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أمتنا تستطيع إفساد مؤامرات أعدائها إذا توحدت
حوار مع اإلمام البوطي
أكد العالمة السوري الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي أن استعادة العرب واملسلمني رباط األخوة
اليت عقدها اهلل بينهم بدالً من حالة التفرق والتخاصم والشقاق يعد الفريضة الغائبة ،وأشار إىل أنه من
الرافضني لفقه األقليات ألنه يقسم اإلسالم إىل إسالمات ،وحذر من مزاعم وخمططات التنويرين الذين
يعدون طابوراً خامساً ضد مصاحل األمة.
وهذا هو حوارنا الذي أجريناه معه خالل زيارته األخرية للقاهرة:
ُ ب َح صوتكم في ترديد النداء الدائم يا مسلمي العالم اتحدوا فهل
مقومات هذا االتحاد موجودة؟

ندائي الدائم للمسلمني بالوحدة ألهنم أغىن الناس بالثروات اليت أودعها اهلل ذخراً يف أوطاهنم ،وأقوى
الناس مبا ميلكون من حوافز الوحدة والتضامن يف ما بينهم ،وأعز الناس مبا أوتوا من القيم اإلنسانية الراشدة
ودعائم احلضارة املثلى والعقائد اإلميانية الصادقة ،هذه املزايا الثالث لو مت تفعيلها ترشحهم ملركز قيادة العامل.
 إذن ما معوقات هذه الوحدة المنشودة؟

معوقات حتقيق هذه الوحدة تتلخص يف التخلي عن املزايا الثالث السابقة ،والركون إىل الشقاق بدالً
عن الوفاق ،حىت نسي العامل أثر اإلسالم العجيب يف توحيد القبائل والشعوب املتعادية ،ونسينا النداء
واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا وحتذيره الدائم وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم.
وجيب أن يعلم املسلمون أن مصاحلهم كلها رهن باحتادهم وتضامنهم وليس من منطق القوميات ،اليت
كانت وال تزال السال الذي يستخدم لغرس الشقاق والتشرذم ،وما أحوجنا إىل الجرمجة العملية لكلمة
الفاروق عمر بن اخلطاب حنن قوم أعزنا اهلل باإلسالم فمهما طلبنا العزة بغري ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل،
وهلذا أحذر من صانعي قرارات املكر السياسي يف العامل الذين حجحوا يف إخضاع القانون العاملي لسلطان
أطماعهم بتأجيج نار اخلصومات بني اجلريان واألشقاء المتصاص خرياهتم ،وشل أنشطة ذوي االقتصادات
احملدودة لإلبقاء على احتكاراهتم وحتويل العامل إىل أسواق استهالكية لشركاهتم.
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جتميد احلوار
 الحديث عن الوحدة والتصدي لألعداء يقودنا للحديث عن العالقة مع
اآلخر الديني عموم ًا ،حيث كنتم من العلماء الموقعين على وثيقة
تجميد الحوار بين األزهر والفاتيكان وفي نفس الوقت لكم كتابات عن
الديانات اإلبراهيمية الشرق أوسطية الثالث والعامل المشترك بينها مما
يسهم في الحوار بينها فما تفسيركم لهذا الموقف الذي قد يبدو
متناقض ًا لدى عامة الناس؟

ليس هناك تناقض إذا علمنا أن سبب توقيعي مع أكثر من مخسني عاملاً من خمتلف الدول العربية
واإلسالمية بتجميد احلوار مع الفاتيكان لعدم جدوى احلوار معه يف ظل تكرار اإلساءات من بابا الفاتيكان
لإلسالم ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ،ورفضه االعتذار عن املغالطات اليت جاءت على لسانه ،ويف نفس
الوقت حماولة الفاتيكان التدخل يف الشؤون الداخلية يف الدول العربية اليت هبا مسيحيون ،هلذا كان البد
من وقفة مع الفاتيكان.
أما بالنسبة لألديان الشرق أوسطية الثالث اليهودية واملسيحية واإلسالم ففيها غىن روحي وأخالقي
قوي وفاعل ،وميكن أن يقودها ذلك إىل حتقيق التفاهم والعمل املشجرك للوصول إىل عامل تتحقق فيه العدالة
وينعم بالسالم ،لكن من املؤسف أن الواقع شيء آخر بسبب استخدام السياسة للدين من أجل السيطرة
على الثروات واملصادر االقتصادية وإشعال احلروب.
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حرق الكنائس
 قد يقول قائل ولكن المسلمين حرقوا وهدموا بعض الكنائس فما
ردكم؟

ال يوجد دين حيمي دور العبادة ملختلف األديان أياً كان نوعها ويرفض العدوان عليها أو حىت اإلساءة
إليها قدر ما يفعل اإلسالم ،وقد حذر القرآن من أي مساس أو إساءة أو عدوان عليها فقال( :ولوال دفع
اهلل الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثرياً) ،وتعاليم
اإلسالم تدين املتطرفني املسلمني الذين خيضعون كثرياً من املبادئ واألحكام اإلسالمية ألمزجتهم وردود
أفعاهلم ،ويتجاهلون حكم اهلل ووصاياه يف تلك القضية ،وقد سجل تارخينا اإلسالمي منذ عصر النبوة إىل
آخر يوم من عمر اخلالفة اإلسالمية وخمتلف العصور محاية الدولة اإلسالمية لبيع اليهود وكنائس النصارى
وأديرة الرهبان ورعايتها مع جوامع املسلمني ومساجدهم يف حاليت السلم واحلرب ،وهلذا فإن اإلسالم بريء
من كل من خيالفون تعاليمه ويعتدون على دور عبادة غري املسلمني ،حىت وإن ادعوا أهنم من أتباع اإلسالم
املخلصني ،ألهنم يف احلقيقة يضرون اإلسالم وخيدمون أعداءه.
 كان لكم موقف متحفز لدرجة الرفض والمعارضة لإلنترنت ثم حدث تحول
في هذا الموقف فما أسباب الرفض أوالً ثم التحول ثاني ًا؟

سبب رفضي أوالً هو انطباعي الذي أومن به ،ورمبا كنت خمطئاً يف تعميمه ،وهو أن كل املنجزات
العلمية واحلضارية جمندة ألهداف ال إنسانية ،وخلدمة الدول املتقدمة وضد مصاحل الدول الفقرية ،بل إهنا
ضد الروحانيات والقيم والفضائل وهلذا سيتم تطويع شبكة اإلنجرنت  ،مث تغري رأيي فيها بعد أن عرفت أن
اإلنجرنت سال ذو حدين فكما ميكن استخدامه يف حتقيق األهداف الشريرة ميكن استخدامه كمنرب حر
تذاع منه كلمة احلق وتقدمي املعارف املفيدة ،بل إنه أداة الستمرار الصراع بني احلق والباطل ،وواجبنا أن
حنسن استخدامه لبيان احلق والدفاع عنه والتصدي لذوي األغراض الشريرة.
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 فماذا تقول للدعاة حتى يمكنهم استخدام اإلنترنت للنهوض بالدعوة
اإلسالمية على مستوي العالم كله وليس في دولنا العربية
واإلسالمية فقط؟

الداعية ابن عصره وعليه أن يتفاعل مع األدوات املفيدة يف عصره ،وألن شبكة اإلنجرنت تكاد تبتلع
العامل ،وأصبح ساحة للجميع ،فلهذا ميكن للدعاة أن حيولوه إىل منرب إلعالء صوت اإلسالم ،والتعريف
به والدعوة إليه والدفاع عنه وحل املشكالت املثارة حوله ،وأنا اآلن أستطيع أن أؤكد أن هذه الشبكة مرآة
لواقع الصراع املوجود منذ أقدم العصور وحىت تقوم الساعة بني اخلري والشر واحلق والباطل ،وهلذا أدعو
الدعاة إىل التسلح بالعلم الديين والدنيوي املفيد وأن يكون لديهم إملام بالوسائل التكنولوجية اليت تفيدهم
يف أداء عملهم الدعوي ،وقد ملست هذا يف أنشطيت الدعوية اإلسالمية اليت مل تعد حمصورة داخل جدران
املساجد أو قاعات اجلامعة واملؤمترات.
 تصديتم بقوة لمن يزعمون أنهم يحملون لواء التنوير  ،فما ردكم على
أقوالهم؟

ال شك هناك العديد من الكلمات انتشرت يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية مثل الرجعية والتقدمية
التنوير الظالميني ،وهلذا فإن واجب الدعاة واملفكرين اإلسالميني الغيورين على دينهم وأوطاهنم أن يفندوا
دعاوى أدعياء التنوير وأقاويلهم ،ويبينوا خلفياهتا الفكرية وأهدافهم اخلبيثة ،وأهنم أبناء اإلرادة االستعمارية
اليت رفعت شأهنم ألهنم خيدمون أهدافها ويساعدون يف تنفيذ أغراضها ،ومنها طمس أي هوية لألمة
واهلجوم على الرموز الدينية.
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الدميقراطية واإلسالم
 تؤكدون أن الديمقراطية ليست شر ًا مطلق ًا كما يقول البعض ولكنكم
وضعتم لها ضوابط حتى تكون متوافقة مع ما يدعو إليه اإلسالم فما
تلك الضوابط؟

أن تعين الدميقراطية حرية الشعوب يف اختيار قادهتا وحرية األفراد يف التعبري عن أفكارهم ومعتقداهتم
فهذا يعترب مطلباً مهماً من مطالب اإلسالم ودعامة راسخة يف دعائم جمتمعه ،بل إنه املناخ الذي جيب أن
ينتشر فيه واجب الدعوة إىل اهلل والتبصري العلمي واملنطقي بالدين احلق الذي ألزم به عباده ،وتارخينا
اإلسالمي خري شاهد على ذلك ،ولكن املصيبة اليت تعرقل وصولنا إليها هناك قوى يف الغرب تريد أن
جتعلها نافذة هلا تتسرب منها إىل قيمنا احلضارية ومصاحلنا الذاتية لتفسد تلك القيم وتستلب املصاحل وحتيل
عالقات األخوة بني فئاهتا إىل حرب وشقاق.
 هناك موجة من األعمال الفنية التي تركز على التدين الظاهري
وتحاول التعميم لإلساءة للملتزمين فما خطورة هذا الظاهرة؟

حنن بشر ولسنا مالئكة ومادمنا بشراً فقد وصفنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "كل بين آدم خطاء"،
وال شك أن يف جمتمع املتدينني واملتدينات من خيطئون ،سواء أخطاء جسيمة أم صغرية ،ألن هذه سنة
ربانية موجودة يف اجملتمعات والعصور كلها حىت يف عصر الصحابة الذي هو أفضل العصور ،ولكن املشكلة
يف التعميم وتضخيم األخطاء وتشويه صورة امللتزمني ،بل وتشجيع الشباب على املعاصي وهتوينها ،ألسنا
مجيعاً بشراً وقعنا يف أخطاء كثرية؟ وال يصح ألي عبد يتقي اهلل عز وجل أن يتتبع العورات ويتصيد األخطاء
ويهتك سجر اهلل لعباده املخطئني.

5

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

أمتنا تستطيع إفساد مؤامرات أعدائها إذا توحدت

حوار مع اإلمام الشهيد البوطي

 تعجب البعض من ربطكم بين فقه األقليات وخطة تجزئة اإلسالم إلى
إسالمات فما العالقة بينهما؟

أرى أنه ليس مصادفة تالقي الدعوة إىل فقه األقليات مع اخلطة الرامية إىل جتزئة اإلسالم ،حيث حجد
أنه يف الوقت الذي خيطط أئمة الغزو الفكري يف العامل لتجزئة وتقسيم اإلسالم العاملي الواحد إىل إسالمات
إقليمية متعددة وخمتلفة ومتصارعة تتعاىل الدعوات إلجياد ما يسمونه بفقه األقليات وهو أشبه بتفصيل
كسوة إسالمية مناسبة لإلسالم املتنامي اليوم يف الغرب دون اإلسالم اآلخر املنتشر يف األوطان اإلسالمية
عامة.

6

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

حوار مع اإلمام الشهيد البوطي

أمتنا تستطيع إفساد مؤامرات أعدائها إذا توحدت

مربرات املطالبني
 ولكن المطالبين بفقه األقليات لهم مبرراتهم مثل قاعدة المصالح،
والضرورات التي تبيح المحظورات ،وأن المشقة تجلب التيسير ،أليست
هذه أسباب كافية؟

هذه املستندات أو املربرات ليست خاصة للمسلمني املقيمني يف أوروبا وأمريكا فقط ،بل إهنا مستندات
لفقه إسالمي عاملي ال وطن له ومل تكن يوماً ما مستندات ملا يسمى بفقه األقليات دون غريه ،فحيثما
وجدت الضرورة مبعناها الشرعي املعروف ارتفع احلظر املسبب هلا وكذلك أينما وجدت املشقة اليت تتجاوز
احلد املعتاد تثبت الرخصة الشرعية املتكفلة برفعها ،وحيثما تعارضت املصلحتان يف سلم املقاصد الشرعية
قدمت األوىل منهما ،ومل حجد يف قرآن وال سنة وال يف كالم أحد من أئمة الشريعة اإلسالمية أن هذه
املستندات خاصة حبال األقليات اليت تقيم يف ديار الكفر ،فال جيوز لغريهم من املسلمني يف العامل اإلسالمي
األخذ هبا واالستناد إليها ،وأي إسالم هذا الذي يقرر أن جمرد وجود املسلم يف دار الكفر يعد ضرورة تربر
تشريع فقه إسالمي خاص به ينسجم مع ما حييط به من تيارات الكفر والفسوق والعصيان ،وملاذا شرع
اهلل اهلجرة وأمر هبا من دار الكفر إن مل يتح للمسلم تطبيق أحكام اإلسالم فيها إىل دار اإلسالم ،ويف
ظل الدعوة امللحة لفقه األقليات نعلم أننا مهددون بنقيض ما كنا نستبشر به من انتشار اإلسالم وتأثريه
يف الغرب ،من خالل ذوبان الوجود اإلسالمي يف تيار احلضارة الغربية اجلاحنة بضمانة من هذا الفقه.
 فما الحل في التعامل مع مشكالت أبناء األقليات؟

لنا يف اجملامع الفقهية الكثرية يف عاملنا العريب واإلسالمي ما يغين عن ابتداع مرجعيات خاصة متخصصة
هبذا الفقه اإلسالمي اجلديد الذي ال عهد للشريعة اإلسالمية به.
 في النهاية كيف ترى مستقبل األمة في كلمات قصيرة؟

رغم الواقع األليم أننا متفائل.
املصدر :ملحق الصائم يف جملة اخلليج.
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