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 هىقف الدكتىر البىطً ممّا جيزي يف سىرٌة يف هٍزاى العقل: (هنقىل)
 . ؿبمد العجميد

اغبمد هلل رب العاؼبُت، وأفضل الصالة وأمت التسليم على أشرؼ األنبياء  :هقدّهة
 وبعد: دنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.واؼبرسلُت، سيّ 

 فإين أعاجل ىذه اؼبسألة يف ؿبورين اثنُت:
 ُت اإلعالـ اؼبغرض وسطحية الفهم.ويو موقف الدكتور البوطي، بتش أوّهلوا 

 دافعو اغبقيقي ؼبا يقولو عّما هبري يف سورية.   حاًٍهواو

 تشىٌه هىقف الدكتىر البىطً بني فتنة اإلعالم وسطحٍة الفهن: :احملىر األول
اس، وقد يتعرَّض األستاذ البوطي يف ىذه الفًتة النتقادات كثَتة، من قبل كثَت من الن

ظبعت منها الكثَت، فوجدت أّف كثَتًا فبّن ينتقدوف موقفو من أحداث سورية، بل يّتهمونو 
بسبب موقفو ىذا، إمّبا ضبلهم إىل ذلك عدـ وضوح موقفو اغبقيقي بالنسبة إليهم، لسببُت 

بهما اثنُت؛ أّوؽبما اإلعالـ، وثانيهما سطحية الفهم .. وسأعاجل ىذين العاملُت أّواًل، مّث أعق
 بتقوًن موقف الدكتور يف ميزاف العقل.   

إف من الفنت العظيمة اليت ابتلينا هبا يف ىذا الّزماف فتنَة اإلعالـ،  فتنة اإلعالم: :أوّالً
حبّد ذاتو فتنة، بل ىو نعمة عظيمة، ولكنو ربّوؿ يف أيدي كثَت من الناس إىل  ليس واإلعالـ

 ئق وىدـ ؽبا؛ حىت صدؽ فيو قوؿ اؼبتنّّب:عامل إثارة وتشويو متعمٍَّد، وقلب للحقا
 كّلما أنبت الزَّماف قناًة     غرس اؼبرء يف القناة ِسناناً 

 وفتنة اإلعالـ تأيت من ناحيتُت:

لكّل مقاـٍ مقاؿ" " فهي أّّنا كادت أاّل تبقي مكانًا للحكمة اؼبشهورة القائلة: أهّا األوىل:
ًا للناس كّلهم، فكاف ىذا بابًا لفتنة عريضة، فصار ما كاف مضنونًا بو على غَت أىلو متاح

مردُّىا سوء فهم كثَت من الناس ؼبا يقاؿ، وخباّصة يف اؼبواضيع اغبّساسة والقضايا الّساخنة اليت 
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تتطّلب ِدّقة بالغة من اؼبتكلِّم فيها، حبيث يعجز العاّمة من الناس عن فهم ما يقوؿ وىضمو، 
 فيفهمونو على غَت وجهو.

عن األغراض: من اؼبعلـو البُّت  -غالبًا  -فهي عدـ ذبّرد مصادر اإلعالـ  ًٍة:وأهّا الخا
عند من لو أدىن حّظ من الوعي فضاًل عن اؼبثّقف اؼبستبصر؛ أنو ال يكاد يوجد مصدر 
إعالمي ذبّرد قصُد القائمُت عليو لتقدًن اغبقيقة للناس، ووضِع صورة الواقع بُت أيديهم كما 

أحتاج إىل اإلسهاب واإلطناب يف بياف ىذه القضية الواضحة، ولكّنٍت ىي، وال أظّن أنٍت 
سأجتزئ عن األمثلة الكثَتة جّدًا دبثاؿ واحد، أضربو بقناة اعبزيرة الفضائية اليت تُػَعدَّ أقوى 
قناة عربية .. ىذه القناة اليت وقفت نفسها على نقل أخبار الثورات العربية، ومن قبل ذلك 

مة العربية، وتأليب الشعوب عليها، وإثارة القضايا النائمة وتسخينها دأبت على فضح األنظ
إىل درجة االنفجار وليس الغلياف فحسب .. لقد كنت أشاىد بعض براؾبها، اليت تبحث يف 
قضايا الرّأي واغبرية والكرامة اإلنسانية، وكنت أعجب من موقفها من الوضع يف سورية، 

بُت اعبمهرة العظمى من الناس .. ففي الوقت الذي كانت وكاف ىذا التعّجب قاظبًا مشًتكًا 
بعض الفضائيات تعقد الّنَدوات، وزبصِّص اغبلقات الكثَتة والساعات الطويلة للحديث عن 

على  –اؼبمارسات القمعية لألمن السوري والقبضة الفوالذية اليت وبكم هبا النظاـ السوري 
عرّج على سورية، بل تتحاشى االقًتاب منها كانت اعبزيرة ال ت  -حّد قوؿ ىذه الفضائيات 

بنقد أو اعًتاض، وال أظن أنك كنت تسمع منها حىت اإلشارة اػبجولة .. ويبدو أّّنا كانت 
توصي ضيوفها أيضًا بعدـ ذكر سورية إاّل بإشارات عابرة .. وقد كنت أتساءؿ كما يتساءؿ  

اـ السوري االسم األعظم فأعبمها كثَتوف مثلي: ترى ىل اعبزيرة مسحورة، أـ قرأ عليها النظ
عن الكالـ عليو، فسكتْت وَتعاَمْت عن كّل ما يّدعي اآلخروف على ىذا النظاـ وينسبونو 
إليو؛ سواء أكاف صدقًا أو كذباً؟ .. مّث ال أدري ما الذي حصل فجأة، وكيف استيقظت 

ت بعد بداية اغَبراؾ اعبزيرة من ُسباهتا العميق الذي كانت تغّط فيو منذ فجر والدهتا، فصار 
يف سورية بأسبوعُت تقريبًا تغّطي أحداثو، وتعلِّق عليو بتقريرات قوية جّداً، تسلق هبا النظاـ 
الّسوري بألسنة ِحداٍد، يقذؼ باغُبمم اليت تشوي الصخر فتًتكو َرمادًا .. ىذاف اؼبوقفاف 

ٍت أعلم يقينًا أف موقفها من اؼبتناقضاف للجزيرة مل أعرؼ إىل اآلف تفسَتاً صحيحًا ؽبما؛ ولكنّ 
قبل ومن بعد مل يكن نزيهًا و ال بريئاً، لقد كاف موقفها أواًل من عدـ التطّرؽ للنظاـ السوري 
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مّث ىي  –على األقل فيما يتعّلق بسورية  –يفقدىا كثَتًا من مصداقّيتها عند كثَت من الناس 
 سابق، أليس ىذا اؼبوقف منها مريباً؟.اآلف قد ربّولت ىذا التحوُّؿ العجيب اؼبناقض ؼبوقفها ال

ىذا مبوذج ملّطٌف، ضربتو ألذّكر القارئ وأحّذره من الوقوع يف شباؾ أساليب اؼبكر 
 واػبداع الذي سبارسو وسائل اإلعالـ.

ّتبعها بعض وسائل اإلعالـ؛ ما تعمد إليو من تشويو تومن األساليب اؼباكرة والدَّنيئة اليت 
ن خالؿ اتّباع طريقة غَت بريئة يف اؼبونتاج، يف نقلها لكالمو وعرضها موقف الدّكتور البوطي م

مهما حاولت  –ال أستطيع حبيث تكفل سوء الفهم لكالمو .. و لو؛ إذ تقصُّ منو ما تشاء، 
أف أحسِّن الظّن باإلعالـ السوري  الذي ىو اؼبصدر اإلعالمي األوؿ الذي  –أف أتغاىب 

ـو بو من بًت لكالـ الدكتور البوطي أمر عفوي وغَت يبث كالمو؛ فأقنع نفسي أف ما يق
 مقصود .. ولعلَّ أبرز مثاؿ على ذلك ما أرويو لك اآلف من خالؿ ذبربيت الشخصّية.

حىّت اؼبثّقفوف واألّكاديبّيوف مل ينجو من أالعيب اإلعالـ: كنت يف ؾبلس ضّم ؾبموعة 
  -باستهجاف شديد  -ينسبوف من اؼبثّقفُت، كاف معظمهم من أساتذة اعبامعات، رأيتهم 

كالمًا غريبًا إىل الدكتور البوطي، مفاده أنو قاؿ عن الذين ىبرجوف يف التظاىرات السِّْلمية، 
أّّنم كلَّهم حثالة، وقالوا إنّو يقف يف صّف النظاـ، وضّد إرادة الشعب يف اغبرية والكرامة 

ستغراب، فسألت هبدوء: ىل ىذا والتغيَت .. ولقد استغربت ىذا الذي ينسبونو إليو غاية اال
الذي تنسبونو إليو، قرأسبوه يف صفحات بعض اؼبواقع على الشبكة العنكبوتية ) النت( أو ىو 
ما ينقلو عنو بعض الناس، وال ىبلو الناقلوف من سوء فهم أحياناً، ومن تَػَعّمد يف تشويو الّنقل 

ذكرَت ألنكرنا نسبة ىذا الكالـ من أجل اإلساءة أحيانًا أخرى؟ فقالوا: لو كاف األمر كما 
لألستاذ البوطي، ولكنّنا ظبعناه بآذاننا، ورأيناه بأعيننا، والكالـ واضح ليس فيو أي لبس أو 

 غموض .. وىل بعد السماع واؼبعاينة من حّجة؟!.
سكتُّ حينها، ومل أستطع أف أؤيّد وال أف أنكر، ألّّنم يّدعوف رؤيًة وظباعًا ؼبا مل أره ومل 

 : رأيناه يف اليوتيوبلذي ظبعوا منو ما يذكرونو فقالواولكّنٍت سألتهم عن اؼبصدر ا أظبعو،
(youtube رجعت إىل البيت فعمدت إىل جهاز الكمبيوتر، وفتحت الصفحة اليت )

َهماً قد ُبًتَْت منو  ذكروىا، واستمعت إىل ما استمعوا إليو، فما الذي ظبعت؟ ظبعت كالماً ُمبػْ
اػباسبة، وكاف من صبلة الكالـ الذي ظبعتو أنو يصف فئًة ما قليلًة بأّّنا  اؼبقّدمة وحذفت منو
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حثالة، واجتهدت يف أف أعرؼ من خالؿ ىذا اؼبقطع َمن ىم ىؤالء الذين يصفهم هبذا 
الوصف، ولكّنٍت مل أتبّينهم؛ ذلك أنّو يتحّدث عن فئٍة سبق أف حدَّدىم وربدَّث عنهم 

ْت، لذلك مل أستطع أف أحكم على كالمو بشيء .. فلما مفّصاًل يف اؼبقّدمة اليت ُبًتَِ 
اجتمعت ببعض َمن كانوا يف اجمللس الّسابق، وكاف فيهم أصدقاء بيٍت وبينهم مباسطة، قلت 
ؽبم: إّف من الطّاّمات الكبَتة اليت ُمنينا هبا، ىذه السطحية يف الفهم، وىذا التسرّع يف إطالؽ 

. ىل استطعتم من خالؿ ىذا اؼبقطع الذي ظبعتموه األحكاـ على الناس، من دوف تثّبت .
أف تعرفوا من ىم ىؤالء الذين يصفهم هبذا الوصف الذي استهجنتموه؟. قالوا األمر واضح، 
وىل ىناؾ غَت اؼبتظاىرين السِّْلمّيُت الذين ىبرجوف يف الشوارع ويهتفوف باغبرية؟ .. قلت: 

اـ من جهة، واؼبتظاىروف السِّلمّيوف من جهة وىل يف الّساحة طرفاف فقط ال ثالث ؽبما، الّنظ
أخرى، مّث ليس وراءنبا صنف ثالث ورابع وخامس؟ .. وىب أّنكم ال تروف غَت فئتُت، فهل 
يعٍت ىذا أف على الناس صبيعًا أاّل يروا إاّل ما تروف، وأف من رأى خالؼ رأيكم ـبطئ؟ 

تعّرؼ عليها من خالؿ اليوتيوب، وحىت لو كاف الّرجل ـبطئًا يف تصّور وجود فئة أخرى مل ن
ووصفها هبذا الوصف، فإف كانت غَت موجودة؛ فهذا ال يعٍت أف ىذا الوصف ينبغي أف 
ينطلق على اؼبتظاىرين السِّلمّيُت .. وأنا أعجب فبّن هبنح بو التفكَت إىل مثل ىذا اغبّد .. 

رأس النظاـ، ويصف  ترى ىل يبكن أف يظهر الناطقوف الّرظبّيوف باسم النظاـ، بل أف ىبرج
اؼبتظاىرين الّسلمّيُت بأّنم شرفاء، وبأف مطالبهم ؿبّقة، وبأف قتالىم شهداء؛ مثّ ينفرد الدكتور 
البوطي فيصفهم بأّنم ُحثالة؟ .. أعتقد جازمًا أف من العسَت بل من اؼبتعّذر أف يقبل هبذا 

 االفًتاض اؼبوغل يف الوىم عقٌل متماسك!.
ض ىؤالء اؼبثّقفُت، وُلْمتهم على ىذه الّسطحية يف النظر يف مّث إّنٍت ِعْبت على بع

اؼبسائل، وعدـ الّتثّبت، مث اغبكم على الناس بدوف بيّنة، وقلت لبعض من تربطٍت بو صداقة: 
إنٍت أتأّسف وآسى على طالب اعبامعات؛ حُت أرى من يدّرسهم هبذه السذاجة يف النظر 

 إطالؽ األحكاـ.والّضعف يف الرّأي، وهبذا التسرُّع يف 
ا تتّبعت كلمة األستاذ البوطي وحبثت عن الكالـ الذي قالو يف اؼبقّدمة واػباسبة مّث إّنٍت ؼبّ 

كما   –لبتة باؼبتظاىرين اؼبساؼبُت، وىم اّدث عن أناس آخرين ال عالقة ؽبم تبُّت أنّو كاف يتح
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ؿ اؼبتظاىرين الّسلمّيُت حفنة قليلة ـبرّبة مرتبطة جبهات خارجية مًتّبصة، تريد استغال -يقوؿ 
 ػبدمة أىدافها، وربقيق مآرهبا اليت تناقض مصلحة اؼبتظاىرين والبلد.

و ضعف العقل يف اؼبَِحن، وضياع التثبُّت و الّشّك يف البدىّيات:  :سطحٍة الفهن :حاًٍاً
إّنٍت ال أكتب ىذه الكلمات دفاعًا عن شخٍص بعينو؛ دبقدار ما أحرص على التأكيد على 

ّقل والّتثبُّت واالحتياط عند إطالؽ األحكاـ يف حقِّ الناس، واغبرص على معرفة اغبقيقة، التع
واالعتماد على ميزاف الشرع بداًل من العوامل النفسّية؛ ذلك  لنبقى ملتزمُت يف أحكامنا 
العدؿ الذي أمر بو اهلل تعاىل حىت يف حّق األعداء، ال أعدائنا فحسب؛ بل حىت أعداء اهلل 

 َعنِ  َصدُّوُكمْ  َأف قَػْوـٍ  َشَنآفُ  هَبْرَِمنَُّكمْ  َوالَ } الذين يعادوننا يف الدين، أمل يقل اهلل تعاىل: تعاىل
ـِ  اْلَمْسِجدِ   بِاْلِقْسطِ  قَػوَّاِمُتَ  ُكونُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا} وكذلك: 2 اؼبائدة {تَػْعَتُدواْ  َأف اغبََْرا
 َفالَ  هِبَِما َأْوىَل  فَالّلوُ  فَػَقَتاً  أَوْ  َغِنيّاً  َيُكنْ  ِإف َواألَقػَْرِبُتَ  اْلَواِلَدْينِ  َأوِ  أَنُفِسُكمْ  َعَلى َوَلوْ  لِّلوِ  ُشَهَداء
 135 النساء {َخِبَتاً  تَػْعَمُلوفَ  دبَا َكافَ  الّلوَ  فَِإفَّ  تُػْعِرُضواْ  َأوْ  تَػْلُوواْ  َوِإف تَػْعِدُلواْ  َأف اؽْبََوى تَػتَِّبُعواْ 

لمات أّواًل انتصاراً للعدؿ الذي أمر اهلل تعاىل بو، والذي بو قامت السماوات أكتب ىذه الك
واألرض .. ولكنٍت مع ذلك أقوؿ: إّف الذي نراه اليـو من الّتهم اليت توّجو إىل عامل كبَت من 
علماء اؼبسلمُت، بل إىل رمز بارز من رموز اؼبسلمُت، مؤشِّر واضح على اختالؿ ميزاف 

ثَت من الناس؛ ذلك ألّف الناس إذا تسّرعوا يف إلقاء التػَُّهم على رجل بقي العدالة يف يد ك
لعقود ؿبّل ثقتهم؛ فإّّنم سيكونوف إىل اهّتاـ غَته، بل لتجريبو أسرع .. إذا كاف مقطع فيديو 
على اليوتيوب، أو كلمات ُبًت منها رأسُها وذيلها عرضت يف ىذا اؼبوقع أو ذاؾ؛ جعلتنا 

ياًل وعريضاً ومشرّفًا لعامل من أعظم علماء األّمة، وأنَسْتنا عقالنّيتو اليت ُعِرؼ ننسى تارىبًا طو 
هبا، وما ؼبسناه فيو من عالمات اػبشية من اهلل والتقوى لو، وجعلتنا كذلك ننسى كتاباتو 
الّرصينة اليت رّّب عليها اآلالؼ اؼبؤلّفة، وتألُّقو يف حواراتو مع أقطاب الفكر اؼبخالف 

؛ فهذا يعٍت أنّو مل يُعْد ىناؾ ضمانة الستمساؾ عقولنا على شيء من البدىّيات لإلسالـ
 واؼبسلَّمات.
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  تفسري هىقف الدكتىر البىطً هي األحداث اليت جتزي يف سىرٌة: :احملىر الخاًً
ال أحسب أف من الّصعب معرفة الّدافع اغبقيقي الكامن وراء اؼبوقف الذي يّتخذه 
األستاذ البوطي فبّا هبري يف سورية يف ىذه األياـ؛ ولكن بشرط واحد، ىو أف ننأى بأنفسنا 

 عن العواطف اؼبهتاجة واالنفعاالت النفسية واألغراض غَت النزيهة.
لبوطي يقولوف: إنّو يبالئ الّسلطة ويؤيّدىا، وكالمو إف كثَتًا فبّن يسمعوف كالـ األستاذ ا

دليل واضح على أنّو راض بتصرُّفاهتا .. ويقولوف إنو من أجل ذلك  يعرض عن التصريح 
 –باغبقيقة اليت ال زبفى على أحد .. وردّبا ذكروا  جزئيات من كالمو، ومن مواقفو اليت تدّؿ 

ادة الناس .. وأنا أرى أف خَتًا لنا من الّلهاث على ربيُّزه الواضح للسلطة ضّد إر  –بزعمهم 
وراء اعبزئيات والدخوؿ يف التأويالت اليت قد ال نوّفق فيها للصواب يف بعض األحياف؛ أف 

ألّف  –إذا وجدت القواعد الكلية يف اؼبسألة اليت تُبحث  –نتعامل مع القواعد العقلية الكلية 
من  ننا من الوقوؼ على ما ال حصر لوليت سبكّ من شأف الكلّيات أف تضعنا أماـ الضوابط ا

 اعبزئيات.
من أجل ىذا أقوؿ: إف الّلجوء إىل حصر االحتماالت العقلية اليت قد يُػَفسَُّر هبا موقف 
األستاذ البوطي؛ يبكن أف ينهي الّلجاج، ويوصل إىل ثَػَلج الّصدر .. وإذا أردنا أف كبصر ىذه 

احتماالت ثالثة يف تقديري .. وىاؾ ىذه  االحتماالت العقلية فسنجدىا تنحصر يف
 االحتماالت:

أنّو ينطلق يف موقفو بسائق من الّطمع والرغبة يف نيل اؼبكاسب  االحتوال األوّل:
 واؼبناصب واألمواؿ من الّسلطة اغباكمة.

أنّو يتبٌّت ىذا اؼبوقف خوفًا من بطشها، فهو يقوؿ ما يقوؿ ُمكَرىاً،  االحتوال الخاًً:
 شّرىا.واتّقاء ل

أنو موقف يتبّناه انطالقًا من قناعة عقلية راسخة عنده، أّداه إليو  االحتوال الخالج:
 اجتهاده.

وأنا أستبعد احتمااًل رابعًا قد يتونّبو بعض الناس .. وىو أف يكوف الدكتور البوطي قد 
راسة والبحث ما تسرَّع يف ازّباذ موقفو فبّا هبري يف سورية، وأنّو مل يُوِؿ ىذه القضّية من الدِّ 
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تستحّقها، ولذلك وقع يف اػبطأ نتيجة ؽبذا التسرُّع .. أقوؿ أف ىذا وىم مستبعد جّداً؛ ألّف  
كّل من عرؼ األستاذ البوطي يعرؼ ِدقّتو يف حبث اؼبسائل اليت ىي أقّل أنبّية من ىذه 

غًا إذا قلت: إف اؼبسألة بكثَت، ومبالغتو يف التحقيق فيها، والتحوُّط لرأيو، بل ال أكوف مبال
الدكتور البوطي يُػَعدُّ من أبرز العلماء احملّققُت يف ىذا العصر .. وأحسب أّف إنكار ىذا األمر 
يدخل يف باب اؼبكابرة، وجحد اؼبسلَّمات .. وإذا كاف األمر كذلك، وكاف التحقيق العلمي 

ية اؼبصَتية، اليت سجية لو؛ فمن اليقُت أنّو استفرغ وسعو من أجل درؾ اغبقيقة يف ىذه القض
 ىي حبّق من أخطر القضايا اليت سبّس وجود أّمتنا.

وإذا كّنا قد حصرنا االحتماالت العقلية؛ فإنّنا سننتقل اآلف إىل اختبار ىذه االحتماالت 
على طريقة الّسْْب والتقسيم أو ما يسّمى بالتّػْقسيم اغباصر، وذلك باختبار سائر االحتماالت 

منها أماـ البحث والنقد، لنصل من وراء حذؼ االحتماالت الباطلة  و استبعاد ما ال يصمد
 إىل معرفة االحتماؿ الّصحيح .. فلنبدأ دبناقشة ىذه االحتماالت:

لقد كاف أّوؿ اّتصاؿ للدكتور البوطي مع  احتوال كىى الطوع هى الدّافع: االحتوال األوّل
ة الطويلة، مل قبد أي تغيَت طرأ النظاـ السوري من أكثر من عشرين سنة،  وخالؿ ىذه اؼبدّ 

فحياتو على حياتو، ال من حيث وضعو اؼبعيشي، وال من حيث ما يتبّوؤه من مناصب .. 
.. أعلم أف معظم الناس هبهلوف ىذا األمر،  اؼبتواضعة اليت كاف عليها منذ شبابو مل زبتلف

أثاث فوالفلل الفخمة .. وأّف كثَتين فبّن ال يعرفوف حقيقة شأنو يتونّبوف أنّو يبلك القصور 
و ىو، وقد أتيح يل أف أدخل منزلو أّوؿ مرّة منذ طبس عشرة سنة تقريباً، مث دخلتو بعد ىبيتو 

ذلك أكثر من مرّة، فلم أَر فيو شيئًا تغَّت؛ حاشا كرسّيُت صغَتين رأيتهما يف آخر زيارة يل 
ة وال ؿباّلت ذبارية، وال لبيتو منذ سنة تقريبًا .. كما أف األستاذ البوطي ال يبلك مزرع

أرصدة، وال حىت سّيارة .. ىذا الذي أقولو حقيقٌة وليس خيااًل، وبوسع من يريد أف يتأّكد 
 من ىذا األمر أف يسأؿ عنو َمن يثق بو فبّن دخل بيتو، وعرؼ حقيقة حالو عن قرب.

عليو، ولقد  أّما اؼبناصب، فهو شديد النفور منها، فهو مل يتبّوأ منصباً، مع أّّنا عرضت 
كاف أعلى منصب إداريٍّ تبوَّأه ىو عمادة كلية الشريعة، وقد كاف ذلك قبل نشوء العالقة بينو 

 وبُت الّسلطة .. ىذه ىي حقيقة وضع األستاذ البوطي.
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ترى لو أنّو كاف طالب دنيا، وطامعًا يف الثروة واؼبنصب، أمل يكن بوسعو أف يكوف اليـو 
زارع واحملاّؿ التجارية الشيء الكثَت، مع اػبدـ واغبشم صاحب ثراء، لو من القصور واؼب

والسيارات الفارىة .. أال يكفي ىذا الذي أقوؿ ليكوف دلياًل ساطعًا على زىد األستاذ 
البوطي، وعلى أف احتماؿ كونو طامعًا يف عطاء الّسلطاف ىو الذي وبملو على موقفو من 

 أحداث سورية؛ احتماؿ غَت وارد قطعاً.
لنعرض ىذا االحتماؿ أيضًا على العقل كىى هىقفه هذا بسبب اخلىف:  ل الخاًًاالحتوا

 لنرى حكمو فيو، ىل يقبلو أو يرّده؟.
سأفًتض أّف األستاذ البوطي شاّب متدّين، ولن أفًتض كونو عاؼبًا كبَتًا من علماء 

ى يف اؼبسلمُت، قد ذباوز الثمانُت من عمره، وقد وقف حياتو على خدمة الدين، وقد أبل
 ذلك بالًء حسناً يقرُّ بو القاصي والّداين، والعدو والصديق.

تُرى، لو أّف شابًّا متديّنًا تعّرض لضغوط من سلطة بلده، وعلم أّّنا ستكرىو على قوؿ 
الباطل، الذي ىبالف دينو، ووبمِّلو اؼبسؤولية أماـ اهلل تعاىل، مّث أمكنو أف يتخّلص من ىذا 

د آخر؛ ىل كاف ىذا الشاّب سيتواىن عن اؽبجرة من بلده ليسلم لو اإلكراه باللُّجوء إىل بل
 دينو؟. أظّن أنّنا لن لبتلف يف أنّو لن يًتدَّد يف اختيار اؽبجرة.

وأرجو أف نتنبَّو إىل كوننا نتكّلم اآلف عن اػبوؼ ال عن الطمع؛ فإف الطمع قد يضعف 
 نساف ينفر منو بطبعو وبفطرتو.أمامو اإلنساف، أّما اإلكراه على األمر اؼبكروه فإّف اإل

 لنسقط اآلف ىذا االحتماؿ على وضع األستاذ البوطي.
أّما احتماؿ الّضغط على األستاذ البوطي من قبل السلطة يف سورية؛ فأظّن أنّو مستبَعٌد 
جّدًا من األصل واألساس؛ ذلك أّف أناسًا آخرين، دونو يف القّوة العلمية والشهرة العاؼبية، 

احمللّية، ازّبذوا مواقف ال ترضي السلطة، وصّرحوا دبواقفهم ىذه، فما تعّرضوا والشعبية 
لالعتقاؿ وال لإلقامة اعبْبية، وال لشيء من الضغوط .. ومن اؼبعلـو أف أّي سلطة كانت؛ 
فإّّنا ال تستثَت الناس على نفسها، وال تستعديهم حُت يتسّلل شيء من االضطراب إىل 

ى للتهدئة؛  فتتحاشى الصِّداـ مع الشخصّيات اليت ؽبا وْزف وشهرة وضعها الّداخلي؛ بل تسع
ؿبلّية؛ فضاًل عّمن ؽبم شهرة عاؼبية، وال تستعمل معهم أساليب الّضغط واإلكراه؛ إاّل إذا 
سباَدوا يف مناىضة السلطة وأحرجوىا دبواقفهم .. وإّف عبوء الّسلطة السورية إىل ىذه 
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ن ىو أقّل من األستاذ البوطي بكثَت؛ ألف ذلك وبرجها جّداً، األساليب مستبَعٌد جّدًا مع مَ 
 وهبلب إليها عاراً ال يُػْغَسل عنها أبداً.

ولكّننا لو افًتضنا جداًل أّّنا مل تباِؿ بشيء من ذلك، وحاولت أجهزهتا األمنية أف سبارس 
أسخط اهلل  الّضغط عليو، من أجل إرغامو على الوقوؼ يف صّفها، والنُّطق دبا يُرضيها؛ وإف

تعاىل .. تُرى ىل يعجز عن الّتخلُّص من ىذا الضغط؟ ما الذي وبوؿ بينو وبُت اػبروج من 
سورية، أىي قصوره الفخمة ومزارعو الواسعة وذباراتو وثرواتو الطّائلة وأساطيل السيارات اليت 

ي ال يبلك من يبتلكها؛ فال تطاوعو نفسو على مفارقتها والّتخّلي عنها؟ .. إّف الدّكتور البوط
ذلك شيئاً، بل ليس لو من متاع الّدنيا ما تتعّلق بو النفس .. فلماذا الىبتار اػبروج من بلده 
مهاجراً إىل اهلل تعاىل، فارّاً بدينو؟ .. إنّو إف فعل ذلك فسيجد يف األرض ُمراغماً كثَتاً وَسعة، 

ير بالغ، وسيعيش فيها وسيجد دواًل عديدة تفتح لو أبواهبا، وسيحظى فيها باحًتاـ وتقد
حياة مرّفهة رغيدة، أفضل من الناحية اؼباديّة من حياتو يف بلده بكثَت .. والّرجل بإمكانو 
اليـو أف ىبرج، وىو أمر ىُّت بالنسبة إليو، فما أكثر اؼبؤسبرات اليت يُدعى إليها يف خارج بلده 

 َمن ينّبهو إىل سلوؾ ووبضرىا، فهل يعجز عن البحث عن مكاف يذىب إليو، وىل وبتاج إىل
 ىذا السبيل من أجل النجاة بدينو، والصَّدْع بكلمة اغبّق الذي ترضي عنو ربّو جّل وعال.

إّف من الواضح أف ىذا االحتماؿ الثاين أيضاً ال وجو لو يف ميزاف العقل، و ال يبكن      
ؿ ىذا االحتماؿ؛ قبولو بأي حّجة منطقية، وال حىت بشبهة، وإّف من كاف عنده استعداد لقبو 

 ال شّك أنو يعاين من قسط كبَت من الّسذاجة والغفلة.
ترى ماذا عساه يطلب من الّدنيا رجل بلغ الثمانُت، وىو الذي أعرض عن زىرة      

الّدنيا يـو أتَػْتو وىو يف أياـ شبابو وربيع عمره، أيتسامى فوقها ويزىد فيها يـو كانت النفس 
أف أدبرت عنو دبعناىا؛ وإف كانت بظاىرىا بُت يديو؟! .. إف ُمتع تطلبها، مث يقبل عليها بعد 

الدنيا مهما تراقصت من حوؿ الّرجل الثمانيٍت؛ فإنو ال يشعر بطعمها؛ ألّف ُقواه مل تَػُعد 
تقوى على استشعار ما فيها من اللّذة، ولقد صدؽ زىَت حُت قاؿ: وَمن يعش شبانُت َحوالً 

 ال أبا لك يسأـِ 
 ُت قاؿ:وصدؽ اآلخر ح

 يَػُقْلَن أَنيُنَك طوؿ الّليل ُيسِهرُنا       فما الذي تشتكي؟ .. قلُت: الثمانينا



 د. ؿبمد العجمي                                            موقف الدكتور البوطي فبا هبري يف سوريا يف ميزاف العقل  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشاـ                                                          11

وإذا كاف االحتماالف األوالف مل يثبتا  وهى كىًه بنى هىقفه على اجتهاد حُزٍّ: االحتوال الخالج
ثالثة؛  على النقد واؼبناقشة؛ فلم يبَق أمامنا إاّل االحتماؿ الثالث، وما دامت االحتماالت

فإف بطالف االثنُت كاؼ إلثبات صحة االحتماؿ الثالث، الذي يبدو منسجمًا مع تاريخ 
 األستاذ البوطي العلمي وسلوكو الدَّعوي.

بل ىم يقولوف  –نعم، قد يبدو اجتهادًا غريبًا عند كثَت من الناس، وقد يقوؿ قائلوف 
در الشباب؛ فضاًل عن إّف موقفو ىذا خطأ واضح؛ يدرؾ خطأه َمن ىم يف ص –فعاًل 

 اؼبثّقفُت والعلماء.
دليل  –ولو من قبل كثَت من الناس  –ولكن ىل استغراب رأي اجتهادٍي ما، أو إنكاره 

على بطالنو؟ .. إنّنا لو حذفنا من تراثنا اآلراء اليت ذىب إليها األقّلوف، أو ما انفرد بو ؾبتهد 
يت اعتمدنا عليها يف إهباد اغبلوؿ لكثَت من واحد؛ غبرمنا كثَتًا من االجتهادات اؼبباركة، ال

القضايا اؼبهمة .. ولكن على أّي حاٍؿ؛ فإّف اغبكم على اجتهاٍد ما بأنو ضعيف ال يكوف إال 
بعد معرفة األسس واغبجج اليت بٍت عليو ىذا االجتهاد، واغبكم بضعف رأي عامل دوف 

الرأي الصواب من بُت اآلراء  اعبلوس معو على مائدة اغبوار أمر غَت منطقي، وإمبا يظهر
حُت يتالقى أصحاهبا فيتحاوروف، وحُت تقابل اغبجة باغبجة .. والقفز فوؽ ىذا اؼبنهج 
اؼبنطقي، وزبطئة مثل األستاذ البوطي يف اجتهاده غيابيًّا أمر غَت مقبوؿ؛ فضاًل عن اهّتامو 

 باالكبياز للسلطة، وبيع دينو دوف مقابل.
ال أرى مسوِّغاً الستنكار  –لست بصدد ترجيح رأي على رأي وإف كنُت ىنا  –ولكّنٍت 

اجتهاد عامل بلغ الثمانُت وَخْب اغبياَة وسبّرس هبا، شعورُه ذباه أبناء بلده ىو شعوُر األب 
الشَّفوؽ ذباه أوالده، مث ىو يرى كل يـو دماء أبنائو الُْبآء تراؽ، من دوف أف يلوح يف األفق 

من وسيلة غبمايتهم وحقن دمائهم سوى صيحات الّرجاء اغبار يف بوادر تفريج، وىوال يبلك 
 ، وال يعرِّضوا أنفسهم للهالؾ.أف ال يغامروا بأرواحهم

 
 األزىريُت على موقع رفع اؼبقالة األوىل ىنا

 http://www.azahera.net/showthread.php?p=42213#post4
2213 

http://www.azahera.net/showthread.php?p=42213#post42213
http://www.azahera.net/showthread.php?p=42213#post42213


 د. ؿبمد العجمي                                            موقف الدكتور البوطي فبا هبري يف سوريا يف ميزاف العقل  
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 واألصلُت 
  

http://www.aslein.net/showthread.php?t=14272 

http://www.aslein.net/showthread.php?t=14272
http://www.aslein.net/showthread.php?t=14272

