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اإلرهاب بني صناعته ومساسرته
متى يكون اجلهاد عنفاً..؟
العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
من عجيب املفارقات ،أن يٌ َّ
عد تطاول اإلنسان عل جاره ،حبجة أن له مصاحل كامنة يف عمق دراه
وسعيه بالوسائل املمكنة إىل محاية حقوقه وممتلكاته الشرعية فيها ،جوراً وتطرفاً وإرهاباً!...
منذ أن وضعت احلرب الباردة أوزارها وأمريكا ماضية يف تعبيد الطريق إىل مصاحلها عرب العامل،
على حساب ما لآلخرين من حريات وحقوق ،إهنا ختاطب العامل مبنطق عجيب يقول:
جيب مقاومة العنف أينما وجد ،ألن ذلك هو السبيل الوحيد حلماية مصاحلها االسرتاتيجية!..
والرتمجة اخلفية الكامنة يف تالفيف هذا املنطق ،هي :جيب أن تشق أمريكا الطريق إىل مصاحلها
حيثما وجدت ،وكل نضال يصدر من الذين تتعارض حقوقهم وحرياهتم مع مصاحلها إرهاب جتب
مقاومته والقضاء عليه.
إن منطق رعاية املصاحل من طرف واحد ،ليس له إال ترمجة واحدة ،هي أن املصلحة واحلق ال
يوجدان إال حيث توجد القوة.
وإن بوسعنا أن ندرك وجود هذا املنطق من خالل سياسة الواقع الذي يفرض نفسه .وال شك أن
من العسري جداً حماولة تنسيق هذا الواقع مع ما يسمى برعاية حقوق اإلنسان وقدسية الدفاع عن
الذات.
ففي غمار هذا الواقع الذي تفرضه سياسة القوة ،ختتلط األوراق ،فيسمى اإلرهاب والعنف
املتطرف نضاالً ونظاماً ،ويسمى النضال والنظام اللذان يرعيان احلقوق إرهاباً وعنفاً!...
إن الواليات املتحدة األمريكية متلك باسم النضال والنظام اجملندين لرعاية املصاحل ،أن متضي يف
حصارها لكوبا إىل ما ال هناية له ،ولن يكون لدفاع كوبا عن نفسها ،ومصاحلها وحرية اختيارها ،إال
اسم واحد هو التطرف واإلرهاب.
والواليات املتحدة كانت حم ّقة يوم س ّددت إىل الربازيل الضربة القاضية ،عندما تبني أهنا تسري يف
طريق االنتعاش واالزدهار .إذ إن ازدهار اآلخرين ،وال سيما على أرض أمريكا ،هو عني اإلرهاب
املهدد ملصاحلها ...وما الدور الذي لعبه كيسنجر يف انتخابات الرئاسة يف الربازيل آنذاك عن األذهان
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ببعيد..؟
والواليات املتحدة حمقة عندما سددت باألمس الضربة ذاهتا إىل منور آسيا ...إن هذه الضربة
ليست يف منطقها إال ممارسة ملا يقتضيه النظام يف سبيل املصاحل ،على حني أن ازدهار تلك املناطق
_ كغريها من املناطق األخرى _ عنف متطرف يتهددها!...
والواليات املتحدة ال تفعل إال ما يقتضيه النظام العاملي احلر ،عندما حتشو جوار السودان من
سائر األحناء بأسلحة الدمار ،وتلهب تلك الساحة الواسعة بلظى احلرب كلما خبت نارها وبرد
أوارها ،ألن ازدهار السودان باخلري القدمي على أرضها والذخر اجلديد يف باطنها ،مع النهج الذي
ِ
مبحض حريتها ،إرهاب متطرف يهدد مصاحلها!...
اختارته
وهي حمقة أيضاً ،وال تفعل إال ما هو واجبها يف رعاية النظام العاملي اجلديد ...نظام ما بعد احلرب
الباردة ،أو ما يسمى اليوم بالعوملة ،عندما توغر قلب الصديق هنا يف اخلليج على صديقه اجلار ،مث
تغري الواحد منهما باآلخر ...مث تفرض من نفسها احلكم العدل والويل الشفوق ،فتحشو ساحة ما
وحتملهم أوقاراً من أمثاهنا الباهظة مشفوعة مبا يتبعها
بني اإلخوة واجلريان باألسلحة املدمرة املتنوعةّ ،
من ضريبة الغرية على األمن وحرارة الدفاع والسهر على احلقوق!....
والواليات املتحدة ليست إال حامي أمن ورسول سالم ،عندما تفصل مع اسرائيلِ ،
وم ْن ورائها
ّ

الصهيونية العاملية ،ثوباً للسالم يف هذه املنطقة على قدر مصاحل هذا الثنائي _ وال تدري أيهما التابع
واملتبوع _ فإن شكى الطرف العريب أن هذا الثوب ال تبقى منه أي فضلة لتغطية شيء من حقوقه هو
رسول السالم رعايةَ العدل ،سجل امسه على الفور يف قائمة دول اإلرهاب ،ووجهت
اآلخر،
وناشد َ
َ
إليه هتمة الوقوف يف وجه عملية السالم!...
لقد أعلن مستشار الرئيس السابق كلينتون لشؤون األمن القومي ،املسرت أنطوين لينك ،أن أمريكا
ستقف يف وجه أعمال اإلرهاب اهلادفة إىل وقف عملية السالم يف الشرق األوسط ...ولكن ها هي
ذي إسرائيل تقف يف وجه هذه العملية مستعينة بكل أنواع التطرف واإلرهاب دون أن يناهلا شيء من
نتائج هذا التحديد ...وهاهو ذا الطرف العريب ينشد السالم العادل الذي يعطي لكل ذي حق حقه،
وميتع املنطقة كلها بظالل من الطمأنينة واألمن ،فال ينعت ذلك إال بالتطرف واإلرهاب.
ويف كلمة حتدث فيها روبرت بيليرتو مساعد وزير اخلارجية األمريكية األسبق عن اإلسالم ،وذلك
يف  22آيار/مايو عام  1991قال" :إن الواليات املتحدة حترتم اإلسالم بصفته إحدى ديانات
العامل،لكنها ترفض أهداف ونشاطات املتطرفني".
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ونقول :إن النهج الذي حتاول الواليات املتحدة فرضه إىل اليوم على تركيا عن طريق قواهتا املسلحة
_ أي القوات الرتكية طبعاً_ ،وبعيداً عن النهج الدميقراطي ،يؤكد أن اإلسالم من حيث هو ليس إال
التطرف بذاته يف ميزان الرؤية األمريكية !...إن املسلمني الصادقني يف إسالمهم يف تركيا _ وهم
الكثرة الساحقة فيها _ يضربون للعامل املثل األعلى يف نبذ التطرف والتسامي عليه بكل أنواعه ،إهنم
ال يبحثون عن حقوقهم اإلسالمية إال يف ظالل الدميقراطية وحرية العقيدة والرأي ,ففيم تضغط أمريكا
على اجليش الرتكي صباح مساء ،مهيبة به أن يكتسح قدسية الدميقراطية وأن يتنكر ملبدأ حرية العقيدة
والرأي ،وأن يتجاهل االزدهار االقتصادي الذي حيقق بفضل الدميقراطية ورسلها احلقيقني يف سبيل
وقف امل ّد اإلسالمي الذي يعانق الدميقراطية وحيارب التطرف ويتسامى عليه...؟!
إن املصاحل األمريكية هي املقياس دائماً لكل شيء !...إنا إذا أسقطنا عن االعتبار اإلسالم الرتاثي
أو االنتمائي الفارغ من املضمون ،والذي من شأنه أن يتحول إىل وعاء الستيعاب احلضارة الغربية
بشكل كيفي ،والحظنا بدالً عنه اإلسالم األيديولوجي ومن مث السلوكي واحلضاري امللتزم ،فال شك
أن من شأنه أن حي ّد من مساحة اهليمنة الغربية ،بل األمريكية على العامل ،إذن فال شك أن هذا
اإلسالم هو التطرف بذاته.
تلك هي صورة مصغرة عن سياسة األمر الواقع ،الذي تفرضه أمريكا ،سعياً وراء اهليمنة على

العامل.
غري أن هلذه الصورة تتمة ،ال يتسىن العثور عليها ،إال من خالل التقارير اخلفية اليت تتسرب من
مكاتب جملس األمن القومي األمريكي أو من خزانات ال (سي آي أي) ،أو أقنية الدميقراطية اخلفية
والسارية حصراً بني الكونغرس والبيت األبيض.
إن هذه اجلهات تعلم أن إضفاء صفيت اإلرهاب والتطرف على كل ما ميكن أن يقف يف وجه
املصاحل األمريكية يف أي مكان من العامل ،ال سيما منطقة الشرق األوسط ،ال بّد أن يثري حفيظة
الناس الذين تتبدد حقوقهم يف هذا السبيل .وتعلم أن النتيجة الطبيعية لذلك ،هي أن يطالب هؤالء
الناس حبقوقهم ...فإن مل جيدوا آذاناً صاغية تلتفت إليهم بالتقدير واإلنصاف ،فال بديل عندئذ إال
املقاومة اليت هي شرعة سائر املظلومني.
فهذه النتائج الطبيعية املتوقعة،كانت وال تزال حمل دراسة واهتمام يف احملافل السرية اخلاصة يف
الواليات املتحدة األمريكية ...واخلطة املرسومة لص ّد هذه النتائج وإبعادها عن املصاحل األمريكية ،هي
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العمل بكل الوسائل املمكنة على أن تتفجر هذه املقاومة فيما بني اهلائجني أنفسهم ،وبذلك يتنفس
الضغط ويهدأ الغليان.
إن العنف الذي نراه اليوم مهتاجاً يف حركة دائرية عائدة على الذات ،داخل جمتمعاتنا العربية
واإلسالمية ،من تألب بعض اإلسالميني على حكامهم ومن مث تألب حكامهم عليهم ،وتألب
اإلسالميني بعضهم على بعض ،إمنا هو يف حقيقته واحدة من عمليات التنفيس ملقاومة كانت
متوجهة يف أصلها إىل سياسة اإلرهاب العاملي الذي تقوده أمريكا والصهيونية العاملية يف سبيل
مصاحلهما ...إال أن الذي جيري اآلن هو إمخادمها عن طريق ما يتم من دفعها إىل التآكل الذايت.
أجل ...فإن هذا الذي يسمى اليوم بالتطرف اإلسالمي ،والذي يبعث رجاله على اختاذ اإلرهاب
األداة األوىل لنشر اإلسالم وحتضري فاعليته ،إمنا هو من صنع السياسة األمريكية ذاهتا .وهو اجلزء
املتمم والضامن لنجاح سياسة فرض األمر الواقع اليت حتاول أن تقود من خالله العامل .وليست
التصرحيات اليت يديل هبا زعماء هذه السياسة ،واليت يعربون من خالهلا عن تربمهم هبذا التطرف
وختوفهم منه ،إال غطاء للخطط اخلفية اليت جيب أال تنشط إال حتت عناوين مناقضة هلا.
يقول تقرير جمللس األمن القومي األمريكي ،صدر يف شهر مارس من عام  1991بعد أن حتدث
عن اإلسالم وخطورته على مصاحل الغرب (أي مصاحل أمريكا) ،وعن ضرورة اختاذ السبل الكفيلة بدرء
خطره" :إليقاف التأثري املتزايد لإلسالم واملشكلة الفلسطينية جيب إشغال املسلمني بتناقضات،
ليحارب كل منهم اآلخر ،وللقضاء على قوهتم..كما جيب خلق عداوات بني التيارات اإلسالمية".
ونشرت جملة الشؤون اخلارجية( ،)foreign affairsلسان حال وزارة اخلارجية مقاالً ضافياً يف
عدد تشرين الثاين لعام  1992عن خطر اإلسالم ،وبيان أفضل الطرق لتفاديه والقضاء عليه .وأفضل
الطرق لذلك فيما انتهى إليه املقال ،هو تقطيع جسور التضامن والتعاون بني شعوب املنطقة
وحكامها ،حبيث يسودها القلق واالضطراب ،وتنأى عن اهلدوء واالستقرار.
إذن ،فإن هذه التناقضات اليت تقدح زناد البغضاء والكيد والعنف داخل اجملتمعات العربية
واإلسالمية ،من صنع اخلطط األمريكية ،وليست صيحات احلذر منها واالستنكار هلا ،إال من قبيل
التغطية واإليهام.
وبعد ،فإن مصيبة األمتني العربية واإلسالمية ال تكمن يف اإلرهاب املقنع الذي تغزو به أمريكا
هذه األمة محاية ملصاحلها املزروعة يف كل مكان من العامل ،وإمنا تتمثل يف أمرين متمازجني ،مها
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ضمور الوعي السياسي ،والتفكك األخالقي اللذان ميسك الغرب األمريكي منهما بأغلى ورقتني
يلعب هبما.
إن يف اإلسالميني اليوم من تعوزهم الرؤية السياسية الثاقبة ،على الرغم من أهنم يأبون إال أن
خيوضوا غمار العمل السياسي ..ويعوزهم اإلخالص لوجه اهلل عز وجل ،على الرغم من أهنم باسم
اإلسالم يتحركون ويف سبيله يعملون ..ومن هنا يٌستَ ْدرجون إىل التطرف والعنف يف التعامل مع أبناء
دينهم وجلدهتم ،باسم اجلهاد اإلسالمي املقدس ،بدالً من أن يتوجهوا جبهادهم املقدس إىل ذلك
الذي ميعن يف اغتصاب حقوقهم واستالب ثرواهتم.
فأحسب أنه مل يعد خافياً على ذي بصرية
أما عن كفاح القادة ونضاهلم أو جهادهم املتطاولنيَ ،
أن وحدة األمة هي األساس الذي ال بّد منه ،لكل كفاح وهو الشرط الذي ال بّد أن تضيع سائر
اجلهود من دونه سدى.
إن النضال أو اجلهاد الذي متارسه دول أو فئات متدابرة أو متناثرة ،لن يكون مآله _ مهما كان
مشروعاً _ ال إىل اضطراب وخسران ،ولن يكتسب يف تيار اإلعالم الغريب املهيمن إال اسم التطرف
واإلرهاب ،على حني يظل اإلرهاب الغريب الذي يالحق ويظلم ،مقنعاً باسم محاية األمن والنظام
العامليني.
ولكن اجلهاد املشروع ذاته ،عندما تنهض به أمة ذات قيادة واحدة حقيقية ،وتضامن اسرتاتيجي
راسخ ،لن يكون مآله إال الفوز والنصر .ولن يتماسك عليه إال اسم الكفاح أو اجلهاد ،ولن يلتصق
به إال وصف الدفاع عن احلق ،مهما حاول اآلخرون أن يصبغوه بسمات ونعوت أخرى ،على حني
يعرى املوقف الغريب عندئذ ،ويتجلى لكل ذي بصرية أنه هو الذي ميعن يف صنع اإلرهاب وتصديره.
وأنا أعلم يف الناس من يذكرين بصعوبة عودة هذه األمة إىل محى وحدهتا الدابرة ،ورمبا حياول أن
يؤكد بأن هذه العودة غدت من قبيل املستحيالت.
وأقول حبق :إن عصابة من أقوى وأعىت قطاع الطرق ،بوسعها أن تغلق فم الطريق على جمموعة من
اإلخوة أو األصدقاء املتو ّادين واملتآلفني ،وأن جتردهم من كل ما حبوزهتم من األموال ،وتعريهم من كل
ما يتجملون أو يتسرتون به من الثياب ،ولكنها ال تستطيع مهما حاولت ،أن حتيل مودة ما بينهم إىل
عداوة ،أو أن تقطع ما هو موجود بينهم من صلة التضامن والقرىب ..إهنا تستطيع أن تستلب ما هو
موجود ومرئي أمامها على الساحة ،ولكنها ال تستطيع أن تصل إىل ما هو خمبوء يف طوايا القلوب.
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وإذا رأينا يف الظاهر أن عدواً فرق بني أخوين وأحال مودهتما إىل خصام ،فإن التفسري الوحيد
لذلك أن هذا العدو اكتشف وجود ما هو أغلى من تلك املودة يف قلب كل منهما أو يف قلب
العدو يده من ذلك على ورقة مثينة
أحدمها،كاملال أو الزعامة أو شهوة من هذه الشهوات ،فوضع ّ
وراح هبا وما يزال ،حىت استطاع أن يبدد مشاعر الود والقرىب يف قليب األخوين بقوة من سلطان احملبة
األقوى والكامنة يف قلبيهما أو قلب أحدمها.
ويرحم اهلل ذاك الذي خلد هذه احلقيقة اليت ال تتبدل يف املثل التايل:
وقعت قطعة فأس يف بستان ،فذعرت األشجار ،من هذا العدو املداهم ..ولكن شجرة كبرية
تقادمت عليها السنون طمأنتهم قائلة :لن تستطيع هذه احلديدة أن تنال من أي منكم بأذى ،إال
تربع غصن منكم بأي يكون مقبضاً هلا.
ولكن بقي أن جنيب عن سؤال يقول :فإذا تناثرت االجتاهات ،وتسابقت مشاعر األثرة بدالً من
اإليثار إىل النفوس ،وتبددت القلوب بني األهواء املتناقضة فما احملور اجلاذب الذي ميكن أن يتغلب
على سائر املشاعر واألهواء املتناقضة ،فما احملور اجلاذب الذي ميكن أن يتغلب على سائر املشاعر
واألهواء املتناقضة ،وأن يعيد القلوب إىل املعني الواحد ،بعيداً عن السواقة املفرقة...؟
إن اجلواب معروف ،واحلديث عنه ذو شجون ،ولكن اخلوض فيه يقصينا عما حنن بصدده وحسبنا
أن نلمح إليه من خالل اإلصغاء إىل قول اهلل تعاىل:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني
ت اللّه َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أ َْع َداء فَأَلَّ َ
ف بَ ْ َ
{ َو ْاعتَص ُمواْ حبَْب ِل اللّه َمجيعاً َوالَ تَ َفَّرقُواْ َواذْ ُك ُرواْ ن ْع َم َ
ِ
ني اللّهُ لَ ُك ْم
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َواناً َوُكنتُ ْم َعلَ َى َش َفا ُح ْفَرة ِّم َن النَّا ِر فَأَن َق َذ ُكم ِّمْن َها َك َذل َ
ك يُبَ ِّ ُ
قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
آيَاتِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن}[آل عمران.]103:
شركات أمريكية لتصنيع وتصدير اإلرهاب :

سوف يتسلسل حديثي من خالل بيان النقاط التالية:

أوالً :من أين ينبثق اإلرهاب الذي يعنيه الغرب ويتظاهر بالتخوف منه ،وأين خيطط له؟
ثانياً :ما هي الدوافع إىل ترويج الغرب لإلرهاب وتصديره إىل عاملنا العريب واإلسالمي ،مث مالحقته
على أرضنا.
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ثالثاً :ما اإلرهاب الذي تعنيه الدوائر الغربية األمريكية؟ وما املعىن الذي تشمله كلمة اإلرهاب يف
اللغة والعرف؟ وما موقف الشريعة اإلسالمية وموازين العدالة اإلنسانية منه؟
رابعاً :جرمية إسقاط "إرهاب البغي" على اجلهاد الذي شرعه اهلل ،وذلك من خالل بيان معىن
اجلهاد يف الشريعة اإلسالمية ،وعرض الدالئل العلمية على ذلك.

خامساً :الواقع التطبيقي الذي يربز الوجه اإلنساين والعدالة االجتماعية ،من خالل الفتوحات

وواقع اجملتمعات اإلسالمية.

سادساً :احلركة السياسية اإلسالمية يف الوطن العريب عواملها ما هلا وما عليها.
وها أنا أبدأ ببيان النقطة األوىل :

بكلمة بسيطة واضحة ،وبقرار ال جمال للريبة فيه ،أقول :إن اإلرهاب باملعىن الذي يتحدث عنه
اإلعالم الغريب ،إمنا مت ويتم طبخه وإنضاجه يف دوائر غربية معينة ،مث إنه يص ّدر إىل العامل العريب أوالً،
وسائر العامل اإلسالمي ثانياً للتنفيذ ،وليكن واضحاً أنين حيثما قلت (الدوائر الغربية) فإمنا أعين _
على الغالب _ الدوائر األمريكية.
وقد تزايد االهتمام بالتخطيط له ،مث طبخه ،مث تصديره إلينا ،عقب سقوط االحتاد السوفيايت،
عدوها اجلديد الذي ينبغي أن تناصبه العداء بعد زوال االحتاد السوفيايت،
واختيار "الدوائر الغربية" ّ
وهو كما تعلمون اإلسالم.
ما الدليل على هذا الذي أقول؟
سأعرض طائفة يسرية من أدلة كثرية على ذلك:
أوالً :أعود فأقول مرة أخرى :نشرت جملة الشؤون اخلارجية األمريكية ،foreign Affairs

مقاالً ضافياً يف عدد تشرين الثاين لعام  1992عن خطر اإلسالم وأفضل الطرق لتفاديه والقضاء
عليه وأفضل الطرق إىل ذلك فيما انتهى إليه املقال تقطيع جسور التواصل ،والتضامن بني الدول
العربية ،اليت هي املصدر األول للخطر اإلسالمي ،مث العمل على إجياد أكرب قدر من التشاكس بني
املنطقة وحكامها ،حبيث يهتاج فيما بينها العنف ويسودها القلق واالضطراب.
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ثانياً :يقول برنارد لويس يف كتابه :الشرق األوسط والغرب the Middle East And the
 ،Westإن التغريب يف املنطقة العربية أدى إىل تفكيكها وجتزيئها ،وإن هذا التفكيك السياسي
واكبه تفكيك اجتماعي وثقايف .والواقع إن إحلاق املنطقة بالغرب مل يكن ممكناً إال من طريق
تفكيكها وجتزيئها ،عن طريق إثارة الفنت الطائفية ،وافتعال أسباب اخلصومات والعنف.
مث قال" :وال شك أن من يسعى إىل هذا حيزنه مشهد السالم بني الطوائف ،ويسعده اندالع
التقاتل بينها .ولعل من يستبعد دور الغرب يف إشعال فتيل هذا التقاتل ،واح ٌد من اثنني ،خادع أو
خمدوع".
ثالثاً :أكرر وأذكر مبا أصدره جملس األمن القومي األمريكي يف هناية عام  1991من التقرير الذي
يتحدث عن خطر اإلسالم على اجملتمع الغريب وضرورة القضاء عليه ،مث وضع عشرة بنود تقريباً
كمشروع يطلب تنفيذه على هذا اخلطر:
البند األول :هو إثارة التناقضات يف الفكر اإلسالمي.

البند الثاني :تأليب املسلمني بعضهم على بعض بكل السبل املمكنة.
البند الثالث :حتويل العمالة العربية اإلسالمية يف اخلليج إىل عمالة آسيوية ...إخل.
ملقر جريدة (زمان) يف استانبول ،ودار احلديث مع بعض
رابعاً :كنت قبل سنوات يف زيارة ّ
القائمني عليها حول مشكلة العنف الذي تسرب إىل العمل اإلسالمي ،بل العالقات اإلسالمية يف
السنوات األخرية ،فأخربين أحدهم أن فتاة حمجبة ومتنقبة أخذت تستثري الفتيات املتدنيات من
طالبات جامعة استانبول ،وتدفعهن إىل القيام بأعمال سلبية ض ّد الدولة ،ملواقفها الالدينية من
احلجاب اإلسالمي ،ورآها بعض الشباب بني ثلة من الطالبات اجلامعيات وهي تستثريهن باسم
اإلسالم ،فرابه أمرها وصوهتا ،فدنا منها مث أسرع فانتزع نقاهبا ،وإذا هي شاب من الرجال ،وكان
مصور" اجلريدة له باملرصاد ،مث تبني أن الشاب كان مدفوعاً من جهة ما للتسرب بني الفتيات
" ّ
املتدينات والقيام هبذه االستثارة ،أمالً يف خلق مواجهة ما بني الدولة واالجتاهات اإلسالمية ،لإليقاع
باملسلمني من جانب ولصبغ اإلسالم بصبغة اإلرهاب من جانب آخر.
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أقول :وإن هذه اجلهة وإن بدت أهنا جهة داخلية كاالستخبارات الرتكية مثالً ،إال أن تلك اجلهة
بدورها إمنا تنفذ مهمة وكلت إليها من قبل دوائر أجنبية ،وال ريب أن الدوائر الغربية مبقدار ما تظهر
االمشئزاز والسخط من أعمال العنف وما تسميه مظاهر اإلرهاب ،اليت تؤججها يف أقطار عربية
وإسالمية كثرية ،تبطن حقيقة السعادة والرضا بذلك ،ولذا فهي تذهب يف دعم تلك املظاهر سراً
وباألساليب املتنوعة إىل أقصى حدود باإلمكان!...
النقطة الثانية:

وهي التساؤل عن العوامل القدمية واجلديدة اليت تدفع الدوائر الغربية إىل التخطيط لإلرهاب مث
لطبخه وهتيئ أسبابه ،مث لتصديره إىل عاملنا العريب واإلسالمي.
وأقول يف اجلواب عن هذا التساؤل :استقر يف دماغ اإلدارة األمريكية ،منذ غياب االحتاد السوفيايت
عدوها التقليدي ،أهنا حباجة ،أي السياسة األمريكية ،إىل ع ّدو بديل ،إذ ٌوِج َد على مسرح السياسة
ّ
العاملية من أقنع ذلك الدماغ بأن املصاحل األمريكية ال تزدهر وال تتنامى شبكتها يف العامل ،إال من
عدو متارس من خالل معاداته سبل طموحاهتا.
خالل اصطفاء ّ
شركا ٌهتا العمالقة ويف مقدمتها تلك اليت تنتج األسلحة املتطورة ،وتصطنع الوسائل الرهيبة
لتسويقها ،واستهالكها ،ال بّد من سبيل هليمنتها على األسواق العاملية ،وخري سبيل وأقصره إىل ذلك،
فيما يراه دماغ السياسة األمريكية ،فتح أنفاق احلروب واختاذها شرايني تسري من خالهلا دماغ
املصاحل األمريكية.
وكان ال بد أن يقع االختيار على اإلسالم ،بديالً عن العدو التقليدي الذي انقضى عهده ،ولكن
ملاذا وقع االختيار على اإلسالم دون غريه؟
وقع االختيار عليه لعاملني اثنني:

أوهلما :تزايد انتشار اإلسالم يف اجملتمعات الغربية ،بشكل ذايت ،وتقبل العقلية الغربية مبادئ
اإلسالم ومعتقداته ،واستثنائها بالكثري من أخالقياته ،وهو األمر الذي نبه القيادات الغربية إىل خطر
اإلسالم على احلضارة الغربية.
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ثانيهما :تقارير كثرية تقدم هبا مراقبون غربيون إىل دوائر غربية متخصصة ،تتحدث عن احتمال
ظهور يقظة إسالمية حقيقية ،تدفع املسلمني إىل جتاوز عالقاهتم التقليدية باإلسالم ،وتنهض هبم إىل
لعل من أمهها وأخطرها ما سبق ذكره ،وهو التقرير الذي رفعه (وليم
تطبيقه قَيماً وشرعة ونظاماًّ ،
كليفورد) أستاذ علم اإلجرام ومدير معهد علوم اإلجرام يف اسرتاليا ،الذي أوفدته هيئة األمم املتحدة
إىل سلسلة املؤمتر عقدهتا املنظمة العربية للدفاع االجتماعي ض ّد اجلرمية ،والتابعة للجامعة العربية يف
أواخر السبعينات من القرن الفائت ،أوفدته مراقباً وممثالً هلا.
وكان أن تطارح املؤمترون آنذاك فكرة العودة إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ملعاجلة اجلرمية
والتضييق من أخطارها .فأثار ذلك الطرح العرضي العابر ما يشبه الذعر يف نفس ذلك املراقب ،ورفع
إىل هيئة األمم املتحدة ،وإىل كثري من الدوائر الغربية املتخصصة ،تقريراً مطوالً يبلغ ما يقارب ثالثني
إيل
صفحة ،يقرع فيها أجراس اخلطر على مسامع املسؤولني الغربيني ،وقد شاء اهلل تعاىل أن يتسرب ّ
هذا التقرير ،الذي كتبت عنه دراسة وافية يف كتايب (على طريق العودة إىل اإلسالم).
يتلخص التقرير يف النقاط التالية:
إنه حيذر أوالً من ظهور حركة انبعاث إسالمية قوية ،تغذيها (دولة مضادة لالستعمار) ،على ح ّد

وحيمل الغرب مسؤولية النتائج اليت فد تنجم عن ذلك االنبعاث اإلسالمي الذي بات ينذر
تعبريهّ ،
بتجاوز احلدود التقليدية للممارسات اإلسالمية ،إىل السعي احلثيث إىل (استعادة حتقيق الذات)،
ومن مث إىل (استعادة طاقة احلياة االجتماعية اإلسالمية ،الكامنة والكفيلة أيضاً بضمان جناحها
السياسي) ،على ح ّد تعبريه.
مث إنه يربط خماوفه الشديدة ممّا يسميه االنبعاث اإلسالمي ،بالقوة املادية األوىل اليت هبا الشرق
العريب ،أال وهي النفط ،فيكرر أكثر من مرة أن حركة انبعاث إسالمية جادة ،تدعمها الطاقة املادية
اليت يتمتع هبا أصحاب ينابيع النفط ،كفيلة بقلب املوازين احلضارية كلها ،والقضاء على ما تبقى
للغرب من هيبة ونفوذ ،على حد تعبريه.
ويف اخلتام ينصح التقرير الغرب بالعمل بكل الوسائل املمكنة على أن يضع يده على ينابيع النفط
هذه ،وأن حيول دون ما يسميه "انبعاثاً إسالمياً جاداً" ميكن أن يتحقق يف أي حني ،فهذان العامالن
مها السبب يف اختيار الغرب األمريكي اإلسالم دون غريه عدواً جديداً ميارس من خالل بطشه
ومعاداته له مترير مصاحله املختلفة وطموحاته اليت ال ح ّد هلا.
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أما العامل اجلديد الذي ال يزيد عمره على عامني ،فيتمثل يف اهلياج اخلفي الذي يسري يف كيان
الصهيونية العاملية ،من جراء املشروع الذي وصلته أنباؤه ،وهو سعي الدول األوروبية واآلسيوية إىل بناء
ما يسمونه اجلسر األورويب اآلسيوي بينهما ،من املعلوم أن آسيا تلعب دوراً رئيسياً إلجناز هذا املشروع
حيل حمل االهنيار املايل الذي يهدد العامل ويف مقدمته
تأسيس نظام اقتصادي (أورو _ آسيوي)ّ ،
أمريكا.
يقول(لندون الروش) ،أحد الذين ترشحوا للرئاسة األمريكية يف حماضرة له ألقيت عرب االنرتنت يوم
 :2001/6/21إن القوى اإلسرائيلية يف اخلارج واليت ميثلها بشكل منوذجي (زبيغينو برجينسكي)
ستحضر حلرب يف الشرق األوسط ملنع الدول األوروبية واآلسيوية من بناء هذا اجلسر الربي بينهما،
ّ
والذي من شأنه أن يزيح هيمنة الصهيونية العاملية على االقتصاد العاملي والنظام النقدي ،وينبغي أن
تستجر إليها أوروبا ،وبذلك يتالشى هذا املشروع يف ضرام تلك احلرب املستعرة.
تنطلق حرباً دينية مث ّ
فما هو دور اإلدارة األمريكية برئاسة بوش جتاه هذا املوقع؟
دورها تنفيذ ما توحي به الدوائر الصهيونية لتأزمي األمور وإشعال فتيل احلرب ،والشرارة اليت ال بّد
منها لذلك إمنا هي إلباس الشرق األوسط على حني غرة ،ودون سابق توقع،كسوة اإلرهاب ،وإمنا
يتأتى ذلك عن طريق ربطه باإلسالم الذي يع ّد الشرق األوسط املعني األول له.
إن هذا الذي ختطط له الدوائر الصهيونية،كما قد خططت من قبل للحرب العاملية األوىل مبعونة
بريطانيا اليت كانت هي الظاهرة على مسرح األحداث،مل يعد خفياً وال جمهوالً يف اجملتمعات األمريكية
ذات الثقافة املتميزة ،والسؤال الذي يتطارحه اجلميع هناك :إىل أي مدى سيندفع الرئيس األمريكي يف
هذه املغامرة الرهيبة؟
عدواً جديداً ألمريكا بعد رحيل
إذن هذا هو العامل الثاين (وهو عامل جديد) ،الصطفاء اإلسالم ّ
االحتاد السوفيايت.
واآلن :ما اإلرهاب الذي تعنيه أمريكا ،من خالل هتديداهتا اليت فاجأت هبا العامل يف هذه

السنوات األخرية على غري توقع؟
إن اإلرهاب الذي تعنيه أمريكا ،هو كل جهد أو مشروع أو فكر ،يتعارض مع مصاحلها ،أو مع
ما حتسبه أنه من مصاحلها الذاتية ،دون أي نظر إىل ما قد تتطلبه حقوق اآلخرين ...ونظراً إىل أن
اخلطة (األورو _آسيوية) ،تناقض مصاحلها ،فينبغي دعم الدوائر الصهيونية يف السعي إىل إشعال
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حرب يف الشرق األوسط تتكفل بالقضاء على تلك اخلطة ،ونظراً إىل أن الوقود الوحيد إلشعال هذه
احلرب هو لصق أكذوبة اإلرهاب باإلسالم الذي إليه ينتمي سكان هذه املنطقة ،إذن فيجب قرع
طبول احلرب على أساسها ومن منطلق االهتام هبا.
ولكن فلنتساءل :ما شأن اإلسالم واإلرهاب ،وما عالقة كل منهما باآلخر؟
وقبل أن أجيب عن هذا السؤال ،ال بّد أم أذّكر مبا هو بدهي ،من أن اإلسالم ليس مكلفاً
باخلضوع للمصطلح األمريكي لكلمة اإلرهاب ،ومن مث فإن اإلسالم ليس من شأنه أن يكون احلارس
األمني ملصاحل أمريكا يف العامل.
إن كلمة اإلرهاب اليت هي مصدر ألرهب يرهب ،سالح ذو حدين ،كما هو معلوم للدنيا كلها
فهو بالنسبة ألحد ح ّديه وسيلة تربوية ال بّد منها ،وسور ال غىن عنه حلماية العدالة يف اجملتمع لوال
شيء من اإلرهاب ملا صلح أمر تربية األوالد يف املنزل ،وملا سلمت تربية التالميذ يف املدرسة وملا
استقر حكم القضاء يف اجملتمع ،وملا حتصنت احلقوق عن أيدي املعتدين والغاصبني.
فأما إن جتاوز اجملتمع أو األفراد هذا احل ّد املشروع لإلرهاب ،بأن أصبح يستعمل لسلب احلقوق أو
خنق احلريات ،أو اإلساءة إىل الكرامة اإلنسانية ،فذلكم هو البغي يف املصطلح اإلسالمي .والباغي
جيب أن يقطع دابره .وخطاب اهلل يف هذا صريح لعباده ،إذ يقول:
ِ ِ ِ
يحتَّىتَ ِفيءَإِلَىأ َْم ِراللَّ ِه}[احلجرات.]9:
اعلَ ْ
{فَِإنبَ غَْتِإ ْح َد ُ
ىاأل ْ
امهَ َ
ُخَرى َف َقاتلُواالَّتيتَْبغ َ
تلك هي عالقة اإلرهاب باإلسالم أو اإلسالم باإلرهاب ،وإنه قرار إنساين عادل ٌجتمع عليه
أعراف وقوانني وشرائع األمم والدول املتمدنة واملتحضرة كلها.
وعندما تفسر اإلدارة األمريكية اإلرهاب الذي فاجأت الدنيا بالتهديد والتوعد لكل من ميارسه،
بالبغي الذي ال يغيب معناه عن أحد ،فإن العامل اإلسالمي كله ،شعوباً وحكومات ،معها يف الوقوف
يف وجه البغي والقضاء عليه.
ولكن ماذا عن أولئك الذين يش ّدون الغرب إىل الشرق فينعتون اجلهاد القتايل الذي شرعه اهلل عز
وجل حلماية احلقوق وردع العدوان ،باإلرهاب؟
إن اجلهاد يف الشريعة اإلسالمية ،يف كلمة جامعة ،ليس أكثر من العني الساهرة اليت حترس حقوق
األمة ،وآية ذلك أن املسلمني عاشوا يف مكة مع رسول اهلل صلى عليه وسلم ،ثالثة عشر عاماً
يتعرضون ألصناف من االستهانة واإليذاء ،دون أن يؤذن هلم باجلهاد ،إذ مل تكن هلم فيها حقوق
يقاتلون دوهنا .فلما هاجروا مع رسول اهلل إىل املدينة ،وحتقق للمسلمني فيها أرض ووطن ،وقامت هلم
12

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

اإلرهاب بني صناعته ومساسرته ،مىت يكون اجلهاد عنفاً..؟

عليها دولة ،وظهر هلم يف ظلها نظام سلطوي ،كان ال بد هلم يف سبيل حلماية حقوقهم هذه من أي
عدو مرتبص هنالك ،ومن أجل هذه احلاجة شرع اهلل اجلهاد.
أما يف مكة ،فلم يكن للمسلمني فيها ،وراء العقيدة اليت يدعون إليها وحياورون يف سبيلها أي حق
ثابت ينهضون حلراسته ويقاتلون يف سبيله إن اقتضى األمر ،ومن مث مل يكن للجهاد القتايل أي
موجب ،ومن مث أي وجود آنذاك ،بل لقد علمنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ما كان يستقبل
حرك لسانه بكالم قاس هلم أو
عدوان املشركني له إال مبزيد من الشفقة عليهم والرمحة هلم !...فما ّ
بدعاء عليهم ،حىت يف أحلك الساعات وأقسى الظروف اليت مرت به وباملسلمني يف تلك السنوات
الطوال اليت أمضوها يف مكة.
إذن فاجلهاد مل يشرع إلرغام الناس على اإلسالم ،كما حيلو لبعض املفتئتني من حمرتيف الغزو
الفكري أن يقولوا ,ومىت كان اإلسالم الذي يٌساق اإلنسان إليه كرهاً إسالماً مقبوالً عند اهلل؟
إذن الستوى املنافق واملؤمن يف ميزان اهلل عز وجل ،وأىن يكون ذلك؟
لقد شهد تاريخ الفتوحات اإلسالمية اليت كانت بقيادة رسول اهلل ،مث اليت كانت بقيادة اخللفاء من
بعده ،أنه ما من غزوة عٌ ِقد لواؤها إال وكانت رداً على عدوان واقع ،أو متوقع ،أي عدوان خفي
خيطط له .ولقد دخل رسول اهلل مكة فاحتاً فلم يرغم مشركاً على اإلسالم ومل يستقبل من املبايعني له
إال من ساقته إليه قدماه طوعاً ..وحسبكم يف بيان هذه احلقيقة اليت تعتز هبا اإلنسانية أميا اعتزاز
،هذا البيان اإلهلي القائل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّه ْم َق ْوٌمالَّيَ ْعلَ ُمو َن}[التوبة:
َح ٌد ِّمنَالْ ُم ْش ِركينَ ْ
استَ َج َارَك َفأَج ْرُه َحتَّىيَ ْس َم َع َكالََماللّ ِهثُ َّمأَبْل ْغ ُه َمأْ َمنَ ُه َذل َكبِأَن ُ
{وإنْأ َ
َ
.]3
فليس على رئيس الدولة اإلسالمية أن يستقبل الكافرين أياً كانوا وأن يرحب هبم فقط يف دار
اإلسالم ،بل عليه أيضاً أن حيقق لكل منهم مظلةً أمن حتميه من كل سوء ،خالل وجوده فيها ،كما
أ ّن عليه أن يتكفل بإعادته ،كافراً إن شاء أو مسلماً ،إىل مأمنه الذي وفد إليه منه!...
وما من بقعة سعدت بالفتح اإلسالمي ،إال وكانت صورة رائعة لتعايش سعيد مابني املسلمني
وغريهم أياً كانوا ،تشهد على ذلك مصر والعراق وبالد الشام وغريها .ومل يكن ذلك التعايش نتيجة
لسياسة ارتآها القادة واحلكام ،ولكنه كان وال يزال حكماً نافذاً حكماً نافذاً من أحكام الشريعة
اإلسالمية يف كل زمان ومكان.
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وملا توجهت اجليوش الصليبية غزاةً إىل بالد الشام ،أرسل قادة تلك اجليوش سراً رسائل إىل
النصارى املوجودين بني ظهراين املسلمني _ وكانوا ال يقلّون عن الثلث _ يسألوهنم عن قرارهم الذي
اختذوه أهو الوقوف إىل جانب بين قومهم املسامني أم الوقوف إىل جانب بين دينهم الوافدين ،فكان
جواهبم :بل نتخذ مواقفنا إىل جانب بين قومنا .وشهد التاريخ كيف وقف املسلمون والنصارى يوم
لرد غائلة الصليبني!...
ذاك يف خندق واحد ّ
ولقد أحصى املؤرخون عدد الذين قتلوا من مسلمني وغريهم ،يف الغزوات اليت قامت بني الفريقني،
من السنة الثانية إىل التاسعة للهجرة ،فكان عددهم  1018شخصاً ،مث إن املؤرخني اليوم أحصوا
عدد القتلى يف احلرب العاملية األوىل اليت أوقد نرياهنا كل من بريطانيا والصهيونية العاملية ،من عام
 1911إىل عام  1918فكان عددهم(!...)2,100,000
أال؛ فلتضحك الدنيا اليوم ضحك ذهول قاتل من هذا الذي تراه العني ،وال يصدقه العقل:
وحوش تتقوقع حتت سيما مالئكة احلب والسالم ،وقيم ربانية تنزلت رمحة لألسرة اإلنسانية مجعاء،
تنعت من قبل تلك الوحوش باإلرهاب!...
إذن هذا هو اجلهاد يف شرع اهلل وحكمه ،معناه وضابطه اليوم هو معناه وضابطه باألمس:
حراسة حلقوق األمة أن ال يسطو عليها باغ وال يطمع يف النيل منها طامع .وحراسة احلقوق أياً
كان سبيلها الذي ال بّد منه أمر مقدس ،ال ألهنا حرب تَشفي الغليل ،ولكن ألهنا خدمة إنسانية
لألسرة اإلنسانية مجعاء .ومن مث فقد كان احلارس حلقوقها شهيداً إن أريق دمه على هذا الطريق،
بشهادة من رسول اهلل القائل( :من قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد ،ومن
قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله فهو شهيد).
ومن أمسج ما يشمئز منه املنطق ،أن يكون وقوف الدوائر الغربية يف وجه الدنيا كلها ،من أجل
مصاحلها املشروعة وغري املشروعة عمالً مؤيداً ومربراً ،مث ال يكون دفاع املستضعفني عن حقوقهم
املسلوبة مؤيداً وال مربوراً!...
وبعد؛ أفتظنون ،أن هذه احلقيقة اليت فرغنا من بياهنا ،معززًة بأضعاف األدلة والوثائق اليت ذكرهتا
ميكن أن تثين اإلدارة األمريكية احلالية عن خطتها الرامية إىل إهلاب الشرق األوسط بنريان حرب دينية
تستجر إليها أوروبا؟ إن من السذاجة أن نظن أن ذلك .سيٌحكم إلصاق أكذوبة (اإلرهاب) بنا حنن
ّ
املسلمني شاءت أم مل تشأ احلقيقة ذلك ،ألهنا الوقود الذي ال بّد منه إلشعال نريان الفتنة مث احلرب.
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إحدى وسيلتني ال ثالثة هلما ،هي اليت ميكن أن تنتصر للحق ،وحتمي العامل من كارثة توشك أن
تقع فتقضي حىت على املسخرين لتنفيذها يف البيت األبيض:
إحدامها يقظة االحتاد األورويب إىل هذه اخلطة املرسومة بصورة أمت ،بفاعلية أقوى وأكثر جدية
ملقاومتها .ولكن ما ينبغي حنن العرب واملسلمني أن نركن إىل األمل هبذه الوسيلة.
الوسيلة الثانية :أن تنهض الدول العربية من كبوهتا ،وتودع إىل غري رجعة خالفاهتا الطافية على
السطح واملتوضعة اخلفية يف العمق .فتتحد أو تتضامن تضامناً حقيقياً ،تستعيد من خالله ذاتيتها،
حبيث يصبح قراراها ،ال سيما يف هذا األمر ،قراراً واحداً ،يرضي اهلل ويعز األمة ،وخييب آمال القوى

اليت تراهن على استبقاء خصوماهتا واستزادة شقاقها ،وعلى حتويل قادهتا إىل صغار يتهارجون
ويتنابذون يف اخلفاء ،ويتعانقون ويتجاملون على مسارح اللقاء ،وأمام عدسات التصوير وحتت
األضواء.
بقي أن نقول :إن شيئاً واحداً يعكر صفو احلقيقة اليت أكدهتا مبزيد من األدلة القاطعة ،والوثائق
الناطقة ،يف حديثي هذا.إنه التطرف الذي يبدو يف تصرفات بعض من يع ّدون أنفسهم مجاعات
إسالمية ،كالذي جرى يف اجلزائر ،والذي جيري أحياناً يف مصر ،والذي مسعنا مناذج عنه يف اليمن.

وبتعبري آخر :إنه النهج املتطرف الذي نراه فيما يسمى اليوم باإلسالم السياسي.
يقر شيئاً
فما موجب هذا التطرف من هؤالء الناس ،بعد الذي تبني لنا مجيعاً من أن اإلسالم ال ّ
من هذا الغلو ،ويربأ من قبوله سلوكاً فضالً عن تسميته جهاداً؟
أعتقد أن اجلواب عن هذا السؤال مائل يف أذهاننا مجيعاً ،بعد الذي ذكرته لكم عن األدلة والوثائق
وحيضر يف الدوائر الغربية ،مث يص ّدر إلينا
الناطقة بأن هذا النوع من التطرف أو اإلرهاب ،يطبخ ّ
للتنفيذ .من منا جيهل أن يف بريطانيا ،بل يف لندن بالذات ،خنبة متميزة من قادة التطرف واإلرهاب،
يديرون عملياهتم اإلرهابية باسم اإلسالم من هناك ،ويوحون إىل جنودهم وصنائعهم يف البالد العربية
اليت تطوهلا مساعيهم كيفية تنفيذها ،وبريطانيا تعلم ذلك وتقدم ألولئك األشخاص كل عون وحتميهم
من كل سوء.
غري أنا لكي نكون دقيقني يف بيان األمور وحتليلها ،جيب أن نتذكر ما هو مقرر وثابت من أن
الدوائر الغربية ،ال متلك لتنفيذها خططها وأهدافها،اليت حتدثنا عنها ،أن توجد فينا معدوماً ،وإمنا هي
تبحث دائماً عما هو موجود مما يناسب أهدافها ،فتسخره وتوجهه ملصاحلها.
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إذن فنشأة اجلماعات اإلسالمية الساعية إىل إقامة اجملتمع اإلنساين السليم أو الدولة اإلسالمية
الرشيدة ،حقيقة قائمة بدافع ذايت وبشعور داخلي ،يف األصل ..وال ريب أن هلا عواملها الداخلية اليت
ال نستبعد أن تكون عوامل غرية على اإلسالم ومصريه.
وتتلخص هذه العوامل ،اليت ينبغي أن تستأثر باهتمام قادة البالد العربية واإلسالمية فيما يلي:
كان قادة العامل اإلسالمي ،يف العصور الغابرة ،وأخص منها عصور اخلالفة اإلسالمية ،حيملون
أنفسهم مهام محاية اإلسالم من املرتبصني به أو بأي من قيمه ومهام النهوض به ،وتغذيته مبزيد من
روافد الثقافة والعلوم .فكانت الشعوب اإلسالمية على اختالف فئاهتا تنظر إىل إسالمها بعني
مطمئنة ،وتوقن أن له حراسة الذين يسهرون على رعايته ومحايته ،فلم يكن يرى أي منهم أي فراغ
ينبغي سده يف هذا اجملال ،عن طريق نشأة مجاعة أو مجاعات تأخذ على عاتقها ،ما يقوم به قادة
املسلمني على خري وجه..
ولكن فما الذي بعد ذلك؟
الذي جرى بعد ذلك؛ ما تعلمون ،من سقوط اخلالفة ،ومن تشظي الدولة اإلسالمية الواحدة إىل
شظايا من دول شىت ،ومن املشكالت السياسية الكثرية املتنوعة واملعقدة اليت اهتاجت فيما بينهم
فشغلتهم وصدهتم عن التفرغ للمهمة القدسية اليت قام وهنض هبا أسالفهم ،فغابت عن اإلسالم تلك
العني الساهرة اليت كانت حترسه ،واغتبط املرتبصون به أن سلبهم إىل الكيد له ،والعمل للقضاء عليه،
أصبحت مفتحة ،بل معبدة ،ويف أفضل األحوال االستثنائية ،أحيلت مهام رعاية اإلسالم إىل من
يسمون بوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وإمنا تتمثل رعايتهم له ،يف إدارة شؤون املساجد
واألوقاف اجلارية عليها ،وما قد يتبعها من الوظائف التقليدية ،اليت ال تكاد تصلح فساداً أو تقوم
اعوجاجاً.
ويف هذا املناخ الذي وصفته ،رأى املسلمون الغيارى على اإلسالم ،من عامة الناس ،وهم حبمد اهلل
كثر ،أن اإلسالم تيتم يف ربوعه أو كاد ،وأن سهام الكيد تتجه إليه من سائر اآلفاق ،وتٌرمى إىل حنره
بأيدي قادة الدول واحلكومات املناهضة لإلسالم ،بينما قادة الدول اإلسالمية يف شغل شاغل عن
ذلك ،منصرفون إىل شؤوهنم السياسية ،وإىل معاجلة عالقات ما بينهم .فكان ال بّد أن هتتاج بني
جوانح كثري من هؤالء املسلمني الغيارى على اإلسالم ،عوامل النهوض حلمايته وإعادة فاعليته
وسلطانه ،وكان السبيل إىل ذلك فيما رأوه أن يؤلفوا فيما بينهم مجاعة إسالمية ينبثق منها تيار ذو
فاعلية هنضوية إسالمية حيقق األهداف املرجوة.
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ونظراً إىل أن الكثرة الغالبة من هؤالء املسلمني الذين أصبحوا يسمون إسالميني ،ال ميلكون من زاد
العلوم والثقافة اإلسالمية ما يساوي القدر الذي يتمتعون به من حرارة العاطفة والوجدان ونظراً إىل
عدم وجود مرجعية واحدة أمامهم يثقون مجيعاً هبا،فقد كان ال بّد ألؤلئك املسلمني الغيارى
بعواطفهم املتفلتة عن ضوابط العلم ،أن خيتلفوا فيما بينهم ،ومن مث فقد كان ال بّد أن تتحول
اجلماعة اإلسالمية الواحدة إىل مجاعات شىت نداؤها واحد ،وأفهامها وقناعاهتا متعددة ومتضاربة ،مث
كان ال بد للعاطفة اليت ال تتقيد بعلم أن متّد يل أعني أصحاهبا غاشية من النظرة السوداوية ،إىل
حكام املسلمني ،بل إىل الكثري من عامة املسلمني أنفسهم ،فتقود أصحاهبا إىل التكفري أو التفسيق،
وجترئهم على اللغو والتطرف ،وإثارة الفنت باسم اجلهاد.
أما الدوائر الغربية املراقبة ،فقد رأت يف هذا الواقع بغيتها ،ووقعت من هذا املناخ الذي وصفته لكم
على كنز مثني ..ورأت فيه اجملال الرحب لتحقيق وصايا اجمللس القومي األمريكي ،ويف مقدمتها ضرورة
تأليب املسلمني بعضهم على بعض ،وإثارة التناقضات يف الفكر اإلسالمي.
فما كان منها إال أن بذلت كل ما متلك (وما تزال) ،يف سبيل تذليل السبل أمام تطرف اجلماعات
اإلسالمية ،وبعث مزيد من عوامل اهلياج النفسي لديها للتألب على قادهتا وحكامها ،وأنا أعلم أن
هذه الدوائر ال ترتدد يف دس عمالء هلا بني تلك اجلماعات ٌد ِربوا على التظاهر باحلماس الديين

والتزيي بالزي اإلسالمي التقليدي املفضل ،وإطالق اللحى الوافرة ،وإتقان تالوة القرآن ،ليبعثوا مزيداً
من اهلياج النفسي وعوامل اإلثارة على اآلخرين حبجة التكفري أو التبديع أو التفسيق ...وكم كشف
مسلمون ناشطون يف مراكز إسالمية أو يف مساجد هلم ،يف جهات خمتلفة من أوروبا وأمريكا ،أناساً
مدسوسون من هذا القبيل.
وبعد؛ فإن كل هذا الذي مت بيانه ،من خالل األدلة والوثائق اليت عرضتها لن يكون له جدوى
على صعيد الواقع إال يف حالة واحدة ال ثاين هلا ،هي أن تٌرى هذه األمة وقد احتدت احتاداً حقيقياً،
على مستوى قاداهتا أوالً ،وعلى مستوى فئاهتا ومجاعاهتا ثانياً.
ففي مناخ هذه الوحدة االسرتاتيجية الراسخة ،تٌستنبت احلقائق اليت مت بياهنا معززة بالرباهني
الراسخة والوثائق الدامغة ،وتتجلى مثراهتا ،ويضعها العامل يف مركز التصديق من كيانه مث التقدير هلا
ثانياً.
أما إن ظل هذا التفرق ،بل هذا التشرذم ،مستمراً ،فلسوف تبقى أكذوبة اإلرهاب ملتصقة بنا،
ولسوف يظل معىن اجلهاد يف اإلسالم ،املعىن املزيف الذي خيتاره له حمرتفو الغزو الفكري .ومهما
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صاح مثلي صائحون ،وكتب كاتبون ،وأعلن ناشرون ،يكشفون عن الزيف ،ويربزون وجه احلق،
فلسوف خيتفي ويضيع ذلك كله ،يف تالفيف اخلالفات والصراعات ،اخلفية والظاهرة املستحكمة.
ولنيطفو عندئذ على السطح إال الزيف الذي تسمعون ،ولن تسمعوا من أوصاف الضياء اإلسالمي
احلادة زوراً وكيداً وافرتاءً.
الذي حيتضن كل معاين العدل واإلنسانية واملساواة واملواساة ،إال نقائضها ّ
فإن عجزا عن إقناع أمتنا هذه بأن ترتفع عن وهدة التشرذم املهني ،إىل السدة اليت ارتضاها اهلل هلا
وحدة وتضامناً واعتصاماً حقيقياً حببله املتني ،فليس أمامنا إال باب واحد نطرقه ،هو باب االلتجاء
إىل اهلل بضراعة وتبتل وصدق ،وأعظم به من ملجأ ومالذ.
هذا إن ٌوجد الالئذون والالجئون الذين يقرعون هذا الباب العايل بانكسار وصدق ولعلهم
موجودون وأرجو أن يكونوا كثريين ميلؤون رحب عاملنا اإلسالمي.
املصدر كتاب قضايا ساخنة لإلمام العالمة الشهيد الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي طباعة دار
الفقيه
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