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 ؟الدكتور البوطي رمحه اهلل تعاىل ماذا يبقى من

 اجلزائر من ياسني بن عبيد: الكاتب 

ما الذي تغّير مبوت الدكتور البوطي؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي طرُحه، وقد مرر على تصفية 
"آخر احملرتمني"، ما َمرَّ من أحداٍث تسارعْت فشورشْت على كل رأٍي َحصيٍف،  َمْن أمسيه بـ

 وتكاثفت فغطت على كل الفٍت، وتعاظمت فَأْرَبْت على كل مهمٍّ. 

ال شك أن أشياَء كثّيًة تغّيت، ولكنَّا نرجئها إىل حنٍي، لنستعرض الذي ثبتته وأكدت على 
 .حقيقته

اتييية ٍد حموريٍّ يف سياسة رفض الوجود اإلسرائيلي، إمنا هو اسرت ثبرتت، أوراًل، أن اإلجهاز على بل
؛ بعيدة يف تاريخ التعاطي الغريب مع الشرق، تأسيًسا لشرٍق جديٍد ال تعلو فيه راية على إسرائيل

وثبرتت، ثانيا، أن الرايات املعارضة، جبميع شعاراهتا، إن هي إالَّ دمى حتركها القوى العميلة، 
وسعيا لبقائها بأخف األضرار؛ وثبتت، ثالثا، أن اجلناح املسلرح لإلسالم خدمة ألهدافها 

السياسي أقلر شأنا من صياغة مشروع للحكم باسم اإلسالم ميكرنه من استعادة اخلالفة 
واسرتجاع ما سلرمه بنو األمحر، آخر حكام األندلس، للمسيحية املتهودة؛ وثبتت، رابعا، وهو 

اليت تتحسرس من بقاء الباقني يف حمور املقاومة ــ مثل سوريا ــ ال حاصل ما تقدم، أن األنظمة 
جتد من سبيل يف الذهاب إىل غاياهتا، بعد النيابة عن الغرب يف ضرب متثيليات املقاومة ــ غّي 
استدراج من صنعتهم من "العلماء" لصياغة فتاوى على املقاس، ُتسوِّغ ما ال ُيَسورُغ، وتستبيح 

 كام الشرائع وحرمات العلماء ودماء الُعزرل واألبرياء. ما ال يباح من أح

هذا هو األمر الذي تغّير به املعطى، وحتورلت من تلقائه املوازين اليت جاءت مبن يُفيت بذهاب 
أنظمة ألهنا تزعج الغرب، ويفيت بإقامة أخرى ال مشروع هلا إال التمكني ملنظومات معادية، 

تباب خمابرها بني واشنطن ولندن مرورا بباريس، ويفيت باستمرجعيتها الشرق األوسط اجلديد، و 
 .غّيها ممن ليست يف حقيقتها إال قواعد خلفية وأمامية للصهيونية اجلديدة
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كان الدكتور البوطي رمحة اهلل عليه على وعي بذلك، وكان خطابه، يف عزر قراءته للتكالب 
ىل سالمي، ذحذر منه، ويلفت إالكوين على بلده، ومن خالله على كل الكيان السياسي اإل

 األخطار الطالعة من ثناياه! 

مل يكن، وال يزال، أقرب إىل احلق من صوته، يف دعوة إىل اليقظة من نفٍّي َمْقَدُمه غُّي بريٍء 
وَمْفضاُه ال تأيت ِمن قِبَله السالمُة ألحٍد، والتحذير من أن الذي يؤكل اليوم من بلدان العرب 

قدمًة الفرتاس بلدان أخرى، ينتهي ــ ال قدرر اهلل ــ بتحويلنا إىل كياٍن ال واملسلمني ليس إال م
 مذكِّر له من أصوله وال حملَّ له بني غرمائه. 

سيبقى من الدكتور البوطي هذا الصوُت الذي ناشد ُُمايِلِيه ممرن أفتوا بتصفيته إىل االستهداء 
هٍة ألهنا تشرتي  ذمًة؛ ومل يتوروموا احلقَّ يف جمبن مل يوالوا حاكما صاحب ثروة ومل يبيعوا لغّي اهلل

 والءهم مبا يبيعوهنا من نفاٍق كلُّ شيء يف طوالعهم يدلُّ عليه؛

وسيبقى منه دعوته إىل التبصر يف أمر االستيابة إىل استفزازات الدعاة إىل الفرقة ألهنا املِْعَول، 
 اهلشيم؛ وال أدهى، الفاعُل يف وحدة املسلمني ما تفعله النار يف 

ة وسيبقى منه صرامة الفرز بني اإلسالم بروحانيته احمللقة بعيدا يف مساء اإلنسانية، وبني اإلسالموي
 قيمي يعرفه الناس لغّيها وال يقررون به هلا؛  أمبداملتاجرة بكل 

وسيبقى منه أن العامِل الذي يكررس التكفّيية، ويرتفع على أكتاف التكفّييني إحياًء للياهلية 
قاعاهتا، عامل مغشوش ال قيمة ملا يقول وال مسورغ شرعي وأخالقي لالتِّساء به، وال حرمة وإي

لشخصه بني الناس؛ فاخلروج على هذا الصنف من العلماء أوىل من اخلروج على ُحكَّاٍم مل 
 جيدوا يف طريقهم إال دِعيًّا عليَم اللسان منافق اجلَنان!! 

 : ""البسيط أَوصافَها من مدورنة االنتكاس وستبقى بعده أشباُه دوٍل َتسَتِمدُّ 
 

 

 "البسيط":  دُّ مواصفات ُحكَّاِمها من معيم االنبطاح وُعوَّاِر التبعيةتموَتس
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و يناشد هماذا لو أصغى الناس، يف سوريا ويف غّيها "اجلزائر مثال"، إىل الدكتور البوطي و 
املتطرفني يف الرتيث، فيما أقدموا عليه، وهم األداة ــ إن أبوا ــ يف أيدي أعدائهم قبل غّيهم؟ 
ماذا كان يكلفهم اإلصغاءُ إليه ــ لو هم فعلوا ــ غّي جتنيب بلدهم وأمتهم الواسعة تآكل أرصدٍة 

رأيه ــ غّي  التفتوا إىلحبساب القيم، وتراجع قرون حبساب الزمن؟ ماذا كانوا خيسرون ــ لو هم 
 عدوٍّ ال ينفعهم والؤه، لّيحبوا مواليا إن مل يستفيدوا من والئه شيئا مل خيسروا األمان من جانبه؟ 

ذهب الذي ذهب بالدكتور البوطي رمحة اهلل عليه، وبقي احملسوبون على العلم يستثمرون يف 
كنائس وتـُْهَدم صوامع وحماريب و  الفراغ، ميوت املسنرون والكهول والنساء والررضرع بفتواهم؛

دمشق وبناهتا من عرائس الشام، بفتواهم؛ ويرتدر تارخينا الطائفي بسواده وفسيفساء رجعيته إىل 
 غابر عهده القامت، بفتواهم. 

هل كان قَدرًا أن يقضي الدكتور البوطي ــ كما قضى ــ ليبقى هؤالء على منابر النار، يسألون 
 فتنة، ويرتجرون العناية اإلهلية حشرهم مع خطباء الفتنة؟! ألنفسهم عاقبة خطباء ال

نعم، كأنه قدٌر َجنََّب الدكتور البوطي، وهو العامل شياع القلب عليم اللسان، عاقبًة َعِمَل 
ُعْمرَه املْتطاِوَل الجتناهبا، وهل بعد شقائه شقاٌء لو هو بَِقَي بني مجاعة ال حتسن اإلصغاَء إليه 

 عليه "الكامل":  وال تستحق الثواب

 

 رمحك اهلل أبا توفيق!! 

 منقول من جريدة اخلندق


