع ّطلوهنا متى شاءوا راحوا يقعون
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يف فخاخ كيدها؛ فبعد أن كانوا ينادون كل حني بمقاطعة البضائع األمريكية نتيجة موقفها
الداعم واملؤيد للكيان الصهيوين ،باإلضافة إىل جرائمها الكثرية يف أفغانستان والصومال
والعراق وغريها من بالد العامل اإلسالمي ،تومهوا فجأة ،ومن غري مقدمات أن البوصلة
األمريكية مل تعد بوصلة رشيرة عندما تعاملت مع سورية بمنطق العدوانية واحلرب والكراهية،
واستعملت كل الوسائل لرتكيعها؛ وعندما وجدت نفسها عاجزة ،راحت آلبار برتوهلا تستويل
عليها لتذيق الشعب السوري اجلوع بعد أن مل تستطع أن تتحكم فيه كام حتكمت يف سائر
الشعوب.
ومل يكتف اإلسالميون بذلك التوهم ،بل راحوا يؤيدون أمريكا يف رضباهتا املختلفة عىل
املراكز السورية احلساسة ،بل كانوا يطلبون منها أن متارس قتال أكثر ،ودمارا أكثر..
ومل يكتفوا بذلك أيضا ،بل راحوا يمدون أيدهيم إليها لتعطيهم أصناف األسلحة
ليجهزوا هبا عىل دولتهم وإخواهنم ومؤسساهتم.
ولن ننسى أبدا تلك اخلطبة التي مل يقع مثلها يف التاريخ اإلسالمي مجيعا عندما راح
القرضاوي شيخ الفتنة ودجاهلا يرفع أيادي الشكر واالمتنان ألمريكا ألهنا أمدت زعامء
العصابات السورية باملال والسالح ،ويطلب منها أن تقف وقفة هلل ،وتزيد يف الدعم واملساندة،
ليدعو اهلل هلا أكثر.
ولن ننسى أيضا تلك املواقف املخزية التي جلسها اإلخوان املسلمون يف مرص ،أو
االجتاه اإلسالمي يف تونس مع الشخصيات األمريكية الكربى ،حماولني التقرب منها ،لتحسني
صورهتم وتلميعها ،متصورين أن أمريكا هي التي تعز من تشاء وتذل من تشاء ،وهتب امللك
ملن تشاء ،وتنزعه ممن تشاء.
ولن ننسى أيضا مواقف السلفية من أمريكا ومساندهتم هلا ظاهرا وباطنا ،حتى أن
الشيخ عبدالرمحن السديس إمام احلرم املكّي وصف الرئيس األمريكي املجرم [دونالد ترامب]
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بأنه يقود العامل واإلنسانية إىل مرافئ األمن والسالم واالستقرار والرخاء ،ودعا له بأن يسدّ د
اهلل خطاه ويبارك جهوده(.)1
متناسيا أن ترامب هو الذي قال ـ ويف مناسبات خمتلفة ـ عن السعودية( :علينا حلب
اململكة السعودية السمينة قدر اإلمكان ،وحني يصبح املشايخ األثرياء عديمي الفائدة ،يتوجب
علينا مغادرة الرشق األوسط) ،وقوله( :السعودية ستكون يف ورطة كبرية ،وستحتاج
ملساعدتنا ..ولوالنا ملا وجدت ،وما كان هلا أن تبقى)
ومل تكن تلك جمرد كلامت؛ فاخلزائن األمريكية تستحوذ عىل ترليونات الدوالرات
السعودية ،والتي كان يف إمكاهنا ـ لو استثمرت يف البالد العربية ـ أن جتعل منها مراكز اقتصادية
كربى ،وجتعل من السعودية رأس تلك املراكز وقطب رحاها ..وملا استطاع األمريكي
وبالقوانني املختلفة أن هيدد بأخذها مجيعا.
لكن السديس وغريه من السلفيني واإلسالميني ال ينظرون هلذا ،وال ينظرون لتلك
املئات من املليارات من الدوالت التي توضع كل حني يف اخلزائن األمريكية ،ومع ذلك يظل
اللص األمريكي جائعا ومطالبا باملزيد.
ومثل ذلك ينسى اإلخوان املسلمون املسبحون بحمد قطر أن أكرب قاعدة أمريكية
موجودة بالعامل هي قاعدة العديد اجلوية ،والتي انطلق منها العدوان األمريكي عىل العراق
وأفغانستان وسورية ،وكل بلد يريد أن خيرج عن العباءة األمريكية.
ومثل ذلك يتناسون أن األسطول األمريكي اخلامس املوجود عىل سواحل البحرين هو
الذي يستحوذ عليها وعىل قراراهتا ،ويتصورون أن التهديد املوجه للبحرين هتديد إيراين ال
أمريكي ،وأن دور األسطول األمريكي هو محاية البحرين ،وقمع شعبها املظلوم.
ومثل ذلك يتناسون أن الشعب اليمني املظلوم الذي دمرت مؤسساته ،وهدمت بيوته،
حممد بن سلامن مشاركان مع ترامب يف خدمة اإلنسانية.
( )1وذكر أن السعودية وامللك سلامن وو ّيل العهد ّ
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وفتكت به األمراض ،ال يرضب إال بتلك األسلحة األمريكية التي زود هبا ذلك التحالف
العريب املشؤوم بقيادة السعودية.
ومع كل هذا نسمع أولئك املغفلني الذين يتصورون أنفسهم حمللني اسرتاتيجيني فوق
العادة ،يذكرون عكس ذلك متاما ،فليست أمريكا عندهم صديقة للسعودية ،وال للقطر ،وال
للبحرين ..وإنام هي صديقة إليران ..ويذكرون أن إيران املجوسية الصفوية هي التي تتفق مع
أمريكا ـ حتت الطاولة ومن وراء الكواليس ـ لرضب أهل السنة وحتويلهم إىل بقرة حلوب
يرشبون حلبيها ،فإذا جف ذبحوه.
ولست أدري من أين هلم كل هذه العقول اجلبارة التي تقرأ األحداث عىل عكس
مساراهتا ،وعىل عكس ما يظهر منها ..فهل إيران تلك املسكينة املظلومة تلك التي حوربت
ثامن سنوات كاملة من أمريكا وداعميها العرب حليفة ألمريكا؟ ..وهل كل تلك املقاطعات
االقتصادية واحلصار الدائم هلا جمرد لعب وضحك وسخرية؟ ..وهل كل تلك التهديدات جمرد
مدح وثناء مغلف يف قوالب هتديد وسباب؟ ..وهل صياح اإليرانيني كل حني باملوت ألمريكا،
واعتبارها شيطانا أكرب جمرد مزاح ونكتة؟
ال أدري كيف يفكر هؤالء ،وال كيف يضعون املقدمات ،أو يستنتجون النتائج ..فهم
يصورون سيناريوهات ممتلئة بالغرابة والعجب ،فيذكرون أن الغرب ومن ورائه أمريكا قدم
باإلمام اخلميني ليستعمله إلبادة السنة ..والدليل الوحيد الذي يملكونه لذلك كله هو أن
اخلميني قدم إىل طهران يف طائرة فرنسية ،ولست أدري ما الرضر يف ذلك ،وهل كان عليه أن
يأيت عىل ظهر بعري عريب ،أو محار خليجي؟
وهم يقولون ذلك متناسني أنه ال توجد عالقات بني أمريكا وإيران ،وال توجد سفارة،
وأن أول ما فعله اخلميني بعد أن مكن اهلل له يف األرض أن عوض السفارة اإلرسائيلية بالسفارة
الفلسطينية ،ووقف موقف مرشفا جدا مع حمتجزي األمريكيني عىل الرغم من خطورة ذلك..
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وبقي األمر مدة طويلة ،وبقيت إيران اجلديدة هتدد كل حني بسبب ذلك ..ومع ذلك يتصور
أولئك املغفلون من اإلسالميني أن كل ذلك جمرد متثيلية.
وكل هذا كان سبب كل فشل يقعون فيه ..فاإلسالميون ال خيطئون فقط يف ممارساهتم
الد عوية ،وال سلوكاهتم السياسية ،بل خيطئون أيضا يف أبسط حتليالهتم ..ألهنم ينطلقون من
األهواء ،والتفكري الرغبوي الذي ال حظ له من عقل أو دين.
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أرسار قوة النظام السوري
إن أي عاقل ينظر إىل النظام السوري ،وكيف أدار املحنة التي أملت به منذ سنوات
طويلة ،يمتلئ بالعجب ،خاصة إذا قارناه بتلك األنظمة اهلشة التي تسقط سقوطا حرا بمجرد
حوادث بسيطة ،أو تنقلب رأسا عىل عقب عن كل ما كانت تؤمن به أو متارسه.

عىل عكس النظام السوري ،الذي مهام اختلفنا معه ،فلن نختلف أبدا يف كونه نظاما
متامسكا حمكام قويا ،لدرجة أن كل قوى الرش اجتمعت عليه ،ومل يتأثر ،ومل يتزحزح عن مبادئه
قيد أنملة ،بخالف خصومه من املعارضة أو من الدول التي متوهنا ،والذين يغريون آراءهم كل
حني.
وهذا ما يدعونا إىل التساؤل عن رس قوة هذا النظام ،للتعرف عىل احلقيقة ـ أوال ـ بكل
موضوعية ومصداقية ،ولنسمي األشياء ـ ثانيا ـ بأسامئها احلقيقية ،ال بأسامئها املزورة ،ولنعترب ـ
ثالثا ـ من كل ذلك حتى نؤسس يف بالدنا ألنظمة قوية ،ليست هلا القابلية لالستعامر بكل
أنواعه.
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ومن خالل استقراء الواقع السوري يف هذه الفرتة ،نجد أربع نواح كان هلا دورها الكبري
يف متاسك النظام وقوته:
أوال ـ مصداقية النظام يف طروحاته :فالنظام السوري قبل املحنة وبعدها كان صادقا مع
شعبه ،وقد وفر له كل ما يمكنه من خدمات بحدود اإلمكانيات املتاحة له ..وكان قبل ذلك
قد وفر لطبقة كبرية من شعبه ـ إال من شذ منهم ـ من الوعي الصحيح ما جعلهم يفطنون
للحرب الناعمة التي دبرت هلم.
وهلذا مل تبدأ املظاهرات إال يف تلك املناطق التي كان هلا بعض الوالء لدول اخلليج أو
كان هلا عالقة باحلركات اإلسالمية ..أما املناطق الكربى كدمشق وحلب وغريمها ،فقد كانت
حاضنة قوية للنظام ..ولذلك سامهت مسامهة كبرية يف احلفاظ عليه ،واستمراريته.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن النظام السوري ،ومع أول بوادر املحنة كان قد دعا إىل اجللوس
إىل طاولة احلوار ،بل فعل ذلك ،وغري بعض املواد الدستورية التي كانت تشكل عقبة عند دعاة
الفتنة ،وأصبح الدستور بعدها دستورا حيمل كل مضامني العدالة التي لن جتد املعارضة أفضل
منها.
لكنها مل تقبل به ،ال لكونه ال خيدم مصاحلها ،وإنام ألن اجلهات التي متوهنا ،والتي مل تكن
متلك دساتري أصال كانت هي املحرك هلا ،والذي يدعوها إىل عدم قبول أي حوار مع النظام.
وهذا ما أعطى قوة أخرى للنظام السوري ،فالقوي هو الذي يدعو إىل احلوار ،ويتحدث
بلغة املنطق والعلم والعقالنية ،بينام العاجز هو الذي ال يعرف إال لغة اهلجر والسب والشتم
والقطيعة.
وهلذا متكن النظام السوري من رمي الكرة يف ملعب خصومه كام يقال ،بتلك اخلطابات
اهلادئة العقالنية التي يدعوهم فيها كل حني إىل خلع عباءة الغرب والتدخل اخلارجي،
والتحول إىل معارضة وطنية داخلية ،ال تستمد رشعيتها إال من شعبها.
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بل إنه فوق ذلك ،ويف ظل املحن الكثرية التي مر هبا ،أجرى جمموعة انتخابات برملانية
ورئاسية ،وطالب اهليئات الدولية باحلضور واملراقبة ،وطالب املعارضة باملشاركة مع أن أي
دولة يف ظل هذه الظروف حتكّم قوانني الطوارئ املشددة ،وال تدع شعبها يقوم بأي حركة،
ألن األمن القومي أهم من احلرية ،ومن كل يشء.
وفوق ذلك كان يدعو املتظاهرين إىل إجراء انتخابات حرة ونزهية ،وحتت إرشاف دويل،
يضعون فيها أسامءهم ،ويضع فيها الرئيس السوري اسمه ،و حيرتك اخليار بعدها للشعب ،لكن
املعارضة كانت ترفض ذلك ،بل كان رؤساء فرنسا وأمريكا وإرسائيل وأذناهبم من ملوك
العرب ،يرفضون ذلك ،ويطلبون من الرئيس التنحي ،وأن خيرج من اللعبة ،وكأهنم يصادرون
بذلك حرية الشعب السوري يف اختيار من يشاء.
وفوق ذلك كله ،فإن النظام السوري كان يدعو املغرر هبم من الذين محلوا السالح ،بأن
يضعوا أسلحتهم ،ويلتحقوا بشعبهم ،وحياهتم العادية ،من غري أن حيصل هلم يشء ،أو يعاقبوا
بأي عقوبة.
وهذا كله أعطى مصداقية هلذا النظام ،ألن احلق أكرب من أن يقهره الباطل ،واحلجة أكرب
من أن تردها األوهام.
ثانيا ـ قوة الرجال الذين بني عليهم :فقوة الدولة بقوة رجاهلا ومؤسساهتا ،وقد عرف
النظام السوري ،ومنذ فرتة طويلة كيف خيتار رجاله األكفاء يف كل مؤسسة من املؤسسات،
وهلذا مل نر انشقاقات مثل التي حصلت يف لبيبا ،فكل السفارات بقيت سورية الوالء ،ومندوب
األمم املتحدة ،كان هو البطل الذي استطع أن يقهر كل قوى العدوان عىل بالده ..ووزير
اخلارجية كان أسدا يف كل املحافل الدولية.
وهكذا استمرت الدولة عىل الرغم من احلصار الشديد ،واحلرب القاسية ،والتشويه
اإلعالمي ،والتحريض الدويل ..بل إن املحنة أخرجت لنا نامذج برشية عالية اجلودة ،حتتاج إىل
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دراسة علمية متينة.
وأوهلم الرئيس السوري نفسه ،والذي ادعت املعارضة أنه هدفها الوحيد ،مع أن اهلدف
احلقيقي هو أمن سورية ووحدهتا وسيادهتا ،وجعلها ذيال من ذيول الغرب ،وحديقة خلفية
لنزوات أمراء العرب الشاذة.
وقد كان الرئيس السوري يف مقدمة األبطال الذين ثبتوا عىل الرغم من كل التهديدات
التي تعرض هلا طيلة هذه الفرتة ،لكنه مل يرضخ للتهديدات وبقي مواطنا سوريا صلبا يدافع
عن بالده ،ويتحاور مع اجلهات املختلفة ،بل خيرج إىل الثكنات واجلبهات ليعطي املزيد من
املعنويات جليش بالده.
وقد كان يف إمكانه أن حيمل ما شاء من األموال ،وهيرب ألي بلد من بالد العامل ،ليعيش
حياته الطبيعية ،مثلام فعل الكثري من رؤساء العامل الذين حصل هلم بعض ما حصل له.
لكنه كان أسدا هصورا ،ال يتزحزح ،ألنه يعلم أنه إن فعل ذلك ،فستنقسم بالده،
وسيهدد أمنها ،وسيطمع فيها أعداؤها..
ثالثا ـ قوة التحالفات ومصداقيتها :فالنظام السوري منذ فرتة طويلة كان يعي جيدا أن
أمريكا شيطان أكرب ،وأهنا جمرد مقامر وتاجر ،وال تريد مصلحة الشعوب ،لذلك نفر منها ،ومل
يقم أي حتالفات معها ،عىل عكس ما فعلت دول اخلليج التي حتولت إىل أبقار حلوبة ،ال تسقي
بحليبها شعبها ،وإنام تسقي هبا أفواه األمريكيني والربيطانيني والفرنسيني ،والتي ال تشبع أبدا.
وبدل تلك الوجهة حتالف مع جهات حترتم املستضعفني ،ويف نفس الوقت هلا عداء
شديد مع أمريكا ،ولذلك كان التحالف معها ال خيدمه فقط ،وإنام خيدمها أيضا..
وقد كان عىل رأس تلك التحالفات روسيا وإيران ..فكالهم مهددان من أمريكا،
وكالمها تعلن احلرب عليهام من طرفها ،وهلذا كان استناده إليهام استنادا إىل ركن متني يؤ ّمن له
املزيد من القوة ،ويدعّمه بدعم سيايس حيميه يف املحافل الدولية.
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وفوق ذلك أقام حتالفات قوية مع جبهات املقاومة اللبنانية والفلسطينية ،وكل قوى
التحرر ،وهلذا كانت سنده املعنوي بل املادي عندما احتاج إىل ذلك ..بخالف خصومه الذين
كانت حتالفاهتم مع القاعدة والنرصة وداعش ،والتي زادهتم تشوهيا عىل التشويه الذي كانوا
عليه.
رابعا ـ ضعف خصومه ووالءاهتم املتعددة :وهذا من أكرب ما أعطى للنظام قوى
مضاعفة ،فخصومه مل يتفقوا يف يوم من األيام يف أي مسألة من املسائل ،ففيهم الليرباليون
املتحررون ،وفيهم املتدينون املتشددون ،وفيهم من يريد أن يقيم عالقات مع إرسائيل ،وفيهم
من يريد أن تتحول بالده إىل حمافظة خليجية ..وهكذا كانوا خمتلفني اختالفا شديدا.
وقد حاولت كل دولة أن تلم شتاهتم ،فلم تستطع ..وهلذا مل يستطيعوا أن يسموا رئيسا
و احدا يمثلهم ،أو ينوب عن الرئيس السوري يف حال اعتزاله ..ومل يستطيعوا أن يتفقوا عىل
الدستور الذي حيكم البلد ..بل كانت احلرب بينهم شديدة جدا ،حتى مع الفصائل املتقاربة
نفسها.
ونحن نشاهد عىل القنوات الفضائية تلك احلروب الشديدة بني داعش والنرصة ،أو بني
جيش اإلسالم وفيلق الرمحن ،أو بني غريها من الفصائل ..مع كوهنا مجيعا ذات توجه إسالمي.
وهكذا كان اخلالف بني القوى السياسية التي يتهم بعضها بعضا بالعاملة ..مع أهنم مجيعا
عمالء ،فكلهم يقبضون مرتباهتم من الدول التي حتركهم ،والتي حتولوا بسببها إىل جمرد
عرائيس قراقوز ال إنسانية هلم ،وال قيم حتكمهم.
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البرتول السوري ..واألربعون لصا
من احلكايات التي سيسجلها التاريخ بأقالم من دماء وأمل حكاية البرتول السوري ،ذلك
البرتول الذي مل يكن يملكه األمراء ،وال السالطني ،ومل يكن ريعه خيزن يف بنوك أمريكا وال
سويرسا ،وإنام كان خمصصا ألطفال سورية وشباهبا وشعبها ..وكان وسيلة لسد سغب
املحتاجني الذين يضعون كل قطرة منها يف حملها املناسب.

وبعد أن رأى األربعون لصا ذلك الشعب اهلادئ اهلانئ القانع بام آتاه اهلل من رزق،
راحوا يتآمرون عليه ،حتى ال يدعوا له شيئا مما أفاضه اهلل عليه من فضله.
ومل يكن دافع أولئك اللصوص األربعون فقرا وال حاجة حتى يدافع عنهم املحامون،
أو يربر هلم من تعودوا أن يربروا اجلرائم ،وجيدوا املسالك ألصحاهبا ،فقد كان الكل غنيا ،بل
كان الكل يملك من آبار البرتول ومناجم الذهب وخزائن األموال ما تتضاءل أمامه كنوز
قارون وأمواله.
وكان عىل رأس أولئك املتآمرين اللص املسمى [الشيطان األكرب] الذي مل يكن يرتاح
ألي شعب أو سلطة ال ختضع لسيادته ،أو ترسل له عرابني الوالء ،ومعها اإلتاوات وأنواع
اجلزية املشفوعة بالتقديس والتعظيم.
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ولذلك أمر كل زبانيته من اللصوص بأن يستعملوا كل احليل لرسقة مجيع آبار البرتول
السورية ،وبشكل هادئ ال يثري غضب أي جهة من اجلهات.
وقد كان من أولئك الزبانية بنو عمومة للشعب السوري ،مل يراعوا حق قرابته وال
الرحم التي تصل بينه وبينهم،ألهنم سلموا أنفسهم للشيطان األكرب ،وراحوا يتآمرون معه عىل
إخواهنم وبني عمومتهم.
ولذلك رسعان ما أذعنوا ملا طلبه الشيطان األكرب ..وما أرسع ما وجدوا األدوات التي
تنفذ هلم ما يريدون من لصوصية هادئة نظيفة ال ترتك خلفها أي أثر.
وقد متثلت تلك األدوات يف أولئك الرجال الذين يرتقون املنابر ،ويصلون بالناس يف
املحاريب ،لكن قلوهبم قلوب ذئاب ،وعقوهلم عقول عصافري ..وال دين هلم إال دين ملوكهم
وسالطينهم.
وقد راح هؤالء الدجالون الذين يلبسون جلود الضأن وقلوهبم قلوب ذئاب،
يستعملون كل ألوان اخلدع واملكر لتوفري أكرب عدد من اللصوص وإرساهلم إىل أرض سورية،
بحجة تطهريها من الكفرة والزنادقة..
وكانت اهلجمة ثقيلة عىل سورية وعىل آبار برتوهلا ..حيث استطاع اللصوص بعد جهد
جهيد أن يصلوا إليها ،ويمتلكوها ..وحينها راحوا يبحثون عمن يبيعون له ذلك البرتول،
ورسعان ما وجدوه يف ذلك السلطان الذي يريد أن حييي السلطنة باستبدادها وجربوهتا
وظلمها ..وهي حتتاج أمواال كثرية ..ولذلك راح يشرتي منهم ذلك البرتول بأبخس األثامن
ليطعم شعبه املال احلرام ،ويكتسب بسبب ذلك مدحهم وثناءهم ،ألنه استطاع أن خيلصهم من
أزمتهم االقتصادية بانضاممه للصوص األربعني.
وبعد أن اهنارت تلك الرايات السوداء املظلمة ،وبدأ الشعب السوري بجيشه الباسل
يستعيد أرضه وخرياته ..جاء الشيطان األكرب بمعونة الشياطني الصغرى ،ومعه كل أصناف
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األسلحة ليمنع السوريني من برتوهلم وخرياهتم عقوبة هلم عىل حتررهم وحبهم لوطنهم وعدم
خضوعهم له.
وبقي الشيطان األكرب يسيطر عىل تلك اآلبار ..وكان ال يأخذ ريعها فقط ،بل يأخذ من
بني عمومة الشعب السوري من اخلونة إتاوات ضخمة حتى جيوع الشعب السوري ،ويعيش
كل ألوان األمل عقوبة عىل عدم خضوعه.
هذه بداية القصة ..أما هنايتها ..فهي أن كل لص وطئت رجاله أرض سورية ،سيلعنه
التاريخ ،وتلعنه األيام ،ويموت رش موتة ،ويعود البرتول ألهله ،وتعود سورية ألهلها ،ولن
ينال الرشف إال من وقف معها بسيفه وقلمه ولسانه ،ولن ينال اخلزي إال من وقف ضدها،
ولو بقلبه ،فسورية ال ترحم أعداءها ،وال تتسامح معها ،ألهنا رمز للعدالة ،وأعداؤها رمز
ِ
ب ال هظاملِنيَ } [آل عمران]57 :
للظلم واجلورَ { ،واهللهح َال ححي ُّ
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من رسق مصانع حلب؟
من أراد أن يعرف بعض أسباب الرصاع الذي جرى يف سورية ،وحيقق فيه حتقيق
الصادق ،ال الكاذب أو املخادع ،فليبحث يف تاريخ حلب قبل الفتنة وبعدها ..لريى حقيقة ما
حصل يف سورية ،وهل كان ثورة وربيعا عربيا ،أم كان مؤامرة إجرامية خطرية ،أرشفت عليها
عصابات من الشياطني ،ثم راحوا يدفعون رشاوى لرجال الدين واإلعالم ليسرتوا عىل
جرائمهم ،وحيولوا الضحية جمرما ،واملجرم بطال.

كانت حلب الشهباء ـ كام يطلق عليها ـ قبل تلك املؤامرة اإلجرامية أكرب املحافظات
السورية من حيث تعداد السكان ،وكان فيها علامء وصوفية كثريون ،وهي مشهورة يف مجيع
البالد العربية بأناشيدها الصوفية املمتلئة بالرقة والعذوبة واجلامل.
وكان هلا مع ذلك العلم والروحانية نشاط جتاري واقتصادي كبري ،ومل تكن تستورد
الصناعة كام تفعل الكثري من البالد العربية ،بل كانت تنتجها ،وكان منتوجها يصل إىل مناطق
كثرية يف العامل ،بام فيها اجلزائر ،حيث كنا نتوافد عىل منتوجاهتا املتقنة واملصممة بتصاميم غاية
يف الروعة.
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وقد كانت كل تلك الصفات التي تتوفر عليها حمل إعجاب الكثري ،حتى قال نزار قباين
فيها:
كل الدروب لدى األوربيني توصل إىل روما
وكل الدروب لدى العرب توصل إىل الشام
وكل دروب احلب توصل إىل حلب
ومن مزايا أهل حلب أنه عند بدأ الفتنة ،كان هلم من الوعي ما أبعدهم عنها؛ فلم خيرجوا
يف مظاهرات ،ومل يرفعوا شعارات املطالبة بسقوط النظام ..حتى أن حممد حسنني هيكل قال
ملذيع اجلزيرة حينها :ما دامت دمشق وحلب مل تتظاهرا ،فلن نتجح الثورة التي حترضون
عليها ..وذكر له أن حلب هي مستودع سكاين ضخم ،وبالتايل هي األوىل بأن متثل سورية ال
غريها من املناطق حمدودة السكان ..واحلديث موجود عىل النت ملن يريد أن يشاهده ،ليتحقق
من حقيقة ما جرى..
لكن املجرمني واللصوص الذين اتفقوا عىل أن حيولوا من سورية كعكعة يتقاسموهنا،
راحوا يرسلون بأولئك احلمقى املغفلني ،وبأسلحة متطور جدا ،إىل حلب وغريها ،ورسعان
ما حتول جزء كبري من حلب إىل مقاطعة من مقاطعات القاعدة والنرصة وداعش وجيوش قطر
والسعودية وغريها ،لتقام فيها الدولة اإلسالمية الوهابية ،بدل دولة الصوفية التي كانت قائمة
هبا.
وعانى احللبيون األمرين ،خاصة وهم يرون مصانعهم تنهب ،وأرضحتهم تدمر،
وبرشهم يقتلون..
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وكان لرتكيا الطامعة يف سورية اليد الطوىل يف ذلك ،فقد ذكرت التحققات( )1التي
جرت قبل بضع سنوات ،أنه نقل نحو  1500مصنع من حلب إىل األرايض الرتكية تشمل
صناعات النسيج واألقمشة واملالبس اجلاهزة واألحذية واألدوية وغريها ،وكان ذلك سببا
لترشيد الكثري من العامل ،وخروجهم من سوريا ،ليصبحوا متسولني يف شوارع املدن العربية،
ولتستفيد الصناعة الرتكية من القدرات احللبية ،ويف نفس الوقت تتخلص من املنافس القوي
هلا.
وكان قد سبق ذلك تدمري الصناعة السورية يف حلب ،بافتعال احلرائق ليتم ترشيد آالف
العامل الذي كان معظمهم من أرياف إدلب لتقذف هبم إىل رصيف البطالة ،فتتل ّقفهم كتائب
يمول عرب خطف وهنب صناعيي وجتار حلب
املجموعات اإلرهابية مقابل راتب موعودّ ،
ومهنييها.
لتكر السبحة بعد
ثم توالت عمليات االستيالء عىل املعامل وهنبها وخطف الصناعيني ّ
ذلك بخطف املئات من أثرياء حلب وأطبائها وأبنائهم وبناهتم مقابل الفدية ،وقطع الطرقات،
وتعرض القوافل التجارية التي حتمل
وتو ّقف السكك احلديدية وأنابيب املشتقات النفطيةّ ،
املواد األولية والسلع املصنعة للنهب ،لتبدأ مرحلة دفع [اخلوات] ملتزعمي اإلرهابيني ،اتقا ًء
حلرقها ومقابل عدم التعرض هلا أو ألصحاهبا.
وقد حصل هذا كله بالتزامن مع فتح احلدود الرتكية عىل مرصاعيها لإلرهابيني
والسال ح ،ولتبدأ بالتصاعد اهلجامت عىل املعامل واملنشآت وفرض األتاوات عىل أصحاهبا،
والسطو عىل األمالك اخلاصة والعامة عىل حمور حلب ـ إعزاز.

( )1انظر :مقاال بعنوان :آالف املعامل يف حلب رسقها اإلرهابيون بتنسيق وإرشاف خمابرات السفاح أردوغان،
سائد الراشد ،جريدة الثورة ،بتاريخ .2016- 12-18 :
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هذا ما فعلته تركيا اجلارة الصديقة والشقيقة ،والتي يسبح اإلخوان املسلمون وغريهم
بحمدها صباح مساء ،ويذكرون أن أردوغان بكى عندما سمع القرآن ..وعندما مر بيتيم مسح
عىل رأسه ..وعندما رأى علم بلده يف الشارع مرميا مسح عليه ووضعه يف جيبه..
ويضحكون عىل الذقون بمثل هذه الكلامت ،وينسون كل تلك اجلرائم التي تسبب هبا
حللب املظلومة املسكينة..
ومل تنته املرسحية عند هذا احلد ..بل إنه عندما أراد النظام السوري أن يستعيد حلب،
وهو حق رشعي وطبيعي وأخالق ،واستعمل الوسائل املتاحة لذلك ،قامت قيامة العامل،
وذكروا أن بشارا يقتل شعبه ،من غري أن حيققوا ،وال أن يبحثوا يف األسباب ..متناسني أن
اجلميع ،وأوهلم تركيا كانت تطمح لضم حلب إليها ،أو إخراجها عن سورية ،ليبرت عضو مهم
من أعضاء سورية.
فتعسا للمجرمني الذين دمروا حلب ورسقوها ..وتعسا ألولئك الذين ال يزالون
يغلقون عيوهنم ،ويصمون آذاهنم عن احلقيقة ..وهنيئا لدماء شهداء اجليش السوري وحلفائه
األبطال الذين رووا بدمائهم أرض حلب حتى خلصوها من املجرمني.
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الالجئون السوريون ..مسؤولية من؟
من التهم الباطلة التي يوجهها اإلعالم املغرض للنظام السوري كونه سبب تلك
األمواج البرشية التي خترج من مدهنا وقراها السورية ،لتتوجه إىل مناطق كثرية من العامل ابتداء
من الدول العربية ،وانتهاء بالدول األوروبية وغريها من دول العامل.
وهو يتفنن يف تصوير مظلومية تلك األمواج ،موجها أصابع االهتام دائام إىل الدولة
السورية ومؤسساهتا ،وخصوصا جيشها ..وكأنه هو الذي قام بطرد أولئك املواطنني من غري
حماكمة ،وال أي إجراءات قانونية أو أخالقية.

وكل هذا كذب وزور ،ولعب بالعواطف ،وال يمكن للعقل الذي حيرتم نفسه أن
يصدقه ..ذلك أن كل أولئك الذين يفرون من طاحونة احلرب القاسية ،كانوا ـ وبإقرارهم
وشهادهتم ـ ينعمون قبلها بأمن واستقرار كبريين ،وكانت هلم وظائف وحياة عادية كسائر
الشعوب ..وما حصل هلم مل يكن سوى وليد تلك الفتنة التي دبرت بليل لسورية ،لتحوهلا من
دولة ذات سيادة إىل دويالت تابعة للشيطان األكرب وأذنابه وأذياله.
ولذلك فإن استقراء أحوال أولئك الالجئني ،والتعرف عىل سبب ما حصل هلم ،ال
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خيرجهم عن هذه األصناف الثالثة ،التي يمكن اكتشافها بسهولة من خالل القرآن الكريم:
الصنف األول :املستضعفون الذين ال طاقة هلم بمواجهة اإلرهاب الذي حل ببالدهم،
ومل يتمكنوا يف نفس الوقت من الدخول إىل مدن سورية أخرى ،ولذلك اضطروا إىل اخلروج
إىل الدول املجاورة أو غريها ،حتى يأمنوا عىل أنفسهم ،وهؤالء معذورون يف ذلك ..وقد أشار
ون ِيف َسبِ ِ
إليهم القرآن الكريم يف مواضع منها قوله تعاىلَ { :و َما َل حك ْم َال حت َقاتِ حل َ
يل اهللهِ َواملْح ْست َْض َع ِفنيَ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
ِ
ِم َن الر َج ِ
ان ا هل ِذي َن َي حقو حل َ
اج َع ْل
ون َر هبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال هظاملِ َأ ْه حل َها َو ْ
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ِ
ِ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدح ن َْك ن َِص ًريا} [النساء]75 :
َلنَا م ْن َلدح ن َْك َول ًّيا َو ْ
فهذه اآلية الكريمة تذكر أن من أسباب خروج أولئك املستضعفني هو كون القرية قرية
ظاملة ..وبام أن أولئك املستضعفني كانوا يعيشون حياة عادية قبل أن حيل ما حل هبم ..فالظلم
الطارئ عليهم مل يكن بسبب الدولة التي حتكمهم ،وإنام بسبب اإلرهابيني الذين تولوا ذلك.
إما مبارشة ،بمامرسة العنف والظلم والقتل لسكان تلك القرى واملدن ،مثلام تدل عىل
ذلك املشاهد الكثرية التي يبثها اإلعالم املغرض نفسه ،والذي نرى فيه اإلرهابيني يقومون ببث
الرعب يف نفوس السكان ،ليرتكوا بيوهتم وأمالكهم؛ فيقوموا هم باالستيالء عليها.
أو بطريقة غري مبارشة ،وذلك عن طريق الترتس والتحصن هبم يف مواجهة اجليش
السوري ،ليستفيدوا من ذلك أمرين :أوهلام محاية أنفسهم ،والثاين تشويه اجليش السوري،
باعتباره يقتل املدنيني ،وينسون أنه لوالهم ،ولوال احتالهلم لتلك املناطق ،ملا أطلق اجليش
السوري طلقة واحدة ،وملا هدم بيتا واحدا ،كام كان ديدنه قبل هذه احلرب املعلنة.
لكن العقول القارصة التي ال تفكر ،تستسلم لعواطفها وأهوائها ،فتتهم اجليش البطل
الذي حيارب اإلرهاب والعنف والظلم ،وترتك الظلمة ،بل تدافع عنهم ،مع أن اجليش
السوري وحلفاءه مل يطبقوا يف جهادهم للظلمة سوى ما أمر اهلل تعاىل به يف قوله يف اآلية
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
يل اهللهِ َواملْحست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
السابقةَ { :و َما َل حك ْم َال حت َقاتِ حل َ
ان ا هل ِذي َن
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َي حقو حل َ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدح ن َْك
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدح ن َْك َول ًّيا َو ْ
ون َر هبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال هظاملِ َأ ْه حل َها َو ْ
ن َِص ًريا} [النساء]75 :
الصنف الثاين :املؤيدون لإلرهاب ،والذين قاموا بحرب دولتهم ،أو استضافوا
اإلرهابيني واحتضنوهم طمعا يف مكاسب حيققوهنا ،ولكن بعد أن تبني هلم خواء جعبتهم،
وحقيقتهم املرة ،راحوا يفرون من بالدهم ،وقبلها من قراراهتم اخلاطئة التي اختذوها.
وهؤالء مدانون يف كل أحواهلم ،وهم يتحملون كل ما حصل هلم ..ألهنم ظلمة ال
مظلومني؛ فلوال وقوفهم مع اإلرهاب ،وحضانتهم له ،ملا استطاع أن يدخل إىل بالدهم
وقراهم ،والعربة هلم يف ذلك بتلك املدن التي مل يستطع اإلرهابيون ـ رغم اجلهود الكبرية التي
بذلوها ـ يف الدخو ل إليها ،مثل الفوعة وكفريا ،تينك البلدتان املوجودتان يف ريف إدلب
الشاميل ،والتي يرضب املثل بصربمها عىل معاناة احلصار اخلانق الذي فرض عليهام مدة طويلة،
ومع ذلك مل يستسلموا رغم أنه مل خيلو يوم واحد من قصف أو قنص أو حماولة اقتحام عىل
املحاور املختلفة يف حميط البلدتني (.)1
ومثلهام نبل والزهراء املوجودتان بشامل حلب ،واللتان تعرضتا حلصار طويل بعد أن
استوىل اإلرهابيون عىل غالبية الريف الشاميل يف  ..2012ومع ذلك مل يستسلموا بل ظلوا
يقاومون إىل أن حقق اهلل هلم النرص.
فهؤالء هم املواطنون احلقيقيون الذين يمثلون الشعب السوري البطل ،وهم اجلديرون
بكل ذلك الثناء الذي ورد يف النصوص املقدسة عىل الصابرين املحتسبني املرابطني ،وقد ورد
()2

يف احلديث قوله ( :رباط يوم يف سبيل اهلل خري من ألف يوم فيام سواه من املنازل)
( )1انظر مقاال بعنوان :الفوعة وكفريا… توأم احلصار واجلهاد.

( )2رواه الرتمذي رقم ( )1667يف فضائل اجلهاد ،باب ما جاء يف فضل املرابط ،والنسائي  40 / 6يف
اجلهاد ،باب فضل الرباط.
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وقال ( :رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله الذي
()1

كان يعمله ،وأجري عليه رزقه ،وأمن الفتان)

الصنف الثالث :االنتهازيون الذين كانوا حيلمون بالذهاب إىل أوروبا وأمريكا وغريها،
مثلام يفعل الكثري يف سائر دول العامل ،وهؤالء استغلوا الفرصة ،وصوروا أنفسهم مظلومني
حتى ينالوا حقوق الالجئني السياسيني ،مع أهنم ال الجئون ،وال سياسيون ،وإنام هم
انتهازيون ،وبراغامتيون ال يفكرون إال يف أنفسهم ومصاحلهم.
وقد شهدنا مثلهم يف بالدنا أيام الفتنة يف اجلزائر ،حيث كان الكثري هيرب إىل أوروبا
حتت شعار اللجوء السيايس ،وهو ليس سوى نوع من الفرار من أداء واجبه نحو بالده يف
مواجهة العنف واإلرهاب ،ونوع من التثاقل إىل الدنيا ،وهؤالء يعتربون من الفارين من
الزحف ،ألن األصل أن يقفوا مع جيش بالدهم يف مواجهة اإلرهاب.
وال يستثنى من هؤالء إال من خرج من بلده فارا بنفسه ،ال لريكن للدنيا ،وإنام ليدافع
عن بلده بالطرق التي يستطيع ،كام قال تعاىل { َيا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنحوا إِ َذا َل ِقي حت حم ا هل ِذي َن َك َف حروا زَ ْح ًفا
وهم ْاألَ ْد َبار (َ )15وم ْن حي َو ِّ ِهلم َي ْومئِ ٍذ حد حبر حه إِ هال مت ََحر ًفا لِ ِقت ٍ
َال َأ ْو حمت ََح ِّيزً ا إِ َىل فِئ ٍَة َف َقدْ َبا َء
ح ِّ
َ
ْ َ
َ
َ
َف َال حت َو ُّل ح ح
بِغ ََض ٍ
ب ِم َن اهللهِ َو َم ْأ َوا حه َج َهن حهم َوبِئ َْس املَْ ِص حري ([ } )16األنفال]16 ،15 :
وهكذا نستطيع من خالل العودة ملصادرنا املقدسة أن نتبني األبيض من األسود ،وأن
نميز بني الطيب واخلبيث ..لكن العقول املعطلة لألسف تعرض عن هذه املصادر ،وتلجأ إىل
املصادر املدنسة املمتلئة باخلبث والزور والبهتان ،لتكمل األدوار التي يقوم هبا األرهابيون ومن
حيركهم من شياطني اجلن واإلنس.

( )1رواه مسلم رقم ( ) 1913يف اإلمارة ،باب فضل الرباط يف سبيل اهلل عز وجل ،والرتمذي رقم
( )1665يف فضائل اجلهاد ،باب ما جاء يف فضل الرباط ،والنسائي  39 / 6يف اجلهاد ،باب فضل الرباط.
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ملاذا يستهدف اجليش السوري؟
هذا السؤال الوجيه هو أول سؤال خيطر عىل بال أي عاقل ليفهم جيدا ما جيري يف
الواقع ،وقبل أن جييب عليه ال يمكنه أن يفهم أبدا ما جيري من أحداث عىل أرض سورية
احلبيبة ..ذلك أن هلذا اجليش ،ويف تلك املنطقة احلساسة من العامل اإلسالمي خصوصيات كثرية
جعلته مستهدفا دون سائر اجليوش العربية.

فاجليش السعودي مل يستهدف يف يوم من األيام ،بل إن أمريكا وأوروبا تتنافسان عىل
تسليحه بكل أنواع األسلحة ،بل تستعمله وسيلة لكسب األموال الكثرية ،والقضاء عىل
البطالة ،وتدخره ألي فتنة تريد إيقاعها يف أي بلد إسالمي ،كام حيصل اآلن يف اليمن.
واجليش األردين ،مل يستهدف ألن قيادة بلده تقوم بتطبيع مع إرسائيل ،جتعلها يف مأمن
من كل فتنة ،فصامم األمان هو العالقة مع أمريكا وإرسائيل ،وأذناهبام يف املنطقة.
واجليش الرتكي مل يستهدف ،لعالقته الوطيدة بالناتو؛ فهو رابع أقوى جيش يف حلف
الناتو ،باإلضافة إىل ذلك ،فإن له عالقة اسرتاتيجية كربى وقديمة مع إرسائيل ،وهو كذلك مل
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يقم بأي حرب يف وجهها ،فالعالقات بني إرسائيل وتركيا تأسست عام  1949عندما أصبحت
تركيا تعرتف بدولة إرسائيل ،ومنذ ذلك الوقت ،أصبحت إرسائيل هي املورد الرئييس للسالح
لرتكيا ،وحصل بينهام الكثري من التعاون يف املجاالت العسكرية ،والدبلوماسية،
واالسرتاتيجية ،وغريها.
وهكذا نجد الكثري من اجليوش مل تستهدف هلذه األسباب ..إال اجليش السوري ،وهذا
يدعونا إىل التساؤل عن رس ذلك ..وعند البحث املوضوعي عنه ،نجد ثالثة أسباب كربى(:)1
أوهلا ..أنه اجليش الذي مل يغب عن أي حرب وقف فيها العرب ضد إرسائيل ابتداء من
حرب ( 1948احلرب العربية اإلرسائيلية) ،ومرورا بحرب ( 1967حرب حزيران أو حرب
األيام الستة) ،وبعدها ما يسمى بحرب االستنزاف (ضد إرسائيل) ،وانتهاء بحرب ترشين
التحريرية (حرب أكتوبر) عام .1973
ويف كل هذه احلروب بذل الدماء الكثرية وقدم التضحيات الكثرية ،وحقق االنتصارات
الكثرية ،ومحى األمة من مرشوع إرسائيل الكربى الذي مل يكن يطمع فقط بفلسطني ،بل كانت
عينه متتد لكل دول املنطقة.
أما ما حصل من هزائم لتلك اجليوش؛ فهو ال يتحملها ،واجليش ال حياسب عىل اهلزائم،
وإنام حياسب عىل القعود وعدم املواجهة ..وإرسائيل كانت أكثر تطورا يف املجال العسكري،
وكان معها أمريكا وأوروبا وتركيا ..ومجيع البالد التي تشن احلرب اآلن عىل سورية وجيشها
البطل.
وثانيها ..أن هذا اجليش ،وإن توقفت حروبه مع إرسائيل إال أنه مل ينه املعركة معها؛ فقد

()1

انظر املعلومات الواردة هنا من مقال بعنوان :حمطات من البطولة والتضحية دفاع ًا عن الوطن

ووحدته..ومالحم تارخيية يف دحر اإلرهاب ،مقال بجريدة الثورة..2016-8-1 ،
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استفاد من جتاربه السابقة ،وهو ال يريد أن خيوض معها استعراضا عسكريا ،وجمازفة غري
حمسوبة ،وهلذا راح حيرض نفسه ليوم امللحمة الكربى ،وعقيدته املقاومة ال تزال هي نفس
العقيدة ،وهذا ما يغضب أعداءه الذين يريدون منه أن يصري حرسا ملكيا ،مثل جيوش الدول
املجاورة.
وثالثها  ..أن هذا اجليش كان حليفا للمقاومة بكل أطيافها وألواهنا حتى أنه ساهم يف
تدريب املقاومة اإلسالمية مع كون بعضها يتبنى أيديولوجيات خيتلف معها ،وخاصة تلك
التي كان هلا عالقة باإلخوان املسلمني ،ولكن اجليش السوري جيعل من الصهيونية العدو
الوحيد ،واألكرب الذي يستهني معه بكل عداوة أخرى.
ورابعها ..أن هذا اجليش كاسمه [اجليش العريب السوري] جيش موجه خلدمة األمة
مجيعا ،وليس لسورية وحدها ،ولذلك ناضل مع مجيع القضايا العربية ..فقد ساهم يف رد
العدوان عن لبنان عام  ،1982وساهم يف حفظ األمن واالستقرار فيها عقب احلرب األهلية
اللبنانية (قوات الردع العربية) ،والتي حققت استقرارا دام أكثر من  20عاما يف لبنان.
وهو ال يعني بالعربية تلك العنرصية املقيتة التي يتبناها قرن الشيطان ،بدليل حلفه
االسرتاتيجي مع إيران ،وعدم وقوفه مع العرب الذين حاربوها ،وإنام يعني هبا الوقوف مع
املنطقة العربية التي كانت عرضة ملطامع االستعامر واالستكبار العاملي بغض النظر عن أعراقها
ولغاهتا.
هذه بعض األسباب التي جعلته مستهدفا من قديم ..ولعل أمهها هو أنه مل يمد يده
بالتحالف مع أي عدو من أعداء األمة ،ال الناتو وال الصهيونية وال أذناهبا يف املنطقة ..ولو أنه
فعل ذلك حلمى نفسه من تلك التشوهيات التي شوه هبا ،ومن تلك احلروب التي أعلنت عليه.
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سورية  ..واجلامعة العربية
أعتذر للقراء الكرام أوال عىل استعاميل هلذا املصطلح [اجلامعة العربية] ،فهو مصطلح
شائع قد ألفناه مثلام ألفنا األسامء الكثرية املرجتلة التي ال حقيقة هلا.
فاجلامعة العربية ليست جامعة ،وليست عربية ..ذلك أهنا يف حقيقتها التي دلت عليها
كل مواقفها أو أكثرها جمرد بوق جلهات خارجية ال عالقة هلا بالعرب ،وال بوحدهتم ،وال
بقضاياهم.

والدليل عىل ذلك موقفها من القضية الفلسطينية ،فهو موقف باهت ضعيف هزيل ،ال
يرقى ألن يسمى موقفا أصال ..بل هو جمرد وضع ملح عىل اجلروح ،وهي بقراراهتا تكاد تعرتف
بإرسائيل وقوهتا وهيمنتها عىل املنطقة ،بل تكاد تتوسل إليها أن ترتكهم يعيشون هانئني بينها.
لكنها عندما تعلق األمر بالفتنة يف الدول التي ال ترىض عنها ،راحت تتحول أسدا
هصورا تغرز أنياهبا ،بدل أن تستعمل احلكمة والرفق واألناة التي تعودت أن تستعملها مع
العدو األكرب لألمة.
فهي أوال مل تتدخل عندما تعلق األمر باحلراك التونيس واملرصي ،ذلك أن أمراء اخلليج
وملوكهم ،مل تكن هلم عداوة مع كال الرئيسني ،فلذلك مل يصدروا أي موقف سلبي جتاههام،
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بل اكتفوا باحلكمة والصمت واألناة التي أدمنوا عليها.
لكن عندما تعلق األمر بليبيا التي خيتلفون مع رئيسها ،وبعد أن كاد يقىض عىل الفتنة
فيها ،راحوا جيتمعون ،ال إلجياد قنوات للحوار ،حتاول أن تعالج املشاكل بني األطراف باحلكمة
واهلدوء والرفق ،وإنام راحوا جيتمعون ليسنوا أخطر سنة يف تاريخ العرب ،وهي تأليب األعداء
عليها ،ودعوهتم للتدخل فيها ،ومن ثم حرهبا ،حتى تصل إىل احلالة التي نراها عليها اليوم.
ومنذ ذلك احلني بدأ السقوط احلر للجامعة العربية التي هيمنت عليها جهات معينة،
أصبحت تصيغ قراراهتا ،وتفرض عىل اجلميع التصويت عليها ،ومن مل يوافق هيدد بأن تنقل
املعركة إىل عقر داره.
وإن نسينا ،فلن ننسى أبدا تلك املواقف املخزية التي أبداها محد بن جاسم ،ونبيل العريب
عندما نقال ملف سورية إىل األمم املتحدة ،وراحا خيفيان تقرير الفريق الدايب عن جملس األمن،
ويزوران احلقائق بدل ذلك.
ثم توالت القرارات اجلائرة من هذه اجلامعة الظاملة عىل سورية ،حيث راحت جتمد
عضويتها ،بل راحت تطالب بوضع اإلرهابيني بدهلا ،ومل تكتف بكل تلك املهازل التي كانت
تقوم هبا كل حني ،بل كانت تقوم بدور الرشطي مع كل الدول التي ختالف قراراهتا أو تدعوها
إىل بعض األناة واحلكمة والرفق.
ولذلك هننئ سورية عىل خروجها من ذلك الوكر الذي تدار فيه املؤامرات عىل األمة..
فهي أرشف من أن تكون طرفا فيه ،أو جزءا منه ..وندعو كل رشيف من البالد العربية أن يتربأ
من هذه اجلامعة الظاملة التي مل تقف يف حياهتا سوى املواقف املخزية التي ال عالقة هلا بالعروبة
وقضاياها ،وال عالقة هلا بجمع الكلمة أو توحيد الصف ..بل هي كام قال الشاعر:
هون عليك فإن اجلمع منهز حم

صنم
وكيف ينرص قوم رهبم
ح

ٌ
غفل ضامئرهم
عمي بصائرهم
ٌ

غلف القلوب ويف آذاهنم صمم
ح
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اخلمر غايتهم واجلبن صبغتهم

والس َلم
والذل وحدهم واهلون
ه

دمى عىل رقعة اإلفساد حركهم
ً

سم اخليانة واألحقاد فاحتكموا

للغدر والتنكيل واهلوى سفها

إن الذئاب إذا ما استؤمنوا نقموا

يا قادة السوء كم لطختمو صحفا

بيضاء سطرها دمع لنا ودم

يا راحة الغدر كم أطفأمتو مقال

كانت شموسا ملا أطبقت ظلم

يا عصبة اإلفك كم ألبستمو رجسا

ثوب الفضيلة حتى ضاعت القيم

يا صحبة الشيطان مل يعد لكمو

عهد وال رشف كال وال ذمم

يا سادة التهريج لن هنادنكم

وهل هيادن نذل صاغه العجم

هذي مثالبكم يف كل واقعة

هذي خمازيكم ضاقت هبا األمم

من قال إننا سوف ننسى أن هذه اجلامعة رشعت تقسيم السودان ،والعدوان عىل
العراق ،وقتل الليبيني ،والسوريني واليمنيني؟! ومن قال إن السوريني سوف ينسون قرارات
احلصار االقتصادي ،والعقوبات الظاملة! أو إننا سوف ننسى اجتامع الوزراء العرب ملعاقبة
اإلعالم السوري -وليس الصهيوين؟!
ومن قال إننا سوف ننسى السعي املحموم لشبه دولة قطر التي اشرتت رئاسة القمة
العربية فقط ل حتجلس سوري ًا معارض ًا عىل مقعد اجلمهورية العربية السورية ،وتضع عل ًام آخر
لسورية لتامرس النكاية السياسية؟
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السلمية بني البحرين وسورية
من أبشع املقوالت التي يرددها الذين أدمنوا عىل اإلعالم التحرييض املغرض قوهلم عن
احلراك السوري( :إنه ظل ستة أشهر كاملة حراكا سلميا ،ثم اضطر إىل التحول إىل العنف)

وهذه مغالطة كبرية من وجوه متعددة ..أوهلا أن من يرفع راية إسقاط النظام يعترب خائنا
ال معارضا ،وحماربا ال مساملا ..وثانيها أن ستة أشهر ال تساوي شيئا يف حساب الزمن الذي
يتطلبه التغيري ،والتحول يف هذه الفرتة القصرية من السلم إىل العنف ،يدل عىل طيش يف
العقول ،واستعجال يف حتقيق األهداف الكربى ،والعجلة ال تنتج إال اخلراب ..وثالثها أن
النظام السوري دعا املتظاهرين إىل اجللوس إىل طاولة احلوار ،لكنهم رفضوا ،وأرصوا عىل
مطلبهم يف إسقاط النظام ..ورابعها أن تلك املعارضة كانت مستندة جلهات خارجية ،وهي يف
مجيع القوانني الدولية خيانة عظمى..
وإذا ما قارنا هذا احلراك الطائش املستعجل املستند جلهات خارجية ال تريد اخلري
لسورية ،مع حراك آخر تزامن معه يف نفس التوقيت ..وبمطالب أرشف ..وبطرق حضارية
سلمية عالية ،نجد الفرق الكبري بني احلراكني.
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وذلك هو حراك البحرين ..وهو حراك مل يطالب بإسقاط النظام ،وال برحيل امللك،
وكل ما طالب به هو التحول إىل ملكية دستورية بدل امللكية املطلقة ،مع احتفاظ امللك بمنصبه،
وكان املتظاهرون مستعدين للحوار ،ومطالبهم كانت يف منتهى الرشعية والوضوح ،فقد كانوا
يتأملون لذلك التطبيع الذي تقوم به مملكتهم مع إرسائيل ،وتلك اإلتاوات التي تدفعها ألمريكا
مقابل محايتها.
لكن ذلك احلراك السلمي قوبل بكل أنواع العنف والتهميش واالحتقار ابتداء من
احلركات اإلسالمية نفسها ،فقد خرج القرضاوي بوق الفتنة حينها ،يندد بذلك احلراك،
ويطالب اململكة بإيقافه وقمعه ،مع كونه مل يكن سوى حراك سلمي ،وبمطالب رشعية ،لكن
القرضاوي ـ ويف خطب اجلمعة ـ راح يصيح بأن أولئك املتظاهرين املطالبني بحقوقهم شيعة،
ولذلك ال حيق هلم أن يتكلموا ،أو يطالبوا بيشء ..وهو يعلم أن الشيعة هم األغلبية يف
البحرين ،وأنه ال يمكن أن يتم أي حراك من دوهنم ،ويعلم أيضا أن الشيعة برش كسائر البرش،
وهلم احلق يف أي سلوك يفعله إخواهنم يف البرشية ..ويعلم فوق ذلك كله أن املتظاهرين مل
يكونوا ينادون بأي شعارات طائفة ،بل كان فيهم املنتمون جلميع املذاهب اإلسالمية ،لكنه مل
يرهم ألن احلقد الذي ترشبه قلبه جعله أعمى البصرية.
وقد شاء اهلل أن يمد يف عمره لريى كيف تضعه البحرين يف قائمة اإلرهابيني ،هو
واالحتاد الذي أسسه ،وحينها راح يغرد قائال( :إن الباطل كالرغوة املنتفخة؛ يعلو قليال ثم
يت الشى وال يبقى إال املاء اخلالص) ،متناسيا أنه كان بوقا لذلك الباطل ،وأنه كان يطالب
بمواجهة املتظاهرين.
وهكذا كان األمر مع حكومة اإلخوان املسلمني يف مرص ،والتي كان موقفها سلبيا من
ذلك احلراك ،بل كانت تدعو إىل قمعه ،يف نفس الوقت الذي كانت تطالب فيه اجليش املرصي
والشعوب العربية للتوجه حلرب الدولة السورية ..فابتالهم اهلل بالسقوط احلر ،وبأن يوضعوا
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يف قائمة اإلرهابيني ،ال من أولئك الذين حرضوا عليهم ،وإنام من أولئك الذين دافعوا عنهم،
وأوهلم ملك البحرين.
أما غريهم فقد راح يستعمل كل وسائل العنف مع ذلك احلراك ،فاعتقل العلامء،
والقادة االجتامعيني املمتلئني بكل ألوان السلمية واألدب ،واستشهد الكثري من الضحايا
األبرياء ..ومع ذلك كله مل يطلق املتظاهرون رصاصة واحدة ..وظلوا عىل ذلك سنوات طويلة
إىل اآلن ..وهم صابرون حمتسبون مع أن مطالبهم يف منتهى الرشعية ،وأقرت هبا كل القوانني
الدولية ،فهم ال يطالبون سوى بأن تتاح هلم انتخابات حرة ،وتشكل حكومة عىل أساسها ،وأن
ترتك مملكتهم ذلك التطبيع مع إرسائيل والصهيونية ،وأن تتحول إىل دولة ذات سيادة ،ال جمرد
ماله ليلية وحدائق خلفية جيتمع فيها اخلليجيون املرتفون لتحقيق نزواهتم الشاذة.
ومع ذلك كله ال يسمع هلم أحد ،بل الكل يتجاهلهم ،والكل يتهمهم ..وال تزال
البحرين تتأمل ،وال يلتفت ألملها أحد ،ألن األحقاد تعمي وتصم ،ويأبى اهلل إال أن يذيق
احلاقدين من ألوان اهلوان ،وأنواع املذلة ،ما جيعلهم يتأملون أضعاف ما يتأمل له أولئك املساملون
ني الن ِ
هاس
الطيبون{ ..إِ ْن َي ْم َس ْس حك ْم َق ْر ٌح َف َقدْ َم هس ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِم ْث حل حه َوتِ ْل َك ْاألَ هيا حم حندَ ِاو حهلَا َب ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ال هظاملِنيَ } [آل عمران]140 :
َول َي ْع َل َم اهللهح ا هلذي َن آ َمنحوا َو َيتهخ َذ منْ حك ْم حش َهدَ ا َء َواهللهح َال ححي ُّ
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ولكن اليمن ال بواكي هلا
كلام أرى تلك الصور الفضيعة ملا حيصل يف اليمن من دمار وأمراض وسفك للدماء مع
التجاهل اإلعالمي والديني لكل ذلك ،والبكاء يف نفس الوقت عىل تلك املرسحيات املزيفة
التي يقوم هبا اإلرهاب العاملي كل حني يف سورية أتذكر ما ورد يف احلديث الرشيف أن رسول
اهلل 

ملا رجع من أحد؛ فجعلت نساء األنصار يبكني عىل من قتل من أزواجهن ،فقال رسول

اهلل ( :ولكن محزة ال بواكي له)

()1

وهذا ما يصدق متاما عىل اليمن اجلريح املظلوم الذي يعيش الفقر واجلوع واحلصار مع
كونه صاحب آبار برتول كثرية هنبت منه منذ أكثر من قرن من الزمان ،وهنب معها الكثري من
ثرواته ،وعندما هنض يطالب بحقوقه ،ويسرتجع سيادته عىل أرضه ،رفعت شامعة عالقته
بإيران ل حيقتل أطفاله ،و حتدمر مؤسساته بسببها.

( )1تتمة احلديث( :فبلغ ذلك نساء األنصار فبكني حلمزة ،فنام رسول اهلل  ثم استيقظ وهن يبكني فقال
 :يا وحيهن ما زلنا يبكني منذ اليوم فليسكتن وال يبكني عىل هالك بعد اليوم) رواه احلاكم ( )1407وعلق عليه
بقوله( :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه ،وهو أشهر حديث باملدينة فإن نساء املدينة ال يندبن
موتاهن حتى يندبن محزة وإىل يومنا هذا)
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مع أن القوانني الدولية تتيح ألي دولة أن تقيم عالقاهتا مع من تشاء ،وكيف تشاء..
لكن املجرمني الذين يقومون بالتطبيع مع إرسائيل كل حني ،ويقومون بإمداد أمريكا بكل ما
جيبونه من أموال األرض والسامء ،يرفضون ذلك ،وحياربون ألجل ذلك حفاظا عىل أمنهم
القومي ،متناسني إرسائيل التي هي املهدد األكرب ألمن املنطقة ،ومتناسني أمريكا أعظم دولة
إمربيالية يف التاريخ.
واملش كلة أن هذه الدولة العربية ترضب باسم احلفاظ عىل العربية ،ولست أدري أي
عربية يقصدون؟ ..وهل كانت اليمن يف يوم من األيام دولة غري عربية؟ ..وهل خرج العرب
من غريها؟ ..وهل العروبة إال تلك الشهامة والنخوة اليمنية؟ ..وهل وجد يف التاريخ حضارة
عربية غري احلضارة اليمنية التي ذكرها القرآن الكريم وأشاد هبا؟
لكن األعراب الذين ذكرهم القرآن الكريم ،واعتربهم { َأ َشدُّ حك ْف ًرا َونِ َفا ًقا َو َأ ْجدَ حر َأ هال
َي ْع َل حموا ححدح و َد َما َأنْزَ َل اهللهح ع ََىل َر حسولِ ِه } [التوبة ،]97 :راحوا يعتربون أنفسهم األوصياء عىل
العرب ،فيؤدبون من شاءوا ،ويقربون من شاءوا ،وينسون أهنم عبيد ألمريكا وأذناهبا ،وأهنم
ال يفعلون شيئا من دون مشورهتا.
وينسون أن اليمن هي مهد املقاومة العربية ضد الصهيونية وكل أشكال االستعامر
التابعة هلا ،وال زال أنصار اهلل الذي هم جزء أسايس من اليمن يرفعون شعار املوت ألمريكا
وإرسائيل.
لكن كل ذلك يتجاهله اإلعالم املغرض ،ويتجاهله أولئك الذين يزعمون ألنفسهم
متثيل الدين والنطق باسمه مع أهنم ليسوا سوى أدوات للصهيونية واالمربيالية األمريكية
والغربية ،ال يتحركون إال وفق مشيئتها.
إن مسؤوليتنا عن اليمن عظيمة ،فسنسأل مجيعا عن كل صبي قتل ،وعن كل امرأة
ترملت أوثكلت بأبنائها ..وسنسأل عن تلك األعراس التي حتولت إىل مآتم ،وعن تلك الزهور
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التي حوهلا الطريان العريب إىل قبور ..وسنسأل عن جزيرة سقطرى ذلك األرخبيل اليمني
املوجود يف املحيط اهلندي ،والذي حياول األعراب حتويله ـ مثل بالدهم ـ إىل وكر من أوكار
الرذيلة ،ويتصارعون من أجل ذلك.
سنسأل عن كل ما حصل وحيصل يف اليمن ..ومل مل نبك عليها؟ ..ومل مل نرفع أصواتنا
استنكارا ملا حيصل هلا؟
إن اختبار اليمن لن ينجو منه إال الصادقون الذين ال خيافون إال اهلل ،وال يتوجهون
بعبوديتهم أال له ..لذلك أدعو كل صادق إىل نرصة اليمن ..ولو بكلمة أو بصورة معربة ..أما
السكوت ،فهو عالمة الرضا ،واحلياد يف هذا الوقت ليس سوى اصطفاف مع الظلمة ،ويف
املواقف يتبني الرجال ،ويتميز األبطال.
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االستبداد ..وهيبة الدولة
من املفاهيم اخلاطئة التي أشاعها اإلعالم املغرض واأليادي اخلبيثة املحركة للفتنة تلك
املفاهيم املرتبطة باالستبداد ..فالدولة املستبدة عندهم ،وبحسب الطرح الذي يطرحونه :هي
تلك الدولة التي متسك بزمام أمرها يف الداخل واخلارج ،وتفرض هيبتها وسيادهتا عىل رعيتها،
كام تفرضها قبل ذلك وبعده عىل أي جهة تسول هلا نفسها التدخل يف شؤوهنا.

وقد نشأ عن هذه املفهوم مفاهيم فرعية كثرية ال يؤدي تطبيقها عىل أرض الواقع إال إىل
الفوىض ،واخلراب للدولة عاجال أو آجال.
وال يمكننا هنا أن نناقش تلك املفاهيم الفرعية ،ألهنا كثرية ،ومتشعبة ،ويتولد بعضها
من بعض ..ولذلك نكتفي بالتحقيق يف مفهوم االستبداد ..وهل ما نراه من بسط الدولة
لسلطتها وهيبتها عىل رعيتها استبداد أم نظام؟ ..وهل الدولة غري املستبدة هي تلك اللينة
املطواعة التي تتامهى قوانينها مع مزاج شعبها ورغباته؟ ..أم أهنا تلك التي ختطط لنفسها،
وخيطط هلا حكامؤها ختطيطا اسرتاتيجيها بعيد املدى حيقق هلا التطور والسيادة ،ولو عىل حساب
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تلك األمزجة اآلنية املحدودة التي يريد عوام الناس فرضها.
واإلجابة عىل هذا السؤال بحسب ما يدل عليه العقل والواقع بل حتى النصوص
املقدسة هو أن فرض الدولة هليبتها ليس استبدادا ،بل هو واجب رشعي ،ال يمكن للدولة أن
تقوم من دونه ،بل هي إن غفلت عن ذلك ،فستعيش الفوىض يف الداخل ،ويطمع أعداؤها
فيها يف اخلارج.
أما داللة العقل عىل هذا؛ فيمكن التعرف عليها بتأمل بسيط ،فالدولة كيان مثل اإلنسان
الذي لديه عقل وعواطف وغرائز ..ولديه نفس لوامة وأخرى أمارة وأخرى مطمئنة ..ورأس
الدولة يف كل هذه اللطائف والطاقات هو العقل ..فإن استسلم العقل للعواطف الباردة،
والغرائز الناشزة ،واألهواء املتقلبة مل يعد عقال ،بل صار جمرد أداة للشهوات ،وليس أداة تعقل
صاحبها عن كل سلوك مشني ،أو خطر قادم.
وهكذا الدولة إن خضع حكامؤها وأهل الرأي فيها ملا يطلبه غلامهنا وعوامها ودمهاؤها،
تتحول إىل دولة فاشلة ،ال نظام حيكمها ،وال عدل يستتب فيها.
وأما داللة الواقع عىل هذا؛ فيمكن التعرف عليها من خالل ذلك النموذج الذي حيرص
اإلسالميون دائام عىل تبنيه والدفاع عنه ،فأردوغان قام بحمالت اعتقال واسعة عقب
االنقالب الفاشل الذي حصل له ،وشملت تلك االعتقاالت عرشات اآلالف من األساتذة
واإلعالميني والرشطة واجليش ،ومورست معهم كل ألوان اإلهابة ،ومع ذلك مل نجد اجلزيرة،
وال اإلخوان يعرتضون عليها ،وهم الذين تقوم قائمتهم عند اعتقال أي معارض يف أي دولة
ال يتفقون معها ،بل إهنم يكفرون الرئيس املرصي احلايل بسبب اعتقاله للمتمردين الذي
رفضوا القبول به حاكام ..بينام يقبلون من أردوغان أن يعتقل بل حيكم باملؤبد عىل من يتهمهم
بعدم قبول رشعيته.
أما داللة النصوص املقدسة عىل هذا؛ فقد فرق القرآن الكريم بني طغيان فرعون
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املستكرب املستعيل الذي كان يقتل الرجال ،ويستحيي النساء واألطفال ،وبني احلكام العادلني
الذين قص علينا قصصهم.
ومن اخلصال التي نراها فيهم بوضوح تلك القوة واهليبة التي تدل عىل أنه ال يمكن أن
تقوم الدولة بدوهنام ،فاهلل تعاىل حكى عن سليامن عليه السالم أنه كان يتفقد رعيته ،وكان حيزم
معها يف حال ختلفها عن أداء واجباهتا ،قال تعاىلَ { :و َت َف هقدَ ال هط ْ َري َف َق َال َما ِ َيل َال َأ َرى ْاهلحدْ حهدَ َأ ْم
َان ِمن ا ْلغَائِبِنيَ (َ )20ألحع َِّذبنهه ع ََذابا َش ِديدً ا َأو َألَ ْذبحنهه َأو َلي ْأتِينِّي بِس ْل َط ٍ
ان حمبِ ٍ
ني } [النمل:
ْ َ َ ح ْ َ َ
ً
َ ح
ك َ َ
ح
]21 ،20
وحكى عن موسى عليه السالم شدته مع أخيه هارون بسبب عدم فرضه لسلطته عىل
ان َأ ِس ًفا َق َال بِئ َْس َام َخ َل ْف حت حم ِ
وسى إِ َىل َق ْو ِم ِه غ َْض َب َ
وين
قومه بعد غيابه عنهم ،قال تعاىلَ { :وملَها َر َج َع حم َ
َج ْل حتم َأمر رب حكم و َأ ْل َقى ْاألَ ْلواح و َأ َخ َذ بِر ْأ ِ ِ ِ
ِ
ِ
جي ُّر حه إِ َل ْي ِه َق َال ا ْب َن حأ هم إِ هن ا ْل َق ْو َم
َ َ َ
م ْن َب ْعدي َأع ِ ْ ْ َ َ ِّ ْ َ
س َأخيه َ ح
َ
ِ
ِ
است َْض َع حف ِ
جت َع ْلنِي َم َع ا ْل َق ْو ِم ال هظاملِنيَ } [األعراف:
يب ْاألَعْدَ ا َء َو َال َ ْ
وين َوكَا حدوا َي ْق حت حلونَني َف َال حت ْشم ْت ِ َ
ْ
]150
ف حن َع ِّذ حب حه حث هم حي َر ُّد إِ َىل َر ِّب ِه َف حي َع ِّذ حب حه ع ََذا ًبا
وحكى عن ذي القرنني قولهَ { :أ هما َم ْن َظ َل َم َف َس ْو َ
احلسنَى وسنَ حق ح ِ
ِ
ِ
رسا } [الكهف:
حنك ًْرا (َ )87و َأ هما َم ْن آ َم َن َوعَم َل َصاحلًا َف َل حه َجزَ ا ًء ْ ح ْ َ َ
ول َل حه م ْن َأ ْم ِرنَا حي ْ ً
]88 ،87
وهكذا لو تتبعنا األحكام الرشعية ،فإننا سنجد فيها الكثري من األدلة املثبتة لذلك ،فهي
كلها حتض عىل النظام واحلزم ،ولذلك اعتربت احلديث يف الوقت الذي خيطب فيه اإلمام مؤثرا
يف صحة اجلمعة ،قال رسول اهلل ( :إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة :أنصت ،واإلمام خيطب
()1

فقد لغوت)

بل ورد يف رواية أخرى ما هو أشد من ذلك ،فقد اعترب  جمرد العبث وقت اخلطبة
( )1رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
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()1

باحلىص وغريه مؤثرا يف صحة اجلمعة ،قال ( :من مس احلىص فقد لغا)

وبناء عىل هذا وغريه ،فإن الطرح الذي يتبناه بعض اإلسالميني من متريغ هيبة الدولة يف
الرتاب ،ونقد كل يشء ،ومعارضة كل ما خيالف أمزجتهم ،ال عالقه له بدين ،وال بعقل ،وال
بواقع ،بل هي دعاوى خبيثة شيطانية ليس هلا من دور سوى إشاعة اخلراب والفتنة يف األمة.
واألخطر من ذلك كله هتيئتها للحرب الناعمة ..ألهنا ال تبحث إال عن تلك األصوات
التي متأل القلوب أحقادا لتستثمرها يف زراعة الفتن.
وهلذا فإن مواجهة الدولة السورية ملن يتظاهرون حتت راية إسقاط النظام مواجهة
رشعية ،فهؤالء خونة ،وال عالقة هلم بالسلم ،فاملسامل يطالب باحلوار ،ال بإسقاط النظام،
واملسامل هو ذلك الذي حيافظ عىل علم بلده ،باعتباره رمز الوحدة والسيادة ،وليس الذي يغري
علمه كام يشاء ،وكام حيمىل عليه.

( )1رواه مسلم.
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ملاذا فشلت ثورات الربيع العريب؟
هذا سؤال وجيه حيتاج كل عاقل لإلجابة اهلادئة والعقالنية عليه ،ليخرج من تلك
السطحية والبساطة التي جييب هبا الكثري من اإلسالميني الذين ركبوا موجة هذه الثورات،
والذين خيترصون اجلواب عليه يف الشامعة التي تعودوا أن ينسبوا كل فشلهم إليها ،وهي الطغاة
واملستبدين والظلمة.

وأول جواب عىل هذا السؤال ،هو ببساطة :هذه الثورات مل تكن ثورات حقيقية ..ولو
كانت ثورات حقيقية ملا فشلت ..وألدت أغراضها بدقة ..فيستحيل عىل الثورة املستجمعة
لرشوطها أن تفشل.
والوصف احلقيقي هلا هو ما وصفتها به وزيرة اخلارجية األمريكية [كونداليزا رايس]
عام  ،2005يف حديثها مع جريدة [واشنطن بوست األمريكية] ،حيث أذاعت حينها عن نية
أمريكا بنرش الديمقراطية بالعامل العريب والبدأ بتشكيل ما حيعرف بـ [الرشق األوسط اجلديد] عرب
نرش [الفوىض اخلالقة]
فهذا هو املصطلح احلقيقي لتلك الثورات املخطط هلا سلفا ،فهي فوىض بكل
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االعتبارات ،وليس هلا من اسم الثورة يشء ،بل هي والثورة خطان متوازيان ال يلتقيان أبدا.
فأول رشوط الثورة وجود قيادة روحية موحدة ذات مقبولية شعبية واسعة ،بحيث
يمكنها أن متأل الفراغ الذي حيتاجه النظام اجلديد ..ألنه ال نظام من دون زعيم له حظ كبرية
من املقبولية ..وهذا أخطر رشط افتقدته هذه الثورات العربية ،أو الفوىض العربية ،فقد ركبها
اجلميع ،وكان الكل يتصور أنه صاحبها ..وهلذا بمجرد أن الحت هلم بعض املكاسب راحوا
يتصارعون فيام بينهم ،من أجل الكعكعة التي مل حيصلوا عليها.
وثاين رشوط الثورة وجود مرجعية فكرية واضحة ،ومرشوع بديل واضح ..وهو مبني
عىل ما سبق من وحدة القيادة ..والفوىض العربية مل يكن هلا أي مرشوع ،ألنه مل يقم بتحريكها
فالسفة وال مفكرون ..وإنام قام به غوغائيون وفوضويون ،وكان شعار مرشوعهم نفسه شعارا
فوضويا[ ..الشعب يريد إسقاط النظام] ،فهذا الشعار ال حيمل أي مضمون فكري ،وال أي
بديل حقيقي ..هو جمرد دعوة للفوىض ،ألنه إذا سقط النظام ،فستحل بدله الفوىض.
وكان من شعاراته [احلرية] ،وهو شعار مطاط يفهمه كل شخص بام حيلو له،
فاإلسالمي يفهمه عىل أنه يتيح له أن يقيم الدولة اإلسالمية التي حيلم هبا ..والليربايل حيلم بأنه
سيتيح له املزيد من احلريات ،ويرفع الكثري من الكبت ..بل حتى املنحرفون يفهمون منه أنه
يتيح هلم بناء الكثري من املراقص ودور اللهو واحلانات ،وربام يتصور بعضهم أنه ستسورد هلم
املخدرات ،وما يرضيهم من املغريات.
لذلك كان ذلك الشعار قنبلة موقوتة ،فالدولة القوية تبنى عىل املسؤولية واحلزم
والعدالة ،ال عىل احلرية الفوضوية.
وهكذا مل تتوفر لكل تلك الثورات ما يسندها من احلاضنة الشعبية احلقيقية ..فهي
حركات مفرقة وجدت إعالما يضخمها ،وكانت تفتقر لكل قواعد التخطيط االسرتاتيجي
بعيد املدى ..وهلذا وقع التخوين بينها ،وحتولت يف فرتة قصرية إىل فوىض حقيقية ،ال يستطيع
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أحد مل شملها.
واألخطر من ذلك كله هو اعتامد هذه الثورات الومهية عىل القوى اخلارجية ،وهو ما
يمكن أن نطلق عليه [خيانة عظمى] ،فالوطني احلقيقي يرىض باملستبد يف بلده ،ومن أهل بلده،
وال يرىض باملستعمر الغاشم الظامل ..ولذلك كان املستفيد األكرب من تلك الثورات قوى الرش
العاملي التي راحت جتني الكثري من األرباح من األطراف مجيعا.
ولو أن اإلسالميني الذين كان هلم النصيب األوفر يف رعاية تلك الثورات ،وحتريكها،
واالستفادة منها ،قرأوا قصة موسى عليه السالم ،وكيف خرج قومه بواسطته من نري االستبداد
واالستعباد ،لعرفوا كيف تدار الثورات ،وكيف تنجح ،ومل يستعجلوا يف ركوب املوجات التي
ال قرار هلا.
فأول رشوط الثورة ،وهو القيادة الروحية ،متثلت يف موسى عليه السالم ،الذي هيئ
هتيئة خاصة ليكون الزعيم امللهم الذي ينقذ قومه ..وثانيهام ..املرجعية الفكرية ،واملرشوع
البديل ،والذي كان حيمله موسى عليه السالم ،وهو مرشوع إهلي مقدس..
وثالثها وهو مهم جدا ،هو تلك احلركة اهلادئة التي متثلت يف ذلك احلوار اللني الذي
جرى بني موسى عليه السالم وفرعون ،وهو ما افتقرت إليه الثورات التي كان ترفض كل
أنواع احلوار ،وتعتمد القسوة والشدة ال اللني واللطف.
ورابعها هو احلجة القوية ،والربهان القوي الذي متثل يف عصا موسى عليه السالم..
وكان يف إمكان اإلسالميني أن حيصلوا عىل مثل تلك العصا لو أهنم متسكوا بالدين احلقيقي،
وكانوا نامذج صاحلة له ..حتى تنهار مجيع العيص بني أيدهم.
وخامسها هو وجود االستبداد احلقيقي املتمثل يف فرعون ،والكثري من الثورات،
وخاص ة ما يطلق عليها [الثورة السورية] ،مل يكن فيها أي فرعون ،بل كان الفرعون فيها هم
الثوار أنفسهم ،ألهنم حدفعوا من طرف قوى الرش ،إلحداث الفوىض يف بلد كان ينعم بنظام هو
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أفضل األنظمة العربية يف مواقفه وعدله ورعايته حلقوق اإلنسان.
هذه هي أسباب فشل الثورات العربية ،ويمكن اختصارها بكلمة واحدة ..وهي
افتقارها إىل املحرك والزعيم والقيادة الروحية ذات النظرة البعيدة ،والفكر االسرتاتيجي،
واملرشوع البديل.
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وشهد شاهد من أهلها
من دالئل لطف اهلل وعدالته مع عباده أنه سبحانه وتعاىل ال يكتفي معهم باحلجة
واحلجتني ،وال الدليل وال الدليلني ،وإنام يضع هلم من الدالئل والرباهني ما جيعل احلقائق
أمامهم كرأي العني ال جيحدها إال العنيد الغليظ املكابر.

ومن هذا الباب تلك الدالئل الكثرية التي تنطق هبا األخبار كل يوم عن مظلومية سورية
اجلرحية ،تلك التي اجتمع عليها مجيع كالب العامل لينهشوا حلمها عىل مرأى ومسمع من مجيع
العقالء واحلكامء ورجال الدين ..حتى صار مشايخ املسلمني يتفقون مع حاخامات اليهود يف
توزيع احللوى عند رضب كل مؤسسة ،أو سفك أي دم.
ومن تلك الدالئل ما عرب عنه قوله تعاىل عند ذكره ملظلومية يوسف عليه السالم:
{و َش ِهدَ َش ِ
اهدٌ ِم ْن َأ ْهلِ َها } [يوسف ..]26 :فالشاهد من األهل شاهد موثوق ،وحجته الزمة،
َ
وال يرد حجته إال مكابر ،ولذلك مل جيد عزيز مرص مع مكانته وهيبته إال أن خيضع له من دون
مناقشة.
ومن هذا الباب أقام اهلل حجته عىل عباده الذين وقفوا مع الظلمة يف سورية اجلرحية؛
63

فقد نطق الكثري من الشهود من املعارضة السورية نفسها ،أولئك الذين تبني هلم اخليط األبيض
من اخليط األسود ،وعرفوا أن تلك التي يسموهنا ثور ة ليست سوى فوىض خالقة وحرب
ناعمة ومشاريع هيمنة غربية ..لكن لألسف قوبل هؤالء بالنكري واخليانة ،وبكوهنم باعوا
ثورهتم وقضيتهم.
ومع ذلك أرسل اهلل حججا أخرى ال يمكن ألي عاقل أن يردها أو يكذهبا ،وهي
احلجج الصادرة من اجلهات املؤسسة لتلك الفوىض يف سورية ،والتي نطقت بملء فمها أهنا مل
ترد اخلري لسورية ،وأن ما حصل فيها ليس ثورة تطالب باحلقوق املرشوعة ،وإنام مؤامرة
للتقسيم والتقزيم والتبعية.
وال يمكننا يف هذا املقال املخترص أن نرسد كل تلك الشهادات ،فهي كثرية جدا ،ولكنا
نكتفي بشاهدين عدلني لدى املؤمنني بام يسمونه ثورة سورية ،أما أوهلام؛ فكان أنشط سيايس
حمرض عىل التدخل اخلارجي لرضب سورية ،وأما الثاين ،فأكرب عراب للخراب الذي حصل
هلا.
أما األول()1؛ فهو [محد بن جاسم آل ثاين] ،رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية
القطري السابق ،والذي كان أكرب املتحمسني لرضب سورية ،وتوفري أجواء الفوىض فيها ،لكن
شاء اهلل أن يشهد بشهادته بعد أن حارصت السعودية قطر ،وحينها حصل الرصاع بني احللفاء
الذين اجتمعوا عىل الفريسة السورية.
وقد قال يف مقابلة مشهورة مع التلفزيون القطري حول سوريا( :إننا هتاوشنا عىل
الفريسة (سوريا) التي ضاعت منا أثناء هتاوشنا عليها)
وقال يف تلك احلصة ،وهي موجودة عىل النت ملن شاء أن يشاهدها( :ليس عندنا ثأر
( )1انظر مقاال بعنوان :ابن جاسم :ال ثأر مع األسد وهتاوشنا عىل سوريا بتفويض سعودي-2017 ،
 ،13:1432913 27-10امليادين نت.

64

مع (الرئيس) بشار األسد ،فهو كان صديق لنا ،لكن أنتم (اخلليجيون) كنتم معنا يف خندق
لنغري)
غريتم توجهكم ،فقولوا لنا ّ
واحد ،ثم ّ
توجهت للسعودية ،وقابلت امللك الراحل عبداهلل بن عبد العزيز بناء عىل
وقالّ ( :
تعليامت من سمو األمري الوالد ،وقلت له :هذه احلالة يف سوريا وقال يل :نحن معكم ،أنتم
ننسق ولكن فلتبقوا أنتم مستلمني للموضوع)
سريوا يف هذا املوضوع ونحن ّ
تورط كل من قطر والسعودية يف امللف السوري
ويف حديثه ذلك أدىل باعرتافات حول ّ
بالتنسيق مع واشنطن وأنقرة ،وصلت إىل حد دعم مقاتلني من جبهة النرصة ،حيث قال( :لدينا
القوات األمريكية،
نسق مع ّ
أد ّلة كاملة الستالم هذا املوضوع ،وكان أي يشء يذهب إىل تركيا حي ه
يتم عن طريق القوات األمريكية واألتراك ونحن واألخوان يف السعودية،
وكان توزيع كل يشء ّ
كلهم موجودون عسكري ًا ،ر ّبام حصل خطأ ّ
أن فصي ً
ال حدعم يف فرتة ،لكن ليست داعش ،هذا
موضوع حمبا َلغ به ،ر ّبام كانت هناك عالقة مع النرصة ،ر ّبام ،أنا واهلل ال أعرف عن هذا املوضوع،
لكن أقول حتى لو كان فعندما أصبحت النرصة غري مقبولة تو ّقف هذا الدعم للنرصة وكان
الرتكيز عيل حترير سوريا)
بل إنه مل يكتف هبذا ،وإنام راح يرصح بتلك العالقات الودية بني قطر وإرسائيل مكذبا
كل تلك االدعاءات التي يدعيها اإلسالميون ،والتي يعتربون فيها قطر راعية للقضية
الفلسطينية ،بل لكل قضايا األمة ،فقد جاء يف حواره ذلك قوله( :بدأت منذ أيام السالم وبعد
وتقرب ًا من أمريكا وكان
مؤمتر مدريد وكان هناك تفاؤل إلقامة سالم ،وبرصاحة كان ذلك تز ّلف ًا ّ
من املهم إقامة عالقة مع إرسائيل كي تفتح لك أبواب كثرية يف أمريكا ،ونشأت العالقات
وتطورت حتى تم افتتاح مكتب يف الدوحة)
وذكر أن ( هناك الكثري من املنطقة يتعاملون اآلن مع إرسائيل وأعرف أن اجتامعات
كثرية تتم بني بعض القادة يف املنطقة ،بعضها يف البحر األمحر ،اجتامعات تنسيقية ،وأعرف أن
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هناك تصور ًا لعملية السالم كيف يتم وهو تصور حيساق من قبلهم وأعرف أنه لن ينجح اآلن)
بل إنه قال يف فورة غضبه( :كلنا نطلب و ّد إرسائيل ..من اآلن يتكلم عن قضية القدس؟
نحن اآلن نتكلم عن كيف سنط ّبع مع إرسائيل!)
هذا الشاهد األول ،وهو كاف ألكثر العقول التي مل تعطل ،وحديثه موجود عىل النت،
ومن خالل قناة قطرية ،أي أنه مل يفرض عليه فرضا ،ومل يفربك ،وهو ليس تسجيال من تلك
التسجيالت املرسبة التي تعودت اجلزيرة أن تذكرها كل حني ،بل هو موجود متوفر وواضح،
ويمكن ألي عاقل أن يتأمل فيه لعله يبرص ما كان يف غفلة عنه ..وما أمجل أن يستبرص املرء بعد
العمى ،ويفيق بعد الغفلة ..فاملشكلة ليست يف الغفلة ،وإنام يف التامدي عليها.
وأما الثاين ،فهو عراب اخلراب العريب [عزمي بشارة] ذلك الذي وكل إليه تدريب
الطاقم اإلعالمي الذي أدار الفتنة من خالل قناة اجلزيرة ،والذي حيفظ أكثر الناس مقوالته
ويرددوهنا من غري أن يعرفوا مصدرها ..مع أن مصدرها هو ذلك الذي ختىل عن عروبته
وارتدى بدهلا ثياب الصهيونية.
وقد شاء اهلل أن يشهد الكثري من الشهادات يف كتابه الذي ألفه حول سورية ،واملعنون
بـ [سورية :درب اآلالم نحو احلرية] ،والذي ذكر فيه أنه يؤرخ لسنتني من عمر ثورة وصفها
بأهنا جميدة بكل املعاين ،والذي دافع فيه عن الدور املشبوه لقطر ،ولقناهتا الشيطانية قناة اجلزيرة،
مرددا فيه ما تعودنا سامعه من كون (االحتجاجات بدأت سلمية ،ومطالبها إصالحية بسيطة مل
يرتك هلا قمع النظام الوحيش خيار ًا سوى مواجهته بالسالح وحتويل سقف املطالب من جمرد
القيام ببضعة إصالحات إىل رحيل النظام عن بكرة أبيه)
لكنه ـ وعن غفلة منه ،أو الستهانته بعقل القارئ العريب الذي ال حيلل وال يستنتج ،بل
يكتفي بقراءة العناوين ـ راح يعرتف اعرتافات خطرية تبني حقيقة املخطط الذي ووجهت به
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سورية (. )1
ومن تلك االعرتافات قوله( :محاية التظاهرات كان حجة لتربير محل السالح وبشكل
رجعي ،إذ مل يكن اهلدف من محل السالح محاية التظاهرات وال كان ممكن ًا أن يكون ،إنام طرح
()2

هذا األمر كتربير حلمل السالح)

()3

وقال( :الدعوات للتظاهر كان معظمها يتم من قبل أشخاص مقيمني خارج سوريا)

وقال( :كل ما قيل عن حرق أو قلع ألظفار األطفال يف درعا كان جمرد شائعات
ومبالغات غري صحيحة استغلت ألغراض سياسية تعبوية من قبل الثوار .كام أن األطفال
ليسوا من كتب الشعارات عىل اجلدران فأغلب الشهادات تؤكد أن ال عالقة لألطفال هبذا
األمر ،إنام إعتقاهلم جاء عىل خلفية رميهم أحد مراكز الرشطة باحلجار والزجاجات
()4

احلارقة)

وقال( :شهود العيان كانوا يبالغون ويعملون عىل التحريض الطائفي إضافة إىل أن
()5

شاهد العيان قد يكون موجودا يف باريس)

وقال ( :أغلب الذين محلو السالح كانوا من املدنيني ال من اجلنود أو الضباط الفارين
خالف ًا ملا ادعاه الناطقون باسم الثورة ،إهنيار هيبة النظام أدى لسلوك انتقامي متثل باهلجوم عىل
املراكز األمنية وقتل  120عنرص يف جرس الشغور بينام تسرت اإلعالم املؤيد للثورة عىل هذه

( )1انظر مقاال بعنوان :حول قلب املفاهيم والثورة بمعناها اليسء :اعرتافات من عزمي بشارة ،بسام
احلكيم ،موقع اجلمل.
( )2سورية :درب اآلالم نحو احلرية ،عزمي بشارة ،ص . 198-164
( )3املرجع السابق ،ص .74
( )4املرجع السابق ،ص .84 - 82
( )5املرجع السابق ،ص .14
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احلادثة وانطلقت ترصحيات إعالمية وبيانات تتهم اجليش بقتل جنوده ،وقد سامهت وسائل
()1

اإلعالم العربية املؤيدة للثورة يف هذا التضليل)

وقال( :إنكار املظاهر املسلحة أصبح بحاجة إىل الفتة أو جسم سيايس حيرشعن االنتقال
إىل العسكرة ،وقد شكل اإلعالن عن تشكيل اجليش احلر هذه الالفتة ،وأصبح هذا اجليش
غطا ًء عريض ًا لكل أشكال التسليح الفردية واألهلية يف مواجهة القوات احلكومية ،وبدأت
الصحافة تبحث عن ترصحيات لقادة هذا اجليش وكأهنم يعرفون ما جيري عىل األرض بينام
()2

كان هؤالء الضباط يتحدثون من اسطنبول عن أمور سمعوا عنها من اإلعالم)

وقال ( :اهلتافات الطائفية بدأن يف درعا ودوما والالذقية ومحص منذ اليوم األول
للتظاهرات ،فسمعت هتافات مثل [ال إيران وال حزب اهلل بدنا رئيس خياف اهلل] وهتاف [بدنا
()3

نحكي عاملكشوف ،علوية ما بدنا نشوف])

وقال( :قيام املعارضة املسلحة بعمليات خطف وقتل واغتيال طائفي لعامل وموظفني
()4

ومثقفني وعلامء)

وقال( :اهتمت وسائل اإلعالم املؤيدة للثورة النظام بقتل الصحايف الفرنيس جيل
جاكيه ،بينام يف حقيقة األمر أنه قتل عندما أطلق مسلحون معارضون قذائف أر يب جيه عىل
()5

مسرية مؤيدة للنظام)

وقال ( :مل توجه وسائل اإلعالم أي نقد ملامرسات الثورة ومن ضمن هذه املامرسات
( )1املرجع السابق ،ص .194 - 163
( )2املرجع السابق ،ص .197
( )3املرجع السابق ،ص .125 – 124 – 112 – 86
( )4املرجع السابق ،ص .375 – 374
( )5املرجع السابق ،ص .441
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()1

أعامل حمشينة)

وقال( :بينام كان هشام اختيار حيفاوض أهل درعا بلغه أن املتظاهرين أحرقوا القرص
()2

العديل وكرسوا زجاج املشفى الوطني)

وقال( :يف الربع األخري من عام  2010قامت احلكومة بحملة أمنية ملالحقة املطلوبني
يب املازوت يف دير بعلبة وبابا عمرو
يف قضايا جنائية وإقتصادية استهدفت بشكل خاص مهر ّ
والسلطانية وحي عشرية وجوبر ،وسنجد أن هذه األحياء كانت السباقة لإلنخراط يف
االحتجاجات الشعبية وستكون هذه األحياء أيض ًا أول من محل السالح بوجه النظام يف
()3

محص)

وقال( :أغلب املناطق التي انتفضت يف محص هي مناطق هتريب وذات طبيعة عشائرية،
()4

مول سعد احلريري عمليات هتريب األسلحة إليها)
وقد ّ

وقال( :مل يكن االستقطاب الطائفي وليد انتفاضة الشعب السوري يف محص ،ففي عام
 2006قام ثالثة رجال بذبح عنرص من األمن السيايس من الطائفة العلوية داخل جامع باب
الدريب وهربوا إىل السعودية ،كام كان شبان علويون يتعرضون للرضب يف األحياء ذات
()5

األغلبية السنية)

وقال ( :قام حممد عيل البيايس (أحد العاملني مع عبد احلليم خدام) بتسليح املتظاهرين
ببانياس فقدم  30روسية و  2رشاش و  2قواذف و  6بومباكشن .ص  - 192كان اجليش
( )1املرجع السابق ،ص .441
( )2املرجع السابق ،ص .88
( )3املرجع السابق ،ص .110
( )4املرجع السابق ،ص .120
( )5املرجع السابق ،ص .121
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احلر يتبع اسرتاتيجية غريبة عجيبة ،كان يقوم باقتحام مدينة فيتبع ذلك خروج قوات النظام
منها وقصفها من اخلارج ،فتنشأ قضية الجئني جديدة ومن ثم ينسحب اجليش احلر من هذه
املدينة ل حيهاجم مدينة أخرى وفق ًا ملا حيسمى إنسحاب تكتيكي)

( )1
()2

وقال( :هناك أعامل رسقة وهنب وسطو مسلح قامت هبا كتائب للجيش احلر)

وقال( :إن سقوط مدينة الرقة برسعة خيالية كان بسبب استقباهلا للشباب النازح من
ريفي دير الزور وحلب حيث شارك هؤالء الشبان بفاعلية باالستيالء عىل املقرات واملراكز
()3

األمنية داخل املدينة)

وقال ( :عمل اإلعالم الرسمي عىل رضب صدقية وسائل اإلعالم املؤيدة للثورة عرب
عرضه أشخاص كانت وسائل اإلعالم العربية قد تناقلت أخبار وفاهتم عىل أيدي قوات
()4

األمن)

وقال ( :كان النظام يعترب الثورة مؤامرة قطرية سعودية تركية أمريكية عىل الرغم من
()5

تأخر دول اخلليج وأمريكا يف دعم هذه الثورة)

وقال( :ظهرت حالة من الشحن الطائفي زاد يف حدهتا بعض املتحدثني باسم الثورة
كمأمون احلميص ورجال دين معروفون منهم الشيخ القرضاوي الذي محّل بإحدى خطبه
مسؤولية ما حيدث بسوريا لطائفة الرئيس ،كام ساهم يف إذكاء الشحن الطائفي قنوات كان تبث

( )1املرجع السابق ،ص .205
( )2املرجع السابق ،ص .210
( )3املرجع السابق ،ص .222
( )4املرجع السابق ،ص .242
( )5املرجع السابق ،ص .246
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()1

من اخلليج كصفا ووصال الني تبثان من السعودية)

وقال( :شكل الشيخ العرعور ظاهرة شعبوية خطرة ممولة من السعودية تراهن عىل إثارة
()2

الغرائز الطائفية واملذهبية)

وقال( :يف أوائل نيسان هاجم مسلحي املعارضة حافلة مبيت عسكرية يف بانياس وقتلوا
مواطن حيدعى نضال جنّود من الطائفة العلوية وم ّثلوا بحثته وقطعوا أعضائه الذكورية)

()3

()4

وقال( :ال عالج لذلك يف رأينا إال حل بقمع األعامل الطائفية بالقوة بداية)
وقال( :اجتهت جمموعات مسلحة إىل السلفية كرباغامتية تقرب ًا من املانحني)

()5

وقال( :مل ينجح هيتو يف تأليف احلكومة بسبب مقاطعة السعودية ومن يؤيدها ،وتبني
()6

مرة أخرى هشاشة املعارضة السورية ودرجة ارتباطها بالقوى اخلارجية)

وقال( :شكلت خطوة جامعة الدول العربية منح مقعد سوريا لإلئتالف مفاجأة
()7

لكثريين ،وكانت خمالفة لنظام اجلامعة العربية)

وقال( :نظم الناشطون تظاهرات رسيعة هبدف التصوير فقط وبث خرب عن خروج
تظاهرة يف دمشق ،وهو خرب مهم معنوي ًا لكن من يبحث عن هذه التظاهرة ال جيدها)

()8

( )1املرجع السابق ،ص .319
( )2املرجع السابق ،ص .320
( )3املرجع السابق ،ص .323
( )4املرجع السابق ،ص .329
( )5املرجع السابق ،ص .364
( )6املرجع السابق ،ص .414
( )7املرجع السابق ،ص .415
( )8املرجع السابق ،ص .439
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وقال( :مع استمرار الثورة بدا وكأن اجلزيرة والعربية جعلت من هذه الثورة قضيتها،
وذلك باملعنى احلزيب العصبوي فنرشت أخبار املعارضة من دون فحصها وتبني أن بعض ًا منها
عىل األقل كان كاذب ًا ،فمث ً
ال تبنت هذه املحطات رواية غري صحيحة إطالق ًا عن مقتل 120
جندي سوري يف جرس الشغور ألهنم حاولوا اإلنشقاق واحلقيقة كانت أن الثوار هم من
قتلوهم يف هجوم عىل املراكز األمنية يف املدينة ،وذلك قبل مرحلة الكفاح املسلح يف الثورة
السورية ،واهتمت كذلك النظام بقتل العديد من الشخصيات العلمية يف محص لكن حقيقة
()1

األمر أن مسلحني معارضني هم من قاموا باغتياهلم)

وقال( :كانت جتري عمليات تصفية ملوظفني حكوميني أو رئيس احتاد فالحني أو
مؤسسة حكومية ما دام مؤيد ًا للنظام)

()2

وقال( :أقامت تركيا خميامت لالجئني السوريني عىل أراضيها عىل الرغم من عدم وجود
()3

مواجهات عسكرية تستدعي هذا اللجوء)

وقال( :السعودية دولة ملكية حمافظة ليس فيها أي هامش للديمقراطية وحرية
()4

التعبري)

وقال( :مل يتفاعل الشارع السعودي مع أي ثورة عربية كام هو احلال مع الثورة السورية،
ويمكن القول أن البعد الطائفي كان حارض ًا ال سيام عند رجال الدين حتى أن مقولة النظام
()5

النصريي كانت رائجة يف الشارع السعودي عند توصيف النظام السوري)
( )1املرجع السابق ،ص .440
( )2املرجع السابق ،ص .441
( )3املرجع السابق ،ص .499
( )4املرجع السابق ،ص .535
( )5املرجع السابق ،ص .539
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هذه جمرد نامذج من االعرتافات التي أدىل هبا هذان الشاهدان اللذان تلطخت أيدهيام
بالدم السوري ،ومن شاء املزيد ،فيمكنه أن يقرأ الكثري من ترصحيات املعارضة نفسها ،والتي
دائام يتهم بعضها بعضا ،ويف أثناء تلك االهتامات ،يمكننا أن نعرف ما جرى بالضبط ،كام عرفنا
من الرصاع السعودي القطري الكثري من احلقائق التي كانت مغيبة.
لكن العقول التي جحدت كل األدلة ،يمكنها أن جتحد أمثال هذه األدلة وغريها ،ألهنا
ال ختتلف أبدا عن تلك التي وصفها اهلل تعاىل ،فقال{ :ا ْق َ ِ
السا َع حة َوان َْش هق ا ْل َق َم حر (َ )1وإِ ْن
رت َبت ه
َ
َي َر ْوا آ َي ًة حي ْع ِر حضوا َو َي حقو حلوا ِس ْح ٌر حم ْست َِم ٌّر (َ )2وك هَذ حبوا َوا هت َب حعوا َأ ْه َوا َء حه ْم َو حك ُّل َأ ْم ٍر حم ْست َِق ٌّر (َ )3و َل َقدْ

ِ
اء ما فِ ِ
ِ
يه حمزْ َد َج ٌر (ِ )4حك َْم ٌة َبالِ َغ ٌة َف َام حتغ ِْن الن حُّذ حر } [القمر]5 - 1 :
َجا َء حه ْم م َن ْاألَ ْن َب َ

فالذي يدمن عىل اتباع هواه ال يمكن أن يستسلم للحقائق سواء ارتبطت بالقمر
احلقيقي الذي نراه يف السامء ،أو بام تبثه األقامر التي صنعها البرش.
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من صنع اإلرهاب يف سورية؟
ليس من الصعوبة أن نجيب عىل هذا السؤال ،فهو من أوضح الواضحات ،وكل يشء
يدل عليه ،ومن شاء أن يعود للتاريخ ،ويبحث يف الوثائق املتوفرة فيه ،فسيجد الصانعني
احلقيقيني لداعش وجبهة النرصة واجليش احلر وجيش اإلسالم ..وغريها من اجليوش التي
تأسست ،ال لتحرير فلسطني ،والدفاع عن املستضعفني يف بورما وغريها ،وإنام إلزالة رئيس
رشعي لدولة ذات سيادة.

والذي توىل ذلك بالدرجة األوىل علامء الفتنة والضاللة ،أولئك الذين أفتوا بإسقاط
النظام السوري ،وطلبوا من اجليش االنشقاق ،وجعلوا حرب النظام فرضا عي عىل كل
سوري ،وعندما مل تفلح كل تلك الفتاوى يف القضاء عىل النظام ،راحوا يعلنون النفري العام،
وحيرضون كل شباب العامل عىل أن يذهب لسورية حيث ستستقبله احلور العني ومالئكة
اجلنان.
ولعلكم رأيتم بأعينكم ،وسمعتم بآذانكم ذلك املؤمتر املشؤوم الذي عقد يف القاهرة
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لنرصة احلرب عىل سوريا ،والذي نظمه االحتاد العاملي لعلامء املسلمني ،ورابطة علامء املسلمني،
ورابطة علامء أهل السنة ،ومنظامت إسالمية أخرى يف أواخر العهد الذي استلم فيه اإلخوان
املسلمني زمام احلكم يف مرص(.)1
وهو مؤمتر موثق ،وكل تسجيالته ال تزال موجودة ،وهي حجة عىل كل أولئك الذين
ألغوا عقوهلم ،واعتربوا النظام السوري نفسه أو حلفاءه ،هم الذين صنعوا اإلرهاب.
ويغفلون عن أن ذلك املؤمتر مجع كبار العلامء املثريين للفتن ،ليقوموا بالدعوة إىل النفري
العام من أجل نرصة اإلرهاب يف سوريا ،وكان عىل رأسهم يوسف القرضاوي ،وصفوت
حجازي ،واألمني احلاج ،وحممد العريفي ،والدكتور عامد عبدالغفور مساعد الرئيس املرصي
حينها ،والشيخ عبداهلل شاكر رئيس مجعية أنصار السنة املحمدية ،والشيخ عبد الرمحن عبد
اخلالق مؤسس املدرسة السلفية يف مرص ،والفريق عبدالرمحن سوار الذهب الرئيس السودانى
السابق ،وعدد من العلامء واملشايخ من كافة أرجاء العامل اإلسالمي.
ومن الكلامت التي ألقيت يف ذلك املؤمتر كلمة الشيخ األمني احلاج رئيس رابطة علامء
املسلمني ،وهي الرابطة التي يتوىل أمانتها العامة الشيخ نارص بن سليامن العمر ،والذي أفتى
بأن اجلهاد يف سوريا واجب عىل كل مسلم ،وعىل كل الشعوب واحلكام ..كام دعا إىل تسيري
القوافل اجلهادية إىل سوريا ،مؤكدا أهنا قضية األمة كلها وليست قضية سوريا وحدها.
وهكذا عندما جاء دور القرضاوي للحديث ،باعتباره رئيس االحتاد العاملي لعلامء
املسلمني ،طالب بنفس ما طالب به األول ،ودعا إىل تسيري قوافل املجاهدين ،وأكد أن احلرب
يف سوريا هي حرب ضد اإلسالم وأن اجلهاد فيها واجب ،وأن عىل عىل البالد العربية أن
يظهروا عروبتهم وإسالمهم يف دعم سوريا ،منتقدً ا حكام العرب يف صمتهم عىل اإلبادة التي
( )1انظر :مؤمتر العلامء لنرصة سوريا :قوافل جهاد وقوافل دعاة إىل سوريا ،موقع املسلم 4 ،شعبان
..1434
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جهارا ليقتل
حتصل يف سورية ،وكان من ضمن حديثه قوله( :حزب الشيطان دخل سوريا علنًا
ً
أهل السنة بالقصري ،والبد أن يقف العرب موق ًفا رجول ًّيا ضد الطائفية التي تريد قتل السنة،
حيا ،وأن تتحملوا املسئولية؟)
فكيف نقبل ذلك يا عرب ،جيب أن يكون موقفكم رص ً
بل إنه مل يكتف بالنفري العام من املسلمني ،بل طلب من مجيع دول العامل أن تسري جيوشها
لسورية ،وحثها عىل التحرك العسكري يف سوريا ،مؤكدً ا أنه واجب عىل أحرار العامل واألمم
املتحدة واملنظامت الدولية الوقوف بجانب الشعب السوري ،وأشار إىل أن األمة اإلسالمية
مستعدة للتضحية واجلهاد ،وأنه البد للشعوب اإلسالمية من املناداة باجلهاد للدفاع عن دين
اهلل ورشيعته.
وحينها ،وحني امتألت القلوب أحقادا وضغائن ،قام صفوت حجازي نائب رئيس
رابطة علامء أهل السنة حينها؛ فدعا إىل قافلة للجهاد يف سبيل اهلل ،مؤكدا أن نظام بشار األسد
(جمرم وكافر ،خرج من اإلسالم بمكفرات)
بل إنه راح يستعرض عضالته بني أعضاء املؤمتر ،فذكر أن لرابطة علامء أهل السنة التي
يتوىل نيابة رئاستها قصب السبق يف تشكيل كتائب للجهاد عىل أرض سوريا ،داع ًيا مجوع
املسلمني لتشكيل هيئات لدعم سوريا بالسالح والرصاص واملال قائال( :نحن لسنا أقل من
الرافضة أو املنظمة اإلرهابية املسامة بـ [حزب اهلل] واملرتزقة الذين حيتلون أرض سوريا اآلن)
وبعده حتدث العريفي بنفس ما حتدث به سابقوه ،وراح عىل طريقته يف التحريض
واإلثارة يقول( :إن الصحابة والتابعني سكنوا يف الشام ومنهم خالد بن الوليد وعبادة بن
الصامت ومعاذ بن جبل وعبيدة بن اجلراح وعبداهلل بن مسعود وعبداهلل بن عمرو بن العاص
ومعاوية بن أبى سفيان و 900صحابى إما سكنوها أو دفنوا فيها واليوم مساجد سوريا هتدم
وأطفال سوريا تقتل)
وكان الرئيس املرصي اإلخواين حممد مريس حينها حارضا ،وكان يستعد إلدخال
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اجليش املرصي يف مثل تلك املعارك ،ليجتمع مع كل أولئك اإلرهابيني يف معركة واحدة..
هذا جمرد نموذج عن تلك األحقاد التي كان اإلسالميون يوزعوهنا يف تلك الفرتة التي
أتيح هلم فيها احلكم يف مرص وتونس وغريها ..وكان الشباب الغر املسكني يستمع لتلك
التوجيهات ،وتغره تلك الدعاوى ،فيرتك أهله املشفقني عليه ،ودراسته التي مل يكملها ،وعمله
الذي حيتاجه ،ثم يذهب لسورية.
ويف سورية طبعا لن يذهب إىل أولئك السكارى املنحرفني الذين ال عالقة هلم بالدين،
وإنام خرجوا حلرب سورية طمعا يف أموال اخلليج ،وإنام يذهب إىل أولئك املتدينني أصحاب
اللحى الطويلة ،فاحلور العني عندهم ال عند غريهم من العلامنيني والليرباليني.
وب عد أيام قليلة جيد نفسه تابعا لداعش أو النرصة أو لواء اإلسالم أو جيش اإلسالم..
وبعد فرتة قصرية يسمع القرضاوي نفسه وكل أولئك الدجالني الذين حرضوه عىل ترك أهله
وعلمه وعمله ،يعتربونه إرهابيا ،ويعتربون النظام السوري واإليراين هو الذي جاء به ،وهو
الذي دربه ،ليقوم بتشويه الثورة السورية.
لست أدري املنطق الذي يفكر به هؤالء ..فكل يشء عندهم مقلوب ..فهم يربئون كل
أولئك املحرضني الذين مألوا القلوب أحقادا عىل النظام السوري وجيشه ومؤسساته،
وأصدروا الفتاوى يف ذلك ،بل جندوا اجلنود لذلك ..يف نفس الوقت الذي يتهمون فيه النظام
السوري ،بكونه جاء بأولئك الشباب من كل أنحاء العامل ليخرب بلده ،ويمألها بالفوىض.
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ملن يريد أن يغادر القطيع..
من أخطر ما نصادفه يف الواقع من عقول ما يمكن أن يطلق عليه [عقل القطيع] ،وهو
عقل يعترب نفسه ،وكأنه يف برملان ،أو يف أي جملس يعتمد طريقة التصويت ..فحيثام رأى أصواتا
أكثر رفع يده ،وسارع إىل االقتناع من غري متحيص ،وال بحث عن دليل ،ذلك أن الدليل الكمي
عنده مقدم عىل الدليل الكيفي.

وقد يكون هلذا النوع من التفكري حجة منطقية أقنع هبا عقله الباطن ،وهي أن احلق مع
اجلامعة ،وكل صوت خالفها نشاز وشذوذ ..وأن الكثرة تغلب احلق كام تغلب الشجاعة ..وأن
العقول كلام كثرت ،كلام ازدادت نسبة صحتها.
وقد يكون له أيضا أسباب نفسية ،ذلك أن هذا العقل جبان ،ال يستطيع حتمل نتائج
اخلروج عن القطيع ،فهو خياف الذئاب أن تلتهمه ،وخياف من القطيع أن هيجوه أو هيجره.
أو أنه عقل كسول ،يكتفي بتفكري غريه عن تفكريه ،فام حاجته لالجتهاد يف مسألة قد
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بذل غريه وسعه فيها ..فام عليه إال أن يسري خلفه ،ليجني ما جنى من دون جهد وال عناء وال
تعب.
أو أنه عقل عاطفي امتأل حمبة وعشقا وهياما لرأس القطيع ،فراح يذبح عقله ،ويقدمه
قربانا لقلبه.
وكل هذه األسباب ال تعفي صاحبها من نتائج تفكريه الذي مل يستعمله ..فاملوازين
اإلهلية ال تعفي صاحب هذا العقل من املسؤولية ،بل تضعه يف صف واحد مع رأس القطيع،
كام قال تعاىل مشريا إىل ذلك يف مواضع من القرآن الكريم ..ومنها قوله تعاىل يف بيان تربير
ربا َءنَا َف َأ َض ُّلونَا
القطيع ألسباب الضالل التي تسبب فيها رأسهَ { :و َقا حلوا َر هبنَا إِنها َأ َط ْعنَا َسا َد َتنَا َو حك َ َ
السبِ َيال (َ )67ر هبنَا ِآهتِ ْم ِض ْع َف ْ ِ
ني ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب َوا ْل َعن حْه ْم َل ْعنًا كَبِ ًريا ([ })68األحزاب]68 ،67 :
ه
والسادة والكرباء املذكورون يف اآلية الكريمة ،ال يقصد هبم احلكام فقط ،بل يقصد هبم،
وبدرجة أكرب العلامء والدعاة والوعاظ الذين اختذهم الناس وسائط للهداية ،من دون أن
يفكروا يف مدى سالمة ما يطرحونه ،ولكنهم اتبعوهم تبعية عمياء.
ويذكر اهلل تعاىل مشهدا آخر للقطيع وهو يلوم رأسه الذي زج به يف تلك املهالك{ :
ِ ِ
ون َعنها ِم ْن ع ََذ ِ
ْربوا إِنها حكنها َل حك ْم َت َب ًعا َف َه ْل َأ ْن حت ْم حم ْغنح َ
اب
َو َب َرزح وا هللهِ َمجِي ًعا َف َق َال ُّ
اس َتك َ ح
الض َع َفا حء ل هلذي َن ْ
اهللهِ ِمن َ ٍ
ربنَا َما َلنَا ِم ْن حمَ ِ ٍ
يص }
يشء َقا حلوا َل ْو َهدَ انَا اهللهح َهلَدَ ْينَا حك ْم َس َوا ٌء َع َل ْينَا َأ َج ِز ْعنَا َأ ْم َص َ ْ
ْ ْ
[إبراهيم]21 :
وهذا النص يشري إىل أن القطيع ،حتى وهو يف تلك املواطن الصعبة ،وبعد أن مر بام مر
به من أهوال ال تزال له بعض الثقة يف الرؤوس التي اتبعها ،وهلذا راح يستجدهيا أن تنقذه.
وتشري أيضا إىل أن رؤوس القطيع ال تزال متارس دورها يف الدجل والكذب عىل
قطيعها ،فبدل أن تنسب ضالهلا لنفسها راح تنسبه هلل ،وتتهم اهلل به.
وبناء عىل هذا وردت التحذيرات الكثرية من رسول اهلل  من حتول اإلنسان املكرم
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الذي آتاه اهلل العلم والعقل واحلكمة إىل جمرد ذنب هبيمة ،وعقل معطل ،فقال( :ال تكونوا إمعة
تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أسأنا ،ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن حتسنوا
وإن أساءوا أن ال تظلموا)
وعىل هديه



سار ورثته من األئمة واألولياء والصاحلني ،وقد قال اإلمام عيل يف

نصيحته لكميل( :يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها للخري ،والناس ثالثة :فعامل
رباين ،ومتعلم عىل سبيل نجاة ،ومهج رعاع أتباع كل ناعق مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجؤوا
إىل ركن وثيقٍ ...
أف حلامل حق ال بصرية له ينقدح الشك يف قلبه بأول عارض من شبهة ال
يدري أين احلق ،إن قال أخطأ وإن أخطأ مل يدر ،مشغوف بام ال يدري حقيقته فهو فتنة ملن افتتن
به وإن اخلري كله من عرفه اهلل دينه وكفى باملرء جه ً
ال أن ال يعرف دينه)
وقال ابن مسعود( :ال يتبعن أحدكم دينه رجالً ،إن آمن آمن ،وإن كفر كفر ،فإنه ال
أسوة يف الرش)
ولذلك تعلمنا النصوص املقدسة أن احلق ليس مع الكثرة ،وال مع اجلامهري ،بل احلق
دائام مع القلة املستضعفة املحتقرة ،وقد قال تعاىلَ { :وإِ ْن حتطِ ْع َأ ْك َث َر َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض حي ِض ُّل َ
وك َع ْن
َسبِ ِ
يل اهللهِ } [األنعام]116 :

ِ ٍ ِ
وذكر قلة املؤمنني احلقيقيني ،فقالَ {:ف َال ت ح
احل ُّق ِم ْن َر ِّب َك َو َلكِ هن َأ ْك َث َر
َك ِيف م ْر َية منْ حه إِ هن حه ْ َ
النها ِ
س َال حيؤْ ِمنح َ
ون } [هود]17 :
ون} [األعراف ،]187 :وأن { َأ ْك َث َر الن ِ
وهكذا أخرب أن { َأ ْك َث َر الن ِ
هاس َال َي ْع َل حم َ
هاس َال
ون } [البقرة ،]243 :وأن { َأ ْك َث َر الن ِ
هاس َال حيؤْ ِمنح َ
َي ْش حك حر َ
ون } [غافر]59 :
وهلذا ،فإن عىل من يريد النجاة أن يبدأ بإخراج عقله من قطيع العقول ،ليبحث يف
احلقيقة بعيدا عن كل تأثريات األعداد ،وحينها ستتنزل عليه هداية اهلل إن كان صادقا وخملصا
وله القدرة عىل التضحية ..فال يصل إىل احلقيقة إال املضحون بأنفسهم يف سبيلها.
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املظلومية ..واللعب بالعواطف
ليس من املنطق ،وال من الرشع ،وال من األخالق أن ننكر املظامل التي تقع ألي جهة من
اجلهات إذا ما ثبتت ،ومل تكن كذبة أو خدعة ،أو مرسحية كتلك املرسحيات التي متثل كل حني
يف سورية لرضب استقرارها ،وتفتيت وحدهتا ،وزرع الفتن هبا.

ولكنا يف نفس الوقت نحتاج إىل أن يكون لنا الكثري من احلكمة التي تتيح لنا التحقيق
يف املظلومية نفسها ،وهل كان املظلوم فيها مستفزا للظامل ،أم مل يكن مستفزا؟ ..وهل كان الظامل
مبادرا للظلم ،أم أن املظلوم هو الذي جره إىل ذلك؟ ..وهل كان من املمكن تفادي كل ذلك،
أم أن كل ذلك كان فرضا رشعيا ال يمكن الفرار منه؟
هذه أسئلة كثرية نحتاجها قبل أن نقرر الوقوف مع املظلوم ،ذلك أنه قد يكون ظاملا من
حيث ال يشعر ..فالبت يف مثل هذه القضايا من قبيل البت يف األحكام القضائية التي تقتيض
الرتيث والتحقيق والبحث الدقيق؛ فال يصح أن يكون الشخص شاهدا وحاكام وحماميا
وقاضيا يف نفس الوقت.
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى يف قوله تعاىل يف عتاب داود عليه السالمَ { :و َظ هن
ِ
َاب } [ص ،]24 :فداود عليه السالم ـ كام ذكر
اس َت ْغ َف َر َر هب حه َو َخ هر َراك ًعا َو َأن َ
َد حاوو حد َأن َهام َف َتنها حه َف ْ
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املفرسون ـ عوتب يف كونه اكتفى بالسامع ألحد اخلصمني ،الذي قال له{ :إِ هن َه َذا َأ ِخي َل حه تِ ْس ٌع
احدَ ٌة َف َق َال َأك ِْف ْلنِيها وعَزه ِين ِيف ْ ِ
ون َنعج ًة و ِيل َنعج ٌة و ِ
ِ
اخل َط ِ
اب} [ص ،]23 :فراح داود
َ َ
َوت ْس حع َ ْ َ َ َ ْ َ َ
عليه السالم ـ وبالعاطفة التي متيل بكل إنسان إىل املظلوم ،ولو من غري حتقيق ـ يقول للخصم
ال َن ْع َجتِ َك إِ َىل نِ َع ِ
اآلخرَ { :ل َقدْ َظ َلم َك بِسؤَ ِ
اج ِه} [ص ،]24 :وهنا عوتب عىل احلكم يف صالح
ح
َ
اخلصم األول ،قبل سامعه للخصم اآلخر.
وهذا العتاب يوجه مثله للكثري من الذين يسارعون إىل لوم األنظمة واجليوش ،بل
يستعملون كل الوسائل العاطفية لتشوهيها ،بحجة رضهبا للمساملني ،وال يسألون أبدا هل كان
أولئك املساملون حقيقة مساملني؟ ..وهل رضب اجليش حقا بتلك الوسائل؟
وأسئلة أخرى كثرية عىل العاقل أن جييب عنها قبل أن يقف أي موقف ،أو حيكم أي
حكم ،أو يدافع عن أي جهة ،وأوهلا عن اجلهات التي تنرش مثل هذه األخبار ،وترسهبا،
وتصورها ،وهل هلا مصالح يف ذلك أم ال؟
حتى يكون حكمه مستقيام ،وال يعاتب عىل الترسع يف احلكم ،أو االنسياق وراء العاطفة
املجردة ،التي هي طبع إنساين كريم ،ولكنه قد يصبح أداة من أدوات الشيطان إلغواء األنسان.
وكمثال بسيط عىل هذا ،ويتعلق بام يستخدمه اإلعالم املغرض مما يسمى [مظلومية
محاه] ،وما فع ل هبا الرئيس السوري السابق ..وهم يتداولون هذا الكالم ،وينرشونه من غري
حتقيق ،وال تثبت وال معرفة األسباب.
ولو أهنم فعلوا ذلك ..بل لو اكتفوا بالذهاب إىل علامء محاه حينها ،بل حتى حركييها
الذين ندموا عىل تلك املواقف ،خلففوا من غلوائهم ،وعلموا أن أولئك املظلومني ليسوا سوى
ظلمة روعوا الناس ،وأطمعوا األعداء يف سورية ،وهددوها بالتقسيم ،حتى بادر اجليش
السوري كأي جيش يف العامل ليحرر املدينة من أيدهيم.
ولذلك وقع ضحايا ،والبد أن يقع ضحايا ..لكن من املسؤول عنهم ،ومن فعل ذلك
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الترصف املشني الذي جعل أولئك الضحايا يسقطون ..وما عالقة اجليش السوري بذلك،
وهو مل يؤد إال دوره يف استعادة املدينة ،بعد أن نرش املنشورات ،وطلب من املتمردين العودة
إىل عقوهلم ،وإلقاء السالح ،لكنهم مل يفعلوا.
وهكذا ال زالوا يامرسون ذلك ،فالرئيس السوري ـ اقتداء بام فعله نظريه اجلزائري من
سياسة [الوئام الوطني] ـ يدعو املسلحني كل حني ،بأن يضعوا أسلحتهم ،ويعودوا إىل حضن
الوطن ،وأنه لن حيصل هلم يشء ..لكنهم يأبون ،فإذا ما رضبوا بفعل متردهم ،قامت القيامة
عىل اجليش الذي أدى دوره كأي جيش يف العامل ..وينسون أن ذلك السالح الذي كان بيد
املتمرد واإلرهايب مل يكن لعبة ،بل كان سالحا أيضا ،وكان يقتل به أبناء شعبه ..وكان من
املمكن أن يسقط به ذلك اجلندي الذي نتهمه بالظلم.
ونفس األمر ينطبق عىل كل ما مارسته احلركة اإلسالمية ،وتاريخ مظلوميتها الطويل،
والذي كتبت فيه القصائد الطوال والقصص الكثرية لتمأل عواطف الناس باحلقد عىل األنظمة.
فهل كان أولئك احلركيني مظلومني حقيقة ،أم كانوا ظاملني يف صورة مظلومني ..فلو أن
اإلخوان اكتفوا بالدعوة إىل اهلل ،وتربية الناس وتوعيتهم وتعليمهم ..بل حتى لو ذهبوا إىل أبعد
من ذلك ،فرشحوا شمولية اإلسالم لكل شؤون احلياة ..هل كانت األنظمة سترضهبم؟
وأنا أجيب هنا بكل بساطة :إهنا لن تفعل ..ألن الكثري فعلوا ذلك ،ومل حيصل هلم يشء..
بل ذهبوا بعيدا يف انتقاد األنظمة ،ومل حيصل هلم يشء ..لكن عندما تنشأ التنظيامت ،ومعها
التخطيطات ،ومعها املظاهرات والعصيان املدين ،هنا يأيت دور السلطة لتستعيد هيبتها ،وهنا
يسقط الضحايا الذين تسبب يف سقوطهم عدم الوعي بام يفعلون.
ولألسف هؤالء يدخلون ما فعله اإلمام احلسني يف هذا اجلانب ،وهو وهم كبري ،فاإلمام
احلسني كان إمام األمة حينها ،وكان مفرتض الطاعة من مجيع األمة ،وكان عىل األمة أن تسري
خلفه عندما خرج ..لكنها عندما تأخرت عنه ،فعل ما فعل بأمر من رسول اهلل  إلقامة احلجة
83

وحفظ الدين ..ليس جليله فقط ،وإنام لألجيال مجيعا .وهلذا مل نر سائر األئمة من أهل البيت
يفعلون ذلك ،بل كانوا ينهون عنه.
وهلذا ،فإن الفارق عظيم بني ذلك السلوك العظيم ،والتضحية الفذة ،وبني ما متارسه
تلك احلركات التي مل تنل نصيبها من املصداقية عند األمة ،ومل تنل حظها من البيعة ،وال حتى
من الفهم السديد لإلسالم ..ولذلك كانت ترصفاهتا يف هذا اجلانب أشبه بالغوغائية منها
بالعمل اإلسالمي الرشيد.
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القابلية لإلرهاب
من خالل التجربة والواقع املر الذي نعيشه يمكننا أن نكتشف نظرية مهمة تتعلق
بتشخيص اإلرهاب من ناحية ،ومعاجلته من ناحية أخرى.

وهي قاعدة يمكن صياغتها هبذه املعادلة :إرهاب  +حاضنة = حاضنة إرهابية ،أو
إرهاب حمتضن ،أو إرهاب قوي بسبب كونه حمتضنا ،أو حاضنة حتولت إىل إرهاب..
والنتيجة األخرية هلذه املعادالت لو رسنا معها عىل هذا االعتبار ،هي أن تصبح مجيع
املنطقة التي حضنت اإلرهاب منقطة إرهابية إجرامية ،ألهنا وافقت املجرمني عىل جرائمهم،
بل دعمتتهم ،والقوانني الدولية مجيعا تنص عىل معاقبة أي مساعدة ألي جمرم ،والقوانني كذلك
تنص عىل أن القانون ال حيمي املغفلني.
ولذلك ال عتاب عىل أي جيش يف العامل إن رضب أي منطقة احتلها إرهابيون احتضنهم
أهلها وس اندوهنم ونارصوهم ،وصاروا عيونا هلم ..ذلك أن اجليش ال يمكنه أن يميز بني
احلاضن واإلرهايب ..ألن كل حاضن يف احلقيقة إرهايب.
85

وبناء عىل هذه املعادلة يمكننا أن نفهم رس وصول اإلرهاب إىل بعض املناطق،
واحتالهلا ،وعدم متكنه من الوصول إىل مناطق أخرى ..فنبل والزهراء وفوعة وكفرية يف
سورية مثال ،ومع كوهنا قريبة جدا من مواطن اإلرهابيني إال أهنا مع ذلك ولوعيها ،مل يستطع
اإلرهاب أن خيرتقها.
بخالف املوصل وبعض املناطق العراقية التي احتلتها داعش ،والتي كان القرضاوي
والعريفي والضاري وغريهم كثري حيرضوهنم ،ويشعلون نريان الفتن بينهم ،إىل أن أصبحت
هلم القابلية لقبول داعش واستقباهلا ،واحتضاهنا ،ثم االكتواء بنارها.
وقد حصل عندنا هذا يف اجلزائر ،فأول من اكتوى بنار اإلرهاب تلك التي املناطق التي
خرج منها إرهابيون ،أو كانت فيهم قابلية الحتضان اإلرهاب ،أما املناطق املحافظة والواعية،
والتي كانت تنترش بينها الزوايا القرآنية والصوفية وغريها؛ فإهنا كانت بمنأى عن كل فتن ،ومل
يصلها رشارة أي نار.
ال أقول هذا ،لنبكي عىل ما حصل يف املايض ،وإنام لنستفيد منه يف املستقبل ،حتى نشكل
وعيا عاما بكراهية اإلرهاب وبغضه ،وحماربته ..فذلك وحده الذي حيمينا من اإلرهاب.
وأحاديثي هذه األيام عن سورية ال أقصد به سورية وحدها ،بل أقصد كل منطقة يف
العامل ،حتى ال حيصل هلا ما حصل لسورية ..ذلك أنه لوال استامع بعض املغرر هبم يف سورية
خلطباء الفتنة ،والقنوات التحريضية حلافظوا عىل بالدهم ،ومل يقعوا فيام وقعوا فيه ،ومل يكتووا
بام اكتووا به ..فلذلك ال يلومن إال أنفسهم.
ِ
َريوا َما بِ َأ ْن حف ِس ِه ْم}
َري َما بِ َق ْو ٍم َحتهى حيغ ِّ ح
وقد قال اهلل تعاىل مبينا هذه القاعدة { :إ هن اهللهَ َال حيغ ِّ ح
[الرعد ،]11 :وورد يف احلديث( :ما من قوم حيعمل فيهم باملعايص يقدرون عىل أن يغريوا ثم
ال يغريوا إ ال يوشك أن يعمهم اهلل بعقاب) ،ويف رواية( :إن القوم إذا رأوا املنكر فلم يغريوه
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()1

عمهم اهلل بعقاب)

( )1رواه النسائي.
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هل هؤالء هم العرب؟
يفخر املسؤولون ورجال الدين السعوديون واخلليجيون كل حني ،أهنم محاة العروبة،
واملمثلون هلا ،وأهنم لذلك يرضبون اليمن وسورية وغريمها ليحموا العروبة ،وحيموا معها
اإلسالم.
وكذلك يفعلون ،حني يفخرون بني مجيع األمم أهنم أصحاب الرسالة اخلامتة ،وأن
رسالة اهلل األخرية التي أرسلها لعباده نزلت بني أيدهيم ،وبلغتهم ،وأهنم أكثر الشعوب فهام
هلا ،وأهنم فوق ذلك أكثر الناس حظوة هبا.

وقد جعلهم هذا يرددون من حيث ال يشعرون ما قالته بنو إرسائيل من قبلهم{ :ن َْح حن
َأ ْبنَا حء اهللهِ َو َأ ِح هباؤح حه} [املائدة ،]18 :ونحن شعب اهلل املختار ،ونحن املصطفون من بني البرش
مجيعا.
أما القرين والعريفي وهيئة كبار العلامء وعلامء نجد ،فهم ال يكتفون بمثل هذا ،وإنام
يضيفون إليه كوهنم املستحوذين عىل احلرمني الرشيفني ،وأن الوحي نزل بني ظهرانيهم ،وأن
اهلل اختارهم من بني األمم اجلميع لذلك التنزل الرشيف ..وأن أرضهم هي األرض التي
وطئتها قدما رسول اهلل  ، وأقدام أصحابه من بعده ،وأن بالدهم هي النقطة التي توسعت
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ليتشكل منها مجيع بالد العامل اإلسالمي.
وما كان لنا أو لغرينا أن ننكر كل هذا ،ولكنا نتعجب أن يفخر الشخص بام مل تكسب
يداه ،أو يتصور أن عدالة اهلل تعاىل تفرق بني الناس بسبب أعراقهم التي هو خلقها ،أو بسبب
بالدهم التي هو أنبتهم فيها.
ولذلك إن تركنا كل تلك املقدسات التي يفخرون هبا ،وعدنا إىل واقعهم ،وحظ حياهتم
من تلك املقدسات ،فامذا نجد؟
طبعا ال يمكننا أن نفعل ما يفعله الكثري منهم من قراءة البواطن ،والبحث عام وراء
الكواليس ،أو ما حتت الطاوالت ..بل نكتفي فقط بام ظهر منهم ،ونرتك اخلفي هلل الذي يعلم
الرس واألخفى.
ونبدأ بقنواهتم الفضائية التي ينرشوهنا عرب مجيع أقامر العامل ،لريى العامل تلك املقدسات
التي يفخرون هبا ،ويتصورون أهنم اختريوا من دون العامل مجيعا لتكون من نصيبهم.
وأول تلك القنوات وأشهرها وأكثرها غزوا للبيوت هي القنوات السعودية التي يفخر
رجال دينها أن أرضهم هي األرض التي بثت إشعاع اهلداية للعامل أمجع ،وينسون أهنم صاروا
األرض التي تبثت مجيع إشعاعات التضليل واالنحراف والفسوق.
فقنوات الرذيلة [باقة روتانا]( )1التي يملكها األمري امللياردير الوليد بن طالل ،والتي
تغذي كل أذواق الفجور واالنحرافات ،من أمثال (روتانا سينام  ،زمان  ،طرب ،خليجية ،
موسيقى  ،كليب)  ..هي الواجهة التي يرى العامل من خالهلا صورة العريب ،والسعودي
واخلليجي عىل وجه اخلصوص ،ذلك الذي يفخر كل حني أنه يملك احلقيقة املطلقة ،ومعها
القيم املطلقة ،ويصور للعامل أمجع أنه وبدون شك سيكون يف اآلخرة يف جنات النعيم ،بينام
( )1انظر مقاال بعنوان :قنوات  - mbcروتانا أدوات الفسق والرذيلة وحماربة الدين والفضيلة ،الشيخ
كاظم الصاحلي ،املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،نيسان .2016
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يكون غريه يف نار اجلحيم.
وهي باإلضافة إىل قنواهتا الفضائية متلك أضخم شبكة إذاعية يف املنطقة من خالل توقيع
عقود واتفاقيات مع أبرز اإلذاعات العربية ،ومن خالل إطالق إذاعات روتانا عىل الـ.FM
للقراء الذين يتابعون أخبار املشاهري وآخر اإلصدارات ،إضاف ًة إىل
ومتلك جملة روتانا ّ
دليل األفالم السينامئية واملقابالت وأحدث املستجدات عىل الساحة الفنية.
ومتلك روتانا كافيه ،والذي يعترب بمثابة موعد يومي للقاء الفنانني وإلطالق
األسطوانات واإلصدارات اجلديدة ولتصوير الربامج والعرض املستمر ألحدث الفيديو
خصصت روتانا جناح ًا لبيع
كليبات ،أثناء تناول فنجان من القهوة  ..ويف وسط هذا الكافيهّ ،
البضائع التي حتمل شعار روتانا كافيه إضاف ًة إىل آخر اإلصدارات واألفالم واألسطوانات والـ
 CDsحلفالت فنانيها.
وهي باإلضافة إىل ذلك كله متلك عالقات محيمية مع اليهود ،فقد كان هلا رشاكة حقيقية
مع إمرباطور اإلعالم اليهودي [روبرت مريدوخ] ،فالوليد بن طالل ثالث أكرب مساهم يف
رشكة مريدوخ اإلعالمية [نيوز كورب] باإلضافة إىل امتالكه حصص ًا ال يستهان هبا يف رشكات
إعالمية كربى كتايم وارنري وديزين.
ويوجد الكثري من أمثال الوليد بن طالل ،والذين هنبوا أموال الشعب السعودي
واخلليجي وراحوا يعبثون هبا يف أمريكا وأوروبا ،وقد أتاح هلم ذلك أن يعيشوا بالقيم
الوجودية العبثية بعيدا عن كل األخالق العربية األصيلة.
ثم يأيت بعد ذلك من يكذب علينا ،ويقول لنا :إن هؤالء هم العرب ،وهم الذين يمثلون
اإلسالم ..وهم الذين يمثلون السنة ..أما غريهم فعجم وفرس وجموس ،وال جيوز هلم أن
يتحدثوا باسم اإلسالم ،ألهنم مل يدخلوا فيه أصال.
بينام أصحاب قنوات الفجور والفسوق واالنحالل األخالقي ،ومثلها تلك القنوات
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األخبارية التي تبث كل ألوان الفجور السيايس وتدرب عليه ،فإهنا عندهم قنوات حمرتمة ،ألن
أصحاهبا عرب ،ومن أرض اجلزيرة ،ويف سامئهم نزل جربيل عليه السالم ،ومن أرضهم انطلق
شعاع اإلسالم..
ويأيت أولئك األئمة املغفلون ال ليحذروا الشعوب املسكينة من تلك القنوات املدمرة
لألخالق ،وإنام ليحذروهم من القنوات اإليرانية التي ينعتوهنا بكوهنا قنوات الرافضة
املجوس ،والتي ال نرى فيها إال مظاهر االحتشام واألدب والتدين..
وإذا تركنا القنوات الفضائية والعامل االفرتايض ،ورحنا إىل أرض الواقع؛ فإننا سنجد
العجب العجاب ،فقد حتولت بعض املدن العربية إىل مناطق للسياحة الالأخالقية ،حيث يفد
إليها كل املنحرفني والشواذ ليستمتعوا باإلشعاعات اجلديدة التي اخرتعها العرب بديال عن
تلك اإلشعاعات العالية اهلادية.
وإذا تركنا ذلك ،وذهبنا إىل تلك اجليوش املجيشة ،واألسلحة ،لنرى ملن توجه ،فسنرى
العجب العجاب أيضا ،فتلك األسلحة مجيعا ،والتي اشرتيت بمئات املليارات من
الدوالرات ،مل تسقط رصاصة واحدة منها عىل إرسائيل ،وإنام سقطت عىل سورية والعراق
واليمن وليبيا وكل البالد العربية التي شقيت بكوهنا عربية.
بعد هذا ال يزال املغفلون يتصورون أن العرب هم بيضة اإلسالم وحصنه احلصني
وممثلوه الرشعيون والناطق باسمه ..وأنه من دوهنم لن تقوم له قائمة ..وينسون فعله تعاىل ببني
إرسائيل عندما تولوا ،فاستبدل هبم غريهم ،وينسون قوله تعاىلَ { :وإِ ْن َتت ََو هل ْوا َي ْس َت ْب ِد ْل َق ْو ًما
َري حك ْم حث هم َال َي حكو حنوا َأ ْم َثا َل حك ْم } [حممد]38 :
غَْ
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نحن أوىل بسورية منكم
من أبشع صور املصادرات عىل املطلوب أثناء مناقشتك مع بعض السوريني الذين
غسلت عقوهلم باإلعالم املغرض هو قوهلم لك :هذه بالدنا ..ونحن أوىل هبا منكم..

وليتهم قالوا هذا الكالم ملن فجروا الفتنة يف بالدهم ،والذين كانوا حيرضون بكل
الوسائل ليسقطوا نظامهم الذي إن مل يكن أحسن األنظمة حينها ،فإنه مل يكن أسوأها..
وليتهم قالوه أيضا ألمريكا وأوروبا الذين حرشوا أنوفهم يف كل صغرية وكبرية تتعلق
بسورية.
وليتهم قالوه إلرسائيل التي مونتهم ومحتهم ،وكان مسلحوهم يعاجلون يف مستشفياهتا،
ومل ترضهبم هي وال أمريكا مرة واحد ،بينام رضبت الدولة السورية والنظام السوري مرات
عديدة.
ولذلك ،فأنا ،وكل حر يف العامل نقول هلؤالء :إن سورية تتربأ منكم ..ذلك أن من ريض
لبالده أن تقصف ،ومل تسل دموعه ،ومل هيتز له عرق ،ومل حيمل بيده السالح ليدافع عنها؛ فليس
له احلق يف أن يكون مواطنا يف ذلك البلد ،بل أقل أحواله أن يكون خائنا أو عميال.
وهلذا فأنا ومجيع الصادقني الذين وقفوا مع سورية يف أحلك أيامها ،ولو بقلوهبم
وألسنتم وأقالمهم ،أوىل بسورية منكم؛ فنحن مواطنون سوريون أكثر منكم ،ذلك أننا نشعر
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بكل مآيس سورية وآالمها واملؤامرات الكثرية املوجهة هلا.
أما ما حصل فيها من خراب ودمار وقتل ،فذلك وزر يتحمله أولئك اإلرهابيون ومن
احتضنهم من املغفلني ..فلوال أهنم آووهم وساندوهم ونرصوهم ما تعرضوا ملا تعرضوا له..
فمن آوى جمرما ،فهو جمرم مثله ..ومن محى عميال فهو عميل مثله ..ولذلك حيق للجيش
السوري أن يستعيد سيادته عىل أرضه ،وعىل كل شرب من أرضه بكل الوسائل املتاحة ..وليس
للمجرمني إال خيار واحد إما التسليم واالستسالم والعودة ألحضان الوطن ،وإما أن تسفك
دماؤهم كام تسفك دماء كل اخلونة.
نحن أوىل بسورية منكم ،ألن سورية ليست أرضكم ،بل هي أرض العروبة واإلسالم،
ولذلك حيق لكل مسلم أن يدافع عنها ،وأن يغضب هلا ،وأن يطالب بإخراج كل جمرم منها.
نحن أوىل بسورية منكم ،ألنا ال نزال نشعر بأننا أمة واحدة ،وأن احلدود التي رسمها
األعداء حدود ومهية ال نؤمن هبا ،وال نسلم هلا ..فكل أرض اإلسالم أرضنا ،وكل بالد
اإلسالم بالدنا.
ويف األخري أقول هلؤالء :ال بأس ..فلنفرض أنكم شعب سوري ..فهل أنتم وحدكم
الشعب السوري ..وهل يمكن لنظام أن يستمر كل هذه الفرتة مع كل احلمالت العاملية دون
أن يكون له حاضنة شعبية ..فلذلك تواضعوا وعودوا إىل وعيكم ،فأنتم لستم سوى نفاية
الشعب السوري ،وخبثه الذي نفته ..فال يمكن أبدا أن يكون العميل اخلائن الذي يرىض لبالده
أن تقصف مواطنا صاحلا ،بل وال حتى مواطنا فاسدا ،فأوىل األسامء به هو اخليانة والعاملة.
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سورية ..واملعارضة العميلة
مل يكن مصدر البالء يف سورية خارجيا فقط ،بل كان أوله وأكثره ذلك املصدر الداخيل
املقيت الذي تشبث ببعض املطالب املرشوعة ،لريمي بلده يف أحضان أعدائها؛ فيصبح عميال
مقيتا ،بدل أن يكون معارضا وطنيا خيدم أهل بلده من غري أن يتسبب يف أي أذى يلحق هبم.

فنحن ال ننكر املعارضة السلمية اخللوقة التي تنطلق من احلكمة لتؤدي دورها يف
إصالح النظام ال يف إسقاطه ،ويف نصيحة احلاكم ،ال يف اإلفتاء بقتله ،ويف سد الثغرات التي قد
يقع فيها ،ال يف إضافة ثغرات جديدة.
ولكنا ننكر عىل تلك املعارضة املستكربة التي تضع يدها يف يد أعداء بلدها ،ثم ترفض
احلوار ،ثم تطلب من العدو أن يتدخل يف شؤون بلدها ..وهذا ما فعلته املعارضة السورية من
أول أيامها:
فهي مل تكتف بإمالء مطالبها ،وال احلوار من أجل حتقيقها ،بل رفضت كل دعوة للنظام
السوري من أجل ذلك ..ورفضت معها تلك الصيحات الكثرية التي صاحها علامء الشام،
وأوهلم شهيد املحراب الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي ،باجللوس عىل قاعدة احلوار ،لرؤية
املطالب والعمل عىل حتقيقها.
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بل كانت تستمع بدل ذلك إىل القرضاوي والعريفي والقرين وغريهم من دعاة الفتنة
الذين كانوا حيرضوهنا عىل إسقاط النظام ،وعدم اجللوس معه ،وحرمة اجللوس معه ..وقتل
كل سوري موال للنظام ألنه [شبيح]
كانت املعارضة حينها يف أوج كربها ،وقد تلقت وعودا من ممالك اجلور العريب بأهنا إن
بدأت يف معركة مسلحة مع النظام ،فإن الناتو وأمريكا والغرب ستتدخل ،وسيحصل يف
سورية مثلام حصل يف ليبيا ،وأنه ليس عليهم سوى أن يبدأوا املعركة فقط..
ولكن كل تلك الوعود خابت ..فراحت املعارضة تبيع نفسها ،كل إىل جهة من اجلهات،
فبعضهم باع نفسه لقطر ،وآخر لرتكيا ،وآخر للسعودية ..وهكذا انقسمت املعارضة إىل
والءات خمتلفة ..ثم رسعان ما دب الرصاع بينها ،وراح يقاتل بعضها بعضا من أجل إدارة
أحياء أو مؤسسات أو مدن.
كان اجلميع ال يملك أي مرشوع للدولة ،بل كان مرشوعهم الوحيد هو إسقاط النظام..
وكان اجلميع ال يملكون قيادة موحدة ،بل كانت القيادة تفرض عليهم من جهات أجنبية..
وكانت تركيا وقطر والسعودية وغريها جتمعهم كل حني لتصلح بينهم ،ثم رسعان ما يعود
الرصاع بينهم.
فكيف تريد هذه املعارضة من الرئيس السوري أن يعتزل أو يرتك احلكم ،وملن يرتكه،
وهم مل يسموا شخصا واحدا يتفقون عليه ..ومل يضعوا مرشوعا واحدا للدولة يمكن أن تسري
عليه ..بل كان مرشوعهم الوحيد فقط هو التخلص من النظام للدخول يف عرص الفوىض.
هذه بعض مظاهر عاملة املعارضة السورية ..وإال فإن خياناهتا ال حدود هلا..وأول
خياناهتا ذلك التحريض ملحور الرش العاملي عىل رضب بلدها ..فأي وطنية هلذه املعارضة ،وأي
أخالق هلا ..وكيف يمكن لدولة حمرتمة أن تقبل بأن حيكمها عمالء وخونة.
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رسالة هادئة إىل املعارضة السورية
إخواين يف املعارضة السورية ..وخصوصا أولئك الذين ال يزالون حيافظون عىل
استقرارهم يف بالدهم عىل الرغم من كل ما أصاهبا من آالم ومصائب وجروح.

ال تتومهوا أين أكرهكم ،أو أحقد عليكم ،لكونكم خالفتم نظام بالدكم ،أو مل تتفقوا مع
رئيسه أو بعض مؤسساته أو مؤسساته مجيعا ،فذلك حقكم الرشعي ،الذي ال جيوز يل وال
لغريي التدخل فيه.
وإن شئتم احلقيقة؛ فإنه يمكنكم اعتباري من املعارضة ،ليس معارضة نظامكم فقط،
بل كل أنظمة العامل؛ فالنظام الوحيد الذي أواليه والء مطلقا ،وأعمل ليل هنار ،وبكل الوسائل
املرشوعة لتحقيقه هو النظام املقدس الذي خيلص البرشية من مجيع أنواع اجلور ،وحيقق هلا مجيع
أنواع العدل.
وربام اخلالف بيني وبينكم هو يف املنهج املعتمد ،فأنا أعتمد املنهج السلمي احلضاري،
الذي ينطلق من تصحيح املفاهيم ،وتربية املجتمعات ،وتوعيتها ،ورفع مستواها إىل ذلك
النظام اإلهلي املنشود ،ألنه ال يمكن حتقيق العدالة املطلقة يف ظل شعب ممتلئ بكل ألوان اجلور،
فكل فرد فيه يمكنه أن يفسد كل يشء.
وهكذا كان النظام السوري ،وكل أنظمة العامل ،ليس ضحية حلاكمه فقط ،وإنام لكل

96

مدير مرتش ،أو رشطي يتعسف يف استعامل احلق والقانون ،أو وزير يعقد الصفقات املشبوهة..
فاملشكلة ليست يف عمود اخليمة ،وإنام يف األعمدة الكثرية املحيطة به ،والتي ال يمكن تطهريها
إال بالرتبية واإلصالح ،كام قيل( :كام تكونوا يول عليكم)
بل إن بالدنا ،والتي أتاحت لإلسالميني الوصول إىل بعض مناصب احلكم ،أو مهام
كبرية يف الدولة ،مل يكن الكثري منهم بمستوى املسؤولية ،ووقعوا فيام وقع فيه غريهم؛ فهل
يمكن استئصال اإلسالم أيضا ،وحربه بحجة أن هناك من أساء استخدامه؟
هلذا ،فإن الفرق بيني و بينكم هو يف األسلوب فقط ..أما املوقف السلبي من النظام،
فلكم حريتكم فيه ،لكني أمتنى فقط ،أال تنظروا للنظام السوري وحده ،فهناك أنظمة جماورة
لكم ،وتدعي أهنا تساعدكم ،ولو أهنا ساعدتكم بعرش معشار ما تسلمه ألعدائكم من أموال ملا
وقعت يف بالدكم أي ثورة أو أي فتنة ..ولو أهنا بدل تلك األموال التي اشرتت هبا األسلحة
وسلمتها لكم ليقتل بعضكم بعضها استثمرهتا يف بالدكم ،لصار كل الشعب سوريا غنيا،
مكتفيا بذاته ،ومل حيتج إىل أي ثورة ،وال إىل أي عنف.
ألن العنف ال يمكن أن يؤدي إىل أي نتيجة ،ولو أن دولتكم سقطت ،وصار األمر لتلك
الرسايا واألولية واجليوش التي يوايل كل واحد منها دولة من الدولة لتحولت دمشق وحلب
وكل املدن السورية إىل مقاطعات ودويالت فاشلة.
هلذا ،فأنا عندما دعوت إىل حفظ النظام ،واحلفاظ عىل الرئيس واملؤسسات واجليش مل
أكن إال ناصحا لكم ،فالرئيس هو رمز الوحدة ،وحتى لو اختلفتم معه ،فإن الوضع غري
مناسب لتصفية احلسابات ..فاألمن القوي أهم من كل يشء ،وأنتم ترون بالدكم ترضب من
أمريكا وإرسائيل ..وترون آبار نفطكم حمتلة من أمريكا ومن مرتزقتها ،فهل ترون أولئك
اللصوص الذين حيجبون خرياتكم عنكم ناصحني لكم؟
عودوا إىل وعيكم ،واستعملوا الطرق السلمية يف املعارضة ،وقبلها حافظوا عىل
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وحدتكم وانسجامكم ،فأنتم يف بالد كريمة دعا هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم بالربكة،
بل القرآن الكريم ذكر ذلك عنها.
ويشهد اهلل أنه قبل أن حيصل يف بالدكم ما حصل من الفتن كان الكثري من بالدنا وبالد
العامل اإلسالمي يفدون إليكم ،ليتعلموا من علامئكم ،ويستفيدوا من جتاربكم ،وكانت أخبار
منجزاتكم يف كل املجاالت تصلنا ،وكانت سلعكم املتقنة التي تصنعوهنا بأيديكم وخرباتكم
حمل إعجاب منا؛ فالكل يشرتهيا ،ولو بأهبض األثامن.
لقد كنتم أمال يف تطور هذه األمة ،ومل نكن نتصور أبدا أن تلك العقول اجلبارة التي
حتملوهنا ،يمكنها أن تسمح لكم باالستامع لدول ال تعرف انتخابات حرة وال حرية إنسان،
وهم يذكرون لكم أن رئيسكم قمع املظاهرات السلمية ،فليجربوا أن جيروا مظاهرة واحدة يف
حيرمون عىل أنفسهم جمرد اخلروج واملطالبة بحقوقهم
بالدهم التي تنهب ثرواهتا عىل املأل ..هم ّ
يف نفس الوقت الذي يطالبونكم فيه بحمل السالح.
هناك كلامت كثرية كنت أود قوهلا لكم ..لكني أتركها لعقولكم ،وتفكريكم السليم ،فإنه
وحده سيصل بكم إىل بر احلقيقة واألمان ،لتعود سورية مشعال من مشاعل احلرية ييضء للعامل
أمجع.
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املواقف ..والنفاق
يتصور البعض أن النفاق خاص فقط بعبد اهلل بن أيب بن سلول ،أو بأولئك الذين
ذكرهم القرآن الكريم ،وكانوا أكرب حجاب بني الدعوة اإلسالمية واخللق..

النفاق ليس خاصا هبؤالء ..ففي كل عرص من املنافقني ما تنوء هبم األرض ،وأبشعهم
أولئك الذين يتظاهرون بالتقوى والورع ،وهم يامرسون أخطر أنواع التضليل والدعاية الكاذبة
باسم اهلل والدين.
وحتى تكتشفوا أنفسكم ،وهل أنتم منافقون يف مواقفكم أم ال ..فتصوروا معي لو أن
العدوان الثالثي األثيم الذي حصل لسورية حصل مثله للسعودية؛ فكيف ستكون مواقفكم،
مع العلم أن الدولة السعودية هي التي وفرت كل أنواع اخلدمات ألمريكا وإرسائيل وغريمها..
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ولو أن األموال التي وضعتها بيد أمريكا وضعت مثلها يف الدول العربية الفقرية لتحولت كلها
إىل دول غنية.
ولكني مع ذلك متأكد أن املظاهرات ستخرج يف بالد العامل اإلسالمي كله تندد
باجلريمة ،وتعتربها عارا عىل الغرب ،وتعترب الساكتني من العرب واملسلمني خونة ..وستكتب
القصائد الكثرية ،وسيجند شباب كثري للدفاع عن أرض احلرمني ،وسيكون أكثرهم من تلك
البالد الفقرية التي مل تلتفت هلا السعودية ،ومل تعرها أي اهتامم.
لكن سورية املسكينة املظلومة ..ترضب مرة من إرسائيل ..وأخرى من أمريكا..
وأخرى من فرنسا وبريطانيا ..ويسلب جزء من أرضها الذي فيها مؤونتها من البرتول ،ومع
ذلك ال يتحرك أحد ،وال يبكي أحد ..وكأهنا من كوكب آخر.
ال أزال أذكر جيدا كيف أنه عندما قتل بعض اإلرهابيني العائدين من سورية بعض
الفرنسيني قامت الدنيا ومل تقعد ،وأقيمت املآتم ،وأرسل شيخ اإلسالم ومشايخ الفتوى
للرئيس الفرنيس برقيات التعزية ..لكنهم عندا يتعلق األمر بسورية ال نرى بيانات ،وال نسمع
خطبا ،وال ترصحيات ..وكأن اإلنسان السوري بعوض أو ذباب ال قيمة له.
هذا هو النفاق بعينه ،ومن كان هذا حاله فلرياجع قلبه ،وليضعه يف اإلنعاش قبل أن
يموت ،وحينها لن يعرف معروفا ولن ينكر منكرا.
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عزمي بشارة ..والصهيونية العربية
مل يكن برنار هنري ليفي ـ الفيلسوف الفرنيس اليهودي ـ وحده الصهيوين الذي اخرتق
اإلعالم العريب واحلركات اإلسالمية ،بل هناك أيضا [عزمي بشارة] ،وهو أخطر منه بكثري،
ذلك أن ليفي اقترص عىل نخبة حمدودة ،وشعوب معينة ،أما عزمي بشارة ،فقد دخل كل بيت،
وساهم يف غسل كل العقول التي أدمنت عىل اجلزيرة ،واستسلمت لتوجيهاهتا.

وعزمي بشارة هو ذلك الفلسطيني الذي ختىل عن فلسطينيتة وعروبته ،منذ أقسم عىل
()1

الوالء إلرسائيل

يف شبابه الباكر عندما انضم للحزب الشيوعي اإلرسائييل ،ف مطلع

سبعينات القرن املاىض ..ثم حني أصبح بعدها عضوا يف الكنيست اإلرسائييل ولثالث مرات..
وكل هذه املناصب ال تتاح إال ملن أظهر والءه التام للصهيونية ،وتبناها ،ألهنا ال تتبنى إال من
تبناها.
( )1نص القسم هو( :أقسم أن يكون والئي فقط لدولة إرسائيل وأن أخدم وبوالء الكنيست اإلرسائييل..
أقسم أن يكون انتامئي وبكل أمانة لدولة إرسائيل وأن أقوم وبكل أمانة بواجبايت يف الكنيست اإلرسائييل) ،هذا
هو القسم الذي أقسمه القومي العريب عزمي بشارة حينام فاز يف عضوية الكنيسة لعام ..1996
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باإلضافة إىل ذلك ،فقد ولد يف عائلة آثرت أن تقيم الكثري من أوارص املودة مع الصهاينة
املغتصبني لألرض الفلسطينية ،وقد ورد يف السرية الذاتية حلياته( )1أن أباه [أنطوان] كان نشيطا
يف احلزب الشيوعي اإلرسائييل ،وكان متحمسا لقرار التقسيم ،أما أمه املدرسة ،فقد حعرفت
بعالقاهتا املشبوهة مع أجهزة األمن الصهيونية.
وقد عمل عزمي ـ أثناء حصوله عىل عضوية الكنيست الصهيوين ـ نائب ًا لرئيس معهد
فان لري الصهيوين ،وهو معهد متخصص يف الواقع الصهيوين ومستقبله ،ورسم السياسات
ودراسات اهلوية وقضايا املجتمع.
وكان املعهد ،وقبل تويل عزمي بشارة ذلك املنصب احلساس فيه ،أصدر دراسة شهرية
بعنوان (إرسائيل عىل مشارف القرن الـ ،)21حددت الغايات واألهداف القومية للكيان
الصهيوين.
ومن األيديولوجيات التي تبناها( :العمل عىل زرع ونرش عوامل الفرقة والتشتت
والتحزب الفكري يف البلدان العربية ،وبام يؤدي إىل زيادة التطرف الديني والطائفي والعرقي،
والقضاء عىل فكريت القومية العربية والتضامن اإلسالمي وإحالهلام بفكرة التعاون اإلقليمي
الرشق أوسطي ،وتوظيف األصولية اإلسالمية وأيديولوجيات األقليات يف املنطقة لصالح
الكيان الصهيوين ،وذلك يف تعاون وثيق مع قوي التطرف الصليبي يف العامل)
وتنسب التقارير له الكثري من األطروحات التي تبناها اإلسالميون إبان احلراك العريب،
بل إنه سبق وأن حتدث عنها خالل عمله يف املعهد الصهيوين ،يف مقالة له بعنوان[ :الفوارق بني
السياسة الدينية والتدين السيايس]
ولذلك فإن كل الطروحات التي نسمعها من اجلزيرة وغريها من القنوات ،كان قد
( )1انظر :عزمي بشارة  ..واللعب بني املتناقضات ،أ .إعداد جملة البيان ،و«عزمي بشارة» ..الشيطان
املحرض للدويلة القطرية واملخطط الفعيل لسياستها اخلارجية ،شبكة فراس..
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خطط هلا سابقا ،قبل أن تقوم بعملية غرس ثقايف لعقول الذين جيلسون أمامها ويسلموها
عقوهلم ،ثم يتصورون أن تلك الطروحات التي جاء هبا عزمي بشارة وغريه طروحات
إسالمية.
وقد ورد يف بعض التسجيالت املرسبة بني بشارة ووضاح خنفر املدير العام املقال لقناة
«اجلزيرة» خالل شجار بينهام بحضور اثنني من العاملني يف اجلزيرة ،عندما احتج وضاح بشدة
عىل تدخالت بشارة يف إدارة قناة اجلزيرة وقيامه بتوجيه العاملني فيها ،وهو ما اعتربه وضاح
استخفافا مبارشا به كمدير عام للقناة.
حينها قال خنفر أثناء الشجار بعد أن وصل غضبه حدا فقد فيه السيطرة عىل نفسه( :أنا
باعرف أنك يا عزمي متثل املوساد يف قطر ،وأن انتقالك إىل قطر جاء نتيجة اتفاق بني األمري
محد ورئيس الوزراء اإلرسائييل لتنفذ دورا ما!)
فام كان من بش ارة إال أن رد هبدوء قائال( :التتقوى بسادتك يف املخابرات األمريكية
فسوف أربيك وأعلمك األدب ،وعدم ترك لسانك الوسخ يتلفظ بكالم سوف يؤدي إىل قصة)
فرد عليه وضاح بعصبية أشد وهو ال يعلم حجم ومدى تغلغل املوساد يف قطر قائالً:
(سنرى من سيبقى يف قطر أنا أم أنت؟)
وبعد يومني اتصلت شخصية إرسائيلية كبرية بأمري قطر هاتفيا ،وأبلغته انزعاجها من
قيام وضاح خنفر باهتام عزمي بشارة بأنه عميل للموساد أمام اثنني من العاملني يف اجلزيرة،
وقال له( :إن وضاح أرعن وأنه -أي املسئول اإلرسائييل -اتصل باملخابرات األمريكية وأبلغها
احتجاجها عىل ما قام به وضاح خنفر من تعريض عزمي بشارة للخطر الشديد ،وبعد االتصال
مبارشة أمر أمري قطر بإقالة وضاح خنفر فورا وطرده من قطر ،إال أن وزير اخلارجية محد بن
جاسم توسط ألجل إبقائه واملحافظة عىل كرامته فقبل أمري قطر مقرتح وزيره)
والتقارير الدالة عىل كونه عميال صهيونيا كلف بإدارة احلراك العريب ،كثرية جدا ال
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يمكن ذكرها يف هذا املقال القصري ،ولذلك نكتفي بوصف بعض املقربني منه ،والعارفني به
قبل أن يتبوأ ذلك الدور اخلطري يف حتريك الشعوب العربية ،وهي كلها تتفق عىل أنه ـ ككل
شخصية تستثمر يف هذا املجال ـ (شخصية متعجرفة وأنانية وتستغل األبعاد الطائفية ملصلحة
بقائه رأس ًا يف سلم التجمع)
وقد وصف عبد اهلل نمر جتربته معه أثناء الرتتيب لالنتخابات املحلية لألحزاب العربية
داخل الكيان الصهيوين ،فقال( :جتربتي مع هذا الرجل عزمي بشارة أنه رسيع الغضب ،متكرب،
استعالئي ،دكتاتوري يف قراره ،ال يلتزم باألخالق ،أخالق الصحبة ،وال يرد املعروف
ألصحابه إال بالنكران)
ووصف الدكتور عادل سامرة أخطر ما فيه ،فذكر (قدرته عىل اكتساب الشخصية األكثر
سوق ًا ورواج ًا ويف الوقت املناسب .ناهيك عن استعداده وقدرته بحكم الثقافة عىل التلون
والتكيف بشكل عام .هنا تعود إىل الذهن مسألة املثقف العضوي الثوري ،واملثقف املرتيش
واملنسلخ عن طبقته وحتى أمته بحيث يصبح مثقف ًا عضوي ًا باملعكوس أي لصالح نظام احلكم
والطبقة التي كان يفرتض أن يكون معادي ًا هلا .هذا اللون من املثقفني هو مثقف املرحلة املهزومة
ومقتضياهتا)
أما الكاتب عاطف اجلوالين ،فقد وصفه بقوله( :إن بشارة الذي كان عضو ًا يف حزب
راكاح (احلزب الشيوعي اإلرسائييل) ،الذي يعرتف بالكيان الصهيوين بكل فخر ،وبالتايل فهو
حزب غري قومي بغض النظر عن وجود عنارص كثرية طيبة يف أوساطه ،لكن بشارة غادر هذا
احلزب ليولد من جديد كقومي متحمس! ولكنه قومي من طراز عضوية الكنيست التي تقسم
الوالء لدولة اليهود ،وتظل قومية تطالبنا بالتصفيق هلا ..وفوق هذا وذاك يرأس بشارة نفسه
منظمة [مواطن] يف رام اهلل وهي منظمة غري حكومية ممولة من اإلدارة األمريكية وحكومة
أملانيا .و من املهم اإلشارة إىل أهنا أدوات تطبيع مع الكيان وتسويق اهليمنة االمربيالية يف الوطن
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العريب ،وهكذا جيمع د.بشارة بني التمويل الصهيوين حلزبه كونه عضو كنيست ،وبني القومية
العربية ،والتمويل األمريكي ،وتقديم تقارير عن الوساطة بني احلكومة الصهيونية والنظام
السوري ،واملنظامت غري احلكومية والصداقة مع السوريني)
أما األستاذ [زاهد عزت] ،وهو من املقربني جدا من بشارة ،بل هو ساعده األيمن ،فقد
قال عنه( :إن هناك الكثري من األخطاء الكامنة املسترتة يف مسريته حتت ستار [املخفي أعظم]،
لقد حصل الدكتور عزمي عىل أول دفعة دعم دوالري من صندوق فورد وهو صندوق
أمريكي له زباني ته اخلصوصيني ...كانت الدفعة األوىل عىل ما جاء عىل لسان مقربيه بقيمة 4
ماليني دوالر)...
وقال( :إن من عملوا وما زالوا يعملون مع الدكتور عزمي يف حزبه ومجعياته يعرف أن
هناك الكثري من عالمات االستفهام حول النجاحات اإلعالمية اخلارقة التي حققها خالل
عرش سنوات ظهوره السيايس املبارش ..إن من عملوا أو ما زالوا يعملون مع د.عزمي يف حزبه
ومجعياته املنترشة يف اجلليل ،النارصة وحيفا خاصة ،يعرف الكثري مما قد يقوم به أو يرتكبه هذا
املفكر العريب الكبري وكواحد ممن عارصوه وعملوا إىل جانبه فيام بني  ..1996 – 1995أي
أيام التحالف بني اجلبهة وحزبه ..إذ وصفه أمامي بأنه حتالف اسرتاتيجي ،جاء ليصد اهلجمة
األصولية للحركة اإلسالمية)
أما الكاتب [نارام رسجون] ،فقد اعترب دوره يف احلراك العريب ،وخصوصا يف سورية
بأنه ال يقل عن دور الفوهرر األملاين يف برلني ،حيث أن الفوهرر يعترب نفسه الزعيم املفكر لألمة
الذي يقودها إىل السعادة واخلالص ،ويتحمل وحده مسؤولية القرار..
هذه بعض شهادات املقربني منه ،والتي تصف شخصيته بدقة ،وهي الشخصية التي
طبع عليها املواطن العريب ،ألن عزمي بشارة عرب توجيهاته املبارشة ،أو من خالل تدريبياته
لصحفيي اجلزيرة ،مل يكن ينقل للجمهور إال صورة عن شخصيته املمتلئة بالرصاع ،ولذلك
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رصنا ال نرى إال الرصاع ،وال نسمع إال رصاخ املتصارعني.
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قذارة اسمها فيصل القاسم
ليعذرين القراء الكرام عىل هذا الوصف ،ولكني بعد بحثي يف القاموس العريب مل أجد
ألطف منه ،وال أحق به ..فهو قذارة بكل االعتبارات..

ذلك أنه بربناجمه الشيطاين اخلبيث يف تلك القناة الشيطانية اخلبيثة ،يمثل دور املصارع
للثريان ،أو املحرش بني البهائم ،أو ذلك الشيطان الرجيم الذي ال يسرتيح إال إذا سمع السباب
والشتائم والرصاع ،ويسرتيح أكثر إذا حتولت الشتائم إىل لكامت أو عنف أو أي يشء مؤمل
وقبيح.
كان يف إمكانه ـ لو كان طيبا ،وصاحب نية صاحلة ـ أن جيعل من برناجمه وسيلة للبحث
يف املشرتكات ،فيدعو اخلصوم ليصلح بينهم ،ويبحث عن املشرتكات لينطلق منها لتصحيح
املختلف فيه ،كام هو شأن املساملني والطيبني ..لكنه مل يفعل ذلك ألن شيطانه الرجيم ال يرتاح
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لذلك؛ فالشيطان ال حيب إال الرصاع.
وليت األمر وقف عنده ..بل إن منهجه ولد يف واقعنا آالفا ..بل عرشات اآلالف من
النسخ املستنسخة منه ..والذين جتد الزبد يتطاير من أفواههم ،وهم حيارون خمالفيهم بكل
وقاحة وسوء أدب.
وعندما حلت الفتن بسورية مل جيد القائمون عىل احلرب الناعمة مثله وسيلة إلشاعة
اخلصام ،والدعوة إىل الرصاع؛ فكان يستعمل كل وسائل الكذب واخلداع ،ليرضب بلده،
ويشوهها ،مع أنه يعيش يف بالد ال تزال أنظمتها مستمدة من قوانني القبيلة البدائية ..لكنه مل
يتحدث عنها ،بل يكتفي فقط بدعوة الشعوب إىل إثارة الفتن يف البالد التي ختتلف مع شيوخ
القبائل الذين آووه وأطعموه وبنوا له القصور ،وسلموه األموال ،ليسلمهم كرامته وإنسانيته،
ويصبح جمرد محار يركبونه متى شاءوا ،ويستعملونه يف محل أي قذارة شاءوا.
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أنور مالك ..عاملة ونذالة
مع كثرة من أفرزهتم الفتنة ا يف سورية من اخلونة والعمالء إال أنني مل أجد أشد نذالة
وال عاملة وال مكرا من ذلك الذي سمى نفسه [أنور مالك] ،فقد اجتمعت فيه كل الصفات
التي جتعل األنوف تزكم من رائحتها املنتنة ..لكنه لألسف وجد من عقول القطيع من يستمع
له ،وقد كان األوىل هبم قبل االستامع له معرفة تارخيه ،وعالقته ببلده وجيش بلده ،وموقفه
منهام ،ليعرفوا أن من حرض عىل سورية هو نفسه من حرض عىل اجلزائر ،وال يزال حيرض.

ال أريد أن أدخل يف متاهات الفضائح ،ولكني أترك لكم أن تبحثوا يف تاريخ الرجل،
ويف ترصحياته التي تعلقت باجلزائر ،قبل أن تذعنوا لترصحياته وخدعه التي تتعلق بسورية،
ذلك أن الذي كذب عىل بالده وباعها ألعدائه ال يمكن أن يوثق فيه أو يف حديثه عن بالد
أخرى.
وليت األمر توقف عند هذا العميل اخلائن عىل الترصحيات واملقاالت والكتابات ..بل
إنه تعداها ليوظف يف أول وظيفة قذرة وجهت حلرب سورية ،وهي إرساله ضمن مراقبي
اجلامعة العربية يف سوريا ،وكأن اجلزائر عقمت من الشهود العدول ،ومن احلياديني الذين ال
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يبيعون أنفسهم ،فاختري ذلك العميل الفار إىل أوروبا ليصبح أخطر شاهد زور يف التاريخ.
فمع أن تلك البعثة التي أرسلها من كانوا خيططون هلدم سورية أواخر عام  2011مل جتد
يف سورية إال األمن واألمان ،والنظام املحكم ،واحلريات املتاحة ،بل إن رئيس البعثة نفسه
[الفريق اول حممد امحد مصطفى الدايب] ،والذي عقد سلسلة اجتامعات مع املسؤولني
السوريني ،وجتول يف املدن السورية رصح ترصحيات كثرية كانت عكس ما يأمل أولئك الذين
أرادوا إدخال سورية يف متاهات احلروب (..)1
إال هذا العميل اخلائن الذي راح يؤدي دوره القذر ،فيتهم اللجنة نفسها ،والتي أرسلتها
اجلامعة العربية بناء عىل ثقتها فيها ،بكوهنا تعرضت إلغراءات منعتها من أداء دورها.
ومنذ ذلك احلني ،وهو يطل عىل كل قنوات الفتنة التي حولت منه بطال وزعيام ،ألنه
العملة التي يبحث ون عنه ،فهو يطبل ويزمر متى شاءوا ،ويرقص متى شاءوا ،ويبكي ويندب
متى شاءوا.
وهو يف إقامته يف أوروبا( ،)2وحتت محاية القوانني األوروبني يكتب ويرصح يف كل ما
حيطم الوحدة العربية اإلسالمية ،فقضيته ليست القدس وال فلسطني وال تطور الدول العربية
واإلسالمية لتخرج من عباءا التخلف ،وتركب عجلة التنمية ،وإنام قضيته هي يف نخر هذه
الوحدة ،ونرش الطائفية ،والقمع الفكري املرتبط هبا.
هلذا انتدبه أسياده للتبشري بالنظم الرجعية التي يؤمن هبا ،ويقدرها ،وحيرتمها ،حتى أنه
راح يدافع بكل قوة عن حتريمها لقيادة املرأة للسيارة ..بل يدافع عن كل التيارات املتطرفة التي
( )1انظر موقع  bbcعريب :رئيس بعثة املراقبني العرب إىل سورية :ملسنا جتاوبا من كافة األطراف27 ،
ديسمرب /كانون األول ..2011
( )2انظر مقاال مهام بعنوان :من هو أنور مالك مع من يتعاون وعن من يدافع ومن حيميه؟ ،موقع املرصد
اجلزائري.
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أرسلتها لتشوه اإلسالم األصيل والقيم املرتبطة به.
وهو يف برجه العاجي يف أوروبا يدعو الدول العربية ذات الطابع اجلمهوري ألن تتمرد
عىل حكامها وأنظمتها لتصبح خانعة ذليلة للدول ذات الصبغة امللكية ،فهو يؤمن بالنظام
امللكي ،ويقدره ،ويدعو إليه.
ال يمكنني أن أحتدث عام فعله هذا العميل ،ويمكنكم أن ترجعوا لتارخيه لرتوا تفاصيل
ذلك ..لكن اعلموا فقط بأن ذلك الشاهد الذي اعتمده أولئك اخلونة لتربير احلرب يف سورية
كان صاحب سوابق قضائية ،ودخل السجن يف قضايا نصب واحتيال ،السيام منذ  2001إىل
 ،2006وبع دها فر من اجلزائر مدعيا أنه ضحية ممارسات سياسية وتعذيب وركب موجة
املعارضة ،واستفاد من حق اللجوء السيايس بدولة أجنبية بعد سنة  ،2006أي بعد صدور
ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية حيث بدأ أبناء اجلزائر يعودون إىل وطنهم (.)1
ومنذ ذلك احلني وهو حيرش أنفه يف كل يشء ..ليس يف سورية فقط ..بل يف اجلزائر (..)2
ويف كل أرض إسالمية حيرض عىل الفتنة ..وعىل قمع حرية الفكر ..ويستعمل ما تعوده من
( )1انظر :املرجع السابق ،وقد ذكر فيه :ومن انحرافاته املسجلة يف سجل سوابقه العدلية ما ييل :تزوير
جواز سفر باسم أحد أقاربه املتوف ،وانتحال الصفة والتزوير واستعامل املزور ،وطبع وحيازة حمررات تشيد
بأعامل إرهابية ،وحيازة املخدرات والنصب واالحتيال وخيانة األمانة ،و التزوير يف حمررات رسمية ،واإلشادة
باإلرهاب والتحريض عليه.
ليرصح يف جملة املشعل املغربية
( )2من األمثلة عىل ذلك أنه يف عام  2011ظهر عرب االعالم املغريب
ّ
االسبوعية ،وهي أكثر املجالت اثارة يف املغرب ،بأن نفط اجلزائر مغريب املنبع وانّه يتوجب عىل اجلنراالت يف
اجلزائر اقتسام هذا النفط مع املغرب ،وظهرت ترصحيات مالك هذه عىل غالف املجلة ليتفاجأ اجلميع هبذه
تم تكذيب ترصحيات مالك آنذاك من قبل
الترصحيات حتى شعرنا انّنا امام رواية بوليسية خيالية بامتياز! وقد ّ
جيولوجيني نرشت مواقع كثرية توضيحاهتم يف هذا الشأن ،أي اهنا ليس هلا امتداد داخل االرايض املغربية عيل
االطالق..
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أساليب التزوير والنصب واالحتيال.
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رسالة إىل خدجية
الشك أنك ـ يا خدجية ـ قد نلت أمواال كثرية ،ونلت معها جاها عريضا ،ونلت قبلهام
رىض تاما من كل أمراء اخلليج وملوكه ،بل كل حماور الرش يف العامل؛ فقد كنت األمة واملحظية
التي استطاعت أن جتلب لسادهتا كل ألوان السعادة والرسور ..وتعيد إحياء امرأة أيب هلب من
جديد ،لتجمع من احلطب ،وتنرش من اللهب ما مل تنرشه أم مجيل نفسها.

ما عساي أقول لك ..نحن الذين امتألنا خزيا وعارا بسببك ..كنا نفخر عىل العامل
بجميلة بن حريد التي وقفت طول عمرها مع املقاومة ،وعندما حلت األزمة بسورية وقفت
معها ،ومع املقاومة يف لبنان ويف العراق وكل أرض ..وكان األجدر بك أن تتشبهي هبا ،وبكل
ثوار بلدك الذين وقفوا مع الشعب السوري ،وضد أي تدخل يف شؤون أي بلد.
كان األجدر بك أن تتشبهي بتلك اإلعالميات الاليت تركن قناة اجلزيرة ،بمجرد أن
فاحت روائحها املنتنة ..ومثلهم أولئك اإلعالميون األبطال الذين تركوها ،وأسسوا إعالما
بديال استطاع أن يقوض الكثري من مشاريعها ..كان يمكنك أن تلتحقي هبم ،وتعيدي الكرامة
التي انتزعتها منا بسبب حرصك عىل ذلك املال الكثري واجلاه العريض.
كان األجدر لك ،وأنت بنت البلدة اجلزائرية التي عضها اإلرهاب بنابه ،إىل أن خلصها
اجليش اجلزائري البطل ،أن تتذكري تلك األيام القاسية ،التي كان لصوص اإلرهاب يقطعون
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فيها الطرق ،ويسلبون فيها األموال ،ويقطعون فيها الرؤوس.
كان يمكنك أن تتذكرهيا لتعلمي أن ما حيدث يف سورية وليبيا ومرص والعراق وكل
أرض اهلل ليس إال نسخة متطورة من ذلك اإلجرام الذي مس بلدك ..فإن كنت قد استنكرت
اإلرهاب يف بلدك ،فلم ترضينه يف بالد أخرى؟
كان يمكنك ـ حتى تعلمي حقيقة ما جيري ـ أن خترجي خارج املدينة التي تقيمني فيها
لرتي أكرب قاعدة عسكرية أمريكية ،وتري الطائرات التي ترضب كل حني كل بالد تريد أن
خترج من العباءة األمريكية.
وكان يمكنك ـ حتى تعريف مظلومية الرئيس السوري ـ أن تقارنيه بأولئك األمراء
وامللوك الذين تعيشني بينهم ،والبذخ الذي يعيشونه ،وأموال األمة التي يرصفوهنا ويوزعوهنا
باملجان لكل قوى الرش ،بينام يرسلون الدمار وكل أنواع األسلحة إلخواهنم يف الدين
واإلنسانية.
هم يزعمون وأنت معهم بأن الرئيس السوري قمع املظاهرات التي قامت هبا املعارضة
ا لسورية ،فهل يسمحون يف البالد التي تقيمني فيها باملظاهرات ،وهل يسمحون بوجود
معارضة ،وهل يمكن أن تعترب املعارضة سلمية ،وشعارها [الشعب يريد إسقاط النظام]؟
ربام تكونني من أولئك الذين يتصورون أن صكوك الغفران بيد أولئك الشيوخ الذين
صاروا عبيد للملوك واألمراء ..كذبوا ..فأولئك ليسوا سوى جمرمني ال خيتلفون عن جمرمي
السياسة ،والدين الذي تأخذينه عنهم دين ضاللة ،وليس دينا إهليا ،فالدين اإلهلي حيث عىل
املحبة واحلكمة والسالم ..وال يشجع عىل أي عنف ،بل يقول املؤمن فيه بقلبه ولسانهَ { :لئِ ْن
اس ٍ
بس ْط َت إِ َيل يدَ َك لِ َت ْق حت َلنِي ما َأنَا بِب ِ
اف اهللهَ َر هب ا ْل َعاملَِنيَ } [املائدة:
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك ِألَ ْق حت َل َك إِ ِّين َأ َخ ح
َ
ه َ
َ
ََ
]28
لست أدري ما أقول لك ..لكني أذكرك فقط بالنخوة العربية التي ربام قد فقدهتا..
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والشك أنك فقدهتا ..خاصة وقد سمعت وزير اخلارجية القطري هيدد بلدك بنقل احلرب
إليها ،كان يمكنك حينها أن تستعيدي نخوتك ،وهتتزي ملا قيل عن بلدك ..لكنك مل تفعيل..
ولست أدري ..ربام بريق الذهب ،واألضواء الالمعة ،وأولئك الذين يكذبون عليك جعلوك
ال تبرصين احلقيقة.
يف هناية رسالتي إليك ،أذكرك بأنك ال تقلني عن أولئك اإلرهابيني ألنك واحد من
الذين صنعهم ..فأنت وزميالتك وزمالئك من نرش األحقاد ،ومأل القلوب بالضغائن إىل أن
انفجرت بكل أنواع املظامل ..فكل طفل يقتل ،وكل امرأة ترشد ،وكل بيت هيدم ،تتحملني أنت
وكل ذلك الطاقم الشيطاين مسؤوليته وجريرته.
لست أدري هل بقي يف قلبك يشء يمكنه أن يستوعب مثل هذه الكلامت ،أم أن الران
قد طبع عليه ،واخلتم قد أغلقه ،ومل يبق فيه حمل الستامع أي كلمة ،أو التنور بأي حقيقة.
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عيل الظفريي ..وأولياء األمور
ربام تعرفون ذلك اإلعالمي السعودي املدعو [عيل الظفريي] ،ذلك الذي كان يعمل يف
قناة اجلزيرة ،وكانت له برامج فيها ،ومل يرتك كلمة نابية يف حق سورية إال ونطق هبا ،ومل يرتك
هتديدا وال وعيدا إال رمى به يف وجوه املاليني أو عرشات املاليني الذين كانوا جيلسون بني يديه
كام جيلس املريد مع شيخه ،متأثرين بشهامته ونبله ودفاعه عن الشعب السوري املظلوم ،وحنقه
الشديد عىل نظامه وجيشه ومؤسساته.

وكانوا يرون مالمح وجهه ،وهي متثل كل أدوار النفاق واخلداع ،وربام الكثري بنى من
كلامته ركاما من املواقف..
وكان مع اجلزيرة ،ومع قطر التي تديرها يف كل مواقفها ،فحيثام أرادت أن تثري الفتنة يف
دولة من الدول استدعته مع طاقمها ليامرس دوره بكل احرتافية..
وبقي عىل هذه احلال مخسة عرش عاما ،يامرس دور املرتزق يف فن النفاق واخلداع ..لكن
وبعد أن حصل الشقاق بني اململكة التي ينتمي إليها مع اإلمارة التي يرتزق منها ،وينفذ
مشاريعها ،راح يقدم استقالته ،ألن بالده قررت أخريا أن قطر دولة إرهابية..
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والعجيب أن هذا الصحفي الذي كان يرصح كل حني برضورة التخلص من الرئيس
السوري والليبي واملرصي ..وكل رئيس ال يرىض عنه أمري قطر ،أو أمراء اخلليج ،هو نفسه
كتب يف تغريدة يقول( :طاع ًة هلل ووالة األمر حفظهم اهلل ،وانحياز ًا للوطن والتزام ًا بسياساته
وقوانينه ،أستقيل من قناة اجلزيرة ،متمنيا التوفيق لكل أهيل وزمالئي هناك)
ال تستغربوا من هذه التغريدة ،فهذا هو نفسه الذي كان يدعو كل الشعوب لتتمرد عىل
حكامها ..وتثري الفوىض يف سبيل ذلك حتى تنال حريته..
لكنه مل يكن يقصد بلده ،وال بالد اخلليج تلك البالد التي ال يصح أن يطالب أحد فيها
باحلرية ،ألن قدر أهلها أن يستعبدوا طاعة هلل ورسوله وأولياء األمور.
هذا جمرد مثال عن قذارة من قذارات تلك اجلزيرة التي كنتم وال زلتم تعبدوهنا
وتتفرجون عليها كل مرسحيات الكذب واخلداع عىل سورية وعىل ليبيا وعىل كل البالد
املستضعفة ..فهل يمكنكم أن تثقوا يف أحد آخر بعد هذا؟
لألسف مرت تغريدته واستقالته وعودته إىل حضن ملكه وأمرائه ،وكأنه مل يفعل شيئا..
ألن شعوبنا تعودت أن تنسى كل اجلرائم التي ارتكبت يف حقها ،بل تستضيف جمرمني جددا،
لتعاود الكرة معهم ،فالقابلية لإلجرام أصبحت طبعا ،ال يمكن الفكاك منه ،وال هتنأ احلياة إال
به.
وإذا طلبت من أحدهم أن يذهب إىل قنوات أخرى ،ليكتشف احلقيقة ،يقول لك بلسان
طويل :تلك قنوات موالية للنظام ،أو لألنظمة ،وكأن قناة اجلزيرة ،وتلك القنوات التي تصدر
هلا األوامر من البيت األبيض والقواعد األمريكية قنوات معصومة ،وكل من فيها أنبياء
مرسلون ،أو أولياء حمفوظون ،أو أئمة مطهرون ..وكأهنم يستقون معلوماهتم من اللوح
املحفوظ ال من شهود العيان وشهود الزور.
طبعا مل يكن عيل الظفريي وحده من فعل ذلك ..بل كل من كان يعمل يف تلك اجلزيرة
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من السعودية وغريها راح يقدم استقالته ،ذلك أن طاعة أولياء األمور عندهم واجبة،
باعتبارهم ملوكا ورثوا امللك كابرا عن كابر ،أما طاعة الشعوب حلكامها ،فحرام ،بل اخلروج
هو الواجب عليهم ،حتى لو دمروا كل يشء يملكونه ،فحريتهم أغىل من كل يشء.
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برنارد هنري ليفي ..إمام الربيع العريب
يتصور الكثري من املغفلني أن أولئك اخلطباء أصحاب األصوات اجلهورية ،الذين
استعملوا كل وسائل التحريض إلسقاط األنظمة ،وتفكيك اجليوش ،وتدمري البالد والعباد،
هم أصحاب فكرة [الربيع العريب]

وهذا وهم كبري؛ فعقوهلم أصغر من أن تفكر مثل هذا التفكري ،ومهمهم أقرص من أن
متتد خارج دورات املياه وما حييط هبا ،وهم فوق ذلك كله أجبن من أن يقدموا عىل أمر مل يأذن
هلم سادهتم فيه ..فلذلك مل يكن هلم من دور يف ذلك الربيع املشؤوم سوى دور احلامر الذي
حيركب ،واألداة التي حتستعمل ،واألبواق التي حترفع هبا األصوات ،ح
وجتتذب هبا اجلامهري.
أما العقل املفكر ..فهو عقل هيودي ..وصهيوين فوق ذلك ،ولكنه لقي الرضا التام من
كل املغفلني ،واملستحمرين الذين وضعوا أنفسهم أدوات للرشق والغرب ،حيركهم كام حيرك
أي يشء ال عقل له.
وذلك العقل باتفاق اجلميع هو عقل الفيلسوف اليهودي الصهيوين [برنارد هنري
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ليفي( ] )1الذي ال ختلو فتنة من الفتن إال وشارك فيها ،وكانت له صور مع دعاهتا وقادهتا بام
فيهم اإلسالميون أنفسهم ..وقد فعل ذلك بكل جرأة ،لكونه يعلم أن هؤالء ال يفكرون إال بام
يشتهون ،وال يقدمون إال من يلبي رغباهتم ..وأعىل رغباهتم هي الوصول للسلطة ،وليس هناك
أحسن من ذلك الشيطان ليحقق هلم ذلك املطلب ،ولذلك وضعوا أيدهيم يف يديه.
( )2

فقد ظهر ذلك الشيطان اليهودي

إبان الفتنة الليبية ،وهو يدعو الرئيس الفرنيس

السابق [نيكوال ساركـوزي] إىل قصف ليبيا ،ويستعمل كل وسائل اإلقناع املنطقية والفلسفية
يف سبيل ذلك ..ومل يكتف بذلك ..بل كان يظهر مع األغبياء الذين سموا أنفسهم ثوارا..
يساندهم ويؤيدهم ،ويفعل معهم مثلام يفعل صاحب احلامر مع محاره إن توقف ،أو تكاسل.
وكذلك ظهر يف إىل جانب األكراد ،عند مطالبتهم لالستقالل عن العراق ،بل إنه طالب
بدعم قوات [البشمركة] ،وصور فيلام ألجل ذلك عرض بالواليات املتحدة وفرنسا وغريها
من الدول ،ليكون وسيلة لتقسيم العراق.
بل إنه دعا قبل فرتة قريبة إىل ربيع عريب يف اجلزائر ،واعرتف أحد نشطـاء احلركة
األمازيغية االنفصالية بأن [ليفــي] يساند قضيتهم يف االنفصال عن اجلزائر.
أما مع من يسموهنم ثوار سورية ،فحدث وال حرج ،فهو قائدهم الفكري ،وملهمهم
الروحي ،وربام يكون وراء كل تلك املرسحيات الكيميائية التي مثلت ،وصور األطفال
والدمار التي صورت ..والتي كان األصل فيها أن تدعو اإلرهابيني إىل وضع أسلحتهم،

()1

هو كاتب وصحفي وفيلسوف فرنيس ،ولد لعائلة هيودية يف اجلزائر عام  ،1948وانتقلت عائلته لباريس

حيث درس الفلسفة واشتهر كاحد الفالسفة اجلدد ..يف بداية حياته املهنية اشتغل ليفي كمراسل حريب يف بنغالدش
عام  ،1971وقد شجع يف كتاباته ومراسالته آنذاك عىل انفصال بنغالدش التي كانت تسمى باكستان الرشقية عن
الباكستان .انظر :مقاال بعنوان :شيطان الربيع العريب  . .برنار ليفي ادهم إبراهيم ،الصدى نت.
( )1انظر :مقاال بعنوان :الفيلسوف ليفي شيطـان الثـورات.2016/10/8 ،
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والعودة للدولة ،لكنها بمنطق ليفي كانت تدعو الدولة إىل وضع سالحها ،واالستسالم
لإلرهابيني.
ورس ذلك أنه مل يكن فيلسوفا ومفكرا فقط ،بل كانت له قدرات إعالمية ،وال نستبعد
ّ
أن تكون اجلزيرة والعربية وغريمها من قنوات الفتنة تلميذة لتلك الطرق الشيطانية التي تسللت
هبا إىل عقول املغفلني واملغرر هبم لتحوهلم إىل ما نراه من جتاهل لكل القيم.
والرس اآلخر لشخصه أنه عميل للموساد ،بل هو من كبار رجاالت املوساد ،ولذلك
كان أول مهومه الدعوة إىل تفكيك مجيع اجليوش العربية ،وخاصة يف الدول القريبة من الكيان
الصهيوين ،وهلذا كانت له عالقة طيبة باإلسالميني الذين يكرهون اجليوش ،وحيبون تفتيتها،
حتى تعم الفوىض ،وتصبح الكعكة العربية جاهزة لكل من حيب أن يأكلها.
ومن شك يف ذلك ،فليقرأ ما يكتبه اإلخوان عن جيش مرص أو عن اجليش السوري أو
العراقي ،والذين حولتهم قنوات الفتنة إىل ميليشات ،وليس جيوشا ،يف نفس الوقت الذي
تسمي فيه ميليشيات وعصابات الكيان الصهيوين باجليش اإلرسائييل.
والرس اآلخر لشخصه ،وهو أخطر األرسار ..عالقته املتينة برؤساء العامل ،بحكم أفكاره
الشيطانية أوال ..وبحكم كونه مليارديرا أنيقا ثانيا ،حتى أنه يعرف يف األوساط اإلعالمية
األوروبية بالرجل املؤثـر القريب من الرؤساء واألثرياء ورؤساء الدول وصناع القرار
السياسيني.
فقد كان صديقا مقربا لـ [فرانسوا ميرتان] وبعدها لـ [جاك شرياك] ثم صديقا مقربا لـ
[ساركوزي] فقد كانا يتزجلان معا ويلعبان اجلـولف معا ،وأخريا صديقا للرئيس احلايل
[فرانسوا هوالند]
وهو دائام متواجد يف منصة صناعة القرار ،ويف كثري من األحيان يكون فيها صانعا
للقرار ،بينام الرئيس ينفذ ،وهلذا يوصف بـ [اجلنرال ليفي] ذي السلطة السياسية القوية التي
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تأثر يف السياسة اخلارجية لفرنسا وأمريكا.
هذا هو العقل املفكر ملا يسمونه [الربيع العريب] ،وهو سبب الفتن والدماء واخلراب..
أما أولئك املغفلون الذين ينادون بإسقاط األنظمة ،وتفكيك اجليوش ،وختريب البالد والعباد،
فهم ليسوا سوى أدوات ،أو عرائس قراقوز ،أو..

122

القسم الثاني
سورية  ..والحرب
الدينية
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أنظمة احلكم ..واإلسالم
من املغالطات الكثرية التي نسمعها يف احلرب الكونية عىل سورية اعتبار النظام السوري
نظاما حماربا لإلسالم ومؤسساته ..وهذه كذبة كربى ال يمكن لعاقل أن يقبلها.
وربام يكون السبب يف انتشارها هو مقارنة موقف النظام السوري من املؤسسات
والشخصيات الدينية باملوقف السعودي ،أو بغريه من املواقف ،وهذا ما يتطلب منا معرفة
مواقف األنظمة املختلفة من اإلسالم ،وكيفية التعامل معه ومع مؤسساته والشخصيات التي
متثله.

ومن خالل استقراء الواقع اإلسالمي نجد ثالثة أنواع من العالقات ،كلها مبنية عىل
رؤية الدولة لإلسالم ،ودوره يف احلياة ،وهذه العالقات الثالثة هي:
أوال ـ استقاللية املؤسسات الدينية عن مؤسسات احلكم :وهو ما تطبقه النظم العلامنية
عادة ،سواء تلك املغالية يف علامنيتها ،بحيث ترفض اعتبار الدين أصال من أصول الترشيع ،أو
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تلك التي تقبله ،ولكن يف نواح حمددة كاألحوال الشخصية ونحوها.
ويمكننا اعتبار أكثر األنظمة التي تتبناها الدول اإلسالمية من هذا النوع ،حيث نجد
األزهر يف مرص ـ مثال ـ مستقال يف نواح كثرية ،فله علامؤه وهيئة بحوثه ومفتيه ومدارسه
ومعاهده ،وكلها مستقلة متاما عن السلطة احلاكمة؛ فال السلطة تفرض عىل األزهر ما يقول،
وال األزهر أيضا يستطيع أن يفرض عىل الدولة ما تفعل.
وهكذا األمر يف سورية ـ والتي تتهم من طرف مناوئيها بالعلامنية ـ مع كوهنا ال ختتلف
عن مرص وسائر الدولة اإلسالمية يف هذا املجال ،بل إننا نرى أن املساحة املتاحة للمتدينني يف
س ورية وخصوصا الصوفية أو مقلدة املذاهب منهم ،مساحة كبرية جدا ،بل هي أكثر من
املساحة املتاحة يف كثري من البالد اإلسالمية.
وهي مل حتد من حركة احلركات اإلسالمية واجلامعات السلفية إال بسبب مواقفها
العدائية وخصوصا بعد أحداث محاة ،والتي اتفق فيها السلفيون واحلركيون عىل اعتبار النظام
السوري كافرا ،وجيب حربه ،حينها اختذت احلكومة السورية مواقفها املتشددة مع هذا الصنف
من التدين ،متيحة املجال الكبري للمخالفني له.
وهكذا األمر يف اجلزائر ،والتي كويت هي األخرى بنريان اإلرهاب التي صدرت هلا
من طرف احلركيني والسلفيني ..ولذلك نرى البغض الشديد من هؤالء للجزائر باعتبارها
النظام اجلزائري حماربا لإلسالم ،بينام هو يف احلقيقة مل حيارب سوى التطرف والعنف
واإلرهاب والفكر الذي يتبناه ..أما سائر املتدينني ،حتى السلفيون املساملون منهم ،فهم
يتحركون بحرية ،ويقيمون الدروس يف املساجد وغريها من غري أن يمنعهم أحد.
وهذا ال يمنع من قيام بعض العالقة التي تربط بني كال السلطتني الدينية والزمنية،
فالرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد مثال كان متأثرا بالشيخ حممد الغزايل ،ويستشريه يف أمور
كثرية ،وكان الشيخ الغزايل يثني عليه كثريا ،ويذكر أنه إنسان صاف عىل الفطرة ،وكان ينصح
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اإلسالميني بأن يستفيدوا من وجوده ،لكنهم طبعا مل يفعلوا.
وهكذا كان الشيخ البوطي مع النظام السوري ،والذي كان مقربا جدا من كال الرئيسني
حافظ األسد ،وابنه بشار األسد ،فكالمها يكن احرتاما كبريا للشيخ البوطي ،وقد استثمر
البوطي تلك املحبة والتقريب يف خدمة اإلسالم والتدين يف بلده خري استثامر.
وهكذا أيضا كانت العالقة الودية بني الطرق الصوفية ومجال عبد النارص ،والتي
وصلت إىل حد أن قال شعراوي مجعة وزير الداخلية يف ذلك احلني يف مقال بعنوان [شعراوي
مجعة وشهادته للتاريخ]( :حينام مات عبد النارص كان علينا وسط مشاهد احلزن ومشاعره
الفياضة أن نعمل عىل وضع ترتيبات خاصة حلامية اجلثامن بعد أن وصلتنا معلومات تفيد بأن
الطرق الصوفية ستتكالب عىل النعش وختطفه لتطوف به مساجد وأرضحة أولياء اهلل الصاحلني
يف القاهرة)
ثانيا ـ التحالف بني املؤسسات الدينية ومؤسسات احلكم :وربام ال يوجد هلذا الصنف
من العالقة سوى نموذج واحد هو تلك العالقة التي تربط بني آل سعود باعتبارهم ممثلني
للسلطة الزمنية ،مع آل الشيخ حممد بن عبد الوهاب باعتبارهم ممثلني للسلطة الدينية.
والعالقة القائمة بني هذين احلليفني ليست كالعالقة السابقة ،املبنية عىل استقالل كل
طرف باملجال املتاح له ،وإنام هي عالقة حتالف؛ فكالمها خيدم اآلخر ،ويلبي مطالبه.
أما مطالب آل سعود من آل الشيخ ،فهي أن يعطوهم الرشعية الدينية حلكمهم ،بحيث
يشيعون بني املجتمعات ـ ال السعودية وحدها ،وإنام يف مجيع العامل اإلسالمي ـ أن احلكم
السعودي حكم إسال مي ،وال جيوز اخلروج عليه ،بل ال جيوز نقده ،وإنام يكتفي فيه بالبيعة
املطلقة ،والتسليم املطلق ،من غري استعامل أي وسيلة للتغيري السلمي.
ومل يكتف آل الشيخ ومن تبعهم من رجال الدين يف السعودية بتنفيذ هذه املطالب ،بل
راحوا يشيعون أن السعودية هي النموذج األمثل للنظام اإلسالمي ،ولذلك يعتربوهنا الدولة
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اإلسالمية الوحيدة ،وما عداها دول علامنية ،بل يعتربوهنا دولة التوحيد ،ومن عداها دول
للرشك.
ومن األمثلة عىل ذلك( )1قوله الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ( :احلكومة دستورها
الذي حتكم به هو كتاب اهلل وسنة رسوله  ،وقد فتحت املحاكم الرشعية من أجل ذلك ..
وما عدا ذلك فهو من حكم اجلاهلية)
وقال( :حماكم هذه اململكة ال تتقيد بأي قانون وضعي ،وإنام تسري يف أحكامها وفق ما
تأمر به الرشيعة اإلسالمية ..حكومتنا – بحمد اهلل – رشعية دستورها كتاب اهلل تعاىل وسنة
رسوله )
وقال الشيخ تقي الدين اهلاليل( :الشعب السعودي واململكة السعودية بقيادة ملكها
اإلمام املصلح جاللة امللك فيصل واألئمة السابقني من أسالفه رمحهم اهلل مل يزالوا حيكمون
رشيعة اهلل ،ويتخذون القرآن إماما والسنة رساجا ،يضيئان هلم ظلامت احلياة الدنيا بانتشار
األمن عىل األنفس واألموال واألعراض يف بالدهم إىل حد ال يوجد له نظري يف الدنيا ..وال
حيكم حاكم يف مجيع أرجائه إال برشيعة القرآن ،فكيف يستطيع مسلم أو منصف أن يسوي
بينهام وبني من حيل ما حرم اهلل ،وحيكم بغري ما أنزل اهلل)
وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز( :آل سعود  -جزاهم اهلل خريا  -نرصوا هذه الدعوة،
هؤالء هلم اليد الطوىل يف نرص هذا احلق  -جزاهم اهلل خريا  -ساعدوا ،نرصوا ،فالواجب
حمبتهم يف اهلل ،والدعاء هلم بالتوفيق ،حمبتهم يف اهلل )
وقال( :العداء هلذه الدولة عداء للحق ،عداء للتوحيد ،أي دولة تقوم بالتوحيد اآلن من
حولنا  :مرص ،الشام ،العراق ،من يدعو إىل التوحيد اآلن وحيكم رشيعة اهلل وهيدم القبور التي
( )1انظر هذه النصوص وغريها يف مقال بعنوان :اململكة العربية السعودية مملكة التوحيد بشهادة العلامء،
الشيخ أمحد بازمول.
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تعبد من دون اهلل من ؟ أين هم ؟ أين الدولة التي تقوم هبذه الرشيعة ؟ غري هذه الدولة اسأل
اهلل لنا وهلا اهلداية والتوفيق والصالح ونسأل اهلل أن يعينها عىل كل خري ونسأل اهلل أن يوفقها ؛
إلزالة كل رش وكل نقص علينا أن ندعو اهلل هلا بالتوحيد واإلعانة والتسديد والنصح هلا يف كل
حال)
بل ذكر ما هو أخطر من ذلك ،فقال( :بعض املؤرخني هلذه الدعوة يقول  :إن التاريخ
اإلسالمي بعد عهد الرسالة والراشدين مل يشهد التزاما تاما بأحكام اإلسالم كام شهدته اجلزيرة
العربية يف ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها ..واململكة العربية
السعودية حكاما وعلامء هيمهم أمر املسلمني يف العامل كله وحيرصون عىل نرش اإلسالم يف ربوع
الدنيا لتنعم بام تنعم به هذه البالد)
وغريها من الشهادات الكثرية ،والتي استثمرهتا السلطات السعودية يف مترير الكثري من
املشاريع الكربى مثل إعانة أمريكا يف حرهبا الباردة عىل االحتاد السوفيتي ،عندما توىل رجال
الدين يف السعودية الدعوة للجهاد يف أفغانستان والشيشان وغريها من البالد.
ومثل ذلك استثمروهم يف متددهم يف إفريقيا وآسيا وغريها حتى يستفيدوا من اعتبار
السعودية عاصمة القرار يف العامل اإلسالمي ،وقد أقر ويل العهد السعودي احلايل بذلك كله.
ومثل ذلك استثمروهم يف املواقف السلبية من البالد التي خيتلفون معها مثل إيران وليبيا
وسورية والعراق والتي نجد الفتاوى الكثرية من رجال الدين السعوديني الرسميني ،والتي
تساير متاما مواقف احلكام السعوديني.
ثالثا ـ اجلمع بني السلطتني الدينية والزمنية :أي أن السلطة الدينية متارس مهام السلطة
الزمنية ،والسلطة الزمنية تكون حتت رقابة وهيمنة السلطة الدينية ،وهذا أيضا ال ينطبق إال عىل
نموذج واحد هو نموذج [والية الفقيه] ،والذي تبنته اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ابتداء من
مرشدها األول آية اهلل اخلميني ،والذي قال معربا عن الرضورة الرشعية هلذا النوع من الوالية:
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( جمموعة القوانني ال تكفي إلصالح املجتمع ،ولكي يكون القانون مادة إلصالح وإسعاد
ّ
وجل قد جعل يف األرض إىل جانب
البرش فإنه حيتاج إىل السلطة التنفيذية ،لذا فإن اهلله عزه
جمموعة القوانني حكومة وجهاز تنفيذ وإدارة ،والرسول األعظم  كان يرتأس مجيع أجهزة
التنفيذ يف إدارة املجتمع اإلسالمي ...واحلق أن القوانني واألنظمة االجتامعية بحاجة إىل
()1

منفذ)

وهلذا مل تكتف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بتكليف العلامء بالبحث والدراسة
واستخراج املشاريع املرتبطة بالنواحي املختلفة ،وإنام كلفتهم أيضا بإدارة شؤون الدولة،
ومراقبة كل ما جيري فيها ،حتى يتفق متاما مع الرشيعة اإلسالمية.
ولذلك صار القرار األكرب والنهائي يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية خاضعا للفقيه،
فهو الذي يتدخل يف مجيع السلطات ،ويراقب مواقفها ومدى عالقتها بالرشيعة اإلسالمية،
فيقر ما وافقها ،ويرفض ما خالفها.
وبناء عىل ذلك يوجد يف إيران مجيع السلطات املنتخبة ،ولكنها مجيعا ال تترصف إال وفق
مقتضيات الرشيعة اإلسالمية ،بحسب اجتهادات الويل الفقيه.
فالسلطة الترشيعية ،أو جملس النواب ،والذي له أمهية كربى يف إيران ،والذي ينتخب
عليه الشعب اإليراين ،مع أمهيته الكربى ،ال يمتلك صالحية الترشيع املطلق ،بل هو خاضع
لرقابة الفقيه  ،ولذا تكون وظيفة السلطة الترشيعية ترسيم خطوط إدارة البالد ضمن اإلطار
الرشعي الذي حيدده الويل الفقيه ولو ضمن آليات وجمالس معينة  ،فالويل الفقيه يميض القوانني
التي يصدرها جملس النواب ،وهي ال متلك رشعيتها إال بذلك.
ومثل ذلك السلطة التنفيذية ،فهي ال تتحقق بالرشعية إال عرب االنتخاب من قبل
الشعب أو التعيني من قبل رئيس اجلمهورية أو غري ذلك ،باإلضافة إىل أهنا ال متلك سلطتها
( )1احلكومة اإلسالمية ،ص.33
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الرشعية إال من خالل الويل الفقيه ألنه هو الذي بيده شؤون إدارة الدولة.
وهكذا السلطة القضائية ،التي هي سلطة مستقلة عن سابقتيها ،فتعيني القضاة ونصبهم
إنام هو للفقيه الويل.
وربام يكون العيب األكرب يف هذا النوع من األنظمة هو كونه ـ وبالصورة احلالية املطبقة
يف إيران ـ ال يمكن تطبيقه إال يف البيئات الشيعية ،باعتبارها تؤمن بحياة املهدي ،وكونه احلاكم
األول للمسلمني ،وأنه ويل أمرهم احلقيقي ،وأنه يف فرتة غيبته وكل الفقهاء ليكونوا نواب عنه،
كام يروون عنه قوله( :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنم حجتي عليكم
()1

وأنا حجة اهلله)

وهلذا نراهم يعتربون مرشد الثورة اإلسالمية نائبا لإلمام املهدي ،ويؤمنون بوجوب
طاعته املطلقة ،وهذا ما ال يمكن أن يتوفر يف البيئات السنية ،التي يرى الناس الفقهاء فيها برشا
عاديني ،ال دور هلم إال التعريف باألحكام الرشعية ،دون أن تكون هلم أي سلطة روحية.
وهذا ما وفر إليران خصوصا القدرة عىل مواجهة االستكبار العاملي ،فلوال ذلك اإليامن
العقدي الذي يربط الشعب بمرشده ما استطاع أن يقدم تلك التضحيات الكثرية ،ويصرب عىل
ذلك احلصار الطويل.

( )1وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،ج ،27ص ،140ح.9
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حكومة املستبد ..والتعامل الرشعي معها
يطالبنا الكثري من املخالفني لنا يف املوقف مما حيدث يف سوريا وليبيا برتك أهوائنا ورغباتنا
وأمزجتنا ،وحتكيم الرشيعة املمثلة يف النصوص املقدسة ،وكالم املحققني من العلامء ،وبعضهم
يطالبنا بالرجوع إىل املرجعية الدينية املرتبطة ببلدنا يف ذلك.

ونحن نجيبهم إىل هذا ،ونقر هلم به ،ونعترب طرحهم هذا طرحا سليام ،فقد أمرنا اهلل
تعاىل عند التنازع بالعودة هلل ولكتابه ولرسوله وألويل األمر ،كام قال تعاىلَ { :يا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنحوا
ِ
ِ
ويل ْاألَم ِر ِمنْ حكم َفإِ ْن َتنَازَ ْع حتم ِيف َيش ٍء َفر ُّدو حه إِ َىل اهللهِ َوالرس ِ
ول َو حأ ِ
الر حس َ
ول إِ ْن
ه ح
ْ ح
ْ
ْ
ْ
َأطي حعوا اهللهَ َو َأطي حعوا ه

حكنْ حت ْم حتؤْ ِمنح َ
ون بِاهللهِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َذلِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس حن َت ْأ ِو ًيال} [النساء]59 :

وعند العودة إىل القرآن الكريم باعتباره املصدر األول للدين ال نجد فيه أي أمر باخلروج
والقتال للمسلمني الذين كانوا يعانون يف مكة املكرمة ،بل نجد فيه األمر بالصرب والصالة
والصفح اجلميل ،ومل يؤذن هلم يف القتال إال بعد أن صارت هلم شوكة وقوة يمكن أن يصدوا
هبا األذى عنهم ،أما قبل ذلك ،وطيلة الفرتة املكية ال نجد أمرا باملقاومة املسلحة ألولئك
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الظلمة الذين كانوا يؤذون املؤمنني.
وهكذا نجد ما قصه علينا عن األمم األخرى ،فموسى عليه السالم الذي كان معه
اآلالف املؤلفة من بني إرسائيل مل يقاتل فرعون ،بل كل ما فعله هو دعوة فرعون ،ثم الفرار
بقومه من بطشه.
بل إننا نجد يف القرآن الكريم دعوة إىل السلم ،وعدم مواجهة املعتدي علينا بنفس
أسلوبه ،وهي آيات كثرية جدا ،من أوضحها قوله تعاىل عىل لسان ابن آدم األولَ { :لئِ ْن َب َس ْط َت
اس ٍ
إِ َيل يدَ َك لِ َت ْق حت َلنِي ما َأنَا بِب ِ
اف اهللهَ َر هب ا ْل َعاملَِنيَ ( )28إِ ِّين حأ ِريدح َأ ْن
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك ِألَ ْق حت َل َك إِ ِّين َأ َخ ح
َ
ه َ
َ
اب الن ِ
ون ِم ْن َأ ْص َح ِ
َت حبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك َف َت حك َ
هار َو َذلِ َك َجزَ ا حء ال هظاملِنيَ } [املائدة]29 ،28 :
وهذا النص الكريم الذي يبني املنهج الصحيح يف التعامل مع الظلمة إن كانت هلم
الغلبة ،وهو ما بنى عليه [جودت سعيد] مذهبه يف الالعنف ،ونصح احلركة اإلسالمية التي
امتألت أدبياهتا وسلوكياهتا بالعنف ،بأن تذهب مذهب ابن آدم األول.
أما السنة املطهرة ،فالنجد فيها أي حتريض عىل اخلروج والعنف ،بل عىل عكس ذلك،
نراها تأ مر بالصرب اجلميل ،وحماولة تصحيح األخطاء التي يقع فيها احلاكم اجلائر ،مع نصحه
وعدم مهادنته ،ويف نفس الوقت حتريم اخلروج املسلح عليه ،والذي يؤدي إىل الفتنة وهدر
الدماء وختريب البالد.
ومن تلك األحاديث ما رواه مسلم ف صحيحه عن رسول اهلل  أنه قال( :يكون بعدى
أئمة ال هيتدون هبداى ،وال يستنون بسنتى ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني ف
جثامن إنس) ،فقال له حذيفة:كيف أصنع يارسول اهلل إن أدركت ذلك؟ فقال ( :تسمع
()1

وتطيع لألمري ،وإن رضب ظهرك ،وأخذ مالك فاسمع وأطع)

وف الصحيحني عن جناده بن أبى أمية قال :دخلنا عىل عبادة بن الصامت وهو مريض
( )1رواه مسلم ،حديث (.)1847
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قلنا :أصلحك اهلل حدث بحديث ينفعك اهلل به سمعته من رسول

الل قال:دعانا النبى 

فبايعناه فقال :فيام أخذ علينا أن بايعنا عىل السمع والطاعة ف منشطنا ومكرهنا وعرسنا ويسؤنا
()1

واحا عندكم من اهلل فيه برهان)
كفرا ب ً
وأثرة علينا وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا ً

وورد يف احلديث منهج التعامل مع هذا احلاكم املستبد وهو قوله ( :أال من وىل عليه
()2

وال فرآه يأتى شيئًا من معصية اهلل فليكره ما يأتى من معصية اهلل وال ينزعن يدً ا من طاعة)

وهذه األحاديث كلها تبني املنهج الرشعي يف التعامل مع احلاكم املستبد ،وهو التفريق
بني ما يأمر به من طاعة ،وما يأمر به من معصية ،فيطاع يف طاعة اهلل ،وال يطاع يف معصيته ،وال
خيرج عليه أحد ،وخاصة إن علم أن وراء خروجه ذلك فتنة وسفكا للدماء.
وهو ما فهمه العلامء واملحققون من مجيع املدارس اإلسالمية ،سواء من السنة أو الشيعة
أو اإلباضية أو غريها ..فكلهم حيرمون اخلروج الذي يؤدي إىل الفتنة مثلام حيصل حاليا يف
البالد العربية.
واالستدالل بام فعل اإلمام احلسني سوء فهم حلركته وثورته ،فهو مل يسفك دما ،ومل يثر
أي فوىض ،وإنام خرج بناء عىل أمر رسول اهلل  طلبا لإلصالح يف دين جده ،وكان األصل يف
األمة مجيعا أن خترج معه ،باعتباره اإلمام املنصب من رسول اهلل  نفسه كام ورد يف األحاديث
الثابتة عند السنة والشيعة ..لكن الظلمة منعوه من ذلك ،وقاتلوه.
والدليل عىل ذلك أن كل األئمة من بعده سواء ممن تبنتهم املدرسة السنية أو الشيعية مل
جييزوا ألتباعهم اخلروج عىل الظلمة واملستبدين ،بل طلبوا منهم الصرب والنصيحة ،بل حتى
اإلعانة عىل احلق ،كام فعل يوسف عليه السالم مع حماولة إحداث التغيري وفق الطرق السلمية.
ومن أقوال املحققني من العلامء يف املدرسة السنية ما روي عن اإلمام أمحد بن حنبل
( )1رواه البخارى :حديث( )7056ومسلم حديث (.)1709
( )2رواه مسلم.
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صاحب املذهب احلنبيل ،فقد روى حنبل قال( :اجتمع فقهاء بغداد ف والية الواثق إىل أبى
عبداهلل يعنى اإلمام أمحد بن حنبل (رمحه اهلل) وقالوا له:أن األمر قد تفاقم وفشا يعنون إطهار
القول بخلق القرآن وغري ذلك والنرىض بإمارته وال سلطانه ! فناظرهم ف ذلك وقال :عليكم
باإلنكار ف قلوبكم ،والختلعوا يدً ا من طاعة ،والتشقوا عصا املسلمني ،وال تسفكوا دماءكم
ودماء املسلمني معكم وانظروا وعاقبة أمركم ،واصربوا حتى يسرتيح ويسرتاح من فاجر،
()1

وقال( :ليس هذا ـ يعنى :نزع أيدهيم من طاعته ـ صوا ًبا هذا خالف اآلثار)

مع العلم أن أهل احلديث الذين اجتمعوا لإلمام أمحد كانوا جممعني عىل كفر القول
بخلق القرآن ،وكانوا يعتربون املأمون كافرا بسبب ذلك ،بل مرصحا بالكفر وداعيا إليه ،ومع
ذلك أمرهم بالطاعة.
ومثل ذلك روي عن كبار أئمة املدرسة السنية املتقدمني ،فعن احلسن البرصى قال ف
مخسا اجلمعة واجلامعة والعيدين والثغور واحلدود ،واهلل ال
األمراء( :هم َي حلون من أمورنا ً
يستقيم الدين إال هبم وإن جاروا وظلموا ،واهلل ملَا حتصلح اهلل هبم أكثر ما يفسد ،مع أن طاعتهم
ـ واهلل ـ لغبطة ،وإن حف ْرقتهم لكفر)

()2

وهلذا نرى أمثال هذا املوقف مودعا يف كتب التوحيد والعقائد ،فقد قال أبو جعفر
الطحاوي يف العقيدة املعروفة التي يتبناها السلفيون والكثري من احلركيني( :وال نرى اخلروج
عىل أئمتنا ووالة أمرنا وإن جاروا وال ندعوا عليهم وال ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم
من طاعة اهلل مامل يأمرونا بمعصية وندعوا هلم بالصالح والعافية)
وهذا ما قرره احلافظ أبو بكر اإلسامعييل يف كتابه يف عقيدة أهل احلديث ،حيث قال:
(ويرون الدعاء هلم باإلصالح والعطف إىل العدل ،وال يرون اخلروج بالسيف عليهم وال قتال
( )1اخلالل ف السنة ،ص  ،)133( :واآلداب الرشعية البن مفلح.)195/1( ،
( )2آداب احلسن البرصى ،البن اجلوزى ص(.)121
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()1

الفتنة ،ويرون قتال الفئة الباغية مع اإلمام العدل ،إذا كان وجد عىل رشطهم يف ذلك)

وهو ما قرره أبو عثامن الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلديث ،حيث قال:
(ويرون الدعاء هلم باإلصالح والتوفيق والصالح وبسط العدل يف الرعية ،وال يرون اخلروج
عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إىل اجلور واحليف ،ويرون قتال الفئة الباغية
()2

حتى ترجع إىل طاعة اإلمام العدل)

وهو نفس ما أقره الرب هباري يف قوله( :وإذا رأيت الرجل يدعو عىل السلطان فاعلم أنه
صاحب بدعة وهوى وإذا سمعت الرجل يدعوا للسلطان بالصالح فاعلم أنه صاحب
()3

سنة)

أما رشاح احلديث ،فكلهم يقرر ذلك ،ويمكن الرجوع لكتب الرشوح ،ويف األحاديث
التي ذكرنا ،لريى مواقفهم ،وكنموذج عىل ذلك قول الصنعاين( :من خرج عىل أمام اجتمعت
عليه كلمة املسلمني فإنه قد استحق القتل إلدخاله الرضر عىل عباده وظاهره سواء كان عادال
()4

أو جائرا)

وقال النووي( :ال جيوز اخلروج عىل اخللفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما مل يغريوا شيئا
()5

من قواعد اإلسالم)

وقال الشوكانى( :ينبغي ملن ظهر له غلط االمام يف بعض املسائل أن يناصحه ،وال
الشناعة عليه عىل رؤوس األشهاد ،بل كام ورد يف احلديث أنه يأخد بيده وخيلو به ويبدل له
( )1اعتقاد أئمة أهل احلديث ،ص (.)76 :75
( )2عقيدة السلف أصحاب احلديث ،ص ()93
( )3رشح السنة للرب هباري()107
( )4حاشية ضوء النهار (.248-2487/4
( )5رشح صحيح مسلم ()195/12
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النصيحة ،وال يذل السلطان اهلل وقد قدمنا يف أول كتاب السري أنه الجيوز اخلروج عىل األئمة،
وان بلغوا ف الظلم أى مبلغ ،ماأقامو الصالة ،ومل يظهر منهم الكفر البواح ،واألحاديت الواردة
ف هذا املعنى متواترة ،ولكن عىل املأموم أن يطيع االمام ف طاعة اهلل ،ويعصيه ف معصية اهلل،
فإنه ال طاعة ملخلوق ف معصية اخلالق)
ومجلة األمر أن من اتفق املسلمون
وهكذا نقل ابن قدامة إمجاع الفقهاء عىل ذلك ،فقال ( :ح
ع ََىل إمامته ،وبيعته ،ثبتت إمامته ووجبت معونته ملَِا ذكرنا من احلديث واإلمجاع ،ويف معناه من
ثبتت إمامته بعهد النهبِي  أو بعده إمام قبله إليه ..ولو خرج رجل ع ََىل اإلمام فقهره وغلب
الناس بسيفه حتهى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إما ًما َحيرم قتاله واخلروج عليه..
ِ
أمواهلم)
وذلك ملَِا ِيف اخلروج عليه من شق عصا املسلمني وإراقة دمائهم وذهاب

()1

أما ابن تيمية الذي يدعي كل السلفيني واحلركيني الذين يؤيدون الفتن يف سورية وليبيا
وغريها من البالد التبعية له ،واعتباره حمققا ،بل مصدرا من مصادر الدين ،ومرجعا عند
اخلالف ،فقد وردت عنه الترصحيات الكثرية بام ذكرناه ،ومن أقواله يف ذلك( :وأما أهل العلم
والدين والفضل فال يرخصون ألحد فيام هنى اهلل عنه من معصية والة األمور وغشهم واخلروج
قديام وحدي ًثا ،ومن سرية
عليهم بوجه من الوجوه كام قد عرف من عادات أهل السنة والدين ً
()2

غريهم)

أما املتأخرون من العلامء الذين يعتربون حمققني عند السلفيني واحلركيني ،فقد اتفقوا
مجيعا عىل ذلك ،فقد قال الشيخ بن باز( :ال جيوز منازعة والة األمور واخلروج عليهم ألنه
يسبب مفاسدا كبرية ورشا عظيام وإذا رأى املسلمون كفرا بواحا عندهم من اهلل فيه برهان فال
بأس أن خيرجوا أو كان اخلروج يسبب رشا أكثر فليس هلم اخلروج رعاية للمصالح العامة
( )1املغني ()5/9
( )2جمموع الفتاوى(.)12/35
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والقاعدة الرشعية املجمع عليها( :أنه ال جيوز إزالة الرش بام هو أرش منه ،بل وجيب درء الرش بام
يزيله أو خيففه)
وقال ابن عثيمني( :فاهلل اهلل يف فهم منهاج السلف الصالح يف التعامل مع السلطان وان
ال يتخذوا من أخطاء السلطان سبيال إلثارة الناس واىل تنفري القلوب عن والة األمر فهذا عني
()1

املفسدة وأحدا ألسس التي حتصل به الفتنة بني الناس)

حي حك ْم
وقال األلبانى ف الرد عىل دعاة اخلروج عىل احلكام احتجاجا بقوله تعاىلَ { :و َم ْن َمل ْ َ ْ
بِ َام َأنْزَ َل اهللهح َف حأو َلئِ َك حه حم ا ْلكَافِ حر َ
ون} [املائدة( :]44 :ف هذه املسألة يغفل عنها كتري من الشباب
املتحمسني لتحكيم االسالم ،ولذلك فهم ف كثري من االحيان يقومون باخلروج عىل احلكام
الذين ال حيكمون باإلسالم ،فتقع فتن كثرية ،وسفك دماء أبرياء ملجرد احلامس الذى مل تعد له
عدته ،والواجب عندى تصفية االسالم مما ليس منه كالعقائد الباطلة واألحكام العاطلة
واآلراء الكاسدة املخالفة للسنة وتربية اجليل عىل هذا االسالم املصفى)
أما الذين يطالبوننا بالرجوع إىل مرجعية بالدنا الفقهية ،فنحن أيضا نسلم هلم بذلك،
وندعوهم إىل قراءة مصادر الفقه املالكي ،وموقفها من املسألة ،وخيضعوا للحق ،ويرتكوا
األهواء.
وال شك عند أكثر الناس أن أهم تلك املصادر رسالة ابن أيب زيد القريواين املالكي
(ت386هـ) الذي حيلقب باملك الصغري ،فقد قال يف رسالته املعروفة ،والتي ال يزال طالب
الزوايا يف اجلزائر حيفظوهنا( :فمام أمجعت عليه األمة من أمور الديانة ،ومن السنن التي خالفهـا
بدعة وضاللة ..ثم قال :والسمع والطاعة ألئمة املسلمني ،وكل من ويل من أمر املسلمني عن
رضا أو عن غلبة ،فاشتدت وطـأته من بر أو فاجر ،فال خيرج عليه جار أم عدل ..ثم قال :وكل
ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس يف الفقه واحلديث عىل ما بيناه ،وكله قول اإلمام
( )1انظر :رسالة حقوق الراعي والرعية ،وجمموع خطب ابن عثيمني.
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مالك ،فمنه منصوص من قوله ومن معلوم من مذهبه)
وقال الدردير املالكي (ت1201هـ) يف كتابه املعروف الذي ال يزال يدرس يف الزوايا
وغريها( :اعلم أن اإلمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثالثة؛ إما بإيصاء اخلليفة األول ملتأهل هلا،
وإما بالتغلب عىل الناس؛ ألن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته وال يراعى يف هذا
()1

رشوط اإلمامة؛ إذ املدار عىل درء املفاسد وارتكاب أخف الرضرين)

وإن رفضوا اإلمام مالك وطالبونا بالعودة للشافعي باعتباره مذهب أهل سورية ،فننقل
هلم قول الشافعي نفسه( :كل من غلب عىل اخلالفة بالسيف حتى يسمى خليفة وجيمع الناس
()2

عليه فهو خليفة)

وقال ابن حجر اهليتمي الشافعي (ت973هـ) يف [حتفة املحتاج يف رشح املنهاج]:
(املتغلب يصري كاحلاكم لدفع املفاسد املتولدة بالفتن ملخالفته)
وإن رفضوا الشافعية وطالبونا باملذهب احلنفي باعتباره كان املذهب السائد يف العهد
العثامين ،نقلنا هلم قول احلصكفي احلنفي (ت1088هـ) يف الدر املختار( :وتصح سلطنة
متغلب للرضورة)
وقال ابن عابدين احلنفي (ت1252هـ)( :االمام يصري إماما باملبايعة أو باالستخالف
ممن قبله .قوله( :يصري إماما باملبايعة) وكذا باستخالف إمام قبله ،وكذا بالتغلب والقهر كام يف
()3

رشح املقاصد)

وإن شاءوا أن ننقل هلم من أقوال فقهاء وأئمة املدرسة الشيعية ،فعلنا ..ولكنا موقنون
أهنم ال يقرون هلم بدين وال بإمامة ،فلذلك نكتفي بإلزامهم بام ألزموا به أنفسهم ،ومن شاء
( )1رشح الكبري ()4/298
( )2رواه البيهقي يف مناقب الشافعي ()1/449
( )3حاشيته()4/450
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منهم أن يرد ،فليأتنا بنص واحد ألحد أولئك املحققني يستدل به عىل إجازة ما حيصل من فتن
يف العامل اإلسالمي.
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اإلسالم السوري ..واإلسالم السعودي
مع إن اإلسالم واحد إال أن هناك قراءات متعددة له ،وقد تتبنى األنظمة احلاكمة بعض
تلك القراءات ،وحينها ينسب اإلسالم إليها ،ومن هذا املنطلق يمكننا أن نرى جمموعة كبرية
من اإلسالمات متثل كل دولة أو منطقة من مناطق العامل.
وبناء عىل هذا يمكننا أن نرى جمموعة من الفوارق بني اإلسالمني السعودي والسوري،
ذلك أن احلرب التي قامت عىل سورية مل تستعمل فيها األسلحة العسكرية فقط ،وإنام استعمل
فيها كذلك سالح الدين..

وكام كان الرصاع فيها بني اجليش السوري وحلفائه وبني العصابات اإلرهابية ومن
يساندها ،كذلك كان هناك رصاع بني الرؤية السورية الرسمية لإلسالم ،والتي تبناها علامء
الشام منذ عهد بعيد مع الرؤية السعودية لإلسالم والتي تبناها آل سعود وحلفاؤهم من آل
الشيخ منذ زمن بعيد.
وأول فارق بني اإلسالمني السعودي والسوري ،هو ذلك التناقض يف املدرسة الفكرية
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التي ينتمي إليها كال اإلسالمني؛ فاإلسالم السعودي يتبنى القراءة الوهابية لإلسالم ،والتي
تنطلق خصوصا من مدرسة ابن تيمية ،والتي ترى أن أكثر الدول اإلسالمية دول مرشكة،
لوجود األرضحة ومقامات األولياء فيها ،ولكوهنا ال تزال تتوسل إىل اهلل تعاىل برسله وأوليائه،
وال تزال متارس السلوك الصويف ،وهو سلوك مبتدع ،بل كافر عند املدرسة الوهابية.
ولذلك فإن الوهابية بمشاخيها وعلامئها ووعاظها ،بل حتى هبيئاهتا الدينية الرسمية تنظر
لإلسالم السوري ،كام تنظر إىل اإلسالم اجلزائري واملغريب واملرصي ،بكونه كفرا ورشكا مغلفا
بغالف اإلسالم ،وهلذا ،فإن تكفريها لعلامء سورية ،والشام مجيعا ،ليس وليد فرتة األسد األب
أو األسد االبن ،بل هي قبل ذلك بكثري.
ففي الوقت الذي كانت فيه الدولة العثامنية حاكمة عىل أكثر بالد اإلسالم صدرت
الفتاوى الكثرية من لدن مشايخ الوهابية بتكفريها ،ال بسبب حكمها املستبد ،وإنام بسبب
انتشار األرضحة بينها ،وقد سئل الشيخ عبداهلل بن عبداللطيف (1339هـ) عن حكم من
توقف يف تكفري الدولة العثامنية ،فأجاب( :من مل يعرف كفر الدولة العثامنية ،ومل يفرق بينهم
وبني البغاة من املسلمني مل يعرف معنى ال إله إال اهلل ،فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة العثامنية
مسلمون فهو أشد وأعظم ،وهذا هو الشك يف كفر من كفر باهلل وأِرك به ،ومن جرهم وأعاهنم
()1

عىل املسلمني بأي إعانة فهي ردة رصحية)

وقال الشيخ سليامن بن سحامن (ت 1349هـ) معربا عن هذا املعنى يف قصيدة له (: )2
وما قال يف األتراك من وصف كفرهم  ..فحق فهم من أكفر الناس يف النحل
وأعداهم للمسلمني ورشهم  ..ينوف ويربو يف الضالل عىل ْ
امللل
ومن يتول الكافرين فمثلهم  ..وال شك يف تكفريه عند من ْ
عقل
( )1الدرر السنية..242/8 ،
(( )2ديوان ابن سحامن) ص .191
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ْ
وجـــل
ومن قد يواليهم ويركن نحوهـــــــــم  ..فال شك يف تفسيقه وهو يف
وهذه التهمة وحدها كافية يف إثبات شمولية التكفري السلفي لكل املسلمني ،بل حتى
أحباب سلفهم األول منهم ،بل حتى أحباب ابن تيمية نفسه ،ألهنم مجيعا ،ويف كل العصور،
ويف كل األماكن يعظمون من يعتقدون واليته ،وإذا مات يبنون عىل قربه رضحيا ،ويظلون
يزورونه ،وقد يقيمون املناسبات التي تسمى املوالد تذكريا به.
وقد أشار الشيخ عيل بن أمحد احلداد إىل هذا التكفري الذي مارسته الوهابية عىل مجيع
بالد العامل اإلسالمي ،فقال( :ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه القباب وإهنم كالصنم فهو
تكفري للمتقدمني واملتأخرين من األكابر والعلامء والصاحلني من مجيع املسلمني من أحقاب
()1

وسنني)

وبناء عىل ذلك املوقف القديم كتب علامء الشام الردود الكثرية عىل الوهابية ،وتكفريها
هلم ولسائر بالد اإلسالم بسبب تلك األرضحة ،أو ذلك التبني للرؤية الصوفية لإلسالم.
وبناء عىل هذا أيضا ،استثمر حكام آل سعود هذا املوقف املتشدد من املؤسسة الدينية يف
مواقفهم من الدول املختلفة؛ فأي دولة يرغبون يف إثارة الفتن فيها أو حرهبا ،يستخرجون هلا
من سجل املشايخ ما حيكم عليها بالكفر ،وهو ما يتيح هلم دعوة شعوهبا إىل اخلروج عىل احلاكم
الكافر ،أو املؤسسات الدينية الكافرة ،مثلام فعلوا يف ليبيا ،ولذلك كان أول ما فعلوه بعد قتلهم
للقذايف هو تدمريهم ألكرب رضيح موجود يف ليبيا رضح الشيخ الصويف الكبري [مكني الدين
األسمر] ،وقد اعتربوا ذلك إنجازا كبريا ،وكأهنم حطوا الصنم األكرب الذي كان يعبد من دون
اهلل.
أما اإلسالم السوري والشامي عموما ،فهو ـ مثل سائر بالد اإلسالم ـ يتبنى رؤية أخرى
مفارقة متاما ،فهو يؤمن بتقليد املذاهب ،ويرى أن عامة الناس أقل من أن جيتهدوا بأنفسهم يف
( )1إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص.7
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التعرف عىل األحكام الرشعية ،لذلك رأوا املصلحة ـ خاصة يف أحكام العبادات ـ يف تبني أحد
املذاهب الفقهية ،والعمل هبا ..باإلضافة إىل املامرسات الصوفية ،وهلذا قلام نجد شيخا من
مشايخ العلم يف سورية إال وله ارتباط ببعض مشايخ التصوف.
وهذا ما طبعهم بسامحة وروحانية كبرية؛ فالعلم الرشعي وحده ال يكفي لتهذيب
النفس ،وترقية الروح ،ما مل تصحبه األوراد والرياضات الروحية وصحبة املشايخ التي تفيد
يف هتذيب السلوك ..وهلذا نجد االختالف الكبري بني هدوء ولطف وسامحة مشايخ الشام،
مقارنة بتلك الغلظة والشدة يف مشايخ نجد.
وهلذا أيضا ال نجد التكفري يف اإلسالم السوري؛ فهو إسالم ينطلق من التسامح الديني،
ويرتقى ليامرس دور الداعية اهلادئ ،ال القايض املنفعل.
وكمثال عىل ذلك ما كتبه الشيخ مجال الدين القاسمي (ت  1332هـ) ،وهو من علامء
دمشق الكبار؛ فهو مع كونه من علامء احلديث والتفسري ،والذين يميل إليهم التيار السلفي
إليهم عادة ،لكنه خمتلف عنهم اختالفا جذريا ،فقد كان من دعاة الرتفع عىل األحقاد ،والتعامل
مع البرش بإنسانية ،ال بام يقتضيه والؤهم وبراؤهم ،فمن مقوالته يف ذلك( :من املعروف يف
سنن االجتامع أن كل طائفة قوي شأهنا ،وكثر سوادها ،ال بد أن يوجد فيها األصيل والدخيل،
واملعتدل واملتطرف ،والغايل واملتسامح ،وقد وجد باالستقراء أن صوت الغايل أقوى صدى،
وأعظم استجابة ،ألن التوسط منـزلة االعتدال ،ومن حيرص عليه قليل يف كل عرص ومرص،
وأما الغلو فمرشب األكثر ،ورغيبة السواد األعظم ،وعليه درجت طوائف الفرق والنحل،
فحاولت االستئثار بالذكرى ،والتفرد بالدعوى ،ومل جتد سبي ً
ال الستتباع الناس هلا إال الغلو
بنفسها ،وذلك باحلط من غريها ،واإليقاع بسواها ،حسب ما تسنح هلا الفرص ،وتساعدها
()1

األقدار ،إن كان بالسنان ،أو اللسان)
( )1اجلرح والتعديل ـ ص.4
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وقال مدافعا عن املتهمني بالبدعة( :ولكن ال يستطيع أحد أن يقول :أهنم تعمدوا
االنحراف عن احلق ،ومكافحة الصواب عن سوء نية ،وفساد طوية ،وغاية ما يقال يف االنتقاد
يف بعض آرائهم :إهنم اجتهدوا فيه فأخطأوا ،وهبذا كان ينتقد عىل كثري من األعالم سلف ًا وخلف ًا
ألن اخلطأ من شأن غري املعصوم ،وقد قالوا :املجتهد خيطئ ويصيب :فال غضاضة وال عار عىل
املجتهد أن أخطأ يف قول أو رأي ،وإنام املالم عىل من ينحرف عن اجلادة عامد ًا معتمد ًا ،وال
()1

يتصور ذلك يف جمتهد ظهر فضله ،وزخر علمه)

وقال( :دع خمالفك ـ إن كنت حتب احلق ـ يرصح بام يعتقد ،فإما أن يقنعك وإما أن تقنعه
وال تعامله بالقرس فام انترش فكر بالعنف أو تفاهم قوم بالطيش والرعونة .من خرج يف معاملة
خمالفه عن حد التي هي أحسن حيرجه فيخرجه عن األدب وحيوجه إليه ألن ذلك من طبع
البرش مهام تثقفت أخالقهم وعلت يف اآلداب مراتبهم .وبعد فإن اختالف اآلراء من سنن هذا
الكون ،وهو من أهم العوامل يف رقي البرش ،واألدب مع من يقول فكره باللطف قاعدة ال
جيب التخلف عنها يف كل جمتمع .والتعادي عىل املنازع الدينية وغريها من شأن اجلاهلني ال
()2

العاملني ،واملهوسني ال املعتدلني)

وبناء عىل هذا مل نر علامء سورية الرسميني يدعون إىل اجلهاد يف أفغانستان أو الشيشان
أو الصومال ،بل مل حيستثمروا من طرف اجلهات الرسمية إال يف الدعوة للجهاد يف فلسطني،
وخاصة إبان احلروب التي جرت بني سورية والكيان الصهيوين ،وما أكثرها.
والنتيجة التي نخلص إليها من هذا البيان املخترص هي أن اخلالف يف احلقيقة ليس فقط
بني اإلسالم السعودي واإلسالم السوري ،وإنام بني اإلسالم السعودي ومجيع القراءت
اإلسالمية املتواجدة يف العامل اإلسالمي ،ألهنا مجيعا ختتلف اختالفا جذريا مع الرؤية الوهابية
( )1اجلرح والتعديل ـ ص.10
( )2اجلرح والتعديل ـ ص.38
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لإلسالم ،وللتوحيد ،وجلميع قضايا الدين.
أما ما استخرج يف الوقت احلايل من حقد عىل سورية وإسالمها وعلامئها ،فهو جمرد سهم
من السهام املصوبة عىل هذا البلد الكريم ،ولكل بالد سهامه اخلاصة به.
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سورية ..واإلسالم السني
من أهم ما استعمله اإلعالم املغرض ومعه احلركات اإلسالمية يف حرهبا عىل سورية
ادعاؤه االنتصار ألهل السنة يف مواجهة الذين حياربوهنم من الشيعة أو النصريية ،وهذه كذبة
من أعظم الكذبات التي نربأ إىل اهلل أن نقرها ،أو نقف مع من يقول هبا.

وأول ما يرد عىل هذا املربر الشيطاين هو كون كل املؤسسات السورية ـ قبل احلرب
وبعدها ـ من جامعات ومدارس وإعالم ..وكل املتحدثني من سورية من مشايخ وباحثني ،مل
يعرضوا أبدا أي فكر شيعي أو نصريي ،بل إن الكثري منهم يعتربون أعالما يف املدرسة السنية،
حيث يتتلمذ عليهم الكثري من أبناء العامل اإلسالمي.
لكن هؤالء مع ذلك يرفضون هذا ،ويصمون آذاهنم عن سامعهم ،ويغلقون أعينهم عن
رؤيتهم ،ويظلون يرصخون كل حني باضطهاد أهل السنة..
ومقصدهم واضح ،فأهل السنة عندهم ليسوا أولئك املتبعني للمذهب الشافعي أو
غريه من املذاهب اإلسالمية املوجودين بسورية ،والذين يمتلكون الكثري من املؤسسات
واملدارس التي تتيح هلم تعليم مذاهبهم وتدريسها.
وليسوا أولئك الصوفية الذين يمتلكون اخلانقهات والزوايا ،ويتاح هلم القيام بأنشطتهم
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يف مجيع املساجد ،والذين استنارت األمة اإلسالمية مجيعا بتوجيهاهتم وتربيتهم ،كام استمتعت
بتلك األحلان الروحانية العذبة التي نسمعها منهم.
وإنام أهل السنة عندهم هم أولئك املتطرفني اإلرهابيني من أبناء اجلامعات اإلسالمية
السلفية أو السياسية ،والذين يريدون بناء دولة منغلقة ،ال يمكن أن تتوفر عىل أي عنرص من
عنارص احلضارة أو حقوق اإلنسان.
وقد ظهر ذلك واضحا يف سلوكاهتم املمتلئة بالعنف واإلرهاب ،فهم قبل هذه احلرب
اجلديدة ،كانوا قد قاموا بحرب مماثلة يف محاه ،حيث احتلوها ،واحتلوا مؤسساهتا ،وأذاقوا
املخالفني هلم من الصوفية خصوصا األمرين إىل أن وفق اهلل الشعب السوري الستعادة املدينة.
وهم اآلن أنفسهم من استثمرهم املرشوع الغريب لرضب سورية ورضب غريها من
البالد ،ألنه ال يوجد يف الدنيا من يفتقد الوطنية الصادقة ،مثلهم ،ولذلك استعملهم الغرب يف
كل حروبه ابتداء من حربه عىل املعسكر الرشقي بقيادة االحتاد السوفيتي.
ومنذ ذلك احلني وهو يستعمل هذا اإلسالم العنيف الذي يلقبونه زورا وهبتانا [اإلسالم
السني] ،مع أن اإلسالم السني احلقيقي هو اإلسالم الذي ينتهج هنج رسول اهلل  ،وهو هنج
ممتلئ باألخالق والعلم واحلضارة ،وبعيد عن كل مهجية وعنف.
لذلك فإن املصطلح احلقيقي الذي يتبناه أولئك اإلرهابيون هو [اإلسالم املحرف] ،أو
هو النسخة الصهيونية أو األمريكية من اإلسالم ..أو هو بتعبري رسول اهلل  اإلسالم املقرتن
بقرن الشيطان ..فهو إسالم ال يؤمن باحلوار ،وال بقبول اآلخر ،وال باملنهج السلمي ،وال
بالرباءة من الصهيونية وأذناهبا.
ولذلك حنجل سنة رسول اهلل  أن يقرتن هبا هذا النوع من اإلسالم الذي مل خيدم أبدا
سوى مصالح األعداء ،والدليل عىل ذلك ما حيصل يف ليبيا والصومال ونجرييا وأفغانستان
وغريها؛ فهذه امل ناطق السنية املمتلئة بالرصاع مل حيرك احلروب القذرة فيها سوى أولئك
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اإلسالميني الذين يفتخرون كل حني أهنم شعب اهلل املختار ،وأنه ال حيق ألحد أن يسمي نفسه
مسلام دون أن يمر هبم ،ويتتلمذ عىل أيدهيم.
وأكرب دليل عىل ذلك ما ذكرته بتفصيل ممل يف كتايب [كلكم كفرة] ،والذي وضعت فيه
األدلة الكثرية عىل تكفري تلك احلركات التي تزعم لنفسها أهنا سنية لكل خمالفيها من الصوفية
وأصحاب املذاهب اإلسالمية؛ فهم يكفرون بكل أنواع التكفري ،ويرموهنم بالبدعة،
ويستحلون دماءهم ألجل ذلك.
فأي سنة هذه التي يزعموهنا ألنفسهم ،وهم الذين أبادوا البرش ،ودمروا احلجر،
وحرقوا كل يشء ،ودعوا إىل حرب كل اجليوش ،ومل ينجو منهم سوى أمريكا وربيبتها إرسائيل
وأذناهبا ممن وصفهم رسول اهلل  بقرن الشيطان.
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القرضاوي ..وأرذل العمر
من مساوئ طول العمر التي ذكرها القرآن الكريم ،ما عرب عنه قوله تعاىلَ { :و ِمنْ حك ْم َم ْن
حي َر ُّد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل حع حم ِر لِك َْي َال َي ْع َل َم َب ْعدَ ِع ْل ٍم َش ْيئًا} [النحل ،]70 :وال ينطبق هذا الوصف عىل
أحد كام ينطبق عىل ذلك الشيخ الذي كان يف فرتة شبابه وكهولته وشيخوخته حمل احرتام من
كثري من املسلمني ،وحتى الذين مل يكونوا حيرتمونه كان من الصعب عليهم أن جيدوا مثلبة
يمكنهم رميه هبا.

وكان يف إمكانه بعد كل تلك الفرتة الطويلة ،أن يتقاعد عن كل تلك الوظائف التي
يعمل فيها ،واللجان التي يرأسها ،والرحالت الكثرية لكل بالد العامل التي يقوم هبا ..ليرتك
املجال لغريه من العلامء ،الكهول أو الشيوخ ،لكنه أبى ،بل إنه يف تلك الفرتة احلرجة من عمره،
وهي أرذل العمر راح يؤسس [احتاد العلامء املسلمني] ،ويصري هو رئيسه ،وأمينه العام ،وكل
يشء فيه ..وراح حيدد أصناف من يطلق عليهم هذا االسم ،فانتقى كل شاذة وشاردة،
ليستثمرها بعد ذلك أعداء األمة يف حرهبا هلا.
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عندما رد إىل أرذل العمر انكشف املستور ،وظهر لنا شخصه الباطن املختفي وراء تلك
الكلامت املعسولة ،واخلطب الرنانة ،واحلكمة الرشيدة ..حينها راح يغري عىل كل ما قام به يف
حياته من حماسن ليحوله {كَرس ٍ ِ ٍ
حي َس حب حه ال هظ ْم ح
آن َما ًء َحتهى إِ َذا َجا َء حه َمل ْ َجيِدْ حه َش ْيئًا } [النور:
اب بِقي َعة َ ْ
ََ
]39
كان يف مراحل حياته السابقة ،يدعو مع صديقه الشيخ حممد الغزايل إىل وحدة األمة،
والتقارب بني املذاهب اإلسالمية ،وحيذر من كل تلك اخلطابات الطائفية التي يقوم هبا علامء
السعودية وغريهم من ذوي التوجهات السلفية ،بل إنه ذهب إىل اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وأشاد هبا ،ووقف ضد أعداء حزب اهلل حينام رفضوا الدعاء له.
لكنه ..وبعد أن حرد إىل أرذل العمر راح يغري عىل ذلك كله؛ فراح يصف العلامء الطائفيني
باحلكامء ،وراح يتهم نفسه ـ ألجل إرضائهم ـ بكونه كان خمطئا ،وأقل بصرية ..لكنهم ما إن
أبدوا له طالقة وجوههم يف الصباح ،حتى عبسوا يف وجهه يف املساء ،وحولوه إىل ورقة حمروقة،
ورموه ورموا احتاده باإلرهاب.
وهكذا ،وقف مع سورية قبل الفتنة ،وأشاد برئيسها ،وأخربه أهنم سيتآمرون عليه ..ومل
يكن يدري أنه سيكون أكرب أولئك املتآمرين.
وهكذا ،كان يدعو إىل احلكمة ،وانتهاج املناهج السلمية يف التغيري والدعوة ،لكنه حتول
بعد ذلك إىل إرهايب ،حيرض عىل اإلرهاب ،وجيمع املال والسالح ليسلمه لشذاذ اآلفاق الذين
حتولوا فيام بعد إىل داعش والنرصة وغريها.
وهكذا ،كان يثني عىل صديقه الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي ،وروحانيته ،وقد
سمعت ذلك بأذين ..لكنه راح يفتي بقتله ،وقتل كل العلامء الذين يقفون مع النظام ،ويف وقت
تأبينه بدل أن يطرح أحقاده ،ويقول كلمة طيبة عنه ،راح يتهمه بالعاملة واخليانة ،ناسيا أنه يصبح
يف بيوت األمراء ،ويميس يف بيوت امللوك.
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وكان حيذر من أمريكا ،وصار يستجدهيا ،ويطلب منها أن ترمي بقنابلها عىل ليبيا
وسوريا وحترق كل املنطقة حتى يتمكن هو وأصحابه من قيادة العامل.
وكان حيذر من إرسائيل ،ويتوعدها بأن حيارهبا بنفسه ،لكنه صار يسرتضيها ،وخيربها
أن ثوار سورية الذين يدعمهم حتى لو وصلوا احلكم ،فلن يفعل هلا شيئا.
وهكذا لو تتبعنا ما فعله به طول العمر ،الستعذنا باهلل منه ،أو لفعلنا مثلام كان يفعل
أولئك العلامء األتقياء احلكامء؛ فقد كانوا إذا بلغوا سنا معينة تفرغوا لعبادة اهلل ،وتركوا كل
املناصب ،وما معها من اجلاه واملال ..مثلام فعل أبو حامد الغزايل ومصطفى حممود ،والكثري من
العلامء والصاحلني..
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ارضب يف املليان
هذه العبارة التي استعملتها قنوات الفتنة ورعاهتا وقطيعها وسيلة لتشويه العالمة املفتي
الشيخ عيل مجعة ،والتي لقيت استهجانا كبريا من طرف الكثري مما جلعهم يسقطون ذلك الشيخ
اجلليل من عيوهنم ،وجيعلون سبه دينا ،والتحذير منه دعوة ،تدعوين إىل أن أسأهلم هذه األسئلة
البسيطة ليجيبوا هبا أنفسهم ،وال عليهم أن جييبوين ،فأنا ال أملك هلم رضا وال نفعا.

وأول سؤال هو عن رضب الناتو وأمريكا لليبيا ،وفتوى القرضاوي وغريه بجواز
التعاون معهام ..وهي موثقة يف املصادر املختلفة ،والتي تتبناها احلركات اإلسالمية نفسها..
فهل طلب القرضاوي وغريه من علامء الفتنة من أمريكا والناتو أن يرضبوا بالرصاص
املطاطي ،أو بالقنابل املسيلة للدموع ،أم أنه طلب منهم أن يرضبوها باملليان ،بل باألسلحة
الذكية ،وبالصواريخ والطائرات املتطورة؟ وهل كانت تلك األسلحة املتطورة تقتل نمال
وبعوضا ،أم أهنا كانت تقتل برشا مسلمني ..بل من أهل السنة واجلامعة الذين تدّ عون أنكم
محاهتم وأنصارهم؟
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والسؤال الثاين هو عن طلب القرضاوي الذي تدينون له بكل أصناف الوالء،
وتعتربون عصمته املطلقة ،هو ومن معه من علامء الفتنة ،أمريكا بدعم املسلحني الذين يقاتلون
ضد اجليش السوري ،وقوله هلا ،وهو عىل منرب رسول اهلل



يف الدوحة عاصمة القاعدة

األمريكية الكربى( :نشكر الواليات املتحدة االمريكية عىل تقديمها السالح للمقاتلني بقيمة
 60مليون دوالر ،ونطلب املزيد) ( ،)1وقوله هلا( :أمريكا ختاف عىل ارسائيل ،وختاف أن ينترص
املسلحون يف سورية ويذهبوا اىل إرسائيل ..من أين جئتم هبذا الكالم؟)
وقوله هلا ،وهو يذكرها بفعلها اجلميل يف ليبيا( :ملاذا مل تفعل أمريكا مثلام فعلت يف
ليبيا؟ ..عىل أمريكا أن تدافع عن السوريني ،وأن تقف وقفة رجولة ،ووقفة هلل ،وللخري واحلق)
فهل كان هذا االستجداء استجداء لألسلحة املطاطية ،أم لألسلحة املخصصة للعرض،
وليس لقتل األبرياء من أبناء اجليش السوري ،الذين ليسوا سوى أبناء للشعب السوري،
فاجليش السوري مل يأت من املريخ ،بل وراء كل جندي عائالت كثرية.
وعندما قيل له :إن طلبك من أمريكا والناتو دعوة حلرب صليبية يف املنطقة ،راح
يتالعب باأللفاظ ،وحيتال عىل العقول الضعيفة املخدرة ،التي تتأثر بنربة الصوت ،قبل أن
تتمعن يف معناه.
قد يقال بأن القرضاوي فعل ذلك ملواجهة االستبداد واجلريمة ..ال بأس نسلم لكم
ذلك جدال ..فام دام هو الويص عىل حرية األمة ،فلامذا أهدر دماء املوالني للنظام الليبي
والسوري ،مل يفت هبدر دماء املوالني لألنظمة التي انطلقت منها القوات األمريكية لتدمر
أفغانستان والعراق ،وهي األرض التي يسكن فيها ،ويعيش يف ظالل أمرائها؟
وملاذا مل يطالب هبدر دم جمح رم احلرب األمريكي [جورج بوش] قاتل املاليني من
( )1انظر مقاال بعنوان :القرضاوي يشكر أمريكا ويدعوها لرضب سورية ،نرش بالقدس العريب ،امحد
املرصي..
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املسلمني ،كام طالب هبدر دم القذايف وبشار األسد ،أم أن بوش عنده عادل وصالح ،ومل ير من
املستبدين يف العامل إال ذينك احلاكمني اللذين ما أفتى بإهدار دمهام إال لكوهنام عدوين للملوك
واألمراء الذين ارتىض أن يكون خادما هلم بعد أن آووه وأطعموه وأغنوه؟
ال جتيبوين أنا ..فأنا ال أملك لكم رضا وال نفعا ،ولكن أجيبوا أنفسكم ،واخلعوا تلك
الثياب التي تضعوهنا عىل عيونكم آذانكم حتى تفروا من احلقائق ..وال هتتموا يب وال
بمصريي ،فأنا صادق مع نفيس ومع ريب ومع احلقيقة ،ولو كنت كاذبا معهم ،لرست كام يسري
التيار ،وغردت كام يغرد الرسب ،ورعيت مثلام يرعى القطيع.

154

العرعور ..مهرج الفتنة السورية
لكل فتنة رؤوس وأذناب ،ومفكرون وإمعات ،ومهندسون ومنفذون ،وميزة ما
يسموهنا الثورة السورية أهنا أضافت إىل كل أولئك وظيفة جديدة هي وظيفة [التهريج] ،والتي
توالها كبار سياسييها وإعالمييها ورجال دينها.

ويرتبع عىل رأس هؤالء املهرجني مجيعا ،املدعو [عدنان العرعور] ،ذلك الذي أخرجته
الفتنة السورية ،كنموذج لرجل الدين الذي جيمع بني قراءته للقرآن الكريم ،حديثه بحديث
رسول اهلل  مع قدرة فنية عجيبة عىل التهريج والتالعب باللسان ،وبجميع ما آتاه اهلل من
أعضاء.
فمن يت ابع أحاديثه وترصحياته ووقوفه وقعوده وحركات يديه وعينيه ،ومتطيط شفتيه،
وإدارة خده ..وغري ذلك كله من حركات جسده ،يرى مواهب كبرية جدا يف التمثيل
الكوميدي تعودنا عىل رؤيتها من املمثلني املحرتفني ،ومل نتعود عليها من رجال الدين ودعاته.
وقدرة هذا املهرج الذي استطاع أن يتالعب بعقول املاليني ،وخاصة يف بداية ما يسمونه
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ثورة سورية ،ال تكمن فقط يف التالعب بجسده ،وإنام أيضا بالكلامت والعواطف؛ فقد كان
يشجع من يسموهنم ثوارا ،وخيطب اخلطب احلامسية يف دعوهتم للتصفية اجلسدية للجيش
السوري وللشبيحة التي هي الشعب السوري ،ولكل من يقف يف طريقهم ،وخيرب بحامسة
شديدة عن الكثري من االنتصارات الزائفة التي كانت تتحقق عندما حيتل املسلحون املدن أو
املؤسسات ،أو يضع صورا جلثث اجليش السوري ،وكأهنا جثث نازيني أو مستعمرين.
لكنه وبعد أيام معدودة ،وعندما يستعيد اجليش السوري زمام املبادرة ،ويعيد
املؤسسات إىل أحضان الدولة ،واملدن إىل سكاهنا األصليني ،يقوم متباكيا كاملرأة الثكيل ،ويضع
أيضا صورا ألولئك اإلرهابيني ،وهم قتىل ،ثم يصيح يف األمة أن تثأر هلم ،ألن بشارا يقتل
شعبة ..وأحيانا يرتفع صوته بالبكاء ،وال يستطيع التوقف إىل أن تتوقف احلصة.
وأحي انا يظهر بمظهر املستجدي الشحاذ ،وكم أخرجت لنا الفتنة السورية من شحاذين
عىل أبواب البيت األبيض وأبواب الربملانات األوروبية ال يستجدون أمواال فقط ،وإنام
يستجدون مجيع أنواع األسلحة لرضب مؤسسات دولتهم ،وقتل من ال يواليهم من شعبهم.
وقد مجع يف تلك احلصص التي يلقيها وغريها أمواال كثرية ،ثم اهتمته املعارضة السورية
التي كان يدافع عنها برسقة الكثري من تلك األموال؛ فصار خيصص حصصه للدفاع عن نفسه
ونزاهته ،وخيصص أخرى ملواجهة الفصيل الذي واجهه من املعارضة والتحريض عليها.
وكان يف كل حني تتغري مالحمه عندما يشعر أنه أفرط يف التهريج؛ وأن ما ذكره من الدعوة
إىل الثورة عىل النظام السوري ،قد يفهم منه الثورة عىل غريه من األنظمة ،حينها يسارع،
فيصطنع بعض اجلد ،ويتظاهر باحلكمة ،ولكنه بدل أن يوجه حكمته لبلده ،يوجهها إىل بالد
أخرى ،وخصوصا تلك الدول التي رعته وآوته وأعطته من أمواهلا لينفذ مشاريعها ،فكان كل
حني يشيد هبا ،ويبني أن العامل يتآمر عليها ،وينصح رعيتها بأن تتمسك هبا.
ال يمكنني أن أصور مشاهد ذلك املهرج ،ولكني كلام رأيته وسمعت كلامته تذكرت
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َان ِم َن ا ْلغ ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ح
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(َ )175و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا حه ِ َهبا َو َلكِنه حه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ب إِ ْن َحت ِْم ْل
ِ
َرت ْك حه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث حل ا ْل َق ْو ِم ا هل ِذي َن ك هَذ حبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق حص ِ
ص َل َع هل حه ْم
ص ا ْل َق َص َ
َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ح
َي َت َفك حهر َ
ون} [األعراف]176 ،175 :
فهاتان اآليتان الكريمتان تصور حقيقته الباطنة خري تصوير ،فهو شخص قد غلبته
العدوانية والسبعية والبهيمية ،فهو ينبح كام ينبح الكلب ..ولكنه يف نفس الوقت جبان رعديد
ويف يمص العظام التي يرميها سادته
ال خيتلف عن الكلب ،فلذلك يتحول برسعة إىل كلب ّ
إليه ،ثم يميض يف تنفيذ أوامرهم ..ليبتلعها احلمقى واملغفلون ومتتلئ شوارعنا ومساجدنا
بمقلديه من املهرجني.

157

القرين ..ومشيخة البالط
من الشخصيات التي كان هلا حظها الوافر يف سفك الدم السوري ،ويمكن اعتبارها من
القيادات االجتامعية الكربى التي كان هلا دورها يف التحريض واإلرهاب ،من يطلق عليه لقب
[شيخ البالط] عائض القرين ،ذلك الذي اجتذب ماليني العقول املعطلة ،ال لفضل علم أو
حكمة أو أخالق عالية ،أو مواقف قوية ،وإنام للسان سليط يعرف كيف جيمع املفردات،
وينسق بينها ،لتصطدم يف طبلة أذن املواطن العريب ،مثل رقصات متناغمة ،فريقص معها ،من
غري أن يدرك ما يقال ،وال أن حيلله ،وال أن يعرضه عىل املوازين التي جعلها اهلل يف عقله.

وقد اكتسب هذا الشيخ اإلرهايب لقبه هذا [شيخ البالط] من ذلك التزلف املقيت الذي
يبديه لكل ملك من ملوك السعودية ،أو أمري من أمرائها ،وقد اكتسب من وراء ذلك التزلف
ثروة ضخمة ،وجاها عريضا ،ومقبولية واسعة.
فهو يف كل مناسبة من املناسبات يشكر البالط السعودي بملوكه وأمرائه ،ويعترب
السعودية وحكامها نعمة كربى ،ويعترب حكمهم حكام إسالميا ال جيوز اخلروج عليه ،وال
نقده.
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ومن األمثلة عىل ذلك أنه عند استضافته عىل قناة بداية يف احللقة  18من برنامج
[حياتك] ،وأثناء حديثه راح يدعو بخشوع لألمري حممد بن سلامن قائال( :اسأل اهلل أن ينرصه
ويتواله ويسعد أيامه ويصبح من الظاهر والباطن)
ثم راح يقول له بيتا من الشعر العامي( :ال يلتفت للملوك ،والعيال امللوك … يقص
رأس امللك ،ويقول صب قهوة)
وعند سؤاله عن الوطن ،وكيفية احلفاظ عليه قال( :حب الوطن إيامن ،انتامء ،وال خيون
الوطن إال خائن ،وال يتخىل عن الوطن إال ناقص ،دفع الدم عن الوطن شهادة)
وقال( :الدفاع عن الوطن واجب ،ومحايته رشف ،وحبه وفاء ،واحلفاظ عىل أمنه أمانة،
واملشاركة يف بنائه رسالة إيامنية إنسانية حضار ّيه)
ثم راح يثني عىل السعودية ،بنظامها احلايل ،معتربا إياها جنة األرض ،وفردوسه األعىل،
وأن عىل املسلمني مجيعا أن يوالوها ،وحيبوها وينرصوها ،باعتبارها ـ كام يذكر ـ (جربيل جاء يف
بلدنا ما جاء يف لندن أو باريس ،منا عمر واملثنى صاحب الثلة وخالد بن الوليد وما أكثر أمثاله،
حفظ الوطن واهلل إنه يربي العلة نلبسه تاج عز ونحفظ أفضاله)..
بل إنه ومن قدرته عىل التزلف كتب يقول يف تغريدة له بعد موت امللك السعودي
السابق( :يف ليلة واحدة نو ّدع ملكًا ،ونستقبل ملكًا بال انقالب وال صواريخ وال ضجيج)
وهو يستثمر الوسائل التي تتاح له ليجدد بيعته للملك وويل عهده كل حني ،ومن ذلك
قصيدته التي أنشدها نجم الفلكلور السعودي فهد القرين ،والتي يقول فيها( :باسمك اللهم
رفعنا البريق األخرض ..يا صاليت عىل املختار وأصحابه ..ما نبغي ثورة أكتوبر وسبتمرب ..
عندنا بيعة يف الرشع غالبة ..كب قانون هوالكو معا هتلر ..هنجنا سنة املختار واكتابه ..واهلل
ما يدخل األوطان مستعمر ..دام فينا مليك يفتل أشنابه ..ما طمع بأرضنا كرسى وال قيرص..
ألن قدامهم للموت طالبة ..مهبط الوحي واإلسالم واملنرب ..مولد املصطفى اهلادي وطالبه)
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وكان كثريا ما يتملص من األسئلة املحرجة التي يسأل عنها ،والتي يرى أهنا قد تؤثر يف
عالقته بامللوك واألمراء ،ومن تلك الطرق يف التملص التهرب من احلديث يف السياسة ،ومن
األمثلة عىل ذلك أنه عندما صدرت األوامر امللكية باإلطاحة باألمري متعب بن عبداهلل وعدد
آخر من األمراء واملسؤولني ،والذي كانت له هبم عالقة جيدة ،وسئل عن ذلك راح يقول( :أنا
لست بمحلل سيايس ،وأبرشكم وأبرش اإلخوة أين تبت من السياسة منذ سنوات ،وتبت إىل
اهلل ومن تاب إىل اهلل تاب اهلل عليه ،طلقتها بالثالث ال رجعة بعدها ،وتبت إىل اهلل)
ثم قال( :الشأن العام له حمللني ،والسياسة للسياسيني ،واالقتصاد لالقتصاديني ،عندنا
يف السعودية اقتصاديني ،وعندنا رياضيني هلم يف الشأن الريايض ،أما أن أدخل أنا يف قل قضية
مثال اهتدم جرس رحت شاركت مثال يف أزمة يف املياه رحت وشاركت ومثال مستشفى فيه
مشكلة ..ليست مهمتي ،مهمتي تبليغ الدين واآليات واألحاديث وما يصلح الفرد وأخاطب
الكبري والصغري واملرأة والرجل باحلسنى وباملوعظة احلسنة ،وهذا منهج القرآن ومنهج
األنبياء)
لكن هذه التوبة ليست توبة عامة ،بل هي خاصة بالبالط الذي يعمل فيه ،أما سائر
البالطات ،فهي عنده مباحة ،وخاصة إذا كان هلا عداوة مع البالط الذي يعمل فيه ،ولذلك
كان من األسود والوحوش التي هجمت عىل سورية ،وحرضت عليها أيام حتريض.
وال نزال نذكر قصيدته التي قاهلا ،والتي حوهلا بعضهم إىل أنشودة تثري احلامسة يف نفوس
اإلرهابيني للمزيد من القتل والتدمري ،والتي يقول فيها:
ٍ
بربق

أهيا السوري زدهم هلب ًا

أمطر

دكدك الظامل ّمزق جيشه

ادفن الباغي وق ّطع من جحد

كن كمين ًا كن جحي ًام كن لظى

كن عذاب ًا من زؤاما ورصد

اشحن البندق بالنار وال

تتقي املوت فإن األمر جد
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اجلو

ورعد

اذبح العلج عىل خيبته

ثم رتل قل هو اهلل أحد
جبان ًا

واهجر الدنيا وال حتفل هبا

ٍ
لغبي

الذي ال مهه إال اهلوى

يوم خان اهلل ذو العرش الصمد
ٍ
جهاد وجلد
إن صدقنا يف

حسبنا اهلل عىل طغياهنم

ٍ
عتاد وعدد
فهي أقوى من

منهم
نحن باإليامن أقوى
ح

أو

يرتعد

ومل تقترص حربه عىل سورية عىل ذلك تلك القصائد ،وال املقاالت ،وال اخلطب ،بل
كان يصدر الفتاوى الرشعية كل حني ،حيرض فيها عىل سفك الدم السوري ،ويعتربه أفضل
األعامل الصاحلة.
ويف حوار أجرته معه قناة (العربية) يف بدايات الفتنة السورية ،وقبل أن تتطور إىل ما
تطورت إليه ،راح يصيح بصوته املجلجل قائال( :جيب عىل الشعب السوري أن حيمل السالح
ضد بشار ،وجيب أن تنعم مجيع األقليات والطوائف باألمن واحلرية)
ثم أضاف يقول( :بشار منتهية رشعيته ،ووجب يف حقه القتل ألنه قاتل ،قتل مئات
األطفال ،هدم املساجد ،بدالً من واجبه يف محاية اجلوالن)
بل إنه ذهب إىل أبعد من ذلك ،حيث راح يعترب (قتل ّ
بشار أوجب من قتل إرسائييل
اآلن ،ألنه دفع للصائل واملارق وزنديق الديانة ،هو َب ّشارون عىل وزن (رئيس الوزراء
يتحرر اجلوالن حتى يذهب هذا النظام اخلائن العميل)
اإلرسائييل األسبق آرئيل) شارون ،ولن ّ
وقال( :قاتل املسلم حيقتل ومكتوب عليه اإلعدام ،وأنا أضم صويت الستفتاء الشعب
السوري عن كيفية قتل بشار بدالً من استفتاء الدستور ،فهل يشنق أو يسحل أو ينحر أو
غريها؟)
ومل يكتف بذلك ،ومل يرو غليل حقده كل ذلك ،بل راح يدعو أفراد اجليش السوري إىل
االنشقاق ،وعدم طاعة الرئيس  ،وقال( :سأقدّ م رسائل خمترصة للجيش واجلزّ ار بشار ،فال
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جيوز للجيش السوري طاعة أوامر هذا الطاغية ،فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق)
ومل يكتف بتحريضه عىل اجليش ،بل راح حيرض عىل حزب البعث السوري ،ويتهمه
بالرده ،فيقول عنه( :حزب مارق مناقض لإلسالم ،وال جيوز أن حيكم ديار املسلمني)
أما العلامء السوريني الذين كانوا وال زالوا يف سورية ،ويعيشون بكل حرية ،ويؤدون
أدوارهم املناطة هبم بكل إخالص ،فقد اهتمهم بكوهنم علامء بالط وعلامء سلطة ..وكأنه هو
الوحيد العامل العامل املجاهد ..وقد قال فيهم ـ حمرضا عليهم مثلام فعل القرضاوي( :أزالم
وأبواق للنظام ،وسيصدر علامء املسلمني فتوى تسقط عدالتهم)
بل راح يسميهم واحدا واحدا ،وكأنه يدعو اإلرهابيني إىل تصفيتهم ،وقد وصف يف
حسون بكونه (كذاب ًا أرش ..ومن
ذلك احلوار مع قناة العربية مفتي سوريا الكبري الشيخ أمحد ّ
علامء السوء)
وختم كالعادة حديثه بام تعود أن خيتم به من أنه (جيب عىل الشعب السوري بكل طوائفه
أن يقاتل هذا النظام اخلارج عىل اإلسالم)
وحتى يثري عواطف شذاذ اآلفاق للقدوم لسورية وزرع اإلرهاب فيها ،راح حيكي عن
نفسه ،أنه عند زيارته ملخيم الزعرتي يف األردن ،سمع حديث السوريني هناك عن أن قيادة
جيش النظام كانت ترغمهم عىل (السجود لصورة األسد ،ويس ّبون اهلل) ..وهو بطبيعة احلال
صدق كل يشء ،ومل يضع أبدا أي احتامل بأن يكون كل ذلك كذبا وزورا ودسا حتى يصدق
أمثاله أمثل هذه الرتهات ..وأنا موقن متاما لو أن مدعيا ادعى ذلك عن جيش بالده ،لراح
يكذبه ،ويفتي بكفر الكاذب ،ويضع القصائد يف هجائه ..وسيجد أيضا مصدقني ومطبلني،
ألن املشكلة مشكلة العقول التي تقبل كل املتناقضات.
وهو ال يكتفي بالتحريض عىل سورية ،بل إنه راح حيرض عىل اليمن ،ويشكر عاصفة
احلزم ،ويفرح لكل صبي يقتل أو بيت هيدم ،وقد قال يف بعض تغريداته( :يا معرش املسلمني
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لو حسمنا معركة سوريا مبكرا ملا احتجنا حلرب اليمن ،ولكنّا اآلن نشارك يف حترير األقىص مل
يفت األمر بعد)
وقال يف أخرى( :يا معرش املسلمني لنعلم مجيع ًا أننا إن سمحنا بسقوط ثورة سوريا
فسيقاتلنا احللف الصفوي الرويس يف مكة واملدينة والرياض)
وقال يف أخرى( :سيتحقق النرص بالرجوع إىل اهلل وبتوحيد أهل السنة ،وبالدعم
السيايس والعسكري احلاسم لثوريت سوريا وفلسطني ،إن تواصل قتل جنراالت إيران
وإرسائيل يؤكد أننا أمام شعب سينتزع النرص قريب ًا بإذن اهلل ،فلنكن رشكاءه يف هذا الرشف
بدعمه)
أما الكيفية التي يصفها لدعم اإلرهاب السوري ،فهي كام يذكر( :الشعب السوري ال
حيتاجنا للقتال معه ،إنام حاجته الدعاء ثم غطاء سيايس ودعم مايل وتدريبي وإعالمي وسالح
نوعي ..زدعمنا لسوريا ليس تفض ً
ال منا بل هو واجب رشعي ودفاع عن مقدساتنا وأنفسنا
ومستقبلنا واملتبقي من عواصمنا)
وقد طالب مرات كثرية أن تشن عاصفة حزم عىل سورية ،مثلام شنت عىل اليمن ،ومن
ذلك قوله( :جيب أن تكون عاصفة احلزم هنضة أمة ،وأن يمتد هنجها إىل سوريا وفلسطني وكافة
قضايا األمة ،وأن يكون اليمن خطوهتا األوىل فقط)
وهو مل يكتف بذلك ،بل كان يلمح كل حني ،ويف كل مناسبة إىل الذين وقفوا ضد
املشاريع اخلليجية والغربية يف سورية ،ومن بينها اجلزائر ،التي يشري كل حني إىل أن ثورة جديدة
تنتظرها ال تقل عن الثورة السورية.
ويف حوار أجرته معه بعض الصحف اجلزائرية قال ـ موجها نصيحته للحكومة اجلزائرية
ـ ( :واهلل أرجو أن تكون اجلزائر ،يف أمن وأمان وأرجو أن تقوم احلكومة اجلزائرية بإصالحات
واسعة مع رفع املظامل وحتقيق مطالب الشعب قبل أن يصلها الطوفان الذي أخذ غريها ،كام قال
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أبو الطيب املتنبي ،مصائب قو ٌم عند قوم فوائد ..وعندي كلمة خاصة للرئيس اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة وهو رجل عاقل وحمنك ،وأناشده فيها بأن خيتم حياته بإصالح واسع ،ألين
جلست مع كثري من اجلزائريني سواء يف أوربا أو يف احلرم املكي من املفكرين والكتاب والدعاة،
البعض يرون أن اجلزائر بحاجة إىل عملية جراحية كربى تنهي الفساد والظلم وتبديد املال العام
حتى يكتب هذا الرشف للرئيس بوتفليقة ،وألننا ال نريد أن يتكرر يف اجلزائر ما حصل فيها من
عنف وقتل ودمار)
ولست أدري مل مل يوجه هذه النصيحة ألمراء بالده وملوكها الذين ال يكتفون بتبذير
الثورة يف الداخل ،وإنام يذهبون بكل ما جيمعونه من مال ،وعرب عقود طويلة ليضعوها يف بنوك
أمريكا وأوروبا ..وهيدرون من حقوق شعبهم ما ال يمكن التعبري عنه أو وصفه.
لكن هؤالء الذين رضوا بأن يكونوا مشايخ للبالط ال يطيقون أن يقولوا مثل هذا ،بل
إن هذا الشيخ مل يستطع أن ينبس ببنت كلمة يف نقد الذين اعتقلوا أصدقاءه من املشايخ كسلامن
العودة وغريه ..بل إنه يثني عىل املعتقلني ،ويمدحهم ،وال هيمه ما فعلوه بأصدقائه ..فأصدقاؤه
هم أموال األمراء ،واجلاه الذي يوفرونه ،أما اآلخرون فيمكنه أن يبيعهم بشق مترة.
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حسان ..واألكل من مجيع املوائد
من املشايخ الذين استعملهم اإلعالم املغرض يف التحريض عىل سورية ذلك الذي
يدعى الشيخ حممد حسان ،صاحب القناة الفضائية ،وصاحب اجلاه العريض ،والذي كان
يستقبل يف السعودية استقبال األمراء ،ويستقبل بني الشعوب العربية استقبال األنبياء ..والذي
كانت تنهال عليها اهلدايا واألموال من كل مكان ،حتى من القذايف نفسه( ،)1إىل أن استطاع أن
يؤسس قناة فضائية خاصة به ،ال يزامحه فيها غريه ..ذلك ما ظهر ،وما خفي أعظم.

ومل نكن لنتحدث عنه ،أو هنتم به ،لوال ولوغه يف الدم السوري ،ذلك أنه كان حيرض

( )1تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل االجتامعي صورة للرئيس الليبي الراحل معمر القذايف ومعه
كل من الشيخ حممد حسان وصفوت حجازي وعمر عبد الكايف والشيخ أبو اسالم ،كام عرضوا شيكات،
قدمها القذايف لكل من ملحمد حسان بمبلغ  3ماليني دوالر أمريكي والثاين بمليون ونصف دوالر للشيخ
صفوت حجازي والشيك الثالث لعمر عبد الكايف بمليون ونصف دوالر ،وتكشف الشيكات العطايا املالية
التي حصل عليها الشيوخ الكبار من القذايف ،قبل سقوط نظامه ،وكلها عبارة عن خطابات صادرة عن بنك
ليبيا املركزي .انظر :باملستندات..أموال حصل عليها حسان وعبدالكايف وحجازي من القذايف ،فهمي غايل،
موقع البوابة.2014/08/17 ،
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عليه كل حني ،بل إنه من قام بقراءة بيان الدعوة للنفري العام يف ذلك املؤمتر املشؤوم الذي أقامته
مرص إبان حكم اإلخوان املسلمني.
وقد اختاروه خصوصا ،ألن اجلامهري تطرب لسحر بيانه ،وقعقعة ألفاظه ،كام يطرب
غريها لصوت أم كلثوم أو عبد احلليم حافظ ،لكن الفرق بينهام أن صوت عبد احلليم حيرك
املشاعر العاطفية والوجدانية ،أما صوت حسان ،فيحرك مشاعر العدوانية والكراهية.
والعجيب أن هذا الرجل ،الذي يكثر من استعامل املفردات والرتاكيب ،ويمزج بينها
بطريقة عجيبة كام يفعل الكهان ،ثم يستنتج منها نتائج مملوءة بالغرابة ..وعندما يكتشف
غرابتها يروح يقسم ويكرر القسم ،حتى ينطيل قسمه ال أفكاره عىل أولئك الذين استسلموا
لأللفاظ ،ومل يستسلموا للمعاين.
ويذكرين موقف أتباعه ذلك بشخص رؤي منبهرا بخطبة بعض املشايخ ،فقيل له :هل
فهمت شيئا مما يقول؟ فرد عىل البدهية :ومن أنا حتى أفهم كلامت هذا الشيخ اجلليل؟
وهكذا أتباع هذا الشيخ ومقدسوه وعابدوه ،فهم ال حيللون مواقفه وال ترصفاته ،وإنام
يطربون فقط لكلامته التي تسحرهم ،وجتعلهم مسخرين كام يسخر اجلن للكهان.
ولو أهنم تساءلوا عن رس تلك الثروة العريضة التي يملكها ،ومن أين له هبا ..وتساءلوا
معها عن ذلك االستقبال اخلاص الذي يالقى به لدى ملوك السعودية وأمرائها ..لعرفوا القصة
من أوهلا ،وعرفوا أن التجارة بالدين ال تقل عن التجارة باملخدرات ،ففوائدها أكثرها ،وريعها
أعظم ،باإلضافة إىل ذلك اجلاه ال يمكن لتاجر املخدرات أن حيصل عليه حتى لو غسل نفسه
بمياه البحار مجيعا.
لو أن هؤالء قارنوا موقفه التحرييض عىل الرئيس السوري بموقفه اللني مع الكيان
الصهيوين لعرفوا احلقيقة التي خبأها سحر بيانه ..فأثناء احلرب الصهيونية عىل غزة عام 2008
والتي أطلق عليها الصهاينة اسم [الرصاص املصبوب] وأطلقت عليها املقاومة [معركة
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الفرقان] ،والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ألف ومئتني من الفلسطينيني ،كانت قناته [قناة
الرمحة] تتبنى وجهة النظر اإلرسائيلية التي محلت املقاومة املسئولية عن هذه احلرب ،مثله يف
واضحا يف قناة العربية (.)1
ذلك مثل املوقف السعودية الذي ظهر
ً
مربرا العدوان
فقد كانت قناته حينها تتبنى نفس املنطق ،وتستضيف من هياجم املقاومةً ،
الصهيوين عىل غزة ،بل إهنا كانت تصف صوايخ املقاومة الفلسطينية بالصواريخ العبثية.
وهكذا كان موقفه من الرئيس املرصي [حسني مبارك] الذي انتفض عليه املاليني من
شعبه ،وكان األصل فيه لو كان صادقا أن يقف منه موقفه من الرئيس السوري ،لكنه مل يفعل،
بل آثر الصمت يف انتظار النتائج التي تسفر عنها تلك املظاهرات ،فهو مثل التجار الذين خيافون
أن يقدموا عىل رشاء سلعة قد تتسبب هلم يف خسارة كبرية ،ولذلك استدعاه الرئس مبارك
حينها ،وطلب منه أن هيدئ الثوار ،ويرصفهم من ميدان التحرير ،فخرج الشيخ مطال ًبا الثوار
بالعودة لبيوهتم وترك امليدان مع وعود بتلبية مطالبهم.
ولذلك حني قرر مبارك قبيل ثورة يناير إغالق القنوات اإلسالمية كانت قناة الرمحة
الوحيدة التي سمح هلا باالستمرار مع تغيري االسم فقط بنفس املحتوى الذي كانت تقدمه مما
يدل عىل رضا النظام عنه.
لكنه وبعد صعود اإلخوان املسلمني إىل السلطة حتول إىل إخواين أكثر من اإلخوان
أنفسهم ،وصار صديقا ملريس ،وصار يدعو بدعوهتم ،يصيح بلساهنم ،ولذلك اختري يف ذلك
اليوم املشؤون ليدعو للنفري العام للجهاد يف سورية ،لعلمهم بسحر كلامته ،وختديرها للعقول.
لكنه ما لبث أن أدار ظهره للإلخوان ،بعد أن احرتقت ورقتهم ،بل صار ناقدا هلم،
وصار هيددهم بأنه لو شاء أن يكشف أوراقهم ،لفضحهم هبا ..وسكتوا ..واستسلم الكثري
( )1انظر مقاال بعنوان :حول الغضب من وألجل الشيخ حممد حسان ..ال عصمة لبرش يف اإلسالم ،عبد
اهلل النجار ،موقع ساسة.
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منهم لتهديداته ..وراح بعضهم ينتقد طروحاته ،وهم يتصورون أهنا طروحات يمكنهم
حتليلها ومناقشتها ،وال يعلمون أهنم يناقشون تاجرا استفاد من اجلميع ،وباع اجلميع.
فهو قد استفاد من القذايف تلك املاليني الكثرية ،وبعدها راح يبيع فتوى ألعدائه بقتله
والتحريض عليه ..واستفاد من الرئيس مبارك ،ثم راح يبيعه بعد أن احرتقت أوراقه ..واستفاد
من مريس ..ثم باعه ..وهكذا مارس التجارة الدينية بكلامت يرددها ،وسجعات كهان يأرس
هبا القلوب ،ويقيد هبا العقول التي تستسلم للكلامت ،وال حتللها وال تفكر يف مضامينها.
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عمرو خالد  ..والتجارة الدينية
من الشخصيات التي ابتليت هبا األمة بعد أن أعرضت عن العلامء املحققني ،واملشايخ
املربني ،واحلكامء الناصحني شخصية [عمرو خالد] ،الذي تاجر يف الوعي الشعبوي اإلسالمي
فرتة طويلة ،ال ببضاعة من علم واسع ،أو حتقيق دقيق ،أو روحانية سامية ،وإنام بقدرة عجيبة
عىل التمثيل جعلت من مجهوره يتعلم الدين املزيف يف قالب ال خيتلف كثريا عن قوالب
املسلسالت املرصية.

وال أريد أن أحتدث هنا عن تلك الصورة املشوهة التي كان يصور هبا رسول اهلل ،
والتي أنزلته يف أذهان العامة من منزلته الروحانية السامية إىل صورة ممتلئة بالتشويه ،ليس هنا
جمال ذكرها.
وال أريد كذلك أن أحتدث عن عدم ختصصه يف العلم الديني ..فهو خريج كلية التجارة
من جامعة القاهرة عام  ، 1988ثم عمل بعدها بأحد مكاتب املحاسبة ملدة سبع سنوات ،ثم
افتتح مكتب حماسبة خاصا به يف القاهرة ..لكنه ترك ذلك كله بعد أن رأى أن التجارة الدينية
أكثر فائدة من تلك التجارة ..ولذلك ـ بعد أن رأى إقبال الناس ـ حصل هكذا فجأة ،ومن غري
دراسات سابقة ـ عىل دبلوم الدراسات اإلسالمية من املعهد العايل للدراسات اإلسالمية بميت
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عقبة (اجليزة) ،ثم حصل عىل درجة الدكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية من جامعة ويلز بربيطانيا
عام  ، 2010مع العلم أن الكثري من طلبة األزهر ،والذين يبدؤون دراستهم الرشعية فيه من
صغرهم الباكر ،إىل أن يشتعل الشيب يف رؤوسهم ال ينالون مثل هذه الشهادات العالية.
وال أريد كذلك أن أحتدث عن هوايته للمناصب ،فهو مثل مجيع التجار الدينيني من
هواة تعديد املناصب ..فلذلك رأس يف شبابه احتاد طالب كلية التجارة بجامعة القاهرة
 ..1988ثم كان نائب رئيس احتاد كليات جامعة القاهرة  .. 1988ثم كان عضو فريق
الناشئني بالنادي األهيل املرصي  .. 1985ثم أسس حزبا سياسيا ،صار هو رئيسه بالطبع..
وأسس قبله وبعده مجعيات أخرى ..كان هو رئيسها دائام.
وال أريد أن أحتدث عام حصل له بعد أن احتضنه اإلعالم ،وحظي بتلك الشهرة الكبرية
التي كان الص احلون خيافون منها ،بل جينحون إىل العزلة خشية أن يكون حظهم من دينهم هو
ذلك الثناء الذي ينالونه ..حيث مل يفعل عمرو ذلك ..وإنام استثمر الفرصة جتاريا ،حتى ذكرت
جملة [فوربز العربية] أن صايف دخل عمرو خالد يف عام  2007وحدها بلغ مليونني ونصف
مليون دوالر.
وقد عرب ب عض املقربني منه العارفني به ذلك التهافت عىل املال بعد أن نال كل تلك
الشهرة ،فقال( :عمرو خالد منذ أصبح داعية يرفض أن يعطي أي درس ديني بشكل جماين،
توجه له دعوة إلعطاء حمارضة احلجز له
حتى لو كان ذلك يف املسج ..ويشرتط من أي جهة ّ
عىل درجة رجال األعامل أو الدرجة األوىل ..كام أنه ال يقبل اإلقامة بفندق أقل من مخس
حتمل تكاليف هذه
نجوم ..حتى لو كان الطرف الداعي جهة خريية ،أو مجعية ال تستطيع ّ
()1

الرشوط)

ال أريد أن أحتدث عن هذا مجيعا ،وإنام أريد أن أحتدث عن ولوغه يف الدم السوري ،فقد
( )1انظر مقاال بعنوان :عمرو خالد ..السقوط إىل اهلاوية ،حممد الصنهاوي ،موقع املصيدة.
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هيئ هتيئة خاصة مثله مثل سائر القيادات االجتامعية ،ليكون له دور كبري يف إثارة الفتن،
والتحريض عليها.
مع أنه كان قادرا ،لو كان له العلم الكايف ،والروحانية الصادقة ،أن يستثمر تلك الشهرة
الكبرية التي ناهلا ،والسمعة العظيمة التي حصل عليها يف الدعوة إىل التهدئة واحلوار واستعامل
احلكمة ،خاصة وهو يعلم أن الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي كان موقفه خمتلفا عن ذلك
املوقف الذي تبنته احلركات اإلسالمية ،وتبنته معها الرجعية العربية بعامئمها املختلفة.
لكنه مل يفعل ،بل راح يرسل رسالة للشيخ البوطي ينصحه فيها بأن ينقلب عىل بلده،
ويتحول إىل داعية من دعاة الفتنة ،مع أنه يشهد عىل نفسه أنه تتلمذ عىل كتابه [فقه السرية]،
وأن املاليني من املسلمني تتلمذوا عىل يديه ..ولكنه مع ذلك راح ينصحه ..وحياول أن يستجره
بام تعود أن يستجر به عوام الناس الذين ال حيبون إال من خيرج دموعهم من مآقيهم ال من خيرج
اجلهل واخلرافة مع عقوهلم.
ومل يكتف بذلك ،بل كان يبث حصصا خاصا بسورية ،يدعو فيها إىل الفتنة ،ويصور
فيها اإلرهابيني ،كام كان يصور غزوة بدر وأحد واخلندق ..ومل يكلف نفسه يوما ـ مع الثروة
التي أتيحت له ـ بأن يذهب إىل سورية ،ويسمع من علامئها ،بل قد يتاح له اللقاء حتى مع
رئيسها ،مل يفعل ذلك كله ،ألنه كان حريصا عىل سمعته وشهرته ،وقد رأى كيف سقط كل من
مل يقع يف فخ الفتنة سقوطا حرا ..وهو ال يريد أن يسقط من عيون مجاهريه سقوطا حرا.
وليت موقفه مع سورية ونظامها طبقه مع غريها ،إذن هلان األمر ..بل هو عىل العكس
من ذلك متاما كان يتحرك حيث تتحرك الكامريات ،ويستجيب لكل ما يطلبه مجهوره ،ألنه ال
يمكن لتاجر أن يبيع بضائعه قبل أن يكسب زبائنه.
وزبائنه لألسف هي هذه األمة التي أعرضت عن أهل العلم واحلكمة فيها ،واشتغلت
بمن يلبي أهواءها ،ال تسمع للمعاين ،وال للحقائق ،وإنام تنظر جلامل الصوت ،وحركات
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اجلسد ،والقدرات التمثيلية ،ولذلك أصبحت فلام مرعبا ممتلئا باآلالم..
ومن العجيب أنه مع وجود كبار العلامء واحلكامء يف األمة إال أن عمرو خالد نال من
بينهم مجيعا قصب السبق يف أشهر الشخصيات العاملية ،حيث اعتربته جملة تايم األمريكية أكثر
الشخصيات تأثري ًا يف العامل عام  ،2007وقد حرض عمرو خالد ـ طبعا ـ حفل التكريم الذي
يضم املائة شخصية التي تم اختيارها لذلك العام ،وألقى هناك كلمة قصرية.
وبعد أن أدى أدواره الكثرية يف إثارة الفتنة ،وتشويه الدين راح يامرس جتارة أخرى،
لعلها لن تقل عمن سبقها من أنواع التجارة ..فقد عرض رشيطا إعالنيا عىل صفحته التي
يتابعها  29مليون ًا ،ظهر فيه يف إعالن رمضاين لرشكة دواجن مرصية  -سعودية إىل جانب
الطاهية املرصية آسيا عثامن؛ حيث عمد إىل ربط صحة الصيام والتقرب إىل اهلل بتناول الدجاج
الذي روج له يف اإلعالن قائالً( :لن ترتقي الروح إال ملا جسدك وبطنك يبقوا صح ..وعشان
هتجرب مع وصفات آسيا ارتقاءك لربنا يف قيام الليل بعد الفطار ويف الرتاويح أحىل)
وال زالت أشكال أخرى للتجارة ..وال زال الكثري من التجار يظهرون كل يوم،
ليامرسوا أدوارهم يف هذه األمة التي ال تسلم نفسها إال ملن خيدعها ،ويتالعب بعواطفها،
ويشرتي منها عقوهلا بحفنة من الدموع.
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العريفي ..واللعب عىل العقول
من العجائب التي أفرزها الربيع العريب ذلك اإلعراض الشديد عن العلامء احلكامء
الربانيني ،الذين دعوا إىل التعقل واحلكمة ،وحذروا من التهور والعنف ..يف نفس الوقت الذي
أقبلت فيه العواطف اجلياشة واحلامسة املتدفقة عىل الكثري من الدمى التي زينها اإلعالم
املغرض ،وزخرفها الكذب والدجل لتؤدي وظيفتها يف ختدير العقول ،والتالعب بالعواطف..
ولتتهيأ األرضية اإلسالمية للحرب الناعمة بكل وسائل وأساليبها ،وبكل آثارها ونتائجها.

ومن تلك الدمى التي صنعها اإلعالم ،وحركتها األيادي اخلبيثة كام حترك عرائس
القراقوز الداعية الكبري املعروف [حممد العريفي] ،والذي وصل عدد متابعيه ـ كام يذكر يف
موقعه عىل النت ،وغريها من املوقع يف فرتة ازدهار الربيع العريب ـ يف موقع التدوين املصغر
[تويرت] إىل 15مليون متابع ،ليدخل يف قائمة الشخصيات األكثر متابعة يف الدول العربية مجيعا،
أما يف حسابه عىل الفايس بوك ،فقد بلغ متابعوه مايقارب  22مليون متابع.
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وهذا كله صنيعة اإلعالم املغرض ..فقد كان يستضاف يف كل القنوات ،ويطوف العامل
بأرسه يبرش بدين الفوىض وإسقاط األنظمة ،يف نفس الوقت الذي يبرش فيه مبرشو املسيحية
بالسالم اإلنساين واهلل حمبة.
وكانت خطاباته يف القنوات وعىل صفحاته يف وسائل التواصل االجتامعي ممتلئة
بالغرابة والالعقالنية ،ومنها ذلك اخلطاب الذي تداولته وسائل اإلعالم ،وتقبله املغفلون
واحلمقى ،بفعل ذلك التخدير الذي حصل لعقوهلم؛ فقد ذكر يف ذلك اخلطاب الذي ألقاه يف
إحدى خطب اجلمعة أن (رج ً
ال سوري ًا أخربه عن قصة خيول بيضاء تقاتل إىل جانب ثوار
سوريا)
ثم راح يفرس بعدها لعقول املحيطني به يف مسجده ،أو يف الذين يرقبون كل كلمة منه
ليعتربوها دينا ورشيعة وعقيدة قائال( :ما كان معهم رجال وال خيول بيضاء ،إال أن تكون
مالئكة من السامء تقاتل معهم)
وهنا يكرب املغفلون ..ومتتلئ الساحات بالتكبري؛ ففي سوريا ـ عىل حسب العريفي ومن
معه من الدمى ـ ال يقاتل اجليش احلر فقط ،وال داعش ،وال النرصة ،وال لواء اإلسالم وال
جيش اإلسالم ،وال فيلق الرمحن ..وال غريها من األلوية واجليوش فقط ..بل هناك أيضا ألوية
من املالئكة ..وألوية من اجلن الصالح ..باإلضافة إىل الكيان الصهيوين ،والشيطان األكرب
والشياطني الصغرى التي تبناها.
ومن العجيب أن تتفق املالئكة مع الشياطني يف هذه احلرب ..ومن العجيب أن تشارك
املالئكة أمريكا وإرسائيل وبريطانيا ودول اإلجرام الكربى يف رضب سوريا.
لكن املغفلني يكربون ،ومع كل تكبرية هيدم بيت أو مؤسسة ،أو تسفك دماء ..ليصبح
التكبري مثل حبوب اهللوسة واألفيون وحقن التخدير.
وال تتوقف عجائب العريفي يف هذا فقط ..فكله عجائب ،فهو الذي استطاع أن
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يكتشف ذلك االكتشاف العلمي الذي انبهر له مجيع أطباء العامل ،وهي تلك الغدة التي أطلقوا
عليها [الغدة العريفية( ،] )1والتي عرب عنها بقوله( :إن نقصان شهادة املرأة عن شهادة الرجل
يرجع إىل أن لدهيا غدة ـ نسيت اسمها ـ جتعل لدهيا القدرة عىل القيام بأمر واحد فقط ،وهو إما
أن تتكلم أو تتذكر)
وقد لقي ذلك استحسانا كبريا ال من أتباعه املخدرين فقط ،بل من املبرشين واحلداثيني
واملالحدة ..كلهم راح يبرش هبذه الغدة ،ويسخر من الدين ورجاله بسببها.
وهكذا كان يرسل الرسائل كل حني إلرهابيي سورية واليمن وليبيا وغريها من بالد
العامل اإلسالمي ،بل كان يظهر أحيانا يلبس لباسا عسكريا ،وحيمل سالحا ،ليدعو الكل للنفري
لقتل الرئيس السوري والرئيس الليبي وكل من ال يتفق معهم امللوك الذين يأمتر بأمرهم،
وينتهي لنهيهم.
وكان إذا ما انتهى من ذلك الدجل والفوىض يذهب يف اسرتاحات خاصة للفنادق
الراقية يف بريطانيا أو غريها من البالد ليبرش بسامحة اإلسالم ،وسالمه ،وأخالقه ،ويعود منها
هبداياه الكثرية لزوجاته الاليت خصص لكل واحدة منهن قرصها اخلاص.
أما املغفلون الساكنون يف البيوت القصديرية ،واملرشدون يف الشوارع؛ فينظرون إليه
باعتباره ملكا من مالئكة السامء جاء لينقذهم من رؤساء السوء ،وليتم الدين الذي مل يكتمل،
والنعمة التي مل تتم.
هذا شأنه مع الكل إال مع بلده ومن حييط هبا من املاملك واإلمارات ،فهو حينها يتحول
إىل مواطن صالح ،فبالده بالد التوحيد التي ال جيوز مسها ،وال التظاهر فيها ،وال نقد حكامها،
( )1باملناسبة استضاف برنامج «ياهال» عىل فضائية «روتانا» خليجية أحد األطباء املتخصصني يف هذا
املجال ،وقد نفى نف ًيا تا ًما ما جاء عىل لسان العريفي ،وذكر أن الغدد ليس هلا دور يف التأثري عىل الذاكرة ،إنام
اجلهاز العصبي من يقوم هبذا الدور.
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ال رسا وال عالنية ..ألن نقدهم بدعة ،والتظاهر ضد فسادهم وتبذيرهم ألموال األمة خروجا
وكفرا وضاللة.
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طارق سويدان  ..والتدريب عىل الفتنة
من الشخصيات التي كان هلا تأثريها السلبي يف احلرب عىل سورية ومرص وليبيا وكل
فتنة يف البالد اإلسالمية ذلك الكويتي املدعو [طارق سويدان]الذي نال حظه من الشهرة قبل
الفتنة وبعدها ،وهيئ له اجلو املناسب ليديل بدلوه فيها.

وخطره أنه كان من دعاة االعتدال والتحرض والسلمية ،ولذلك نال كام حمرتما من
اجلامهري إىل الدرجة التي أصبح فيها حمظيا عند الوليد بن طالل ،وكلفه بإدارة قناة الرسالة،
لتصبح هي األخرى خنجرا مسموما تطعن به سورية ،كام تطعن به كل البالد التي ال يرىض
عنها ملوك وأمراء اخلليج.
وهو مثل أكثر الدعاة اجلدد ،مل يتفرغ لدراسة املطوالت ،وال البحث العميق يف املسائل
الدينية ،والتي تستدعي وقتا كثريا ،وتفرغا كبريا لتفهم عىل وجهها الصحيح ..وإنام كان
مهندس برتول ،بل له دكتوراه يف هندسة البرتول ناهلا من الواليات املتحدة األمريكية عام
 ،1990وهذا يعني أن جزءا مهام من حياته قضاه مع البرتول ما يرتبط به من علوم.
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ويعني كذلك أن جزءا من حياته قضاه بأمريكا ،مثل الكثري من الدعاة الذين يصدرون
لنا ،بعد أن هييأوا جيدا ..فقد نال بكالوريوس يف هندسة البرتول من جامعة بنسلفانيا ،عام
 ، 1975أي أنه درس يف أمريكا أكثر من عرشين سنة.
وعندما عاد لبلده ،مل يتفرغ أيضا لدراسة العلوم الرشعية والتحقيق فيها ،وإنام عمل يف
املجال االداري والتعليمي ،فقد رأس جملس إدارة جمموعة اإلبداع منذ عام  2001وبقي فيه
فرتة طويلة ،كام رأس قبلها جملس إدارة رشكة اإلبداع اخلليجي لالستشارات اإلدارية
واالقتصادية منذ عام  1992وحتى اآلن.
وفوق ذلك كله كان من الشخصيات التي نقلت لنا من أمريكا مفهومها اخلاص للتنمية
البرشية ،فلذلك عمل مدربا حمرتفا يف جماالت التنمية الشخصية واإلدارة العامة منذ عام
.. 1992
وله فوق ذلك كله الكثري من الوظائف التي ال عالقة ألي منها بالدين ،وكلها تتطلب
وقتا كبريا ،وجهدا ذهنيا عاليا ..فهو نائب رئيس جملس إدارة رشكة زاد لالستثامرات يف أمريكا
منذ عام  1997وحتى عام  ..1999وعضو جملس إدارة جمموعة أبرار لالستثامرات يف ماليزيا
منذ عام  1992وحتى عام  ..1996وأستاذ مساعد بكلية الدراسات التكنولوجية يف الكويت
منذ عام  1977وحتى عام  .. 2001ومراقب هندسة املكامن يف وزارة النفط الكويتية منذ عام
 1975وحتى عام  ..1977وغريها من الوظائف الكثرية التي ال حيلو له مثل شيخه
القرضاوي إال أن يكون رئيسا فيها.
بعد هذا التقديم لشخصيته ال ينتظر القارئ منا أن نذكر إنجازاته يف هندسة البرتول،
وال إنجازاته يف املجاالت التي عمل فيها ..فكل إنجازاته فيها هي كونه رئيسا  ..ومسؤوال
كبريا..
ولذلك كانت إنجازاته مثل أكثر الفاشلني يف وظائفهم ومعارفهم إنجازات مرتبطة
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بالدين ،حيث راح حيرش أنفه يف كل مسائل الدين ،وحيلل وحيرم ،ويكفر ويبدع ،ويتحدث يف
كل يشء..
ومن األشياء التي كانت له بصمته الواضحة فيها هي الدعوة للجهاد يف سورية ،حيث
كان حيمل كل حني العلم السوري املزور ،ثم حيرض اإلرهابيني عىل القتال يف سورية ،ويعتربه
جهادا يف سبيل اهلل..
بل كان فوق ذلك من العلامء املوقعني عىل وجوب النفري العام ..ولست أدري كيف
يتحول عامل برتول فجأة إىل عامل دين ..ثم كيف يفتي يف تلك املسائل اخلطرية التي تقتيض بحثا
مفصال ،ودراسة عميقة.
وكانت قناة الرسالة يف بداية األزمة السورية ال ختتلف عن اجلزيرة ومجيع قنوات الفتنة،
فقد كان يستضاف فيها رؤوس اإلخوان والسلفية والدعاة االنتهازيني ليحرضوا اجليش
السوري عىل االنشقاق ،وحيرضوا عامة الناس عىل الفتنة ،واعتبار أن من مل خيرج إىل املظاهرات
عميال وخائنا ،وسيحرم يف اآلخرة من اجلنة ،وسيدخل جهنم.
وأذكر جيدا أنه يف لقاء من اللقاءت التي أجريت معه يف أوائل الفتنة يف سورية سئل عن
الوقت الذي تنترص فيه الفتنة ،فقال( :ثورة سوريا حتتاج الصرب ،ووصلت لنقطة ال تراجع فيها،
()1

واجليش احلر سينهي حكم األسد)

ثم ذكر ـ مسترشفا املستقبل ـ أن (بشار األسد وعصابته جبناء يكرهون املوت  ،لذا حني
يضيق هبم األمر سيفرون هرب ًا ،وسيرتكون ما يقاتلون شعوهبم من أجله ،وسيفضلون النهاية
التي حظي هبا زين العابدين بن عيل  ،الذي فر هارب ًا من ثورته التونسية ،عىل أن ختتم حياهتم
كام ختمها صديقهم معمر القذايف يف صحراء ليبيا)
وقال( :أعتقد أن املعارضة السورية لو استطاعت أن ترتب صفوفها وحصل اجليش
( )1انظر :حوار مع الدكتور طارق السويدان ،الكاتب  :عيون نت ،التاريخ :األحد  13يناير .2013
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احلر عىل دعم بسالح نوعي ستنتهي الثورة يف فرتة قصرية جد ًا ..وليس هناك حل لألزمة
السورية إال بالتخلص من بشار ،وال يبدو أن هذا سيحدث إال عىل أيدي اجليش احلر املجاهد،
فالواجب دعمه بالسالح وتثبيت الشعب)
وقال( :قالوا :لن يسقط بشار ،فقلت :قد سقط من هو أشد منه قوة ،فقالوا :مازال معه
أسلحة كثرية ،قلت :قد كان لدى القذايف أكثر منه ،قالوا :معه روسيا ،قلت :اهلل أكرب)
لكنه عندما سئل عن الربيع العريب والدول املستبدة يف اخلليج ،ارتبك ارتباكا شديدا،
ثم قال ـ متنصال من اإلجابة أو خمادعا ـ ( :هناك قاعدة عامة  ،أن يف الدولة اجلمهورية حتدث
ثورات  ،لكن يف الدول امللكية حتدث تطورات تدرجيية  ،لذا ال أعتقد أن تقوم ثورات يف دول
اخلليج)
وعندما سئل عن ثورة البحرين راح يذكر موقف شيخه القرضاوي منها ،ويقول( :
الثورات ال تنجح يف مثل هذه الدول  ،وحتى مع وجود هذه املؤرشات  ،فالدول امللكية ال
تغريها الثورات)
ثم عقب عىل ذلك بقوله( :ليس بالرضورة أن تتغري امللكية كاملة ،بل يكفي أن تتحول
إىل ملكية دستورية)
ثم راح يثني عىل امللكية يف بالده ،فقال( :أقرب نموذج للملكية الدستورية هي الكويت
 ،ألن الديمقراطية فيها أصيلة والشعب له دور واملنتخب منتخب حقيقي وليس بالتزوير
واملجلس النيايب له صالحيات ويمكنه تغيري احلكومات وإسقاطها ،ومع ذلك سيأخذ هذا
األمر وقتا بني مخس إىل عرش سنوات  ،يف الدول األخرى املجالس غري منتخبة وليس هلا دور)
وهكذ راح يستعمل كل ما درب عليه يف أمريكا من فنون االحتيال ليقلب األمور،
وحيوهلا إىل االجتاه الذي يريده الوليد بن طالل ومجيع أمراء اخلليج.
ولكنه ،وبعد أن أهنى مهمته بدقة ،رمي يف سلة املهمالت كام فعل بغريه ،وكان أول من
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رماه الوليد نفسه الذي كان حمظيا لديه ..وعندما رمي كام ترمى النفاية والقاذورات ،راح يغرد
مهه الدنيا)
قائال( :ال خياف عىل الرزق إال ضعيف التوكّل ،وال يتنازل عن املبادئ إال من كان ّ
ثم رمي باإلرهاب بسبب انتامئه أو تعاطفه مع اإلخوان املسلمني ..مع أنه طيلة الفرتة
التي كان حيرض فيها عىل سورية ،كان يتكلم باسم اإلخوان ،وخيطب باسمهم ،بل ال
يستضيف غريهم ،وغري السلفيني ممن يرضون عنهم.
وقد كان من ابتالءات اهلل هلذا الرجل أن خرجت ابنته ميسون ـ والتي درست هي
األخرى يف بعض اجلامعات األمريكية ـ من عباءة أبيها ،وراحت ترصح بام رأته من علامء
الفتنة ،حتى كفرت لذلك ،فقد قالت عبارهتا املشهورة( :لو ّأين بحثت عن اهلل يف مكّة لكفرت
من زمان)
وعندم ا حكم عليها بالكفر ،من أولئك الذين كانوا أصدقاء ألبيها ،راحت تغرد قائلة:
أمتسك بديني كل هذه السنني
(أتظنونني سأسكت عنكم يا مك ّفرون؟ ..ال واهلل لن أسكت ..مل ّ
يف الغرب حتى يأيت املسلمون ليسلبوين إياه ..لقد عدنا واهلل إىل اجلاهلية،أنتم ّ
تعذبون املسلمني
بالشتم حتى خترجوهم من دينهم ..وأنا واهلل لن أخرج من دين اهلل ولو كره املكفرون)
ثم راحت تصيح فيهم ،ويف والدها بكل قوة( :هذا الدين الذي تدافعون عنه ليس بديني
هذا صحيح .أنا ديني اإلسالم والرمحة وأنتم دينكم التكفري والنهقمة ..مل أذهب إىل مكة ألرى
من يده عي أنهه يم ِّثل الدين يرضب أرجل النساء بالعصا ّ
وهيشهن كالغنم ..أنا لست بعري ًا بيد
را ٍع أنا إنسانة جاءت لتقىل رهبا ..مل أذهب إىل مكة كي أرى متاجر إرسائيل عىل حبعد خطوات
من بيت اهلل احلرام ..مل أذهب إىل مكة ألرى آالف الفقراءاملساكني يقفون بني يدي اهلل بأثواهبم
البالية فيجربهم اإلمام أن يدعوا للملوك والسالطني الذين ال يص ّلون أصالً ..مل أذهب إىل مكة
ليبكي قلبي ما فعلتموه هبذه املدينة الطاهرة..باملسجد احلرام ،ذهبت إليها بحث ًا عن اهلل..فلم
181

أجدْ ه عندكم..نعم ،ما وجدته إال بقلبي ..لو ّأين بحثت عن اهلل يف مكّة..أو يف مذهبكم
َفرت من زمان…هذا صحيح ..فاحلمد هلل ّأين مل أبحث عنه
التكفريي العنيف املل ّطخ بالدماء لك ح
()1

إال بقلبي)

هذا بعض ما قالته..وقد جعل اهلل بحكمته ولطفه هذه البنت الشجاعة اجلريئة أكرب من
رد عىل ذلك الدجل الذي مورس عىل سورية وعىل كل بالد اإلسالم ..وعىل كل طوائف
املسلمني.

( )1انظر :مقاال بعنوان :أنا ديني اإلسالم والرمحة وأنتم دينكم التكفري والنهقمة ،شبكة االعالم يف
الدانامرك.
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صفوت حجازي ..واخلصومة الفاجرة
من الصفات التي كان للربيع العريب واإلعالم التابع له دور كبري يف نرشها وتغذيتها
وتربية رعاته ودعاته عليها صفة [اخلصومة الفاجرة] ،تلك التي اعتربها رسول اهلل  من
ِ
صفات املنافقني ،وذمها اهلل تعاىل قبل ذلك ،فقالَ ﴿ :و ِم َن الن ِ
حل َي ِاة
هاس َم ْن حي ْعج حب َك َق ْو حل حه ِيف ا ْ َ
الدُّ ْنيا وي ْش ِهدح اهللهَ ع ََىل ما ِيف َق ْل ِب ِه و حهو َأ َلدُّ ْ ِ
اخل َصا ِم ﴾ [البقرة]204 :
َ َ
َ َح
َ

و َأ َلدُّ ْ ِ
اخل َصا ِم ـ كام ورد يف التفاسري ـ هو صفة ذلك الذي يلجأ إىل كل طرق الكذب
واالفرتاء والزور والبهتان ،لكي يكيد خصمه ،ويتغلب عليه ..وال يتورع يف سبيل ذلك من
ارتكاب أي جريمة أو كبرية من الكبائر ..فالغاية عنده تربر الوسيلة.
وألد اخلصام أيضا هو ذلك الذي يصيح يف املجالس ،ويرتفع صوته مهددا ومتوعدا،
ومستعمال كل القنابل الصوتية التي يرميها يف وجه خصمه لينهار اهنيارا كليا ،من غري أن
يستعمل معه حجة عقلية ،وال براهني منطقة ،فيكفي تلك الرتددات العالية التي يقذفها يف
وجهه.
وملن يلتمسون نموذجا عن هذا يبسط هلم هذه املفاهيم ،ويظهرها هلم عىل أرض الواقع،
فإنه يمكنهم أن يبحثوا يف سرية [صفوت حجازي] ذلك الذي اعترب نفسه عاملا ،بل نائبا لرئيس
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رابطة علامء أهل السنة ،وكان أمينا عاما لدار األنصار للشئون اإلسالمية ،وإماما وخطيبا
بمسجد دعوة احلق ،وعضو املجمع العلمي لبحوث القرآن الكريم والسنة املطهرة ..بل كان
من املرشحني النتخابات الرئاسة املرصية عام  ،2012حيث أعلنت اجلامعة اإلسالمية أهنا
قررت دعمه كممثل حلزب البناء والتنمية املعرب عن اجلامعة اإلسالمية يف سباق االنتخابات
الرئاسية ،ثم انسحبت من ذلك بعد توجهه للجنة انتخابات الرئاسة وإكامله كافة األوراق
الالزمة للرتشح.
باإلضافة إىل ذلك كله كان وجها إعالميا بارزا ،يربزه اإلسالميون كممثل هلم ،وناطق
باسمهم ،فهو يظهر يف مجيع القنوات ،ويتاح له احلديث يف كل املواضيع ،بل كانت له برامج
خاصة ،وكان هلا مجهورها العريض.
وكان األصل يف الذي يتاح له كل هذا أن يكون هادئا ،وحريصا عىل كل كلمة خترج من
فمه ،خشية أن تؤثر عىل تلك اجلهات الكثرية التي ينطق باسمها ،ويدعي أنه يمثلها..
لكنه مل ي كن يفعل ..بل مل يكن يستطيع أن يضبط نفسه ،فهو يرمي بقنابله الصوتية
املشتملة عىل كل ألوان السباب والتكفري والتبديع والعنف يف وجوه خمالفيه دون مراعاة ألي
حرمة ،فهو يعترب نفسه ـ بفعل ذلك التضخيم الذي حصل لشخصه ـ عاملا حقيقيا مع أنه مل
يدرس يف مدرسة دينية ،بل خترج من اجلامعة يف ختصص املساحة واخلرائط من جامعة
اإلسكندرية  ،وكل دراساته الدينية كانت من مشايخ معظمهم إن مل يكونوا كلهم من ذوي
التوجه السلفي ،املختلط بالتوجه احلركي.
وهلذا كان يظهر يف كل مناسبة ،بل خيتاره القائمون عىل املحافل ليكون الطبل الذي
حيدث الضجة ،وترقص له القلوب التي ال حتب إال الضجيج.
فقد ظهر يف ذلك املؤمتر املشؤوم لنرصة املشاريع الصهيونية واألمريكية املوجهة لسورية
بصورة البطل الذي يدعو إىل النفري العام؛ فقد دعا يف ذلك اليوم إىل إرسالة قافلة للجهاد إىل
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سورية ،بسبب كون النظام السوري ـ كام يذكر ـ (جمرم وكافر ،خرج من اإلسالم بمكفرات)
بل إنه راح يستعرض عضالته بني أعضاء املؤمتر ،فذكر أن لرابطة علامء أهل السنة التي
يتوىل نيابة رئاستها قصب السبق يف تشكيل كتائب للجهاد عىل أرض سوريا ،داع ًيا مجوع
املسلمني لتشكيل هيئات لدعم سوريا بالسالح والرصاص واملال قائال( :نحن لسنا أقل من
الرافضة أو املنظمة اإلرهابية املسامة بـ [حزب اهلل] واملرتزقة الذين حيتلون أرض سوريا اآلن)
وعندما فطن الشعب واجليش املرصي خلطورة املشاريع التي خيطط هلا اإلسالميون،
وراحوا يطالبوهنم باخلروج من احلكم ،استدعي هذا البطل ليؤدي دوره التهديدي للشعب
املرصي ،بعد أن أداه مع الشعب السوري ،وقد قال حينها كلمته املشهورة( :اليل يرش مريس
باملية نرشه بالدم)
والعجب أن احلركيني والسلفيني فرحوا بكلمته هذه مع أن اهلل تعاىل يعلمنا يف فنون
احلوار مع املخالفني أن نتأدب وندقق يف الكلامت التي نستعملها ،قال تعاىلَ ﴿:وإِ ْن ك هَذ حب َ
وك َف حق ْل
ون ِممها َأع َْم حل َو َأنَا َب ِري ٌء ِممها َت ْع َم حل َ
ِيل ع ََم ِيل َو َل حك ْم ع ََم حل حك ْم َأ ْن حت ْم َب ِري حئ َ
ون ﴾ (يونس)41:
بل إن اهلل تعاىل علمنا من اآلداب ما يفوق ذلك بكثري ،حيث قال خماطبا رسوله ﴿ :
ون ع هَام َأ ْج َر ْمنَا َو َال حن ْس َأ حل ع هَام َت ْع َم حل َ
حق ْل ال حت ْس َأ حل َ
احل ِّق َو حه َو
جي َم حع َب ْينَنَا َر ُّبنَا حث هم َي ْفت حَح َب ْينَنَا بِ ْ َ
ون حق ْل َ ْ
ِ
يم ﴾ (سبأ ،)26-25:فاهلل تعاىل أضاف اإلجرام إىل املؤمنني ،ومل يذكره يف حق
ا ْل َفت ح
هاح ا ْل َعل ح
غريهم ،بل ذكر بلفظ العمل احرتاما للطرف اآلخر ،حتى ال يمنعه نسبة اإلجرام إليه من النظر
يف احلق والبحث عنه.
لكن هؤالء الذين تومهوا أنفسهم يمثلون الدين ،ويمثلون الكتاب والسنة ،وهم أبعد
الناس عن هذه األخالق ..وهلذا كرهتهم الشعوب ..بل كان منها من تربأ من الدين نفسه
بسبب تربؤه منهم ..فقد كانوا اآللة التي استعملتها الشياطني لتشويه الدين.
ومل يقف صفوت حجازي عند هذا احلد ،بل إنه ـ ويف الفرتة التي أتيح فيها لإلسالميني
185

أن يراجعوا أنفسهم ،وهيذبوا خطاباهتم بعد أن زالت دولتهم ـ كان يواصل حتريضه من خالل
منصة رابعة عىل اقتحام احلرس اجلمهوري ،مما أدى إىل اشتباكات راح ضحيتها  54شخص ًا،
مع إصابة العرشات.
هذا هو الصنف الذي يراد له أن يمثل اإلسالم ..وهو صنف ال عالقة له بالدين ،وال
باألخالق ،وال بأبسط اآلداب اإلنسانية ..ولذلك اهنار حكم اإلخوان يف فرتة قصرية ،وكيف
ال ينهار ،وهذه القنابل الصوتية التي تنفجر كل حني ،ال تنهد هلا األنظمة فقط ،بل تنهد هلا
اجلبال وكل يشء.
فلذلك ال يصحح لإلسالميني أن يتهموا غريهم بإسقاطهم ..فالذي أسقطهم هي تلك
األلسنة احلادة املمتلئة بكل أنواع السموم ..ولو أهنم عرفوا كيف خيتارون ممثلهم والناطقني
باسمهم ملا وقعوا فيام وقعوا فيه.
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احلويني ..وفنون التوحش
من القاد ة االجتامعيني الكبار الذين كان هلم حظهم يف التأثري يف الشباب ،وتوعيته
وتربيته وإخراجه للعامل ذلك املحدث الذي يرص دائام عىل أن يعترب نفسه تلميذا لأللباين،
ولكبار علامء السلفية ،والذي حيرص أتباعه عىل تلقيبه بـ [أسد السنة] أبو إسحاق احلويني.

وله مزايا كثرية باإلضافة إىل ما ذكرنا ،وأمهها إتقانه للكثري من فنون التوحش ،والتي
كان يصفها يف أحاديثه ودروسه املسجلة بلذة كبرية ،وكأنه كان يامرسها أثناء حديثه عنها.
وكان أتباعه املنبهرون به يكربون عند كل فن من الفنون ،ويلتذون بحديثه ،وهو يطرح
صورة للدولة اإلسالمية التي تفرض سيطرهتا ووحشيتها عىل العامل ،ومتارس كل فنون السادية
عليه حتى يمتلئ الكل رعبا منها؛ فيسلمها اإلتاوات واجلزية ،وهي باعتبارها دولة إسالمية،
وباعتبار أهلها شعب اهلل املختار تظل كسولة مقعدة ال تعمل شيئا سوى أن ترسل جنودها كل
حني ألي مدينة من املدن التي يتمرد أهلها لتسبي نساءهم وأطفاهلم ،وتذبح شباهبم وكبارهم..
ثم تسطو عىل بنوكهم ومصانعهم ،كام تسكن بيوهتم وقصورهم.
وبذلك استطاع الشيخ أن يقنع الشباب باجلهاد ..فمزايا اجلهاد ـ كام يصورها ـ ال تتوقف
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عىل جنان اآلخرة فقط ..بل مزاياه أكرب من ذلك بكثري ،فليس عىل املجاهد سوى أن يدخل أي
معركة ،ليصري له سهم يف غنائمها ،ثم يتحول مبارشة من صعلوك فقري إىل غني كبري ،باإلضافة
لذلك الوسام الذي اكتسبه ،والضياع الكثرية يف اجلنة التي ستوفرها له املالئكة حال سقوطه
شهيدا.
حيرض من خالهلا األجيال التي تؤسس للقاعدة
وقد كانت كلامته قديمة ،وكثرية ،وكان ّ
وداعش والنرصة وجيوش اإلسالم الكثرية التي مارست كل فنون التوحش يف سورية والعراق
وليبيا والصومال واجلزائر وكل بالد اإلسالم..
ومن أحاديثه التي ال تزال تسجيالهتا موجودة ،والتي نالت حظها من اإلشهار
اإلعالمي ،واالستغالل الغريب حديثه عن االسرتقاق ،والذي طبقته داعش خصوصا خري
تطبيق ،فأرست النساء والغلامن ،كام حفرت املقابر اجلامعية للشباب والكهول والشيوخ.
فقد قال يف ذلك التسجيل ،وباللهجة العامية ،بحكم بساطة مستواه ،ومستوى من كان
حيرض دروسه ،ومستوى اجلامهري العريضة التي أعطته عقوهلا ليمألها بكل فنون التوحش:
(أظلنا زمان اجلهاد ..واجلهاد ف سبيل اهلل متعة ..هو الفقر الىل إحنا فيه ده مش بسبب تركنا
للجهاد؟ مش لو كنا كل سنة عاملني نغزو مرة وال اتنني وال تالتة مش كان هيسلم ناس كتري
ف األرض)
وهذا ما فرح به املبرشون واملسترشقون واملستغربون الذين يرصون كل حني عىل أن
اإلسالم نرش بالسيف ،ونحن نرد عليهم بأنه مل ينترش به ..لكن حرضة الشيخ ،يأيت ويؤكد هلم
أنه بالفعل انترش بالسيف.
ثم يعقب عىل هذا بام يناله املجاهدون من مغانم وسبايا ،وأن ذلك هو احلل للخروج
من األزمة االقتصادية ،والتي رشحها الشيخ بقوله ـ وهو يعدد مزايا اجلهاد االقتصادية ـ( :كل
واحد كان هريجع من الغزوة جايب معاه تالت أربع أشحطة ،وتالت أربع نسوان ،وتالت
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أربع والد ،ارضب كل رأس ف ستميت درهم ،وال ستميت دينار يطلع باملية كويسة)
ثم يقارن الشيخ بني هذه املرشوع االقتصادي الذي يعتمد الغزو والغنائم املالية
والبرشية عىل التجارة والصناعة وعقد الصفقات قائال( :ولو رايح علشان تعمل صفقة عمرك
ما هتعمل األموال دى)
ثم ينظر إىل أحد الذين أحنوا رؤوسهم لكلامته ،قائال له( :وكل ما الواحد يتعذر ياخد
رأس يبيعها ،ويفك أزمته ويبقاله الغلبة)
ثم يتوجه إىل اجلمهور املحيط به ،والذي يعلف كلامته كام تعلف البهائم شعريها قائال
هلم( :والىل يرفض هذه الدعوة نقاتله ونخدوا أسري وناخد أمواهلم ونساءهم وكل دى عبارة
عن فلوس)
وهكذا عندما يتحدث عن تطبيق الرشيعة اإلسالمية ،فهو ال ينظر إىل سامحتها وسالمها
واملبادئ اإلنسانية التي حتملها ،وإنام ينظر إليها باعتبارها حدودا وزواجر؛ ومن حديثه يف هذا
قوله( :إن تطبيق حدود الرشع هو احلل لكل مشاكلنا ،فإذا وجدنا من يسري ف الشارع يده
مقطوعة عرفنا أنه سارق ،وبالتاىل يصبح عربة ملن يعترب ..فلامذا نعطل احلدود الرشعية التى
هى لب اإلسالم؟)
وهكذا عندما يتحدث عن الصحابة يصورهم هبذه الصورة ،فيذكر أن خالدا بن الوليد
طبخ رأس مالك بن نويرة ،وتزوج امرأته يف نفس الليلة التي قتله فيها ..ويصور ذلك بصورة
سادية جتعل من أتباعه وحوشا ال إنسانية فيهم ،وال رمحة هلم..
ويعلل ذلك بأن اجليش املسلم حيتاج إىل زرع الرعب يف أعدائه ،واستعامل كل وسائل
اإلرهاب ،وليس هناك أي يشء حمرم يف هذا املجال.
ولذلك مارس تالميذه كل ألوان الوحشية؛ فكانوا يدمرون البيوت ،ويأرسون النساء
واألطفال ،ويامرسون كل فنون التعذيب ،وعندما أتيح هلم السالح الكيمياوي رضبوا به ،ثم
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اهتموا اجليش السوري ،ألن احلرب عندهم خدعة ودجل وإرهاب.
وأنا أمحد اهلل عىل أن السالح النووي مل يكن بيدهم ،وكان بيد جمنون كوريا ،وجمنون
أمريكا ،وغريمها من املجانني ..ذلك أنه لو كان بأيدهيم ألصبحت األرض كوكبا ميتا مثلها
مثل املشرتي وعطارد وزحل.
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وجدي غنيم ..والتكفري ثالثي األبعاد
[كافر ..كافر ..كافر] ربام مرت هذه الكلمة احلادة الشديدة عىل مسامعكم ،وربام
جرحت الكثري منكم ،وهي حقيقة بذلك ..فهي صاروخ أخطر من كل صواريخ الدنيا ،ألنه
ال حيمل رؤوسا نووية ،قد تشوه األجساد أو حترقها ،وإنام حيمل رؤوسا تضم كل معاين احلرمان
والطرد من رمحة اهلل.

وهو صاروخ مل تستطع أمريكا وال القوى العظمى صناعته ،وإنام الوحيدون الذين
ختصصوا فيه ،وبرعوا ،وصاروا حيملون عالمة تسجيله أولئك الذين نصبوا أنفسهم بوابني عىل
رمحة اهلل ،يغلقوهنا يف وجه من شاءوا ،ويفتحوهنا يف وجه من شاءوا ،وكيفام شاءوا ،وكأن اهلل
تعاىل قد فوضهم شؤون خلقه ،وأعطاهم صكوك الغفران ،وصكوك احلرمان ،ليوزعوها كام
حيلو هلم.
وال يمكنني هنا أن أذكر أسامء أولئك الذين حيملون أمثال هذه الصواريخ ،فعدّ هم
مستحيل ،لذلك سأكتفي بأحدهم ،باعتباره صاحب اخرتاع التكفري ثالثي األبعاد ،فهو مثل
ذلك الزوج الذي مل يرض أن يطلق زوجته بكلمة واحدة ،بل راح يعدد كلمة التكفري بعدد
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براكني احلقد التي تغيل يف قلبه.
وهكذا هو الشيخ ،أو رجل الدين ،أو الكاهن األكرب [وجدي غنيم] ،صاحب الكلامت
الشديدة ،واملواقف الصلبة ،واللهجة احلادة ..ذلك الذي يتطاير الزبد من فمه نتيجة براكني
األحقاد التي تغيل يف قلبه.
ذلك الذي يمثل الرتبية احلركية يف عنفوان قوهتا ..تلك الرتبية التي ال تغرس السالم
واملحبة والتسامح واألخالق العالية ،وكل ما يرتبط هبا من هدوء وأناة ورفق ،وإنام تتقن فن
صناعة النمور واألسود والصقور ..أولئك الذين يبحثون كل حني عن فرائس يصطادوها،
وينشبوا أنياهبم فيها.
لعلكم سمعتموه ،ورأيتموه كيف يتحدث عن السياسيني والفنانني والعسكر ..وكيف
يفرز أحقاده عىل الشعب املرصي ألنه مل ينتفض ضد اجليش ..وعىل الشعب السوري ،ألن
أكثره ال يزال يلتف حول رئيسه ..وعىل كل شعب خيتلف معه ،فهو ال يكتفي بالنصح
والتوجيه ،وإنام ينصب نفسه قاضيا عىل كريس احلكم ،ليحكم عىل كل من يتفوه بكلمة ال يتفق
معها بالكفر والضاللة ،وجهنم وبئس املصري.
وهو من األلسن التي ولغت يف دم الشعب السوري ،وحرضت عليه ،وأمدت
اإلرهابني بسيول من أهنار احلقد ،ليامرسوا كربياءهم وغطرستم وحقدهم.
وهو من األلسن التي ال تنفك عن احلديث عن الرئيس املرصي ،ذلك الذي أنقذ شعبه
من حرب داخلية كادت تطحنه ،فهو ال يسميه باسمه ،وإنام حيرفه حتريفا شديدا ،ويكفره كل
حني ،وحيرض اجليش عىل االنشقاق عليه ،وحيرض الشعب عىل اغتياله.
وهو من األلسن التي حرضت عىل الرئيس التونيس ،بسبب قضية فرعية بسيطة حول
مساواة املرأة للرجل يف املرياث ،ولو أنه كان يعرف الرشيعة حقا ،لعرف أنه يمكن يف ظروف
كثرية مساواة املرأة مع الرجل يف املرياث ،بل إنه يمكن أن يصري نصيبها أكثر منه ،فاملواريث
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مبنية عىل العدالة ،والوصية لألقربني الواردة يف القرآن الكريم يمكن توظيفها يف هذا املحل،
كام وظفها علامء األزهر الرشيف يف توريث األحفاد الذين مات آباؤهم ،ولذلك يمكن
توظيفها أيضا يف إعطاء البنت املحتاجة مثل أخيها أو أكثر من أخيها ،إذا كانت أحوج من
أخيها(.)1
كان يمكنه أن ينظر للمسألة من هذه الزاوية ،أو يقوم بنصيحة الرئيس التونيس وتوجيهه
وتعليمه ،فهو ليس فقيها وال عاملا ،وربام قال ما قال متأوال أو بناء عىل جهله باملسألة ..لكنه
رفض ذلك ،ألن عقله والربكان الذي يغيل بداخله يمنعه من ذلك؛ فهو يريد أن يصدر حكام
بتكفريه كام أصدر حكام قبل ذلك عىل القذايف ليقوم الشعب بعدها بقتله ،وتتحول تونس إىل
بلد فاشل.
وينسى أنه بعمله ذلك ينرش احلقد يف قلب هذا الرئيس ،ويف قلب املحيطني به ويف قلوب
أنصاره ،لينصب غضبهم عىل كل من يتوجه توجها إسالميا ،وبذلك يرض إخوانه قبل أن يرض
ذلك الرئيس الذي ال يبايل به ،ألن لديه من علامء تونس من هم أفقه وأورع وأعلم منه.
لكن هذا احلريص عىل الدين ،وعىل أن يظل نصيب الرجل يف املرياث متفوقا عىل نصيب
املرأة ينسى أن يتحدث ولو بثلت كلمة عن قطر تلك التي سامهت يف تدمري العراق وأفغانستان،
ورضبت سوريا ..وال تزال ختطط لرضب كل عدو ألمريكا أو إرسائيل.
وينسى أن يتحدث عن السلطان الرتكي ذلك الذي يقيم عالقات اسرتاتيجية مع
إرسائيل ،ويأذن لكل مواخري الرذيلة أن تقام يف بالده ،وهو يتبنى العلامنية ،ويضع صورة كامل
أتاتورك يف مكتبه ..ومع ذلك ال يتحدث عنه ،ألنه خمول أن يوزع صكوك الغفران ملن يرىض
عنه ،ويوزع صكوك احلرمان ملن حيقد عليه.
( )1أقول هذا عن علم ألن يل بحثا قديام فيه ،بعنوان [الوصية لألقربني ودورها يف حتقيق العدالة يف
املواريث] وأدلته كثرية جدا..
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هذا نموذج فقط للرتبية احلركية ..وللعمل الذي يسمونه إسالميا ..فهل يمكن أن تقام
دولة أو جمتمع يف ظل هؤالء؟
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هلذا أكره التنويريني
تعجب الكثري من مواقفي السابقة من التنويريني ،لتومههم أهنم يريدون هنضة األمة
وحترضها ،وأهنم ينتقدون الرتاث حتى تنطلق األمة انطالقة صحيحة ..ولكنهم جيهلون أن
ذلك جمرد طالء خارجي ،واحلقيقة عفنة جدا ال يمكن تصورها ..فمشكلة التنويريني أهنم مثل
السلفيني متاما ،جمرد بضاعة جديدة يقدمها الغرب كبديل للبضاعة القديمة املستهلكة ،والتي
انتهى دورها ،واحرتقت أوراقها.

وملن شاء الدليل عىل ذلك ،فليذهب إىل موقع أحدهم ..ذلك املسمى [عدنان إبراهيم]،
ذلك الذي نال الشهرة الواسعة ،واستقبلته القنوات الفضائية ،وصاح الشباب يف كل مكان
بالدعاية له ..وكان يف إمكانه أن يبث وعيا سياسيا يف األمة يقيها آثار احلرب الناعمة التي
تتسلط عليها ،لكنه مل يفعل.
زوروا موقعه االلكرتوين ،لرتوا قيمة هوكينغ عنده ،وكيف خطب اخلطب يف الرتحم
عليه والدعاء له والدفاع عنه بمجرد أن جاءت األخبار بوفاته ..لكنه مل يتكلم كلمة واحدة يف
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حق العدوان الثالثي عىل سورية ،وال يف حق عدوان إرسائيل عليها ..بل إنه يف كل حني يثني
عىل أعدائها ،ويتحدث عن عدالتهم والقيم اإلنسانية التي حيملوهنا.
هلذا أكره هؤالء التنويريني الذي ال خيتلفون أبدا عن أولئك السلفيني املتطرفني..
والفرق بينهام ليس سوى يف أن أحدمها يلبس قميصا واآلخر بذلة ..أما احلقيقة؛ فكالمها
يرشب من مبنع واحد.
قاعديت التي أتعامل هبا مع األشياء ،والتي عىل أساسها يكون اجلرح والتعديل هي أنه:
(ال يمكن أن ينهض باألمة من مل يتأمل آلالمها ،وحيزن حلزهنا ،ويفرح لفرحها)
ولذلك ال يمكن أن أكره املتطرفني واألمريكان واإلرسائليني ،ثم ال أكره بعد ذلك من
يشاركهم أفراحهم يف رضب قلب العروبة النابض ..سورية احلبيبة.
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جودت سعيد ..الناصح املضيع
من جنايات اإلعالم املغرض الذي استخدم يف حرب سوريا وغريها من البالد العربية
ذلك اإلشهار اخلطري لألقزام من دعاة العنف والفتنة واحلرب ،يف نفس الوقت الذي يقزم فيه
عاملقة الفكر واهلداية والتنوير من دعاة احلكمة والسالم والرفق.

وعىل رأس هؤالء املفكر الكبري ،والداعية القدير ،والناصح املضيع [جودت سعيد]،
داعية الالعنف ،والذي يطلق عليه يف الساحة الفكرية لقب [غاندي العرب]
فلو أن احلركة اإلسالمية يف اجلزائر استمعت إليه ،وآثرته عىل أولئك املشايخ الذي كانوا
ينفخون فيها كل براكني احلقد والعنف ،ونظرت إىل حكمته ،خاصة وهو يستمد الكثري منها
من شيخه وأستاذه وصديقه [مالك بن نبي] ،ملا سالت قطرة دم واحدة يف اجلزائر ،ولكان وضع
احلركيني اآلن خمتلفا متاما ،ولكنا بدل الكتابة عن جرائرهم ومثالبهم نكتب يف حماسنهم
ومناقبهم.
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ولو أن احلركيني يف سورية ،أولئك الذين أحرقوا محاه ،واستولوا عليها ،وراحوا يربزون
عضالهتم باسم اإلسالم وهم يفتحوهنا بسيوفهم ـ كام يذكرون ـ استمعوا إىل نصائحه وأحاديثه
املفعمة بالصدق واإليامن ،والداعية إىل السلم والالعنف ،لكان وضع سورية اآلن خمتلفا متاما،
وملا حدثت أحداث محاه ،والتي أعيدت أحقادها بعد ذلك عىل الشكل الذي نراه.
ولو أن احلركيني الذين أرسلوا خرية أبناء األمة وشباهبا إىل أفغانستان والصومال
والسودان وأندونيسيا وكل أرض اهلل ،ليفجروا أنفسهم ،ويشوهوا اإلسالم ..لو أهنم استمعوا
إليه ،ألرسلوهم إىل جامعات العامل ليتخرج منهم املهندس املسلم ،والطبيب املسلم ،والفلكي
املسلم ،واملفكر املسلم..
ولو أن اإلخوان يف مرص ،استمعوا إىل نصائحه الغالية ،وقوله قبل عقود من الزمان
ٍ
ٍ
السوريّ ( :
وأمانة ووفاء ،والسياسة من
صدق
إن اإلسالم من معدن
وعىل شاشة التلفزيون
ّ
ٍ
معدن ٍ
وخيانة وغدر) ..ملا أقحموا أنفسهم يف السياسة ،وآلثروا التغيري االجتامعي اهلادئ
كذب
عىل التغيري السلطوي العنيف ..وحينها لن تكون هناك رابعة ،وال ثورة مضادة ،وال مصادرة
أموال ،وال رمي باإلرهاب..
لكن هؤالء مجيعا مل يفعلوا ،ألهنم ال يستطيعون أن هيضموا إسالما من دون سيوف،
وقد عودهم اإلعالم أنه ال يمثل فلم ديني من غري سيوف ،ومن غري رقاب تقطع ،ودماء
تسفك.
وعندما حرضت الفتنة السورية ،وراحت قنوات الفتنة تبحث عن القادة االجتامعيني
الذين خيدمون أغراضها ،تغرهيم باألموال الكثرية ،وكان يمكن أن تشرتيه ،كام اشرتت غريه،
وأن جتعله يصدر فتوى واحدة ضد نظام بالده ،يدعو فيها إىل املواجهة املسلحة ..لكنه مل يفعل
مثلام فعل أولئك اخلونة من القرضاوي وأذنابه ..فلذلك راح يسقط ويقزم وحيقر ..وراح يعمل
يف الفالحة وتربية النحل يف بلدته الصغرية يف الوقت الذي راح فيها دعاة الفتنة يتنافسون عىل
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القصور واألموال واجلاه العريض.
وهلذا ال نستغرب أننا عندما نتحدث عن أولئك الظلمة من علامء الفتنة ،أن يربز لنا من
عوام الناس بل من خواصهم من يقول لنا :ومن تركت من مشايخ اإلسالم؟
وكأن مشايخ اإلسالم ليسوا سوى أولئك الذين يظهرهم اإلعالم ،ويزينهم كام يزين
منتوجاته التي يقوم باإلشهار هلا.
لقد كان من كلامته التي استقبل هبا تلك املوجة املسلحة التي بدأت هبا الفتنة يف سورية
قوله ( :إذا نجحت الثورة السورية بالسالح فسنظل حمكومني بالسالح الذي نحكم به منذ
 1400سنة من حكم معاوية إيل يومنا هذا .كل من أخذ بالسيف ،بالسيف هيلك،
والديمقراطية ال حتل يف بلد إال إذا أمجع الفرقاء فيه عىل االحتكام ال إىل القوة بل إىل الصندوق.
هذه أشياء بدهية وال يتكلم هبا أحد)( ،)1وكلامت كثرية وجهها لقومه وللحركة اإلسالمية
خصوصا ،تلك التي ال تعرف شيئا سوى العنف ،والتي قابلت كلامته بالعبوس والشدة،
واعتربته شبيحا ،وعميال للنظام.
وكان قبل ذلك قد كتب الكتب الكثرية التي يدعو فيها هذه احلركة إىل الكف عن
منهجها العنيف ،والتزام اإلسالم املسامل؛ فهو املمثل احلقيقي لرسول اهلل  ..واملمثل احلقيقي
للدين األصيل.
لكن احلركة اإلسالمية املمتلئة بمفاهيم اجلهاد والعنف ترد عليه بقوة :كيف هنادن
األ نظمة التي تريد اعتقالنا وقتلنا؟ ،فيجيبها بكل هدوء :بمذهب ابن آدم األول الذي ذكره
القرآن الكريم ،لنعيشه ونعترب به ،والذي عرب عنه هابيل عندما هدده أخاه قابيل بقولهَ { :لئِ ْن
اس ٍ
بس ْط َت إِ َيل يدَ َك لِ َت ْق حت َلنِي ما َأنَا بِب ِ
اف اهللهَ َر هب ا ْل َعاملَِنيَ } [املائدة:
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك ِألَ ْق حت َل َك إِ ِّين َأ َخ ح
َ
ه َ
َ
ََ
]28
( )1انظر مقاال بعنوان :جودت سعيد :اهلجرة إىل اإلنسان ،صالح عمر عبد النور.
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لكن احلركة اإلسالمية املمتلئة بالعزة اآلثمة راحت تسخر منه ،وتعترب ما يدعو إليه
مهانة ،ألن اإلسالم يف تصورها ال يمثله اإلنسان املسامل الذي يفعل ما فعله ابن آدم األول،
وإنام هو ذلك العنيف الذي عرب عنه صفوت حجازي بقوله( :من رشنا باملاء رششناه بالدماء)
وللذين يتساءلون عن البديل ،وكيف نغري الواقع السيايس ،جييبهم جودت الذي تعود
ِ
َريوا َما بِ َأ ْن حف ِس ِه ْم}
َري َما بِ َق ْو ٍم َحتهى حيغ ِّ ح
أال جييب إال بالقرآن الكريم ،بقوله تعاىل{ :إ هن اهللهَ َال حيغ ِّ ح
[الرعد]11 :
ثم يفرس هلم ذلك بأنه ال يمكنهم أن يغريوا السياسة وال املجتمع ،حتى يبدأو باألنفس؛
فيهذبوها ،ويربوها ،ويعلموها ،ويرفعوها إىل مستوى اإلنسان العدل ال اإلنسان الكل ،حينها
حيصل التغيري وبصورة تلقائية من دون تكلف ،ومن دون دماء.
ولذلك كتب كتبه الكثرية يدعو إىل هذا النوع من التغيري املسامل املبني عىل رفع اإلنسان
إىل مستوى اإلنسان ،والرتفع به عن تلك البهيمية والسبعية والعدوانية التي تدعو إليها احلركة
اإلسالمية ،وتريب أتباعها عليها.
ومن عناوين كتبه الكثرية نستشف رؤيته للتغيري وترشيد العمل اإلسالمي ،فمن
عناوينه ا [مذهب ابن آدم األول ـ أو مشكلة العنف يف العمل اإلسالمي] ،والذي رشح فيه
قصة ابني آدم الواردة يف القرآن الكريم واستنبط منها مبدأ [الالعنف يف اإلسالم] ،مستدال
لذلك باألحاديث الكثرية الداعية إىل مواجهة العنف بالالعنف.
وقد يتصور البعض أنه كتبه بعد حوادث العنف التي حصلت يف محاه ،ومل يكن األمر
كذلك ،بل كتبه قبل حصوهلا ،وبالضبط يف منتصف الستينيات من القرن العرشين ،ليوجهه
نصيحة هلا قبل أن تقدم عىل ما أقدمت عليه ،وقد دعاه إىل ذلك ما رآه يف رصاع إخوان مرص
حينها مع السلطة ،والذي جرهم إىل ما جرهم إليه من اعتقاالت كان يمكنهم تفادهيا لو أهنم
اكتفوا بالتغيري ملا يف األنفس ،والتزموا املنهج اهلادئ.
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وقد بني جودت سعيد يف ذلك الكتاب أنه ال جيوز الوصول إىل السلطة واحلكم بالقوة
وبالسيف ،فكل من أخذ بالسيف بالسيف هيلك ،والتغيري بالقوة ال يغري املجتمع وإنام يذهب
هبرقل ويأيت هبرقل ،ولذلك منع الرسول  أصحابه من الدفاع عن أنفسهم أثناء وجودهم يف
مكة ،وإنام سمح هلم اجلهاد بالسيف بعد أن تشكل املجتمع الراشد يف املدينة بدون ممارسة عنف
وإنام بإقناع الناس ،وعندما يتشكل املجتمع الراشد يصبح من واجبه نرصة املظلومني والدفاع
عن سالمتهم.
ومن كتبه املهمة املمثلة ملرشوعه البديل كتاب[حتى يغريوا ما بأنفسهم] ،والذي قدمه
له [مالك بن نبي] الذي نرى احلركة اإلسالمية تتبنى شخصه ،وحتارب أفكاره.
وقد طرح جودت سعيد يف كتابه ذلك منهج الوصول إىل السلطة الذي تطمح إليه
احلركة اإلسالمية ،فهو منهج يعتمد عىل تغيري ما باألنفس ،والذي يؤدي بالرضورة إىل تغيري
الواقع ،ففي اآلية الكريمة ـ كام يفهم جودت سعيد ـ تغيريان :تغيري يؤديه اهلل ،وتغيري يقوم به
القوم ،والتغيري األول نتيجة للتغيري الثاين ،فاهلل لن يغري حتى يقوم القوم بالتغيري أوالً .كام أن
جمال التغيري الذي حيدثه اهلل ،هو ما بالقوم ،والتغيري الذي أسنده اهلل إىل القوم ،جماله ما بأنفس
القوم.
وخيتم كتابه بقوله( :كم من حقائق قرآنية أولية بسيطة عىل مسمع كل أحد يف قارعة
الطريق ،ولكن مع هذا كله ال ينتبه إليها منتبه ،وكم من املصائب التي تسد علينا منافذ احلياة
تنشأ عن هذا النسيان وعدم االنتباه ..وكم من اآلالف املؤلفة من الشباب يصابون بخيبة أمل،
أو بخلخلة يف ثقتهم بجدية املنهج الديني حني يكشفون احلقيقة ،ألهنم يعيشون عىل الوهم
متقوقعني! ثم كم من الشباب يصابون بالشك يف الدين إطالق ًا ،ويظهر عليهم آثار ذلك
بأساليب خمتلفة ،لكل موسم ما يناسبه ،وليس آخرها أصحاب الشعور الطويلة الذين يمألون
األسواق … إنه االمتالء باألوهام .أجل إهنا مشكلة جمتمع ،مشكلة جيل ضائع متخم باألوهام،
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وجماعة من إدراك سنة احلياة)
وهكذا يف كتبه مجيعا كان يدعو إىل العلم والقراءة والرتقي من خالهلام ،وقد كتب يف
ذلك كتابه املعروف املهجور[اقرأ وربك األكرم] ..وغريها من الكتب التي تطرح البدائل
السلمية للع مل اإلسالمي الذي يرقى باألمة إىل مستواها احلضاري الالئق بقرآهنا ونبيها
ودينها.
وألجل هذا كله هجرته احلركات اإلسالمية ،وسخرت منه ،وراحت حتمل السالح،
وتسمع ملن يفتون بالقتل ،والنفري العام ،وحتضري املجاهدين لكل من يرغب الشياطني يف
تأديبهم.
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اإلسالميون ..والرصاع مع مالك بن نبي
من الشخصيات التي توضع للزينة عىل ألسنة أبناء احلركات اإلسالمية ،ومن حيذو
حذوها [مالك بن نبي] ،ذلك أنك بمجرد أن تذكره يثنون عليه ،وعىل مشاريعه الفكرية
واحلضارية ،بل قد يقتبسوا من كلامته ما يزينون به خطبهم ،ويلمعوا به أنفسهم ،ليومهوا
املستمع إليهم ،أهنم أبناء فكره ،وخرجيو مدرسته ،وأهنم أصحاب مرشوع حضاري.

مع أهنم يف احلقيقة والواقع أعداؤه األلداء ،الذين ال يتقنون شيئا مثل إتقان الرصاع مع
كل يشء ..وليس هلم من مرشوع سوى مرشوع الفوىض ..ذلك أهنم هيدمون أكثر مما يبنون،
ويفسدون أكثر مما يصلحون.
ولو أن مالك بن نبي كان حيا ،لتربأ منهم كام تتربأ منهم أفكاره التي بثها يف كتبها التي
يزينون هبا مكتباهتم ،بينام هيجروهنا يف الواقع ،ولو أهنم طبقوها ملا أثاروا أي فتنة حتت اسم
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اإلسالم ،ولتحركوا كام يتحرك النسيم العليل من دون أن يشعر بحركتهم أحد.
ولألسف كان من رواد الفتنة يف اجلزائر أولئك الذين يزعمون أهنم تالميذ فكره ..وكان
الشيخ عبايس مدين ذلك الذي مل يتخلف عن فتنة إال وحرش نفسه فيها حيدثك عن مالك بن
نبي وكأنه صديقه الصدوق ،بينام هو يف سلوكه وترصفاته ليس سوى عدوه اللدود.
فاملك بن نبي مل يكن يدعو أبدا إىل الفوىض يف التغيري ..ومل يكن ينتهج منهج السياسة،
بل مل يكن يؤمن هبا أصال ..فالتغيري ال يأيت من القمة ،وال من كرايس السلطة ،وإنام يبدأ من
اإلنسان الذي هو أول أركان من أركان معادلته يف النهضة ..فعندما يتغري اإلنسان املسلم،
ليصبح إنسانا أوال ،حيمل كل قيم اإلنسانية ..ثم مسلام حيمل كل روحانيات املسلم وشفافيته..
حينها فقط يستحق اجلزاء اإلهلي والتمكني اإلهلي.
لكن احلركة اإلسالمية راحت تتجاهل هذا البعد ..وتعترب الفرد جمرد آلة للوصول إىل
الكريس األكرب الذي حطمت كل يشء من أجل الوصول إليه ..وأول ما حطمت إنسانيها قبل
أن حتطم إسالمها ..فأصبح املسلم أقرب إىل الوحوش والسباع منه إىل اإلنسان ..وأصبح عىل
الدعاة ليس دعوة اإلنسان إىل اإلسالم ..وإنام دعوهتم إىل التحقق باإلنسانية.
وهكذا نرى مالك بن نبي يعترب الوقت رشطا مهام يف كل يشء ..ولذلك يدعو إىل األناة
املصحوبة باحلركة الواعية ،لكن احلركات اإلسالمية ،وخصوصا تلك التي تتصور أهنا تتبناه،
راحت تتجاهل هذا املعنى ،وتترسع يف كل يشء ..وتصيح كل حني :إىل متى نبقى بعيدين عن
السلطة؟ ..وإىل متى تبقى السلطة بعيدة عن اإلسالم؟ ..أو كام قال شيخهم عبايس مدين يف
الفرتة التي مأل فيها الغرور عقله( :سنقيم دولة اإلسالم يف الشتاء املقبل)
وكان مالك بن نبي يذكر كل حني أن االستعامر الذي وىل عن بالدنا سيعود بحلل
أخرى ،وأنه سيستعمل كل الوسائل الخرتاق العقول التي هلا القابلية لذلك ،وكانت مقولته
الشهرية يف تفسري االستعامر ،والقابلية له دعوة للتحصني حتى ال يعود االستعامر بأي حلة.
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لكن مقولته تلك التي تكرر كل حني مل تف ّعل يف الواقع ،بل جتاهلها الكثري ،وكان عليهم
أن يف ّعلوها يف كل ما حصل هلم ..كان عليهم أن يفرسوا ألنفسهم رس فشلهم يف كل املشاريع
التي دخلوا فيها بكوهنم أصحاب قابلية للفشل ،مثلام فعل مالك بن نبي عندما برر االستعامر
بتخلف الشعوب ،ال بقهر املستعمر وظلمه.
لكن احلركة اإلسالمية كانت وال تزال تفرس فشلها كل حني بمخططات أعدائها،
وتنسى أهنا بغبائها كانت حختدع كل حني ،و حتستفز كل حني ،وختطئ حساباهتا كل حني ..ولو
كان هلا ذكاء كاف ،واسترشاف مستقبيل متني ،وتفكري اسرتاتيجي مبني عىل الواقع احلقيقي ال
الواقع املثايل ،ملا وقعت يف تلك األخطاء املميتة.
وهكذا حهجر مالك بن نبي يف كل ما دعا إليه ..ومل يبق منه إال صورة ملمعة ،وكتب
موضوعة يف خزائن املكتبات للزينة ..أما العقول ،فقد حسلمت ألولئك الصبية الذين ال يرقبون
يف املؤمنني إال وال ذمة ،أو أولئك املتاجرين من عبيد امللوك والسالطني..
وهلذا ،فإن أول اختبار حخيترب به من يزعم لنفسه االهتامم باملك بن نبي والتأثر بأفكاره
هو موقفه مما يقع يف الواقع نتيجة التهور احلركي ..وهل يتناسب حقيقة مع تلك األطروحات
احلضارية السلمية التي كان ينادي هبا مالك بن نبي؟
وهل التغيري الذي دعا إليه هو تلك األصوات املشحونة باحلقد والعداوة ،أو تلك
األسلحة املستوردة من أمريكا وفرنسا وبريطانيا ،أو ذلك الرصاخ يف وجه كل من يدعو إىل
احلكمة والتعقل ،أو تلك الدعوات للفتنة الطائفية ،وختدير العقول بسببها؟
أقول للذين يكذبون عىل أنفسهم بدعواهم االنتساب هلذا املفكر األصيل :ال تكذبوا
عىل أنفسكم ،فأنتم أعداؤه ال تالميذه ..وأساتذتكم احلقيقيني هم أسامة بن الدن وأيمن
الظواهري وأبو بكر البغدادي والقرضاوي والعريفي وغنيم ..وغريهم من الصعالك الذين
أنشأهم التخلف ،والقابلية لالستحامر.
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اإلخوان املسلمون  ..واالختيارات الفاشلة
أرجو أال يلومني اإلخوان املسلمون ،أو املتعاطفون معهم عىل هذا العنوان ،فهو ليس
سبا وال طعنا ،وال شامتة ..بل هو وصف دقيق للواقع كام هو ،بل كام يقرون هم بأنفسهم.
ذلك أهنم يقرون أن سبب ما يقع هلم حاليا ليس سوى اختيار من اختياراهتم الفاشلة؛
فهم يذكرون أهنم لو اختاروا شخصا آخر بدل الرئيس املرصي احلايل لوزارة الدفاع ،لكان
األمر خمتلفا اآلن متاما.

مع أهنم هم يف الوقت الذي أقالوا فيه املشري حممد حسني طنطاوى وزير الدفاع األسبق،
والفريق سامى عنان رئيس األركان السابق ،واحتج املعارضون هلم عىل ذلك ردوا عليهم،
وحسب موقع حزهبم االلكرتوين بأن تعيني السيسى انتصار لثورة يناير ،وأنه ـ كام يذكرون ـ
(وزير دفاع بنكهة الثورة) ..وذكروا من تدينه وصالحه وتقواه ما توهم به املعارضون أنه ليس
سوى فرد من مجاعة اإلخوان املسلمني ،كلفته اجلامعة قبل ذلك باخرتاق اجليش ،لتستفيد منه
يف الوقت املناسب.
لكنه ما إن خيب ظنهم ،وتراجع عن الوقوف معهم بعد تلك األخطاء الكثرية التي
ارتكبوها ،واهلبة الشعبية التي وقفت ضدهم ..حتى راحوا خيونونه وجيرمونه ويعتربونه مؤامرة
206

عليهم ،وينسون أهنم هم أنفسهم أصحاب االختيار ،وينسون أن املعارضة حينها رفضت
اختيارهم ،لكنهم فرضوه بكل قوة.
وهكذا حصل هلم يف الفرصة السابقة التي أتيحت هلم ،حني تبنوا الرئيس املرصي
السابق مجال عبد النارص ،ووقفوا معه ،واعتربوه زعيام ملهام ..لكنهم اكتشفوا يف األخري ،وبعد
فوات األوان ،أن اختيارهم مل يكن فاشال فقط ،وإنام كان هاوية سحيقة سقطوا فيها سقوطا
حرا ،ولفرتة طويلة جدا.
وهكذا أتاح اهلل هلم الفرص العديدة لالختيار ،وكان يف إمكاهنم لو ختلوا عن ترسعهم
وعجلتهم ،وحتلوا باحلكمة والرفق واألناة ،وحكموا رشع اهلل الذي ينادون به ،ال أهواءهم
التي يتسرتون عليها ،لكان واقعهم اآلن خمتلفا متاما.
لكنهم يفشلون كل مرة يف االختيار ،ولست أدري هل هو قدر إهلي قدر عليهم بسبب
ذلك الغرور الذي يعرتهيم عندما يقرتبون جدا من حتقيق غاياهتم ،لكنهم ما إن يمدوا يدهم
إليها لتناوهلا حتى تقطع ،أو تقيد ..أو أن األمر موكول إلرادهتم املجردة ،والتي توقعهم كل
حني فيام نرى هذه األيام نامذج عنه.
ونحن ال نستبعد كال األمرين ..فاهلل تعاىل أخرب يف القرآن الكريم عن االستدراج ،وأنه
قد يميل للناس أن يفعلوا ما يشاءون ،لكنهم ما إن يتومهوا أهنم وصلوا إىل حتقيق غايتهم،
ويفرحوا بذلك ،ويمتلئوا زهوا ،حتى تغري عليهم جنود العزة اإلهلية ،فتحصد كل يشء ،كام
ِ
قال تعاىل عن فعله بصاحب اجلنتني املغرورَ { :و حأ ِح َ
ب َك هف ْي ِه ع ََىل َما َأ ْن َف َق
يط بِ َث َم ِره َف َأ ْص َب َح حي َق ِّل ح
اوي ٌة ع ََىل حعر ِ
ِ
ِ
ول َيا َل ْيتَنِي َمل حأ ْ ِ
وش َها َو َي حق ح
رش ْك بِ َر ِّيب َأ َحدً ا } [الكهف]42 :
يها َوه َي َخ ِ َ
ف َ
ح
ْ
أما إرادهتم املجردة ،ودورها فيام وقع هلم ،فال أحد جيادل فيه ..فلم يفرض عليهم أي
أحد قناعته ،بل إن الغرور الذي كان كاهلالة املحيطة هبم كان كاحلصن احلصني الذي يمنعهم
من أن يسمعوا لغريهم ،أو يستفيدوا من سواهم ..وسنة اهلل فيمن يفعل هذا هي أن يكله إىل
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نفسه ،ومن وكل إىل نفسه وإرادته لن يرى منهام إال اهلوان والذلة واخلذالن.
وقد بدأت اختياراهتم الفاشلة منذ قرروا الدخول إىل احلكم ،من غري أن تكون الفرصة
مناسبة لتحقيق املبادئ التي كانوا ينادون هبا ..وهنا وقعوا بني خيارين :إما تقديم املصالح
الوقتية املحدودة يف دخوهلم للسلطة ،واستفادهتم من امتيازاهتم ،أو إرجاؤهم ذلك إىل توفر
اجلو املناسب لتحقيق املبادئ التي امتألت هبا شعاراهتم ومطوياهتم وكتبهم.
لكنهم ،وبعجلة عجيبة آثروا املصالح عىل املبادئ ..وراحوا يضعون أسوأ نموذج
للحكم يف تاريخ مرص ..حياول أن يريض اإلسالميني املتطرفني ،وجييب كل نزواهتم املمتلئة
بالعنف واحلقد والكراهية ،ويف نفس الوقت حياول أن يريض الليرباليني املتحررين ويريض
نزواهتم املمتلئة بالفجور واالنحراف والفسوق..
وهذا ما جعلهم يظهرون بصورة املنافقني الذين ال هيتمون إال ببقائهم يف السلطة ،وال
يعنيهم هل حتققت القيم التي ينادون هبا أم مل تتحقق.
وكان يف إمكاهنم يف ذلك احلني أن يقفوا مواقف رشيفة مع القضية الفلسطينية ،وأن
يعيدوا تلك الصيحات املجلجلة التي كان يصيح هبا مجال عبد النارص ،ليعيدوا املرصيني إىل
تلك األيام التي توحدوا فيها مع زعيمهم ،حتى بعد النكبة التي حصلت ..لكنهم مل يفعلوا ،ال
باألقوال ،وال باألفعال ،بل استمرت اتفاقية كامب ديفيد ،واستمر تواصل السفراء ،ومل نسمع
منهم يف كل تلك فرتة كلمة واحدة ضد إرسائيل ..بل مل نر منهم إال لينا كبريا ،وعطفا شديدا
عىل الصهاينة ،جعلهم ممقوتني عند كل من يتأمل للقدس وفلسطني.
لكنهم يف نفس الوقت الذي كانوا فيه كالغزالن أمام إرسائيل راحوا يزأرون كاألسود
عىل سورية اجلرحية ،بل راحوا حيرضون اجليش املرصي والشعب املرصي عىل أن يتحول إىل
عصابات إرهابية لإلجهاز عىل سورية ،بدل أن يتحول إىل طبيب إلنقاذها.
وهكذا ،فبدل أن خيتاروا الوقوف مع النظام السوري وشعبه ،آثروا أن خيتاروا الوقوف
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مع اإلرهابيني ،بل كان وجود اإلخوان يف سدة احلكم أكرب فرصة إلرسال أكرب عدد من
اإلرهابيني ،وإقامة أكرب املؤمترات اإلرهابية ضد سورية ،وقد عاقبهم اهلل عىل ذلك بأن وضعوا
يف قوائم اإلرهاب بعد أسابيع قليلة من مواقفهم تلك ..وكان الذي وضعهم هو نفس تلك
الدول التي تزلفوا هلا ،وحاربوا كل يشء من أجل سواد عيوهنا.
وهكذا كان فشلهم يف اختيار احللفاء ،فبدل أن يولوا وجوههم قبل املرشق الذي كان
يضم الدول املستضعفة ،بام فيها روسيا وإيران ..راحوا يولون وجوهم قبل املغرب ،لتصورهم
أن أمريكا يمكنها أن حتميهم ،فخدعوا بمعسول وعودها ،متناسني أن أمريكا ال وعود هلا ،وال
مواثيق ،وينسون ما فعلته بكل حلفائها ،وبكل من قدموا كل يشء ألجلها.
وهكذا كان فشلهم يف استقطاب األصدقاء ،فبدل أن يتوجهوا للعقالء من الباحثني
واألكاديميني والعلامء والصوفية ،راحوا يتوجهون ألولئك املشايخ السلفيني الذين أتاحوا هلم
أن يقولوا يف قنواهتم كل يشء ،وحييوا كل فتنة ،ويثريوا كل شغب ..وكان ذلك كله عىل حساب
اإلخوان أنفسهم ،ألن ما يفعله احلليف حيصده حليفه ..ولذلك اهتم اجلميع اإلخوان بقتل
الشيخ الشهيد حسن شحاتة الذي كان ضحية اخلطاب الطائفي الذي أتيح له أن يعلو يف مرص
يف عهد اإلخوان كام مل يعلو قبله وال بعده.
وهكذا كان فشل اإلخوان املسلمني السوريني يف كل اختياراهتم ..فبدل أن ينتهجوا
منهج السلم لتحقيق ما يصبون إليه ،راحوا يكررون ما فعلوه من جرائم يف محاه ،ليس يف محاه
فقط ،وإنام يف كل البالد السورية ،ولذلك أكدوا كل ما يقال عنهم بأهنم ليسوا إخوانا مسلمني،
وإنام إخوان جمرمون.
ولذلك بدل أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم وحساباهتم ،ويعيدوا صلتهم بوطنهم الذي
باعوه بأبخس األثامن ،راحوا حيرضون كل دول العامل وكل عصاباهتا ألن تدمر بالدهم ..فهم
ال يرتاحون ليشء كام يرتاحون لكل بيت هيدم ،أو مؤسسة تقصف ،أو حزام ينسف.
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وسبب ذلك كله هو أهنم اخترصوا مجيع مشاريعهم يف إزالة رئيس منتخب من طرف
شعبه ..وحتى لو مل يكن منتخبا ..وحتى لو حصلت تزويرات يف االنتخابات ..بل حتى لو
كان ملكا ..فهل كان ذلك مربرا ألن يعلنوا احلرب عىل بالدهم ،ويمدوا أيدهيم إىل أعدائها.
ال نملك إال أن نستنتج من كل هذا أن اإلخوان بفروعهم املختلفة ليسوا سوى نموذج
للفشل الذريع يف كل مرشوع يدخلون إليه..
واملشكلة األكرب ليس يف الفشل ،وإنام يف تربيره وتقديسه والبناء عليه ..وهو ما جيعل
من فشلهم كرة ثلج تتدحرج ،وتكرب بتدحرجها إىل أن تقيض عليهم ..وقد فعلت.
طبعا لن يرىض اإلخوان عن هذا الكالم ،وسيجرمون صاحبه ..وهو يشء طبيعي،
ألهنم ال حيبون إال من يكذب عليهم ،ويمدحهم بالكالم الكاذب الذي ال يزيدهم إىل غرورا
وكربياء ،ليكرروا كل مرة فشلهم ،وبإصدار أكثر تطورا.
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سورية  ..والكهانة الدينية
من أبشع أنواع احلروب التي مورست عىل سورية من أول أزمتها إىل اليوم حرب
الكهانة ..ليس فقط تلك التي برع فيها الكثري من رؤساء العامل ،والذين تكهنوا مجيعا بأنه مل يبق
للرئيس السورية إال أيام معدودة.

وليس تلك التي برع فيها عزمي بشارة وصفوت الزيات وغريمها من املحللني
السياسيني والعسكريني الذين كانوا ـ وكأهنم اطلعوا عىل اللوح املحفوظ ـ حيددون املواعيد
الدقيقة لسقوط أي مدينة ،أو اهنيار أي مؤسسة.
وليس تلك التي برع فيها قراء الفناجني ،والضاربون عىل الرمل ،وقارئو األكف،
وقارئو املالمح ،وأصحاب األبراج ..والذين أمجعوا مجيعا عىل سقوط النظام يف أيامه األوىل.
كل هذه ال تعنينا يف يشء ،فكلها يستخدم الوهم ،ويستند للذات ،وال يرتبط بأي دين،
وال بأي رسول ،وال بأي إله.
لكن الذي يعنينا ،وهو املشكلة الكربى التي اعتربنا ألجلها احلرب عىل سورية حربا
كونية ،هي إدخال اهلل وكتابه ورسوله يف هذه احلرب ،وتفسري األحاديث النبوية املطهرة الواردة
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يف الفتن عىل أساس ذلك.
وهو ما جعل شذاذ اآلفاق يقدمون من كل مكان ليصبحوا ـ حسب تصوراهتم ـ هم
أولئك اجلند املطهرون الذين أخرب رسول اهلل  أهنم يكونون بالشام ،وأنه يتحقق عىل أيدهيم
الفتح األكرب هلذه األمة ،والنرص األكرب عىل أعدائها.
وهلذا كان يتحدث الكثري من الناطقني بأسامء اإلخوان املسلمني أو احلركات السلفية أو
األلوية والفصائل املختلفة بثقة كبرية بالنرص العظيم الذي يتحقق ألولئك اإلرهابيني ،ال عىل
سورية وحدها ،بل عىل كل املحور الذي تنتمي إليه.
وال يمكنني يف هذا املقال املخترص أن أحيص ما ذكروا ،ولكني سأذكر نموذجا نال
اهتامما كبريا من لدن املهتمني بام يسمونه الثورة السورية ،وبنى عليه الكثري جباال من األوهام،
لكنه رسعان ما سقط كام سقطت كل أوهام الكهان الذي تكهنوا بمستقبل الرئيس السوري
ابتداء من رؤساء العامل وانتهاء بسدنة املعبد السلفي واحلركي.
وهو لكاهن ال خيتلف عن كهان بني إرسائيل السابقني ،بل هو يشبههم كثريا ،ليس يف
شكله فقط ،وإنام يف مشاعرة احلانية عىل اليهود ،واملعادية لسورية ،ولكل املحور الذي تنتمي
إليه.
وهذا الكاهن هو [ياسني أمحد ياسني العجلوين] ،وهو أردين يعمل معلم فيزياء وعلوم
األرض ،لكنه كسائر املتطفلني والتجار الدينيني وجد أن السلع األكثر مبيعا يف الدول العربية
هي السلع الدينية ،فلذلك راح خيتص يف سلعة الفتن واملالحم ،ويسقطها مجيعا عىل الواقع
الذي نعيش ه ،وقد وضع لذلك كتبا ،نرشها يف املواقع املختلفة باإلضافة ملدونته الرسمية،
باإلضافة لقناته عىل اليوتيوب ،والتي جتتذب مئات اآلالف من الزوار ،بل إن بعض فيديوهاته
شوهدت أكثر من مليوين مرة.
وقد بدأت شهرته مع بداية األزمة السورية ،حني أصدر فتواه حول نساء سورية ،والتي
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انطلق فيها من أحاديث املالحم والفتن ،وقد نرشهتا حينها الكثري من وسائل اإلعالم ،ونص
فيها عىل أنه جيوز لالجئات السوريات أن يطلبن من القادر عىل كسوهتن وسرتهن وإيوائهن
أن يدخلن معه يف عقد ملك اليمني ،فيصري هلن سيدا ،ويعشن معهه كجوار وحمظيات.
بل إنه مل يك تف بإجازة أن يمتلك الرجل جارية أو جاريتني ،وإنام أجاز لكل رجل أن
يملك مخسني جارية كاملة ،يكتفي بإطعامهن وكسوهتن ،ثم التعامل معهن بعد ذلك بام حتلو
له أهواؤه وغرائزه ،وقد علل فتواه اإلجرامية هذه بأهنا (الوسيلة الرشعية الوحيدة التي تضمن
للمرأة السورية املهجرة أال تستغل جنسيا أو هتان أو يتمتع هبا بوسائل غري رشعية)
ومل يكتف هبذه الفتوى ،بل أصدر فتوى أخرى جييز فيها ملن سامهم [املجاهدين يف
سورية] أن حيصلوا عىل الغنائم ويأخذوا نساء وأطفال الشعب السوري ،كجوار وعبيد،
باعتبارهم شبيحة ،وقد رد عىل املعارضني هلذه الفتوى بكون (الدول العربية واإلسالمية
وقعت اتفاقيات دولية حترم ملك اليمني ..وأرغمت بريطانيا احلكام املسلمني عىل إلغاء الرق..
أما أهل الشام فال اتفاقية بينهم وبني األمم املتحدة)
ويف البيان نفسه راح يصيح فيمن سمهم املجاهدين( :أحذر املجاهدين واجليش
السوري احلر وامله اجرين الذين سيفتحون إيران ،أحذرهم من خمالفة أمر اهلل وأن توقعوا أي
اتفاقية تلغون فيها أمر اهلل) ،وأمر اهلل عنده هنا هو االسرتقاق واالستعباد.
وهو ـ يف كل بياناته ومقاالته ـ يشيد باجليش احلر ،ويعتربه الدعامة التي يقوم عليها
النرص يف الشام ،وحتقيق الوعد اإلهلي بنرص هذه األمة ،فيقول عنه وعن اجليش األردين( :لن
يغدر الغرب باجليش السوري احلر وال باجليش األردين واهلل أعلم ،وهذين اجليشني مها األمل
الوحيد لألمة اليوم ،وأما جيش مرص فلم يرد يف النصوص أن له دورا كبريا إال فيام يتعلق
بنجباء مرص ،وقد بينا أن هؤالء النجباء قد بدأ ظهورهم مع فوز حممد مريس لكن هؤالء هم
آباء من سيخرج للقتال مع املهدي حممد بعد مخسني سنة)
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ويقول يف موضع آخر( :إذا اجليش السوري احلر واجليش األردين ومحاس هؤالء هم
الطائفة املنصورة الذين سينترصون عىل األسد وكتائبه لكن بعد أن تظهر عالمة جديدة وهي
القتال يف بيت املقدس وأكناف بيت املقدس ،فهذا مل يقع بعد وأنا أرجح وقوعه خالل األعوام
القادمة حيث تعمد إرسائيل إىل هدم األقىص بعد أن تشعل حربا بني إيران والعرب ،فتعمد
إيران إىل غزو السعودية واخلليج ويصل هبا األمر إىل حرق البيت العتيق وهدم الكعبة ،ويستويل
شيعة املدينة عليها فينتقل عمود اإلسالم من املدينة املنورة إىل عامن البلقاء إىل البلقاء وجباله
إىل األردن التي نزهلا ابن حوالة)
ثم يرتك خلياله أن يرسح ،ليطمئن أولئك املرتزقة اخلونة ،فيقول يف بداية تأسيس اجليش
احلر( :فأمريكا وأوروبا ليس من مصلحتها أبدا ترك املقاومة السورية ،أقصد اجليش السوري
احلر ،بل بعد االنتخابات سنرى التدخل يف سوريا ،وسنرى اجليش األردين وهو داخلها وفاحتا
لدمشق ،إال أننا كام قلنا سيتزامن ذلك واهلل أعلم مع هدم الكعبة وهدم األقىص ،فبمجرد أن
تلوح بوادر النرص حتى نرى إيران حترك آلتها العسكرية ومعها كتائب الشيعة يف العراق ليبدا
غزو الكويت والبحرين واخلليج يف غزو بري بحري جوي ..وهنا ال متلك أوروبا وأمريكا إال
أن تزيد من حلفها ونرصهتا للشام واألردن ،وبعد االنتصار سيضطر حزب اهلل إىل الدخول إىل
احلضن اهلاشمي أو مواجهة إرسائيل من اجلنوب وتركيا من الشامل واجليش اهلاشمي من
الرشق ،فيكون اخليار األوفق له هو الوقوف مع اهلاشميني ،لكن حتام ستقع معارك يف لبنان
مع من سريفض هذا التحول الشيعي يف حزب اهلل وحلفائه يف لبنان)
وهكذا يطلق خلياله العنان ،فيقتحم مجيع جماهيل املستقبل مستثمرا أي نص ،يتالعب
به كيف يشاء.
وهو يعترب يف نبواءته الرصاع يف العامل ليس رصاعا بني قوى االستكبار واالستضعاف،
وليس رصاعا بني املسلمني والصهاينة واملساندين هلم ،وإنام يصوره رصاعا بني السنة
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والشيعة ..فليس يف العامل عنده إال معسكران معسكر أهل السنة وحلفاءهم ،ومعسكر الشيعة
وحلفاءها.
ومن العجيب أن حلفاء املعسكر السني عنده يضم أمريكا وأوروبا وحتى اليهود،
والذي يرى أهنم سيسلمون عىل يد املهدي الذي هو من نسل امللك األردين احلايل ،فقد راح
مح حك ْم } [اإلرساء ]8 :بقوله( :فهذا دليل عىل أن
يعقب عىل قوله تعاىل{ :ع ََسى َر ُّب حك ْم َأ ْن َي ْر َ َ
الرمحة االهلية ستشمل شعب إرسائيل إال قليال منهم)
وقد قال يف بعض نبوءاته عنهم( :بعد إحدى عرشة سنة سنرى بني إرسائيل اضحوا
جزءا من املجتمع اإلسالمي ،فأنا انصح طلبة العلم بتعلم اللغة العربية ،فهؤالء وأعدادهم
باملاليني سندخلهم يف بالدنا ،ويصريوا موايل لنا ،هذا يملك إرسائيلية ،وذاك يزوج ابنته إىل
مح حك ْم
إرسائييل أسلم ،وينطبق يف بني إرسائيل وقتها قول اهلل تبارك وتعاىل{ :ع ََسى َر ُّب حك ْم َأ ْن َي ْر َ َ
} [اإلرساء ..]8 :وسنذهب إىل األقىص ،إىل بيت املقدس يف عمرانه الكبري ،حيث سيدخله
املسلم والنرصاين واليهودي ،سيدخله اجلميع ليصلوا فيه ،سنشهد سنة 1446هـ االحتفال
العظيم بمرور  3000سنة شمسية عىل بناء نبي اهلل سليامن له الذي أتم بناءه سنة  1647ق.هـ)
أما إيران ،فقد كان يرسل كل حني خطابات التحريض عليها ،باعتبارها العدو األكرب
لألمة اإلسالمية ،وقد جاء يف بعض خطاباته قوله ..( :نحن اليوم عىل أعتاب حرب يفنى فيها
كثري من املسلمني ،هذه احلرب سيستهدف فيها قلب العامل اإلسالمي؛ مكة واملدينة ،فيا أهيا
املسلمني اتقوا اهلل واحذروا ،أال هل بلغت ،أال هل بلغت؟ ،أال هل بلغت؟ ،اللهم فاشهد،
فقد بلغت عن اإلسالم من الكتاب والسنة حينام صمت العلامء ،وقد حذرت مما حذر منه
رسول اهلل  وقد صمت العلامء وصممت دوائر اإلفتاء)
وقد سئل يف هذا املجال( :من أقرب الفريقني إلينا نحن املسلمني؟ االوروبيني
واالمريكان ام الروس والصينيني واهلنود واملجوس؟):
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فأجاب بقوله( :االوروبيني واالمريكان هم أقرب الينا من املجوس ،فهؤالء هم أهل
االنجيل فهم يقاتلوننا باالنجيل ونحن نحبهم مع ذلك ألهنم اتباع املسيح عيسى بن مريم ،فقد
ِ
ِ ِ
اكد اهلل ذلك يف قولهَ { :لت ِ
َجدَ هن َأ َشده الن ِ
رش حكوا َو َلت َِجدَ هن
هاس عَدَ َاو ًة ل هلذي َن آ َمنحوا ا ْل َي حهو َد َوا هلذي َن َأ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الرو حم (ِ )2يف
َأ ْق َر َ حهب ْم َم َو هد ًة ل هلذي َن آ َمنحوا ا هلذي َن َقا حلوا ِإنها ن ََص َارى } [املائدة ،]82 :وقوله { :حغل َبت ُّ

َأ ْدنَى ْاألَ ْر ِ
ض َو حه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْلِ حب َ
ون} [الروم ..]3 ،2 :فالصحابة رضوان اهلل تعاىل
عليهم كانوا حيبون الروم ويبغضون الفرس ،والفرس هم املجوس؛ فالروس والصينيني
واهلنود ومن حالفهم من علويني وغريهم من الصفوين هم حقيقة جموس هذا الزمان ..فهاتني
االيتني الكريمتني تؤكدان أن الروم اقرب الينا من املجوس ،ونحن نفرق اليوم بني فارس زمان

الرسول  وفارس زماننا ،ففارس زماننا فيها املؤمنني واملجوس بينام فارس زمان رسول اهلل
حممد  كانت عىل دين املجوس ،وفتح فارس يف زماننا أسهل إن شاء اهلل الن اهلها سيقفون
معنا عند قيامنا بتخليص اهلها من املجوس)
وأختم هذه اهللوسات برسالة أرسلها هذا الكاهن لليمنيني املظلومني املضطهدين ال
ليسليهم فيها ،ويعزهيم عام أصاهبم من آالم وجراح ،وإنام ليدعوهم ملبايعة ملك األردن عبداهلل
الثاين ،باعتباره خليفة للمسلمني ،وقد جاء يف الرسالة قوله( :هذه دعوة نوجهها ألهل اليمن
ملبايعة ملك األردن عبداهلل الثاين خليفة للمسلمني ،وقد تبني لنا من خالل دراسة نصوص
املالحم والفتن أن امللك عبداهلل الثاين هو خليفة املسلمني القادم وفاتح بيت املقدس ،وهو والد
املهدي املنتظر ،وقد رجحنا والدة املهدي عام 1444هـ)
ثم راح يرغبهم يف ذلك ،فيقول( :إن امللك عبداهلل الثاين بعد أن يصلحه اهلل يف ليله
وهييئه خلالف ة املسلمني ورفع راية االسالم والقتال عليها سيقود املسلمني لقتال أعدائهم من
املجوس وظلمة بني إرسائيل بعد أن يقوم املجوس خالل الـسنتني القادمتني باحتالل اجلزيرة
العربية وهدم املسجد احلرام والكعبة املرشفة بينام يقوم ظلمة بني إرسائيل هبدم املسجد االقىص
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وبناء اهليكل مكانه)
ثم راح يداعب عواطفهم بقوله( :لقد نرصتم االسالم يف بدايته يا أهل اليمن
وستنرصونه يف السنوات القادمة ،قال رسول اهلل  ملعاذ بن جبل عندما بعثه اىل اليمن( :وقد
بعثتك إىل قوم رقيقة قلوهبم يقاتلون عىل احلق مرتني) فاملرة األوىل التي قاتلتم فيها عىل احلق
كانت زمن الفتوحات االسالمية يف عهد الرسول  وأصحابه ،أما املرة الثانية ستكون خالل
الـسنني القادمة ،ستشاركون يف القتال مع امللك عبداهلل الثاين عند حترير اجلزيرة العربية من
االحتالل املجويس ،ثم يف حترير إيران من املجوس(فتح بالد فارس) وهذا خالل السنوات
اال ربع املقبلة ،ثم يف فتح بيت املقدس وإقامة اخلالفة اهلاشمية كام رجحنا عام 1446هـ ،ثم
انتم وبقية املجاهدين من أهل اإلسالم بقيادة املهدي حممد بن عبداهلل بن احلسني بن طالل
واملنصور اليامين(فسطاط اإليامن) ستقاتلون الروم والسفياين(فسطاط النفاق) قبل بيعة املهدي
1490هـ)
ثم بني الغرض من هذه الرسالة ،فقال( :وإن دعوتنا للبيعة لعبد اهلل ليست مطمعا يف
دنيا وإنام حفظا هلذا الدين فالبالد التي هي يف أمان اليوم سيناهلا بالء شديد من عدو فاريس
جمويس صفوي سيصل هؤالء بحقدهم اىل أطهر بالد يف االرض واىل البيت العتيق ،كذلك فان
ظلمة بني ارسائيل قد عقدوا امرهم عىل هدم املسجد االقىص وبناء اهليكل الثالث)
هذه جمرد نامذج عن األفيون الديني الذي مورس يف احلرب عىل سورية ،كام مورس
قبلها يف تضليل اجلامهري اإلسالمية التي تسجد لكل حلية تراها ،وكأهنا املكنسة التي ستكنس
ذلنا وهواننا وختلفنا ،أو كأهنا املكنسة التي تطهر عقولنا من اخلرافة والدجل الذي مورس علينا
طيلة قرون كثرية باسم الكتاب والسنة.
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اإلسالميون  ..والعلامنية
من املعضالت الكبرية التي مل يستطع عقيل أن هيضمها يف سالف أيام حيايت ،وأظن أنني
لن أستطيع فهمها أبدا :مفهوم [العلامنية] عند األحزاب اإلسالمية ..ولست أدري هل العقدة
يف املفهوم نفسه ،أم أنه ليس لدي من القدرة العقلية ما يتيح يل أن أميز بني هذا املفهوم لدهيم،
ولدى غريهم؟

ذلك أنني عندما أطالع املشاريع التي يضعوهنا للفوز يف االنتخابات الربملانية أو البلدية
أو الرئاسية أجدها نفس املشاريع التي يضعها العلامنيون ..فهم يذكرون توفري اخلدمات،
وتأسيس االستثامرات ،ودعم البنى التحتية ،وتوفري العمل للبطالني ،وهكذا مما يوجد نظريه
لدى العلامنيني يف بالدنا وغريها من البالد ..وهلذا احرتت عند البحث يف الفوارق بني
اإلسالمية والعلامنية ..األوىل التي يعتربوهنا فرضا ودينا ،والثانية التي يعتربوهنا ضالال وكفرا.
وهكذا عندما أرى تسيريهم للبالد التي متنحهم الشعوب الفرصة للحكم فيها؛ فهم
يامرسون حياهتم السياسية حينها بكل حرية ،وال خيتلفون عن أي علامين آخر ..ففي املغرب
التي حيكمها [حزب العدالة والتنمية] بقيادة اإلسالمي [عبد اإلله ابن كريان] ،والذي مجع يف
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طياته الكثري من اجلامعات والتيارات اإلسالمية ،أجد تسيريهم ال خيتلف عن أي شخص آخر،
فاملغرب القديمة هي املغرب اجلديدة ،وال فرق بينهام ،ال يف املواقف الداخلية ،وال اخلارجية،
اللهم إال تلك املواقف املتشنجة من سورية املظلومة اجلرحية التي اتفق مجيع اإلسالميون عىل
هنش حلمها وعظمها ورميها جلميع كالب الدنيا.
وهكذا عندما أرى موقفهم من أردوغان ،واعتبار احلكومة احلالية لرتكيا حكومة
إسالمية ،مع أن أردوغان ال يزال يضع صورة أتاترك خلفه ،وال يزال ينادي بالعلامنية ،وال
تزال احلانات واملراقص واملالهي الليلية والقنوات اإلباحية تنترش ويرخص هلا يف تركيا ،وال
تزال تركيا تأكل الربا ،وتقيم عالقاهتا مع إرسائيل ..وكل ذلك ال بأس به ..وهو مرشوع
إسالمي عندهم ،بل يضعونه من الدالئل عىل نجاح املرشوع اإلسالمي.
وهذا ما مل هيضمه عقيل ،ذلك أنه إن كان نجاح الدولة يف االقتصاد ،وتكثري السواح،
واخلروج من األزمات املختلفة هو احلكم اإلسالمي؛ فأملانيا بذلك دولة إسالمية ..ومثلها
اليابان  ..فكالمها مرا بأزمات خانقة استطاعا اخلروج منها ،وتوفري أكرب قدر من الرفاه
لشعوهبام ..فهل نعترب احلكومة األملانية واليابانية حكومة إسالمية؟
ونفس اليشء يقال يف احلكومة التي أدارها اإلخوان يف تلك السنة ،والتي أباحوا فيها
كل يشء ..فقد أذنوا للعالقة مع إرسائيل أن تستمر ،وأذنوا للسفري اإلرسائييل أن يؤدي مهامه،
وعندما رضبت غزة رضبة قاسية مل يطلقوا رصاصة واحدة جتاه إرسائيل ،بل مل يرسلوا دبابة
واحدة ،وال صاروخا واحدا.
أما األفالم واملسلسالت املرصية ،فقد بقيت متثل بطريقة عادية ،فلم يفرض احلجاب
عىل النساء ،ومل هتذب النصوص بحيث تناسب املبادئ اإلسالمية ،بل بقيت النصوص هي
النصوص ،واإلباحية هي اإلباحية ،بل ذكر بعض املمثلني أن مقص الرقيب يف عهد مريس كان
أخف من مقص حسني مبارك ،ألن اإلخوان كانوا حريصني عىل أن يظهروا بصورة املتحرر
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واملتنور واملتحرض ..لذلك سمحوا لكل يشء ،وبكل يشء.
ومع ذلك يصدعون رؤوسنا كل حني بأن حكم اإلخوان ملرص كان حكام إسالميا ..وأن
من قبله ومن بعده كانوا علامنني ضالني كفرة ..وهذا ما مل يستطع عقيل أن هيضمه ..فلم أدر
الفرق بني احلكمني حتى أميز بني كال العلامنيتني؟
وهكذا كان األمر عندنا يف اجلزائر عندما كان يكتب عىل كل بلدية فاز هبا ذلك احلزب
اإلسالمي الذي حتول بعدها إىل حزب مسلح ..فقد كان يكتب يف مداخل البلديات وخمارجها
وها بِ َس َال ٍم ِآمنِنيَ } [احلجر:
[البلدية اإلسالمية الفالنية] ،ثم يكتب حتتها قوله تعاىل{ :ا ْد حخ حل َ
 ، ]46مومها الداخلني إىل تلك البلدية أهنم سيدخلون اجلنة التي قيلت فيها تلك اآلية
الكريمة ..لكنهم إن دخلوها مل جيدوا إال بلديات عادية ،وقد جيدون فيها ما مل يكونوا جيدونه
من أكوام القاممة ،ومن سوء التسيري ،نتيجة عدم اخلربة واالستعجال والطيش الذي كان يسيطر
عىل الكثري ممن كانوا يسريون تلك البلديات.
طبعا مل يتوقف عقيل عن التفكري حتى أعرف حقيقة العلامنية عند اإلسالميني ..وقد
وصلت إىل هذه النتيجة التي أرجو من القراء الكرام أن يصححوها يل ،وهي أن العلامنية عند
اإلسالميني تعني حكم غريهم ،واإلسالمية تعني حكمهم هم ،أو حكم من يساندونه ..وتعني
أيضا ذلك االلتزام الشخيص ببعض مظاهر الدين ،كاللحية وصالة اجلمعة وغريمها.
وهلذا سمعنا بعضهم يوبخ الشعب املرصي الذي رفض حكومة اإلخوان ،وخرج إىل
الشوارع يطالب برحيلها ،فقد قال هلم ذلك الداعية الغليظ مؤنبا( :أال يكفيكم أن يكون لكم
رئيس ملتح؟)
وهلذا عرف أردوغان كيف يتعامل مع هذه العقول البسيطة ،فقد كان يكتفي بأخذ
زوجته املحجبة معه إىل كل حمل يذهب إليه ،حتى يرى اإلسالميون حجاهبا ،فيتومهوا أن كل
تركيا مثلها يف حجاهبا والتزامها ..ويغفلوا بالنظر إليها عن كل جرائمه يف حق سورية وفلسطني
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وغريمها من بالد العامل اإلسالمي.
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األحزاب اإلسالمية  ..واحلرب عىل سورية
من األمور التي جعلتني وجعلت الكثري من أمثايل يتقززون من كل يشء يطلق عليه
لقب [إسالمي] تلك املواقف الالمسؤولة التي وقفتها األحزاب اإلسالمية من سورية مقارنة
بغريها من األحزاب الوطنية أو الليربالية أو العلامنية.

وكمثال عىل ذلك ،املوقف الذي أبدته األحزاب اإلسالمية اجلزائرية من الفتنة يف
سورية واحلرب الكونية املسلطة عليها ،والذي يتناقض متاما مع مواقف األحزاب الوطنية،
ومن أبرزها احلزب األكرب يف البالد حزب جبهة التحرير الوطني ،والذي وقف مواقف
شجاعة ومسؤولة وأخالقية تدل عىل سعة أفقه ،واسترشافه للمستقبل الذي يراد جلميع البالد
العربية.
بينام وقفت األحزب اإلسالمية موقفا سلبيا من سورية ،دل عىل هتورها ،ومراهقتها
الفكر ية ،وغبائها السيايس ،حتى أن بعضها يف اجلزائر خرج مع املعارضة السورية اخلائنة
لبالدها ،حيمل العلم غري الرسمي لسورية ،مما أحدث مشكلة كبرية بينه وبني اجلهات الرسمية
التي ترتبط مع احلكومة الرشعية يف السورية بروابط أخوية وصالت متينة مل تزدها الفتنة إال
متاسكا ووحدة.
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وقد هاجم ذلك السلوك الالقانوين كال احلزبني الوطنيني يف اجلزائر ،حزب جبهة
التحرير الوطني ،والتجمع الوطني الديمقراطي ..وكالمها من األحزاب الكربى التي حتكم
البلد ،ومتثل أكرب رشحية من الشعب اجلزائري.
بل إن وزير اخلارجية والتعاون الدويل حينها [رمطان لعاممرة] رد ذلك املوقف ردا
شديدا ،مؤكدا عىل موقف احلكومة اجلزائرية الداعم للنظام السوري ،الذي استعاد حينها
(سيادته عىل مدينة حلب وختليصها من اإلرهابيني) ،مطال ًبا بالكف عن معارضة توجهات
السياسة اخلارجية للبلد.
لكن اإلسالميني الذين يفشلون يف كل انتخاباهتم ال يزالون يتصورون أنفسهم يمثلون
الشعب اجلزائري ،بل يمثلون املرجعية السياسية اجلزائرية ،بينام هم ال يفقهون منها شيئا ..بل
ال تزيدهم األيام والتجارب الكثرية إال غرقا يف أوحال أوهامهم ،وال يزيدهم الشعب
اجلزائري الذي جرهبم وخربهم إال كرها ومقتا ونفورا.
لقد نسوا أدوارهم الشنيعة يف حتريض الشباب اجلزائري عىل الذهاب إىل أفغانستان،
حيث كانوا خيرجوهنم من مدرجات اجلامعات ليزفوا هبم يف جبال كابول وقندهار وغريها..
ليعودوا إلينا بعدها مدربني لتلك احلركات املسلحة التي نرشت اإلرهاب والعنف يف اجلزائر
ألكثر من عرش سنوات.
وال أزال أ ذكر خطب بعض زعامئهم الكبار الذي كان خطيبا مفوها ،وكان قبل ذلك
وبعده رئيسا ألكرب حزب إسالمي ..وكانت خطبه كلها حتريض يف ذلك احلني عىل اجلهاد يف
أفغانستان ،وكان األصل فيه أن يستفيد من تلك التجربة القاسية ،ويتوب من ذلك
التحريض ..لكن األيام مل تزده إال انغالقا وعمى ..فلذلك راح يامرس نفس الدور يف سورية
مثلام مارسه يف أفغانستان.
بل إن بعضهم ـ وهو رئيس حلزب إسالمي أيضا ـ ذكر أنه (ذهب إىل كابول ،والتقى
223

كمدرب وحمارب رشس نال إعجاب
وتم الزّ ّج به يف اخلطوط األمام ّية
ّ
كبار القيادات األفغان ّية ّ
كبار القيادات األفغان ّية ،ألنّه كان ممّن حيسن استعامل [سالح األريب جي])
قال ذلك بفخر ..وعندما حلت احلرب بسورية كان من املحرضني عليها ،ولوال أنه كان
رئيسا حلزب إسالمي لذهب رفقته سالحه األريب جي ،ليرضب به اجليش السوري ،والشعب
السوري.
وهكذا كان موقف سائر األحزاب اإلسالمية يف سائر البالد العربية ،ويف تونس اجلارة
والشقية ،كان األمر أفضع وأبشع ،فقد أتيح حينها لإلسالميني التسلق للسلطة ،مستغلني
الغليان الشعبي ،وبدل أن يعملوا حينها عىل ترميم أوضاعهم ،وإصالح أحواهلم راحوا
حيرشون أنوفهم يف شؤون إخواهنم ،فبدل أن يرسلوا طلبة العلم إىل سورية ليستفيدوا من
علومها وحضارهتا أرسلوا إليها من حيملون األحزمة الناسفة ،وكل أدوات الدمار.
ومل يكتفوا بذلك ،بل راحوا جيمعون أمريكا وكل قوى الرش ،ليحرضوهم عىل رضب
سوريا مثلام رضبوا ليبيا..
ومل يكتفوا بذلك ،بل راحوا يطردون السفري السوري ،وهيينونه ،ويتصورون أهنم
سيكون ون بذلك طليعة وقدوة لسائر الدول يف طرد السفراء السوريني ،لكن ظنهم خاب ،كام
خييب كل مرة.
ثم يزعمون لنا بعد ذلك أن راشد الغنويش رجل عاقل ،وقرأ الفلسفة واحلكمة ،وأن له
أناة وتدبرا ..وأنه ال يميض يف أمر قبل أن حيسب له حسابه ..لكن سورية التي فضحت اجلميع
فضحته كام فضحت كل األحزاب التي استعملت اسم اإلسالم العظيم لتخدع به العقول،
ومتألها باألوهام الكاذبة.
وال أزال أذكر يف هذا املقام قول الغنويش وهو يف قمة غروره بعد أن استوىل حزبه عىل
احلكم ،ومثله حزب اإلخوان يف مرص ..لقد قال حينها ـ يتحدث عن املستقبل( :ال مستقبل
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أمام نظام الرئيس السوري بشار األسد ..وسقوط النظام السوري مسألة وقت ألن اخلوف
غادر الشعوب العربية ،وال يمكن إعادهتا للقمقم من جديد)
لكن األيام عكست قوله ..فبدل أن يرحل الرئيس السوري رحل الرئيس التونيس الذي
رشحه الغنويش ..وبدل أن يسقط النظام السوري ،سقط ذلك النظام اهلش الذي أسسه
الغنويش ،ورفضه الشعب كام رفض اإلخوان املسلمني يف مرص ،وكام رفض مجيع األحزاب
اإلسالمية يف اجلزائر.
وكل ذلك لسبب بسيط ،وهو أن هؤالء مجيعا يتجارون باإلسالم ..وال يعرفون من
اإلسالم إال اسمه ورسمه أما حقيقته العالية املمتلئة بالسالم واحلكم والقيم احلضارية الرفيعة،
فال يفهمها إال من زهد يف السلطة واملال والشهرة وكل يشء ..ومل يضع بني عينيه غري ربه
ودينه.
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أغلقوا مساجد الرضار
األصل يف املساجد أن تكون مدارس لرتبية العقل ،وهتذيب الروح ،وبث السكينة
والطمأنينة يف النفس ،وبث املودة واألخوة بني املؤمنني ..واألصل يف اإلمام القائم عليها أن
يكون ممتلئا إيامنا وورعا وحرصا عىل رعيته الذين يرتكون كل يشء ألجل االستامع إليه..
واألصل يف خطبة اجلمعة أن تكون رسائل وحدة بني املسلمني ،جتمع صفهم ،وتبث فيهم من
القوى ما يملؤهم بالطاقة التي حتركهم نحو كل األدوار اإلجيابية املناطة هبم..

هذا هو دور املساجد التي تؤسس عىل التقوى ،والتي يقوم عليها الصادقون املخلصون،
الناضجون عقليا ،واملرتقون روحيا ،واملؤهلون علميا ،الذين ال يبيعون دينهم ألي جهة ،فال
يعملون إال بام يريض اهلل ،وما يصلح جمتمعاهتم.
أما غريها من املساجد ،والتي سامها القرآن الكريم مساجد رضار ،فهي التي تنرش
التكفري والتضليل والفرقة بني املؤمنني ،وتكون منصة لكل أعداء األمة ،كام قال تعاىل يصفها،
ِ ِ
ِ
ني املْحؤْ ِمنِنيَ َوإِ ْر َصا ًدا ملَِ ْن َح َار َب اهللهَ
رض ًارا َو حك ْف ًرا َو َت ْف ِري ًقا َب ْ َ
وحيذر منها َ
﴿وا هلذي َن هاخت حَذوا َم ْسجدً ا َ
احلسنَى واهللهح ي ْشهدح إِهنم َلك ِ
ِ
ِ
َاذ حب َ
ون﴾ [التوبة]107 :
َو َر حسو َل حه م ْن َق ْب حل َو َل َي ْحل حف هن إِ ْن َأ َر ْدنَا إِ هال ْ ح ْ َ َ َ ه ح ْ
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وهو وصف ينطبق متاما عىل كل تلك املساجد التي أمسك بزمامها الكثري من
اإلسالميني سلفيهم وحركيهم ..والذين ال هيدأ هلم بال إال إذا أمسكوا بسكاكني حقدهم
ليمزقوا األمة طوائف وشيعا ،يكفرون بعضها ،ويبدعون بعضها ..وجيعلون من الشجاعة أن
حترض الرعية عىل حكامها ،ومن الورع أن تساهم الرعية يف خراب بلدها.
وال يمكنني أن أحيط بالواقع اإلسالمي ،واآلثار احلزينة التي أحدثتها فيه خطب
اجلمعة ،والتي حتولت إىل شبكات لتشكيل اجلامعات اإلرهابية ،ومدارس إللغاء العقول،
وحماضن للعنف ..فعد ذلك مستحيل.
بل إننا يمكننا أن نعترب من أكرب أسباب اخللل الذي حصل يف أمتنا يف العرص احلديث
هي تلك اخلطب النارية ،التي يصدح هبا أولئك املراهقون فكريا ودينيا ،وال حظ هلم من العلم
إال تلك املطويات والقصاصات التي حيفظوهنا ،وال يعدو تصورهم حلقيقة الدين تصورهم
ألفالم الرعب واإلثارة ..فالدين عندهم ليس سوى رعب وإثارة.
وهلذا مل يكتف رسول اهلل  بعدم القيام يف مسجد الرضار ،بل راح حيرقه ،فقد قال يف
شأنه بعد أن نزلت عليه اآليات التي توضح اهلدف من إقامته( :انطلقوا إىل هذا املسجد الظامل
()1

أهله فاهدموه وأحرقوه)

وصدق رسول اهلل  .. فاملسجد الذي ينرش الفرقة ،ويدعو إىل الفتنة ،وحيرض عىل
قتل املسلمني بعضهم لبعض ليس مسجدا ،بل هو عرش من عروش الشيطان ،ومركز من
مراكزه ..فاملسجد ليس بمآذنه ،وال بقبابه ،وإنام بالروح التي تسكنه ..والعلم الذي يبث فيه.
ولألسف نرى يف بالدنا كبار رجال األعامل يضعون الكثري من أمواهلم يف بناء املساجد
وزخرفتها ..وبعد أن ينتهوا من كل ذلك ..يذهبون إىل صعلوك من الصعاليك ،ومترشد من
املترشدي ن ،ومراهق من املراهقني فكريا ،يعجبهم صوهتم ،قبل أن يعجبهم عقله ،فيسلموه
( )1السرية النبوية البن هشام ()530/2
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املسجد ،ويسلموه معه آالف العقول التي تستقبل كل ما يطرح عليها ،وكأنه وحي من السامء.
ولذلك كان إحياء سنة رسول اهلل



يف هذا النوع من املساجد هو الدين احلقيقي

الصحيح األصيل ..فاملسجد الذي ال يؤدي دوره الرتبوي واألخالقي ..أو يؤدي عكس الدور
املناط به ..ليس مسجدا ،ولذلك ال يصح أن جيتمع فيه الناس ،وال أن جيلسوا إىل ذلك اخلطيب
الذي يثري فيهم الفتنة ،وحيجبهم عن دين اهلل.
وما حصل يف سوريا من مآس كان السبب األكرب فيها هو تلك املساجد ..وأولئك
اخلطباء ..وتلك اجلمعات..
وإن نسينا ،فلن ننسى أبدا تلك اجلمعات التي كانت هتيأ هلا مساحات كبرية يف وسائل
اإلعالم ،والتي كان حيرض فيها اخلطباء عىل الفتنة ..ويلقنون فيها أولئك املغرر هبم ما عساهم
يقولون ..لتصبح لكل مجعة اسمها اخلاص هبا ..والذي حرض له يف الدوائر التي ختطط الفتن،
ويقوم األغبياء بتنفيذها.
ومن تلك اجلمعات التي انطلقت منها رشارة الفتة  :مجعة الكرامة .. 18/03/2011
مجعة العزة  ..25/03/2011مجعة الشهداء  .. 01/04/2011مجعة الصمود
 ..08/04/2011مجعة اإلرصار  ..15/04/2011اجلمعة العظيمة .. 22/04/2011
مجعة الغضب  .. 29/04/2011مجعة التحدي  ..06/05/2011مجعة احلرائر
..13/05/2011
ثم راح املحرضون يزيدون يف حتريضهم بعد أن لقوا التجاوب الكايف من اخلطباء،
واملغرر هبم ..فجاءت مجعة سقوط الرشعية  .. 24/06/2011ومجعة ارحل
 .. 01/07/2011ومجعة ال للحوار  .. 08/07/2011ومجعة أرسى احلرية
.15/07/2011
ومل يكتف دعاة الفتنة بذلك ..بل راحوا يزيدون التحريض بتهيئة املغرر هبم ،ليتحولوا
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إىل إرهابيني ،فجاءت مجعة أحفاد خالد  ..22/07/2011ومجعة صمتكم يقتلنا
 ..29/07/2011و 21مجعة اهلل معنا  ..05/08/2011ومجعة لن نركع إال هلل
 ..12/08/2011ومجعة بشائر النرص  ..19/08/2011ومجعة الصرب و الثبات
 .. 26/08/2011ومجعة املوت وال مذلة .02/09/2011
ثم راح املخططون يرفعون الوترية ..ويطالبون بالتدخل الدويل ..ولذلك أخرجوا مجعة
احلامية الدولية  .. 09/09/2011ومجعة ماضون حتى إسقاط نظام ..16/09/2011
ومجعة وحدة معارضة  ..23/09/2011ومجعة أحرار اجليش  ..14/10/2011ومجعة
شهداء املهلة العربية  ..21/10/2011ومجعة احلظر اجلوي  ..28/10/2011ومجعة جتميد
العضوية مطلبنا  ..11/11/2011ومجعة طرد السفراء ..18/11/2011
وزاد التحريض ..فظهرت مجعة اجليش احلر حيميني  ..25/11/2011ومجعة املنطقة
العازلة مطلبنا  ..02/12/2011ومجعة بروتوكول املوت ..23/12/2011
وغريها من اجلامعات التي ال يمكن أبدا للعوام أن يفكروا يف أسامئها ،وال أن يفهموا
املعاين املرادة منها ،ولكنهم كانوا ضحايا مساجد الرضار ،وخطباء الفتنة ..وأولئك الشياطني
املختبئون وراء املآذن والقباب.
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اإلسالميون ..والرشعية املقدسة
املشكلة األكرب لدى اإلسالميني حركييهم وسلفييهم ،والتي تنبع منها مجيع املشاكل
واألخطاء التي يقعون فيها هي اعتبار أنفسهم مجاعة املسلمني ،ال مجاعة من املسلمني ،ولذلك
يتصورون أن هلم رشعية إهلية مقدسة ،كتلك الرشعية التي كانت لألنبياء واملرسلني ،وهم
يشعرون ـ ألجل ذلك ـ أهنم أصحاب احلق املطلق ،الذين جيب عىل الغري اتباعهم ،وال جيب
عليهم اتباع أحد.

وبناء عىل هذا يصفون كل خمالف هلم بكونه خمالفا لإلسالم ،سواء كان طريقة صوفية،
أو مؤسسة علمية ،أو مجعية خريية ،أو فرقة من فرق املسلمني ..فبوصلة الضالل عندهم هي
خمالفتهم ،وبوصلة احلقيقة لدهيم هي موافقتهم ..ولذلك يذكرون من حيث ال يشعرون بأهنم
قسامء للجنة والنار ..فمن أحبهم دخل اجلنة ،ومن أبغضهم أو نقدهم أو خالفهم دخل النار.
وهلذا نراهم ال حيرتمون أي طيف من أطياف املجتمع املسلم ،فاألزهر عندهم مع كثرة
علامئه وباحثيه وطلبته مدان ،بسبب بسيط ،وهو أن شيخه جلس مع من أخرجهم من احلكم،
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واملفتي الذي ينتسب إليه ،أفتى بمواجهتهم ،ورضب املتمردين منهم باملليان ..ولو أنه سار
عىل خطهم ،وحتدث بمقوالهتم ،ورفع صور زعامئهم لتحول بني عشية وضحاها إىل ويل من
أولياء اهلل ،وسادن من سدنة املعبد.
وهكذا هو موقفهم من الطرق الصوفية الكثرية ،والتي تنترش يف كل املجتمعات
اإلسالمية ،وهي من الكثرة بحيث ال تساوي معها اجلامعات اإلسالمية شيئا ..لكن هؤالء
اإلسالميني ينظرون إليها بتقزز؛ فال يتقربون منها ،وال حياوروهنا ،وال يعتربوهنا أخا يف الدين،
وال رشيكا يف الوطن ..بل يستعلون عليها ،ويسخرون منها ،ويتصورون أهنا دائام عىل الباطل
املجرد ،كام أهنم عىل احلق املجرد ،بل يتصورون أهنا مؤامرة من احلكام عليهم إلسقاطهم،
وإسقاط مرشوعيتهم ومشاريعهم.
ونفس املوقف يقفونه مع عوام الناس ،أو خاصتهم الذين مل يقتنعوا بمامرساهتم ،فلم
ينظموا إىل تنظيامهتم ،ومل يرتبوا يف أرسهم ،ومل يتعلموا من مراجعهم ،ومل يبايعوا قادهتم ..فإن
هؤالء عندهم مبتدعة منحرفون ال يفهمون اإلسالم ،فالفهم الصحيح لإلسالم بحسب ما
يتصورون مرتبط بمن جلس إليهم ،وشهدوا له بذلك.
ولذل ك نرى قامات كبرية يف العلم والدين حمتقرة لدهيم ،وال يستفيدون منها ،بل ال
يعرف أكثرهم أسامءها لسبب بسيط وهو أهنا مل تقر هلم بتلك الرشعية املقدسة ،بل اعتربهتم
جمرد مجاعة من املسلمني ،ال مجاعة املسلمني.
وهكذا األمر مع طوائف املسلمني من الشيعة واإلباضية وغريمها ،حيث ال نجد هلم
عند هذه اجلامعات إال التبديع والتضليل والتكفري واالحتقار واعتبارهم دخالء عىل اإلسالم،
لسبب بسيط أيضا ،وهو أهنم هم وحدهم األصالء ،وغريهم ماركات مزورة ال قيمة هلا.
وما نقوله ليس رأيا أو حتليال ،بل هو احلقيقة التي ينطقون هبا كل حني ،بل يصيحون هبا
يف وجوه املخالفني هلم بعنف وهتديد باحلرمان يف اآلخرة من اجلنة التي مل حتعد إال هلم
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وألتباعهم ،وللذين يغلقون عقوهلم حني يستمعون إليهم.
وقد عرب عن هذه احلقيقة الكثري من أعالمهم ،ومنهم سعيد حوى الذي كان من أكرب
الدعاة إىل ما حصل يف فتنة محاه يف سورية ،وقد قال يف كتابه [املدخل إىل دعوة اإلخوان
املسلمني] معربا عن هذا املعنى( :إن هذه املعاين تكاد تكون من لباب دعوة اإلخوان املسلمني
ولذلك فإننا يف هذا املدخل استقرأنا النصوص لنصل إىل مواصفات مجاعة املسلمني وبرهنا
()1

عىل أهنا موجودة يف دعوة االستاذ البنا)

وقال( :وألن اإلنسان إذا عرف هذه اجلامعات وعرف اإلخوان وطبق عىل اجلميع
امليزان الذي ذكرناه هنا فإنه سيصل إىل أن حركة اإلخوان املسلمني هي اجلامعة التي ينبغي عىل
()2

املسلم ان يضع يده يف يدها)

بل وصف املخالفني هلم بكوهنم أصحاب أفكار مريضة ،ألهنا مل تتداو برتياق اإلخوان،
فقال( :ثم إنه قد نبتت هنا وهناك أفكار مريضة تريد أن تتخلص من دعوة حسن البنا ومن
أفكاره فكان ال بد أن يعرف هؤالء وغريهم أن االنطالقة عىل غري فكر االستاذ البنا يف عرصنا
()3

ال متكام ً
ال كام ً
قارصة أو مستحيلة أو عمياء ،إذا ما أردنا عم ً
ال يف خدمة اإلسالم واملسلمني)

وقال( :ونعتقد أنه ال مجاعة كاملة للمسلمني إال بفكر األستاذ البنا ونظرياته
()4

وتوجيهاته)

بل إنه راح يطبق عليها اآليات الواردة يف اإلمامة والتمكني ،فقال( :إن اجلامعة بعد
( )1املدخل إىل دعوة اإلخوان املسلمني ،سعيد حوى ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ص.16 :
( )1املرجع السابق ،ص.26 :
( )1يف آفاق التعاليم ،سعيد حوى ،دار عامر للنرش ،ص.7
( )1جوالت يف الفقهني الكبري واألكرب ،سعيد حوى ،دار السالم ،القاهرة ،ص.79
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سريها الطويل وحتملها الكثري أصبحت تارخييا هي وحدها صاحبة احلق يف اإلمامة ،وال نزكي
ون بِ َأم ِرنَا ملَها صربوا وكَا حنوا بِآياتِنَا ي ِ
ِ
ِ
وقنح َ
ون}
َ ح
َ َح َ
عىل اهلل أحد ًا ،قال اهلل تعاىلَ { :و َج َع ْلنَا من حْه ْم َأئ هم ًة َ ْهيدح َ ْ
()1

[السجدة)]24 :

وبناء عىل ذلك كله راح حيرم اخلروج عليها ،أو عدم االنتساب إليها ،فقال( :وإذا كانت
هذه اجلامعة هذه شأهنا فال جيوز اخلروج عليها ،قال ( :من فارق اجلامعة قيد شرب فقد خلع
()3 ()2

ربقة اإلسالم من عنقه)

وبناء عىل هذا ال نتعجب من القرضاوي حني يتحدث ،وكأنه نبي من األنبياء ،بل كأنه
خاتم األنبياء ،وقد سمعناه مجيعا كيف يستغل موسم احلج يف أكتوبر  2012ليطلب يف خطبة
له من املسلمني ـ الذين يشعر أهنم أتباعه ـ الدعاء عىل إيران باعتبارها من أعداء األ َمة،
وحليلولتها دون التدخل العسكري اخلارجي يف سورية ،أو التدخل التكفري اإلرهايب فيها.
وال نعجب كذلك من موقفهم من مجيع املؤسسات املرصية ابتداء من نظامها إىل جيشها
إىل أزهرها إىل رشكاهتا ..فكلها عندهم بلطجية وفلول ،لسبب بسيط ،وهو أهنا مل تساندهم يف
مواقفهم ..فهم يعتربون أنفسهم املعيار الذي توزن هبا احلقائق واملواقف ،ومنه حيدد اإليامن
والكفر.
ونفس األمر نجده عند الطوائف السلفية بمختلف أشكاهلا ،فكلها تدعي احلقيقة
املطلقة ،وكلها تنظر إىل املخالفني هلا باعتبار خمالفني هلل نفسه ،وهلذا نجدهم يف نصائحهم
للمخالفني يذكروهنم باملوت ،وبمسألة اهلل هلم ،متناسني أهنم أيضا سيموتون وحياسبون

( )1املدخل إىل دعوة اإلخوان املسلمني ،ص. 294 :
( )1مسند أمحد ،ج ،28ص.406
( )1من أجل خطوة إىل األمام ،سعيد حوى ،مكتبة طبعة وهبة للنرش ،ط ،1ص.40
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ويسألون ..لكنهم ولفرط أنانيتهم يشعرون أهنم يف القيامة سيكون أساتذة َيمتحنون ،ال طالبا
حيمتحنون.
وقد عرب عن هذا املعنى شعارهم الذي استفادوه من شيخهم األكرب ابن بطة (املتوف:
()1

387هـ) ،والذي قال( :من مل يكن معنا فهو علينا)

وهلذا فإن هذا االجتاه وضع منظومة حمددة اعترب كل من خرج عليها مبتدعا ضاال أو
كافرا مرتدا ،أو كام عرب عن ذلك أبو حممد احلسن الربهباري (املتوف329 :هـ) ،وهو من كبار
املؤسسني هلذا االجتاه ،حيث ألف رسالة يف (رشح السنة) ،قال يف خامتتها( :فمن أقر بام يف هذا
الكتا ب وآمن به واختذه إماما ،ومل يشك يف حرف منه ،ومل جيحد حرفا واحدا ،فهو صاحب
سنة ومجاعة ،كامل ،قد كملت فيه السنة ،ومن جحد حرفا مما يف هذا الكتاب ،أو شك يف حرف
منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى .ومن جحد أو شك يف حرف من القرآن ،أو يف
()2

يشء جاء عن رسول اهلل  ،لقي اهلل تعاىل مكذبا ،فاتق اهلل واحذر وتعاهد إيامنك)

وقال يف موضع آخر من الكتاب( :ومجيع ما وصفت لك يف هذا الكتاب ،فهو عن اهلل،
وعن رسول اهلل  ،وعن أصحابه وعن التابعني ،والقرن الثالث إىل القرن الرابع ،فاتق اهلل يا
عبد اهلل ،وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرىض ملا يف هذا الكتاب ،وال تكتم هذا
الكتاب أحدا من أهل القبلة ،فعسى يرد اهلل به حريانا عن حريته ،أو صاحب بدعة من بدعته،
أو ضاال عن ضاللته ،فينجو به ..فاتق اهلل ،وعليك باألمر األول العتيق ،وهو ما وصفت لك
يف هذا الكتاب ،فرحم اهلل عبدا ،ورحم والديه قرأ هذا الكتاب ،وبثه وعمل به ودعا إليه،
واحتج به ،فإنه دين اهلل ودين رسول اهلل  ،فإنه من انتحل شيئا خالف ما يف هذا الكتاب،

( )1اإلبانة الكربى ،ج ،2ص .474
( )1رشح السنة ،ص.132 :
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فإنه ليس يدين هلل بدين ،وقد رده كله ،كام لو أن عبدا آمن بجميع ما قال اهلل تبارك وتعاىل ،إال
أنه شك يف حرف فقد رد مجيع ما قال اهلل تعاىل ،وهو كافر ،كام أن شهادة أن ال إله إال اهلل ال
()1

تقبل من صاحبها إال بصدق النية وخالص اليقني ،كذلك ال يقبل اهلل شيئا)

( )1املرجع السابق ،ص.103 :
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ملاذا فشل اإلخوان يف الوصول إىل احلكم؟
أبادر الذين يستاءون من أمثال هذه العبارات ،ويتصورون أنني أحتامل عىل من يسمون
أنفسهم [إسالميني] أو [حركيني] أو [إخوان مسلمني] ،بأنني لست متحامال ،وال حاقدا ،وال
أمحل هلم يف تلك العبارة أو غريها من العبارات إال كل معاين الرمحة واملودة واللطف
والنصيحة ..وأين ال أفعل معهم سوى دور ذلك الطبيب الذي يصف احلالة ،ويشخصها،
ليستعمل املريض بعدها ما يعيد به إىل نفسه الصحة ،فهل يكون الطبيب ناصحا إن كذب عىل
مريضه ،وكتم عنه مرضه ،وأخربه أنه بصحة جيدة؟

وقد كان األوىل بأن يكتب هذه العبارة اإلخوان أنفسهم ،ليتساءلوا عن رس ذلك التأخر
عن حتقيق هدفهم يف إحياء اخلالفة ،أو يف تأسيس الدولة القطرية ذات الصبغة اإلسالمية،
وليحددوا من خالل ذلك مسارهم اجلديد وفق مراجعات علمية منضبطة بضوابط الرشيعة.
وطبعا هم مل يقرصوا يف ذلك ..لكن مشكلتهم أهنم عندما يكتبون يف ذلك ينظرون إىل
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سياط اخلارج التي كانت متتد إليهم كل حني ،ويعتربوهنا العائق الذي حال بينهم وبني الوصول
إىل السلطة ،وينسون ثغرات الداخل وعقباهتا التي كانت تقوض مرشوعهم كل حني.
وأول عقبة من عقبات الداخل هي نياهتم وإرادهتم التي مل تنطلق من الدعوة إىل اهلل،
وإنام انطلقت من الدعوة إىل األنا ..ويستحيل أن ينرص اهلل من يدعو إىل األنا ..وهذا يتجىل
واضحا يف كل يشء ،وأوهلم اسمهم [اإلخوان املسلمون] ،فهذا االسم عام لكل املسلمني،
مهام اختلفت مذاهبهم ورؤاهم ،لكنهم حولوه إىل أنفسهم ،وذواهتم ومجاعتهم.
ومل يكتفوا بذلك ..بل كانت كل دعوهتم إىل أنفسهم ..فهم ال يريدون من الناس أن
يلتزموا بالدين عقيدة ورشيعة فقط ،وإنام يريدون منهم فوق ذلك متابعتهم ،والتحول إىل عضو
من أعضاء مجاعتهم ،ليكثر سوادهم؛ فهم ال يفرحون ليشء كام يفرحون بتكثري سوادهم ،وهلذا
كانوا خيرجون يف كل حني إىل الناس بكل زينتهم ،ليظهروا أنفسهم ،ويبينوا مدى قوهتم
وشعبيتهم.
وقد كان ذلك سببا يف توجس أهل السلطة منهم ،خاصة وهم ال يكتفون بالدعوة إىل
اإلسالم ،وأخالقه ورشائعه وشعائره ،وإنام يضمون إليه التحذير من احلكام وسبهم وشتمهم،
واعتبارهم مناوئني لرشيعة اهلل.
وذلك طبعا مما يثري احلكام ،وحق هلم أن يستثاروا ،ألن ذلك سيهدد السلم االجتامعي،
بل قد هيدد األمن القومي ..ولذلك كانوا يبادرون كل حني إىل اعتقاهلم ،إلسكاهتم ،وإمخاد
ذلك الشغب الذي يثريونه حيث حلوا.
وقد كان يف إمكاهنم بدل ذلك كله أن يكتفوا بتوعية الناس وتربيتهم ،من غري أن
يصارعوا أحدا من الناس ،وال أن يسجلوا أحدا معهم يف قوائمهم التي يرست عىل احلكام
الوصول إليهم كلام أرادوا.
وكان يف إمكاهنم أن يطرحوا مشاريعهم بكل هدوء عىل كل األحزاب ،وأي حزب
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وقف معهم نارصوه ،وأيدوه ،وانتخبوا عليه ..لكنهم مل يفعلوا ألن هدفهم ليس وصول
مرشوعهم إىل السلطة ،وإنام وصوهلم هم بأعياهنم إليها.
وهلذا مل ينرصهم اهلل تعاىل ،فاهلل ال ينرص إال من ينرصه ،ويتخىل عن ذاته ،وختلص دعوته
إليه ،ال يريد منها جزاء وال شكورا ،فإن شاء اهلل أن يمكنه مكنه ،وإن مل يشأ أكمل دوره الدعوي
اإلصالحي اململوء بالسالم.
طبعا هذا الكالم لن يروق اإلخوان ألهنم يريدون دائام أن يصوروا أنفسهم مظلومني
ال ظاملني ،وحمقني ال مبطلني ،مع أنه مل يشوه سامحة اإلسالم ،مثلام شوهوها؛ فهم الذين
استعملهم الغرب لرضب الداخل اإلسالمي ،ففي سورية ألوية من ألويتهم ،وجيوش من
جيوشهم ،ويف مرص ال تزال أحقادهم عىل اجليش املرصي غضة طرية ،مل يمكنهم إخفاؤها،
فقد ختلوا عن شعار [اإلسالم هو احلل] ،وصار الشعار عندهم هو [مريس هو احلل]
هذه األسباب اجلوهرية املتمثلة يف غلبة األنا ،وحب الرصاع هي السبب يف كل ما حصل
هلم من أنواع الفشل عىل مدى ما يقرب من قرن من الزمان ،فهل آن هلم بعد كل هذه املحن أن
يراجعوا أنفسهم ،ويستعيدوا وعيهم ،وجينبوا املسلمني جرائر أعامهلم ،ويكتفوا من الدعوة إىل
اهلل بالدعوة هلل يف إطار األخوة اإلسالمية العامة ،بعيدا عن الرصاع مع أي كان إال الرصاع مع
الشيطان.
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أهيا اإلسالميون ..هذا هو البديل
يتصور الكثري من اإلسالميني ذوي التوجه احلركي والسيايس أهنم يقعدون من غري
عمل إن تركوا املنهج الذي يسريون عليه اآلن ،والذي يريدون من خالله الوصول إىل السلطة
لتحكيم رشع اهلل كام يتصورونه.

وهذا تفكري غري صحيح ،وخوف ال مربر له؛ فهناك الكثري من األعامل التي يمكنهم أن
يقوموا هبا ،بل إهنم إذا ما أخلصوا يف القيام هبا؛ فسيحصدون أضعاف ما يأملونه من أهداف
سياسية ال قيمة هلا بجانب األهداف التي حيققوهنا إن ساروا عىل املنهج الصحيح بعيدا عن
الرصاع مع األنظمة واجليوش واملؤسسات املختلفة ،والتي استهلكت كل وقتهم وجهدهم
وطاقاهتم.
وأول ذلك أن يرتكوا السياسة ،وحيلوا األحزاب التي شوهتهم وشوهت اإلسالم،
فاإلسالم أعظم من أن حخيترص يف حزب سيايس ،وهو أعظم من أن يمثله الكثري من املرتزقة
واالنتهازيني الذين يتاجرون باسمه ليحققوا مآرهبم الشخصية.
وال عىل من شاء منهم أن يامرس السياسة أن يفعل ذلك ،وينضم ألي حزب من
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األحزاب ،أو يؤسس ما يشاء من األحزاب ..لكن ليبتعد فقط عن اسم اإلسالم املقدس ،فال
يقحمه ،وال جيعل منه أحبولة الصطياد العقول البسيطة.
وبعد أن يفعلوا هذا ،ويتوبوا منه ،يمكنهم االنرصاف إىل أنفسهم أوال بتهذيبها
بالرياضة واملجاهدات الروحية واألخالقية ،حتى يزحيوا ذلك الران الذي طبعه عىل قلوهبم
تلك اللعب واخلدع التي مارسوها أثناء حياهتم السياسية ،والتي جعلتهم ممتلئني بالرصاع،
ينظرون إىل العامل من زاوية ضيقة ،هي زاوية أنانيتهم ومجاعتهم.
وعليهم ليحققوا هذا أن هيذبوا عقوهلم بالعلم النافع ،والبحث الدائب املستمر ..ذلك
أهنم بفعل ذلك االنشغال بالسياسة وأهلها ،أصبحت هلم أمية ثقافية وفكرية ،فال هم يطالعون،
وال هم يبحثون ،وال هم حيققون يف املسائل املختلفة لريفعوا مستوياهتم العلمية ملستوى دينهم
أوال ،ومستوى العرص الذي يعيشونه ثانيا.
وبعد أن يفعلوا هذا سيكتشفون أن اإلسالم أعظم بكثري من تلك الصورة التي كانوا
حيملوهنا عنه ،ويعرفوا فوق ذلك أن تلك القيادات الروحية التي كانت تبهرهم مل تكن سوى
طبوال جوفاء ،وعرائس قراقوز ،وحظها من العلم والثقافة والفكر ال يعدو تلك الكلامت التي
يرددوهنا يف املحافل ،والتي تغلب عليها العاطفة أكثر مما يغلب عليها العقل.
وبعد أن يفعلوا هذا ،سيجد كل واحد منهم الطريق املناسب الذي خيدم به اإلسالم،
ويبلغ به رسالة اهلل ..ذلك أن تلك اجلامعات والتنظيامت التي كانوا ينتمون إليها قمعت كل
طاقاهتم ،وكرست كل إرادة لإلبداع فيهم ،ألهنا كانت تنظر إليهم كنقطة تكثر سوادها ،ال
كبرش حمرتمني يمكن لكل واحد منهم أن يؤدي من األدوار ما ال تستطيع اجلامعات الكثرية
أداءه.
ومن مل جيد منهم أي عمل؛ فيمكنه أن يبحث يف شعب اإليامن ليجد عرشات بل مئات
األعامل اخلريية التي يمكن أن يقوم هبا ..وأوهلا أن ينظر يف أهل حيه أو زمالئه يف عمله من
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املقرصين يف الصالة ،أو املفرطني فيها؛ فيجعل مرشوعه الدعوة إىل الصالة ،وجيعل مهه يف
احلياة ،ال وصوله إىل السلطة ،وإنام وصول البرش إىل اهلل ،واتصاهلم به ،لينال أجر كل من علمه
الصالة ،أو دعاه إليها ،وتكون تلك الصالة مقدمة لتحقيق املجتمع املسلم الذي يمكنه أن
ححيكم باملرشوع اإلسالمي.
هذا جمرد مثال ..واألمثلة أكثر من أن حتىص ..والذي ال يستطيع أن يقوم بأي عمل،
يمكنه أن يمسك لسانه عن شغب السياسة ورصاعها ،ويعطي من نفسه نموذجا للمسلم املسامل
املتسامح ،صاحب األخالق الرفيعة والعمل املتقن ،ليكون نموذجا صاحلا لغريه؛ فالناس ال
يسمعون إىل الكلامت بقدر ما ينظرون إىل األفعال.
ولذلك؛ فإن البديل هلذا الفشل الذريع الذي يقع فيه اإلسالميون كل حني هو ظهورهم
باملظهر احلقيقي لإلنسان املسلم صاحب األخالق العالية ،والروح السامية ،واألدب الرفيع،
ذلك الذي يعيش عرصه ،ويتعلم علومه ،ويؤدي كل وظائفه املوكلة إليه بإتقان ،فيكون
الطبيب املسلم ،واملهندس املسلم ،واملخرتع املسلم ،ورائد الفضاء املسلم ..ذلك الذي يمثل
النجاح يف كل يشء.
حينها ،وحني يرى الناس بأعينهم كيف يؤثر الدين يف أتباعه ،وكيف هيذب أخالقهم
وسلوكهم ،وكيف جيعلهم مواطنني صاحلني ..حينها سيطالبون هم بتحقيق اإلسالم يف
السياسة وغريها ..بل حينها سيتحقق اإلسالم يف كل املؤسسات من دون مظاهرات وال
مسريات وال هتريج إعالمي ،وال رصاع مع أي جهة من اجلهات.
هذه بعض البدائل التي يمكنهم أن يعتربوها بديال للمرشوع الفاشل الذي جربوه
مرات كثرية ،وخيفقون يف كل مرة يف حتقيقه ،ويردون اللوم عىل اجليوش واألنظمة يف ذلك
اإلخفاق.
وأنا أعلم من خالل معرفتي هبم ،أو بالكثري منهم ،أهنم سيقولون يل :من أنت أهيا النكرة
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الرويبضة وإسداء النصائح لنا ،أو داللتنا عىل ما يمكننا أن نقوم به؛ فلدينا علامؤنا ومفكرونا
وباحثونا الذين ال يمكنك أن تترشف حتى بالتلمذة عليهم؟
وأنا أقول هلم :ال بأس ..فأنا كام تقولون ال حظ يل من جاه وال سلطان ،ومل أمارس
السياسة ،وال الدعوة التي تعرفوهنا ..ولكني مع ذلك ال أخلو من نصح لكم ..فخذوا احلكمة
ولو من أفواه املجانني ،وكل البقلة ،وال تسألوا عن البقال.
دعوكم مني ،ومن شخيص احلقري ،وفكروا فيام قلته لكم ،واخرجوا إىل العامل ،وتوبوا
من السياسة ومشتقاهتا ،ومن التنظيامت وقيودها ،وأخلصوا انتامءكم لألمة الواحدة ،واتركوا
تلك القنوات والقيادات التي مألت قلوبكم أحقادا ،وسرتون الطريق إىل املجتمع اإلسالمي
أقرب إليكم من تلك املنعرجات التي تسريون فيها ،والتي ال تصل بكم إال إىل اهلاوية.

242

حينام يتحول االنتحار إىل شهادة
من أول دالئل تغلب املصلحة عىل املبادئ يف الفكر احلركي اإلسالمي خصوصا ذلك
التمجيد الذي رأيناه يف بداية الربيع العريب لظاهرة االنتحار وحرق األجساد التي بدأها
البوعزيزي ،ثم قلده الكثريون ،وال تزال هذه الظاهرة تتواجد عند الكثري من املغرر هبم من
أتباع القيادات االجتامعية التي اختارها زعامء احلرب الناعمة.

وكيف ال تتواجد ،وهم يسمعون أولئك اإلسالميني الذين حيدثوهنم عن اجلنة والنار،
يذكرون البوعزيزي التونيس الذي أحرق نفسه بسبب شجار بينه وبني رشطة بلده ،ويثنون
عليه كثريا ،بل يعتربونه شهيدا ورمزا من الرموز الكبرية ،ال ليشء إال لكونه خيدم مصاحلهم يف
رضب األنظمة ونرش الفتنة.
بل حتى القرضاوي نفسه ،ويف برنامج الرشيعة واحلياة ،وعندما سئل عن املسألة راح
يعتذر لذلك أحرق نفسه ،ويستغفر له ،ويتهم األنظمة بكوهنا السبب فيام حصل له( ..)1وذلك
ما شجع الكثريين بعد ذلك.

()1

.JDFg0uvN17https://www.youtube.com/watch?v=v

243

ولست أدري من أين هلم هذه التأيل عىل اهلل ،مع أن اهلل تعاىل يقولَ { :ف َم ْن َأ ْظ َل حم ِمم ه ِن
ِ ِ ِ
هاس بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم إِ هن اهللهَ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال هظاملِنيَ } [األنعام]144 :
رتى ع ََىل اهللهِ كَذ ًبا ل حيض هل الن َ
ا ْف َ َ
وهل عندهم أثارة من النصوص املقدسة التي ال يمكن احلديث عن دين اهلل وما يرتبط
به من دوهنا حتى حيكموا بذلك احلكم اخلطري يف تلك املسألة؟
بل إن النصوص املقدسة تذكر عكس ذلك ،وال تعطي املربر ألي شخص بأن حيرق
نفسه أو يقتلها أو يفعل شيئا يؤذهيا ،فاهلل تعاىل يقولَ { :و َال َت ْق حت حلوا َأ ْن حف َس حك ْم إِ هن اهللهَ َك َ
ان بِ حك ْم
َر ِح ًيام} [النساء]29 :
وقد ورد يف احلديث الرشيف ذكر العقوبة الشديدة ملن يفعل ذلك من دون استثناء أحد
من ذلك ،ففي احلديث عن رسول اهلل َ ( :من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم
حتسى ّ ً
سام فقتل نفسه فس ُّمه يف يده يتحساه يف نار جهنم
يرتدى فيه خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ،و َمن ه
خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ،و َمن قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا [أي يطعن] يف بطنه يف نار
جهنم خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا)

()1

ويف حديث آخر قال رسول اهلل َ ( :من قتل نفسه بيشء يف الدنيا عذب به يوم
()2

القيامة)

وقص علينا رسول اهلل  قصة ال ختتلف كثريا عن قصة البوعزيزي وأمثاله ،فقال( :كان
فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكين ًا فحز هبا يده فام رقأ الدم حتى مات .قال اهلل
()3

تعاىل :بادرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة)

كان يف إمكان احلركيني الذين استغلوا الفرصة حينها لريكبوا موج الفتنة بأن يوضحوا
( )1رواه البخاري ( )5442ومسلم ()109
( )2رواه البخاري (  ) 5700ومسلم ( ) 110
( )3رواه البخاري (  ) 3276ومسلم ( ) 113
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للمجتمع أن هذا من الكبائر ،وأنه ال يصح إطالق لقب الشهيد عىل من فعل هذا بنفسه..
وكان يف إمكاهنم أن يوجهوا األمة إىل احلركة التغيريية املساملة ،وأال خيرجوا من حدود
الرشيعة يف حركتهم أو ثورهتم أو أي مطالب يريدون حتقيقها ،فالغاية ال تربر الوسيلة.
لكنهم مل يفعلوا ،بل صاروا يمجدون االنتحار ،وحرق اجلسد ،ويربرون هذه الفعالت
الشنيعة مع أن النصوص املقدسة مل تعط أي مربر ملن يفعل ذلك ..ولو أن كل شخص أصيب
بأي بالء فعل بنفسه ذلك ،ملا بقي برش يف الدنيا.
وكل ذلك لسبب بسيط وهو أن النصوص املقدسة عندهم هي أهواؤهم وأمزجتهم،
فهم الذين يفرضون عىل الدين كيف يكون ،ال الدين بمصادره املقدسة الذي يفرض ذلك.
وكانت نتيجة حرق البوعزيزي لنفسه ،وانتشار هذه الظاهرة بعد ذلك ،وتأييد احلركيني
خصوصا هلا هي أن احرتقت بالدنا اإلسالمية ،فقد صار الكل يفجر نفسه يف كل مؤسسة أو
جتمع شعبي ،لينرش ثقافة املوت التي ينرشها أولئك احلركيون بدل ثقافة احلياة التي جاء هبا هذا
الدين.
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أنصفوا العلويني
ال أريد أن أقوم هنا ببحث تفصييل خاص هبذه الطائفة الكريمة من طوائف املسلمني،
والتي يصل عدد املنتسبني هلا إىل عرشات املاليني ،وهي تتواجد يف كل من سورية وتركيا
باإلضافة إىل تواجدها يف مناطق متفرقة أخرى من العامل.

ولكني أريد أن أدعو إىل التعامل املبني عىل التقوى والورع معها ،ذلك أن الكثري ممن
يتحدث عنها يكتفي بفتاوى ابن تيمية أو غريه ممن تبعه فيها ،ويتصور أن كالم ابن تيمية وحي
منزل ،وأنه كام يصدق عىل أول العلويني يصدق عىل آخرهم ،وهذا هبتان عظيم.
ففتاوى ابن تيمية لو طبقناها يف هذا املجال ،فلن يبقى عىل األرض مسلم واحد ،فكتبه
كلها دعوة للتكفري والقتل ورمي الرؤوس يف املزابل ،وهي تصدق عىل األشاعرة واملاتريدية
واملعتزلة والصوفية وغريهم من طوائف املسلمني ..ولذلك كانت السند الرئييس لكل
اإلرهابيني الذين استحلوا دماء املسلمني كام استحلوا دماء غريهم.
والعجيب أن القرضاوي الذي وصل به التسامح إىل درجة الرتحم عىل البابا ،واعتقاد
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أن رمحة اهلل تسعه كام تسع كل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،ضاق تساحمه عن هذه الطائفة
الكريمة ،فراح يفتي فيها بقول ابن تيمية ،وينرش تلك الفتوى عىل املنابر ووسائل اإلعالم
ليحرض اإلرهابيني يف سورية عىل قتل كل علوي باعتباره كافرا مرتدا.
وكان يف إمكانه ـ وهو الداعية إىل فقه الواقع ـ إىل استعامل فتوى مفتي فلسطني األكرب،
ورئيس املؤمتر اإلسالمي العام ،احلاج أمني احلسيني ،والتي أصدرها عام  ،1936وقال فيها:
(إن هؤالء العلويني مسلمون ،وجيب عىل عامة املسلمني أن يتعاونوا معهم عىل الرب والتقوى
ويتناهوا عن اإلثم والعدوان ،وأن يتنارصوا مجيعا ويتظافروا ،ويكونوا قلبا واحدا يف نرصة
الدين ،ويدا واحدة يف مصالح الدين ،ألهنم إخوان يف امللة ،وألن أصوهلم يف الدين واحدة
ومصاحلهم مشرتكة)
وكان يف إمكانه أن يعود إىل الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي ،والذي كان حيبهم
وحيبونه ،وكان من أعظم املنصفني هلم ،فقد عاينهم عن كثب ،ورأى مدى صدقهم وحبهم
للتدين ،ورأى أن تقصريهم فيه ليس بسبب عقائد حلولية ،ولكن بسبب اجلهل واملظلومية
التي وقعت عليهم طوال التاريخ ،ولذلك كان يرشدهم ،وكانوا يستمعون إليه ويستفيدون
منه ،مثلام يستفيدون من غريه من علامء املسلمني املتساحمني.
وكان يف إمكانه ـ ما دام يدعي االجتهاد ـ أن يعود لبيانات هذه الطائفة نفسها ،وهي
كثرية جدا ،وكلها تقر باإلسالم ،وتذكر نسبتها له ،وإيامهنا بكل مصادره وعقائده ورشائعه،
ومنها ذلك البيان الذي أصدره شيوخ العلويني عام  ،1938والذي جاء فيه( :إن صفوة
عقيدتنا ما جاء يف كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تنزيل من حكيم
الص َمدح (َ )2مل ْ َيلِدْ َو َمل ْ حيو َلدْ (َ )3و َمل ْ َي حك ْن
محيد{ ،بسم اهلل الرمحن الرحيم حق ْل حه َو اهللهح َأ َحدٌ ( )1اهللهح ه
َل حه حك حف ًوا َأ َحدٌ ([ })4اإلخالص ،]4 - 1 :وأن مذهبنا يف اإلسالم هو مذهب اإلمام جعفر
الصادق ،واألئمة الطاهرين ،سالكني بذلك ما أمرنا به خاتم النبيني سيدنا حممد  ،حيث
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أوىص بالتمسك بكتاب اهلل وعرتته أهل البيت .هذه هي عقيدتنا نحن العلويني ،أهل التوحيد،
ويف ذلك كفاية لقوم يعقلون)
ويف نفس العام أصدروا بيانا آخر جاء فيه( :نحن املوقعون الشيوخ الروحيون املسلمون
العلويون ،دحضا مل ا يشاع عن أن املسلمني العلويني غري مسلمني ،وبعد التداول بالرأي
والرجوع إىل النصوص الرشعية ،قررنا البندين التاليني :كل علوي فهو مسلم يقول ويعتقد
بالشهادتني ،ويقيم أركان اإلسالم اخلمسة .كل علوي ال يعرتف بإسالميته ،وينكر أن القرآن
()1

الرشيف كتابه ،وأن حممدا نبيه ،فال يعد بنظر الرشع علويا)

وكان يف إمكانه ـ إن أراد أن يتحقق أكثر ـ أن يعود للمواقع االلكرتونية الرسمية هلذه
الطائفة وهي كثرية ،وكلها متتلئ بالعقائد اإلسالمية املبنية عىل التوحيد والشهادة ملحمد



بالرسالة ،ذلك أن عقائد العلويني ومصادرهم الفقهية والسلوكية واحلديثية كلها تعود إىل
مصادر الشيعية االثناعرشية ،واخلالف بينهم بسيط جدا ،وقد تالشى أكثرها مع التاريخ ،ذلك
أن للزمن دوره الكبري يف توجيه العقائد وتصحيحها.
وكان يف إمكانه ـ إن مل يرتض تلك املواقع االلكرتونية أو مل يؤمن هبا ـ أن يعود لرؤساء
الطائفة املتواجدين حاليا ،واملتحدثني باسمها ،والذين يقرون مجيعا بكل عقائد اإلسالم
ورشائعه ،وأذكر أن بعض القنوات الفضائية أجرت مناظرة بني بعض مشايخ العلوية مع بعض
مشايخ السلفية ،وكان الشيخ العلوي يذكر كل حني أنه مسلم يشهد الشهادتني ويعتقد بجميع
عقائد اإلسالم ورشائعه ،لكن الشيخ السلفي كان ينظر إليه بشزر ،ويتهمه بكونه مل يقر بذلك
إال من باب التقية.
وكان يف إمكانه ـ وهو الذي يتبوأ ذلك املنصف الرفيع ومعه تلك األموال الكثرية ـ أن
( )1انظر مقاال بعنوان :ال للتكفري ،أمحد عدنان ،موقع العرب ،السبت  ،28/03/2015والعلويون:
رحلتهم إىل سوريا ورحلتهم منها ،إياد العبداهلل ،موقع اجلمهورية..
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يكلف فريقا من الباحثني ليذهب إىل املناطق التي يتواجد هبا العلويون ،ويستفرس عنهم،
ويسأل عن مدى صحة ما يشاع عنهم..
لكنه مل يفعل ،بل اكتفى بفتوى ابن تيمية ،وراح يربر ذلك بتقصريهم يف الدين والصالة،
وهو يعلم أن أكثر املسلمني مقرصون يف الصالة والدين ،واألصل يف التعامل مع هؤالء
املقرصين هو دعوهتم إىل االلتزام بالدين ،واألخذ بأيدهيم لتحقيق ذلك ،ال تكفريهم والدعوة
إىل قتلهم.
وليت األمر اقترص عىل القرضاوي ،إذن هلان ..بل كلهم راح يفتي بكفرهم واعتبارهم
أكفر من اليهود والنصارى ،وقد جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
بالسعودية هذه الفتوى اخلطرية( :وهؤالء الدرزية والنصريية كفار باتفاق املسلمني ،ال حيل
أكل ذبائحهم وال نكاح نسائهم ،بل وال يقرون باجلزية فإهنم مرتدون عن دين اإلسالم ليسوا
()1

مسلمني وال هيود وال نصارى)

أما فتاوى التكفرييني الذين لبوا نداء النفري العام للجهاد يف سورية ،فحدث وال حرج،
فهذا أحدهم ،وهو الشيخ أبو عبيدة عبد اهلل العدم ،يصدر بيانا بعنوان (ال تشاور أحد ًا يف قتل
العلويني) ،يذكر فيه أنه (ليس هلذه الطائفة املحاربة املمتنعة بالشوكة والقوة عند أهل اإلسالم
السني ،أحد ًا يف قتل العلويني
شاور ،أخي املسلم ُّ
احلق سوى السيف والسيف وحده ،فال حت ْ
وسلب أمواهلم ،بل قتلهم هو حق وواجب عليك للدفع عن أهل السنة املستضعفني يف
األرض ،فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واقعدوا هلم كل مرصد وال تأخذكم هبم رأفة وال رمحة
فإن دماءهم وأمواهلم مباحة ..وأن دماءهم قربة نتقرب هبا إىل اهلل)
ويف األخري ال أريد من هذا الطرح إال الدعوة إىل استعامل سنة الرسول  يف التعامل
مع األمة ،فال نكفر أحدا شهد هلل بالوحدانية ،وملحمد  بالرسالة ،وهو يف نفس الوقت يذكر
( )1فتاوى اللجنة ()28|4
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أنه مسلم ،وحيب أن يلتزم باإلسالم ،وقد يفعل ذلك أو يقرص فيه.
وأذكر كذلك أننا إن أبينا إال أن نكفر هؤالء ،فعلينا أال نطفف يف املوازين ،فنسكت
عمن يسكنون تلك األرض الواسعة التي يطلق عليها منطقة أهل السنة واجلامعة ،والذين
نعتربهم شعب اهلل املختار ،مع أهنم ال خيتلفون عن غريهم يف التقصري يف الدين ،بل فيهم من
يسب اهلل ورسوله ،وال يعرف للدين ركنا من األركان؛ فإن دافعنا عنهم ،وانترصنا هلم ،وكفرنا
غريهم ،نكون من املطففني يف امليزان ،والذين يشهدون شهادة الزور ،وال يتقون اهلل ،وال
يلتزمون حدوده.
فأنصفوا العلويني والدروز واإلسامعيلية وكل طوائف املسلمني ..وكونوا دعاة ال
قضاة ،واعلموا أن اهلل وحده هو الديان ..وما نحن إال عبيد من عبيده.

250

اإلمام احلسني ..والربيع العريب
لعل من أسباب فوز اإلمام احلسني بتلك اهلدايا اجلزيلة التي كرمه اهلل تعاىل هبا ،ليستحق
مرتبة [سيد شباب أهل اجلنة] ما أصيب به من البالء واملظلومية التي مل تتهيأ يف التاريخ لرجل
مثله.

وقد كان أول ما ابتدئ به من بالء انرصاف األمة عنه ،وعدم خروجها معه ،واكتفائها
بنصحه ،ورضاها بيزيد وأصحابه من الطلقاء بديال عنه..
ثم كانت املظلومية العظمى بقتله وقتل أهله وترشيدهم والتنكيل هبم ..واستمر ذلك
طويال من طرف أصحاب امللك العضوض الذين تولوا أمر األمة ،وعندما مل يظفروا به حيا،
راحوا إىل قربه يطمسونه كل حني ،ليقتلوا ذكره ،كام قتلوا جسده.
وبينام كان الكثري من الساسة يفعلون ذلك ،كان مثلهم وأصحاهبم من الفقهاء يزرون
التاريخ ليظهروه بمظر الظامل ال املظلوم ،والساعي للفتنة ال الساعي لإلصالح ،حتى قال
أحدهم عنه( :إنه قتل بسيف جده)
وهكذا ظلم اإلمام احلسني من طرف بعض املوالني له ـ كام ظلم من طرف النواصب ـ
وقد كان ظلم أويل القربى أشد؛ فقد راحوا يشوهون ثورته بجرح أنفسهم ،وتشويه خلقتهم،
وحتويل حياهتم من ثورة عىل كل أنواع الظلم واالستبداد إىل مأتم حزين يبكي فيه املظلومون
وينوحون من غري القيام بأي حركة.
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وعندما جاء ذلك الربيع املشؤوم ،وركب املوجة من ركبها من السلفيني واحلركيني
راحوا يستغلون اسم اإلمام احلسني ليشوهوه ،وحيولوا من أنفسهم أئمة كاحلسني ،وحيولوا من
احلكام الذين ثاروا عليهم طواغيت ومستبدين مثل يزيد..
وكذبوا يف كل ذلك ..وزادوا اإلمام احلسني مظلومية أخرى فوق املظامل التي ظلم هبا.
ولو سلمنا جدال أن احلكام كانوا طواغيت ومستبدين كيزيد ،فإهنم مل يكونوا شعرة
واحدة من اإلمام احلسني ،فقد كانت املسافة بينه وبينهم شاسعة جدا ،ال يمكن تصورها ،لذلك
كان اعتبارهم ألنفسهم ممثلني لإلمام احلسني ،أو مؤدين لدوره كذبة كبرية ،ومظلومية عظيمة
لإلمام تضاف للمظامل الكثرية التي ظلم هبا.
وتبدأ املفاصلة بينهم وبني اإلمام احلسني من أول حركة قام هبا ..فلم ينهض اإلمام
مطالبا بسقوط النظام ،بل خرج مع أهله يف ثورة مساملة حتى يعيد اإلصالح لدينه جده ،
ويبني أنه ال يقف مع الطواغيت ،وقد كانت حركته حتت إذن إهلي ،وتوقيع نبوي ،فرسول اهلل
 أخرب باملحنة التي حتصل له ،لكنه مل يأمره بعدم اخلروج ،وال السكوت ،بل ترك له ذلك
وأقره عليه ،لتبقى حركته للتاريخ مجيعا حختترب هبا األمة التي ضيعته.
ولذلك مل خيرج اإلمام احلسني من عنده ،وال من هواه ومزاجه ،وإنام لكونه صاحب
احلق الرشعي يف تويل أمر األمة يف مجيع جماالهتا ،ولذلك اقتنص الفرصة من أول رسالة وصلت
له أبلغته باستعداد األمة الحتضانه.
لكن هؤالء الذين يزعمون ألنفسهم االقتداء باإلمام احلسني مل يفعلوا شيئا من ذلك،
فال األمة فوضتهم ،وال رسائل أهل الكوفة أتتهم ،وال علامء الدين وحكامؤه اجتمعوا ووكلوا
إليهم أمرهم ..بل كانت كل حركتهم مبنية عىل هوى جمرد ،ولذلك رسعان ما دب اخلالف
بينهم ،ألنه مل يكن فيهم إمام واحد ،وال ثورة من دون إمام.
وفوق ذلك كانت أخالقهم أبعد األخالق عن اإلمام احلسني ..إمام الطهارة ،وتلميذ
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مدرسة النبوة ،ذلك العارف الزاهد التقي النقي الذي أخرب رسول اهلل  أنه منه ،وأنه إمام قام
أو قعد.
وفوق ذلك كانت حركة اإلمام احلسني مملوءة بالتسامح والتضحية والقيم النبيلة؛ فلم
يقطع رؤوسا ،ومل يشق صدورا ،ومل يتكلم كالما فاحشا بذيئا ،ومل يكفر خمالفيه ،ومل يعتربهم
شبيحة أو بطلجية أو فلوال ،بل كان مثاال للحركة املساملة التي يغلب فيها الدم السيف ،والدليل
عىل ذلك أنه خرج بأهل بيته ،ومل خيرج باجلنود املجندة ،ومل يسخر قطاع الطرق ،ليستفيد من
بأسهم يف سبيل القضاء عىل عدوه ،بل إنه طلب من أصحابه أن يعودوا لبيوهتم ساملني ليلقى
مصريه الذي كتب له.
وفوق ذلك كله مل يستعن اإلمام احلسني ال بالروم وال باهلند ..وال بأي طاغوت من
الطواغيت ..ال كام يفعل املزورون حلركته ،والذين مدوا أيدهيم لكل طواغيت العامل ،وجلبوا
سالحهم من كل جتار احلروب.
وفوق ذلك مل تتول الدعاية لثورة اإلمام احلسني أي جهة يف ذلك احلني ما عدا أخته
زينب وأهل بيته املقربني واملستضعفني من املسلمني ،بينام تتوىل الدعاية ملحركي الربيع العريب
كل قنوات الرش يف العامل؛ فهي تنترص هلم ،وتكذب لصاحلهم ،وتبث الدعايات التي تزين
جرائمهم.
لذلك مل يقترص الدجل الذي صاحب الربيع العريب وحمركيه عىل تلك الدماء التي
سفكت ،والبيوت التي هدمت ،وإنام كان الدجل األكرب فيه هو استعامل الدين مطية للظلم
وسفك الدماء وقطع الطرق وارتكاب اجلرائم.
وبناء عىل هذا ،فإنه إن صح أن يكون هلذا الربيع ارتباط باإلمام احلسني ،فإن املظلوم فيه
هي الشعوب التي كانت هادئة هانئة مستقرة تدرس يف مدارسها ،وتصيل يف مساجدها،
وتتحرك حياهتا بكل تلقائية ،إىل أن جاء هؤالء املجرمون الذين ال خيتلفون عن يزيد ،ومدوا
253

أيدهيم ألعدا ء وطنهم ،بل مدوها لكل شياطني العامل من أجل أن يتمكنوا من الكريس الذي
كان جيلس عليه يزيد ،ويعيدوا إحياءه من جديد.
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القسم الثالث
سورية  ..والمواجهة
الشريفة
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دمشق  ..والسيدة زينب
سيكتب التاريخ يف املستقبل القريب ،وبأحرف من نور ،أن السيدة زينب حفيدة رسول
اهلل  ،تلك الطاهرة البتول التي محت املسرية اإليامنية ألخيها احلسني ،وكانت منربه اإلعاليم
الذي حفظ اإلسالم املحمدي األصيل ،هي نفسها التي محت ـ بمقامها املضمخ بعطر اإليامن ـ
مدينة دمشق ،بل سورية مجيعا ،من احلمالت التكفريية واإلرهابية التي كانت متارس عليها،
والتي كان يمكن أن ينهدّ النظام من خالهلا لوال ذلك املقام الطاهر.

وسيذكر أيضا أن تلك السيدة الطاهرة من آل بيت النبوة ،استطاعت أن تنادي من
عرشها يف ضواحي دمشق كل العاشقني هلا ،ومن كل أرجاء الدنيا ،ليقفوا محاة مدافعني عنها،
وبدفاعهم عنها محيت دمشق ،ومحيت معها كل سورية.
لقد كان شعارهم الذي يرددونه كل حني ،والذي اهتزت له القلوب املؤمنة ،واقشعرت
له جلود العاشقني آلل بيت النبوة (لن تسبى زينب مرتني) ،وبذلك أتيح هلم أن ينرصوها بعد
موهتا ،بعد أن حال الزمن بينهم وبني نرصهتا يف حياهتا.
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لقد كان أولئك األبطال املتيمون بحبها ،والذي سكبوا دماءهم الغزيرة عىل ثراها
الطاهر ،يدركون جيدا أن املرشوع الذي حيمله األمويون اجلدد ،ليس سوى امتداد لذلك
املرشوع القديم الذي محله أسالفهم من األمويني األوائل الذين حرفوا الدين ،وسفكوا الدماء،
واستهانوا بكل أنواع القيم ،بل حولوا الدين إىل أداة للدمار واحلقد والكراهية.
وكان األمويون اجلدد يامرسون كل ذلك؛ فيقتلون ويدمرون وحيرقون باسم الدين ..بل
إن من فصائلهم من كان يطلق عليه [أحفاد يزيد] ،ومنهم من يطلق عليه [أحفاد األمويني]،
بل إن منهم من مارس حربه عىل األموات ،كام مارسها سلفه عىل األحياء ،فمنهم من راح
يعبث باملقام الطاهر للصحايب اجلليل [حجر بن عدي] ذلك العاشق املتيم لإلمام عيل ،والذي
قتله معاوية بسبب ذلك العشق واهليام الذي جعله ال يستطيع أن يلبي ما دعاه إليه من سبه
ولعنه.
ومن هؤالء من راح يدمر كل مقام جيده أمامه ،ليمحو من سورية تارخيها املجيد ،حتى
ال يبقى فيه إال أولئك الصعاليك شذاذ اآلفاق ،أصحاب العقول املعطلة ،وليس قرب النووي
عنا ببعيد ..ذلك الذي أتيح له أن يكون جماورا لبعض القرى التي احتلها اإلرهابيون بريف
درعا.
وقد كان قدوهتم يف كل ذلك شيخهم حممد بن عبد الوهاب الذي سار مع تالميذه
وإ خوانه وأحفاده لكل أثر من اآلثار يف اجلزيرة العربية يمت لإلسالم بصلة ،هيدمونه،
ويطمسون آثاره ،حتى تأيت األجيال الالحقة ،فال جتد أي أثر للتاريخ اإلسالمي ..بل إن منهم
من هم بإخراج قرب رسول اهلل  نفسه ..بل إن منهم من أراد تفجري غار حراء وغريه من
اآلثار..
وهكذ ا كانت سنة األمويني اجلدد يف الشام ،ال ختتلف عن مثيلتها يف اجلزيرة العربية،
ذلك أن املبادئ واحدة ،واملرشوع واحد ..فالدولة عندهم هي تلك الدولة التي حتطم اآلثار،
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وتبيح الرق ،وتستبيح األعراض ،ثم تكتفي من اإلسالم بأن ترفع شعار الوحدانية ملفوفا يف
خرقة سوداء كسواد قلوهبم.
وال يظنن ظان أن ذلك الوعيد الذي وجه ملقام السيدة زينب كان خاصا بالسلفيني
الذين يعتربون املقامات واألرضحة أصناما جيب حتطيمها ،بل إن اإلخوان املسلمني السوريني
أيضا أدلوا بدلوهم يف هذا ،وتوعدوا ذلك املقام الطاهر ،بنفس ما توعد به السلفيون ،وال أزال
أذكر جيدا الناطق الرسمي باسم اإلخوان املسلمني يف سورية ،وهو يطل عىل بعض القنوات،
مستعمال كل وسائل الدهاء ،ليبني أن ذلك املقام ليس مقامها ،وال صلة هلا به ،وكأنه يشجع
اإلرهابيني الذين قد يكون فيهم بعض الورع حتى ال يتوروعوا يف هدمه ونبشه..
ال أملك يف األخري إال أن أهنئ سورية بذلك املقام الطاهر الذي حفظته وأكرمته عرب
األجيال الطويلة ،حتى جاء اليوم الذي رد هلم فيه ذلك اجلميل ،فكان سببا يف محايتهم ،والدفاع
عنهم.
وهنيئا للمرصيني عشاق بيت النبوة بذلك املقام اآلخر لزينب ببالدهم ،والذي كان
سببا أيضا يف محايتهم ،ولفرتات طويلة من التاريخ كان آخرها ذلك املرشوع الذي دبر بليل،
واستطاعت مرص بأوليائها وأهل بيتها أن خترج منه من غري أن يصيبها أي أذى.
أما نحن يف بالدنا ،فحتى ولو مل يكن لنا الرشف باحتضان تلك األجساد الطاهرة؛ فإن
قلوبنا مجيعا متتلئ بمقاماهتم وأرضحتهم وأجسادهم وأرواحهم ،وال يزال اجلزائريون يرددون
يف زواياهم خماطبني أهل بيت النبوة كل حني بام قاله الويل الصالح أبو مدين التلمساين:
حتيا بكم كل أرض تنزلون هبا

كأنكم يف بقاع األرض أمطار

وتشتهي العني فيكم منظر ًا حسن ًا

كأنكم يف عيون الناس أزهار

ونوركم هيتدي الساري برؤيته

كأنكم يف ظالم الليل أقامر

ال أوحش اهلل ربع ًا من زيارتكم

يا من هلم يف احلشا والقلب تذكار
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روسيا ..ودورها يف سوريا
من األسئلة املرشوعة التي يطرحها الكثري ،والتي حاول اإلعالم املغرض أن يستثمرها
يف تربير العدوان اإلرسائييل أو األمريكي عىل سورية :دور روسيا فيها؛ فهم يرددون كل حني:
ما دامت روسيا ترضب يف سوريا ،فيمكن ألمريكا وإرسائيل وبريطانيا وفرنسا أن يرضبوا.

ونحن ـ كام نحرتم السائل ونحرتم السؤال ـ نطلب منه أن يستمع للجواب أيضا ،ألن
الكثري لألسف ،وبسبب االستعجال يف عالج القضايا املصريية ،صار يطرح األسئلة ،ثم ال
يريد اجلواب عنها ،أو يريد أجوبة بوليسية ال قيمة علمية هلا ،أو يريد أن جياب له بام يشتهي ال
بام هو واقع.
واجلواب عىل ذلك أن هناك فرقا كبريا بني وجود روسيا يف سورية ،ووجود أمريكا أو
غريها ،وهو فرق تقره األعراف والرشائع والقوانني الدولية ..ذلك أن سورية دولة ذات
سيادة ،وتنمتي هليئة األمم املتحدة ،ولذلك ال حيق ألي دولة يف العامل أن تتدخل يف شؤوهنا
دون طلب من حكومتها ،وبام أن روسيا تدخلت بطلب رسمي من حكومتها؛ فإن هذا يضع
مرشوعية لدور روسيا بخالف أمريكا وغريها ،ويمكن ألي شخص دارس للقوانني الدولية
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عرب التاريخ أن يعرف هذا.
ومع ذلك يبقى السؤال موجها ..ونحن نحرتم السائل ،ألن اجلواب السابق ،مرتبط
بالقوانني ،وليس بالقيم ،وقد يقنع القانوين ،ولكنه لن يقنع غريه ،ولذلك فإنا نقول هلذا الغري:
هناك سببان جعال سوريا تلجأ إىل روسيا ،وتستفيد من تواجدها يف سورية ،ومها سببان
وجيهان وأخالقيان جدا:
أما أوهلام ،فهو أن احلرب عىل سورية حرب كونية ،وقد عقدت االجتامعات الكثري ة يف
بداية األزمة السورية ،ملن يسمون بأصدقاء سورية ،وخطط هلا ولتدمريها ،مثلام حصل لليبيا
والعراق ..لكن ذكاء النظام السوري ،جعله يبحث عن حليف قوي ،يمد يده إليه ،ويكون له
حق النقض يف األمم املتحدة ،ويكون له يف نفس الوقت سلطة وسطوة بحيث ال يمكن جتاوزه،
ويكون له بعد ذلك عداوة مع أعداء سورية ،كام يقال [عدو صديقي صديقي]
وقد وجدوا أن هذه املواصفات ال تنطبق إال عىل روسية؛ فهي حليف قديم لسورية،
وهلا عداوة مع أعدائها ،ولذلك استثمر النظام السوري كل هذه الصفات لينقذ نفسه وشعبه
من أي محلة عدوانية قد يوجهها املجرمون ابتداء من الشيطان األكرب إىل الشياطني الصغرى
التي متده باملال والفتوى والتربير ونحو ذلك.
وأما الثاين ،فهو أن املجرمني أمدوا اإلرهابيني بأنواع كثرية من األسلحة املتطورة،
وكانوا سندا هلم ،باملدربني واخلرباء وغريهم ..ومل يكن اجليش السوري يملك بعض تلك
اإلمكانيات ،فلذلك استعان بروسيا لتمده بام حيتاج إليه من ذلك ،يف ظل السيادة السورية،
وهو ترصف مرشوع جدا ..ويف كل البالد نجد اخلرباء واملدربني من اجليوش املختلفة..
وبناء عىل هذا ،فوجود روسيا يف سورية وجود مرشوع وأخالقي ،وهو يفيد سائر بالد
املسلمني ال سورية وحدها ،ذلك أن كل املصائب التي حصلت يف بالد اإلسالم ،سببها ما سامه
بوش [النظام العاملي اجلديد] ،وهو حتول أمريكا إىل رشطي العامل ،الذي يميل أوامره عىل من
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يشاء دون أن يكون هناك من حياسبه أو يواجهه ..لذلك كانت الفتنة السورية سببا يف بروز
القطب اجلديد ،ومعه دول عاملية كربى كالصني وغريها ،وهذا كله يف مصلحة املسلمني مجيعا..
فالتوازن ال حيصل إال بتعدد األقطاب.
هذا اجلواب ..وهو يكفي ملن يتدبر ويتأمل ويستعمل عقله ..أما الذي ال يفعل ذلك،
فال يمكن إقناعه بأي جواب ..ذلك أنه يظل يردد ما أملته عليه اجلزيرة وقنوات الفتنة ،ناسيا
أن رضب سورية تم من البالد التي حتبث منها تلك القنوات ..وهي نفس البالد التي رضبت
من قواعدها األمريكية أفغانستان والعراق وكل بالد العامل اإلسالمي ..وهي التي وصفت يف
احلديث الرشيف بكوهنا [قرن الشيطان] ،وهي كذلك ،فقد اجتمع فيها الشيطان األكرب
والشياطني الصغرى.
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دلوين عىل يشء أنتقد به إيران
طلب مني بعض الفضالء املحرتمني احلريصني عىل مصلحتي أن أكتب مقاال ولو
قصريا يف نقد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ونعتها باألوصاف التي تعودنا عىل سامعها من
الكثري من اإلسالميني ،كوصفها بالصفوية واملجوسية واالمرباطورية الفارسية والعاملة
إلرسائيل وأمريكا وغريها من األوصاف ..ووعدين أين إن فعلت ذلك ،فستلغى كل التهم
ال تي أهتم هبا ،والتي تقف بيني وبني الكثري من مصاحلي ،وأخربين ـ وهو يف غمرة محاسته ـ أين
إن فعلت ذلك ،فإن قلمي سيوضع يف املزاد العلني ،وقد يشرتيه بعض األمراء ،وقد أصري
حينها صاحب قرص كقرص القرين ،أو صاحب ثروة كثروة القرضاوي وحسان وغريمها.

كان العرض مغريا جدا ،تتلهف له النفوس الظائمة ،والغرائز التي تبتهل كل فرصة،
وتقتنص كل سانحة ..لكني بعد البحث الطويل مل أجد كلمة واحدة يمكنني أن أشتم هبا تلك
القطعة الكريمة من بالد اإلسالم ،والتي كانت يف كل تارخيها رمزا للحضارة والرقي
262

والتواصل اإلنساين.
هلذا كتبت هذه الرسالة املفتوحة لكم معرش القراء الكرام عساكم تشاركونني يف البحث
عن أشياء ذات بال يمكننا أن ننتقد هبا هذه اجلمهورية ،وتنالوا لذلك مني الثناء اجلميل مع
بعض العطاء الذي قد يصلني عندما يوضع قلمي يف املزاد العلني.
وأرجو فقط أال تذكروا يل ذلك الوصف الذي جمجناه ،وهو وصفها بـ [املجوسية]،
والذي ال يقبله إال العقول املغرر هبا ،فأنتم تعلمون أن فارس منذ دخلت اإلسالم مل خترج منه،
وأن رسول اهلل



أخرب بذلك ،بل أخرب أن (اإليامن لو كان عند الثريا لتناوله رجال من

فارس)( .. )1ولو أننا قلنا بذلك ،فستصبح أكثر ثروتنا يف التفسري واحلديث والفقه واللغة
وغريها مصادر جموسية مشكوك فيها ،ألن أكثر العلامء كانوا فرسا ،أو هلم عالقة بالفرس.
وأرجو أال تذكروا يل كذلك وصفها باالمرباطورية الفارسية ،فأنتم تعلمون أن الكثري
من الدول التي حكمت إيران كانت دوال عربية ابتداء من بني أمية وبني العباس ،وقد حكمهم
يف فرتات كثرية إىل العرص احلايل رجال من ذوي أصول عربية ،ومل يستكربوا عليهم ،ومل يطالبوا
برحيلهم ،ومل يطالبوا بعودة كرسى ،وال أبناء كرسى.
وأرجو أال تذكروا يل كذلك وصفها بـ [الصفوية] ،فالدولة الصفوية كانت مملكة،
وإيران احلالية مجهورية ،والصفوية كانت ختضع حلكم الفرد ،وإيران احلالية ختضع حلكم
املؤسسات ،والصفوية كانت مرحلة تارخيية ،وإيران احلالية واقع نراه ونسمع عنه ..ولو أننا
طبقنا هذا الوصف ،لوصفنا تركيا بالعثامنية ،ووصفنا مرص بالفاطمية واملامليك ،ووصفنا الشام
باأليوبيني واألمويني ..وهكذا لن نرتك بالدا إال ونجد يف تارخيها ما يقبل ،وما يرفض.
فلذلك دعونا من هذا الوصف وما يتتبعه من كون الصفويني فرضوا املذهب الشيعي
عىل اإليرانيني ،فأنتم تعلمون أيضا أن األيوبيني فرضوا املذهب الشافعي ،والسالجقة فرضوا
( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
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املذهب األشعري ،واملأمون فرض املذهب املعتزيل ،واملتوكل فرض املذهب احلنبيل ،وابن عبد
الوهاب ومن معه من آل سعود فرضوا املذهب السلفي ..فلذلك ال ترموهم بمثل هذه
احلجارة ،فكل البيوت مبنية من زجاج.
وأرجو أال تذكرو يل أيضا ما يسمونه بتصدير الثورة ،فأنتم تعلمون أن العامل مفتوح،
وأن كل ثورة ناجحة تصدر ،ريض أصحاب الثورة أو مل يرضوا ..فثورة تيش جيفارا صدرت
وال تزال تصدر ..وثورة تونس وحرق البوعزيزي نفسه صدر ..وصار الكل حيرقون أنفسهم..
ولذلك ال داعي هلذا الوصف ،واهتام إيران به ..فهي مل تفعل سوى أن خرجت من عباءة الشاه
الذي كان عبدا ألمريكا ،وكان لذلك تأثريه الكبري يف الشعوب التي ال تزال ختضع لعبودية
الشاهنشاهات.
وال تذكروا يل كذلك التمدد الشيعي ..فأنتم تعلمون أن الكل يتمدد ..فهناك قنوات
تنرش املسيحية ،وأخرى تنرس املاركسية ،وأخرى تنرش الوجودية ..حتى عبدة الشياطني هلم
وسائلهم التي ينرشون هبا أفكارهم ..وحتى أنتم أيضا تنرشون كل ما تفكرون فيه ،وال تدعونه
حبيس عقولكم؛ فال تلوموهم عىل يشء أنتم تفعلون مثله.
وال تذكروا يل عدم وجود مساجد للسنة يف طهران ..تلك األيقونة التي تردد كثريا،
فأنتم تعلمون أن املساجد هلل ،وأنه ال يصح أن توضع مساجد خاصة بكل مذهب ،وتعلمون
أيضا أن املساجد اإلسالمية يف كل البالد ال تفرق بني مرتادهيا ،وإال عدنا لزمن التعصب الذي
كانت تقام فيه أربعة حماريب ،لكل مذهب حمرابه اخلاص به.
وال تذكروا يل كذلك وصفها باالنحالل األخالقي ،فأنتم تعلمون أن الدولة الوحيدة
يف العامل التي تفرض احلجاب عىل كل من دخلها مسلمة وغري مسلمة هي هذه اجلمهورية،
وأحتداكم أن جتدوا صورا عارية يف حمالهتا وشوارعها ،أو جتدوا مشاهد خادشة للحياء يف
أفالمها ومسلسالهتا ،وقارنوا ذلك إن شئتم بنظرياهتا من املسلسالت واألفالم الرتكية التي
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تعتربوهنا نموذجا للدولة اإلسالمية السنية.
وال تذكرو يل كذلك العاملة ألمريكا وإرسائيل ،فأنتم تعلمون احلقد األمريكي
واإلرسائييل عىل إيران ..وتعلمون أن ذلك احلقد مل يبق حبيس الصدور ،وإنام خرج إىل الواقع
عرب احلرب التي فرضت عليها لثامن سنوات كاملة ،وبعدها ذلك احلصار املجحف ،والذي ال
يزال مستمرا إىل اليوم ..ولذلك ال يمكنني أن أكذب عيني ،وأصدق أوهامكم وخياالتكم
وظنونكم.
وال تذكرو يل يف هذا السياق رشاء اإليرانيني للسالح من السوق السوداء اإلرسائيلية،
فأنتم تعلمون أنه ال حرج يف ذلك ،فاملقاومة الفلسطينية كانت تشرتي أسلحتها من السوق
السوداء اإلرسائيلية ..وهكذا كل البالد تفعل أي يشء ألجل احلفاظ عىل أمنها القومي خاصة
إذا حورصت ،ومل يبق بيدها حيلة.
وال تذكروا يل تدخلها يف سورية ،فأنتم تعلمون أهنا حليف قديم هلا ،وقفت بجانبها أيام
احلرب العربية واألمريكية املفروضة عليها ،وأهنا مل تذهب ملساندة سوريا وشعبها إال بعد أن
اجتمعت كل جيوش العامل ومرتزقتها عىل حرهبا ،وأهنا مل تفعل ذلك إال بناء عىل طلب من
احلكومة الرشعية املعرتف هبا عامليا ..وأهنا مع ذلك كله مل ترسل سوى خرباء ،ومتطوعني
حمدودين ،ولو أهنا أرسلت جيشها أو حرسها الثوري ملا بقي اآلن إرهايب واحد يف سورية.
لذلك دعونا من كل هذه األوصاف ..فقد بحثت فيها مجيعا ،وابحثوا يل عن غريها،
وأعدكم أن بعض الريع الذي يصلني سيصلكم ..لكن فقط احذروا أن تكونوا من الذين
يبيعون ريع اآلخرة بريع الدنيا ،ويتثاقلون إىل ضيق األرض ،وينسون سعة السامء.
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سورية ..واملوقف اجلزائري
طالبنا بعض الكرام الطيبني يف ثورة غضبه علينا بسبب وقوفنا مع النظام السوري،
ورئيسه احلكيم ،وجيشه البطل ،بأن نعود للمرجعية اجلزائرية ،وأن نرتك املرجعيات األخرى،
ولست أدري أين يعيش هذا الرجل ،وال أين يعيش عقله ،وهل يعرف السياسة اجلزائرية يف
هذا الباب؟

وسأجيبه باختصار ،وعىل شكل نقاط ،وإن شاء أن يتأكد فيمكنه أن يراجع أرشيف
األخبار من أي جريدة أو قناة فضائية ليتأكد مما أذكره:
 1ـ أن اجلزائر ،ومنذ بداية ما يسمى بالربيع العريب كانت ضد التدخل يف شؤون الدول،
ومن بينها سورية ،وكانت لذلك حمل انتقاد من الدول التي تثري الفتن ،بل كانوا هيددوهنا إن مل
تقف معهم يف بعض املواقف بأن ينقلوا املعركة إليها ،ولعلنا نعرف جيدا ذلك احلديث الشديد
لوزير اخلارجية القطري مع نظريه اجلزائري بسبب رفضه إلخراج سورية من جامعة الدول
العربية ،وهلذا مل نسمع الرئيس اجلزائري يطالب الرئيس السوري بالرحيل يف الوقت الذي
خرجت فيه تلك املوضة املعروفة ،موضة مطالبة الرئيس السوري بالرحيل ..ولعل ذلك ما
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وقى رئيسنا املحرتم ما أصاب غريه من رؤساء العامل الذين طردوا مجيعا ،وبقي الرئيس
السوري.
 2ـ أن اجلزائر وقفت مواقف معلنة ورصحية ضد التدخل اخلارجي يف ليبيا ،يف الوقت
الذي أيدت فيه الكثري من الدول العربية ذلك التدخل ،بل صاح فيه علامؤها ومفتوها بذلك..
ومثل ذلك كان يف موقفها من سورية ،لكن بلهجة أقل ،ال بسبب كون اجلزائر تؤيد تلك الدولة
املجرمة يف موقفها من سورية ،ولكن ألن سورية ليست جماورة للجزائر من جهة ،ولكون تلك
الدول كانت تفرض سطوهتا عىل املجتمعني ،وتوزع عليها البيانات من غري أن تستشريهم.
 3ـ أن اجلزائر بقيت حتافظ ويف أعىل املستويات مع الدولة السورية الرشعية ،وال يزال
السفري السوري يف حمله مل يغادره يف الوقت الذي طرد فيه من بعض البالد العربية التي نجحت
فيها املشاريع اإلسالمية ..وال تزال الراية السورية احلقيقية ال املزورة هي التي جتتمع مع أعالم
الدول األخرى.
 4ـ أن اجلزائر رفضت استقبال أي فصيل معارض لسورية ،حتى أن رئيس حزب من
األحزاب اإلسالمية ،وهو [أبو جرة سلطاين] طلب حينها من رئيس اجلمهورية اجلزائري أن
يستقبل [املجلس الوطني السوري] ،وأن يعرتف به؛ فرفض ذلك.
 5ـ أنه يف الوقت الذي عقدت فيه تونس اجلارة اجتامعا ملن يسمون أصدقاء سورية،
رفضت اجلزائر ذلك االجتامع ،وكل ما انجر عنه.
 6ـ أن اجلزائر سامهت يف خدمة الدولة الرشعية السورية بمسشتارهيا يف وزارة
اخلارجية ،باعتبارها مرت بنفس الظروف التي مرت هبا سورية ،ومن بينها ما يسمى مرشوع
[الوئام املدين]
 7ـ أن الذين دمروا سورية وخربوها هم أنفسهم الذين تسببوا يف العرشية السوداء يف
اجلزائر؛ فقد كانت قطر وقناهتا املجرمة حترض عىل اجليش اجلزائري يف ذلك الوقت ،بل كان
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القرضاوي نفسه حيرض عليه ،وأذكر جيدا يف ذلك احلني أين كنت جنديا يف اجليش اجلزائري،
وكيف كانت تلك القناة تصفنا ،وكيف كان ضيوفها من املجرمني يصفوننا ..ولذلك موقفي
من قطر والدول اإلجرامية قديم وليس حادثا ،ألين أعلم أن تلك الدويلة الصغرية ليست
سوى مقر للمخابرات األمريكية ،وقاعدة عسكرية هلا ،وبوق إعالمي يصيح بمصاحلها.
ويف األخري أقول هلذا الصديق :إنني ـ كإنسان عاقل ـ ال يمكنني أن أثق يف تلك األيدي
القذرة التي تشوه سورية ،يف نفس الوقت الذي تصافح فيه أعداء األمة ،وتضع خزائنها يف
حساهبا ..وال يمكنني أن أرفض اإلرهاب يف بالدي ،ثم أقبله يف بالد أخرى ..وال يمكنني أن
أرىض من جيش بلدي ،بل أطالبه بأن يساهم يف حترير بالدي من اإلرهابيني ،ثم أحرم عىل
جيوش البالد األخرى أن تفعل ذلك.
أنا منسجم مع نفيس وديني انسجاما تاما ..فليس لدي مكاييل مزدوجة ،وقد كان أول
من أخذت عنه املوقف من سورية هم علامؤها وصوفيتها الكبار الذين أعتربهم أساتذيت
وشيوخي ..وليس من العقل وال من األدب أن أنقلب عىل شيوخي وأساتذيت ،ثم أمد يدي
ألولئك الوهابيني املتشددين أو احلركيني املتعطشني للسلطة ،ولو بإبادة شعوب كاملة.
لذلك هذه مرجعيتي يف مواقفي ..فام مرجعيتكم؟
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ما هو حمور املقاومة؟
يرتدد عىل القنوات الفضائية منذ سنوات هذا املصطلح اجلديد يف عامل السياسة واإلعالم
[حمور املقاومة] ،أو [حمور املامنعة] يذكره البعض بفخر واعتزاز كحقيقة موجودة تلبي مطامح
األمة يف العزة واالستقالل واخلروج من اهليمنة االستكبارية بكل معانيها وجتلياهتا ،ويضع له
خارطة لذلك ،ويضع الرباهني الدالة عىل مدى مصداقية ذلك الوصف عىل هذه اخلارطة.

ويذكره آخرون ساخرين ،ويسمونه بأسامء ال نحب أن نذكرها هنا ..ويصورونه بصورة
العميل املخادع املتصالح مع املستكرب يف الباطن ،واملعادي له يف الظاهر ..أو بصورة العميل
املغفل الذي يؤدي خدماته املجانية للمستكرب واالمربيايل من دون أي مقابل.
ونحن هنا ال نريد أن نحدد أي الفريقني املصيب ،وأهيام املخطئ ،ولكنا نريد أن نطرح
تساؤال حول اخلصائص التي تشكل هذا املحور ،لنتعرف عىل حقيقتة ،وبعد ذلك يمكننا أن
نطبق هذا التصور عىل املصاديق املرتبطة به ،أو املدعية له ،لنرى مدى انسجامها مع ما تدعيه.
وبداية ،ومن خالل املصطلح [املقاومة] أو [املامنعة] ،فإن هذا املحور الذي ال ندري
بالضبط من هم مصاديقه ،البد أن تتوفر فيه أربعة خصائص:
أوهلا ـ االستقاللية والسيادة :ذلك أن جوهر املقاومة واملامنعة هو استقاللية القرار،
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وسيادة املقرر ،بحيث ال يكون تابعا ،وال إمعة ألي جهة من اجلهات ،تفرض عليه ما تريد ،أو
جتعله سادنا ملصاحلها ،وناطقا باسمها.
ثانيها ـ االهتامم بقضايا األمة ،ودعوته إىل حترير أراضيها :وهذه خاصية رضورية،
وناجتة عام قبلها ،فمن كان سيدا يف قراره ،ومستقال يف مواقفه ،ال يمكن أن يرىض أبدا بأن حتتل
أي أرض ،أو ترسق خريات أي شعب ،فكيف إذا كانت تلك األرض جزءا من تارخيه
ومعتقداته وحرماته؟
ولذلك فإن أول مظهر ملحور املقاومة هو اهتاممه بالقضية الفلسطينية بالدرجة األوىل،
واعتبار االحتالل الصهيوين غدة رسطانية حتتاج إىل استئصال شامل هلا ،ولكل آثارها.
وطبعا نحن ال نطلب من هذا املحور أن يواجه هذه الغدة ومن يقف خلفها مواجهة
مسلحة ،فذلك ربام حيتاج إىل وضع اسرتاتيجيات خاصة ،هلا عالقة بالزمن ،وتطور األحداث،
ولكن يكفي أال يتنازل عن هذه القضية ،وأال يقوم بأي تطبيع مع العدو ،مهام كان نوعه ،وأن
يظل عىل لغته القوية يف اعتباره كيانا غاصبا حمتال.
ثالثها ـ اخلطاب الوحدوي والبعيد عن الطائفية والعنرصية :ذلك أن املنطقة اإلسالمية
منطقة متعددة األجناس واألديان واملذاهب والطوائف ،وهي تستدعي خطابا خاصا ،يراعي
هذا الواقع االثني ،وهلذا ،فإن الذي يتحدث فيها بنربة طائفية أو عنرصية أو جهوية إنام خيدم
املستكرب بذلك ،وهييئ له األرضية الصاحلة ألداء دوره التفتيتي والتقسيمي للمنطقة.
وبناء عىل هذا ،فإن من سامت حمور املقاومة هو االهتامم باملشرتكات املصريية لألمة ،بل
دعوته إىل االحتاد فيام بينها ،لتشكل حلفا اسرتاتيجيا يمنع اهليمنة االستكبارية الغربية من أن
تنفرد بأي فرد من أفراد األمة ،أو قطر من أقطارها.
رابعها ـ اخلروج من عامل الشعارات إىل عامل الواقع ،وحتمل نتائج ذلك :وهي خاصية
أخرى أساسية متيز هذا املحور عن غريه ،وجتعله حقيقا هبذا اللقب العظيم ،لقب [املقاوم
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واملامنع] ،فاملقاوم احلقيقي ال يقاوم بلسانه فقط ،وإنام يقاوم بأفعاله ،وسلوكه االسرتاتيجي
الذي خيدم مصالح األمة عىل املدى القريب والبعيد ،ويتحمل النتائج املرتتبة عىل ذلك من
مقاطعات اقتصادية ،أو تشويه إعالمي ،أو هتديد عسكري ،أو وضعه يف خانة اإلرهاب ،أو
وضعه يف خانة العاملة.
فهو يعرف هدفه بدقة ،ويسعى لتحقيقه ،وال يأبه بالرصاخ حوله ،وال بأي أسلوب من
أساليب الضغط.
نعرف حمور املقاومة بكونه
هذه هي اخلصائص األربعة التي يمكننا من خالهلا أن ِّ
[املحور السيد يف مواقفه ،املستقل يف قرارته ،املهتم بقضايا األمة ،غري املتاجر هبا ،صاحب
اخلطاب الوحدوي ،البعيد عن الطائفية والعنرصية ،والذي ال يكتفي باملقاومة القولية ،وإنام
يتبعها باملقاومة الفعلية يف مجيع املجاالت ،ويتحمل نتائج ذلك]
هذا هو التعريف الذي نقرتحه هلذا املحور ،وهو تعريف متفق عليه عند اجلميع ،وإنام
االختالف يف مصاديقه ،أو يف اخلارطة التي حيملها هذا املحور.
وبدا ية ،وقبل حتديد اخلارطة اجلغرافية هلذا املحور ،نذكر أنه حمور شعبي قبل أن يكون
حمورا سياسيا ،وهبذا االعتبار فإن شعوب الوطن العريب والعامل اإلسالمي تنتمي إىل هذا
املحور ،عىل األقل بعاطفتها ومواقفها الشعورية ،والتي قد تؤثر فيها أحيانا الربوباغندا
اإلعالمية ،لك ن تأثريها رسعان ما يزول يف ظل أي موقف أو حدث ..مثل موقف ترامب من
حتويل القدس عاصمة للكيان الصهيوين ،وكيف أعاد ذلك الوعي للشعوب اإلسالمية،
فراحت متارس كل أصناف املقاومة ضده ،وال زالت متارس.
أما من الناحية السياسية ،فإنه من السهل التعرف عىل الدول املشكلة هلذا املحور إذا
ختلينا عن كل أساليب اخلداع التي يامرسها الساسة أو من يقف يف صفهم.
فالدول التي مل تقبل بالتطبيع مع الصهيونية ،ورفضت فتح سفارات فيها ،وال تزال
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تسمي فلسطني باسمها من الرب إىل البحر ..وال تزال تعاين من املقاطعات االقتصادية ،وكل
أنواع احلصار ،وتتحم ل كل ذلك يف سبيل قضاياها ،هي أجدى الدول بأن يطلق عليها هذا
االسم ..ومن رأى غري ذلك ،فليأت بدليل ،فنحن نحكم عىل الظاهر ،وال تعنينا البواطن،
وننظر إىل ما فوق الطاولة ،وال هيمنا ما جيري حتتها ،ألنه غيب حمجوب عنا.
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هذا حموري ..فام حموركم؟
ذكر بعض الفضالء من خصومي ،بعد تفكري وتقدير وتدبر بأن حديثي هو حديث
[حمور املقاومة] ،وأنني بذلك أنتمي إىل هذا املحور ..وظن أنه يسبني بذلك ،ومل يعلم أنه
يمدحني ..فأنا أفخر بأن أكون خادما هلذا املحور.

ويف نفس الوقت أطالب هذا الفاضل وغريه بأن خيربين عن املحور الذي ينتمي إليه،
والدول التي تدعمه؛ فلعله يقنعني برتك حموري ،واالنتامء إىل حموره.
أما حموري ـ والذي يبدأ من بلدي ـ فكله يؤمن بعدم أخالقية التدخل يف شؤون الدول،
ولذلك كنا ضد التدخل يف ليبيا واليمن وسوريا وكل بالد العامل ..ورسنا هبذا املنطق نتعامل به
من دون أي ارجتاج أو مكاييل مزدوجة.
وهو حمور يؤمن بالقضية الفلسطينية ،ويقف معها يف مجيع أحواهلا ،ومل يقم بأي تطبيع،
ومل يرفع إلرسائيل أي علم ،ومل يبن هلا أي سفارة ،وهو يعترب فلسطني مجيعا وبحدودها مجيعا
من البحر إىل النهر ..وال زال يردد نفس األغاين التي كانت تردد أيام عز القضية الفلسطينية.
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وهو حمور يؤمن بأن النظام األمريكي حليف إرسائيل شيطان أكرب ،وأن أنظمة الغرب
املستعمر هي نفسها أنظمة الغرب املستعمر ،وهي شياطني صغرى ..ال زال هلا عقل املستعمر
وكربياءه ،ولذلك قد يعود يف أي حلظة ليفعل ما فعله سلفه ..لذلك يتعامل مع الكل بحذر
وسيادة ،وال يقبل من أحد أن يتدخل يف شؤونه.
وهو حمور يؤمن بالوحدة العربية واإلسالمية ،وال يقبل أي تقسيم ..ولذلك يرفض كل
ما يؤدي إىل ذلك من دعوات طائفية ،ونعرات عرقية.
وهو حمور يواجه احلرب الناعمة والصلبة بكل ما تتطلبه املواجهة من أنواع القوى
العسكرية والعلمية والثقافية والفكرية..
هذا هو حموري الذي يمثل مرشوعا حضاريا لألمة ،خيرج هبا من الذلة إىل العزة ،ومن
التخلف إىل التقدم ،ومن التبعية إىل السيادة ..فأخربوين عن حموركم ،ومن يمثله من الدول؟
وإن شئتم أال ختربوين فافعلوا ،فأنا أعلم أن حموركم هو عكس حموري يف كل يشء..
وأنتم تعلمون كذلك ،لكنكم تغضون أبصاركم ،وتستغشون ثيابكم ،وتغلقون أنوفكم ..حتى
ال تروا املستنقع الذي أوقعكم فيه اإلعالم املحرض ،وحتى ال تشموا روائحه املنتنة.
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حتية للرئيس السوري البطل
قد خيتلف الكثري منا مع الرئيس السوري بشار األسد يف بعض املواقف والرؤى
واأليديولوجيات ،وقد خيتلف معه يف شكل نظام احلكم ،أو يف السياسة التي يدار هبا االقتصاد
أو الرتبية والتعليم أو غريها من املجاالت ..ولكنه ال يمكنه أن خيتلف معه أبدا يف تلك الوقفة
البطلة التي وقفها حلفظ بالده من أي تقسيم أو استغالل أو استعامر.

كان يف إمكانه من أول يوم بدأت فيه املؤامرات أن هيرب كام هرب الشاه أو زين
العابدين بن عيل إىل أي دولة من دول العامل لينشغل بنفسه عن تلك اهلموم التي يمكن أن
يتحملها..
وكان يمكنه أن يستجيب لتلك اإلغراءات الكثرية التي أغرته هبا قطر والسعودية وكل
دول الرجعية العربية ..أو يستجيب لكل تلك التهديدات التي أطلقها عليها كل جمرمي العامل.
وكان يمكنه أن ينشق عن بلده مثلام فعل ذلك األمحق املغفل رئيس حكومته ،الذي فر
إىل أعدائه ،ليصبح عميال يلعنه التاريخ واألجيال مجيعا.
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كان يمكنه أن يفعل أشياء كثرية جدا حيفظ هبا حلياته راحتها وسالمها وسعادهتا ..لكنه
مل يفعل وآثر أن يبقى رغم كل يشء ..ألنه يعلم أنه لو فعل كل ذلك؛ فستصبح سوريا مثل
أفغانستان والصومال وليبيا وكل الدول الفاشلة.
ذلك أن احلاكم هو صامم أمن الدولة وسيادهتا ووحدهتا ..فإذا ما فر بنفسه ،أو نأى
بنفسه ،فإن خيمة الدولة ستسقط ،وكيف ال تسقط وهو عمودها؟
ومل يفعل الرئيس السوري ذلك فقط ،بل كان يشارك شعبه وجيشه بطوالته ،ويتنقل
بني الثكنات ،بكل شجاعة وبطولة.
ومل يفعل ذلك فقط ،بل كان حياور كل القنوات ،وباللغات التي يشتهون ..فيتكلم
إنجليزية سليمة ،وعربية فصيحة ،وبمنطق يعز أن نجد مثله بني الرؤساء واحلكام.
فكيف ال نحيي هذا البطل الشجاع املثقف الواعي ..ونحن نرى أولئك الذين ال
يعرفون لغة عربية وال أجنية وال يملكون وعيا وال علام ..ال يملكون إال خزائن ضخمة من
األموال يضخوهنا كل حني عىل الرشق والغرب ،ل حيربزوا الكرم العريب ،ومعه الذلة العربية.
فتحية لك أهيا الرئيس البطل عىل مواقفك وشجاعتك ووعيك ..ونحن معك ما دام
كل املجرمني ضدك..
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حتية للجيش السوري
ربام مل يتعرض جيش يف التاريخ ملا تعرض له اجليش السوري من أنواع احلروب
العسكرية واإلعالمية والدينية والثقافية ..فقد ترك الكل أشغاهلم ،وراحوا يتفرغون حلربه..
ومع ذلك واجههم مجيعا ببطولة فذة ،وشجاعة نادرة ،وإخالص لوطنه وأمته وقضيته ال نظري
له.

أما احلرب العسكرية ،فقد اجتمعت عليه كل قوى اإلرهاب ،وأفرغت يف ساحاته كل
ألوان الرايات من القاعدة والنرصة وداعش واجليش احلر ولواء اإلسالم وجيش اإلسالم
وفيلق الرمحن ..وعندما سقطت هذه الرايات جاءت الراية األمريكية والربيطانية والفرنسية
مدعومة بالرجعية العربية ،التي باعت كل ما لدهيا من مال وحياء لتدفع ثمن كل صاروخ أو
رصاصة توجه هلذا اجليش البطل.
أما احلرب اإلعالمية ،والتي تبثها قنوات الضالل والفتنة املدارة من طرف قرن الشيطان
وذيوله ،فقد حولته من جيش خملص حيمي بلده من أي تقسيم أو قطاع طرق يريدون أن خي ّلوا
بنظامه ،إىل ميليشيات أو قوات تابعة لشخص ،وليست تابعة لدولة ..وأصبح بفعل الضخ
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اإلعالمي الضخم نموذجا للحقد والكراهية ،وليس لإلخالص والتضحية.
أما احلرب الدينية ،والتي شنها عليه رجال الدين وأحباره الذين باعوا نفوسهم
للشيطان؛ فقد أصدروا الفتاوى الكثرية التي يستحلون فيها دماءه وعرضه ..ومل يكف حقدهم
ذلك ،فراحوا يضيفون إىل أركان الدين وأصوله :كراهية هذا اجليش العظيم الذي أثبت بطولته
وتضحيته وإخالصه عىل الرغم من كل تلك الرشاوى التي تدفع له.
أما احلرب الثقافية ،فيشنها عليه دعاة التنوير والثقافة من الفنانني والروائيني والشعراء
ومن يتبعهم من الغاوين الذين تركوا كل مظامل الدنيا ،وكل دموع اليتامى ،وراحوا هلذا اجليش
هيجونه ،ويسبونه ،ليصلهم أولئك الطغاة بام شاءت هلم أهواؤهم من درر ورصر.
هذا هو اجليش الذي يستحق منا كل أنواع الدعاء بأن حيميه اهلل ،ويسدد رميته ليستأصل
كل خائن ،ويفتك بكل جبان..
وهو يستحق منا كل ألوان الدعم املادي واملعنوي ،ألنه يقف اآلن عىل ثغرة عظيمة من
ثغور العروبة واإلسالم ،ولو سقطت ،فستلتحق سورية بأختها املظلومة فلسطني تلك التي
باعها اخلونة الذين يتآمرون اآلن عىل سورية ،كام يتآمرون عىل كل شرب من بالد اإلسالم.
حتية لك أهيا اجليش البطل بأي اسم سموك :اجليش العريب السوري ،أو مليشيات
األسد ،أو جيش النظام ..فأنت يف أعيننا مثال للجيش الصادق املخلص الذي ال يرى إال
قضيته ،وال يأبه للكالب التي ترصخ ،وال لألسود التي تزجمر.
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هنيئا لسورية بمفتيها الشيخ حسون
من أمجل ما أيد اهلل به سورية إزاء املحن الكثرية التي تعرضت هلا أولئك الرجال األبطال
القائمني عىل كل ثغر من ثغورها ..فأينام وجهت وجهك وجدت بطال أو أبطاال يقومون بأداء
أدوارهم باحرتافية عالية جدا ،يف مقابل ذلك التخبط واإلسفاف الذي تعيشه املعارضة املمونة
من السعودية أو قطر أو تركيا أو غريها من بالد العامل.

ولعل أهم شخصية لقيت ظلام كثريا وتشوهيا خطريا عىل الرغم من تضحياهتا العظيمة
وإخالصها الصادق شخصية الشيخ اجلليل العالمة [أمحد بدر الدين حسون] ،مفتي سوريا،
والذي استعملت كل أدوات التضليل لتحويله من عالمة مناضل جماهد خملص لوطنه وأمته
إىل خائن ومرتزق وعامل سلطان.
ولست أدري أي الفريقني أحق أن يوصف بتلك األوصاف :هل الشيخ حسون ،ذلك
البسيط املتواضع الذي كان يف إمكانه أن ينال ما يشاء من املال واجلاه والشهرة لو انشق عن
وطنه كام ينشق أولئك اخلونة ،أم تلك العامئم املزيفة املحيطة بامللوك واألمراء ،والتي تعيش كام
يعيش امللوك واألمراء؟
279

أي الفريقني أكثر صدقا وإخالصا :ذلك الذي ينادي باحلكمة والسامحة مع من قتلوا
ولده ،وآذوه بكل صنوف اإليذاء ،أم أولئك املشايخ الذين حتولوا إىل نسور وصقور ومتاسيح
ال هم هلا إال الدعوة للقتل واإلبادة والتخريب؟
فهنيئا لسورية بشيخها وعاملها ومفتيها الذي لو وزن به كل مشايخ اإلفتاء يف مجيع البالد
العربية لوزهنم بعقله وحلمه وصدقه وإخالصه ..فهو املفتي احلقيقي ،وهو العامل املجاهد،
وهو الذي يمثل احلكمة يف وقت الفتنة.
وهلذا استعملت القنوات املغرضة ،ومن يقف وراءها من الطغاة واملجرمني ،أو من
يستمع هلا من البلهاء واملغفلني كل الوسائل حتى حتصم اآلذان عن سامعات كلامت ذلك الشيخ
اجلليل الذي يمثل القيم بجميع معانيها.
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حتية لبشار اجلعفري
من الشخصيات التي تدل عىل عبقرية النظام السوري وذكائه يف اختيار رجاله وممثليه
يف العامل شخصية [بشار اجلعفري] ،فهي شخصية تستحق االحرتام واإلجالل والتقدير،
خاصة إذا قارناها بشخصية املمثل الليبي يف األمم املتحدة ،والذي انشق من أول يوم بدأت فيه
الفتنة يف بلده ،فكان رمزا للنذالة ،كام كان بشار اجلعفري رمزا للبطولة والشجاعة واحلجة
الدامغة ،والشخصية القوية.

وهو باإلضافة إىل ذلك كله صاحب قدرات كثرية ،تدل عىل أن النظام السوري ال خيتار
إال األكفاء صاحب املواهب والقدرات ،وهو ما جعله يتامسك مع كل احلروب التي ووجه
هبا.
فبشار اجلعفري يتقن العربية واإلنكليزية والفرنسية والفارسية ..وهو فوق ذلك درس
األدب والعالقات الدولية ،وله شهادات عليا يف جماالت خمتلفة ،باإلضافة إىل ختصصه يف
تاريخ احلضارة اإلسالمية.
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قارنوا هذه الشخصية التي استطاعت بتدخالهتا أن تفضح الغرب ومكاييله املزدوجة
بجميع تلك الشخصيات السورية املعارضة التي تصبح يف فنادق باريس أو واشنطن ،ومتيس
يف فنادق أنقرة أو الرياض ،والذل يكسو وجهها ،والعار واخليبة تعلو مالحمها ،وهي ال تدري
من تريض ومن تسخط ..لتدركوا أن يف سورية صنفني من الناس :رجال وأبطال هم أركان
النظام و أتباعه وأنصاره ..وأشبه رجال ،وهم كل أولئك الذين باعوا أوطاهنم ،ورضوا
ألنفسهم أن يصريوا ذيوال ألعدائهم.
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البوطي ..الشهيد البطل
من املكاييل املزدوجة اخلطرية التي استعملها اإلعالم املغرض ومن حيركه من شياطني
اإلنس واجلن ذلك التجاهل لكبار علامء األمة املمتلئني باحلكمة والعلم والسالم ..والذين
وقفوا مجيعا ضد الفتنة يف أي بالد من بالد اإلسالم.

وأول هؤالء العلامء يف بالد الشام ،وأكربهم ،ذلك الذي ال خيتلف اثنان يف علمه
وروحانيته وصدقه الشيخ الشهيد [حممد سعيد رمضان البوطي] الذي كان يسكن سوريا ،بل
يسكن دمشق ،وله عالقة وثيقة بنظام احلكم ،باإلضافة إىل عالقته الكبرية بشباب الصحوة
اإلسالمية التي ساهم برتشيدها وتوجيهها وتربيتها..
وكان األصل يف أن ينرصف الناس واإلعالم عند حدوث الفتنة يف سورية إليه ،لتبني
موقفه ،واالسرتشاد بتوجيهاته لكيفية التعامل معها ..لكنهم لألسف مل يفعلوا ،وراحوا
يستمعون خلطباء الفتنة ،ولذلك االحتاد املشبوه الذي أطلقوا عليه [احتاد علامء املسلمني]،
والذي ححكم عليه بعد انتهاء دوره الفتنوي واحرتاق أوراقه باإلرهاب..
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لقد صار البوطي يف ذلك احلني بفعل هجامت التحريض عدوا لدودا لألمة ،وصار
الكل يسبه ويشتمه ،بل يكفره ،إىل أن جاء الدور للقرضاوي بعد أن امتأل الناس بكل ذلك
التحريض ،ليؤدي دوره يف اإلفتاء بقتله ،وقتل كل علامء الشام الذين وقفوا مع دولتهم،
وصدقوا يف وقوفهم معها.
ال أقول هذا الكالم عن معرفة بعيدة ،بل أقوله عن معرفة شخصية معه رمحة اهلل من
صغري الباكر ،فقد كنت أراه يف زياراته الكثرية للجزائر ،وأتصل به كل حني ،وكان العامل
الوحيد املمتلئ بالتواضع ،حيث كان جيلسني بجنبه ،وحيدثني وكأنه حيدث شيخا كبريا ،وأذكر
مرة أين طلبت منه الدعاء يل ،فقال يل :انتظر حتى جيتمع الناس؛ فلام اجتمعوا ،راح يدعو وهم
يؤمنون ،وأذكر أنه حينها توسل بالنبي  ،فراح الكثري جيادله يف ذلك.
كنت أراه وال أزال أراه مميزا بني العلامء ،فهو يدعو إىل الروحانية ،ويرشح احلكم
العطائية ،وتذرف دموعه كل حني ،حتى ال يكاد يتامسك.
وكان عقالنيا يطرح اإلسالم بصورته اجلميلة النظيفة اهلادئة ،وكانت سلسلته [هكذا
فلندع إىل اإلسالم] من الكتب الرائدة يف التوجيه الدعوي السليم.
وكان فوق ذلك صاحب رؤية اسرتاتيجية للعمل اإلسالمي الذي ال يصطدم بالنظم،
وإنام حياول االستفادة منها ..ولذلك مل تكن عالقته بالنظام السوري عالقة مصلحة بقدر ما
كانت عالقة توجيه وإرشاد ونصح ..وكان حمرتما بينها لدرجة ال تتصور.
وكان يف إمكانه بعد ذلك أن ينشق كام انشق بعض املتثاقلني للدنيا ،ويبيع بلده ،ويفتي
بقتل رئيس ه ،وإسقاط نظامه ..وكان يمكنه لو فعل ذلك أن ينال من املال والشهرة أضعاف ما
حيلم به املستغرقون يف الدنيا ،لكنه مل يفعل ،وعاش زاهد متواضعا إىل أن مات شهيدا.
ومن شاء أن يعرف من قتله ،فليسأل ابنه العالمة حممد توفيق ..فقد رصح جلهات
إعالمية كثرية بأن القرضاوي وعلامء الفتنة هم الذين قتلوه ..ومن مل يصدق هذا العامل ،ومن
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معه من علامء الشام الكبار ،فهو ال يزال حتت تأثري تلك احلقن التخديرية التي حقنه هبا اإلعالم
املغرض ،ومن يديره من علامء الفتنة.
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الشيخ أمحد الزين ..وحدة ومقاومة
ال شك أن الكثري من القراء الكرام ،مع احرتامي الشديد هلم ،مل يروا صورة هذا العامل
اجلليل من قبل ،أو ربام رأوها ،ومل يلتفتوا هلا ،أو هيتموا هبا ..وذلك يشء طبيعي؛ فالعلامء يف
هذا العرص امليلء بالفتن ال حتددهم قدراهتم العلمية ،وال خرباهتم املعرفية واحلياتية ،وإنام
حيددهم اإلعالم املغرض ،ومن وراءه من الباحثني عن القيادات االجتامعية القائمة عىل احلرب
الناعمة ،واملديرة هلا.

ولذلك كان عىل مجيع الثوريني الصادقني أن يقفوا يف وجه هذه املؤامرة ،فيبحثوا عن
ا لعلامء من خالل مواقفهم ،وعالقتهم بمصالح األمة ،حتى ال يقعوا ضحية إلمالءات إعالم
الفتنة والتحريض.
وأهم املواقف يف هذا العرص ،والتي نصت عليها النصوص املقدسة ،ودعت إليها،
موقفان :الوحدة واملقاومة ..فالوحدة هي احلفاظ عىل النسيج الديني واالجتامعي والسيايس
الواحد لإلسالم املتمثل يف األمة الواحدة ،والتي تشمل مجيع املذاهب ،التي ليست سوى
مدارس وقراءات متعددة لإلسالم ..واملقاومة هي احلفاظ عىل سيادة هذه األمة واستقالليتها،
ومواجهة كل املرتبصني هبا ،وأوهلم الكيان الصهيوين ،والكيان األمريكي ،واألدوات التابعة
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هلام.
وعندم ا نضع هذه الضابطة للعلامء العاملني الصادقني ،فسوف تتالشى الكثري من
الوجوه التي اختذها الناس أندادا من دون اهلل من أمثال القرضاوي والعريفي وحسان ووجدي
غنيم وصفوت حجازي ..وأسامء كثرية جدا ،تلك التي كنا نصبح هبا ونميس ،إىل أن أدت
دورها التخريبي والطائفي واالنبطاحي.
يف مقابل أولئك نجد العلامء العاملني الصادقني املغيبني من أمثال الشيخ أمحد الزين،
وهو رئيس جملس األمناء يف جتمع العلامء املسلمني ،وقاض من املدرسة السنية ،ولكنا مع ذلك
مل نسمعه يف أي يوم من األيام يتحدث بخطاب طائفي ،بل دائام كان دائام يردد( :أنا القايض
السني الذي أدعو للوحدة بني السنة والشيعة) ،وكان دائام يعترب مصدر الدعوة للتفرقة والفتنة
بني السنة والشيعة تل أبيب ونيويورك ،وليس الكتاب والسنة.
أما موقفه من فلسطني واملقاومة؛ فهو موقف الرجال األبطال ،ذلك أنه ال يدع موقفا
إال وحتدث فيه عنها بلغة يمتزج فيها العلم بالروحانية والصدق املطلق.
أما موقفه من سوريا ،وسيادهتا ،ونظامها وجيشها ،فهو نفس موقف أولئك األبطال
من أمثال الشيخ البوطي وأمحد بدر حسون ومجيع علامء الشام الكبار ،وكانت له مواقف
ريادية ،وخطب نارية يف مواجهة الفتنة من أول ظهورها.
لكن لألسف ال يسمح جلمهور املسلمني باالستامع إليه ،لسبب بسيط ،وهو أن كل
تعرف به ،والوحيدون الذين يستقبلونه هم دعاة الوحدة
قنوات الفتنة ال تعرضه ،وال ّ
واملقاومة ،وقد غرس يف عقول الناس أن كل من يظهر يف قنوات أو إعالم الوحدة واملقاومة
فهو عميل ،وليس عاملا ..بينام الذي يظهر يف قنوات الشياطني الكربى والصغرى ،وشبكاهتا،
يعتربونه عاملا جليال ،وعالمة ناصحا.
وهذا من اختالل املوازين الذي عرب عنه رسول اهلل ؛ فقال( :إن اهلل ال يقبض العلم
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انتزاعا ينتزعه من العباد ،ولكنه يقبض العلم بقبض العلامء ،حتى إذا مل يبق عامل اختذ الناس
()1

رؤساء جهاال ،فسئلوا فأفتوا بغري علم ،فضلوا فأضلوا)

()1

رواه البخاري  174 / 1و  175يف العلم ،باب كيف يقبض العلم ،ويف االعتصام ،باب ما يذكر من ذم

الرأي وتكلف القياس ،ومسلم رقم ()2673
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أبو العزائم ..الصويف املقاوم
تعودنا من الكثري من الصوفية اجللوس يف خلواهتم ،واالكتفاء بأذكارهم ومذاكراهتم،
وترك اخللق للخلق ،والرزق للرازق ،إال سيدي وأستاذي وشيخي السيد حممد عالء الدين
ماىض أبو العزائم احلسيني( ..)1فهو شيخ مجع اخلري من جوانبه ،والقوة من نواحيها ،فهو
صويف ومقاوم بامتياز.

وأول صفة فيه ـ ولعلها األساس لباقي صفاته ـ هي تلك الروحانية السامية؛ فهو شيخ
روحي يدعو إىل الذكر والسلوك والرتقي يف مراتب العرفان ،ويؤدب مريديه عىل ذلك ،ويعقد
جمالس الذكر ،ومعها نغامت السامع الروحي الرفيع التي تردد تلك القصائد اجلميلة التي ألفها
جده العارف املجاهد العالمة املجدد [حممد مايض أبو العزائم] صاحب املؤلفات الكثرية يف
املجاالت املختلفة.
وهو ـ باإلضافة إىل ذلك ،وعىل عكس ما يتوقع من مشايخ الصوفية ـ باحث يف التسلل
اليهودي لإلسالم ،وأرض املسلمني ،ومهتم بذلك اهتامما شديدا ،وال يكتفي باالهتامم املجرد،
بل يستعمل كل الوسائل ملقاومة ما يفرزه ذلك التسلل من أفكار وتوجهات ومدارس ،وله
( )1وهي نسبة إىل عني مايض باجلزائر.
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دروسه التوعوية ومقاالته العلمية يف ذلك.
وهو مقاوم للتيارات السلفية وكل من يدعمها منذ زمن بعيد ،حيذر منها ،ومن خطورهتا
عىل العامل اإلسالمي ،وتسللها إىل مؤسساته ،وقد حصل كل ما توقعه من حتذيرات.
وهو مقاوم لكل احلركات السياسية التي استعملت اإلسالم مطية لتحقيق أغراضها
الشخصية ،ويف الوقت الذي راح الكثري جيامل فيه من أتيحت هلم السلطة ،حتى ينال بعض
املكاسب ،خرج مع رجال طريقته األبطال من أهل العزائم مواجهني بكل قوة وشجاعة ،كل
ما يراد ملرص من مشاريع التفتيت والتقسيم واحلرب الداخلية،ألنه يعرف املصري الذي تصري
إليه مرص لو ترك األمر ألولئك الذين يامرسون السياسة بكل أدوات الغباء.
وهو مقاوم لكل دعاوى الطائفية ،ولذلك كان امتدادا ملدرسة التقريب بني املذاهب
اإلسالمية يشجع روادها ،وينرش بحوثهم ومقاالهتم ومؤلفاهتم ،ويسعى بكل جهده إلحيائها،
بل ال يوجد يف مرص من خدم الوحدة اإلسالمية مثلام خدمها ،ولذلك نال من كل اجلهات
مجيع أصناف الشتم والسباب والتكفري والتبديع.
وقد استعمل يف مقاومته كل أنواع األساليب العلمية والسلمية واألخالقية ..فهو ينرش
الكتب واملج الت ،ويقيم املجالس واملؤمترات ،ويرحل لكل قرية ومدينة حتى يؤدي الرسالة
التي يشعر أنه كلف هبا.
وال أكتمكم أين مدين له بالكثري؛ فقبل أن أتعرف عليه ،وأترشف باجللوس بني يديه ،مل
أكن أهتم إال بالكتابة العلمية األكاديمية البسيطة ،أو بالكتابة األدبية التي هتتم بمحاورة اآلخر
من دون أن تلتفت لدجل الداخل ..لكن الشيخ ويف بيته الذي استضافني فيه وجهني إىل هذا
النوع من الكتابة ،وبني يل أمهيته يف معاجلة الواقع اإلسالمي ،وبذل النصيحة للمسلمني.
ومل يكتف بذلك التوجيه ،بل كانت الرسائل تأتيني من جملتهم املحرتمة تطالبني
بالكتابة  ،وأكثر ما كتبته يف سلسلة [الدين والدجل] كان بناء عىل طلباهتم وتوجيهاهتم
290

وتشجيعاهتم ..فهم الذين دعوين إىل استعامل أسلوب احلوار والرواية والقصة حتى تصل
الفكرة إىل أكرب عدد من الناس.
وقد رأيت أثناء جلويس إليه من الصدق والتواضع واألدب الرفيع والتفكري
االسرتاتيجي ما مألين بالعجب؛ فلم أجلس يف حيايت مع صويف مثله ،وربام لن أجلس مع
مثله ..ولو أن صوفية العامل اإلسالمي كانوا مجيعا بمثل هذا الوعي والتفكري االسرتاتيجي
وعدم احلرص عىل املصالح الشخصية ،ملا متكنت احلرب الناعمة وال أدواهتا من اخرتاق الواقع
اإلسالمي والتأثري فيه.
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خالد املال ..والوعي االسرتاتيجي
من العلامء البارزين الذين كان هلم دورهم الكبري يف مواجهة التطرف والعنف واحلرب
الناعمة الشيخ خالد املال ،رئيس مجاعة علامء العراق ،وهو رجل من علامء أهل السنة الكبار
الذين يتجاهلهم اإلعالم املغرض ،ويعتربهم تابعني إليران مع كونه عاملا من علامء أهل السنة،
تربى عىل أيدهيم ،وتتلمذ عىل كتبهم ،وهو ال يدرس أو خيطب إال من خالل مصادرهم،
وأحتدى من جيد يل يف كلامته كلمة واحدة يدعو فيها إىل التشيع.

ولكن مع ذلك كله نجد اإلسالميني ومعهم اإلعالم املغرض يتهمه بذلك ،وبالتبعية
إليران ،ناسني أهنم غارقون إىل أذقاهنم يف التبعية ألمريكا وإرسائيل وكل أعداء األمة.
وميزة هذا الرجل ـ عىل حسب متابعتي لترصحياته وخطاباته ـ هي ذلك احلرص الشديد
عىل مصالح األمة اإلسالمية ووحدهتا ،ولذلك يدعو كل حني إىل التقارب بني املذاهب
اإلسالمية ،وتعايش بعضها مع بعضها ،وتعاوهنا فيام بينها لدحر األعداء احلقيقيني الذين
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يريدون بث الفرقة بني املسلمني ليتمكنوا من حتقيق مشاريعهم.
وميزته األخرى ،وهي أهم من هذه امليزة ،هي ذلك الوعي االسرتاتيجي الذي جعله
يتنبأ بالكثري من األحداث قبل وقوعها ،وأذكر جيدا أنه يف الفرتة التي كان فيها دعاة الفتنة من
القرضاوي وغريه يدعون الشعب العراقي إىل االعتصام يف الساحات ،ورفع شعارات إسقاط
النظام ،كان يدرك جيدا األهداف التي يسعى إليها أولئك املعتصمون املمتلئون باألحقاد،
فلذلك دعا احلكومة العراقية إىل التعامل مع تلك االعتصامات باعتبارها متردا ال اعتصاما.
ولذلك دعا إىل موقف صارم شديد ،ال حيرتم فيه إال األمن القومي املهدد ،وبرر ذلك
بأن تلك االعتصامات مل تكن سوى (ساحات إلثارة الفتن ،وتنفيذ األجنده اخلارجية التي تريد
أن تشعل حرب طائفية يف العراق)
وكان يردد حينها كل مرة( :إن احلكومة حتلت باحللم واحلكمة ،ومتادت قيادات
االعتصام بتجاوزها كل اخلطوط احلمر ،وصنعت أرضية خصبة لتواجد عصابات القاعدة
وداعش؛ ولذلك فإن إزالة هذه الساحات واجب وطني ورشعي بعد أن ثبت أهنا تصدر
اخلطاب الطائفي وجتند اإلرهابيني)
ودعا يف بيان له باعتباره رئيس مجاعة علامء العراق (رئيس الوزراء القائد العام للقوات
املسلحة بعدم الرتاجع عن تطهري املحافظات التي تتواجد فيها القاعدة وامليليشيات وزمر
اإلرهاب واجلريمة وأن يطاردهم جيشنا الباسل أينام كانوا؛ وألف حتية ملواقف اجليش العراقي
الذي يقاتل رشار الناس ويدك معاقلهم ليعيش العراقيون بأمن وسالم)
وصدق يف كل ما ذكره ،فقد كانت تلك التجمعات بمثابة مدرسة حضانة هتيئ األرضية
لقبول داعش والقاعدة وغريها من اجلامعات املتطرفة ،فقد كانت رايات تلك اجلامعات ختفق
يف تلك االعتصامات ،وكانت شعاراهتا تردد ،لكن املسؤولني لألسف مل يبادروا للمواجهة
العنيفة لتلك االعتصامات ،خوفا من وسائل اإلعالم ،ومن اهتامهم بمواجهة املظاهرات
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السلمية ،وكانت نتيجة ذلك احتالل مدن كثرية من طرف اإلرهابيني ،مل تكن لتحتل لو
ووجهت تلك املظاهرات بعنف يف بدايتها.
لقد كان يف إمكان الشيخ خالد املال يف ذلك احلني أن يركب املوجة ،وأن يضع نفسه يف
قائمة احتاد علامء املسلمني ،ليصبح تبعا للقرضاوي ومن شاكله ،وينال من أموال اخلليج ما
يشاء له هواه ،لكنه مل يفعل ،ومل يركب املوجة ،ومل يساير التيار ،بل بقي يواجه كل املؤامرات
التي حتاك عىل األمة يف العراق وسورية وكل البالد اإلسالمية إىل يومنا هذا.
ولذلك تعامل معه احلركيون ،واإلعالم املغرض باعتباره شبيها ملفتي سورية الشيخ
أمحد بدر الدين حسون ،وملفتي مرص الشيخ عيل مجعة ..ورموه معهم يف سلة التجاهل والتبديع
والتضليل والسخرية.
ولذلك ال يرى املغرر هبم من ضحايا اإلعالم والتوجهات السلفية واحلركية أمثال هذا
العامل ،وهم كثري جدا ،لسبب بسيط ،وهو أهنم ال يريدون أن يسمعوا احلقيقة ،بل يريدون فقط
من يغني هلم عىل حسب ما يشتهون ،ألهنم ال يفكرون إال بام متليه غرائزهم وأهواؤهم
وسادهتم الذين خيضعون متذللني هلم.
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عيل مجعة ..املفتي الشجاع
[ارضب عىل املليان] هي العبارة التي استعملها اإلسالميون ليشوهوا هبا فضيلة املفتي
املرصي الكبري العالمة الصويف الشيخ عيل مجعة ،ويشوهوا معها دار اإلفتاء املرصية العريقة..
ونسوا أن كل علامئهم وخطبائهم ووعاظهم قد قالوها وأفتوا هبا ،ال حلامية النظام ،أو األمن
القومي ،وإنام لتشجيع الغوغاء عىل اغتيال الرشطة واجليش وكل مساند لألنظمة عاملا كان أو
جاهال؛ وقد راح ضحية تلك الفتاوى التحريضية عرشات اآلالف من أفراد اجليوش والرشطة
وعامة الناس البسطاء ،بحجة كوهنم شبيحة أو بلطجية.

ومل يكتفوا بالفتاوى ،وإنام كانوا يرسلون الشباب الغر البسيط ،بعد أن خيدروا عقله
بصكوك الغفران والنعيم املقيم ،ليقوم بالعمليات االنتحارية ،ويدمر املؤسسات واالقتصاد،
لتنهار الدولة ،ويتاح هلم حينها احلكم والتسلط.
ومل يكتفوا بالفتاوى لغوغائهم ،وإنام راحوا يستجدون غوغاء العامل وجمرميهم ليرضبوا،
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ال بالرصاص املآلن البسيط ،وإنام بالصواريخ الذكية ،وكل أنواع األسلحة.
هم مل يالحظوا كل تلك املليانات التي أمروا برضهبا ..ولكنهم مل يبرصوا إال ذلك املليان
الذي أفتى به فضيلة املفتي ،صاحب العقل االسرتاتيجي الذكي ..والذي متنينا أن يكون مجيع
املفتني مثله يف ذكائه وشجاعته وصالبته يف احلق.
فام العمل مع قوم احتلوا حيا من األحياء ،ثم راحوا من خالله يرسلون كل يوم مئات
اخلطابات التحريضية التي تبثها القنوات الفضائية املغرضة ..وانتظر اجليش أن هيدأوا
ويسكنوا ،وأعطاهم الفرصة تلو الفرصة ،ووعظهم ،وأرسل هلم املناشري التي تدعوهم إىل
العودة إىل بيوهتم ،وقبلها العودة إىل عقوهلم ..لكنهم رفضوا ،وأرصوا ،واستكربوا استكبارا.
استعمل معهم كل وسائل الردع ،فلم تفلح ،بل كانوا يستعملون كل ألوان احليل،
ويصورون املشاهد التي حصلت هلم ،أو التي يمثلوهنا ،ليملؤوا الشعب حقدا عىل جيشهم،
وينسون أهنم السبب.
فام الذي جعلهم حيتلون ذلك احلي؟ ..وما الفائدة يف احتالهلم للحي؟ ..وهل يمكن
أن يقيموا دولة يف حي؟ ..وكيف تبقى للدولة سلطة ومهابة ،وهي ال متلك السيطرة عىل
أحيائها وشوارعها؟ ..وكيف تبقى للدولة سيادة بني الدول ،وهي ال تستطيع أن تردع
غوغاءها ،وتعيدهم إىل بيوهتم؟
لذلك كانت فتوى الشيخ ذكية جدا ،فلوالها ألصبح ذلك احلي بمرور الزمن منطقة
آمنة ،ثم تتحول القاهرة بعدها إىل قاهرة رشقية ،وقاهرة غربية ،ثم يدب الرصاع بينهام،
وتتحول مرص بعدها إىل دولة فاشلة ،أو جمموعة قبائل وعشائر تتناحر وتتصارع..
لقد كنت أستمع إىل تلك اخلطابات النارية التي تبثها قناة اجلزيرة املبارشة ،وكانت كلها
حتريضا عىل اجليش ومؤسسات الدولة ،وعجبت كثريا لصرب املرصيني ودولتهم عىل كل ذلك؛
ذلك أنه كان حيرض ملرص ما حرض لسوريا وليبيا ،فقد كان اجليش املرصي خصوصا مستهدفا
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مثله مثل اجليش السوري وسائر اجليوش العربية ،بحكم جواره للكيان الصهيوين وحربه له..
لكني محدت اهلل بعد أن فك ذلك االعتصام اآلثم ،وعاد ملرص أمنها واستقرارها ،لتعود مثابة
للعلامء والصاحلني.
وقد محدت اهلل أكثر عندما رأيت الدور الكبري الذي قام به علامؤها الناصحون،
وصوفيتها الصاحلون ،وخصوصا الشيخ عيل مجعة ذلك الذكي العبقري الشجاع الذي طلب
من اجليش والرشطة أن حيسموا يف كل قضية هتدد األمن القومي ،أو تشجع الغوغاء عىل ختريب
البالد وتفتيتها.
فشكرا لك عىل تلك الكلمة الصادقة أهيا البطل اهلامم ،ونحن نردد مثلها لكل جيش
ير يد أن حيمي بلده ضد أي حرب ناعمة أو صلبة ،فاألمن القومي حيتاج شدة وحزما؛ فال حتفظ
البالد إال بذلك.
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ماهر محود ..عامل املقاومة
يرص اإلعالم املغرض املخادع عند تضليله للرأي العام عىل جلب الكثري من
الشخصيات باعتبارها علامء دين ،وأهنم املمثلون الوحيدون للدين ،والناطقون الوحيدون
باسمه ،يف نفس الوقت الذي يتغافل فيه عن خرية علامء األمة الذين مل يسقطوا يف فخ الفتنة،
ومل يقعوا ضحايا املشاريع الصهيونية واألمريكية ،وكان هلم من الوعي والبصرية ما محاهم من
ذلك.

ومن هؤالء العالمة اجلليل سامحة الشيخ ماهر محود ،رئيس االحتاد العاملي لعلامء
املقاومة ،صاحب اللسان الفصيح ،والفكر النري ،والعلم الواسع ،والوعي االسرتاتيجي
العميق.
وهو الذي وقف يف كل مراحل حياته مع املقاومة ،ويف وجه أعدائها ،ودعا إىل الوحدة
اإلسالمية ،ونبذ الطائفية ،وتعرض يف سبيل ذلك ملحاوالت اغتياالت ،إما لشخصه احليس أو
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شخصه املعنوي ،لكنه بقي صلبا ثابتا راسخا ال هتزه األعاصري ،وال يرضخ لإلغراءات ،وال
للتهديدات.
ولذلك اختاره العلامء العاملون الواعون ليكون أمينا عاما لالحتاد العاملي لعلامء
املقاومة ،مواجهة لذلك االحتاد املجرم الذي أسسه ذيول أمريكا يف اخلليج ليكون منصة
ووصم باإلرهاب.
للدعوة للفتنة ،والذي حجرم بعد انتهاء دوره ،ح
والشيخ ماهر محود ملن ال يعرفه( )1حولد عام  1953يف مدينة صيدا ،جنوب بريوت،
وأسس وترأس اجلامعة
ودرس يف كلية الرشيعة يف جامعة دمشق بني عامي  1972وّ ،1977
اإلسالمية يف صيدا بني عامي  1971و ،1979وأسس رابطة الطالب املسلمني يف صيدا ،وهو
جتمع العلامء املسلمني عام  1982ومسؤول رئييس فيه حتى العام  ..1994وهو
مؤسيس ّ
من ّ
مؤسيس اجلبهة اإلسالم ّية يف صيدا والناطق باسمها بني عامي  1985و ،1990ثم ان حتخب
من ّ
أخريا عام  2014أمينًا عا ًما الحتاد علامء املقاومة.
ومع كونه عاملا سنيا إال أنه وقف ضد اهلجامت التي هتاجم هبا إيران ،أو هياجم هبا حزب
اهلل حتت ذرائع التشيع ،مبينا أن كل ذلك صناعة شيطانية ،وأن املسلمني أمة واحدة ،وأن
اخلالفات بينهم بسيطة ،وأهنا جمرد قراءات متعددة إلسالم واحد.
ولذلك كانت طروحاته مملوءة بالعلمية والعقالنية والصدق ..وهي ال ختتلف عن
طروحات أكثر علامء الشام الذين غيبهم اإلعالم املغرض ليطرح بدهلم أولئك السلفيني
املتشددين ،أو احلركيني املستكربين الذين استعملتهم األيادي املشبوهة لتحيل الرصاع مع
العدو الصهيوين ومن معه من الشياطني الكبار الصغار إىل الرصاع مع اإلخوة يف الدين.

()1

انظر حوارا أجري معه بعنوان :الشيخ ماهر محود  -األمني العام لإلحتاد العاملي لعلامء املقاومة ،برنامج

[إسالميون...وبعد] عىل قناة امليادين.
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أما موقفه من سورية ،فقد كان منذ البدء موقفا متميزا ،ال يقفه إال مثله من العلامء ،فقد
دعا إىل اإلصالح ،ويف نفس الوقت دعا إىل وأد الفتنة ،وكان مع النظام السوري ،وضد
التكفرييني إىل آخر حلظة ،وقد لقي يف سبيل ذلك أذى كثريا ،بل كاد حيصل له ما حصل للبوطي
رمحه اهلل ،لوال أن نجاه اهلل من غدرهم.
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حممد الغزايل ..والربيع العريب
يصدح الكثري باسم الشيخ حممد الغزايل ،ويثنون عليه ،ويتصورون أهنم حيملون مهومه
الدعوية ،وتوجهه الفكري ،ومرشوعه احلضاري ،بينام هم أبعد الناس عنه ،وأكثرهم حربا له،
وقد كان الربيع العريب هو االبتالء اإلهلي الذي كشف زيف تلك التلمذة ،وكذب تلك
الدعاوى.

فالشيخ حممد الغزايل الذي مل يكتب له أن يعيش هذا الربيع املشؤوم ،كان قد حذر منه
بصنوف من التحذيرات ،وكأنه كان يراه بفكره الثاقب وبصريته النافذة.
ولذلك وضع صامم األمن ملواجهته ،ومواجهة ما حيمله من تقسيم لألمة وحماربة لقيمها
وأخالقها ،وإشاعة للرصاع بينها.
فقد كان يتحدث كثريا عن التطرف والتشدد ،ومجيع أصناف الدجل الديني ،وحيذر
منها ،بل يعتربها غباء وقلة عقل ،ويعترب أصحاهبا أدوات يمكن ألي خمادع ذكي أن يستعملها
يف أي حرب يريدها ،وقد حصل ذلك بالفعل؛ فقد كان أولئك املتطرفون الذين حذر منهم
الغزايل ،وحذروا منه وكفروه ،هم األدوات التي استعملتها قوى الرش يف ذلك الربيع املشؤوم
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لبث الفتنة والرصاع ..فهم ال عقول هلم يفكرون هبا ،بل هم يفكرون بام يمليه عليهم مشايخ
الفتنة ،وشبكاهتا اإلعالمية.
وكان يتحدث عن املنهج السلمي يف الدعوة واإلصالح ،ويعترب العنف سلوكا متنافيا
مع اإلسالم ،وقد كان األساس الذي قام عليه الربيع العريب املزيف هو اعتبار العنف جهادا،
واعتبار اإلرهابيني مظلومني ومضطهدين ودعاة حقوق اإلنسان.
وكان يتحدث عن االرتباط الوثيق بني مؤسسات األمة مجيعا لتؤدي دورها
اإلصالحي ،وكان الربيع العريب هو املقص الذي قطع كل العالقات ،والفأس التي هوت عىل
كل املؤسسات.
وكان يدعو إىل الصلة الطيبة بني احلاكم واملحكوم ،ليتعاون اجلميع يف خدمة مصالح
األمة ،وكانت له ألجل ذلك عالقة طيبة مع الرئيس اجلزائري السابق الشاذيل بن جديد ،وكان
يدعو أبناء احلركة اإلسالمية إىل التزام اهلدوء واألدب يف التعامل معه ومع غريه ..لكن احلركة
اإلسالمية رفضت توجيهاته يف حياته قبل موته ،وكانت تنادي يف الشوارع بعكس ما كان يدعو
إليه ،وقد استثمر دعاة الفتنة ذلك التوجه ليبدأ الرصاع يف الربيع العريب بالرصاع مع احلاكم،
ثم يمتد جلميع مؤسسات الدولة.
أما ثالثة األثايف ،وعمود اخليمة ،وهو الوحدة اإلسالمية ،التي انطلق الربيع العريب
حلرهبا ،والتفريق بني املسلمني وإشاعة الطائفية بينهم؛ فقد كان الغزايل من أكرب الدعاة إىل
الوحدة بني طوائف املسلمني مجيعا ،وخصوصا بني السنة والشيعة ،باعتبارمها أخوان يف
اإلسالم ،وال فرق بينهام إال يف كون كل واحد منهام له تصوره اخلاص لإلسالم ..وكان يرد
عىل الكثري من الشبهات التي يشيعها املغرضون يف ذلك ،ومن ذلك قوله :ه
(إن الشيعة يؤمنون
برسالة حممد  ،ويرون رشف عيل يف انتامئه اىل هذا الرسول ،ويف استمساكه بسنته ،وهم
كسائر املسلمني ،ال يرون برش ًا يف األولني وال يف اآلخرين أعظم من الصادق األمني ،وال أحق
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منه باالتباع ،فكيف ينسب هلم هذا اهلذر؟ الواقع أن الذين يرغبون ف تقسيم األمة طوائف
متعادية ملا مل جيدوا هلذا التقسيم سببا معقوال جلأوا إىل افتعال أسباب الفرقة ،فاتسع هلم ميدان
الكذب حني ضاق ميدان الصدق ،لست أنفى أن هناك خالفات فقهية ونظرية بني الشيعة
والسنة ،بعضها قريب الغور وبعضها بعيد الغور ،بيد أن هذه اخلالفات ال تستلزم معشار
اجلفاء الذى وقع بني الفريقني ،وقد نشب خالف فقهى ونظرى بني مذاهب السنة نفسها بل
بني أتباع املذهب الواحد منها ،ومع ذلك فقد حال العقالء دون حتول هذا اخلالف إىل خصام
()1

بارد أو ساخن)

وقال يف موضع آخر داعيا إىل ما دعا إليه الشيخ حممود شلتوت من إتاحة احلرية الدينية
بني املسلمني ليختار كل مسلام ما يراه مرضيا له عند ربه( :إن السلف واخللف وأهل السنة
والشيعة واملتصوفة واملتفلسفة كلهم يرى أنه خيدم اإلسالم وينارص نبيه  ،ويرفع رايته ،ومن
الصعب إقناع احلرفيني من أهل النص بأن مذهب العقليني أوىل باحلق وكذلك العكس ،ومن
الصعب إقناع العاطفيني من أصحاب القلوب أن مذهب أهل الفقه أدق وأجدر باالستمساك،
وكذلك العكس ،ومن الصعب إقناع الشيعة الذائبني ف حمبة آل البيت أن النظام اجلمهورى ف
اختيار اإلمام وعزله أوىل من االلتفاف حول قريب للرسول  تضفى عليه العصمة ،وكذلك
العكس ،ونحن نرفض ف التعليق عىل مذاهب أولئك مجيعا قول الشاعر :وكل يدعى وصال
لليىل وليىل ال تقر هلم بذاكا كام نرفض اعتبار احلق سائال يتلون مع كل إناء ،وأنه ليست له
()2

حدود قائمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها)

( )1دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،حممد الغزايل ،دار هنضة مرص ،الطبعة  :األوىل،
ص .221
( )1املرجع السابق ،ص.173
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ورصح يف موقف آخر ترصحيا ال يقل عن ترصيح حممود شلتوت ،فقال( :ولقد رأيت
أن أقوم بعمل إجيايب حاسم سدا هلذه الفجوة التي صنعتها األوهام ،فرأيت أن تتوىل وزارة
األوقاف ضم املذهب الفقهي للشيعة اإلمامية إىل فقه املذاهب األربعة ،وستتوىل إدارة الثقافة
تق ديم أبواب العبادات واملعامالت ف هذا الفقه اإلسالمي ملجتهدين من إخواننا الشيعة،
وسريى أولو األلباب عند مطالعة هذه اجلهود العلمية أن الشبه قريب بني ما ألفنا من قراءات
()1

فقهية ،وبني ما باعدتنا عنه األحداث السيئة)

ومن هذا الباب أيد فتوى الشيخ حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر املشهورة ،والتي
نص فيها عىل أن (مذهب اجلعفرية املعروف بمذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية ،مذهب
جيوز التعبد به رشع ًا كسائر املذاهب ،فينبغي للمسلمني ان يعرفوا ذلك وان يتخلصوا من
العصبية بغري احلق ملذاهب معينة) ،وكان يذكرها كثريا يف دروسه ،ومن تعليقاته عليها قوله:
(واعتقد ان فتوى األستاذ األكرب الشيخ حممود شلتوت ،قطعت شوط ًا واسع ًا يف هذا السبيل،
واستئناف جلهد املخلصني من أهل السلطة وأهل العلم مجيع ًا ،وتكذيب ملا يتوقعه املسترشقون،
من أن األحقاد سوف تأكل األمة ،قبل ان تلتقي صفوفها حتت راية واحدة ...وهذه الفتوى يف
()2

نظري ،بداية الطريق وأول العمل)

فهل يمكن ألحد بعد هذه النصوص واالقتباسات من كالم الشيخ حممد الغزايل أن
يزعم أنه تلميذ هذا الشيخ ،أو حيمل مهومه ومرشوعه ،وهو يف نفس الوقت حيمل املعول
والفأس وكل أدوات اهلدم ليحارب هبا مجيع مشاريع الشيخ ،ويواجه هبا كل دعواته؟

( )1كيف نفهم اإلسالم ،حممد الغزايل ،دار هنضة مرص ،الطبعة األوىل ،ص.118
( )1دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،حممد الغزايل ،ص.257
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هيكل ..والعقل االسرتاتيجي املغيب
من محاقات القائمني عىل الربيع العريب ،وخصوصا ذوي التوجه اإلسالمي منهم،
تغييب العقول االسرتاتيجية الكبرية التي كان يمكنهم ،لو تقربوا منها ،واستفادوا من خربهتا،
ومعرفتها بالواقع السيايس الدويل ،والقوى التي تتحكم فيه ،ومعرفتهم كذلك بالواقع املحيل،
واألقطاب التي تسريه ،حلموا أنفسهم من كل أنواع الفشل التي واجهت مشاريعهم ،ويف أقرص
مدة.

ومن تلك العقول الكبرية عقل [حممد حسنني هيكل] ،ذلك الذي طرد من كل اجلهات،
بسبب ترصحياته املضادة ملا يسمى بالربيع العريب؛ فقد كان يدرك متاما أن هذا ربيع فاشل ،لعدم
حتققه باملبادئ األساسية التي تقوم عليها الثورات ،ورصح بذلك يف وسائل اإلعالم الكثرية
التي كانت تتاح له حينها.
لكن التفكري الرغبوي للجهات التي كانت ممتلئة بالزهو والغرور ،مل ترتكه ليصف هلا
اخلريف الذي ينتظرها عن قريب ،بل راحت تطرده وتشوهه وتتعامل معه كام تتعامل مع

305

املجرمني ،يف نفس الوقت الذي تقرب من يزين هلا أعامهلا ،ويثني عليها ،حتى لو كان كاذبا يف
كل ذلك ،من أمثال عزمي بشارة ،وغريه من املرتزقة.
وأنا أجزم أن اإلسالميني املرصيني لو تقربوا من هيكل ،واستعانوا بخربته الطويلة مع
أنظمة احلكم املختلفة التي مرت بمرص ،ملا حصل هلم ما حصل من ثورة مضادة ..وملا حوهلم
من يتصورون أهنم حلفاؤهم ـ كالسعودية وأخواهتا ـ إىل مجاعة إرهابية ،وملا أودعوا السجون،
وملا صودرت ثرواهتم ..لكنهم صموا آذاهنم عن سامع توجيهاته وحتذيراته ،وتصوروه بصورة
األيديولوجي املغرض ،ال بصورة االسرتاتيجي الواقعي الناصح.
وأجزم كذلك لو أن اإلسالميني السوريني الذين كانوا مشعل نار الفتنة يف سورية،
وحطب وقودها ،استعانوا بخربته ،واستفادوا منهام جلنبوا بلدهم كل فتنة ،ولبقيت سورية
بتلك الصورة اجلميلة التي كانت عليها ،وأمكنهم معها أن ينالوا من احلظوظ السياسية
وغريها ،ما مل ينالوه اآلن ،بعد أن خربوا الديار ،وصاروا مطية لكل راكب.
لكن اإلسالميني مل يفعلوا هذا وال ذاك ،ألهنم ال حيبون إال من يلمع صورهم،
ويمدحهم ،ويثني عليهم بالذكاء احلاد ،حتى لو فشلوا عرشين مرة ،أو مائة مرة ..فهم
يتصورون أن نقدهم نقد لإلسالم ،وأهنم الذي يوجهون ،ال الذين حيوجهون.
وعندما نقارن موقفهم هذا بموقف الثورة اإلسالمية يف إيران ،نجد األمر معاكسا متاما،
فإيران يف ذلك احلني ،استفادت من كل العقول ،وقربتها ،وجعلتها صوتا من أصواهتا ،حتى
أن هيكل ـ وقد كان حينها ال يزال صغري السن ،وأقل خربة ـ وظف من هذه الثورة ،وبقي متأثرا
هبا إىل آخر حياته ،يشيد هبا كل حني ،بسبب قدرهتا عىل اجتذابه والتأثري فيه.
وقد كتب عنها كتابه املعروف [مدافع آية اهلل] ،بعد أن أجرى حوارات كثرية مع قيادات
الثورة ،ومن بينهم اإلمام اخلميني نفسه ..فهل أتاح له مريس أو غريه من اإلسالميني الفرصة
ليجلس معهم مثلام جلس مع اخلميني أو غريه ،مع كونه ابن بلدهم ،وكان له من العالقة مع
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الرؤساء السابقني ما جيعله عارفا بالبلد وتفاصيلها ..هم مل يفعلوا ذلك ،ألهنم كانوا ال حيبون
إال من يمجدهم ،ويلقي فيهم قصائد املدح ،ال من خيربهم بحقيقة احلال ،وما ينتظرهم يف
املستقبل القريب.
وهكذا ـ كام يذكر عن نفسه ـ كلام ذهب إىل لبنان استقبل بحفاوة من طرف حزب اهلل،
وجلس مع أمينه العام الساعات الطوال ،وهو ما يدل عىل أن من أرسار قوة ذلك احلزب
استفادته من كل اخلربات والطاقات والعقول بغض النظر عن توجهها الديني أو السيايس.
والعجيب أن اجلزيرة ـ قناة الفتنة املعروفة ـ كانت ختصص حصة له ،وتسميها باسمها،
وكان هلا مجهورها العريض ،ولكنه بمجرد أن خالفها يف دورها القذر ،وعرفت أن له القدرة
عىل توعية الشعوب العربية حتى ال تقع يف فخ الفتنة ،طردته واستبدلت به من رأت فيهم
القدرة عىل ذلك.
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د .أمحد حسن املقديس ..والشعر املقاوم
من الشعراء الذين كان هلم رشف النضال عن القضايا اإلسالمية الكربى ،وخصوصا
ما حيدث اآلن يف سورية اجلرحية الشاعر الفلسطيني املقاوم البطل [د .أمحد حسن املقديس]
الذي كتب القصائد الطوال هياجم فيها اإلرهاب والعنف ،وهياجم حمركيه من الظالميني
والرجعيني الذين باعوا أنفسهم ألمريكا وإرسائيل ،وأصبحوا جمرد أدوات لتنافيذ مشاريعها.

وقد كان يف إمكان هذا الشاعر الفلسطيني بسبب موهبته الفذة ،أن يتحول مثل الكثري
من الشعراء الذين جيثون بني يدي امللوك واألمراء يلتمسون منهم الصالت ،ويبيعوهم ذممهم
وكرامتهم وكلامهتم لريتزقوا منها ،كام فعل الكثري ..لكن شاعرنا املقاوم مل يفعل ،وأبى أن يبيع
كلامته وكرامته ،فثمنها ال حد له.
وكان من آثار ذلك الزهد والعفاف عن صحبة األمراء وامللوك ذلك التعتيم اإلعالمي
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عليه؛ فهو ال يكاد يعرف حتى أن صورته ـ بعد بحثي الطويل عنها يف النت مل أجدها ـ فهو زاهد
متواضع يؤدي دوره يف املقاومة ،وبدون أن ينال أي ثمن ..وحسبه بذلك كله رشفا.
لكن اإلعالم إن مل يعرفه ،فقد عرفه رجال سورية الكبار ،حتى أن سفري سوريا يف األمم
املتحدة الدكتور بشار اجلعفري ذكر جزءا من قصيدة له عند رده عىل السفري السعودي دون أن
يشري طبعا إىل اسمه.
وسأنقل هنا للمتذوقني للشعر بعض ما قاله من شعر مقاوم ،دون أن أعلق عليه ،فشعره
من الوضوح والسالسة واجلامل ما يكتفى معه بمجرد القراءة.
فمن قصيدة له بعنوان [يا شــــام صــــربا ً] ،والتي قدم هلا بقوله( :هذه القصيدة هي
حتية ..وكلمة شكر للشعب وللجيش السوريني عىل وقوفهام وصمودمها الرائعني يف وجه
املؤامرة العربية االمريكية اإلرسائيلية الرتكية املستمرة عىل سوريا وشعبها ،وسوريا منترصة
بإذن اهلل واملتآمرون إىل زوال قريب)
يا شام ح صربا ً إذا ما خانك ِ العرب ح

يا شام ح ال تعتبي ،ال ينفع ح العتب ح

فهذه القدس ح كم خانوا مآذهنا

مغتصب ح
ومسجد ح القدس ِ يف األصفاد ِ
َ

عهر ٍ ال أمان َ هلا
هذي قبائل ح ْ

العهر ح ..والتعريص ح ..واللعب ح
ودينها ْ

غري ح التآمر ِ ال ميثاق َ جيمعها

فليس َ ير َد حع حهم ْ خلق ٌ وال أدب ح

أفسدَ هم ..واجل ْبن ح َديدَ هنم
ألنفط ح َ

بصقت ِ عليهم كلهم هربوا
إذا َ

جيدي َ العتب ح
يا شام ح ال تعتبي ،لن ْ

بغداد ح قبلك ِ " يا ما " خاهنا العرب ح

يا شام ح غزه ة ح بالنريان ِ غارقة ٌ

وأنت ِ يسكن ح يف أثوابك ِ اللهب ح

يف غزة ِ الفخر ِ تقتيل ٌ ومذبحة ٌ

رتب
يف غزة ٍ :حجثث ٌ ضاقت ْ هبا ال َ

ومما جاء فيها عن التآمر العريب قوله:
وجهتنا
يا حادي َ العيس ِ لألعراب ِ
َ

والتدليس ..والكذب ح
حيث ح اخليانة ح..
ح
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وجهه شنب ح
فيخرج َ املسخ ح يعلو
َ
أو بائتِالف بغايا وهو مستلب ح

العهر أقنان ٌ حيالط ح هبم
يف دوحة ِ
ْ
فمسجد ح القدس ِ ال َحيظى بمؤمتر ٍ
كيف استحال َ عميل ح الغرب ِ حم ِنقذنا

الرتب ح
و حكلام زاد َ طعنا ً زادت ِ ُّ
إذا اخلطايا بأهل ِ الشام ِ ْيرتكِب ح
جر َدة ِ املوساد ِ مكتتِب ح
وهو الذي يف ْ
حيتطِب ح
إال رموه ح ألرض الشام ِ ْ

فلست ح أعجب ح ممهن ْ خان َ والدَ ه ح
وكيف َ ْيرأف ح باألطفال ِ يف حلب ٍ
مر ِتزق ٌ يف أي ِّ مزْ بلة ٍ
مل يبق َ ْ

كل ٌّ

خنجره
كل ٌّ أعده لذبح ِ الشام ِ
َ

ححي ِّركه

يف

ذبحها

َأرب

أما حديثه عن املعارضة ،فهو وصف دقيق يف منتهى الروعة واجلامل ،فقد قال فيها:
هذي معارضة ح الشذ هاذ ِ تائهة ٌ

بني َ املوائد ِ ..واألذناب ِ تغرتب ح

يا شام ح كم حرضوا للنرص أكؤسهم

أنخاهبم ِ رشبوا
فام سقطت ِ ..وال
َ

وليرشبوا اليوم َ من ْ أنخاب ِ خ َبتهم

حصحص َ ..والعدوان ح ينقلب
فاحلق ُّ ْ

وقال فيها خماطبا اجليش السوري البطل:
ِ
منتصب ٌ
يا جيشنا ،أنت َ سيف ح اهلل ِ
طهر ْ
أعد ْ

بال َدك َ

تربتها

أنج َبت ْ ...وأب ح
فللخيانة ِ ..أ ح ٌّم
َ

العمر ِ يف قطر ٍ
رأس ح ال َبالء ِ طويل ح ْ

فلتقطع ِ الرأس ح حتام ً َينفق ِ الذنب ح

بطال ً

والعرب
أنت َ العروبة ح ..واإلسالم ح..
َ

عرو َبتنا

ممن

خان َ

ومن ْ سواك َ لر ْدع الظلم ِ ينتصب ح

والدين َ

يا

ومن قصائده اجلميلة قصيدته املعنونة بـ [االوثان تأكل بعضها] ،وهي قصيدة تتناول
القمة الفضيحة لرتامب يف الرياض واألزمة الطاحنة بني رشكاء التآمر باألمس وأعداء اليوم:
قطر وكل من السعودية واالمارات والبحرين ،ومما جاء فيه قوله:
فاجلرح ح جرحي ..والدماء ح دمائي
القراء ِ
ِمن أين أبدأ َمعرش َ
ه
تعري خائنا ً
رشف ح القصيدة ِ أن ِّ
َ
قالواَ :س حتعقد ح ِق همة ٌ ..فإذا هبا

َ
فوق مجاجم ِ الشهداء
خيتال ح
بيع ٌ ..وتعريص ٌ ..ووكر ح بغاء ِ
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األبقار ح عارية ً ..بغري ِ كِساء ِ

فاصطفت ِ
ص فاحتا ً..
ْ
جاء املحخ ِّل ح
ِ
اللص اجلديد حَ ..شهية ٌ
رشه ٌ هو
ُّ

اإلرواء
خرقاء ح تستعيص عىل
ْ

َح َلب َ اجلميع َ :من املليك ِ إىل األمري ِ

جل ْوقة ِ
َِ

املحفتني َ

والعلامء

ومما جاء فيه قوله:
ِ
شامت ٌ
يا رب ح ،إين بالعوائل ِ
سوف نخرس ح؟
َ
أنا شامت ٌ فيهم ،فامذا

ْ ِ
فلترضب ِ ال حعمالء َ بال حعمالء
إن ْ خرسنا ِشلة َ ال حبلهاء
جيش ٍ ِمن األصنام ِ ..واللقطاء

تواروا
ماذا ستفتقد الرجولة ح إن ْ
َ

غري َ أكوام ٍ من اجلبناء ِ

ماذا ستفتقد ح الثقافة إن ْ حأزيلوا

غري َ طوفان ٍ من اجلحهالء

كم مرة طعنوا العروبة َ باملحدى

الغرباء ِ
مع
وتنادموا َفرحا ً َ
َ

كم مرة خانوا فلسطينا ً ..لتن حعم َ
جسد ِ العروبة ِ ِخنجر ٌ
ما مر ه يف َ

ححثالة ح الزعامء ِ

ماذا َسنخرس ح إن ْ خرسناهم؟ سوى

بال حعروش ِ

إال وكانوا خنجر َ األعداء

ومما جاء فيها قوله:
والعرش ح والتيجان ح حتت َ ِحذائي
ْ

تلك َ املاملك ح واملَهالك ح كلها
فلطاملا َسكِروا عىل أشالئنا
َمن ذا الذي ذبح العراق َ ِوشع َبه

باسم ِ احلقوق ِ..ول ْعنة ِ اإلفتاء ِ
هرما ً ِمن األشالء؟؟
حتى غدا َ

سكبوا جهنم َ يف الشآم ِ خيانة ً

لتعيش َ إرسائيل ح يف الن ْعامء ِ

َمن ْ َح هول َ اليمن َ األيب ه مقابرا ً

ومنازال ً ..تبكي عىل النزَ الء ِ؟؟

حتى اخليانة ح أصبحت َرشفا ً هلم

يتسابقون إليه ِ ..دون حياء ِ

خانوا القضية َ كي تدوم َ عروشهم

باعوا النبي ِّ ..و َموطن َ اإلرساء
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ال يمكنني أن أذكر هنا قصائده الكثرية ،ولكني سأختم بأبيات لواحدة منها ،يتهكم فيها
عىل املعارضة املسلحة ،وهي حول الباصات اخلرض ،التي أصبحت رمزا هلزيمة اإلرهاب ،ومما
جاء فيها قوله ،وهو خياطب اإلرهايب الذي يريد أن يركب الباص األخرض:
فقد حت ِض ْيع ح حياة ً ساقها القدَ ر
َجل ْ خطاك َ ،فامذا أنت َ حمنْتظِر ح
ع ّ
زمحة ِ الركاب ِ ينفجر ح
الباص أخرض ح ،حتام ً أنت َ تعرفه ح
يكاد ح ِمن ْ ْ
ح
ورأساملِك َ طلق ٌ ثم ه تنصهر ح
إصعد ْ ،وإال فجيش ح احلق ِّ حمنتبه ٌ
ح
إصعد ْ ،فام ِمن ْ فتاوى ً بعدح ِ
وحولك َ األح ْسد ح ال تبقي وال تذر ح
تنق حذكم
َْ
فال أما َمك َ حح ْور ٌ سوف تنكِ ححها
كم كنت َ َبغال ً وقد َصده قت َ كِ ْذ َبتهم
ِ
نارصكم
كم أومهوك َ بأن ه اهلل َ
ح
كم أومهوك َ بنرص ٍ من مالئكة ٍ
ِ
ساقطة ٌ
كم أومهوك َ بأن الشام َ
ِ
فناد ِقهم
كم تاجروا ِبدماكم ِمن ْ
أما َمك َ الباص ح ،حتى اآلن َ حمنتظِر ٌ

وال ورا َءك َ ِغلامن ٌ ...وال َح َور ح
تده ثِر ح
باحلق ِّ
ثورة ٌ
بأهنا
ِ
ينترص ح
كأنام اهللح باإلرهاب ِ
ِ
تنكرس ح
حتوم ح حولك َ خ ْيال ً ليس َ
وهم ْ ،أمام َ شموخ ِ الشام ِ قد َص حغروا
ح
حيث ح العاملة ح ..والتهعريص ح ..وال َبطر ح
ِ
ومن ْ ورائِك َ إرهاب ٌ َسيندثِر

إصعد ْ ،فكل ُّ رفاق الدرب ِ قد َص َعدوا
فاجليش ح بعثر َ يف امليدان ِ كِ ْذ َبتكم

كجرذان ِ الثرى اندثروا
والثائرون َ ح

حمظ هف َرة ٌ

فحيث ح َ
النرص ح وال هظ َفر
كان ،يكون ح ْ

جيش ح

الشآم ِ

أبابيل ٌ

الرتد َد واذهب ْ ،إنه القدَ ر ح
دع ِ ه

ويف اخلتام مل أقصد من هذا املقال ـ كام قد حيتوهم ـ حتليل قصائد الشاعر ،وال بيان لغته
وأفكاره ،وإنام أردت فقط أن أنبه إىل بطولته يف زمن اخلوف ،وشجاعته يف زمن اجلبن ،وزهده
يف زمن الطمع ..وأنبه كل خملص لسورية وألرض اإلسالم مجيعا أنه حتى ولو مل يتمكن من
دحر اإلرهابيني بالسالح ،فيمكنه دحرهم بالكلمة الشجاعة الطيبة ،والتي عربها عنها رسول
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اهلل  يف تشجيعه ألحد شعراء اإلسالم األوائل ،وقوله لهْ ( :اه حج حهمَ ،أ ْو َه ِ
اج ِه ْمَ ،و ِج ْ ِرب حيل
ْ
وح ا ْل حقدح ِ
س َم َع َك ما هاجيتهم)
َم َع َك ..إِ هن حر َ

()1

( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
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إعالميون  ..لكن رشفاء
تعترب الصحافة بأنواعها املختلفة من أصعب املهام ،ال بسبب ما يتعرض له أصحاهبا
من القتل واألرس واالعتقال ،وال بسبب الضغوط التي يتعرضون هلا من اجلهات املختلفة،
والتي تعرض مصداقيتهم للتشكيك واالهتزاز.
ولكن بسبب أخطر ،وهو ما يطلق عليه يف االصطالح الرشعي [فتنة الرساء] ،ففتنة
الرساء أخطر من فتنة الرضاء ،كام قال بعضهم( :ابتلينا بالرضاء فصربنا ،وابتلينا بالرساء فلم
نصرب)

ذلك أن هذه الفتنة جتعل صاحبها يقدم عىل عمله الذي يعلم عدم صدقيته بعزم كبري،
ومهة عظيمة ،ألن تلك اإلغراءت الكثرية جتعله ينحني أمامها كام ينحني الوثني أمام أصنامه،
بل إنه ال يكتفي بذلك ،وإنام حياول أن يقنع نفسه بأن صنمه معبود حقيقي؛ فيخشع له خشوعا
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تاما.
وهكذا فعل أولئك اإلعالميون الذين أغرهتم أموال اخلليج؛ فراحوا يبيعون ذممهم،
وخيونون أوطاهنم ،ويصبحون عمالء ألعدائهم؛ فيدعون الشعوب إىل الثورة عىل حكامها
املستبدين متناسني أهنم يعيشون بني يدي أكرب احلكام استبدادا عىل مدار الكرة األرضية ،بل
عىل مدار التاريخ مجيعا.
لكن تلك األموال التي تغدق عليهم كل حني ،ومن كل اجلهات جعلت أبصارهم
تعمى عن رؤية اجلذع يف عيون من تعيش بينهم ،وتبرص القذى يف عيون تلك الشعوب
املستضعفة.
لكن ثلة من اإلعالميني املمتلئني بالزهد والعفاف آثروا أن يفكوا تلك القيود الذهبية
عن أيدهيم وأقالمهم وألسنتهم ،ويرتفعوا عنها مجيعا ،ليتحرروا للحقيقة املجردة ،وهؤالء هم
اإلعالميون الرشفاء ،والذين نحتاج إىل اإلشادة هبم وشكرهم ،باعتبارهم املثل األعىل لإلعالم
النزيه.
ومن هؤالء أولئك الذين تبوؤوا مناصب حمرتمة يف قناة اجلزيرة ،وكان يمكن أن
يستثمروها يف فرتة الربيع العريب ،ليضاعفوا أرصدهتم وأمواهلم ،لكنهم مل يفعلوا ،وآثروا
احلقيقة عىل الدجل ،والعفاف عىل الطمع.
وعىل رأس هؤالء( )1وأوهلم ذلك اإلعالمي املقاوم الرشيف الذي مل يبع ذمته يف يوم
من األيام الصحفي التونيس [غسان بن جدو] ،والذي كان يرأس إدارة مكتب اجلزيرة يف
بريوت من  2004إىل أن استقال منها يف  23أبريل  ، 2011وأسس بعدها شبكة امليادين
اإلعالمية ،وهي الشبكة التي تبث قناة امليادين املحرتمة التي أصبحت املنرب الذي يواجه احلرب
( )1انظر مقاال بعنوان :تعرف عىل اإلعالميني املستقيلني من اجلزيرة ،وسام حسن 02 ،نوفمرب ، 2014
 11:38م.
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الناعمة بأشكاهلا املختلفة.
ومنهم اإلعالمي اللبناين [سامي كليب] الذي يقدم حاليا برناجمه املميز [لعبة األمم] يف
قناة امليادين ،بعد أن كان يقدم يف قناة اجلزيرة برنامج [زيارة خاصة] و[امللف] ،والذي شغل
قبل ذلك وظائف إعالمية كبرية يف قنوات خمتلفة ،وقد كان من املؤسسني لقناة امليادين ،تلك
القناة البديلة عن قناة اجلزيرة وغريها من قنوات الفتنة.
باإلضافة إىل هذين اإلعالميني املحرتمني كان هناك إعالميون آخرون ال يقلون رشفا،
من أمثال [لونا الشبل] تلك اإلعالمية السورية ،التي كانت تقدم برنامج [ما وراء اخلرب] يف
قناة اجلزيرة ،منذ عام  ،2003والتي اهتمت قناة اجلزيرة بالتآمر مع جهات غربية ،لقلب نظام
احلكم يف سوريا ،والتعامل مع وكالة االستخبارات األمريكية ،وقد استقالت رفقة أربع
مذيعات أخريات هن مجانة نمور ،لينا زهر الدين ،جلنار موسى ،ونوفر عفىل.
ومنهم أولئك الصحفيون املرصيون الرشفاء الذين استقالوا من قناة [اجلزيرة مبارش
مرص ] ،والذين رأوا مدى التزوير التي متارسه تلك القناة من أجل حتريض الشعب املرصي،
وإفساد العالقة بينه وبني نظامه ،حتى تنترش الفتنة واخلراب الذي نرشته يف البالد األخرى.
ومن أولئك الصحفيني عالء العيوطي ،وحاتم فريدو ،ودينا موسى ،وكارم حممود،
وحجاج سالمة ،وحسن عبدالغفار وفاطمة نبيل.
وقد قالت اإلعالمية فاطمة نبيل تعقيب ًا عىل استقالتها التي تقدمت هبا لقناة اجلزيرة
مبارش مرص( :أنا جييش خط أمحر مسمحش بالغلط فيه ..واستقلت من اجلزيرة وأنا ال أعلم
هل يمكن عوديت للتليفزيون مرة أخرى أم ال ألن البعض سيحسبني عىل النظام اإلخواين)
وأوضحت يف ترصحيات هلا أهنا مل تكن راضية عن تغطية القناة منذ أحداث  30يونيو،
وأنه كان هناك قصد متعمد لقسم الشاشة يف بعض األحيان إىل نصفني عىل أن تكون صورة
معتصمي رابعة العدوية ناحية اليمني يف اظهار لتضخيم أعدادهم وتأييدهم للرشعية.
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وأشارت إىل أهنا خالل فرتة عملها بالقناة عىل مدار  6شهور ،الحظت أن القناة كانت
تتحيز لصف اإلسالم السيايس ،حتى الرسائل النصية ذكرت أهنا كانت منتقاة يف أغلب
األحيان ،باإلضافة إىل الضيوف املختارين بعينهم يف جتاهل تام لباقي أطراف املعارضة هذا
فض ً
ال عن التوجيهات التي كانت تصدر لزمالئها بعدم احلديث أو إلقاء كالم بعينه عىل اهلواء
مبارشة.
وأكد اإلعالمي حجاج سالمة مراسل القناة ،أنه قدم استقالته الدارة القناة احتجاجا
عىل سياسة القناة والنهج الذي تتبعه القناة وانحيازها الدائم واملستمر لالخوان.
وأكد عىل التحريض املستمر من قبل إدارة القناة عىل الشعب املرصي ،مشريا إىل أن
عدد كبري من زمالئه بالقناة يريدون االستقالة من القناة ،ولكن لدهيم بعض املخاوف من ناحية
مسؤلياهتم ومن ناحية املرتب املغري ،كام أكد أن العاملني بقناة اجلزيرة مبارش مرص من مقدمني
برامج واملراسلني يعلمون جيدا بسياسة القناة ولدهيم معرفة كبرية عىل ان قناة اجلزيرة مبارش
مرص هلا سياستها اخلاصة وأهنا قناة موجهة.
هذه نامذج عن بعض اإلعالميني الرشفاء الذين عاينوا تلك اجلرائم التي تقوم هبا إدارة
قناة اجلزيرة يف التحريض والدعوة لإلرهاب والعنف ..وهي نامذج تستحق التقدير واالحرتام
الكبريين.
كام يستحق االحرتام األكرب أولئك اإلعالميون املتواجدون يف قناة املنار تلك القناة
الطاهرة املمتلئة بالقيم النبيلة ،والتي مل تسقط يف فخاخ الطائفية واألحقاد ،ومل تنحرف بوصلتها
أبدا عن القضية الفلسطينية وغريها من قضايا األمة ،وكانت أكرب منرب صادق وواع نبه لكل
األخطار التي حتدق باألمة.
ولذلك كله حأعلنت احلرب عليها ،فحجبت من األقامر املختلفة ،وراح املتدينون
املغفلون بحذرون منها ،يف نفس الوقت الذي يرتكون فيه قنوات الفتنة الشيعية والسنية
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كوصال وصفا وفدك وغريها..
وقد انسجم سلوكهم هذا مع سلوك الصهاينة أنفسهم ،والذي كانوا وال زالوا يعتربون
قناة املنار أخطر من صواريخ حزب اهلل نفسها ،ولذلك أعلنوا احلرب عليها ،بل رضبوها يف
حرب  ،2006وعندما عجزوا عن إسكات صوهتا كلفوا العرب بالقيام بذلك ،وقد قام العرب
بام عجز عنه اليهود ..ولكنها مع ذلك ال تزال راسخة قائمة ال هتزها الرياح وال يؤثر فيها نعيق
اخلونة.
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حسني مرتىض ..الشهيد احلي
من املقاومني األبطال الذين سامهوا يف مواجهة املشاريع األمريكية والصهيونية والغربية
واألعرابية يف بالدنا اإلسالمية أولئك الصحفيني األبطال الذين قدموا أرواحهم ضحية
لوطنهم وأمتهم ،وهم ينقلون الصورة بكل دقة ليواجهوا تلك التضليالت اإلعالمية التي
ينرشها اإلعالم املغرض والتحرييض.

ومن بني أولئك الضحايا األبطال الذين رووا بدمائهم أرض سورية احلبية اإلعالمي
الكبري حسني مرتىض ،وليس هناك فرق بينه وبني الذين ذهبوا إىل جنان رهبم لتستمر حياهتم
األبدية هناك ،إال فرق واحد ،وهو أن اهلل أضاف هلذا الشهيد حياة جديدة ،ليولد مقاوما بطال
فذا ،يؤدي من األدوار ما يقف أمامه اإلرهاب ورعاته حائرين.
لقد كان من املفرتض والطبيعي لرجل تعرض للكثري من اإلصابات التي كادت تودي
بحياته ،وال يزال مستهدفا كل حلظة ،أن يتوقف بعد أن أدى دوره املقاوم كامال ،لكنه مل يفعل،
وقد أجاب من سأله عن ذلك ،وكيف مل تفل تلك اإلصابات وال التهديدات من عزيمته قائال:
(اإلصابات والتهديدات مل تؤثر ،ولن تؤثر بإذن اهلل ألنني أوال منذ اليوم األول كنت أعرف
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أنني سأصبح هدفا هلذه املجموعات املسلحة ،وللدول التي تقف وراءها ،ألهنم خيافون من
الكلمة ،ومن احلقيقة ،وهذه اإلصابات زادتنا إرصارا وأكدت صوابية ما نقوم به ،وهذا أعطاين
اطمئنان بأننا فعال نوجعهم من خالل نقل احلقائق ،ومن خالل حماربتهم بالكلمة والصورة
()1

واملوقف)

وقد وصل من حنق املسلحني عليه أهنم كانوا يبحثون عنه يف أي حمل ليفتعلوا أي
معركة ،ويكون هدفهم فيها ليس االنتصار ،وإنام قتل ذلك الشهيد احلي ..وهم ال يعلمون أنه
شهيد ،ويستحيل قتل الشهيد.
وميزته ليست فقط يف تلك التضحية التي اكتسبها من اسمه [احلسني] ،وال الشجاعة
التي اكتسبها من اسمه [مرتىض] ،ولكنه فوق ذلك كله إعالمي حمرتف ،وحملل اسرتاتيجي
قدير ،بل إنه ال يقل عن املحللني العسكريني حنكة بفعل تلك املخالطات الدائمة ألبطال
اجليش السوري وحلفائه ،بل حضوره كل املعارك ،ورؤيته املعاينة هلا.
ولذلك ـ ومن خالل متابعايت للحصص التي يقدمها ،والتغطيات التي جيرهيا ـ مل أر منه
إال سداد الرأي واحلنكة والفهم اجليد لكل املعارك ،واخلطط التي خيططها أعداء سورية وأعداء
العامل اإلسالمي مجيعا ،وهو يبز يف ذلك كل حمليل قنوات الفتنة الذين يطبلون ويزمرون
ويكتمون احلقائق ،ويعطوا بعض األمل الكاذب يف مقابل تلك األموال الضخمة التي جينوهنا.
أما حسني مرتىض املجاهد املقاوم املضحي بنفسه ،فإنه كان يتعامل بقلبه وروحه وكيانه
كله مع وطنه وأمته ،بل إنه أرسل ابنه مع املجاهدين يف الوقت الذي يرسل فيه دعاة الفتنة
أبناءهم ألمريكا وأوروبا ،لينالوا الشهادات.
وال تتوقف مكارم هذا الشهيد احلي عىل هذا ،فهو ليس مؤسسة إعالمية رسمية فقط،
( )1من حوار أجري معه بعنوان :حسني مرتىض اجلانب الشخيص من حياته ،ألجرى املقابلة فادية
احلسيني ،وحممد سعد.
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بل هو مؤسسة إعالمية بديلة أيضا ،فهو يامرس دوره من خالل كل وسائل اإلعالم اجلديد،
فينرش كل ما يتعلق باملعارك يف سورية ،ويتحاور مع اإلرهابيني ،ويستعمل معهم مجيع أنواع
احلرب النفسية التي جعلتهم يغتاظون منه ،ويعتربونه هدفا رئيسيا يف كل معركة يقومون هبا.
وهو فوق ذلك كله وقبله إنسان مؤمن مملوء بالتقوى واإلخالص واملشاعر السامية،
واملتابع لصفحاته يف وسائل التواصل االجتامعي جيد تلك الروح الشفافة ،وذلك اإليامن
القوي ،وتلك التقوى والورع ،فهو صحفي مؤمن ،ومقاوم فذ ،وإعالمي حمرتف.
وهبذا اإلعالمي وأمثاله استطاعت املقاومة بكل أطيافها أن تتغلب عىل كل تلك
املؤسسات الضخمة التي تديرها أموال كثرية ..فحسني مرتىض يقول هلم بلسان حاله:
االنتصار ليس باملؤسسات وال اهلياكل ،وإنام باألبطال املضحني الصادقني املخلصني..
فإخالصهم وصدقهم وتضحيتهم ال يمكن تقديرها بثمن.
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رسالة إىل املنزعجني مني
من املالحظات التي الحظتها عىل كثري من أصدقائي املحرتمني وغريهم ،حتى من
الذين كانوا يثنون عىل كتبي ،ويذكرون يل استفادهتم منها ،موقفهم املتشدد مني بسبب مقااليت
التنويرية حول سورية ،ودعمها ،ومواجهة املشاريع التي توجه لتقسيمها وتقزيمها وحتويلها
إىل دولة فاشلة ،مثل ليبيا وأفغانستان والصومال وغريها من البالد.

وأنا أحب أن أقول هلؤالء األصدقاء وغريهم ،بأين ظللت سنني من عمري ،منذ بدأت
أزمة سورية ،وأنتم ترددون عىل مسامعي كل أنواع السباب والشتائم للنظام السوري وجيشه
ورئيسه ،بل حتى العلامء الذين تبنوا النظام ،أو تبناهم النظام..
كنتم كل حني تسمعونني أو أقرأ لكم ليس مقاالت علمية أو صحفية ناقدة فقط ،وإنام
سبابا بذيئا ،وربام كالما فاحشا ،وربام صورا وكاريكاتورات سوقية ساخرة ،ومع ذلك كله مل
أقل لكم شيئا.
مل أهتمهم يف دينكم ،وال يف عقيدتكم ،وال يف والئكم لوطنكم ،ألين أعلم أنني جمرد عبد
بسيط ،واهلل هو الديان ،وكنت أعذركم ألنكم ال تسمعون إال جلهة واحدة هي تلك اجلهة التي
استطاعت أن تتظاهر بتني اإلسالم ،بينام هي متارس معه كل فنون احلرب والتشويه.
مل أقل لكم أبدا كل هذه السنوات :إنكم أصدقاء للسفري األمريكي أو السعودي أو
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القطري ،ومل أقل لكم أبدا :إنكم عمالء ألي جهة من اجلهات.
بل اكتفيت فقط بالصمت املطبق ،ألين أعلم أنكم تثورون ألبسط نصيحة ،وتقيمون
الدنيا وال تقعدوهنا ألحقر نقد ..وألنكم تعتقدون أنفسكم أصحاب احلق املطلق الذي يعلو
دائام ،وال يعىل عليه.
وأنا راعيت مشاعركم تلك؛ فلم أرد عليكم ،ولوال أن السيل بلغ الزبى ،وأصبحت
إرسائيل ترضب سورية كل يوم ،وال أحد يستنكر ،وال أحد يتحرك قلبه ،بل وجدت من
يدعمها ،ويؤيدها ،ويذكر أنه لو ووجد حلفا مع الشيطان للقضاء عىل النظام السوري ،لقام
به ،أو يطلب منها آخر ،وهي يف جراحها الكثرية التي أصابتها هبا سهام العامل أمجع أن ترد عىل
إرسائيل ،وترضهبا ليقف متفرجا عىل الطائرات اإلرسائيلة واألمريكية وهي تدمر كل سورية.
حني حصل ذلك اختلف األمر ..فلم يعد األمر قارصا عىل إرهابيني تبنيتموهم
وسميتوهم جماهدين ..ومل يعد بيد أولئك العرب الذين تصورتم أهنم محلة لواء السنة ،ومحاة
أهلها ..وإنام صار بيد إرسائيل وأمريكا وفرنسا وبريطانيا ،والتي ال يشك أحد يف كوهنم أعداء
األمة من قديم.
ومع ذلك كله مل تتحركوا ..مل يتحرك علامؤكم الذين زعمتم أهنم وحدهم العلامء ،ومل
تتحرك أحزابكم التي زعمتهم أهنا إسالمية من دون األحزاب مجيعا ،ومل يتحرك إعالمكم ،بل
راح يصب املزيد من امللح عىل اجلراح السورية.
ولذلك رحنا نرصح باحلق الذي كنا نراعي مشاعركم عند التلميح به ..ورحنا ندعوكم
إىل استعامل عقولكم ،والنظر يف األمر بجدية بعد كل هذه السنوات الطوال ،والتي ظهرت فيها
املعارضة عىل حقيقتها ،كام ظهر فيها أولئك اإلرهابيني الذين تبنيتموهم عىل حقيقتهم ..بل
وردت الترصحيات من الكثري من الساسة الذين ذكروا حقيقة ما جرى يف سورية ،وأنه مل يكن
سوى حماولة لتحطيم سيادهتا ،بل حألفت املؤلفات الكثرية التي ترشح خطة ما وقع بدقة ،بل
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منها ما كتبه عرابو اخلراب أنفسهم من أمثال عزمي بشارة وغريه.
ومع ذلك كله غضضتم أبصاركم عن كل ذلك ،وبقيتم مرصين عىل تلك األفكار التي
لقنتم إياها يف أول يوم ..ورصتم ملوكا أكثر من امللوك أنفسهم.
وكان لكم بعد هذا أن تسكتوا عىل األقل ،أو تدعوا خمالفيكم يعربون عن آرائهم بكل
حرية ،لكنكم أبيتم ذلك ..ورحتم جترمون من يفعل ذلك ..ولست أدري بأي لغة أعرب عن
هذا السلوك ،وهل يمت لإلنسانية واحلضارة بأي صلة ..وهل يمت قبل ذلك لألخالق التي
دعانا إليها ديننا بأي صلة.
لو أنني محلت بندقية أو أي سالح ،ورحت إىل سورية واستعملته ضد من تسموهنم
ثوارا أو جماهدين ،لكان لكم ربام بعض العذر يف تلك احلملة التي تشنوهنا عيل ،ولكني مل
أفعل..
كل ما فعلته هو جمرد كلامت وكتابات ..لكنكم ضقتم منها ،يف نفس الوقت الذي
تدع ون أنكم حتاربون فيه االستبداد ،وتدعون فيه إىل احلرية ،وحتاربون فيه األنظمة التي متنع
ألسنتكم أو أقالمكم ،مع أن األنظمة أرحم منكم ،فهي تتيح للجميع أن يتحدث ويكتب ما مل
يمس باألمن العام.
ولست أدري هل كتابايت هذه متس باألمن العام ،وأنا الذي أقول لشعب بالدي ،ومجيع
شعوب البالد اإلسالمية :مهام فسدت أنظمتكم ،ومهام عانيتم بسببها ،فال يصح أبدا أن تدعو
إىل إسقاط األنظمة أو حماربتها ،بل استعملوا كل وسائل التغيري السلمي التي تتيح لكم خدمة
بالدكم من غري أن هتريقوا قطرة دم ،أو هتدموا أي بيت أو مؤسسة ،ألن القتل واهلدم ال يلد إال
القتل واهلدم.
ومل أقل هذا عن سورية وحدها ،بل عن كل بالد اإلسالم ،بل حتى لغري بالد اإلسالم،
فأنا ال أؤمن بالعنف والرصاع ،بل أؤمن باحلوار والتغيري السلمي اهلادئ املمتلئ باألدب،
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والذي إن مل يثمر يف الوقت القريب ،فسيثمر يف الوقت البعيد.
بعد هذا أقول هلؤالء ،بأين ال أعرف أي جهة يف الدنيا ،فأنا كاملعري حبيس بيتي الريفي
املتواضع ،والذي يبعد عن العاصمة بمئات األميال ،وال أعرف إال طلبتي املحدودين ،وبعيد
جدا عن كل اجلهات سياسيها وثقافيها ،فلذلك ال تضخموا األمور ،ودعوين أكتب ما أريد،
ولكم أن تنتقدوين بام تشاءون ،واعلموا أين مهام قلتم فلن أتغري ،ألين أعلم أن اهلل وحده هو
الديان ،ونحن مجيع عباده الفقراء إليه ،وأننا ال نفعل إال ما نتصور أنه يرضيه.
فافعلوا ما تتصورون أنه يريض اهلل ،وال متنعوين أن أريض اهلل بام أراه وأقوله ،والذي
أعتقد أنه واجب رشعي ،ألن املنكر كبري ،والساكت عن احلق شيطان أخرس.
هذه رسالتي إليكم لرتاجعوا أنفسكم ،ال بالقبول بام أطرحه من آراء ،فذلك شأنكم،
ولكن يف التواضع مع خمالفيكم ،واعتبار أهنم ربام يكونون من املجتهدين الذين اخطأوا يف
اجتهادهم ،وأنتم قد تعودتم أن تعذروا من قتل عرشات اآلالف بل مئات اآلالف بسبب خطئه
يف االجتهاد ،فاعذروين ،فأنا مل أقتل بمقااليت هذه رصصورا واحدا ،وإنام هي جمرد كلامت ،وإن
كان هناك من حياسبني عليها ،فدعوا األمر هلل ،فعند اهلل يكشف كل يشء ،وتظهر كل احلقائق.
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