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اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.
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مقـدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه

ورسله سيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن اتبع
هداه إىل يوم الدين.

وبعد:

فـإن معركتنـا مـع اإلرهـاب والتطـرف الفكـري مل تنته

بعـد ،حيث صـار اسـتخدام اجلامعـات املتطرفـة أحد أهم
أدوات حـروب اجليل الرابع ،وال سـيام املسـلحة منها التي

منهجـا أيديولوج ًّيا
تتخـذ من اسـتحالل الدماء واألمـوال
ً
وواقع ًّيـا تتقوت منـه أو عليه.

ويف سـبيل حتقيـق أهدافها وأهـداف من يدعمهـا ويموهلا

عمدت اجلامعـات املتطرفة إىل املغالطـة و ّيل أعناق النصوص
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تـارةً ،واجتزائهـا مـن سـياقها تـارةً ،وحتريـف الكلـم عن
مواضعـه تـار ًة أخرى.
وقـد لعبـت مجاعـات التطـرف الدينـي على عواطـف
الشـباب مـن خلال مصطلحـات زائفـة ،ظاهرهـا فيـه
شـحذ اهلمم وباطنها من قبله الفسـاد واإلفسـاد والضالل
محلهـا املتطرفـون مـا ال
والبهتـان ،ومـن األلفـاظ التـي َّ
حتتمـل «اجلاهليـة» و»الصحـوة».

أمـا لفـظ اجلاهليـة فقـد حاولـت اجلامعـات املتطرفـة
وزورا،
ظلم
ً
إطالقـه عىل بعـض جمتمعاتنا املؤمنة املعـارصة ً
ً
شـكل ومضمونًـا ،أما مـن حيث
وهـو أمـر مـردود عليـه
الشـكل أو مـن حيث اللغـة ،فاجلاهليـة التـي ُأ ْطلقت عىل
الفترة التـي سـبقت ظهـور اإلسلام ليسـت مـن اجلهـل
ضـد العلـم ،ومل يقـل أحد إهنا مـن اجلهل نقيض اإليمــان
أو اإلسلام؛ إنما هـي من اجلهــل نقيـض احللم.

وأمـا مـن حيـث املضمـون ،فمـن يقـول ً -
مثلا  -عن
مصر األزهر ،مرص املسـاجد واملآذن ،مصر القرآن ،مرص
العلـم والعلامء ،مرص التـي يدرس بأزهرهـا الرشيف نحو
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مليـوين طالـب وطالبـة ،ويسـتضيف عشرات اآلالف من
الطلاب الوافدين من خمتلـف دول العامل لدراسـة صحيح
الديـن ،بلـد يطوف علماؤه وأئمته خمتلـف دول العامل لنرش
صحيـح الدين ،بلد حيتضــن القرآن الكريـم وأهله ويكرم
حفظتـه ،إنـه جمتمع جاهلي ،فال يمكـن أن يقـول ذلك إال
حاقـد ،أو حاسـد ،أو جاحـد ،أو مأجـور أو ُم ْسـتغل مـن
أعـداء الديـن والوطن.
وكذلـك احلـال مـع سـائر دولنـا العربيـة واإلسلامية
التـي حـاول املتطرفـون أن يتخذوا مـن وصفهـا باجلاهلية
وسـيلة إلفشـاهلا أو إسـقاطها أو هدمهـا أو متزيقهـا.
وأمـا لفـظ (الصحـوة) فقـد بـرز كمصطلـح تنظيري
جلامعـة اإلخـوان اإلرهابيـة ومـن سـار يف ركاهبـا مـن
اجلامعـات املتطرفـة.
والصحوة يف منظورهم هي صحوهتم هم ،لكن ضد
من؟ ضد أوطاهنم !! قصد إضعافها ومتزيقها وتفكيك بِناها
الوطنية ،ألن هذه اجلامعات ال يمكن أن يكون هلا وجود
وال أن حتقق أغراضها وأغراض من يموهلا ويستخدمها يف
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ظل دولة قوية صلبة متامسكة ،فهي ال تقوم إال عىل أنقاض
الدول ،ومصلحة اجلامعة عندهم فوق مصلحة الدولة،
ومصلحة التنظيم فوق مصلحة األمة ،وفوق الدنيا وما
فيها ،سالحهم الكذب ،وبث الشائعات ،والزور والبهتان،
وغايتهم اهلدم والتخريب ،فهم ال حيسنون سوى اهلدم ،أما
البناء والعمران فهيهات هيهاتً ،
فضل عن أهنم ال يؤمنون
بوطن وال بدولة وطنية.

ناهيـك عـن دعواهتـم املتكـررة إىل العنـف ،واسـتحالل
الدمـاء ،واسـتباحة األموال واألعـراض ،ودعوهتم إىل هدم
األوطـان ،خيادعون العامة بمعسـول القـول ورقيق الكالم،
مـردوا على نفـاق املجتمـع ،واعتبروا ذلـك تقيـة واجبـة
والز ًمـا مـن لـوازم املرحلـة ،ممـا يسـتوجب منـا مزيـدً ا من
الفطنـة واحلذر ،حيـث يقول احلق سـبحانه﴿ :ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ﴾ [سـورة البقـرة ،اآليتـان  ]205 ،204ويقـول
اح ٍ
ـر و ِ
ِ ِ
ـد َم َّرت ْ ِ
َي».
نبينـا ﷺ« :الَ ُي ْلـدَ ُغ ا ُمل ْؤمـ ُن مـ ْن ُج ْح ٍ َ
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الصحـوة احلقيقيـة هـي صحـوة األوطـان واألمـم،
عندمـا نعمرهـا بالبنـاء والتعمير ،ونـرى أمتنـا يف مصاف
الـدول املتقدمـة يف خمتلـف املجـاالت والعلـوم والفنـون.

فمقياس الصحوة احلقيقي هو يف مدى تقدم الدول
علم ًّيا واقتصا ًّديا ،وامتالكها أدوات العرص ،وإسهامها يف
إنجازاته .فلن حيرتم الناس ديننا ما مل نتفوق يف أمور دنيانا،
فإن تفوقنا يف أمور دنيانا احرتم الناس ديننا ودنيانا.

أيضـا هـي صحـوة الضمير،
الصحـوة احلقيقيـة ً
والقيـم واألخلاق ،عندمـا نُعمـر الدنيـا بالتسـامح،
والرتاحـم ،والتكافـل ،والصـدق ،واألمانـة ،والوفـاء،
ومـكارم األخلاق ،وترمجـة أخلاق اإلسلام وقيمـه
وتعاليمـه السـمحة إىل واقـع ملمـوس يف دنيـا النـاس ،يف
سـلوكنا وسـائر شـئون حياتنـا ،فاألمـم التـي ال تبنى عىل
القيـم واألخلاق حتمـل عوامـل سـقوطها يف أصـل بنائها
وأسـاس قيامهـا.
الصحـوة احلقيقيـة هـي قـوة انتماء اإلنسـان لوطنـه،
وحرصـه على أمنـه واسـتقراره ،فالوطن ِعـرض ورشف،
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وهـو أحـد الكليـات السـت التي حـرص الشرع احلنيف
على إحاطتهـا بسـياجات متعـددة مـن احلفـظ والرعايـة.

كما أن العمـل عىل تقوية شـوكة الدولـة الوطنية مطلب
رشعـي ووطنـي ،فـكل ما يـؤدي إىل ذلك هو مـن صحيح
معتقدنـا ،وكل مـا يـؤدي إىل اهلـدم والتخريـب وتقويـض
بنيـان الـدول أو تعطيـل مسيرهتا ،أو تدمري بناهـا التحتية،
أو ترويـع اآلمنين هبـا ،ال عالقة لـه باألديـان ،وال بالقيم،
وال بالوطنية ،وال باإلنسـانية.

مـع تأكيدنـا أن الديـن احلقيقـي النقـي ال حييـا يف اهلواء
الطلـق ،إذ ال بـد لـه مـن دولـة قوية حتملـه وحتميـه ،ذلك
أن املرشديـن ال يقيمـون دينًـا وال دولـة.
الديـن والدولـة ال يتناقضـان أبـدً ا ،الديـن والدولـة
يتعاضـدان يف سـبيل سـعادة البرشيـة ،فحيـث تكـون
مصالـح البلاد والعباد واألوطـان املعتربة فثمـة رشع اهلل.

الدين والدولة يرسخان م ًعا أسس املواطنة املتكافئة يف
احلقوق والواجبات ،وأن نعمل م ًعا خلري بالدنا وخري الناس
أمجعني ،أن نحب اخلري لغرينا كام نحبه ألنفسنا ،األديان
رمحة ،األديان سامحة ،األديان إنسانية ،األديان عطاء.
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الديـن والدولـة يتطلبـان منا مجي ًعـا التكافـل املجتمعي،
وأن ال يكـون بيننـا جائـع وال حمـروم وال ٍ
عـار وال مشرد
وال حمتـاج وال مكـروب إال سـعينا يف قضـاء حاجتـه
وتفريـج كربـه.
الديـن والدولـة يدفعـان إىل العمـل واإلنتـاج ،والتميز
واإلتقـان ،ويطـاردان البطالـة والكسـل ،واإلرهـاب
واإلمهـال ،والفسـاد واإلفسـاد ،والتدمير والتخريـب،
وإثـارة القالقـل والفتـن ،وال َعاملـة واخليانـة.

وإن مـن يتومهـون رصا ًعـا  -ال جيـب أن يكـون  -بين
حمتما إما أهنـم ال يفهمون
الديـن والدولـة ويرونـه رصا ًعا ً
صحيحـا ،أو ال يعـون مفهـوم الدولـة وع ًيا
فهما
ً
األديـان ً
تا ًّمـا ،أو ال يعـون طبيعـة العالقـة بينهام ،فاخللـل ال عالقة
له بالديـن الصحيح وال بالدولة الرشـيدة ،إنام ينشـأ اخللل
مـن سـوء الفهم لطبيعة الديـن أو لطبيعة الدولـة أو لطبيعة
العالقـة بينهام.
غري أننا نؤكد عىل رضورة احرتام دستور الدولة وقوانينها،
وإعالء دولة القانون ،وأال تنشأ يف الدول سلطات موازية
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لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات ،فهو لواء
واحد تنضوي حتته ويف ظله كل األلوية األخرى ،وهو لواء
الدولة الوطنية ،أما أن حتمل كل مؤسسة أو مجاعة أو جهة
لواء مواز ًيا للواء الدولة فهذا خطر داهم ال يستقيم معه أمر
الدين وال أمر الدولة.

وختا ًما أؤكد أن كل التنظيامت املتطرفة وال سيام املتدثرة
منها بغطاء الدين هي خطر داهم عىل الدين والدولة ،وأن
الصحوة احلقيقية تتطلب منا التفرقة بوضوح بني الثابت
واملتغري ،والنظر بعني االعتبار يف مستجدات العرص
ومتطلباته ،ومراعاة ما يقتضيه فقه الواقع ،وفقه األولويات،
وفقه املتاح ،يف ضوء احلفاظ عىل ثوابت الرشع احلنيف.
واهلل من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أ.د .حممد خمتار مجعة

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية
باألزهر الرشيف
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اجلاهلية والصحوة
إن مـن أهـم املفاهيـم التـي جيـب أن تصحـح مفهـوم
اجلاهليـة ومفهـوم الصحوة ،حيـث اختذت اجلامعـات املتطرفة
مـن املغالطـات وتزييـف الوعـي وحتميـل بعـض األلفـاظ
واملصطلحـات دالالت أيديولوجيـة خاصـة هبـا ،وأحلت عىل
إحلاحـا مقيتًـا ،وعملت بكل مـا متلك مـن إمكانات عىل
ذلـك ً
تسـويق هـذه املفاهيم املغلوطـة لأللفـاظ واملصطلحات ،حتى
اكتسـب بعضهـا مـع الوقـت عنـد العامـة تلـك املعـاين التـي
أرادت اجلامعـات املتطرفـة حتميلهـا إياهـا.
أما مصطلح اجلاهلية فقد حاولت اجلامعات املتطرفة
وزورا ،سواء
ظلم
ً
إطالقه عىل بعض جمتمعاتنا املؤمنة املعارصة ً
من جهة الشكل أم من جهة املضمون؛ أما من حيث الشكل أو
من حيث اللغة ،فاجلاهلية التي ُأ ْطلقت عىل الفرتة التي سبقت
ظهور اإلسالم ،فهي ليست من اجلهل ضد العلم ،ومل يقل
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أحد إهنا من اجلهل نقيض اإليامن؛ إنام هي من اجلهل نقيض
احللم ال العلم.
وملا قال نبينا ﷺ لسيدنا أيب ذر “ :إن ََّك ا ْم ُر ٌؤ فِ َ
يك
ِ
ج ِ
اه ِل َّي ٌةْ ،
فمن
َ
إخ َوا ُنك ُْم َخ َو ُلك ُْمَ ،ج َع َل ُه ُم اهلل َ ْت َت َأ ْيديك ُْمَ ،
ِ
ِ
َ
كان َأ ُخو ُه َ ْت َت َيدَ ْيهَ ،ف ْل ُي ْطع ْم ُه ممَّا َي ْأك ُُلَ ،و ْل ُي ْلبِ ْس ُه ممَّا َي ْل َب ُس،
ِ
وه ْم ما َي ْغ ِل ُب ُه ْمْ ،
ُوه ْم عليه”(((،
وه ْم فأعين ُ
فإن َك َّل ْفت ُُم ُ
َو َل ُت َك ِّل ُف ُ
عي سيدنا أبو ذر  سيدنا ً
بالل بقوله:
كان ذلك عندما َّ
يا ابن السوداء ،وكان مقصد سيدنا رسول اهلل ﷺ بقوله:
ِ
يك ج ِ
اه ِل َّي ٌة” أي :إنك ا ْم ُر ٌؤ فيك بقايا عصبية
“إن ََّك ا ْم ُر ٌؤ ف َ َ
جاهلية ،ويشء من ترسعها يف االعتداء عىل اآلخرين والنيل
من اآلخر دون حق.
وأمـا مـن حيـث املضمـون ،فمـن يقـول ً -
مثلا  -عن
مصر األزهر ،مرص املسـاجد واملآذن ،مصر القرآن ،مرص
العلـم والعلامء ،مرص التـي يدرس بأزهرهـا الرشيف نحو
مليـوين طالـب وطالبة ،ويسـتضيف عشرات اآلالف من

ِ
ِ ِ
اجل ِ
اص ِم ْن َأ ْم ِ
ــر َ
اه ِل َّي ِةَ ،ولَ ُي َك َّف ُر
اب :ا َمل َع ِ
َاب اإليمَنَ ،ب ٌ
((( متفق عليه :صحيح البخــاري ،كت ُ
َابــا إِ َّل بِ ِّ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
اب
الشك ،حديث رقم .30 :وصحيح مســلم ،كتاب ال ْي َمنَ ،ب ُ
َصاح ُب َها بِ ْارتك ِ َ
ْ
ِ ِ
اس ُه ِمَّا َي ْل َب ُسَ ،و َل ُي َك ِّل ْف ُه َما َيغ ِْل ُب ُه ،حديث رقم.1661 :
إِ ْط َعا ِم ا َْل ْم ُلوك مَّا َي ْأك ُُلَ ،وإِ ْل َب ُ
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الطلاب الوافدين مـن خمتلف دول العامل لدراسـة صحيح
الديـن ،بلـد يطوف علماؤه وأئمته خمتلـف دول العامل لنرش
صحيـح الديـن ،بلد حيتضن القـرآن الكريـم وأهله ويكرم
حفظتـه ،إنـه جمتمع جاهلي ،فال يمكـن أن يقـول ذلك إال
حاقـد أو حاسـد أو جاحـد ،أو مأجـور أو مسـتغل .وعىل
حد قـول اإلمـام البوصريي(((:
الشمس من رم ٍد
قد تنك ُر العينُ ضوء
ِ
س َقــم
عـ َم الــمــاء منْ َ
و ُي ْنكـِ ُر الـ َف ُّم َط ْ

أمـا عـن مصطلـح الصحـوة لـدى اجلامعـات املتطرفـة
واملتشـددة فيحرصونـه يف أمريـن ،األول :الشـكل واملظهر
مهما كان املضمـون واجلوهـر ،واآلخر :عـدد أعضاء هذه
التنظيمات .ونحـن نـرى أن الصحـوة احلقيقيـة هـي أن
نملـك أمرنـا وكلمتنـا ،وننتـج غذاءنـا ودواءنـا وكسـاءنا
وسلاحنا ،ونرفع مسـتوى بلدنـا ومواطنينا علم ًّيـا وثقاف ًّيا
ومهن ًّيـا واقتصاد ًّيا ومعيشـ ًّيا ،أن نملك ً
جيشـا قو ًّيا ورشطة
((( ديوان البوصريي لرشف الدين حممد بن ســعيد بن محَّاد اجلنوين الصنهاجي (املتوىف ـ 696
هـ) ،ص ،247 :ط :احللبي.
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قويـة واقتصـا ًدا قو ًّيـا ،فجيـش قـوي واقتصاد قـوي يعني
بلـدً ا ذا مكانـة ومواطنًـا ذا كرامة.

مؤكديـن أنـه لـن حيترم النـاس ديننـا مـا مل نتفـوق يف
أمـور دنيانـا ،فـإن تفوقنـا يف أمـور دنيانـا احترم النـاس
ديننـا ودنيانـا.
* * *
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تزييف احلقائق
لقد دأبت اجلامعات اإلرهابية واملتطرفة ومن يدورون
يف فلكها عىل حتريف الدين ،و ّيل أعناق النصوص ،وحماولة
طمس احلقائق ،وتزوير التاريخ ،ودفنهم ماضيهم الدموي
األسود ما وسعهم ذلك ،يتلونون كاحلرباء ،و ُي َبدِّ ُلون
جلودهم كالثعابني ،غري أن أمرهم قد صار مكشو ًفا وكذهبم
بينًا مفضوحا “الَ ي ْلدَ ُغ ا ُمل ْؤ ِمن ِمن جح ٍر و ِ
اح ٍد َم َّرت ْ ِ
َي”(((.
ُ ْ ُ ْ َ
ُ
ً
إن أخطـر منطقـة ينبغي عـدم العبث هبا أو املسـاس بقيمها
هـي منطقـة الديـن ،فـإن املتاجـرة بالديـن حلصـد مكاسـب
ً
وبـال على أصحاهبـا يف الدنيـا واآلخـرة؛
دنيويـة تكـون
ألن مـن يفعـل ذلـك يدخـل يف حـرب مـع اهلل تعـاىل ،وهـي
حـرب معلومـة النتائـج مدمـرة ملـن يلقـي بنفسـه يف أتوهنـا،

((( متفق عليــه :صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب َال ُي ْلدَ ُغ ا ُملؤْ ِم ُن ِم ْن ُج ْح ٍر َم َّرت َِيْ  ،حديث
اب َل ُي ْلدَ ُغ ا ُْلؤْ ِم ُن ِم ْن ُج ْح ٍر َم َّرت ْ ِ
َي،
رقم .6133 :وصحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائقَ ،ب ُ
حديث رقم.2998 :

17

حيـث يقول احلـق سـبحانه﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(((.

إن حتريف اجلامعـات املتطرفة لبعض النصـوص باجتزائها
واقتطاعهـا مـن سـياقها بام ينحـرف هبا عـن غاياهتـا الرشعية
واعتبـار ذلـك ت َِق ّيــة ،مـع احتراف االفتراء املتعمـد على
األشـخاص واهليئـات واملؤسسـات ،جريمـة كبرى يف حـق
الديـن واإلنسـانية؛ فالغاية عند هـذه اجلامعات تربر الوسـيلة
حترج لدهيم من اسـتخدام الوسـائل
 أي وسـيلة كانت  -فال ّمهما كانـت خمالفتهـا للرشيعة طاملا أهنـا من املمكـن أن تكون
خطوة يف سـبيل حتقيـق أغراضهـم الدنيوية والسـلطوية.
أما بث الشائعات وتروجيها فهو الشغل الشاغل لكتائبهم
اإللكرتونية وأبواقهم اإلعالمية املأجورة ،ولو أن شباب
هذه اجلامعات املخدوع املغ ّيب تأمل  -ولو للحظة واحدة
واعية  -أين ما يفعلونه من كتاب ربنا  وسنة نبينا ﷺ؟
لربام راجع كثري منهم نفسه ،واكتشف حقيقة هذه اجلامعات
اإلرهابية الضالة!.
((( [سورة األنبياء ،اآلية.]18 :
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أمل يعلمـوا أن كل املسـلم عىل املسـلم حـرام ،ماله وعرضه
ودمـه ،وأن اإلسلام حثنـا على ال َّت َبين مـن األقـوال؟!،
فقـال احلـق سـبحانه ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮ
ﭯ﴾ ( ((.

كما حثنـا اإلسلام على التحلي بالصـدق ،حيـث يقول
نبينـا ﷺَ “:ع َليكُـم بِالصـدْ ِقَ ،فـإِ َّنالصـدْ َق ِ
بر،
ِّ
ْ ْ ِّ
يـديإِ َلا ْل ِ ِّ
َْ
ِ
وإِ َّن ا ْل ِ ِ
الر ُج ُل َي ْصـدُ ُق َو َيت ََح َّرى
َ
النَّـةَ ،و َما َي َز ُال َّ
بر َ ْيدي إِ َل ْ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُـم َوا ْلكَذ َب،
الصـدْ َق َحتَّـى ُي ْكت َ
ِّ
َـب عنْـدَ اهلل صدِّ ي ًقـاَ ،وإ َّياك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـور َ ْيـدي إ َل
َفـإِ َّن ا ْلكَـذ َب َ ْيـدي إ َل ا ْل ُف ُجـورَ ،وإ َّن ا ْل ُف ُج َ
ْـذب ويتَحـرى ا ْلك ِ
ِ
الن ِ
َـذ َب َحتَّـى
الر ُج ُـل َيك ُ َ َ َ َّ
َّـارَ ،و َمـا َي َـز ُال َّ
َـب ِعنْـدَ اهلل ك ََّذا ًبـا”((( ،فما بالكـم بمـن يتعمـد الكـذب
ُي ْكت َ
واالفتراء حتـى يسـتحلهام ،وحتـى يكونا له سـجية وخليقة
ثابتـة أشـبه بالطبـع منهـا بالتطبع؟!
((( [سورة احلجرات ،اآلية.]6 :
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتــاب األدب ،باب قوله تعاىل ﴿يا أهيــا الذين آمنوا اتقوا
اهلل وكونوا مع الصادقني﴾ [ســورة التوبة ،اآليــة ،]119 :حديث رقم  ،6094:وصحيح
مســلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب قبح الكذب وحســن الصدق وفضله ،حديث
رقم ،2607 :واللفظ للبخاري.
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إن أعداء اإلسالم لو بذلوا كل ما يف وسعهم ومكنتهم
لتشويه دين اهلل  ما بلغوا معشار ما فعلته هذه اجلامعات
اإلرهابية الضالة املض ّلة أو نصف هذا املعشار من تشويه
لدين اهلل  وصدٍّ عن سبيله وإرضار برشيعته السمحة
الغراء ،مما يتطلب من العلامء واملثقفني والغيورين عىل دينهم
َّ
ووطنهم التكاتف والتعاضد لكشف حقيقة هذه اجلامعات
اإلرهابية واملتطرفة ،وتفويت الفرصة عىل من يستخدموهنا
شوكة يف ظهر أوطاهنا وحربة يف قلب ديننا السمح.
*

*
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التدين الشكيل والنفعي
كثير مـن النـاس ينخدعـون بالزينـة والطلاء عـن املعدن
واجلوهـر ،وعلى الرغـم مـن تأكيدنـا أننـا نحتـاج إىل عظمـة
الشـكل واملضمـون م ًعـا؛ ألهنما كالـروح واجلسـد الـذي ال
غنـى ألحدمهـا عـن اآلخـر ،وال قيـام لـه دونـه ،فـإن النظـرة
إليهما جيـب أن تكـون متوازنـة ،وأن نعطـي ًّ
كل منهما قيمتـه
وقـدره ونسـبته دون شـطط أو جتـاوز أو إفـراط أو تفريـط،
فلا يأخـذ الشـكل أو املظهـر أكثـر ممـا يسـتحق وال دون مـا
يسـتحق ،وكذلـك األمـر بالنسـبة للمبنـى واملعنـى.
لكـن احلـذر هـو أن ننخـدع باملظهـر وحـده ،فقـد حيمـل
اإلنسـان يف يـده سـي ًفا ويقلـده من الذهـب والفضـة ونفائس
العقيـان((( مـا يظـن أنـه رافـع مـن قيمتـه وشـأنه ،وحييـط

((( ِ
الع ْق ِ
يانَُ ،ه َو َّ
َي .لســان العرب ملحمــد بن مكرم بن عيل ،أبو الفضل،
الذ َه ُ
ب اخلالص لَ غ ُ ْ
مجــال الدين ابن منظــور األنصاري (املتوىف711 :هـ) جـــ / 8ص  ،295ط :دار صادر،
بريوت ،الطبعة الثالثة 1414هـ.
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نفسـه هبالـة مـن السـيوف والـدروع ،غير أنـه إذا كان مع
ذلـك جبانًـا أو خائـر القـوى فلـن تغنـي عنـه دروعـه وال
سـيوفه يـوم الروع شـي ًئا ،ويظـل البطل رابـط اجلأش قوي
الشـكيمة فـوق كل جبـان ،مهما حتصـن اجلبنـاء بظواهـر
األشـياء أو مظاهرهـا اخلداعـة.

إن التـوازن مطلـوب يف كل يشء غير أن اجلوهـر يظـل
مظهـرا ،ومـا أمجـل أن جيتمـع
جوهـرا ،واملظهـر يظـل
ً
ً
لإلنسـان املظهـر واجلوهر م ًعـا ،عىل حد قـول الرافعي :
“إن خير النسـاء مـن كانـت على مجـال وجههـا ،يف أخالق
كجمال وجههـا ،وكان عقلهـا ً
مجـال ثال ًثـا”(((.
وال شك أن ظاهرة التدين الشكيل وظاهرة التدين
النفعي تعدان من أخطر التحديات التي تواجه املجتمعات
العربية واإلسالمية ،بخاصة من هؤالء الذين يركزون عىل
الشكل واملظهر ولو كان عىل حساب اللباب واجلوهر،
وإعطاء املظهر الشكيل األولوية املطلقة ،حتى لو مل يكن
صاحب هذا املظهر عىل املستوى اإلنساين واألخالقي

((( وحي القلم :ملصطفى صادق الرافعي ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت2000 ،م ،جـ /1ص .106
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الذي جيعل منه القدوة واملثل؛ ذلك أن صاحب املظهر
الشكيل الذي ال يكون سلوكه متس ًقا مع تعاليم اإلسالم
ُيعدّ أحد أهم معامل اهلدم والتنفري ،فإذا كان املظهر مظهر
املتدينني مع ما يصاحبه من سوء املعامالت ،أو الكذب ،أو
الغدر ،أو اخليانة ،أو أكل أموال الناس بالباطل ،فإن األمر
هنا جد خطري ،بل إن صاحبه يصبح يف عداد املنافقني،
َث :إِ َذا َحدَّ َ
يقول نبينا ﷺ“ :آ َي ُة ا ُملنَافِ ِق َثال ٌ
ث ك ََذ َبَ ،وإِ َذا
فَ ،وإِ َذا ْاؤ ُت ِ َن َخ َ
ان”(((.
َوعَدَ َأ ْخ َل َ

وكذلك من حيرص التدين يف باب العبادات واالجتهاد
فيها مع سوء الفهم للدين واإلرساف يف التكفري ومحل
السالح واخلروج عىل الناس به ،كام حدث من اخلوارج
الذين كانوا من أكثر الناس صالة وصيا ًما وقيا ًما غري أهنم
مل يأخذوا أنفسهم بالعلم الرشعي الكايف الذي حيجزهم
عن الولوغ يف الدماء ،فخرجوا عىل الناس بسيوفهم ،ولو
طلبوا العلم ً
أول  -كام قال اإلمام الشافعي  حلجزهم

اب ع ََال َم ِة ا ُملنَافِ ِق ،حديث رقم ،33 :وصحيح مســلم،
((( صحيــح البخاري ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
كتاب اإليامن ،باب بيان خصال املنافق ،حديث رقم.107 :
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عن ذلك؛ فاإلسالم دين رمحة قبل كل يشء ،وكل ما يبعدك
عن الرمحة يبعدك عن اإلسالم ،والعربة بالسلوك السوي ال
بمجرد القول ،وقد قالوا :حال رجل يف ألف رجل خري من
كالم ألف رجل لرجل.

عىل أن العبادات كلها ال تؤيت ثمرهتا إال إذا َّ
هذبت سلوك
وأخالق صاحبها ،فمن مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر
فال صالة له ،يقول احلق  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ﴾((( ،ومن مل ينهه صيامه عن قول الزور فال صيام

الز ِ
ور َوا ْل َع َم َل بِ ِه َف َل ْي َس هلل
له ،يقول نبينا ﷺَ “ :م ْن َل ْ َيدَ ْع َق ْو َل ُّ
َح َ ِ
شا َب ُه”((( ،وال يقبل اهلل  يف الزكاة
اج ٌة ف َأ ْن َيدَ َع َط َعا َم ُه َو َ َ
والصدقات إال املال الطيب الطاهر ،يقول نبينا ﷺ”:إِ َّن اهلل
ب الَ َي ْق َب ُل إِ َّل َط ِّي ًبا”((( ،ويقول ﷺ“َ :ال ُت ْق َب ُل َص َال ٌة بِ َغ ِ ْي
َط ِّي ٌ
ِ
ور َوالَ َصدَ َق ٌة م ْن ُغ ُل ٍ
ُط ُه ٍ
ول”((( ،وقبول احلج مرهون بالنفقة
احلالل وحسن السلوك ،حيث يقول نبينا ﷺَ “ :م ْن َح َّج َف َل ْم
((( [سورة العنكبوت ،اآلية.]45 :
((( صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب َم ْن ْل َيدَ ْع َق ْو َل الزُّ ِ
ور َوا ْل َع َم َل بِ ِه ،حديث رقم.1903 :
َ
((( صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب َق ُب ِ
ب ال َّط ِّي ِ
الصدَ َق ِة ِم َن ا ْلك َْس ِ
ب ،حديث رقم.1015 :
ول َّ
((( صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب وجوب الطهارة للصالة ،حديث رقم.224 :
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ﷺ”:الر ُج َل
َي ْر ُف ْث َو َل ْ َي ْف ُس ْق َر َج َع َك َي ْو ِم َو َلدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه “((( ،وذكر
َّ
ِ
ِ
الس َم ِء َيا َر ِّب َيا َر ِّب،
الس َف َر َأ ْش َع َث َأ ْغ َ َبَ ،ي ُمدُّ َيدَ ْيه إِ َل َّ
ُيط ُيل َّ
ش ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُس ُه َح َرا ٌمَ ،و ُغ ِذ َي بِ ْ
الَ َرا ِم،
َو َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْ َ
(((
اب لِ َذلِ َك” .
َف َأنَّى ُي ْست ََج ُ
وأخطر من هذا التدين الشكيل التدين النفعي؛ ونعني
به هذا الصنف الذي يتخذ الدين وسيلة ومطية للوصول
إىل السلطة من خالل استغالل العواطف الدينية وحب
الناس  -وبخاصة العامة  -لدينهم وإهيامهم بأن هدفه من
الوصول إىل السلطة إنام فقط هو خدمة دين اهلل  والعمل
عىل نرصته والتمكني له ،ومع أننا ال نحكم عىل النيات وال
نتدخل يف أمر النيات فهي ما بني العبد وخالقه ،وكل ونيته،
فإن التجربة التي عشناها والواقع الذي جربناه مع مجاعة
اإلخوان اإلرهابية ومن دار يف فلكها أو حتالف معها من
اجلامعات املتطرفة أكد لنا أمرين؛ األمر األول :أن القضية
عندهم مل تكن قضية دين عىل اإلطالق إنام كانت قضية

((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور ،حديث رقم،1521 :
وصحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة ،حديث رقم.1350 :
((( صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب َق ُب ِ
ب ال َّط ِّي ِ
الصدَ َق ِة ِم َن ا ْلك َْس ِ
ب َوت َْربِ َيتِ َها ،حديث رقم.2393 :
ول َّ
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رصاع عىل السلطة َ ٍ
ونَ ٍم مل نعرف هلام ً
مثيل ،وإقصاء
بشه َ
َ
لآلخرين يف عنجهية وصلف وغرور وتكرب واستعالء ،مما
كبريا عىل
ن َّفر
َ
الناس منهم ومن سلوكهم الذي صار عب ًئا ً
الدين ،وأصبحنا يف حاجة إىل جهود كبرية ملحو هذه الصورة
السلبية التي ارتسمت يف أذهان كثري من الناس رابطة بني
سلوك هؤالء األدعياء وبني الدين.

األمر اآلخر :أهنم أساءوا لدينهم وشوهوا الوجه النقي
حلضارته الراقية السمحة ،وأثبتوا أهنم ال أهل دين وال أهل
كفاءة ،وإال فهل من الدين أن خيون اإلنسان وطنه وأن
يكشف أرساره ويبيع وثائقه؟! وهل من الدين التحريض
عىل العنف والقتل والفساد واإلفساد وتشكيل ما يسمى
باللجان النوعية التي تعيث يف األرض فسا ًدا يف عاملة
وخيانة غري مسبوقة ،خيانة للوطن ،وعاملة ألعدائه؟!

وقد أكدت -وما زلت أؤكد -عىل أن هذه اجلامعة اإلرهابية
التي وظفت الدين خلداع الناس وحتقيق مآرهبا السلطوية هي
عىل استعداد للتحالف حتى مع الشيطان لتحقيق أهدافها
ومطامعها السلطوية عىل حساب دينها أو حساب وطنها أو
حساب أمتها.
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املصلحة بني منظور الدولة ونفعية اجلامعة
املصلحة يف منظور الدولة هي املصلحة العامة املعتربة،
التي حتقق صالح الوطن وصالح مجيع أبنائه ،وليست املصلحة
اخلاصة التي حتقق صالح بعض األفراد عىل حساب بعض،
أو عىل حساب بعض اجلامعات أو األحزاب ،أو حتى عىل
حساب الوطن نفسه.

أما املصلحة يف منظور اجلامعة فهي املصلحة التي حتقق
صالح اجلامعة أو احلزب ،بل ربام بلغ األمر الشطط فصارت
املصلحة عندهم هي ما حيقق صالح قيادة اجلامعات أو
مجاعات احلزب ،ولو عىل حساب باقي أفراد اجلامعة أو
مجوع املنتسبني إىل احلزب ،فقد تضحي اجلامعة ببعض
املنتسبني إليها أو املنتمني هلا لصالح اجلامعة ،وال سيام أن هذه
التضحيات ال يمكن أن تكون بالقيادات أو أبنائهم  -إال يف
ضوء التنازع والتناحر وعمليات اإلقصاء واإلقصاء املضاد
27

بني هذه القيادات يف حماولة كل منها االستئثار باملغانم -إنام
دائم بالصفوف املتأخرة يف اجلامعة.
تكون التضحيات ً

وقد تضحي اجلامعة باملصلحة الوطنية ال ُعليا إذا تعارضت
كثريا من اجلامعات ترى أن كل ما يقوي
مع مصلحتها ،بل إن ً
الدولة ليس يف صالح اجلامعة ،وأنه ال مكان ألي مجاعة يف
ظل دولة قوية متامسكة مرتابطة ،وجيب يف منظورهم العمل
عىل إضعاف الدولة حتى يتم التمكني للجامعة.

وحتاول معظم اجلامعات  -وال سيام اإلرهابية واملتطرفة
منها  -ربط مصالح أعضائها وعنارصها واملنتمني هلا بمصالح
اجلامعة  -وبخاصة يف اجلوانب االقتصادية واالجتامعية-
بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة اجلامعة قضية مصريية لكل
أفرادها ،وأن حياة الفرد ال يمكن أن تستقيم خارج مجاعته،
وأنه لو فكر جمرد تفكري يف اخلروج من اجلامعة لتعرضت
جوانب حياته املتعددة للخلل أو االهنيار أو التدمري ،ما مل
أيضا مهددة!.
تكن حياته نفسها ً

ويف سبيل الوصول إىل مآرهبم يتذرعون بذرائع ،منها:
أن بعض احلكام ال حيكمون برشع اهلل ،عالوة عىل ذلك
28

أنك عندما تناقش عنارص هذه اجلامعات عن مفهوم رشع
اهلل جتدهم خاوي ِ
واضحا
الوفاض((( ،وقد بينا ذلك
ً
جل ًّيا يف كتايب“ :مفاهيم جيب أن تصحح” و “ضالالت
اإلرهابيني وتفنيدها” اللذين أصدرهتام وزارة األوقاف
املرصية بإرشافنا ومراجعتنا((( ،وأكدنا أن االلتزام بام أنزل
اهلل  من رشع ال يمنع احتكام البرش إىل قوانني يضعوهنا
يف إطار مبادئ الترشيع العامة وقواعده الكلية ،وف ًقا لتغري
الزمان واملكان ،وال يكون االحتكام لتلك الترشيعات
الوضعية خمال ًفا لرشع اهلل  ما دام أنه حيقق املصالح العامة
للدول والشعوب واألفراد واملجتمعات ،وال حيل حرا ًما أو
ً
حالل أو يتناقض مع ثوابت الرشع أو ينال منها.
حيرم

فاإلسالم مل يضع قال ًبا جامدً ا صامتًا حمد ًدا لنظام احلكم
ومعايري متى حتققت
أسسا
ال يمكن اخلروج عنه وإنام وضع ً
َ
كان احلكم رشيدً ا يقره اإلسالم ،ومتى اختلت أصاب

(((  -خاوي الوفاض :يعني ال َي ْملك شيئًا ،معجم اللغة العربية املعارصة للدكتور /أمحد خمتار
عبد احلميد عمر ،جـ /1ص  ،693ط :عامل الكتب ،بريوت 2008 ،م.
(((  -2راجــع كتــاب «مفاهيم جيــب أن تصحــح» ،ص  ،29ط :املجلس األعىل للشــئون
اإلسالمية ،وما بعدها ،الطبعة التاسعة2019 ،م ،وكتاب «ضالالت اإلرهابيني وتفنيدها»
ص ،32 - 7ط :املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 2017م.
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احلكم من اخللل واالضطراب بمقدار اختالهلا ،ولعل
العنوان األهم واألبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى
حتقيقه ملصالح البالد والعباد ،وعىل أقل تقدير مدى عمله
لذلك وسعيه إليه ،فأي حكم يسعى إىل حتقيق مصالح البالد
والعباد يف ضوء معاين العدل واملساواة واحلرية املنضبطة
بعيدً ا عن الفوىض واملحسوبية وتقديم الوالء عىل الكفاءة،
فهو حكم رشيد معترب ،وحتت هذا العنوان الرئيس تتداعى
تفاصيل كثرية هتدف يف جمملها إىل حتقيق العدل بكل ألوانه
السياسية واالجتامعية والقضائية بني البرش مجي ًعا ،وعدم
التمييز بني الناس عىل أساس اللون أو اجلنس أو العرق.

فكل حكم يعمل عىل حتقيق ذلك ويسعى إىل توفري
احلاجات األساسية للمجتمع من مأكل ومرشب وملبس
ومسكن و ُبنى حتتية من :صحة ،وتعليم ،وطرق ،ونحو
حكم
ذلك مما ال تقوم حياة البالد والعباد إال به ،فإنه يعدّ
ً
رشيدً ا سديدً ا موف ًقا ،مرض ًّيا عند اهلل تعاىل وعند الناس إال
من حاقد أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خائن أو عميل.
*

*
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املنافقون ُ
اجلدُ د
خطرا من
النفاق داء مهلك لألفراد واألمم ،وهو أشد
ً
الكفر والرشك ،حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ﴾(((.

وللنفاق عالمات ،من أمهها :الكذب ،واخليانة ،والغدر،
وخلف الوعد ،يقول نبينا ﷺَ “ :أ ْر َب ٌع َم ْن ك َّن فِ ِيه ك َ
َان ُمنافِ ًقا
َت فِ ِيه َخ ْص َل ٌة ِم َن
َت فِ ِيه َخ ْص َل ٌة ِمن ُْه َّن كان ْ
َخالِ ًصاَ ،و َم ْن كان ْ
الن ِ
انَ ،وإِذا َحدَّ َ
ِّفاق َحتّى َيدَ َع َها :إِذا ْاؤ ُت ِ َن َخ َ
ث ك ََذ َبَ ،وإِذا
اص َم َف َج َر”(((.
َ
عاهدَ َغدَ َرَ ،وإِذا َخ َ
((( [سورة النساء ،اآليتان.]146 ،145 :
اب ع ََال َم ِة ا ُملنَافِ ِق ،حديث رقم ،34 :وصحيح
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
مسلم ،كتاب اإليامن ،باب بيان خصال املنافق ،حديث رقم.106 :
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ويبني لنا القرآن الكريم جان ًبا من خصال وأحوال املنافقني
يف مواضع عديدة ،منها:

أهنم يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع ،حيث
يقول احلق سبحانه﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾(((،
ويقول ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾(((.
ومنها :أهنم يقيسون كل أمورهم بقدر ما يتحقق هلم
من منافع ،حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
((( [سورة التوبة ،اآليتان.]87 ،86 :
((( [سورة األحزاب ،اآلية.]13 :
((( [سورة التوبة ،اآلية.]58 :
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ﴾(((.
ومنها :الفساد واإلفساد ،وكثرة احللف الكاذب ،يقول
سبحانه﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(((.

ومنها :تأليب الرأي العام ،وبث الوهن يف نفوس املؤمنني
الصادقني ،حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(((.
ومنها :التحالف مع األعداء والتواصل معهم عىل حساب
الدين والوطن ،حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ

((( [سورة احلج ،اآلية.]11 :
((( [سورة البقرة ،اآليتان.]205 ،204 :
((( [سورة التوبة ،اآليتان.]47 ،46 :
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ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(((.

ومع أن عالمات النفاق التي سبق ذكرها إنام هي صفات
جلدُ د قد ضموا إىل
قديم وحدي ًثا ،فإن املنافقني ا ُ
املنافقني ً
ذلك رضو ًبا جديدة من اخلداع ،من أبرزها :لبس مسوح
الدين واملتاجرة به ،واستغالله لتحقيق مصالح اجلامعات
التي تريد أن تتخذ من الدين مطية إىل السلطة ،متدثرة يف
ألوان شتَّى من التـديـن الشـكيل والتـديـن السيـايس،
إضـافـة إىل ما يتسـم بـه املنافقون اجلُدُ د من خيانة الوطن
وحتقريه وبيعه بثمن بخس .فالغاية لدى عنارص هذه اجلامعة
اإلرهابية تربر الوسيلة -أي وسيلة كانت ً -
قتل أو ختري ًبا،
وتفجريا ،أو كذ ًبا وافرتاء وب ًّثا للشائعات ،فقد
تكفريا
أو
ً
ً
ِ
نشأوا عىل الكذب والتَّقية ،وهم أشبه ما يكون بخفافيش
الظالم التي ال يمكن أن حتيا يف النور أبدً ا.
وحتاول اجلامعات اإلرهابية زرع عيوهنا وجواسيسها يف
مجيع مؤسسات الدولة ووحداهتا اإلدارية واملفصلية ،ويف

((( [سورة املائدة ،اآلية.]52 :
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مجيع املصالح والقطاعات احليوية ،مما يتطلب ويستدعي
بأي من
توخي احلذر والفرز اجليد ملن يتولون العمل القيادي ٍّ
احلساسة بكل مؤسسة،
مؤسسات الدولة ،وبخاصة املفاصل َّ
مع الرضب بيد من حديد  -وبال هوادة أو تردد  -عىل يد كل
من تثبت خيانته لوطنه أو ملؤسسته ،وعاملته ألي من اجلامعات
اإلرهابية واجلهات التي متوهلا ،أو تدعمها ،أو تساندها ،أو
تستخدمها خلدمة مطامعها ومصاحلها ،وأجنداهتا يف تدمري
وطننا ،وتفريق كيان أمتنا ومنطقتنا ،وحتويلها إىل كيانات أو
عدوا ،وال
دويالت ضعيفة ممزقة ال تنفع صدي ًقا ،وال ترض ًّ
متلك من أمر نفسها شي ًئا ،فتصري عالة وتابعة وأداة ط ّيعة يف
أيدي قوى الرش والظالم والضالل.
*

*
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األرض السبخة
األرض السبخة هي تلك األرض التي ال تنبت كأل
وال متسك زر ًعا ،حيث يقول نبينا ﷺَ “ :م َث ُل  َما  َب َع َثنِي اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب َأ ْر ًضا،
بِه م َن اهلُدَ ى َوالع ْل ِم ،ك ََم َث ِل ال َغ ْيث الكَث ِري َأ َص َ
ت ا َملاءَ ،ف َأ ْنبت ِ
َان ِمنْها ن َِقي ٌةَ ،قبِ َل ِ
َت الك َ َ
ب الكَثِ َري،
َل َوال ُع ْش َ
َ َ
َفك َ َ َّ
ِ
ِ
وكَان ْ ِ
َّاس،
َت من َْها َأ َجاد ُبَ ،أ ْم َسكَت ا َملا َءَ ،فنَ َف َع اهلل ِ َبا الن َ
َ
ِ
ِ
ِ
َف َ ِ
ش ُبوا َو َس َق ْوا َو َز َر ُعواَ ،و َأ َصا َب ْت من َْها َطائ َف ًة ُأ ْخ َرى ،إن ََّم
ِ
ِ
ِ
ان َل ُتْس ُك َما ًء َو َل ُتنْبِ ُت ك َ ً
ِه َي قي َع ٌ
َلَ ،ف َذل َك َم َث ُل َم ْن َف ُق َه
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ف دين اهللَ ،و َن َف َع ُه َما َب َع َثني اهلل به َف َعل َم َو َع َّل َمَ ،و َم َث ُل َم ْن َل ْ
َي ْر َف ْع بِ َذلِ َك َر ْأ ًساَ ،و َل ْ َي ْق َب ْل ُهدَ ى اهلل ا َّل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه”(((،
فالذي ال ينفع اهلل تعاىل به الناس هو كاألرض السبخة
أو القيعان التي ال متسك ماء وال تنبت كأل ،فخري الناس
أنفعهم للناس ،ورشهم من تركه الناس واتقوه وجتنبوه
((( صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب فضل من ع َِلم وع َّلم ،حديث رقم.79 :
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ِ
ش الن ِ
َّاس َم ْن ت ََر َك ُه
اتقاء فحشه ،حيث يقول نبينا ﷺ“ :إ َّن َ َّ
َّاس ا ِّت َقا َء ُف ْح ِش ِه”((( ،ويقول ﷺ“ :إِ َّن ِم َن
َّاس أو ودع ُه الن ُ
الن ُ
لش ،وإِ َّن ِمن الن ِ ِ
ِ ِ
َّاس م َفاتِ ِ
يح
َّاس َم َفات َ
َ
يح ل ْل َخ ْ ِي  َم َغال َيق ل َّ ِّ َ
الن ِ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يح ْ
الَ ْ ِي َع َل
لش َم َغال َيق ل ْل َخ ْ ِيَ ،ف ُطو َبى َل ْن َج َع َل اهلل َم َفات َ
ل َّ ِّ
ِ
ِ
ِ
الش َع َل َيدَ ْي ِه”((( ،الذي ال
َيدَ ْيهَ ،و َو ْي ٌل َل ْن َج َع َل اهلل َم َفات َ
يح َّ ِّ
شك فيه أن فضاءات مجيع اجلامعات املتطرفة هي فضاءات
سبخة ال متسك ما ًء وال تنبت ك ً
أل.

أما أهل الفضل والصفاء فهم من رشح اهلل سبحانه
صدورهم لإلسالم ،ومألها بحب اخلري ،فاصطفاهم لقضاء
حوائج اخللق ،حيث يقول نبينا ﷺ“ :إِ َّن هلل َأ ْق َوا ًما ْ
اخت ََّص ُه ْم
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
وها
ونَاَ ،فإِ َذا  َمنَ ُع َ
بِالنِّ َع ِم َلنَاف ِع الع َبادُ ،يق ُّر ُه ْم ف َيها َما َي ْب ُذ ُل َ
ن ََز َع َها ِمن ُْه ْم َف َح َّو َلَا إِىل َغ ْ ِي ِه ْم”(((.
ِ
ل َو ِائ ِج الن ِ
َّ
َّاس
ويقول
ﷺ“:إن هلل َع َّز َو َج َّل َخ ْل ًقا َخ َل َق ُه ْم َ
ُون ِم ْن َع َذ ِ
َّاس إِ َل ْي ِه ْم ِف َح َو ِائ ِج ِه ْم ُأو َل ِئ َك ْال ِمن َ
اب
 َي ْف َز ُع الن ُ
(((صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب ما جيوز من اغتياب أهل الفســاد والريب ،حديث
رقم.6054 :
مفتاحا للخري ،حديث رقم.237 :
((( سنن ابن ماجه ،كتاب اإليامن ،باب من كان
ً
((( املعجم الكبري للطرباين ،جـ / 13ص  ،14حديث رقم.13925 :
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اهلل”((( ،هؤالء هم األشجار املثمـرة اليانعة النافعـة ،غري
أن هذا اإلثامر قد يعرضهم حلسد اآلخرين أو أحقادهم
أو حماولة تعويقهم ،ممن قرصت مهمهم ،وشغلوا بالصغائر
عن العظائم ،وهبدم اآلخرين عن بناء أنفسهم ،وقد قالوا:
وال يقذف باألحجار إال الشجرة املثمرة ،وال يقذفها إال
الصبية ،أما الرجال فيستحون ،وال حيوم اللص إال حول
البيوت العامرة ،فإن حام حول البيت اخلرب كان سيد
البلهاء ،غري أن رمي الصبية أو قذفهم ال يزيد الوطنيني
املخلصني إال صالبة ،فالرضبة التي ال تقصم الظهر تقويه،
وهلل در أيب حيان األندليس ،حيث يقول(((:
ٌ
ومنة
عــلي
ّ
عـدَاي لهــم فضــل ٌ

فال أبعـــد الـرحمن ع ّني األعاديا
ص ُروني عن زلتي فاجتنبتها
ُه ْم َب ُّ
وهم سابقوني فاكتسبت المعاليا
((( املعجم الكبري للطرباين ،جـ /12ص  ،358حديث رقم.13334 :
((( ديــوان أيب حيان األندليس ،حتقيق :د .أمحد مطلوب  -خدجية احلديثي ،ص  ،415ط مكتبة
العاين ،بغداد1969 ،م.
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ويقول أبو األسود الدؤيل(((:

سعي ُه
سدوا ال َفتى إِذ َلم َينـالوا َ
َح َ
َفال َقــو ُم أَعــدا ٌء َلـــ ُه َو ُخصــو ُم

الحسناءِ قُلنَ ل َِوج ِهها
ضـرائ ِِر َ
َك َ
َحســـــدًا َو َبغـــ ًيا إِ َّنـــ ُه َلــــدَ مي ُم

فالعاقـل مـن ينشـغل بالبنـاء ال باهلـدم ،وال يقابل السـيئة
بالسـيئة ،بل يعفـو ويصفح ،ويدفـع بالتي هي أحسـن ،حيث

يقـول احلـق سـبحانه﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾((( ،نسـأل اهلل تعـاىل أن نكون منهم،
وأن نتحلى بأخالقهـم ،وأن نحشر يف زمرهتـم.
*

*

*

((( ديوان أيب األسود الدؤيل ،حتقيق :الشيخ حممد آل ياسني ،ص  ،129ط :مكتبة النهضة ،بغداد.
((( [سورة فصلت ،اآليتان.]35 ،34 :
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التسمم الفكري
التسمم درجات وأنواع ،تسمم قد حيدث نتيجة تناول
غذاء فاسد ،أو دواء فاسد ،أو استخدام أدوات فاسدة ،وقد
يصل التسمم إىل الدم ،فيكون الوباء أشد والعاقبة أسوأ،
غري أن األسوأ من هذا وذاك هو التسمم الفكري؛ ذاك أن
خطريا ربام ال يتجاوز الشخص
أثر التسمم املادي مهام كان
ً
املصاب ،أو األشخاص املصابني ،وحال إمكانية عالجه
والسيطرة عليه فإن أثره إىل زوال ،غري أن أثر التسمم
الفكري قد ال يقف عند حدود الشخص املصاب ،وال عند
كثريا ما يتجاوزه إىل حميطه عىل
حدود مكانه وال زمانه إنام ً
سعة أو ضيق هذا املحيط ،وقد يتجاوز حدود الزمان الذي
يعيش فيه إىل عقود وقرون وأجيال وأجيال ،وقد يتجاوز
هذا األثر جمرد االنحراف الفكري إىل عمليات مدمرة،
فتفجرياً ،
وتدمريا ،أو إفسا ًدا
فقتل
تكفريا،
بعضها قد يكون
ً
ً
ً
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وختري ًبا ،وبعضها قد يكون عاملة وخيانة وطنية ،أو بي ًعا
للوطن وأهله بثمن بخس.

وإذا كان املرشع قد وضع عقوبات للمتسبب يف التسمم
املادي وفق ما يرتتب عليه من آثار وجرم من حيث التالعب
بطعام الناس أو غذائهم أو دوائهم أو كسائهم؛ ً
إمهال كان
ذلك أم قصدً ا بغية الرتبح والثراء الرسيع ،ورشع عقوبات
لبيع السلع الفاسدة التي تدمر الصحة وتودي باحلياة،
ويلحق بذلك املتاجرة يف السموم البيضاء وغريها من
املخدرات بأشكاهلا وبأنواعها كافة ملا تسببه من إتالف
للعقل وخاليا املخ وإهناك وتدمري لصحة اإلنسان وحياته،
فإننا لفي حاجة إىل قوانني أكثر رد ًعا هلؤالء املجرمني الذين
يسممون عقول الناشئة والشباب بأفكار مدمرة ،ودعوات
رصاح للتكفري والقتل ،ويف حاجة أشد لقوانني أكثر حز ًما
يف جتريم الفكر اإلرهايب وبثه ونرشه ،سواء أكان بطريق
مبارش ،أم من خالل مواقع التواصل ،أم من عىل صفحات
أو شاشات بعض وسائل اإلعالم العميلة املأجورة.
ونؤكد أن علامء الدين ورجال الفكر والثقافة والرتبية
والتعليم واإلعالم أمام مهمتني عظيمتني جليلتني كبريتني:
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األوىل :إدراك خطورة الفكر اإلرهايب والعمل عىل
حتصني الناشئة والشباب واملجتمع كله من رشور هذا
التسمم الفكري ،بعدم متكني أي من أصحاب أو كوادر
الفكر املتطرف من تشكيل عقول الناشئة أو الشباب،
وتنقية مجيع مؤسسات تكوين العقل والفكر ،دينية كانت،
أم تربوية ،أم تثقيفية ،أم تعليمية ،أم إعالمية من أي خاليا
نائمة أو مسترتة لتلك اجلامعات الضالة املضلة املتطرفة،
واجتثاث عنارصهم اإلرهابية من هذه املؤسسات.

األخرى وهي األهم :العمل عىل ملء الفراغ وشغل
الساحة بكل ما هو نافع ومفيد ومثمر وحمصن ألبنائنا من خطر
هذه اجلامعات واألفكار ،ذلك أن أهل الباطل ال يعملون إال
يف غياب أهل احلق ،وإذا فرط أصحاب احلق يف حقهم متسك
أصحاب الباطل بباطلهم ،فعلينا مجي ًعا أن نتكاتـف م ًعا ،وأن
نعمـل م ًعا ،وأن نسابق الزمن يدً ا واحدة يف مواجهة ُقوى
الشـر واإلرهاب والضالل التي حتيط أو ترتبص بنا.
كما أننـا يف حاجـة إىل توعيـة جمتمعية واسـعة ليكون
رافضـا لإلرهـاب الف ًظـا لـه ،بحيـث ال
املجتمـع كلـه ً
43

يمكـن أن يقبـل مواطـن واحـد أن تكـون منطقتـه حاضنـة
لإلرهـاب أو اإلرهابيين ،ذلـك أن اإلرهـاب ال ديـن لـه،
وال عهـد لـه ،وال وفـاء لـه ،وال يؤمـن إال بنفسـه ،وأنه يأكل
مـن يدعمـه ،ومـن يربيـه ،ومـن يصنعه ،ومـن يمولـه ،ومن
يتستر عليـه ،وأنـه عندمـا يصـاب بالسـعار ال يفـرق بين
عـدو وصديـق؛ ألن أصحابـه يفقـدون كل حـس إنسـاين،
ويتجـردون مـن صفـات وخصائـص اإلنسـانية؛ بـل إهنـم
يصيرون أكثـر مهجيـة ووحشـية مـن أي حيـوان مفترس؛
ذلـك أن احليـوان املفترس قـد يتحـرك يف حميـط جغـرايف ال
يتجـاوزه ،وال يفترس إال قـدر شـهيته أو حاجتـه للطعـام،
أمـا هـؤالء فهم كما حكـى القـرآن الكريـم عن مـن متردوا
على اهلل  وختلـوا عـن كل تعاليـم األديـان العظيمـة

ومعـاين اإلنسـانية السـوية ،فقـال احلـق  عنهـم﴿ :ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾((( ،وقـال سـبحانه﴿:
ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
((( [سورة الفرقان ،اآلية.]44 :
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ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ
ﯞ﴾((( ،ومهـا كما ذكـر الشـاعر:
(((

ممن تأشب ال دين وال حسب

الضالل ال هم أهل دين ،وال أهل أخالق،
فهؤالء املارقون ُّ
وال أهل قيم ،وال أهل إنسانية ،إنام هم مسخ انسلخ من كل
ً
آخر
معاين األديان واإلنسانية ،ومن اآلدمية ،فصاروا
مسخا َ
ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ،ال إىل عامل اإلنسان وال إىل عامل
احليوان ،إنام هم إىل مسخ آخر ذي طبائع خسيسة مل تشهدها
البرشية من قبل ،إهنا طبائع اإلرهاب واإلرهابيني.
* *

*

((( [سورة األعراف ،اآليتان.]176 ،175 :
((( الشــعر من ديوان نرص بن سيار الكناين ،حتقيق :عبداهلل اخلطيب ،ص  ،28ط بغداد1972 ،م،
شائبَ ،
واألُشــا َب ُة من الناس :األَ ْخ ُ
أيضا.
ب ال َق ْو ُم :اختلطوا ،وا ْئت ََشبوا ً
وتأ َّش َ
الط ،واجلمع األَ ُ
َف إليــه ،الصحاح تاج اللغة وصحاح
أي
إليه،
ــب
انضم إليه والت َّ
يقال :جاء فالن فيمن َتأ َّش َ
َّ
العربية أليب نرص إســاعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتــوىف393 :هـ) ،حتقيق :أمحد عبد
الغفور عطار ،جـ /1ص  ،88ط :دار العلم للماليني ،بريوت1987 ،م.
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مواقع التطرف
كثريا من الوسائل العرصية إنام هي محالة أوجه،
ال شك أن ً
أو أسلحة ذات حدين كام يقولون ،فالسكني التي ال غنى عنها
يف كثري من االستخدامات احلياتية قد صارت يف أيدي بعض
املتطرفني وسيلة للذبح وسفك دم البرش ،والسالح الذي
ال غنى عنه يف الدفاع عن األوطان قد يصري لدى اجلامعات
الغاشمة واملتطرفة وسيلة للظلم والعدوان والفتك بالبرش
بدون حق ،وهكذا يف كثري من الصناعات واالخرتاعات
واالبتكارات املستحدثة ،فوسائل التواصل ومواقعه التي ينبغي
أن تكون وسيلة لبث احلكمة واملعرفة ،واحلوار احلضاري ،ونقل
العلوم واملعارف والثقافات ،صارت لدى بعض اخلارجني عىل
النسق اإلنساين السوي وسائل للتطرف الفكري وهدم الدول
واملجتمعات ،وتشويه الرموز الوطنية ،وبث الفتنة والفرقة
بني أبناء الوطن الواحد ،وترويج الشائعات ،غري أن العاقل
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من يأخذ خريها ونفعها ،ويتقي رشها ورضها ،حيث
يقول احلق سبحانه وتعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ﴾((( ،مما يستوجب رضورة التحقق والتبني

والتثبت ،وبخاصة ما ينرش أو ينقل عرب صفحات ومواقع
ٍ
مجاعات ،حيث يقول نبينا ﷺ:
وسائل أهل الرش أفرا ًدا أو
ِ ِ
ِ (((
يدِّ َ
ث بِك ُِّل َما َسم َع”  ،أي أنَّه لو مل
“ َك َفى بِا َْل ْرء كَذ ًبا َأ ْن ُ َ
يكن لإلنسان من الذنوب سوى أن يكون بوق كالم ينقل
حتر أو تدقيق أو تثبت ألوقعه ذلك وحده
كل ما يسمع دون ٍّ
 -دون سواه  -يف اهلالك.

لقد جلأت اجلامعات اإلرهابية ومن يسريون يف ِركاهبا أو
يدورون يف فلكها إىل الرتكيز عىل مواقع التواصل بعد أن
نفد رصيدها يف الشارع وسقطت سقو ًطا سياس ًّيا وجمتمع ًّيا
وأخالق ًّيا ذري ًعا ،وأنشأت ما يعرف بامليليشيات والكتائب
اإللكرتونية ،فتنشط نشا ًطا ملحو ًظا عىل مواقع التواصل ،ويف
رشاء مساحات واسعة هبا وبكثري من وسائل اإلعالم العاملية
((( [سورة احلجرات ،اآلية.]6 :
َن ا َل ِد ِ
يثبِك ُِّل َما َس ِم َع ،حديث رقم.5 :
((( صحيح مسلم ،مقدمة الصحيحَ ،ب ُ
اب الن َّْه ِي ع ِ ْ
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ٍ
راعية لإلرهاب
بتمويالت مشبوهة من دول ومؤسسات
ٍ
وداعمة له ،لتُفسح املجال عرب هذه الوسائل ألبواقها املضللة.

علم بأن هذه املواقع جتاوزت بث األخبار الكاذبة إىل
ً
انتهاج أسلوب التهكم والسخرية والتشويه من خالل
بث مواد مقروءة تارةً ،ومصورة أو مسموعة أو مصورة
مسموعة تارة أخرى ،ناسني أو متناسني أن اإلنسان قد
يتكلم الكلمة من سخط اهلل  ليضحك هبا جلساءه أو
متابعيه أو مستمعيه فيهوي هبا يف النار ُبعد الثريا.

عىل أن بعض هذه املواقع وبعض هذه الصفحات
قد جتاوز كل ذلك إىل القذف الرصاح ،والسباب البني،
والتحريض الفج عىل القتل وسفك الدماء ،والفساد
واإلفساد ،والتخريب والتـدمري ،دون وازع من دين أو
ضمري أو إنسانية أو خلق قويم ،واهلل  ال حيب الفساد،
وال حيب املفسدين.

ونؤكد عىل عدة أمور:

األول :أن كل ما يأخذك إىل الرمحة والصدق ،والعمل
واإلنتاج ،والبناء والتعمري ،واألمن واألمان والسالم،
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يأخذك إىل صحيح اإلسالم ،وكل ما ينحدر بك يف اجتاه
الفحش واخلنا ،والسباب والفسوق ورمي الناس بالباطل،
واحلث عىل القتل وسفك الدماء ،وترويع اآلمنني واهلدم
والتخريب ،والفساد واإلفساد ،يأخذك إىل ما ال عالقة له
بالدين وال باإلنسانية ،بل إنه ليأخذك إىل ما يناقض الدين
والفطرة السوية.

الثاين :رضورة حتصني شبابنا وجمتمعنا من أن يقع
فريسة هلؤالء ،فعلينا أن نسابق الزمن يف كشف طبيعة هذه
اجلامعات وعنارصها املفسدة ،وكتائبها اإللكرتونية حتى
ال ُيْدع هبم الشباب النقي ،وأن نكشف للكون بأرسه ما
تتسم به هذه اجلامعات من احرتاف الكذب واختاذه مسلكًا
ومنهج حياة ،واالفرتاء عىل اهلل  وعىل الناس ،من باب
أن الغاية لدهيم تربر الوسيلة ،ويف املقابل علينا أن نعمل عىل
نشـر وترسيخ قيم الصدق ورضورة التحري والتثبت من
األخبار ،فليس كل ما يسمع ينقل أو يقال.
الثالث :أنه جيب التصدي وبكل قوة وحسم هلذه املواقع
والصفحات املشبوهة ،واألخذ عىل أيدي أصحاهبا سواء
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باملواجهة الفكرية ،أم باإلجراءات القانونية احلاسمة،
وإنفاذ القانون ،بكل قوة وحسم عىل من يعبث بأمن الوطن
ومقدراته ،بل علينا أن نواجه أهل الرش بكل ُسبل املواجهة
جاهل أو ُم ً
ً
ضلل
يف آن واحد وبال تردد أو هوادة ،فمن كان
ع َّلمناه وأرشدناه ،ومن كان من ضحايا ُدعاة الفتنة وأرباهبا
مأجورا
وهوى وضالل
غي
ً
ً
انتزعناه وانتشلناه ،ومن كان ذا ٍّ
قومناه.
أو مدفو ًعا بعاملة أو بخيانة باحلسم والقوة والقانون َّ

ولكي نقيض عىل خطر مواقع التطرف فال بد من تغليظ
العقـوبة عىل جرائم النرش اإللكرتوين التي هتدد أمن الوطن
واستقراره ،وتعمل  -عن عمد وقصد وسبق إرصار -عىل
تشويه الرموز الوطنية ،وتعتمد التهكم والسخرية وسيلة
جلذب العامة ولفت أنظارهم ،كام أهنا حترف القول والكلم
عن مواضعه ،وتلوي أعناق النصوص الدينية بام خيدم
أفكارها التنظيمية وفكرها املتطرف.
سبيلنا وسبيل كل عاقل وكل وطني خملص لوطنه هو
البناء ال اهلدم ،والتعمري وليس التخريب ،وصوت احلكمة
والعقل ،وليس سفك الدماء والقتل ،وتوظيف كل طاقاتنا
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وإمكاناتنا بام فيها استخدام مواقع التواصل يف اخلري ال يف
الرش ،ونرش الفضائل والقيم ،وكل ما فيه صالح البالد
والعباد واإلنسانية مجعاء.

وللحفاظ عىل أمن املجتمع وسالمه ،علينا أن نضاعف
جهودنا يف املواجهة الفكرية باحلجة والربهان وبيان صحيح
الدين ،فأهل الباطل ال يعملون إال يف غياب أهل احلق ،وإذا
فرط أصحاب احلق يف حقهم متسك أصحاب الباطل بباطلهم،
واهلل من وراء الباطل وأهله حميط بإذن اهلل﴿ ،ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾(((.
واخلطـر كل اخلطـر أن نقف موقـف املتفرج أو املرتدد،
بل جيب أن نكون يف سباق مع الزمن ملحارصة هذه الكتائب
اإللكرتونية والعنارص اإلرهابية عىل كل املستويات :الدينية،
والثقافية ،واإلعالمية ،بكشف زيفها وزيغها وضالهلا
وإضالهلا ،وفسادها وإفسادها ،وخيانتها وعاملتها ،وخطرها
عىل املجتمع بأرسه ،وعىل كيان وبنيان الدولة الوطنية ،بل
عىل اإلنسانية بأرسها.
((( [سورة الشعراء ،اآلية.]227 :
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مع األخذ بقوة عىل أيدي أهل الرش مجي ًعا والتأكيد الدائم
عىل أن هؤالء املجرمني ال عالقة هلم باإلسالم ،وال عالقة
لإلسالم هبم ،فهو منهم ومن أفعاهلم براء ،بل إهنم ليمثلون
عب ًئا ً
ثقيل عىل اإلسالم واملسلمني؛ ألهنم يشوهون الوجه
احلضاري لديننا اإلسالمي السمح.
* *
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ُأ َج َر ُاء اإلخوان
نعرف مجي ًعا طبيعة اإلخوان الدموية ،وأيديولوجيتهم
املبنية عىل الغدر ،والكذب ،والتضليل ،واإلقصاء ،والنفعية
املقيتة ،واستعباد الكبري منهم للصغري ،حتت أغاليط
وضالالت السمع والطاعة العمياوين للمرشد أو املفسد،
مع حماوالت دائبة -ال تكل وال متل -يف رشاء ذمم من
يستطيعون وبأي ثمن؛ ألن جل أمواهلم إنام هي أموال ال
صاحب هلا ،مال مجع من خالل خداع العامة حتت مسمى
فعل اخلري ،ليتخذوا منه غطا ًء لغسل أمواهلم القذرة ،التي
تأيت مكافأة لعاملتهم وخيانتهم ألوطاهنم ،وبيعهم هلا،
ووضع أيدهيم يف أيدي أعدائها ،فهي ثمن لتدمري أوطاهنم
وتنفيذ خمططات من يستخدموهنم هلدمها.
لقد صار التسرت عىل هؤالء املجرمني وأجرائهم خيانة
مستطريا
كربى ال حيتملها وطني خملص؛ ألن رشهم صار
ً
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أينام حلوا ،وخطرهم داهم عىل الدين والوطن واإلنسانية،
وإذا ضم إىل ذلك ما نراه من صفاقة بعض أعضاء اجلامعة
اإلرهابية ،وبعض املأجورين من اخلائنني املستخدمني
من قبل بعض وسائل اإلعالم العربية والغربية املمولة
من أموال اجلامعة وأموال من يدعمها ،لتوجه سمومها
ضد أوطاننا من خالل حماوالت اهلدم الفكري الدائم
والتحريض عىل العنف ،وبخاصة ضد اجليوش الوطنية
ورجال الرشطة البواسل وكل وطني خملص ،مع الشامتة
الفجة حتى فيام حيدث من الظواهر الطبيعية التي حتدث
َّ
يف أي مكان ،وكأهنم بل إهنم ال يريدون ألوطاننا األبية إال
ضع ًفا وهوانًا.

لقد هاهلم وأضج مضاجعهم ما رأوه من أمن واستقرار،
وما م ّن اهلل  به عىل مصـر وأهلها ،من تقدم يف خمتلـف
املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وخروجها
عن إطار التبعية إىل استقالل القرار املرصي ،هاهلم كل
ذلك ،ورأوا أن املارد املرصي العظيم قد خرج من قمقمه،
فجن جنوهنم ،فأخذوا يوجهون إليه سهامهم املسمومة
رسا وعلنًا يف حماوالت فاشلة للنيل من اإلنجازات وتعويق
ًّ
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مسرية الوطن ،فلم يفلحوا ولن يفلحوا بإذن اهلل تعاىل؛ ألن
خزائن الساموات واألرض ليست بأيدهيم إنام هي بيد من
أمره إذا أراد شي ًئا أن يقول له كن فيكون.

ونؤكد عىل عدة أمور ،أوهلا وأخطرها :من يعملون بالوكالة
حلساب اإلخوان من احلركات املشبوهة والشخصيات امللوثة
التي تعمل حلساب أعداء الوطن يف عاملة ظاهرة وخيانة
واضحة ،تستفز أي وطني خملص لوطنه ،وهم من يمكن أن
نطلق عليهم مصطلح”أجراء اإلخوان”؛ ألن خبثهم ولؤمهم
ظاهرا جل ًّيا ال حيتاج
رتا قد صار
ً
الذي كان مطو ًّيا ومست ً
إىل فراسة الكتشافه؛ إذ إهنم مل يعودوا قادرين عىل إخفاء
ما تنطوي عليه نفوسهم من رش وعاملة وخيانة لوطنهم؛
حيث يتسابقون يف خدمة أسيادهم ومن يستعبدوهنم الذين
ضاقوا هبم وبضعفهم وبفشلهم يف إحداث الفوىض يف وطننا
ومنطقتنا ،مما جعلهم ال يملكون أعصاهبم وال عقوهلم،
فأسلموها ملن يعبث هبا وهبم ،فأخذوا ينكشفون ويتساقطون
واحدً ا تلو اآلخر.
األمر الثاين :عدم تسليط الضوء إعالم ًّيا عىل العنارص غري
الوطنية ،وعدم متكينهم من وسائل اإلعالم وحمارصهتم عىل
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وسائل التواصل االجتامعي؛ إذ إهنم حريصون كل احلرص
عىل إرسال رسائل ملن يستخدموهنم بأهنم موجودون وهلم
صوت مسموع يف وسائل اإلعالم أو التواصل ،لإلهيام بأن
تأثريا يف تشكيل الرأي العام.
هلم ً
*

*
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املتـرددون
يف ظل حكم األهل والعشرية انقسم املجتمع إىل
فئات وطبقات ورشائح متعددة ،منها :املقاومون ،ومنها:
الصامدون ،ومنها :الصامتون ،ومنها :املخدوعون ،ومنها:
املرتددون ،ومنها :املاملئون ،ومنها :املهرولون ،وعىل رأسهم
املستفيدون واملنتفعون.
فالصامـدون :هـم مـن حافظـوا على مبادئهـم ،ووقفوا
عنـد ثغورهـم ،مل يفرطوا ومل يستسـلموا لطغيـان اإلخوان
السـلطوي اإلقصائي لغري األهل والعشيرة ،أما املقاومون
فكانـوا أعلى درجـة وأبعـد مهـة ،فلـم يقـف دورهـم عند
حـد الصمـود؛ بـل جتـاوزه إىل حـد املقاومـة ،وقـد ضـاق
الفصيـل اإلخـواين هبـذا الفريـق املقـاوم ،وكان قـد أعـد
العـدة للخلاص منـه ،ولكـن اهلل  عجـل باإلخـوان
وعهدهـم ،فلـم يتمكنـوا مـن التنكيـل هبـؤالء املقاومين،
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وال حتـى بالصامديـن ،أو الصامتين؛ ألن اإلخـوان مل
يكونـوا ليقبلـوا غري فصيلهـم ومجاعتهم ،بل كانـوا يعدون
كل مـن سـواهم إما ناقـص اإلسلام ،أو ناقـص الوطنية،
أو ناقـص األهليـة ،فمـن أكثـر مـا جعلنـي أختلـف معهم
هـو إحساسـهم بالتميـز على مـن سـواهم ،ونظرهتـم إىل
غريهـم نظرة احتقــار أو استصغــار ،وكأن اجلنـة ال ت ُْؤتَى
إال مـن ِق َب ِلهـم ،وال يمسـك بمفاتيـح أبواهبـا سـواهم ،أما
هـم فأخطاؤهـم مربرة ،وذنبهـم مغفـور ،وحجهم مربور،
ولـو ارتكبـت فيـه الكبائـر واملوبقات.
وأمـا الطامـة الكبرى فكانـت يف املاملئين واملنافقين
سـلطة أو ٍ
ٍ
جـاه أو ٍ
مال
واملنتفعين؛ بـل املهرولين بح ًثا عن
أو حتـى وعـد معسـول مكـذوب ،وقـد تعامـل اإلخـوان
ٍ
ِ
ٍ
النظير ،حيـث أومهـوا املقربين
ودهـاء منقطـ ِع
بمكـر

منهـم واملخدوعين هبـم باملن والسـلوى يف الدنيـا والنعيم
املقيـم يف اآلخـرة ،وقـد سـمعت بـأذين مـن يقـول :لـو
رستـم خلفنـا ألكلتـم املـن والسـلوى ،كما زعـم بعضهم
أن جربيـل  كان يرفـرف بجناحيـه على عصاباهتـم
وجتمعاهتـم اإلرهابيـة ،فهـم يسـتحلون الكـذب للوصول
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إىل أغراضهـم ،حتـى قال يل أحـد األصدقاء -وهو أسـتاذ
رصت أعـرف اإلخـوان وأميزهـم
بطـب األزهـر -أنـا
ُ
بكذهبـم ،وكنـت أشـك يف بعـض النـاس هل هـو إخواين
تيقنـت أنـه إخـواين ،فقـد
أو ال حتـى كـذب ،فلما كـذب
ُ
ارتبـط هبـم الكـذب وارتبطـوا هـم بـه ،إال من رحـم ريب.

وأما احلرسة واألسى احلقيقيان فهام ً
أول عىل املخدوعني
املغرر هبم من الشباب والناشئة وبعض العامة الذين هم يف
أمس احلاجة إىل من حينو عليهم ،ويأخذ بأيدهيم وينقذهم
ِّ
قبل فوات األوان ،مما يتطلب من مجيع مؤسسات بناء الوعي
بذل أقىص اجلهد لتحصني النشء والشباب من خماطر هذه
اجلامعات وأفكارها اهلدَّ امة.

وأمـا املاملئـون واملنافقـون واملهرولـون واملنتفعون فهم
أنـاس ال خلاق هلـم ،وهم  -بال شـك  -أكثـر اخلارسين.

ويكفيهـم مـا يلحقهـم من خـزي وذل وهـوان ،فمهام
خدعـوا أو خادعـوا ،فمـن املمكـن أن خيـدع املتلـون كل
النـاس بعـض الوقـت أو بعض النـاس كل الوقـت ،لكنه
ال يمكـن أن خيـدع كل النـاس كل الوقـت ،وقـد قـال
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بعـض النقـاد :إن أصـدق كلمـة قاهلـا شـاعر قـول زهري
ابـن أيب سـلمى(((:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تخفى على الناس تعلم

ومـع ذلـك كلـه كان هناك مـن يراهنـون على احلصان
اخلارس ،ويتوجسـون مـن الوهم ،وخيشـون أن تدور األيام
واضحـا ،وهنـاك من هو
إىل اخللـف ،فلا جتد هلـم موق ًفـا
ً
على اسـتعداد ألن يتحالـف مـع العنـف واإلرهـاب ،أو
مـع بقايـا الفصائـل املتشـددة أو اإلرهابيـة ،أو مـا يعـرف
باخلاليـا النائمة هلـا ،دون تقدير صحيـح للمصلحة الدينية
أو الوطنيـة ،ونقـول هلـؤالء مجي ًعـا :أفيقـوا ،وال تترددوا،
وأدركـوا الواقـع ،فإمـا أن نكـون أو ال نكـون ،أما إمسـاك
العصـا مـن املنتصـف فذلك عرص قـد و َّىل إىل غير رجعة.
*

*

*

((( ديوان زهري بن أيب سلمى ،ص  ،111ط :دار الكتب العلمية ،بريوت1988 ،م.
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أخطاء وخطايا يف تناول اخلطاب الديني
ال شـك أن أي تغيير أو جتديـد يف تناول قضايـا اخلطاب
الدينـي عبر تاريـخ البرشيـة ،ال يمكـن أن يكـون موضـع
إمجـاع أو اتفـاق قبـل االختبـار ملدد أو فترات زمنيـة تطول
وتقصر وفـق قناعـات املجدديـن وصمودهـم واجتهادهم
وقدرهتـم على اإلقنـاع برؤاهـم الفكريـة اجلديـدة ،وأن
التقليديين واملحافظني واملسـتفيدين من األوضاع املسـتقرة
ال يمكـن أن يسـلموا بالرسعـة والسـهولة التي يطمـح إليها
املجـددون ،وبمقـدار عقالنيـة املجدديـن وعـدم شـطط
املحسـوبني عليهـم يف الذهـاب إىل أقصى الطـرف اآلخـر،
يكـون اسـتعداد املجتمع لتقبـل أفكارهم ،بقطعهـم الطريق
على أصحاب الفكـر اجلامد واملتحجر مـن طعنهم يف مقتل،
غري أن الوسـطية التي نبحـث عنها مجي ًعـا ويدَّ عيها كل فريق
لنفسـه صـارت حائـرة غايـة احلرية بين طـريف النقيض.
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ويأيت تناولنا هلذا املوضوع من ثالثة جوانب عامة هي:

مفهوم املقدس ،وخطورة اخلروج عن املوضوعي إىل
الشخيص ،وحرية املعتقد وحدود حرية الرأي.
أمـا اجلانـب األول ،فهـو مفهوم املقـدس والنظـرة إليه ما
بين مقـدس للقديم على إطالقه ملجـرد قدمه ،بحيـث يكاد
ينـزل أقـوال بعض الفقهـاء منزلة النص املقـدس ،حتى تلك
األقـوال التـي ناسـبت زماهنـا ومكاهنـا وعرصهـا ،وأصبح
واقعنـا يتطلـب اجتهـا ًدا جديـدً ا يناسـب عرصنـا ومعطياته
ومتطلباتـه ،حتـى رأينـا مـن يـكاد يقـدس أقـوال بعـض
املفرسيـن واملؤرخين ومـا ورد بكتـب األنسـاب ،وكتـب
السير واملالحـم ،على َع َّ
لات بعضها.

ً
سافرا
ويف أقىص الطرف اآلخر نجد من يتطاول
تطاول ً
ً
متخذا
عىل أمور هي من الثوابت أو يف منزلتها عىل األقل،
من شعار التجديد الذي يصل عند البعض إىل درجة اهلدم
ً
جمال لالعتداء عىل الثوابت ،قد يكون عن ضيق أفق أحيانًا
أو عن نفعية وسوء قصد ال نثبته وال ننفيه؛ ألن القلوب بيد
اهلل تعاىل ،والنيات عنده سبحانه مرجعها ومقصدها.
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ومع تأكيدنا الشديد أننا يف حاجة إىل التجديد وإعامل
العقل وأننا ضد اجلمود الفكري ،والتحجر عند القديم،
والتمرتس عنده وغلق باب االجتهاد ،وضيق األفق أو
انغالقه أو انسداده ،وضد تكفري املثقفني أو اهتامهم يف
وبات ،فإنني أذكر أن
وطنيتهم إال بحكم قضائي هنائي
ّ
مجيع أصحاب املعتقدات ال يقبلون النيل من ثوابتهم ،وال
االعتداء عليها حتى ولو كانت ب ِّينة البطالن بالعقل والنقل
عند غريهم.

ومـن أكرب أخطـاء وخطايا تنـاول اخلطــاب الديني “وهو
اجلانـب الثـاين” اخلـروج مـن املوضوعـي إىل الشـخيص،
واإلسـفاف إىل درجة ما يشـبه السـباب والسـباب املتبادل إن
رصاحا ،سـواء أكان فيام بين املتحاورين
مل يكـن سـ ًّبا وقذ ًفـا
ً
أم املتناظريـن بالتطـاول على العلماء واملفكريـن ،فعندمـا
يتحـدث أي مفكر يف قضيـة موضوعية مراع ًيـا أدب احلديث
وأدب احلـوار وأسـس النقـد العلمـي املوضوعـي وأصولـه
فهـذا تعبير عـن الـرأي يقابـل ويناقـش باحلجـة والـرأي
والعقـل واملنطـق ،أما عندما خيـرج هذا املفكـر أو الباحث
أو الناقـد عـن التنـاول املوضوعـي إىل التطـاول على
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األشـخاص سـواء أكانوا مـن املعارصين أم مـن أصحاب

الـرأي والفكـر واألثـر يف تراثنـا الدينـي أو العلمـي أو
أمرا غير مقبـول ،وقـد ال يمكن
الثقـايف؛ فـإن ذلـك ُيعـد ً

الصبر أو السـكوت عليـه ،وقد يكون مسـار اسـتفزاز ملن

هم على قناعة واعتـداد بفكر هـؤالء الرجـال ،وقد ينربي

هلـم بعـض من يـرون أن الدفاع عن هـؤالء العظامء واجب

رشعـي أو عقلي أو إنسـاين ،وحتـدث معركـة كالميـة أو
جدليـة جديـدة أو قديمة متجددة ربام تشـغل السـاحة عن
رؤى أهـم وقضايـا أوىل بالتنـاول يف تلـك املرحلـة الفارقة

مـن تارخينـا الوطني.

أمـا اجلانـب الثالـث :فهـو مـا يتصـل بالفهـم الصحيح

والفهـم اخلاطـئ حلريـة الـرأي ،فإننـا نفـرق بين حريـة
املعتقـد وحريـة الـرأي ،كما نفـرق بين احلريـة املنضبطـة

بضوابـط الشرع أو العقـل أو القانـون وبني الفـوىض التي
ال حـدود هلـا ،فمع أن ديننـا احلنيف مل حيمـل الناس ً
محل أو

إكراهـا على الدخول فيـه ،حيث يقول احلـق ﴿ :ﯿ ﰀ
ً
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ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾((( ،ويقـول ﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾(((،
ويقـول سـبحانه﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾((( ،ويقـول سـبحانه:
﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾((( ،ويقـول سـبحانه﴿ :ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
أصل اإلسلام حلرية
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾((( ،فقـد َّ
ً
واضحا يؤكد سماحته وسـعة أفقـه ،لكن
تأصيلا
املعتقـد
ً
هـذا يشء ومفهـوم حريـة الرأي الـذي ال ينبغـي أن يصبح
ً
تطـاول على الثوابت أو املقدسـات أو
انفالتًـا أو فـوىض؛
األشـخاص باسـم حريـة الـرأي يشء آخـر ،على أننـا يف
حاجـة ملحـة إىل العمل ال اجلـدل ،وأن نجتمـع عىل املتفق
بعضـا فيما يقبـل الـرأي والـرأي
عليـه ،ويعـذر بعضنـا ً
ننجـر إىل لغـة السـب
اآلخـر مـن املختلـف فيـه ،وأال
ّ
((( [سورة البقرة ،اآلية.]256 :
((( [سورة هود ،اآلية.]118 :
((( [سورة القصص ،اآلية.]56 :
((( [سورة الشورى ،اآلية.]48 :
((( [سورة الشعراء ،اآليتان.]4 ،3 :
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والقـذف ،أو السـباب املتبـادل ومـا يشـبهه؛ حفا ًظـا على
الـذوق املجتمعـي العام ،الـذي ال يقبل عقالؤه اإلسـفاف
الـذي ُيعـد غري ًبـا على ذوقنـا وقيمنـا وحضارتنـا العربيـة
واإلسلامية األصيلـة الراقيـة.
*

*
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نقد الفكر اإلنساين
ال شـك أننـا نقـف يف عاملنـا املعـارص بثقافاتـه املتعـددة
بين مـدارس فكريـة وعلميـة وفلسـفية متعـددة ،بعضهـا
ً
داخل يف
يعظـم القديم ملجـرد قدمه فحسـب ،سـواء أكان
بـاب املقـدس ،أم غير داخل فيـه ،حتى يف الفكـر واألدب
واإلبـداع ،فهـو ُي ْؤثـر كل قديـم على كل حديـث ،على
شـاكلة مـا رواه ابـن قتيبـة((( وغيره مـن أن أحد الشـعراء
أنشـد األصمعـي أبياتًـا ،فقـال لـه األصمعـي :إن هـذا
هلـو الديبـاج اخلسرواين؛ أي :الشـعر اجليـد الـذي يمتدح
ويشـاد بـه ،ثم اسرتسـل األصمعـي :ملن تنشـدين؛ فأجاب
غير
الشـاعر :بأهنما مـن شـعره أنشـدمها لليلتـه ،وهنـا ّ
األصمعـي رأيـه عىل الفـورً ،
قائلا :إن أثر التكلـف عليهام
((( الوســاطة بني املتنبي وخصومه ،أليب احلســن عيل بن عبد العزير القايض اجلرجاين ،حتقيق
ورشح :حممد أبو الفضل إبراهيم ،عيل حممد البجاوي ،جـ / 1ص ،50ط :مطبعة عيســى
البايب احللبي.
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لبينِّ واضـح ،ومـا ذاك إال لعصبيتـه للقديـم دون سـواه
بغـض النظـر عـن اجلـودة أو عدمهـا.

وهو ما تصدى له كثري من علامئنا ُكتَّا ًبا ومفكرين
وفالسفة بالنقد والتفنيد ،مؤكدين أن اهلل  مل يؤثر بالعلم،
وال بالفقه ،وال باالجتهاد ،وال بالشعر ،وال باإلبداع قو ًما
ٍ
ٍ
مكان ،ولذا
زمان ،أو مكانًا دون
دون قو ٍم أو زمانًا دون
فإهنم ال يقدمون القديم ملجرد قدمه ،وال يبخسون احلديث
أو املعارص حقه ملجرد حداثته أو معارصته ،إنام امليزان
عندهم منطقي موضوعي ،وهو أال ننظر إىل من قال وإنام
إىل ما قال ،فاحلكم عىل العمل ال عىل صاحبه ،وعىل النص
ال عىل القائل ،وعىل اإلبداع ال عىل املبدع ،ولكل جواد
كبوة ،ولكل عامل زلة ،ولكل مبدع سقطة أو هفوة ،والكامل
هلل وحده ،والعصمة ألنبيائه ورسله.

ويف املقابل ثمة فريق آخر أرسف يف حداثته وإطالق
العنان للعقل البرشي حتى ذهب إىل رفع القداسة عن
املقدس ،وإنزال النصوص املقدسة منزلة النصوص البرشية
القابلة للنقد والتفنيد.
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ويذهب البعض -وبخاصة يف اجلامعات املتطرفة -إىل
إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشدهيم منزلة القرآن الكريم
أو أشد منزلة ً
جهل ومح ًقا ،فأكثر شباب اجلامعات املتطرفة
جيعلون كالم مرشدهم فوق كل اعتبار ،وهو املقدس
الذي ال يرد ،وال جمال للتفكري أو إعامل العقل فيه ،عىل أن
أحدهم قد جيادلك يف فهمك للنص القرآين إن تناقض مع
يشء من كالم شيخه أو مما ُد َّس له عرب كتبهم وحمارضاهتم
وتفسرياهتم وتأويالهتم ،وال يسمح لك أن تناقضه أو
تناقشه يف كالم شيخه املقدس لديه ،فقضية تأليه البرش أو
تقديسهم ،أو رفعهم إىل درجة املهديني املنتظرين أمر يف
غاية اخلطورة عىل التفكري املنطقي السليم.

واضحا ال لبس فيه -بني إنزال
عىل أننا نفرق  -تفري ًقا
ً
الناس منازهلم وإكرام العلامء وبني تقديس البرش أو حماولة
تقديسهم أو إضفاء هالة من التقديس عليهم ،ت َُص ِّو ُر نقد
كالمهم عىل أنه نقد لإلسالم وطعن يف فهم صحيح الكتاب
والسنة ،مع أن كل البرش بعد املعصوم ﷺ يؤخذ منهم ويرد
عليهم يف ضوء أدب احلوار ومراعاة أصوله؛ ولذا نؤكد
دائم أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات كهنوتية وال
ً
71

ينبغي أن تكون أو تقرتب من ذلك ،كام أهنا ليست حماكم
تفتيش ،فمهمتها البيان ال احلساب.

وأكاد أجزم أن ضعف التكوين العقيل والفكري والثقايف
لدى بعض شبابنا يعد طامة كربى ،وأن ضيق األفق الثقايف
وحمدوديته وربام انغالقه وانسداده قد ينحرف باملتحدث
أو الكاتب إىل معاجلة خاطئة لبعض القضايا ،أو ينجرف
به إىل الصدام مع املتلقي مشاهدً ا كان أو سام ًعا أو قارئًا،
كام أنه قد ينجرف باملتلقي إىل التسليم املطلق واالستسالم
األعمى ملن يأخذ بزمام عقله من شيوخ اجلامعات الضالة
أو اإلرهابية أو املنحرفة.

غري أن الذي ينبغي التأكيد عليه هو أننا يف حاجة ماسة
إىل مناهج علمية وتعليمية وتربوية خترج بنا من مناط التلقي
والتلقني والتقليد إىل مناط التفكري واملشاركة واإلبداع
والنقد ،وأن تصبح فكرة تقبل النقد والقدرة عىل سامعه
واستيعابه والتعامل معه دون عصبية أو انفعال مسلكًا
ومنهجا حيات ًّيا ،بحيث نفيد مجي ًعا من النقد البناء.
ً
أما أن يقتحم جمال التوجيه أو النقد من ال يمتلك ال
اخلربة وال احلاسة وال أدوات الصناعة والفن أو مؤهالت
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التوجيه والنقد ،فتلك هي الطامة الكربى التي تؤخر وال
تقدم ،وتفسد وال تصلح.
كام جيب التحيل باإلخالص والتجرد وال ُبعد عن األهواء
وتصفية احلسابات ،فإن الوقوع يف آفات اهلوى وامليل وعدم
اإلنصاف طامة كربى جيب الرتفع عنها ،وذلك أن بعض
النفوس املريضة ال تعرف سوى اهلدم طري ًقا.

ما أحوجنا مرة أخرى إىل التوازن يف حياتنا بني دراسة
العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس واالجتامع
والفلسفة واآلداب والتاريخ واحلضارة والعمران.
ما أحوجنا إىل التخلص من تقديس الذات إىل نقدها،
من الذاتية إىل املوضوعية ،من تضخم األنا إىل االعرتاف
باآلخر وتقديره واستيعابه والتعامل والتعاون معه ،ما
أحوجنا إىل أن نسمع ال أن نحرص فقط عىل أن ن ُْس َمع
أو ن ِ
ُسم َع ،فإذا كان لإلنسان أذنان ولسان واحد ،فينبغي
أن يكون سامعه أكثر من كالمه ،يقول نبينا ﷺَ “ :م ْن ك َ
َان
ي ْؤ ِمن بِاهلل وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْ ًيا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْت”(((.
َ َْ
ُ ُ
((( صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان ،حديث رقم.6475 :
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وأخريا نؤكد بأنه ال يصح إال الصحيح ،وال بقاء إال
ً
لألصلح ،حيث يقول احلق سبحانه﴿:ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾(((.
*

*

((( [سورة الرعد ،اآلية.]17 :
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البنــاء واهلــدم
شتان بني النقيضني البناء واهلدم ،وإذا كان ديننا إنام هو دين

البناء وعامرة الكون ،فإن كل من يأخذك إىل هذا الطريق ،طريق

البناء ،طريق العمل ،طريق اإلنتاج ،طريق اإلتقان ،طريق
احلفاظ عىل املنشآت العامة واخلاصة إنام يأخذك إىل طريق

اإلسالم ،إىل طريق الوطنية ،إىل طريق احلضارة والرقي ،إىل
خري املجتمع وخري اإلنسانية ،ومن حياول أن جيرك إىل طريق
آخر عكس هذا االجتاه ،كأن جيرك أو يسلمك إىل طريق اهلدم

والتخريب وتدمري املنشآت وال ُبنى التحتية أو االعتداء عليها

أو املساس هبا إنام يأخذك إىل طريق اهلالك يف الدنيا واآلخرة،

يقول احلق سبحانه﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
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ﮕ ﮖ ﮗ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ﴾(((.
عىل أن من يعمل بالبناء فلن يكون لديه فائض وقت أو
جهد للهدم أو التخريب؛ ألنه يدرك طبيعة البناء وما يتطلبه
من جهد ومعاناة ،وأن الباين ال يمكن أن يكون هدَّ ا ًما؛ ألنه
صاحب نفس مألى باخلري والعامر واحلضارة والرقي.

أما اهلدَّ امون أصحاب النفوس املريضة الذين قرصت
هبم مهمهم عن أن جياروا أهل ِ
اجلدِّ والكفاح والتعب
رتا
ربا لنقيصتهم وس ً
والعرق والعمل واإلنتاج ،فلم جيدوا ج ً
لعورهتم وشفاء إلحساسهم بالنقص سوى حسد األماجد
وانتقاص األفاضل ،عىل حد قول القايض عيل بن عبد العزيز
((( [سورة حممد ،اآليات.]24-22 :
((( [سورة البقرة ،اآليات.]206 - 204 :
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اجلرجاين يف مقدمة كتابه “الوساطة بني املتنبي وخصومه”
“وأهل النقص رجالن :رجل أتاه التقصري من قبله ،وقعد
به عن الكامل اختياره ،فهو يساهم الفضالء بطبعه ،وحينو
ممتزجا بخلقته،
عىل الفضل بقدر سهمه ،وآخر رأى النقص
ً
ومؤ ّث ًل((( يف تركيب فطرته ،فاستشعر اليأس من زواله،
وقرصت به اهلمة عن انتقاله ،فلجأ إىل حسد األفاضل،
واستغاث بانتقاص األماثل ،يرى أن أبلغ األمور يف جرب
اجتذابم إىل
نقيصته ،وسرت ما كشفه العجز عن عورته،
ُ
مشاركته،
ووسمهم بمثل ِس َمتِه”(((.
ُ
هؤالء اهلدَّ امون خطر داهم عىل املجتمع ،وعىل أمنه
االجتامعي واالقتصادي ،يقول الشاعر(((:
متى يبلغ البنـيـان يـو ًما تمـامـه
إذا كـنـت تبنيـه وغـيرك يهــدم
((( مؤثل يعني :له أصل ثابت .املنجد يف اللغة أليب احلسن األزدي ،حتقيق :د .أمحد خمتار عمر،
د .ضاحي عبد الباقي ،ص  ،113ط :عامل الكتب ،القاهرة1988 ،م.
((( الوســاطة بني املتنبي وخصومه ،للقايض اجلرجاين ،جـ/1ص ،3ط :مطبعة عيســى البايب
احللبي.
((( من ديوان صالح عبد القدوس ،حتقيق :د.عبد اهلل اخلطيب ،ص  ،117ط :دار منشــورات
البرصة ،بغداد.
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عىل أن ديننا ينبذ كل ألوان ومعاين اهلدم والتخريب،
ويدعو إىل البناء وعامرة الكون ،وكل ما فيه صالح
اإلنسانية ،يقول سبحانه﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾((( ،مما يتطلب منا مجي ًعا

العمل عىل نرش ثقافة البناء ،والعمل عىل ترسيخ اإليامن به،
وأن ما كان لإلنسان فلن خيطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه،
وأن الناس مجي ًعا لو سابقوا إنسانًا فلن يأخذوا شي ًئا كتبه
اهلل تعاىل له ،ولن يصلوا إليه ،ولو دفعوه إىل األمام مجي ًعا
فلن يوصلوه إال إىل يشء كتبه اهلل له ،يقول سيدنا رسول
اجت ََم َع ْت َع َل َأ ْن َينْ َف ُع َ
وك
اهلل ﷺَ ..“ :وا ْع َل ْم  َأ َّن األُ َّم َة  َل ْو ْ
وك إِ َّل بِ ٍ
ش ٍء َل ْ َينْ َف ُع َ
اجت ََم ُعوا َع َل
شء َقدْ َك َت َب ُه اهلل َل َكَ ،و َل ْو ْ
بِ َ ْ
َ ْ
وك بِ َش ٍء َل َي ُض َ ِ
ش ٍء َقدْ َك َت َب ُه اهلل َع َل ْي َك،
وك إ َّل بِ َ ْ
ض َ ْ ْ ُّ
َأ ْن َي ُ ُّ
ِ ِ
ف”(((.
الص ُح ُ
ُرف َعت األَ ْق َل ُم َو َج َّف ْت ُّ
((( [سورة األعراف ،اآلية.]56 :
((( [سورة األعراف ،اآلية.]74:
احل ْو ِ
اب َما َجا َء ِف ِص َف ِة َأ َوا ِ
ن َ
ض،
((( ســنن الرتمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورعَ ،ب ُ
باب منه ،حديث رقم.2516 :
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فام أحوجنا إىل تطهري قلوبنا من احلقد واحلسد والعمل
عىل تعطيل اآلخرين أو تعويق مسريهتم أو حماوالت
إفشاهلم ،فليس كل ذلك وال يشء منه من اإليامن أو كريم
األخالق أو القيم اإلنسانية النبيلة ،إنام عىل العكس من
ذلك كله ،فهو حقد يأكل صاحبه عىل حد قول ابن املعتز(((:
اصــبر عـلى مضـــض الحســو
د فـــــإن صـــــبرك قــــــــــاتـله
فـــــالنـار تأكـــــــــــــل نفسهــا
إن لــــم تجـــــد مـــــا تـــأكـلــه

فلنصدق النية والعمل هلل  ،ثم لوطننا وجمتمعنا،
وأبنائنا وأحفادنا وأنفسنا ،ذلك أن الواجب الرشعي
والوطني يتطلبان منا مجي ًعا وحدة الصف وتضافر اجلهود
خلدمة ديننا ووطننا وقضايانا العادلة ،وأال يعوق أحد منا
مسرية اآلخر ،بل يشد بعضنا أزر بعض ،فالعمل العمل؛
ِ
ِ
حذار من اهلدم والتخريب؛ فهام
وحذار
ألنه صامم األمان،
سبيل الدمار واهلالك يف الدنيا واآلخرة.
((( ديوان ابن املعتز ،ص  ،389ط :دار صادر بريوت.
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ُدعاة اإلحباط و ُدعاة األمل
وحق هلم ،إذ إن
سئم الناس ثقافة اإلحباط واالكتئابُ ،
ٍ
هذه الثقافة املرة مرارة احلنظل إنام تنضح من أوان صدئة،

ونفوس مظلمة ،تنظر نظرة سوداء ،وال ترى من الكوب

سوى نصفه الفارغ ،أو جانبه الصدئ ،فرتيد أن تضفي

حتمله أوجاعها ومآسيها عنتًا
سـوادها عىل الكـون ،وأن ّ

وكرها ،عىل نحو ما متثلت به ليىل بنت طريف يف رثائها
ً

أخاها مالكًا ،عندما توجهت إىل شجر اخلابور الوارف
ً
يابسا جا ًّفا،
الظالل املسجى باخلرضة فأرادته قح ًطا
قاحل ً

فقالت(((:

الخـــابور مــال َك مــور ًقا
فيا شجر
ِ
كأنك لم تحـزنْ على ابن طـريف؟!

(((  -العقد الفريد البن عبدربه ،جـ / 3ص  ،255ط :دار الكتب العلمية ،بريوت 1404هـ.
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وكام قال الشاعر إيليا أبو مايض(((():
والــذي نفــســه بغــيـــر جـمــــال
ال يرى فــي الوجــود شي ًئا جميــال
نفـــس
شر الجــناة فــي األرض
ٌ
إنّ َّ
الرحـــيال
الر
حـــيـل ّ
تتــو ّقـى قــبـل ّ
ِ
وترى ال َّ
شوك في الـــورود وتعمـى
أن تــرى فوقهـــا الــ َّنـدى إكــليال

أو كام قال الشاعر البائس عبد احلميد الديب(((:
كـــدقيق
إنَّ حظـــي
ٍ

فوق شــوكٍ نثــروهُ

ثم قالــــوا ل ُحفــــا ٍة

يوم
ريــح اجمعــــوهُ
ٍ

ص ُعب األمر عليهـم

قلت يا قوم اتركـوهُ

إنَّ من أشقاه ربـي

كيف أنتم تسعدوهُ؟!

((( ديوان إيليا أبو مايض ،ص ،81ط :دار العودة ،بريوت .
((( ديــوان عبد احلميد الديب شــاعر البؤس ،حتقيق :حممد رضــوان ،ص ،201ط :املجلس
األعىل للثقافة ،سنة 1999م.
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لقد عدّ العلامء اليأس والتيئيس واإلحباط والتحبيط
من الكبائر ،ودعانا ديننا السمح أن ُن َيسِّ وال ُن َع ِّس ،و ُن َب ِّش
سوا َو َل
شوا َو َل ُتنَ ِّف ُرواَ ،و َي ِّ ُ
وال ننفر ،يقول نبينا ﷺَ “ :ب ِّ ُ
سوا”(((.
ُت َع ِّ ُ
والدعوة للتفاؤل دعوة العقالء ،وتغنى هبا الشعراء،
فيقول إيليا أبو مايض يف دعوة سمحة للتفاؤل(((():
قـال :السـمــاء كئيبـــة ،وتج َّهما
قلت :ابتسم يكفي التجهم في السما
الصبا و َّلى! فقلتُ لهُ :ابتس ْم
قالَِّ :
المتصرما!
الصبا
رجع
ِّ
األسف ِّ
ُ
لن ُي َ
جــــرعتـني علق ًما
قال :الليالـــي
َّ
قلتُ  :ابتس ْم ،ولئنْ جرعتَ العلقما
فـلعـــل َّ غـــيرك إن رآك ُمــــر ِّنما
ـــر َح الــكــآبة جـــان ًبا وتــر َّنمـا
َط َ
((( صحيح مسلم :كتاب اجلهاد والسري ،باب األمر بالتيسري وترك التنفري ،حديث رقم.1732 :
((( ديوان إيليا أبو مايض ،ص  ،83ط :دار العودة ،بريوت.
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بالـتبــر ِم درهمـــا
أ ُتـراك تغـنـــم
ُّ
أم أنــت تخسـ ُر بالبشاش ِة مغنما؟

فام بال هؤالء الذين ملئت قلوهبم باحلقد والسواد ،فال
يرون إال قتا ًما؛ وكأهنم مل يقفوا عىل سعة رمحة اهلل تعاىل وما
فتحه لعباده من أبواب األمل يف الدنيا واآلخرة ،حيث يقول
سبحانه﴿:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾((( ،ويقول
سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾(((،
ويقول ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ﴾(((.
((( [سورة فاطر ،اآلية.]2 :
((( [سورة األعراف ،اآلية.]96 :
((( [سورة يوسف ،اآلية.]87 :
((( [سورة الزمر ،اآلية.]53 :
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على أننـا نؤكـد أنه على الرغـم مـن حمـاوالت التيئيس
التـي يعمـل أعداؤنـا على فرضهـا علينـا لنصـل إىل أنه ال
أمـل ،فإن هناك جهـو ًدا كبرية تبذل يف جمـاالت بث األمل،
مـع تأكيدنـا أنـه حال عمـل أهل احلـق بصـدق وإخالص
فـإن الباطـل زاهـق ومنسـحق ال حمالـة ،حيث يقـول احلق
سـبحانه﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾((( ،ويقـول

تعـاىل ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾(((،
ذلـك أن شـجرة الباطل قد تعلـو وترتفع غير أن جذورها
تظـل َّ
هشـة ال تثبـت أمـام الريـاح أو الزمـن ،أمـا شـجرة
احلق فراسـخة رسـوخ اجلبـال ،حيث يقول احلق سـبحانه:

﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
((( [سورة يونس ،اآلية.]81 :
((( [سورة الشورى ،اآلية.]24 :
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ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾(((.
*

*

((( [سورة إبراهيم ،اآليات.]27-24 :
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*

اإلعالم الديني بني صنع التطرف ومواجهته
ال شك أن اإلعالم أحد أهم األسلحة يف املعارك الفكرية
والثقافية لتجييش الرأي العام أو هتيئته.

سالحا ذا
وإذا كان اإلعالم بصفة عامة – كام يقولون –
ً
حدين ،فإنني آثرت أن يكون العنوان متس ًقا مع هذه املقولة،
واخرتت اإلعالم الديني وأثره يف صنع التطرف أو مواجهته
أللقي الضوء عىل النقيضني.
وإذا كان مثل هذا العنوان يستوعب  -بل يستحق -
دراسة متخصصة خترج يف شكل رسالة علمية ماجستري أو
دكتوراه أو دراسة أكاديمية أو مؤسسية تستقيص كل جوانبه،
فإنني سأحاول أن ألقي الضوء عىل جانب من املشهد لعله
يفتح الباب أمام الباحثني لدراسات مستفيضة يف هذا املجال.
فهنـاك إصـدارات جـا َّدة تتنـاول القضايـا الفكريـة
ً
تنـاول موضوع ًّيـا ،وتناقشـها مناقشـة علميـة
والدينيـة
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جـا َّدة ،وبخاصـة مـا يتصـل بمواجهـة اإلرهـاب والفكـر
املتطرف ،وهذه الوسـائل جيب أن تُشـجع وأن ُتتضن وأن

يلقـى عليهـا الضـوء أكثر مما هـو عليـه اآلن ،ثـم إن عليها
ً
شـكل ومضمونًا بما يتواكب
مجي ًعـا أن تطـور مـن نفسـها
مـع معطيـات العصر ومسـتجداته وقضايـاه الراهنـة.

هنجا دين ًّيا
ويرجع نجاح هذه الوسائل إما ألهنا تنتهج ً
هنجا دين ًّيا ووطن ًّيا وتثقيف ًّيا ،بعيدً ا
خالصا ،أو أهنا تنتهج ً
ً
عن التجاذبات احلزبية ،وعدم تبعيتها ألي مجاعة دينية أو
فصيل سيايس.

أما إذا استدعينا إىل الذاكرة هذا العام األسود املشئوم
املعروف بعام حكم املرشد أو مجاعة املقطم أو عام األهل
والعشرية ،فإننا نريد أن نذكِّر لكي ال ننسى أو نفقد الذاكرة
ببعض ما كانت تبثه وسائلهم اإلعالمية من قذائف تشدد
كغزوة الصناديق ،أو الدعوة إىل هدم اآلثار أو حتطيمها،
أو تلك السيول املفرطة يف التكفري أو التهديد والوعيد
والقذف والسباب الرصاح ،حيث حتولت بعض الربامج
الدينية آنذاك إىل برامج حزبية موجهة لصالح مجاعة
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اإلخوان املسلمني ومن كان يدور يف فلكها من مجاعات
وتيارات وأحزاب اإلسالم السيايس وبال أي استثناءات.

ومع دعوتنا الرصاح لدعم مجيع الوسائل املعتدلة من
اإلعالم الديني وحث العلامء املتخصصني عىل إثرائها
سواء بحواراهتم أم بمقاالهتم وكتاباهتم ،فإننا ندعو مجيع
وسائل وبرامج اإلعالم الديني إىل إفساح املجال واس ًعا
أمام املتخصصني دون سواهم ،وعدم السامح لغري املؤهلني
وغري املتخصصني بالتصدر الديني عرب هذه الوسائل ،حتى
نستطيع م ًعا جتفيف منابع التطرف والفتوى بدون علم،
ونغلق الباب أمام األدعياء من أن يعبثوا بعقول املجتمع
وأمنه الفكري.
كام نحذر من تسلل بعض عنارص التطرف والتشدد إىل
حتريرا أو خالفه،
بعض وسائل اإلعالم الديني كتابة أو
ً
ولو كان ذلك حتت مظلة التقية املقيتة ،إذ إن تطهري مجيع
هذه الوسائل من عنارص اجلامعات املتشددة يعد واج ًبا
دين ًّيا ووطن ًّيا.
*

*
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*

تفكيك حواضن اإلرهاب
ممـا ال شـك فيه أن اإلرهاب مـا كان ليتسـلل إىل أي بيئة
أو وطـن أو منطقـة مـا مل يتوفـر لـه عنرصان :عنصر يدفعه
ويدعمـه ويمولـه ،وآخر حيتضنـه ويؤيه.

أمـا العنصر األول :الـذي يدفـع اإلرهـاب ويمولـه
ويدعمـه ويغذيـه؛ فهـو بلا أدنـى شـك أعـداء ديننـا
ووطننـا وأمتنـا ،وأمـا العنرص الثـاين :فهـو احلواضن التي
يـأوي إليهـا ويسـكن يف جناهبـا.

أيضا -أن هذا اإلرهاب األسـود
والذي ال شـك فيـه ً -
بتلـك العنـارص اخلطـرة واألخالط واألمشـاج التـي أتت
وجتمعـت مـن كل حـدب وصوب مـا كان هلـم أن خيرتقوا
صفـوف أي وطـن مـا مل تكـن هلـم فيـه حواضـن تؤهيـم
ومتدهـم بما حيتاجـون مـن املـال أو السلاح وسـائر ألوان
الدعـم ،وتوفـر هلـم البيئـة املواتيـة ومتدهـم باملعلومـات
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الكافيـة ،يف عامل صارت فيه احلـروب التقنية ،واإللكرتونية،
واملعلوماتيـة ،واإلعالميـة ،والنفسـية ،أسـاليب ووسـائل
وأدوات ال ُيسـتهان هبـا إلخضـاع اخلصـم ،وإضعـاف
معنوياتـه ،ودفعـه إىل اإلحبـاط أو التسـليم.

وكما أن مـا يسـمى بالدعـم اللوجسـتي أمـر يف غايـة
األمهيـة يف حتقيـق النصر على األعـداء وحسـم العديـد
مـن املعـارك ،فـإن قطـع هـذا الدعـم عـن اإلرهـاب
عجـل بنهايتهـم
واإلرهابيين ،والتطـرف واملتطرفينُ ،ي ّ
والقضـاء عليهـم ،وختليـص العـامل كلـه واإلنسـانية مجعاء
مـن رشهـم املسـتطري.

وهـذا يتطلب دراسـات علميـة واعية مسـتفيضة ملعرفة
املسـتفيدين من الفوىض ومـن العمليات اإلرهابية ،سـواء
أكانـوا موجهين ،أم حمرضين ،أم منفذيـن ،أم مأجوريـن،
والعمـل على مواجهتهـم بحسـم ال هـوادة فيـه ،بالتحفظ
بـل مصـادرة أمـوال كل مـن يثبـت دعمـه أو متويلـه
لإلرهـاب؛ ألن هذا املـال القذر الذي يوجـه لتمويل القتل
والتخريـب ينبغـي أن يصـادر لصالـح البنـاء والتعمير،
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ورب العـزة  يقـول﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ ((( ،وقـد أفـرد الفقهـاء با ًبـا للتعامـل
مـع أمـوال السـفهاء سـموه (بـاب احلجـر) ،الـذي يعنـي
احلجـز والتحفظ ،وقسـموه قسـمني“ :احلجر حلـق الغري”؛
أي لصالـح الدائنين ،و“احلجـر حلـق املـال” ،وهـو احلجر
على السـفيه واملبـذر الـذي ال حيسـن التصرف يف أموالـه
سـفها فيما ال ينبغي اإلنفـاق فيه ،فما بالكم بمن
ويبذرهـا
ً
يسـتخدمها يف القتـل والتخريـب والفسـاد واإلفسـاد؟.
وهنـاك منظرون هلـذا اإلرهـاب ،حيرض بعضهـم عليه
رصاحـة دون مواربـة ،ويبـث بعضهم سـمومهم بني احلني
واحلين ،ولو يف ثنايا كالم معسـول.

على أننا يف وضع ال حيتمـل هؤالء املنافقين واملتلونني،
حيـث يقـول تعـاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾(((،
((( [سورة النساء ،اآلية.]5 :
((( [سورة آل عمران.]120 :
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فهـؤالء إذا أصـاب الدولـة خير قالـوا :إنا معكـم ونبارك
أعاملكـم ،وإذا حـدث مكـروه  -ال قـدر اهلل  -كشـفوا
النقـاب عن وجه عابـس ،وتكلموا بألسـنة حـداد ،يبدون
العـداوة والشماتة ،ومـا ختفـي صدورهـم أكرب.

وال شـك أن تـرك بعـض مـن يدعمـون اإلرهـاب
واإلرهابيين طلقـاء  -أو غـض أي جهـة الطـرف عنهم-
أي منهم من أي
أمـر يف غايـة اخلطورة ،وأخطـر منه متكين ٍّ
مفصـل مـن مفاصل الدولـة ،وبخاصـة اجلوانـب اخلدمية
التـي متـس حيـاة املواطنين مبـارشة؛ ألهنـم يدركـون أن
تعطيـل هذه اخلدمـات هو سـبيل إلثارة الغضـب والتذمر
والسـخط وربما الفـوىض ،فيجـب أال ت ُْسـنَد إدارة املرافق
واألعمال اخلدميـة إال ملن ُيتَي ّقـن من والئه لوطنـه ،وتفانيه
يف خدمتـه ،وحرصـه عليـه ،وإيامنه بقضاء حوائـج الناس،
والسـهر على راحتهـم ،ويقينـه بأن هـذا هو صلـب الدين
واإليمان ،يقـول نبينـا ﷺ”:إِ َّنهلل ِع َبـا ًدا ْ
ـم بِالنِّ َعـ ِم
اخت ََّص ُه ْ
ـاد ،ي ِقره ِ
ِ ِ
ِ ِ
وهـا ن ََز َع َها
وهـاَ ،فإِ َذا َمنَ ُع َ
ـم ف َيها َما َب َذ ُل َ
َلنَافـ ِع ا ْلع َب ُ ُّ ُ ْ
ِ
ِ
اللهـم َم ْن َو َ ِل
ـم”((( ،ويقول ﷺ”:
َّ
من ُْه ْ
ـم َف َح َّو َلَـا إِ َل َغ ْ ِيه ْ
((( املعجم الكبري للطرباين ،جـ /13ص  ،14حديث رقم.13925 :
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ِمـ ْن َأ ْم ِ
ـم َف ْ
اشـ ُق ْق َع َل ْي ِهَ ،و َمـ ْن َو ِ َل
ـر ُأ َّمتِي َشـ ْي ًئا َف َش َّ
ـق َع َل ْي ِه ْ
ـر ُأمتِـي َشـي ًئا َفر َف َق ِبِـم َفار ُف ْق بِ ِ
ِ
ـه”(((.
ْ ْ
ْ َ
مـ ْن َأ ْم ِ َّ

وكما ينبغـي أال نمكِّـن داعمـي التطـرف واملوالين هلـم
مـن املرافـق اخلدمية ،فمـن بـاب أوىل أال نمكن أحـدً ا منهم
مـن اجلوانـب الثقافيـة أو الفكريـة أو الرتبوية ،حتـى ال يبثوا
سـمومهم وأفكارهـم اإلرهابيـة يف املجتمـع ،وبخاصـة بني
الناشـئة والشـباب ،إنما جيـب أن نعمـل وبرسعـة وحسـم
على ختليـص املجتمع من سـمومهم ،ورشورهـم ،وآثامهم،
وجرائمهـم الفكرية واألخالقيـة واملجتمعية﴿ ،ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(((.
*

*

*

((( صحيح مسلم :كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر ،حديث رقم.1828 :
((( [سورة يوسف ،اآلية.]21 :
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محاية املجتمع من التطرف
خطرا على اهلويـة الدينية،
ال شـك أن التطـرف يشـكل ً
وعلى اهلويـة الوطنيـة ،فمـن ناحيـة اهلويـة الدينيـة؛ فـإن
اجلامعـات الضالـة املتطرفة قـد حاولت اختطـاف اخلطاب
الدينـي وتوظيفـه أيديولوج ًّيـا خلدمـة مطامعهـا ومطامـع
مـن يموهلـا ويسـتخدمها هلـدم دول املنطقة وتفتيـت كياهنا
ومتزيـق بنياهنـا ،ذلـك أن أي أحد يسـمع أن دينًـا أو مجاع ًة
تسـتبيح الذبـح واحلـرق والتنكيـل بالبشر؛ ال يسـعه إال
أن يكفـر هبـذه اجلامعـة وبما تدعيـه مـن ديـن افتراء على
اهلل تعـاىل ورسـله الكـرام وسـائر كتبـه املنزلـة ،وأمـا مـن
جهـة الوطـن فهـذه اجلامعـات املارقـة ال تؤمـن بوطن وال
بدولـة وطنيـة ،بـل إهنـا ُصنِ َعت هلـدم األوطـان ،فاألرض
ً
مها ،يف
يف منظورهـم ال تعـد ِع ْر ًضـا ،وال متثـل
شـاغل وال ًّ
حني أن اإلسلام أوجب الدفـاع عن األوطـان ،وافتداءها
بـكل مـا يملـك بنوها مـن نفـس ومال.
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وممـا ال شـك فيه أننـا يف حاجة ماسـة إىل تفكيك الفكر
املتطـرف واجلامعـات املتطرفة م ًعـا ،غري أن تفكيـك الفكر
يـأيت يف املقدمـة ،ذلـك أنـك قـد تفـكك مجاعـة إرهابية أو
متطرفـة فتخـرج عليـك مجاعـة أخـرى أعتـى وأشـد ،فإذا
نجحنـا يف تفكيـك الفكـر املتطـرف وكشـف زيفـه وزيغه
وفسـاده وإفسـاده وأباطيلـه ،فإننـا نكـون قـد أتينـا على
املشـكلة مـن جذورها.

فيجـب أن تقـوم استراتيجية املواجهـة على حموريـن
أساسـيني.

املحـور األول :تفكيـك الفكـر املتطـرف ،ودحـض
أباطيـل املتطرفين ،وتفنيـد حججهـم ،والعمـل على
نشر قيـم التسـامح ،وترسـيخ أسـس املواطنـة املتكافئـة،
وترسـيخ مرشوعية الدولـة الوطنية ،وحتميـة االصطفاف
الوطنـي للقضـاء على اإلرهـاب والفكـر املتطـرف.
أمـا املحور الثـاين مـن استراتيجية املواجهـة فيقوم عىل
ثلاث ركائـز :األوىل :حسـن تدريب وتأهيـل العاملني يف
احلقـل الدعـوي مـن خلال الربامـج التدريبيـة والتأهيلية
التـي متكنهـم من أداء رسـالتهم بكفـاءة ومهـارة عالية.
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أمـا الركيـزة الثانيـة :فتقـوم على تفعيـل استراتيجية
التواصـل املبـارش واحلـوار واإلقنـاع واالقتنـاع ،من خالل
تكثيـف الندوات والـدروس واللقـاءات احلوارية املفتوحة
مـع طلاب اجلامعـات ،وطلاب املـدارس ،والنـوادي
الرياضيـة واالجتامعيـة ،واملصانـع ،وقصـور الثقافـة،
مـع العمـل اجلـا ِّد والـدءوب املسـتمر لتصحيـح املفاهيـم
املغلوطـة والر ِّد عىل شـبهات املتطرفين يف النُّجوع وال ُقرى.
وأمـا الركيـزة الثالثة :فتقـوم وتبنى عىل مشروع فكري
ضخـم يعمـد إىل إعـادة نظر شـاملة وعامـة وغير انتقائية
لـكل جوانـب تراثنـا العلمـي والفكـري ،بام يتناسـب مع
طبيعـة العصر ويراعـي مسـتجداته يف ضـوء احلفـاظ عىل
الثوابـت التـي ال تقبـل وال نقبـل املسـاس هبـا ،ويف إطـار
املقاصـد العامـة للترشيع.
ويف سـبيل ذلـك ال بـد أن نكشـف وأن نعـري هـذه
نبين عاملتهـا وخيانتهـا لدينهـا
اجلامعـات املتطرفـة ،وأن ّ
وأمتهـا ،وأن نبرز شـهادات مـن اسـتطاعوا اإلفلات من
جحيـم هـذه اجلامعـات اإلرهابيـة الضالة ،وأن مـا يعدون
99

وزورا مـن احليـاة الرغـدة هـو حمـض
بـه الشـباب كذ ًبـا
ً
كـذب ال وجـود لـه على أرض الواقـع ،فمـن يلتحـق هبم
مصريهـم التفخيـخ والتفجير ،وإن فكّـر جمـرد تفكير يف
اهلـروب مـن جحيم هـذه اجلامعـات كان جـزاؤه الذبح أو
ً
سـحل.
احلـرق أو املـوت

كما جيب تفنيد أباطيلهم يف اسـتحالل الدمـاء واألموال
واألعـراض واحلكـم على النـاس بالكفـر حتـى يسـوغوا
ألنفسـهم قتلهـم واسـتباحة نسـائهم وأمواهلـم ،وهـو مـا
حـذر منـه احلـق  ،حيـث يقـول﴿ :ﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(((.

وكذلـك دعوهتـم الضالة إىل القتل وسـفك الدماء حتت
زورا وهبتانًا وافتراء عىل اهلل ورسـوله ،مع
مسـمى اجلهـاد ً
((( [سورة النساء ،اآلية.]94 :
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أن مـا يقومـون به هو بغـي وعـدوان ال عالقة لـه باجلهاد،
وليـس من اجلهاد ممـا يدعون إليـه يف يشء.

إن اجلهـاد يف سـبيل اهلل  أوسـع مـن أن يكـون ً
قتـال،
فهنـاك جهـاد النفـس بحملهـا على الطاعـة وكفهـا عـن
املعصيـة ،والتزامها بمـكارم األخالق من الصـدق واألمانة
والوفـاء بالعهـد وسـائر األخلاق الكريمـة.

شع للدفاع
أمـا اجلهـاد الـذي هو بمعنـى القتـال فإنما ُ ّ
عـن الوطن ،عـن الدول أن تسـتباح ،وليس آلحـاد الناس
أو حلـزب أو جلامعـة أو لفصيـل أو لقبيلـة إعلان هـذا
اجلهـاد ،إنما هـو حق لـويل األمر وفق مـن أناط به دسـتور
كل دولـة وأعطـاه احلـق يف إعالن حالـة احلرب والسـلم،
سـواء أعطـاه الدسـتور لرئيـس الدولـة ،أم ملجلـس أمنهـا
القومـي ،أم للرئيـس بعد أخذ رأي برملاهنـا ،املهم أن قضية
إعلان حالـة احلـرب ليسـت ملـكًا لألفـراد أو اجلامعات،
وإال أصبـح األمـر فـوىض ال دولـة ،وعدنـا إىل حيـاة
اجلاهليـة ،حيـث يقول الشـاعر(((:
((( البيت من ديوان أيب األســود الدؤيل ،حتقيق :الشيخ حممد حسن آل ياسني ،ص  ،38ط :مكتبة
النهضة ،بغداد.والرساة :مجع :رسي ،وهو :النفيس الرشيف ،وقيل :السخي ذو املروءة ،ومجع
اجلمع :رسوات .انظر :النهاية يف غريب احلديث البن األثري ،مادة :رسى ،جـ / 2ص .363
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الناس َفوضى ال َسرا َة َلهم
ال َيصلُ ُح
ُ
ســرا َة إِذا ُج ّهــالُ ُهم ســـادو
َوال َ

فما أحوجنـا إىل الفكـر املسـتنري ،والفهـم الصحيـح
للديـن ،وتصحيـح املفاهيـم اخلاطئـة ،واسترداد اخلطاب
الدينـي ممـن حاولـوا اختطافـه ،وإىل أن نواجـه اجلهـل
بالعلـم ،والظلمات بالنـور ،والباطـل باحلـق ،والفسـاد
والتخريـب بمزيـد مـن البنـاء والتعمير ،وأن نعمـل على
ترسـيخ الـوالء لألوطـان مـن جهـة ،وترسـيخ أسـس
املواطنـة وفقه العيش املشترك عىل أسـس إنسـانية خالصة
مـن جهـة أخـرى ،وأن نـدرك أن العـامل كلـه يف سـفينة
واحـدة ،ولـن هيلك منـه أحـد دون اآلخـر ،وأن أي خرق
يف السـفينة يمكـن أن هيلـك أهلهـا مجي ًعا ،يقـول نبينا ﷺ:
ِ ِ
ِ
يهـا؛ ك ََم َث ِ
“ َم َث ُـل ا ْل َق ِائـ ِم َع َ
ـو ٍم
ـل َق ْ
لى ُحـدُ ود اهلل َوا ْل َواقـ ِع ف َ
ِ ٍ
اب َب ْع ُض ُه ْم َأ ْع َل َهـاَ ،و َب ْع ُض ُه ْم
اسـت ََه ُموا َع َل َسـفينَةَ ،ف َأ َص َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْسـ َف َل َهاَ ،فـك َ
اسـ َت َق ْوا مـن ا َْلاء َم ُّروا
َان ا َّلذي َن ف َأ ْسـ َفل َها إ َذا ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َع َ
لى َمـ ْن َف ْو َق ُه ْمَ ،ف َقا ُلـواَ :ل ْو أنَّـا َخ َر ْقنَا ف نَصيبنَـا َخ ْر ًقا َو َل ْ
ِ
ِ
ـم َو َمـا َأ َرا ُدوا َه َلكُـوا َجي ًعا،
ن ْ
تك ُ
ُوه ْ
ُـؤذ َمـ ْن َف ْو َقنَـاَ ،فـإِ ْن َي ْ ُ
ِ
ِ
(((
ِ
َوإِ ْن َأ َخ ُ
ـذوا َع َ
ـوا َجي ًعـا” .
ـوا َون ََج ْ
ـم ن ََج ْ
لى َأ ْيدهي ْ
((( صحيح البخاري :كتاب الرشكة ،باب ه ْل ي ْقرع ِف ا ْل ِقسم ِة و ِ
اال ْستِ َها ِم فِ ِيه ،حديث رقم.2493 :
ْ َ َ
َ ُ َ ُ
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اخلطاب الديني وتصحيح املسار
اإلنسـان متديـن بطبعـه وفطرته ،ينـزع إىل قـوة غيبية أو
كبريا من
روحيـة يـرى فيها خالصـه ،ويسـتمد منها جـز ًءا ً
قيمـه ومبادئـه ،يديـن هلا بوالء مـا ،وال يمكن لإلنسـان أن
ينـزع إىل اخلـواء الروحـي لفترة طويلـة مهام كانـت درجة
متسـح
إحلـاده ،وإال حارصه االكتئاب والعقد النفسـية وإن َّ
بمسـوح السعادة.

فالتدين  -أ ًّيا كان اجتاهه  -فطرة ،والتدين الصحيح هو
الفطرة التي فطر اهلل تعاىل الناس عليها ،حيث يقول سبحانه:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

ﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫ
ﯬ﴾((( ،ويف احلديث القديس ..“ :وإِن َخ َل ْق ُت ِعب ِ
ادي
َ
َ ِّ
ُحنَ َفا َء ُك َّل ُه ْمَ ،وإِ َّنُ ْم َأ َتت ُْه ُم َّ
اجتَا َلت ُْه ْم َع ْن ِدينِ ِه ْم،
الش َياطِ ُ
ني  َف ْ

((( [سورة الروم ،اآلية.]30 :
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ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َو َح َّر َم ْت َع َل ْيه ْم َما أ ْح َل ْل ُت َل ُ ْمَ ،وأ َم َر ْ ُت ْم أ ْن ُي ْشـركُوا ب َما َل ْ
ُأن ِ
ْـز ْل بِ ِه ُس ْل َطـانًا (((”...أي أبعدهتم عنه.

وأي انحراف عن مستوى الدين الصحيح هو انحراف
عن طريق النجاة ،وإن كان من خلل يف تفكري بعض
املحسوبني عىل تيارات التدين السيايس فإن ذلك ال يمكن
أن يؤخذ عىل أنه خلل يف مسار الفكر الديني.

وإذا كنا نبحث عن املسار الصحيح فال بد أن نرجع إىل
العلامء املستنريين من أهل االختصاص ،وأال نعمم األحكام
عىل الناس باالنغالق أو سوء الفهم أو ضعفه أو عدم القدرة
عىل مواكبة العرص ،وإن كنا نستشعر  -بل نوقن  -أننا يف
حاجة إىل املزيد من بذل اجلهد يف التدريب والتطوير
والتحديث والعمل عىل معايشة الواقع ومواكبة العرص.
وينبغي أال نقع يف أخطاء العقود املاضية ،فنخلط بني
حماربة التطرف وحماربة التدين ،والنظر إىل املتدينني عىل أهنم
املتطرفون؛ ألننا إذا ضيقنا عىل علامء الدين املتخصصني أو

يمها و َأه ِلها ،باب الص َف ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
أه ُل
ات ا َّلتِي ُي ْع َر ُ
ف َبِا ِف الدُّ ْن َيا ْ
((( صحيح مسلم ،كتاب ا َلْنَّة َوص َفة نَع َ َ ْ َ َ ُ ِّ
الن َِّة َو َأ ْه ُل النَّار ،حديث رقم.2865 :
َْ
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أرسفنا يف تعميم األحكام أو اإلقصاء من املشهد الثقايف
أفسحنا املجال أمام الفكر املتطرف و ُدعاة التشدد والغلو
من خالل تنظيامهتم الرسية وإغراءاهتم الجتذاب الشباب
إىل صفوفهم ،مؤكدين أن شع ًبا بال دين هو شعب بال
قيم ،شعب بال أخالق ،شعب بال ضمري ،شعب ينزع إىل
عامل آخر غري عامل احلضارة والرقي ،وأن الدين هو الغذاء
احلقيقي للروح ولألمم وللحياة وللحضارة وللقيم
واألخالق وإلذكاء الضمري اإلنساين ولألمان النفيس،
ولتنظيم كثري من حركة حياة األفراد واملجتمعات يف ضوء
قواعده العامة ومقاصده الكلية.

إننـا يف حاجـة أال نقابـل شـطط بعـض اجلامعـات التي
ذهبـت إىل أقصى اليمين يف التشـدد والغلـو والتطـرف
واإلرهـاب بـأن نذهـب إىل شـطط مناقـض بالذهـاب
إىل أقصى اليسـار مـن التحلـل والتفريـط ،يقـول اإلمـام
األوزاعـي “ :مـا من أ ْم ٍر أ َم َر اهلل به إال عارض الشـيطان
فيـه بخصلتيناليبايلأهيامأصـاب :الغلـو ،والتقصري”(((.
((( املقاصد احلســنة يف بيان كثري من األحاديث املشــتهرة عىل األلسنة ،لشمس الدين حممد بن
عبد الرمحن السخاوي ،ت 902هـ ،حتقيق :حممد عثامن اخلشت ،ص  ،332ط :دار الكتاب
العريب ،بريوت1985 ،م.
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وقالـوا :لـكل يشء طرفـان ووسـط ،فـإن أنـت أمسـكت
بأحـد الطرفين مـال اآلخـر ،وإن أنت أمسـكت بالوسـط
اسـتقام لـك الطرفـان .وقـد قيـل ل ْل ُح َس ْين ْبـن ا ْل َف ْض ِ
ـل:
ب وا ْلعجـ ِم ِمـن ا ْل ُقر ِ
آن َف َه ْـل َ ِ
َّـك ُت ِ
ْـر ُج َأ ْم َث َ
“إِن َ
تدُ
ـال ا ْل َع َـر ِ َ َ َ
َ ْ
َـاب اهلل” َخ ْي ْالُ ُم ِ
ِف ِكت ِ
ـمِ .ف َأ ْر َب َع ِة
ور َأ ْو َسـا ُط َها”؟ َق َالَ :ن َع ْ
ُ
ِ
ـعَ :ق ْو ُلـ ُه َت َع َ
ـال﴿:ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
َم َواض َ
ﯬ﴾(((َ ،و َق ْو ُلـ ُه َت َعـا َل﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾((( ،وقولـه
تعـاىل﴿:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾(((َ ،و َق ْو ُلـ ُه َت َعا َل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾((((((.
ولذا فإننا إذا أردنا أن نقيض عىل التشدد من جذوره فال
أيضا،
بد من أن نقتلع اإلحلاد واالنحالل من جذورمها ً

((( [سورة البقرة ،اآلية.]68 :
((( [سورة الفرقان ،اآلية.]67 :
((( [سورة اإلرساء ،اآلية.]29 :
((( [سورة اإلرساء ،اآلية.]110 :
((( اإلتقان يف علوم القرآن للســيوطي ،حتقيق :حممد أبــو الفضل إبراهيم ،جـ/4ص  ،48ط:
اهليئة العامة املرصية للكتاب1974 ،م.
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ٍ
مساو له يف
وبنفس النسبة واملقدار ،فكل فعل له رد فعل
القوة ومعاكس له يف االجتاه ،مما جيعلنا نحذر من أن الدعوة
إىل اإلحلاد ا ُمل َس ّيس واملوجه هلدم جمتمعاتنا وإىل اإلباحية أو
اخلالعة أو املجون أو العري هي قنابل موقوتة مثل قنابل
املتطرفني سواء بسواء ،فأخطاء ُدعاة االنحالل املوجهة -
املقصودة أو غري املقصودة  -هي أكرب وقود لتغذية التطرف؛
حججا شكلية لتضليل الشباب
حيث توفر للمتطرفني
ً
وجتنيدهم وإهيامهم بأن جمتمعاهتم ال تريد الدين ،بل حتاربه؛
مما يسهل هلم عملية استقطاهبم وجتنيدهم ،وهذا يتطلب منا
اليقظة والفطنة واحلذر ،والوسطية واالعتدال يف كل شئون
حياتنا ومناحي تفكرينا وجوانب ثقافتنا أو تثقيفنا ،ويف
فننا وإبداعنا ،إذ ال يمكن ملسار ما أن يغرد منفر ًدا أو أن
يسبح يف عامل وحده ،أو أن يعمل يف اهلواء الطلق بمنأى عن
املسارات األخرى التي ال غنى له عن النظر بعني االعتبار
إليها ،إذا كنا نؤمن بأصول علوم االجتامع والعمران وبناء
احلضارات عىل أسس راسخة ال أسس واهية.

وال شك أن قضية اخلطاب الديني بصفة عامة صارت
هاجسا عامل ًّيا نتيجة أعامل تلك اجلامعات اإلرهابية
تشكل
ً
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اإلجرامية التي تتاجر باألديان ،ونتيجة ما محلته األديان
عرب تارخيها الطويل من مطامع البرش ،وتدثر السياسة
لدى البعض بدثار الدين حتى قامت حروب سياسية
ترفع رايات الدين وأعالمه خلداع العامة والدمهاء وإضفاء
رضب من القداسة عىل هذه احلروب ،ونتج عن توظيف
اخلطاب الديني من بعض رجال الدين يف أوروبا يف
العصور الوسطى لتحقيق مكاسب دنيوية وسلطوية أن ثار
الناس عىل سطوة رجال الدين ،وطالبوا بفصل الدين عن
السياسة وبعلامنية الدولة؛ ألن ما عانوه من تسلط رجال
الدين آنذاك قد فاق حدود البرش يف التحمل أو قل يف
التجاوز واالعتداء ،وأخذت قضية الدين تنزوي وتتالشى
يف نفوس كثري من الغربيني ،ولوال أن الدين فطرة اهلل تعاىل
التي فطر الناس عليها لكانت العواقب أشد وأقسى.

وعندما تاجرت بعض اجلمـاعات ويف مقدمتها مجاعة
نسق معها
اإلخوان اإلرهابية وما انشق عنها أو انبثق منها أو ّ
فكرا شا ًّذا غري ًبا
من مجاعات إرهابية تاجرت بالدين ،رأينا ً
عىل ديننا وأخالقنا وقيمنا وحضارتنا ،رأينا كذ ًبا واختال ًقا
وافرتا ًء ال حيتمله عقل وال برش وال جمتمع ،وعادت اجلامعة
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إىل سريهتا األوىل من العنف والقتل واالغتيال وإهالك
احلرث والنسل ،وختريب العامر ،وهدم البنيان ،وترويع
اآلمنني أو استهدافهم ،دون وازع من دين أو ضمري إنساين
حي ،ثم انبثق عنها وتفرع منها وخرج منها من انضم أو
نسق مع داعش ،والقاعدة ،ومجاعات اخلذالن ،وأعداء
بيت املقدس ،وجند الشيطان ،ممن عاثوا يف األرض
فسا ًدا ،واستحلوا ما حرم اهلل تعاىل من ذبح البرش وحرقهم
والتنكيل هبم يف موجات عنف ال متت لإلنسانية بصلة،
حتى رأينا من يذبح أخاه أو والده بحجة أهنم ال يصلون،
ورأينا من يدهس املواطنني األبرياء اآلمنني ،ال ندري
بأي ذنب قتلوا أو دهسوا؟! وأي دين هذا الذي استباح
دماءهم؟ وأي جمرم هذا الذي أفتى بجواز ذلك؟! بل أي
إنسان هذا الذي خطط ودبر ونفذ.

إن بعض الشباب قد ينجرون أو يساقون إىل هذه
التنظيامت أو ينساقون إليها دون فهم أو وعي وبال إدراك
لطبيعة هذه اجلامعات الضالة املضلة املجرمة املخربة
املفسدة ،حتى إذا ما دخلوا إليها دخلوا من الباب الذي
ال خروج منه وال رجوع إليه ،فإذا ما فكر امللتحق هبذه
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اجلامعات جمرد تفكري يف تغيري وجهته عن هذه اجلامعات
الضالة اآلثمة القى من العنت والتنكيل أضعاف ما يلقاه
أعداء هذه اجلامعات ،ليجعلوا منه عربة لكل من تسول له
نفسه اخلروج عليها أو االنرصاف عنها.

وبدرجة أو بأخرى سعت مجاعات كثرية إىل اختطاف
اخلطـاب الديني من علامئه املدققني وأهله املتخصصني،
وعملت عىل توظيفه لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية أو
أيديولوجية ولو عىل حساب دينها ووطنها م ًعا؛ ألن بعضها
ال يؤمن بوطن وال بدولة وطنية ،وبعضها والؤه لتنظيمه
فوق كل والء ،وانتامؤه له فوق كل انتامء.

لذا جيب أن نعمل م ًعا وبكل ما أوتينا من قوة عىل حتصني
نشئنا وشبابنا بالعلم والثقافة ،وتصحيح املفاهيم اخلاطئة،
ونرش قيم اإلسالم السمحة وأخالقه السامية اإلنسانية الراقية.
*

*
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*

دين الرمحة واإلنسانية
لقد انسلخت اجلامعات املارقة من دينها وإنسانيتها يف آن
واحد إىل عامل آخر ال نعرفه ،إذ إهنا ال تنتمي لعامل األديان،
فاألديان كلها تدعو إىل الرمحة والتسامح ،ال إىل احلرق ،وال
إىل الذبح ،وال إىل التمثيل ،وال إىل التنكيل بالبرش ،كام أنه
ال يمكن أن يكون هذا عامل اإلنسانية ،فاإلنسانية السوية
ال يمكن أن تقر هذه اجلرائم وتلك الفظائع التي ال يمكن
أن حيتملها أي حس إنساين سليم إال من طمست بصريته
وانسلخ من إنسانيته.

وهنا جيدر بنا أن نؤكد أن ديننا براء من كل ذلك ،فقد
هنى نبينا ﷺ عن ا ُمل َث َلة  -أي التمثيـل باملوتى  -ولو بالكلب
العقور ،وقال ﷺ“ :وال َت ُغ ّلوا ،وال َت ْغدروا وال ُتثلوا”(((،
ِِ
ِ
ِ ِ
اه ْم
َل ا ْل ُب ُعوث َو َو ِص َّيته إِ َّي ُ
((( صحيح مســلم ،كتاب اجلهاد والسريَ ،باب ت َْأم ِري الْ َما ِم ُالْ َم َرا َء ع َ
اب ا ْل َغزْ ِو َوغ ْ ِ
بِآ َد ِ
َي َها ،حديث رقم.1731 :
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ب بِالن ِ
َّار إِ َّل
كام هنى ﷺ عن التعذيب بالنار “ َفإِ َّن ُه َل ُي َع ِّذ ُ
ب الن ِ
َّار”((( ،بل أبعد من هذا وأكثر بيانًا ألن اإلسالم
َر ُّ
دين رمحة ال دين عنف وال قتل وال تنكيل حتى باحليوان
حممدﷺ”:ع ِّذب ِ
ت امر َأ ٌة ِف ِ
ه َّر ٍة
وهذا ما ذكره نبينا
ُ َ
َْ
ِ
ِ
يها الن ََّارَ ،ل ه َي َأ ْ
ط َع َمت َْها
َت َفدَ َخ َل ْ
َس َجنَت َْها َحتَّى َمات ْ
تف َ
َو َس َقت َْها ،إِ ْذ َح َب َست َْهاَ ،و َل ِه َي ت ََر َكت َْها ت َْأك ُُل ِم ْن َخ َش ِ
اش
ْالَ ْر ِ
وع ْن َأ ِ
ض اهلل َعنْ ُهَ ،ق َالَ :ق َال
ب ُه َر ْي َر َة َر َ ِ
ض”(((َ ،
يف بِ َر ِك َّي ٍة ،كَا َد َي ْق ُت ُل ُه ال َع َط ُش،
ب ُيطِ ُ
النَّبِ ُّي ﷺَ ”:ب ْين ََم َك ْل ٌ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ت ُمو َق َها َف َس َق ْت ُه
س ِائ َيلَ ،فن ََز َع ْ
إ ْذ َر َأ ْت ُه َبغ ٌّي م ْن َب َغا َيا َبني إ ْ َ
َف ُغ ِف َر َلَا بِ ِه”((( ،ورأى النبي ﷺ رج ً
ْعب مجله ،فقال:
ل ُيت ُ
ِ
البهيمة التي َم َّل َ
كك اهلل إياها ،فإنه
“أفال تتقي اهلل يف هذه
(((
شكا إيل أنك ُ ِ
تي ُعه وتُدْ ئبه” أي :تتعبه وتشق عليه ،وملا
َّ
رأى ﷺ محرة حتوم حول عشها جيئة وذها ًبا تبحث عن
((( سنن أيب داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف كراهية حرق العدو بالنار ،حديث رقم.2673 :
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب املســاقاة ،باب فضل سقي املاء ،حديث رقم،2365 :
وصحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب حتريم قتل اهلرة ،حديث رقم ،2242 :واللفظ ملسلم.
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،بــاب حديث الغار ،حديث رقم:
 .3467وصحيح مســلم ،كتاب الســام ،باب فضل ســاقي البهائم املحرتمة وإطعامها،
حديث رقم.2245 :
((( سنن أيب داود ،كتاب اجلهاد ،باب ما يؤمر به من القيام عىل الدواب ،حديث رقم.2549 :
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فراخها قال ﷺَ “ :م ْن  َف َج َع َه ِذ ِه بِ َو َل ِد َها؟ ُر ُّدوا َو َلدَ َها
إِ َل ْي َها”(((.

أرأيت إىل هذه الرمحة بالطائر واحليوان ً
فضل عن اإلنسان،
فأين نحن من هذه الرمحة ،وأين نحن من هذه اإلنسانية ،وأين
فهم
نحن من هذا الرقي؟! إننا لفي حاجة ماسة إىل فهم ديننا ً
صحيحا ،ثم تطبيقه عىل أرض الواقع تطبي ًقا ينم عن حسن
ً
فهمنا له ،وإيامننا به ،وحرصنا عليه ،لنواجه الرش باخلري ،واهلدم
بالبناء ،مدركني وموقنني أن أهل الباطل ال يعملون إال يف
غياب أهل احلق ،وأننا إذا أحسنا فهم ديننا وعرضه عىل الناس
صحيحا ،النقشع الباطل والضالل بفضل اهلل  ثم
عرضا
ً
ً
بقوة أهل احلق ونصاعة حجتهم ،حيث يقول احلق  يف كتابه
العزيز﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(((.
والذي نؤكد عليه أن ثبات أهل احلق عىل حقهم هو
أكرب رادع ألهل الباطل عن باطلهم ،وجيب أال ينجرف بنا

((( سنن أيب داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف كراهية حرق العدو بالنار ،حديث رقم.2675 :
((( [سورة األنبياء ،اآلية.]18 :
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خصمنا إىل الطريق الذي يريده أو ينحرف بنا عن مسارنا
الصحيح ،كام جيب أن يزيدنا متسك أهل الباطل بباطلهم
ثباتًا عىل ثباتنا ،وجيعلنا أكثر متسكًا بقيمنا الراقية من:
الرمحة ،والصدق ،واألمانة ،والوفاء ،الشهامة ،واملروءة،
واإلنسانية ،فأمة بال أخالق وال قيم ،أمة بال حياة ،واألمم
التي ال تقوم وال تبنى عىل مكارم األخالق حتمل عوامل
سقوطها واهنيارها يف أصل قيامها وأسس بنائها ِّ
اهلش.
*

*
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*

حرمة الدماء
مل يؤكد اإلسالم عىل حرمة يشء تأكيده عىل حرمة الدماء

وعصمتها ،فقد استهل نبينا ﷺ خطبته اجلامعة يف حجة
اضك ُْم َح َرا ٌم
الوداع بقوله ﷺ“ :إِ َّن ِد َما َءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْم َو َأ ْع َر َ
َح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذاِ ،ف َب َل ِدك ُْم َه َذاِ ،ف َش ْه ِرك ُْم
َع َل ْيك ُْم ،ك ُ
الله َّمْ ،اش َهدْ ”((( ،وفيها
الله َّم بلغت ،اللهم ْاش َهدْ ُ ،
َه َذاُ ،
أيضا -يقول ﷺَ ”:ف َل ت َْر ِج ُع َّن َب ْع ِدي ُك َّف ًارا َ -أ ْو ُض َّل ًل
– ً
 َي ْ ِاب َب ْع ٍ
الله َّم بلغت ،اللهم ْاش َهدْ ،
ضُ ،
ض ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َق َ
الله َّمْ ،اش َهدْ ”((( ،وقال ﷺ”:لَ َي َز ُال ا َْل ْر ُء ِف ُف ْس َح ٍة ِم ْن ِدينِ ِه
ُ
ِ
ب َد ًما َح َرا ًما”((( ،وعن َع ْبد اهلل ْبن ُع َم َر ،
َما َدا َم َل ْ ُيص ْ
وف بِا ْل َك ْع َب ِةَ ،و َي ُق ُ
َق َالَ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
ولَ “ :ما
ول اهلل ﷺ َي ُط ُ
اب َح َّج ِة النَّبِ ِّي ﷺ ،حديث رقم.1218 :
((( صحيح مسلم ،كتاب احلجَ ،ب ُ
((( املصدر السابق ،احلديث نفسه.
ِ ِ
َّاع َأ ْب َو ِ
اص
((( سنن البيهقي ،كتاب اجلراح (اجلنايات)ُ ،
ج ُ
ب َع َل ْيه ا ْلق َص ُ
ي ْ
اب ْ َت ِري ِم ا ْل َقت ِْل َو َم ْن ِ َ
ِ
ِ
ِ
السن َِّة ،حديث رقم .15857
اص َع َل ْيهَ ،ب ُ
َو َم ْن َل ق َص َ
اب َت ِْري ِم ا ْل َقت ِْل م َن ُّ
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َأ ْطيب ِك و َأ ْطيب ِرحي ِك ما َأ ْع َظم ِك و َأ ْع َظم حرمت ِ
َك َوا َّل ِذي
َ َ
َ ُْ َ
ََ َ َ َ َ َ
َن ْفس ُمَم ٍد بِي ِد ِه َلرم ُة ا ُْل ْؤ ِم ِن َأ ْع َظم ِعنْدَ اهلل حرم ًة ِمن ِْك مالِهِ
َ
ُْ َ
ُ
ُ َّ َ ُ ْ َ
(((
َو َد ِم ِه َو َأ ْن َن ُظ َّن بِ ِه إِ َّل َخ ْ ًيا “  ،ويقول ﷺَ ”:ل َز َو ُال الدُّ ْن َيا
َأ ْه َو ُن َع َل اهلل ِم ْن َقت ِْل َر ُج ٍل ُم ْس ِل ٍم”((( ،وعن َ َع ْب ِد اهلل ْب ِن
اهدً ا َل ْ َي ِر ْح َر ِائ َح َة
َع ْم ٍرو  أن النَّبِ َّيﷺ َق َالَ “ :م ْن َقت ََل ُم َع َ
ِ
ني َعا ًما”(((.
ُوجدُ ِم ْن َم ِس َري ِة َأ ْر َب ِع َ
حي َها ت َ
اجلَنَّةَ ،وإِ َّن ِر َ

وقـد هنـى اإلسلام عـن قتـل النفـس عمـدً ا ،أو خطـأ،
“و َمـا ك َ
َان
أو ترس ًعـا ،فقـال احلـق سـبحانه يف كتابـه العزيزَ :
ُلِ ْؤ ِم ٍ
ـن َأن َي ْقت َُل ُم ْؤ ِمنًـا إِ َّل َخ َط ًأ َو َمن َقت ََل ُم ْؤ ِمنًـا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير
َـة و ِديـ ٌة مسـ َّلم ٌة إِ َل َأه ِل ِ
ٍ ِ ٍ
ـه إِ َّل َأن َي َّصدَّ ُقـوا َفإِن ك َ
َان
ْ
َر َق َبـة ُّم ْؤمن َ َ ُّ َ َ
ِمـن َقـو ٍم عَدُ و َّلكُم وهو م ْؤ ِمـن َفتَح ِرير ر َقب ٍ
ـة ُّم ْؤ ِمن ٍَة َوإِن ك َ
َان
ٌ ْ ُ َ َ
ْ
ٍّ ْ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُـم َو َب ْين َُهـم ِّمي َث ٌاق َفد َي ٌة ُّم َسـ َّل َم ٌة إ َل َأ ْهلـه َو َ ْتر ُير
مـن َق ْو ٍم َب ْينَك ْ
ـة م ْؤ ِمن ٍ
ٍ
ِ
ـه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
َـة َف َمـن َّل َ ِ
ين ت َْو َب ًة ِّم َن
يـدْ َفص َيـا ُم َش ْ
َر َق َب ُّ
ْ
ِ
ِ
اهلل َوك َ
يما”(((.
يما َحك ً
َان اهلل َعل ً

((( سنن ابن ماجه ،أبواب الفتنَ ،باب ُح ْر َم ِة َد ِم ا ُْلؤْ ِم ِن َو َمالِ ِه ،حديث .3932
اب َما َجا َء ِف ت َْش ِد ِيد َقت ِْل ا ُملؤْ ِم ِن ،حديث .1395
((( سنن الرتمذي ،أبواب الديات عن رسول اهلل ﷺَ ،ب ُ
َي ُج ْرمٍ ،حديث رقم .3166
اب إِ ْث ِم َم ْن َقت ََل ُم َع َ
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلزيةَ ،ب ُ
اهدً ا بِغ ِ ْ
((( [سورة النساء ،اآلية.]92 :
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أما القتل العمد فقد رتب عليه اإلسالم ما رتب من الوعيد
الشديد ،فقال احلق سبحانه﴿:ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾(((.

كام هنى اإلسالم عن الترسع يف القتل أو اإلرساع إليه أو
اخلفة فيه ،ورضورة التثبت حتى يف احلرب ،فقال سبحانه:
﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ﴾((( ،وملا قتل سيدنا أسامة ْبن َز ْي ِد ْبن َح ِار َث َة 

أحد املرشكني يف ساحة القتال بعد أن قال الرجل :ال إله إال
اهلل ،عاتبه النبي ﷺ عتا ًبا شديدً ا ،فعن أسامة بن زيد 
َق َالَ :ب َع َثنَا َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ إِ َل احلُ َر َق ِة ِم ْن ُج َه ْينَ َةَ ،ق َالَ :ف َص َّب ْحنَا
َاه ْمَ ،ق َالَ :و َِل ْق ُت َأنَا َو َر ُج ٌل ِم َن األَن َْص ِار َر ُج ًل
ال َق ْو َم َف َه َز ْمن ُ
ِ
َف َعنْ ُه
ِمن ُْه ْمَ ،ق َالَ :ف َل َّم َغشينَا ُه َق َال :الَ إِ َل َه إِ َّل اهللَ ،ق َالَ :فك َّ
((( [سورة النساء ،اآلية.]93 :
((( [سورة النساء ،اآلية.]94 :
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األَن َْص ِ
ار ُّيَ ،ف َط َعنْ ُت ُه بِ ُر ْ ِمي َحتَّى َق َت ْل ُت ُهَ ،ق َالَ :ف َل َّم َق ِد ْمنَا َب َل َغ
َذلِ َك النَّبِ َّي ﷺَ ،ق َالَ :ف َق َال ِلَ “ :يا ُأ َسا َم ُةَ ،أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َال
َل إِ َل َه إِ َّل اهلل”َ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ،إِن ََّم ك َ
َان ُم َت َع ِّو ًذا،
َق َالَ “ :أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َال الَ إِ َل َه إِ َّل اهلل” َق َالَ :ف َم َز َال ُيك َِّر ُر َها
َع َ َّل َحتَّى َتَنَّ ْي ُت َأ ِّن َل ْ َأ ُك ْن َأ ْس َل ْم ُت َق ْب َل َذلِ َك ال َي ْو ِم(((.
وحتى و ّيل الدم ُني عن اإلرساف يف القتل ،حيث يقول
احلق سبحانه﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ﴾(((.

ورد ًعا ملن تسول له نفسه اإلقدام عىل الدم احلرام رشع
اإلسالم القصاص ،فقال سبحانه﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
اها﴾ [ســورة
﴿و َم ْن َأ ْح َي َ
اب َق ْو ِل اهلل َت َعا َلَ :
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الدياتَ ،ب ُ
اب َت ِْري ِم َقتْلِ
املائدة ،اآلية ،]32 :حديث رقم  .6872وصحيح مســلم ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
ا ْلكَافِ ِر َب ْعدَ َأ ْن َق َالَ :ل إِ َل َه إِ َّل اهللُ ،حديث رقم .96
((( [سورة اإلرساء ،اآلية.]33 :
((( [سورة النحل ،اآلية.]126 :
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ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ ((( ،وجعل النفس بالنفس،
والعني بالعني ،والسن بالسن ،فقال سبحانه﴿ :ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ (((.
فلا الديـن ،وال اإلنسـانية ،وال األخلاق ،وال القيـم،
وال األعـراف ،وال املواثيـق الدوليـة ،وال القوانين ،تبيـح
قتـل النفـس ،أو إزهاقهـا ،أو االعتداء عليها ،فـكل الدماء
حـرام ،وكل األعـراض مصانـة ،وكل األمـوال حمفوظة.
اجلاهليـة احلقيقيـة هـي سـفك اإلنسـان لـدم أخيـه
اإلنسـان بغير حـق ،اجلاهليـة احلقيقـة هـي االعتـداء عىل
األعـراض واألمـوال وترويـع األمنين ،وهتديـد السـلم

((( [سورة البقرة ،اآلية.]178 :
((( [سورة املائدة ،اآلية.]45 :
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املجتمعـي والسلام اإلنسـاين ،وليـس رمـي املجتمعـات
وزورا وهبتانًـا.
ظلما
ً
املسـلمة هبـا ً

والصحوة احلقيقية هي صحوة الضمري اإلنساين ،واحرتام
اإلنسان ألخيه اإلنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه
أو عرقه أو لغته ،فال قتل عىل املعتقد ،وال إكراه يف الدين،
وال عىل الدين ،تلك هي الصحوة احلقيقية يف فهم صحيح
األديان واحرتام أدمية اإلنسان ،واحلفاظ عىل أسس التعايش
السلمي الذي رسخ له ديننا احلنيف ،وسجلته بحروف من
نور وثيقة املدينة املنورة عليها وعىل ساكنها ﷺ أطيب حتية
وأزكى سالم.
*

*
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الوعي وذاكرة األمم
ال شـك أن عملية بناء الوعي أو إعادة بنائه قضية حمورية
يف حيـاة املجتمعـات واألمـم والشـعوب ،وبخاصـة تلـك
األمـم والشـعوب التي تعرضـت ذاكرهتا ملحـاوالت املحو
والشـطب ،أو التغيير ،أو التغييـب ،ناهيـك عـن حماوالت
االختطـاف ،وحـاالت اجلمـود واخلمـول والكسـل التـي
يمكـن أن تصيـب الذاكـرة اجلمعيـة للمجتمعات.

أمـرا
مـع يقيننـا أن إعـادة تشـكيل وعـي أمـة ليسـت ً
ً
يسيرا ،إنما هـي عمليـة بناء شـاقة ،وحتتـاج إىل
سـهل وال
ً
جهـود مكثفـة ،ودءوبـة ،ومضنيـة ،وال سـيام يف أوقـات
الشـدائد واملحن والتحديات اجلسـام ،شـأن تلـك املرحلة
الراهنـة الفارقـة يف تاريـخ منطقتنـا ،ويف تاريخ العـامل كله،
بـل يف التاريـخ اإلنسـاين املعـارص ،حيـث صـار اإلرهاب
والتطـرف الفكـري صناعـة وأدوات غـزو واحتلال مـن
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نـوع جديـد ،ووسـائل إلفشـال الـدول ،أو إسـقاطها ،أو
تركيعهـا ،أو السـيطرة على قرارهـا ،بـل على مقدراهتـا
ومكتسـباهتا أ ًّيـا كان نـوع هـذه املقـدرات واملكتسـبات:
اقتصاديـة أم سياسـية أم جغرافيـة أم ثقافيـة أم تراثيـة.

وإننا عىل يقني دائم ال يداخله وال خياجله أي شك يف أن
أهل الباطل ال يعملون إال يف غياب أهل احلق ،وأن عىل أهل
محاسا حلقهم وقضاياهم التي يؤمنون
احلق أال يكونوا أقل ً
هبا من محاس أهل الباطل و ُدعاة اهلدم واخلراب لباطلهم.

وإذا كان مـن حاولـوا السـطو على ذاكـرة أمتنـا قـد
اسـتخدموا املغالطات الدينية والفكريـة والثقافية والتارخيية
لالسـتيالء على هـذه الذاكـرة ،فـإن واجبنـا مسـابقة الزمن
لكشـف هذه املغالطـات وتصحيح املفاهيـم اخلاطئة ،وبيان
أوجـه احلـق والصـواب باحلجـة والربهـان من خلال نرش
الفكـر الوسـطي املسـتنري ،يف املجـال الدعـوي والثقـايف
والتعليمـي والرتبـوي واإلعالمـي ،وإحالل مناهـج الفهم
والتفكير واإلبـداع واالبتكار حمـل مناهج احلفـظ والتلقني
والتقليـد ،مـع اعتبـار العمـل على خلـق حالة مـن الوعي
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املسـتنري واسترداد ذاكرة األمـة التي كانت خمتطفـة أولوية
وواج ًبـا وطن ًّيـا على العلماء واملفكريـن واملثقفين وقـادة
الـرأي والفكر.

وال يمكـن أن نحصر قضيـة الوعـي يف ُبعدهـا الديني أو
الثقـايف فحسـب ،فالوعـي بالوطن يقتضي العمل على بنائه
ورفعـة شـأنه يف مجيـع املجـاالت :االقتصاديـة ،والفكريـة،
السبل :بالعمل
والثقافية ،واالجتامعية ،واإلنسـانية ،وبشـتى ُّ
واإلنتـاجِ ،
باجلـدِّ واالجتهـاد ،بالدقـة واإلتقـان ،بالتكافـل
والرتاحـم ،باإلخلاص للوطـن ،واإلخلاص يف العمـل،
بالعلـم والفكـر ،بالثقافة واإلبـداع ،بنرش القيـم اإلجيابية من
الصدق ،واألمانة ،والوفاء ،والرمحة ،والتسـامح ،والتيسير،
واملـروءة ،والنظافـة ،والنظـام ،واحترام الكبير ،وإكـرام
الصغير ،وإنصـاف املظلـوم ،وإكسـاب املعـدوم ،وإغاثـة
امللهـوف ،وصلـة الرحـم ،وحسـن اجلـوار ،وإماطـة األذى
عـن الطريـق ،واحلـرص عىل املنشـآت العامـة واملـال العام،
والرتفـع عـن الدنايـا ،وال ُبعد عـن سـائر القيم السـلبية :من
الكـذب ،واخليانـة ،والغـدر ،واألذى ،والبطالة ،والكسـل،
والفسـاد ،واإلفسـاد ،والتخريب.
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إن الوعـي بالــوطن يقتيض اإلحاطة واإلملــام بمــا حياك
لـه مـن مؤامـرات تسـتهدف إهنـاك الدولـة ،وبخطــورة
اإلرهابيين والعملاء واخلونـة ،والعمل على ختليص الوطن
أيضـا إدراك عمليـات
مـن رشورهـم وآثامهـم ،كما يقتضي ً
البنـاء والتعمير التـي تتم عىل أيـدي أبناء الوطـن املخلصني.
وممـا ال شـك فيه أن قضيـة الوعي بالوطـن وبمرشوعية
الدولـة الوطنيـة ،ورضورة دعـم صمودهـا ،والعمـل عىل
رقيهـا وتقدمهـا ،أحد أهـم املرتكزات لصياغة الشـخصية
السـوية ،وأحـد أهـم دعائـم الـوالء واالنتماء للوطـن
واحلفـاظ على مقدراتـه وكل ذرة مـن ثـراه الندي.
*

*
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