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 و ٥
 يإطاللة عىل املشهد اإلسالم

 
ًبراكافة  كوكبنا أرجاء عىل يمتد -اليوم- اإلسالمي الوجود يكاد  يف ويضم ًوبحرا، ّ

 وال واللهجات، اللغات من العديد أتباعه ويتحدث والعرقيات، القوميات غالب جنباته
  .أخرى دون ثقافية أو سياسية أو اجتامعية طبقة عىل أفراده يقترص

 حيتوي لوجدناه العاملي؛ اإلسالمي شهدملا هلذا أعمق بصورة النظر ناحاول ولو
 :التالية األقسام عىل

:املواطنة حيث من -١
 أو واإلسالمية، العربية الدول كحال ؛-الغالبية وهم- أصيلة مواطنة إىل املشهد ينقسم

 وعاملة مهاجرين شكل عىل أو وآسيا، أفريقيا يف البلدان من كثري يف كام ؛كأقلية أصيل وجود
 يف كام ؛اإلسالمي العامل خارج دول أبناء من ُجدد مسلمني أو وأمريكا، أوربا كحال ؛وافدة
 .التحديد وجه عىل أوربا

:والسيادة السلطة حيث من -٢
 أقليات حتكمها مسلمة ودول املسلمون، حيكمها مسلمة دول إىل ينقسم املشهد فنجد

 تنعم وأخرى ،االضطهاد من تعاين فيها املسلمة ياتاألقل مسلمة؛ غري ودول مسلمة، غري
 .املسلمني غري من حمتلة مسلمة ودول تفاوت، عىل واحلقوق باحلرية أقلياهتا
:االقتصادي والوضع والثقافة العلم حيث من -٣

 حكومة غنية دول وجود مع واجلهل، الفقر خط حتت يقعون املسلمني غالب نجد
 وشعوهبا ،بالنعيم ترفل وحكوماهتا ًاّاقتصادي غنية ودول يا،وماليز ،اخلليج كدول ً؛وشعبا
 .واجلزائر ،كليبيا ؛فقرية

 متقدمة ودول وتركيا، ،كامليزيا ؛والصناعة والعلم بالثقافة جمتمعاهتا تتميز دول وتوجد
 انتشار رغم النووية، القنبلة صنعت التي كباكستان ؛جمتمعي انتشار دون علمية جوانب يف

 .املجتمع يف واجلهل ّةاألمي وتفيش
                                                

 ). هـ١٤٣٠(العدد الرابع والسبعون، شعبان  )١(



 
 

 

٦ 

:الضالة ِوالفرق واخلرافات البدع انتشار أو، السليم نّيالتد حيث من -٤
ًحاليا تشهد -اخلصوص وجه عىل- العربية املنطقة أن نجد  السليم نّيالتد من موجة ّ
 للطرق كبري وجود مع قبل، من أبطأ بوترية كان وإن ،كافة األنحاء إىل يمتد وهو ًتقريبا،
 بسبب للعودة؛ مرشحة املرحلة هذه يف ولكنها املاضية، العقود يف ُضعفت التي ةّالصوفي
 ،املعتدل اإلسالم دعم بحجة املحلية؛ واحلكومات الغربية الدوائر بعض قبل من الدعم
 .واإلرهاب التطرف وحماربة
 ِوالفرق ،املنحرف ّوالتصوف ،واخلرافة ،فاجلهل اإلسالمي؛ العامل بقية يف أما
 ّأهنا ونجد العربية، اللغة معرفة وعدم ،ّواألمية ،اجلهل بسبب ؛ٌكبري ٌحضور هلا الضالة
 االنحطاط أزمان من التوارث بحكم ؛القرار مراكز عىل ًاّوديني ًاّاجتامعي املسيطرة القوى

 سواء ؛األنظمة مصالح حيقق بام ترويضها لسهولة السلطات بدعم حتظى أهنا كام ّوالتخلف،
 .غازية أو عميلة كانت

ًحاليا- الشيعي النشاط أما  الدعم بسبب كثرية؛ مناطق يف ًوانتشارا ًتزايدا فيشهد -ّ
ِّالسن املرشوع وغياب ،اإليراين  وهو اإلسالمية، احلركات أو األنظمة مستوى عىل يُّ
 الناطقة غري- اإلسالمية الدول ويف اجلاليات، بنيواإلسالمية  العربية املهاجر يف ّيتوسع
 اجلالية أبناء من ألوف ًفمثال والعامل، الطلبة استقطاب عىل ّويركز سيا،آو أفريقيا يف -بالعربية
 املغرب عىل ًوشيكا ًخطرا يشكل مما؛ -ّالسنة أهل غياب ّظل يف- ّتشيعوا بلجيكا يف املغربية
 .إليه هؤالء عودة عند نفسه

 ،كالبهائية؛ إلسالما عن واخلارجة الضالة ِالفرق لبعض ًملحوظا ًنشاطا هناك ّأن كام
 أو ،)mta( القاديانية األمحدية قناة كحال بالعربية الناطقني عىل ّتركز بدأت حيث والقاديانية؛
ًرسميا هبم باالعرتاف السلطات مرص يف البهائيني مطالبات ًوقانونيا ّ ّ. 

 والغربية العربية املؤسسات بعض ِقبل من احلثيثة اجلهود مدى  هوله التنبه جيدر ومما
َحداثي؛ علامين إلسالم للرتويج ؛اليسارية  ماليزيا يفف ،اإلسالمي العامل أطراف يف وخاصة َ

 حامد( :أمثال من التوجه، هذا ّمنظري فكر عىل تعتمد أصبحت جامعاهتا من ًاعدد أن نجد
  !!الرشيعة كليات مناهج يف )زيد أبو نرص



 

 

 و ٧
ّاملرتدون املسلمون( :باسم جديد تيار إنشاء وكذلك  إلبراز مقدمة يف !!الغرب يف )ُ

 واإلسالم ،األفريقي واإلسالم ،اآلسيوي اإلسالم( :باسم متعددة جديدة )إسالمات(
 ).األورويب

 الشباب من كثري بني ًانتشارا )القاعدة( :باسم يعرف ما أو َداميِّالص التيار يشهد ًوأيضا
 أعدائها ظلم من يهاعل يقع وما املزرية، اإلسالمية األمة أحوال عىل والساخط الغاضب
 وغياب فقط، األمني ُالبعد عىل العالج اقتصار األفكار؛ هذه انتشار عىل يساعد ومما وأبنائها،
 .املشكلة هذه عالج يف العلمي الرشعي ُالبعد

ُيصلنا ما اإلطاللة هذه لطرح دعانا والذي اإلسالمي، املشهد مالمح أهم هذه لعل ِ  من َ
 عىل املسيطرة هي اجلزئية العقلية تزال ال حيث لراصد،ا قراء بعض ومالحظات تعليقات
 حول التمحور إىل يؤدي مما ًأحيانا، واملفكرين العلامء ّوحتى بل املسلمني؛ من كثري أذهان
 العقلية هذه متنع أخرى؛ جهة ومن األشياء، ّبقية عن والتغايض حمددة، قضية أو مشكلة
 .لآلخرين وصوهلا قبل والرشور الفتن إدراك من اجلزئية
ّيعرب ما هو ًدوما نحتاجه ما ّإن ًعامليا ّفكر( :بالقول عنه ُ ًحمليا ّوترصف ،ّ  ّبد فال ،)ّ

 كله هذا وقبل ستجابة،اال ورسعة التحليل، ودقة الفكرة، وعمق النظرة، شمولية من
 التحديات وجتاوز بأمتنا، للنهوض U اهللا عىل الصادق ّوالتوكل ،ّالنية ُصدق ومعه
 .هانعيش التي
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 والطوائف ِالفرق حركة رصد ُأمهية
 

ًجهدا يديك بني َنضع أن يسعدنا الكريم؛ القارئ أهيا  حركة رصد يف -ًاّرضوري نراه- ُ
 أوضاع تشهده ما هلذا والداعي واملسلمني، السنة أهل ملنهج املخالفة والطوائف ِالفرق

 وتشكيل ،-ًأوال- ئفالطوا هذه لفكر انبعاث من كافة األرض أرجاء يف -اليوم- املسلمني
 برعايتها الدول ُبعض قامت ربام أو فاعلة، سياسية وقوى ًدوال والطوائف ِالفرق هذه

 واملسلمني، السنة أهل إىل ّبالترسب بدأت أهنا هذا من وأهم أخرى، دول يف ودعمها
 .دارهم ُعقر ويف وقادهتم أبنائهم من الكثريين وافرتاس
 ،نقل مل أم احلضارات برصاع قلنا سواء ؛ُاملتدينة القوى بني هو اليوم عاملنا يف الرصاع إن

 املواقف فرض عىل العقائد هذه وتعمل مراقب، ّلكل ٌظاهر ُاملتدينة القوى سيطرة فإن
  .األفكار هذه وصواب صحة عن النظر برصف والقوى، الدول من العديد عىل والسياسات
 وتوجيه ورعاية إنشاء خالل من ناحاربو القديم ذومن -ًحتديدا واليهود- أعداءنا وإن
 لرعاية مىض وقت أي من أكثر ّمهيأة الساحة واليوم معها، والتحالف واملبتدعة الضالة ِالفرق
 لكن سالماإل أعداء بيد ًسالحا لتكون والطائفية؛ البدعية القوى من العديد ودعم وإنشاء
 !سالماإل باسم

 املؤثرة ِوالفرقية الطائفية القوى أسامء وضع مع- يسالماإل العامل خارطة عىل ًنظرة وإن
ِيع أن دون ؛داخلنا من الزاحف اخلطر هذا فيه نقاش ال بشكل ّوضحتل -فيها  من الكثري هَريُ

  .الكايف االنتباه املسلمني
 ِالفرق بخطر سالماإل أهل تبصري إىل هتدف التي »الراصد دورية« كانت هذا؛ أجل ومن
 يقومون التي األدوار حقيقة هلم ّوتوضح وبالدهم، يةسالمإلا الدعوة مستقبل عىل والطوائف

 .القصد وراء من واهللا. .مقاومتها عىل العمل وكيفية ،القادمة اخلطط من التحذير مع هبا؛

                                                

 ). هـ١٤٢٤(العدد األول، مجادى اآلخرة  )١(



 
 
 

 

١٢ 

ْيق ٌوعام ..مىض ٌعام  !ُمَدَ
 

 ما ّأن وذلك هبا؛ نشعر ومل ًرسيعا ّمرت »دورية الراصد« عمر من سنة انقضت هكذا
ًجدا رسيعة كانت ومتغريات أحداث من ّيةسالماإل ةّاألم واجهته  الفرصة الكثريين متنح مل ؛ّ

 !فيها املشاركة أو األحداث صناعة عن ًفضال األنفاس؛ لتقاطال
دورية « به تقوم الذي الدور ّبأمهية قناعة ازددنا برسعة؛ رحل الذي العام هذا وبعد
 ًقديام- به قامت ملا وذلك ،السنة أهل ورمنظ من يةسالماإل ِالفرق شؤون معاجلة يف »الراصد

 ّاألمة حركة عىل كبري بشكل ّأثرت واجتامعية سياسية أدوار من والطوائف ِالفرق -تزال وال
 .ّيةسالماإل

ًجدا ًواضحا ًنموذجا ليشّك العراق يف -اآلن- الشيعة به يقوم ما إن  الدور خلطورة ّ
 ال العراق شيعة ّأن وذلك؛ املعارصة يةالمساإل النهضة ومسرية حركة يف والفكري العقائدي
 مواقفهم تنوع عىل ،-وحدهم- هبم اخلاصة الطائفية املصالح خالل من إال ّيتحركون
 رأى فلقد ؛العامة سالماإل ملصلحة العراق يف يقاتلون أو ِيساملون ال فهم والقتالية؛ السياسية

 املقاومة موجة ركوهبم ثم ويلة،ط ّمدة األمريكان مقاتلة عن الشيعة تقاعس بأرسه العامل
 ّكل توقف طائفية؛ مكاسب لكسب الفرصة الحت وحني املشاركة، هذه تضخيم وجرى
 أحد وال )!للجهاد( الشيعة عاد واإليرانية؛ الداخلية الشيعة موازين ّتغريت ملا ثم !يشء

 مع جديدة صفقة بروز حال يف جديد، من القتال يف الشيعة مشاركة استمرار يضمن
 !ألمريكانا

 والطوائف ِالفرق به تقوم الذي ّواهلدام السلبي بالدور املتعلق السياق نفس ويف
 القومي األمن بحوث قسم ّقدمها التي اجلديدة التوصيات نجد ّية؛سالماإل ّاألمة جسد يف

 اجلادة، يةسالماإل للدعوة التصدي كيفية حول )٣/٢٠٠٤( شهر يف »راند« بمؤسسة
 سالماإل بني القائمة احلالة لتجاوز وذلك املسلمني؛ بني الصويف الفكر ونرش تعزيز ورضورة
 .والغرب

                                                

 ). هـ١٤٢٥(العدد الثالث عرش، رجب  )١(
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 :مثل البائدة ِالفرق لفكر ونرش إحياء من املسترشقون به قام قديم لنهج ٌاستمرار وهذا
َعرب ؛وغريها ،الوجود وحدة ودعاة ،واملعتزلة ،اخلوارج  هبذه اخلاصة املخطوطات طباعة ْ
  .ومفكرهيا اقادهت وتلميع ِالفرق،

 هذه وحركة نشاطات كشف من »الراصد« به تقوم الذي الدور أمهية يربز ّكله وهذا
 .املوفق واهللا ً،وحديثا ًقديام هبا يقومون التي وباألدوار هبم والتعريف والطوائف، ِالفرق
 



 
 
 

 

١٤ 

 الكريم القارئ اـهـّأي لك رسالة
 

 !الكريم القارئ ّأهيا 
 ..بركاتهو اهللا ورمحة عليكم السالم

 
 وأنت –وكرمه اهللا بفضل– الرابع عامنا بداية من نقرتب ونحن إليك نبعثها طيبة حتية

 هلا، بدعائك وذلك ؛»الراصد« عىل فضل ُصاحب -U اهللا بعد- الكريم القارئ ّأهيا
 !!عليك عتب لنا كان وإن تنرشه، وما ومقاالهتا ألخبارها ومتابعتك
 ،اجلادة املشاركة وال ،النصيحة منك تصلنا فال ،معنا تتواصل ال أنك عليك نعتب نعم

 .جديدة ًفاقاآ لنا يفتح الذي املبدع؛ االقرتاح وال
ّسنة من ًبدال السلبي االرض نامرس املسلمني نحن ًفعال هل   فعن !؟د ّالنبي ُ

َرسول يا :فقال ٌرجل ّفمر ؛د ّالنبي عند كان ًرجال ّأن :ت أنس ُ  ،هذا ّألحب ّإين !اهللاِ َ
 ،اهللا يف أحبك إين :فقال فلحقه ،»ِأعلمه« :قال ،ال :قال ،»أأعلمته؟« :د النبي له فقال
َّأحب :فقال  .صحيح بإسناد داود أبو رواه .له أحببتني الذي كَ

 ؟»الراصد« يف نرشناه أننا لو تود -مهم- مقال أو خرب عندك يوجد ال -ًفعال- هل
 أو ؟»الراصد« دورية من جديد ددع صدور مفاده ًإعالنا أو ًخربا تنرش أن تعجز هل
  ؟»الراصد« به لتثري املنتديات؛ يف أعجبك ًبحثا ترسل
 األجر لك فيكون ؟املنتديات يف فتنرشه موقعنا من ًتقريرا أو ًمقاال تقتبس لعلك أو
 الرفيع، ُواخللق العلمية ُاألمانة تقتيض كام ؛»الراصد« إىل العزو مع العميم، واخلري العظيم
  !!!»موقع الراصد« مع -اهللا هداهم- ّوالكتاب املواقع بعض عن -لألسف- بيغي والذي

  ٌسبق له الذي زقيل؛ اهللا عبد للشيخ والتقدير ّاملحبة ِملؤها حتية ّنوجه املناسبة؛ وهبذه
 »السياسية الساحة« موقع يف »دورية الراصد« أعداد صدور عن باإلعالن -عليه يشكر-

 ً.خريا اهللا فجزاه ًدوما؛
                                                

 ). هـ١٤٢٧(العدد اخلامس والثالثون، مجادى األوىل  )١(
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  ؟إخوانك وعنوان عنوانك »الراصد« بريد قائمة يف تسجل أن عليك يصعب له
 ونشاطاته، »الراصد« حول والدعاة العلامء بعض من نصيحة أو تعليق ُطلب هل
 ؟شاق موضوع لنا؛ وإرساله
 عندما األوفياء بعض فعل كام ؟»الراصد« لدعم املبادرين من -الفاضل أهيا- تكون هل

َطبع  من املحبني بعض صنع كام أو ،املعنيني عىل ووزعها ّملون بغالف كاملة »دورية الراصد« َ
 ً.خريا اهللا فجزاهم ،هلا الدعاية من كنوع املجلة عنوان تويحت بطاقة توزيع

 .يضيعها وال يعلمها اهللا ّلكن نحن؛ نعلمها ال مشكورة جهود هلم آخرون وهناك
 ثالث فيها ننهي ،جديدة مرحلة أعتاب عىل ونحن -الكريم القارئ أهيا- لك هذا نقول
 الصادقة، النصيحة لتقديم فيها وفقنا قد نكون أن U اهللا نسأل ،»الراصد« عمر من سنوات

 .املوثقة واملعلومة الدقيق، والتحليل
 توفري ُأبرزها اخلدمات؛ يف ٌوتطوير ّالشكل، يف ٌجتديد هناك سيكون اجلديدة املرحلة ويف

 بعض إضافة وكذلك بيانات، قاعدة خالل من املوقع عىل مبارشة السابقة األبحاثمجيع 
 .اجلديدة األبواب

 ّنحس ما وهذا وتفاعلكم، ومشاركتكم دعمكم إىل -املوىل عون بعد- حيتاج هذا ولكن
 -األعزاء القراء أهيا- أنكم واثقون ونحن ًواقعا، ونراه نسمعه أن اآلن نريد ولكن منكم، به
 .قالتوفي ويل واهللا، ختذلونا لن

 



 
 
 

 

١٦ 

 أعوام ربعةأ ومسرية »الراصد«
 

 وقد عمرها، من سنوات أربع أكملت قد »دورية الراصد« تكون العدد؛ هذا بصدور
 ّوستدون التاريخ، سجل من ُمتحى لن فظيعة؛ ووقائع جسيمة ًأحداثا السنوات هذه شهدت

 الشيوعية  واإلبادات،الصليب ّوعباد الفرنج وحروب ،واملغول ،التتار أخبار ِجوار إىل
 وجرائم خيانات األعوام هذه ِشهدت كام للشعوب املسلمة يف روسيا والصني وما حوهلا؛

 .والشيعة الروافض سجل إىل تضاف جديدة؛
 وأن للشيعة، القادم اخلطر من ّحذرت والتي ،»الراصد« رؤية صواب األيام ثبتتأ وقد
 كشفت وقد ية،سالماإل جتمعاتامل الخرتاق والصهاينة اليهود وسيلة ستكون بعامة؛ ِالفرق
 تفاصيل عن »بناء شبكات مسلمة معتدلة« األخري »راند« كتقرير احلديثة مريكيةاأل التقارير

 وحرب سالماإل حلرب .).األحباش الصوفية، الشيعة،( ِالفرق هذه ستغاللال الرؤية؛ هذه
 حلق يف شوكة -ازالو وال- كانوا والذين ّاألمة، سلف بفهم ّوالسنة للكتاب العودة دعاة
  .سالماإل أعداء
 ظهر والتي الشيعية، املجموعات ببعض نخداعاال من ّحذرنا »الراصد« يف أننا كام 
 جيش فإذا احلقائق؛ ظهرت ما رسعان ولكن أمريكا، أو اليهود مع رصاع نوع منها للناس
 لبنان ابتالع ولحيا اهللا حزب وإذا العراق، يف ّالعزل املسلمني دماء أسال من أكثر هو املهدي

  !!عليه والسيطرة
 واحلركات املسلمني أوساط يف ّبالتشيع التبشري جهود من ّحذرت ْأن »لراصدا«ـ ل وسبق

 ومرص وسوريا وفلسطني السودان يف الشيعة جهود للعيان ظهر ما ورسعان ية،سالماإل
 .فلسطني يف اجلهاد وحركة األردن، يف اإلخوان مجاعة أوساط ويف واجلزائر، واملغرب
 حيث شهور؛ سبعة قبل البارد، هنر خميم يف األخرية لبنان بأحداث »الراصد« تنبأت وقد
 أو القاعدة عنارص أن )املكر ومطرقة ،السذاجة سندان بني لبنان سنة( مقال يف توقعنا

                                                

 ). هـ١٤٢٨(خرة العدد الثامن واألربعون، مجادى اآل )١(
)٢( http://alrased.net/site/topics/view/٤٧٧ 

http://alrased.net/site/topics/view/
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 لصالح والرصاعات املشاكل بإثارة اهللا؛ حزب عن الطوق يفك من هم سيكونون أنصارهم
ّالسنية احلكومة ضد اهللا وحزب سوريا  اخلطر هو ّالسني اخلطر ّأن لرتسيخ ؛الدولية والقوات ُّ
 .الشيعي اخلطر ال احلقيقي

 :ييل ما )هـ١٤٢٧( لعام القعدة يذ شهر من )٤١( عدد القول فاحتة يف قلنا حيث
 والتي وغريمها، )القاعدة( و )األنصار عصبة( من العنف تيارات املسلمني اإلخوان ويقابل«
َالعامل ترى ال  !!بندقيتها ّيوجه نّمع تغفل ولكنها بندقية، تصويب منظار من إال َ

 هو من ًقطعا فيهم كان وإن- ّنية بحسن بعضهم قيام نستغرب وال نستبعد ال ولذلك
 بعض اغتيال أو لبنان، جنوب يف الدولية القوات عىل باهلجوم –سبأ كابن ّالنية خبيث

 ِّالدين؛ ونرصة اجلهاد باسم اهللا، وحزب سوريا أعداء من ّنيةّالس بل اللبنانية؛ الشخصيات
 !!غبائه بسبب لعدوه اجلليلة اخلدمات يقدم احلقيقة يف ولكنه

 :له نقول ؛عدوه خدمة يف »ياجلهاد التيار « يقع أن صعوبة البعض يستغرب ال وحتى
 النظام من نياملسلم بالد أو الضعفاء أو للمجاهدين انترصت التيارات هذه أن سمعت هل

 اجلهاديني هؤالء ومنتديات مواقع أن مع ؟؟!!اللبناين اهللا حزب أو اإليراين أو السوري
 .»!!ولبنان وسوريا العراق يف األنظمة هذه بجرائم ترصخ
 إال عنها يعرف ال التي والطوائف ِالفرق من كثري وجود عىل ّنبهت »الراصد« ّأن كام 

 رجم حادثة بعد إال الناس من ٌكثري هبا يسمع مل والتي ؛ةالصابئ طائفة :ذلك ومن املختصون،
 .والبهرة ،واألغاخانية ،كَبَّالش كطائفة ؛الطوائف من وغريها أسلمت، التي الفتاة

  :منها والتي ؛»الراصد« أهداف من كثري حتقيق تم اهللا؛ وبفضل
 .دياومك مؤامرات من الضالة ِالفرق قادة به يقوم ما بخطر السنة أهل توعية ◘
  .املبتدعة واحلركات الطوائف حركة يف العقائد دور ألمهية املسلمني من كثري هيوتنب ◘
 .الضالة ِالفرق أالعيب جتاه نقدي وعي ليوتشك ◘
 دور هلا يكون أن يراد والتي ؛الضالة ِالفرق هذه ومتابعة رصد بأمهية قناعة خيّوترس ◘

 .آلخرينا ومطامع مصالح حتقيق نحو األمة قيادة يف بارز
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 :كذلك املنجزة األهداف ومن
ِواملخلص الصادق الشباب من الكثري حتذير ◘  ِالفرق خمططات خدمة من ُ
  .واملقاومة اجلهاد باسم مشبوهة أجندات تنفيذ عرب الضالة؛
 املجهولني واجلنود ّاخلريين بجهود إال -اهللا توفيق بعد- األهداف هذه حتقيق يمكن ومل
 هللا الدعاءمنا  ًمجيعا فلهم املسرية، لتتواصل وجهودهم أوقاهتم من لكثريا يبذلون كانوا الذين
 .أعامهلم موازين يف اجلهود هذه وجيعل اجلزاء، خري ّعنا جيزهيم بأن

  :»الراصد جملة«ـ ل الكربى األهداف من يزال وال
 .خلفها َومن الضالة ِالفرق هلجمة للتصدي متكامل؛ يإسالم مرشوع بلورة ◘
 .املستقبل مزالق لتجنب ؛واحلارض للاميض والتحليل الرصد قضية ومعاجلة ◘
 .عالجهاإلسهام يف  وكيفية ،باخلطر النقدي الوعي وترسيخ ◘

 هؤالء بدعوة اهلجوم، إىل الدفاع من ّللتحول هيدف ًكامال؛ ينجز مل الذي املرشوع هذا 
َاحلسنة، واملوعظة باحلكمة -عوامهم وخاصة- الناس  واجتامعية رشعية علمية قواعد وإرساء َ

 .الفردانية إطار من وخترج ،املسرية لتتواصل األجيال؛ تتناقلها وسياسية
 بام املبارك املرشوع هذا خلدمة -الكريم القارئ أخي- أنت دورك يأيت وهنا

 :ييل
 لتصل املراسالت؛ قائمة يف ألصدقائك بريدية عناوين عرشة بتسجيل االلتزام -١

 .ممكنة رشحية ألكرب »الراصد«
 .واألبحاث املقاالت عىل والتصويت بالتعليق املشاركة -٢
ّنود -٣  .إسهاماهتم لنا ّيقدموا أن الكتابة عىل القادرين من َ
 .»الراصد« أعداد يف اوهلاننت ومل ّمهمة، أهنا َتشعر بمواضيع تزويدنا -٤
 .هبا تزويدنا نرجو ّمهمة؛ تراها مقاالت أو أخبار لك توفرت إذا -٥
 !والتصحيح ُّالنصح رسائل من أكثر تردنا التي ّوالسب الشتم رسائل ّأن ألسفل -٦
 .مالحظاتك لنا تكتب أن نأمل فلذلك
 .»الراصد جملة« وتطوير دفع يف مِسهُت اءةّبن فكرة ّكل نحتاج -٧
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 طباعة أو ،وتوزيعها األعداد بعض كطبع ؛ّمادية أو معنوية مساعدة ّبكل نرحب -٨
 .»الراصد« كتاب سلةسل أو األبحاث بعض

 ويل واهللا ،والنافع املفيد من املزيد لكم ونقدم ّظنكم، ُحسن عند نكون أن ونعدكم
 .التوفيق

 



 
 
 

 

٢٠ 

 العطاء من سنوات مخس
 

 مركز بإنشاء خيالنا يراودان وأمنية حلم لدينا كان سنوات عرش من أكثر قبل
 لألسباب وذلك ،املسلمني أوساط يف تنترش التي ّالضالة ِالفرق بشؤون متخصص

 :التالية
 دور ىلإ ّقوية مؤرشات ووجود ،سالماإل ّأمة تاريخ عرب ِالفرق هذه خلطورة إدراكنا - ١
 .به تضطلع قادم ختريبي
 التسعينيات مطلع ّتفجرت التيو ؛اإلعالم ثورة شهدت التي العوملة مرحلة قدوم -٢
 .الناس لعامة وضالهلا شبهاهتا إيصال عىل سيعمل مما اإلنرتنت؛ وشبكة بالفضائيات متمثلة
 الداخل؛ من حربه إىل اخلارج من حربه من ،سالماإل حرب يف اإلسرتاتيجي التحول -٣

 دعم :ذلك أمثلة أبرز ومن ،سالماإل أعداء ِقبل من الضالة ِالفرق هذه ودعم تنشيط َعرب
 تنوعةامل بأشكاهلا الشيوعية رموز أغلب ّوحتول الضالة، للتيارات املعارص اليهود

  !!جمتهدين وعلامء ينيإسالم مفكرين إىل ِّالدين هبذا كافرين من سالماإل بالد يف
 االنبثاق« عىل ّنصت والتي ؛-!البناء إعادة- الروسية »للربوسرتويكا« عميل تطبيق وهذا

 ،يواجلابر ،أركون :مثل واليسارية الشيوعية رموز أصبح ولذلك ؛»املجتمع خصوصيات من
 !!ورشحه سالماإل تفسري عىل العلامء ونيزامح ؛حرب وعيل

ِاملخلصني بعض سنوات سبع قبل ّسخر ْأن U اهللا فضل ومن  ،حسيبهم واهللا نحسبهم- ُ
 فلقد ؛ملموسة حقيقة وجعله احللم، هذا حتقيق عىل للعمل -ًأحدا اهللا عىل نزكي ال و

 الفضاء إىل »الراصد جملة« من األول العدد َخيرج أن قبل عامني ّمدة التأسيس مرحلة استمرت
 هبذا املتخصصني ُندرة :ّأمهها من التي ؛العقبات وكثرة ،مكاناتاإل قلة بسبب اإللكرتوين،

 أبو العالمة أجاد التي املشاريع هذه بدعم واخلري الفضل أهل من املهتمني وقلة املجال،
  ).احلدود حرس( :بـ أمثاهلا بتسمية ياحلوين إسحاق

 ٍشهور سوى تستمر لن أهنا ُاملشفقني بعض ّظن انطالقتها؛ »دورية الراصد« بدأت حني
                                                

 ). هـ١٤٢٩(العدد الستون، مجادى اآلخرة  )١(
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 يف شمعة فيها كانت ،سنوات مخس العدد هبذا فأمتت عمرها؛ يف ّمد اهللا ولكن معدودة،
 ،الطريق عقبات من املسلمني حتمي –اهللا بإذن– شاهقة منارة اليوم ولكنها دامس؛ ظالم

 .القاتلة اخلطر مكامن وتقيهم
 ّالتشيع؛ رأسها وعىل الضالة، ِالفرق خطر جتاه الناس قناعات كانت يفك نستذكر وحني

 :التايل النحو عىل كانوا أهنم نجد
 ّالتشيع؛ لنرش العملية وخمططاهتم الشيعية والعقيدة الفكر بحقيقة ًوعيا يملك من ◙
  !األمحر الكربيت من أندر كانوا وهؤالء
 بمخططاهتم معرفة له ليس ولكن عية؛الشي والعقيدة الفكر بحقيقة ًوعيا يملك من ◙
  .جيدة نسبة وهؤالء ّالتشيع؛ لنرش العملية
 لنرش العملية بمخططاهتم وال ؛الشيعية والعقيدة الفكر بحقيقة ًوعيا يملك ال من ◙
 !!لألسف املسلمني وعوام ،يةسالماإل احلركات أفراد غالب وهؤالء ّالتشيع؛
 بأس ال نسبة وهم السيايس؛ أو العقدي ستوىامل عىل سواء ؛ّبالتشيع خمدوع هو من ◙

 .هبا
 غالب هم وهؤالء فقط؛ السيايس البعد يف ًحمصورا إيران مع الرصاع جيعل من ◙

 .والساسة واملثقفني الصحفيني
 بشكل ارتفع قد الشيعة؛ وخاصة ّالضالة؛ ِالفرق بخطر الوعي أن اليوم نجد لكننا
 من كثري بني ًملحوظا ًأمرا املشكلة هلذه نتباهاال وأصبح الرشائح، خمتلف أوساط يف ملحوظ
 .إجيايب يشء وهذا الناس،
 فنحن ؛ّالضالة ِالفرق مكافحة جمال املجال، هذا يف طويل طريق أمامنا يزال ال
  :إىل نحتاج
 كوهنا؛ لمتجددة ألهنا ِالفرق؛ هلذه اجلديدة والشبهات والعقائد األفكار ورصد متابعة ●
 !!أصحاهبا من خمرتعة
 .ناجع بأسلوب هلا والتصدي للحذر ِالفرق؛ هذه وأساليب نشاطات متابعة ●

                                                

 . ، بفضل اهللا وتوفيقه عامها السابع»الراصد«أكملت هذا الكتاب  إعدادعند  )١(
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 بخطورة اجلاهلة أو املخدوعة، الرشائح يف مؤثر عالجي وآخر وقائي، خطاب بلورة ●
 .ِالفرق هذه

 َعرب ّالضالة ِالفرق بمكافحة املتخصصة املراكز ورعاية بدعم وذلك ؛االهتامم زيادة ●
 أو ،بموضوع منها ّكل بتخصص املراكز هذه بني والتكامل التعاون مراعاة مع كله، العامل
 .قضية أو ،منطقة
 .املجال هذا يف الناهبني الباحثني لتكوين مميزة؛ مناهج بلورة عىل العمل ●
 الذي التكرار وعدم والدراسات، األبحاث جمال يف النقص ّسد عىل اجلهود تركيز ●
 .تذكر فائدة كبري دون اجلهود يضيع
 تسيطر -ّالتشيع وخاصة- ِالفرق مشكلة مع التعامل يف ّالضارة األفكار بعض تزال ال

 عمل تعيق ألهنا وفضحها؛ كشفها من ّبد فال الرشائح،مجيع  من كبرية قطاعات عىل
  !البوصلة وضياع يهِّالت دوامة يف األمة وتدخل املخلصني،
 أهل حلرب جلأوا فإهنم الة؛ّالض ِالفرق عرب داخله من سالماإل حلرب جلأوا أهنم فكام

 هذا التحرير، حلزب السيايس املنهج وترسيخ األصيل، السيايس الفكر مصادرة عرب ّالسنة
 جدوى دون املسلمني آالف وجهود طاقات ّضيع والذي السيايس، الفهم يف املنحرف املنهج
 .تذكر

 العقدي؛ فهانحرا عن ًفضال ؛ًّاسياسي التحرير حزب انحراف بيان يف نطيل ال وحتى
 وحتت االحتالل زمن يف فيها نشأ قد وهو ؛الفلسطينية القضية من التحرير ُحزب أين :نتساءل
  وأمريكا؟؟ إرسائيل حرب يف دوره وأين ؟!!سيطرته
 ّالساعون هم األمريكان« أن فكرة :ّالتشيع مكافحة يف املضللة األفكار هذه أخطر من

 اخلطر تلغي أهنا ؛ةالفكر هذه وخطورة ،»املنطقة عىل ةاإليراني أو الشيعية للسيطرة والداعمون
 من ليس فاألمريكان الواقع، خالف هذا فإن أخرى؛ جهة ومن، جهة من واإليراين الشيعي
 األمريكي الدعم أن رغم وغريها، بريوت أو العراق، عىل والشيعة إيران سيطرة صاحلهم
 بني ًارصاع هناك ألن ؛والشعارات دالوعو عىل يقترص يكاد العربية احلكومات من حللفائها
  .واإلرسائيلية واإليرانية األمريكية املشاريع
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 نخوض أن ِاحلكمة من وليس ،علينا والسيطرة ،ثرواتنا لنهب يتصارعون وكلهم
 عدوانه ليواصل علينا؛ ٍَدتْعُم طرف تربئة الغباء من أن كام طرف، ضد طرف عن نيابة الرصاع
  !!مقاومة دون

 واملشورة القرار أصحاب من واالهتامم العناية يالؤهاإ جيب التي القضايا رزأب هذه لعل
 .واألمراء العلامء من

 



 
 
 

 

٢٤ 

 »الراصد« مسرية من أعوام ستة
 

دورية «و موقع وتطوير حتديث وبمناسبة أعوام، لستة متتد حافلة مسرية وبعد ؛اليوم
 عن ٌحديث بل مندملة؛ جلروح ًفتحا ليس والطوائف ِالفرق عن احلديث ّأن نؤكد ؛»الراصد
 .أمننا جتاه متعددة سرتاتيجياتإ حمور تكون وتكاد ،نعايشها مهمة قضية

 ّلألمة؛ واملكر العداء من واحد مستوى يف والطوائف ِالفرق هذه مجيع ّأن يعني ال وهذا
  .ذلك تريد مجيعها أهنا عن ًفضال

 مذاهبهم حقيقة عن الغافلني من هم والطوائف ِالفرق هذه أفراد من ًكثريا ّفإن ًوأيضا
 كان قد بل والتآمر؛ بالعاملة والطوائف ِالفرق هلذه انتسب من ّكل ّنتهم ال ولذلك وعقائدهم،

 بشكل ذلك سبب لكن هلم، تشكر مواقف أبنائها من وفئة والطوائف ِالفرق هذه لبعض
 !وفكرهم بمذهبهم معينة مراحل يف تأثرهم ضعف كان أسايس

 سوى ّالصوفية عن يعرف ال -ًمثال- املتصوفة من العديد هناك :نقول ةللصور ًوتقريبا
 بالء له ويكون ّالتصوف، غاية هو هذا ّأن يظن وهو ،-مبتدعة بصورة كان ولو- اهللا ذكر

 بل ّتصوفه؛ من ًنابعا ليس سالماإل مع وبالؤه فدفاعه وقضاياه، سالماإل عن الدفاع يف حسن
 أعداء مع لتحالف ّالصوفية؛ عقائد واعتقد ّبالتصوف ّتعمق وفل ّبالتصوف، جهله من نابع هو
 !!لهتسليم وال به األخذ من ّبد وال اهللا، قدر هذا ّأن بحجة املتغلبني سالماإل

 ِالفرق خطر من التحذير يف ودقتها »الراصد« رؤية صدق تؤكد األحداث زالت وال
 املليشيات بتنفيذها قامت فوية،ص ومذابح جرائم من يشهده وما اجلريح العراق ففي ؛الضالة
  القاعدة تنظيم به قام ما أخرى جهة ومن جهة، من بدر وقوات ،املهدي كجيش ؛الشيعية

 من طال مما أكثر ّالسنة أهل من طال أعمى قتل من -ًّاعملي إيران مع ويتحالف يتقاطع الذي-
 العراق يف إيران ذنفو ّرسخ مما الشيعة؛ مع الدموي الرصاع تصعيد عن ًفضال األمريكان؛

 !!اإلرهاب وحماربة العراقيني مساعدة بحجة
 وعاملتها وانتهازيتها طائفيتها أكدت العراقية الشيعية السياسية القوى ممارسات أن كام

                                                

 ). هـ١٤٣٠(العدد الثالث والسبعون، رجب  )١(
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 .إليران
 املرشوع حقيقة عن لتكشف مرص يف ًومؤخرا لبنان، يف اهللا حزب ترصفات وجاءت

 .ستيالءواال هليمنةبا وأطامعه ،التوسعية وأهدافه ،اإليراين
 )الفقيه يةوال( ونظام التجمعات هذه بني الرتابط َعمق ّفبينت اخلليج؛ شيعة حتركات أما

 .إيران يف
ًعمليا ًنموذجا كان فقد احلوثي؛ مترد وكذلك  لدول اخلمينية الثورة لتصدير )بروفة( أو ّ

 !!اجلوار
َوالنحل؛ والطوائف قِالفر مشكلة صعيد عىل ٌّيحمور ٌدور »الراصد«لـ  كان لقد  ِّ 
  :اآلتية النقاط يف إمجاله يمكن
َوالنحل والطوائف ِالفرق بهقوم ت الذي الدور خطورة عىل التنبيه ■  .منطقتنا يف ّالضالة ِّ
 .املعارصة ِالفرق هذه وممارسات وخمططات حتركات من والتحذير الكشف ■
َوالنح والطوائف ِالفرق هذه مع للتعامل منهجية تأصيل ■  .هلا احللول وطرح ل،ِّ
 .امللف هلذا واملتابعني املهتمني دائرة توسيع ■
 .كافة العامل أرجاء يف املعارصة ِالفرق لواقع )بانورامية( رؤية تقديم ■
َوالنحل ِالفرق شؤون يف متخصص معلومات بنك بناء ■  .املعارصة ِّ
 وهي ؛ألمتنا املعادية اريعاملش مجيع ترفض »الراصد« ّأن هنا؛ عليه التأكيد بنا جيدر ومما 
ًجدا،كثرية   مكشوفة جبهة اجلبهة هذه ّأن إىل فيعود والطوائف؛ ِالفرق شؤون يف اختصصه أما ّ
 إىل الرضر وصول ومنع ّسدها املسلمني عىل ّاملحتم من وأصبح كبري، برضر ألمتنا تسببت
 .منها أمتنا

 السطحية الرؤية :هو ةاجلبه هذه من الرضر ألمتنا تسبب التي األسباب أكرب ومن
 هذه وتنظيم، حركة أو دولة شكل عىل ّجتسدت إذا وخاصة ؛العقدية البدع آثار خلطورة
 ،الرشعيني والعلامء ،واإلعالميني ،الساسة من كثري -لألسف- حيملها التي السطحية الرؤية
 .يةسالماإل احلركات وقادة

 بني ّالتشيع ونرش إيران، خمططات من كثري مترير ّتم السطحية الرؤية هذه فبسبب
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 الساسة من ٌكثري هلا انتبه اخلطوات؛ هذه وتعاظمت تكاثرت حني ولكن املسلمني،
 اخلطر، هلذا السطحية رؤيته عىل ّيةسالماإل احلركات قادة من ٌكثري بقي حني يف واإلعالميني،

 .واإلرسائييل ياألمريك املرشوع مكافحة بدعوى
 املليئة السياسية مسريهتم ّأن إال يني؛سالماإل القادة الءهؤ عند واهلدف الغاية نبل ورغم

 املوقف هذا مثل نستغرب ال جتعلنا املكاسب؛ وتضييع ،األوهام وراء واجلري ،خفاقباإل
  !واحلقد املكر أهل خدعهمحتى  هلؤالء؛ الرئييس املحرك هي بةِّيـَّالط العواطف ألن منهم،

 العالقة يف جديدة كرؤية ّحوى، سعيد حممد .د اقرتحه ما ذلك عىل التدليل يف ويكفي
 حيث ؛اهللا وحزب واإليراين السوري النظام من واملوقف السوريني، اإلخوان مجاعة بني

 فجاءنا حياته، ختام يف q والده له توصل ما بخالف ًمؤخرا، درجة )١٨٠( موقفه انقلب
 يف مسبقة مواقف وال ريات،متغ كلها السياسة ّأن عليكم خيفى ال« :يقول اليوم حممد.د ولده

  .»ًاّجد حمدودة وهي ؛واألصول بالعقائد ًمرتبطا كان ما إال( السياسة
 املوقف بني اخللط عدم مبدأ من ينطلق التصحيح أساس« :قوله املقدمة هذه عىل وبنى
 بمواقف أذكر أن أود« :حوى.د يقول إليه، ذهب ما عىل وللتدليل ،»ِّالديني واملوقف السيايس
 ًموافقا أكون أن غري ومن ّشتى؛ مواقف يف املعارصة يةسالماإل احلركة فصائل لبعض يةسياس
  .واحد وجه هلا ليس السياسة ألن موقف، ّكل عىل

 :بإجياز املواقف هذه فمن
 إنجاح يف رغبة ،)م١٩٥٨( عام نفسها بحل سوريا يف املسلمني اإلخوان مجاعة قرار -١
  .مرص مع الوحدة
 وجتميد املرصي، واجليش النارص عبد مجال راية حتت القتال مرص نإخوا استعداد -٢

 .»النارص عبد فعله ما برغم ؛)١٩٦٧( وعام )١٩٥٦( عام العدوان ثحد عندما خالف ّكل
 !!بعض فوق بعضها ظلامت حوى؛ الدكتور من الرؤية وهذه
 واألصول؛ بالعقائد ترتبط ال عرشية يثناال والشيعة النصريية مع العالقة كانت فإذا

 !الدكتور؟؟ فضيلة يا بالعقيدة، السياسة سرتتبط فمتى
 رؤيتك حتدد أن جيب غريها؛ أو اإلخوان جلامعة سياسية بمواقف حتجاجاال وقبل
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  .هبا حتجاجاال لك يصح حتى ؛عدمها من لصواهبا الرشعية
 جديد؛ رشعي سيايس تأصيل عىل به تستشهد ّثم معني، سيايس موقف خطأ ترى ْأن أما
  !!عظمى مصيبة واهللا فهذه

 من إال ية؛سالماإل احلركات يف السيايس والقرار الفتوى صنع لكيفية عميل نموذج فهذا
  .باهللا إال قوة وال حول وال اهللا، رحم
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 التوحيد نرش يف الفضائيات دور
 

 التوحيد لدعوة يكون أن ّبد ال املعلومات؛ وثورة اإلعالم عرص يف نعيش ونحن
 لبني للسعادة جلب من واإليامن التوحيد دعوة يف ملا اإلعالم، هذا مساحة من ألكربا النصيب
 .وأخراهم دنياهم يصلح وملا عامة، اإلنسان
 قلب يف يطبع األمر وهذا بينهم، فرق ال ؛ةسواسي اهللا عند الناس جتعل التوحيد دعوة إن
 والطاعة، واالمتثال ادةللعب املستحق -وحده- فإنه وعليه ؛ِقسط دلع اخلالق أن اإلنسان
 والقوانني، ُّالنظم ّيوحد كذلك وهو العنرصي، والتمييز واالستغالل الطبقية يلغي وهذا

 .كافة البرش بني واملرذولة املقبولة األخالق وميزان
 وأن كافة، الناس بني والسعادة واألمن السالم إرساء هو التوحيد دعوة جوهر كان وملا
 ُهويسألو واملدد، العون -وحده- منه افيطلبو ؛U اهللا هو احدو ّرب جتاه قلوهبم تتوجه
 بلغ عرص يف كافة، للناس العظيمة الرسالة هذه إيصال علينا ًواجبا كان والرشاد؛ التوفيق
 يف مجعة خطبة فيه كفيت َيعد ومل البرش، من مليارات ستة عىل يزيد ما األرض سكان تعداد
 ال ربام- حملية إذاعة يف كلمة أو جريدة، يف مقال حتى أو العامل، زوايا إحدى من مسجد
  .-نفسه البلد أهل يسمعها

 ٍّطوخت ،واسع انتشار من هلا ملا التوحيد؛ دعوة ومحل نرش يف الفضائيات دور يربز وهنا
 .معقولة كلفة مع واحلواجز للحدود
 التي ؛ئيةالفضا والربامج الفضائيات من العديد به قامت الذي اهلام الدور ًواضحا وبدا
 من ًكثريا ّوعرفت دينهم، ألحكام املسلمني من كثري توعية يف التوحيد دعوة نرش عىل ّركزت
 .التوحيد ودعوة سالماإل بحقيقة املسلمني غري

 الباطلة واألفكار البدع حماربة :الفضائيات هبا قامت التي اهلامة األدوار من وكذلك
 ؛»املستقلة« قناة بثتها التي املناظرات :ذلك عىل مثلةاأل أبرز ومن املسلمني، عوام بني املنترشة
  :منها عديدة حقائق تكشف والتي

                                                

 ). هـ١٤٢٥(العدد الثاين عرش، مجادى اآلخرة  )١(
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 ّحية تزال ال ماتت؛ أهنا الناس بعض يزعم كان التي الباطلة العقائد من ًكثريا أن -١
 !عمة يلبس أو !)دكتور( لقب حتمل شخصيات من بآذاهنم وسمعوها بأعينهم الناس رآها
 الكرام، الصحابة ّوسب ،طاهراتال املؤمنني ّبأمهات والطعن القرآن، بتحريف القول :مثل

 .ّالسنة من املسلمني وتكفري
 باأللقاب تزين مهام الباطل؛ وضعف ،ّاحلق قوة عن املناظرات هذه كشفت -٢

 .واألشكال
 ليس وأنه والشيعة، ّالسنة بني اخلالف حقيقة املسلمني من الكثري ألفهام قربت -٣
 وأركان الدين أصول يف عميق خالف هو بل !الناس بعض يزعم كام فروعال يف ًخالفا

 .سالماإل
 فعىل التوحيد، دعوة لنرصة ًا؛ّجد مهمة الفضائية املنابر بأن القول ّنكرر :ًوختاما

 ألهل التوحيد دعوة نرصة يف عظيم ٌّواجب فيها املشاركة عىل والقادرين عليها القائمني
 .اللغات جميعوب ًيا،ثان وللناس ًأوال، سالماإل

 .ًوحتققا ًرسوخا اهللا زاده يتحقق؛ وبدأ ًحلام كان األمر وهذا
 
 
 
 
 
 

FFF 



 - ٣٠ -



 - ٣١ -

 
 
 
 
 
 
 

2=  
 




 
 
 
 
 
 



 - ٣٢ -

 



 
 

 

٣٣ 2= 

 نةُّالس أهل إىل رسالة
 

 الذين والغالة ةِّالشيع طائفة مقابل يف املسلمني أكثرية هم السنة أهل ّأن املعلوم من
 ،-ًحديثا- والبهائية ،والبابية ،-ًقديام- والدروز ،ُّوالنصريية ،اإلسامعيلية من ؛عنها انبثقوا
 املسلمني يف نسبتهم وزتتجا ال وهؤالء وغريها، ،كالقاديانية ؛املارقة الطوائف وبعض

)٢٠%(.  
 :فيهم ّأن ُفنجد ؛املسلمني من العظمى الغالبية ّيشكلون الذين السنة أهل وأما 
 .باجلملة ولو ؛سالمباإل الصحيح وااللتزام الفهم أصحاب -١
 .واملتنطعني كالصوفية ؛سالملإل اخلاطئة األفهام أصحاب -٢
 .همإسالم يف ّاملفرطني املسلمني عوام -٣
 .سالملإل منافية عقائد يعلنون ال الذين املسلمني حكام -٤
 وتنازعنا ،قوتنا وضعف ،كلمتنا تفرق من نراه ملا ؛الرسالة هذه ّنوجه السنة وألهل 

 .والكرامة ّالعزة لنا يكفل الذي احلقيقي اإلصالح طريق عىل خطوة لنخطو واختالفنا؛
  :فنقول ؛االستقامة أهل نخاطب
 يواجهوهنا، التي املخاطر وبيان بدينهم، املسلمني لتبصري رعةاملسا عليكم الواجب

 قوم ّكل بيان مع االختالف، عدم -رشعي ٌّنص فيه ليس ما يف آراؤكم تباينت إذا- وعليكم
 .رأهيم

 املرتدين بعض مع واحلوار القنوات فتح عىل السنة أهل بعض قدرة من لنعجب وإننا
 عنمع عجزهم  املواقف؛ بعض يف معهم كةمشرت لقواسم والوصول األصليني، والكفار
 ؟!!السنة أهل من إخواهنم مع ذلك

 التايل اليوم يف فلقيه إخوانه، بعض مع مسألة يف اختلف q الشافعي اإلمام ّأن يروى
  .»!؟ًإخوانا نبقى أن اختلفنا وإن يليق أما« :له وقال بيده ُّالشافعي فأخذ ؛الطريق يف

 الدستور ِةَدَّوَسُم تعديل من العراق يف )يسالماإل احلزب( موقف :ذلك أمثلة ومن
                                                

 ). هـ١٤٢٦(العدد الثامن والعرشون، شوال  )١(
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 إعالمهم أو األخرى السنة أهل قوى مع التنسيق املمكن من يكن أمل ًظاهرا، ًنموذجا

 .جتاهكم الفعل وردة إخوانكم صدمة منً بدال بخطوتكم؛
 ؟الشخصية والنظرة األنانية بدل ،والتنسيق التعاون نتعلم متى
  ّومتهورة؟ طائشة فعل بردة اخلطأ نعالج ال أن نتعلم ومتى
 ،-نينوى حمافظة يف خاصة- التزوير عليها ويغلب ُأعلنت، قد االستفتاء نتائج هي فها

 عىل التعاتب من ًبدال الوضع؛ ملعاجلة ّموحد موقف -اآلن- السنة ألهل يكون أن نأمل فهل
 ؟جديد من ّحقنا وضياع أخرى، مرة والتشتت نقسامواال فات ما

 أو ،والضياع التشتت من اجلهود حتفظ أساليب إىل للوصول السنة ُأهل ينضج ْأن جيب
ِّالسـني  واخلالف للرصاع ًوأملا ًحزنا قلبه يتقطع ُاملرء يزال وال ،باجلميع املرض التنافس  يفُّ

  .البلدية انتخابات يف اإلحساء شيعة منه استفاد الذي السعودية؛
  :هلم فنقول تفريط؛ أو بإفراط اجلادة عن املنحرفون السنة أهل أما
ًوبعدا للجهود إضاعة كفى ّنشك فال املقصود، عن ُ ِحرمتم إذا لكن نواياكم، صدق يف ُ ُ 
 -لألسف- ختدموا أن سوى قائمة؛ لكم تقوم ولن ًشيئا تستفيدوا فلن ؛السنة ّواتباع الصواب
 استدراج أو السنة أهل حرب يف ّالتصوف استخدام من اليوم معلن هو كام عدوكم، خطط

  .وحكامهم علامئهم مع امَدِّللصأو من يدعي ذلك  )املجاهدين(
  :هلم فنقول ّاملفرطني؛ املسلمني عوام أما

)Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(]بني وتقفون ،الرسائر تبىل يوم اآلخرة يوم ،]٢٨١:البقرة 
  قائلون؟ أنتم فام اهللا يدي

ّيفرق ال فإنه عدوكم؛ حقد واتقوا  ًحديثا واليهود ًقديام فالتتار م؛إخوانك وبني بينكم ُ
 .هلم واخلنوع باطلهم، يرفض صادق مسلم مرشوع ألنه ّسني؛ كل يقتلون

  :هلم فنقول أمرهم؛ ووالة املسلمني حكام أما
 عن ولؤمس وكلكم راع فكلكم« :مسؤولون أنكم واعلموا ّوالكم، ما يف اهللا اتقوا

 ّلبث ىيسع عدوكم ّوأن دينكم، يف ّقوتكم ّنأ واعلموا ،د حممد اخللق ّسيد قال كام ؛»رعيته
 ّكل فيه انحاز قد عامل يف تعيشون وأنكم رعيتكم، من الصالحو ِّالدين أهل وبني بينكم ُالفرقة
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 .أعناقكم يف التي التوحيد وأمانة لدينكم مضيعني تكونوا فال لدينهم؛ دين أهل
 .وأهله سالماإل عن للدفاع املبادرة عليكم جيب كام
 عتبنا مع العراق، يف السنة أهل لنرصة منكم ُبذلت التي اجلهود ّكل -لكم- ّثمنُن كام
 .وأهله سالملإل حقيقية نرصة جهودكم ُتثمر ْأن وجوب تأكيدنا مع ذلك، يف لتأخركم عليكم
 جهودنا إىل حيتاج مما والكثري الكثري فهناك ويتكاتفوا؛ يتعاونوا ْأن ًمجيعا السنة أهل وعىل 
 .ًمعا
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 الصعب الرقم السنة أهل
 

 أهل به يضطلع الذي واملركزي َّاماهل الدور بوضوح يرى اليوم؛ املسلمني حال يف الناظر
 ِالفرق من اآلخرون فيه ّختىل الذي الوقت يف ية،سالماإل القضايا عن والذود الدفاع يف السنة

 للمعتدين ًعونا نوايكو مل إن هذا وأهله؛ سالماإل نرصة عن الباطلة أو املنحرفة واملذاهب
 .واملجرمني
 هذه إليه تنتمي الذي األصل كوهنم ؛َّللسنة الطبيعي للدور امتداد هو الدور وهذا
 .فيه خالف ال وهذا ؛سالماإل أهل غالبية هم السنة أهل ولذلك ِوالفرق، املذاهب

 ْنَم وهو عام؛ معنى :معنيان -تيمية ابن سالماإل شيخ ّقرر كام- هبم يقصد السنة وأهل
 بفهم ّالنبوية السنةو القرآن مقتىض عىل السائرون وهم خاص؛ ومعنى ة،ِّالشيع خالف كان

 .األمة سلف
 أو ّعرقية أو ّقومية أو عشرية أو لقبيلة نسبة ليس وأهلها، َّللسنة فاالنتساب هذا؛ وعىل

ّاملطهر الوحي وهو رشعي، ملعنى نسبة هو بل ناحية؛ أو بلد َ. 
 الرشيفة النسبة هلذه ياحلقيق التعبري ومعرفة إدراك بمكان يةاألمه من ّفإن ولذلك؛

 الرشيعة ّبينتها وحقوق واجبات من عليها يرتتب وما واملبادئ، َالقيم َمحل عرب وذلك الرفيعة،
 .يةسالماإل

ِّالسـني  التواجد برضورة وجريانه العراق من الساسة ترصحيات األنباء محلت وقد  يفُّ
 للدور العقالء إدراك تعكس الترصحيات؛ وهذه للمنطقة، االستقرار نلضام العراقي؛ الوضع
  .تستقيم ال دوهنم األمور ّوأن ،السنة ألهل املحوري

 إدراك من ّبد ال ًمتكامال؛ املنطقة يف السنة لدور السليم اإلدراك هذا يكون وحتى
َيمثل من :وهي ،عنها أمهية تقل ال قضية   ؟السنة أهل ُ
َّالسـنـية- الشخصيات بعض مع الويعإياد  لقاءات يف ِّ َّالسـنـية وغري ُّ ِّ  ًمؤخرا؛ ّعامن يف -ُّ

 ورؤساء سابقني وبعثيني ّعامة، وشخصيات عشائر رؤساء السنة باسم ّحتدثوا الذين كان
                                                

 ). هـ١٤٢٥(العدد السابع عرش، ذو القعدة  )١(
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 .وغريهم ،وعلامء ،علامنية أحزاب
َّالسـنـية انتامءاهتم هو بينهم املشرتك والقاسم ِّ  ليتحدثوا هلم؛ لّوخمو ٍكاف هذا هل لكن ،ُّ

 يعرف ال قد- يإسالم فصيل أو فقط عشرية شيخ أو علامين أو لبعثي حيق هل ؟السنة باسم
 ؟السنة باسم يتحدث أن -السنة أهل عقيدة

 من هو السنة باسم ّالتحدث -مجاعة أو ًفردا- له ّحيق الذي ّأن :هوه تأكيد ّنود الذي
 بمصالح لقيامل كفاءة اذ وكان وصدق، ّبحق لواءها ومحل ً،ومنهاجا عقيدة َّللسنة انتسب
 .السنة

 أن ّبد ال وأهنا القيادة، حول السياسية ِالبطانة أمهية الكريم القرآن يف لنا ّبني قد U واهللا
 :تعاىل قال فينا؛ السيئة مآرهبم وحققوا ّغشونا وإال للمسلمني، املكون النسيج نفس من تكون

)_  ^ ] \ [ Z Y X W V  U T S R Q P O `  
o n m l k j i h g f e  d c b a(]١١٨:آل عمران[. 

َحر ولذلك  أول من دولته لقيام الالزمة والكفاءات الكوادر ّيوفر ْأن عىل د ُّالنبي  ِصَ
 ال قد ٍمِلْسُمغري  ملرتجم ًحمتاجا يكون ال حتى الرسيانية؛ بتعلم ت حارثة بن َزيد فأمر يوم،

 .هُقُدْصَي
ِّينصب أن حياول ملن صديالت السنة أهل عىل فالواجب  غري وهو ؛عنهم ًممثال نفسه ُ

 واجلاه؛ للسلطة ّوحب طمع عنده أو فكري، أو مادي عجز نوع عنده أو دعواه، يف صادق
 .ّاحلق حساب عىل ولو

 خالل من ؛الالزمة والطاقات الكفاءات يف النقص ّبسد املسارعة -كذلك- وعليهم
  !!!حسبف سنيان والديه ّأن السنة من نصيبه كان نمل الركون وعدم الثقات، املخلصني هتيئة
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 منها؟ حنبل ُابن فأين ..ٌفتن
 
 أو حجمها يف مسبوقة غري هجامت يةسالماإل األمة تاريخ من املرحلة هذه تشهد 
 معظم وتشرتك منطلقاهتا، وتباين تنوعها حيث من أخرى؛ جهة ومن جهة، من هذا ؛كثافتها
 .والرشيعة ِّالدين وأصول يةسالماإل للعقيدة ّجهةمو كوهنا يف اهلجامت هذه

 عىل اهلجوم موجة انكسار بعد داخله، من سالماإل حرب سياق يف تأيت اهلجامت وهذه
 قريش كفار جهودأخفقت  ْأن َفبعد ،سالماإل صدر يف الشأن كان كام ؛خارجه من سالماإل

 من احلرب سرتاتيجيةإل لواّحتو اهللا؛ دين عن ّالصد يف الكتاب أهل يمرشك من وأعواهنم
, - . / 0 1 2 3 4 ( :اجلديد مكرهميف  U اهللا قال كام ؛الداخل

= < ; : 9 8 7  ظاهرة نشأت ذلك وبعد، ]٧٢:آل عمران[)5 6 
  !!نفسها ُختفي ال كثرية أحيان يف أهنا رغم يومنا، إىل تزال ال التي النفاق

 ،ت الصديق هلا تصدى ًدةر -د الرسول وفاة بعد- يسالماإل التاريخ شهد وقد
 ّفإن اليوم؛ أما، q حنبل بن أمحد اإلمام فواجهها القرآن؛ َخلق فتنة جاءت بعده ومن
 يقدمها التي املباركة للجهود تقديرنا مع هلا، يتصدى ًعاملا ًإماما وال يطفئها، ًقائدا جتد ال الفتن
 وجهد وقت من مبذول هو ما أضعاف أضعاف حيتاج األمة تواجهه ما ّفإن ودعاتنا، علامؤنا
 .ومال وفكر

 إمجاهلا يمكن والرشيعة ِّالدين وأصول ية،سالماإل العقيدة عىل اهلجامت وهذه
 :التالية املجاالت يف

 األوساط يف -والبهائية كالقاديانية- سالماإل عن املارقة ِالفرق نشاط زيادة -١
 أهلها الناطق يسالماإل العامل أطراف عىل تركيزهم كان أن بعد ،العربية وباللغة يةسالماإل
 .وغريها ،اإلنرتنت ومواقع ،الفضائيات عرب وذلك ؛العربية بغري

 عقائده وزرع ،ّالتشيع لنرش الرامية -اإليرانية وغري اإليرانية– يةِّالشيع اجلهود -٢
 .املسلمني بني الباطلة

                                                

 ). هـ١٤٢٨(العدد الرابع واخلمسون، ذو احلجة  )١(
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 منهج بلرض ؛العامل يف ّالصوفية للطرق واليساري اليهودي والتشجيع الدعم -٣
َوالبدع للخرافات والعودة ،السنةو بالكتاب التمسك  واخلنوع واالستسالم واملنكرات، ِ
 ُّلب هي التي الوجود وحدة عقيدة منطلق من اإلنسانية؛ واألخوة التسامح باسم ألعدائنا
 .ّالتصوف وجوهر
 يف هلم لاملجا وفسح ّواملرتدين، والعقالنيني -زعموا- القرآنيني من املنحرفني رعاية -٤
 .املختلفة اإلعالم وسائل
 أمور تناول يف وغريهم واملاركسيني املالحدة من )املثقفني( ّأحقية ترسيخ حماولة -٥

 !!الرشيعة علامء عىل قرصه وعدم ،سالماإل
 أصول ومعرفة ،اللغة ومعرفة ،النصوص معرفة من ؛ِّالدين فهم ُأسس رضب حماولة -٦

 بالدعوة ؛)ديث ومصطلحهاحل أصول( أصول اإلثبات ، ومعرفة)الفقه أصول( االستنباط
 اللغة، معرفة يف اتّاأللسني مناهج وترسيخ الرشعية، النصوص إثبات يف جديد ملنهج

 .الفقه أصول بتطوير واملطالبة
 ّاحلق هائوإعطا ي،سالماإل ّالصف داخل يف وشاذة منحرفة تيارات لتكوين السعي -٧

 أو وي،ْسِّالن سالماإل تيار أو ،سالماإل عن املرتدين كتجمع ؛سالملإل رؤيتها تقديم يف
 !!)املثليني (ًّاجنسي الشاذين املسلمني
 النزاعات من اخلوف بدعوى احلكم، شؤون يف سالماإل بعلمنة املطالبة تكثيف -٨

 .الطائفية والرصاعات
 اليوم، يةسالماإل الرشيعة وأصول العقيدة تواجهها التي اهلجامت أهم لعلها هذه

 !!؟جمتمعة وهي فكيف وصدها؛ ملقاومتها ضخمة جلهود حتتاج منها واحدة ّكل ّأن احلقيقةو
عىل  وصدها اهلجامت هذه وجه يف الوقوف عىل معينة جهة أو عامل قدرة عدم نؤكد ولذلك
 .ودحرها اهلجامت هذه لصد املستمر والتكاتف التعاون من ّبد ال بل ؛االنفراد

 بعض نقرتح اهلجامت هذه صد ويف ،اجلهاد هذا رشف يفسهام ولإل
 :اخلطوات

 .صد إىل حتتاج التي واألخطار اهلجامت معرفة -١
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 .ِحدة عىل هجمة لكل يةرشعال والعقالنية بالعلمية يتصف ٍّرد صياغة -٢
 لتكون ؛املسلمني بني شعبية ثقافة وجعلها الردود، هذه بني املشرتكة القواسم مجع -٣
 .اهلجامت هذه من وقاية مطعوم
 ...)كتاب مقالة، بحث، حمارضة، خطبة،( خمتلفة قوالب يف الردود هذه تقديم -٤
 األفكار، هبذه نيمتأثر عوام العوام، ،نياملثقف العلم، طلبة العلامء،( املعنية الرشحية ومراعاة
 ...).األفكار هلذه دعاة

 –العلم أهل عالمة وهي– القادمة ِالفتن استرشاف عرب ؛املسبقة الوقاية عىل احلرص -٥
 .املسلمني دين عىل ًوحرصا ذلك لسهولة منها، يسالماإل املجتمع حتصني عىل والعمل
 أهل من غريها دون جهة أو بفرد يرتبط ال مؤسيس، عمل َعرب إال يتأتى ال هذا ّكل -٦
 .السنة

 العيني للوجوب يصل يكاد الذي اجلهاد هبذا للمشاركة الغيورين ّكل ندعو ونحن
 .املوفق واهللا، بعضها أو كلها اخلطوات هذه حتقيق نحو ّركوالتح بالعمل
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 الغائم واملرشوع ،الداهم ُاملرشوع
 

 وكياهنا، وجودها تستهدف التي املرشوعات من كثريال اليوم يةسالماإل األمة تواجه
 ومن هلا، املسلمني تنبه ومدى ومصدرها وخطرها ورسعتها ّقوهتا يف تتنوع املشاريع وهذه
 وعدم ،-جهة من- والرسعة بالقوة يتصف والذي ؛الصفوي يِّالشيع املرشوع :ملشاريعا هذه
 هياجم أنه كام ؛-أخرى جهة من- املسلمني عوام عن ًفضال ؛له والقادة العقالء من الكثري ّتنبه
  !مغفلون ولكنهم ؛املخلصني واألفراد التجمعات من الكثري وعرب الداخل من

 :الداهم املرشوع ●
 السابقة املحاوالت بعد ؛جديدة حماولة يف ّكلها، األمة عىل للسيطرة املرشوع هذا وهيدف

 تؤمن ،متطرفة ّعقدية خلفية من ينطلق وهو والصفويني، والبوهييني الفاطميني زمن
 الوصول سبيل يف حتالفات أي عن ّيتورع ال املرشوع هذا وسحقهم، اآلخرين باستئصال
 .سالماإل ّأمة عىل لكاملةا السيطرة وهو ،النهائي ملقصده

 :أمهها ،الوسائل من كثريال ذلك سبيل يف املرشوع هذا ويسلك
 بتكوين ذلك يف نجح وقد املرشوع، هذا تنفيذ مسؤولية حتمل رسالية دولة تكوين -١

 .كدولة إمكانياهتا بكل باملهمة القيام عاتقها عىل أخذت التي ؛اإليرانية يةسالماإل اجلمهورية
 قطعوا وقد املرشوع، هبذا يةسالمواإل العربية البالد يف يةِّالشيع التجمعات ّكل ربط -٢
 .ذلك يف ًكبريا ًشوطا
 يف إليران ًرديفا ليكونوا بالدهم؛ يف السلطة من يةِّالشيع التجمعات بعض متكني -٣
 حيث العراق؛ ويف )أمل حركة اهللا، حزب( لبنان يف كبري ّحلد نجحوا وقد املرشوع، تنفيذ
  .ّبرمتها اجلديدة العراقية الدولة عىل واسيطر
َّالسـنـية التجمعات بعض اخرتاق-٤ ِّ  عليه ّالتشيع يعرب ًجرسا لتكون معها؛ التعاون أو ،ُّ
َّالسـنـية للمناطق ِّ  التحالف أو وغريها، والسودان ومرص فلسطني يف ذلك يف نجحوا وقد ،ُّ
 بل إيران؛ إىل واؤجل الذين القاعدة زعامات بعض مع حصل كام ؛اآلخر البعض مع التكتيكي

                                                

 .) هـ١٤٢٨(صفر العدد الرابع واألربعون،  )١(
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 .نفسه الزرقاوي مصعب أيب ومع

 بأدوار بالقيام ّإما ؛املخالفة يةِّالشيع الفصائلمجيع  مع -األدنى باحلد ولو- التنسيق -٥
 .املرشوع إعاقة وعدم السكوت أو ،حمددة
 ّأي اهب يقوم كبرية أو صغرية حركة ّبكل يتحكم يكاد الداهم الصفوي املرشوع وهذا 
 :ذلك فمن شيعي، طرف
 قبل اهللا فضل حسني حممد اللبناين يِّالشيع املرجع ّرصح ًفمثال إيران، عن اجلميع دفاع ◘

 اإليراين السفري زيارة بعد وذلك ،»لبنان يف الدائر الرصاع يف إيران ّتزجوا ال« ً:قائال أسبوعني
ُتصدر أيام وبعد له،   !!االعتصام بوقف طهران من األوامر َ

 مؤمتر يف واحلوار بالتقريب ةِّالشيع تالعب يالقرضاو يوسف الشيخ استنكر حني ◘
 بعزله وطالب املهري، باقر حممد -الكويت يف- ةِّالشيع علامء رئيس له انربى األخري؛ الدوحة
 !!وإقصائه
 به تقوم ما ذلك ومن مقابل، ثمن له يكون أن ّبد ال ّسنية حركة ألي إيران من دعم ُّأي ◘

َّقم( ملدينة اجلرحى بإرسال قامت حيث -اآلن– فلسطني يف يسالماإل اجلهاد كةحر ُ( 
 !لبنان حوزات إىل رسلواُفأ الطالب ّأما !اإليرانية
 إىل كافة البالد من الطالب واستقطاب املرشوع، خلدمة الدولة إمكانيات ّكل تسخري ◘
 له؛ التأييد وزيارات مساعدات،و باتفاقيات )القمر ُجزر( يف يِّالشيع الرئيس ودعم إيران،
 !ّالصفار حسن السعودي يِّالشيع الدين رجل زيارة :ومنها
 حيث إيران؛ أو ةِّالشيعب متعلق موضوع أي عىل نرتنتاإل شبكة مواقع يف التعليقات ◘
 ورد ما مناقشة بدل جديدة، جبهات بفتح تقوم ًاوردود الرد، يف ورسعة كثافة هناك أن نجد
 .صيلاأل املوضوع يف

 .اليمن يف احلوثي لتمرد يةِّالشيع القيادات دعم ًوأخريا؛ ◘
 ية،ِّالشيع اجلامهري تعبئة صعيد عىل يعمل من فهناك متكامل؛ شبه مرشوع املرشوع وهذا
َّالسـنـية واحلركات األحزاب باستاملة يقوم من وهناك ِّ  ،السنة من املستجيبني يتابع من وهناك ،ُّ
 جمالت أو ،فضائية قنوات كانت سواء اإلعالمية؛ الوسائل من الكبري ّالكم نجد ولذلك
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 واملجالت الصحف يف ّكتاهبم عن عدا !!ّتشيع فيها ليس لدول ومنتديات مواقع أو ،ًاوصحف
 .واإلذاعية الفضائية القنوات يف واملشاركة العامة،
 مرشوع خالل من للحركة مثايل نموذج العراق أو لبنان يف فعملها الدولة؛ إيران أما
 وغري اإليراين اإلعالمي الدور ويغطيه ،السيايس الدور مع يتناغم العسكري فالعمل واضح،
 .اإليراين
 :مالحمه بعض فهذه وانتشاره، الصفوي املرشوع هذا »دامهية « عن أما
 .حجمهم بأضعاف والسلطة السيطرة جتاه يتمددون أفغانستان؛ يف ◙
 .رادع دون واإلجرام السيطرة مدى نع ّيصدق ال األمر يكاد العراق؛ ويف ◙
 أو واحد، زائد ُّالثلث صيغة عرب ؛البلد عىل بالسيطرة رصاحة يطالبون فهم لبنان؛ أما ◙
 أو عربية وساطة ّألي يستجيبون ال وهم والتخريب، عتصاماتاال أو احلكومة، إقالة
 !يةإسالم
 تزويقه يستطيعون ملكنه !األهلية احلرب تفعيل يف واضح فدورهم فلسطني؛ يف أما ◙
 .املسلمني عوام عن ًفضال ي؛سالماإل العمل قادة فيخدعون ؛املقاومة دعم باسم

 احلكومات ومساومة مطالبها، إعالن يف تناور ال فهي اخلليج؛ يف ةِّالشيع جتمعات أما ◙
َّالسـنـية ِّ  عرب رشيفة؛ غري ضغط بوسائل بذلك تقوم وإنام يستحقوهنا، ال مكاسب عىل ُّ
 مضايقات حول أكاذيب ّتروج والتي ؛وأوروبا أمريكا يف منظامهتم بعض أو بإيران، تقواءاالس
 .ّبحقهم طائفية
 ما وهو الدولة، ضد ًمسلحا ًمتردا يقودون سنوات ثالث من هم ها اليمن؛ ويف ◙
 .اخلليج دول من لغريها ًنموذجا سيكون
َّكرسـي  وصلوا ؛)القمر جزر( ويف ◙ ِْ  .ّاملتشيع الرئيس عرب ؛احلكمُ
 باملسلمني تصطدم شيعية طائفة ّكونوا فريقي؛اإل يسالماإل الثقل حيث نيجرييا ويف ◙
 .األساسية واجباهتم عن وتشغلهم هناك،
 ،ومرص ،الشام دول وخاصة ؛الدول من كثري يف تنترش فهي ي؛ِّالشيع التبشري حركة أما ◙

 .فريقياإو
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 واجلاليات آسيا، جنوب ودول ية،سالماإل آسيا مجهوريات يف دؤوب ٌعمل وهلم ◙
 .العمل هذا أبعاد ويكشف يرصد من يوجد ال ولكن الغرب، يف يةسالماإل

 الصهيوين للعدوان والتصدي ُّالنرصة باسم يأيت أنه املرشوع؛ هذا وخطورة
 إال له ينتبه وال املسلمني، بني كبرية نجاحات حيقق ولذلك ّاألمة، عىل واألمريكي

 .الناس من القليل
 فالغالبية جتاهه، واملثقفني الساسة رؤية قصور هو املرشوع؛ هذا خلطورة آخرجانب و
 ّوالتشيع املقبول ِّالديني ّالتشيع بني والفصل فقط، األمني املنظور من معه التعاطي ترى منهم

 !!املرفوض السيايس
 ّأن لكذ ؛الداهم املخطط من ٌجزء هو -احلقيقة يف- ّالتشيع حلركة القارص الفهم وهذا
 !!ديني بغطاء سيايس األصل يف فهو والسيايس، ِّالديني بني الفصل هذا فيه ليس ذاته ّالتشيع
 بالسلطة يعرتف ال فهو والسياسة، والرشيعة العقيدة يف يفارقهم ّالتشيع إىل أهله يفارق فمن

 وأتباعها السلطة هذه ّفإن ولذلك ،»األئمة ّحق اغتصبت جور إمارة« ألهنا القائمة؛
 وقتاهلم البيت، أهل أعداء أشد فهم« ولذلك البيت؛ ألهل العداء نصبوا قد :أي ،»نواصب«

ٌمقدم  امليلشيات تقتل فهل العراق، يف حاصل هو كام ؛»والنصارى اليهود من غريهم عىل ُ
 ؟؟املحتلني األمريكان النصارى أم العراقيني املسلمني يةِّالشيع

 ّقننها ؛»واجبة تقية« هو معهم والتعاون سلطةال عىل الدول بعض يف ةِّالشيع وسكوت
 يف عديدة صفحات اخلميني هلا أفرد وقد ،»والظاملة اجلائرة احلكومات« مع للتعامل املراجع
 ؟؟ذلك ومثقفونا ساستنا يدرك فهل ؛»يةسالماإل احلكومة« كتابه

 ؟؟له يتصدى ّأن جيب الذي املرشوع هو فام الداهم، املرشوع هو هذا
  :الغائم املرشوع ●

 املرشوع :يسميه األصدقاء بعض كان وإن غائم، مرشوع :الداهم املرشوع هذا ويقابل
 .النائم

 السياسيني أو واحلكومات، الدول مستوى عىل سواء ؛نائم أو غائم مرشوع هو ..نعم
 !!والدعاة العلامء حتى أو واملثقفني،
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 الداهم، الصفوي وعاملرش هلذا مقابل مرشوع يوجد فال احلقيقة، هي هذه ..نعم
 :منها عديدة ألسباب وذلك
 الفكرية خلفياهتا بسبب ؛املرشوع هذا جتاه واحدة سياسة عىل احلكومات اتفاق عدم ◘
 .املتنوعة
 الواحدة تكون فقد املرشوع، هذا خلطر ًشامال ًحقيقيا ًتصورا احلكومات امتالك عدم ◘
 منه ينطلق الذي يِّالشيع الفكر ورةخط تدرك ال لكن السيايس؛ اخلطر من جوانب تدرك منها

 املستقبل يف سيكون ألنه كبري؛ خطأ ِّالديني ّبالتشيع َفالقبول ولذلك الداهم، الصفوي املرشوع
 !!احلوثي كثورة ثورة

 .الداهم املرشوع مع التعامل يف -فقط- األمني ّاحلل تبني ◘
 فهم ولذلك ليربالية، وأ إحلادية خلفيات من ًغالبا فهم واملثقفون؛ السياسيون أما ◘
 .بالدنا عن ًفضال ؛أوروبا يف إخفاقه ثبت الذي العلامين ّباحلل يؤمنون
 حركة يف ية،ِّالشيع الدينية والدوافع الفارسية القومية الدوافع بني التكامل فهم غياب ◘
 .الرسميني السياسيني ّاملنظرين لدى ؛إليران اخلارجية السياسة
 .الرسمية السلطات قبل من العلامء مع التعاون عدم ◘
 الغالب يف يعملون -جهودهم يف اهللا بارك- منهم فاملهتمون ؛والدعاة العلامء أما ◘

 املسلمني، عامة من املال رأس حفظ عىل وتركيزهم، الفعل ردة أو ،احلرائق إطفاء سرتاتيجيةإب
 بعكس الرسمي؛ َالقبول يلقى ال مرشوعهم يزال ال ولكن الظروف، بعض ختدمهم وقد

 يف كام ؛قيادات وإبراز دراسات ومراكز صحف ترخيص استطاع الذي الداهم املرشوع
  .وغريها ،والسودان ،وفلسطني ،ومرص ،والسعودية ،الكويت

 :إىل والدعاةعلامء ال عمل رويفتق 
 التي والشبكات كالتحالفات ؛حديثة إدارية وسائل عرب املتشاهبة اجلهود بني التنسيق -١
 .املشرتكات يف التعاون مع ،واالستقاللية يةاخلصوص تضمن
 .دائم رسمي غطاء توفري -٢
 .متكامل مرشوع لوضع الرسمية اجلهات مع التواصل -٣
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 وهتيئة ،اخلطاب وتطوير ،واألبحاث الدراسات تويل سرتاتيجيةإ خطة وضع -٤
 .واإلصدارات املطبوعات بعض توزيع تفوق عناية، الكوادر
 الوقوع دون ؛الداهم الصفوي املرشوع هذا مكافحة يف ذابوج ّقوي خطاب تقديم -٥

 .واإلرهاب والتكفري بالطائفية هلم الصفويني اهتامات فخ يف
 ّحق هضم دون ؛ورمحة بعدل اآلخرين مع للتعايش يسالماإل التصور تقديم -٦
 .العادلة الرشعية احقوقه األقليات إعطاء مع ثوابتها، عن تنازهلا أو األكثرية
َّالسـنـية اجلهات مع واصلالت -٧ ِّ  املايل، الدعم هي ُاحلجة كانت إذا ودعمها املخدوعة، ُّ

 .الداهم الصفوي للمرشوع التبعية ملقاومة عميل بربنامج الدعم ربط مع
 بأحوال ًمقايضة إيران يف السنة أهل أوضاع لتحسني السيايس الضغط من ّبد ال -٨
 .هناك تنازل يقابله أن جيب هنا تنازل فكل العربية، الدول يف ةِّالشيع
 .وتصعيدها إيران قبل من املحتلة اإلماراتية اجلزر قضية تبني -٩
 .كذهبا وفضح املنطقة، يف للشيعة املضخمة اإلحصاءات قضية عىل الرتكيز -١٠
 خلدمة الصهيونية من املدعومة واألقليات الطوائف عرص لدخول االستعداد -١١
 .خمططاهتا
ْنخرج ْأن نرجو واقعنا؛ يف دثحي ملا رؤية هذه  مرحلة من وننتهي بخري، دوامتها من َ
 الشفاء مدة يطيل مما منقطعة؛ أو فردية أو غائمة بمشاريع تقاوم والتي ؛الدامهة املشاريع
 ّعزة فنرى واملستمرة؛ واملشرتكة الناضجة املشاريع بلورة ملرحلة لنصل البالء، ّويرسخ

  .واألمة سالماإل
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 والطوائف الفرق وقيادات ،السنة لأه قيادات
 
 ّيعتز من -ًغالبا- قيادهتا يتصدر والطوائف ِالفرق ّأن -مراقب ّأي عىل- خيفى ال مما
 وهذه ّالدينية، قياداهتا من والتأييد الدعم ّيتلقى األقل عىل أو هلا، والعقدي الطائفي بانتامئه
 يف اإلباضية سوريا، يف العلويون لبنان، يف الدروز العراق، أو إيران يف ةِّالشيع :األمثلة بعض
 .وهكذا ..ُعامن

َّالسـنـية األكثرية أن الغريب لكن ِّ  من قيادهتا يتصدر ال -والعريب يسالماإل عاملنا يف- ُّ
 العلامء من واملساندة الدعم تلقي عىل ًحريصا يكون من أو الغالب، يف هلا بانتامئه ّيعتز

َّالسـنـية األغلبية عند الوضع ّأن -لألسف- نجد بل ي؛ّالسن املذهب خلدمة والعاملني ِّ ُّ 
 الواجهة عن ُمبعدة هي -ًغالبا- الشعبية بالرشعية حتظى التي الدينية فالقيادات !مقلوب

 واحلاكم الزعيم من رشعيتهم يأخذون من هم أمرهم يتصدرون والذين والصدارة،
 .السيايس

 سواء- ةِّالشيعو الكنيسة، جتاوز تستطيع ال ةانينرصال فالقيادة لذلك؛ ًمثاال لبنان ولنأخذ
 أو ،ُاحلص أو ،يمثلهم ياحلرير أن جتد ؛السنة لكن ؛ةِّالشيع ممثيل من هم -اهللا حزب أو ،أمل

ِّالسـني املذهب عىل حرصهم مدى ما لكن غريمها؛  ألهل يقدمونه الذي الدعم حجم وما ،ُّ
ًحقا هم وهل ؟السنة ِّالسـن املذهب ّيمثلون ّ يفعل  كام- عنه الدفاع يف ويستبسلون، يُّ
ِّالسـني  املذهب مع تتصالح أو تتوافق أخرى ًوأهواء اجتاهات هلم ّأن أم ؟-نواآلخر  ًحينا،ُّ

  !؟كثرية أحيان يف معه وتتعارض وتتقاطع
َّالسـنـية واملعايري الضوابط -األكثر يف- تراعي ال السنة يمثل من سياسات فإن ولذلك ِّ ُّ 

 ملعظم الفاعل املحرك هي الطائفية واألفكار العقائد تكون بينام والترصفات؛ اراتالقر يف
 بمجاراهتا السياسيون السنة الزعامء يقوم والتي األخرى، والطوائف ِللفرق الطائفية القرارات
 .الشعبية والوحدة املواطنة بحجة وجماملتها؛
 يف البحرين يف يةسالماإل املذاهب بني التقريب مؤمتر افتتاح يف جرى ما األمثلة آخر ومن

                                                

 .) هـ١٤٢٤(العدد الثاين، شعبان  )١(
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 يف الرشقية املنطقة شيعة زعامء من- ّالصفار حسن ّرصح حيث ؛)م٢٠/٩/٢٠٠٣(

 ومقصوده ،)العملية اخلطوات( السعودية احلكومة من تنتظر تزال ال ةِّالشيع ّأن :-السعودية
 .احلريات وتوسيع ،املواطنني بني فعلية ومساواة منتخب، شورى جملس :العملية باخلطوات
 يف السنة أهل بحقوق احلضور السنة أهل ممثيل من أحد طالب هل -املقابل يف- ولكن

  لبنان؟ أو ،العراق مثل ًاّشيعي عليها املسيطر أو إيران، مثل يةِّالشيع األغلبية بلدان
 يف السنة ّبحق أحد طالب هل هلم؟ مسجد ببناء إيران يف السنة ّبحق أحد طالب هل

 يف وجمالت صحف هلم يكون أن يف السنة ّبحق أحد طالب هل هلم؟ مدارس احافتت يف إيران
 السياسية؟ حقوقهم ُحترتم أن أحد طالب هل إيران؟
 يف السنة أهل مساجد عىل ةِّالشيع استوىل !البرصة يف السنة أهل شباب ُقتل العراق؛ فيف
 يطالب فمن ة؟يعِّالش عليه استوىل النجف يف َّللسنة الوحيد املسجد إن حتى بغداد؟

 بحقوقهم؟
 فيها، التفريط وعدم متثلهم، من حقوق عىل حريصة السنة أهل قيادات تكون أن ّبد ال
 الرشسة الطائفية اهلمجية ظل يف السنة أهل لقيادات والرشعية السياسية الرؤية تتوحد فمتى
 ً.قريبا ذلك يكون أن عسى وأهلها؟ السنة عىل
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 !!يقالطر يف ومنعطفات ،السنة أهل
 

 ؛باملسلمني ومكرهم ،وأعواهنم الكفار دهاء مدى عن التنزيل ُحمكم يف U اهللا أخربنا
 أنه لنا ّبني U اهللا ولكن ،]٤٦:إبراهيم[ )c مِنه الْجِبالُوإِن كَان مكْرهم لِتَزولُ( :تعاىل فقال
 :وقال ،]١٤١:النساء[)G  علَى الْمؤمِنِني سبِيالولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين( :فقال ؛َأولياءه يرتك لن

  .]١٦-١٥:الطارق[)i  وأَكِيد كَيداf إِنَّهم يكِيدون كَيدا(
 ؟؟والعمل احلذر وترك الربانية،شيئة امل إىل والركون التواكل هذا يعني هل ولكن
 أمهية يدرك كان لكنه اين،ّالرب بالنرص يوقن كان فقد ؛د النبي ّسنة من هذا يكن مل ؛كال
 للنرص للوصول واملنظم؛ املخطط والعمل املمكنة، باألسباب واألخذ ،بالواجب القيام

 وسائر ،واخلندق ،حدأو ،بدر :غزواته يف أو ،اهلجرة يف د سريته يف واضح وهذا والتمكني،
 .الغزوات
ـّام  فعلينا ؛]٢١:األحزاب[)للَّهِ أُسوة حسنةٌلَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ ا( :ربنا َأمر نمتثل ّكنا ول
 إذا إال يكون ال وهذا لنا، كاده من نحر يف ّرده عىل والعمل منه، واحلذر ،الكيد هبذا التبرص
 خهوفخ من ّالتخلص نحسن وكيف جلدتنا، بني من يعينه ومن عدونا، لنا ّيعده ما عرفنا

 .طريقنا منعطفات يف املنصوبة
 الوقيعة ّفخ :الزمن من الفرتة هذه يف السنة أهل طريق يف وبةاملنص خوالفخ ومن

 سوى منها يستفيد ال للطرفني خارسة ملعركة ّوجرهم حكوماهتم، وبني بينهم
  .والداخل اخلارج يف همئأعدا

 وقد ،سنوات ومنذ ؛املأل عىل ومذاع معلن السنة ألهل املنصوب الفخ هذا ّأن والعجيب
 أخرج الذي القاتل اخلطأ السنة أهل ّيكرر فهل ؛)لآليات رسيةال اخلطة( :عنوان حتت نرش

                                                

 .لكسائيكام قرأ اإلمام ا )١(
 .) هـ١٤٢٦(العدد العرشون، صفر  )٢(
 : طالع عىل اخلطة كاملة ودراسة مفصلة عنها عىل هذا الرابطيمكن اال )٣(

http://alrased.net/site/topics/view/١١٠٦ 
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 بأشهر، ّشنها قبل )٦٧( حرب خطة )ّديان موشيه( نرش حني ؛اليهود ليد فلسطني أيدهيم من
 ال فهموا وإذا يفهمون، ال قرأوا وإذا يقرؤون، ال العرب« :قال ذلك، عن سئل ّوملا

  .»!يعملون
 ال املؤمن« :أن د النبي لنا ّبني وقد ومرات، مرات هنفس اجلحر من ُنلدغ نحن فها
 مما لنا؛ وكيده عدونا معرفة يف تقصرينا عىل هذا يدل فهل ،»مرتني واحد جحر من ُيلدغ
 ؟عديدة مرات خهوفخ يف يوقعنا

 ال حتى السياسية؛ وحركتنا فهمنا آلية يف النظر ُنعيد ْأن عىل لنا ًحافزا هذا يكون وهل
 ؟اخلصم مرمى بدل مرمانا يف األهداف نسجل

 بطريقة- جيب العرشية؛ اخلطة هذه من الثاين النصف ويف« :ييل ما خطتهم يف ذكروا لقد
 املخالفة واألعامل االجتامعي، الفساد ضد ّوالوهابية السنة علامء استثارة -مبارشة وغري رسية
 بعض باسم ديةانتقا منشورات توزيع عرب وذلك البالد، تلك يف بكثرة املوجودة سالملإل

 يف ًسببا سيكون هذا ّأن ريب وال األخرى، البالد من املذهبية والشخصيات الدينية السلطات
 .الشعوب تلك من كبرية أعداد إثارة

 أو ،املذهبية الشخصيات أو الدينية القيادات تلك عىل القبض ُيلقوا أن إما النهاية؛ ويف
 بالغة، ّبشدة املنشورات تلك عن املتدينون فعيدا وسوف بأسامئهم، نرش ما ّكل سيكذبون ّأهنم

  .تبديلهم أو السابقني املسؤولني من عدد إيقاف إىل وستؤدي مريبة، أعامل وستقع
 لذلك وهم بالدهم؛ يف املتدينني بجميع احلكام ّظن سوء يف ًسببا ستكون األعامل وهذه

 ّكل يعتربون وسوف ية،الدين واألماكن املساجد وبناء ِّالدين، نرش عىل يعملوا لن سوف
 سينمو هذا عن ًوفضال لنظامهم، مناهضة ًأعامال املذهبية واالحتفاالت الدينية اخلطابات

 محاية سيفقدون والوهابية السنة أهل وحتى البالد؛ تلك يف واحلكام العلامء بني ُّوالنفرة احلقد
  .»ًإطالقا خارجية محاية هلم يكون ولن الداخلية، مراكزهم

 هو بل ًأوال؛ منهجهم أصل من ليس السلطات مع امَدِّالص أن إىل السنة أهل بهينت فهل 
 ّباحلق الصدع السنة أهل منهج إن بل واجللوس؛ الركون :يعني هذا وليس !؟للعدو خطة
  .للفتن وانجرار ،للمكاسب تضييع أو ،هتييج دون

 ال ّاحلق عن تالسكو أن عرف تيمية؛ ابن سالماإل وشيخ أمحد اإلمام سرية تدبر ومن
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 يف املسلمني ووحدة سالماإل كعزة املنكر إنكار من أهم هو ما ّنضيعال  أن عىل لكن جيوز،
 .كافة البلدان يف ّتعذر إذا ؛الواحد البلد

 هلم احلقيقي النصري وأهنم ؛السنة أهل ومنهج علامء دور حقيقة إىل احلكومات ّتتنبه وهل
 سالماإل شيخ يقول كان كام وعلامءهم السنة أهل ّنأل اخلطوب؛ تَّدهلماو األمور، ّجدت إذا
 أن ال ؛ّاحلق راية ترتفع أن نريد نحن :أي ،»دولة رجل ولست ،ةَّلِم رجل أنا« :نفسه عن

 .احلكام حمل نجلس
 ،والتعاون ،ّالتوحد إىل الدعوة :وهو منه؛ ينجو من ّقل -األيام هذه- آخر وفخ
 ةرطيوالس اإلمربيالية ضد التعاون جةُبح ؛السنة ألهل املخالفني مع والتحالف
  .ومردود باطل وهذا األمريكية؛
 املتبرصون فكان ؛السنة بالد من كثري عىل ّالتشيع منه دخل الذي هو الباب هذا ّأن ذلك

Â Á ( :بقوله خطواته من U اهللا ّحذرنا الذي الشيطان لكن ،باملرصاد هلم السنة أهل من
Ä Ã(]رؤوس ترى َفأصبحت الباب، هذا من ّستزهلما قد ]، وغريها١٦٨:البقرة 

 ومواقعهم جمالهتم يف !!واجلامعة السنة أهل باسم وتتكلم ّوتنظر ختطب يةواليسار الشيوعية
 !السياسية وتقاريرهم
 ىير وهو ؛-أمريكا حرب- ُاحلجة بنفس إيران مع التعاون يف يتساهل البعض أصبح بل
 مكاسب عىل لتحصل أمريكا؛ مع امَدِّالص عن هتاوسكو والعراق، أفغانستان يف إيران خيانة
 !!أكرب

 العراق، يف املقاومة فصائل وبعض أمريكا بني مفاوضات عن لنا تنقل األخبار هي ها
 تارخينا يف ًكثريا ذلك َحدث كام عنهم؛ السنة ألهل املخالفني هؤالء ختيل عن األيام وستكشف
 أهل يواصل ثم ومن الكرايس، إىل هؤالء ليوص الذي القطار السنة ُأهل كان فقد املعارص،
 .والسجون املشانق إىل يكن مل إن ،ىاملنف إىل طريقهم السنة

 حتليل يف اإلخفاق من متواصلة مسرية يرى املخدوعني هؤالء نتاجإ يف الناظر إن
 اخلليج حرب يف أمريكا حلرب ّرسية خطط عن منهم سمعنا فكم األمور، وفهم األحداث
 ؛أفغانستان جبال عىل أمريكا هبزيمة ّبرشوا وبعدها املخزي، االنسحاب سوى رن ومل الثانية،
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 نر فلم بغداد؛ وأسوار املطار معركة بانتظار الصياح كان وبعدها أخرى، مرةأخفقوا  ولألسف
 !!جحر يف االختباء إال

 :الشاعر قال كام إال ًسائرا وسيبقى معهم سار من حال وما
 ِالكالب جيف عىل هبم ُّيمر  ٍقوم َدليل ُالغراب كان إذا

 الفهم يف إخفاقها -الرشعية بالرؤية- ثبت قد آليات من السنة أهل يتخلص فمتى 
 !؟؟العام والعمل ،السيايس
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 األعداء وكيد ،األبناء وعجز جهل بني السنة ُأهل
 
 لجه من أبناؤها يعيشها التي األزمة عمق تكشف باملسلمني ّمتر التي األحداث تزال ال

 جهة ومن جهة، من األمور معاجلة كيفية يف مركب جهل أو األمور، يدير بمن أو يدور بام
  .األزمات يف عليهم ّيعول ّممن كثري تعاجز أو عجز أخرى

 الدروس منها -بعد- تتعلم ومل عقود، منذ األمة تعيشها األزمة هذه ّأن ولألسف
 بالتحليل املعارصة فلسطني ضيةق تناولت التي واألبحاث الدراسات هي فأين ِوالعرب،
 األخطاء ّنكرر فال معها، التعامل يف واخلطأ الضعف مواطن لتكشف املوضوعي؛ والبحث

 ؟؟هلا ةمشاهب أخرى قضية يف هانفس
 الضعف حال يف واحلرب السياسة يف عظامؤنا به قام ما لنا ّحتلل التي الدراسات أين
 ؟؟الدين وصالحزنكي  الدين نور أمثال ّوالقوة؛

 نستذكر ؛األمور مع تعاملنا يف ارتكاهبا يف نستمر أخطاء عىل ًاّعملي ًنموذجا نقدم وحتى
 ؛-آنذاك- الدولية اللجان بعض مع التعامل رفض من )م١٩٤٧( عام فلسطني قادة موقف

 .الدولية باللجان ُاليهود َينفرد ْأن عليه ترتب مما
 مع تصادمت ْأن بعد فلسطني، يف انتداهبا إخفاق بريطانيا أعلنت )م١٩٤٧( عام ففي
 للضغط فلسطني؛ يف الربيطانيني للقادة واغتياالت تفجريات محلة ّشن يف اليهود وبدأ اليهود،
 .لليهود مرصاعيه عىل اهلجرة باب لفتح عليها

 فطالبت املتحدة، األمم أعامل جدول عىل الفلسطينية املسألة إدراج بريطانيا وطلبت
 َتشارك ْبأن طالبت بل الطلب؛ هلذا رفضها روسيا وأعلنت فلسطني، اللباستق ُالعربية ُالدول
 بمشاركة مطالبها روسيا ّوسعت ّثم فلسطني، مستقبل حول املناقشات يف اليهودية الوكالة
 مشاركة من أرادت ما لروسيا ّوتم ،اإلرسائييل الشيوعي احلزب منها !أخرى هيودية هيئات
 .بقوة ذلك روسيا عارضت الفلسطيني؛ الشعب ملمثيل عاالستام اقرتاح طرح وحني، اليهود

 جلنة وشكلت ،وهيودية عربية دولتني إىل فلسطني تقسيم فكرة روسيا عرضت ّثم ومن
                                                

 .) هـ١٤٢٦(العدد التاسع والعرشون، ذو القعدة  )١(



 
 
 
 

 

٥٤ 
 هيئات مخس اللجنة ملقابلة ّفتطوع ،النزاع أطراف ومقابلة املوضوع لدراسة املتحدة األمم من

 ُالعليا؛ العربية اللجنة أما االشرتاكية، لدولا يف اليهودية املنظامت من وعدد فلسطني يف هيودية
  .البداية منذ الدولية اللجنة قاطعت فقد

 أخرى خيالية مكاسب حتقيق مع التقسيم، قرار عىل املوافقة النتيجة وكانت
 .املتحدة األمم جلنة مع العربية اللجنة تفاعلت لو إعاقتها يمكن كان لليهود؛

 لنهاد ،»الصهيونية الشيوعية للعالقات ّالرسي ريخالتا« كتاب مراجعة يمكن وللمزيد(
  .)الغادري

 ونرتك نحن، خيصنا ما يف املشاركة اهليئات من كثري رفض من يتكرر اليوم نراه ما وهذا
ِّويفصلون ،يريدون ما ّيقررون ألعدائنا؛ الساحة  ونوافق فرتة، بعد هلم نرضخ ثم يشتهون، كام َُ
 .السابق من ًوإجحافا ًظلام أكثر برشوط

ُوقبوهلا الترشيعية، االنتخابات يف محاس حركة مشاركة :ذلك ومن  السيايس، بالعمل َ
ُوقبول  .العراق دستور عىل يسالماإل احلزب وموافقة العراق، بانتخابات املشاركة السنة َ

 مع فيها نشارك أن وجيب نحن، ختصنا األشياء هذه لكن يعرض، ما ّكل نؤيد ال نحن
 التاريخ دروس من واالستفادة واملفاسد، املصالح ومراعاة والضعف، قوةال موازين إدراك
 !!سيايس جهل أو ،هزيمة أغلبه -لألسف- والذي ؛املعارص

 :املعارص السيايس اجلهل أمثلة ومن
 !!مرص يف شيعي حزب إنشاء عىل مرص يف اإلخوان مرشد موافقة -١
 .رقاويالز مصعب أبو ّتبناها التي ّعامن؛ فنادق تفجريات -٢
 .يةسالماإل احلركة أعداء ُّدَلَأ وهم ؛والبعثيني واليساريني ينيسالماإل بني التحالف -٣
 .يةسالماإل احلركة ِقبل من السوري للنظام األعمى التأييد -٤
 .املقاومة وتبني !البالد بتحرير »اهللا حزب« عىل التعويل -٥
 ! والثورية ّلرباقةا بتقاريرها نبهارواال ،»اجلزيرة« بقناة االنخداع -٦

 :ذلك من، ]٤٦:إبراهيم[)( كيد إنهف ؛األعداء كيد عن أما
 كيف والحظ العراقية، الداخلية وزارة به تقوم الذي ّاملنظم واإلرهاب التعذيب جريمة
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 ّحقه؟؟ )يةسالماإل الصحافة( تعطه ومل !!يةسالماإل احلركة أبناء بني حتى املوضوع هذا ُقتل
 ،أعدائنا كيد من كله وهذا له، املتسببني بمحاكمة ويطالب الفعل هذا ُينِدَي من نجد ومل

 .أبنائنا وعجز
 العمل قادة من كثري ُأنوف ّحتمر ال ثم !الصحابة ّبسب ةِّالشيع نواب يقوم البحرين؛ ويف

  ).يةسالماإل الصحافة( من كثري األمر هلذا تتعرض ومل !!لذلك يسالماإل
 بأمن العبث وهو ؛احلقيقي سياقه يف ٌأحد يضعه وال احلوثي، مترد يتواصل اليمن؛ ويف
 ؟؟املسلحة الطائفية ونرش ،املسلمني
 وزيارة ،فضائيتها ملشاهدة ودعوة ًإعالنا يومية ٍصحف يف )القاديانية( تنرش األردن؛ ويف
 العراق شيعة يعلن ثم ؟؟أحد يتحرك وال ؛)إرسائيل( يف وكيلها عرب !!)نرتنتاإل( يف موقعها
 األمريكية، السفارة مقابل ُوحسينية ،ومسجد ،شيعية مجعية إنشاء ّنيتهم عن ّعامن يف املقيمون

 من يسالماإل العمل قادة يامنع ال فقد وأمنية؛ سياسية ٍلدواع ذلك السلطات متنع مل وإذا
 !!ذلك

 جهود وجود ننكر ال أننا مع ٌوكيد، ،ٌوعجز ،ٌجهل :جماملة دون حالنا هو هذا
 عرب تراكم مما والتخلص لالنتصار يلزم ما بعد حتقق مل لكنها صحيحة؛ مباركة
 املنترشة، واألهواء املنحرفة ِالفرق بسبب ؛وكيد وعجز جهل من املاضية العقود
Ú Ù ( :يقول إذ اهللا وصدق والدعاة، العلم وطلبة العلامء من عليهم ّاملعول وتقصري

Þ Ý Ü Û(]١٦٥:آل عمران[. 
 ؟ْفسد ُامللح إذا َامللح يصلح ام  ْالبلد ملح يا القراء معرش يا
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 بالعواطف؟ العقول تتحكم متى
 
 وتنميتها؛ عليها املحافظة جيب التي املوارد أهم هي املسلمني لدى ّاجلياشة َالعواطف ّإن 
 ْأن جيب ولكن اهللا، سبيل يف والتضحية والبذل للعمل والرئيسة اهلامة الدوافع من أهنا ذلك
 ًانخداعا أو ينفع، وال ّيرض ًهتورا تصبح ال حتى والعقل؛ بالرشع العواطف هذه نضبط

 ..جهنم أبواب عىل دعاة« بأهنم د اهللا رسول لنا وصفهم الذين َواملندسني باملنافقني
 !!»بألسنتنا يتكلمون

 ،اخلادع باألمل قانيتعل نيمقال نرش هو ؛)ةُّالسـني العواطف ترشيد( ـِل التأكيد هذا وسبب
 األمريكي؛ االحتالل وجه يف الصدر مقتدى الشاب حتركات حتمله الذي ؛الكاذب ِمُُلواحل
-٧( يومي »الين أون إسالم« موقع به قام استطالع نتائج إىل األول املقال أشار حيث
 حركته وأن اهللا، نرص حلسن َمثيل هو مقتدى ّأن املشاركني غالبية رأي فكان ؛)٨/٤/٢٠٠٤

  :كالتايل األرقام وكانت ة،ِّالشيعو السنة بني التقريب يف ًعامال ستكون
 حسن يامثل مقتدى أن عىل وافقوا %)٧٢٫٥١( هناك كان شارك ًشخصا )٨٤٨٩( من
  .اهللا نرص

 .التقارب عىل ستعمل حركته ّأن منهم %)٨٤٫٧( رأى ًشخصا )٨٤٤٥( ومن
 ذلك عن ّعرب من أوضح من وكان ت،تغري أيام )١٠( بعد ّاجلياشة العواطف هذه ولكن

 اإلخوان جلامعة ينتمي بارز وصحفي شاعر وهو رشيد، كامل للدكتور الثاين املقال يف جاء ما
 بداية يف لإلخوان التابعة »الرباط« صحيفة حترير رئيس وكان األردن، يف املسلمني

  .العمرية املدارس ومدير ،التسعينيات
  :)م١٧/٤/٢٠٠٤( يف »الدستور صحيفة يف نرشه الذي ًكامال مقاله وننقل

 )وتوسيط هتديد :وإيران أمريكا(
 به تتعامل الذي التعامل ذلك ؛وبالطة عباطة أم ،وفراسة وكياسة سياسة أهي ندري ال
 !؟ّللرش دفع أم ،ووالء وإخاء ذكاء أهو ندري وال !؟إيران مع األمريكية اإلدارة

                                                

 ). هـ١٤٢٥(العدد التاسع، ربيع األول  )١(
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: عنه قالت الذي ؛الصدر مقتدى مشكلة يف نيةاإليرا الوساطة تطلب األمريكية اإلدارة
 ً.ميتا أو ًّاحي هلا مطلوب نهإ

 أو املعتدلة، الترصحيات يطلق فأخذ الصدر؛ مقتدى الشيخ مزاج اعتدل كيف ندري وال
 للمطلب إيران استجابت كيف ندري وال !؟التنازل أو التقية من ًكثريا حتمل التي

 ًفشيئا، ًشيئا ينقشع املوقف يف املتلبد المالظ أخذ حيث نجحت؛ كيف ثم !؟األمريكي
 !؟ممرع وربيع قمراء ليلة إىل ُيفيض ْأن ونخشى

 يف إيران أمريكا ّصنفت وقد اإليرانية، الثورة قيام منذ قائم إليران األمريكي التهديد
 األسلحة والذريعة املهامز وكان القليلة، األشهر يف وتصاعد التهديد ازداد ولقد ّالرش، حلف

 الحتالل الذريعة هي الشامل الدمار أسلحة كانت كام اإليراين، النووي واملفاعل نوويةال
 .وتدمريه العراق

 متُّواهت إليران، األمريكي التهديد جتدد الفائت؛ العراقي األمريكي التأزم أسبوع ويف
 .األحداث وراء بأهنا األخرية
 الصدر مقتدى وبني بينها يرانيةاإل الوساطة إىل أمريكا تلجأ أن يتوقع أن ألحد كان وما
 تلك يف مشمولة الفلوجة عىل األمريكية اهلجمة كانت ْإن ندري وال املهدي، وجيش

 تسكت أن تريد أو للفلوجة، لتتفرغ الصدر؛ مقتدى تسكت أن تريد أمريكا أن أم الوساطة،
 !؟َّنةـُّللس لتتفرغ ةِّالشيع

 وتراجع الصدري، يِّالشيع املوقف ريوتغ اإليرانية، الوساطة نجحت الربق رسعة ويف
 ّاألم يةِّالشيع املرجعية يتجاوز ال أنه وأعلن ورشوطه، طروحاته من كثري عن الشاب الشيخ
 ومرجعية إيران مع وحظوة ارتباط له والذي للتهدئة، يلجأ الذي ؛السيستاين يمثلها التي

َّقم( ُ.( 
 التحالف؛ وقوات األمريكية والقوات الفلوجة أهل بني يسالماإل احلزب وساطة أما

 حتى األمر حيسم مل وربام ورشوطها، ُاهلدنة بأوقات املحتلة القوات تلتزم مل حيث ؛فشلت فقد
 ً.مستقبال حيسم وقد اآلن،

 األمريكي فاملوقف األفراد، عند وال ،الدول عند ال السياسة يف ِرهان ال أنه نفهم وهكذا
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 وجاءت ومفاجآت، متغريات كلها أصبحت صدري؛ال يِّالشيع واملوقف اإليراين واملوقف
 ً.متاما واملتوقع املعلن عكس عىل

 والصدر وتنجح، تستجيب وإيران ؛-التعبري جاز إن- إيران عدوها من تطلب أمريكا
 املوقف نأ ذلك فمعنى السيستاين؛ إىل الصدر ضممنا وإذا األول، للمربع ويرجع يستجيب

 السنة بني املواجهة تبقى )حلميدان امليدان َويصفى( آخر، إشعار وإىل ًمضمونا أصبح يِّالشيع
 .االحتالل وقوى

 أن العدل من وليس خمطئني، نكون أن ونرجو متأملون، مشدوهون ونحن هذا نقول
 كابوس زحزحة يف األكثرية يكونوا أن غري من العدد، يف األكثرية أنفسهم ةِّالشيع يعترب

 .االحتالل
 هـ. ا. »ُبُْدنُج ىَعْدُي ُاحليس ُاسَُحي وإذا  هلا دعىُأ ٌكرهية ُتكون وإذا

 !حركي؟ ورجل وصحفي وشاعر دكتور عند احلرية هذه سبب هو ما الكالم؛ هذا وبعد
 :ولذلك ،سليمة النتائج جاءت صحيحة؛ املقدمات كانت إذا واضح، اجلواب

 .ةغالط ونستك توقعاتنا ّكل ّفإن والتيارات؛ للقادة املحركة األفكار نفهم مل إذا ◙
 .الطريق سنضل العايل؛ الصوت أصحاب لدى والثوابت املتغريات نعرف مل إذا ◙
 .الرساب خلف سنميش اجلهات؛ هلذه احلقيقي التاريخ نعرف مل إذا ◙
 .وهاماأل يف سنبقى واألعامل؛ الترصحيات بني والفارق بأعيننا، الواقع نر مل إذا ◙

 عن احلائدين وتكشف ،الدرب لنا تنري ؛دواالعتقا املنهج سالمة :كله ذلك ومفتاح
 .الرصاط
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 السيايس والتضليل ،نةُّالس أهل
 ًنموذجا الصدر مقتدى

 
 األفكار لكل احلقيقي التحدي وهم األكرب، وسوادهم املسلمني غالب هم السنة أهل
 مةضخ لعمليات يتعرضون فإهنم ولذلك؛ احلديثة أو املخرتعة أو املحرفة األديان من ّاهلدامة

 وقد ومصلحتهم، هدفهم عن بوصلتهم وحرف صفوفهم، لتشتيت السيايس؛ التضليل من
 عىل ترصف واألموال اجلهود من كم ويعلم يرى فاجلميع ولألسف، ذلك يف األعداء نجح
 !!السنة أهل عىل السيئة العاقبة تكون ثم ،السنة أبناء بعض هبا يقوم أعامل

 :منها ألسباب وذلك
 .هبا القائمني لدى األعامل نتائج قديرلت األهلية عدم -١
 .باألولويات الرشعي اجلهل -٢
 .السنة أهل من ملجموعات املبارش وغري املبارش االخرتاق -٣
 .خصومهم ملصلحة السنة أهل ُفيستغل املخالفني؛ مع ةغالطال التحالفات -٤
 .األعداء هلا ّروج منحرفة سياسية مفاهيم تبني -٥
ُتعني يالت الوسائل أهم ومن   :ييل ما السيايس التضليل مقاومة عىل السنة أهل ُ
 .واألشخاص واملبادئ لألفكار الدقيقة الرشعية الرؤية ◘
 .ُويشاع ّيروج ما وليس ؛احلقيقة يف عليه هو ما عىل الواقع رؤية ◘
 حدث، استرشاف يف -ّمرة ولو- تنجح مل والتي ؛السائدة السياسية املفاهيم من احلذر ◘
 -ّمرة- يوفقوا ومل ية،إسالم غري أرضية من ينطلقون الذين املحللني عىل ينطبق -ًضاأي- وهذا

 !!للصواب
 .األحداث لصانعي احلقيقية املركبة ّاهلويات معرفة عىل القدرة ◘
 ً.دوما ورؤوسها واملذاهب والطوائف اجلامعات تاريخ استحضار ◘

                                                

 ). هـ١٤٢٦(والعرشون، رمضان العدد السابع  )١(
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 :الصدر مقتدى نموذج نستعرض التمهيد هذا بعد
 السنة املحللني من كثري فيها اضطرب التي الشخصيات من الصدر دىمقت ّيعد
ِيقرنه كان فبعضهم ؛ولألسف  !مركب عمى عنده النوع وهذا !بطل أنه عىل اهللا نرص بحسن ْ

  !!!اهللا نرص حقيقة يفهم ال ًأصال فهو
 ةِّالشيع مرجعيات ـيِّختل َّلكن األمريكي؛ لالحتالل املجاهدين من يعده كان وبعضهم

 .معهم اهلدنة عىل أجربه عنه
 !!املعتدل العريب ّالتشيع نموذج أنه يرون وآخرون
 .يةِّالشيع الفدرالية يرفض ولذلك ؛العلوي التشيع ممثل يراه وبعضهم
 وجهل عاطفية، قاعدة من تنطلق ألهنا ؛ةغالط التحليالت هذه ّكل فإن ولألسف؛

 .يِّالشيع يعِّالشي الرصاع بحقيقة وجهل والده، وتاريخ بتارخيه
 أن يتصور أحد يكن ومل الصدر، صادق ملحمد -السيئ- االبن هو الصدر؛ فمقتدى

 عىل يهووأخ والده باغتيال القيادة موقع وفراغ بغداد، سقوط لوال رئييس دور ملقتدى يكون
 خلف من أبيه أعوان ِّحيركها التي الواجهة مقتدى فكان ، أو خمابرات إيرانصدام بعث يد

 .الستار
 ،نشاطاته عن بالتغايض ؛اتيالتسعينيف  البعث قيادة من ًدعام تلقى فقد والده؛ ماأ

 بصالة له والسامح عاشوراء، يف احلسينية املواكب لتسيري البعثية للقطاعات األوامر وإصدار
 العراقية يةِّالشيع القوى لتفتيت وذلك ؛احلقيقة يف عبادة وليست مظاهرة كانت التي اجلمعة
 الدعوي السلفي املد ملقاومة ؛أخرى جهة ومن ،)والنائمة القائمة املرجعية( داخيلال بالرصاع

  .العراق يف لصاحله املوازين يقلب بدأ والذي ة،ِّالشيع أوساط يف
ًأو إيرانيا  ًّابعثي املطلوب احلجم عن التيار هذا َخرج وملا  ؛وحتجيمه زعيمه اغتيال تمّ
 .البعث زمن يف لزعيمهم الصدريون يثأر مل ولذلك

 التنسيق من يتمكن مل اخلارج؛ يف نوممثل له وليس العراق، داخل يوجد التيار هذا ولكون
 فكان …اجللبيأمحد  احلكيم،حممد باقر  اخلوئي،عبد املجيد  :منافسوه بذلك وفاز أمريكا، مع
 له فتحت ملا ذلك وبعد اخلوئي، املجيد َعبد وقتله لألمريكان، املؤقتة مقاومته سبب هذا
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 !ُتقصف؟ الفلوجة كانت حني يتحرك ومل !املقاومة هدأت االتصال قنوات
 الذين مقتدى جلامعة البغيض الطائفي الوجه -رسعة هبذه- السنة أهل نيس هل ًوأيضا

 للفدرالية؛ معارضته أما ؟؟!!وغريمها والنجف البرصة يف السنة بأهل نّكل من أول كانوا
ًحبا فليست  بالطائفية تنضح الدستور مواد من فكم ؛للطائفية ًورفضا ،العراق لعروبة ًخالصا ّ

 املعارضة هذه بل ؟السنة أهل جتاه يرتكبها زال ما الطائفية اجلرائم من وكم عليها، يعرتض ومل
 .عليهم وإيران احلكيم حزب ّتغول من وأتباعه نفوذه عىل ًخوفا جاءت

 لن حني قادمة مواقف يف يندم سوف للفدرالية؛ ملعارضته مقتدى عىل اآلمال ُيعلق فمن
 .التوفيق ويل واهللا، فحسب مصلحته عن يبحث حاقد طائفيشخص  سوى جيد
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َّسن  املكر ومطرقة ،السذاجة سندان بني لبنان ةُ
 

َّسن  عن ُبعدنا عن الناتج الضياع هذا الزمان، هذا يف املسلمني لضياع مثايل نموذج لبنان ةُ
ُجيمع ال -العرب ةوخاص- املسلمني ّأن ذلك ديننا،  وهذا ،سالماإل إال ّقوهتم ّويوحد شتاهتم َ
 ؟سالمباإل سوىب وقوة دولة لنا كان فمتى بذلك، ُخيربنا التاريخ

! " # $ ( :املسلمة العربية سبأ مملكة عن القرآن خيربنا ؛ّالنبوية البعثة قبل وحتى
 6 5  4 3 2  1  0 / .  - , +  * ) ( ' & % 
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 أذلنا بغريه العزة ابتغينا فمهام ،سالمباإل اهللا ّأعزنا ٌقوم نحن« :الفاروق أعلنها ولذلك 
 .وحكومات ًشعوبا قائدنا سالماإل يعد مل حيث الغالب؛ يف اليوم املسلمني حال وهذا ،»اهللا

 سالمباإل االلتزام نأل ؛اهليبة وضياع ،ّالصف ّوتفرق ،الكلمة تشتت :الضعف هذا ومن
Ã Â( :اهللا موعود ألصحابه حيقق الرباين املنهج عىل  Á À  ،]١٢٣:طه[)½ ¾ ¿ 
 ّاألمية ّاألمة هلذه حتقق ما وهذا واألخروية، الدنيوية مصلحتهم فيه ملا ْأتباعه هيدي سالمواإل
 .واحلضارة ،واإلدارة ،والقوة ،العلم شؤون يف فربعت ّنبيها، ةَّوسن ّرهبا هبدي متسكت حني

َّوسن  األمم عليها تكالبت قصعة هم حيث ؛اليوم سالماإل ّأمة حلال مصغر نموذج لبنان ةُ
 :بني فهم ّالرباين، باهلدي املتمثل مهتَّقو مصدر عن ملبعده
 يف تفاوت عىل ،سالماإل فهم منهج يف خلل مع لكن ؛سالمباإل متمسك للخري ٍّحمب ●
 .ذلك

 كلمتهم ّتفرق :هذا عن وينتج ،األساسية سالماإل مفاهيم من ًكثريا جيهلون نيوسياسي ●
 .عنهم مهمة أسس لغياب ًثانيا؛ للنجاح إصابتهم كامل وعدم ًأوال،

 
                                                

 .) هـ١٤٢٧( واألربعون، ذو القعدة واحدالعدد ال )١(
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ّسنة قوى يف ّنفصل البيان من وملزيد   :لبنان ُ
 :)يةسالماإل اجلامعة( املسلمني اإلخوان مجاعة -١

 من تعاين اإلخوان؛ اتمجاع بكغال لكنها لبنان، يف السنة بني متوسط وجود هلا والتي
 اجتهاداهتم وتتضارب تتعارض ولذلك والدنيا، ِّالدين فهم يف الصحيح الرشعي املنهج غياب

 تفصيل إىل حيتاج ٌبحث وهذا البلد، نفس يف ًوأحيانا بل لبلد؛ بلد من والسياسية الرشعية
 .مكانه هذا ليس طويل

 عىل ًبناء وذلك !!»اهللا حزب مع ًاّيسرتاتيجإ تتحالف« لبنان يف يةسالماإل فاجلامعة
 متفقون فهم املسلمني، ِفرق من ِفرقة اجلعفرية ةِّالشيع« :ُّدُعَي الذي احلزب من اجلامعة موقف
 فروع بعض يف اخلالف من قدر هناك كان وإذا واألخالق، والعبادة العقيدة أصول يف معنا

 بتاريخ للجامعة بيان .»املسلمون ليهع اتفق مما خترجهم ال فهي ؛الفقه فروع بعض أو العقيدة
 ).م٣١/٧/٢٠٠٦(

 بعكس العرب، عىل لبنان بوابة تراها ألهنا لآلن؛ بسوريا ّقوية عالقة فللجامعة وكذلك
 نظام لتغيري أمريكا مع للتحالف تستعد والتي ؛ىاملنف يف السورية اإلخوان مجاعة موقف
َّـنـيةُّالس القوى مع يةسالماإل اجلامعة وعالقة !!!بشار  بني ّالشد من حاالت تشهد السياسية ِّ
 .وأخرى فينة

  :اإلفتاء دار ومتثلها الرسمية يةسالماإل الشخصيات -٢
 سياسيي من والدعم الشعبية تفتقد لكنها املسلمني، بمصالح أكرب وفهم وعي عىل وهي

 .وتأثريهم موقفهم ُيضعف مما ؛السنة لبنان
 :بطرابلس خاصةالشهال  اإلسالم ييخ داعالتيار السلفي بعامة، وتيار الش -٣
إيران، وهو يقف ضد ب امهو تيار يدرك البعد الطائفي حلزب اهللا وحركة أمل وارتباطهو

 !ً غالباًاخمططات إيران وسوريا يف لبنان، لكن لعدم قوته يبقى تأثريه حمدود
  :األحباش مجاعة -٤

 لبنان، يف السورية املصالح ّينفذون ،السنة وسط يف )خامس طابور( ّبحق هم والذين
 يف السنة طاقات ورصف ّجانبية، ومعارك رصاعات بفتح املسلمني تقوية جهود ويعرقلون
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 .عليهم ّمدمرة جماالت
 لبنان، إىل السوري النفوذ عاد إذا واحلظوة النفوذ أصحاب سيكونون واألحباش

 !!يِّنـُّالس باحلضور املشهد لتكميل لسوريا العمالء السنة ممثيل وسيكونون
  :اجلهادية التيارات -٥

 امي،َدِّوالص القتايل الفكر ّتبنت ّثم ومن ية،إسالم غري خلفيات من أتت الغالب يف وهذه
 مستغلة احلقيقة يف وهي والصمود، املقاومة بحجة ؛اهللا وحزب سوريا من خفي بدعم وحتظى

  !!ةَّيـِّسن بيد لكن خمططاهتم؛ لتحقيق قبلهم من
  :لسياسيةا العائالت -٦

 الوصول يف يساعدها من مع وتتحالف اإلقطاعية، الزعامة بعقلية تعيش تزال ال وهي
 !!أعدائهم مع خصومها يتحالف ولذلك املسلمني، مصلحة حساب عىل ولو ؛للزعامة

ُواملخرج بالواقع، جهل أو ،بالرشع جهل بني هي األزمة فحقيقة  هو هذا من َ
 .الواقع حيال الواجب حقيقة عن يكشف الذي الصحيح بالرشع ّالتمسك
 قادة يدركه الذي األمر ،)اهللا حزب( مع التحالف خطورة يعرف الرشع؛ حقيقة ِفقه نَفم
 بعض تبني إىل إعالمه وسائل خالل ومن َعمد اهللا َحزب ّإن« :هم قالوا كام يةسالماإل اجلامعة

 تتلقى اجلامعات هذه بعض ّأن كام مستقلة، بتحركات وتقوم اجلامعة تركت التي الشخصيات
 واإلشكاالت التساؤالت بعض يرتك ذلك ّوكل العميل، الصعيد عىل احلزب من مميزة رعاية
 الساحة يف الشعبية األوساط ّأن ًخصوصا ؛الرعاية هذه وراء الكامنة األهداف حول
َّالسـنـية الساحة الخرتاق حماوالت عن تتحدث بدأت يةسالماإل ِّ  ليس وهذا ،)اهللا حزب( من ُّ

 .»واملقاومة احلزب ملصلحة
 صعيد عىل واحلذر االنتباه رضورة إىل اهللا حزب ُلفتَن أننا كام« :-ًأيضا- اجلامعة وقالت

  .يورةنّالس فؤاد ورئيسها احلكومة ضد خيوضها التي واإلعالمية والشعبية السياسية املعركة
 االحتقان زيادة إىل يوتؤد ية،سالماإل الساحة يف سلبية انعكاسات ترتك املعركة فهذه
 يريده ما وهذا واألمنية، السياسية األجواء لتوتري ُواحلجج ّاملربر اآلخرين ُوتعطي الشعبي،

 واإلعالمي، السيايس األداء صعيد عىل واحلذر االنتباه املطلوب ولذا ؛-ًأيضا- األمريكيون



 
 

 

٦٥ 2= 

 /٣١( »املستقبل« صحيفة .»واملقاومة احلزب إىل ُتيسء داخلية؛ معارك يف الدخول وعدم
  .اجلامعة موقع عن ًنقال ،)١٠/٢٠٠٦

 دعايتهم بسبب املقاومة؛ يف جهودهم ضياع من جمالسهم يف يشُكون اجلامعة قادة ّأن كام
 من املنبثقة سياستهم خطأ عىل يدل وهذا ،اهللا حزب ملقاومة املشايخ من أصدقائهم ودعاية
 .واألحزاب ِالفرق تقييم يف املنهج خطأ

 وغريمها، )القاعدة(و )األنصار ُعصبة( من العنف تيارات املسلمني؛ اإلخوان لويقاب
 !!بندقيتها ّيوجه نّعم تغفل ولكنها بندقية، تصويب منظار من إال العامل ترى ال والتي

 هو من ًقطعا فيهم كان وإن- ّنية ُبحسن بعضهم قيام نستغرب وال نستبعد ال ولذلك
 بعض اغتيال أو لبنان، جنوب يف الدولية القوات عىل ومباهلج -سبأ كابن ّالنية ُخبيث

َّالسـنـية بل اللبنانية؛ الشخصيات ِّ  ِّالدين، ُونرصة اجلهاد باسم اهللا، وحزب سوريا أعداء من ُّ
  !!غبائه بسبب لعدوه اجلليلة اخلدمات يقدم احلقيقة يف ولكنه

 :له نقول ّعدوه، دمةخ يف )اجلهادي التيار( يقع أن صعوبة البعض يستغرب ال وحتى
 النظام من املسلمني بالد أو الضعفاء أو للمجاهدين انترصت التيارات هذه ّأن سمعت هل

 اجلهاديني هؤالء ومنتديات مواقع ّأن مع !!اللبناين؟؟ اهللا حزب أو اإليراين أو السوري
 ؟؟ولبنان وسوريا العراق يف األنظمة هذه بجرائم ُترصخ

َّيسخ كيف أدركنا وهل ِّالسـني  الغباء رُ  املخططات لتنفيذ العاطفية باحلامسة املدعومُّ
 .اإليرانية ّالرسية اخلطة ودراسة حفظ رضورة نرى ولذلك !!؟ُّوالنصريية يةِّالشيع

 والتيارات للقاعدة املنسوبة البيانات بعض ظهرت فقد بدأت؛ قد اللعبة ّأن ويبدو
 الثاين البيان ويف !!املجرمة العميلة ّالسنيورة مةحكو األول البيان يف ّهددت والتي اجلهادية،
 تشتيت منها واهلدف ،)كمفرب( بعضها البيانات هذه أن ويبدو والروافض، اهللا حزب ّهددت
ِّالسـني  اخلطر وترسيخ االنتباه،   !!»باملقاومة امللتزمة يةِّالشيع البندقية« وليس األصويل؛ُّ

                                                

 ٨٠٨٢=http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid :راجع )١(
 : جتدها عىل هذا الرابط )٢(

http://www.alburhan.com/selected_article.aspx?id=٢٠٪٣٤٤&pre=٢٠٪٣٤٣& 

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid
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٦٦ 

 ُالبعد ّأمهية ُيدركوا ْأن فعليهم السياسيون؛ وهم السنة أهل معادلة من الثاين الطرف أما
  .سالماإل بغري وكرامة ّعز هلم يكون فلن الدنيا، قبل اآلخرة يف لنجاحهم ِّالديني

 من واالستفادة الرشعي الفهم منهج تصحيح َجيب ّفإنه الدائرة؛ تكتمل وحتى
 الرشع ُفهم :لنجاحا ركنا فيتحقق الصحيح، بالرشع التزامهم مع ُاملخلصني السياسيني
 .والواقع

 -ّرشها اهللا وقاكم تقع، ْأن توشك التي الفتن إزاء- لبنان يف إخواننا نويص ونحن
 أو احلناجر أصحاب خلف تنجروا فال وإال ؛-أمكن إن- واحد رأي عىل ّوالتجمع بالوحدة
 ودالوع إىل والركون االستسالم عدم مع خريهم، من أكثر رشورهم رأينا فلقد اخلناجر،
c b( فإهنم واألمن؛ باحلامية  a ` _ ^ ] \(]١٠:التوبة[. 

 بخالفاهتم أعناقهم يف التي األمانة ّيضيعوا وال ،رعيتهم يف اهللا يتقوا ْأن السياسيني وعىل
 بالعلم الناس بقيادة املتمثل لدورها تعود أن اإلفتاء لدار سانحة الفرصة ولعل ومطامعهم،
 .قاقِّوالش ُالفرقة أهل وتنبذ واحد، ميثاق عىل امعاتواجل السياسيني فتجمع ؛ِواحلكمة

 



 
 

 

٦٧ 2= 

 !!واإلعالم ،السياسة ةولعب ،نةُّالس ُأهل
 

ِصدم ِّالسـني الوزير اهلاشمي، أسعد الدكتور اعتقال أمر ةعاظف من الناس من ُالكثري ُ  يف ُّ
ًأيا اجلاين حماسبة عىل موافقتنا ومع ي،ِّنـُّالس األلويس نجيل قتل بتهمة العراق؛ حكومة  كان ّ
 حساب عىل املالكي حكومة صورة لتحسني املفضوحة املحاولة هذه ّأن إال انتامؤه، أو منصبه
 .مرفوضة السنة أهل

 الشقاق َّبِدَأن ي :منها املراد ّأن كام ًأصال، التهمة هذه بعد تثبت مل أنه الرفض هذا وسبب
 .أطيافهم بكل السنة أهل صفوف بني والنزاع

 ثبت ملن فقط تكون َّالأ جيب االعتقال أوامر ّأن هو املطالبة؛ هذه رفض يف واألهم
 لقتل احلكومة تتبع مليشيات بتكوين قام وملن بل ثالثة؛ أو شخصني اغتيال يف تورطهم
  !!صوالغ باقر أسسها التي كتلك باجلملة املواطنني
 اخلاصة، ياجاتاالحت وذوي األيتام ورُد فضيحة عن واملسؤولني الوزير حماسبة وأين

 وأصحاب العام املال ناهبي وحماكمة حماسبة وأين !!ّحي ضمري صاحب ّكل َصدمت والتي
 واملغاوير؟؟ الرشطة َّزي يرتدون وهم الشعب قاتيل حماكمة وأين ؟؟املفتوحة النفط حنفيات
 ؟؟اجلامعات وطالب وأساتذة العلامء وقاتيل خاطفي حماسبة وأين

 !؟....أين ..أين ..أين
 هي وهكذا واخلونة، األنذال يامرسها حني واإلعالم؛ السياسة ةلعب هي هكذا لكنو 
 حني -ٍبرصاحة- أو وعي، أو خربة دون السنة أهل يامرسها حني واإلعالم؛ السياسة ةلعب

 النتيجة فتكون ؛»السياسة أهل« أو »اجلهاد أهل« ِقبل من سواء ؛وغباء بسذاجة يامرسوهنا
 .السنة هلأل وخسائر ،للخصوم مكاسب
 التنظيم عىل الفائقة مقدرهتا -الباطنية احلركات تاريخ داريس عند- ّاملقرر من إن
 القرامطة به قام ما ذلك ومن أهدافها، حقيقة وإخفاء األرض حتت والعمل والرسية،

 سار والذي ؛اليهودي سبأ ُابن سبقهم وقد اإلسامعيلية، ِفرق وبقية قرمط محدان ومؤسسهم
                                                

 ). هـ١٤٢٨(سع واألربعون، رجب العدد التا )١(



 
 
 
 

 

٦٨ 
 .وإخوانه العلقمي ابن كالوزير ةِّالشيع أذكياء من كثري دربه عىل

 تزول وتكاد األخرى، يف منها ّكل تؤثر متشابكة عالقة واإلعالم السياسة بني العالقة ّإن
 فالعمل ولذلك !!األخرى أولويات ترتيب يف يتدخل منها ّوكل بينهام، الفواصل ًأحيانا

 مع ،ُالعليا الرشع بمصالح ووعي ذكاءإىل  قة؛الطري واستقامة املنهج سالمة مع حيتاج السيايس
 ُّاخلب وال ،ِّباخلب لست« :عمر الفاروق قال ولذلك ؛األخرى األطراف خلبث ٍإدراك
  !!؟عمر منهج من السنة أهل من ٌكثري أين ولكن ،»َخيدعني

 حقيقة إبراز يف يةسالماإل باحلركات املرتبط أو الرسمي، السنة أهل إعالم أخفق لقد 
 وأهنم الصحيحة، واملواقف والبطولة الرشف أصحاب وأهنم العراق، يف السنة أهل قضية
 .ةِّالشيع من وأعواهنام واإليراين األمريكي االحتاللني من عليه املعتدى الطرف

 يف يسالماإل العمل وقادة الرسميني الساسة إخفاق :هو اإلعالمي اإلخفاق هذا وسبب
 ّأن كام عمل، برنامج أو سيايس مرشوع عىل السنة ُأهل قيتف مل اآلن ّفحتى وخارجه، العراق
 ،-ًغالبا- العامة املصلحة عىل احلزبية مصلحتهم ّغلبوا منهم السياسة مارسوا الذين بعض

 !جمانية مكاسب اخلصوم منح مما املجاين؛ الدائم الرفض هو السيايس موقفه كان وبعضهم
 رفض حني اجلهود من ضاعطاملا  لكولذ ؛البندقية فوهة سوى يعرف ال اآلخر والبعض

 وشبهة ً!ومثال عربة طالبان يف لنا ولعل لغريهم، األمور زمام وتسليم التوقف البندقية أهل
 !غباء وهذا !!أحد يفوقه ال املجاهد ّأن يظنون أهنم هؤالء
 والنزول ،تالثقا العلم أهل إىل بالرجوع إال فيه هم ّمما اخلروج يمكنهم ال السنة أهل ّإن

 مشكلتنا ّفإن احلقيقية، اخلربة أهل من صادقون مستشارون هلم يكون ْأن رشيطة رأهيم؛ عند
 الرشعيني العلامء من ليسوا اجلهادي أو السيايس يسالماإل العمل قادة أغلب ّأن هي اليوم
 عىل احلكم يستعجلون والدعاة العلامء من ًكثريا ّأن كام رأهيم، صحة األيام أثبتت الذين
 كام والتجربة؛ اخلربة مكتميل غري شباب تلخيصات أو جرائد قصاصات عىل ًاعتامدا األمور
 .الثانية اخلليج أزمة يف حدث
 هلا واملنفذين الصادقة، اخلربة أهل مع نيالراسخ الرشعي العلم أهل جهود تكاملت إذا

 .عالمواإل السياسة ةلعب يف السنة أهل ُأمر يستقيم فقط هناك ؛واجلهاد السياسة أهل من



 
 

 

٦٩ 2= 

 )١ (الفاجر ُدَلَوج ،التقي عجز
 
َوجل ،التقي عجز من بك أعوذ ّإين اللهم«  ت الفاروق قاهلا حكيمة كلمة ..»الفاجر ِدَ
 املهمة؛ وميزاهتا الضخمة، وثرواهتا الكبري، عددها رغم فأمتنا. .اليوم أمتنا َحال ُتلخص تكاد
 .وقوهتا ّوعزها جمدها من الكثري أفقدها العجز داء ّأن إال

 كثرهتم رغم السنة أهل ّأن فتجد ية،ِّالشيع املشكلة واقع عىل -ًأيضا- ينطبق ُاحلال وهذا
 أو الفاريس أو يِّالشيع املرشوع مقاومة عن عاجزون أهنم إال املسلمني؛ بني وغالبيتهم
ِسمه اإليراين،  لوصولل بالنهار؛ الليل توصل ةِّالشيع من ثلة أن جتد املقابل؛ ويف !!شئت ما ّ
 .السنة أهل من واملغفلني ة،ِّالشيع غالب خلفهم جيرفون وهم والتوسعي، العدواين حللمهم
 املرشوع جتاه السياسية قياداهتم وسذاجة جهل :السنة أهل عجز مالمح منف

 علامء لدى متكامل عمل برنامج غياب أخرى؛ جهة ومن جهة، من يةِّالشيع واملشكلة
 أهل علامء جهود عىل ويغلب واملتوسع، لزاحفا املرشوع هذا لصد السنة أهل
 ةِّالشيع غزو والواجب املدى، بعيد التخطيط وغياب ،النفس وقرص ،الفعل ردة السنة
 ! فحسبأرضنا عن ندفعهم أن ال ؛دارهم عقر يف

 السعيدي جاسم الشيخ السلفي النائب بيان بعد البحرين يف جرى ما :األمثلة آخر من
 عدم من احلمراء اخلطوط ّكل فيها جتاوز والتي ؛قاسم عيسى ةِّالشيع شيخ خطبة حول

 واملخربني املشاغبني إدانة حالة يف الشارع يف بالتصعيد والتلويح البحريني، بالقضاء االعرتاف
 ببيان يةِّالشيع اهليئات ّنددت فقد احلكومية؛ السياسات من الكثري عىل واالعرتاض أتباعه، من

  !!أمحر ّخط ألهنم ملرجعياهتم؛ ِضُّالتعرب منددين تظاهرينم ةِّالشيع وخرج السعيدي،
 ّأن ّيدعون فهم األرقام؛ يف املبالغة :وهو مهم، شيعي دبريبت التذكري -هنا- بنا ُجيدرو
 يف املشاركني عدد يقدرون الصحفيني ّأن حني يف ،)ألف ٢٠٠ إىل ١٢٠( بني احلضور

 !!!فقط )آالف ١٠( بحوايل املظاهرات
ِّالسـني الشيخ بنقل احلكومة موقف :هو ذلك نم واألعجب  من السعيدي جاسم ُّ

                                                

 ). هـ١٤٢٩(العدد الواحد والستون، رجب  )١(



 
 
 
 

 

٧٠ 
 قام وبعدها ي،ِّالشيع قاسمعيسى  ّبحق إجراء ّأي يتم ومل !!آخر ملسجد مسجده يف اخلطابة
 !!الغداء ىلإ الطرفني بدعوة املوقف؛ احتواء بمحاولة البحرين ملك

 لكن السعيدي؛ مع تضامن ملسرية تنادوا السنة أهل َبعض ّأن :العجز مظاهر منو
َاجللد وملاذا ؟السنة أهل عند العجز هذا ملاذا !!ًاّجد ًقليال كان احلضور  ؟ةِّالشيع عند َ
 يف ًحمصورا ليس وهو أسبابه، وتاليف ،ودراسته ،بحثه ؛األمهية غاية يف موضوع هذا
 .السنة أهل قضايا أغلب يف عام هو بل ية؛ِّالشيع املشكلة
 من قدر عىل -منهم العلم وطلبة العلامء وخاصة- السنة أهل ونيك ْأن هو نريده ما

 أعامل خالل من ؛ِّوالدين ّاحلق نرصة بواجب والقيام ،سالماإل عن للذود واهلمة؛ املسؤولية
 جلنة به قامت ما :ذلك أمثلة ومن معه، تتصادم وال ؛القائم الواقع من تستفيد ّبناءة إجيابية
 عاشوراء، يف احلسينيات سرتاقب أهنا عن اإلعالن من كويتال يف األمة ثوابت عن الدفاع
 فتأدب ..للقضاء ُسيقدم للصحابة؛ ّوالسب واللعن الطعن من الثوابت يتجاوز من ّكل ّوأن
 !!القوم

 :ييل ما فيها العجز عنهم السنة أهل ينفض ْأن جيب التي املهمة األعامل ومن
 الرشعية، الثوابت يف الطعن مقاطع وتسجيل ية،ِّالشيع الفضائيات وتتبع مراقبة ◘
 .للقضاء وتقديمهم اإلعالم، وسائل ويف ،املسؤولني عند ذلك وفضح
 املتجاوز وحماسبة ية،ِّالشيع الشخصيات وكتب ومقاالت وحمارضات خطب متابعة ◘
 .القضاء أمام الثوابت عىل منها

 ببيان العربية يةِّالشيع الرموز -وواضحة رصحية مطالبة- السنة أهل رموز يطالب أن ◘
 وموقفهم واستقالله، العراق سيادة عىل وتعدهيم العربية، الدول يف إيران أطامع من مواقفهم

 أهل وتكفري ،الصحابة وتكفري ،القرآن بتحريف ّيرصحون الذين املعارصين ةِّالشيع من
 .السنة

 والنواب املحامني من لذلك ينشط السنة أهل من املخلصني بعض فلعل
 سالماإل ّبحق والقيام َواخلور العجز لرتك صحيحة بداية هذا يف ولعل ،ّوالكتاب

 .املوفق واهللا علينا،
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 )٢( راجالف ُدَلَوج ،التقي عجز
  

َجلد من بك أعوذ إين ّاللهم« :الفاروق مقولة وتبعات آثار من نعاين زلنا ال===   الفاجر َ
 ودعاة علامء لدى واضحة يجيةسرتاتإ غياب :ذلك ومن صعيد، من أكثر عىل »التقي وعجز
  .والسياسية واإلعالمية الفكرية املحاور يشمل الغياب وهذا ية،ِّالشيع املشكلة يف السنة أهل

 يِّالشيع اخلطيب ترصحيات استغالل عدم :سرتاتيجيةاإل هذه غياب أمثلة ومن
 نحتس مل إذا بإيران؛ للسعودية ًهتديدا املتضمنة )القطيف( منطقة يف )النمر( السعودي
  !خيالية مطالب من يريدون ما ومتنحهم فيها، ةِّالشيع وضع السعودية
 اليمن، يف احلوثي مترد مع التعامل ضعف :كذلك سرتاتيجيةاإل هذه غياب مظاهر ومن
 مرامي يدركون الذين العقالء وجد لو ؛بسهولة بدايته يف عليه القضاء باإلمكان كان والذي
 التعايش من بد وال ًواقعا ًأمرا ويصبح تستفحل حتى إلمهال؛ا تلقى األمور ولكن األمور،
 بني جيري ما عىل املتفرج املوقف :ّكله ذلك من وأخطر !!بعد فيام هلا الرضوخ ّثم ومن معها،
 الرجال بقاء وهو ؛تارخينا يف مظلم بموقف -لألسف- يذكرنا مما املنطقة، يف وإيران أمريكا

 .ينظرون وهم لقتلهم الترتية املرأة ةعود ينتظرون أماكنهم يف متجمدين
 يةِّالشيع املواقع من العديد هبا قومي والتي ؛املصطنعة الطنطنة بمكان الغرابة من أليس

 عىل السلفية املذهبية رؤيتها بفرض تقوم وأهنا !السعودية يف »الدينية احلريات تقرير« حول
 الدولة ّأن التقارير هذه تناست أو نسيتو ية،سالماإل الطوائف بقية وتتجاهل املواطنني،مجيع 
 هي سواها دون معينة طائفة وفرض وجود عىل دستورها ينص التي الوحيدة يةسالماإل

 حمصورة ليست السعودية يف العلامء كبار هيئة أن نجد بينام !!يةِّالشيع الطائفة وهي ؛إيران
 !!الباطل َينتفش ّاحلق يغيب حني ولكن !!بالسلفيني

 حتى بل واألنظمة؛ باحلكومات ًحمصورا ليس اليوم وضعفها رتاتيجيةاإلس وغياب
 ينتج قد التي ؛وإيران أمريكا ومساومات مفاوضات نتيجة ينتظرون الذين والعلامء الدعاة

                                                

 ). هـ١٤٢٩(العدد الثاين والستون، شعبان  )١(
 ). هـ٦٥٦(جرى ذلك أثناء سقوط بغداد بيد املغول، سنة  )٢(
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 وتفجريات جهة من إيران صواريخ ضحايا نحن فنكون اخلليج؛ يف احلرب اشتعال عنها

 يراعي ّحل عىل واألمريكان إليرانيونا يتفق أو أخرى، جهة من الداخل يف عمالئها
  !!املرحلة وأرسى سبايا ونصبح واألدوار، النفوذ نفيتقاسمو مصاحلهم؛

 للمشكلة مدرك بني ؛أنفسهم عىل منقسمون السنة أهل وعلامء دعاة ّأن املؤسف منف
 هم،وعي يف وطبقات درجات عىل بدورهم هلا واملدركون ًأصال، هبا يؤمن ال من وبني ،يةِّالشيع
 عالجها يف والتدابر التنازع ذلك من وأسوأ املشكلة، هذه مع للتعاطي استجابتهميف  ثم

 !!الصغرية أو املريضة النفسيات بسبب ًوأحيانا حوهلا، الرؤى اختالف بسبب
 :ييل ما يةِّالشيع املشكلة حلل سرتاتيجيةإ إلقرار نحتاجه مما

 .صادقة ّبجدية املوضوع أخذ ◙
 واملعروفة، الالمعة األسامء غري من كانوا ولو ؛األكرب الدور الشأن هبذا اخلرباء إعطاء ◙
  .والفتوحات الرسايا قادة من وأفضل ُّأجل راءآو مواقف هلم الصحابة علامء من ٌفكثري

 يف ومتدرجة واإلعالمية، والفكرية السياسية للنواحي شاملة سرتاتيجيةإ تكوين ◙
 .بهاوأسالي وسائلها يف ومتنوعة خطاهبا،
 إحباط يف ًسببا كانا اللذين والربوز؛ التصدر ّوحب ،الشخصية النزاعات عن ُالبعد ◙
 .الشأن هذا يف ّاملهمة األعامل من جمموعة
 والتعاون والتحالفات الشبكات بناء عىل تعتمد ؛العمل يف وتكتيكات أساليب تبني ◙
 .حمددة هةج أو معينة راية حتت االنضواء رشط دون حمدد، عمل برنامج عىل

 أي مع التصادم عن ُوالبعد األقل، عىل حتييدها أو ،األطرافمجيع  كسب عىل الرتكيز ◙
 .يةِّالشيع املشكلة ّحل حول جهة

 عند يقف ال الذي اجلغرايف امتدادها تستوعب شاملة؛ نظرة يةِّالشيع للمشكلة النظر ◙
 القومي مزجها وتراعي ِواخلداع، املكر يف أساليبها تنوع وتستوعب معينة، دولة حدود
 .يِّبالدين

ّالغمة هذه أن من واثقون فنحن هذا؛ ّكل ومع  الوقت، طال ولو ؛-اهللا شاء إن- ستزول ُ
Ï ( :ينرصه من له وسيسخر منصور، اهللا دين ألن  Î Í Ì Ë Ê É È

Ñ Ð(]٣٨:حممد[. 
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 !!يا أهل السنة.. جبل جليد يف الطريق 
 

 مما ؛ر ما فيها هو اخللل يف التفكري والنظر لألحداثيواجه أهل السنة مرحلة حرجة، أخط
 بني أهل العلم )االنفصام النكد( وتشتت مواقفهم ، وهذا بسبب ،يتولد عنه تفرق كلمتهم

الرشعي املؤصل عن الطاقات العاملة يف ميدان الدعوة من جهة، ومن جهة أخرى الفجوة 
 .حينيبني أهل احلكم و الساسة وأهل العلم املؤصل هبدي الو

 بعد أن متكن ،فأهل السنة يف العراق حتركوا متأخرين للمشاركة يف سلطة بلدهم
احلاقدون من الشيعة من اإلمساك بمكامن القوة واملنعة، ومل يعطوا االحتالل اخلفي والدائم 

 فلم يعتربوا بالتاريخ القديم عندما استوىل الصفويون عىل إيران قبل ،قدره من احلذر واحليطة
تاريخ البعيد عندما سيطر العبيديون عىل مرص أكثر من بال وحتى اآلن، وال ،عام )٥٠٠(
 )٢٠( ورسقة احلجر األسود ، سنة، سوى ما صنعه إخواهنم القرامطة من تعطيل احلج)٢٠٠(

 .سنة
سرتاتيجي عند أهل وهذا التأخر يف العمل مظهر من مظاهر خلل الفكر السيايس اإل 

  فمتى نصلح اخللل؟؟؛ن جتارب التاريخالسنة، و غياب االستفادة م
 ثم حني تبيدنا هذه ، العزوف عن االنخراط يف القوى العسكرية:-ًأيضا-ومن ذلك 

 !ًالقوى نمأل األرض رصاخا ال يفيد؟
 فهم أمام خيارات حاسمة بعد وصوهلم للحكم، والعجيب ؛أما أهل السنة يف فلسطني

فسوريا التي استقبلت خالد ! عداوهتا للسنةأن أول من بادر لالتصال هبم أنظمة ال ختفي 
 ترفض لآلن أن تلغي قانون إعدام اإلخوان -رئيس املكتب السيايس حلامس-مشعل 

 !!املسلمني السوريني
فكيف نصدق هذا الدعم حلامس وسوريا حتارب مواطنيها الذين ينتمون إىل نفس 

كام سبق أن  ا اخلاصة،التيار؟ إن هذا ليس سوى استغالل حلامس يف خدمة أهداف سوري 
 .ً حلساهبا كثريا من احلركات الفلسطينيةْتَرـَّيَج

                                                

 ).هـ١٤٢٧( صفر ، والثالثونالعدد الثاين )١(
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أما إيران التي تظهر التأييد حلامس، والتي عرضت التمويل عليها يف حال انقطاع 
 فإهنا ال متارس العدل قط مع مواطنيها السنة الذين ؛ت الدولية للسلطة الفلسطينيةاملساعدا

 ملاذا ال تتخىل إيران عن كوهنا ، مع ختيل العامل عنهم؛طغيانالحتت يعيشون حالة من الكبت 
ًا وجهرا مع إرسائيل وأمريكا ّرسإيران حمتلة ألرض عربية شأهنا شأن إرسائيل؟؟ ملاذا تتعاون  ً

  ثم تتظاهر بالعداء إلرسائيل؟؟،يف لبنان والعراق وأفغانستان حني توافق مصاحلها اخلاصة
 وهتاتف ، التي تقتل السنة يف الشيشان باليمني؛سلمنيأما موسكو عدوة اإلسالم وامل 

موسكو التي كانت أول دولة يف العامل تعرتف بإرسائيل ! محاس بالشامل لالعرتاف بإرسائيل
 لتتجاوز )م١٩٤٧(حتى قبل أمريكا، موسكو التي صنعت املعجزات يف جملس األمن عام 

ً عاما )٩٠( من املسلمني يف أقل من اعرتاضات الغرب عىل قرار التقسيم، موسكو التي قتلت
 . مليون مسلم)٢٠٠(

 وليس هلا من غرض سوى تطويع محاس ملصالح ،موسكو هذه تدعو محاس لزيارهتا
، -فقط يف تزييف احلقائق- ال يعجز عنها العقل الرويس املبدع ؛إرسائيل بطريقة أو بأخرى

 ! محاسوسيكون هذا كله حتت شعار انتزاع اعرتاف قوى دولية بمكانة
ً ودوال مثل األردن ومرص ًاوهذه الدعوات املسمومة حلامس ما كانت حتصل لو أن محاس 

والسعودية تتعامل مع بعضها البعض باعتبارها قوى سنية متكاملة، فتقدم بعض املزايا 
 .ألطراف أخرى مثل سوريا وإيران -ًأحيانا-لبعضها مثل ما تقدمه 

 من دول ال د املواقف الغريبة يف نرصة النبي :ومن األجزاء الغاطسة يف جبل اجلليد
الكتاب « صاحب )!رسول الصحراء( فمتى كان !ًيعرف فيها محاية جناب النبي أو دينه أصال

 !! يغار عىل رسول اإلسالم؟؟»األخرض
عند طبيب األسنان، فرأيناه يتظاهر َّإال ومتى كان الشعب السوري يستطيع فتح فمه 

عاد للذاكرة حادثة اهلجوم عىل سفارة أمريكا إبان اهلجوم عىل ويكرس وحيرق، يف مشهد أ
العراق، وهذه التظاهرات ال يشارك فيها الشعب السوري بمقدار ما يشارك فيها أفراد األمن 

 بإثارة الفتنة بني ؛ ولذلك رأينا الفيلم يعاد يف بريوت لصب الزيت عىل النار؛السوري
 .ا يف لبناناملسلمني والنصارى ملصلحة حلفاء سوري
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ً فضال عن سب ؛ دون رادع أو حسابدأما إيران التي يعلن فيها سب آل بيت النبي 
َ يف حني أهنم أول من رسمه يف ،دأصحابه وخلفائه، فإهنا تعرتض عىل رسم صورة النبي  َ

 أنيس منصور يف ي، فها هو الكاتب املرصدالعامل ، فكتبهم وخمطوطاهتم متتلئ برسومات له 
 : زيارته ملدينة شرياز يف )٦٦٣ص( يقول »ب الرحالت يف العاملأعج«كتابه 
ّا جدّوال بد أن يندهش اإلنسان جد« ًا عندما جيد صورا للرسول ً  تباع يف املحالت ؛ً
 !العامة

 أسمر ًففيها جتد رجال.. صورة ساذجة.. ؛ولكن يف شرياز وجدت صورة الرسول 
 شعاعات مكتوب فيها آيات القرآن يءومن السامء جت، الوجه له حلية متوسطة الطول

كلها صورة ..  ولكن هذه هلا مالمح املسيح والعائلة املقدسة،جمرد صور خيالية.. الكريم
 . ليس هلا أي أساس تارخيي؛خيالية

الصورة الواحدة إذا نظرت إليها من ناحية .. وهناك بعض الصور املصنوعة يف اليابان
 ،؛ظرت إليها من اليسار وجدت صورة الرسول وإذا ن،  طالباليمني وجدت عيل بن أيب

 ً.والفرق بني االثنني أن عيل بن أيب طالب يمسك سيفا
 !!ًورا تتعلق يف سلسلة املفاتيحوأعجب من هذا أن هناك ص

 !؟aأهذه صورة حممد : قلت للبائع
 .نعم: قال

 !! غريب مل أسأله عن يشء عجيبيكأنن.. ثم اجته ليشء آخر
ملها كل الناس؟ وأشار بيده إىل صندوق به مئات األلوف من  وهذه حي:وعدت أسأله
 .السالسل واملفاتيح

 .ً إن كنت أريد شيئا آخريوعندما انفض الزبائن اجته ناحيتي ليسألن
 وحرصت عىل أن ،ولكنه مل يالحظ دهشتي.. أريد بعض هذه الصور والسالسل: قلت

 ؟ماذا يدهشك:  فقال،أجعله يراها
 .ذا غري مألوف يف أي بلد إسالميولكن ه، ال يشء: قلت
 .أعرف ذلك: قال



 
 
 
 

 

٧٦ 

 .حتى صورة الرسول أقرب إىل صورة القديسني، فحول رأسه توجد هالة: قلت
 .»نعرف ذلك: قال

 ! عىل شكل قديس نرصاين يف إيران يدل عىل حبه وتعظيمه؟؟؟دفهل رسم النبي  
ية هلذه الدول بني لرتويج و الدعال إال دوما هذه التحركات املريبة لنرصة النبي 

لكن يف !  بعد أن كان يروج هلا بني املسلمني باسم الثورية والتقدمية،املسلمني باسم الدين
1 (بد أن يكون املدخل لذلك نصيحة هيودية جمربة   لكل األديان اليزمن االنبعاث الدين

8 7  .]٧٢:آل عمران[)2 3 4 5 6 
 وهو ما يرتدد من بداية انتشار ، مع جزء آخر من هذا اجلبل اجلليدي-ًأيضا-ونقف 

 الذي ال يمكن أن حيصل إال ؛تنظيم القاعدة يف جنوب لبنان واملخيامت الفلسطينية يف لبنان
ُ، وعندما كشف بعض أعواهنا التارخييني مثل مجاعة -!كام يعرف العقالء-بموافقة سورية 

 إىل واجهة سياسية األحباش يف حادثة اغتيال احلريري، واقتضت املصلحة حتويل حزب اهللا
بد من جهة أخرى تقوم بمصالح سوريا  وطنية ذات قبول حميل وإقليمي ودويل، وكان ال

 دون أن تتحمل سوريا تبعية ذلك، وهنا سيتم بطريقة أو أخرى متكني جهات من ؛وغريها
 مع عرب متطوعني للتمركز يف املخيامت ،أصل سني من لبنان ومن فلسطينيي املخيامت

 مما يعود بالفائدة عىل إرسائيل ؛والقيام ببعض العمليات ضد لبنان وإرسائيلواجلنوب، 
 وجعل الرصاع بني ،ال جتربتهابط وإ، وإحراج محاس من جهة أخرى،لتتنصل من التزاماهتا

 !!-جهاديني ومحاس-اإلسالميني أنفسهم قاعدة 
ًتوفيق من اهللا أوال، بإال  والتي ال يمكن جتاوزها ؛هذه بعض األخطار التي نراها يف األفق

ًثم التالحم بني أهل العلم وأهل احلكم و أهل الدعوة ثانيا، مع النزول عىل رأي أهل العلم يف 
تقييم حقيقة األيدلوجيات املحركة لكثري من القوى املحيطة بنا، واالستفادة من أهل احلكم 

 . التوجيهاتيف معرفة قوتنا وطاقتنا، واستثامر الطاقات الفاعلة الدعوية لتنفيذ
ّ فقد يطول هبم الطريق مع خسائر مر؛سرتاتيجية عن أهل السنةومتى غابت هذه اإل ة، ُ
 .وال حول وال قوة إال باهللا
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 !!املركز هاجم األطراف من ..نفسه يعيد التاريخ
 

 ما خالصة هو ّوالبدعية؛ ّالعلامنية األفكار بث عرب أطرافه من يسالماإل العامل غزو
 باحثون الغالب يف الدراسات هذه عىل ويقوم ،والتحليل البحث مراكز بعض له توصلت

  !!ًفكرا أو ديانة هيود
 باالنتشار أخبارها وبدأت ي،سالماإل العامل أطراف عىل األفكار هذه تطبيق َئِدُب وقد
 :األخبار هذه ومن ّوالذيوع،
 ؛آسيا رشق جنوب يف استثنائي اهتامم من الفكري )أركون حممد( مرشوع به حيظى ما ■

 ذلك يف السبب كان وربام بالتحديد، يةسالماإل والكليات اجلامعات ويف أندونيسيا، يف سيام ال
 وبني بالعربية، -ّجله- املكتوب يسالماإل والرتاث الدينية النصوص بني ُّاللغوي احلاجز
 نرش عىل ساعدت امنيةالعل احلكومة ّفإن ذلك؛ إىل إضافة باملاالوية، الناطق املنطقة أهل لسان
 .املتشددة الدينية لألصولية مكافحتها سياق يف التحديثي الفكر يف أنامط

 األندونييس التعاون برنامج بسبب ؛األندونيسية للغة زيد أبو نرص .د كتب ترمجة ■
 أبو يد عىل األندونيسني الطلبة من الكثري ّخرج الذي ؛يةسالماإل الدراسات جمال يف اهلولندي

 من العديد له أقيمت )٢٠٠٤( سنة أندونيسيا زيد أبو زار ّامـل ولذلك ،)ليدن( جامعة يف دزي
 .العمل وورش والندوات املحارضات

 !!املهجر بالد يف املسلمني والعلامنيني ّواملرتدين للشواذ وروابط احتادات نشوء ■
 !!سالماإل تفسري يف ّبحقهم تطالب بيانات وإصدار مؤمترات، بعقد وقيامهم

                                                

 .) هـ١٤٢٩(العدد السابع واخلمسون، ربيع أول  )١(
سـرتاتيجيات غربيـة إ«، )٤(تصـدر عـن املركـز العـريب للدراسـات اإلنسـانية، عـدد ، »سلسلة رؤى معارصة «:انظر )٢(

 .)٥٢ص(باسم خفاجي، .  د،»٢٠٠٧حتواء اإلسالم، قراءة يف تقرير راند ال
 .)٢٦/١/٢٠٠٨(» صحيفة الغد«،  عبد الرمحن احلاج،»!مرشوع أركون يف جنوب رشق آسيا« )٣(
 . )١/٢٠٠٨(» جملة الديمقراطية«نرص أبو زيد، .  د،»زع من التأويل العرصي لإلسالمالف« )٤(

 .د عن رئاسة أندونيسياي بعد إقصاء الرئيس عبد الرمحن وح)٢٠٠٧(ّوقد تغري هذا االستقبال احلار يف زيارته سنة 
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 اجلاليات أوساط يف والبهائية كالقاديانية سالماإل من املارقة ِالفرق نشاط تركيز ■
 .بالعربية الناطقة غري يةسالماإل والبلدان الغرب، يف يةسالماإل

 .وأفريقيا سياآ قاريت يف يِّالشيع للتبشري املحموم النشاط ■
 .وأفريقيا سياآ اريتق يف والدجل باخلرافة املغرقة ّةالصوفي احلركات دعم ■
مجيع  وظهور نشأة كانت فلقد ًخمرتعا؛ أو ًحديثا ًأسلوبا ليس األطراف من املركز وغزو 

 يدرك تأمل أدنى يتأمل ومن األطراف، من يسالماإل التاريخ يف واملنحرفة الباطنية احلركات
 :فباألمس ؛يةسالماإل الدولة أطراف هي اليوم ّالضالة ِالفرق مواطن ّأن

 !والكعبة مكة غزوا ثم ومن البحرين، يف القرامطة أنش ●
 !اخلالفة عاصمة مهامجة حاول ثم ومن خراسان، يف اخلرساين مسلم أبو مترد ●
 دعاهتا وأرسلت اخلالفة، مركز عن ًبعيدا )يةْمَلَس( يف نشأت اإلسامعيلية؛ الدعوة ●
 !!مرص احتلت قويت؛ فلام املغرب، ثم ومن ،لليمن
 .الدولة سلطة عن ًبعيدا واملغربُعامن  يف إال تقم مل اإلباضية؛ اخلوارج دولة ●

 ّوعمت ّحلت إذا أما ِوالفطنة، العلم أهل إال إقباهلا َيرى ال الفتن ّأن العلم ُأهل ّقرر لقد
 فهذه أمسه، من وتعلم ،بغريه اتعظ من فالعاقل ولذلك !الناس ّكل فرياها وأدبرت؛
 عظيمة تكون وقد اخلسائر، ببعض ستصيبنا ًحتام لكنها ،تنجح لن سالماإل هلدم املحاوالت

 أو !سنة )٢٠( األسود احلجر ورسقوا ،َّاحلج ّعطلوا الذين القرامطة من َحدث كام ًا؛ّجد
 !سنة )١٧٠( منأكثر  ومرص املغرب عىل استولت التي العبيدية دولةال

 يكلفهم لنف -اآلن- اهللا دين ُنرصة يف بواجبهم واحلكم العلم أهل قام إذا ولذلك؛ 
 أمام أنفسهم إال يلومون فال وا؛ؤبطأو اّسوفو إن لكنهم واملال، اجلهد من القليل سوى ذلك
 ذلك من وأعظم هلم، والتاريخ املؤمنني لوم سيلحقهم وبعدها ًالحقا، ذلك سيكلفهم ما

  .تفريطهم عن هلم اهللا سؤال
 يف احلكامء أحد نصيحة تاشفني بن يوسف السلطان رفض مآل التاريخ كتب لنا حفظت

 ،»خزائنك عليهم أنفقت وإال مؤنتهم؛ عليهم وأنفق ،وأصحابه سجنها« تومرت ابن شأن
 الظاملة، تومرت ابن دولة قامت أن النتيجة فكانت قوهتم، تشتد حني حرهبم بذلك يقصد
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 !املرابطني دولة وهدمت
 لنقص ً؛مرارا هنفس رُاجلح من ُسنلدغ أننا أم !؟التاريخ دروس من ونتعظ نعترب فهل

  ديننا؟؟ يف وتفريطنا إيامننا
 ويرفع ليبتلينا بذلك؛ القيام ّمنا طلب ولكن رسوله، ُونرصة دينه بحفظ ّتعهد قد اهللا ّإن

  اهللا؟ جند من نكون فهل أقدارنا، من
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 !الصهيونيون أو العلامنيون يرسقها ال كي جهودنا عىل لنحافظ
 

 من ّالدين حوزة عن للدفاع الوقت هذا يف مباركةة كثري جهود قامت U اهللا بفضل
 ومرجعيات قيادات ِطمعت ْأن بعد وذلك الصفويني، الروافض ةِّالشيع من املبطلني اعتداء
 منهم كثري وجهل املسلمني، غفلة بسبب ؛سالماإل بالد يف واالنتشار السيطرة يف شيعية
 أول من للمسلمني والُكره احلقد إال ملحت ال التي ة؛ِّالشيع قيادات من كثري نوايا بحقيقة
 .مسلم آخر إىل د اهللا رسول صحابة من صحايب

 بحسب ّتنوعت الرشيرة واملخططات األطامع هلذه التصدي يف املباركة اجلهود هذه
 ذلك؛ وغري واملقاالت، الكتب ومنها والدروس، اخلطب فمنها ًوعمال، ًعلام ؛واحلال القدرة
 .اعليه قائم ّكل ويثيب يبارك ْأن U اهللا نسأل

 احلذر جيب ولكن صحيح، ّرشعي مطلب ّالصفوية؛ يةِّالشيع اهلجمة هلذه التصدي وهذا
 الوقت نفس يف لكنهم لنا، آخرين ألعداء جمانية خدمة املباركة اجلهود هذه نتيجة تكون ْأن من

 .وخيافوهنم ةِّالشيع خيالفون
 رسقة هلم سبق أهنم ذلك ؛جديد نم أخرى مرة جهودنا رسقة حماولة هؤالء مكر ومن
 ًانتهاء وليس رقيبة، وأبو بتونس ًمرورا ،اجلزائر ثورة من ًبدءا ؛املخلصني جهود من العديد

 .بأفغانستان
 العواطف وراء االنسياق وعدم خطابنا، لرتشيد نحتاج اجلهود؛ هذه عىل نحافظ وحتى
 ّهم يكون ال أن فيجب ،ًاّورسمي ًاّبيشع املساندة األجواء باستمرار االنخداع أو ،واالنفعاالت

 ّوأن حقيقتها، عىل ةِّالشيع عقائد بيان عىل ّنركز أن جيب بل ة؛ِّالشيع عقائد كفر بيان خطابنا
 وهذا عليهم، احلكم للجمهور ونرتك املعارصون، ةِّالشيع قادة يعتقده ما هي العقائد هذه

 ملا ًتكرارا وليس ؛حقيقية إضافة دمتق التي اجلادة والدراسات األبحاث من ًمزيدا يتطلب
 .سبق

 عىل جهة ّألي املساندة املواقف قيام ّبأمهية اجلمهور إقناع عىل اخلطاب يركز ْأن جيب كام
                                                

 .) هـ١٤٢٨(العدد اخلامس واألربعون، ربيع أول  )١(
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 إيران مع حصل كام ؛الدعائية السياسية املواقف عىل االقتصار وعدم العقدية، خلفياهتا
 الطوائف من العديد صعود ستشهد جديدة مرحلة عىل ونُمِدْقُم أننا ذلك اهللا، وحزب
 سائر من الفكري والتحصني اإلقناع عىل ًقائام ُجهدنا يكون أن فيجب املنحرفة؛ ِوالفرق

 !البداية من ًدوما نبدأ وال والعقدية، الفكرية االنحرافات
 حقيقة وبيان البغيضة، للطائفية احللول وتقديم ّواحلق، بالعدل خطابنا يتسم أن جيب كام 

 برشط ؛سالماإل عن وللمنحرفني ًأصال املسلمني لغري سالماإل كفله الذي عدلوال ّالوسطية
 بني اخلالفات ومراعاة ،للمسلمني اإلساءة أو األعداء إعانة وعدم املرعية، بالقوانني االلتزام

 عىل ةِّالشيع ّصف توحيد ِوالفطنة احلكمة من فليس مهم، ٌأمر يةِّالشيع املجموعات
 ومتطرفني، غالة إىل ةِّالشيع ّكل حتويل يشء يف العقل من وليس وحربنا، عدائنا
 الرشع ختالف التي الترصفات أو الشعارات، أو املقاالت بعض خالل من وذلك
  .واإلحسان العدل عىل القائم
 والتطاول االعتداء عاقبة يعقل من وفيهم واالعتداء، الغلو يرفض من فيهم ة؛ِّالشيعف
 بحقيقة الوعي نرش يف املباركة اجلهود بسبب غلوائه من ّخفف نم وفيهم املسلمني، ُمجوع عىل

 لالعتدال الغالية غري يةِّالشيع القطاعات لكسب نسعى أن جيب فلذلك الصفوي، ّالتشيع
 ال حتى معهم والتواصل غالهتم، تعدي وتستنكر ،اعتداهلا تعلن ْأن عىل بتشجيعها أكثر؛
  .علينا االعتداء يف ًعونا يكونوا

 وخاصة العلامنيني؛ من ألعدائنا ًمدخال سيكون ذلك؛ ّكل مراعاة عدم ّأن إىل هنا وننبه
 من ينيسالمواإل سالماإل بإقصاء -طالبوا وقد- للمطالبة اليساريني من الغالة العلامنيني
ّسنة- ينيسالماإل ّأن بدعوى السياسية، الساحة  طائفية حالة يف البالد سيدخلون -وشيعة ُ
 جهادنا ُيصبح ْأن من احلذر فيجب العراق، أهل بعض لدى ًمطلبا يصبح بدأ وهذا ّدموية،
 أو ،جاحمة عاطفة بسبب بالدنا، يف العلامنية لتمكني ًسببا الصفوي يِّالشيع العدوان ضد

  !!أمحق ّهتور أو ،نظر قصور
 ،األمور بحقائق العارفني العلم ألهل الرجوع جيب اخلطاب؛ ترشيد ملعامل وللوصول

 . املجال هذا يف حقيقية مشاركة هلم نالذي ومن
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 هل ولكن صهيوين، مطلب يسالماإل العامل وتفتيت الطائفية إثارة ّأن ّعنا يغيب وال
 الصفوي يِّالشيع املرشوع نرتك ْأن واحلكمة العقل من هل ؟الصهيوين املرشوع هلذا نستسلم
 أن بحجة ؛األخرى البالد يف ويتمدد ولبنان، والبحرين العراق، يف والدمار الطائفية ينرش

 !احلكمة من هذا ليسمن األكيد  ؟؟صهيوين مطلب الطائفي الرصاع
 ً:واضحا موقفنا يكون أن جيب ولذلك

 .الصهيوين للمرشوع ّاملنفذ أنه وبيان ،الصفوي يِّالشيع املرشوع فضح -١
  .ّقدمناه الذي الرشيد اخلطاب مالمح حسب ؛الصفوي يِّالشيع للمرشوع التصدي -٢
 رصاع بخلق جرائمه عن النظر رصف يريد الذي ؛الصهيوين املرشوع إغفال عدم -٣
 .املسلمني بني داخيل
 عىل نقف ْأن وجيب وإيران، أمريكا بني حرب أي يف باملشاركة مصلحة لنا ليس -٤
 دائرة لتوسيع ولبنان اخلليج شيعة بإثارة إيراين ترصف ألي االستعداد مع بينهام؛ احلياد
 .الرصاع
 الرافيض، يِّالشيع الغزو مقاومة يف السنة أهل جهود عليه تكون ْأن جيب ملا رؤيتنا ذهه
 .املباركة املقاومة هذه وترسيخ لتعميق مشاركة بأي ونرحب
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 !!باملقلوب املؤامرة عقلية
 

 الناس من الكثري يلجأ ولذلك !سيئة سمعة وذات مقبولة غري عقلية املؤامرة عقلية
 يصل يكاد نقاش أو حوار ّأي إجهاض أجل من واجلاهزة؛ ّاملعلبة التهمة هبذه مخمالفيه الهتام
 !اجلائرة التهمة صاحب خطأ لتقرير

 يامرسها ثم اآلخرين، عند املؤامرة عقلية يعيب الناس بعض جتد أنك الغريب من ولكن
 !املعكوس أو باملقلوب لكن هو

 حتقيق يف يةسالماإل واجلهود احلركات غالب إخفاق ّنأ :هنا القول نافلة من ولعل
 الفهم يف -ًأصال- إخفاقهم من نابع اجلهادية أو السياسية مشاركاهتم يف والفوز النجاح

 سنة )١٥( منذ ينيسالماإل إن« ً:مؤخرا معه حوار يف األفاضل أحد عنه ّعرب كام أو والتفكري،
 !عنه يتحدثون لكنهم ؛بعد الواقع يفقهوا مل أهنم أي ،»!!فقط الواقع فقه عن يتكلمون هم

 !!ًمثال عليه واحلصول ،االنتصار عن احلديث بني شاسعَوفرق 
 ؛وحبائلها شباكها أرسى يقعون ًغالبا ولكنهم اجلميع، ينبذها التي املؤامرة لعقلية نعود

قد  وهذا ،»غربية أمريكية :يِّالشيع اهلالل هاجس أو فكرة إن« :القول حياول املحللني بعض
 وجود نفي وهو اآلخر، اجلانب من اخلطأ يف َيقعون هؤالء لكن احلقيقة؛ من بجان فيهيكون 
 روايات يف كام !!التامم بدر ليكون يطمح بل اهلالل؛ عىل يقترص ال إيراين ومرشوع أطامع
 فيهأخفق  فيام وسينجح ّالتام، الظهور له سيكون املهدي ّأن تزعم التي وأساطريهم ةِّالشيع

  .اخلميني يعتقد كام ؛د حممد نانبي ومنهم األنبياء،
 ّكل مصدر هي أمريكا بأن يؤمنون املحللني من ًكثريا أن ؛التحليل يف العور هذا وسبب

 التي والوقائع للتفاصيل مراعاة دون ّرش، أكرب هي -ًدوما- أمريكا ّأن يؤمن بعضهم بل ّرش؛
 !إيران من املوقف يف هبا هم ينادون

                                                

 ). هـ١٤٢٩(صفر العدد السادس واخلمسون،  )١(
من خطاب مرشد الثورة اإليرانية اخلميني إىل الشعب اإليراين بمناسـبة ذكـرى اإلمـام املنتظـر يف اخلـامس عرش مـن  )٢(

 .)٢٨/٦/١٩٨٠(شعبان بتاريخ 
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 املصلحة ّأن لرأوا ؛مصاحلها تراعي أن إيران ّحق من ّأن ظريهمتن عىل استقاموا أهنم فلو
ًرشا أعظم -ًأحيانا- تكون اإليرانية  .غريها من ّ
 وغادر، غاشم عدوان هو أمتنا عىل األمريكي والعدوان األطامع أن عىل أحد خيتلف ال
 حلقيقيا اخلالف جوهر ًدوما، األخطر هو وليس أمتنا، عىل الوحيد االعتداء هو ليس ولكن
 أن عن التغايب يف :هو اخلالف جوهر أمتنا، عىل اإليراين والعدوان باألطامع اجلهل :هو

 بأن اجلهل :هو احلقيقي اخلالف األمريكي، اخلطر يفوق -كثرية أحايني يف- اإليراين العدوان
 .إيران يف ةالسياسي للقيادة يةِّالشيع الدينية اخللفية من تنبع أمتنا عىل واالعتداءات األطامع هذه

 عامدين أعينهم ِيغمضون الذين ؛املحللني هؤالء مع والنقاش اخلالف جوهر هو هذا
  .املتعصبني ةِّالشيع علامء يد يف بالكامل هي والتي اإليرانية، القيادة وخلفية مرجعية عن

 ذلك نإ« :فيقولون ؛إيران ملرشوع العوراء الرؤية هذه تربير نواملحلل هؤالء يواصل ثم
 ُبعد من انبثقت ولكنها هلا، العمل أو الفكرة هذه طرح يف يشاركوا مل اإليرانيني ّأن عنيي ال

  .»السياسة أدوات من كواحد املذهبي الوالء الستثامر يسعى ؛سيايس
 عىل فيحرصون !؟واملعكوس باملقلوب املؤامرة عقلية عىل هؤالء ّيرص ملاذا أدري وال

 .الداللة والقطعية بوتالث القطعية باألدلة ُاملدان تربئة
 ّتقرر يةِّالشيع العقيدة ّأن رغم !بالتوسع أطامع يِّالشيع اإليراين للفكر ليس هؤالء فعند

 يةسالماإل احلكومات ّكل كفر ّوتقرر باألئمة، يؤمنون ال الذين من ةِّالشيع عدا من ّكل كفر
 َاحلرمني سيحرر -!مونيزع كام ظهوره اقرتب الذي- املهدي ّوأن األئمة، ّحق مغتصبة وأهنا
 ،اقبورمه بنبش -ب وعمر بكر اأب خاصة- واألموات بقتلهم، األحياء السنة من

  !وحتريقهام ،اوجلدمه
 يف ُيعلنون ةِّالشيع ّأن رغم ؛ووسيلة طريقة بأي ةِّالشيع تربئة املحللني بعض حياول ملاذا

 هتافات يف لعلو !؟واضح شيعي مرشوع أصحاب أهنم اإلعالم وسائل وبكل وقت، ّكل
 موعظة ؛ت احلسني استشهاد حادثة إىل يشري الذي »الذلة ّمنا هيهات« :األخرية اهللا حزب
 .هلؤالء وتذكرة
 هادنت يةِّالشيع املراجع ّأن من بأعينهم يروهنا التي احلقائق عن املحللون هؤالء يقفز ملاذا
 عىل بالسيطرة احللم لتحقيق ً؛تدينا ذلك يف يةِّالشيع اجلامهري وتبعتها األمريكي، االحتالل
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 َمراجع ةِّالشيع نجد الذي الوقت يف أمريكية، فكرة :يِّالشيع اهلالل فكرة ّأن ّويقررون العراق،
 أضحوكة، وجعلها أمريكا خدع من هم -)األكرب الشيطان( شعار يرفعون الذين- ًوأتباعا
 ؟!العراق احتالل هلا ّوسهل
 يبنَت متدينة، شيعية قيادة حتكمها إيران ّأن املسلمني نم الرأي أهل عليه يتفق ْأن جيب ما
 بني الكبري الفارق ورغم ولذلك ؛يِّالشيع املنظور من إيران مصالح حتقيق عىل سياستها
 إال الواقع؛ أرض عىل متارسها التي احلقيقة والسياسات إيران، ُتطلقها التي اجلوفاء الشعارات

 لدهيا القيادة هذه ّوأن يني،ِّالشيع والفكر العقيدة مع -ًأبدا- تتعارض ال السياسات هذه ّأن
ّوتسخر !فقط املسلمني جرياهنا عىل للعدوان داهم مرشوع  حساب عىل ولو ؛مواردها ّكل له ُ
 يةِّالشيع التجمعات عىل التبعية بفرض إيران تقوم املرشوع هذا سبيل ويف وسعادته، شعبها

 مع املصالح وتقاطع وتأييد الستاملة اجلهود من ريالكث تبذل أهنا كام والرتهيب، بالرتغيب
 .السنة أهل وشخصيات وتنظيامت مجاعات من العديد
 يةإسالم حكومة توجد فال ًمتاما؛ العكس فعىل ؛-السنة أهل معارش- عندنا احلال أما
 ؛الرشعية بالثوابت التفريط بعدم سياساهتا حتكم أو ،املتدينني السنة من أعضاؤها واحدة
 مقابل يف ّسنية كامشة وجود لنفي العربية والدول إيران بني املقارنة البعض حماولةفإن  فلذلك
  !أمتنا أزمة ُعمق حقيقة عن وتكشف ،مضحكة حماولة هي شيعي هالل

 يف بقاؤنا الطبيعي فمن واإلدراك؛ الفهم يف وحملليها قادهتا حال هذا كان فإذا
  .باهللا إال قوة وال حول وال والضياع، اهلوان حالة
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 يةسالماإل الصحوة يف السياسية للتحليالت مراجعة وقفة
 

 املختار« جملة حترير رئيس- مورو حممد األستاذ مع األوىل ؛مقابلتني »نةِّالبي« موقع نرش
 بجامعة اإلنجليزي األدب أستاذ- حييى حممد األستاذ مع والثانية ،-بمرص »يسالماإل

 يف ّقوي حضور وهلام ية،سالماإل الصحوة مسار يف لبارزةا الشخصيات من ومها ،-القاهرة
 الذين املفكرين من الكريامن واألستاذان ،املختلفة يةسالماإل واملواقع والصحف املجالت
 .خمتلفة وبالد عديدة أجيال عىل املرحلة هذه يف والسياسية الفكرية بصامهتم تركوا

 بعد ودولتهم، وثورهتم ةِّالشيع من فهامملوق ومراجعة ّتوجه عن كشفتا املقابلتان وهاتان
ِنرصهتا يف ّوألف اإليرانية، للثورة واملؤيدين املنارصين من -مورو وبخاصة- كانا أن  الكتب، ُ

  .يِّالشيع اهللا حلزب للدعاية ًمنربا »املختار« جملته وكانت
 !؟الفكري التغري هذا حدث كيف :هو -هنا- عنده الوقوف نريد والذي
 يف القبيح اإليراين املذهبي الوجه ظهر األخرية السنوات ويف« :يىحي حممد يقول
 ضد األكرب بالشيطان تسميها التي األمريكية املتحدة الواليات مع حتالفت حيث ؛أفغانستان
َّالسـنـية( طالبان ِّ ُّ(«. 

 ّأن -للشكً جماال يدع ال وبام- أخرى ّمرة أثبت األفغاين امللف لكن« :مورو حممد ويقول
 .»ًعموما يةسالماإل املصلحة عىل تطغى ّالضيقة واملذهبية الوطنية اإليرانية صالحامل

 تغيري يف السبب كان أفغانستان جتاه اإليراين السيايس األداء ّأن القول هذا لنا ويبني
 ال حيث عليه؛ نايشكر وموقف جيد، إنصاف ذاته ّبحد وهذا ،ةِّالشيعو إيران من موقفهام
 .يةِّالشيع الثورة حقيقة جتاه قناعتهم تغيري إعالن يف الشجاعة املفكرين من الكثري يفتقد يزال

 الوقوع نتجنب حتى الكريم؛ القارئ وعىل ،عليهام التالية األسئلة طرح َنود ولكن
 :وهي فيها الوقوع سبق أخطاء يف

 ان؛أفغانست يف املسلمني ضد حتاللاال بدعم املخزي املوقف هذا اإليرانيون يقف مل لو ■
 ؟؟ثابتة ستبقى يةِّالشيع الثورة بصواب قناعتهام كانت فهل

                                                

 .) هـ١٤٢٦(العدد الثاين والعرشون، ربيع الثاين  )١(
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 ومذابح إرسائيل، مع التعاون :مثل الثورة هلذه القديمة املخزية املواقف تؤثر مل ملاذا ■
 احلرم يف واإلحلاد إيران، هيود وتكريم إيران، ّسنة واضطهاد لبنان، يف للفلسطينيني ةِّالشيع
 ؟نفسه رباملقدا كثري وغريها ومكة؛
 ؟السنة املسلمني مع سياستهم حتكم التي ةِّالشيع عقائد نايعرف كانا هل ■
 أو حلظية ملصلحة العراق يف موقفها إيران ّبدلت إذا يتغري أن يمكن احلايل موقفهام هل ■
 تقية؟

 بحقيقة رشعية معرفة من ننطلق كنا لو ؛الزمان من قرن ربع إىل سنحتاج كنا هل ■
 ؟التوحيد ألحكام ةِّالشيع وخمالفة ،سالماإل

 إن حيث ؛لدهيام الصورة تكتمل حتى ة؛ِّالشيع عقائد الكريامن األستاذان درس هل ■
  ؟يةِّالشيع للعقيدة تطبيق هي املواقف هذه

 ال حتى املسلمني؛ ديار يف والطوائف ِالفرق عقائد فهم أمهية بيان األسئلة هذه من هندف
 حدث من ومكرهم عقيدهتم ونفهم خطرهم، ندرك مث طويلة، سنوات هبم وننخدع ّنغرت

 !أثره يزول ثم يستفزنا سيايس
 والفكر السياسة قضايا يف للتنظري املجال ُيفسح أن يصح ال أنه :وهو ٍثان وهدف

 خدمة يف ًحافال ّسجله كان مهام ؛اخلصوم وعقائد السنة أهل عقيدة جيهل ملن
 .للصواب ًمعيارا يصلح ال فهذا والتضحيات؛ بالبطوالت ًيئاومل ،الدعوة

 عىل بسَالت ما توضيح يف اجلهد ْنفس بذل من املفكرين هلؤالء ّبد ال :وهو ثالث وهدف
 .يةِّالشيع الثورة جتاه -بسببهم- الناس

ِمقبلون نحن ًوأخريا؛  والصوفية واألحباش كالدروز أخرى لطوائف جديدة أدوار عىل ُ
 وفهم ،ِالفرق هذه لدراسة -وغريهم- كروناملف هؤالء يبادر فهل والبهرة؛ والبهائية
 مصيبة حدوث طويلة سنوات سننتظر أم حقيقتها؟ جيهلون وهم الناس توجيه قبل عقائدها؛
 !!!لغفلتنا نعود ثم حلظات، فيها نصحو
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 النهاية وزلل ،البداية خلل بني ُّايبُّالرت
 
َهن ْتَلَمَك ؛ُهُتَايَدِب َْتنُسَح ْنَم«  ضخمة تربوية خربات ّخلصت سلفية حكمة ..»ُهُتَايِ
 والتجمعات الشخصيات من كثري لدراسة ًامفتاح تكون أن تصلح ؛النبوة مشكاة من مستقاة

  .املعارصة يةسالماإل
ُقد َّامليض َّفإن ؛املقابل ويف  سيئة، لنتائج يوصل االستقامة خط عن منحرف مسار يف ًماُ

ًجدا ضخمة تكون وقد  ،املسار وطول املستقيم الرصاط عن يلامل زاوية بحسب احلجم يف ّ
 وجود مع يسالماإل العمل لقيادة الطيبني بعض تصدي قضية جتاه اخلطر ناقوس يدق وهذا
 سياسات عنه ينتج مما بالرشيعة؛ علمهم ضعف أو ،وتطبيقه سالماإل فهم منهج يف خلل

 .وأهله ِّالدين عىل كارثية واختيارات
 زواج جواز حول- األخرية فتاواه أحدثت فقد ؛يبالرتا حسن .د مع حدث ما هذا ولعل

ًصدمة -احلجاب مفهوم وحتريف بالكافر، املسلمة  جتاوزات من فيها ملا ؛املسلمني من للكثري َ
 الفتاوى هذه ّأن وذلك انحرافاته، أكرب احلقيقة يف تكن مل ْوإن الرشيعة، حمكامت عىل واضحة

 أصول جتديد« كتابه يف عنها ّعرب والتي ين،ِّالد فهم يف الشخصية لقواعده عميل تطبيق هي
 .)م١٩٨١( عام ُطبع الذي ؛»يسالماإل الفقه

 والتجمعات الشخصيات من الكثري وتقويم لنقد ًنموذجا يكون ْأن يصلح والرتايب
 مسار عىل وتطبيقه ِّالدين لفهم املنهج يف االنحراف خطر بيان هبدف املعارصة، يةسالماإل

 هاتان له وصلت ما فهل وتركيا، اجلزائر جتربة :التجارب هذه ومن املستقبل، يف العمل
 ِّالدين؟ هلذا العاملني منشود مها التجربتان

 هل لكن غريها؛ ويف فيها والصالح اخلري من كبرية مساحات وجود ينفي ال هذا بالطبع
َتس ملاذا واألدهى؛ ؟املسرية تنحرف وملاذا ؟له الوصول نريد الذي النموذج هو هذا ُوغ ُ  ّبأنَّ
 !؟الصحيح سالماإل هو هذا

                                                

 .) هـ١٤٢٧(العدد الرابع والثالثون، ربيع الثاين  )١(
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  :الرتايب مسرية
 الشخصية ّوقوة والذكاء، بالعقل -أنصاره قبل- خصومه له يشهد رجل الرتايب؛
ّحمنك قائد الغربية، والثقافة الرشعي العلم مجع أنه كام وجاذبيتها، َ  يسعى ّلكنه مميز؛ حركي ،ُ

  .أقرانه دعم يفقده مما !ذاته لنرصة
 عنه ِّيويل املامرسة، استبدادي ،ّاللسان ديمقراطي« :بقوله األمحري مدحم .د وصفه

ْوخي ًهاربا، القريب   .»نفسه مثل السنة املسلمني بني َرـَي مل ّولعله ًمعجبا، َالبعيد ُهُبريق ُفَطَ
 عام قيادهتا تسلم حتى ؛السودان يف املسلمني اإلخوان مجاعة مع مسريته الرتايب بدأ

 القومية اجلبهة« إىل ّحتولت ّثم ،»يسالماإل امليثاق جبهة« :الرتايب ّسامها ّمث ،)م ١٩٦٤(
 .»يةسالماإل

 السلطة؛ عىل االستيالء معهم ّدبر الذين اإلنقاذ قادة وبني بينه الطالق حصول وبعد
 أفضل يكون يؤسسه جديد حزب ّكل ّأن واحلقيقة له، جديد حزب لتكوين جديد من سعى
 !هسابق من ًّاتنظيمي

 الشعبي املؤمتر( عرب ؛السودان خلارج احلركي نفوذه مد إىل التسعينيات يف سعى وقد
 ).يسالماإل العريب

 !طريق بأي السلطة إىل بالسعي )٢٠٠٦-١٩٦٤( الطويلة املسرية هذه عرب متيز والرتايب
 حتالفه مثل للسلطة، للوصول فقط الطويل؛ تارخيه عرب منطقية غري حتالفات يف دخل ولذلك

 .وقرنق النمريي مع
َسوغ  أنه كام َّ  ًحريصا كان ولذلك ؛»ِّالدين لصالح واملصلحة بالرضورة« التحالفات هذهَ

 ُيصدر ولذلك ،»واألعداء اجلمهور رغبات مع التاميش« عرب اجلمهور من قدر أكرب كسب عىل
 !العجيبة الفتاوى
 يةسالماإل بالرتبية تنادي كانت التي اإلخوانية للقيادات ًمعارضا كان الرتايب ّأن كام
  .املطلقة أولويته كان -الرتايب بتعبري- »السيايس الكسب« ّأن وذلك للكوادر،
 يف ودوره السودان، يف بالعموم يسالماإل العمل تقوية يف الرتايب دور هنا ُلِفْغُن وال

                                                

 .)٩(، عدد »ة املنار اجلديدجمل« )١(
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ًجدا- بارز دور له كان باملقابل لكنه الشيوعي؛ للفكر التصدي  بني ريةكث ضالالت نرش يف -ّ
 !!واالجتهاد ِّالدين باسم وخارجه السودان يف املسلمني
 اعتزازها هلا يشكر التي ؛اإلنقاذ حكومة يف فتتمثل للرتايب؛ احلركي العمل حصيلة وأما

 به نفخر الذي النموذج هو سالملإل التطبيق هذا يكن مل ولكن املرجعية، واختاذه ،سالمباإل
 ثمرة وتلك لرضبه، ًسالحا سالماإل َخصوم وأعطى ،احللم لََمجا ّشوه ّلعله بل العامل؛ عىل

 اليوم؛ اإلنقاذ عىل الرتايب خرج ْوإن الرتايب، وهو ؛لإلنقاذ الفكري ّاملنظر النحرافات طبيعية
 صميم من إال عليه انقالهبم وما إياه، أرضعهم الذي ومنهجه فكره ُيطبقون يزالون ال فإهنم
 !!)ثمن بأي للسلطة والوصول السيايس، الكسب( منهجه

 املنهج خلل وسبب وإخفاقاهتا، نجاحاهتا يف موسعة دراسة تستحق اإلنقاذ دولة وجتربة
  .ذلك يف

 ؟األخرية الضجة حدثت ملاذا
ًحادثا، وليس ؛قديم ٌأمر وفتاواه الرتايب انحرافات  اخلادع املسلمني انبهار بسبب ولكن َ

 عن يةسالماإل القيادات من كثري ّتكتم ؛مسالاإل باسم ًاّسياسي ًنجاحا حيقق شخص ّبكل
 فقد األخرية؛ الرتايب فتاوى تأييد من يتمكن مل ْإن ينيسالماإل ّالكتاب من ًكثريا ّإن بل أخطائه؛
 !!سببتها التي الضجة جتاهل

 والتي املنهجية، القواعد يف كان أنه :-ًقديام– الرتايب خللل التعرض لعدم آخر وسبب
 العارفون؛ العلامء هلا تصدى ولذلك شعبي، إعالمي باهتامم حتظى ال لكن بكثري؛ أخطر هي
 ).أدبرت إذا يروهنا اجلهل وأهل مقبلة، وهي الفتن يعرفون العلم أهل( ّألن

 التي الواسعة اإلعالمية التغطية :الرتايب فتاوى عىل احلالية ّالضجة أسباب من ّأن كام
 ،والعقالنيني ،التصوف تشجيع عرب ؛)التدين متييع( حلساب وتروجيها، نرشها قصدت

 .احلركيني للزعامء الفكرية واالنحرافات
  :الرتايب انحرافات
 بتقعيد هيتم مل ولذلك رشعية، شخصية وليست ؛سياسية شخصية الرتايب شخصية

ِّتكبل التي القواعد بعض لرضب سعى ما بقدر حمدد وفكر مذهب  ّفشنع السياسية، حركته ُ
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 العجيبة، فتاواه ليسع ؛االجتهاد باب وكرس مرجعيتهم، إلسقاط ؛نيواألصولي الفقهاء عىل
 .ّالدين من يرفضه وما يقبله ما يف الناس عىل به يفخر الذي عقله وحّكم

 يف وهو منه سمعتها متجددة؛ قديمة هذه الرتايب فتوى إن احلقيقة يف« :القرضاوي يقول
 املرأة يقصد ...الوقت ذلك يف يل هاّوفرس ...،)١٩٧٥( عام يف األمريكية املتحدة الواليات

 غري زوجها مع البقاء هلا جيوز كتايب؛ رجل من متزوجة وهي سالماإل تعتنق التي املسلمة غري
  .)١٥/٤/٢٠٠٦( »األوسط الرشق« .»املسلم

 جهود هلم وكانت طويلة، سنوات من السودان يف السنة أهل عنه يعرفها الفتاوى وهذه
  .إدريس شيخ جعفر الدكتور وخاصة فضحه؛ يف مشكورة

 :الرتايب انحرافات من نامذج 
  .ّللردة الرتايب إباحة -١
 .بينها التفضيل وعدم األديان، بني مساواته -٢
 .k وحممد ،ىوموس وإبراهيم، يونس، :لألنبياء انتقاصه -٣
 .الطلب جلهاد الرتايب إنكار -٤
 ؛]١:النساء[)وخلَق مِنها زَوجها( :تعاىل لقوله ًاستنادا ؛البرش أول حواء ّأن ُزعمه -٥
 !!حواء عىل ًعائدا الضمري فجعل
 التحديات األديان بني احلوار( مؤمتر يف الرتايب قال والنصارى؛ لليهود تكفريه عدم-٦
 هو املؤمنني جبهة وقيام ...الكتاب، أهل جبهة ُنقيم ْأن اليوم؛ دعوتنا وهذه« ):واآلفاق
 الوحدة- إليها نتوصل يةسالماإل اجلبهة يف إننا« :»املجتمع« ملجلة وقال ،»الساعة مطلوب
  .»اإلبراهيمية امللة أصول عىل سالمباإل -الوطنية
 .ةِّالشيع شأن شأنه الصحابة؛ عدالة يف الطعن -٧
ّردة إنكار -٨  .»شيطانية آيات« كتاب صاحب رشدي سلامن ِ
 وقرارات العقل :َّدهاَع وقد !الفقه ألصول جتديده بزعم؛ الترشيع ملصادر تغيريه -٩
  .والقياس ،الديمقراطي الشعبي واإلمجاع ،واالجتهاد احلاكم،

 به جاء ملا القويم الرد« لكتاب بالرجوع الرتايب انحرافات معرفة يف ّالتوسع ويمكن 
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 .أمحد حممد ّاحلاج األمني للشيخ »املهني والكذب االفرتاء من عنه واملجادلون الرتايب
 أو الشخص هلا يصل التي النهاية يف كبري فساد عنه سينتج ِّالدين؛ فهم يف البداية فساد إن
 ترايب أمام أنفسنا نجد ْأن وقبل األوان؟ فوات قبل أنفسهم اجلميع يراجع فهل احلركة،
 من حلاميته ي؛سالماإل العمل لقيادة التصدي من بواجبهم السنة أهل علامء يقوم وهل جديد؟
  قادته؟ عضب وانحراف ضالل ومن ،وجهلهم الشباب ّهتور
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 والعوا القرضاوي الدكتور ترصحيات مع وقفة
 

 ردود العربية والدول مرص يف يِّالشيع التبشري حول القرضاوي الشيخ ترصحيات ْلقيت
 ُمسيئة هذه الفعل ردود وكانت وأصدقائه، الشيخ أنصار من وخاصة ؛عجيبة فعل

 !احلقيقة يف يللقرضاو
 فالشيخ ؛َحدث ملا شاملة صورة رسم نحاول دعونا للموضوع الرؤية تكتمل وحتى
 مواجهة يف ةِّالشيعو السنة بني والوحدة للتعاون يدعو الذي بمنهجه معروف القرضاوي
 هو اهللا حزب ّوأن ألمريكا، األول العدو هي إيران ّأن اعتبار عىل ؛والصهيونية اإلمربيالية

 قناة« عىل وبرناجمه كتبه يف يالقرضاو الشيخ من ّتكرر وهذا إرسائيل، ضد املقاومة طليعة
 :النقيضان أيلتقي« كتابه q اهللا مال حممد الشيخ ّألف وقد ،) واحلياة الرشيعة( :»اجلزيرة
 رؤيته حول للحديث ّوخصصه ،»القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ فضيلة مع حوار

 .ةِّالشيع مع املتساهلة
 ُونرصة بتأييد أفتى ولذلك ؛ةِّالشيع مع التعاون يف رأيه عىل القرضاوي الشيخ وبقي

 ألقى )٨/٢٠٠٦( ملرص القرضاوي للشيخ زيارة وخالل ،األخرية احلرب يف )اهللا حزب(
 عن احلقائق بعض الشيخ ّبني ؛األسئلة بعض عىل إجابته ويف الصحفيني، بنقابة حمارضة
 :ومنها ،مرص يف يِّالشيع النشاط
 .ّالتشيع لنرش ّالصوفية الطرق استغالل -١
 .مرص يف ّالتشيع نشاط نجح إذا ؛مرص يف العراق نموذج تكرار من تحذيرال -٢
  .بشيعيته متمسك ٌّشيعي اهللا نرص حسن ّأن أوضح -٣

 -!للقرضاوي نواملخالف أو ،فقوناملوا سواء- للجميع ًمفاجئا كالمه وكان
َّمت من دوافعها، يف التحليالت اختلفت والتي ؛النادرة الترصحيات هذه  للشيخ مِهُ
 )التعبري يف توفيق عدم( أو ،)لسان زلة( بأهنا قائل ومن املرصي، األمن ملطالب بالرضوخ
 .العوا سليم حممد الدكتور العام وأمينه »املسلمني لعلامء العاملي حتاداال« كموقف

                                                

 .) هـ١٤٢٧(العدد التاسع والثالثون، رمضان  )١(
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 دعوته مع أنه ونرى القرضاوي، بالشيخ ّالظن نحسن بل التحليلني؛ كال نوافق ال ونحن
 املصلحة ّأن يرى وهو ،السنة وبني بينهم العقدي اخلالف حجم ُيدرك ؛ةِّالشيع مع للوحدة
ّيصفقون الذين ةِّالشيع ولكن اليهود، عدوان لصد التعاون يف هي للمسلمني السياسية  لرؤية ُ

ِخيرقون الذين هم الرسمية املحافل يف التوحيدية القرضاوي  الشيخ رؤية ويضادون َ
 يف السنة أهل تشييع عىل بدأب ويعملون والعراق، نأفغانستا يف -األرض عىل- القرضاوي

 لذكره املرصية؛ الصحافة يف القرضاوي ّسب عىل دأبوا مرص متشيعة أن كام وغريها، مرص
ّأمية بني خلفاء بعض  !!بخري ُ

 موقفه بأرضار شعر كام له، ةِّالشيع بخيانة شعر القرضاوي الشيخ ّأن يبدو ذلك؛ وبسبب
 الواجب من فوجد وغريها، مرص يف ّالتشيع زيادة يف )اهللا حزب( ربحل اخلط طول عىل املؤيد
 يستمع كان ومن« :بقوله اللبناين يِّالشيع )صربا حسن( وصفه التأييد وهذا والتحذير، التنبيه
 ..اهللا حلزب التابع عامل جبل علامء جتمع عنارص أحد ّيظنه القرضاوي وترصحيات فتاوى إىل

 اهللا حزب علامء جتمع يستطع مل التي ؛يةسالماإل الوحدة جتسيد منطلق من ًجيدا األمر وكان
 ًموقفا له ًمسجال القرضاوي امتدح نفسه اهللا نرص إن حتى ؛الدوحة من املدد فأتاه ،جتسيده
 .»الرشاع جملة« .»يسالمواإل العريب العاملني يف كبري باحرتام حيظى بأنه إياه ًواصفا ًمتميزا

 ،»حتفظ بدون عليه ووافق صدوره، قبل البيان عىل لعاط« أنه للقرضاوي نسب وقد
 ووصلت نرشت ترصحياته ّإن حيث بدبلوماسية؛ -هنا- ترصف القرضاوي الشيخ ّأن ونرى

  !التوضيح من يشء يتغري ولن وفهمت،
 .احلقيقة هو يكون ْأن نأمل الذي ؛القرضاوي موقف يف رأينا هو هذا
 من العصا كامسإ سياسة عىل تعودوا من أن كام كثريين، تعجب مل الترصحيات هذه لكن
ِيتعبون الوسط  لعلامء العاملي حتاداال« فانربى املتناقضات، إرضاء بمحاولة ًدوما أنفسهم ُ
 الذي القرضاوي ترصحيات من !الواضح لتوضيح العوا الدكتور العام وأمينه »املسلمني
 :فيه جاء ًبيانا حتاداال فأصدر ؛حتاداال رئيس منصب يشغل
 األسئلة من ًكبريا ًعددا املسلمني لعلامء العاملي لالحتاد العامة األمانة تلقت«

 ّأي فضيلته كالم يف يكن ومل«و ،»الترصحيات حول العامل بلدان خمتلف من واالستفسارات
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 اللقاء، حرض من بعض فهمه الذي النحو عىل نفسها التصوف لفكرة أو الصوفية للسادة اهتام
 السياق؛ هذا يف فضيلته لسان عىل جرى قد )التعصب( لفظ كان وإذا«و ،»عنه نرش ما قرأ أو
 ةِّالشيع علامء يتبناها أو عنها ّيعرب التي وباآلراء باملذهب التمسك :هو به املقصود حقيقة ّفإن

 لسان َسبق إال التعصب ذكر يكن ومل عليه، مأخذ وال ،فيه عيب ال حممود ٌأمر وهو اإلمامية،
 الدكتور فضيلة ذكره وما«و ،» ًوتفصيال مجلة باملبدأ املحمود التمسك معنى به ًمقصودا
 السنة أهل من أفراد عىل التأثري ةِّالشيع بعض ملحاوالت رفضه عن القرضاوي يوسف

 العاملي االحتاد إن«و ،»الفردية املحاوالت تلك به املقصود كان ي؛ِّالشيع املذهب إىل لتحويلهم
 السنةو ةِّالشيع من ثالثة نواب ولرئيسه ًمجيعا، املذاهب من العلامء يضم الذي ؛املسلمني لعلامء

 ومن مهدها، يف -املسلمني بني- فتنة أي وأد رضورة من الثابت موقفه عىل يؤكد واإلباضية،
 بني التعاون رضورة ومن وأتباعها، وعلامئها يةسالماإل املذاهب أهل بني التقريب رضورة
َيعذر ْوأن عليه، اتفقوا فيام كافة املسلمني  .»فيه اختلفوا فيام ًبعضا بعضهم َ

 ة،ِّالشيعو السنة حول الصحفيني نقابة يف حمارضة العوا الدكتور ألقى البيان هذا وبعد
  :»املسلمني لعلامء العاملي حتاداال« موقع يف جاء ما بحسب ؛التالية النقاط فيها ّقرر

 ّأن مع ّالتشيع، يف تغايل طائفة أهنم وىس ةِّالشيع عن يعرفون ال السنة أهل أكثر نأ -١
 .الكثري السنة عن يعرفون ةِّالشيع
 ما عىل نحاسبهم أن فيجب راء؛آ عىل نحاسبهم أو ًأقواال الناس إىل نسبن عندما أنه-٢
 املنهج ناسب« أن مةَّاملسل القاعدة ّألن أقواله؛ عىل املرتتبة النتائج إىل التطرق دون فقط، قالوه
 خاص وشكل بأسلوب الناس وفهمه قلته كالم عن املسؤول لست أنني أي »بمنهج ليس
 .هبم

 .فقهي مذهب هو ةِّالشيع أن -٣
 إىل ونسب القرآن، بتحريف يؤمنون ةِّالشيع ّأن تزعم مقوالت هناك أن من وبالرغم -٤
 .ُمنَكرة أهنا كام حادثة، املقولة هذه ّأن نعلم ْأن جيب أنه إال ذلك؛ ةِّالشيع كتب أحد

 فصل« بعنوان ًكتابا الطربيس النوري ِّاملحدث كتب ًتقريبا أعوام )١٠٧( منذ -٥
 الروايات تلك أن إىل وأشار ة،ِّالشيع كتب من روايات فيه ومجع ،»الكتاب حتريف يف اخلطاب
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 .اإلطالق عىل القرآن بتحريف أحد يقل مل النوري وقبل ،القران حتريف عيل تدل
 ،العلمية احلوزة قبل من شديدة بانتقادات قوبل الكتاب هذا ّإن :-العوا- وقال -٦

  .القرآن حتريف تم إنه :يقال بأن الوقت ذلك منذ ةِّالشيع يقبل ومل بآرائه، وضجرت
 السند، وضعيفة جمهولة مجعها التي الروايات أن إىل واإلشارة كتابه، يف التشكيك وتم

 اهلزلية احلكايات من بالكثري حمشوة وأهنا بالضعف، رواياته اهتم الذي )اخلميني( أكده ما وهو
  .الضعيفة
  يف واالختالف، )% ٩٠( نحو إىل يصل ةِّالشيعو السنة بني االتفاق إن :قال ومما -٧

 .األصول يف وليست التفاصيل يف وأهنا خاصة ؛بسيطة نسبة يعترب وذلك ؛)% ١٠(
 بعد نشأت سياسية، أسباهبا ة؛ِّالشيعو املسلمني بني ُوالفرقة اخلالف فجوة اتساع ّأن -٨
  .اإليرانية الثورة اندالع
 ما أمهها أمور، ّعدة يف العوا الدكتور فيوجزها ة؛ِّالشيعو السنة بني االختالف أوجه أما
 هذا نقبل ال ونحن اإلمامية، ةِّالشيع لدى الشائع االعتقاد وهو ؛)األئمة عصمة( :بـ ّسمي

 االختالف هذا من وبالرغم ّأنه ّالعوا الدكتور ويؤكد ،اهللا رسول بعد عصمة ال ألنه االعتقاد؛
 موقع من هـ .ا .»األصول يف نقحمها ْأن ينبغي وال الفروع، من هي اإلمامة مسألة ّأن إال
 .»املسلمني لعلامء العاملي حتاداال«

 للشيعة، واملؤيدين املتعاطفني من كثري لدى ّاملتكررة األفكار هذه مع وقفات لنا ونحن
 أول يف دخوهلم مع ؛ّالتشيع بحقيقة جلهلهم أو شخصية، ومصالح ملقاصد أو ،ّنية ُبحسن
 !طريقه

ُفالذهب حوارهم، من ترجى فائدة فال واملغانم؛ املكاسب أصحاب فأما  حياجج ال ّ
 جيهلون -املقابل يف- الذين املتعلمني أو احلسنة، النوايا أصحاب مع هو احلوار ولكن !!ّباحلق
 من« :ًقديام قيل وقد الواضحات، توضيح يف خمالفيهم أتعبوا كانوا وإن !ةِّالشيع مذهب

 .»الواضحات توضيح املعضالت
ُّنود ؛العوا الدكتور نقاط مع الوقوف وقبل  النزعة عىل املرتكزة ملنهجيته النظر لفت َ
 عالرجو ويمكن ،-اليمني أهل من اهللا جعله- »يسالماإل اليسار« رموز من اّفالعو العقالنية،
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 .العوا الدكتور ومواقف آراء حول التفصيل من ملزيد »الكاشف« ملوقع
 :الذكر سالفة النقاط لنناقش واآلن

 يف اليوم وخاصة ؟ةِّالشيع عن السنة أهل جيهله الذي ما :العوا الدكتور سؤال نود -١
 فلقد ؛-العرص نواكب أننا الدكتور يعرف حتى- »األنفوميديا«و املعلومات ثورة عرص
 عىل ةِّالشيع مرجعيات مواقع ودخلنا ،»املستقلة« قناة عىل العرص شيعة مناظرات دناشاه
 املنار« :املختلفة الفضائية ةِّالشيع قنوات ونتابع ،)نرتنتاإل( العنكبوتية املعلومات شبكة

  .والطامات بالفضائح ّعجت التي ؛وغريها ،»والكوثر واألنوار
 !!؟؟ةِّالشيع عن هو يعرف ماذا :العوا الدكتور سؤال ّنود ولكن

 رموز حيث هنا، ليس موضعها لكن صحيحة، )بالزم ليس القول الزم( قاعدة -٢
 يالنور من ةِّالشيع موقف :ذلك ومثال ًمتعددا، ًفهام حيتمل ال ما :يقولون ةِّالشيع ومرجعيات
 ؛األمني فمحسن ،»األرباب ِّرب كتاب حتريف يف اخلطاب فصل« كتاب مؤلف الطربيس

ّيعد ذيال  ًفاضال ًعاملا كان« :الطربيس عن يقول !!زماننا شيعة لدى االعتدال رموز كبار من ُ
ًحمدثا  مل ًعابدا ًزاهدا ًفاحصا ًباّمنق والتاريخ، بالسري ًعارفا والرجال، احلديث علمي يف ًمتبحرا ِّ
 .»لكتبوا واآلثار األخبار عىل طالعواال اإلحاطة يف عرصه وحيد وكان الليل، صالة تفته

 ).١٤٣ ص ٦ جـ( »ةِّالشيع أعيان«
 القرآن؛ بتحريف قال ملن واملدح الثناء سوى وجه عىل ُيفهم ْأن يمكن الكالم هذا فهل

 دكتور؟؟؟ يا الضالة العقيدة هذه عىل به يدلل ًكتابا ّألف بل
 إذا الذي اخلالف ّألن !!سمجة نكتة فهذه فقهي، مذهب ةِّالشيع ّإن :القول أما -٣
 ُمنكر أن ذلك ًا،ّفقهي ًاّمذهبي ًخالفا ًأبدا يكون ال ؛عنده كفرت خصمك رأي فيه أنكرت
 مع اخلالف نقاط ذكر حني َنفسه العوا ناقض ولذلك معلوم، هو كام ؛ةِّالشيع عند كافر اإلمامة
 وهي !!يشء يف الفقه من ليست وهذه والعصمة، ،اإلمامة :وهي عقدية مسائل فذكر ة؛ِّالشيع
 .العوا ذكر كام والفروع التفاصيل يف وليست ؛عندهم ألصولا أعمدة من

َحمدث القرآن بتحريف القول ّأن ادعاء أما -٦ و٥ و٤   فهذا ومنكر؛ ةِّالشيع عند ُ
 ؛املسلمني ختدع أنك أو يكون، ْأن تتمنى ما تكتب ولكنك صحيح، غري -دكتور يا لألسف-
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 !ذلك من باهللا ونعيذك
 يف جاء فقد اهلجري، الرابع القرن منذ موجود ةِّلشيعا عند القرآن بتحريف فالقول

 عىل هو ما أما« :قوله :-املثال سبيل عىل- منها موضع، من أكثر يف، )١/٣٦ (»ّالقمي تفسري«
  فقال ،]١١٠:آل عمران[).... / 0 1 2( :قوله فهو ؛اهللا أنزل ما خالف

 يبنا واحلسني واحلسن نياملؤمن أمري يقتلون )/ 0( :اآلية هذه لقارئ ؛ اهللا عبد أبو
 أئمة خري كنتم( :نزلت إنام :فقال ؟اهللا رسول ابن يا نزلت وكيف :له فقال ؟k عيل

  .الرسور دار طبعة .»)..للناس أخرجت
  ؟؟القرآن ّينزه وجه عىل ُيفهم دكتور يا هذا فهل
 شبكة عىل حتى ومتداول؛ مشهور وهو ،ّمعظم ةِّالشيع عند »القمي تفسري« ّأن ًعلام
 .اإلنرتنت
 يقول من ُتكفر ال ةِّالشيع ّأن ذلك صحيح، غري فهذا القول؛ هذا تنكر ةِّالشيع ّأن أما
 مل ةِّالشيع من ًأحدا ّفإن ّالعوا؛ ذكره الذي الطربيس النوري هؤالء ومن !القرآن بتحريف
 عند املعتمدة الثامنية الكتب أحد »الوسائل مستدرك« مؤلف هو الطربيس هذا ّإن بل !ّيكفره
 !!ةِّالشيع

 الروايات كثرة أن إال« :يقول -احلديث العرص مراجع كبار من وهو- اخلوئي وهذا
 تفسري« .»املعصومني عن بعضها بصدور القطع تورث )القرآن حتريف روايات :يقصد(

  .)٢٢٥ص (»البيان
 اآليات هذه خيرجوا ْأن )الصحابة يقصد( عليهم ًسهال كان لقد« :فيقول ؛اخلميني أما

 عن ّويغيبوه القرآن، عىل الستار ويسدلوا بالتحريف، الساموي الكتاب ويتناولوا القرآن، من
  .العاملني أعني

 عىل تثبت إنام والنصارى؛ اليهود إىل املسلمون ّيوجهها التي التحريف هتمة إن
 كتابه يف الندوي احلسن أيب عن ًنقال ،)١١٤ص (»األرسار كشف« اخلميني كتاب. »الصحابة

  .»متضادتان صورتان«
 ؟؟رأيه عىل العوا الدكتور يزال ال فهل
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 يبدأ فاخلالف !!خرافة فهذه )%١٠( الـ يتعدى ال ةِّالشيعو السنة بني اخلالف أن ّأما -٧
 ومن نفسها، اإليامن بأركان ويمر ة،ِّالشيع عند اإلمامة فيها تدخل التي اإليامن أركان من

 صالة وتعليق !مخسة من ًبدال ثالثة -ةِّالشيع عند- الةالص فأوقات ،سالماإل بأركان بعدها
 عيل الدكتور ّفصلها وقد األركان، سائر وهكذا ،الوضوء وصفة ،األذان وصيغة !اجلمعة
 ابتدعته ما سوى وهذا ،»والفروع األصول يف عرشية ثنىاال مع« موسوعته يف السالوس

 املزدكية اإلباحية أو !!ًزحفا هلا خولوالد ،للقبور كالسجود ؛الوثنية الرشكيات من ةِّالشيع
 .»املتعة« باسم

 من الرياضيات لدراسة بحاجة فالدكتور !!%)١٠( يبلغ ال ّكله هذا كان فإذا
 !جديد
 ،ياخلمين ثورة من السيايس املوقف بسبب ةِّالشيعو السنة بني اليوم الفجوة ّأن أما -٨

 هي الكاملة فاحلقيقة احلقيقة، من جزء فهذا الفجوة؛ هذه عن املسؤولة هي العربية واألنظمة
 سبب مها واإلرهاب، بالعنف الثورة تصدير وحماولة العربية، للدول اخلميني ثورة عداء ّأن
 ّتبنت التي يةِّالشيع اخلميني ثورة وتطرف وغلو األنظمة، مستوى عىل والفجوة املوقف هذا
 .دكتور يا ي،الشعب املستوى عىل الفجوة سبب هي ي؛ِّالشيع املوروث ّكل

 موقفه الدكتور ُيغري ْأن نرجو العوا؛ الدكتور نقاط مع الرسيعة الوقفات هذه وبعد
 .يِّالشيع املذهب ىلإ للتعرف حقيقية رحلة ويبدأ هذا،

 بالتقية ٌتأثر إال هو ما ؛باالنحسار بدأ الصحابة سب ّأن عن العوا الدكتور وكالم
ّتكفر التي احلاسمة الفتاوى ينفأ وإال املسلمني، ختدع التي ؛يةِّالشيع  ؟الصحابة يكفر من ُ
 ّوأمهات اخللفاء أسامء بإطالق الصحابة ّحب عىل ةِّالشيع من العميل الدليل تقديم وأين

 وتلفزيونية إذاعية برامج ّبث عن ًفضال ؛ ومنشآهتم ومؤسساهتم أوالدهم عىل املؤمنني
 ؟؟اإلعالمية ةِّالشيع وسائل يف مناقبهم عن تتحدث
 الشيخ ذكرها التي احلقائق إنكار يستطع مل العوا الدكتور ّأن إىل -هنا- ننبه كام

 املذهبي ّالتشيع إىل الدعوة تتخذ وأال« :العوا فقال ؛مرص يف ّالتشيع انتشار عن القرضاوي
َّسل  ذلك يف والسبب، »ّالتشيع إىل توجه التي األموال خطورة« من ّوحذر ،»السيايس ّللتشيع ًامُ



 
 
 
 

 

١٠٠ 

 إىل الدعوة نرش إىل تسعى ملؤسسات الزكاة سبيل عىل يذهب شيعي كل مال ُمخس أن هو
 .يِّالشيع املذهب

 مرتىض هذا ّبني وقد بعقود، اخلميني ثورة قبل قديمة مرص يف ّالتشيع حركة أن وذلك
 يف ّالتشيع نرش يف جتربته فيه ّدون والذي ؛»القاهرة يف الفكر رجال مع« كتابه يف الرضوي
 الكتب، وطباعة ،والعلامء املفكرين مع باللقاءات وذلك ؛)م ١٩٥٧( سنة بدأت لتيوا ؛مرص
 .ّالتشيع إىل للدعوة ًكتابا )٢٦( فيها وطبع مرة، ثالثني من أكثر ملرص سافر وقد

 -دكتور يا الفردية ال- وإيران املرجعيات من واملدعومة املنظمة اجلهود هذه أثمرت وقد
 دراسة مراجعة ويمكن ،»الغدير« :باسم مرص يف شيعي حزب تأسيس ةِّالشيع عزم عن
 .ملزيدا ملعرفة »الراصد« من السادس العدد يف املنشورة »مرص يف ةِّالشيع«

 .»!للخري ووفقه ،صوابه العوا الدكتور مِهـْأل ّاللهم« :ندعو ًوأخريا
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 القرضاوي الشيخ عىل االعتداء أزمة دروس من
 

 يف حتذيره عقب القرضاوي؛ يوسف الشيخ عىل يةِّالشيع اءاالعتد أزمة عند التوقف ّإن
 عيوب من ّأن ذلك األمهية، غاية يف ٌأمر ؛السنة أهل بني ّالتشيع خطر من )هـ١٤٢٩( رمضان
 وعدم هبا، يمرون التي التجارب من العرب أخذ عدم :احلارض عرصنا يف املسلمني عند التفكري

 ال« :قوله يف د النبيحذر منه  فيام يقعون ملسلمنيا جعل مما اآلخرين؛ جتارب من االستفادة
ْجحر من املؤمن ُيلدغ  ّعدة هنفس اجلحر من يلدغون اليوم املسلمني لكن ،»مرتني واحد ُ
 !!اإليامن ضعف عالمات من وهذا يتعلمون، وال مرات

 :ييل ما الدروس هذه من نذكر أن يمكن
 أهل مع -ًأحيانا- املعاملة ُحسن ّوأن هم،ملصاحل إال ًواعتبارا ًوزنا ةِّالشيع يقيم ال -١
 الشيخ من جعل الذي الظامل االعتداء هذا عن يتورعوا مل ولذلك ؛التقية بدافع هو السنة

 !!واالستعامر للصهيونية ًعميال القرضاوي
 أو ًعربا- السياسيون أو املعممون زعامؤهمال سيام  ؛بذلك مشرتكون ةِّالشيع مجيع -٢
 .يستنكروه ومل ،هبذا راضون أهنم ذلك ؛-ًعجام

 عىل اجتمعوا فقد الفاريس؛ يِّالشيعو العريب يِّالشيع بني َالفرق نظرية سقوط -٣
 .القرضاوي الشيخ عىل االعتداء
 ّكرر حني ؛حسن الشاطر وزعيمه )اهللا حزب( طائفية انتفاء دعوى بطالن ثبوت -٤
 عن السكوت قبل من له قسب كام القرضاوي، عن الظلم ّرد عن بالسكوت اخلبيث موقفه
 .العراق يف السنة أهل بحق يةِّالشيع املجازر
 وقد ،)الكذبة وستصدق اكذب، ثم اكذب( النازي اإلعالم نظرية ةِّالشيع يعتمد -٥
 ضوء من أوضح وهو املسلمني، بني يِّالشيع التبشري ينكرون أهنم كيف كلها الدنيا رأت

 .الشمس
 ّالتشيع لنرش فقط الوقت لكسب هو التقريب؛ بفكرة ةعِّالشي اهتامم ّأن للجميع ظهر -٦

                                                

 .) هـ١٤٢٩(العدد الرابع والستون، شوال  )١(



 
 
 
 

 

١٠٢ 
 .السنة أهل بني

 عند إليران العمياء والتبعية البعض، عند الفكري اخللل عمق األزمة هذه أثبتت -٧
 الشخصيات كبعض ؛يسالماإل العمل عىل املحسوبني من كبري قطاع لدى اآلخر، البعض
 عىل وخاصة املسلمني؛ اإلخوان مجاعة أو ،هويدي وفهمي العوا، سليم حممد :مثل املستقلة
 من ينتقدا ومل القرضاوي، انتقدا لذينلا ؛)حبيب حممد عاكف، مهدي حممد( القيادة مستوى

 !!ذلك قبل ةِّالشيع من َّسبه
 من خاصة ؛للقرضاوي املنارص موقفهم بتأخر السنة أهل فاعلية ضعف -٨

 أو سياسية العتبارات واملظلوم؛ ّاحلق ُنرصة عن بنفسها نأت التي الرسمية شبه الشخصيات
 قضية ورفع ّالكتاب، بعض الستكتاب وسعوا األمر، ّصعدوا الذين ةِّالشيع بعكس مصلحية،

 ؛املتكررة ةِّالشيع اعتداءات عىل قضية رفع عن السنة ُأهل تقاعس بينام قطر، يف الشيخ ضد
 .فضائياهتم من خاصة
 ي؛ِّالشيع التبشري خطر من التحذير يف -فسهن القرضاوي ومنهم- السنة ُأهل تأخر -٩
 هذا حول طويلة سنوات منذ املخلصني بعض من صدرت التي املتكررة النداءات رغم

  .يِّالشيع الزحف
 كان فلو ،السنة أهل لدى السانحة الفرص وانتهاز ،املبادرة يف نقص هناك -١٠

 ،عنه بالدفاع ُتعنى رتونيةلكإ ومواقع مؤسسات ّعدة تأسيس ّلتم شيعية؛ قيادة القرضاوي
 .قضيته وترويج

 أو ةِّالشيع كذب ترويج يف سهمأ من ّكل U اهللا إىل يتوب هل :الدروس هذه وبعد
 عنه؟؟ سكت

 ّية؟؟ّواجلد املبادرة زمام وأخذ عنهم، الغفلة ثياب بنفض السنة أهل يقوم وهل
 من يلزم بام -الرافضة زيف بكشف اختصاص هلم ممن- والقلم العلم أهل ينهض وهل
 :مثل أمتنا لتوعية ودراسات أبحاث
 .السنة أهل بني ّالتشيع نرش يف )التسخريي(و )اهللا فضل حسني حممد( دور كشف ●
 وخطورته ورموزه، ،ونتائجه ،وأساليبه ،يِّالشيع التبشري مرشوع أبعاد توضيح ●
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 يةِّالشيع بالقيادة وربطه حميطه، عن املتشيع بفصل السياسية وخطورته الضالل، بنرش الرشعية
 .إيران وخاصة اخلارج؛ يف

 ملقاومة الدعم حشد ستار حتت ؛مواربة أو رصاحة ّالتشيع عن املدافعني وتعرية فضح ●
 .األعوج منطقهم وهدم األعداء،
 وأنه ،)١٩٧٩( سنة اخلمينية الثورة لقيام سابق وأنه ي،ِّالشيع التبشري هذا تاريخ بيان ●
 سيايس بعد ذو يِّالشيع التبشري هذا ّأن دعوى ُيبطل مما ّالديني، ييعِّالش الفكر بجوهر يرتبط
 .فقط

 .احلق يف والعزيمة األمر يف ُّالرشد ألمتنا اهللا ونسأل
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 القرضاوي الشيخ عىل االعتداء قضية من إضافية دروس
 
 يف يزال ال -لألسف- ولكن تتفاعل، القرضاوي الشيخ عىل االعتداء أزمة تزال ال
 ةِّالشيعو إيران ّإن :نقول وهلؤالء بعد، األزمة هذه دروس يفهم مل من السنة أهل ّصف

 :منها ،سرتاتيجياتواإل التكتيكات من جمموعة االعتداء هذا يف اواستخدم
 الفعل، ردود وانتظار تنفجر؛ وتركها واللعنة التهمة إلقاء :تعني وهي :القنبلة إلقاء -١ 

 عن يزيد ما -املزعوم- االعتذار عن إيران تأخرت لذلكو؛ الفعل ردة َضوء عىل واحلركة
  !!شهر

 عىل اجلميع وتضامن ُومعلن، وثابت ّقوي ملوقف السنة أهل اختاذ رضورة يعلمنا وهذا
 .لنا خلفها ومن إيران باحرتام الكفيل هو -فقط- هذا ّوأن ّموحد، رأي خلف أطيافهم تعدد

 االعتداء عىل -متايزاهتا رغم- كافة يةيعِّالش التيارات تضافرت فقد :املوقف وحدة -٢
 والعجمي والعريب والداعية واملرجع والصحفي السيايس فرأينا القرضاوي، الشيخ عىل

 .القرضاوي الشيخ عىل االعتداء يف ًواحدا ًموقفا يقفون !!والعلامين واملتدين
  .وآخر شيعي بني التفريق البعض حماولة فساد عىل يدل وهذا

 يف املسلمني علامء مؤمتر يف )واليتي(و )تسخريي( فعل كام :والتقية املراوغة -٣ 
ِّيقدموا ْأن دون خلفه، من واملسلمني القرضاوي الشيخ خداع حاوال حيث الدوحة؛  أي ُ
  !!للشيخ واحتضان ُقبلة بتقديم ؛اعتدائهم عن تراجع أو اعتذار

 .منياملسل وسائر ،القرضاوي بالشيخ استخفافهم مدى عىل يدل وهذا
 بتقديم يقبلون ال ألهنم ّيرضهم؛ ال الذي االعتذار خرب نفي ِّحدإىل  الوقاحة هبم وبلغت

 ّالسب بوقف يتعهدوا ْأن عىل القرضاوي الشيخ ّأرص حني خاصة ؛لنا االحرتام من نوع أي
 .للصحابة
 جهتنا من التنازالت من مزيد طلب عن ةِّالشيع ّيكف ال :التنازالت من مزيد طلب -٤

 !!باملبتدعة بوصفهم حتى يقبلون ال أصبحوا فهم ؛-العرب مفاوضة يف إرسائيل طريقة ىلع-
                                                

 .) هـ١٤٢٩(العدد اخلامس والستون، ذو القعدة  )١(
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 ةِّالشيع قام -ًأيضا- اليهود طريقة وعىل :القرضاوي ترصحيات يف املشكلة حرص -٥
 وأهل الشيخ عىل وتطاوهلم وشتمهم ّسبهم أما الشيخ، ترصحياتيف  فقط املشكلة بحرص
ُقبل ومن السنة  سبب كانت التي ممارساهتم عن ًفضال ؛افيه مشكلة فال ةالصحابعىل  َ

 !!عليه غبار ال صواب ذلك ّفكل القرضاوي؛ الشيخ ترصحيات
 ؛ةِّالشيع مع الشيوعيني وقوف للضحك املثري من :ةِّالشيع مع اليساريني وقوف -٦
  .األردنية الوطنية املبادرة جلنة بيان يف كام !يسالماإل ّالصف وحدة عىل ًحفاظا
 دفاع ّإن حيث ؛القرضاوي الشيخ منه شكا ما وهذا :يتصارعون السنة أهل ترك -٧
 .ةِّالشيعو اإليرانيني موقف فاق واإليراين يِّالشيع املرشوع عن السنة ّالكتاب بعض
 باالعتذار، منهم ًفردا يطالبوا مل أهنم إال ة؛ِّالشيع من صدرت التي البذاءات ّكل رغم -٨ 

 ووصفه القرضاوي، الشيخ ّكفر الذي -الكويت يف ةِّالشيع زعيم- املهري وآخرهم
 !!عاممته بنزع طالب كام ،بالناصبي
 مناقشة عىل شيعي جيرؤ فلم القرضاوي؛ الشيخ ذكرها التي احلقائق عىل االلتفاف -٩
 .يِّالشيع الغزو عىل وتأكيداته وتوضيحاته الشيخ أقوال

 جلنة إنشاء من ؛بالدوحة املسلمني علامء احتاد اجتامع هبا خرج التي التوصيات إن -١٠
 وإال حقيقية، ورعاية ًدعام َتلقى ْأن برشط ّاألمهية؛ غاية يف التبشريية إيران نشاطات ملراقبة

 !!املزعجة القضايا مع املتبعة كالعادة ؛القضية قتلل وسيلة أصبحت



 
 
 
 

 

١٠٦ 

َنعم  يالعريف ملحاكمة َ
 

 أمام العريفي ُحياكم ْأن نؤيد نحن نعم ن،املآل وبالفم نقوهلا ،العريفي ملحاكمة نعم
 قاعدة لتكون ؛الفضائيات عرب مبارشة وتنقل علنية، املحاكمة تكون ْأن ونطالب القضاء،
 .-ًأيضا- خريناآل ملحاكمة ًوأساسا
 تفنيد السيستاين عن الدفاع فريق استطاع ِفإن ّحقه، ّحق ذي ّكل إعطاء مع نحن نعم
 تراه ما بحسب والعقوبة االعتذار ّحق فلهم ؛ًاوزنديق ًافاجر اينالسيست كون يف العريفي حجج

 .املحكمة
 ستقيض املحكمة ّأن َّشك فال ؛والزندقة ُالفجور من مرجعهم تربئة يفأخفقوا  ْوإن
 .مقاضاهتم له ّوحيق بالرباءة، للعريفي
 من ؛السيستاين وزندقة فجور حول العريفي حجج يف ستفصل التي هي املحكمة َّإن

 ،عالنية »املستقلة« قناة فضحتها والتي ؛املسلمني ّبحق التكفريية السيستاين فتاوى اللخ
 االحتالل تأييد من ومواقفه فتاويه أو اجلنيس، والشذوذ املتعة حول اإلباحية وفتاويه

 يقدمها أخرى تآمفاج العريفي جعبة يف ّولعل العراق، وحترير اجلهاد وحتريم األمريكي،
  .للمحكمة

  :هو العريفي حماكمة لطلب دعوناي ما
 املؤمنني ّوأمهات الصحابة عىل -رادع دون- والبذاءة الوقاحة يف ةِّالشيع تطاول ◘
ًجليا ذلك ويظهر ورموزهم، وحكامهم ،-ًوحديثا ًقديام- السنة أهل وعلامء  كتبهم يف ّ

 .وفضائياهتم ومواقعهم
 ًوختريبا ًتفجريا وسباهبم شتائمهم واْأتبع حدهم؛ عند ويوقفهم يردعهم من جيدوا مل ّامـول
 ّودنسوا ،ُاحلرمات وانتهكوا واملستعمر، للمحتل العون يد ومد أوطاهنم، ألمن وزعزعة

 مكة :األرض وجه عىل بقعة أقدس حرمة انتهاك عن ذلك يف يتورعوا مل إهنم حتى املقدسات؛
 لكن والنقاء؛ الطهر ِدليل يضاألب اإلحرام بلباس املؤمنون اهميؤ التي ؛-اهللا حرسها- املكرمة

                                                

 .) هـ١٤٣١(العدد الثامنون، صفر  )١(
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 !!والسواطري املتفجرات حيملون حرمتها ّمستحلني هاُءوجا ةِّالشيع
 حاولوا إهنم بل عالنية؛ واملسلمني العرب حكام وشتم ّسب عن يتورعوا مل أهنم كام ◘
  !!الكويت دولة أمري اغتيال
 البدائي السالح نيمستخدم ؛وصنعاء واملنامة بريوت يف األمن زعزعة عن يتوانوا ومل ◘

 .واجليش الرشطة ورجال املدنيني من القتىل عرشات فأوقعوا واملتطور،
 أو يعاتبهم ْأن حاول من ّكل وجه يف والزعيق الرصاخ عن -ًيوما- يتوقفوا ومل ◘
 الضيوف أحد ألن ية؛ِّالشيع املظاهرات وقامت ،»اجلزيرة« قناة فهامجوا ؛بنقد هلم ّيتعرض
 فهامجوا املتعة؛ زواج تناول مسلسل عرض أرادت قناة مع هذا وتكرر !!السيستاين انتقد

  !!ّوحطموه الكويت يف مكتبها
 ي؛ِّالشيع اهلالل من الثاين اهللا عبد األردين وامللك ،مبارك املرصي الرئيس ّحذر وحني ◘
 ،املنتديات ويف ،املقاالت وعرب ،الفضائيات يف الشتائم بأقذع اومهّوسب ،ةِّالشيع هاج
  !!احلوارتو

 جعل الذي »الظهور عرص يف أنت« كتاب بريوت يف )اهللا حزب( أفراد ّوزع َقبل ومن ◘
 !!العزيز عبد بن اهللا عبدالسعودي  امللك موت :املهدي خروج بشائر من

 .للشيعة الشنيعة العقائد انتقد حني ،الكلباين عادل الشيخ احلرم َإمام وهامجوا ◘
 عن يدافع ألنه ؛)ّوذكر( مركز إلغالق الكويت كومةح عىل يضغطون اليوم هم وها ◘
 .الراشدين واخللفاء الصحابة
 .العريفي الشيخ بمحاكمة يطالبون ًوأخريا؛ ◘
 املسلمني مقدسات عىل السافر التطاول من السخيف املسلسل هذا يستمر ْأن جيوز ال

 ،التكفري يف لغنيالوا من- ةِّالشيع بعض يقوم االعرتاض أو بالنقد نقوم وحني وحرماهتم،
 ّواهتامنا واالعرتاض، بالتباكي -الوطنية الوحدة ّشق عىل والعاملني ،الصحابة يف والطعن
 عن للدفاع انتفضوا الذين هؤالء ُكثر، وهم ؛وأمثاله ً،مثال الصفار كحسن ؛بالطائفية
 نيثبتو ؛يةِّالشيع للتهديدات تتعرض وهي أوطاهنم عن للدفاع ينتفضوا ومل ،السيستاين
 !ألوطاهنم وانتامئهم والئهم حقيقة للجميع
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 تغتصب التي ؛إرسائيل ودولة اليهود يشاهبون العريفي عىل هذه هجمتهم يف وهم
 ثم ؛الفلسطينيني ماليني عن والدواء والطعام املاء ومتنع األنفس، آالف وتقتل األرض،
 من صاروخ أو رصاصة بسبب واإلرهاب؛ االضطهادو للظلم تتعرض أهنا تتباكى

 !!فلسطيني
 بمحاكمة نقبل فإننا بأنفسنا؛ أولنبد ،للمحاكمة ّلنقدمهم ؛العريفي حماكمة نريد نعم
 فال ؛مقدساهتم نحو الرشعي بواجبهم ُّالسنة أهل يقوم ْأن جيب ولكن ُأدين، ولو ؛العريفي
 ،املؤمنني ّأمهات جتاه يِّالشيع والتواقح التطاول عن والتغايض السكوت -حال ّبأي- جيوز
 .املسلمني وعلامء الصحابة وبقية الراشدين اخللفاء ّوسب بانتقاص حسامالو

 :ييل بام واإلعالمية والسياسية والرشعية احلقوقية املؤسسات تقوم ْأن ّبد ال
 سواء ؛ملقدساتنا إساءات منه صدرت من لكل -أكثرها وما- موثقة ملفات إعداد -١

 الدعوى غرار عىل والسيايس، الديني موقعه كان اممه أحد يستثنى وال شيعية، جهة أو فرد من
 .الصحابة عىل تطاوله بسبب مرص يف نجاد عىل إسامعيل ممدوح األستاذ رفعها التي

 مع بالتعاون القانونية اجلوانب هذه وتفعيل املختصة، للمحاكم امللفات هذه تقديم -٢
 .املجال هذا يف بدورها تقوم ْأن جيب التي القانونية املؤسسات أو املحامني
 الشخصيات خالل ومن واإلعالمية، الرسمية القنوات عرب القضايا هذه إثارة -٣

 .واإلعالمية والدينية السياسية
 ّكل ّضد -وقانونية رسمية ُبطرق- االحتجاجات وتنظيم الشعبية العرائض تقديم -٤

ّتسول من  .املسلمني حرمات عىل التطاول نفسه له ُ
 والقواعد ّالرشعية، الثوابت عىل كان ّأي تعدي منع الرسمية اجلهات عىل -٥

ْيقدم من ومعاقبة واملقدسات، ّاألخالقية،   .ذلك عىل ُ
 وعدم ،مقدساهتم عن الدفاع يف حازمة وقفة الوقوف وحكامهم املسلمني علامء عىل
 منع وحكامنا علامئنا عىل ّأن كام ،ذلك يف يتورط من ومعاقبة عليها، بالتعدي ألحد السامح
 عىل يركبوا أن يعني ال ظلمهم منع لكن املسلمني، بني تعيش وملة طائفة أي عن الظلم

 واحرتموا يؤوهيم، الذي املسلم املجتمع احرتمواما داموا قد  مصونة حقوقهم إن بل ظهورنا؛
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 .شطط دون عقوبتهم فيجب خطأ؛ منهم صدر وإذا ومقدساته، رموزه
 املسلمني بني تعيش التي وامللل لطوائفا أمام التخاذل من اليوم نعيشه ما أما

 سيحاسبو ،سالماإل ّوحق ّاألمة ّحق يف تفريط فهذا الوطنية؛ الوحدة باسم
 .واآلخرة الدنيا يف عنه املسؤولون
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 ًدوما بوصلتنا الرشعية املصلحة لتكن
 
 وأهل ،سالماإل أهل خالصة هم السنة وأهل ،السنة أهل خالصة هم العلم أهل 
 من العامل اضطرب ؛السنة أهل بوصلة اضطربت ما فإذا البرشية، خالصة مه سالماإل

ّتقرر ْأن جيب التي احلقيقة هي هذه خلفهم،  التي والعقول القلوب هبا ِوتوقن ،األذهان يف ُ
 .والتقدم التغيري تنشد

 النتائج تأيت ولذلك ِواحلكمة، العلم أهل رأي عن ًبعيدا جيري العراق يف جيري امم كثري
 .لآلمال خميبة تكن مل ْإن واضعة؛مت

 يف يكون حني واجلهاد باملقاومة مسلم ّكل ويفخر ّواحلق، ّللعز رمز واجلهاد املقاومة
 .ِواحلكمة العلم أهل ورأي مشورة عن يكون وحني ونصابه، موقعه

 اخلالف من والتحذير املجاهدين، كلمة جلمع صادقة دعوات ًاّحالي تتصاعد
 ً.كثريا تأخرت ْوإن ّحمقة، دعوات عواتالد وهذه واالختالف،
 رؤوسهم به املسلمون رفع الذي ؛األفغاين اجلهاد أخطاء من املسلمون يتعلم مل لألسف

 الكرايس عىل بئيس لرصاع ّحتول ثمرته؛ قطف وآن هلدفه ووصل الذروة بلغ ّفلام ًعاليا،
 تصحيح رضورة أنش من ّهيون كان ّواملنظرين الناس من ًكثريا ّأن وذلك !!واملناصب
 ّوشوه ،الكارثة فحدثت -ًاوأفراد مجاعات- املجاهدين لدى والسلوك املنهج

 .جهادهم املجاهدون
ّفجروا ِواحلكمة؛ العلم أهل من مشورة دون مسريهم نياملجاهد بعض واصل وبعدها َ 

 !!أنفسهم عىل ّوضيقوا إخواهنم هبا أرهقوا ق،يومضا ملآزق املسلمني
 الصادقني املجاهدين من إخواهنم قتال :هي )القاعدة( فيها وقعت يالت العظمى املصيبة

 والطريقة، الرؤية خيالفوهنم لكوهنم ؛-ًأحدا اهللا عىل نزكي وال ،حسيبهم واهللا نحسبهم-
 ؛والقتال القتل عىل القائمة )القاعدة( طريقة خطأ عىل يدلل والرشع والعلم الواقع ّأن ورغم
 .الرشع وأحكام واملفاسد للمصالح مراعاة دون

                                                

 .) هـ١٤٢٨(العدد الواحد واخلمسون، رمضان  )١(
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 رفضوا ألهنم إال دليل؛ أو ّبينة دون املسلمني دماء ّتستحل العراق يف )القاعدة( هي فها
 !!أمريهم سياسة عن يرضوا ومل القتال، يف طريقتهم
 عىل ّجير هو بل مغنم؛ أو مكسب إىل يصل ال مسار )القاعدة( فيه سارت الذي املسار ّإن
ِّباملحتل وتنشغل املجاهدين، من إخواهنا عن )القاعدة( ّتكف ال فلامذا الويالت، املسلمني  :ِنيَ
 مناطق أو األمريكان معسكرات يف بعملياهتا )القاعدة( تقوم ال ملاذا ؟؟واإليراين األمريكي
 ؟؟بعملياهتا السنة أهل مناطق تدمري منً بدال ؛الرافضة
 السنة أهل مناطق تاللالح األمريكية والقوات يةِّالشيع امليلشيات )القاعدة( ّجرت لقد
 ؟؟السنة أهل مناطق أغلب استبيحت وبذلك ،)واهرب ارضب( وبسياسة ،بعملياهتا
ًماليا اإليراين االحتالل مع التعاون لنفسها )القاعدة( جتيز كيف ًولوجستيا ّ ًوعسكريا ّ  ؟ّ

 !!»LBC« قناة عىل )كريكار( بذلك ّرصح وقد
 من هلو املدخن؛ أصبع قطع :مثل )القاعدة( هبا قامت التي سالملإل املنافية املامرسات إن

 املطلوبة للسلوكيات يرقى ال )القاعدة( أفراد سلوكيات من كثري ؟اهللا رشع عىل عتداءاال
  وأفرادها، )القاعدة( تقويم هنا غرضنا وليس املجاهدين، أخالق عن ًفضال للمسلم؛
 إىل الصدق فجمع ،»ًاجبان وال ًكذوبا وال ًبخيال جتدوين ال ثم« :يقول د والنبي

 ).القاعدة( يف العنارص بعض يفتقده األمر وهذا الشجاعة،
 يشء، ّكل ترفض فهي عدمية، سياسية مواقف السنة ألهل جماميع وقفت هؤالء؛ ومقابل

 فيهم( :أصحابه حق يف يقال ما أقل و !!وبالعمل باحلركة هي ألتبد املحتل؛ خيرج أن وتنتظر
 خروج ينتظرون الذين يقوم املحتل، خروج فيه ينتظرون الذي قتالو ففي !!)الصاحلني غفلة
 كام ،السنة أهل من اآلالف بقتل ؛واهلرج الفوىض إثارة عرب خلروجه؛ األوضاع ةئبتهي املهدي
 من بل ؛ فحسبوحمافظاهتم منازهلم من ال ونُّيفر جعلهم ًواقعا األرض عىل فرضوا أهنم

 !!كله العراق
 حيسن نمم ومطلوب ،مطلوبة رضورة وهو- السيايس لعملا طريق يف ساروا من أما
 خمرجات كانت ولذلك ؛الوجود إثبات هبدف لكن ،قوة أوراق دون فيها ساروا فقد ؛-إدارهتا

 .سلبية مشاركتهم
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 اللعبة خارج لكن السياسية، للمشاركة عظيمة فرص بوادر تلوح الوقت هذا ويف
 الطائفية، وحكومته حتاللاال برشعية افاعرت دون بذلك املقاومة مشاركة عرب ؛اجلارية

 واملشاركة ،ستقرارواال ،األمن من السنة ألهل احلقيقية املكاسب من الكثري حتقق وبرشوط
 املشاركة هذه أن كام ،واألكراد للشيعة املنحازة اللعبة قواعد وتغيري ،النفوذ بتقاسم الفاعلة
ِّالسـني الفراغ يف اإليراين املرشوع متدد توقف  .العراقي ُّ

 سالحها باستخدام للعشائر سامح أنه رغم- العشائر بتسليح سمي ما جتربة يف ولعل
 والتقويم املتابعة تستحق جتربة -للمقاومة سابقون قادة يقودها والتي ؛فقط نفسها عن للدفاع
َّالسـنـية املنطقة محاية هو اهلدف وأن سيام ال ؛أكلها لتؤيت والنصح ِّ  اتاملليشي هجامت من ُّ
 عمليات منع وكذلك عنها، والكهرباء املاء وقطع ،أهلها هتجري وحماوالت ية،ِّالشيع

 .أهلها عىل تعود رشعية مصلحة دون املناطق هذه يف التفجريية )القاعدة(
 العربية احلكومات ودعم واحلكمة، العلم أهل بدعم حتظى أن جيب الفرصة وهذه
َّالسـنـي القوى ودعم للعراق، املجاورة ِّ  -تقدير أقل عىل- أو ،املبارش بالدعم إما ؛العراق يف ةُّ

  .عنها والرش األذى كف
 بالعمل ْمُقَي غريكم فدعوا ؛السنة ألهل واملصائب بالويالت السابقة السياسات أتت فقد

 املطاف هناية هذا وليس يسري، فالرضر ؛أخفق وإن للجميع، عائد فاخلري ؛ونجح فاز ّفإن
 عالج ويعقبه العراق، يف السنة أهل ملحنة اآلنية الرضورة تفرضه الجع بل املقصود؛ وغاية
 .والعمل التخطيط من الكثري حيتاج ؛وشاق وكبري طويل

 حكومة مستقبل عىل املسار هذا خطورة عىل مهمة مؤرشات )ريشة أبو( اغتيال ويف
 ولعل ،)ريشة أبو( اغتيال يف الرئيسية املتهمة وهي ية،ِّالشيع وميلشياهتا ،الطائفية املالكي

 !!قتله عىل دليل موته بعد )ريشة أبو( لتمجيد مسارعتها
 ومبايعته ،املالكي حكومة من )ريشة أبو( موقف نقر أو نوافق ال الذي الوقت يف ونحن

 يف النظر وإعادة أولوياهتم لرتتيب السنة أهل توجه أن نالحظ ؛)القاعدة( ألفراد قتله أو ،هلا
 يف اإليراين املرشوع متكني سبيل يف تقدم قرابني كوهنم من- قالعرا أرض عىل يجير ما

 وأدواهتا، إيران به تقبل لن ،أمحر خط األولويات يف والتحول اليقظة هذه أن نالحظ -املنطقة
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 استهداف نطاق ستوسع بل ؛)ريشة أبو( قتل عند تقف ولن ،الهبطإل يشء ّكل إيران وستعمل
 .ذلك منع حياول من ّكل

 تستدرجهم الذين -القاعدة وخاصة- السنة أهل من املغفلني الطيبني ّنحذر تام؛اخل ويف
 -احلقيقة يف- ألهنم املسار؛ هذا البطإ يف إيران مع التعاون من )أمريكا حماربة( بشعار إيران

 !!جاهلون وهم ؛اإليراين يِّالشيع اهلالل ويوسعون سيبنون

                                                

ال قبل صدور قرار املـالكي بحـل الصـحوات؛ فقـد شـددت إيـران وحكومتهـا يف العـراق عـىل رضورة كان هذا املق )١(
 .التخلص من الصحوات



 
 
 
 

 

١١٤ 

 إيران؟ بيد لعبة القاعدة هل
 

 تشكل القاعدة تنظيم عمليات أن )م٧/٢/٢٠١٠( يف األمريكية اخلارجية ةوزير إعالن
 ًوارتياحا ًقبوال القى أنه بد ال ، الشامليةكوريا أو إيران وليس ؛ألمريكا األكرب التهديد
 بعضهم أعدائها رضب عىل تقوم طهران سرتاتيجيةإ أن وذلك طهران، يف ًشديدا ًوابتهاجا
 .املصادمة هذه وقوع حتمية يف ُمِسهُي اعدةاملس من قدر تقديم مع ببعض،

 ؛سبأ بن اهللا عبد الكبري املعلم وضع من هي بل اليوم؛ وليدة ليست سرتاتيجيةاإل وهذه
 خالل من اجلمل؛ يوم ي وطلحة عائشة وجيش ،ّعيل جيش بني احلرب أشعل الذي
 ،اآلخر الطرف شعارات تردد وهي الظالم، يف املعسكرين بكال تتحرش جمموعات إرسال
 .هذا يومنا حتى صفهم وتفريق املسلمني، بني القتىل آالف وقوع النتيجة وكانت

 نظام(و ،)حسني صدام نظام: (اَْهيَّوُدَع تصفية يف إيران اعتمدته الذي هو املنهج وهذا
 األكرب، بالشيطان تصفه الذي ؛األمريكي واملحتل الغازي مع التعاون خالل من ؛)طالبان
 يف أمريكا ملشاغلة -مدروس بحساب- العون يد َّلتمد عادت عدوهيا؛ أسقطت أن وبعد
 إلزالة والدماء املشاق تكبدت من هي أمريكا أن النتيجة تبينت حتى ؛وأفغانستان العراق
 مدى يتابع ومن ذلك، وراء من الثمر وقطف العسل جنى من هي إيران ّلكن وطالبان، صدام
 حتى بوضوح، ذلك سيدرك حوهلام؛ وما البلدين ذينه يف يِّالشيعو اإليراين النفوذ توسع
 :الشاعر قول أمريكا عىل صدق

 ُمحار أم حتتك ٌفرسهل    ُالغبار انجىل إذاوف ترى س      
 واالقتتال امَدِّالص عىل ّالسنية البالد يف األفراد بعض حتريض ّنيتها عن إيران كشفت وقد

 منها حماولة يف وذلك للحكام، والتودد للتقرب ةِّالشيع فيه تدعو الذي الوقت يف أنظمتهم، مع
 والقوى إيران وبني واملسلمني العرب بالد حكام بني حصلت التي القطيعة حالة لتجاوز
 نجاح عقب وذلك واالغتياالت؛ والتفجريات بالتمرد قيامهم بسبب ؛البالد تلك يف يةِّالشيع

 والثورة التمرد عىل وغريهم العرب عةللشي وحتريضه إيران، وعىل الثورة عىل اخلميني ستيالءا
                                                

 .) هـ١٤٣١(العدد الواحد والثامنون، ربيع األول  )١(
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 ).الثورة تصدير( بسياسة عرفت والتي حكوماهتم، ضد
 ويف« :قوهلم التسعينيات مطلع يف نرشت والتي ؛»اإليرانية اخلمسينية اخلطة« يف جاء فقد
 ّالسنة علامء استثارة -مبارشة وغري رسية بطريقة- جيب العرشية اخلطة هذه من الثاين النصف
 البالد، تلك يف بكثرة املوجودة سالملإل املخالفة واألعامل االجتامعي، الفساد ضد يةوالوهاب
 من املذهبـية والشخصيات الدينية السلطات بعض باسم انتقادية منشورات توزيع عرب وذلك
 ويف الشعوب، تلك من كبرية أعداد إثارة يف ًسببا سيكون هذا أن ريب وال األخرى، البالد
 أهنم أو املذهبية، الشخصيات أو الدينية القيادات تلك عىل القبض ُيلقوا أن ّإما ؛النهاية

 بالغة، بشدة املنشورات تلك عن املتدينون يدافع وسوف بأسامئهم، نرش ما كل سيكذبون
 .تبديلهـم أو السابقني املسؤولني من عدد إيقاف إىل وستؤدي مريبة، أعامل وستقع

 لذلك وهم بالدهم؛ يف املتدينني بجميع احلكام ظن سوء يف ًسببا ستكون األعامل وهذه
 كل يعتربون وسوف الدينية، واألماكن املساجد وبناء ،الدين نرش عىل يعملوا لن سوف

 سينمو هذا؛ عن ًوفضال ،لنظامهم مناهضة ًأعامال املذهبية واالحتفاالت الدينية اخلطابات
 محاية سيفقدون والوهابية ّالسنة أهل حتىو البالد؛ تلك يف واحلكام العلامء بني والنفرة احلقد

  .»ًإطالقا خارجية محاية هلم يكون ولن الداخلية، مراكـزهـم
 سيزداد؛ احلكم عىل ّالسنة أهـل سخط« أن عنه سينتج هذا حدوث أن اخلطة وتتوقع

 بأعامل هذا جراء من ّالسنة أهـل وسيقوم احلكومية، الدوائر يف ةِّالشيع قدرة ازدياد بسبب
 احلكام، جانب إىل يقفوا أن أفرادنا عىل يتوجب الفرتة هذه ويف احلكم، ضد أكثر اوئةمن

 وشك عىل هم الذين بيوت -نفسه الوقت يف- ويشرتوا واهلدوء، الصلح إىل الناس ويدعوا
  هـ. ا. »وأمالكهم الفرار

 ءأضوا« دراسة ذلك وثقت كام وخطواهتا، مفرداهتا من كثري تطبيق تم قد اخلطة وهذه
 اخلطة« وكتاب ،»اإليرانية الثورة لتصدير اجلديد األسلوب يف دراسة :الرسية اخلطة عىل

 .»البحرين مملكة يف وإسقاطاهتا اخلمسينية
 نة،ُّالس أهل من خصومها ملعسكر نقاليباال الثوري املنهج بنقل إيران نجحت وقد
 املخالفني، وجه يف السالح ورفعت احلكم، أنظمة لقلب تدعو وتنظيامت جمموعات فظهرت



 
 
 
 

 

١١٦ 

 وعجيب؛ خبيث وبذكاء ،شتى بطرق مصاحلها لتحقيق وتوجيههم بدعمهم إيران وقامت
 ،التنقل ووسائل ،واملأوى اللوجستي، الدعم هلم ووفرت واملال، والعتاد بالسالح فأمدهتم
 من بالزرقاوي إيران أو بإيران القاعدة عالقات عن احلديث أضحى حتى والدواء؛ ،والعالج

 .ُواملسلامت دهياتالب
 عىل التغطية أصبحت القاعدة عمليات وظيفة أنعىل  العقالء يتفق ويكاد
القتل ف واعتداءاته، جرائمه عن األنظار رصف عرب ؛اإليراين النظام وعدوان اخرتاقات

 باحلصانة تتمتع إيران لكن إيراين؛ -بتنفيذ ًوأحيانا- ودعم بتخطيط هو والتفجري العراق يف
 ةِّالشيع ُحيكم الذي- الرسمي العراقي اإلعالم أن ونجد !!األفضل واملعاملة ةالدبلوماسي
 القاعدة أن والعجيب ية،ِّسن تكفريية منظمة بوصفها ،القاعدة سوى يربز ال -عليه قبضتهم
 !!تعملها مل أشياء بتبني اخلطة هذه مع ىتتامه

 الرجياين عيل يرايناإل الشورى جملس رئيس يلقي -الربملان منرب عىل ومن- الكويت ويف
 !!دبلوماسية أو أدب دون اخلليج لدول هتديداته
 املصلح بوصفها نفسها تقدم لكنها ،اليمن وحدة وهتدد الفتنة، إيران تشعل ؛اليمن ويف
 !!التدخل عزمها عن أمريكا وتعلن احلوثيني، مؤامرة عىل لتغطي القاعدة تتقدم ثم !!الربيء

 استولت حتى ؛وطائفيتها نفوذها لنرش واملنازعات الشقوق يفإيران  تتمدد ؛فريقياإ ويف
 إيران ينعت من جتد هذا ومع وأرترييا، الصومال عىل االستيالء وحتاول ،القمر جزر دولة عىل

  !!يةسالماإل والوحدة التعاون عىل باحلريصة
 .ربالغ يف يةسالماإل اجلاليات وبني ،سياآ رشق يف -ًأيضا- جتده اإليراين املكر وهذا
 ألجندة حتى إجيابية نتيجة هلا ليس للقاعدة؛ عمليات ًدوما توجد املساحات هذه كل ويف
 وعبثها إيران حتركات عىل دخان ساتر تقديم هو فيها الوحيد النفع لكن !!نفسها القاعدة
 !!وختريبها

 اإلعالم وسائل عرب- العامل وكأن القاعدة، جرائم إال لإلعالم يظهر ال كله هذا ورغم
 الالعب يلوح فحني الثريان، مصارعة يف الثور مثل أصبح -ًغالبا اليهود عليها يسيطر لتيا
 .خرآ مكان من الطعنة لتأتيه عليها )َالعامل( الثور هيجم )القاعدة( احلمراء بالراية )إيران(
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 يةسالمواإل العربية نظمةلأل ال األول العدو القاعدة بجعل إيران نجحت لقد
 وأسلوب لنهج رفضنا مع ونحن أمريكا، رأسه وعىل ؛ربللغ وحتى بل !حسب
 إيران، بيد لعبة أصبح -األقل عىل- القاعدة من ًكبريا ًقسام أن نعتقد أننا إال ،القاعدة

 هي ومن ،املاضية القليلة السنوات يف القاعدة عمليات نتائج يدرس ملن يتضح وهذا
  !؟منها املستفيدة اجلهة

 وغدر ،لفلسطني إرسائيل احتالل بني ؛عليه حتسد ال وضع يف أمتنا أصبحت لقد
 ودولنا، أنظمتنا وعجز القاعدة، وغباء وغفلة وخداعها، إيران ومكر بحلفائها، أمريكا
 .والسيايس اإلعالمي والتضليل ،واجلهل الفقر دوامة يف شعوبنا وضياع



 
 
 
 

 

١١٨ 

 عاشوراء يف السنة أهل وسطية
 والصوفية ةِّالشيع ضالل بني

 
 ِالفرق بني ًوسطا السنة أهل وجعل األديان، بني ًوسطا سالماإل جعل الذي هللا احلمد
 فيه جرى وما عاشوراء، يوم من موقفهم يف السنة أهل وسطية :الوسطية هذه ومن ِّوالنحل،

 .)هـ ٦١( سنة ت احلسني استشهاد من بعد فيام
 هاجر حتى ،سالماإل يف األيام كسائر ًيوما كان -حمرم من العارش اليوم وهو- فعاشوراء

 ّنبيه فيه ىّنج اهللا ألن يصومونه؛ أهنم علم وملا يصومونه، َاليهود فوجد املدينة؛ إىل د النبي
 وأمر ،فصامه ؛»منكم بموسى أحق نحن« :a فقال ؛فرعون من ؛ موسى
 ّيكفر أن اهللا عىل ُأحتسب عاشوراء؛ يوم صيام« :صيامه أجر يف د وقال بصيامه، الناس
 .»قبله التي َالسنة

 ،؛ موسى فيه اهللا ّنجى ًامبارك ًايوم ؛املسلمني حياة يف عاشوراء يوم حال بقي وهكذا
ِبعده، من الراشدين اخللفاء عهد يف الناس وصامه ،حياته بقية يف بصيامه د املصطفى َوأمر َ 
  .النحو هذا عىل يزيد خالفة وبداية ومعاوية، احلسن خالفة وزمن

 بعض قاده الذي- يزيد جيش بني متكافئة غري بمعركة عةالفاج كانت يزيد؛ عهد ويف
 وصادف ،ت احلسني مقتل عن أسفرت وأهله؛ احلسني وبني ،-ت للحسني اخلائنني

 .عاشوراء َيومذلك 
 ّولكن احلسني، قتلة من والرباءة باالستعظام احلادثة هذه ّيةسالماإل ّاألمة تلقت ولقد
ّمر عىل الصرب وغريهم البيت آل فلزم ،أحد ّكل عىل ّحق واملوت نفذ، قد القضاء  .القضاء ُ

 عىل هللا ًشكرا د النبي عهد يف كان ما عىل عاشوراء يوم يف املسلمني عادة واستمرت
 زمن بغداد عىل ةِّالشيع البوهييون استوىل حتى كذلك؛ األمر وبقي ،فرعون من موسى نجاة
َالبدع فأظهروا العباسية؛ الدولة َ   :»والنهاية البداية« يف كثري ابن لنا ويير كام ؛عاشوراء يف ِ
 الرماد ُّرَذَوي عاشوراء، يوم يف البالد من ونحوها ببغداد ترضب َّالدبادب فكانت«

                                                

 .) هـ١٤٢٦(العدد التاسع عرش، حمرم  )١(
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ّوتعلق واألسواق، الطرقات يف والتبن َ ِويظهر الدكاكني، عىل املسوح ُ  والبكاء، احلزن ُالناس ُ
 حارسات النساء خترج ثم ،ًاعطشان قتل نهأل ؛للحسني موافقة ٍليلتئذ املاء يرشب ال منهم ٌوكثري
  .»..األسواق يف حافيات ّوصدورهن، ّوجوههن ويلطمن ينحن ّوجوههن؛ عن

 جاءت وبعدها الصفويني، زمن الواقعة متثيل فظهر وتتنوع؛ ُتكرب ِالبدع بدأت ذلك وبعد
 .الظهور َوجلد ،بالسيوف الرؤوس ّشج من الدموية الطقوس
 التقنيات من واالستفادة االستعانة مع لكن هذا؛ يومنا إىل ُعالبد هذه ّاستمرت وقد
ّتبث فأصبحت !السيئة البدع هذه إلتقان احلديثة؛ َ  مراعاة مع واإلنرتنت، الفضائيات عىل ُ
 !!الواقعة لتمثيل املرسحية املالبس واستخدام !!والسالسل السيوف تعقيم

ًجدا املهم ومن  السابقة البيئات من بعةنا البدعية الطقوس هذه أن مالحظة :ّ
 ! يشء يف سالماإل من وليست ؛والصفويني للبوهييني
  .عاشوراء يوم جتاه يِّالشيع الضالل هو هذا فكان
 هبذا االحتفال وهو عاشوراء، يوم جتاه الصويف الضالل وهو آخر، ضالل هذا قابل وقد
  !اليوم هبذا صةاخلا اتَيَوَْلواحل اهلدايا وتوزيع والرسور، الفرح وإظهار اليوم،

 ؛التاريخ من انتهوا الذين- النواصب ِقبل من كانت الصوفية ِالبدع هذه بداية ولعل
  :فقال ؛عاشوراء يوم -النواصب :أي- بدعهم نم كثري ُابن ذكر فقد ،-وأهلها البدع كحال
 أفخر ويلبسون ،ويتطيبون ،ويغتسلون احلبوب، يطبخون عاشوراء يوم يف فكانوا«
َويظهرون األطعمة، أنواع فيه يصنعون ؛ًعيدا اليوم ذلك خذونويت ثياهبم،  والفرح؛ الرسور ُ
  .»ومعاكستهم الروافض عناد بذلك يريدون

 التي الرقص حلقات ويقيمون عاشوراء، بيوم حيتفلون -اليوم إىل- الصوفية جتد ولذلك
ًذكرا :ّيسموهنا ِ!! 

 ال التي الضالل؛ دوامة يةسالماإل األمة وتدخل البدعة، تقابلها البدعة ّأن نجد وهكذا
ّينجيها  أهل ّمتسك ولذلك؛ د اهللا رسول به جاءنا الذي ُاملطهر بالوحي التمسك إال منها ُ
 من جيعلوا ومل !ةِّالشيع ُعلامء ّوحرمه ،د اهللا رسول به َأمر الذي ؛عاشوراء بصيام السنة

ًمتسكا ؛كالصوفية عيد يوم عاشوراء  .املوفق واهللا ،واألضحى رالفط :سالماإل يَيدِِعب ّ
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 لألمة احلقيقية الوحدة ..املنشود األمل
 

 واهلوان، الضعف مظاهر من يشاهده ِملا قلبه رّيتفط اليوم؛ املسلمني أحوال يف الناظر
 .ّيةسالماإل ّباألمة حتيق التي واملتكررة ُاملنكرة واهلزائم

 يه ع؛والتناز والتشتت ُالفرقة ّأن عىل العظيم ِّالدين هلذا املخلصني ّكل ُجيمع ويكاد
 األمم داء إليكم ّدب« :يقول إذ د اهللا رسول وصدق املسلمون، يعانيه ملا ٌّرئييس ٌسبب
 بعضها من ّاألمة وتقريب ُالفرقة هذه معاجلة تأصبح هنا ومن ،»واحلسد البغضاء :قبلكم
ًهاما ًأمرا البعض  هو ُالفرقة إىل يؤدي ما ّكل حماربة ّفإن وكذلك عنه، ّلألمة غنى ال ًودواء ّ
 .واملسلمني سالماإل مصلحة يف ُّيصب ّهام عمل

 كي التوحيد؛ كلمة عىل ّاألمة جلمع اجلادة املحاوالت ّكل نشجع فنحن هذا؛ وألجل
 ُفرقة إىل الساعون فيصبح احلقائق، ُقلب َالقلب ُيدمي ما لكن رايتها، وتعلو ،كلمتها تتوحد

 -عال بصوت- التنظري يتولون الذين نياملصلح هم ؛-أوتوا وما ّقوهتم ّبكل- املسلمني
 وهذا !اخلالف ّوبث ُالفرقة بإثار -ًوزورا ًظلام- ُفيتهمون ُاملخلصون؛ ّأما والتقريب، للوحدة

 .الزمان عجائب من
 :نقول ما عىل ّعملية أمثلة ولنرضب

 :إيران -١
َّالسـنـية املذاهب بني التقريب إىل الدعوة صاحبة ِّ  ًكبريا ًاجممع أنشأت والتي ؛يةِّالشيعو ُّ

 ّالعاملية ّيةسالماإل املؤسسات وحتث الغرض، هلذا واملجالت الكتب تصدر تزال وال لذلك،
َّالسـنـية البالد يف يِّالشيع النفوذ أجل من القنوات لفتح املجال؛ هذا يف معها للسعي ِّ  والسامح ،ُّ
 من ذلك وغري ،نيةِّالدي للسياحة املجال وفتح لألسواق، يةِّالشيع واملطبوعات الكتب بوصول
 .املطالب
 إىل لننظر لكن كذلك، تكون قد وهي الكثريين، نظر يف ّعادية املطالب هذه تكون وقد
 مع والتقارب الوحدة يف الصادق النموذج متثل إيران هل :وهي أخرى زاوية من املوضوع

                                                

 ).هـ ١٤٢٤(رمضان ، الثالثالعدد  )١(
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 ًثانيا؟؟ غريهم ومع -ًأوال- أبنائها من السنة
ّلسـنيا الدور هو فأين  السكان؟ ثلث من ًقريبا يبلغون أهنم مع ؛رانإي يف ُِّّ
َّالسـنـية واملؤسسات للبالد يسمح وهل ِّ َّالسـنـية الكتب وتوزيع ،بالدعوة ُّ ِّ  ومناقشة ،ُّ
 إيران؟ يف يةِّالشيع واملفاهيم األفكار

 هبم؟ اخلاصة التعليمية واملراكز املساجد ببناء َّللسنة يسمح وهل
 ؟السنة أهل وحرمات عقائد إيران يف ةِّالشيع يراعي وهل
 يف ةُّالسـني العلوم سّفتدر والتقريب؛ االنفتاح يف ُحيتذى ًنموذجا إيران تكون ال ملاذا
 !؟ّيةسالماإل الدول من وغريها إيران من أنفسهم السنة أبناء يد عىل جامعاهتا
 القنوات عرب فيها؛ يةِّالشيع اجلامهري بمخاطبة السنة لعلامء املجال إيران َتفسح ال وملاذا
 والتقريب الوحدة يف لآلخرين القدوة تكون ْأن إيران من نريد نعم ّالرسمية؟ ّاإلعالمية
 !!والتقارب الوحدة وهي َحسنة، ّسنة ّيسن من أول تكون حتى والتفاهم؛
 :اخلليج شيعة -٢
 ساتاملؤس يف باملشاركة هلم بالسامح باملطالبة اخلليج يف ةِّالشيع أصوات تتصاعد تزال ال
 الوحدة ترسيخ أجل من كتبهم؛ بطبع هلم والسامح ورموزهم، عقائدهم مهامجة وعدم العامة،

 .السنة مع والتقارب
 جتاه واملعارض الرافض موقفهمب عن ّعالنية اخلليج شيعة فيه ّيرصح الذي الوقت يف
 .الفضائية وقنواهتم وجمالهتم مواقعهم يف وعلامئهم، ورموزهم السنة عقائد

 ًرضبا هذا ّويعد ة،ِّالشيع جتاه موقفه ويعلن ،عقيدته يقول ْأن ّللسني جيوز ال فلامذا
 يف ويطعن واحلكام، والعلامء واخللفاء الصحابة َهياجم ْأن فله ّيِّالشيع أما الوطنية؛ للوحدة
 !الوطنية؟ الوحدة دعاة أكرب من بل ٌّوطني؛ وهو مهضوم، ّوحقه ،مظلوم هو :يقال ثم القرآن،
 ذلك؟ َّللسنة حيق وال كتبهم، بطبع املطالبة هلم قحي ملاذا
ُّحيق هلم  وملاذا َّالسـنـية األغلبية وهتميش اضطهادَ ِّ  !البالد؟؟ يف ُّ
 :ّاألمة قضايا من يةِّالشيع املواقف -٣
 إذا الواحد، كاجلسد املسلمون« :د قوله هو املسلمني لوحدة وصف أهم ّإن
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 .»واحلمى بالسهر عضاءاأل سائر له َتداعى عضو؛ منه اشتكى
 ،أفغانستان يف ّاألمة؟ قضايا من يةِّالشيع املواقف هي فأين مسلمون؛ أهنم ةِّالشيع يزعم
 مع االصطفاف هذا ملاذا أعدائها؟ جتاه ّاألمة مصالح مع الوقوف أين وغريها؟ ،والعراق
  لألعداء؟ والشتم ّبالسب املليئة واملقاالت اخلطب »جبال« رغم ؛األعداء
 الصادقة، واألعامل باألفعال التوحيد كلمة عىل ّاألمة لوحدة العمل من ّبد ال :اخلتام ويف
 .الفارغة بالشعارات وليس
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 !ةِّالشيعو نةُّالس أهل بني املشرتكات حقيقة
 
 يرفع ة؛ِّالشيع وعلامء السنة املسلمني علامء بني جتمع التي والندوات املؤمتراتمجيع  يف
 ،)السنةو ةِّالشيع بني ّيةسالماإل املشرتكات عىل االجتامع( :ومصطلح عارش ةِّالشيع علامء
ًحقا هل ولكن  !؟ّيةسالماإل املشرتكات عىل معنا ةِّالشيع جتتمع ّ

 ،وحكومات ،رسميني علامء( املستويات مجيع عىل السنة انخداع أسباب أهم من ّإن
 :ييل فيام ماسنبينه هذا ذلك؟ كيف ؛اخلادع الشعار هذا هو ةِّالشيعب )ًاوشعوب

 واإليامن ،@ باهللا اإليامن :هي فيها يشاركوننا أهنم ةِّالشيع يروج التي املشرتكات
  .والعبادات بالشعائر والقيام الكريم، بالقرآن واإليامن ،د بالرسول
 :وجهأ ثالثة من أنفسهم مع يتناقضون لكنهم ؛باجلملة صحيح وهذا

  !وكتابه ورسوله باهللا العام اإليامن هذا خلدا كفرية عقائد ّتبني :األولالوجه 
 يف جاء كام !األئمة يف ّحل قد ًاّإهلي ًجزءا ّأن ةِّالشيع يؤمن باهللا؛ اإليامن باب ففي 
 »فينا نوره فأفىض ؛بيمينه مسحنا ّثم« :اهللا عبد أبو قال ،يالكلين عند »الكايف« كتاب

 .)١/٤٣٥ (»بنفسه خلطنا اهللا لكنو« :اهللا عبد أيب عن -ًأيضا- عنده وجاء ،)١/٤٤٠(
 ًعليا ّأن َترى ةِّالشيعو 9 ( :التالية اآليات يف املقصود ُّالرب هو ت ّ

َالزمر[): ; > ُّ:٦٩[، ) T S R Q  P O N M L K J 
V U(]األنوار مرآة« يف وكام !عندهم املعتمد »القمي تفسري« يف كام ؛]٨٧:الكهف« ) ص

٥٩( )ï î í ì  ë ê(]العيايش عند تفسريها يف جاء كام ؛]١١٠:الكهف )٢/ 
٣٥٣(. 

 اهللا ّأن :تعني وهي البداء؛ بعقيدة ةِّالشيع ويؤمن U يكن مل ٌعلم له حيصل قد 
 كتابه يف املظفر املعارصين علامئهم من األمر هبذا ّأقر وقد ،الكفر أرصح من وهذا !!يعلمه

 .)١/٣٤( »عرشية ياالثن يةاإلمام عقائد« كتابه يف والزنجاين ،)٦٩ص( »اإلمامية عقائد«

                                                

 ).هـ ١٤٢٦(رجب ، امس والعرشوناخلالعدد  )١(
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 منها ،رصحية ّكفرية عقائد هلم ّالنبوة باب ويف: 
  .)١٧/١٥٥( »األنوار بحار« .إليهم ُيوحى األئمةَّأن  ■
 .)٢٦/٢٨٢( »األنوار بحار« !ت لعيل ْأتباع هم األنبياء ّأن زعمهم ■
 يف .»األرض يف العدالة حتقيق يف األنبياء فشل« :اخلميني زعيمهم زعم ■
 .)هـ١٤٠٠ شعبان ١٥( يف خطابه
 .)٥٢ص( للخميني »ّيةسالماإل احلكومة« .األنبياء عىل األئمة تفضيل ■

  :بالقرآن اإليامن باب ويف
 حتريف إثبات يف اخلطاب فصل« كتاب يف كام ؛وحتريفه القرآن بنقص ةِّالشيع تؤمن ●
 !!الطربيس النوري الكبري لشيخهم ،»األرباب ّرب كتاب
 يف اخلميني بذلك ّرصح كام القرآن؛ مجيع تبليغ من ًمتخوفا كان د سولالر ّوأن ●

 .)١٥٠ص( »األرسار كشف«
 من يتربأ وال ّالكفرية، العقائد هذه من يتربأ ةِّالشيع بعض ّأن :الثاين الوجه
 طباعتها يف ناشطني يزالون ال بل ويذيعوهنا؛ ينرشوهنا التي الكتبمن و أصحاهبا
 !!يستقيم ال واإليامن الكفر بني ٌمجع وهذا ؛ونرشها

 كافية املشرتكات هذه يف هلم السنة أهل مشاركة ُّدُعَت ال ةِّالشيع :الثالث الوجه
ُوهنُّدُعَي بل ومؤمنني؛ مسلمني ليكونوا  َنواصب؛ ًكفارا )ًوأفرادا ،ًوشعوبا ،حكومات( مَ
 كتاب :وانظر ،)٨٦( »ةّيسالماإل احلكومة« كتابه يف اخلمينيكام قال  ،باإلمامة إيامهنم لعدم

ًرتى أمرا مهوالل ؛للمعلم »والنواصب النصب« ً!  
 عىل التجمع( اجلميل الشعار هذا رفع يف ودجلهم ةِّالشيع كذب يظهر وهبذا
 بام القيام عليهم يجبف املشرتكات؛ عىل التجمع -ًفعال- أرادوا وإذا ،)املشرتكات

 :ييل
  .وغريها ،ذكره سبق مما ؛املشرتكات ههذ ختالف التي الباطلة العقائد ّكل ترك -١
 .الكفريات هذه ّتبنى من ّكل من الرباءة إعالن -٢
 .الكفر ّتروج التي الكتب هذه طباعة ومنع إتالف -٣
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 اإليامن، يف ًرشطا اإلمامة جعل عن ّوالتخيل ،السنة أهل تكفري عدم عن اإلعالن -٤
 وذلك ؛املسلمني بقية عىل سالماإل اسم ويطلقون فقط، ةِّالشيع عىل اإليامن اسم يطلقون فهم
 ).٨/٣٦٨( »األنوار بحار« : انظر !!اآلخرة يف مؤمنني الدنيا يف املسلمني ُّدُعَت ال ةِّالشيع ّأن

 



 
 

 

١٢٩ 3= 

)@ ? > =( 
 

 إزالة تقصد التي والتحركات الفعاليات الفرتة هذه يف -عامة- املسلمني بالد يف كثرت
 من سالماإل إىل املنتسبة والطوائف ِالفرق بني أو جهة، من وغريهم املسلمني بني احلواجز

 .أخرى جهة
  :ييل ما الفعاليات هذه أغلب عىل ويالحظ

 دافع هو -ًغالبا- ..).عمل، ورش مؤمترات، ندوات،( الفعاليات هلذه الدافع ّأن -١
 .الغربية الدوائر لدى فيه واملشارك للحوار مِّاملنظ صورة حتسني وهو بحت، ّسيايس
 من بالرغم ندر، ما إال الفعاليات؛ هذه من السلفي املنهج ومفكري علامء استثناء يتم -٢

  ينترش فهو اليوم، العامل يف ّيةسالماإل للدعوة املحركة املناهج أهم هو السلفي املنهج ّأن
 !الدول ّكل من لرموزه ًتغييبا هناك ّأن جتد لكن اهللا، بحمد األرض بالد ّكل يف - وبقوة-

 املنهج َتتبنى ّأهنا مع ؛السعودية وهي اليوم، ّيةإسالم دولة أهم يطال التغييب هذا ّنإ حتى
 من وليسوا الرسميني، من -ًغالبا- أهنم جتد املشاركني أعضائها أسامء يف تنظر وحني السلفي،
 ،والصوفية ،ةِّالشيعك ؛األخرى الطوائف من كانوا ربام أو !السلفي املنهج وقادة علامء

 !!ابَّوالكت الصحفيني من أعقاهبم عىل الناكصني من أو عيلية،واإلسام
 العلامنيني من أو املسلمني، غري من هم الفعاليات هلذه ُاملنظم ّأن -ًأحيانا- نجد -٣

 اجلهات هبذه املعرفة زيادة منها ،متعددة ألهداف وذلك املسلمني، أبناء من واليساريني
 عرب ومضللة مسمومة أفكار ترويج ومنها ّيتة،م منحرفة طوائف تقوية ومنها املشاركة،
 .اجلهات وبعض املنظمني بني وحتالفات َرشاكات بناء ومنها للفعاليات، ّاإلعالمية التغطية
 ًحلوال تقدم وال وإنشائية، عمومية والنتائج التوصيات تكون الفعاليات أكثر يف -٤
 َقبول ورفضهم بالباطل عضالب متسك ذلك وسبب الطريق، وسط يف للتوافق تسعى ما بقدر
 رغم تذكر ال املذاهب بني التقريب ملسرية امللموسة النتائج كانت وهلذا ؛له واخلضوع ّاحلق

 !الطويلة السنني
                                                

 ).هـ  ١٤٢٧(مجادى اآلخرة ، السادس والثالثونالعدد   .)٦٤ (:آل عمران )١(
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 ّألن ي،سالماإل الشارع يف هلا ًمبارشا صدى الفعاليات هذه توصيات جتد ال ًغالبا -٥
 أو ،احلياة ومشاكلولقمة عيشه  بقوته ّإما النشغاله الفعاليات؛ هلذه يلتفت ال املسلم الشارع
  !!بشهواته
 بالد يف السياسة صانع عىل ضغط ورقة ُتشكل أهنا تكمن الفعاليات هذه خطورة لكن
 من لفئات موجهة تكون ّأهنا كام والعاملية، املحلية املدين املجتمع مؤسسات عرب ؛املسلمني
  .مدة بعد املسلمني واقع يف ًسيئا ًراأث له جتد مما املتنوعة، بأشكاله باإلعالم املشتغلني
ّيعرض مما وفكرية، سياسية لغايات- املرحلة هذه يف ستستمر الفعاليات هذه كانت وملا ُ 
 بأخذ اخلطر هلذا التصدي السنة أهل علامء عىل َوجب :-للضالل وعوامهم السنة أهل بعض
  .)? @( عىل االجتامع إىل والدعوة املبادرة، زمام

ًإعالميا- حترص التي وتلك ،سالماإل إىل املنتسبة الطوائف مع ةالبداي ولتكن  عىل -ّ
 بتقديم هؤالء مع لنبدأ املستقيم، الرصاط عن انحراف ّأي ُوتنكر ،سالماإل إىل االنتساب
ًإعالميا- له ُجِّوَرُي فكري مرشوع  ،سالماإل ثوابت عىل االجتامع غايته واسع؛ بشكل -ّ
 الغطاء لكشف ؛كان طرف أي من واحلارض املايض يف الثوابت ههذ خيالف ما ّكل من والرباءة

ِذجُّالس ومحاية املزورين، دجل وبيان املخادعني، عن  ًوكسبا ًتوعية فيه ّأن كام املسلمني، من َّ
  .واملنحرفة الضالة الفرق من املسلمني عوام من كثري لقلوب

 املسلمني عوام إن حيث ؛قبل من ُالعلامء ومارسه ًكثريا، التاريخ عرب ّتكرر ُالصنيع وهذا
 والناصع؛ الصايف سالملإل صادقة دعوة وجدوا إذا -ًضالال ِالفرق أكثر من كانوا لو حتى-

 وإال عليها، ّالناس اهللا َفطر التي وفطرهتم ُرشدهم إىل نويعودو ،إليها نينضمو ما رسعان
 وجماهيل ،أفريقيا أدغال يف حتى بل العربية؛ البالد يف السلفية الدعوة انترشت كيف :يل فقل

 ؟؟بالسيف انترشت هل حوهلا، وما ،والسند اهلند وربوع ،أندونيسيا
: ; > = < ? @ A ( :تعاىل قوله هو املرشوع هذا ركيزة ولتكن

 V U T  S R Q P O N M L K J I H G  F E D C B
Z Y X W(]٦٤:آل عمران[.  
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 :املقرتح املرشوع حماور أهم ومن
 .وحده هللا العبادة تجريدب ًمجعيا نياملسلم توحيد -١
 .د النبي ّتباعاتحقيق ب ًمجعيا املسلمني توحيد -٢
 النقص من وسالمته الكريم، القرآن بقدسية اإليامن عىل ًمجعيا املسلمني توحيد -٣
 .والتحريف والزيادة
َّ، وكوهنم األحق بفهم النصوص د ّالنبي أصحاب ّحمبة عىل ًمجيعا املسلمني توحيد -٤
 .وأهلها
 .والشعوذة والسحر واخلرافة والوثنية الرشك نبذ عىل ًمجيعا املسلمني توحيد -٥
 ما ًكائنا األصول هذه من أصل ّأي يف طعن من ّكل نبذ عىل ًمجيعا املسلمني توحيد -٦
 .مجاعة أو ًفردا ؛كان

 لوضع مصغر لقاء لعقد باملبادرة العلم أهل من ٌنفر يقوم ْأن: هي املقرتحة املرشوع وآلية
 العامل؛ يف السنة أهل وعلامء رموز عىل البيان هذا ُيعرض ثم ومن للمرشوع، مفصل بيان

 رسيعة وسائل -اهللا بحمد- تيرست وقد- هنائي لبيان للوصول والتعديل، للمشاورة
 .-لالتصال
 اإلعالم أدوات :مثل خمتلفة، وبوسائل ،رسمي بشكل املرشوع عن يعلن ثم ومن
 الطوائف وقادة وممثيل لرموز يرسل ذلك وبعد شابه، وما ،صحفية مؤمترات قدع أو ،املتنوعة
 ،ةاحلديث االتصال وسائل عرب معهم التواصل ويبقى منه، مموقفه ببيان ويطالبون ِوالفرق،
 الردود الستقبال املحددة ّاملدة انتهاء وبعد البيان، لدراسة ّجيدة زمنية فرتة هناك ويكون

 عرب اإلعالن يتم ذلك بعد ،خمتصة جلنة ِقبل من مستفيضة دراسة دراستها يتم ؛واملشاركات
 واجلامعات ِالفرق مواقف عن )إنرتنت مواقع ،فضائيات ،صحف( املتنوعة اإلعالن وسائل

ّاملسلامت، هذه من   .الرد أمهل أو ،ُعذر غري من املشاركة عن تنصل من ّكل وذكر ُ
 العلم أهل من واملبادرة َالقبول ستجد ذهه دعوتنا ّأن -اهللا بإذن- واثقون ونحن
 .للمبطلني ًوكشفا املسلمني، توحيد يف ًفتحا لتكون ؛والفضل
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 القاهرة يف )التقريب دار( فتح إعادة مع وقفات
 

 رسالة« جملة إصدار وإعادة القاهرة، يف )التقريب دار( فتح إعادة خرب الوكاالت تناقلت
 .للقاهرة خامتي حممد األسبق اإليراين سالرئي زيارة عقب وذلك ،»سالماإل

 اجلانبني عىل وأثرها هذا، زمننا يف التقريب عملية مسار يف للتأمل اخلرب هذا دفعنا وقد
ِّالسـني   حيث ؛القفاري نارص للدكتور »التقريب مسألة« كتاب لتصفح فعدت ي،ِّالشيعوُّ
ِّالسـني اجلانب يف ّمتت التي التقريب جهود خلص  :ييل كام فكانت ؛ُّ
 .قمي تقي حممد الشيخ يد عىل ة،ِّالشيع مراجع من بتخطيط الدار هذه تنشأ ◙
 أهل عند التعلم مصادر من ًامصدر يِّالشيع الفكر اعتامد التقريب دار مطالب كانت ◙
 بمسألة واالعرتاف ة،ِّالشيع علامء ألحد وإسناده ؛األزهر يف يِّالشيع الفقه وتدريس ،السنة

 .اإلمامة
 بعض اعرتاض لكن األزهر؛ مناهج يف يِّالشيع والفقه الفكر إدخال ّتم الفعلوب ◙
 .األمر ذلك تنفيذ أوقف العلامء
 .يِّالشيع باملذهب التعبد بجواز فتوى شلتوت األزهر شيخ أصدر ◙
 وزارة نفقة عىل كان وبعضها بالفعل، ُطبعت وقد ؛يةِّالشيع الكتب بعض طباعة اقرتاح ◙
 .املرصية األوقاف
 .ّالتشيع لرتويج ًمنربا كانت »سالماإل رسالة - التقريب دار جملة« ◙

 ثامرها أينعت سيئة؛ ًبذورا بذرت ْأن بعد ولكن ،)هـ١٣٩٢( ّسنة الدار هذه توقفت وقد
 .مرص يف ّالتشيع بانتشار األيام هذه

 ران،إي أو العراق يف ةِّالشيع أوساط يف السنة أهل لصالح نشاط أي الدار هلذه يكن ومل
 .هلا تروج ومل ،تنرشها ومل ،كتبهم تطبع فلم

 اجلانب عىل آثارها من املزيد وملعرفة ،ُّلسـنيا الوسط يف التقريب مسرية آثار هذه كانت
 فإذا ؛ومنشوراته منجزاته وتصفحنا طهران، يف »التقريب جممع« ملوقع ُعدنا يِّالشيع

                                                

 ).هـ ١٤٢٨(ربيع الثاين ، السادس واألربعونالعدد  )١(
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ّسنية أو شيعية منشورات هي العربية املنشورات   !!ّبالتشيع وعةخمد ّ
 !!!املوقع من العربية الصفحة يف أسامؤها ترتجم فلم الفارسية؛ املنشورات أما
 !فقط شيعية لشخصيات صور فهي ؛التقريب جلان أعضاء صور أما

 عقد أو ّالسني، الفكرب اإليراين املجتمع لتعريف للمجمع يذكر نشاط أي هناك وليس
  .الثقات السنة لعلامء وحمارضات ندوات
 أو ،ّللتشيع تروج مقاالت سوى فيها فليس ؛»التقريب« :تسمى والتي »املجمع جملة« أما

 .ّبالتشيع -ًأيضا- خمدوعة ّسنية لشخصيات
 وجهة من التقريب عليها يسري التي فالقاعدة واضحة، املسارين بني املقارنة ّأن ونظن

  !!!رشكاء فيه فنحن لكم وما لنا، فهو لنا ما :هي يةِّالشيع النظر
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 السيايس ّالتشيع كان البدء يف
 
 يسخن ماء يف وضعت حني الضفادع؛ موت بحكاية ّأمتنا يف املثقفني من الكثري سمع 

 ّرمزية كقصة ُتروى التي احلكاية هذه هادئة، نار عىل نضجت حتى ساكنة؛ فبقيت بالتدريج
 !ًومعلنا ًورصحيا ًواضحا كان إذا إال اخلطر؛ إدراك بعدم الغباء خطورة عىل

 يدركون ال ؛الضفادع كهؤالء -األسف ومع- اليوم سالماإل ّأمة من الكثري ّأن واحلقيقة
 !!هادئة نار عىل جلودهم تنضج حني إال وحقيقته اخلطر

ْقد مثل هو يِّالشيع اإليراين فاخلطر  دولنا فيه وتوضع هادئة، بنار يسخن الذي املاء رِ
بعد  العراق ومثلها تكاد، أو نضجت قد لبنان هي فها كالضفادع، ّيةسالمواإل العربية

 !!املشوار بداية يف تزاالن فال والسعودية؛ البحرين ّأما وسوريا، ،القمر ُوجزراالحتالل، 
 ّية؛سالماإل وآسيا أفريقيا دول وبعض والسودان، واجلزائر واألردن واملغرب مرص أما

 إال قوة وال حول وال مكانه، لتوضع يهف ما ينضج ْأن تنتظر ؛القدر بجوار الطاولة عىل فهي
 .باهللا

 الضاري، حارث .د ترصحيات :هادئة نار عىل ُّالنضج بعد الفهم أمثلة آخر من ولعل
 جريدة« .»اإليراين السفري هو العراق حيكم من نإ« :بالعراق املسلمني علامء هليئة العام األمني
  ).١٥/٥/٢٠٠٩( »القطرية العرب

 العراق؛ يف ختريب من به تقوم ما عىل إيران إدانة يرفض عديدة تسنوا الضاري بقي لقد
 دفعه الذي ما ندري وال العراق، دخول يمكنه ال وأصبح نفسه، هو إليه اخلراب وصل ّحتى

 منذ العراق يف ّالنهار بوضح ًفسادا تعيث كانت إيران ّأن مع ؛األيام تلككل  للسكوت
  ؟؟اجلديدة الترصحيات جاءت ملاذا -ًأيضا- ندري وال !؟احتالله

 ومنارصة ّتشيع هذا :بقوله يِّالشيع أو اإليراين اخلطر من ّهيون ّأمتنا من ّالسذج ُبعض
 إال ّالتشيع فهل !لسكت فمه من خيرج ما يدرك القائل هذا كان ولو عقدية، وليست سياسية
 !!األغبياء؟ عىل لريوج ؛ِّبالدين ترسبل سيايس مذهب

                                                

 ).هـ ١٤٣٠(مجادى اآلخرة ، الثاين والسبعونالعدد  )١(
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 ّالنبوية؛ للمدينة والعراق مرص من اليمني سبأ بن اهللا عبد همساق الذين ّالثوار ّإن
 ،ت عفان بن عثامن الراشد اخلليفة قتلوا ثم ،-لبريوت اهللا حزب احتالل مثل- فاحتلوها
ًعليا ّونصبوا  !!بعد شيعة يكونوا مل خليفة ّ

 مع اليوم يتحالفون الذين كالقاعدة- خوارج إىل التحكيم بعد انقسموا حني ولكنهم
 دون اليهودية؛ خلفيته من دينية ًأفكارا بينهم سبأ ابن ّيروج بدأ ت ّلعيل ومنارصين -إيران
  !!ّالتشيع ِنحلة بدايات فتبلورت ؛ت ّعيل موافقة

 رجل يف حمصورة اإلمامة ّأن :هي سياسية أفكار عىل ّالتشيع ِنحلة تأسست وهكذا
 الوحي ونزول ،بالغيب وعلمهم ،ِعصمتهم عقائد اخرتعوا احلرص؛ هذا ولدواعي وذريته،
َوتطلب !عليهم  .العقائد بقية وهكذا !القرآن حتريف ّوادعاء الصحابة، بقية تكفري هذا َ

 مجاعة عن انشق ًصغريا؛ ًقائدا يكون ْأن َيرض مل األدعياء هؤالء بني األذكياء بعض وألن
 فحسب، القادة أحد ال ّاألول الزعيم هو ليكون به؛ خاصة شيعية ِنحلة وأسس ة،ِّالشيع

 .وغريها ،ّوالعلوية ،والقرامطة ،بأقسامها اإلسامعيلية فظهرت
 اإلمامة، :ّالتشيع عقائد فأهم ّالتشيع، عليه يقوم الذي املركز هو السيايس ُالبعد ّإن
 إىل للوصول ّبالدين ّمتسح التاريخ طوال ّوالتشيع بامتياز، سياسية عقيدة وهي

 من أم ،الثقفي عبيد بن املختار حركة من :ِرسده يف تبدأ أين من حتتار التاريخ وهذا السلطة،
 نفسه احلال ويبقى !ّالصفوية؟ الدولة أم مرص، ثم تونس يف ُالعبيدية الدولة أم ،القرامطة دولة

 شيعة ّوادعاء لبنان، يف اهللا حزب ومقاومة ،اخلميني ثورة من احلارض عرصنا إىل ًوصوال
 !!االضطهادو املظلومية العراق

ّعقدي السنة أهل من ّتشيع من ّكل يف ّودققت بحثت ولو  هذا بداية ّأن جتد ًا؛َ
ًتشيعا كانت َالعقدي ّالتشيع ًسياسيا، ّ  ،مجيلة وهتافات ،ّبراقة بشعارات ًانخداعا ّ

 إيران من َوجد الذي والتأييد؛ الثناء هناك أصبح هذا؛ وبعد جذابة، إعالمية ومواقف
 لزيارة الدعوات أو ّللتشيع، الدعائية ُالكتب من سيل َعرب ؛زوالتحفي املتابعة ووكالئها

 املؤمترات يف للمشاركة الدعوات ًوأحيانا والسياحية، الدراسية ِاملنح أو ،إيران
مراء احل والليايل ،باملال املكتنزة املغلفات ّهتل ذلك؛ َوبعد اإليرانية، والندوات
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 !!ّيةِّالشيع ُباملتعة ّاملغلفة
 جوفه به َِيشُح بام بالقيء يبدأ ؛»ّمتحول« :ُيدعى خداج ٌمولود :السفاح هذا من لينتج

 وتكفري ،د املصطفى لزوجات ّواهتام ّالنبوية، السنة يف وطعن الكريم، للقرآن تكذيب من
 .الكريم الرسول أصحاب من املختارة للنخبة

 متنور ّنهبأ يوصف ممن ّية،سالماإل احلركات رجاالت من يتذاكى من يأيت هذا؛ وبعد
 رُّولتصد إيران، حتارب إرسائيل ّوأن الصهيونية، حماربة ُبحجة ّالتشيع؛ شأن من ّليهون ؛وخبري
 ُعداء كان فمتى ،سالماإل ُنرصة حتقيق يف بعد ّيةسالماإل احلركات تنجح مل هؤالء أمثال

  ؟؟ٍتزكية َشهادة ٍجلهة َإرسائيل
  ؟؟-ًأيضا- الفريسة عىل ارعونيتص األعداء ّأن لنفهم نرتقي ْأن نستطيع ومتى
 وليست األمم، من جمموعة عليها ستتكالب ّأمتنا ّأن د اهللا رسول َحديث ُندرك متى

 ؟؟»ِقصعتها عىل األكلة تتكالب كام األمم عليكم تتكالب« :قال حني ؛واحدة ّأمة
 ؟بأشخاص متجسدة تكون ْأن دون ؛احلقائق إدراك ملرحلة نصل متى
 باالرمتاء الفلسطينية الفصائل ومسار منهج -حمقة وهي- ّيةسالماإل الدعوة رفضت لقد

 إرسائيل؛ ّضد الرشقي املعسكر كسب ُبحجة ّواليسارية؛ ّواالشرتاكية ّالشيوعية أحضان يف
 ّيةسالماإل احلركات بال فام ّالشيوعي، والظلم بالكفر ُيزال ال اإلرسائييل والظلم الكفر ّألن
 السابق، موقفها وتنبذ ّاليسارية، الفلسطينية املنظامت دور تتقمص لكنها ّالكرة؛ ُتعيد اليوم

 ؟؟U اهللا لرشع حمارب ملنهج للركون ّالرافض
 متحيص دون باملظاهر واالنخداع الطفولة، مرحلة يف يسالماإل العمل فصائل بقاء ّإن
 هاجيني ومكاسب ،جزئي خري من ؛عليه هو ما عىل وضعنا بقاء إال عنه َينتج لن اجلوهر؛
  -أكتافنا عىل يرتقون حني ًأيضا- لكنهم فحسب؛ هذا وليس أكتافنا، عىل ولكن ؛اآلخرون
 له ّكنا وما هذا لنا ّسخر الذي سبحان« :املأثور الدعاء يرددون وال ،السنة خيالفون
  !!»ِمقرنني
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 العربية املنطقة يف يةِّالشيع السياسات طائفية
 

  :قيشو أمحد الشعراء ُأمري قال ًقديام
 ْالصحف الزمان هذا وآية   ٌآية مىض زمان ّلكل

 الدور هذا املسلمني علامء وإلدراك اإلعالم، به يقوم الذي اهلام الدور عن ًتعبريا وذلك
 دور ينسى فمن والصحفي، اإلعالمي العمل رواد من كانوا والصحف؛ لإلعالم املحوري

 جملة صاحب اخلطيب ِّالدين ّحمب ةالعالم دور ُينكر أو رضا؟ رشيد للسيد »املنار« جملة
 ؟املعارصة ّيةسالماإل النهضة تأسيس يف »الزهراء« جملة ورئيس ،»الفتح«

ُفبعدت ،احلال تبدل ولكن  عليه سيطر الذي ؛اإلعالم وأهل ِّالدين أهل بني املسافة َ
  .-الغالب يف- واإليامن الصدق عنه وغاب وفلوله، اليسار

 من سالماإل أعداء أكاذيب راجت اإلعالم؛ عن ةالسن ألهل الغياب هذا وبسبب
 زيفهم َيفضح من هناك َيعد ومل وغريهم، ةِّالشيع من والطائفيني ربالينييوالل اليساريني
  .وعداءهم مكرهم ويكشف ،ِوخداعهم

 حقيقة تبني التي والترصحيات املواقف بعض عىل املقال هذا يف ّوسنركز
 رغم ؛ّيةسالماإل ّلألمة العامة للمصالح مةواملصاد ،املعارصة ةِّالشيع سياسات
 :املشرتكة واملصالح ،الوطنية الوحدة عىل باحلرص تظاهرهم
 يف سواء ؛واملسلمني سالماإل جتاه البعث حزب إجرام مدى عاقل ّلكل املعلوم من -١
 العراقي بشقيه احلزب هذا قيادات غالبية ّأن هو العجيب لكن السوري، أو العراقي قسمه
 !!العلوية أو عرشية االثني ةِّالشيع من هم ريوالسو

 !!ةِّالشيع البعثيني دون ؛السنة البعثيني اجتثاث سياسة ُةِّالشيع يتبنى العراق ويف
 حليفهم السوري البعث ُّدَعُي لبنان يف لكن البعث، حزب بحظر ةِّالشيع قام العراق ويف

 ؟؟للشيعة األمر ويل أو
َّالسـنـية األغلبية ّحق نكرونَيست والكويت السعودية شيعة -٢ ِّ  يف لكنهم احلكم، يف ُّ

                                                

 ).هـ ١٤٢٧(حمرم ، الواحد والثالثونالعدد  )١(
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ّوسنة ،األغلبية هم العراق ّسنة ّأن رغم ،السنة ألهل دور ّأي يرفضون وإيران العراق  إيران ُ
 !السكان ثلثيبلغون 

 هلم حيق ّأنه َيعتربون لكنهم العراق، يف وطنية وحدة حكومة تشكيل يرفضون وهم
 !!-ًأيضا- البحرين يف أغلبيتهم دعوى تصح ال أنه مع !بحرينال عىل بالسيطرة املطالبة
 حتى وذلك العراق؛ يف لتدخلها العربية الدول عىل معرتضة ةِّالشيع أصوات تعالت -٣
 الدول طالب لبنان؛ يف اهللا حزب موقف تضعضع ملا لكن بالعراق، وإيران ةِّالشيع يستفرد
 ؟!!ملساعدته بالتدخل العربية
 »الغدير« كحزب ؛شيعية أحزاب بتكوين املطالبة العربية الدول يف نيللمتشيع حيق -٤

  !باحلرية املطالبة هلم ّحيق ال إيران يف السنة املواطنني لكن مرص، يف
 هلم حسينية بناء -القليل من أقل وهم- األردن يف املوجودين العراقيني للشيعة حيق -٥

ّسنة بينام ،والرد ماليني )١٠( بـ عامن يف  َجيدون ال ونصف مليون وهم نواملواطن انطهر ُ
 ؟!!الباكستانية املدرسة أو السعودية السفارة مبنى سوى ؛عقود منذ اجلمعة لصالة ًمكانا
ُنقد -٦  تستوجب الكبائر، من كبريةيعد  ؛»اجلزيرة« قناة يف برنامج يف السيستاين املرجع َ
 رموز ّأما السياسية، يةِّالشيع داتالقيا لكبار منددة وترصحيات ،العراق يف املظاهرات خروج

ّتسب التي املسلمني ّوأمهات اخللفاء من سالماإل  ،هلا قيمة فال ؛الفضائية ةِّالشيع قنوات يف ُ
 هامجته الذي ؛د اهللا رسول عن الدفاع يف ًاترصحي حتى هلم نجد مل بل ؟!عندهمهلا  وزن وال

  ؟؟والنرويج الدنامرك صحف
 ْأن جيب هذا ّأن مع ؛للعراق القادم الوزراء رئيس حتديد يةعِّالشي املرجعية ختويل -٧
 لبناء اجلاد التعاون ّنية عىل ملموسة أدلة لتقديم ؛العراق يف األطراف ّكل مع بالتشاور يكون
  .العراق
 سياسات وأهنا ة،ِّالشيع سياسات حقيقة تظهر التي والترصحيات املواقف بعض هذه 
 دمائهم وإباحة املسلمني، من سواها من ّكل كفر َترى التي يةِّلشيعا العقائد من ُمنبثقة طائفية،

 !املزعوم بمهدهيم ًمؤمنا يكن مل ما قائم نظام أو بدولة تعرتف وال وأعراضهم،
 وحكامنا؟ ،ودعاتنا ،علامئنا من احلقائق؛ هذه يدرك ْأن جيب من هذا يدرك فهل
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 ظاملون؟ أم مظلومون ..التكفري وقضية ةِّالشيع
 
 الدعوة ّأن الكاتب أمحد األستاذ ذكر ّالسلفية؛ الدعوة حول »املستقلة« قناة حوارات يف
 .مّإياه بتكفريها ةِّالشيع ظلمت قد السلفية

 حاد هلجوم ّتعرض قد -ةِّالشيع الباحثني من وهو- الكاتب أمحد األستاذ ّأن والعجيب
ًجدا،  السيايس الفكر تطور« كتابه بسبب ة؛ِّالشيع وعلامء مراجع ِقبل من تكفريه إىل وصل ّ
 هلذه أساسعدم وجود و عرش، الثاين اإلمام وجود عدم إىل فيه توصل الذي ،»يِّالشيع

 أنكر من ّكل ّتكفر ةِّالشيع أن ذلك عرش؛ يثناال األئمة نظرية ثبوت عدم ذلك وقبل القضية،
 .الكاتب أمحد مثل !!أنكر ثم َعرف من وخاصة ؛عرش يثناال األئمة

ًشيعيا ليس من جتاه -الثاين بالشهيد املعروف- شيخهم ّيقرره ما وإليك  القائلني ّإن« :ّ
 حكامأ أكثر جريان صحة يريدون -ةِّالشيع من ليس من- اخلالف أهل إسالمب ةِّالشيع من

 دخوهلم عىل اإلمجاع نقلوا ولذلك مر،األ نفس يف مسلمون ّأهنم ال الظاهر؛ يف عليهم املسلمني
  .)٨/٣٦٨ (»األنوار بحار« .»النار

 املذهب يف ّالفرعيات بعض عن تنازل حني اهللا فضل حسني حممد آيتهم هذا ًوأيضا
 عنه، الدفاع يف الكتب ّألفت حتى !ودينه شيعيته يف طعن ،أكرب مكاسب أجل من ي؛ِّالشيع
 السنة أهل ّأن ّيدعون ةِّالشيع ّأن والعجيب !عليه هجوملل نرتنتاإل يف املواقع بعض تئوأنش

  تكفريهم يف غضاضة جيدون وال والرشك، الكفر وصف عليهم يطلقون حني يظلموهنم
ّيكفر ال من وتكفري بل ؛السنة ألهل -هم-  !ةِّالشيع من السنة أهل ُ

 فالذي« ):١٣٩ص( »اخلراسانية املسائل أجوبة« كتابه يف العصفور حسني الشيخ يقول
 والنصارى، اليهود من ٌّرش ّوأهنم ِورشكه، )للشيعة( خمالف ّكل ُكفر :هو األخبار من لنا َيظهر
 .»كافر فهو ًنصيبا؛ سالماإل يف هلم ّأن اعتقد من ّوأن

 هبا ّيكفرون السنة أهل جعلت التي واألدلة األسباب بني مقارنة قيمن ْأن أردنا ولو
 :ييل كام لوجدناها ؛السنة َأهل ُةِّالشيع هبا ّيكفر التي تلك وبني َة،ِّالشيع

                                                

 ).هـ ١٤٢٤(ذو القعدة ، اخلامسالعدد  )١(
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 :ةِّالشيع تكفري يف السنة أهل وأدلة أسباب
 .ّحمرف ّبأنه ِّواالدعاء ،الكريم القرآن يف طعنهم -١
 .ّبالردة هلم ووصفهم ،للصحابة تكفريهم -٢
 .ل عائشة وخاصة ؛د ّالنبي زوجات يف طعنهم -٣
 .U اهللا لغري يبالغ علم وزعم والدعاء، العبادة رصف -٤
 .واملرسلني األنبياء عىل األئمة تفضيلهم -٥

 :السنة أهل تكفري يف ةِّالشيع وأدلة أسباب
 .واخلالفة احلكم يف عرش االثني األئمة بحقيقة اإليامن عدم-١
 .عرش االثني األئمة عصمة إنكار-٢
 !اآلن تىوح ؛عام ألف من أكثر منذ رسدابه يف ّحي عرش الثاين اإلمام ّأن إنكار-٣

 الفريقني؛ أدلة بني واملقارنة الطرفني بني املوازنة وعاقل منصف ّلكل نرتك هذا؛ وبعد
 !سالمواإل ِّالدين أركان وفكره بعقيدته هيدم الذي ومن األصوب، احلكم ليعرف

 وهو الباطلة العقائد هذه اعتقد من لكن وشيعية، شيعي ّكل كفر نرى ال أننا مع ؛هذا
 .كانت جهة ّأي من ؛ٌكافر وفه بطالهنا؛ يعرف

 ظاملة أهنا واحلقيقة هلا، السنة بتكفري مظلومة أهنا تزعم ةِّالشيع ّنإ ؛القول وهناية
 عىل االفرتاء ذلك وبعد ّحق، وجه دون ثانية السنة أهل تكفري ثم باطلة، عقائد ّباتباع لنفسها
 !هلم ظاملون م بأهنزعمالو ،ّالسنة أهل
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 بالعر شيعة مسار انحراف
 

 علنية شهادة متثالن حادثتان مها :ةِّالشيع مثقفي وبيان للكويت، الفايل دخول ّإن
 .السنة املسلمني أغلبية مع التعاطي يف احلايل ةِّالشيع ومسار مسلك خطورة عىل ورصحية

 عن ينفها مل اجلريمة وهذه ،ي الصحابة ّلسبه كويتية؛ حمكمة من إدانته ّمتت فالفايل
 يف ةِّالشيع رموزمجيع  ّأن وأعجب هذا من وأغرب أنصاره، وال حماميه وال هو ال نفسه

 بيانات بكثرة اشتهارهم رغم ؛اجلريمة هلذه استنكار بيان تصدر مل الكويت وخارج الكويت
  !!!يةسالماإل أو الوطنية للوحدة زعزعتهم ُبحجة السنة أهل ضد واالستنكار اإلدانة

 الكويت شيعة وعامة قادة ِقبل من جريمته إدانة وعدم ته،جريم عن الفايل تراجع وعدم
 ةَّامت قناعة هناك ّأن عىل يدل ؛-ًعموما- ةِّالشيع وبقية ،-اخلصوص وجه عىل- وإيران

ُّيعد ال وتكفريهم؛ ولعنهم الصحابة ّسب ّبأن وراسخة  .االعتذار يستحق وال ًأصال، خطأ ُ
 سالماإل مظلة حتت ةِّالشيعو نةُّالس بني عايشوالت التعاون من جتعل القناعة هذه ؛بالتايل

 بسالمة للطعن -بالرضورة- يؤدي للصحابة والتكفري ّوالسب الطعن ّألن الصعوبة؛ غاية يف
 . األربعةالراشدين اخللفاء وخاصة ؛اإليامن هلم وأثبت الصحابة، عىل أثنى الذي ؛القرآن

 ًأحدا نجد مل ولذلك واألتباع، ،عامءوالز ،العلامء اجلميع؛ فيها يشرتك القناعة هذه ّوإن
 بل جماملة؛ ولو ؛ّخطأه -اإلعالم ووسائل الصحافة يف الفايل قضية تناول ممن- ةِّالشيع من

ّلسـنيا الغضب فتيل َينزعوا ْأن َيقبلوا ومل وسيلة، ّبكل عنه دافعوا  مغادرته أو بإدانته ُاملحق ُِّّ
 الكويت، دخول من يمنعه الذي للقانون الرضوخ عدم حاولوا ولذلك للكويت، ّالفورية
 ّالفورية، بمغادرته املطالبة يف السنة أهل شجعان ثبت حني ولكن ًواقعا، ًأمرا دخوله وجعلوا

 موعد وجعلوا ،بالتحايل كعادهتم ةِّالشيع قام احلكومة؛ بقرار ًالزما ًفرضا املغادرة وأصبحت
                                                

 ).هـ ١٤٢٩(ذو احلجة ، السادس والستونالعدد  )١(
 طالـب بعـض فضـالء الكويـت السـلطات حممد الفايل هو داعية شيعي إيراين، قام بسب الصـحابة يف جمالسـه، وقـد )٢(

 .الرسمية بمنعه من دخول الكويت
ْ ممارسات الشيعة؛ إال أنه مل يلَق منًابيان أصدره جمموعة من مثقفي الشيعة يف السعودية ينتقد كثري )٣(  !ً قبوال من الشيعةَ
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 !!ًاواحد ًيوما ةِّالشيع موعد قديمت إال احلكومة تستطع ومل أيام، ّعدة بعد املغادرة
ُّجير وهذا  النظام إطار يف ولكن ة؛ِّالشيع مع التعامل يف احلزم رضورة عن للحديث ناَ
 من حيد األقل عىل أو صواهبم، إىل ةِّالشيع ُيرجع واألنظمة القوانني تفعيل ّوأن والقانون،
 .اعتدائهم

 واندفاعه؛ البعض ّهتور ّأن كام ول،والتطا التامدي عىل ةِّالشيع ّجرأ البعض؛ فتساهل
 ملا ؛ريكث اإلعالم يف وأتباعهم  طويل،باعهم ّوأن ًخصوصا ؛ضحية ُاجلناة ةِّالشيع من جعل

 ذمن ةِّالشيع مظلومية خلرافة بالرتويج يقومون والذين الرخيصة، الذمم أصحاب عىل ينفقونه
  .هذا وليومنا ،ت احلسني عرص

 نتج مما ية،ِّالشيع الربكة يف ًحجرا ألقى الذي ةِّالشيع مثقفي انبي فهي الثانية؛ القضية أما
 تزعمها واحلكمة، العقل لصوت والرفض ،والتشنج بالعصبية اتسمت شيعية فعل ردود عنه

 نحو: (بعنوان البيان كانفقد  ؛منهم باالعتدال املوصوف حتى وزعامؤهم؛ ةِّالشيع شيوخ
 يف ةِّالشيع مسار يف خلل وجود يؤكد مما ؛)العريب ملالعا يف يةِّالشيع الطائفة مسار تصحيح
 أهل شخصيات بعض يزال ال ولكن ُوالعقالء، ُالفضالء من كثري عليه ّنبه العربية، الدول
 .-األسف مع- ذلك ُتدرك ال السنة

 استغلها التي األمخاس؛ أموال توزيع حول كانت لقومهم ةِّالشيع مثقفي مطالب أهم
 ووالية املرجعية بنظام االلتزام وحول سياسية، أو ،طائفية أو ،شخصية ملصالح البعض
 .الراشدين اخللفاء جتاه يئالس يِّالشيع الرتاث من والتنصل الفقيه،

 قاطع برفض ُقوبلت ّأهنا إال حوهلا؛ احلوار ويمكن معقولة، املطالب هذه ّأن ورغم
 .حوهلا للنقاش حاهباأص دعوة حتى أو ودعمها، تأييدها عن وتوقف النيات، يف وتشكيك
 ،واحلوار ،االنفتاح ترفض اليوم، شيعة لدى ُمغلقة فكرية نيةِب هناك ّأن يؤكد وهذا
 .ومسريهتا ألفكارها مراجعات قدمت التي التياراتجميع ب أسوة ؛املراجعات وتقديم

 باالعتدال املوصوفة املراجع مواقف خالف متطرفة شيعية قناعات بوجود اجلزم ويتأكد
ُّيعد الذي اهللا فضل حسني حممد اللبناين املرجع ًفمثال القضايا، هذه من  املثايل النموذج ُ

 التي يةِّالشيع املجموعة إدانة أو الرصيح، باسمه الفايل نقد عىل جيرؤ مل ي؛ِّالشيع لالعتدال
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 ّتعلق حني لكن !!وشيعة ّسنة اجلميع عىل املسؤولية بتوزيع واكتفى للكويت، استقدمته
 الكاذبة، االهتامات له وكال الرصيح، باسمه ذكره شهرين؛ قبل القرضاوي بالشيخ ُاألمر
  !!ليعتذر األدبية الشجاعة يملك مل اهتاماته؛ عوار وبني القرضاوي ُالشيخ عليه ّرد وحني

 تتضح حتى جتاهه؛ ّالرتيث اهللا فضل آثر فقد ة؛ِّالشيع مثقفي بيان بخصوص أما
  !!األمور

ّيرصح حيث ًماكرا؛ ًأسلوبا اهللا فضل يستعمل وتكفريهم؛ لصحابةا ّسب وبخصوص ُ 
ٌمكر وهذا ذلك، بتحريم  :وألمثاله له نقول ولذلك !كفر وتكفريهم الصحابة ّفسب عظيم؛ َ

 كان ْفإن ؟الصحابة إسالمو إليامن مغاير بدليل طالب أيب بن ّعيل وإيامن إسالم ثبت هل
 واقعون -اهللا لعنهم والنواصب اخلوارج من- طالب أيب بن ّعيل ُيكفر من فهل ًواحدا؛ الدليل

 فقط؟؟ احلرام يف
 

                                                

 ):٢٠/١١/٢٠٠٨(انظر كلمته لوفد الكويت يوم  )١(
http://arabic.bayynat.org.lb/nachatat/istekbalat_٢٠١١٢٠٠٨.htm 

 :انظر )٢(
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=١٢٢٧٠١٩١٧٨٢٣

١&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout 

http://arabic.bayynat.org.lb/nachatat/istekbalat_
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid


 
 
 
 

 

١٤٦ 

 ّاحلق مع رصاعه يف الباطل مع ّالتشيع حتالف
 
 :منها كان والطوائف ِللفرق متعددة حتركات عن متفرقة ًاأخبار اإلعالم وسائل تناقلت 
ِلبناته أوىل ستكون سيايس، حزب تشكيل عن ُيعلن الصدرمقتدى  ■  العملية يف شاركةامل ِ

 .)٧/٩/٢٠٠٤( ،»الدستور« .السياسية
 .)١١/٩/٢٠٠٤( ،»الدستور« .احلوثي حسني يِّالشيع املتمرد مقتل تعلن صنعاء ■
 .القاديانية للطائفةبرويز مرشف  الباكستاين الوزراء رئيس انتامء حول شكوك تدور ■
 .)٤/٩/٢٠٠٤( املجتمع
  .)٢٨/٨/٢٠٠٤( ،»األوسط رشقال« .لبنان يف ةِّالشيع لقادة لقاء ■

 كثرهتا؟ من ومغزى رابط هناك وهل األخبار؟ هذه ملثل أمهية هناك فهل
 ّحيتجوا وال أعامهلم، مسؤولية ليتحملوا خمتلفني؛ الناس يكون ْأنقد شاء  U اهللا ّإن
َسمة والتنازع الرصاع كان ولذلك والقدر، بالقضاء  احلقيقي والتحليل التاريخ، مسرية ِ
 قال معسكر، ّكل داخل -ًأيضا- يقع الرصاع كان ْوإن والباطل، ّاحلق بني الرصاع هو عللرصا
p o n m l( :تعاىل  k j i(]ُاحلجرات  الرصاعيف  تعاىل وقال ،]٩:ُ

C B A @ ? > = < ; : 9 ( :للمعسكر الداخيل
I H G F  E D(]٤٠:احلج[. 

 كحرب ًرصحيا؛ يكون ما :منها مستويات عىل يكون والرش اخلري بني الرصاع وهذا
 يكون ما ومنها ،ت عمر كقتل والغدر؛ باخلديعة يكون ما ومنها ،د ّللنبي ّالكفار

 .ب ّوعيل عثامن كقتل أنفسهم؛ املسلمني باستغالل
 احلرب من عليهم أهون داخله من سالماإل حرب ّأن سالماإل ُأعداء َعرف ولقد
Ã Â Á ( :فقال ؛منه ُّربه ّحذره حني املسلم مع الشيطان حال هو كام ؛الرصحية
Ä(]خطواته يتبع قد لكن رصاحة؛ الشيطان يتبع ال املسلم ّألن ؛]، وغريها١٦٨:البقرة. 

 ّالتشيع وأصبح اخلالفة، دولة ملحاربة ّالتشيع مذهب سبأ ُابن اخرتع هنا ومن
                                                

 ).هـ ١٤٢٥(شعبان ، الرابع عرشالعدد  )١(



 
 

 

١٤٧ 4= 

 ،كالقرامطة ؛ًقديام الضالل طوائف من الكثري عنها أفنش تدحرجت؛ ّكلام تكرب الثلج ككرة
 يف لنا ستخرج ماذا نعلم وال والقاديانية، ،والبهائية ،كالبابية ً؛وحديثا والدروز، ،واإلسامعيلية

  !!املستقبل
 -ًأبدا- هيتمون ال -املسلمني عن ًفضال- يسالماإل العمل قادة من ًاكثري ّأن والعجيب

 :منها ؛ّشتى بصور سالماإل حرب يف -اليوم- ّالتشيع يامرسه الذي اخلفي الدور هبذا
 يف بذلك واملجاهرة الباطلة، يةِّالشيع العقائد إىل عقائدهم عن السنة أهل حتويل -١

 .وغريها ،واإلنرتنت ،الفضائيات
 .هلم طائفية أو إقليمية مصالح لتحقيق األصيل؛ الكافر مع التعاون -٢
 .ِّالدين أعداء خلدمة وتسخريها ،ّيةسالماإل الدول بعض قيادة ّتوليهم -٣

 وبطالنه ّالتشيع مذهب حقيقة املسلمون -لآلن- ُيدرك ال ْأن يعقل فهل ّكله؛ ذاه بعد
 العراق، يف للمسلمني وخذالهنم ةِّالشيع من يرونه ما ّكل مع والسيايس، العقائدي اجلانب يف

 الباكستان؟؟ يف فيهم وحتّكم اليمن، يف عليهم ّومترد
 !!؟النرص؟ حيققوا ْأن هلم ىَّأنف عدوهم؛ حقيقة السنة وأهل املسلمون يدرك مل وما

 



 
 
 
 

 

١٤٨ 

 اجلدد الصفويون
 
 أقامها التي ؛)م١٧٣٥-١٤٩٢/هـ١١٤٨-٨٩٨( ّالصفوية للدولة نسبة الصفويون 

 ).١٥٢٤-١٤٨٧/هـ ٩٣٠-٨٩٢( الصفوي إسامعيل
 الباطنية ّالصوفية الطرق إحدى صاحب ؛األردبييل ِّالدين ّصفي الشيخ ساللة من وهو

  .أشياخها يف اإلهلية الذات وحلول ،بالتناسخ تقول التي
ًشيعيا أصبح الذي إبراهيم؛ الشيخ وهو ؛أحفاده أحد يد عىل الطريقة هذه وتطورت ّ 

 أتباعه إبراهيم الشيخ قاد وقد غالية، شيعية صوفية طريقة لتصبح طريقته ّفتحولت ًمتعصبا،
 .إسامعيل بنها ِبعده ومن ،حيدر ابنه دربه عىل وسار داغستان، يف ّالسنة أهل حلرب

 ّحتى حوهلا؛ وما إليران سلطاهنا ومد الصفويني، دولة أركان ّوطد الذي هو وإسامعيل
 .بغداد وصلت

 :مزايا بثالث ّالصفوية الدولة متيزت وقد
 .بالقوة الناس عىل ّالتشيع فرض :األوىل

 والقتل، ،واإلكراه ،بالقوة ؛شيعي بلد إىل ّيِّسن بلد من إيران الصفوية الدولة ّحولت فقد
 دعم من اليوم َحيدث وما الغرض، هلذا بلبنان )عامل جبل( من ةِّالشيع بعلامء واستعانت

 !!!هلم السابق األسود للجميل ٌّرد هو لبنان؛ لشيعة إيراين
 :فقال ؛ببغداد وجنوده الصفوي إسامعيل فعله ما األثري هبجة حممد األستاذ وصف وقد

ِبرحوا ما والبغداديون«  فتحه األمل ببالغ ويذكرون ّالسوي، غري املخلوق ذاه يتذكرون َ
 املساجد وتدنيسه واألعيان، والوجوه العلامء وقتله بأسالفهم، الذريع الفتك وفتكه مدينتهم،
  .»األئمة قبور ونبشه واجلوامع،
 !!يةِّالشيع املوت ِوفرق األمريكان يد عىل به ّحل وما اليوم، العراق حال يصف به ّوكأين

                                                

 ).هـ ١٤٢٧(ذو احلجة ، الثاين واألربعونالعدد  )١(
 .)٢٨ص(» ات العنرصية يف إثارة احلروب ومحالت نادر شاه عىل العراقذرائع العصبي« )٢(
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 .ّالتشيع عىل -ضخم بشكل- واخلرافات األساطري وإدخال الغلو :نيةالثا
ّيعد ْأن يمكن الذي ؛املجليس باقر حممد كتابات :ذلك عىل شاهد وخري  -العرص بلغة- ُ

 .الصفوية للدولة الثقافة وزارة
 من يتضح ما وهو ،ةِّالشيع دين عامد اليوم أصبحت واخلرافات الرشكيات وهذه

 .اإللكرتونية ومواقعهم ،الفضائية قنواهتم
 .األتراك املسلمني ضد ىالنصار مع التحالف :الثالثة

 محاية من يتمكن حتى با؛وأور يف الفتوح مواصلة عن العثامنية الدولة جيش توقف فقد 
 ِّالدين أعداء بخربات الصفويون استعان الذي الوقت يف الصفويني، أطامع من العراق
 الصفويني ورأينا دورهتا؛ دارت قد األيام هي وها، العثامنيني ةملحارب اجليش لتنظيم ؛اإلنجليز

 !!!!ًفرسا وليسوا ؛عراقيون ّاملرة هذه يف لكنهم العراق، يف جديد من
 أو ،اسمك تغيري عىل جمرب أنك يعني فامذا وإال العراق، يف قائم واإلغراء بالقوة فالتشييع

 والعشائر العائالت هتجري معنى وما !روحك؟ عىل لتحافظ سكنك مكان أو ،عائلتك اسم
 وبتعاون الرسمية، األمن قوى هبا تقوم التي اإلبادة محالت نسمي ماذا مناطقها؟؟؟ من

ّالدموية والبدرية الصدرية امليلشيات  !!؟؟)اجلديدة الصفوية للدولة محالت( :سوى ؛ّ
 امليلشيات ءزعام خلطابات تستمع ْأن سوى حتتاج فال واخلرافات؛ الرشكيات يف الغلو أما
 البيت، أهل تعظيم :سما حتت ،# ِّالرب بصفات البرش وصف لتجد ؛والعسكرية السياسية
 ؟هبا ويطوفون القبور يعبدون وكيف ،د ّالنبي وأصحاب زوجات بلعن املجاهرة ولرتى
 ؟نةُّالس أهل دماء يستحلون وكيف
 َوسدنة رعايا هم نفم !اليوم يراه فاألعمى ؛ّالسنة أهل لرضب الكفار مع التحالف أما
 ميلشيات سوى العراق يف املحتل أعوان هم ومن !؟ةِّالشيع أحزاب سوى العراق يف املحتل
  !؟ةِّالشيع

 فهل حدود، عند يقف ال خياهلم لكن ومقدراته، بالعراق اليوم يعبثون الصفويون
 أهل ملساعدة واُّفيهب ودوهلم، أنفسهم بإنقاذ افيقومو ؛واملفكرون الساسة ذلك يدرك
 ًابتداء؟؟؟ العراق يف ّالسنة



 
 
 
 

 

١٥٠ 

 الناعم التشييع
 

  نلحظ ؛)ّالرسية اخلطة(و ،)الثقايف االنفتاح سياسة(و ،)الثورة تصدير( أسلوب بعد
ًحاليا-  التشييع( :مصطلح عليه نطلق ْأن يمكن ّالتشيع، نرش يف يامرس ًجديدا ًأسلوبا -ّ

  ).الناعمة ّالقوة( :مصطلح غرار عىل ؛)الناعم
 مثرية؛ وال عنيفة غري ؛هادئة بصورة ّالتشيع نرش :الطريقة وتلك األسلوب هبذا يقصدو

 الدول يف -أخص بشكل- هذا ونلحظ املبارشة، وغري اخللفية األبواب من التسلل عرب بل
 .ضعيف وجود فيها أو ،فيها للشيعة ًأصال وجود ال التي

 يالقيها التي والرفض ضبالغ حالة جتاوز :هو )الناعم( األسلوب هذا من واهلدف
ًحاليا- ّالتشيع  من ةِّالشيع عصابات وعنارص أفراد هبا قام التي الشنيعة الفضائح بسبب ؛-ّ
 مذابح من العرب العراق شيعة من وأعواهنا إيران به قامت وما للعراق، وتدمري ختريب
 بعض مكابرة رغم ؛السنة أهل من ّيةِّالشيع والعقيدة املوقف حقيقة بجالء أظهرت دموية؛
  هذه من ةِّالشيع برباءة وطنطنتهم ،-ورشعيني رسميني- السنة أهل قادة من اجلهال
 !!اجلرائم

 وأمريكا، باوأور غزو يف نجحت يسارية أساليب من مقتبس )الناعم التشييع( وهذا
 يف اليسارية لألحزاب التصويت نسبة صعود يف مالحظ هو كام فيها، اليساري الفكر ونرش
 !!)الوردية باوأور( :مصطلح عليها يطلق بدأ املراقبني بعض ّإن حتى با؛وأور

 ؛)غراميش( اإليطايل املاركيس للمنظر )العضوي املثقف( نظرية ّطورت األحزاب وهذه
 ،اإلعالم ووسائل ،)املدين املجتمع( مؤسسات عرب املجتمع مفاصل يف للتغلغل هتدف والتي

 .أيديولوجيتهم نحو القرار ّوصناع العام الرأي لقيادة والتوجيه
  .السنة أهل بالد يف األسلوب هذا ّيطبقون ةِّالشيع بدأ حيث نالحظه؛ ما وهذا
  ):الناعمة التشييع( لسياسة األمثلة بعض وهذه

 .البيت آل ّحب :شعار حتت ّالصوفية؛ الطرق مع التواصل -١
                                                

 ).هـ ١٤٢٨(شوال ، الثاين واخلمسونالعدد  )١(
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 استقطاب وحماولة ،ٍةكثري ٍءسامأ حتت الكبرية؛ والعائالت العشائر مع قنوات فتح -٢
 حينام ّالتشيع لنرش ّطيعة وأداة ًعونا الطالب هؤالء يكون ّثم ومن إيران، يف للدراسة أبنائهم
 ،العسكرية خاصة- فيها حساسة مناصب وتسلمهم ُالعليا، بشهاداهتم لبلداهنم، يعودون
 .والعشائري العائيل وضعهم بحكم -واجلامرك ،واألمنية
 أفغانستان، العراق، يف كام- والفضائيات واملجالت لصحفا إنشاء عىل الرتكيز -٣
 .بدينه املسلم تشكيك تقدير أقل وعىل ّالتشيع، لنرش ًبوقا لتكون ؛-...مرص البحرين، لبنان،
 للدعاية ؛ّشتى وعناوين أسامء حتت واجلمعيات واملؤسسات الروابط تكوين -٤
 عن للدفاع العاملية الرابطة :ذلك ومن خالفهم، من عىل والرد ،أنفسهم عن ّوالدفاع ،ملذهبهم
 ...هولندا - يِّالشيع الربملان مرص، - اإلنسان حلقوق ّعيل اإلمام مركز أمريكا، - ةِّالشيع
 وتقديم ،للمسلسالت قصص بكتابة الرسمية التلفزيون ألجهزة التسلل حماولة -٥
 ّبث ذلك وبعد ،بداية رموزهم لتلميع اليومية؛ للصحف التسلل وكذلك واحلوارات، الربامج
 .أفكارهم
 تامقدر لتسخري كالباكستان؛ الدول بعض يف الدبلومايس للسلك التسلل حماولة -٦

 .لصاحلهم الدولة وإمكانات
 .هبم مرتبطة وجعلها ،)األرشاف( قضية احتكار عىل الرتكيز -٧
 ؛مرالق ُوجزر ،البحرين يف كام ؛للسلطة للوصول الديمقراطي املسار بعضهم سلوك -٨
ًحاليا يتزعمها التي   !!سامبي اهللا عبد أمحد اهللا آية ّ

 .واملصابة املنكوبة للمناطق واإلغاثة الدعم تقديم -٩
 .املضطهدة واألقليات اإلنسان حقوق شعارات رفع -١٠

 سبب وأهم ّللتشيع، املكاسب من الكثري حتقيق يف )الناعمة( السياسة هذه نجحت وقد 
  !!)اخلشن أو الناعم التشييع( هلذا ملقاومةا سياسة غياب :هو ذلك يف

 ثالثة أحد )اخلشن أو الناعم التشييع( حيال -لألسف- السنة أهل يزال فال
 :أصناف
 هلا تصورهم أو !!ًأصال ٍمشكلة َوجود -ُبعد- يدركوا مل أهنم ّإما وهم :الرسميني -١



 
 
 
 

 

١٥٢ 

 .يةِّالشيع والعقيدة رللفك كامل استبعاد مع فقط، الفاريس القومي ُبالبعد وحمصور قارص
َّالسـنـية يةسالماإل احلركات أفراد -٢ ِّ  ال غالبهم يزال ال وهؤالء :السنة أهل وعامة ،ُّ
 السيايس الصعيد عىل االستفادة بإمكانية حيلم يزال وال ي،ِّالشيع للفكر َالعقدي اخلطر ُيدرك
 !!إلينا ّشيعالت يعرب أكتافهم عىل الذي اجلرس هم أهنم احلقيقة ويف إيران، من

 ولكنهم ي،ِّالشيع اخلطر يدركون -ًغالبا- وهؤالء :واجلامعة السنة أهل ودعاة علامء -٣
 كان ومن ،)واخلشن الناعم التشييع( لصد املطلوب املقاومة مرشوع حيال الرؤية يفتقدون
 !!تطبيقه إمكانية يملك فال للمقاومة؛ الرؤية وتلك التصور هذا يملك

 علينا خيرجوا ْأن قبل )واخلشن الناعم( العدوان هذا ّصد من ننتمك ْأن اهللا نسأل
ًرشا أكثر يكون جديد بأسلوب  .-باهللا والعياذ- ّ
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 أين عقالء الشيعة؟؟
 

 ملا ٌّ تامٌ وإدراك،ٍرَظَ نُدْعُ ب:يف حتذير امللك عبد اهللا الثاين من خطورة اهلالل الشيعي القادم
 بل يف املنطقة العربية ، ليس يف العراق فحسب،الشيعييقوم به تيار قوي ومسيطر يف الوسط 

 ألهنا فضحت ؛كاملة، ولذلك كانت ردة فعل هذا التيار االستنكار والتنديد هبذه الترصحيات
 وأظهرت نواياهم، ويسعى هذا التيار لالستفادة من حالة االنشغال بمعاجلة ،خمططاهتم

 لريسخ عىل األرض مكتسبات ؛الدوليةالوضع يف العراق من قبل الدول املجاورة والقوى 
 .أو لتكون ورقة ضغط ومساومة يف مرحلة قادمة ،يصعب التنازل عنها

 :ومن هذه املامرسات يمكن أن نعدد ما ييل
 .يحماولة إعالن دولة شيعية يف اليمن بقيادة احلوث -١
 .تصاعد املطالب السياسية لشيعة السعودية -٢
نفوذهم واستغالل املناخ الديمقراطي، وقضية حماوالت شيعة البحرين زيادة  -٣
 . ومركز حقوق اإلنسان مثال لذلك،اخلواجة
 اخللفاء : مثل،تكرار هتجم شيعة الكويت عىل املقدسات والرموز اإلسالمية -٤

 . وآخرها اهلجوم عىل السيدة عائشة، وعمر الفاروق، بكر الصديقالراشدين أيب
 . واالنفصال عن وزارة األوقاف، اجلعفريمطالبة شيعة الكويت بتدريس الفقه -٥
 .حادثة جتنيد عمالء للحرس الثوري يف مرص لرضب العالقات املرصية السعودية -٦
 .املامرسات اليومية يف العراق الغتيال رموز وأفراد السنة -٧
 .تزوير البطاقات االنتخابية يف العراق ملصلحة الشيعة -٨
 .سهموجتني إغراق العراق باإليرانيني -٩
 واجلري وراء املكاسب ،التخيل الواضح عن املصلحة العراقية الوطنية العامة -١٠

 .الطائفية اخلاصة
 أال حيق للسنة وزعامئهم التحذير من خطر سيطرة هذه القوى عىل ؛فبعد هذه املامرسات

                                                

 ).هـ ١٤٢٥(ذو احلجة  ، الثامن عرشالعدد  )١(
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 العراق ؟؟
ؤيدون  أم هم م!؟ي أين العقالء يف الشيعة واملعتدلون؟ أين هم عام جير:وهنا نتساءل

 ، أخطأت:ملاذا ال يكون هناك موقف واضح وبارز ومعلن يقول للمخطئ لذلك؟
  أصبت؟؟:وللمصيب

 من خالل ؛نطالب العقالء يف الشيعة باملبادرة لنزع فتيل الطائفية من املنطقة
 :مواقف ناضجة ومعلنة وواضحة يف القضايا التالية

، ًالوطني للدول العربية علناالتربؤ من القائمني عىل حماوالت املساس باألمن ) ١
 . من الوالء لدول أخرىً بدال؛وإظهار الوالء للدول التي يقيمون فيها

املراجع الشيعية تؤكد عىل املشرتكات اإلسالمية التي ينتهكها مجيع إصدار وثيقة من ) ٢
 ًّانيُ س،ً وحديثاً قديام؛بعض الشيعة، وبيان خروج من ينتهك هذه املشرتكات عن دين اإلسالم

 :  وهي،ًاّأو شيعي
  . أو الزيادة، أو النقص،سالمة القرآن من التحريف -
 . وطهارهتم من الرشك والبدع،د وزوجات النبي ي الصحابة مجيعإيامن  -
 وال يرضون بام يفعله بعض ، ودافع عنه، هم أول من دعا إىل التوحيديآل البيت  -

 .واأللوهية وإعطائهم صفات الربوبية ،الناس من الغلو فيهم
 .الطائفية  ولو كان فيه نقص للمكاسب؛الوقوف يف الصف اإلسالمي ضد األعداء) ٣
 بمناشدة إيران ؛تقديم دليل عميل عىل حسن النوايا جتاه الدول السنية املجاورة) ٤
 . والكف عن التدخل يف شؤون الدول املجاورة،احتالل اجلزر اإلماراتية إهناء

 فهل هم فاعلون؟ أم أهنم ؛ الشيعة أن يفعلوه اليومهذا أقل ما جيب عىل عقالء
  !راضون بام يفعل السفهاء واملجانني؟

 ...ونحن منتظرون
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 ؟يةِّالشيع املشكلة مع نتعامل كيف
 

ًجدا مهم املوضوع هذا  يةِّالشيع فاملشكلة واألبحاث؛ الدراسات من للكثري وحيتاج ،ّ
 .واملستويات األشكال متعددة

 :التايل الشكل عىل السيايس الوضع بحسب تصنيفها حماولة ويمكن
ًحاليا- والعراق ،إيران يف كام ؛خططهم وتنفيذ دولة، عىل حصوهلم مستوى -١ ّ-. 
 .القمر ُكجزر ؛ظاهر مساند ثقل دون الدولة لرئاسة وصوهلم مستوى -٢
 .والبحرين ،كلبنان ؛ومسيطر ّقوي سيايس ثقل -٣
 .كالكويت ؛ّقوي سيايس ثقل -٤
 .كالسعودية ؛قوية ومطالب حضور -٥
 .كاليمن ؛ِّوالنظام الدولة عىل ّاملسلح ّالتمرد -٦
َّالسـنـية القوى مع ّاملسلح الرصاع -٧ ِّ   .كباكستان ؛النظام وليس ُّ
 ،والسودان ،مرص يف كام النفوذ؛ عىل للحصول حمدد بربنامج لكن بسيطة جتمعات -٨
  .وغريمها
 :التايل التصنيف إىل يةِّالشيع ةالعقيد بحسب تصنيفها يمكن أو
 الذي املهدي جيش الفقيه، لوالية التابع اهللا كحزب ؛الفقية لوالية التبعية من املوقف-١

 .األقل عىل ًاّنظري هبا يعرتف ال
َّقمو النجف كرصاع ؛أعجمية فارسية أو كانت عربية يةِّالشيع املرجعية من املوقف -٢ ُ، 

 .اهللا فضل حسني ملحمد العداء أو
 بني التبشري يف املتطرف الشريازي كتيار ؛السنة أوساط يف ّبالتشيع التبشري من املوقف -٣
 .ّبالتشيع السنة
 .اهللا فضل حسني وحممد ،الكاتب كأمحد ؛وتطرفه يِّالشيع الفكر غلو من املوقف -٤

 ناقشةم عىل سنقترص ولذلك أبعادها؛ مجيع نناقش ْأن هنا يمكننا ال يةِّالشيع املشكلة هذه
                                                

 ).هـ ١٤٢٨(مجادى األوىل ، السابع واألربعونالعدد  )١(
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 شخص هو بالتأكيد هنا املقصود وليس ،»يةِّالشيع للمعضلة« األمحري حممد الدكتور رؤية
 يف وإيران اهللا حزب مع االصطفاف وهي عنها، ّعرب التي النظر وجهة ولكن األمحري، .د

 .ّاألمة أعداء مع ًحربا خيوضان ألهنام ؛امرصاعاهت
 بسبب ّاألمة أعداء مع رصاعها ختوض إيران ّإن :القائل املوقفسنساير  هنا ونحن
 طرف عىل وحشية ّبكل ييستبيحن ًطرفا أنرص كيف :نقول ولذلك ّاألمة، عىل ًمجيعا تنازعهم
 لتتقاسم أمريكا؛ مع جديدة صفقة عقد عن تتورع ال فإيران !!؟بوحشية -ًأيضا- ييستبيحن
 ً.معا اممصاحله تالقت حني ذلك فعلت ْأن سبق كام وأوطاننا، ثرواتنا معها

 إيران ّإن بل ّاألمة؛ عىل عدواهنا من إيران ستزيد املنطقة غادرت إذا أمريكا ّأن واملشكلة
 فتدعم إرسائيل؛ مع املرير رصاعها ختوض وهي ودنياها دينها يف ّاألمة عىل عدواهنا متارس
 ،د ّالنبي أصحاب ّسب عن ّيتورع ال من الفلسطينيني من فأصبح ؛فلسطني يف ّالتشيع إيران

 أهله وتشغل ،ّالتشيع بنرش إيران تقوم التفتيت؛ مؤامرة يواجه الذي السودان يف وكذلك
  .ّالدين ثوابت عن بالدفاع
 :التالية فلألسباب باملناقشة؛ الدكتور ختصيص سبب أما
 .الفرتة هذه يف النظرة هذه َعرض من أبرز األمحري .د -١
 العقدي املستويني عىل وإيران ّالتشيع خطورة مدى ُيدرك من أكثر األمحري .د ّأن -٢

 .والسيايس
 تنفرد التي ؛السلفية املدرسة داخل من النظرة هلذه دعا من ّأول لعله األمحري .د -٣

 .واإليراين يِّالشيع اخلطر من بالتحذير
 .له الكثريين وتقدير ،األمحري .د مكانة -٤

 -كافة مستوياهتا عرب- ّاألمة كادت الذي الوقت يف أنه :املوضوع هذا أمهية جوانب ومن
ّوعقدي ًّاسياسي واإليراين يِّالشيع اخلطر حقيقة وتعلم وتتفهم تدرك  ممارسات خالل من ؛ًاَ

 األمحري .د أطروحة أتت وإيران؛ ولبنان العراق يف وأتباعهم والسياسية الدينية القيادات
                                                

 ، يف)٢٠٠٦( أثنـاء حـرب متـوز ،)معضـلة الرؤيـة العقديـة (:نرش الدكتور حممد حامد األمحري هذه الرؤية يف مقالته )١(
 .»العرص اإللكرتوين«موقع 
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 .أخرى ًأحيانا امريةاالستع املخططات ُوبحجة الوعي، ُبحجة واإلدراك الوعي هذا لتنسف
 األمحري، .د رؤية حول خمترص بشكل إيرادها يمكن مالحظات ثالث وهناك
 :مناقشة مزيد وحتتاج
 الغالبية بعكس سلبي، باجتاه ولكن ؛ًمؤخرا تطورت ّالتشيع حول األمحري .د رؤية-١

  .والعلامء املفكرين من
 »املستقيم الرصاط جملة« يف )٢٠٠٠( سنة األمحري .د كتبه ما قراءة من يتضح وهذا

 :عنوان حتت »اجلديد املنار جملة« يف كتبه وما ،)اجلريان حلراسة إيران عودة( :بعنوان
  .)والسياسة الفكر جدل واخلميني الرتايب(

 كبري، بإعجاب الدكتور عند حتظى العظمى للقوى وحتدهيا إيران استقالل فكرة -٢
 يف الصواب جيانب هذا يف وهو واملسلمني، سالماإل ّحقب وخيانتها جرائمها عن يتغافل علهجي

                                                

الطبعـة » يةِّالشـيعاملشـكلة  «، وهي منشورة يف كتـاب)معضلة رؤية األمحري: (دراسة بعنوانملزيد من التوسع راجع  )١(
 .١٩٤الثانية، ص 

 . »العرص« ويف موقع ،)٤٧(د  عد»جملة الراصد« يف )عودة إيران( :تم إعادة نرش مقالته )٢(
ّ فرحب بالنقاش واجلدل الفكـري؛ ولكـن ؛)عودة إيران(األمحري بمقاله القديم . دالذين ذكرنا  »الراصد«يف ونحن 
ّأما املقال القديم عن إيران واجلريان؛ فقد مر «: لناحيث كتب ! )عودة إيران(األمحري عدم إعادة نرش مقاله . طلب د ّ

ّا، وبحكم أن ّسترشافياًذن لكم بنرشه؛ ألنه مل يكتب عن الوضع احلايل، مع أنني وجدت فيه عجبا به زمن بعيد، وال آ ً
غاية البعض الشتم؛ فيكفي امللفات األخرية الرصحية واملبارشة، وسوف حيقق من يريد من سوء فهمها ومن حتريفهـا 

َ لكن اعتذرنا عن عدم تلبية طلبه؛ ألن املقال ب،»أو تزويرها ما حيب ًعد نرشه ال يصبح ملك كاتبـه؛ بـل يصـبح ملكـا ّ ُ ُُ
 . األمحري؛ بل أبدى اعتزازه به. إال إذا أعلن الكاتب تنصله منه، وهو ما مل يفعله د؛ًاّعام

ُوكأنـه اسـتباق ملـا سـيحدثه نرش !! »الـعرص« يف موقع )عودة إيران(األمحري أعاد نرش املقال .ّوتفاجأنا بعد أيام أن د
 !!إضعاف لطرحه اجلديد والغريبمقاله القديم من 

ّوكام يرى القارئ؛ فإن هذا البحث منه أجزاء كانت وقتية لتلك الفرتة، «: وكتب مقدمة جديدة ملقاله القديم جاء فيها
، »دون زمـن، ومنهـا إسـترشافات جـاءت كفلـق الصـبحيف زمن ْومنه أجزاء فكرية وسياسية؛ يمكن أن يستفاد منها 

 سترشافاتك؟؟اّتغري موقفك حني صحت فلامذا : ونقول للدكتور
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 يف عليهم عتداءواال املسلمني لظلم ّاملسخر االستقالل جيعل حني الرشعية؛ السياسة ميزان
 داخل يف حتى أو ،العراق أو ،أفغانستان أو ،الشيشان أو ،اإلمارات يف كام- ودنياهم دينهم
 !!أمريكا حتدي بسبب ؛ًمغفورا ًذنبا -إيران
 الفوىض خيلق شيعي مرشوع وجود -اجلديدة رؤيته يف- ًمتاما يتجاهل األمحري .د -٣

 .متخيلة درجة بأقىص منها ويستفيد ،املنطقة يف
 :وهي ؛املنطقة يف كربى مشاريع ثالثة هناك :نقول املشاريع هذه من موقفنا ولتوضيح

  .اإليراين املرشوع األمريكي، املرشوع الصهيوين، املرشوع
 ً.حينا وختتلف ً،أحيانا تتفق علينا؛ تتصارع وهي
 فيه توفرت لو حتى للذات؛ ّاملدمر القاعدة تنظيم مرشوع :هي فرعية مشاريع وهناك

 العربية احلكومات ومرشوع واملتحري، الغائم يةسالماإل الصحوة ومرشوع القصد، سالمة
 .الغائب أو النائم

 يثق من بني -ًأبدا- َفرق وال ًأبدا، ًرياخ بنا تريد ال الكربى املشاريع ّأن نرى فنحن
 وبعضهم ،واهم فكالمها اإليراين؛ باملرشوع يثق من وبني ،ياألمريك أو الصهيوين باملرشوع
 .ّلألمة خائن

 :السفينة أصحاب يف د النبي قول عليه ينطبق القاعدة؛ فمرشوع :األخرى املشاريع أما
 .»ًمجيعا ونجوا نجا يديه عىل أخذوا ْفإن«

ّبد فال الصحوة؛ مرشوع اّأم  .املصائب تعاظمت وإال ؛وقت بأرسع يتبلور ْأن ُ
 !!!ليستيقظ عربية عاصمة من أكثر الحتالل حيتاج قد فهو احلكومات؛ مرشوع أما

 :قضيتني عىل التنبيه هنا املناسب من ولعل
 وخاصة- املسلمني أحوال يزيد ال ذلك فإن إيران، عىل احلرب نؤيد ال نحن :األوىل

 العراق، مستنقع من مستفيد أكرب إيران كانت فإذا ًضعفا، إال -حوهلا وما إيران يف السنة
 بعد وما للحرب لنا ورؤية مرشوع وجود لعدم إيران؛ عىل احلرب من خارس أكرب نحن ًفقطعا
 !!احلرب

 يطابق ّأنه وذلك االحتالل، خطر من أكرب هو علينا اإليراين اخلطر :الثانية القضية
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 والوطنية؛ ّالقومية ُبحجة ؛األرواح ّدمرت التي الديكتاتوريات تلك« لـ األمحري .د توصيف
 ويرصفها ّاألمة، روح عىل َجيثم كان وقد قواه، وزالت اهللا، بعون انجىل داخيل ظالم هوبل 
 ّألن مثله؛ أو منه أسوأ زرع ُالغرب يستطيع ولن املشرتك، ومصريها وهويتها وقيمها ذاهتا عن
 عن ّجمردون وهم وكالء، هم إنام املحتلة؛ البؤر بعض يف والقادمون عقيدة، كان »البعث«

 هلا يكون أال نرجو أو قرار، من هلا ما جمتثة حالة حالتهم املؤثرة، واألفكار واألصالة العقائد
  .)٢٧٠ص( ،األمحري حممد ،»املستقبل مالمح« .»قرار

  .سالمباإل لتلبسه ؛»البعثية« من أكرب ّالتشيع خطر وعندنا
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 يةِّالشيع املشكلة مع التعامل يف أخطاء
 
 املشكلة مع التعامل ُحيسنون ال -يسالماإل العمل قادة وخاصة- السنة أهل يزال ال
 جهة من ةِّالشيع خصومهم ْويدعمون جهة، من بحقوقهم ّيفرطون جتدهم لذلك ؛يةِّالشيع
 وفق وذلك ؛ّالنية ُحسن عىل تدل بادرة أو تنازل أي ِّيقدموا مل ةِّالشيع ّأن رغم !وباملجان أخرى
 .)!!فقط يل فهو يل هو وما ،تفاوض موضع فهو لك هو ما( :امليكافيلية القاعدة
 :يف ُنجملها ،أسباب يةِّالشيع املشكلة مع اخلاطئ التعامل هلذا و
 .ةِّالشيع جتاه ّالنية ُوحسن السذاجة ◙
 .ّاألمة وحدة عىل العاطفي احلرص ◙
 .يةِّالشيع واخلطابات بالشعارات نخداعاال ◙
َّالسـنـية الفصائل لبعض املادي يِّالشيع الدعم ◙ ِّ  .فلسطني يف يسالماإل اجلهاد كحركة ؛ُّ
 .بالطائفية الوصم من اخلوف ◙
 .ّواملوجه يِّالشيع ياإلعالم الضغط ◙
  .يةِّالشيع األطامع ملقاومة واضحة وبرامج تصور وجود عدم ◙

 :يةِّالشيع املشكلة مع اخلاطئ التعامل من امذجالن بعض وهذه
 ندوة يف -لبنان يف ّيةسالماإل اجلامعة رئيس نائب- املرصي إبراهيم األستاذ مشاركة -١
 العربية، السياسية األوساط يف مرموقة لبنانية شيعية جملة وهي ،»األوسط شؤون جملة« عقدهتا
 العراق يف يدور ما عىل السيايس أو املذهبي بعالطا إضفاء إن« :املرصي األستاذ قاله مما وكان

 كان سواء- املذهبي اخلالف عالقة فام .كذلك وللسياسة )مذهب أي( لمذهبل ًظلام يتضمن
 وعىل ؟العراق يف السنةو ةِّالشيع خيتلف وأين والنسف؟ القتل بعمليات -ًّافقهي أو ًاّعقيدي
 األمريكي االحتالل يواجهون السنةو ،األكرب الشيطان أمريكيا َيعتربون ةِّالشيعف ماذا؟

 .ويقاتلونه
 فام -العرب بعض يقول كام- العراق يف الطائفي الرصاع ُيغذي من هي إيران كانت وإذا

                                                

 ).هـ ١٤٢٨(ذو القعدة ، الثالث واخلمسونالعدد  )١(
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 .»؟النووي برناجمها أجل من يستهدفها األمريكي العدوان دام ما ذلك يف مصلحتها
 ْأن عىل قادرة الدينية ساتاملؤس ّأن بعد من لنا يبدو« :املرصي األستاذ قال ما مجلة ومن

  بجناحيها ّيةسالماإل الساحة ّتوحد التي واملواقف الفتاوى ُفتصدر ؛املبادرة تأخذ
ِّالسـني   الفائت رمضان يف »مكة ميثاق« إصدار عند ذلك من ًشيئا فعلت وقد ي،ِّالشيعوُّ

)٢٠٠٦...(«.  
 ّأما خيالطهم، مل أو ،شيعة به يوجد ال بلد يف يعيش شخص مع فيه يتساهل قد الكالم هذا

 كبرية استفهام عالمات تضع وهي !مصيبة فهذه ؛لبنان يف كبري يإسالم قيادي عن َيصدر ْأن
 .وفكرها اجلامعة منهجية عىل

 ولكننا لرشحها؛ ملجلد تاجحي املغالطات من ٌّمَك القليلة األسطر هذه ففي
 :اإلمكان قدر االختصار نحاول

 ؟؟العراق يف السنةو ةِّالشيع خيتلف ماذا عىل يعرف ال املرصي األستاذ فهل 
 ؛جيهله كان ْإن ألنه الطرفني؛ بني الذي العقدي اخلالف حجم له نذكر لن هنا ونحن

 ،إلخوانه ٌّغاش فهو عنه؛ ويتغاىض يعرفه كان ْوإن املسلمني، من أتباعه عىل كارثة فهي
 !!شاء ما لنفسه وليخرت ّمر، وأحالمها

 يعلم أال العراق، يف ةِّالشيعو السنة بني السيايس اخلالف يف عهم احلديث وسنقرص
 !وغريه؟ لندن مؤمتر يف بغداد الحتالل األمريكان أغرى من هم ةِّالشيع ّأن املرصي األستاذ

 يف ًاّوعسكري ًاّسياسي األمريكان مع التعاون من ةِّالشيع موقف املرصي األستاذ يعلم أال
 ّيطلع أمل ؟العراق يف لألمريكان ّاملؤيدة السيستاين فتاوى -رصيامل ألستاذل- تصل أمل بغداد؟
 بتقسيم ةِّالشيع بمطالبة املرصي األستاذ َيسمع أمل ؟؟السيستاين حول بريمر مذكرات عىل

 ؟؟ّوالدموية الطائفية واملالكي اجلعفري حكومة بفضائح املرصي األستاذ يسمع أمل العراق؟؟
 !!أستاذ يا ُاخلالف هو هذا
 األستاذ من ٌغريب ٌموقف فهو العراق؛ يف الطائفية وتسهيل دعم من إيران تربئة اأم
 !!يةِّالشيع والشخصيات اهليئات من العديد ّوحتى والداين، القايص بذلك َّأقر فلقد املرصي،

                                                

 .)١٠ص(، )٢٠٠٧( ربيع )١٢٥(عدد » جملة شؤون األوسط« )١(
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 أو ،نظر قرص عىل تدل فهي املرصي؛ األستاذ هبا استشهد التي »مكة وثيقة« طرفة ّأما
 .العراق يف املسلمني إلخوانه الظهر يف طعنة :نقل مل ْإن مقصودة، تكان إذا ؛فكر قصور

َرفض املرصي؛ األستاذ به يستشهد الذي املؤمتر فهذا َ َورفض !!حضوره السيستاين َ َ َ 
 !!عنه ينوب من ُيرسل ومل ،حيرض فلم !!الصدر مقتدى فعل وهكذا !!عنه مندوب إرسال
 !!لعجيب أمرك ّإن ؟وإعجابك ناءكث يستحق هذا يةِّالشيع املرجعية موقف فهل

ّيتطوع وملاذا !؟الترصحيات هذه دافع هو ما ندري لسنا  وتربئة بالدفاع املرصي األستاذ َ
 !؟الضحايا إخوانه بحقوق يطالب ْأن بدل املجرم،

 ّأمتهم عىل َجنوا قد ؛-املواقف وهبذه ،الفكر وهبذا- القادة هؤالء ّأن منه نتيقن ما ولكن
 ؟ذلك عن ويعودون يتوبون فهل هلا، نصحواي ومل ،وغشوها

 ْبلاإل َتورد سعد يا هكذا ما  ْمشتمل وسعد سعد أوردها
 )هـ١٤٢٨( لعام املبارك الفطر عيد بمناسبة القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ أطلق -٢
 إذا إيران عن الدفاع »وجوب« ًمؤكدا أمريكا، هامجتها إذا إيران عن الدفاع يف للمشاركة ًنداء
 ّأن كام ،سالمباإل فيه من يدين يإسالم وطن ألهنا« املتحدة؛ الواليات من للرضب ّرضتتع

  .»اإلرهاب عىل احلرب اسم حتت سالماإل عىل احلرب أعلنت التي أمريكا هو العدو
 ابتزاز :بذلك نقصد وال !إيران من مطلب أي من خالية أهنا الفتوى هذه يف والعجيب

 :مثل ،املسلمني جتاه ّنية ُحسن بادرة بتقديم إيران طالبةم :هو املقصود بل إيران؛
 إيران، من املدعومة يةِّالشيع امليلشيات به تقوم الذي ؛العراق يف الطائفي التطهري إدانة ◘
  .قادهتا عن واحلامية الدعم ورفع

 هذه إدماج -العراق جوار لدول األخري سطنبولإ مؤمتر يف- حاولت قد إيران ّأن ًعلام
 !!العراقي اجليش يف لشياتاملي

 .فيه السياسية األزمة إهناء عىل لبنان يف اهللا حزب حث ◘
                                                

  :موقع الشيخ القرضاوي )١(
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=٢&item_no=٥٥٠٦&version=١&te

mplate_id=١١٦&parent_id=١١٤ 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no
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 .حقوقهم اإليرانيني السنة أهل إعطاء ◘
 وتشحن والكراهية، احلقد تبث التي يةِّالشيع اإللكرتونية واملواقع القنوات جلم ◘
 .املسلمني عىل ةِّالشيع

 دول وخاصة ؛لبالدهم ّالتعرض دموع للمسلمني، بالوفاء حقيقية عهود إعطاء ◘
 عندما به والغدر وخيانته ،)١٩٩٠( عام يف العراق طائرات إيران رسقة نذكر زلنا فال اخلليج،
 .أفغانستان عىل مرهاآوت خيانتها وكذلك ،)٢٠٠٣( عام احتل

 ّمترد وتدعم العراق، يف القتل ومتارس اخلليج، لدول التهديدات إيران تطلق حني ففي
ّوتعطل العربية، الدول يف ّالتشيع وترعى اليمن، يف احلوثي  السنة أهل وتقمع لبنان، يف احلياة ُ

 !!عنها؟؟ والدفاع ،معها بالوقوف ليطالبنا القرضاوي الشيخ علينا خيرج ؛إيران يف
 وال أمريكا سياسة نفس إيران متارس وملاذا ؟؟وإيران أمريكا سياسة بني َالفرق هو فام
  ؟؟حكمها تأخذ

 يدين يإسالم وطن« :وصف عليهم ينطبق إيران قادة ّأن عندك يصح هل !شيخ اي ثم
 !؟؟»سالمباإل فيه من

 تنصل أنه وكيف ،»اجلزيرة« قناة عىل رفسنجاين مع لقاءك يوسف شيخ يا نسيت هل
 اآلن وأنت ؟؟إيران مع بالوقوف مطالبتك عىل فقط ّوركز الرشعية، مطالبك كل من ّوهترب
 ماليني ومشاعر ملشاعرك يلتفت أو حقائق، من قلته ملا يستمع ْأن دون ًناجما مطالبه ُتلبي

 !ًشيئا لك يُيلب ْأن عنً فضال ؛خلفك من املسلمني
 فلنفرح: (بعنوان السعودية »اجلزيرة« صحيفة يف مقال بنرش العودة سلامن الشيخ قام -٣
َنرشه ثم ،)بالعيد  ّضده، تشهري بحملة ةيعِّالش قام ْأن بعد سطرين؛ منه ًحاذفا موقعه يف َ

 !!السنة أهل من لغريه عربة جعله َمقصودهم وكأن والطائفي، بالتكفريي ووصمه
 أو ،علمي خطأ فيهام فليس !منه مستغرب السطرين هلذين العودة الشيخ ُوحذف

 !!ّيةسالماإل األخوة وال ،الوطنية الوحدة ينافيان ال ومها !!رشعي
 والبهتان الكفر حذف عليه؛ ُاملحتجني ةِّالشيع لبةمطا العودة بالشيخ األوىل وكان
 به متتلئ الذي ؛املؤمنني ّوأمهات الصحابة من املسلمني ومقدسات حرمات عىل والتطاول
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 .وغريهم ،السعوديني من شيوخهم ومواقع ومقاالت كتب
ًحريا كان ؛نعم  ةشيع مطالبته وأين باطلهم، يف مسايرهتم وليس ؛جماهبتهم العودة بالشيخ ّ
 تستعدي التي ومؤسساهتم ،اخلارج يف رموزهم من عالنية بالتنصل ورموزهم السعودية
 !واألخوة والوحدة والبلد الوطن عىل الدولية واملنظامت الغرب
 :مقابلتني بنرش العودة سلامن الشيخ عليه ُيرشف الذي »اليوم سالماإل« موقع قام -٤
 الفلسطينية اجلهاد حركة زعيم مع :والثانية ،»إدريس هاين« :ُيدعى مغريب متشيع مع :األوىل
 .ذلك يف ًموفقا املوقع يكن ومل ّشلح، رمضان
 ؟املغرب يف مغمور ّمتشيع ملحاورة الصحفي السبق أو الصحفية الرضورة هي فام
 ؟السنة أهل أوساط يف ّالتشيع عن -حقيقية غري- ومجيلة َّحمسنة صورة نرش فائدة وما
 يف الصحابة عىل وافرتائه كذبه عن باالعتذار ّاملتشيع هذا مطالبةب املحاور يقم مل وملاذا

 ؟؟اإلنرتنت شبكة عىل منشورة وهي كتبه،
 عوام من اآلالف يرتاده الذي- املوقع تعقيب عدم :هو كله هذا من واألغرب

 !وأباطيله املغريب ّاملتشيع افرتاءات عىل -املسلمني
 االستحسان تعليقات ّأن جتد ؛اإلنرتنت شبكة يف املقابلة هذه عىل التعليقات ترى وحني

 املغرب أهل من االستنكار تعليقات وجتد !!ةِّالشيع من ألهنم وذلك !السعودية من جاءت
 !ّاملتشيع هذا حقيقة يعرفون الذين

 رسالة( :عنوان حيمل ،املغريب ّاملتشيع هذا كتبه سابق مقال من فقرات للقراء وننقل
 ُعقم ناُيدرك »اليوم سالماإل« وموقع القرضاوي الشيخ َّعل ،)يالقرضاو الشيخ إىل مفتوحة
 !يةِّالشيع املشكلة مع التعامل يف امسارمه

 ورفاهيتكم املنعمة قصوركم من َخترجوا ْأن منكم ننتظر كنا« :إدريس هاين يقول
 عىل السيستاين السيد مع وجتلسوا تتواضعوا ْأن وتقبلوا العراق، إىل وتذهبوا ،الفاحشة

  .»...بالطني امللكية أحذيتكم وتلطخوا ،مأكوله يابس من وتأكلوا صري،احل
 ،ّحدك جتاوزت -الطائفية ّاملّكوكية احلركات هبذه- بأنك لك أقول« :-قال ْأن إىل
 االختالف، يف ّحقها ّاألمة يصادر كإمرباطور تترصف وبدأت الغاشم، سلطانك ومارست
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  .»ّاألمة بعقول ويستهني ،الواحد الرأي تبني عىل بالضغط ويكرهها
 من ال الصحيحة طرقها من والوحدة التقريب وختدموا أكثر، تتعقلوا ْأن نرجو« :ويقول

  .»...والتهريج ،والتجديف ،االستبداد طرق
  :مقاله بداية يف قال هاين إدريس ّأن مع القرضاوي، فيه خياطب الذي كالمه ُبعض هذا

 مؤمتر خالل ترصحيكم يف جاء ما أتفهم لكي عيوس أجتهد ْأن حاولت أنني اهللا يشهد«
 ْأن أريد ألنني وذلك. ..الدوحة يف أشغاله ًمؤخرا أهنى الذي ؛ّيةسالماإل املذاهب بني احلوار
 وراءه وليس لألحداث، ومترسع خاطئ تقدير من نابع هو عنكم َيصدر ما ّبأن نفيس أصدق

  .ّمدبر وتبييت سوء ّنية
 أردت فلو ...ّاملرة احلقيقة هو كان ولو ؛سواه وأرفض االعتقاد، هذا عىل أبقى ْأن ّأمتنى

ّوأحللها األخرية، حتركاتكم أقرأ ْأن  الذي- املؤامرة بداء مهجوس ّكل عادة يفعل ما حسب ُ
ُحتمد ال مما الكثري لقلنا ؛-منه اهللا عفانا َ   .»عقباه ُ

 بضاعتكم لعرض فرصة ةيعِّالش أعطاكم متى :ومرشفه املوقع إلدارة ًسؤاال ّنوجه وهنا
 ؟؟أجيبونا ؟؟تنازالت بتقديم إحراجكم دون ؛مجهورهم عىل

 لنرش النشاط فيه يتزايد الذي الوقت ففي الرسب، خارج تغريد فهي ؛)ّشلح( مقابلة أما 
 دليل دون ؛ذلك ّكل لنفي )ّلشلح( املجال فتح يتم اجلهاد؛ حركة بواسطة فلسطني يف ّالتشيع

 !!برهان أو
ًمسبقا ًموقفا هناك ّأن نعتقد أننا -وضوح ّبكل- هنا ونسجل  بتلميع املوقع إدارة من ُ

 ومكشوف؛ ُمعلن ٌأمر ّالتشيع نرش يف اجلهاد حركة نشاط ّأن رغم اجلهاد، وحركة ،)ّشلح(
 كان )ّشلح( حاور الذي ّأن نستغرب ولذلك ،والرباهني احلقائق من العديد عليه قامت
 ومل ّالتشيع، نرش يف نشاطهم بحقائق يواجهه فلم !أستاذه يدي بني ائيةبتداال يف تلميذ وكأنه
 !!اجلهاد حركة خصوم كالم ّيفند دليل بأي لبهايط

                                                

)١( http://www.m-alhuda.com/showthread.php?t=٣٢٥٩ 
، أسـامة )١١٤ص(» يةِّالشـيعاملشـكلة  «)٣ (»الراصـد« كتـاب) ي اإليراينِّالشيعحركة اجلهاد واهلوى ( دراسة :نظرا )٢(

 .شحادة

http://www.m-alhuda.com/showthread.php?t
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 ندريه ما ولكن إليها؟ الوصول »اليوم سالماإل« موقع يريد التي الغاية هي ما ندري ال
 معتدل، مستنري، إصالحي،( :ألقاب عىل للحصول الرشعية الثوابت بعض يف ّيفرط بدأ ّأنه
 !!ًغرابا يبق ومل ؛ًطاووسا يصبح مل الذي كالغراب يصبح ْأن عليه ونخشى ،)متعصب غري

ٌوهم )ّوسنة ،شيعة :ّاألمة جناحي( أسطورة ّأن ومشاخينا إخواننا يدرك متى  حقيقة ال ْ
َخلف ٌركض خلفها ركضهم ّوأن !هلا  !!الرساب ْ

َبدعهم عن ِّبالكف -وقوة وحوض ّبكل- ةِّالشيع مطالبة هو الصواب ّوأن  ،ّوغلوهم ،ِ
 ّوالقوية الصادقة الرباهني تقديم عليهم ّوأن تنا،نوخيا غدرنا عن وامتناعهم علينا، وحقدهم

 .جتاهنا ّنيتهم ُحسن عىل
 جيرؤ ال وأكثرهم- هلم ُسلطة وال ّقوة ال هؤالء ولكن يعادينا، ال من ةِّالشيع يف ّأن نعلم

 حجمهم، من أكرب إعطائهم عدم وجيب احلايل، الرصاع دائرة خارج وهم ،-ذلك قول عىل
 ً.قليال وال ًكثريا عليهم التعويل وال
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 واخليال احلقيقة بني والعراق اخلليج شيعة حجم
 

ًحقيقيا ًاّحتدي العربية املنطقة يف الديمقراطية لنرش املكثفة الدعاية تشكل  من لكثري ّ
 من ؛الديمقراطية مفهوم يف التغيري :هو -نظرنا يف- التحديات هذه أهم ومن العربية، األنظمة
  !حرياهتا األقليات إعطاء مفهوم إىل ،املواطنني لكل االنتخاب ّحرية مفهوم

 يف ّاحلرية ُمطلق َتنال ْأن هلا ُيراد التي األقليات هذه عىل تعرفنا إذا اخلطورة وتتضح
 ّيةإسالم أو ،...)هندوسية صابئة، نرصانية، هيودية،( دينية أقليات وهي العربية، املنطقة

 مثليني ُملحدين، الشيطان، عبدة( فكرية أقليات أو ،...)قاديانية هبائية، إسامعيلية، شيعة،(
 .األقليات من ذلك غري إىل ،..).جنسيني

 غياب ففي األقليات، هذه حجم وهو ،املوضوع هذا يف خطورة أكثر ٌجانب وهناك
َّالسـنـية األكثرية وغفلة الدقيقة اإلحصاءات ِّ  عن خيالية أرقام تنترش العربية؛ األنظمة وجهل ،ُّ

 ؛خلدون ابن مركز :مثل ؛ةمشبوه مراكز بنرشها يقوم العربية، قةاملنط يف األقليات هذه حجم
 اليسار من وأتباعها ،عاملية هيودية صحافة أو القاهرة، يف إبراهيم الدين سعد يرأسه الذي

  .األقليات هلذه منتمون ّكتاب أو العريب،
 يف َحدث كام األرض؛ عىل حقائق َبعد فيام وتشكل ،تصحيح دون تنترش األرقام وهذه
َّ سنة بأكثرية -غريهم عن ًفضال- السنة إقناع عن زناَعج حيث العراق،  فضاعت العراق؛ُ
َّ سنة حقوق  يف ًتقريرا أصدرت اإلنامئي والتعاون التخطيط وزارة ّأن رغم بلدهم، يف العراقُ
 مقابل ،%) ٥٢٫٩٥( تبلغ العراق يف السنة نسبة ّأن فيه ذكرت )٢٠٠٤ لعام ٧( شهر

  .)٢٨/٤/٢٠٠٥( ،»اليوم العرب جريدة«. عةللشي %) ٤٤٫٠٤(
 اخلليج يف ةِّالشيع حجم عىل حيتوى ًجدوال نورد أكثر؛ املوضوع خطورة تتضح وحتى
  :»CIA« وموقع ،»خلدون ابن مركز«و ،»العريب العامل أطلس« َيعرضها كام والعراق؛

 

                                                

 ).هـ ١٤٢٦(مجادى األوىل ، الثالث والعرشونالعدد  )١(



 
 
 
 

 

١٧٠ 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٣ ١٩٩٠ َنةَّالس
 املصدر

 
 
 
 

 الدولة

 العامل أطلس
 - العريب
 البعثة
 الفرنسية

  تقرير
 خلدون ابن

  تقرير
 خلدون ابن

  تقرير
 خلدون ابن

  موقع
CIA 

 ــــ ــــ ــــ %١٠ %٢٫٥ السعودية
 %٧٠ %٦٧ %٧٠ %٥٢ %٤٠ البحرين
 %٣٠ %٢٥ ــــ %٢٠ %٢١ الكويت
 %١٦ ــــ ــــ %٢٠ %١٣ اإلمارات
 ــــ ــــ ــــ ــــ %١٠ قطر
 يزيديني مع العراق

 وغريهم
٥١% 

٦٥-٦٠ %٥٠ %٥٢ %٤٨% 

 ،البحرين :مثل! غريبة وقفزات عجيبة، تناقضات ُجيد األرقام؛ هذه يف واملتأمل
 !!الطارئة واهلجرات ، السكاين النمو ونسبة ، املنطق مع تتفق ال ؛والعراق

 عام ،)% ٥٢( من البحرين شيعة نسبة زيادة خلدون ابن مركز به ّبرر الذي والسبب
 !!اإلنجاب عندهم يكثر قرويون أهنم هو ؛)١٩٩٩( عام )% ٧٠( إىل )١٩٩٣(

 إىل َيتوجهون الذين السنة بعكس ،املتعلمون فيهم َيكثر ةِّالشيع ّفإن صحيح؛ غري وهذا
 .الزواج ّسن ّتؤخر التي الدراسة بمواصلة َهيتمون وال اجليش، قطاعات
 .ماراتواإل ،الكويت يف حجمهم يف زيادة -املتأمل- كذلك وجيد



 
 

 

١٧١ 5= 

ِّالسـني  االهتامم وعدم الدقيقة، اإلحصائيات غياب :هي األهم واملشكلة  يف ّيروج بامُّ
 .مغلوطة إحصائيات إىل ًاستنادا األقليات متكني من اخلفاء
 ُويقنع ذلك ُيثبت من لكن السكان؛ من )%٤٥( حجمهم يتجاوز ال البحرين فشيعة 
َّالسـنـية ةاألنظم بني مشرتكة مسؤولية هذه به؟ العامل ِّ  يقومون فهل ؛السنة أهل وعلامء ،العربية ُّ
 املطلوب؟؟ بالدور
 



 
 
 
 

 

١٧٢ 

 اخلليج؟ يف دولة للشيعة أصبح إذا فكيف
 

 العراق، يف واملجازر املعارك تقوم الذي الوقت ففي احلقائق، األزمات تكشف ًدوما
 »املنرب« جملة علينا خرجت !االنتخابات عن للمتخلفني جهنم باب فتح املرجعيات وتعلن
ّخدام هيئة عن تصدر التي- الكويتية  يكشف بمقال -الشريازية للمرجعية التابعة املهدي ُ
 تتظاهر الذي الوقت ففي هلا، تنتمي التي والطائفة واملرجعية واهليئة املجلة هذه معتقد حقيقة
 الوطنية، دةالوح عىل باحلرص خاصة املتنوعة بأطيافه الشريازي والتيار عامة، ةِّالشيع فيه

 عىل ٍبمقال »املنرب« َخترج ة؛ِّالشيعو السنة بني الصف ّتفرق التي واملسائل النعرات إثارة وعدم
 وبلغت ،ل املؤمنني ّأم عائشة ّالسيدة وطهارة َرشف يف ّالطعن مداره ،صفحات ّعدة

  !)املتسكعني ّأم( :الفاجر ُالكاتب ّسامها ْأن الوقاحة
 جريمة وهي ؛قريبة سابقة هلا كانت فقد واهليئة؛ ِلفرقةا هذه عىل بغريب هذا وليس

 ولكن ،ت الصديق بكر أيب ،املؤمنني ّأم والد عىل ّهتجم الذي ؛)احلبيب يارس( املدعو
 مع ؛أظهرنا وبني ًهنارا ًجهارا املسلمني بأعالم والبذيء الرصيح بالطعن اجلرأة هو الغريب

  .الكويت يف والسلطة القوة يملكون وال أقلية، أهنم
 ال نظر وجهة هو األمر هذا ّبأن وأمثاله؛ الكاتب عن بعضهم ُدفاع هذا؛ من واألعجب

 !!ًأحدا تزعج ْأن ينبغي
 احلقيقي واحلوار للتقريب ذهبية فرصة هذه :-ًمرارا قلناه ما- ونكرر نقول ولذلك

 :وهي ؛ومعارصة وواضحة معلنة اخلالف نقطة ّفإن ة؛ِّالشيعو السنة بني واجلاد
ْعدهم و ِوعرضهم، دينهم يف بالصحابة؛ ةِّالشيع طعن ِ ِّ  منهم نفر بضعة إال وفجرة؛ ًكفاراَ

 يعتقده ما عىل ٌّحي ٌشاهد املقال وهذا ودروسهم، كتبهم يف ّتكرر وهذا ،واحلسني ّكعيل
 .ةِّالشيع

 :يه اقتناصها ينبغي التي الذهبية فالفرصة
 من ُخيرجه ًضالال ؛هبا يقول ومن العقيدة هذه ضالل يةِّالشيع املرجعيات ُتعلن ْأن -١

                                                

 ).هـ ١٤٢٥(ذو القعدة ، السابع عرشالعدد  )١(
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ّيكذب بذلك أنه يعلم ْأن بعد عليها، ّأرص إذا سالماإل  باإليامن، للصحابة شهد الذي َالقرآن ُ
 .املنافقني وافرتاء ِكذب من ل عائشة ّوبرأ

 بتحريف القول من شاهبها وما ،العقيدة هذه عىل حتتوي التي الُكتب من الرباءة -٢
 يةِّالشيع األوساط يف معلنة واضحة براءة ؛-ًوحديثا ًقديام- البيت آل بعض تأليه أو ،القرآن

 .السائدة وباللغات
 أوالدهم بعض تسمية :مثل ،منهم املعتدلة وخاصة املراجع من عملية خطوات -٣

 يف ُكتب وتأليف هلم، التابعة واملؤسسات ،املؤمنني ّوأمهات ،الصحابة بأسامء وأحفادهم
 .حوهلم وتلفزيونية ّإذاعية برامج وكذلك امهنم،وإي فضائلهم
 البغضاء ّسيكرسون أهنم أم ؟احلقيقي للتقريب الذهبية الفرصة ةِّالشيع َيقتنص فهل
ُتعمق التي الكفرية والعقائد  !؟والشحناء العداء ّ
 !!!؟؟؟اخلليج يف دولة هلم كانت لو سيفعلون فامذا ؛ةالثاني اختاروا ْفإن
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ْيق هل  ية؟سالماإل للوحدة جريئة خطوة عىل السعودية شيعة ُمِدُ
 
 اإلبراهيم وضع اإلنرتنت؛ يف يةِّالشيع املواقع أحد َنرشه اإلبراهيم، لفؤاد رصيح مقال يف

 بصفته يِّالشيع الثقايف للنتاج رائجة ًسوقا كانت الرشقية املنطقة« :قال حيث ؛املحك عىل يده
 ؛املؤمنني ّوبأمهات ،ي الراشدين اخللفاءب تعريض عىل يشتمل نتاج وهو السجالية،
 من -املسندة غري- األدعية بعض حتمله ما إىل إضافة ،ب وحفصة عائشة وبخاصة
 جعفر اإلمام صاغه كام ّالتشيع؛ روح من قريب أو بعيد من تقرتب وال ،ّخملة هابطة عبارات
 .»؛ الصادق

 َيدعو واإلبراهيم بينهم، يتدارسونه وبام القوم، كتب حتمله بام واضح اعرتاف وهذا
 يف الثقايف االنفتاح أجواء( من واالستفادة العقلية هذه وجتاوز الكتب، هذه لرتك القوم ُعقالء
 .)اململكة

  صدى؟ لرصخته سيكون فهل
 اآلخر؛ لفكر تتعرض التي يةِّالشيعو ةُّالسـني الكتب :هو مهم موضوع يف ُيدخلنا ما وهو

 والتكفري؟ والتخوين ئفيةالطا من واحد مستوى يف مها هل
 عن ةِّالشيع ختيل !كتبهم عن الطرفان َيتخىل ْأن هي ًدائام هلا ةِّالشيع يلجأ التي واملغالطة

َّالسـنـية الكتب يف ماذا ولكن ،ّوحق واجب هذا ؛والبدع بالرشكيات املليئة كتبهم ِّ  تصادم من ُّ
 عنها؟ ليتخلوا ؛العقيدة وكليات الرشيعة أساسيات مع

 طعن من -ةِّالشيع عقائد حقيقة تكشف أو حتذر أو هتاجم التي- ةُّالسـني الكتب يف هل
  البيت؟ آل من أحد أو ؟سالماإل عقائد يف

 .كال
 وكفر ،القرآن حتريف :مثل باطلة؛ عقائد َيعتقد من عىل ّوالردة بالكفر ٌحكم فيها ؛نعم
 .وغريها ،البيت آل ُوألوهية ،الصحابة
 !األمور؟؟ هبذه يقول من كفر ترى ال )ّاحلقة( ةِّالشيع فهل

                                                

 ).هـ ١٤٢٤(شوال ، الرابعالعدد  )١(
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 فيها؟ ماذا القوم كتب لكن
 !ّوحمرف ناقص أنه والقول الكريم، بالقرآن الطعن فيها ●
 !الكرام والصحابة ،املؤمنني ّوأمهات الراشدين، باخللفاء الطعن فيها ●
 !األشخاص يف وغلو ،للبرش تأليه فيها ●
 !الرذائل عىل ّاحلث فيها ●

 !امليزان؟ يف الفريقني بكت تستوي فهل
 الطامات، هذه فيرتكوا ؛قومه له يستجيب فهل عاقل؛ رصخة اإلبراهيم فؤاد مقال ّإن
ّويعدلوا ،البيت آل طريق ويسلكوا  املعوج؟ مسارهم من ُ
 خيار إلنجاح واتيةامل الظروف وال احلسنة، النوايا تكفي ال« :اإلبراهيم يقول وكام
  .»ِّالدينية املساحمة
 خالل من ؛سالماإل حقيقة وهيدم ،ِّالدين أساسيات يصادم ما ّكل ترك من ّبد ال
  :ذلك ومن خمادعة، وال التواء فيها ليس ّحمددة واضحة خطوات
 يضادها، ما وكتابة ،حتتوهيا التي الكتب بإتالف ؛وحماربتها ،األفكار هذه من الرباءة ■

 .ومدارسهم ةِّالشيع جمالس يف املؤمنني ّوأمهات واخللفاء الصحابة فضائل وتدريس
 ،الصحابة ّسب من البقيع عند يفعلونه ما -وغريهم اإليرانيني- ةِّالشيع عىل اإلنكار ■

 .ذلك يفعل من حكم وبيان وتكفريهم،
 التقوقع وعدم والصيام، الصالة يف ومشاركتهم املسلمني، مساجد عن االنعزال ترك ■

 .واالنزواء
 ّوإنا ..الوحدة يف سعيهم ليصدق السعودية؛ شيعة نم املنتظرة اخلطوات ُبعض هذه
 .ملنتظرون
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 يةسالمواإل العربية السياسة وكوارث ..احلوثيون
 

 ُفقدان :معضلتني إحدى من ُتعاين ّيةسالمواإل العربية والسياسة قرن من َأكثر منذ
 وال ،املعضلتني كال من تعاين أصبحت عقود بضعة منذ ولكنها الكفاءة، وضعف ،البوصلة
 !!باهللا إال قوة وال حول

 القضية :وهي هلا، قضية أكرب صعيد عىل- يةسالمواإل العربية السياسة تزال فال ؛ولذلك
 اجلاهلة اجلامهري عواطف مراعاة تكون فتارة الشامل، وذات اليمني ذات تتخبط -الفلسطينية

 التحالف يكون وتارة احلقيقية، ّاألمة قدرات عند الوقوف لعدم الكوارث؛ رتكابال ًمربرا
 لدخول ًسببا اآلخر البعض وعند باحلقوق، للتفريط البعض عند ًسببا دولية حماور مع

 .والدعم بالتسليح كاذبة بوعود ًانخداعا ؛انتحارية مغامرات
 أبعاد ُيدركون ال العربية السياسة أرباب يزال ال والسنني؛ العقود هذه ّكل مرور ومع 

 السالم وجعل والغرب، أمريكا سلة يف كله بيضه وضع ْأن بعد- مفبعضه الدولية، السياسة
التهديد  إىل -الوضع هذا إزاء- جلأ الذي ؛)عباس( كـ الرساب إال يقبض مل -الوحيد خياره

  !االستقالةب
 مل ؛)األسدين( :مثل ،والتحرير املقاومة بشعارات رؤوسنا ّصدعوا الذين من وبعضهم

 اإليرانيني من العرب عىل املعتدين ودعم وتأييد اجلريان، شؤون يف التدخل سوى منهم َنر
 !مريكانواأل

 األنظمة أفالك يف الدوران سياسة من اكتوت طاملا التي- الفلسطينية املقاومة وفصائل
 تكون ْأن تتوقع وهي إيران، مع لكن ؛التجربة ُتعيد محاس هي فها الدرس، تتعلم مل -العربية

 !!-األسف مع- اتهيه ولكن أخواهتا، من ذكىأ
 باألطامع الشبيهة اإليرانية األطامع َأمام تتخبط العربية السياسة هي ها واليوم
 يف العربية السياسة مارستها التي السياسية والنكبات الكوارث مجيع إنتاج ُوتعيد اإلرسائيلية،

 .وروسيا ،أمريكا :هلا الداعمة الدولية والقوى ،إرسائيل مع تارخيها
                                                

 ).هـ ١٤٣٠(ذو احلجة ، الثامن والسبعونالعدد  )١(
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 ؛خطرها وتقليل ،هبا االستهانة :إرسائيل جتاه العربية السياسة كوارث من كان لقد -١
  .املنطقة يف الكربى القوة أصبحت حتى

 حتى اإليرانية؛ باألطامع -يزالون وال- العرب استهان فلقد إيران؛ مع َحدث ما وهذا
 !!عليهم وتبقي إيران، تبتلعهم ال ْأن وأمنياهتم مناهم غاية أصبح
 ثم ّتوسعية، مطامع هلم ليس اليهود ّأن البعض تصور :العربية السياسة كوارث من -٢
 .ّرشنا لتأمن السالم تستجدي إرسائيل ّأن توقعهم

 يف شيعية جمموعات إجياد ّأن العربية الدول بعض ّظنت فقد ة؛ِّالشيع مع احلال وكذلك
 الدولة داخل ّمنظمة ُجيوب إىل تتحول هبا فإذا والفكر، الرأي حرية دائرة َيتعدى لن دوهلا
 ،القمر ُوجزر ،واليمن ،والعراق ،والبحرين ،لبنان يف كام ؛عنها نفصالاال أو ،بلعها حتاول
 .وغريها
 احليادية من ًمقدارا متتلك الدولية القوى ّأن ظنهم :العربية السياسة كوارث ومن -٣
 من إرسائيل أكرم الذي ؛)بلفور( بوعد ُصدمنا وهلذا والعربية، الفلسطينية احلقوق جتاه

 .العرب جيوب
 وروسيا أمريكا وسياسات مصالح توافق احتامل ِحيال اليوم العرب يواجهه ما وهذا
 سيكون والثمن املنافع، األطراف تتبادل حيث العربية؛ احلقوق حساب عىل إيران مع وأوروبا

  .حقوقنا من
 وتأخر ،درةاملبا ضعف :الفلسطينية القضية يف العربية السياسة كوارث من -٤

 .السنني بعرشات زمنه يقدر والذي ؛االستجابة
 منذ اليمن يف َيستعر احلوثي فتمرد السيئة، الصفة هبذه تتسم العربية السياسة تزال وال

 أمريكا، من إيران حتتلته والعراق !!أسبوعني منذ إال العرب يتحرك ومل سنوات، )٥( من أكثر
 الوقت يف هلا، رناوظه ندير ونحن تتفكك، ومالالص وهذه !!ِحراك دون -فقط- ننظر ونحن
 والسالح، باألموال وأمدهتا ،هبا واعرتفت رشيف، شيخ حكومة مع إيران فيه تواصلت الذي

 ،العالج يشمل الصومايل، الربملان ألعضاء ًّاتأهيلي ًمرشوعا احلكومة عىل وعرضت
 السفارة بفتح بادرت كام ان،طهر يف تعقد الربملانية الثقافة يف تثقيفية ودورات ،والرواتب
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 رشيف شيخ حلكومة بالتربع اإليرانية العراق حكومة قامت وكذلك طهران، يف الصومالية
 تلميع ّتولت فقد واملنار، العامل مثل يةِّالشيع القنوات أما !دوالر ماليني مخسة بمبلغ أمحد

ًإعالميا رشيف حكومة ّ! 
 أو ،تنسيق دون ؛إرسائيل مع التفاوضية ةاللعب دخوهلا :العربية السياسة كوارث من -٥
 اخلالف واندالع املقاومة، إهناء النتيجة فكانت حمدد، توقيت أو ،خيارات أو ،خطة

 وزيادة ،إلرسائيل املساعدات تدفق واستمرار إرسائيل، صورة وتلميع الداخيل، الفلسطيني
  .املستوطنات أعداد

ّمدة كل تقضم فإيران ؛اإليراين الصعيد عىل ّيتكرر ما وهذا  فتنة وتشعل عربية، ًأرضا ُ
 جملس يف ًسواء ؛اإليرانية القيادة مع احلوار بجلسات مشغولون ونحن حني، ّكل يف داخلية
 كسب سياسة عن ناهيك !يسالماإل املؤمتر منظمة أو ،العربية اجلامعة أو ،اخلليجي التعاون
 !سوانا دون بنارها سنكتوي التي ؛ّالنووية مفاوضاهتا يف الوقت
 ّكل فرغم والدبلومايس، اإلعالمي األداء ضعف :العربية السياسة كوارث من -٦
 العرب؛ من وغريهم واألردنيني واملرصيني واللبنانيني الفلسطينيني ّبحق اإلرسائيلية املجازر

 إرسائيل شعب جتاه واإلرهابيون املعتدون هم العرب ّأن العامل لدى العامة الصورة ّأن إال
 نقل يف ننجح مل أننا إال املفتوح؛ والفضاء )اإلنرتنت( عامل دخولنا ورغم !!واملسامل الصغري
 اهلواء عىل ًحربا -تارخيه يف مرة وألول- يشاهد أنه رغم غزة، يف جرى ّعام للعامل احلقيقة
 .مبارشة

 وتبتلع لبنان، تشل وأذرعتها فإيران إيران؛ مع رصاعنا يف إنتاجها ُنعيد الكارثة وهذه
 ال هذا ّكل ؛السعودية وتتوعد بمرص، ّوتتحرش القمر، ُجزر وختطف اليمن، وتشعل عراق،ال

 وأذرعتها إيران اعتداء عن -فقط- ونتكلم ،نظرنا وجهة ببيان نقوم حني لكن !فيه يشء
  !!املجتمعي النسيج ويمزق الوطنية، الوحدة وهيدد للطائفية، ّيروج من نحن نصبح علينا؛

 إعادة يف يستمرون وال الدروس، احلوثي ّمترد من العرب ساستنا يتعلم فهل
 يف ًإمجاعا جتد إرسائيل أطامع ألن أخطر؛ هي والتي السياسية، الكوارث إنتاج

 ُباب وهذا- هلا ّويروج يساعدها من جتد اإليرانية األطامع لكن ومقاومتها، رفضها
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  :مثل عدة، وأصناف فئات من -كبري ّرش
 الوطنية املصالح ضد الشخصية احلسابات أو ،الضيق ألفقا أصحاب الساسة بعض -١
 .ُالعليا
 ًمعا الوقوف ُبحجة اإليرانية؛ األطامع مع املتامهية والقومية يةسالماإل القوى بعض -٢
 .وإرسائيل أمريكا بوجه
 .منه املنتفعني أو اإليراين، باملرشوع املخدوعني واملثقفني اإلعالميني بعض -٣

 أم ؟النهوض طريق بداية عىل أرجلنا وضعنا أننا فنتيقن ؛املايض دروس من نتعلم فهل
 ):خراسان( عىل األمويني وايل »سيار بن نرص« قال كام نكون

ُرضام هلا يكون ْأن وشكُيو   ٍارــن ضــومي ِادـالرم َلـَلَخ أرى َ ِ 
 ُالمـك اـدؤهـمب ربـاحل ّوإن   ىــذكـــت نـوديـعـالـب ارـنـال ّإنـف

 !ُام؟ــيـن أم ةــّيـأم اظـــقــأأي   شعري ليت :لتعجبا من فقلت
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١٨٣ 6= 

 إيران مع التعاطي حول مالحظات
 
 التحليالت عىل -ًغالبا- املسيطر هو والتناقض واالضطراب والتشتت الضعف يزال ال

 !!حركية يةإسالم بأقالم تكون التي وخاصة بإيران؛ املتعلقة واملقاالت
 :األمثلة بعض نستعرض أن هنا لنا ويمكن

ًوليا دًمؤمترا )١٣/٢/٢٠٠٨-١٢( يف إيران عقدت لقد -١  زاهر مستقبل بناء( :بعنوان ّ
 ،كازاخستان( :هي ،بإيران حميطة دولة )٢٥( عن مندوبون حرضه ،)آسيا غرب جنوب ملنطقة
 ،وأوزبكستان ،واليمن ،وتركامنستان ،وأفغانستان ،وتركيا ،وباكستان ،والسعودية ،وإيران
 ،واإلمارات جانوآذربي ،واألردن ،وطاجيكستان ،وسوريا ،وقرغيزيا ،ُوعامن ،والعراق
 وهيدف ،)والبحرين ،وقربص ،ولبنان ،والكويت ،وقطر ،وفلسطني ،وأرمينيا ،وجورجيا

 لدول ياالقتصاد والتعاون لألمن منظمة( بإقامة إليران سرتاتيجيإ مرشوع تنفيذإىل  املؤمتر
 وثيقة بنود أحد هو املرشوع وهذا !ومركزها حمورها طهران تكون ،)آسيا غرب جنوب

 مجيع عىل املنطقة يف قوة أكرب إيران جلعل هتدف والتي ؛)٢٠٢٠( عام إليران العرشينية فاقاآل
 ؛املؤمتر هلذا ّيتطرق مل العريب اإلعالم ّأن إال وخطورته؛ املؤمتر هذا مثل أمهية ومع !!ِدُعُّالص
  !!بخرب ولو

 اتوترصحي بشعارات خمدوعني يزالون ال -لألسف- ينيسالماإل ّالكتاب أكثر -٢
 إيران؛ خطر تصور يستطيعون ال جتدهم ولذلك ؛اإليراين اخلطر حقيقة ُيدركون وال إيران،
ِّربُي بذلك وهم !!ألمريكا َوعميلة تابعة كانت إذا إال  بذاهتا، ًاخطر تكون ْأن من إيران َونُئَ

 ّيةسالماإل واملصالح تتناقض ؛إيران لدى توسعية ومشاريع مطامع وجود عن ويتغافلون
ِصدم ملا أكثرهم وجدنا ولذلك ؛ّيةسالماإل للدول اخلاصة واملصالح ،مةالعا  )نجاد( بزيارة ُ

 مصاحلها عن تبحث إيران ّأن حقيقة يفهم ْأن يستطع مل األمريكي؛ االحتالل حتت لبغداد
 نظرية ُيردد أخذ ذلك؛ من ًوبدال فارغة، ثورية شعارات من تعلنه ما بعكس كانت ولو فقط،

                                                

 ).هـ ١٤٢٩(ربيع الثاين ، الثامن واخلمسونالعدد  )١(
 .  نرشت تقريرين حول املؤمتر،اإليرانية الناطقة بالعربية» الوفاق«صحيفة  )٢(
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 ْأن بعد يسالماإل العقل ّأن وذلك !!ألمريكا عميلة إيران كون يف لبائسةا التحرير حزب
 لنا ّوخلف الزاهرة، ّيةسالماإل احلضارة ّقوض قرون؛ ّعدة قبل الصويف الفكر عليه سيطر
 ّعدة رؤية عن هؤالء يعجز ولذلك ؛املركبة األشياء رؤية يستطيع ال ًمضطربا ًمسطحا ًعقال

 ؛مشرتكة ملصلحة أخرى أحيان يف تتعاون -ًأيضا- ولكنها د،واح آن يف متصارعة مشاريع
 احلركات فأغلب التحالفات، هذه تركيب فهم من متكنهم ْأن جيب احلركية خربهتم ّأن رغم
 !!الرشعية األحكام من ًاكثري خيالف بشكل متارس التي الدعوة بمصلحة تؤمن ّيةسالماإل

  !!عالنية للكفر تدعو التي وعيةوالشي اليسارية احلركات مع التحالف :ذلك ومن
 اإلرسائييل؛ واخلطر األمريكي اخلطر عن اإليراين اخلطر استقالل إدراك ّإن
ًجدا هامة خطوة  .اليوم أمتنا تعيشه الذي الرصاع تعقيد لفهم ّ
 وقوة الذكاء يف شديد نقص من ينيسالماإل واملفكرين ّالكتاب من كثري ُيعاين -٣
 العرب ةِّالشيع من وأتباعهم بإيران، اخلاصة املواقف من ًاكثري ّللونحي جتدهم ولذلك الذاكرة؛
ّيمجد بعضهم جتد ً:فمثال، ساذجة حتليالت  ونفوذ عدوان ضد العراق جنوب شيعة وثيقة ُ
 من ُينكره كان ما يتجاوز بذلك وهو !!للعروبة ُخملصون ةِّالشيع ّأن منها ويستنتج هناك، إيران

 ذهه ّكل سكوت سبب عن يتجاوز ثم ومن !!أوسذاجته ائهلغب إيران؛ وعدوان خطورة
 إيران ّأن يفهم ْأن ُيريد ال ألنه !!عدة سنوات العدوان هذا عن يةِّالشيع والقوى العشائر
 ؛واحلصص املكاسب عىل التنازع سببها هؤالء انتفاضة ّوأن العراق، عىل سنوات من تعتدي
 والعراق والعروبة سالماإل لنرصة احلقيقية قفاملوا هي فأين وإال !!اإليراين العدوان وليس
 اجلنوب؟ يف هناك وبريطانيا وأمريكا إيران ضد

 احلكومة وقوات املهدي جيش ميلشيات بني احلايل والرصاع االنتفاضة، هذه سبب ّإن
 ملك هو الذي النفط هذا املسفوح، والنفط ،واملكاسب ،النفوذ عىل الرصاع :هو ية؛ِّالشيع
 توسيع عىل تتصارع والتي ؛يةِّالشيع للميلشيات ملك الواقع يف لكنه قيني؛والعرا للعراق

ًومصلحا ًحكام إيران ارتضوا فإهنم ولذلك؛ فيه حصصها   !!!!هلا ّسبهم رغم بينهم، ُ
 يتساءل ثم اإليراين، اخلطر مع تتعاطى التي ّيةسالماإل العقلية عىل األمثلة بعض هذه

 ؟!وقتلنا احتاللنا يف إيران تنجح ملاذا :الطيبني بعض
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 إيران قوة باسبأ واإلسفاف والغفلة الضعف
 

 ّوأن املنطقة، قوى بني السباق يف اخلارسون هم العرب ّأن اجلميع لدى ّاملقرر من أصبح
 جمريات عىل وتأثريهم ،السياسية ّوقوهتم ،بدورهم العرب عىل ّتفوقوا قد واألتراك اإليرانيني
 مصالح من أكثر ومكاسبهم؛ مصاحلهم مراعاة عىل وليةالد القوى وحرص األحداث،
 .العرب حلفائهم

 إيران قوة بعكس العرب؛ إضعاف خالل من ِتأت مل األتراك قوة ّأن الواضح من وأصبح
 خصومهم، مع والتعاون العرب، ّقوة إضعاف خالل من إال ِتأت مل -منها كبري جزء يف- التي

 .شؤوهنم يف والتدخل
َلومامل ولكن  ،ًاوأحزاب ،وحركات ،وأنظمة ،كحكومات- العرب نحن هو احلقيقة يف ُ
ِوتضعفنا، منها لتنفذ إيران أمام الثغرات من الكثري صنعنا الذين فنحن ،-ًاوأفراد ،ومثقفني ُ 
  ؟!!واحلجج املربرات هلا أوجد من نحن ّكنا إذا صفوفنا بني التسلل عىل إيران نلوم وكيف

 الغنم عدو الراعي ُيك ْإن    عدوانه يف الذئب يالم ال
 :اآلخر ويقول

 اَدَّيَصَت فيمن غامرضال ّتصيده   لصيده ًبازا غامرضال جيعل ومن
  هاُّدُعَي الذي الوقت يف شقوقنا، من تتسلل ْأن إليران املجال فتحنا بترصفاتنا؛ ونحن

 أو سنياملناف جتاه الترصف يكون هكذا فهل ًوخطرا، ًعدوا وآخرون ًرشسا، ًمنافسا بعضنا
 األعداء؟؟
 هلذه فنفرح بريوت، باجتياح خطيئته ّيكرر لن )اهللا حزب( بأن لبناين مسؤول يبرشنا
 باستخدام له سمحت التي- املعطيات ّكل« بأن ذلك ّيربر املسؤول هذا لكن ُالبرشى؛
 االسرتخاء عملية عن نجمت والتي الفرتة، تلك يف اللبناين الداخل إىل وتوجيهه سالحه،
 قادم؛ االجتياح ّأن نتيقن ًإذا وعندها ،»انتهت قد -الرئاسية االنتخابات بسبب كي؛األمري
  !!ًقليال تأخر ولو حتى

                                                

 ).هـ ١٤٣٠(ذو القعدة  ، السابع والسبعونالعدد  )١(
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 مع صفقة إبرام -اليوم- ّفضلت لو أمريكا لكن أمريكا، موقف :هو االجتياح من فاملانع
َّ سنة عىل ذلك مصري فام املواجهة؛ عىل إيران  السنة نانلب ساسة يعمل ومتى ولبنان؟؟ بريوتُ
 ُالفرس؟؟ مواجهة يف الروم أو العرب من غريهم ّقوة عىل االتكاء ال ؛الذاتية ّقوهتم بناء عىل

 بالعدوان اخلاص )غالدستون( تقرير مناقشة الفلسطينية السلطة تسحب حني
 بعض ألبناء الشخصية املصالح عىل ًحرصا املتحدة؛ األمم من غزة قطاع عىل اإلرسائييل
 ؛ُالعليا املناصب أصحاب ببعض تتعلق مسجلة سياسية فضائح نرش من ًخوفا أو املسؤولني،

 .العقالء استغراب َّحمل يكون لن إيران؛ أحضان يف املعارضني ارمتاء ّفإن
 الزمان من شهرين ومنذ اآلن، إىل اليمن يف احلوثيني مع السادسة احلرب تستمر وحني

َالرت عىل إال يؤرش ال هذا ّفإن تمردين؛امل عند ّالقوة أو العتاد يف نقص عىل مؤرش دون  لُّهَّ
 !!العربية الدول معظم فيها تتشابه التي الوطني األمن قضايا جتاه والغباء والتسيب
 واحلكومات، األنظمة حال من بأفضل حاهلا فليس واألحزاب؛ احلركات صعيد عىل أما
 بالقضايا ومتاجرة وتالعب ،العربية الدول يف َعبث من إيران به تقوم ما ّكل من فبالرغم
 !!ينطقون ال ٌبكم ٌّصم َالقوم ّأن إال اإليراين؛ للداخل وكبت وقمع ،الكربى
 ممكنة؛ ّقوة بكل وأعواهنا إليران واملساعدة العون لتقديم يسارعون منهم آخرين جتد أو

 ناليم جنوب يف جبهة فتح عن ّيتورع ال الفضيل فطارق ونبذها، عداوهتا ّيدعون أهنم رغم
 قتىل وقوع عن تتحدث األنباء هي وها !!ًأصال املشتت اليمني اجليش لتشتيت للحوثيني؛ ًدعام
 !!احلوثيني صفوف بني القاعدة من

 نفوذ مناطق من إرسائيل عىل صواريخ ُيطلقون لبنان يف »املجاهدين« وبعض
 بحكم ؛اهللا حزب ملصلحة األوراق خلط هبدف !!يشء عنهم يعرف ال ثم اهللا، حزب
 بعمليات بريوت يف ًقريبا ةيـِّسن جمموعات تقوم ْأن ونخشى !!السنة من الفاعلني ّأن

 حتسبونـَي وهم ،السنة عىل التبعة ُوتلقى ؛إيران ومصالح ،اهللا حزب مصلحة يف تصب
 يف واهلوان، الضعف إال -هذا بصنيعهم- السنة عىل ّجيروا ملهم و ،والثواب األجر
 حكامهم وجه يف السنة »تثوير« عىل ّنصت والتي ؛إليرانيةا ّالرسية للخطة حريف تطبيق

 !!ةِّالشيع ملصلحة
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 جهات تواطؤ يف هتاماال دائرة وحرصت ًمؤخرا، بغداد يف دامية تفجريات َحدثت وحني
 بتبني »الرافدينبالد  قاعدة« سارعت ية؛ِّالشيع احلكومة أجنحة بني رصاع وأهنا أمنية،

 !!بوهاّكذ اجلميع ّأن رغم التفجريات
 هذه نتجاوز فمتى إيران، ّقوة أسباب أهم من هي البعض؛ ونذالة وغفلتنا ضعفنا ّإن
 يعتقد ممن ونحن ذلك، يف وتركيا بإيران ِولنقتد ّالقوة، مصادر حتصيل عىل فنعمل ؛األسباب

 ممانعة ذلك عىل للتدليل ويكفينا الدولية، القوى تريده مما لكثري التصدي عىل العرب بقدرة
 !!العراق غزو عقب السلطة؛ وتداول الديمقراطية بتكريس ورايس بوش لرغبة بالعر

 واخلنادق، الفنادق يف املناضلني من كثري فيها الواقع الغفلة حالة نتجاوز ْأن جيب أننا كام
 اجلديدة؛ العنف مجاعات أدبيات مراجعة ويكفي إيران، جيب يف مكاسبها تصب والتي
 .فيها ًواقعا منهم الكثري زالي ال التي الغفلة حجم لنعرف
ّبد فال واحلني؛ احلني بني تصدر التي النذالة أما  العقالء يرفضها مما ّألهنا ؛دابرها قطع من ُ

 .واألديان ِاملللمجيع  من
 :قال حنياملتنبي  وصدق

 الثاين املحل وهي أول هو   ِالشجعان شجاعة قبل الرأي
 



 
 
 
 

 

١٨٨ 

 احلوار مرحلة يف اإليراين اخلطر
 
 قد إيران ّأن بوضوح ُيدرك وإيران؛ املتحدة الواليات بني األمور إليه آلت ملا تابعامل
 إيران، رضب خيار تبني عن األمريكية اإلدارة بتوقف وذلك الرصاع، من اجلولة هذه كسبت
 الذي األمريكية املخابرات تقرير صدور ًوأخريا والتفاهم، باحلوار ذلك من ًبدال واملطالبة

 .العسكري النووي الربنامج من براءة هادةش إيران منح
 الدهاء بسبب هو ما بقدر إيران؛ قوة بسبب هذا األمريكي الرتاجع يكن مل
 من ملصاحلها خصومها واستخدام املنطقة، يف التناقضات عىل اللعب يف اإليراين
 غري بشكل ولو- ومساندة دعم من إيران تتلقاه ما بسبب أخرى جهة ومن جهة،
 يف ويسارية هيودية سياسية قوى أو والصني، كروسيا ؛دولية أطراف من -مبارش
  .بالقرار أمريكا وتفرد األمريكية اهليمنة معارضة ُبحجة وأوروبا؛ أمريكا

 ،)٥٠( العدد يف وإيران أمريكا بني جيري قد فيام رؤيتنا ّبينا ْأن »الراصد« يف لنا سبق وقد
  مصلحتنا من وليس الطرفني، بني عالرصا حصول مصلحتنا من ليس« :حينها وقلنا

 بوصلتنا وضياع ،ضعفنا بسبب حيدث وهذا !ًدوما وابتزازنا لنا الطرفني هتديد بقاء -ًأيضا-
 .»حقيقتها عىل األمور تقدير يف

 إال إيران؛ رضب تأييدها عدم ومع ؛العربية فالدول املتاهة، نفس يف نزال ال ولألسف؛
 غياب بسهولة يدرك مراقب ّوأي معها، اتباعها الواجب السياسة حيال رؤية متلك ال أهنا

 جملس قمة حلضور نجاد أمحدي الرئيس دعوة يف َحدث كام والواضح، املشرتك العريب املوقف
 من بادرة ّأول يف ّحلجا مناسك ألداء ًّارسمي دعوته بعدها ومن األخرية، اخلليجي التعاون
 مرص بني النشطة الدبلوماسية من ذلك تضحي كام ًوأيضا إيران، جتاه السعودية من نوعها
  .األخرية اآلونة يف وإيران

 أجنحة بني رصاع وجود فمع اإليرانية، السياسة يف جديد نوع من خطر يكمن وهنا
 وذلك ؛جرياهنا حساب عىل إليران املكاسب أكرب حتقيق عىل تتصارع أهنا إال اإليراين؛ احلكم

                                                

 ).هـ ١٤٢٩(حمرم ، اخلامس واخلمسونالعدد  )١(
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 هبذا َيفرح من ّفإن ولذلك ؛والعمل الليكود حزيب بني إرسائيل يف السيايس الرصاع كحال
 !!وخمطئ ٌواهم آماله؛ عليه ّويعلق الرصاع

 واهليمنة التوسع إىل هيدف ،ًواضحا ًمرشوعا متلك إيران ّأن يف يكمن اخلطر وهذا
 القومي ُالبعدب يِّالشيع الطائفي ُالبعد جازتما من ذلك يف ًمنطلقا املنطقة؛ عىل السياسية
 !!املستند إىل رؤية ثورية ماركسية الفاريس

 دول برضب التهديد من ؛طريقة ّبكل أهدافه لتحقيق يتوسل اإليراين املرشوع وهذا
 !!مشرتك عسكري حتالف يف الدخول اقرتاح إىل البرتول، آبار وإشعال ،املنطقة

 بل معه؛ التعامل كيفية وال اخلطر، هلذا ّموحدة رؤية متلك ال العربية فالدول املقابل؛ ويف
 بوجود يؤمن من وغالب ًأصال، اخلطر هذا جتاه منقسمة تزال ال ّيةسالماإل الصحوة ّوحتى
 .مقاومته أو ضده للعمل ًتصورا يملك ال اإليراين اخلطر

 احلرب،( املراحل ّلكل جاهزة سيناريوهات ّعدة لديه ًمرشوعا متلك إيران ّوألن
 ساسة ينتبه ْأن قبل واإلرادة الرغبة لتوفر ضافةإ واملناورة، احلركة عىل أقدر فإهنا ؛)السلم
  .العربية الدول

ًجدا كثرية بأشواط العربية الدول سبق اإليراين املرشوع ّأن هنا ننسى وال ّ.  
 يف األوضاع لتهدئة السياسية؛ إيران مطالب بتنفيذ العربية الدول تقوم ْأن هنا نخشاه وما
 مصلحتها يف تكون ًدائام إيران مطالب ّأن ذلك ؛ءبيش إيران تلتزم ْأن دون ولكن املنطقة،

 :مثل أعواهنا ومصلحة
 .اخلليج بفارسية االعرتاف ◘
 .لبنان يف اهللا حزب كحال ؛معها والتساهل العربية، الدول يف يةِّالشيع التجمعات متيز ◘
 اإليرانيني املخابرات وضباط الدعاة وصول وتسهيل والسياحي، الثقايف االنفتاح ◘
 .الدينية السياحة ستار حتت ؛العربية للدول
 .وطائفيتها إيران حقيقة تكشف التي النشاطات منع ◘
 .دولنا الخرتاق ًجرسا تكون ْأن :منها املرادو والتقريب؛ الوحدة مؤمترات تكثيف ◘
 االقتصاد مفاصل يف تغلغلها توثيق من إيران متّكن ومعاهدات اتفاقات عقد ◘



 
 
 
 

 

١٩٠ 

 العربية للدول مشاكل وخلق جديد، من اإليراين النفوذ لزيادة بدوره سيؤدي مما والسياسة؛
 وخسارة ،إليران مكاسب إىل اجلديد العريب اإليراين الوفاق وسينقلب ،السابق من أكثر

 .لبلداننا جديدة
  مرص مطالب مثل ،سلبية مطالب فهي العربية؛ الدول مطالب إىل نظرنا لو ّأما

 :-ًمثال-
 .»بويلسالماإل خالد« :اسم حيمل انطهر يف شارع اسم تغيري ◙
 .العربية الشؤون يف التدخل عدم ◙

 :مثل ،حقيقية مطالب تبني العربية الدول عىل الواجب كان بينام
  .تدمريه يف االستمرار وعدم ،العراق من باخلروج -الفور وعىل- إيران مطالبة ◘
 والرتاجع بسيادهتا، عرتافباال ؛العربية الدول جتاه إيران من إجيابية بوادر تقديم طلب ◘

 .لبنان يف السياسية احلياة تعطيل ووقف اإلماراتية، اجلزر احتالل عن
 .املواطنني ببقية ومساواهتم حقوقهم همؤوإعطا إيران، يف السنة أهل مطالب تبني ◘
 وحماربتهم عروبتهم بسبب إيران هبم تنّكل الذين ؛ةِّالشيع األحواز عرب قضية تبني ◘
 .الفارسية لعنرصيةا السياسية
 احلركات بعض ودعم العربية، الدول يف ّالتشيع نرش سياسة عن بالتخيل إيران مطالبة ◘

  .إليران سياستها ارهتان هبدف ّيةسالماإل
 تفهم ْأن حتتاج فإهنا إيران؛ جتاه صحيحة سياسة رسم العربية الدول تستطيع وحتى

 ًمعا امتزجتا اللتني ؛الفارسية والقومية ،يةِّلشيعا بالعقيدة املتمثلة اإليرانية املحركات حقيقة
 ّصناع لدى اإليرانية السياسة فهم سيبقى ذلك؛ وبدون بينهام، فاصل هناك يعد مل بشكل
 .مفهوم غري لدينا القرار

  ؟؟لذلك العربية دولنا تتنبه فهل
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 اجلديدة نجاد مرحلة
 
 أحداث من إيران شهدته ما ّإنف ولذلك ؛ّعدوه من حتى وتعلم ،بغريه وعظ من لعاقلا
 الذين ؛للعقالء العرب من العديد عىل حتتوي )م٢٠٠٩( لعام العارشة الرئاسة انتخابات عقب

 والدروس ،األكيدة للحقائق للوصول واحلكمة؛ باملنطق ويزنوهنا بروية، األحداث يتأملون
 .املفيدة

 يبحثون جيري، ما اهجت وحائرين مبهوتني وقفوا -واملختصون بل- الناس من فالكثري
 الزعامة عىل رصاع هو وهل متثيل؟ أم ،حقيقة جيري ما هل :األسئلة من ملجموعة إجابات عن
  ؟ادوافعه هي وما الرصاع؟ هذا يف احلقيقية األطراف هي ومن النظام؟ جوهر عىل أم ،فقط

 فقد ؛-االحتجاجات استمرار رغم؛ ًرئيسا نجاد أمحدي تنصيب ّتم ْأن وبعد- واآلن
 عىل اإلجابة من ًبدال اإلضافية؛ األسئلة من العديد طرحتسو ًجديدا، منحى األحداث دخلت
 جيري قد ما فهم سيسهل جرى؛ ما حقيقة فهم عىل العمل ّفإن لذلك !!السابقة األسئلة
 ً.مستقبال
 ،نجاد حمور :حمورين عىل اصطفت ؛متعددة أطراف بني حقيقي رصاع هو جرى فام
 الرضورة دواعي لكن كثرية؛ وتباينات تناقضات عىل حيتوي حمور ّلوك معارضيه، وحمور

 !!ستفرقهم املصلحة ودواعي مجعتهم،
 حقيقة بل طرف؛ ألي خارجية مصلحة هو الرصاع هذا ّأن ّالظن الكبري اخلطأ ومن

 الرصاع مثل وذلك ؛اخلمينية والثورة اإليرانية املصلحة لتحقيق طريقة أفضل ّاتباع هو الرصاع
 ْوإن أمريكا، يف والديمقراطيني املحافظني أو إرسائيل، يف والعمل الليكودحزيب  بني ئرالدا
 الثورة يف واملنشفيك البلشفيك بني للرصاع أقرب -والتطبيق الشكل حيث من- كان

 .واإلرهاب القمع حيث من ؛لينني زمن الشيوعية
 بل ،ًاّجوهري ًفرقا جيد ال ؛ةنتخابياال احلملة أيام لنجاد املخالفني هؤالء برامج تأمل ومن

 مع ؛واحدة بقضية يؤمنون الفرقاء فجميع !!املضمون دون والشكل الصياغة يف كان َالفرق
                                                

 ).هـ ١٤٣٠(رمضان ، اخلامس والسبعونالعدد  )١(
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 نجاح ّأن الناس ُبعض ّظن ْفإن هنا؛ ومن نجاحها، إىل للوصول األفضل اخليار يف اختالفهم
 ّلعل بل كبري؛ ٌوهم فهذا ّية،سالمواإل العربية الدول صالح يف يصب لنجاد املعارضني حمور
 السياسة وهذه ،»حرير من بخيط اخلنق« سياسة يتبنى ألنه ؛علينا ًرضرا أكثر هو املحور هذا
 إال ننتبه ال -الغثائية مرحلة وهي ؛املرحلة هذه يف- املسلمني نحن ألننا معنا؛ تنجح ما عادة
  .أنفسنا عن للدفاع الوقتوتنا ويف ّالرش، يبتلعنا أن بعد

 :هم أعضاؤه لنجاد عارضنيامل وحمور
 اخلميني ثورة أوزار ّكل محل يف يشارك الذي املاكر بلالثع رفسنجاين؛ هاشمي -١
 فهل الفستق، بتاجر ُعرف حتى شعبه؛ وثروة مال رسقة عن ّيتورع مل الثعلب وهذا لليوم،

 !نواصب؟ ِبنظره ُّدَعُن الذين نحن ودمائنا أموالنا عن ّسيتورع
 ّأي عن َّيتخل مل لكنه ومنطقه؛ بثقافته زعاماتنا من الكثري َخدع يالذ خامتي؛ حممد -٢
 من الكثري إليران كسب قد أنه كام ،السنة من مواطنيه أو ،جرياهنا عىل إيران عدوان من يشء

 .كبوهتا من لتنهض الوقت
 لنا؟؟ اخلري منه نتوقع فهل واالنفتاح؛ احلرية لشعبه حيقق مل الذي خامتي

-١٩٨٠( العراق مع حرهبا طيلة إليران السابق الوزراء رئيس وي؛موس حسني مري -٣
 الثوري احلرس أرسل الذي وهو ،)١٩٨٩( عام يف املنصب إلغاء يتم ْأن قبل ،)م١٩٨٨
 !!لبنان يف إيرانية كقوة »اهللا حزب« وتنصيب ،ةِّالشيع لدعم للبنان

 وكان املحافظني، رحمو يف حياته قىض والذي السابق، الربملان رئيس كرويب؛ مهدي -٤
 إيران بأحالم للتفريط ًمستعدا يكون لن فإنه لذا رئاسته؛ أيام خلامتي املنازعني أشدمن 

 .جرياهنا حساب عىل التوسعية
 .صورته تلطيف حاول مهام ؛الثوري احلرس ابن فهو رضائي؛ حمسن أما -٥

 :التالية بالنتائج اخلروج للمتأمل يمكن تقدم، ما عىل ًوبناء
 عىل معاجلتها لكن ضخمة، معاجلات تستدعي ،كبرية داخلية حتديات تواجه انإير )١
 عىل -املعارضني بحسب- يساعد والقمع والتعصب التشدد من بمزيد املحافظني طريقة
 .باالنفجار ويرسع ،الشعبي االحتقان زيادة
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 ابحس عىل الثوري احلرس وخاصة ؛العسكر قوة وتزداد ّقوية، النظام قبضة تزال ال )٢
 .عدوانية أكثر بسياسات اجلريان هيدد مما األخرى، القوى
 أمريكا، وخاصة ؛الدولية األطراف عىل ينسحب لن واجلوار الداخل مع التشدد هذا )٣
 كام ؛واجلوار للداخل ّيتفرغ حتى أمريكا؛ مع صفقة لتمرير املتشدد النظام هذا سيلجأ ًفغالبا
 .غيت إيران فضيحة يف قبل من اخلميني فعل

 ّأن إال معها؛ التعامل كيفية جتاه العامل وشلل إيران، يف أحداث من جرى ما كل رغم )٤
 نشاطات تصاعد( السابق املنوال بنفس مستمرة بقيت العدوانية اخلارجية إيران سياسة
 عىل يةِّالشيع الفصائل سيطرة لبنانية، حكومة تشكيل اهللا حزب تعطيل اليمن، يف احلوثيني
  .بخري يبرش ال مما ...)كردستان، شؤون يف لالتدخ العراق،
 العربية املصلحة حيقق بام إيران أحداث مع تتعامل يةإسالم أو عربية سياسة غياب )٥
 !نتفرج ونحن ؛لنا خسائر هي والتي ،هلا املكاسب حتقيق من إيران يمكن مما ّية،سالمواإل

 



 
 
 
 

 

١٩٤ 

 !!الفارغة الشعارات ولعبة ،نجاد
 

 عرب األدعياء لكل حمرتف أسلوب الناس لعواطف واملدغدغة كبريةال الشعارات إطالق
l ( :الرش له أراد حني ؛آدم مع اللعبة هذه يستخدم -اهللا لعنة عليه- إبليس هو فها التاريخ،

t s  r q p o n m(]والنزول ،اجلنة من اإلبعاد النتيجة فكانت ،]١٢٠:طه 
 .األرض يف الشيطان مع للرصاع

 الفساد لرتويج ؛األسلوب هذا استخدام يف التاريخ مدار عىل انهوأعو إبليس واستمر 
ُقبوهلا يف ترتد وال النفس، هتواها بطريقة الضالل ونرش  هو فها فيه، وتطمع حتبه بام لتسرتها ؛َ
 ،بالعدل املطالبة وهي ؛عاطفية بشعارات املسلمني خيار من ًكثريا خيدع اليهودي سبأ ابن

 كانت فامذا العاطفية، الشعارات من وسواها ،املال بيت مال ةوحرم ،األقارب حماباة وعدم
 .هذا ليومنا الفتنة باب وفتح وخليفته، د اهللا رسول صهر ُقتل ؟النتيجة

 َجرف وقد ،)األكرب الشيطان( حماربة :شعار رفع حني ؛اخلميني سار املنوال هذا وعىل
ُعوامه وليس ؛يسالماإل العمل قادة من ًكثريا طريقه يف ََّ  !!فقط َ

 ًرصاعا احلرام، البيت يف احلرام الشهر يف املسلمني دماء تريقُأ :الشعار هذا نتيجة ومن
 !!نفسه الشيطان مع حقيقي رصاع أي دون ؛الشعار عىل

 ّوكل وشعارات، ًاخطب الدنيا ألم الذي ؛ اهللانرص حسن اهللا حزب زعيم مىض هنجه وعىل
 السياسية، مكانتهم بتحسني إال هيتموا مل مفه وحزبه، حسن ّقدمه ما حقيقة ُيدرك مبرص
 !!اجلنويب لبنان جيش جنود ؛ةِّالشيع إخواهنم ومحاية

 يطلق الذي ؛)نجاد( إيران يف يقودها الشعارات، لعبة من جديدة جتربة نعيش نحن وها
 وهذا ،)أوروبا يف إرسائيل إقامة واقرتاح اهللوكوست، وإنكار إرسائيل، إزالة( :شعارات

 للمسلمني جيتمع حني يكون ْأن جيب الذي ّاحلق هو هذا ّإن حيث املسلمني؛ اطفبعو لعب
 .ّوالقوة ّاحلق

 ّجرهم ُواخلبث اجلريمة فمن الضعف؛ حال يف املسلمون يكون حني ولكن
                                                

 ).هـ ١٤٢٦(ذو احلجة ، الثالثونالعدد  )١(



 
 

 

١٩٥ 6= 

 .الشعار لتطبيق حقيقي عمل أي تقديم دون ؛خارسة ملعارك العاطفية بالشعارات
 بام يقوم ال لامذاف نصاهبا؛ يف األمور ووضع ،ّاحلق إحقاق عن يبحث )نجاد( كان إذا
 :وهو ؟يستطيعه
 .الضائعة حقوقهم السنة مواطنيه إعطاء ●
 .لإلمارات الثالث ُاجلزر إعادة ●
 .حكوماهتا عىل املجاورة الدول شيعة تأليب عدم ●
 .واملخابرايت املايل بالتدخل العراق يف الطائفية زرع عدم ●
 إرسائيل إزالة فجعل !؟العملية التزاماهتا من ويتنصل ،الشعارات هذه ُيطلق فلامذا 
 وماذا ؟الفلسطينيون به يقوم ما هذا أليس ؟ّقدمه الذي اجلديد هو فام الفلسطينيني، مهمة
 ؟لفلسطني إيران ّقدمت
 ّقوة موضع يف )نجاد( ليس ؟عندهم إرسائيل تكون بأن أوروبا مطالبة من الثمرة هي ما
 اجلهد هذا من املغزى هو فام ،-ًأيضا- عندهم الرأي مقبول هو وليس يريد، ما لفرض

  الضائع؟؟
 :ييل ما الترصحيات هذه من اهلدف

ُوالقبول الشعبية إعادة ■  .العراق احتالل مع تعاملها يف حقيقتها انكشاف بعد إليران َ
 .له املنافسة التيارات مقابل ،إيران داخل يف )نجاد( شعبية زيادة ■
  مشعل خالد ترصحيات خالل من َحدث ما وهذا ِّلصفه، ّيةسالماإل احلركات ّجر ■

 اإلخوان جلامعة العام املرشد- عاكف مهدي وبعده ،-حلامس السيايس املكتب رئيس-
 .-املسلمني

 شعبية استعادة ًاواحد ًّاإيراني )ًاتومان( تكلفه مل التي الشعارات ببعض نجاد استطاع فهل 
ًجدا- عتتراج التي املسلمني عند إيران  عىل لشيعيتها املتعصبة وحقيقتها ،طائفيتها بسبب ؛-ّ

 ّاحلق؟ حساب
 د والنبي ؟ّاملتكرر املسلمني بغباء أم ؟وأعوانه نجاد بذكاء هذا هل :املهم والسؤال

 .»مرتني واحد ُجحر من املؤمن يلدغ ال« :يقول



 
 
 
 

 

١٩٦ 

 حقيقتها عىل إيران
 

 من والسذج الطيبني من الكثري ختدع هتااوشعار ؛اخلمينية الثورة نجحت ْأن ُمنذ
 الظاملني وسقوط ،سالماإل نرص برؤية والرغبات العواطف ُحتركهم الذين من ؛املسلمني

ًقبوال وأعوانه اخلميني وعود لقيت ولذلك ؛واملستكربين ُ  الشبابية القطاعات بعض بني َ
ِذج ُّالس تضحيات سحرهتم والذين ّية،سالماإل واحلركات  ؛اإليراين الشعب من والصادقنيَّ

 !!الورود باقات حيملون وهم ،العارية بصدورهم الشاه جيش واجهوا الذين
 ،-األكرب الشيطان- أمريكا ومواجهة الظلم عن الرنانة الثورة خطابات هؤالء وسحرت

 بني َالعقدي اخلالف من ّوهيون اخلميني، إيران يوايل بعضهم جعل مما إرسائيل؛ وحليفتها
 !!َّذجُّالس هؤالء من الكثري ّتشيع السنني؛ توايل ومع ّثم ومن ،ةِّالشيعو السنة

 نتائج عىل الرصاع من ًيوما تسعني وبعد الثورة، هذه عىل سنة ثالثني وبعد اليوم ولكن
 بعكس بأذنيه، ويسمع بعينيه األمور يرى ملن حقيقتها عىل إيران ظهرت الرئاسة؛ انتخابات

 !!وتسمعها تراها ْأن هلا ُيراد كام موراأل وتسمع ترى التي الكاثرة الكثرة
ّبد ال وهنا  السافر االنحياز يف »اجلزيرة« قناة به قامت الذي اخلطري الدور إىل اإلشارة من ُ
 فيه عملت الذي الوقت يف االنتخابات، نتائج عىل املعرتضني مع رصاعه يف اإليراين للنظام

 ال بحيث ؛الطرفني بني تضيع احلقيقة جعل مما ؛املقابلة اجلهة إىل االنحياز عىل »العربية« قناة
 :تعاىل قال كام لكنهم ويروهنا؛ يعيشوهنا أهنم رغم احلقائق، رؤية الناس من الكثري يستطيع

 هذا ّولعل ،]١٧٩:األعراف[)( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8(
 .د ّالنبي منها ّحذر التي الدجال فتنة ُمقدمات من احلقائق رؤية عن العامء

 هذا فيها، املاليل ونظام إيران حقيقة عن كشف ًيوما؛ تسعني منذ ُاملحتدم الرصاع هذا ّإن
 ال رضورة وجوده ّيعدون الذي ؛املعصوم اإلمام عن الفقيه والية نظرية عىل قام الذي النظام
 عىل شعبية ثورة لشبه ّوحتوله سيايس تنازع من جيري ما ولكن هبا، إال املسلمني حياة تستقيم
 املعصوم؛ اإلمام عن ينوب فقيه ويل وجود ظل يف والعنف بالقمع هلا النظام ومواجهة النظام،

                                                

 ).هـ ١٤٣٠(شوال ، السادس والسبعونالعدد  )١(
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 .صحتها وعدم ،الرضورة هذه خرافية أثبت
 يف الصدر مقتدى كعادة- املعصوم باإلمام الصلة يزعمون ةِّالشيع مراجع ّأن فرغم

 والنساء للرجال املنتهكة عراضاأل وال ،املسفوحة الدماء يعصم مل املعصوم ّأن إال ؛-بياناته
 يف بقي بل ّاحلق؛ ببيان اخلالف وفصل النزاع بحسم املعصوم يقم ومل !!الفقيه الويل رجال من

ًمعرضا رسدابه  إلمام ّيةسالماإل األمة حاجة هي فام احلال؛ هو هذا كان فإذا شيعته، عن ُ
ِذج ُُس ُيدرك ومتى ؟معصوم  عليهم ّروجه الذي مالوه وضخامة اخلداع عمق ةِّالشيع َّ
 املتنازعني شيعته وأعراض دماء ُاإلمام يعصم مل ْفإن الطويلة، السنني عرب ومراجعهم علامؤهم

 !؟سيعصم فامذا ؛وبغداد طهران يف احلكم عىل
 والتي املحتجني، شعبها أبناء جتاه اإليرانية السلطات ممارسات كشفت أخرى؛ جهة ومن
 والتعذيب الشوارع، يف والقتل واخلطف للرضب وصل الذي الشديد؛ بالعنف ّاتسمت
 اخلصوم، ّبحق التشويه محالت وإطالق السجون، يف والنساء للرجال واالغتصاب ،الرهيب
 وطأة حتت مفربكة، علنية ملحاكامت السجناء بعض وتقديم والتجسس، بالعاملة ورميهم
 ّبغض املعارضة؛ اتالشخصي مجيع عىل والتطاول زمالئهم، ّبحق شهادات لتقديم التهديد؛
 هذه ّكل ،أبنائهم واعتقال ،والتشهري ،والتهديد ،ّبالسب الوطني أو ّالديني موقعها عن النظر

 عىل هجومه يف خلفها اإليراين النظام خيتبئ كان التي ؛التوت ورقة أسقطت املامرسات
 .اإليرانية الثورة ركب يف ترس مل والتي ؛ّاملتخلفة الرجعية األنظمة
 دولة جمرد ليست أهنا الداخيل؛ السيايس املستوى عىل إيران حقيقة األحداث كشفت لقد
 تنتمي هي احلقيقة يف بل ّية؛سالماإل أمتنا منها تعاين التي الفاسدة السياسية البيئة لنفس تنتمي
 ببشاعته النارصي احلكم بحقبة ّذكرنا مما والعامل؛ أمتنا يف الفاسدة السياسية البيئات ألكثر

 ؛قبل من الشيوعيني كحال ؛احلقيقة عن يتعامون جعلتهم البعض مصالح لكن ه،وإجرام
ّيسبحون -وال زالوا- كانوا الذين  الشعب عىل الواقع واالستبداد الفساد برغم ؛روسيا ِبحمد ُ

 ومناصب؛ ،وأموال ،ُمتع من ؛وبلداهنم روسيا يف الشخصية مكاسبهم بسبب لكن الرويس؛
 الرويس للواقع مرشقة زاهية صورة ويرسمون البئيس، الوضع ذلك ّكل عن يتعامون كانوا

 .الكاذب خياهلم وحي من الشيوعي



 
 
 
 

 

١٩٨ 

ًسياسيا وعقديا- املتشيعني جحافل ّإن ًّ  إيران أحوال بؤس حقيقة عليهم خيفى يكن مل -ّ
 عىل النفطية العوائد بوضع بحربه نجاد وعد الذي فالفقر النفطية، ثرواهتا برغم ية؛االقتصاد

 التضخم زيادة سوى نجاد وعود من اإليراين الشعب ير ومل ًا،ّتفشي زاد إيراين ّكل مائدة
 !!للعامل يصدرونه الذي البرتول مشتقات توفر وعدم والبطالة،

ًسياسيا وعقديا- املتشيعني وجحافل ًّ  االجتامعية األوضاع حقيقة عليهم خيفى يكن مل -ّ
 بشكل اجلامعات طلبة بني نتشارهااو ملخدرات،ا إدمان نسبة يف دولة أكثر كوهنا من إيران يف

 .خميف
ًسياسيا وعقديا- املتشيعني جحافل إن ًّ  الفساد انتشار حقيقة عليهم خيفى يكن مل -ّ

 .اللقطاء ظاهرة وتزايد اإليراين، املجتمع يف األخالقي
 ليست إيران ّأن وهي احلقيقة، عن بحثهم يف للصادقني إيران حقيقة كشف جرى؛ ما إن

 اإلمام وجود برضورة العقيدة مستوى عىل ال ؛املؤمنون إليه يصبو الذي يسالماإل موذجالن
 عىل وال ّالنبوي، النهج من املستمدة ّيةسالماإل السياسية املامرسة مستوى عىل وال املعصوم،
 .والكريم الرشيف احليايت املستوى
 العادة يف والذين يننا،ب وأذناهبا وأدواهتا عمالئها تعرية :إيران أحداث عن نتج ومما
ًرصاخا الكون يملؤون  تبلغ ال إيران، خصوم فيها يقع وسقطات أخطاء بسبب ًوصياحا؛ ُ

 !السمج التربير أو ،الصمت لزموا جرى ما ّكل مع لكنهم إيران؛ يف َحيدث ما ُعرش
 ليقوموا أنفسهم مع الصادقون أين ولكن مكشوفة، عارية غدت احلقيقة هذه اخلتام؛ ويف

  األوان؟ فوات قبل مواقفهم وتصحيح أنفسهم، اجعةبمر
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 نياخلميني حكم من ًعاما )٣٠( بعد إيران
 

 ال ّمنا الكثري ّأن إال إيران؛ شاه عىل اإليراين الشارع ثورة قيام عىل ًعاما )٣٠( مرور رغم
 ؛إيران يف احلكمب االنفراد من اخلميني ْأتباع متّكن وجتاه الثورة، هذه جتاه أمره من حرية يف يزال
 ثم والليرباليني، والوطنيني والشيوعيني اليساريني من الثورة يف رشكاءهم أقصوا ْأن بعد

 -ًأيضا- احلرية وتشمل وشعاراهتا، خلطاباهتا املناقضة إيران سياسات جتاه احلرية تتملكهم
 !!اخلمينية وقيادهتا إيران من الصحيح املوقف عن التساؤل
 قبل رضا رشيد العالمة ّشخصه ما هو القيادية وزمرهتا إيران قضايا جتاه احلرية سبب ّإن

 ،»مصائبنا سبب بالسياسة؛ العلامء وجهل ،بالرشع احلكام جهل« :قال حني عام )١٠٠(
 ال يسارية أو ليربالية علامنية خلفيات من يسالماإل عاملنا يف السياسة لشؤون املتولني فغالب
 من الكثري َّأن كام ْوأتباعه، اخلميني منها ينطلق التي يةِّالشيع نيةّالدي )األديولوجية( حقيقة تعي

 !!يةِّالشيع بالعقيدة اجلهل هذا يشاطروهنم ّيةسالماإل احلركات قادة وخاصة ؛علامئنا
 يملك َمن منهم فقليل علامئنا؛ من يِّالشيع بالفكر الصحيحة املعرفة يملكون الذين أما
 املتناقضة، وتكتيكاهتا وحتالفاهتا السياسية إيران حركة يف قيدةالع هذه أثر ترمجة عىل القدرة
 سياسات من واملفاسد املصالح حقيقة يبني والعامة للنخب ومقنع متامسك خطاب وتقديم
 .علينا إيران

 يف واملوضوعية اجلادة الدراسات من مزيد إىل بحاجتنا القول ّنكرر هذا؛ أجل ومن 
 التحليلية الدراسات من ملزيد أكثر بحاجة أننا كام القيادة، عىل منواملهي املعارص يِّالشيع الفكر

 .يةِّالشيع والطائفية الفارسية القومية باملصالح تعلقها ومدى اإليرانية، للسياسات
 :يةِّالشيع إيران لفهم ومرتكزات حقائق

 ينيد ودافع ،فاريس قومي بدافع حوهلا ما عىل والسيطرة للهيمنة ًمرشوعا إيران متلك ◙
 يف اإليرانية املطامع تتغري مل ولذلك جيتمعان، وقد آخر حساب عىل دافع يقوى وقد شيعي،
 السياسة هذه اخلرباء بعض وصف ولذلك العاممة، أو التاج بتغري اإلمارات ُجزر أو ،البحرين

                                                

 ).هـ ١٤٣٠(ربيع األول ، التاسع والستوند العد )١(



 
 
 
 

 

٢٠٠ 

 !!»العاممة حتت التاج« :بقوهلم
 العربية املصالح مع تتعارض يةِّالشيع والدينية الفارسية القومية اإليرانية املصالح ◙
 عرب الثورة وتصدير اخلليج، دول بعض باستقالل االعرتاف عدم :ذلك ومن ّية،سالمواإل

َّالسـنـية املعارضة واحتضان ،العرب ةِّالشيع حتريض ِّ  .الطامعني مع النفوذ وتقاسم ية،ِّالشيعو ُّ
 أفضل حتقيق عىل ائلالوس يف رصاع هو واإلصالحيني؛ املحافظني بني الداخيل الرصاع ◙

 أحزاب رصاع ِغرار عىل ؛يةِّالشيع والدينية الفارسية القومية للمصالح األثامن بأقل املكاسب
 بني األدوار توزيع :هي جديدة لعبة ًمؤخرا اإليرانيون استحدث وقد وأمريكا، إرسائيل

 !!إصالحيني وحمافظني ،تقليديني حمافظني ليصبحوا املحافظني؛
 وجتنيب وبدمائهم، اآلخرين ساحة يف اللعب عىل تقوم اليوم يةِّالشيع يرانإ سرتاتيجيةإ ◙
ّحترض فلذلك املمتلكات؛ أو األرواح يف خسائر أي إيران  أوطاهنا، عىل يةِّالشيع التجمعات ُ

َّالسـنـية احلركات وتدعم ِّ  حتدث مل وهلذا لآلخرين، الداخلية الشؤون يف وتتدخل املعارضة، ُّ
 .إيران يف اغتيال أو تفجري عملية ةأي

 ؛منهم ّلكل النفوذ حصص حول هو املنطقة؛ يف وإرسائيل أمريكا مع إيران نزاع حقيقة ◙
 ًحديثا العربية إىل ترجم والذي ؛)بارزي تريتا( كتاب مثل اجلادة الدراسات ّوضحته كام

 .»لراصدا« من )٥٦( العدد يف به ّعرفنا ْأن سبق وقد ،»املشرتكة املصالح حتالف« بعنوان
 قلوب إىل إيران منه تتسلل الذي الباب هو فلسطني؛ قضية عن بالدفاع التشدق ◙
 يف وبخاصة اإلخوان؛ مجاعة مباركة استقطاب خالل من وخاصة ؛املسلمة اجلامهري وعقول
 من وبخاصة ؛واإلعالميني الصحفيني وحناجر أقالم منكثري ال كسب عىل الرتكيز مع مرص،

 .ينيسالمواإل القوميني
 ساحة يف ..).القاعدة أمريكا، إرسائيل،( هلا عدو أي مع التحالف عن إيران ّتتورع ال ◙
 للسامح -اليوم- استعداد عىل إيران ّأن كام سرتاتيجي،إ مكسب لتحقيق حمددة؛ سياسية
 الذي الوقت ففي إيران، عرب اإلمدادات عىل باحلصول أفغانستان يف الناتو حلف لقوات
 !!الناتو عن احلصار تفك غزة؛ عن احلصار فك عىل حرصها فيه تزعم

 أو العرب ةِّالشيع من أعواهنا ضبط أو ،السنة من ومنارصهيا حلفائها عن إيران تنازل ◙



 
 

 

٢٠١ 6= 

 تقاسم صفقة مقابل إيران تقدمها التي التنازالت هي ؛املجاورة الدول يف اإلرهاب إيقاف
 مؤمتر يكون ولن ،)٢٠٠٣( نةس إيران عرض يف حصل كام وإرسائيل، أمريكا مع النفوذ

 .ذلك سبيل يف املناورات آخر أسبوع قبل )ميونخ(
 والتعامل ،اخلميني إيران فهم يف عليها نعتمد ْأن جيب التي املرتكزات أهم هي هذه

 .معها
  

                                                

 .)٦٩ ،٤٥ ،٣٧( أعداد ،»الراصد« يمكن مراجعة :ملزيد من التفاصيل )١(



 
 
 
 

 

٢٠٢ 

 يِّالشيع واملرشوع اإليراين املرشوع اتخيان
 

  اإلمام أعلنها ولذلك ؛الواضحات توضيح :العقالء عىل األشياء أصعب من
 ّأن ذلك ؛»!غلبني إال ًجاهال ناقشت وما ُغلبته، إال ًعاملا ناقشت ما« ً:قائال q الشافعي

 .داللته وال ً؛أصال الدليل يعرف فال اجلاهل؛ أما اللة،ِّوالد الدليل يفهم العامل
 وال الدليل يعرفون ال الذين -الطيبني وغري- الطيبني خمالفينا من كثري مع حالنا وهذا

 :اجلاهيل الشاعر قال هؤالء مثل ويف األوان، فوات بعد إال داللته
 ِالغد ضحى إال ُّالنصح يستبينوا فلم  وىِّالل بمنعرج أمري أمرهتم

 ي؛ِّالشيع املرشوع وخطورة ،اإليراين املرشوع خطورة من العقالء ّوحذر ّحذرنا فكم
 ْأن بعد ولكن ؛ٌاقَّفَأ وأكثرهم كارثة،ال تصيبهم ْأن قبل الناس من ٌقليل إال ينتبه مل ولكن

  .حرصها َيصعب يكاد والتي ؛يةِّالشيع واخليانة الغدر أيدي وطالتهم ،الفتنة دمهتهم
 :التالية باملحطات ونكتفي

 النتيجة فكانت الثورة، قيادة سلمته اخلميني؛ بزهد اإليرانية اجلامهري ُخدعت حني -١
 ًبدءا لسلطانه ترضخ مل التي العامئم وأقىص أبعد ثم ان،إير يف الوطنيني رشكائه بكل غدر ْأن
 !منتظري بنائبه ًوانتهاء ،رشيعتمداري املرجع من

 ّأن منهم ًّاظن اخلميني ونظام الثورة ركاب يف ساروا الذين إيران يف السنة أهل -٢
 بعد شاه،ال أيام عىل يرتمحون هبم فإذا العلامء، ظل يف ةِّالشيعو السنة بني ستتحسن العالقات

 ثم ،السجن يف به ّزج الذي زادة مفتي أمحد كاألستاذ ؛السجون يف قادهتمب اخلميني ّزج ْأن
 .ّيةسالماإل للجمهورية برملان أول يف ًنائبا كان ْأن بعد قتله،

 فدربتهم ؛لبنان يف الشاه ضد الثوار احتضنت التي فتح وحركة عرفات يارس -٣
 من فتح ممثل ُطرد ما رسعان النتيجة؟ كانت ذاما ؛أمل حركة نشأة ورعت ّوسلحتهم،
 .اللبنانية املخيامت يف الفلسطينيني ُأمل ْذبحت ما ورسعان طهران،
 ِمتض مل الثورة، بنجاح للتهنئة لطهران طاروا الذين املسلمني اإلخوان مجاعة قيادة -٤

                                                

 ).هـ ١٤٣١(التاسع والسبعون، حمرم العدد  )١(



 
 

 

٢٠٣ 6= 

 أحداث يف ّضدهم ووقف األسد، حافظ مع بتحالفه هبم غدر قد اخلميني كان حتى أشهر
 !!محاة

 باقات وأرسلت ،ومجهوريته ثورته فوز عىل اخلميني هنأت التي العربية الدول -٥
 املكرمة، مكة حتى طالت والتي والصواريخ، املتفجرات طهران من تلقت ما رسعان ؛الورود
 .الثورة تصدير سياسة بفضل
 ّختلفت م؛لبالده الشيوعي الرويس الغزو ّضد األفغان لنجدة املسلمون ّهب حني -٦
 اقتسام عىل اجلميع سابقوا لكنهم اجلهاد، رشف عن أفغانستان شيعة من ووكالؤها إيران

 .الغنائم
 تتفرج بقيت إيران ّأن إال األكرب؛ للشيطان والعداء باملوت الصاخبة الشعارات رغم -٧
 ،)١٩٩٠( سنة يف الكويت العراق غزو بعد العراق، هتدم وهي األمريكية القوات عىل
 أرسلها التي العراقية الطائرات عىل االستيالء هو إيران به قامت الذي الوحيد تحركوال

 !!إيران يف لتختبئ العراق
 ،أفغانستان غزو له وسهلت ،األكرب الشيطان مع إيران حتالفت سنوات عرش وبعد -٨

 .العراق ثم
 مناقشة رفضو هلا، البحرين ّبضم املطالبة عن إيران َّفُكَت مل السنني هذه وطيلة -٩
 .الثالث اإلمارات ُجلزر احتالهلا
 يةِّالشيع املجاميع ّكل -االحتالل بعد من- فيه إيران رعت فقد العراق؛ أما -١٠
 يف الفوىض لتعم ؛القاعدة تنظيم مع ذلك فعلت ًوأيضا واملال، بالعتاد وزودهتا الطائفية،
 .حصل ما وهو ؛هلا سائغة لقمة ويكون ،العراق

 زعيمه ّأن إال فقط؛ للمقاومة سالحه ّبأن اهللا حزب مفاخرة ورغم بريوت يف -١١
 ً.جميدا ًيوما كان )٢٠٠٨( يف لبريوت ميلشياته احتالل ّأن اعرتف اهللا نرص حسن

 عسكرية خلية تكوين بمحاولة اهللا حزب قام األخرية؛ حمنتها يف غزة دعم ُوبحجة -١٢
 .مرص يف تتبعه

 واجلريان املسلمني األشقاء مع والتعاون اجلوار ُحسن عالقات عىل إيران وحلرص -١٣



 
 
 
 

 

٢٠٤ 

ًسياسيا ًوغطاء ،ًوإعالما ً،وماال ،ًوسالحا ،ًإعدادا احلوثي ّمترد بدعم قامت !العرب ّ. 
 إيران غدر يف البارزة املحطاتهي  هذه لكن إيران، مواقف ّكل حرص يمكن فال بالتأكيد

 .واملسلمني بالعرب
 ّتفوق بسبب ؛جزئية كانت دروسها من الناس استفادة ّأن إال ؛األحداث هذه ّكل ورغم

 املاليني من الكثري ورغم الذمم، ورشاء اإلعالم لعبة يف علينا يِّالشيعو اإليراين املرشوع
 عىل تركزت ألهنا ّاألمة، عن الدفاع يف تنجح مل أهنا إال اإلعالم؛ عىل أنفقت التي اخلليجية

 .تغريبية ثقافة برتويج ربطت اوألهن جهة، من والقيادت الزعامء تلميع
 ترضبه حتى ؛َيفهم ال والناس القيادات من ًكثريا جعل لألحداث املجزوء الفهم ّأن كام
 .مبارشة اإليرانية يةِّالشيع الكارثة

 قد والسياسية ّالدينية القيادات وتكون اختلف، قد احلال يكون ْأن نرجو اليوم ولكن
 ال أطامع وذات متكاملة منظومة وأهنا ية،ِّالشيع مةاملنظو حقيقة وفهمت الدرس، استوعبت

ًحدا ألطامعها ّأن أو آخر، دون بلد عىل تقترص  مل ما ومعتدية طامعة ستبقى هي بل ًمعلوما؛ ّ
 وأخس املناورات أنواع أقذر عن ّتتورع ال أطامعها سبيل يف إيران ّأن كام متنعها، قاهرة ّقوة جتد

 .الصفقات
 من مجلة يف الوعي ذلك ينعكس ْأن هو الدرس استوعبت التي تالقيادا من نرجوه وما
 واإليراين، يِّالشيع املرشوع بخطورة الوعي ترسيخ عىل تعمل كي واإلجراءات؛ القرارات

 ّوهتور ولفجاجة اخلريين، بعض يقظة بفضل الناس عامة بني يتحقق بدأ الذي الوعي ذلك
 وبفضل مكرهم، ويفهم ّبسمهم حيس من ّاألمة يف يبق مل أنه ظنوا الذين املرشوع هذا أصحاب

 .رشائها أو حمارصهتا عىل قدرة هلم يعد مل التي اإلعالم وسائل بعض انفتاح
 ،واملثقفني ّالكتاب بعض إال -اليوم- يِّالشيعو اإليراين املرشوع هذا ركاب يف يبق ومل
 لقضايا غفلامل اإلخالص من بدافع املوقف هذا تقف التي ؛ّيةسالماإل احلركات وبعض
  .ضيقة ذاتية ملصالح أو ّاألمة،

 اإليراين املرشوع خطر ليدركوا وكوارث؛ مصائب من حيتاجون كم ندري ال وهؤالء
 بالكامل؟؟ سالماإل ّأمة تباد عندماسيفهمون  وهل !؟يِّالشيعو



 
 

 

٢٠٥ 6= 

 الصهيوين اخلطر عن االنتباه وتشتيت ،اإليراين املرشوع
 

 ّية؛سالماإل أمتنا تواجهها التي األخطار أكرب هو الصهيوين اخلطر ّأن عليه ُاملجمع من
 أمتنا، عىل متكامل عتداءا مرشوع الصهيوين املرشوع ّأن ذلك العربية، املنطقة يف وبخاصة

 ،والعلمية ،الدينية دُعُّالصمجيع  عىل أمتنا وهزيمة بضعف رهن بقاءه ّأن يدرك وهو
 مجيع يف أمتنا إضعاف عىل العمل عن ينفك ال لكولذ ؛والعسكرية ،يةاالقتصادو ،واألخالقية

  :مثل ،كثرية وسائل خالل من املجاالت هذه
 األفكار حيملون أمتنا من كثري أضحى حتى واألخالق؛ ّللدين ّاهلدامة األفكار نرش ◘
 عىل استولت والتي- واليسارية الشيوعية األحزاب خالل من مبارشة واإلباحية اإلحلادية

 من واالتصال اإلعالم وسائل بتأثري مبارشة غري بطريقة أو ،-عديدة ّيةإسالم بلدان يف احلكم
  .وغريها ،اإلنرتنت وشبكة ،وسينام ،وقنوات ،وإذاعات ،وروايات ،صحف
 للتقدم والعسكرية يةاالقتصادو العلمية املحاوالت ّكل وإعاقة هلدم السعي ◘

 .للغرب باهلجرة العقول رسقة أو ،معةالس تشويه أو ،واالغتيال القتل باستخدام ُّوالنهوض،
 وأصابع مستقلة، دول وتكوين االنفصال، عىل والعرقية الدينية األقليات تشجيع ◘
 .بمكان الوضوح من اليوم دارفور يف إرسائيل
 والشعوب، احلكام بني ّاألمة، يف واملستويات دُعُّالصمجيع  عىل والشحناء ُالفرقة ّبث ◘
 .الواحدة احلركة داخل ويف بل ّية؛سالماإل احلركات بنيو والعلامء، الشعوب وبني

 .إرسائيل حماربة عن نتباهاال لتشتيت واحلروب؛ األزمات افتعال ◘
ُينبع الذي املوقف ّوالصف، املوقف بوحدة إال مقاومته يمكن ال الصهيوين اخلطر وهذا َ 

  لليهودية املستندة الصهيونية لوجيةيواأليد وهو اخلطر؛ هذا وراء للدافع حقيقي تصور من
 يف ِّالديني عدُالب فهم دون الصهيونية عىل االنتصار يمكن فال ،-لليهودية املستغلة أو-

 هو اجليد املسلم ّأن جوهرها والتي الصهيونية، تستخدمها أداة أو ذريعة كان لو حتى ؛الرصاع
 !!امليت املسلم

                                                

 ).هـ ١٤٣٠(ربيع الثاين ، السبعونالعدد  )١(



 
 
 
 

 

٢٠٦ 

 الدولة ّقوة ّفإن ولذلك ؛نهام ننطلق التي املادية القوة نقطة فهي ّالصف؛ وحدة ّأما
 يف االرتكاز نقطة هو يسالماإل ّالصف توحيد كان ولذلك ؛ّصفنا ضعف يف هي الصهيونية

 .الصليبية باحلمالت اهلزيمة إلحلاق ّالدين صالح مرشوع
 يزال ال حيث ؛اإليراين املرشوع ملطامع التصدي يأيت الصهيوين للخطر التصور هذا من 
 مع وقوف بالرضورة هو اإليراين املرشوع ألخطار التصدي ّأن يعتقدون الطيبني بعض

 اإلرسائيلية- املشاريع هذه ّأن ّبينا ْأن )٦٧( العدد يف لنا سبق وقد الصهيوين، املرشوع
 ّتم إذا التصارع وإهناء للتفاهم، مستعدة منطقتنا عىل املتصارعة -واإليرانية واألمريكية

 .منهم طرف ّللك النفوذ وحصص مقدار عىل التفاهم
 فاملرشوع قلبه، يف الصهيونية مقاومة مرشوع ُهيدد اإليراين املرشوع ّإن
 :ٍدُعُص ّعدة عىل املوقف وحدة هيدد اإليراين
ُيع السيايس؛ الصعيد عىل ●  النفوذ عىل ًرصاعا الصهيونية مع الرصاع اإليراين املرشوع ُّدَ

 .عنها يبحث التي املرشوعية الصهيوين وعاملرش متنح النظرة وهذه ،ّيةسالماإل ّاألمة يف
 التمهيد عىل تقوم -اليوم- اإليراين النظام أيديولوجية ّفإن ّالديني؛ الصعيد وعىل ●
 جديد، بقرآن ويأيت ،الكعبة وسيهدم العرب، أعداؤه سيكون والذي املنتظر، املهدي لقدوم

  .املسلمني بخالف به سيؤمنون الذين والنصارى اليهود من سيكونون وأنصاره
 فإن الصهيوين؛ املرشوع هزيمة يف األساس املرتكز هي التي ؛ّالصف لوحدة بالنسبة أما 

 أكرب الواقع أرض عىل وترصفاته سياساته لكن بالوحدة، باملطالبة يتشدق اإليراين املرشوع
 اهجت ّيةسالمواإل العربية اجلهود أن ورغم الصهيونية، ملصلحة ّالصف وحدة هدم يف معول

 عىل تعمل إيران سياسات ّأن إال ومأمول؛ مطلوب هو ملا ترتقي ال الصهيوين املرشوع
 .داخيل هتديد من تشكله بام وتأجيلها إضعافها

                                                

  أو،تا بـارزيي، تر»حلف املصالح املشرتكة«، عيل باكري، وكتاب »حزب اهللا حتت املجهر «:»٢الراصد «راجع كتاب  )١(
 ٨٨٣=http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id: عرضه يف الرابط التايل

، نـذير »املخطط اإلجرامي إلبادة أمـة اإلسـالم«، عادل عبد اهللا، أو كتاب »حمركات السياسة الفارسية«كتاب : انظر )٢(
 ٤٢١=http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id )قراءة يف النبوءات(الرشيف، ودراسة 

http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id
http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id


 
 

 

٢٠٧ 6= 

 :ييل كام وهي ،اإليرانية السياسات هذه أهم عىل ّنؤرش أن لنا ويمكن
 إليران لرسميا ّالدين« ّأن عىل منه )١٢( املادة يف ينص اإليراين الدستور ّأن بحكم -١

 ّفإن ؛»للتغيري قابلة غري لألبد تبقى املادة وهذه عرشي، يثناال اجلعفري واملذهب سالماإل هو
 ّالديني النسيج هيدد مما ّية،سالماإل البلدان يف ّالتشيع نرش حماولة عن ّتكف ال إيران

 مما ،اوغريه ،القمر ُوجزر ،واملغرب ،ومرص ،سوريا يف حيدث كام البلدان؛ هلذه واالجتامعي
ًمنصبا -اجتامعية وقوى أنظمة- الدول هذه اهتامم من ًجزءا جيعل ً بدال ؛ّالتشيع مقاومة عىل ّ
 .وأدواته الصهيوين املرشوع من

 الوطني األمن بتهديد املتعددة وقنواته أدواته عرب اإليراين النظام يقوم دوري بشكل -٢
 نوري ناطق ترصحيات :مثل له بعيتهات بدعوى إما له، املجاورة ّيةسالماإل الدول لبعض

 اإلمارات ُجزر يف كام اجلوار؛ دول من أجزاء احتالل أو إيرانية، حمافظة البحرين ّبأن األخرية
 أو البرصة، رشق العراقية الرصاص أم جلزيرة إيران احتالل من ًمؤخرا يرتدد وما الثالث،
 العربية الدول يف كام االنفصال؛ب املطالبة أو حكوماهتم، ّضد املعارضني بعض ودعم حتريض
 بعض احتالل يف األمريكي اجليش ومساندة مساعدة أو والبحرين، ،والسعودية ،كاليمن
 وطني أمن أزمات يف الدول هذه يدخل مما والعراق، ،أفغانستان :مثل ّيةسالماإل الدول
 .الصهيوين للمرشوع التصدي عن به تنشغل داخيل
 القضايا جتاه إيران سياسة ّأن إال ّية،سالماإل لوحدةا بموضوع إيران ّتشدق رغم -٣

 ّادعائها عند مصاحلها حتقيق سوى هيمها ال فإيران ولذلك ؛باالنتهازية تصفت ّيةسالماإل
 الشيوعي، االحتالل زمن األفغانية القضية تنارص مل فإيران ّية،سالماإل القضايا مع التضامن

 ؛فلسطني موضوع يف وكذلك هناك، هلا مصلحة أي وجود لعدم الشيشانية بالقضية هتتم وال
 عىل وأمريكا إرسائيل مع تفاوض كورقة واجلهاد؛ محاس حلركتي دعمها تستخدم فهي

 .النفوذ
 إعالمية بحمالت ًدوما املنطقة يف وأدواهتا إيران تقوم ّالصف؛ توحيد من ًبدال -٤
 الدول ِقبل من هلا التأييد أو الوالء لكسب ؛املتناقضة املحاور واقع وترسيخ ،الرشخ لزيادة

 .ِّالذمم ورشاء ،املايل الدعم سياسة خالل من ؛املؤثرة والشخصيات واألحزاب واجلامعات



 
 
 
 

 

٢٠٨ 

 ؛حقيقته حول الشكوك من الكثري ّتولد اإليراين النووي املرشوع يف إيران سياسة ّإن -٥
 فإذا ّموجه؟ وه من وضد مدين؟ أم عسكري املرشوع فهل ي،سالماإل ّالصف رشخ يعزز مما

 بعد الوضع يكون فكيف النووي؛ السالح امتالك قبل املسلمني جرياهنا هتدد إيران كانت
 العامل انتباه تشتت أليست ؛النووي املرشوع يف الدويل املجتمع مع التصادم وطريقة امتالكه؟

 النظام بعكس ،عاقل نظام النووي اإلرسائييل النظام ّأن بحجة الصهيوين؛ املرشوع جرائم عن
 !!العاقل وغري ّاملتهور اإليراين
  :خالل من ؛الصهيوين املرشوع إال ختدم ال احلقيقة يف اإليرانية السياسات هذه
  .اإليراين املرشوع أطامع َاءَّجر ؛بنفسها ّيةسالماإل الدول شغل

 .اإليرانية االستقطابات نتيجة ؛يسالماإل ّالصف وتفتيت
 والسياسات العنرتية اخلطابات بسبب لصهيونية؛ا جرائم عن العامل انتباه ورصف
 .املريب النووي واملرشوع املقلقة اإليرانية والتدخالت

 مشاريع تأجيل أو ورفض الرسمي، السيايس الفساد َاءَّرَج ًكثريا قبل من ّأمتنا عانت لقد
 العدو مع املواجهة صوت عىل يعلو صوت ال أنه بدعوى األنظمة؛ قبل من اإلصالح
 !!السيايس الفساد وبقاء ،الصهيوين العدو بقاء النتيجة وكانت ين،الصهيو

 تنادي التي- املعارضة قوى من ٌفكثري معكوسة، بصورة لكن نفسه الواقع نجد واليوم
 ترفع التي نفسها هي :-الصهيونية مقاومة مع يتعارض ال اإلصالح إن :وتقول باإلصالح،
ّبحجة ؛إليراينا املرشوع ومقاومة نقد برفض ًعاليا الصوت  الصهيوين، املرشوع خيدم هذا ّأن ُ

  .اإليراين للمرشوع ًأصال وجود ال ّوأنه املعركة، صوت عىل يعلو صوت ال وأنه
 بني ّيةسالمواإل العربية للدول بقي ما تقاسم هي املحصلة تكون ْأن نخشاه؛ ما وأخشى

 !!اإليراين واملرشوع ،الصهيوين املرشوع
 مالنا رأس من بقي ما رسقة حياول ٍمعتد مرشوع اإليراين وعاملرش ّأن إدراك ّإن 
ّبد ال حقيقة الصهيوين املرشوع مواجهة يف  له التصدي جيب ثم ًأوال، إدراكها من ُ
 الدعوى هذه تبقى ال حتى ؛الصهيوين للمرشوع أكرب بحزم التصدي جيب كام ،بحزم

 !!الصهيوين املرشوع مقاومة بدل ؛ناِعْبلِل اإليراين للمرشوع ّحجة الصحيحة



 
 

 

٢٠٩ 6= 

 ّيةسالماإل واملصلحة ،األمريكي اإليراين الرصاع
 

 أمام ًحائرا يقف األمريكية اإليرانية العالقات تتناول التي السياسية للتحليالت املتابع
 الرصاع هذا ّوأن ألمريكا، عميلة إيران ّأن ّتروج سطحية حتليالت من جيدها التي التناقضات

 !مرسحية إال هو ما
ًحقيقيا ًرصاعا هناك أن ترى وحتليالت  املبدئية املواقف بسبب وذلك ؛النظامني بني ّ

 !ّيةسالماإل والقضايا !إرسائيل جتاه اإليراين للنظام
 هلذين السياسية صالحامل تعارض هو الرصاع هذا دوافع ّأن ترى أخرى؛ وحتليالت

 .فقط النظامني
 الالزمة واملفاهيم األدوات لبعض دهاالفتقا وذلك ؛الصواب جتانب التحليالت وهذه

 .السليم للفهم
 العداء هذا لكن إليران، حقيقية عدوة ألهنا ألمريكا؛ بالعاملة القول سذاجة ّنقرر :ًبداية

 وإرسائيل أمريكا سياسة بني ًكبريا ًتباينا هناك ّأن ذلك وإرسائيل، اليهود يشمل ال إيران من
 تشّكل ال وإيران اليهودي، الفكر نسل من يِّالشيع كرالف ّأن هو عقائدي، لسبب إيران جتاه

 .أمريكا بعكس ،املنطقة يف إرسائيل مصالح عىل ًخطرا
ًحقيقيا ًرصاعا هناك ّفإن وعليه؛  املنطلقات تغاير بسبب واألمريكي اإليراين النظامني بني ّ

 الطابع ذات الفقيه واليةو إيران من ًاّفكري تقرتب ال الديمقراطية فأمريكا السياسية، الفكرية
 .الشمويل
 التي والسياسات ،ألمريكا املوايل الشاه نظام أنقاض عىل قام احلايل اإليراين النظام ّإن ثم
 األمريكية السفارة موظفي احتجاز من ًبدءا عدوانية كانت أمريكا جتاه اإليراين النظام مارسها

 ذلك وبعد أتباعها، بواسطة ينياألمريك جتاه بريوت يف والتفجريات واالغتياالت طهران، يف
 ،إيران ضد حربه يف للعراقالداعم  أمريكا وموقف ألمريكا، املوالية اخلليج بدول التحرش
 .بينهام احلقيقي العداء عىل يدل هذا ّكل ؛املواقف من وغريها

                                                

 ).هـ ١٤٢٦(مجادى اآلخرة ، الرابع والعرشونالعدد  )١(
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 ؟بينهام العداء هذا سبب هو ما ولكن
 :أسباب ّعدة العداء هلذا
 شمويل نظام وبني النزهية، واالنتخابات للحرية يدعو نظام بني الفكري اخلالف :األول

 السياسية النواحي يف الشيوعي الفكر عىل ُحيسب اإليراين يِّالشيع النظام ّأن كام ،قمعي
 اجلمهورية«و ،»الثورة البائسة« كتابيه يف املوسوي موسى الدكتور ذلك بني كام ؛يةاالقتصادو

 .»الثالثة
 ...ليبيا سوريا، كوريا، الصني، روسيا، :أمريكا أعداء عم حتالفات إيران عقد :الثاين
 ملصلحة ًطبعا وذلك- وإرسائيل العرب بني السالم عملية لتخريب إيران سعي :الثالث

 .املنطقة يفإلرساء سالم وهتدئة  خططها أمريكا عىل ُيفسد مما ؛-إرسائيل
 .مريكاأل احلليفة الدول يف تعمل التي املتمردة للحركات دعمها :الرابع

 .جرياهنا عىل هبا تسيطر التي النووية القوة المتالك السعي :اخلامس
 للمصلحة سيكون العداء هذا هل لكن بينهام؛ احلقيقي للعداء األسباب أهم هذه

 ّالعامة؟ ّيةسالماإل
 القرن ربع طيلة اإليراين النظام مسرية يف التأمل خالل من ستكون اإلجابة
 :املايض
ًياإسالم املطلوب اإليراين الفعل غاب لقد ◘  عىل ّمرت التي ّيةسالماإل القضايا ّكل عن ّ
 ..).أرترييا البوسنة، الشيشان، أفغانستان،( :األمة

ًموجها ًدائام اإليراين العنف كان باملقابل ◘  أمل العراق،( السنة املسلمني نحو ّ
 ..)..مكة، تفجريات الكويت، تفجريات واملخيامت،

: سياسة ىتبن بل العربية؛ ُاجلزر احتالل يف الشاه سياسة عن اآليات ظامن ّيتخل مل ًأيضا ◘
 !!)الشاه ّحصلها مكتسبات يف تفريط ال(

 العمليات، تصعيد عىل والتحريض الوعود إال إيران تقدم مل إرسائيل؛ مع الرصاع يف ◘
 .التزاماهتا من ّبالتنصل إلرسائيل مربر إلعطاء وذلك االنتظار؛ فيه جيب كان الذي الوقت يف

 املسلمني؛ بقية حساب وعىل اخلاصة، ملصلحتها ًدوما أمريكا مع تتحالف إيران كانت ◘
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 ).الثالثة العراق الثانية، العراق حرب طالبان،( ّوضدهم بل
 صاخبة كالمية سياسة خالل من بالغرب املسلمني عالقة لتشويه ًدوما إيران سعت ◘
 سلامن سيقتل أساسه عىل الذي املعيار ّأن مع ؛رشدي نسلام بقتل املطالبة مثل القضايا، لبعض
ّطبق لو رشدي  !!النظام هذا النتهى اإليراين؛ النظام مسؤويل عىل ُ

 ملصالح هو بل املسلمني؛ ملصلحة ليس إيران و أمريكا بني الرصاع هذا ّأن لنا يتبني وهبذا
 .ّالعامة ّيةسالماإل باملصلحة ّترض قذرة طائفية

 سوى إيران من تنالوا لن :الوهم عامل يف يعيشون يزالون ال الذين وانناإلخ نقول ولذلك
 .والغدر اخليانة
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 !!وإيران أمريكا بني حيدث قد مما موقفنا
 
 أو رضبة، أو ،هجوم أو ،حرب من ؛القادمة األيام به ستأيت ما يرتقب اجلميع يزال ال

  !وأمريكا إيران بني صفقة حتى
 ؛الطرفان عليه يتقاتل ما حقيقة امه العربية املنطقة عىل سيطرةوال النفوذ عىل الرصاع

 أو األمريكي الرتغيب عرب احلياد؛ أو بالتأييد ّلصفه املنطقة دول ّجر منهام ّكل حياول ولذلك
 الطامعة أمريكا بني أمرها حتسم مل مرتددة املنطقة دول تزال ال ولكن اإليراين، الرتهيب
 ًيئاش معه ِصدام هناية مشهد ّيعد مما بكثري ذلك من ألكثر الساعية إيران أو ونفطها، بخرياهتا
 !!ًقليال

 املنطقة، دول مصالح عىل باحلرص تظاهر وإن فقط، مصاحله نحو يسعى الطرفني وكال
 عىل السيطرةيف  رغبتهام يف خيتلفان ال ًاّإيراني ًاومرشوع ،ًاّأمريكي ًامرشوع ّثمة ّأن فاحلقيقة
  !منهام به األوىل من حول خمتلفان لكنهام ؛وثرواتنا بلداننا
 جهة من وإيران ًموقفا، منها تريد حني إلرسائيل والثمني الغايل تدفع أمريكا ّأن ورغم 
 موقف كسب ُيريد الطرفني كال ّأن الغريب ّأن إال اآلخرين؛ مواقف لرشاء الكثري تنفق أخرى
 !ثمن أي دون ًجمانا ّلصفه املنطقة دول

 ساحته، تكون وقد الرصاع، مقصد ألهنا األكرب؛ اخلارس هي -َّال شك- قةاملنط ودول 
 سائغة ولقمة اآلخرين، بيد لعبة فستكون وطريقها، أهدافها حتدد مل -لآلن- وألهنا

 .للطامعني
 وهذا أمريكا، ّضد طرف أي مع متيل الناس من كثري عواطف ّأن هذا؛ من وأكثر

 كثريون هناك -ًأيضا- لكن علينا، اعتداءها ٌأحد هلَجي ال فأمريكا كبري، وغباء فاضح جهل
 أيام( أفغانستان يف األمر كان كام ؛هلا ملصلحة ّضدهم؛ صفنا يف أمريكا وكانت علينا، اعتدوا
 .ْوالبوسنة ،)السوفييتي االحتاد

 جتاهنا؛ ًاحمايد أو لنا ًمساملا ًطرفا ألمريكا املعادي الطرف ليس اجلديد؛ الرصاع هذا ويف
                                                

 ).هـ ١٤٢٨(شعبان ، اخلمسونالعدد  )١(
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 ُختفي ال فإيران بكثري، عليها متفوق هو بل أمريكا؛ من علينا عدوانه يف يقل ال ٌطرف هو بل
 »كيهان« صحيفة حترير رئيس مطالبة ّولعل منها، ًبعضا حتتل إهنا بل اخلليج؛ دول يف مطامعها
 :قل أو- تلميحات أن كام املطامع، هذه عىل مؤرش البحرين؛ امتالك يف طهران ّبحق اإليرانية

 اخلليج؛ يف النفط منشآت ورضب حكوماهتم، عىل اخلليج شيعة بتثوير إيران -ديداتهت
  .كبرية بجدية له ينتبه أن جيب إنذار جرس

 بقاء -ًأيضا- مصلحتنا من وليس الطرفني، بني الرصاع حصول مصلحتنا من ليس
 األمور تقدير يف بوصلتنا وضياع ضعفنا بسبب َحيدث وهذا !ًدوما وابتزازنا لنا الطرفني هتديد
 .حقيقتها عىل

 بنا انسيغدر الطرفني ّأن نعلم ألننا أخرى؛ ضد جهة مع االصطفاف عىل مرغمني لسنا
 عداء يعميهم الذين ينيسالماإل وبعض اجلامهري، عواطف وراء ننساق ال أن جيبو ،ذلك بعد

 .اإليراين املرشوع خطر رؤية عن أمريكا وبغض
 وال رغبة، ألمريكا خيالفون ال الذين العلامنيني شاريناملست خلف ننساق ال ْأن جيب كام
 الرشع موافقة من النابعة املصلحة ؛نحن مصلحتنا حيكمها مواقفنا ولتكن أمر، يف يعصوهنا

 أو ،أمريكا ارض لنيل أو ،الكرايس عىل البقاء ألجل أو ،اجلامهري إرضاء مصلحة ال يسالماإل
 .غريها

 أخطارمها وحجم واإليراين، األمريكي املرشوعني أبعاد حقيقة لفهم نبادر ْأن جيب
 توعية جيب كام ، وبينهامفيهام املوجودةوالتناقضات  الثغرات من االستفادة وكيفية علينا،

 كرهها، أو أمريكا بحب سواء ؛املضللة ّالرباقة الشعارات خلف تنساق ال حتى بذلك اجلامهري
 احلرية من الرشعية مصاحلنا حساب عىل اسبمك املرشوعني بني النزاع هذا حيقق ال ْأن جيب

  .َوالتدين والنفط
 ورؤية مطالب لنا ولتكن الطرفني، لكال املجانية واألفعال املواقف تقديم عن َّفولنُك
 ذلك يكبل ال ْأن عىل األمور، زمام فنمسك لتأييدنا حاجتهم ونستغل الطرفني، من واضحة
 .مصاحلنا تحقيقل العمل عىل قدرة أكثر جيعلنا بل أيدينا؛

 النوايا ُحسن عىل كبادرة املحتلة اإلمارات ُجزر بإرجاع -اآلن- إيران نطالب ال ملاذا
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 لتحسني إيران عىل فنضغط الفرصة مننغت ال ملاذا النووي؟ املرشوع من لنا وطمأنة جتاهنا،
  !شيعي قوس أو هالل مرشوع وجود عدم عىل ًدليال لتكون فيها؛ السنة أهل أوضاع
 حلفائها يد عىل العراق لنفط يةِّالشيع والرسقة الطائفي القتل بإدانة إيران نطالب ال ذاوملا

 الشعب ّبحق إرسائيل جرائم جتاه وصارم حقيقي بموقف أمريكا نطالب :املقابل ويف؟ هناك
 جتاه إرهاهبا بوقف أمريكا لنطالب للعراق، احتالهلا بإهناء أمريكا لنطالب الفلسطيني،
 .والدعوية اخلريية ّيةسالماإل املؤسسات
 الواقعة حدوث قبل موقفنا وحتديد حيدث، قد ملا االحتامالت ّكل دراسة علينا جيب

 نعاين نزال ال والتي ،)اهللا حزب حرب( كفتنة أخرى مرة فتنة لطمتنا وإال ؛اجلامهري وتبصري
  ؟؟لذلك والساسة العلامء من الشأن أهل يبادر فهل.. .هذا يومنا إىل منها

 
 
 
 



 
 

 

٢١٥ 6= 

  الشيعياملوقف من اخلطر اإليراين
 

ال يزال اجلدل يدور حول حقيقة اخلطر اإليراين الشيعي، وينقسم الناس يف 
 :ذلك إىل قسمني
 يؤمن باخلطر الشيعي؛ لكنه حني يطالع بعض التقارير عن النشاط :القسم األول

 واملغول من قبل، بل وكأن أمتنا مل تصمد أمام مهجية التتار! الشيعي ينخلع قلبه لرقته
أو كأن أمتنا مل تكرس ! استطاعت أن تذيبهم يف داخلها، وجتعلهم من جنودها يف النهاية

أو كأن أمتنا مل تلفظ دولتي الفاطميني !! موجات الصليبيني الوحشية عىل بيت املقدس
 !ًوالبوهييني؛ اللتني جثمتا عىل صدر أمتنا ردحا من الزمن

ي خطر حقيقي قائم، وقد قررنا أكثر من مرة أن أكرب عوامل قوة إن اخلطر اإليراين الشيع
ًغفلة وسذاجة أهل السنة؛ خاصة احلكام والعلامء؛ فضال عن العامة، : إيران والشيعة هو
 . جلهله، أو عارف هبم؛ لكنه ال حيسن كرس رشهمموأهنم بني خمدوع هب

 واإليرانيني من كل  هؤالء الطيبني من ضعاف القلوب أن يروا رصخات الشيعةيويكف
ون من املناظرات العلنية مع العلامء ُّخطوة يقوم هبا أهل السنة يف االجتاه الصحيح، فها هم يفر

والدعاة الذين يعرفون حقيقتهم، وها هي قوافل التائبني من الشيعة عن سب الصحابة 
بب وأمهات املؤمنني ال يمكن حرصها، وها هي إيران وحلفاؤها خيرسون شعبيتهم؛ بس

انكشاف كثري من سوآهتم؛ حني وجدت من املخلصني من يعلنها للناس، ويتحمل العنت يف 
ًد هو واقع بئيس اقتصاديا وصناعيا واجتامعيا ُعُّالصمجيع ذلك، كام أن واقع إيران اليوم عىل  ً ًّ ّ ّ

ًوسياسيا، ولو وجد هذا الواقع املر من حيسن التعامل معه ملا كان هناك من خطر إيراين ش يعي ّ
 .يتهدد اجلريان ومن خلفهم

ال جتزعوا من ذكر أخبار نشاط إيران والشيعة، :  إخواننا هؤالء، ونقولُنِئْمَطُفلذلك ن
ًبل هذه األخبار جيب أن تكون حافزا لكم ملزيد من العطاء والبذل؛ إذ أنتم عىل احلق واملحجة 

 .البيضاء
                                                

 ).هـ ١٤٣١(مجادى اآلخرة  ، الرابع والثامنونالعدد  )١(



 
 
 
 

 

٢١٦ 

فمنهم من ينكر وجود خطر فهم أصناف؛  :-وهم من نركز عليهم-أما القسم الثاين 
ّإيراين شيعي أصال، أو من هيون من شأنه، أو من حياول التوفيق بني اآلراء بوجود خالف  ً
ديني مع الشيعة وإيران؛ لكن مقتضيات السياسة تدعو للتعاون معه، وااللتقاء يف حمور 

 !املامنعة
يني السوريني ًوهذا القسم يضم كثريا من العلامنيني اليساريني والقوميني والبعث

ًوالليرباليني، كام أنه يشمل كثريا من احلركات اإلسالمية واإلسالميني؛ وخاصة مجاعة 
ًاإلخوان وأطيافها املتنوعة، وبعض املستقلني من الصحافيني والكتاب؛ ممن حيمل أفكارا 

 .إسالمية؛ كفهمي هويدي، وحممد سليم العوا، وغريمها
 يسارية ماوية؛ تقوم عىل الرتكيز عىل التناقض سرتاتيجيةإًوينطلق هؤالء مجيعا من 

 .الرئييس يف الرصاع، وعدم االنجرار إىل رصاعات مع التناقضات الثانوية
وانطالق العلامنيني من هذه اخللفية املاوية ليس بغريب، لكن الغريب هو تبني 

ميني سرتاتيجية، ولكن العجب يزول حني نعرف أن اليساريني والقوالميني هلذه اإلاإلس
 هم من محل هذه الفكرة لصفوف اإلسالميني؛ -والذين أصبحوا اإلسالميني اجلدد-التائبني 
ًوخصوصا -منري شفيق، وعادل محودة، وغريمها؛ ألن اجلامعات اإلسالمية : كأمثال
 كانت تعجز عن استيعاب هذه الطاقات؛ لقلة العمق الفكري والثقايف لدهيا، مما -اإلخوان

 !!بني من اإلسالميني اجلدد هم ربان سفينة احلركة اإلسالمية اليومجيعل هؤالء التائ
 بالكلية، كام أهنا ليست فكرة عبقرية ًأرصاع بالتناقض الرئييس ليست خطوفكرة حرص ال

مل يعرفها الرتاث اإلسالمي، فالرتاث اإلسالمي عىل الصعيد الفقهي والسيايس كان يقوم عىل 
 .، وفقه األولويات»رشينمعرفة خري اخلريين ورش ال«مبدأ 

سرتاتيجية حرص الرصاع بالتناقض الرئييس هو يف آلية حتديد إجوهر اخلالف مع 
التناقض الرئييس، فالعلامنيون من الطبيعي أن ينطلقوا يف حتديد التناقض من رؤية علامنية ال 

ًب للدين والعقيدة حسابا يف رصاعها مع الصهيونية واإلمربيالية، وبناء عليهحتس ؛ فإن من ً
ًوسائلهم وحتالفاهتم ومطالبهم ما يتناقض كليا مع الرؤية اإلسالمية، فمن العلامنيني يف 
رصاعه مع الصهيونية من تبنى اإلحلاد واملاركسية اللينينية، والتحالف مع احلزب الشيوعي 
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 !!اإلرسائييل، وآمن بحق إرسائيل يف الوجود
ع يف التناقض الرئييس املتمثل مع زعمهم أهنم حيرصون الرصا-والغريب أهنم 

 يرفضون التصدي واإلنكار لسياسات إيران الشيعية التي متزق -بالصهيونية واإلمربيالية
ّوتلهي الصف اإلسالمي أمام الصهيونية، وال تكرس سوى الدعم الغريب إلرسائيل؛ بحجة 

 .عدم االنجرار يف رصاعات التناقضات الثانوية
 ين،ملنظمومة الصهيونية عىل صعيد األخالق، والقيم، والدوهؤالء يقومون بتبني كامل ا

؛ خلدمة -بحسب تعبريهم-ويدخلون يف رصاعات كبرية مع القوى املحافظة والتقليدية 
بمختلف -ً، ولذلك جتد كثريا من هؤالء العلامنيني -بحسب زعمهم-الرصاع الرئييس 

ًا واحدا خلف ّصطفون صف ي-أطيافهم يف رصاعهم اليوم مع الصهيونية وحكومة نتنياهو ً
؛ والذي كانت أوىل فعالياته يف يوم »مهرجان رام اهللا اخلامس للرقص املعارص«

ً عرضا مشرتكا ما بني راقصني من فرقة ١٩/٤/٢٠١٠ سيتي « الفلسطينية، وفرقة »الرسية«ً
 !! األمريكية الشهرية»دانس

 أصبحوا -ض الرئييسيف رصاعهم مع التناقأخفقوا حني -إن العلامنيني يف احلقيقة 
خيوضون كل يوم العديد من الرصاعات الثانوية مع القوى اإلسالمية؛ وحتى مع املبادئ 

 !!اإلسالمية نفسها
يف حرص الرصاع مع التناقض الرئييس -سرتاتيجية ّأما اإلسالميون الذين تبنوا هذه اإل

 -ريكية بمعاداة إيرانل بالصهيونية واإلمربيالية، وعدم االنجرار خلف املطالب اإلماملتمث
 جيب أن يعيدوا ضبط بوصلة حتديد التناقضات لتكون بوصلة إسالمية حقيقية، ًفهم بداية

فاخلالف ليس عىل أن الصهيونية هي العدو لنا، ولكن عىل أن جوهر العداء هو حماربة 
ة اإلسالم، فأي جهة عادت اإلسالم فهي عدوة، وليس يف اإلسالم أو املسلمني من له أفضلي

 .عىل غريه
إن جعل العلامنيني قضية فلسطني مقدسة من ناحية الوطنية، واستباحتهم املحرمات 
ألجلها؛ فإن هذا ال جيوز لنا نحن املسلمني، فال يصح لنا التغايض عن عداء البعض لإلسالم 

 !بحجة نرصة فلسطني وحرب الصهيونية



 
 
 
 

 

٢١٨ 

ربيالية ال جيوز بأي حال من ولذلك؛ فإن التذرع بالتناقض الرئييس مع الصهيونية واإلم
األحوال، وال التغايض عن جرائم أهل البدع والفرق والنحل املنحرفة يف حق اإلسالم، 
فتحالف القاديانية مع إرسائيل، أو خدمة بعض الدروز والبدو يف اجليش اإلرسائييل مرفوضة 

اضيها وأرايض ومدانة، كام أن سياسات إيران والشيعة يف هتديد جرياهنا، واحتالل بعض أر
األحواز، واضطهاد أهل السنة يف إيران، وزعزعة دين املواطنني واستقرار الدول السنية؛ هو 

 .أمر مرفوض، وجيب التصدي له
ً ختوض كثريا من -لألسف-سرتاتيجية واجلامعات اإلسالمية التي تسري عىل هذه اإل

 هلا، وقد تتحالف مع الرصاعات الثانوية مع أنظمتها، واجلامعات اإلسالمية املنافسة
اإلمربيالية األمريكية نفسها؛ كام هو حال احلزب اإلسالمي يف العراق، وإخوانه يف أفغانستان، 
ًكام أهنم خيوضون كثريا من الرصاعات الثانوية عىل صعيد حتليل الغناء واملوسيقى، والدفاع 

 !!عن الشيعة، والطعن يف ثوابت األمة
سرتاتيجيتهم هي حرص الرصاع بمن يعتدي إ أن تكون ًإن الواجب عىل املسلمني مجيعا

ٌّعىل اإلسالم؛ كائنا من كان، وهؤالء املعتدون خمتلفون يف رشهم، فيعامل كل بحسبه، أما  ً
التغايض عن بعضهم بحجج واهية؛ فهذا انحراف عن الطريق السوي، وخلل يف املنهج يؤدي 

ث مية، وهذا مفهوم بشكل جيل يف حديبأصحابه إىل مسار جديد يغاير مسار املصلحة اإلسال
 . »..توشك أن تداعى عليكم األمم«: املشهور د رسول اهللا

 !!ّفهل من مدكر؟... ُفالتداعي الذي ذكره احلديث يكون من أكثر من أمة
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  وحقائق التاريخ، يف العراقنةُّالس
 

 إثارته حتاول ما ّكل من بالرغم ًوسكانا، ًتارخيا ؛يِّسن ٌبلد العراق ّأن للجميع اتضح لقد
 ًبلدا األيام من يوم يف يكن مل العراق ّفإن ة،ِّالشيع وخاصة ؛والطوائف اجلهات من العديد
ًشيعيا ّمقر كان بل ؛ّ  .ةالعباسي ُّلسـنيةا اخلالفة َ

 بأول ليستوهي  وكذب، ٌوهم يةِّالشيع األكثرية أسطورة ّأن أمجع للعامل اتضح وكذلك
 هناك يزال ال لكن وغريهم؛ واإلعالميني السياسيني عند ًمقررا أصبح وهذا ة،ِّالشيع كذبات

  .األسطورة لتلك يروج من
 :هو كربىال والكذبة املفربكة األسطورة هذه رواج عىل ساعدت التي األشياء منف
 جهة ومن إليهم، تنتمي التي واملؤسسات اهليئات وقلة جهة، من العراق يف السنة ّتفرق

 ًحليفا إيران كانت كام ؛البعثي النظام ملواجهة العراق يف َّللسنة حليف توفر عدم أخرى؛
 .العراقي يِّالشيع للوجود ًوداعام

ِّالسـني  الوجود فإن ولذلك؛  ودروس حقائق من ادةباالستف مطالب العراق يفُّ
ِّالسـني  العمل جتارب بينتها التي التاريخ  :ذلك ومن ،-ًوحديثا ًقديام-ُّ
 يف الداخيل التضارب وعدم ،اجلهود تنسيق األقل عىل أو أمكن، ما والتكتل التجمع -١
 ًماثال وهنايته اجلهاد بداية يف أفغانستان يف والتناحر ُالفرقة نموذج وليكن اآلخرين، مواجهة

 .العراق يف السنة إخواننا أعني أمام
ّبد ال -٢  ،نتاجيةواإل العطاء لزيادة املتخصصة؛ ُّلسـنيةا واهليئات املؤسسات تكوين من ُ
 .بعد فيام جتاوزها يمكن ال بحيث ؛األرض عىل احلقائق وإرساء
 اآلخرون حيرص ال التي الوحدة ُبحجة َّللسنة العادلة املطالب طرح من اخلوف عدم -٣

 خسارة أو اآلخرين، تأليب دون هبا املطالبة كيفية يف هو احلقيقي النجاح لكن يها؛عل
 .واملتعاطفني املنارصين

                                                

 ).هـ ١٤٢٤(ذو احلجة ، السادسالعدد  )١(
 .، دار هناوند»احلقيقة «يميل الرجوع إىل كتاب الدكتور طه الد يمكن:ملزيد من التوسع يف املوضوع )٢(



 
 
 
 

 

٢٢٢ 

 احلقيقي االمتداد ألهنا للعراق؛ املجاورة ُّلسـنيةا البالد مع والتعاون ورُسُج مد -٤
 مع )العلامنيون وحتى ؛وغريه العلوم بحر( ةِّالشيع ّوينسق يزور فلامذا العراق، ّلسنة والطبيعي
  !إخواهنم؟ مع السنة ّينسق وال املجاورة، ُّلسـنيةا الدول
 أهم من وهذا جديد، من العراق بناء يف ماسهاإل عىل القادرة الكوادر هتيئة -٥

 ،واإلعالمية ،السياسية النواحيمجيع  يف ،العراق يف وخاصة ؛مكان ّكل يف السنة احتياجات
  !!ًكثريا األمر هذا أمهلوا السنة ّفإن ؛أنفسنا مع جادين ولنكن ية،االقتصادو

 القوميات، مجيع من العادل نصيبهم اجلديد العراقي اجليش يف َّللسنة يكون أن ّبد ال -٦
 بالتبعية بل ًاسام؛ السنة إىل املنتمني من يكونوا وال ،املستويات مجيع يف املشاركة وتكون
 ّسنة من الطالباين أو الربزاين ْأتباع هل :لنسأ الصورة ولتوضيح ،كذلك والوالء واالنتامء
  ّالسني؟ املذهب ّيمثلون األكراد

 السوري؛ اجليش دخول تركوا حني سوريا يف السنة جتربة العراق يف إخواننا وليتذكر
 !ذلك بعد تعرفون ما وجرى ُّالنصرييون، عليه فاستوىل
ِّالسـني  السيايس الوجود ّإن -٧  ُمَامِص وهم األكثرية، هم هنمأل اآلن؛ رضورة من أكثرُّ

 الرشعية للسياسة هي املطلقة األولوية أن يظهر وهنا املجاورة، والبالد للعراق االستقرار
 وجتارب مراجعات من وتستفيد ألعدائها، ًجمانا القرابني تقديم تتجنب التي احلكيمة
 .السابقني
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 والغدر اخليانة بني العراق ّسنة
 

 ظلم من يالقونه ما ظل يف ؛صعب حديث -اآلن- العراق يف السنة أهل عن احلديث
 واهللا منتهاه؛ تعرف وال أوله تعرف حديث وهو والعميل، املحتل وطغيان والبعيد، القريب
 .املستعان
 عن نتحدث أم ؟طويلة ًاعقود العراق يف السنة يفارق مل الذي الظلم عن نتحدث هل
 يف ُّلسـنيةا اهلوية ضياع عن حديثنا يكون أم ؟السابق الظلم بسبب وترشذمهم السنة شتات
  !!؟النازفة واجلروح املواجع من سواها أم والطائفية، الفئويات عرص

ِّالسـني الصوت الستئصال هتدف جمزرة -اآلن- العراق يف السنة يعيش  وهتميش ،ُّ
 أهل زوال بعد الفراغ مللء تسعى متعددة جهات من رخيص حتريض خالل من ؛وجوده
 !يجير عام السكوت أقلها ؛متعددة بوسائل املجزرة هذه وتنفذ ،السنة

 واالحتالل بالظلم ترىض لن ةِّالشيع َّأن يظن وخارجه العراق يف السنة بعض كان
 أو ،اجلريمة عىل سكوت من -وقلب ضمري صاحب ّكل ويراه- يرونه ما ولكن األمريكي،

 الغشاوة ترفع ْأن يفرتض ؛العنق اتربط أو العامئم أصحاب من وتأييد دعم أو هلا، مباركة
 .ىالعم وتزيل

 عقيدة وهي أبناءها، حترك التي ةِّالشيع لعقيدة فهم صاحبها إذا دائمة بصرية وستكون
 !!السنة من واالنتقام الثأر حتمل

 ًحتركا نشاهد مل ملاذا الظامل؟ ردع أو ،املظلوم نرصة من أبنائه عىل سالماإل يمليه ما أين
 التي املؤسسات من ةِّالشيع ينسحب ال ملاذا املساجد؟ وانتهاك ،والطغيان ،ملجازرا عىل ًاّفعلي

 أهل بقتال يشياتلامل قادة أوامر بعصيان ألتباعهم ًأمرا املراجع يصدر ال ملاذا املحتل؟ أنشأها
 واملنكوبني؟؟ اجلرحى مساعدة عن  ًفضال واالستنكار؟ الشجب -حتى- أين بل ؟السنة

 !!اإلجيايب وليس السلبي دعمال يف ّكله وهذا
 املشاركة، بوجوب ترتىالشيعية  الفتاوى خرجت االنتخابات؛ قضية يف ولكن

                                                

 ).هـ ١٤٢٥(شوال ، السادس عرشالعدد  )١(
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 املشاركة، عن للممتنعني جهنم فتحت بل !!املقاعد من الكربى باحلصة املطالب وتصاعدت
  .اإليرانية العراقية احلرب أيام ّللجنة ياخلمين بمفتاح ّوذكرونا
 ومصاحلهم اخلاصة، عقيدهتم وفق يتحركون وأهنم القوم، قةحقي إخواننا يفهم فهل
 ذلك عن يردعهم ولن هلا، للوصول املحتل مع التحالف عن ّيتورعون وال عنها، املنبثقة
 !؟حساهبا حيسبون التي واملادية املعنوية القوة َّللسنة يكون ْأن إال غلوائهم من ّوخيفف

 !ةِّالشيع خيانة فهذه
 ،سالمباإل يؤمن ال اشرتاكي، علامين حزب ُفالبعث حرج، وال ثّفحد البعث؛ غدر أما
 يف -العديدة- السنة وجتارب ْاألتباع، بعض هذا ُيدرك ال وقد ًجيدا، ذلك يعرفون وقادته
 تأخذه( :وصف فيهم يصدق ما ًكثريا السنة ولكن ومؤملة، مريرة البعث مع وسوريا العراق
 اليوم، السنة بني السابقني البعثيني من كثري جودو عاقل ُينكر ال ولذلك ،)الصاحلني غفلة

 مع تعاون الذي النارص عبد مجال من أدهى هو من وفيهم واستقام، حَصل من فيهم وهؤالء
 .املشانق أعواد عىل وعلقهم ،هبم غدر ثم اإلخوان،
 عىل ويصعدون ،السنة مع فيتحالفون ؛كثرية ومواقف عديدة ٍبالد يف ّتكرر قد أمر وهذا

  !!ومحوهم ساعدوهم الذين هم منه يتخلصون من وأول رهبم،آمل فهمأكتا
 كم البعثيون فهؤالء ،»جاهلية فيك ؤمرا إنك« :ت ذر يبأل د النبي قول ولنتذكر

 والنفاق؟؟ اجلاهلية من فيهم
 ؟العراق ّسنة يواجهها التي ّاملرة احلقيقة -وخارجها العراق يف- السنة أهل ُيدرك فهل

 .البعث غدر وسندان ،ةِّالشيع خيانة ةمطرق بني ما فهم
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ّسنة  املضطربة والبوصلة ،العراق ُ
 

َّ سنة يمر  َفبعد مستقبلهم، رسم يف األثر بالغ هلا سيكون ؛هامة بمرحلة اليوم العراقُ
 اخلفاء، يف إيران قبل ومن عالنية، أمريكا ِقبل من واحتالله العراق سقوط من سنوات مخس
 وشالل األمريكي، املحتل ضد وطنهم عن للدفاع العراق أهل ّقدمه ذيال الدماء شالل وبعد
 األمنية والقوات امليلشيات نفذهتا التي البشعة املجازر يف السنة أهل قدمه أكرب الدماء من

 العراق، يف القاعدة تنظيم مارسها التي ّواملرضة العبثية املامرسات ّكل َوبعد ّضدهم، يةِّالشيع
 كاحلزب ُّلسـنيةا السياسية القوى بعض مارستها التي والتذلل االستجداء حماوالت ّكل َوبعد
 يف السنة أهل جيد ؛العراق علامء هيئة هبا قامت التي العنجهية املواقف وبعد ي،سالماإل

 ّقدم لقد هذا؟ بعد وماذا ؛نعم بعد؟ وماذا :ومركزي هام سؤال أمام أنفسهم اليوم العراق
  لذلك؟ الثمن كان ماذا لكن الغالية، موأرواحه دماءهم السنة أهل

ًجدا، زهيدة كانت الثمن هذا وراء من حتققت التي املكاسب بأن اجلميع يعرتف ْأن جيب ّ 
 أضعافهم، وجرح اآلالف، مئات ُقتل لقد الباهظ، الثمن هذا تستحق ال هزيلة مكاسب
 سوى واليتامى، ،واألرامل ،ّاملعوقني عن ًفضال حتىص؛ ال أعدادهم السجون يف واألرسى
 من األساسية ملقوماتا تفتقد التي الصعبة احلياة ًوأيضا وخارجه، العراق داخل ّاملهجرين
  .والتعليم ،واملاء ،والكهرباء ،والصحة ،األمن
  :ًةثالث ًاأمور البخس الثمن هذا أسباب أهم من ّإن
 عىل سالرش والتنافس ،-يةسالماإل احلركات وبخاصة- السنة أهل كلمة تفرق -١
 والثناء شيعية، ميلشيات مع البعض حتالف لدرجة الضيقة، واحلزبيات والزعامات املناصب
 .املسلمني علامء وهيئة ،يسالماإل احلزب كحال ؛السنة أهل من إخوته حساب عىل عليها

 ؛الربملان من االستقالة يسالماإل احلزب نواب بعض من ُيطلب أن العار من أليس
 الضاري حارث الشيخ استجداء العار من أليس !!الربملان يف اويبقو احلزب من افيستقيلو
 بطشه ّشدة يف شارون ينازع قد الذي ؛املجرم الصدر مقتدى مودة العراق علامء هيئة رئيس

                                                

 ).هـ ١٤٢٨(رمضان ، الثالث والستونالعدد  )١(
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 !!باملسلمني
 ال العراقية السنة أهل فصائل فبعض للرصاع، وشاملة واضحة سياسية رؤية غياب -٢
 بقاء أجل من السنة أهل لبيع مستعد وبعضها والطائفي، ييعِّالش باخلطر ةعرتفغري م تزال

 املوت حتى املقاومة فكرة يف متقوقعة وبعضها والربملان، احلكومة يف للكعكة احلايل التقسيم
 !!تنترص لن أهنا تدرك ألهنا فقط والفناء
 إقصاء من املراجعة هذه نتائج وحتمل السنوات، هذه حلصاد بمراجعة القيام عدم -٣

 املصالح حيقق بام سرتاتيجيةاإل وتغيري احلال، بؤس يف رئيس سبب ألهنا املوجودة؛ قياداتال
  .احلزبية أو الشخصية للمصالح وليس ؛السنة ألهل املمكنة
 ما عىل والبناء العقيمة، والشخصيات الرؤى من التخلص اليوم السنة أهل حيتاجه مما ّإن
 هتدئة ومن حساب، ألف هلا حيسب ّقوة وهنمك من ؛السنة ألهل سليمة نجازاتإ من حتقق

 ؛الدولة أجهزة يف منهم وفعالة حقيقية مشاركة وبدء فيها، الطبيعية احلياة وبدء مناطقهم
 العملية يف مشاركتهم وتعزيز هلا، ةِّالشيع احتكار لكرس واألمن؛ واجليش الرشطة وبخاصة
  .املختلطة واملناطق معاهتموجت مناطقهم يف وخاصة ؛والربملانية البلدية االنتخابية
 من نوع القادمة البلدية االنتخابات يف املشاركة لعدم املسلمني علامء هيئة دعوة ّإن
  مناطقنا؟؟ نرتك فلمن ،السنة ألهل واخليانة االنتحار

  )!!مشاركة وال ،مقاومة ال( اهليئة تتبناهذي ال العدمي اخليار من جنينا وماذا
ّبد وال لألبد، املقاومة بقاء يمكن وال ّحقنا، عىل لحصولل وسيلة هي املقاومة ّإن ُ 
 برنامج فغياب أفغانستان، جتربة أعدنا ّوإال ؛ثامرها يقطف سيايس برنامج من للمقاومة
 املجاهدين، فصائل بني مدمرة حلرب أدى :املجاهدين كلمة توحد وعدم ،سليم سيايس
  .العراق يف البغيض املشهد هذا تكرار من باهللا نعوذ ونحن

 مصاحلهم عىل السنة ألهل الرشعية املصلحة لتغليب السنة أهل فصائل ندعو ولذلك
 يف العادلة املشاركة هلم حتقق سليمة سياسية رؤية لبناء ّجد ّبكل وليسعوا والشخصية، احلزبية
  .مناطقهم عىل سيطرهتم مع ؛العراق

َأل( :شعارهم وليكن  )!!اخلنازير أرعى ْأن من ٌخري :َلَامِاجل ىَعْرَأ ْنَ
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 !العراق يف الطائفي الرصاع نتجنب حتى
 

 ة،ِّالشيعو السنة بني العراق يف طائفي رصاع نشوب من ّحيذرون -اليوم- العقالء ّكل
 -اهللا رَّقد ال حدث ْإن- الرصاع هذا يقف ولن بدأ، قد بأنه يقولون الساسة ُبعض كان ْوإن
 .العراق حدود داخل لوقفه خيططون ال يبدأ ْنأ له يريدون من ّألن العراق؛ حدود عند

 :وهي جهات، ثالث هم الرصاع هذا حدوث عىل يعملون والذين 
 :وإرسائيل اليهود -١

 ّأن كام ،إرسائيل عن بنفسها وشعوهبا العربية الدول شغلَي الرصاع هذا ّألن وذلك
 إرسائيل وجود بلتتق طائفية لدويالت املنطقة لتحويل سعيها ِالقدم منذ أعلنت إرسائيل
 .درزيةو علوية،و شيعية،و نرصانية، أقليات بني هيودية كأقلية
  :وأتباعها إيران -٢

 يف أتباعها ونفوذ نفوذها يزيد أنه كام العراق، يف والبقاء السيطرة هلم يسهل هذا ّأن وذلك
 .حلفائها بحامية أمريكا انشغال بسبب عليها اهلجوم من أمريكا يمنع ًوأيضا املجاورة، الدول
 :الزرقاوي بزعامة العراق يف القاعدة مجاعة -٣
َّ سنة ستجعل الطائفية احلرب ّأن يعتقدون ذإ  يِّالشيعو اإليراين اخلطر ُيدركون العراقُ
 ّأول وسيكونون وشيعية، هيودية رغبات ينفذون -يعلموا مل أم علموا- وهم عليهم،
َّ سنة بعدهم ومن ،الضحايا  .ًقديام شاه خوارزم ودولة ًحديثا، طالبان ولةلد َحدث كام ؛العراقُ
 :-اهللا رَّقد ال- وقوعها املراد احلرب هذه مع وقفات ولنا

 :السنةو ةِّالشيع من هلا الساعني موقع :األوىل الوقفة
 هذا تتبنى إيران ّأن نجد :العراق يف والقاعدة إيران :ومها ؛املسلمني الطرفني يف نظرنا لو
 يف إيران أعوان ّوأن للحكم، نجاد وصول بعد وخاصة ؛واحلكومة دولةال متثل وهي املوقف،
 ،واجلعفري ،كاحلكيم ؛ةِّالشيع قادة هم ؛ةاألهلي الطائفية احلرب باجتاه يدفعون الذين العراق

 .-ًأيضا- العراق يف احلكومي موقعهم من ذلك يفعلون والذين وصوالغ،
                                                

 ).هـ ١٤٢٧(ربيع األول ، لثالث والثالثوناالعدد  )١(
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َّ سنةمتثل ال الزرقاوي مجاعة ّأن نجد بينام ًجدا شديدة معارضة هناك بل العراق؛ ُ  من هلا ّ
 يف السنة ممثل ليست الزرقاوي مجاعة ّفإن وكذلك العراقية، ُّلسـنيةا القوى من كثري قبل

ًقبوال وال ًدعام تتلقى وال العراق، حكومة ُ الوحيد  النظام لعل بل املجاورة؛ ُّلسـنيةا الدول من َ
 .إليران احلليف يالسور النظام هو الزرقاوي مجاعة -ما بشكل- يدعم الذي

 -ولألسف- بعضها بل للقاعدة؛ التوجه هذا ترفض العراق خارج ُّلسـنيةا القوى ّأن كام
 .اإليرانية الدعاية بسبب إيران ّصف يف يقف

 :الطرفني اعتداءات بني مقارنة :الثانية الوقفة
َّ سنة يواجه ًيوميا العراقُ  وفوق احلكم، راكزم عن واإلقصاء االضطهاد أشكال مجيع ّ

 وزير وميليشيات ،بدر فيلق يد عىل ؛والترشيد ،والقتل ،والتعذيب ،والسجن ،اخلطف ذلك
 ومفكرهيم، وعلامءهم السنة قادة يطال ّاملنظم القتل وهذا املوت، ِوفرق ،صوالغ الداخلية
  !!!الزرقاوي مجاعة من واحد فيهم وليس

 بشكل ةِّالشيع ّعامة تستهدف متباعدة، ملياتع هي ةِّالشيع جتاه الزرقاوي عمليات بينام
 حلجم إحصاءات توجد ال ولألسف، السنة جتاه جرائم يف متورطة شيعية ًارموز أو عشوائي،
َتقارن ال والتي الكبرية، السنة خسائر حقيقة لبيان الطرفني؛ يف اخلسائر  .ةِّالشيع بخسائر ُ

 :األهلية احلرب جتاه السنةو ةِّالشيع لدى الفعل ردود :الثالثة الوقفة
 كام- احلرب هذه إشعال منه يراد كان والذي ً؛مؤخرا سامراء يف حصل ما أخذنا لو
 :ييل ما نجد طرف؛ ّكل ّترصف وكيف ،-السنةو ةِّالشيع قادة ّيرصح

 طالت ،السنة وأئمة مساجد عىل االعتداءات من واسعة محلة بدأوا إيران وأتباع ةِّالشيع
 إىل أضف األهلية، احلرب مقدمة أنه بدا فيام ،السنة عامة من ُقتل من سوى املصاحف، حتى
 امتصاص السنة موقف كان بينام، باحلدث املنددة واملظاهرات الضخمة املسريات ذلك

 حارث الشيخ منزل طال الذي االعتداء عىل الرد عدم :ذلك ومن الفرصة، وتفويت ،احلدث
 .السنة وقادة مساجد عىل ةِّالشيع اعتداءات عىل الرد وعدم شقيقه، فقتل الضاري

 احلرب؟ هذه ملنع العمل ما :الرابعة الوقفة
 :وهي ؛احلرب هذه ملنع املهمة اخلطوات ببعض القيام جيب
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 اآلن، َحيدث كام ؛بالترصحيات االكتفاء وعدم ًفعال، اليهودية الدسائس من احلذر -١
 ذلك وبعد ،السنة مساجد مئات جرونيف ثم سامراء، مراقد ّفجر املحتل ّأن ّرصحوا ةِّالشيعف
 .قادهتم بأمر فعلوه ذلك فعلوا من ّأن ّيرسخ مما !!املجرمون يعاقب وال يعتذرون ال

 نواصب هم هل ،السنة من موقفهم حتديد وغريه العراق يف وأتباعها إيران عىل -٢
 عىل رتجمت عملية إجابات ونريد ؟كتبهم يف وارد هو كام ؛أمواهلم وسلب قتلهم جيوز كفار،
 الُكتب من والتربؤ ي،ِّنـُّالس املسلم ّيكفر من كفر وإعالن ،املجرمني معاقبة من الواقع أرض
 أي تدريس فيلغى احلوزات، يف التعليم مناهج تغيري َيستلزم بام الروايات هذه حتوي التي
 .الروايات هذه مثل يتبنى ملؤلف كتاب أي أو الروايات، هذه عىل حيتوي كتاب
 ؟الفقهية املذاهب سائر مثل فقهي مذهب هم هل :موقعهم حتديد ةِّالشيع عىل جيب -٣
 األوقاف يف الفقهية املذاهب سائر دون هبم خاص بقانون ةِّالشيع يطالب ملاذا ؛احلالة هذه ففي

 وهكذا، والشافعية خاص بقانون املالكية يطالب ال وملاذا ؟وغريها الشخصية واألحوال
 ؟؟الوطنية حدةللو تفتيت هذا يف أليس
 الناطق هي تصبح حتى وتساند؛ يِّالشيع االعتدال تيارات مع قنوات ُتفتح ْأن جيب -٤
 لدى احلالية القيادات ّأن وذلك ؛مشرتكة تعايش لقواسم الوصول يسهل مما ةِّالشيع باسم
 أمحد المةالع قتلوا ًفقديام التكفري، ونبذ باالعتدال يطالب من ّكل وحماربة بتصفية تقوم ةِّالشيع

 وهم اخلاليص، جتربة وكذلك املوسوي، موسى العالمة وحاربوا الربقعي، والعالمة كرسوي
 ،السنة من االقرتاب اهللا فضل حسني حماولة وحياربون الكاتب، أمحد الباحث ّيكفرون اليوم
 مظاهر بعض انتقد ّملا منتظري وأقصوا احليدري، الصحن يف اخلوئي املجيد عبد قتلوا وقد
 .االعتدال جتارب مع ًدوماهم  وهكذا لل،اخل

 بالرأيواالنفراد  االستقالل وعدم العلامء، لرأي الرجوع الزرقاوي مجاعة عىل جيب -٥
  .يريد فيام يستخدمهم لعدوهم أداة يصبحوا ال حتى حوهلم؛ بام الوعي وكذلك دوهنم،
 ةِّالشيع نيب السلمي التعايش من طويلة سنوات شهد البالد من وغريه العراق ّإن

 للتعايش ْدَُعنلو فلننبذه اإليرانية، الثورة مع جاء الذي الطائفي الغلو عن ُالبعد بفضل ؛السنةو
 .رشفةامل السنةو الكريم القرآن حدود ضمن الواحد الوطن أبناء بني



 
 
 
 

 

٢٣٠ 

 العراق؟ درس من تعلمنا ماذا
 

 ،ًاوشعوب وماتحك ومستقلني، مجاعات ؛ومفكرين ،علامء :للجميع ّموجه سؤال هذا
 مل وإذا العراق، مأساة وآخرها ؛ومضت حدثت كثرية أحداث من نتعلم مل أننا السؤال؛ وأمهية
 كطبيعة ،طويل زمن بينها يفصل لن والتي ًقريبا، ّاملروعة املآيس من ًعددا فسنشهد منها؛ نتعلم
 .-اهللا ّقدر ال- جديدة مأساة بداية لبنان يف جيري ما ولعل !!املتسارع العرص هذا

 الشعب جتاه صدام ورئيسه البعث حزب إجرام قضية يف العراق مأساة من تعلمنا ماذا
 يةإسالم أو عربية قيادة غربية دولة حتارب كأن مماثلة، حالة يف الصواب هو ما ؟ّكله العراقي
 إال ًخيارا نملك ال نناإ -ًفعال- هل ؟سالملإل مناقضة أيدلوجيا حيمل حلزب مستندة مستبدة

 املحتل؟ ركاب يف السري أو الطاغية، احلاكم هذا مع صطفافاال
 املصحف، رفع( يةسالماإل باملظاهر التظاهر من حماكمته يف صدام به قام ما هل
ًحقيقيا ًتطبيقا نشهد مل أننا خاصة ؟كالعادة سياسية لعبة مأ حقيقي ّحتول هو ..).الصالة،  هلذا ّ
 ويعتز يفتخر حماكمته يف صدام يزال ال الذي ؛البعث حزب مبادئ تغيري إعالن يف ّالتوجه
 كام سالماإل جتاه اخلارج يف قيادييهحال و !اإلنرتنت شبكة عىل احلزب مواقع ويف له، برئاسته

  ؟؟هي
 ْأن جيب كيف ؛سالملإل معاد لفكر ينتمي الذي والزعيم املفكر توبة مسألة يطرح وهذا

 .وغريها النمريي أيام السودان يف قبل من اهذ ُالناس ِشهد كام ؛خدعة تكون ال حتى ؟يتوب
 العراق يف السنة أهل بقي فلقد للمستقبل؟ واالستعداد التحضري عدم من ّتعلمنا ماذا 
 استعدوا قد كانوا الذين ةِّالشيع )الوطن رشكاء( بعكس بغداد، سقطت حتى ساكنني
 أفرادهم عرب أو وغريه، لندن مؤمتر عرب ؛سنوات من السقوط هلذا التحضري يف وشاركوا
  .وغريهم ،الربيعي وموفق ،مكية وكنعان ،وعالوي ،كاجللبي ؛األمريكية بالقيادة املرتبطني
 فام اخلليج، وعموم ،والبحرين ،وسوريا ،لبنان يف له التحضري جيري ما نشاهد نحن وها

 ؟َوعلامء ٍوحركات ًاوشعوب ٍحكومات :للمستقبل حتضرينا هو
                                                

 ).هـ ١٤٢٧(ذو احلجة ، الثاين واألربعونالعدد  )١(
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 ،الغرب مع وحتالفات اتصاالت من- سوريا يف املسلمني خواناإل مجاعة به تقوم ما هل
ّوخدام ،وأمريكا  ؟خطأ أم صواب -والبعثيني الشيوعيني السوريني واملعارضني َ

 يف الدخول وعدم العراق، يف واحلكومية السياسية املشاركة رفض من تعلمنا ماذا 
 !؟عكسه أم الصوابهو  هذا هل ؟والرشطة اجليش

 والسياسة احلكومة نرتك هل دول، ّعدة يف -لألسف- قادم ناريوسي هذا ّأن وذلك
  ؟بإقصائنا حيلمون الذين الوطن لرشكاء
 ،كهرباء من التحتية للبنية متعمد إمهال من العراق يف اليوم السنة مناطق تعانيه ما هل

 املؤسسات من عليها احلرب ّتشن الذي الوقت يف ومستشفيات، ،وغذاء ،وماء ،واتصاالت
 ْأن جيب التي احلكيمة السياسة هي هل !للخصوم ذلك ّكل ترك بسبب الرسمية؛ منيةاأل

 ؟املغلقة الدائرة هذه تكرس أخرىً حلوال هناك ّأن أم ؟؟القادمة املآيس يف نطبقها
 اإلخوان مجاعة وأقصد ؛السياسية اللعبة يف السنة أهل بعض مشاركة من تعلمنا ماذا
 ؟السنة أهل يةبق مشورة عن كانت هل ؟املسلمني
  ؟املهم هو اإلخوان ومجاعة حزب مصلحة أم ؟رائدهم السنة أهل مصلحة كانت هل
 املخالفني السنة أهل بقية عىل -يسري بمقدار ولو- االنفتاح يسالماإل احلزب مارس هل
  ؟؟الرسمية املجامالت السنة أهل أعداء َّدَلَأ فيه يبادل كان الذي الوقت يف الجتهاده،
 ورشوط ظروف نحسن وكيف ؟السنة أهل جمموع أم فصيل مشاركة هو املهم هل
  املشاركة؟
 اخلالف؟ إلدارة منصفة عملية آلية ترسخ وعدم ،السنة أهل جماميع ّتفرق من تعلمنا ماذا
 َحدث كام به؛ التهديد أو ،القتل ّحد تصل قد والتي ؛واملواقف الفتاوى تضارب ّنكرر ال حتى
 ؟اجليش ودخول خاباتباالنت املشاركة قضية يف

 القومية النزعة ذات أو ،بأطيافها يةسالماإل املشارب املختلفة- املجاميع هذه ستقدم هل
 كام ؛السلطة عىل الرصاع نموذج من أرقى ًنموذجا -اخلالصة والقومية البعثية أو ،والبعثية
 ،اجلزائر تاريخ يف كام ؛املخلصني املجاهدين جهود رسقة نموذج أو ؟أفغانستان يف َحدث
 ؟؟القوميةو اليسارية التيارات لصالح ؛وتونس ،ومرص ،وليبيا



 
 
 
 

 

٢٣٢ 

 هل ؟املشاركة حصص عليها ُتبنى والتي ؛لةِّاملضل اإلحصاءات لعبة من تعلمنا ماذا
 مع للتواصل خطة هناك وهل ؟ونرشها ومنصفة عادلة بإحصاءات بالقيام اهتامم هناك

 ؟بذلك اإلعالم
 حصل هل السياسية؟ حركتهم يف ةِّالشيع مذهب صولأ عن التغايض من تعلمنا ماذا

 هل ة؟ِّالشيع مذهب بدراسة -ّوعامة وعلامء وحركات حكومات من- املعنيني لدى اهتامم
 كاذب؛ حلم هذا ّأن وأيقنوا غفلتهم، من ةِّالشيعو السنة بوحدة احلاملني املخلصني بعض أفاق
 من هؤالء يستفيد هل ؟َّللسنة العداء حالة تغذي التي خرافاهتم عىل معتكفني ةِّالشيع دام ما

 فكره خيتربوا حتى ّالرباقة؛ الشعارات يرفع من ّكل لتصديق يندفعوا فال التجربة؛ هذه
 أهل أكثر جيرؤ مل الذي الوقت ففي اإلعالم؟ لعبة من تعلمنا ماذا ؟وأيديولوجيته وعقيدته
  .بذلك جياهرون ةِّالشيع كان ووضوح؛ برصاحة رأهيم عن التعبري عن السنة

 واإلدانة؟ التهمة هلم جلبت أم ؛السنة أهل لصالح كانت الرؤوس قطع أفالم سياسة هل
 إال ًعلنا؛ ةِّالشيع جرائم إدانة عىل السنة أهل وساسة ومفكري صحفيي من كثري جيرؤ مل
  ؟؟ذلك عن الغريب اإلعالم ّحتدث ْأن بعد

 ةِّالشيع والء«و »يِّالشيع اهلالل« حول بترصحياهتم التمسك العرب قادة يستطع مل ملاذا
 احلرب بعد- اهللا حزب رئيس ّأن نجد بينام ي؛ِّالشيع اإلعالمي اهلجوم أمام »العرب؟
 ؟؟يرتاجع ومل ؛وقادهتم العرب ّسب -األخرية

 ،ةِّالشيع قتل ّحترم بفتوى الضاري حارث الشيخ مطالبة عىل الصدر مقتدى جيرؤ كيف
 ً؟فسادا العراق يف يعيثون ْوأتباعه ؟مكة لقاء حيرض مل وهو ،سامراء مرقد بناء وتأييد

 حلقد مرة مرتني، ضحيتها نكون جديدة مأساة تقع ال حتى هذا؛ ّكل من ّتعلمنا ماذا
 !!؟؟الدروس تعلمنا وعدم وجهلنا لغبائنا ومرة ة،ِّالشيع

 فيها، اجلامعي لالجتهاد وندعوهم والعلامء، الباحثني يدي بني نطرحها أسئلة هذه
 بالتجربة الذايت التعلم سرتاتيجيةإ من واخلروج اإلمكان، بقدر والصواب ّاحلق إىل للوصول

 القضايا؛ هذه يف رأي أو دراسة أو بحث بأي ّنرحب ونحن، ًغالبا ّمرة من أكثر تكون التي
 .املخالف مع احلوار يف يسالماإل واألدب ،احلنيف بالرشع متقيدة تكون ْأن رشيطة
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 صدام قتل من وعرب دروس
 

 والرئيس ،العراقي البعث حزب رئيس حسني صدام هناية املبارك األضحى ُعيد ِشهد
 ّردة ولكن والدالالت؛ والدروس ِبالعرب مليئة صدام قتل عملية كانت وقد للعراق، السابق
 .حسني صدام قتل ِوعرب دالالت من كثري عند تقف ومل ّعاطفية، انفعالية كانت الغالبية فعل

 يف لِّنفص -العاطفة وهدأت العقول حرضت ْأن وبعد ،ُيفرتض فيام- واآلن
 .ِوالعرب الدالالت
ًأوال  :وإيران ةِّالشيع ختص التي الدروس :ّ
 والقوميني ينيسالماإل من- األوىل األيام يف واملعلقني ُاملتحدثني أغلب كان ؛كالعادة -١

 لذكر الشجاعة عندهم تكن ومل ط،فق أمريكا مشجب عىل َحدث ما ّيعلقون -واليساريني
  ًوحرصا !املجرمني ةِّالشيع مشاعر عىل ًحرصا وذلك ة؛ِّالشيع وهم املبارشين، الفاعلني

 .املجرمني هؤالء مع مستحيلة موهومة وحدة عىل -ًخادعا-
 ُيشكر وهذا خلفهم، من وإيران ةِّالشيعب واملعلقون املتحدثون ّندد أسبوع بعد ثم -٢
 عداوهتا ِخلفها من ةِّالشيعو إيران ترتك حتى املوقف؛ هذا عىل َيثبتوا ْأن منهم دنري ولكن هلم؛
 ما رسعان فعل وردة ًا،ّوقتي اإليراين والدور باخلطر الوعي هذا يكون ْأن نريد وال لنا،

 ...!!.تزول ما رسعان ...تزول
 جتاه !سطالو من العصا مسك سياسة عىل -األردن يف- اإلخوان قادة ّيرص يزال ال -٣
 والتي سفارهتا، بإغالق وطالبت بإيران نددت التي املسريات بعض من انسحبوا فقد إيران؛
 .اهللا وحزب إيران مسايرة عن ّالكف محاس من فيها املتظاهرون طالب

 وإرسائيل أمريكا وضع حماوالت وراء نجرارلال ًجتنبا :هو لذلك اإلخوان قادة وتربير
 حساب عىل اإليراين اخلطر ملف وتضخيم العربية، ّلألمة داءالع يف واحدة سلة يف وإيران
 .األمريكي الصهيوين اخلطر
 جرائم ّأن رغم ؛وإيران »دحالن« بني موقفهم يف َيعدلون ال اإلخوان قادة ّأن العجيبو

                                                

 ).هـ ١٤٢٨(حمرم ، الثالث واألربعونالعدد  )١(



 
 
 
 

 

٢٣٤ 

  ؟واحد بميزان اإلخوان يزن ال فلامذا !إيران جرائم من بكثري أرحم »دحالن«
 حقيقة -»احلكيم«و »مقتدى« :باسم صدام قتل وقت ةاملصور- اهلتافات شّكلت -٤

 الناطق- الربيعي ّنصار لسان عىل جاء كام ؛ذلك من »مقتدى تيار« وتنصل !!قتلال ّنفذ من
 ما« :قوله مع يتناقض وهذا !»فردي ّترصف بأنه« وصفه الذي ؛-النجف يف الصدر باسم
 حارضين كانوا ْأتباعه ّأن أي ،»الصدر هبا أمر التي التعليامت يعارض أفعال من صدر

 مشاركة حول ّقوي جدل وهناك !هبا أمروا تعليامت وهناك صدام، قتل يف ومشاركني
 .صدام قتل يف بنفسه »مقتدى«

 هي فنعم !عراقية عادة بأهنا ؛صدام جثة حول »للرقص« الربيعي موفق تربير أما -٥ 
 عادة من وليست نحرفة،امل والسلوكيات األخالق أصحاب من هم الذين »كالرشو« عادة

 !!الرشفاء العراقيني
 القضية هذه لكون هو -األخرى جرائمه دون- الدجيل قضية عىل صدام قتل ّإن -٦
 برزان قتل يمكن التي الوحيدة هي القضية هذه ّوألن فقط، يِّالشيع الدعوة بحزب خمتصة

 .)م ١٩٨٢( عام العراقية االستخبارات رئاسة ترك كونه فقط؛ عليها )صدام شقيق(
 ِقبل من وخمتار ُمدروس توقيت بل ً؛خطأ ليس صدام قتل توقيت اختيار ّإن -٧

 هدية )والوطن ِّالدين يف السنة وإخواهنا ألشقائها( ُتقدم ْأن أرادت التي يةِّالشيع اجلامعات
 !ومغفل جاهل فهو هذا؛ ُيدرك ال من ّوكل !!األضحى عيد

 .اآلخرين من موقفها حقيقة عن ّتعرب بذلك ةِّالشيعو
 -إيران ملف عن املسؤولة- لالستخبارات اخلامسة الشعبة ِّرَقَم يف صدام قتل ّإن -٨
 !!بثأرها وستأخذ ؛عاداها من تنسى ال إيران ّأن ُمفادها ،العرب القادة من لكثري رسالة ُتشّكل
 وهو ًزاممي ًيوما صدام قتل يوم يكون حتى العيد؛ بعد ملا والبندر برزان قتل تأجيل ّإن -٩

 والكره البشعة، االنتقام روح عن بوضوح يكشف -السنة أهل عند األضحى عيد يوم-
 .الطائفية يةِّالشيع القوى هذه ّتكنه ذيال العميق
ْتق ْأن يمكن ال -١٠ َدمُ  إيرانية، بموافقة إال صدام قتل عىل )العراقية( يةِّالشيع األحزاب ِ

 األعىل املجلس هبا يؤمن التي الفقيه والية لعقيدة ًيذاتنف ّإما يشء، ّكل يف إيران يستأذنون فهم
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  .هلم ّواملوجه املستشار ألهنا أو الدعوة، وحزب
 طهران مع مكاملة إلجراء ؛العراقي الدستور صياغة جلسات من خيرج احلكيم كان لقد

  !!الفقرات حول
 خدوعونامل يستفيد فهل وأطامعها، إيران من بلحظات شنقه قبل صدام ّحذر لقد -١١
 سيبقون أم ؟ً؟بطال ًجماهدا يعتربونه وهم هلم، صدام ووصية بنصيحة املسلمني من بإيران

 اهللا وحزب ،ةجه من البعث وحزب صدام ؛الوقت نفس يف »حصانني ركوب« حياولون
  ؟أخرى ةجه من وإيران

 !!!اهللا وحزب ،البعث حزب :اجلهتني من )املركوب احلصان( هم أهنماألمر  وحقيقة
 إلنجاح ِقبلهم من والتنازل للمصاحلة جمال ال ّأنه وإيرانية شيعية رسالة صدام قتل -١٢
 !؟ذلك املسلمون ُيدرك فهل سيايس، توافق حصول أو ،املصاحلة مرشوع
 واألحزاب احلكام من- وإيران للشيعة املخالفني لكل هتديد رسالة صدام قتل يف -١٣
 وال ّيكلون ال وأهنم ما، ًيوما ةِّالشيع وقبضة حكم حتت وقعوا ْإن مصريهم هذا ّأن :-والعلامء
  .الفرصة هذه عىل للحصول السعي من يملون

 واملتعاونني منارصهيا ملشاعر مراعاهتا وعدم صدام، قتلب العلني إيران ترحيب -١٤
 مراعاة دون ؛مصاحلها وحيقق خيدمها فيام تستخدمهم وإنام هبم، تأبه ال أهنا عىل َيدل معها؛
 .محاس وحركة ،املسلمني اإلخوان وخاصة ؛السنة من وحمبيها حلفائها رملشاع

 طائفيته يؤكد -خيال أو حلم َحدث ما ّوكأن- املريب وسكوته اهللا حزب -١٥
 واملجلس ،الدعوة كحزب ؛إيران خدمة يف زمالءه اهللا حزب يدين ال ولذلك وانتهازيته،

 ،ُّلسـنيةا املشاعر ّبكل واستهانة ل،للمحت عاملة من فعلوا مهام ؛املهدي وجيش ،األعىل
  .اهللا حزب عند إيران شيعة من لكونه ؛عنه ُيعفى اجلرم فهذا ،السنة وعرض لدم واستباحة
 ؟؟اهللا بحزب املخدوعون يفيق فمتى
 عىل املسؤولية ورمي ،أسبوع بعد ؛قتلال وطريقة توقيت استنكار اخلاليص حماولة -١٦
 كانوا إذا األمريكي الفخ يف يةِّالشيع القيادات وقعت فلامذا ،فاشلة حماولة هي ؛فقط االحتالل
 وأين ؟احلدث حلظة يف ةِّالشيع عقالء وأين ؟السنة أهل عم والتكامل التعاون عىل حريصني



 
 
 
 

 

٢٣٦ 

 ؟الطريقة هبذه صدام قتل من -وجدوا ْإن - ةِّالشيع عقالء براءة
 بداية إال هو ما صدام؛ لقت عىل تعرتض دولة أي مع العالقة بقطع املالكي هتديد -١٧

 ويقابله الطائفية، ملصاحلهم للوصول دنيئة بطريقة لإلعالم واستغالل قادمة، مهينة قتالتل
  .اإلعالم وسائل مع التعامل يف يةِّسن سذاجة
 ونقول ،»َالعقدي التحليل خدعة« من ّحذر من عىل ٌّرد الطريقة هبذه صدام قتل يف -١٨

 والعقائد املبادئ أليست املصالح؟ حيدد الذي ما لكن املصالح، عىل تقوم السياسة ؛نعم :له
 !!املصالح حتدد التي هي واألفكار
 :البعث وحزب صدام ختص التي الدروس :ًثانيا
 تتناىف أسس عىل تقوم البعث حزب عقيدة ّأن عىل -زماننا يف- العلم أهل نص لقد -١٩

 أهل ّنص كام ًمنهجا، باالشرتاكية وتنادي ًدينا، امللحدة بالعلامنية تؤمن ألهنا ؛سالماإل مع
 والذي -!بالنرصانية املتظاهر اليهودي- »عفلق ميشيل« األصيل احلزب رئيس كفر عىل العلم
 وأكثر !البعثية من وال النرصانية من وال اليهودية من ال توبة له ُيعلن ومل !أسلم أنه صدام زعم
  !!!؟؟؟أسلم أنه عفلق ترمجة يف تذكر ال البعث مواقع

 يف يشكك وهذا حماكمته، أثناء البعث حزب برئاسة افتخاره يعلن صدام بقي لقد -٢٠
 !توبته

 البعث فلك يف تدور التي- العربية البعث وأحزاب العراقي البعث حزب يزال ال -٢١
 ،سالملإل املنافية البعثية العقائد تعلن تزال ال أهنا كام هلا، صدام بزعامة وتعرتف ّتقر -العراقي
 العراقي البعث حزب وأدبيات مواقع يطالع ومن ألجلها، البعث َحزب ُالعلامء ّكفر والتي
 .احلزب دستور وخاصة ؛ذلك جيد اإلنرتنت شبكة عىل

 إله ال :كالمه خرآ كان من« :يقول د والنبي أعدم، حني الشهادتني صدام أعلن -٢٢
 حني وفكره البعث حزب عن ًعالف تاب صدام يكون قد :نقول فلذلك ،»اجلنة دخل اهللا؛ إال

  .نرجوه ما وهو اهللا، عند علمه وهذا بالبعث، كفره إعالن من يتمكن ومل املوت، عاين
 لبدعة الداعي ّأن وذلك البعث، فكر من لصدام توبة إثبات الصعب من ؛ذلك قبل لكن
ّبد ال ّمكفرة  يف اخلداعو الكذب يستخدم كان إذا وخاصة ؛بدعته من العلنية التوبة من له ُ
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 !!ةِّالشيعو البعث حال وهذا ،دعوته
 وأنصاره وحزبه وبناته زوجته وصية احتوت هل :تعلن مل التي صدام وصية -٢٣
  ؟سالملإل والعودة بالتوبة

 عند فهو زعيمهم، قتل من ويعتربوا يستفيدوا ْأن البعثيني ْأتباعه من املطلوب -٢٤
 من التوبة إعالن فعليهم بالشهادتني، نطق بل الفاسدة؛ البعث شعارات يتذكر مل املوت

 املنحرفة، العقائد من بالرباءة تكون ْأن جيب َالعقدية التوبة ّأن ذلك االشرتاكي، البعث فكر
مجيع  وعرب وضوح، ّبكل ذلك وإعالن ،سالملإل املناقضة األدبيات كل من التنصل عليهم كام

  .املختلفة اإلعالمية منابرهم
 والزعامء والقادة احلكام لكل عربة صدام قتلو وحماكمة نوسج اعتقال ّإن -٢٥
 التوبة، وبني بينهم ُحيال ْأن قبل ورهبم لدينهم للعودة هلم فرصة وهي واملستكربين، الظاملني

 ،رشعه ويطبقوا ،فليلتزموه ؛سالماإل سوى باطلة املناهج ّكل ّأن -هلم- العربة فيها كام
 !!حني بعد ولو ؛بالقتل القاتل ّبرش :القائل قول ًدوما وليتذكروا

 



 
 
 
 

 

٢٣٨ 

 !!بغريه وعظ من السعيد
 

 دون فئة ختص ال وهي ،-لألسف- منها يستفيد من ّقل لكن عظيمة، حكمة هذه
 والفقري، الغني واجلاهل، العامل والصغري، الكبري تعم هي بل سواه، دون ًفردا وال ،أخرى
 .اجلامعة أو الفرد

 ؛ألقراهنم والسابقون احلياة يف الناجحون أهنم جيد مةاحلك هذه من املستفيدين تأمل ومن
 فيها وقع كثرية عثرات وجتنبوا مقطوعة، دروب يف امليض مشقة أنفسهم عىل وفروا أهنم ذلك
 .ُمناهم هلم وحققت ملبتغاهم َقبلهم من أوصلت التي املسالك عىل وركزوا قبلهم، من

h g f ( :تعاىل قوله :منها رية،كث آيات يف ّتكرر قرآين منهج هو نذكره الذي وهذا
s r q p o n m l k j i(]١٣٧:آل عمران[. 

 املؤمن، عالمة من :التاريخ وأحداث السابقني جتارب من االستفادة د النبي جعل وقد
 .عليه متفق ،»مرتنيواحد  جحر من ٌمؤمن ُيلدغ ال« :د فقال

 وبعد ومطالعتها، رفتهامع من ًأوال له البد ؛اآلخرين جتارب من العاقل يستفيد وحتى
 التي والنتائج الدروس هدي عىل السري ثم ومن منها، العرب واستخالص دراستها ذلك

 .هلا توصل
 املسلمني فتجد !النبوي واهلدي القرآين األمر خيالف اليوم املسلمني واقع فإن ؛ولألسف

 حتى وال بل ؛مأقراهن أو أسالفهم جتارب من يستفيدون ال -ًودوال ومجاعات ًأفرادا- اليوم
 !!كثرية مرات نفسه اخلطأ يف يقعون ولذلك أنفسهم، هم جتارهبم من

 بنص اإليامن نقص عىل عالمة هي التي- السيئة الصفة هذه يربر فالبعض ؛ولألسف
 ؛األمور سفاسف يف يصح منطق وهذا بنفسه، جيرب أن إىل يفهم حتى حيتاج بأنه -احلديث
 بمصائب تتعظ مل ٍمةِسلُم من فكم األمور، عظائم يف ًخطريا ًوهتديدا كارثة يشكل لكنه

 كانت فامذا ؛حقيقته تتيقن حتى جتربه أن وأرادت والغرام، احلب يف وقعن اللوايت زميالهتا
 !النتيجة؟

                                                

 ).هـ ١٤٣١(ربيع الثاين ، الثاين والثامنونالعدد  )١(
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 يف فسايرهتم ؛باطنهم لتكشف األمة أعداء جماراة جترب أن قررت مجاعة من وكم
 ٍفتنة غامر خيوض أن أراد داعية من وكم ؟ًدداج عمالء عداءاأل كسب أن املآل فكان فسادهم،

َّبني  .باهللا إال قوة وال حول وال ،تطول والقائمة ًمفتونا؟ ىفأمس ؛اإلصالح ةِ
 نعود وكأننا ،التاريخ عجلة دوران من اليوم أمتنا تعيشه ما هو :احلديث هلذا والداعي

 وكذلك ،حمتل فالعراق املاضية، القرون يف املسلمني بالد ّعم الذي االستعامر ملرحلة
 سلخها بعد كالذبيحة تعليقه تم السودان هو وها لذلك، طريقه يف والصومال أفغانستان،

 أضواء وحتت ًعلنا- االستعامر عودة يف الرغبة عن احلديث وأصبح التقطيع، ينتظر
 فيصل املذيع صنع كام ؛النخب بعض من مستغرب وال مستنكر غري -الكربى الفضائيات

  .األسبوعية حظريته يف القاسم
 وجه عىل منهم والسنة- العراقيني أن إال ؛العراق احتالل عىل سنوات سبع مرور وبرغم
 ؟املقاومة هو هل :اختاذه الواجب املوقف حول أنفسهم مع متنازعني يزالون ال -اخلصوص

  ؟يسالماإل احلزب ذلك اختار كام ؛املحتل مع التعاون أم
 يف انخرطوا الذين جنى وماذا وكيف؟ يصلوا؟ أن املقاومة ااختارو الذين يريد أين وإىل

 السياسية؟ اللعبة
 القبول صعيد عىل مسدود طريق إىل العراقية املقاومة وصول بعد اآلن الوضع هو وما
 انرصاف عن وماذا العام؟ واملزاج السياسية البيئة وتغري ،واملعنوي املادي والدعم ،الشعبي
 نوابه بعض ختيل بل األخرية، النيابية االنتخابات يف ِوقائمته يسالماإل احلزب عن الناس
 اهلاشمي؟ طارق مثل ؛عنه وقادته

 املستقلة يةسالماإل الدول فأغلب ؛املسلمني تاريخ يف فريدة حالة ليست احلالة وهذه
 ،ومرص ،وتونس ،كاجلزائر ؛سابقاهتا من تستفد مل مجيعها فإن ولألسف التجربة، هبذه ّمرت
 مجيع أن يرى حني ؛ينشق ليكاد الصادق املسلم القلب إن بل ،وغريها ،وتركيا ،واهلند ،وليبيا
 ثامرها قطف -بالدهم عن الدفاع سبيل يف سالت التي- واملواطنني للمجاهدين الزكية الدماء
 ارتقوا والذين والغربية، الرشقية العلامنية األفكار أشياع أو املحتل، صنيعة من ؛سواهم
  !!الرشفاء مجاجم عىل كماحل َّكرايس
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 ال ملاذا !؟السابقني جتارب من يستفيدون ال منها واملخلصون أمتنا تزال ال ملاذا :ونتساءل
 معه وللتعامل ً،أوال االحتالل لتجنب الطرق أسلم لبحث اجلادة والندوات املؤمترات تعقد
 ية،سالماإل الدول أوضاع بحسب خمتلفة حلاالت ذلك عن ونتائج خالصات ووضع ًثانيا،
 فتهدر ودب، هب من لكل يرتك وال اليوم، حاصل هو كام لالرجتال األمر يرتك ال حتى

 !؟حمسوبة غري مغامرات يف املعصومة واألموال األنفس
 فاحلركات فحسب، االحتالل بحاالت ًحمصورا ليس التجارب من االستفادة عدم وإن

 العمل يف ًمتميزا ًنموذجا بعد ّتقدم مل دوهلا يف السياسية املشاركة اختارت التي يةسالماإل
  !غريهم ومسار مسارهم بني ًفرقا جيد ال العادي واملسلم السيايس،

 التزوير من بشعة ًصورا يامرسون لكنهم ؛االنتخاب بآلية قناعتهم وبرغم ؛فبعضهم
 االنتخابات عيوب يتالىف ًمرشقا ًنموذجا يبدعوا ومل الداخلية، انتخاباهتم يف واإلقصاء
  .العربية

 يف املرأة قضية فإن ؛التاريخ جتارب من االستفادة وعدم ،االجتامعية القضايا صعيد وعىل
 بطريقة ولكن ؛املسلمة السعودية املرأة إلفساد هيدف ؛ًاّمفصلي ًرصاعا تشهد اليوم السعودية
 ؛رأةامل قضية يف األخرى يةسالماإل الدول جتارب من الدعاة استفاد فهل وقانونية، رسمية

 والعقبات؟ املزالق وجتنبوا الطريق، أنفسهم عىل فاخترصوا
  ؟املوازين تغري ندرك هل فتوى؟ إصدار املنظم اإلفساد هذا لدفع يكفي هل

 العلامء من يتجرأ الذي واليوم !ُبَّدَؤُي العلامء عىل يتجرأ -املثقفني من ًقديام- كان فالذي
 فأصبح اليوم أما باآلخرين، االحتكاك قليل عوديالس املجتمع كان ًوقديام !ُبَّدَؤُي من هو

 توقيت بحسب براجمها تبث العري قنوات أصبحت حتى ؛املنطقة قلب هو السعودي املجتمع
 !!املكرمة مكة

 فأصبح ؛املرأة قضية يف لصاحلهم الرصاع قلب السعودية خارج يف الدعاة استطاع لقد
 أرسع املعركة كسب السعودية يف ةالدعا يستطيع وبالتأكيد الشارع، سيد هو احلجاب

 .اآلخرين جتارب من باالستفادة
 .»مرتنيواحد  جحر من ٌمؤمن ُيلدغ ال«و بغريه، وعظ من السعيد :اخلتام ويف
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َّمسودة  !املنشودة والوحدة ،الدستور ُ
 

َّمسودة إقرار جاء لقد  العراقي الربملان ثم الصياغة، جلنة ِقبل من العراقي الدستور ُ
 ؛ةِّالشيع لدى السيايس الفكر حقيقة عن ليكشف الكردي؛ يِّالشيع التحالف من بضغط

 .الزمان من عقد من أكثر من واقع أمر هي بل قديمة؛ األكراد مطالب ّأن ًخصوصا
َّاملسودة صياغة يف للشيعة الضخمة اجلهود برهنت  يف الطائفية تكريس أولوية عىل ُ

 !هبم خاصة بفدرالية السعودية لشيعة املطالبات بعض ربظهو وذلك العربية؛ واملنطقة العراق،
 مطالب تؤيد وهي ُّلسـنيةا يةسالماإل احلركات زعامء من الكثريين حناجر ّحتَب لقد
 العراق؛ حلكم الفقيه ووالية اخلميني ْأتباع وصل حني واليوم ّية،سالماإل بالوحدة اخلميني
 !!يةسالماإل وليست ؛يةِّالشيع الوحدة ّطبقوا
 اخليانة؟ هذه ّجراء من ةِّالشيع حقيقة نُويدركو ،السنة من املخدوعون يفيق هلف

 واخلاليص الصدر مها فها خونة؛ ةِّالشيع ّكل ليس :للقول السنة بعض سينربي ًوطبعا
ًحبا ليس ولكن يعارضاهنا، نعم :هلم ونقول !الفدرالية يعارضان  وخمالفة ًعداء بل بكم؛ ّ
 !!للحكيم
 هل مبارشة؟ سقوطها عقب بغداد يف ومساجدهم السنة بأهل الصدر لهفع ما نسيتم هل
 شيعي وهو ؛اخلوئي املجيد بعبد الصدر صنعه ما نسيتم هل ؟البرصة يف أتباعه صنعه ما نسيتم
 !مثله؟

 الزعامات من وغريه احلكيم مثل ؛وأهلها السنة ويكره ٌمتعصب، ٌّشيعي الصدر ّإن
 رصاع ومن جهة، من الزعامة عىل الرصاع من نابع للحكيم اءهعد لكن اهلوى، إيرانية يةِّالشيع
 !ثالثة جهة من اخلمس بامل الطمع ومن ثانية، جهة من والفارسية العربية العرقية

 ومجع ،الصفوف توحيدإىل  فيها ّاألمة حتتاج التي- الفرتة هذه يف أنه الغريب ومن
 ،ُالفرقة زيادة عىل ةِّالشيع مليع -العديدة التحديات ملواجهة اجلهود وتنسيق ،الكلمة

 ّبأهنم لألحداث املتابع يشك ال بحيث ّبقوة، فيها يوجدون التي يةسالماإل الدول وتفكيك
                                                

 ).هـ ١٤٢٦(شعبان ، السادس والعرشونالعدد  )١(
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 للمغرب، وتصل ،العراق يف تبدأ املنطقة يف طائفية دول إلجياد الرامية اليهودية اخلطة ينفذون
 .باكستان يف تقف وال

 أمريكا خطة هي العراق لتقسيم اخلطة هذه ّأن يظن كان اجلميع ّأن :هذا من واألغرب
 !!ذلك يف والساعني املباركني أول إيران فإذا ،-إيران ّعدويت- وإرسائيل
 !الفارسية وإعالء ،العروبة من املوقف :مثل األخطار؛ من الكثري فيه الدستور وهذا
 وبدع افاتخر عىل بالنص الطائفية وترسيخ !واألكراد ةِّالشيع ملصلحة الثروات وتوزيع
 .عاشوراء
َّاملسودة هذه ّأن ومع  لدور أنفسهم ونئِّيُهي بدأوا اخلليج شيعة ّفإن بعد؛ ّتقر مل للدستور ُ
ًحكاما- السنة ينتبه فمتى جديد،   !ُويدبر؟ ُحياك ملا -ًوشعوبا ،ّيةإسالم وحركات ،ُ
  .سالبائ الدستور هذا إلسقاط ؛ّوقوة بجد العمل السنة أهل عىل الواجب من ّإن
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 أخرى مرة لبغداد ةِّالشيع خيانة
 
ّيصدق ْأن يرفض املسلمني من كثري يزال ال  يف السابق يِّالشيع الوزير- العلقمي ابن ّأن ُ
 .بغداد تدمري عىل -بتلذذ- وعمل التتار، مع وحتالف اخلليفة، خان - )هـ ٦٥٦( عام بغداد

 اخليانة من العراق يف للشيعة »مِالعظا املراجع« من- بلحظة حلظة اليوم نراه ما ولكن
 !عاقل ينكره ْأن يمكن ال -ًألبناء مذهبهم أيضا بل والعراق؛ لبغداد ليس والتخاذل
 هذه خالل من ؛للمستقبل جيري مما والعربة ِالعظة نأخذ ْأن جيب لذلك
 :الوقفات

 يف ةِّالشيع مراجع من الصدر مقتدى ُنرصة عن الواضح التخاذل ّإن :األوىل الوقفة
 وطائفيتها؛ وطمعها املراجع، هذه النتهازية واضحة رسالة ؛السنة أهل دعم ورفضها العراق،
 العداء تعلن الوقت نفس ويف ومذهبية، عقائدية ناحية من َّللسنة العداء ُختفي ال إهنا حيث
 .ُواخلمس الزعامة عىل ذاتية مصالح منطلق من للصدر

ّبد ال فلذلك؛  من وإيران ؛)السيستاين( املرجعيات هذه ةحقيق السنة أهل َيعرف ْأن ُ
  .خلفه

 تبحث وأهنا ،....)األعىل املجلس ..الدعوة( األخرى يةِّالشيع األحزاب حقيقة وكذلك
 !سواء ّحد عىل ةِّالشيعو السنة ومجاجم دماء حساب عىل ولو ؛مصاحلها عن

 ليكون لك؛ذ مسؤولية ّحتمل دون اآلخرين من ّالتخلص أجل من هو هذا؛ سكوهتا ّوأن
 .املطاف هناية يف األمر هلم

 يوم ّكل يرتاجع ولذلك؛ األعداء حرب يف ّالنية صادق ليس الصدر ّإن :الثانية الوقفة
 ألم التي املرجعيات هذه !!املرجعيات بقرار مصريه ويربط الصلح، ألجل ويتوسل خطوة،
 .إلخ ..و ..و اجلهاد تعلن ال وأهنا !وساكنة !صامتة مرجعية بأهنا رصاخات الدنيا

 يدلنا هذا ؟!املقاومة ووقف اجليش ّبحل تأمره ْأن وبيدها هلا، األمر جيعل هذا َبعد فكيف
 الرتتيبات يف وضعه لتحسني شخصية؛ أغراض من ينطلق هحترك يف كان الصدر ّأن عىل

                                                

 ).هـ ١٤٢٥(ربيع الثاين ، العارشالعدد  )١(



 
 
 
 

 

٢٤٤ 

 جلأ وبذلك يظن، كان ما عكس عىل األمور فجاءت احلساب؛ ُحيسن مل لكن للعراق، اجلديدة
 .املأزق من اإلفالت ًحماوال ؛أخرى ّمرة جعياتللمر

 واحد صف ًدوما أهنم إال لبعض؛ بعضهم ءعدا مع ةِّالشيع ّأن نعلم ّأن جيب ؛هنا ومن
 !!السنة أمام

 تعكس لبنان؛ يف اهللا وحزب وإيران العراق يف للشيعة املساملة املواقف :الثالثة الوقفة
 عقول عىل هبا يضحكون أكاذيب وأهنا والفداء، والبطولة الثورية من القوم شعارات حقيقة
 .َّذجُّالس

 ليقوموا ؛وشعوهبم حكوماهتم مع العداء أجل من َّللسنة األفكار هذه ّيصدرون وهم
 .الثامنينيات يف احلال كان كام عنهم؛ نيابة املنطقة يف ُّلسـنيةا باألنظمة باإلطاحة
 يف للشيعة اجلديد األسلوب عن سنوات من ُنرشت التي ّالرسية للخطة تطبيق وهذا
 ً.وأفراداً دوال السنة اخرتاق

 يِّالشيع النشاط ّأن نجد األعداء؛ مواجهة يف التخاذل هذا ّكل مع :الرابعة الوقفة
  !اخلليجية البالد يف يقوى والعريب اإليراين

 ةوكيفي !!الكويتي اهللا حلزب اإليرانية السفارة يف اجتامعات عن لنا حتمل األنباء فهذه
 باملطالبة تعلو البحرين يف يةِّالشيع األصوات وكذلك !الكويتي الشارع يف ّوقوته نفوذه زيادة

  !احلكم يف باملشاركة
 !ذلك؟ كان لو فكيف العراق؛ يف ُاألمر هلا يستتب مل ةِّالشيعو ؛ّكله وهذا
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 !!املبكية امللهاة
 

 فيها تتلخص حيث ؛الواعية لتارخييةا والرؤية للخربة ًعميقا ًمصدرا الشعبية األمثال ّتعد
  السنةو القرآن يف األمثال وردت ولذلك ؛وقليلة سريةي كلامت يف الضخمة والدروس العرب

 ليزدادوا العقالء؛ منه َيغرف ًنبعا ِواحلكم األمثال دراسة كانت كام ،-موضع من أكثر يف-
ًونضجا بصرية ُ. 

 لذهنهتبادر ي -املاضية األسابيع يف- العراق وحول العراق من األخبار طالع ومن
 شافوهم ؛برسقوا شافوهم ما( و )فافتضحوا اختلفوا( :مثل الشعبية األمثال من جمموعة
 )!!بتقاسموا
 به تقوم الذي القذر الدور لكشف ضخمة ًجهودا املخلصني من الكثري بذل لقد
 وإعاقة النفطية، ردللموا والنهب بالرسقة للوطن خيانة من !العراق يف يةِّالشيع امليلشيات
 اخلاص قانوهنا وفرض اخلاصة، ألجندهتا وتسخريها هبا، املنوط عملها عن الدولة مؤسسات

 .العام القانون من ًبدال ؛الشارع عىل
ِاملخلصون هؤالء بذل كم ؛املقابل ويف  بفساد العام الرأي إلقناع وجهد ومال وقت من ُ
 هوامها وافق ألنه جيري؛ ّعام الطرف ّيغضان وأهنام يتني،ِّالشيع واجلعفري املالكي حكومتي

  .النجاح منها لكثري يكتب مل اجلهود هذه ولكن منه، استفادتا وقد
بني و احلكومة رئيس املالكي نوري بني املتبادلة الترصحيات نسمع حني ؛املقابل ويف
 وردود ،-البرصة يف املهدي جيش ميلشيات وتعديات رسقات حول- املهدي جيش قيادات
 صحةيف  لعاقل شك يبقى ال الفساد؛ مصدر هي وأهنا إليران، املالكي حكومة بارهتان قياداته
  !!املثل يف كام ؛»البرصة خراب« بعد إال الكثريون اَهِعَي مل ولكن املخلصني، رصخات وصدق

 عليه ّنبه وكم وخارجه، العراق يف القذر اإليراين الدور من العقالء ّحذر كم وكذلك
 .العورات كشفت )بينهم حيلهم( أصبح حني ولكن ،)تنادي ملن حياة ال( ولكن ؛األخيار
 مع النفوذ بتقاسم إيران يتهم -الصدري التيار باسم الناطق- ُالعبيدي صالح هو فها

                                                

 ).هـ ١٤٢٩(مجادى األوىل ، التاسع واخلمسونالعدد  )١(



 
 
 
 

 

٢٤٦ 

 القانون فرض خلطة الرسمي الناطق- عطا قاسم ّاهتم بيومني وقبله !!العراق يف أمريكا
 بغداد، العاصمة ًمؤخرا شهدهتا التي األمنية األحداث عن ةباملسؤولي إيران -بغداد يف األمني
 قذر دور يف إيران بتورط العراق شيعة طريف من اعرتاف وهذا !!اجلنوبية البرصة ومدينة
 :الشاعر تعبري ّحد عىل ولو ؛يصحو الناس بعض لعل !العراق يف ومشبوه وأناين

 !!ِالغد ضحى الإ النصح يستبينوا فلم   ىَوِّالل بمنعرج نصحي نصحتهم
 عقلية هي يةِّالشيع والسلطة احلكم عقلية ّأن من املشفقون؛ منه ّحذر ما لدينا ويبقى 
 هذا كان لو حتى ؛األشكال من شكل أو حال بأي اآلخر تقبل ال ّودموية، ومصلحية انتهازية
ًشيعيا اآلخر ّ.  

 مكان يف ًهنارا ًاجهار اخلوئي املجيد عبد اغتيال جريمة من الناس من كثري يتعلم ومل
ًذمة الصدر مقتدى يراع فلم !!وقدسيته طهارته ةِّالشيع ّيدعي  للدم حتى- ًحرمة وال ّ
 املطالبة عن تغاضت عندما الدم هذا احلكومة تراع ومل !اخلوئي بقتل أتباعه فقام ؛-يِّالشيع

 القتلة اعتقال عن وتغاضت ،امليت هذا حرمة تراع مل احلكومة ّإن وحتى ،يومذاك بالصدر
 آل ّلتحرض -بخبث- اليوم تعود هي وها منهم، والقصاص ملحاكمتهم الصدر ّوحمرضهم
 منزل الصدري التيار ْأتباع حارص عندما املشهد هذا ّوتكرر !!بحقهم املطالبة عىل اخلوئي
 ،عقبيه عىل مقتدى نكص ثم بينهام، املصالح تضاربت حني ؛)السيستاين( العراق شيعة مرجع
  !!املراجع يدي بني املهدي جيش مصري ليضع َاليوم وعاد

ّيتحىل مصداقية ُّفأي ّيدعون وهم هؤالء؟؟ هبا َ  آل ْأتباع أهنم ًوهبتانا ًزورا َ
 !!البيت

 يةِّالشيع احلكومة وتستنجد والنفوذ، السلطة عىل يتصارعون اليوم ةِّالشيع هم وها
 يف أهنم ُيدرك والعاقل صدام، امنظ ّضد قبل من هبا استنجدوا كام ؛املهدي جيش عىل بأمريكا
  !!العراق يف السنة أهل ّضد بإيران سيستنجدون القادمة ّاملرة

 من ّفإن اليوم؛ العراق يف ةِّالشيع الفرقاء بني الرصاع مصري عن البعض تساءل إذا أما
 دقَليص احلكومة، يف ًاّوأساسي ًاـّمهم ًرشيكا ليكون عنه ينوب من أو مقتدى يعود ْأن املحتمل
 !!)فاصطلحوا افتضحوا( :اآلخر الشعبي املثل فيهم ٍحينئذ
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 !الغائبة اجلريمة
 

 أرضحة تفجري َبعد ذلك مدى واتسع البغيض، يِّالشيع الطغيان من حالة العراق يعيش
 املقيتة، يةِّالشيع الطائفية املوجة هذه مع الوقوف املهم ومن سامراء، مدينة يف شيعية ومزارات
 .وأبعادها تهاحقيق لنستكشف

 :احلدث بداية :األوىل الوقفة 
 اقتحمت الرشطة مغاوير زي ترتدي املسلحني من جمموعة ّفإن ة؛ِّالشيع رواية بحسب

  !ونسفه بتفجريه قاموا ثم ،احلراس ّوكبلوا الرضيح،
 العراق، يف السنة ومراكز قيادات جتاه شيعية جمموعات به قامت لطاملا األسلوب وهذا
 من ال هبا هلا عالقة ال املجموعات هذه ّأن زاعمة ذلك من تتنصل يةِّالشيع داتالقيا وكانت
 .االحتالل لقوات تابعة جمموعات هي بل بعيد؛ من وال قريب

 :والتفجري ،والرضيح ،نةُّالس :الثانية الوقفة
ّجيلون السنةو أحد، له ّيتعرض ومل ،السنة مناطق يف موجود الرضيح هذا ّإن  صاحبيه؛ ُ
 .وخارجه العراق يف السنة قيادات تفجريه استنكر ولذلك ؛د النبي بيت آل من املكوهن

 ملدة ًمضطربا ّظل سامراء يف األمني الوضع« :ّأن فيه جاء ّيسالماإل للحزب بيان ويف
 ذلك ومع ؛األمريكية وال احلكومية للقوات وجود ّأي ّثمة يكن ومل املايض، العام أشهر ثامنية

 .»؟اآلن اآلثم االعتداء هذا وقع ملاذا ..اإلمام مرقد عىل اعتداء أي يقع مل
ّوسنة  هبذا؛ تؤمن )الزرقاوي( جمموعة كانت وإذا التفجريات، هبذه يؤمنون ال العراق ُ

َّ سنة متثل ال جمموعة فهي  السنة أهل عىل اعتدت إهنا بل ؛-والداين القايص يعلم كام- العراقُ
 ال أهنم رغم ؛االنفجار عن مسؤوليتها )الزرقاوي( ةجمموع نفت فقد كله؛ هذا ومع ًمرارا،

  .به يقومون مما يتنصلون
 :يةِّالشيع الفعل ةَّرد :الثالثة الوقفة
ًجدا، بغيضة طائفية يةِّالشيع الفعل ّردة كانت لقد  بل ؛-ًأوال- اجلاين من تتحقق مل فهي ّ

                                                

 ).هـ ١٤٢٧(صفر ، الثاين والثالثونالعدد  )١(



 
 
 
 

 

٢٤٨ 

 وقتلت اهللا، بيوت اجداملس من )١٦٨( عىل فاعتدت هوادة، بال السنة أهل ملهامجة انطلقت
 أو سبب دون ؛ّيـِّسن )٢٠٠( من يقرب ما اغتالت ثم !!املصاحف ّودنست واملؤذنني، األئمة
 !حماكمة

 االعتداء جيوز هل :نتساءل فإننا الرضيح؛ تفجري عن مسؤول السنة بعض ّأن فرضنا ولو
 قتل جيوز هل وتدنيسه؟؟ املصحف إهانة جيوز هل ؟؟)املساجد( اهللا بيوت من بيت عىل

 حصل؟؟ فيام ذنب أو ،التفجري يف يد هلم يكون ْأن دون السنة من املئات
 ّالرش، عىل ُجبلت نفوس من إال صدرت قد تكون أن يمكن ال الترصفات هذه ّإن
 جيرؤ ال املسلم ّفإن وغريهم، ّللسنة يةِّالشيع العقيدة تكفريية يؤكد وهذا ُالبغض، عىل وتربت
 عىل مسلم جيرؤ لن وكذلك رضار، مسجد أنه يعتقد كان إذا إال مسجد؛ عىل االعتداء عىل
 ّأنه يعلم وهو املصحف ُهيني ْأن ملسلم يمكن ال وكذلك ً،أصال ًكافرا هقداعت إذا إال آخر؛ قتل
  .يةِّالشيع العقيدة تزعم كام ؛حمرف ّأنه يعتقد كان إذا إال ؛اهللا كالم

 قبور عىل االعتداء من ينتقم كيف« :لهبقو احلقيقة هذه املكي احلرم خطيب أوضح وقد
 ٌحرق ِفعله ّردة اهللا؛ رسول ِبأحفاد املساس يكون ْوأن !؟اهللا بيوت عىل باالعتداء اهللا عباد

  .»!؟اهللا لكتاب
 :التفجري منفذي حول ةِّالشيع قادة ترصحيات :الرابعة الوقفة

 .االنفجار عن املسؤولية التكفرييني ّمحل السيستاين؛ ◘
 خلف بالوقوف والقاعدة ّالصداميني ّاهتم ؛-القومي األمن مستشار- الربيعي موفق ◘
 .التفجري
 .والتكفرييني ،العراقية واحلكومة ،االحتالل قوات ّاهتم الصدر؛ مقتدى ◘
  .السنة يمثلون ال بالتفجري قاموا الذين ّأن أكد احلكيم؛ العزيز عبد ◘
 .االعتداء وليةمسؤ املتحدة الواليات ّمحل اهللا؛ فضل حسني ◘
 واملحتل ،واإلرسائيليني ،بالتكفرييني التفجري من املستفيدين ّحدد اهللا؛ نرص حسن ◘

 .األمريكي
 .االعتداء خلف بالوقوف االحتالل وقوات الصهاينة ّاهتم نجاد؛ أمحدي ◘
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 يدفعون فلامذا ؛-زعامئهم ترصحيات بحسب- احلدث وراء ليسوا السنة كان فإذا
 !؟؟الثمن

 مربر إعطاء أجل من التفجري وراء هم ةِّالشيع هل :يكون ْأن ينبغي الذي والسؤال
 يف الطائفية لنزع الرامية اجلهود وبعثرة احلكومة، يف مشاركتهم وتعطيل ،السنة الجتثاث
  ؟اخلاصة مصاحلهم لتحقيق َاحلدث استغلوا ةِّالشيع ّأن أم ؟العراق

 السيايس العمل يف اليهودي سلوباأل صميم من مها االحتاملني هذين ّأن والغريب
 أفرادهم بعض عىل هجامت تنفيذ عىل اليهود عمل فقد ؛)الوسيلة ّتربر الغاية( مبدأ عىل القائم

 األحداث استغالل يف ًدوما ّسباقون أهنم كام ،)إلرسائيل( هتجريهم أجل من العربية الدول يف
 !!العاملي إلرهابا ضحية أنفسهم جعلوا حيث ؛)١١/٩( أحداث يف كام ؛لصاحلهم

 يةِّالشيع للقطاعات بالتهدئة وغريه السيستاين ترصحيات عىل »اجلزيرة« لقناة تعليق يف 
 !!ًفعال العكس كان وقد ،)!العكس هو الترصحيات هذه مقصود وكأن( :قالت

 بعد؟ وماذا :اخلامسة الوقفة
 كام والسلطة، ّوةالق ةِّالشيع امتالك عند سيحدث ملا )بروفة( هو العراق يف جرى ما هل

 ؟ُّلسـنيةا اجلوار لدول رسالة هو جرى ما هل ؟ياسني دير مذبحة ارتكبوا عندما الصهاينة فعل
 تفجري عن ةِّالشيع بتعويض أسوة خسائرهم؛ عن السنة بتعويض العراقية احلكومة ستقوم هل

 ؟السنة هلأ عىل املعتدين ومعاقبة بمحاسبة -عالنية- ةِّالشيع زعامء سيطالب هل ؟املرقد
 ًبدءا ؛يشء ّكل يف بحقهم للمطالبة ووضوح بحزم السنة أهل يقف هل :األهم والسؤال
 ًوانتهاء للمظلومني، منهم لتقتص للعدالة املجرمني تقديم ثم اخلسائر، عن بالتعويض
 !؟يةِّالشيع األغلبية أكذوبة زيف وكشف ،ياحلقيق حجمهم وبيان السياسية بحقوقهم
 الذي الوقت يف هي، ومصلحتها العراق مصلحة فيه ملا السنة مع بيةالعر الدول تقف هل
 ً؟فسادا فيه واإليرانية يةِّالشيع الطائفية امليلشيات تعيث



 
 
 
 

 

٢٥٠ 

 العراق يف املتصارعة يةِّالشيع القوى خريطة يف قراءة
 

 يف ةِّالشيع لقادة واملتعاكسة املتناقضة والترصحيات التحركات من ًحائرا املراقب يقف
ًمالحقا الصدر مقتدى يزال فال ،واالغتيال القتل إىل تصل والتي ،وإيران لعراقا  بتهمة ُ

 وأما ،النجف عىل باهلجوم األمر صاحب هو عالوي إياد يزال وال اخلوئي، املجيد عبد اغتيال
 .الشهود ضمن يكون ال حتى املغادرة آثر فقد السسيتاين؛
 االستعانة إىل نحتاج :والترصحيات عاملاأل فيه جتري الذي السياق فهم نستطيع حتى
 :والفوائد العرب من العديد حيوي والذي ؛بالتاريخ
 وقرامطة ،العراق قرامطة :القرامطة فروع بني ّدموية رصاعات الشام بالد شهدت فقد
 وهم الشام، بالد يف والفاطميني القرامطة بني رصاعات حدثت ثم البحرين، وقرامطة ،الشام
 !واحد مذهب عىل

 ضد ةَّيـِّسن قوى مع تتعاون يِّالشيع يِّالشيع رصاعها يف يةِّالشيع ِالفرق هذه وكانت
 !!ةِّالشيع من أعدائها

 هذه تفصيالت جيد الشام؛ لبالد نيجرياهل والرابع الثالث القرنني ألحداث يعود ومن
 .الرصاعات
 :ّعدة أمور التارخيية األحداث هذه من نريده والذي

 والقابلة هبا، تؤمن التي امللفقة العقيدة بسبب ّموحدة؛ ليست يةيعِّالش القوى ّأن -١
َحدث كام والنقصان؛ والزيادة للتطور َ  عارضهاو الفقيه، والية أعلن حني )اخلميني( مع َ
 .ةِّالشيع من الكثري
 .-ًوحديثا ًقديام- ةِّالشيع الفصائل بني حقيقي رصاع هناك -٢
 عىل األعداء مع التحالف يتم فبسهولة ية؛ِّشيعال الفصائل لدى مقدسة مبادئ ال -٣

 .األصدقاء
ّبد ال ًحديثا؛ وجيري ،ًقديام جرى ما لفهم -٤  وحقيقة ية،ِّالشيع القوى خريطة أدراك من ُ

                                                

 ).هـ ١٤٢٥(رمضان ، اخلامس عرشالعدد  )١(
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 .فيها فصيل ّكل مقاصد
ّنقدم وهنا  إدراك يف َمِهْسُت حتى اليوم؛ العراق يف يةِّالشيع للقوى ةّأولي قراءة ُ
 :العراق لشيعة املتناقضة ترصحياتوال قفااملو حقيقة
 وشيعة ،إيران شيعة مها :رئيسني قسمني إىل اليوم يةِّالشيع القوى تقسيم يمكن )١
 .العراق
 قوميات من ةِّالشيع اإليرانيني ّإن حتى الفاريس؛ العنرص عليهم يسيطر إيران شيعة )٢
َيعدون فارسية غري  !!معاوية شيعة :يسموهنم كام أو ثانية، درجة من شيعة ُ

 وهم ،أعجمي أو ،فاريس أو ،إيراين أصل من شيعة إىل ينقسمون العراق شيعة )٣
 تيار :وهم ،عربية أصول من وشيعة ،...)النجفي، احلائري، السيستاين،( الكربى املراجع
 .الصدر صادق حممد يِّالشيع املرجع ابن الصدر مقتدى اليوم يتزعمه والذي ؛الصدر
 ّلعدة إيران لسيطرة باخلضوع ترغب ال إيرانية أصول من روناملنحد العراق شيعة )٤
  :منها أسباب
 .الفقيه بوالية إيامهنا عدم ●
 .إيران قادة من الرتبة يف أعىل أهنم ●
ِحتمله الذي الثوري باخلط يؤمنون ال ●  .إيران َ

  .النجف مراجع عىل إيراين هجوم هناكف ولذلك
 يؤمنون وال الثوري، باألسلوب يؤمنون )درالص ْأتباع( العراق يف العرب شيعة )٥
 .النجف مراجع بوالية وال الفقيه، بوالية
 برغم ؛النجف مرجعية ّضد وإيران الصدر مقتدى بني ًحتالفا سبب الوضع هذا )٦
 .للعجم الصدر تبعية وعدم ،الفقيه والية عىل وإيران الصدر بني العداء

ًعسكريا إيران دعم حيتاج الصدر :مصالح حتالف ولكنه ًوماليا، ّ  إسقاط تريد وإيران ّ
 .العراقية املرجعية

 ُتدار حرب ألهنا املهدي؛ جيش تصفية عند النجف وغريه ستاينيالس غادر ولذلك
 .وأمريكا إيران بني بالوكالة



 
 
 
 

 

٢٥٢ 

 ،اجللبي بجامعة املتمثل ؛العلامين يِّالشيع التيار وهو ،ثالث عراقي شيعي تيار هناك )٧
 .العراق يف املرجعية تيار من َحذر وعىل الصدر، وتيار إيران عاديُي وهو عالوي، وحزب

ّيسهل إدراكها العراق؛ يف يةِّالشيع للقوى ّأولية قراءة -باختصار- هذه   املواقف فهم ُ
 ،توقفها ثم الرصاعات اندالع سبب ّويوضح العراق، شيعة عن الصادرة والترصحيات
 .انفكاكها ثم والتحالفات
 .بينهم املشرتك القاسم هو فهذا ة،ِّالشيع مصلحة فيه ّأن يعتقد امل يعمل واجلميع
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 الوحدة ونسف ،السيستاين
 

 الثالثاء بإعالنه- ًعموما املسلمني وبني ًخصوصا العراقيني بني للوحدة السيستاين ُنسف
 يوم ّعيدوا الذين املسلمني لسائر ًخالفا ؛)هـ١٤٢٩( العام هلذا املبارك األضحى لعيد ًموعدا
 ،السيستاين مواقف يف للحقيقة للوصول ؛والنظر التأمل من الكثري يستحق -االثنني

 .اإليرانيني أو العجم ةِّالشيعو ،العرب ةِّالشيعو ،واملرجعية
 :التالية النقاط يف ذلك إمجال ويمكن

 بداية اختالف حول الكبري بالتباين منددة األصوات من الكثري تصاعدت لقد :بداية -١
 ُحمق موقف وهو لوحدهتا، ومعارض ،لألمة مفتت هذا ّوأن ،)هـ١٤٢٩( لسنة مضانر شهر
 سائر دون وحده السيستاين ّشذ حني اختفت األصوات هذه ّأن العجيب لكن كبري؛ جانب يف

 !!؟؟؟فلامذا األضحى، عيد يف ّصفها بتفريق األمة
 هو السبب كان األضحى؛ عيد حول خالف فيه َحيدث كان التي السابقة املرات يف -٢
 ملوعد مؤيدين الفلكيون كان َالسنة هذه يف ولكن العيد، موعد عىل الفلكيني بعض اعرتاض
 حسني حممد اللبناين املرجع املوعد هذا عىل وافق وقد السعودية، السلطات أعلنته الذي العيد
 موعده؟؟ السيستاين بنى أساس ّأي فعىل الفلكية؛ احلسابات يعتمد الذي اهللا فضل
 عيد موعد عىل له العراق شيعة من السيستاين خصوم موافقة :هذا من األغرب -٣

 ّأي فعىل ية؛سالماإل والوحدة بالوطنية يتشدق الذي الصدري التيار وخاصة ؛األضحى
 نيأن هي احلقيقة ّأن ْأم !؟املسلمني سائر بخالف العراق شيعة وسائر الصدريون ّعيد أساس
 !!؟؟الغريب عىل ّعمي نواب وأنا ،ّعمي ابن عىل وأخي
 ّللصف املمزقة يةِّالشيع باملواقف املنددة العاقلة يةِّالشيع املواقف ًدوما ختتفي ملاذا -٤

 يسكت؟؟ ومن يعلن من تقتيض املصلحة لكن مقبولة؛ مواقف هي أم !؟والوحدة
 هل !؟بسكوهتم ّأيدوه الذين املراجع سائر دون ؛السيستاين لذلك تصدى الذي ملاذا -٥

 أدوار؟؟ توزيع وه
                                                

 ).هـ ١٤٣٠(حمرم ، السابع والستونالعدد  )١(
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 ةِّالشيع بسعي الوثوق يمكن -ًضعيفا وول- له ّمربر ال الذي املوقف هبذا هل -٦
 ؟للوحدة
 شيعة بني التفريق نقبل أو نثق ْأن يمكن ؛للصف ّواملفرق اآلثم املوقف هبذا هل -٧
 أو يه؟الفق بوالية تؤمن ال شيعة وبني الفقيه، بوالية تؤمن إيرانية سياسية أجندة ذات متطرفة
 متطرفني؟ وشيعة معتدلني شيعة بني أو عجم؟ وشيعة عرب شيعة
 دَّعمتت ةِّالشيعو ،السنةو ةِّالشيع بني وتعاون تقريب عن ًممكنا احلديث يزال ال هل -٨
 ؟العيد يوم موعد :مثل القضايا يرسأ يف السنة خمالفة
 العامة خالف ما( :اليوم شيعة منهج ّبأن وواضح رصيح إعالن املوقف هذا يف أليس -٩

 من نوع يتحقق ْأن يمكن فكيف عندهم؛ املتبع املنهج هوو ؛)الرشاد ففيه -السنة أهل :أي-
 !؟والوحدة التقريب
 يف عراقية لوحدة يسعوا ْأن يمكن ال -العراق شيعة وسائر- السيستاين كان إذا -١٠
ًحرصا منهم نرجتي فهل األضحى؛ عيد موعد  !أكرب؟ مسائل يف عراقية وحدة عىل ِ
 حتديد ةِّالشيع مراجع من َطلب البكر حسن أمحد السابق العراقي الرئيس ّأن يروى 
 السنة بإعالن إال ةِّالشيع برفض تفاجأ ولكنه العيد، عىل السنة ليوافقهم األضحى؛ عيد موعد
 !!فيه ليخالفوهم العيد؛

 ؛وبني واضح ونوالتعا الوحدة طريق ّبأن وزعامئهم للشيعة الرصحية ّالدعوة نرى فمتى
 ُيفسد ما ّكل من والعميل العلني بالتربؤ املراوغة وترك ،والعدل ،الرصاحة عىل يقوم ملا

 املسلمني ومشاركة املؤمنني، ّوأمهات والصحابة للخلفاء وتكفري وطعن ّسب من الوحدة؛
  !!َحمفوظ أو َمكتوب شيعي ُتراث من ذلك ُيعيق ما ّكل وإزالة وأتراحهم، أفراحهم
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 :  اإليراين يف لعبتي-كر والغش والتالعب الشيعي امل
  والربملان،الديموقراطية

 
ّصدع الشيعة رؤوسنا وهم يرددون دعاوى املظلومية واالضطهاد والتمييز، وأهنم ال 

 ومل يرتكوا مناسبة أو وسيلة إال وبثوا فيها هذه !حيصلون عىل حقوقهم كمواطنيني يف بلداهنم
امت عند كثري من َّسلُ أصبحت م-مع التكرار املكثف والزمن املمتد- حتى إهنا ؛الدعاوى
 !!الناس

 إنام هي ؛ورغم أن كل دعاوى الشيعة هذه ليس هلا أدلة تؤكدها أو براهني تسندها
ًن أكثر ما جيعل هلذه املزاعم قبوال أ و! ليس هلا زمام وال خطام؛دعاوى مطلقة يف الفراغ

 ،عجز التقي« حني استعاذ من -عدوهم األول-الفاروق  هو ما حذر منه اخلليفة ًورواجا
، فبسبب تقاعس أهل السنة عن القيام بدراسات جادة حول واقع التجمعات » الفاجرِدَلَوج

 وحجم الرعاية التي متنحها الدول ،الشيعية يف بلداهنم، تكشف مدى مشاركتهم السياسية
 لتفاجأ الكثريون ؛التي حيصلون عليهامتيازات هلم، وكم هي أعداد مؤسساهتم املدنية، و اال

 !من احلقائق املغيبة عن اإلعالم
 أن واقع التجمعات الشيعية يف الدول السنية :ولعل خري ما يقرب املسألة إىل األذهان هو

 ؛هو كحال األقباط يف مرص، فرغم كل الدالل والعناية والرعاية غري العادية التي يتمتعون هبا
 !! وعقالؤهم ساكتون ال ينكرون!ون عن الرصاخ والشكوىُّإال أن غالهتم ال يكف

 إال كحال الفلسطينيني حتت ؛ً فلن جتد له مثيال؛ولو بحثت عن حال السنة يف إيران
االحتالل الصهيوين الغاشم والظامل، بل لعل الصهاينة أقل وحشية من النظام اإليراين جتاه 

 !!سنة إيران
من خالل فحص مواقفهم يف -ظلومية الشيعة ولو ركزنا يف هذه السطور عىل فحص م
 لظهر للعقالء واملبرصين فقط مقدار الكذب ؛-االنتخابات الربملانية يف لبنان وإيران والعراق
 !والتزوير يف مزاعم الشيعة بأهنم مظلومون

                                                

 ).هـ ١٤٣١(مجادى األوىل ، الثالث والثامنونالعدد  )١(
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 كام قد ؛ مل يقمعوا ويظلموا؛-التي مل يكن الفوز فيها حليف الشيعة-ففي انتخابات لبنان 
 بخطف -وهم الطرف اخلارس- كثرة شكاوى الظلم واحلرمان، بل قام الشيعة يتخيل من
 عرب تعطيل تشكيل حكومة السنيورة وحكومة سعد احلريري ألشهر عديدة، سبقها ؛لبنان كله

 إال بعد أن ؛ومل يقلع الشيعة وحزب اهللا عن هذا الغش والتخريب !!اجتياح العاصمة بريوت
 !!!  نحن مظلومون:وقهم، وبعد ذلك يقولونتنازل الفائزون هلم عن بعض حق

 للحكومة نيعرتفم غري مل يكتفوا برفض بنتائج االنتخابات، بل ال يزالون ؛ويف لبنان
هم حياولون عرقلة وضع كامريات يف الشوارع حلفظ األمن، وال يزالون  بالوالية، فها

ت أنه ليس  عن سالحهم الذي ثبً فضال؛يرفضون خضوع بعض مناطقهم لسيطرة الدولة
 !  كام يدعون؛ًموجها للخارج فقط

 حلجم التضليل واخلداع الذي يعيش عليه  فهي نموذج مثايل؛أما االنتخابات اإليرانية
فلم يرتك النظام اإليراين وال املاليل واألحزاب الشيعية املرتبطة به من ، الشيعة والنظام اإليراين

 ورضب وقمع يف الشوارع واجلامعات، وملا ، من تزوير؛وسيلة سيئة السمعة إال واستخدموها
ْمل جي  ، استعملوا القتل-ًأيضا- ذلك ِدُْجي والتعذيب، فلام مل ، والسجن، ذلك جلؤوا للخطفِدُ

  ! حتى لو كانوا من قادة الثورة اإليرانية ومالليها!واالغتصاب للنساء والرجال عىل حد سواء
م رشكاؤهم طوال سنوات الثورة وه(ومل يرتكوا فتوى هتاجم خصومهم اإلصالحيني 

 !ُ إال وأطلقوها عليهم، ومل يدعوا هتمة وسبة إال وألصقوها هبم؛)الثالثني
 ، عليهاًاّ يتفاخر هذا النظام بديمقراطيته التي ال يزال نصف الشعب حمتج؛وبعد ذلك

 وكأن هؤالء املعرتضني هم من !ً وصايته منذ عرشة شهور، وكأن شيئا ال حيدثًرافضا
 !!ات أو الطفيليات التي ال يعبأ هبااحلرش

أسقطت التي  فهي جتسيد عميل للمكر واخلبث الشيعي، وهي ؛أما االنتخابات العراقية
 إقصاء العديد من املنافسني :لؤمالورقة التوت عن عورة األحزاب والقيادات الشيعية، فمن 

ي يرأسها املرشح لالنتخابات األقوياء للشيعة بواسطة هيئة العدالة واملساءلة، هذه اهليئة الت
 ؛ الذي ال خيجل من التنقل بني أحضان أمريكا وإيران؛أمحد اجللبي الشيعي العلامين العميل

 !!بحسب مصاحله املالية
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 فلجؤوا لعرقلة منافسيهم عرب تسخري اجليش لتعطيل ؛ومل يقف األمر هبم عند هذا احلد
 الذين حرم ؛جتاه الناخبني خارج العراقحركة الناخبني املؤيدين خلصومهم، أو كام فعلوا 

قسم كبري منهم من عملية االنتخاب برفض أوراقهم الثبوتية، كام حاولوا التزوير يف عمليات 
 لكنه شدد عىل ؛االقرتاع والفرز، ولذلك مل ينكر املالكي يف األيام األوىل للفرز وقوع تالعب

 يرصخ ويطالب بإعادة أ غري صاحله بدأن ذلك ال يؤثر عىل النتائج، وملا أصبحت النتائج يف
 جلأ للتعطيل عىل منافسه الشيعي إياد عالوي بأنه ال يصح ؛ كل ذلكِدُْجيوملا مل  !!فرز النتائج

ً حني كان رئيسا للوزراء قبل ي لكون والدته لبنانية، وكأن عالو؛استالمه لرئاسة احلكومة
 !! أربع سنوات كانت أمه عراقية
 وإنزال املظاهرات ،باستعامل القوى األمنيةوتوعد  هدد املالكي ؛وبعد إعالن النتائج

 أخرض يسمح اًءْوَ ألنه جيد ض؛ والفرز يف بعض النتائج، و مل يفعلُّدَ العِدَعُ إذا مل ي؛للشوارع
 وأخرها ما حدث يف ،بذلك، لكن رسعان ما وقعت التفجريات واجلرائم املروعة يف العاصمة

 !من قتل عوائل سنية بكاملها بدم بارد ،صيفي السنية قرية البو
 وليس يف ؛وقاموا بالرتويج أن رئاسة احلكومة هي للكتلة األكرب يف الربملان

  وملاذا مل ينزل كل حزب أو فصيل وحده؟؟!؟ًفام فائدة الكتل يف االنتخابات إذا!! االنتخابات
كومة، وهذه يف  خرج علينا مقتدى الصدر وتياره بانتخابات فرعية لرئيس احلً؛وأخريا

 !!األعراف الربملانية جريمة يعاقب عليها القانون
 وتعطيل ، خطف للبالد:إهنا؛  والتمييز، واالضطهاد،فهذه حقيقة املظلومية الشيعية

 ورفض لوالية الدولة، وإقصاء للمخالفني من الشيعة والسنة، وعدم تورع عن ،للحكومات
  .ارتكاب اجلرائم والفظائع بحقهم

 : والرصاخ والشكوى باملظلومية واحلرمان،ي الشيعة بمامرسة الظلم والطغيانومما يغر
 الذين يركضون خلف ؛ والقوميني، واإلسالميني، من املثقفني؛قطعان املغفلني والبلهاء
 !! ويركضون خلف شهوة املال واملتعة إن كانوا واقعيني!الرساب إذا كانوا خملصني

 ،الكبار يموتون«يج هذه األكذوبة عىل قاعدة ويعتمد اإليرانيون والشيعة يف ترو
 الذين أقاموا جمازرهم بحق املسلمني ؛وهي شعار آباء الشيوعية احلمراء!! »والصغار ينسون
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 واقتبسها مؤسس إرسائيل اليهودي بن ، وما حوهلا، وأوربا الرشقية، والصني،يف روسيا
 .  وطبقها عىل الفلسطينيني،غوريون منهم

 :ًهنم كام قال الشاعر لقيط بن يعمر اإليادي قديامأ أم ؟كر الشيعيفهل وعى قومي امل
 وقد ترون شهاب احلرب قد سطعا   ٍـةـُ يف بلهنــيًاـامـيـم نـي أراكـا لـم
 شفقـت أن يفنى وينقطعـاا َدَ قًجمـدا   ْمـ من إرث أولكمـ لكَّوم إنـيا ق

  ما نـفـعــامالعلفاستيقظـوا إن خري    ٍلقد بذلت لكم نصحي بال دخل
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 !!وغزة )املامنعة( حمور
 

 ومل النهائية، مرحلتها يف »دورية الراصد«و ؛غزة عىل اإلرسائيلية عتداءاتاال جاءت
ّبد فال هذا ومع الغاشم؛ العدوان هذا عن احلديث يف اإلسهاب بوسعنا يكن  إدانة من ُ

 ّالقوة لنا هتيئ التي اإليامن ُبقوة نتسلح حني إال يتوقف لن والذي ؛املستمر الصهيوين اإلجرام
 وجه عىل مسلم ّألي والظلم االعتداء من مزيد هناك يكون لن -فقط وعندها- عندها املادية،
 .األرض
 بام مسلم ّكل عىل ٌفرض -اخلصوص وجه عىل وغزة- ّبعامة فلسطني أهل دعم ّإن
 .ّاألمة عامة تتقاعس فلن والكرباء؛ الزعامءكثري من  تقاعس ْوإن َيستطيع،
 أو البدعة شوائب ُختالطه ال ٍصاف ٍعنب من ُتؤخذ حني إال تكتمل ال اإليامنية القوة ّإن
 .العنكبوت خيط من أوهن ِّالرشك ّقوة ّأن U اهللا لنا ّبني ولذلك الرشك،

 بمحور نفسها ّومتني ،خمدوعة تزال ال لكنها حكامها؛ ختاذل وأ عجز تعلم كلها ّأمتنا
 حلقيقة ًامتحانا سيكون اليوم غزة يف جيري ما لكن ،)اهللا وحزب ،وسوريا ،إيران( املامنعة

 !!ُّوالنصريية ةِّالشيع يقوده الذي املزعوم )املامنعة حمور(
 سريافقها هل املامنع، املحور هذا ُيطلقها التي واملزايدات الشعارات حقيقة لنرى سننتظر

 من أو ينالصهيو العدو مع سوريا حدود عرب جبهة فتح أو ؟مدفع صلية أو رصاص طلقة
م أ للعدوان؟ املؤيدة الدول عن للبرتول إيران قطع أو اهللا؟ حزب طرف من لبنان جنوب

 !!؟ُالعليا ملصالحا عىل ًحفاظا ؛الزعامء بقية يفعل كام ؛شجب ببيان سيكتفون
 املحور؛ هذا عورة تسرت التي التوت ورقة تسقط ْأن :اجلسيمة املصيبة هذه فوائد من ّلعل

 مسرية يف جديدة صفحة ولنبدأ ًوهنا، إال يزيدنا لن )املامنعة حمور( أن :قيقةاحل إخوتنا لريى
َدخن دون ؛اجلهاد   .والرشك البدعة َ
 

                                                

 ).هـ ١٤٣٠(حمرم ، السابع والستونالعدد  )١(
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 غزة يف املشاريع رصاع
 
 :هي مشاريع، أربعة بني ٌرصاع -فلسطني يف وخاصة- يسالمواإل العريب العامل يف 
 .يسالماإل واملرشوع إليراين،ا واملرشوع األمريكي، واملرشوع اإلرسائييل، املرشوع

 ولكن أخرى؛ أحيان يف وتتهادن ًأحيانا، وتتصارع بينها، فيام ًأحيانا تتفق املشاريع وهذه
ّبد ال  .ومستقلة منفصلة مشاريع أهنا إدراك من ُ

 يسالمواإل العريب والعامل املنطقة يف الطائفية تأجيج ّتبنت األوىل؛ الثالثة واملشاريع
 واملخططات، املصالح تقاطعت األحيان بعض يف لكن خمتلفة، ربراتوم وأشكال بأزمان
 .جنب إىل ًجنبا فسارت

ًسياسيا املنطقة تقسيم منهج يتبنى :اإلرسائييل فاملرشوع  طائفية دويالت إلنشاء ؛ّ
ْيسهل  مقابل العددي الضعف وبجامع املحيط، عن املختلفة العقيدة بجامع معها التحالف َ
  .ًاّظاهري عواملرش هذا تراجع وقد ،يِّنـُّالس يسالماإل

 وقد الديمقراطية، نرش ُمنطلق من األقليات دعم تبني عىل يقوم :األمريكي واملرشوع
ِّالسـني  والتطرف اإلرهاب ملقاومة املرحلة هذه يف ّالتصوف عىل ّركز  ّالتشيع دعم أما بزعمه،ُّ
 ؛إيران ّضد معهم ةِّالشيع ونتعا إمكانية خدعة فضحت ْأن بعد ؛انتهت فمرحلة العراق؛ يف

 عجمي، وفؤاد وايل، نرص :مثل األمريكان ةِّالشيعو اليهود املستشارين بعض هلا ّروج والتي
 .إليران ذهب من طبق عىل العراق تقديم عن أسفرت والتي مكية، وكنعان
 لصاحله، يةِّالشيع التجمعات وجتييش الثورة، تصدير تبنى فقد :اإليراين املرشوع أما

 وأخذ ،العالقات لرتميم ؛الثقايف االنفتاح بسياسة خامتي عهد يف املسار َلَّدَع ذلك بعدو
 املسلمني حساب عىل والتمدد التهديد لسياسة إيران وعادت الضغوطات، وجتميد ،األنفاس
 وقد أمريكا، وتوريط ،إيران أجندة لتنفيذ ؛أمريكا ّعدوهتا مع التعاون خالل من ؛والعرب
َّالسـنـية القوى مع التعاون سرتاتيجيةإ ًمؤخرا ّتبنت ِّ ِاملعارضة؛ ُّ  الدول استقرار لزعزعة ُ

َّالسـنـية ِّ  .البالد تلك يف هلا جرس رأس وتكوين ،ُّ
                                                

 ).هـ ١٤٣٠(صفر ، الثامن والستونالعدد  )١(
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 يف له والرافضون الداخل، من ويعمل ً،دامها لكونه ؛أخطرها هو اإليراين واملرشوع
 !!اومونهيق من منهم وأندر يفهمونه، من منهم وأقل قليلون، ّاألمة

 وأملها، ّمهها وحيمل ،األرض هلذه املنتمي الوحيد املرشوع فهو ي؛سالماإل املرشوع أما 
 يعاين املرشوع هذا لكن ّعامة، حالة هو بل بعينه؛ تنظيم أو مجاعة عىل يقترص ال املرشوع وهذا

 عىل والتعدد اخلالف يقترص وال الكربى، املفاصل يف حتى النظر؛ وجهات وتعدد ،االنقسام
 من ًأحيانا جتد الواحد البلد يف الواحدة احلركة داخل يف حتى بل ية؛سالماإل احلركات مستوى

 !بالقليل ليس ما املتعارضة والرؤى التناقضات
 موقع يف أصبح ولذلك وحتميه؛ تدعمه وحاضنة سند بدون املرشوع هذا يزال ال كام
ِحرج  اهللا محاها- غزة يف رأينا كام ؛العدوان أشكال بكل حربه عن يتوانى ال ّعدو بني َ

ًرسا هبا َيمكر ّعدو وبني ،-ونرصها  يف ّعدو وبني األمن، جملس مداوالت يف كام وعالنية؛ ّ
 كشفتها والتي ؛الطائفية مطامعه لتحقيق األنبياء؛ وأرض الشهداء بدماء يتاجر الصديق ثياب
ّيقدمون ال وجريان أقرباء وبني غزة، عىل العدوان من مواقفه  وغضب لعتب !!النرصة ّحق ُ
 قرص من هم بل العدوان؛ حتت تشتعل وغزة ؛وقته هذا ليس لكن فيه، ونُّقحم -ًأحيانا- هم

ِيمعنون نظرهم  املرشوع هو يسالماإل للمرشوع الوحيد والنصري املنفذ ليصبح اخلصومة؛ يف ُ
 !!صديق ثياب يف ّعدو احلقيقة يف هو الذي ؛اإليراين
 عنها، يرتاجع ْأن جيب التي واهلفوات األخطاء بعض يسالماإل املرشوع من وقع ؛نعم
 غزوة يف املجاهدين أفضل تأنيب خالل من القرآن هخّرس ؛قرآين منهج واملناصحة والعتب

 النقد هذا تقرأ األجيال وستبقى ،U اهللا كتاب وهو أال كتاب؛ وأشهر أعظم ويف ،عالنية ٍدُحُأ
 !!القيامة يومإىل  للمجاهدين العلني والعتاب
ّنقدمها التي النصيحة ّإن   :هي يسالماإل وللمرشوع ّية،سالمواإل العربية للدول ُ

 التنازالت من مِّيقد وكلكم جراحكم، عىل ّوعضوا ،بينكم فيام باملصاحلة عليكم
 هذه لتكن والظروف، املجاملة بسبب -ًأصال يرتضيها ال- أخرى ألطراف والتسهيالت
 .بينكم فيام التنازالت

 اللبنانيني ّبحق لبنان يف فعله ما رغم األسد نظام ًقديام )االعتدال دول( تدعم ملأ
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 أمل ؟!!ّرشها َاتقاء هوجاء مسلحة لتنظيامت العربية الدول بعض تدفع أمل ؟!!والفلسطينيني
  ؟!!وإقليمية دولية لقوى سيادهتا من جوانب عن احلكومات من كثري تتنازل

 أسلم يسالماإل املرشوع مع فالتعايش ي؛سالماإل وعللمرش ذلك من ًجانبا فلتقدم
 !!تعقلون كنتم لو ؛األخرى املشاريع مع التعايش من بكثري وأرحم
 ِوأذرعه اإليراين املرشوع من احلذر عليكم :هلم فنقول ؛يسالماإل املرشوع أصحاب أما
 ألقاب خالل من املقاومة احتكار وحماولة ،باملقاومة اهللا وحزب إيران تشدق فرغم املختلفة،
 من هم فأين اجلهادية، الساحات مجيع عن غائبون فإهنم ؛)املقاومة ّسيد( :مثل إعالمية

 ،وفلسطني ،والبوسنة ،والفلبني ،وأرترييا ،والصومال ،والشيشان ،والعراق ،أفغانستان
  !كثري؟ وغريها

 مكاسب يف ًطمعا حضورهم كان أو ،للمحتل ًعونا كانوا حرضوا وإذا غائبون، إهنم
 من يمكنهم بام املقاومة قننوا ثم فيها، اجلهاد من اآلخرين منعوا التي لبنان يف كام ؛طائفية
 .الدولية القوى مع ِصدام دون لبنان عىل السيطرة
 السياسة بسبب- وسوريا إيران ساحة يف العمل عن املسلمني اإلخوان حركة غياب ّإن
 محاس حركة دعم ّادعاء من الغرض حقيقة عىل وضوح ّبكل يدلل -البلدين هلذين الداخلية

 .مرشوعنا عرب مرشوعهم مترير هو املقصود ّوأن ي،سالماإل املرشوع يف
 خيار ال :يةسالمواإل العربية والدول يسالماإل املرشوع ألصحاب نقول رصاحة بكل

 ونسب ولغة دين من- االرتباط فعوامل ،البعض لبعضكم والتنازل التصالح إال لكم
 املشاريع ْأتباع من اخلبثاء مستشاريه عن الطرفان ّوليتخل فرقتكم، عوامل من أكرب -اوجغرافي

 .أمركم لكم يستقيم حتى واإليرانية؛ واألمريكية اإلرسائيلية
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 !»اهللا حزب« فتنة
 

 ومن األيام، هذه منه ًطرفا نعيش ما وهذا الزمان، آخر يف الفتن بتسارع د النبي أخرب
 وفتنة ،)القادمة الباطنية واألفكار املذاهب( وفتنة ،)اهللا حزب( فتنة :احلديث العرص فتن

 ًنصيحة منها، ًراوحتذي ،هلا ًكشفا عنها؛ لحديثل ناأحوج فام ،)اخلادعة اإلعالمية الترصحيات(
 .)اهللا حزب( فتنة عن هنا وحديثنا وللمؤمنني، ولكتابه ولرسوله هللا

  :الفتنة حجم
ِذجُّللس فتنة تارخيه مدار عىل )اهللا حزب( شّكل  يرفع أنه ذلك ؛املسلمني من بنيـِّيَّوالط َّ

 سنة لبنان يف األخرية احلرب بعد الفتنة هذه وتفاقمت ،)إرسائيل( ويقاوم !)اهللا( اسم
 املحتلة فلسطني يف البعنة قرية يف النور مسجد إمام بدران اليقني نور الشيخ فأعلن ،)٢٠٠٦(

 واضح تأثر هناك واألردن سوريا ويف !!سنوات )٣( من يعتقده الذي ؛ّتشيعه )٤٨( عام
  ).اهللا بحزب( ًتأثرا بالتشيع

  :لفتنةا سبب
ِذجُس افتتان أسباب أهم من  ؛ودعاة علامء عن الصادرة الفتاوى :)اهللا بحزب( املسلمني َّ

 نور الشيخ عليه استند الذي القرضاوي؛ يوسف الدكتور الشيخ كفضيلة ؛مسموعة كلمة هلم
 شيعة بني تفريق من له نسب ما يف العودة سلامن الشيخ فضيلة وكذلك فلسطني، يف اليقني

 لبنان يف ّيةسالماإل امعةاجل موقف وكذلك، نيمعتدل لبنان شيعة ّأن َّدَعَو ولبنان، العراق
 ).لبنان يف نياملسلم اإلخوان(

  :الفتوى مربرات
 رؤية عىل وليس سيايس، اجتهاد عىل هذه فتاواهم يفوالدعاة  العلامء هؤالء استند لقد
  .رشعية

 فله العودة؛ الشيخ وكذلك ذلك، توضح األخرية يالقرضاو الدكتور وترصحيات
 .ةِّالشيع مع اخلالف جذرية حول واضحة ومقوالت كتابات

                                                

 ).هـ ١٤٢٧(شوال ، األربعونالعدد  )١(
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 :التالية الفرضيات عىل يقوم السيايس االجتهاد وهذا
 .هلا ًتابعا وليس ؛إليران صديق )اهللا حزب( -١
 .يدعو شيعي ُبعد لديه يوجد وال معتدل، شيعي حزب )اهللا حزب( -٢
 اآلن املصلحة ومن شيعية، ال يةإسالم ناحية من إلرسائيل ٍادَعُم حزب )اهللا حزب( -٣
 .اليهودي العدو ضد اجلهود دتوحي

  :الفرضيات هذه مناقشة
 )هلا ًتابعا وليس ؛إليران صديق احلزب( فرضية -١

  ؟)اهللا حزب( ولد كيف
 :احلزب نشوء كيفية يف تتكامالن روايتان هناك

 ثالثة مع الصدر موسى اجتمع حني ؛بالعراق النجف يف الستينيات إىل تعود :األوىل
 وحسن ،الكوراين وحسن ،الطفييل صبحي :هم ،النجف بحوزة ًالباط كانوا لبنان مشايخ من

 االجتامع هذا وتوصل بالعراق، الدعوة حزب مؤسس الصدر باقر حممد منزل يف وذلك ملك،
 سياسية حلقات لتأسيس الثالثة؛ اللبنانيني مع لبنان إىل الصدر موسى عودة عىل اتفاق إىل

 .شيعية فكرية
 حممد والشيخ اهللا، فضل حسني حممد السيد :مها أخريان شخصيتان النجف من عاد وقد

 .الصدر باقر حممد من بتأثري الدين، شمس مهدي
 ظهور قبل وذلك العراقي، الدعوة بحزب )اللبناين اهللا حزب( الرواية هذه تربط وهكذا

َرينْدَّالص( من التخلص ّتم اخلميني؛ ثورة نجاح بعد ولكن اخلميني، ثورة واندالع  دحمم )َ
  .للخميني ناحقيقي نامنافس ألهنام ؛وموسى

َرينْدَّالص من التخلص ّتم ْأن بعد حدث ما وهي :الثانية الرواية تبدأ وهنا  العراق يف َ
                                                

ِموـسـوعة الـفـرق  «:، وانـظـر)١٣٣ص(» أـمـل وحـزب اهللا يف حلـبـة املجاـهبـات املحلـيـة واإلقليميـة«توفيـق اـملـديني،  )١(

حترير » عات اإلسالميةموسوعة األحزاب واحلركات واجلام«، و)٣٠٠ص( ،للدكتور عبد املنعم احلفني» واجلامعات
 .)٤٦٤/ ٢(، مجال باروت وفيصل دراج

 .، أسامة شحادة»يةِّالشيعاملشكلة « يف كتاب )اخلمينية املاركسية قتلت حممد الصدر وموسى الصدر( :انظر )٢(
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 لبنان يف الدعوة حزب ّحل ّوتم ًجانبا، ِّالدين شمس ومهدي اهللا فضل ّتنحى حيث ؛ولبنان
 هو اهللا ففضل اهللا، وحزب اهللا فضل بني العالقة ضبابية سبب هو وهذا !اخلميني من بأمر

 استوىل وحني الصدر، باقر حممد فكر عىل لكن اليوم، احلزب قيادات ألغلب الفكري املريب
 ومهدي اهللا فضلأرجل  حتت من )اهللا حزب( بساط وسحب ية،ِّالشيع الساحة عىل اخلميني
ًهامشيا زباحل يف الدين شمس ومهدي اهللا فضل دور أصبح ؛الصدر وموسى الدين شمس ّ. 

 ّرباهم الذين يِّالشيع للشباب تشكيل إعادة فبدأت يظهر، لبنان يف اإليراين النشاط وبدأ
 من )اهللا حزب( ظهور إعالن تم وبعدها ،)يةسالماإل أمل( فظهرت املؤسسون؛ هؤالء
  !!طهران

 إنشاء يف اخلميني دور )١٤٠ص( »اهللا وحزب أمل« كتابه يف املديني توفيق ويوضح
 واالنفصال العربية، البالد يف الدعوة حزب ّبحل اخلميني اإلمام أمر وبعد« :فيقول اهللا حزب
 ُيطلعوه ْأن اإليرانيني املسؤولني من اخلميني اإلمام طلب ،)أمل( حركة عن العمل يف العميل

ًشخصيا-  جملس ّوكلف بشأنه، التوجيهات لبعض ؛لبنان يف يسالماإل العمل حتركات عىل -ّ
  .»اهللا حزب إىل وتوجيهاته أوامره بنقل ألعىلا الدفاع

 شيعة من وهو- صربا حسن يرأسها والتي ؛اللبنانية »الرشاع« جملة عن املديني وينقل
 /١٧/٣ (»الرشاع« .»اخلميني ِقبل من ّمعينون لبنان يف اهللا حزب قادة ّإن« :قوهلا -لبنان

١٩٨٦(. 
 )٢٥ -٢١ص( »اهللا حزب« كتابه يف -اهللا حلزب العام األمني نائب- قاسم نعيم ويؤكد

 نجحت...« :دبلوماسية بلغة قال حني بذلك واعرتف ،)اهللا حزب( نشأة يف اخلميني دور
 فاستقطبت ؛)١٩٧٩( سنة )قده( اخلميني اإلمام بقيادة إيران يف املباركة يةسالماإل الثورة
  ...ذلك قبل ًموجودا بالثورة االرتباط يكن مل ...املؤمنني

 متطلبات ومواكبة النهوض كيفية البعض بعضهم ومع أطرهم داخل يونسالماإل ناقش
 برضورة االهتامم فقوي ....اإليراين شعاعواإل التجربة من واالستفادة ،لبنان يف املرحلة
  ...ّموحد يإسالم تشكيل
 مناقشة الرئيسة يةسالماإل املجموعات عن ممثلون تابع ؛األهداف هذه حتقيق أجل من
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 انتدبوا ثم هنائية، ورقة يف صياغتها متت ؛لبنان يف يسالماإل للعمل رؤيتهم حول دةعدي أفكار
  ...عنهم كممثلني أفراد تسعة

 الويل تبني رشعية فاكتسبت عليها؛ فوافق )قده( اخلميني لإلمام الوثيقة هذه رفعوا ثم
 تشكيالهتا وحل الوثيقة، عىل املوافقة يةسالماإل املجموعات ّقررت عندها هلا، الفقيه

  هـ.إ .»)اهللا حزب( :باسم ًالحقا ّسمي جديد واحد تشكيل وأنشئ القائمة، التنظيمية
َمنتج )اهللا حزب( ّأن قاطع بشكل يثبت وهكذا  أنتجه، ملن والئه عىل يزال ال وهو إيراين، ُ

 الثورة ملرشد الرشعي الوكيل منصب يتوىل اهللا نرص حسن )اهللا حزب( زعيم ّأن هذا ويؤيد
 !!لبنان يف خامنئي عيل يرانيةاإل

 مغنية، كجواد ؛الفقيه بوالية تعرتف ال لبنان لشيعة التارخيية الرموز ّأن :للنظر والالفت
 يقطع مما الفقيه، بوالية يؤمن الذي )اهللا حزب( بخالف ،الدين شمس ومهدي ،اهللا وفضل
  .إليران )اهللا حزب( بتبعية
 ومراعاة للدبلوماسية حاجة هناك يكن مل حني ؛)اهللا حزب( قادة هبذا ّرصح وقد 

 والتي )١٩٨٥( عام املفتوحة احلزب رسالة يف جاء كام ؛اإليرانية الثورة عنفوان يف اخلواطر
 نلتزم ...إيران يف طليعتها اهللا نرص التي اهللا حزب ّأمة أبناء إننا« :احلزب ومانفستو ًبيانا ُّتعد

 ًحارضا وتتجسد للرشائط، اجلامع الفقيه بالويل تتمثل ؛وعادلة حكيمة واحدة قيادة بأوامر
  .»اخلميني املوسوي اهللا روح العظمى اهللا آية املسدد باإلمام

 حني احلقيقة؛ هبذه العامل )الرسمية اليومية( اإليرانية »كيهان« صحيفة ّذكرت وقد
 سنيح حتريرها لرئيس مقال يف ،اهللا وحزب إرسائيل بني األخرية احلرب حقيقة عن ّحتدثت

 :فيه يقول ،)حربنا هذه( :عنوان حيمل ،)م٢٠٠٦( أغسطس شهر أيام أحد يف رشيعتمداري
 العربية القضايا حتى أو ِشبعا، مزارع أجل من وال السجناء، أجل من يقاتل ال اهللا حزب ّإن«
ًأيا  من املتحدة الواليات ملنع احلدودي رصاعها يف إيران أجل من وإنام وقت؛ أي يف كانت ّ

 مرشد مساعدي كبار أحد هو رشيعتمداري وحسني !!»أمريكي أوسط رشق إقامة
 .خامنئي عيل اإليرانية اجلمهورية

 معروف ٌأمر فهذا ؛للحزب اإليراين والعسكري املايل الدعم بذكر اإلطالة نريد وال
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 .والسياسية الرشعية ولوازمه )الفقيه والية( مفهوم وكذلك ومشهور،
 :يِّالشيع يالدعو ُالبعد من وخلوه ،)هللا حزب( اعتدال فرضية -٢

  ومعلوم العقيدة، يف وخاصة ؛إليران يتبع احلزب ّأن ذلك ؛صحيحة غري فرضية وهذه 
 كتب فيها ألفت قد والتي اخلميني، وزعيمه اإليراين النظام عقيدة نحرافا مدى -للجميع-

 اخلميني« حوى، عيدس لألستاذ »املواقف يف وشذوذ العقائد يف شذوذ ..اخلمينية« :مثل
 »الفاسدة واألفكار احلاقدة احلركات وريثة اخلمينية« العيص، زيد للدكتور »اآلخر والوجه
 .)اخلميني عقيدة( بعنوان ًبحثا »الراصد« تنرش ًوقريبا األعظمي، وليد لألستاذ

 اإلدانة يثبت بل والوسطية؛ لالعتدال ذرة َّأي ينفي للخميني )اهللا حزب( ومتجيد
 نرشها التي الكفريات من يتربأ ْأن )اهللا حزب( عىل ّالرشعي فالواجب احلزب، عىل ةوالتهم
 .رشكاءه كانوا وإال وقائده، قدوته اخلميني هلا ّوأصل

 -وغريها ،تلفزيونية وبرامج ،وأرشطة ،كتب من- )اهللا حزب( ينرشه ما يف ُوالناظر
 احلزب كان ْوإن املسلمني، بني ّالتشيع ونرش ،الدعوي يِّالشيع ُالبعد وضوح ّبكل يالحظ
 فهو ؛املسلمني مع االفرتاق بمواضع والترصيح اهلجوم، عدم سياسة عرب التشييع هذا يامرس
 قنواته يف له َذكر فال ،)والعبايس واألموي الراشد العهد( بكامله يسالماإل التاريخ يسقط

 تتسع وال والبدوية، يةالدرام للمسلسالت »املنار« قناة وتتسع واللمز، بالغمز إال وصحفه
  !؟االعتدال أرأيتم املبرشين، َالعرشة وبقية الراشدين واخللفاء املؤمنني ّأمهات لذكر

 يف السنة أهل لبعض ٌعيِتشي حصل وقد ٌكبري، فهو ّللتشيع الدعوة يف احلزب نشاط أما
 بل بنان؛ل جبل مفتي )اجلوزو حممد( الشيخ بذلك ّرصح كام ؛وفلسطينيني لبنانيني من لبنان

 جملة مع مقابلته يف ،)اهللا حزب( ِقبل من َّللسنة مساجد عىل استيالء حماوالت هناك بأن ّرصح
  .»ساعة آخر«

 حلزب( العام األمني نائب قاسم نعيم بكالم )اهللا حزب( شيعية حول احلديث ونختم
 بينها؛ فقهية توليفة دإلجيا املذاهب جمموع من اختياركم نجتعلو ال ملاذا :قائل قال فإذا« ):اهللا

                                                

 ).والء الشيعة ملن؟(، بحث )٣٤(العدد ، »الراصد«: ملزيد من التفصيل راجع )١(
 .)٣٩( عدد ،»الراصد«: راجع )٢(
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 ؟املسلمني بني الوحدة يف عميل ملنهج تصديتم قد بذلك فتكونوا
 مل ُمعقد ٌأمر لكنه املسلمني؛ بني ّيوحد الذي املوقع هذا يف نكون ْأن الكربى أمنيتنا :نقول

 ًأبحاثا ُجتري ،متخصصة علامئية ًجلانا ويتطلب السنني، مئات خالل ّحله من الفقهاء يتمكن
 .»نتيجة إىل الوصول بإمكاهنا كان إذا ًمعلوما وليس كافة، القضايا ملناقشة ؛وجريئة عيةموضو

 .»اهللا حزب« كتابه من )٤٠ص(
 املؤمنني؛ ّوأمهات الصحابة إسالمو ،التحريف من القرآن بعصمة للقول الوصول ؛نعم
 !!!اجلاد البحث من ضوئية لسنوات حيتاج

 ؟؟!!معتدل )اهللا حزب( :ويقولون
ّيقدم ْأن ٌأحد يستطيع هل :ساءلونت  احلقيقي سالماإل فيه ّقدم )اهللا حلزب( ًواحدا ًموقفا ُ

  :مثل ؛يةِّالشيع طائفيته عىل
 ؟العراق أو أفغانستان يف وأتباعها إيران مواقف احلزب يستنكر ْأن ■
  التونيس التيجاين أو ،املرصي شحاته حسن :مثل املتشيعني جرائم يستنكر ْأن ■

 ؟املؤمنني ّوأمهات واخللفاء الصحابة عىل يتطاولون الذين -اوغريمه-
 ؟الثالث اإلمارات ُجلزر إيران احتالل يدين ْأن ■
 املجالس أو الفضائية القنوات يف ّالتشيع باسم بالكفر الناعقني من برباءته ّيرصح ْأن ■
 ؟احلبيب كيارس ؛احلسينية

  !!؟؟)اهللا حزب( عتدالا عن ّحدثونا وبعدها ًواحدا، ًموقفا لنا أحرضوا
 يإسالم رصاع هو إرسائيل مع اهللا حزب رصاع ّبأن االعتقاد :الثالثة الفرضية -٣
ًشيعيا وليس ّ: 

 تعميها )إرسائيل( هبزيمة الراغبة املسلمني عواطف ّأن إال صحيحة؛ غري الفرضية وهذه
 للجامعة العام األمني نائب- املرصي إبراهيم إجابةب ًأبد ؛باحلقائق وسنأيت ،احلقائق رؤية عن
 األردنية »السبيل« لصحيفة سؤال عىل ،)اهللا حزب( عن املدافعة -لبنان يف يةسالماإل

)١٥/٨/٢٠٠٦(:  
 .»؟يِّالشيع إطارها من املقاومة إخراج عىل اهللا حزب يوافق هل«
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 أبدوا وقد احلزب، يف خوةاإل مع اللقاءات ّكل يف املوضوع هذا طرح سبق« :اإلجابة
 .»الواقع أرض عىل ذلك من يشء يتحقق ْأن دون ً؛ملحوظا ًجتاوبا

 ُقرى -اجلنوب يف- هناك« :قال حني ؛لبنان جبل مفتي )اجلوزو( الشيخ يؤكده ما وهذا
 هناك وكان اهللا، نرص حلسن ًيوما ذهبت لقد بذلك، لتسمح تكن مل املقاومة ّألن فقط؛ ّسنية

 هذا عن كتبت قد وكنت عليه، سيطرةال ةِّالشيع حاول لبنان جبل يف مسجد حول خالف
 :له قلت وقد إليه، وذهبت اهللا نرص حسن ّإيل فأرسل ،»سالماإل فتح« جملتي يف نرشته ًمقاال
 ضمن يكون ال ملاذا !العريب العامل أنحاء ّكل يف لكم يصفقون السنة ؟ّالتشيع عىل تنغلقون ملاذا

ّسنة اهللا حزب عنارص   ؟ُ
ًشيعيا حلزبا يريد ألنه يقبل؛ مل ًطبعا  معنا يقاتل مل ملاذا :يتساءلون نجدهم ذلك وبعد ،ّ

 .»...!؟السنة
 يقاتل وحده -شيعية هوية حيمل الذي- اهللا حزب كان ملاذا :مرات ّعدة سألوين ولقد«
  تعرف؟ كام واالحتضان املساندة إال دور السنة ألهل يكن ومل الساحة، عىل

 :اللبنانية الساحة عىل يدور ما حقيقة رفونيع ال الذين اإلخوة من الكثري أجيب وكنت
 ،جيش من أكثر أو ًجيشا له وأسست ي،ِّالشيع اجلانب مع حتالفت سوريا الشقيقة بأن

 هذا من اللبناين الشعب أبناء من البقية َحرمت بينام إيران، مع باالتفاق التسلح من ومكنتهم
 واضطهدهتم السجون يف أبنائنا من الكثري وألقت بل نتسلح؛ ّأن من منعتنا يعني الرشف،
 .معاملة أسوأ وعاملتهم
 أجل من دخل )١٩٧٦( عام لبنان دخل عندما األسد حافظ ّأن كيف نعرف ونحن

 أمريكا مع باالتفاق هذا وكان لبنان، أرض عىل الفلسطينية والثورة الوطنية احلركة رضب
 اللبنانية، الساحة عىل ودةاملوج األطراف مجيع ِقبل من شديدة مقاومة واجه وقد وإرسائيل،

 ًخصام -األسد حافظ :أي- جعله مما الوقت؛ هذا يف لدخوله شديدة مقاومة وكانت
 .والفلسطينيون ،السنة أهل رأسها وعىل ؛قاومته التي لألطراف
ّبد ال كان هنا من  عىل بالتوازن ّأخل وهذا ة،ِّالشيع مع من؟ مع يتحالف ْأن ذلك بعد له ُ
 .»ةِّالشيع إخواننا عىل مقصورة املقاومة وجعل اللبنانية، الساحة
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 مشاركة برضورة األصوات تعالت حني ولذلك ؛مقصود ةِّالشيع عىل االقتصار وهذا
 ؟أسست ما بعد أحد هبا سمع هل لكن املقاومة، رسايا اهللا حزب أسس املقاومة؛ يف اجلميع
 اجلنوب قرى يف يةسالمإلا اجلامعة يمنع احلزب ّأن كام ؟؟؟األخرية احلرب يف كانت وأين
 .علمه دون جهادية بنشاطات القيام أو الثقيلة، األسلحة أو الصواريخ امتالك من ُّسـنيةال

 ؛احلزب لدى يِّالشيع ُالبعد كشفت )٢٠٠٦( األخرية احلرب بعد امليدانية والتقارير
 والتي ؛اجلنوب يف َّللسنة املساعدات وصول وعدم ،ُّسـنيةال ُالقرى عن التعويضات منع من

 ّأن كام ،)تزوير السوبر( والدوالرات السالح أرسلت إيران ّألن اخلليج؛ دول أرسلتها
 من وهو مقدح، منري العقيد ّرصح كام ؛)اهللا حزب( تعويضات تشملها مل الفلسطينية املخيامت

 .لبنان يف الفلسطينيني القادة أبرز
 ّرصح كام ؛احلزب من إذن دون املقاومة حياول من واعتقال قتل فهي الكربى؛ املصيبة أما
 .وغريمها ،مقدح ومنري الطفييل، صبحي اهللا حلزب السابق العام األمني بذلك

 ؟؟؟شيعي ال يإسالم منطلق من يقاوم احلزب إن :يقال هذا بعد فهل
 ْأن العودة والدكتور القرضاوي الدكتور الفاضلني للشيخني ونداء كلمة ...أخرية كلمة

 :وهي ؛سالملإل العامة باألصول فيه يطالبانه اهللا حلزب ًبيانا يوجها أو ًامؤمتر يعقدا
 ،القرآن سالمة عىل يتجرأون الذين املعارصين واملتشيعني ةِّالشيع من موقفه توضيح -١
 .املؤمنني ّوأمهات والصحابة اخللفاء وإيامن
ّيقدم ْأن -٢  فيستضيف االعتدال؛ عىل »املنار« الفضائية قناته يف عملية أمثلة )اهللا حزب( ُ
 ،البيت آلل ومودهتم ،الصحابة فضائل عن للحديث والعودة يالقرضاو الشيخني
 .الكريمة ومصاهراهتم الطيبة وعالقاهتم

 أو عوائق دون ،اجلهاد يف للمشاركة للمسلمني الباب بفتح )اهللا حزب( مطالبة -٣
 نرجو للجميع، كذبه أو )اهللا حزب( صدق من املستور وينكشف األمور تتضح وبذلك؛ قيود
َذج ُس خدعت التي ؛)اهللا حزب( فتنة كشفنا قد والتأصيل التفصيل هبذا نكون ْأن  املسلمنيَّ

 !ولألسف
                                                

)١( http://www.islammemo.cc/taqrer/one_news.asp?IDnews =٩٧٢ 

http://www.islammemo.cc/taqrer/one_news.asp?IDnews
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 !اهللا حزب ولعبتها بإيران املخدوعني إىل
 

 منهم ًوأحزابا، ،ومجاعات ،ًأفرادا ؛كثريون اهللا حزب ولعبتها بإيران املخدوعون
 ملا واملدرك الفاهم اخلبيث منهم واإلحلادي، اليساري أو الليربايل امينالعل ومنهم ،يسالماإل

 .واملفكر العامل ومنهم ،ّالعامي منهم الساذج، املغفل ومنهم يدور،
 مع أنه بعضهم ّيرصح الذين ينيسالماإل عىل سنقترص ؛احلديث بنا يتشعب ال وحتى

 يكتفي فال ؛الشوط لنهاية يذهب وبعضهم فقط، السيايس املستوى عىل اهللا وحزب إيران
 !!منهم ًخريا جيعلهم بل ؛السنة بأهل بمساواهتم
 وبعض ،-املتنوعة بألواهنا- املسلمني اإلخوان مجاعة :ينيسالماإل هؤالء رأس وعىل
 ّويربر، شاكلتهام عىل ومن ،هويدي وفهمي ،العوا :أمثال ،واملفكرين ّالكتاب من املستقلني

 ؛يِّالشيع التبشري ومرشوع إيران خطر من والتهوين اهللا، حزب اودميته إليران نرصهتم هؤالء
 .واألمريكي الصهيوين االستكبار بوجه واملامنعة املقاومة إضعاف بعدم بالرغبة

 خطورة يف ليس املستقلني؛ وهؤالء -منها اهللا رحم من إال- اإلخوان مجاعة مع وخالفنا
 الرصاع طبيعة حول هو اخلالف ولكن ة،ّمسلم قضية فهذه ؛واألمريكي الصهيوين االستكبار
 لألمة، العقدية اهلوية وضياع ،واهلوان الضعف من- الراهنة األوضاع ّظل يف مواجهته وكيفية

 التفكري وغلبة ،-ًأيضا- يةسالماإل احلركات وعجز لُّوتره وقياداهتا، ّاألمة بني والفجوة
 .-واملفاسد املصالح ديروتق األولويات ترتيب يف واخللل علينا، والعاطفي السطحي
 !؟عليها نعني أم ،أنفسنا نفيد التحالفات هبذه نحن وهل
 :التالية النقاط يف احلديث سيكون ولذلك

ًجدا الغريب من -١  إرسائيل مع الرصاع بأن القول ومحاس اإلخوان مجاعة تتبنى ْأن ّ
                                                

 ).هـ ١٤٣٠(مجادى األوىل ، الواحد والسبعونالعدد  )١(
يعارض من  -ًبل وأحيانا تنظيم بلد- القيادة والغالب، وإال فإن يف اإلخوان من األفراد أو املجموعات :املقصود هو )٢(

ًحاليا، أو ال يستمر عليه كحال إخوان سوريا ُ لكنه ال يعلن هذا؛هذا اخلط العام ً الذين يشـهدون حراكـا غريبـا نحـو ّ ً ِ

 !!ّ والنظام البعثي النُّصريي، ومرشوع نرش التشيع يف سوريا، وحزب اهللا،تبديل موقفهم احلازم جتاه إيران
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 ثم وعقدية، دينية أبعاد ذو اعرص هو السابقة؛ األمريكية اإلدارة يف املتطرفة اليمينية والقيادات
 إيران حكام يف واأليدلوجي َالعقدي ُالبعد هذا واملستقلني ومحاس اإلخوان مجاعة تتجاهل
 املنظامت من وأذناهبم ُّالنصرييني، البعثيني السوريني حلفائهم يف ًوأيضا اهللا، حزب ودميتها
 .الفلسطينية اليسارية
 أقوى هو اهللا حزب ودميتها إيران لدى ينيّالد ُفالبعد مزدوجة، بموازين كيل هذا
ّيعد ولذلك ،-ًمثال- أمريكا يف منه وأظهر  اهللا وحزب إيران لدى ّالديني ُالبعد عن التغايض ُ
 وهذا ة،ِّالشيع موضوع يف وخاصة ؛اإلخوان جلامعة َالعقدي ُالبعد ومتيع اضطراب أمثلة من

 .q البنا حسن املؤسس زمن ذمن قديم بل ًجديدا؛ ليس الرؤيا يف االضطراب
 اخلالف بوضوح يبني -اإلرشاد مكتب عضو- غزالن حممود األستاذ مقال ّولعل

 يف خلل عىل -ًأيضا- حيتوي كان ْوإن ة،ِّالشيعو إيران من السليم املوقف حول الداخيل
 عىل ّالديني املوقف من ينبع ال السيايس املوقف وكأن والسيايس، الديني املوقف بني التفريق
 !!العلامنيني طريقة ِغرار

 نلحظ أننا إال وأمريكا؛ للصهيونية العداء ُيعلنون واملستقلني اإلخوان ّأن رغم -٢
 ،الفكر قضايا يف والغربية واألمريكية اإلرسائيلية بالقيم املؤمنني مع يتعاونون أهنم عليهم
 والتي ؛االشرتاكية اخللفية ذات والعلامنية اليسارية املنظامت من ؛واإلباحية ،واإلحلاد ،واحلرية
  .ماركيس شيوعي منطلق من أمريكا لدى فقط الرأساملية الصبغة تعارض

 علمنة قوانني بترشيع سالماإل حرب دعاة هم ومحاس اإلخوان فحلفاء ولذلك؛
 حماربة باسم ؛سالماإل وحماربة اإلبداع، ستار حتت اإلحلاد؛ ومحاية الفواحش، وإباحة األرسة،
  !التطرف
 !!األمريكان مع اجلسور مد رواد هم واملستقلني؛ اإلخوان مجاعة ّأن العجيب من -٣

 السياسية األمريكية القيادات مع يةسالماإل البالد من كثري يف اإلخوان قيادات فحوارات
  .بالرضورة املعلوم من أصبحت والفكرية
 العراق يف انلألمريك العميلة احلكومات يف اإلخوان وقيادات رموز مشاركة ّأن كام

                                                

 ). ٧١( العدد ،»الراصد«: نظرا )١(
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 تسويقه يتم الذي الرتكي النموذج إدراج يمكن كام ،اإلخوان رشفاء أحرج أمر وأفغانستان
 ً.غربيا املقبول احلضاري سالملإل كنموذج اليوم

 رموز هم اليوم فرموزه -قطب سيد تعبري حد عىل- األمريكاين سالماإل ترويج أما
 ،سويدان وطارق ،-هذا عىل رصيح مثال له غنيم وجدي رسالة- خالد عمرو :مثل ،إخوانية
 .االجتاه هذا يف وغريهم والرتايب الغنويش حماوالت سبقت وقد رمضان، وطارق

 االجتهادات لتطويع احلربة رأس والزالوا كانوا قدف ؛وهويدي كالعوا املستقلون؛ ّوأما
ُبالقبول لتحظى  ال -بوذا أصنام عىل ًحرصا- ألفغانستان التارخيية وزيارهتم األمريكي، َ

 !!تنسى
 ملحور دعم هو اهللا حزب ودميتها إليران دعمهم ّأن واملستقلني اإلخوان زعم رغم -٤
  !!وأفغانستان العراق غزو يف أمريكا حليف هو هذا املامنعة حمور ّأن إال ؛املامنعة

 !!؟الطائفية يةِّالشيع اإليرانية املصالح بحسب جتزئتها يمكن املامنعة وكأن
 ؛ةَّيـُّسن قوى هي يسالماإل العامل أرجاء ّكل يف واملقاومة املامنعة قوى ّأن املعلوم ومن

عىل  لتظهر املقاومة؛ عن يةِّالشيع القوى تغيب ؛ةِّالشيعو السنة بني املختلطة املناطق يف وحتى
 ممانعة أي فعن ،-وأفغانستان العراق يف كام- املكاسب حلصد احلكم ّسدةكرايس 
 ؟!!يتحدثون

 اهللا؛ حزب ودميتها إيران عن والدفاع للرتويج واملستقلني اإلخوان جهود ّلك رغم -٥
 الذين غالهتم من التربؤ خالل من ؛ذلك يف العون يد هلم ُيقدمون ال اهللا وحزب إيران ّأن إال

 ارتكبته ما يدينوا ومل ،السنة أهل وسائر املؤمنني ّوأمهات الصحابة ّويكفرون ،بالقرآن يطعنون
 العراق يف واللبنانيني والفلسطينيني العراقيني السنة ّبحق واإليرانية العراقية يةِّلشيعا املجاميع
 .واملعني النصري ِنعم هلم كانوا بل ولبنان؛

 الوحدة جتاه إيران ومصداقية جدية إلثبات ؛إيران ةَّسن أوضاع حتسني خالل من وال
 من ؛الوطني األمن وهتديد ،القالقل إثارة عن ّبالكف هلم إيران تعهد خالل من أو، يةسالماإل

 صفحة وفتح ،ُّسـنيةال الدول يف ةِّالشيع املواطنني بتحريض أو ،إيرانية عنارص إرسال خالل
  .جديدة
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 التي الفائدة هي ما :اهللا حزب ودميتها بإيران املخدوعني الءؤهل أخري سؤال ىيبق -٦
 وقعت؟؟ التي واخلسائر باملفاسد مقارنة ؛ذلك ّكل وراء من جنيتموها
 سيزداد أم ،حالنا سيتحسن اهللا وحزب إيران بدعم هل لكن ؛نعم سيئ، وضعنا ّإن
 ينتظركم؟؟ ما لتعرفوا ؛وأفغانستان والعراق ولبنان إيران ةَّسن حال من تعتربون ال ملاذا ًبؤسا؟

 وال !إيران؟ حتتلنا ْأن يف الضري فام حتتلنا، وأمريكا إرسائيل ّأن بعضكم من نسمع إننا
 وهذا اثنان، حيتلك ْأن من ًسوءا َّأقل واحد من ُحتتل ْأن أليس عاقل؟ من هذا يصدر هل نعرف
 حمتلني؟ ثالثة من ًسوءا أقل

 زيادهتم؟؟ من ًبدال ؛املحتلني بتقليل تفكرون ال ملاذا
 ْأن سوى ؛يشء تغري هل !!بحالنا غزة عىل عدوان من جرى ما بعد ّتغري ماذا ً؛وأخريا

ً دوليارانإي وضع حتسن  ؟؟ّ
 !!والكالب الذئاب عليها يتنافس التي )القصعة( سنكون متى فإىل
 -اليوم- يسالماإل العمل ملسرية الكربى األهداف أو النرص بلوغ عن التوفيق غياب ّإن

 التي التحالفات هذه ي،سالماإل العمل فصائل لتحالفات العقدي الضبط ضعف :أسبابه من
 االعتقاد، وحرية ،سالماإل سامحة باسم وغريها؛ واالشرتاكية يةوالعلامن ّالتشيع بنرش سمحت

 من ًكثريا تقود q السباعي مصطفى .د تبناها التي )سالماإل اشرتاكية( عقلية تزال وال
 .الكامل التوفيق يغيب ولذلك ي،سالماإل العمل قادة

 بسبب- يمسالاإل العمل قادة من كثري عيون يف والباطل ّاحلق بني الرصاع ضبابية ّوإن
 حتى املواقف؛ هذه مثل دِّتول -العقدي ُالبعد وضعف الباطل، بأهل واالحتكاك املخالطة

  .حلقهم ّاحلق أهل إدراك من أقوى لباطلهم الباطل أهل إدراك أصبح
 والقاعدة اإلخوان من السنة أهل جهود من كثري تسخري السهل من أصبح ولذلك
 أمريكا من كبرية مكاسب عىل للحصول ؛الطائفية رانإي خمططات لتمرير وغريهم؛ واملستقلني
 !!نحن حسابنا عىل وإرسائيل
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 املائلة املوازين
 
، األردنية »الدستور« جريدة مع اللبناين اهللا حزب عام أمني نائب قاسم لنعيم مقابلة يف
  :ييل بام ّرصح ؛)٢٣/٣/٢٠٠٤( بتاريخ
 فالبعض متفاوتة؛ نظر وجهات وهناك ن،العراقيو خيتاره شأن )العراق يف( التحرير« ●

 .»ّاحلل هي والتظاهرات السياسية املقاومة يرون وآخرون ّاحلل، هي ّاملسلحة املقاومة ّأن يرى
 ما بحسب ؛بتقديرهم عالقة له ٌأمر هذا« :قال ؛لالحتالل املهادن ةِّالشيع موقف وعن ●
 .»منهم نسمع

 ةِّالشيع مهادنة لتربير الدبلوماسية واألجوبة الرؤية، هذه بني َالفرق هو ما :هنا ونتساءل
 جتاه الفلسطينية والسلطة العربية احلكومات مواقف وبني العراق، يف األمريكي للمحتل
 ؟!لفلسطني الصهيوين املحتل

 !العراق شيعة خيوضها كام !السالم معركة ختوض العربية واحلكومات السلطة أليست
 مراعاة كان إذا !األشياء؟ مع واحد بميزان املالتع وقيادته اهللا حزب يرفض ملاذا

 لشيعة ًاجائز )املحتل قوة مع انوضعف ّقوتنا حقيقة وإدراك ،املذهبية أو الوطنية املصالح(
  !كذلك لغريهم جيوز فإنه العراق؛
  العراق شيعة ّفإن ؛ًاواهنزام ًاانبطاح الفلسطينة والسلطة العربية الدول موقف كان ْوإن

 وأشدهم واملنهزمني، املنبطحني ّأول -أيدهيم عىل ويشد يرعاهم ومن ورائهم من ةِّالشيعو-
 مع الرصاع يف )الرائد( دوره إىل ًاستنادا نظرهم؛ ووجهة موقفهم عن ويدافع هلم، ّينظر من

  !!!زعموا ..الصهيوين العدو
 ؛ياسني أمحد الشيخ اغتيال جريمة من اهللا حزب موقف ملتابعة العقالء أنظار ّنوجه وهنا

 التهديدات من ًجديدا ًفصال لنشاهد وذلك! ؟اجلريمة هذه مع احلزب سيتعامل كيف لنرى
 ).باإلبل وأودوا ًشتام، أشبعتهم( :السائر املثل ّحد عىل ؛اجلوفاء واألفعال العنرتية،

                                                

 ).هـ ١٤٢٥(صفر ، الثامنالعدد  )١(
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 ؟اهللا حزب يف احلرب قرار يملك من
 

  ؟اهللا حزب يف احلرب قرار يملك من ؛نعم
 اإلجابة عن وبحثوا الناس من كثري تريث لو لكن ًا،ّغبي بل ًساذجا بدوي قد سؤال هذا
 هذا من بالكلية موقفهم لتغري ؛-عليها احلصول ونُّيود التي اإلجابة عن ال- احلقيقية
 .السؤال

ِنفس احلزب قادة كالم خالل من اإلجابة عن سنبحث  االستنتاج عىل نعتمد ال حتى ؛هْ
 :فيك نِم« :قيل وكام وسياساته، احلزب عالقات يف السطور بني ما قراءة أو والتخمني،

  .»فيك بام ُندينك
 وهو- قاسم نعيم للشيخ »املستقبل ..التجربة ..املنهج :اهللا حزب« كتاب وسيكون 
 ٢٠٠٢( عام صدر الكتاب وهذا عليه، نعتمد الذي املصدر هو -للحزب العام األمني نائب

 ؛اللبنانية فوق وما اللبنانية وعالقاته فكره حول رينلآلخ احلزب من رسالة ليكون وذلك )م
 ).م٢٠٠٠ عام انتصار( بعد

 البعيدة التأويالت أصحاب عىل الطريق وقطعنا املصدر، ّوثقنا قد نكون وبذلك
 .قاسم نعيم كتبه ما استعراض ويبقى اخليالية، واالحتامالت
 :)٥٠ص( قاسم نعيم كتب ،)العسكري اجلهاد( :عنوان حتت

 :قسمني إىل اجلهاد الفقهاء يقسم«
 ؛أراضيهم يف والدخول ،اآلخرين مواجهة املسلمون يبدأ ْأن وهو :بتدائياال اجلهاد -١

 أو د بالنبي مرتبط فهذا لعدوان، التصدي أو أرض باسرتداد عالقة هلا ليس العتبارات
 .»)عج( واملنتظر الغائب املهدي اإلمام غياب مع زماننا يف ًمطروحا يعترب وال املعصوم، اإلمام

 بكر أبو الراشدون اخللفاء هبا قام التي يةسالماإل الفتوحات حكم ما :نتساءل وهنا
  ؟؟اهللا حزب عند النورين ذو وعثامن الفاروق وعمر الصديق

                                                

 ).هـ ١٤٢٧(شعبان ، ن والثالثونالثامالعدد  )١(
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 :قاسم نعيم ويكمل
 أنفسهم؛ وعن والشعب ،األرض عن املسلمون يدافع ْأن وهو :الدفاعي اجلهاد -٢«
  .واجب بل مرشوع؛ ٌأمر وهذا احتالل، أو داءالعت ّيتعرضون عندما

 بيضة عىل منه ُخيشى ّعدو ثغورها أو املسلمني بالد غيش لو« ):قده( اخلميني يقول
 .»والنفوس األموال بذل من ؛ممكنة وسيلة بأي عنها الدفاع جيب ؛وجمتمعهم سالماإل

ّيشخص الذي ؛الفقيه بالويل مرتبط اجلهاد قرار لكن   عنوان عليها ينطبق التي احلالة ُ
 وال عظيمة، الدماء فمسؤولية وضوابطها، املواجهة قواعد ُحيدد والذي الدفاعي، اجلهاد
 وما فيها، اجلهاد وجوب مع ينسجم ما إىل االستناد دون معركة؛ أي يف املقاتلني ّزج يمكن
 .أهدافها حيقق

 املتصدي فهو هلم؛ ُملزم رأيه لكن الفقيه، الويل رأي عن الفقهاء بعض رأي خيتلف وقد
 عىل املراهنة يمكن فال خطرية، نتائج املنعطفات هذه مثل عىل ويرتتب الناس، قبل من عَواملباي

ٌملزم وهو إليه يعود فالقرار صالحيته، أهنا وبام ًدائام، اخلالف احتامل مع اآلراء، مجاعإ ُ 
 .للمسلمني
ًمقلدا كنت ذاإ :بقوله )اهللا حفظه( اخلامنئي لإلمام همِأحد سؤال وعند  املراجع، ألحد ّ

 ّأقلده الذي املرجع يل ّجيوز ومل اجلهاد، أو الظاملني الكفرة ّضد احلرب املسلمني أمر ويل وأعلن
 ؟ال أم برأيه ألتزم فهل احلرب، يف َالدخول

 عن الدفاع منها التي العامة األمور يف املسلمني أمر ويل أوامر إطاعة جيب :أجاب
 هـ .ا .»األعالم الفقهاء رأي وهو املهامجني، والطغاة الكفرة ّضد واملسلمني سالماإل

 .واالجتزاء بالبرت ّتهمـُن وال ،الفكرة تكتمل حتى الطويلة الفقرات هذه نقلت
 :ييل ما سبق مما ويتضح

ًحاليا اإليراين( الفقيه للويل الكاملة السلطة -١  ).ةِّالشيع يقصد( املسلمني عىل )ّ
 .فقط الفقيه الويل اختصاص من عيةالدفا احلرب قرار -٢
 )اإليراين( الفقيه الويل لقرار بالتبعية -اهللا حزب رأي حسب- ُملزمون ةِّالشيع كل -٣
 .الفقهية مرجعياهتم مع تعارض ولو باحلرب،
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 وقد« ):٥٧ص( بقوله ؛واضح بشكل اإليرانية للقيادة التبعية عىل قاسم نعيم ويؤكد
 خامنئي باإلمام بعده ومن )قده( اخلميني باإلمام املتمثل الفقيه الويل وتوجيه وجود حقق

  .»وفاعلة وعملية واقعية بطريقة اجلهاد ةارإلد التطبيقي النموذج )اهللا حفظه(
 الذي )الفقيه الويل( وهو« :)٧٢ص( الفقيه والية مبحث يف قاسم نعيم ثانية مرة ّويكرر

 .»السلم أو احلرب قرار صالحية يملك
 املهام هذه تنفيذ يمكن وال« :فيقول ؛الصالحية هذه تنفيذ آلية يف لِّيفص هنا لكن
 أو ألفراد الصالحيات تفويض يستدعي ما وهذا كافة، للتفاصيل الشخصية بمبارشته
 االقرتاحات وإمضاء واألساسية، الكربى ّالعامة الدوائر يف ومهامهتم األفراد وتعيني جهات،

  .)الفقيه الويل أي( .»لتشخيصه ًوفقا سالماإل مع جمتنس التي االختيارات أو النشاطات أو
 أم ،اهللا حزب قاعدة هو هل ؛اهللا نرص حسن وعزل تعيني ّحق يملك من :نتساءل وهنا 
  ؟؟؟الفقيه الويل

 فحاول ؛الفقيه للويل والتبعية العالقة وخطورة حساسية يستشعر قاسم نعيم ّأن ويبدو
 حتت فقال ؛واستقالله احلزب لبنانية مع تتعارض ال أهنا ويوضح ،العالقة هذه يرشح ْأن

  ...بسلطته الفقيه الويل ملوطن عالقة ال« :)٧٥ص( )الفقيه بالويل احلزب ارتباط( :عنوان
 إيران يف يةسالماإل الدولة يدير كان -املسلمني عىل كويل- )قده( اخلميني اإلمام

 معاداة يف املختلفة البلدان يف املسلمني لعامة السيايس التكليف حيدد وكان. ..كمرشد
 .»...االستكبار

 مرجع إىل يعودون عندما حتى املكلفني؛ مجيع يشمل والتزام تكليف بالوالية فاالرتباط«
 .»املتصدي الفقيه للويل العامة يةسالماإل املسرية يف اآلمرية ّألن التقليد، يف آخر

 إطار يف سلوك وهو ...ةالسلسل هذه من حلقة الفقيه بوالية اهللا حزب التزام ّنإ«
  .الفقيه الويل رسمها التي والقواعد التوجهات
 كوادر من املنتخبة القيادة مسؤولية من ...التفاصيل ومواكبة واملتابعة اإلدارة تكون ثم
 هذه تنعكس ...الفقيه من رشعيتها عىل حتصل والتي ،العام األمني يرأسها التي ...احلزب

 كربى قضايا احلزب قيادة واجهت فإذا ، ...العميل األداء يف ًكبريا ًاستقالال الصالحيات
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 أو السؤال إىل تبادر عندها ؛...العمل قواعد من قاعدة عىل تؤثر أو ،األداء يف ًمنعطفا تشكل
 .»عدمه أو الفعل عىل الرشعية إلضفاء اإلذن أخذ

 :جديد من لتظهر األسئلة تعود وهكذا
 ؟؟؟اهللا حزب يف احلرب قرار يملك من ◘
 اإليراين الفقيه الويل أم ،)اهللا نرص حسن( احلرب هذه خوض ّقرر الذي ومن ◘

 ؟؟؟)خامنئي(
 ؟إيران عن استقاللية يةِّالشيع للتجمعات هل ◘
 ؟ملن ةِّالشيع والء ◘
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 عرصنا؟ أتاتورك )اهللا حزب( يكون هل
 
 وهذا لفئتني، سمتنق أهنا جيد ؛)اهللا وحزب إرسائيل حرب( جتاه الناس ملواقف املتابع 

 ّكل ُالناس َيرى وال ،األمور فيها تلتبس أهنا ذلك ؛الفتن طبيعة من هو الرأي يف ّاحلاد االنقسام
 .بعقوهلم ال بعواطفهم معها يتعاملون الناس ّأن كام جوانبها،

 ،»الرويبضة« هم السيايس والتحليل التوجيه يتصدرون الذين كان إذا الفتنة وتزداد
 !!اليوم اإلعالم وسائل يف حاصل هو كام ؛»هلم قَخال ال من« أو

 :مها الفئتان وهاتان
 حزب ّشيعية بسبب اهللا؛ حزب ومبدأ ّبنية وكذلك احلرب، هذه يةِّبجد املشككون -١

 .وسوريا إليران وتبعيته اهللا
 الوالء من :درجات عىل وهم احلرب، هذه يف اهللا حلزب واملنارصون املؤيدون-٢
 .اهللا حزب بطائفية علمهم مع مشرتك، ّعدو مواجهة يف ونالتعا إىل ،الكامل

 :اجلديدة اهللا حزب فتنة
 :فقال ؛منه نقرتب بتنا الذي ؛الزمان آخر يف الفتن تسارع عن د ّالنبي أخربنا لقد

  :ومنها ،»اخلداعات السنوات« من ّوحذرنا ،»املظلم الليل كقطع ًفتنا باألعامل    بادروا «
 وبعدها ة،ِّالشيعو السنة بني التقريب دعوة العرص؛ هذا يف ةِّالشيعب املتعلقة الفتن هذه

 فتنة وبعدها هبا، السنة أهل من عريضة قطاعاتافتتان  من صاحبها وما ؛اخلمينية الثورة
 .)م ٢٠٠٠( سنة يف اهللا حزب )انتصار(

 جيعلون ال الذين من الناس من ًكثريا ستفتن والتي ؛اهللا حلزب اجلديدة الفتنة هذه واآلن
 هيتمون وال بالتاريخ، َيعتربون ال أهنم كام األفعال، عىل احلكم يف ًوزنا واملناهج للعقائد

 .اهللا حزب هبا قام التي والترصفات ملواقفبا
 ْوإن ؟حقيقية أم )حتريكية( حرب هي وهل احلرب، هذه يةِّجد مدى عندً طويال نقف لن

 وتلميع اهللا، حلزب وليس للبنان تدمري من يرون ملا ّالقوة؛ غاية يف املشككون يطرحه ما كان
                                                

 ).هـ ١٤٢٧(رجب ، السابع والثالثونالعدد  )١(
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 شتم :وهو الدعاية يف بسيط أسلوب عرب وذلك إرسائيل، ِقبل من اهللا وحزب وإيران لسوريا
 الصهيونية الربوتوكوالت ّرصحت كام ؛عليهم ويثنون ،الناس ّفيحبهم ؛إرسائيل أصدقاء
 عدوي ّعدو( :لقاعدة ًاتباعا وذلك الناس، فيكرههم ؛إرسائيل أعداء عىل والثناء بذلك،
 !!!!-اليوم حاصل هو كام- شباكه يف لغرقت سياسته؛ ّعدوك عكس فلو ،)صديقي
 لو ماذا :وهو ؛ذلك بعد ما لبحث ذلك ونتجاوز عدمها، أو احلرب يةِّجد مع نقف لن

 سيكون هل أكرب، بشكل لبنان يف اهللا حزب بعدها متكن أو ُومّكن ،حقيقية أو متثيلية كانت
 ؟؟؟الفلسطينية والقضية والعروبة سالماإل ملصلحة ذاه

 وهي الفتن نرى ال( حتى األضواء؛ عليه ُتسلط ْأن جيب والذي املهم، هو هذا ّأن نرى
 والكرس باهلزيمة الدعاء هو وموقفنا، بفتنتها تناَّعم قد وتكون اجلهل، أهل كحال ؛)مدبرة

 .ّعنا اهللا حزب ّرش ورصف وإبعاد إلرسائيل،
 القرآن لنا يذكر أمل ووارد، ممكن ةِّالشيعو اليهود بني حقيقية حرب وقوع ّأن وذلك

" # $ % & ( :تعاىل فقال !أنفسهم اليهود بني الرصاع وقوع الكريم  !
 5 4 3 2 10 / . - , + * ) ( '
 C B A  @  ? > = < ; : 9  8 7 6

G F E D(]٨٥-٨٤:البقرة[. 
 ّتوفر دون ؛سلوك ُحسن شهادة الدنيا يف جهة أي يعطي الدموي الرصاع هذا هل ولكن

 ؟؟؟-ًثانيا- والتاريخ السرية ُوحسن ،-ًأوال- املعتقد ُحسن
  :أتاتورك قصة
 إىل تركيا ّوحول العثامنية، اخلالفة َهدم الذي هو أتاتورك ّأن يعرفون املسلمني أكثر
 منهم وأقل !لكذ أتاتورك استطاع كيف يعرف القليل ولكن فيها، سالماإل وحارب ،العلامنية

 واحد جحر من املؤمن ُيلدغ ال« حتى منها؛ والعظة العربة وأخذ أتاتورك مؤامرة درس من
 !!ذلك بعكس واقعنا كان ْوإن ،- د اهللا رسول قال كام - »مرتني
َمن ْنَم  رئيس ّأول أصبح ْأن بعد إال اخلالفة إلغاء يستطع مل أتاتورك ّأن يعرف املسلمني ِ

 عىل أظهرته واسعة؛ إعالمية دعاية بعد إال اجلمهورية لرئاسة يصل ومل ا،تركي يف للجمهورية
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 الدعاية هذه تقترص ومل ية،سالماإل والسلطنة اخلالفة عن ًدفاعا ٍبرشف قاتل ،ِمغوار ٌجماهد أنه
 أمري ّفدبج آنذاك، اإلعالم وسائل ضعف مع ؛العثامنية الدولة أرجاء وصلت بل تركيا؛ عىل

 ؛املسلول اهللا كسيف أتاتورك جعل فمرة واألشعار، القصائد مدحه يف يشوق أمحد الشعراء
 :له قصيدة مطلع يف قال حني

 ِالعرب َخالد ْدِّدَج ُّالرتك َخالد يا   ِبَجَع من الفتح يف كم أكرب اهللا
 :املقدس بيت استعاد عندما ؛الدين صالح قرين جيعله ّومرة
 ِأدب وال شـرع بال الالقـت فيه  ٍزمن يف ين الدصالحَذو ح ذوتَح
 :بدر كنرص املزعومة انتصاراته جعل بل

 ِبُحُّالس يف اهللا ُوخيل الصعيد عىل   ٌراقصة ّاحلق فخيل كبدر ٌيوم
 ِبــَقـِاحل ةـآيـ ىـبـقـت حـتـالـف ةــبـآي   ًةــئـهنـوت ازيـالغ اـّأهي ًةـيـحتـ

 حتى ّاملنمقة؛ قصائدوال املزعومة االنتصارات هذه عىل سنوات بضع إال متض ومل
 !سالماإل عىل واحلرب ،اخلالفة إلغاء أتاتورك فأعلن املصائب؛ وظهرت احلقائق، تكشفت

ِصدم وعندها   .الفضائح تظهر وبدأت ِّاملصفقون، ووجم ،الكثريون ُ
 اخلمر عىل ومدمن الراجح، عىل ىًنِز ولد وهو ،مسلمة غري أصول من أتاتورك(

 عن منحرف وفكره العسكري، عمله بداية من حتالللال وعميل صغره، من والعربدة
 ).»الصنم الرجل« كتاب كشفها التي الفضائح من ذلك غري إىل ..شبابه مطلع من سالماإل

 كلمة وتشتت املسلمني، ّقوة وضاعت اخلالفة، سقطت وقد ؛ذلك معرفة فائدة ما ولكن
 !؟والعلامء العقالء
 .ّالدعي املحتال هذا صعود قبل كانت لو ؛النفع أعظم تنفع املعرفة هذه كانت نعم
  :وأتاتورك )اهللا حزب( بني الشبه وجه
 حيث فمن موضوعي، وبعضها ،شكيل بعضها ،الطرفني بني للشبه أوجه ّعدة هناك
 الطرفني وصعود املسلمني، لبالد ّالكفار احتالل انَّإب كان الطرفني ظهور بداية ّإن :الشكل
 دعاية انتشار بعد كانت السياسية سلطتهم وبداية املحتل، مع معارك يف مشاركتهم بعد كان

 .حيلتهم وقلة سالماإل أهل ضعف مرحلة يف متددا والطرفان !!وبذهلم جهادهم
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 :فهي ؛املضمون حيث من الشبه أوجه عن أما
 حركتهم يف وهم هبم، املخدوعني املسلمني عموم عن مستقل خاص فكر هلام الطرفان

 ،ِفكره لتطبيق والنفوذ للسلطة يسعى الطرفني وكال الفكر، ذاه لنرصة َيسعون وعملهم
ًرسا- ّاألمة أعداء مع والتعاون للتحالف استعداد عىل والطرفان   .مصاحلهم خلدمة -ًجهرا و ّ
 :األمة عىل اهللا حزب خطورة تكمن أين

 ومن ومعتقده، فكره ناحية من ؛ّيةسالماإل ّاألمة عىل بالغة خطورة يشكل اهللا حزب
 .وأعوانه حلفائه ناحية ومن وسياساته، مواقفه حيةنا

 :ومعتقده اهللا حزب فكر -١
 هذا ّأن املعلوم ومن عرشي، االثني اإلمامي يِّالشيع للمذهب ينتسب ٌحزب اهللا؛ حزب

 البيت آل من ًرجال )١٢( هناك ّأن بمعنى البيت، أهل بوالية اإلمامة أصل عىل يقوم املذهب
  !!كفر غريهم حكم أو خالفة بجواز اعتقد ومن هم،ؤوخلفا املسلمني حكام هم

 .وناقص ّحمرف القرآن ّأن ويرون يسري، نفر سوى الصحابة كفر اعتقادهم إىل باإلضافة
 تبعيته ُيعلن احلزب ّأن ذلك !والعقائد األفكار هذه يتبنى ال احلزب ّنإ :القول يصح وال
 يف اآلخر الوجه ياخلمين« كتاب اجعر( .ورسائله كتبه يف األفكار هذه ّبث الذي للخميني

  ).العيص زيد للدكتور »السنةو الكتاب ضوء
 ّنيته؛ ُحسن يظهر وحتى الباطلة؛ والعقائد األفكار هذه من براءته يعلن مل احلزب ّأن كام
  !كان من ًكائنا حيملها وممن الكفرية، العقائد هذه من الرباءة إعالن عليه فيجب
 يواجه الذي ؛اهللا فضل حسني حممد يِّالشيع للمرجع ساندتهم يعلن مل َاحلزب ّإن بل
 فضل ّأن رغم ي،ِّالشيع املذهب أساطري بعض لنفيه تكفريه، ّحد وصلت طاحنة؛ شيعية ًحربا
  !!للحزب الروحي َاألب ّيعد اهللا

 يبث اهللا؛ حلزب التابع األريض »املنار« تلفزيون ّإن :بريوت أهل بعض يقول بل 
ًكتبا -ًأحيانا- يوزع احلزب ّوإن ائفية،ط شيعية مواضيع  .متطرفة شيعية ُ
 اهلارب الكويتي حبيب كيارس ،ةِّالشيع جمانني من )جمنون( ألي إدانة للحزب نسمع ومل

 .لندن يف
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 من ُتسقط فهي ؛يسالماإل والتاريخ السرية مع خبيث بذكاء »املنار« قناة وتتعامل
  !!هباء كأهنمو ً؛أبدا تذكرهم فال الصحابة؛ ّكل حساهبا

 مناظرات يف ةِّالشيع ممثلو أظهرها التي املصائب من معلن موقف للحزب يكن مل وملاذا
ًشيعيا احلزب كان إذا ،»املستقلة«  !!الطامات هذه يقبل ال ًمعتدال، ّ

 :وسياساته اهللا حزب مواقف -٢
 يةِّالشيع حةاملصل يف إال يصب ال منها الكثري ّأن جيد وسياساته؛ احلزب ملواقف املتابع

 :ذلك فمن ّالعامة، يةسالماإل املصلحة دون ؛البحتة
 األمريكان مع والتواطؤ العاملة ّحد بلغت والتي ؛السيئة إيران مواقف عن السكوت - أ 

 ما إيران؛ لوال« :رفسنجاينل الشهري الترصيح يذكرون الناس يزال وال والعراق، أفغانستان يف
 !!قراره استقالل ويزعم ،إليران التبعية من يتنصل احلزب لكون هذا ًطبعا !»طالبان سقطت
 !أمريكا ّعدوه مع وتعاوهنم العراق، يف ةِّالشيع إخوانه عاملة عن التغايض - ب
َّ سنة جتاه العراق يف ةِّالشيع أصدقائه جرائم عن التغايض -ـ ج  ببيان ولو ؛العراقُ
 .العراق يف السنة لقتال يةيعِّالش امليلشيات عنارص بتدريب قيامه عن ًفضال ؛استنكار
 ،-ًأحيانا- ذلك حياول من قتل بل إرسائيل؛ جتاه العمليات من لكثري وإحباطه منعه - د

 حرس(إىل  ّحتولقد  اهللا حزب -للحزب عام أمني أول وهو- الطفييل صبحيَّد َع حتى
  .إرسائيل خلدمة )حدود
 املطالب تتبنى مواقف ّأية -قةاملنط يف إقليمي بدور يطالب وهو- للحزب نجد ال - هـ
  .اإلماراتية ُللجزر إيران احتالل جتاه العادلة العربية
 الوجود( ببقاء املطالبة يف األصوات أعىل للحزب كان فقد اللبناين؛ الصعيد عىل أما - و

 .الوجود هذامدى سوء  ُيدرك اجلميع ّأن مع ؛)السوري
 األسلحة برشاء املتعلقة ؛»غيت إيران« حةفضي من موقفه عن احلزب هذا خيربنا مل ثم - ز

 .العراق يف االشرتاكي البعث حلزب قتاله أثناء ئيلاإرس من باملليارات
 سوريا سجون يف اللبنانيني واملفقودين باألرسى اهللا حلزب مطالبة نسمع مل - حـ

  ؟)الصمود(
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 مواقفه عن فيها يرتاجع وواضحة؛ رصحية بمواقف احلزب علينا خيرج فهل
 السابقة؟؟ سلبيةال

  :اهللا حزب وأعوان حلفاء -٣ 
 ه،ئوحلفا هو ّوقوته ،اهللا حزب :منها احلذر الفطن املسلم عىل توجب التي القضايا من

  .»أنت من لك أقل ختالل؛ من يل قل« :قيل وقد
  :إيران - أ 

 إيران يف نشأ إنام واحلزب اهللا، حلزب واملرضع احلاضن هي بل ًحليفا؛ ليست إيران
  .اخلميني مباركةب

 ...املؤمنني من جمموعة هناك كان« :قاسمنعيم  اهللا حلزب العام األمني نائب يقول
 ّلألمة كقائد له واالنقياد ،الفقيه الويل مسألة عىل ّتركز عملية قاعدة عىل أذهاهنم تفتحت

  ...فاصل، ّأي وبلداهنا جمموعاهتا بني يفصل ال مجعاء، ّيةسالماإل
 اخلميني اإلمام ولقاء إيران إىل أشخاص تسعة من املؤلفة جموعةامل هذه ْوذهبت

 األمر، هذا ّفأيد اللبناين، احلزب وتكوين تأسيس يف نظرها وجهة عليه وعرضت ،)قدس(
  .)٤٢٥ص( اهلادي دار مصطفى، أمني ،»لبنان يف املقاومة« كتاب. »اخلطوات هذه وبارك

 ؛الذاتية يةِّالشيع مصاحلها عن تبحث وأهنا إيران، حقيقة -اليوم- للناس تكشف وقد
 بـ التربع إعالهنا :املسلمني جتاه السيئة إيران مواقف آخر ومن ،سالماإل حساب عىل كان ولو

 يف يزال ال التربع ّأن خارجيتها وزير ُيعلن أشهر )٤( وبعد محاس، حلركة دوالر مليون )٥٠(
 !!!؟غفلنيامل عىلَّإال  إيران تضحك من فعىل القرار، صنع مرحلة

 خري فيه ملا -حلزب- احلليف هذا مثل وتوجيه بنصيحة الوثوق يمكن وكيف
 ؟؟املسلمني

  :سوريا - ب 
 ولبنان، سوريا يف ّاملر املسلمني أذاق الذي ؛ُّالنصريي االشرتاكي البعثي النظام سوريا أما
 مل والذي باته،وخطا رصاخه من العامل ّأصم الذي والنظام الزعرت، ّوتل ،محاة جمازر وصاحب

 ألحد يسمح ومل ،»ّاملسلم« :الصحيح والوصف- املحتل اجلوالن عىل واحدة رصاصة يطلق
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 »اجلوالن سقوط« كتابيه يف اجلوالن يف االستخبارات ضابط خليل مصطفى يقول كام ؛بذلك
  .-»اجلوالن ملفات من«و

 !!تتفرج يوه ؛بريوت إرسائيل اجتاحت حني ًساكنا ّحترك مل التي الصمود سوريا
 املسلمني اإلخوان جلامعة انتامؤه ُُتبْثَي من عىل قتلبال حيكم زال ال نظام من نتوقع ماذا

  !!!!؟؟فلسطني يةإخوان موه ؛محاس حيتضن ّثم ًا،ّسوري كان إذا
 سالملإل نفع فيه يكون بام اهللا حزب حليفه عىل سيشري هل املستوى؛ هبذا نظام
  !؟؟واملسلمني

  :أمل حركة - ـج
 املخيامت جمازر صاحبة أمل حركة رمحها، من اهللا حزب ِولد التي احلركة وهي
 كان الشكر لكن ًا،ّعسكري ودربتها رعتها التي هي فتح حركة ّأن بالرغم ؛لبنان يف الفلسطينية

 !!ًإذا أمل املستشار فنعم !بالقتل
 ؟)اهللا حزب( خطر سيكون كيف

ًقويا خرج إذا اهللا حزب من تنبع اخلطورة  واستغل مكره، أو بجهده الفتنة هذه من ّ
 الطائفية، أجندته لتنفيذ عوامهم؛ قبل ُّسـنيةال احلركات قيادات من واجلاهلني املغفلني اندفاع
 وهو ؟!!اهللا حزب إنشاء من مّكن الذي هو )م١٩٨٢( عام لبنان اجتياح ّأن يعلم فكلنا
  ؟!!للبنان إيران لدخول الغطاء ّوفر الذي كذلك

 وذلك ؛املقاومة يف بتقليده واجلهاد حلامس اهللا حزب مطالبة من -ًأيضا- تنبع رةواخلطو
 مقابلته يف احلزب عام أمني اهللا نرص حسن ّرصح وباألمس اجلنوب، من إرسائيل خروج بعد
 اهللا؛ حزب مقاومة ذهبت فلو فلسطني، يف للمقاومة القدوة هو اهللا حزب ّأن« :»اجلزيرة« مع

  !!؟؟؟»القدوة فلسطني أهل الفتقد
 يف حاصل هو كام ؛ّالتشيع لرتويج شعبيته؛ باستغالل اهللا حزب قيام من تنبع واخلطورة

 .الدول من وغريها وسوريا فلسطني
 إرسائيل،( حمور مع )سوريا إيران، اهللا، حزب( حمور بني تعقد صفقة من اخلطورة وتنبع

 املجاورة ُّسـنيةال الدول أو ،بنانل يف نوالفلسطيني سواء ؛السنةو العرب حساب عىل )أمريكا
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 ملا النزول ليكون ؛درجة أقىص إىل الوضع تصعيد عرب وذلك ؛والعراق اخلليج أو ،إلرسائيل
 !!املنطقة يف السنةو العرب )كيس( من تنازالت ومع قبل، من عليه األمر كان

 ّبكل سلمنيامل من الكثري الغثاء خلفها من ّجرت قد الفتنة هذه كانت إذا النهاية؛ ويف
 منه ّحذر طاملا الذي كرباأل ّالدجال َخيرج حينام سالماإل ّبأمة احلال فكيف ويرس؛ هولةس

  !!؟؟»!اثبتوا اهللا عباد يا ،اثبتوا اهللا عباد يا« :بقوله د الرسول
 األفكار هذه عن والرصيح الواضح بالتخيل احلزب يقوم هل :ًقائام السؤال ىوسيبق
 !نتمناه ما هذا ؟؟املسلمني مصلحة يف تصب حقيقية مواقف بنيوت ،وإدانتها واملواقف،
 مشاريع لتنفيذ ومهية؛ بمعارك املسلمني َخيدع ًجديدا، أتاتورك اهللا حزب سيكون أم
  ؟؟وسوريا إيران خلدمة طائفية
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 اليهود مع اهللا حزبصفقة  حقيقة مع وقفات
 !)جديد بأتاتورك املسلمني نخداعا يتكرر ال حتى(

 
 أعقاب يف يِّالشيع اهللا حزب لزعيم والدعاء بالتأييد علت التي األصوات هدأت ْأن بعد
 معظم ّإن حيث ؛)اهللا حزب( ومع ،الصفقة هذه مع وقفات لنا ؛األرسى تبادل صفقة

 تلميع عىل يعمل الذي واإلعالم الدعاية بتأثري ؛زعيمه ووراء ،وراءه انجرفوا قد املسلمني
  .صورته

 األسري يناد رئيس- قراقع عيسى لسان عىل جاء ما للعملية وصف أبلغ ّولعل
  !!!!اإلرسائيلية السجون يف الزحام لتخفيف هو هذا اإلفراج ّأن من -يالفلسطين

  :الصفقة تفاصيل :األوىل الوقفة
 تبادل اتفاق إىل التوصل عن )٢٣/١/٢٠٠٤( يف األملاين الوسيط أعلن مقدمات؛ بدون

 إرسائيلية جرافة عىل النار إطالق من واحد يوم بعد وذلك ائيل،وإرس اهللا حزب بني لألرسى
  !احلدود عبور حاولت

 سمري( الدرزي اللبناين إدراج إرسائيل رفضت حني وتفشل؛ تتوقف ْأن العملية كادت
  !عنهم املفرج ضمن )قنطار

 )٤٠٠(و ،ًاّعربي )١٢(و ،ًاّلبناني )٢٣( عن إرسائيل فرجي :ييل ما عىل االتفاق ّتم
 ؛)تننباوم احلنان( اإلرسائييل األعامل رجل عن اهللا حزب إفراج مقابل ؛جثة )٥٩(و ،يفلسطين

معدودين يف  إرسائيليني جنود وثالثة ،)٢٠٠٠( سنة األول ترشين يف اهللا حزب خطفه الذي
  .القتىل

 الصفقة، يف نييوالفلسطين العرب شمول عىل إرسائيل أرغم أنه أعلن قد اهللا حزب كان
  !إرسائيل عىل ًانتصارا حقق بذلك هوأن

ّيسلم :كالتايل العملية ّمتت ِتفرج ثم ًأوال، واجلثث األعامل رجل إرسائيل اهللا حزب ُ ُ 
َيفرج التايل اليوم ويف، اللبنانيني عن إرسائيل   !!الفلسطينني عن ُ

                                                

 ).هـ ١٤٢٥(حمرم ، السابعالعدد  )١(
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 اإلرسائييل الطيار عن معلومات توفري عىل ترتكز الصفقة من ثانية مرحلة هناك سيكون
  ).آراد آرون(

 بوصفه ؛املسلمني بني اهللا نرص حسن وزعيمه اهللا حزب شعبية وارتفاع ،العملية إمتام
 !!العربية الدول عنه عجزت ما ّحقق الذي املنترص

  ؟نواإلرسائيلي األرسى :الثانية الوقفة
 األول ترشين يف اهللا حزب يد عىل )احلنان( اإلرسائييل األعامل رجل خطف قصة -١

  ؟حقيقية هي هل )٢٠٠٠(
 للشعب اهللا حزب خيانة عىل للتغطية كانت أهنا القصة؛ هذه يف للشك يدعو الذي
 فيها اهللا حزب وقف التي ؛ةنيالثا انتفاضته يف اإلرسائييل العدوان يواجه وهو الفلسطيني
 عىل واحدة رصاصة يطلق ْأن دون ؛اجلوفاء والترصحيات بالشعارات إشباعنا مع ً،متفرجا
 ال ملعركة اهللا حزب ّجير ْأن لشارون السامح وعدم السيايس، الوعي ُبحجة وذلك ئيل؛إرسا

  !!اآلن يريدها
 خمابرات ضابط أنه اهللا حزب ّيدعي الذي األعامل رجل استدراج من القصة هذه فكانت

 وخطفه؛ استدرجه احلزب ّوأن موساد، ضابط الرجل ّأن :الكالم هذا ّصح ولو ،)املوساد( يف
  !؟إرسائيل مع ورصاعنا حربنا يف هذا ّقدم فامذا

 األرض من ًشيئا ّرد هل ؟العدوان أوقف هل ؟اخلطف أو األرس هذا قيمة وما
  ؟السجن من ًقائدا أخرج هل ؟املغتصبة
  الفلسطيني؟؟؟ للشعب صلة ذا ًشيئا ّقدم هل
 وانالعد فرتة ؛هانفس الفرتة يف حدثت كذلك وهي ،القتىل الثالثة اجلنود قصة -٢

 .الفلسطيني الشعب عىل اإلرسائييل
 للحزب، سياسة كوهنا من للحزب تابعة ملجموعة ًاّفردي ًقرارا كانت أهنا ّالظن وأغلب

 العدوان هذا ّكل مع ؛دائم بشكل العمليات هبذه احلزب قيام ُمَدَع هذا عىل يؤكد ومما
 والتنديد للشجب »نارامل« قناة مذيعي سوى وقيادته اهللا حزب يف ّحيرك مل والذي الصارخ،

   !يشء ال ة؟نيالثا لالنتفاضة احلزب ّقدم ماذا لكن العربية، بالدول
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 هذه ومن !تفهموهنا ال أنتم ؛ُعليا سرتاتيجياتإ هذه ّبأن وأعوانه اهللا نرص علينا وخيرج
  !)شبعا مزارع( يف وخاصة ؛اللبنانية احلدود طول عىل واهلدوء احلياد حالة :سرتاتيجياتاإل

 هاتني أعقاب يف عدوان أو انتقام ّبأي إرسائيل قيام عدم :هو هذا ّكل من ألغربوا
  !!القصتني
ًحاليا جيري -٣  اإلرسائييل اجليش عن ّهامة معلومات أخذ اهللا حزب ّأن أخبار ترسيب ّ

  !اإلرسائيليني ستجوابال )حنان( ّهيأ قد اهللا حزب ّوأن !)حنان( من
 اهللا حزب سيستفيد أين من أحد ُخيربنا ْأن يمكن لفه األخبار؛ هذه صحة فرض وعىل

 لبنان؟ حدود خارج يعمل لن أنه ّيرصح اهللا وحزب املعلومات؟ هذه من
 من يعدل سوف ًوتلقائيا كشفت، أهنا يعرف طرف عن معلومة تأخذ ْأن فائدة وما
 .احلقائق ولنر للعواطف دغدغة يكفينا ؟وضعها

  .سطينينيالفل األرسى حقيقة :الثالثة الوقفة
 اهللا حزب يبني ْأن َالـمقيت الظلم من لكن الظلم، من حيرر أسري ّلكل نفرح نحن ؛بداية
  .واملجاهدين األرسى أكتاف عىل الفارغة بطوالته

 ،محاس حركتي من ؛إرسائيل سجون يف الفلسطينيني باألرسى قوائم لديه اهللا حزب
 من عنه سيفرج ملن إرسائيل قائمة عىل ووافق ّكله، هذا جتاهل ذلك ومع وغريمها، ،واجلهاد
  :ييل كام وهي ،األرسى
 :املحكومني مدة بحسب -أ

 املدة     األرسى عدد       
 )إداري( أشهر     ٦٠ 
 سنة من أقل     ٥٧ 
 سنتان     ١٥٧ 
 سنوات ٣     ٣ ٧٨ 
 سنوات ٤     ٤ ٣٨ 

                                                

 .»اجلزيرة نت« ).صفقة حزب اهللا بني الواقع واملتوقع( :هذه املعلومات من مقال )١(
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 سنوات ٥     ٥ ٢١ 
 سنوات ٦     ٦ ٤ 
 سنوات ٧     ٧ ٩ 
  :أي ،٢٠٠٤ يف تنتهي( سنة ١١     ١١١ 

 !!)ثالثة أو شهرين بعد معنه سيفرج            
 

  :األحكام ونوعية ،األحكام هذه انتهاء مدة بحسب -ب
  !٢٠٠٤ العام هذا تنتهي منهم %٧٤٫١
  !٢٠٠٥ عام تنتهي منهم %١٨٫٩

  !٢٠٠٦ عام تنتهي منهم %٧
 أو ،سياسية أنشطة ممارسة بسبب بالسجن أحكام ّضدهم صدرت هؤالء األرسى معظم

  .بأرضار التسبب دون حجارة إلقاء
  !اهللا حزب ووافق األرسى، من إرسائيل استثنتهم الذين بحسب -ـج
  !واجلوالن ،)٤٨( الـ ومناطق القدس من األرسى استثناء تم
  !العسكرية اخللفيات يوذو العالية، األحكام أصحاب ّكل ستثناءا تم
  !واألطفال ،والنساء ،املرىض ستثناءا تم
  :إرسائيل سجون يف الفلسطينيني األرسى عن معلومات -د

 ترفض عالية، بأحكام حمكومون ،)١٩٩٤( عام قبل اعتقلوا ًأسريا )٤٣٠( هناك
  .بعدها وما )أوسلو( اتفاقية وفق عنهم اإلفراج إرسائيل

 الفلسطينيني رسىاأل عدد ّأن قعاقر عيسى الفلسطيني األسري نادي رئيس ّرصح
  !أسري )٧٥٠٠(

ًجدا؛ سيئة الصحية حالتهم األرسى منكثري ال هناك   .أمرهم جتاهل ّتم ّ
  .وطفلةً طفال )٣٥٠( ًتقريبا عددهم يبلغ السجون يف األطفال من كثريال هناك

                                                

 .»ة نتاجلزير« ).صفقة حزب اهللا بني الواقع واملتوقع( :هذه املعلومات من مقال )١(
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 :والعرب اللبنانيون األرسى :الرابعة الوقفة
يف  ألعضاء غالبيتها اجلثث كذلكو ويسارية، ُملحدة تيارات من عنهم فرجُأ من أغلب

  !!اللبناين الشيوعي احلزب
 ؛!)املقاومة بسبب ليس( إرسائيل يف جنائية بتهم حمكومني لبنانيني عن إرسائيل أفرجت

  !لبنان إىل العودة عىل أملانيا يف البقاء ّفضل والثاين إرسائيل، مغادرة أحدمها رفض
 ًالومسؤ وكان ،-ًسابقا- إرسائيل مع اوننياملتع من هو املحررين اللبنانيني أحد هناك

  !باملخدرات جتاراال بسبب إرسائيل يف وسجن صيدا، سوق إحراق عن
 أطلق ثم إرسائيل، إىل خلسة لدخوله اعتقل الذي ؛)سانويس عيل( املغريب املحررين من
 إىل الذهاب ويرفض !ّحميل ُعنف خلفية عىل ًجمددا واعتقل إرسائيلية، من وتزوج ،رساحه
  .لبنان

 !إرسائيل إىل خلسة الدخول بتهمة مسجونون السودانيون
 ولكنها لبنانية، ليست اهللا حلزب ّسلمت يالت اجلثث إحدى ّأن الحق وقت يف أعلن

 ّمهرب للبناين هي اهللا حزب يتسلمها ْأن يفرتض كان يالت اجلثة ّأن واألغرب !آخر لشخص
 !!!خمدرات

 اهللا حزب عنها أفرج يالت اجلثث أصحاب هم من :ووه قبل، من له ننتبه مل أمر وهذا
 نرصها مدى وما ؟االنتامءات هذه تعني ماذا :سوى تعليق لنا وليس القاهر؟؟ بجهاده
  ؟؟سالمواإل ِّوالدين ّللحق

 :الصفقة حول ّهامة مالحظات :اخلامسة الوقفة
 موقفه لفيةخ عىل املسلمني بني اهللا حزب شعبية فيه تّتدن وقت يف تأيت الصفقة هذه
 الصفقة فكانت املقاومة، وعدم العراق يف األمريكي االحتالل من ةِّالشيع إخوانه وموقف
  .اهللا حزب لشعبية احلياة قبلة بمثابة

 حكومته ّعرض قد )شارون( ّإن بل اآلن؛ الصفقة يف إرسائيلية مصلحة هناك ليس
 وهو أكيد؛ مكسب وجود سوى ؟بذلك واملخاطرة املغامرة -ًإذا- فلامذا الصفقة، هبذه للخطر
 !!!اهللا حزب وجود محاية
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 ال- الصديق أو اللدود ّعدوها اهللا حزب ًدوما إرسائيل متنح ملاذا :املراقبني بعض تساءل
 رشعية اهللا حزب ُيعطي الذي قنطار سمري وقضية ،شبعا مزارع )جحا مسامر( -فرق

  ؟ذلك بعكس يقول األشياء منطق ّأن مع ؛)املقاومة(
 املنترص بصورة وتصويره ،اهللا نرص حسن عىل اإلرسائيلية الصحافة يف اهلجوم هذا
 كعادة املقاالت ونقل ترمجة عند املسلمني، بني اهللا نرص تلميع سوى هدف له هل العظيم؛
  ؟اللوبية الصحافة
 لسحق األمريكية اإلدارة تسعى حني يف ًمميزا؛ ًاّإقليمي ًوضعا اهللا حزب إرسائيل متنح ملاذا
 حول بحثإىل  حيتاج وهذا ؟احلزب حتجيم أجل من وإيران سوريا عىل والضغط اهللا، حزب

  .اآلن جماله ليس ؛-ذاته ّبحد- واإلرسائيلية األمريكية السياسة تقاطعات
 عدم خالل من ؛العربية الدول من املفرتضني حلفائها وحتقري إحراج عىل تعمل إرسائيل

 الرشف هذا ومتنح الفلسطينية، والسلطة ،األردن :مثل األرسى إطالق يف معهم التعاون
  ملاذا؟ ..ّلعدوها
 للتحقيق سيخضع خمابرات؛ رجل أو أعامل رجل الصفقة؟ هذه من إرسائيل ّحققت ماذا
 اهللا حزب وجتذير تلميع يساوي هذا فهل جثث؛ وثالث عنه، لإلفراج الدولة ّكلف ما بسبب
  ؟اإلرسائيلية السياسة يف املسلمني بني

 الدروز تلميع محلة ضمن هذا هل عليه؟ األضواء تسليط هدف ما ؛قنطار سمري الدرزي
 ؟!املستمرة العاملة من السنني عرشات بعد اجليش يف املشاركة بعضهم رفض خالل من احلالية
 مقاومتهم عنهم ُيعرف مل اجلوالن دروز ّأن من بالرغم ؟اجلرس عبور من وفدهم منع وكذلك

  .اآلن تفصيله جمال يسل وهذا ،لالحتالل
 إذا الصفقة لتسليك- اإلرسائيليني من ًمزيدا سيخطف أنه اهللا نرص ّيرصح كيف
  ؟ذلك من إرسائيل تقلق وال ،-ّتعثرت
 ُحسن َشهادة- الصفقة عقد يف والسورية اإليرانية باجلهود اإلرسائيلية اإلشادة -١
 !؟ملن ّموجهة :-ُسلوك
 حتت وذلك مثله؟ ًّافلسطيني إال يقتل ال لبنان يف طينيالفلس السالح ونرى نسمع ملاذا-٢
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 من الفلسطيني السالح يمنع الذي ومن الفلسطينية؟ املخيامت يف وأمل اهللا حزب حراسة
  !!اهللا حزب سوى ؛الفلسطينية احلدود إىل الوصول

 هو وما ،السجن يف السابق دورمها كان ماذا عنهام؛ املفرج )عبيد(و )الديراين( -٣
 مليون ١٫٣( هقدر بتعويض ومطالبته ،الديراين اغتصاب قصة بعد وخاصة ؟الالحق ادورمه
 إال املأل عىل نفسه فضح مصلحته من ليس -عامل عن ًفضال ؛مسلمبصفته - أنه ًعلام ،)دوالر
  أعظم؟؟ لغاية

 الطيار ربط خالل من ؛الثانية املرحلة يف القائم العلني اإليراين الدور زيادة -٤
 أمريكا أمام إيران صورة وتلميع اإليرانيني، والدبلوماسيني ،)أراد رون( املفقود يلاإلرسائي
 ّأن ًأخريا األمر ليستقر قنطار ثم ،)أراد( مقابل )الديراين(و )عبيد( كان أن بعد والغرب،
  ؟)أراد( مقابل اإليرانيني
  !منه؟ املقصود ما عليها؛ األمريكية اهلجمة ّظل يف إليران املجاين والرصيد التلميع هذا

ّيقدم ْأن معنى ما -٥ ًعظاما، اهللا حزب ُ  ّتبني الفحص وبعد ،)آراد رون( عظام أهنا عىل ِ
 ؟؟ذلك خطأ

 سيعرف فإنه وتأملها؛ اإلنسان عندها وقف لو التي ّاهلامة املالحظات بعض هذه
 ..المساإل وباسم ،املقاومة باسم إرسائيل؛ حدود حراسة هي اهللا حزب وظيفة ّأن بوضوح

  ً.أوال هذا
 اهللا ّولكن لليهود، احلقيقية ُّسـنيةال املقاومة لتطويع الفاعلة األداة سيكون أنه :ًوثانيا

  .أمره عىل ٌغالب
 ،لبنان وخميامت ،والعراق ،أفغانستان من ةِّالشيع موقف ودراسة مالحظة ًاّجد املهم من
  .يِّالشيع الدور وحقيقة طبيعة لنعرف فلسطني؛ وحدود

 الشعبي الغضب ّلتخفف جاءت -التفاصيل وهبذه ،الوقت هذا يف- الصفقة هذه ّنإ 
 العراق يف والقذر املخزي موقفهم َبعد ؛العامل يف املسلمني مجاهري ِقبل من ةِّالشيع جتاه

 :مثل إليران املؤيدين بعض حتى الكثري؛ وانتقده هامجه والذي ،-َقبل من- وأفغانستان
  .هويدي فهمي املرصي والكاتب شبيالت، ليث السابق األردين النائب
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 !الصابون فقاعة ..»املتحولون«
 

 ؛»ملتحولني« ومقابالت حكايات حول !جملدات ثالثة بلغت أوراق عىل ًمؤخرا اطلعنا
  .السنة أهل بني يِّالشيع التبشري ينرشه ما ضمن وذلك
  :منها وسائل ّبعدة الظاهرة هذه تضخيم حياولون ةِّالشيعو
 ...ّمتشيع وأخرى مستبرص، ّومرة ولون،متح ّمرة :الظاهرة هلذه أسامء ّعدة إطالق -١
 .اإلنرتنت يف هبم خاصة صفحات إنشاء -٢
 .يةِّالشيع واملجالت املواقع يف ونرشها املقابالت إجراء -٣
 .ّحتوهلم قصة عن كتب إصدار -٤

 :)الصابونية الفقاعة( هذه مع رسيعة وقفات ولنا
 العلمي والتجاوز ةاملبالغ ّكل ومع- نرشها يكررون التي املتحولني قائمة ◙

 !؟ًاعام سبعني من أكثر متتد فرتة تشمل أهنا رغم فقط، شخص مئة بلغت تكاد ال -واملوضوعي
 :مثل ذلك؛ إثبات هلم يمكن وال ّتشيعوا، قد بأهنم الشخصيات بعض عىل االفرتاء ◙
  .هويدي يفهم والصحفي ،-السابق األزهر شيخ- البرشي سليم الشيخ
 موفق؛ داعية وال ،نحرير عامل فيهم فليس وزهنم؟؟ هو وما ؟هم نم ؛املتشيعون هؤالء ◙

 .واملال الشهرة يف ًطمعا ّتشيعوا الذين ؛ّوالسذج العوام من أغلبهم بل
 واحدة، قصة بأهنا جيزم يكاد ّللتشيع؛ هؤالء ّحتول عن املفربكة احلكايات طالع من ◙
  .اجلديد ّاملتحول تناسب حتى الفقرات؛ بعض وتعديل مطها يتم لكن

ًسنيا كان ّاملتحول ّأن مفادها ،)قصصية حبكة( عىل قائمة احلكاية وهذه ◙  ًمعاديا ّ
ًشيعيا يقابل وفجأة ًوجهال؛ ًتعصبا ؛ّللتشيع ًشيعيا ًكتابا أو ًأومتشيعا ّ  وجدال؛ نقاش ويدور ،ّ
ِّالسـني  فيه يعجز  ال فإهنم ،السنة بعلامء يستعني حني حتى الصمود؛ عن )ًالحقا يِّالشيع(ُّ

 هلذا احلقيقة تنكشف وعندها النقاش، من والتنصل للهرب يلجأون بل الصمود؛ يستطيعون
ِّالسـني  .ّللتشيع ّويتحول ،باطل عىل كان ّوأنه ،ُّ

                                                

 ).هـ ١٤٢٥(مجادى األوىل ، العدد احلادي عرش )١(
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ِذج ُوس عوام من كانوا ْأن بعد- ّاملتحولني هؤالء ّأن العاقل عنده يتوقف مما  -السنة أهلَّ
ًتاباُك أصبحوا  ليس ّللتشيع ودعوهم ةِّالشيع من ناقشوهم والذين !!ّالتشيع يف ًكبارا وعلامء ّ

 !ذكر وال كتب هلم
 ،تونيسال التيجاين مع املنعم عبد( :بني كان ما :واملحاورات املناظرات هذه أمثلة ومن

 ّسيد معتصم( مع -أخرى مرة- )املنعم عبد(و ،)السوري قطيط هشام( مع ،)اهللا دخل(و
 ن؟؟وحمرتف كذبة أم ؟العامل اءأذكي من هم فهل !!)السوداين
 فإذا علم؛ طالب الناس بعض يظنه كان )٢٠٠٢( عام املناظرة يف التيجاين ظهر حني ◘

 .-!!للكالب احلاجة من حاشاهم- نفسه وصف كام ؛البيت آل )كلب(هو
 مناظرة عن وجيبنون جهلة، أهنم عىل السنة علامء تصوير ّاملتحولون هؤالء حياول ◘
 أبطلتف اإلنرتنت؛ مواقع وعرب ،»املستقلة« قناة مناظرات يف ظهرت حلقيقةا لكن ة،ِّالشيع

 وما ة،ِّالشيع علامء به يتصف الذي ؛ّاملركب اجلهل من عليه هم وما كذهبم وأبانت تصورهم،
  .جهلهم عىل جديد شاهد ؛»صفا« قناة عىل األخرية املناظرة يف دار

 وكتبهم، ،)ّاملتحولون( :ّيسموهنا التي الصابون فقاعة حول الرسيعة الوقفات بعض هذه
 أهل من اهللا هداهم نَم كتب من واحد كتاب مقابل يف ميزان كفة يف جمتمعة وضعت لو والتي
 تلرجح ؛-»البيت آل أخرس ومل ،الصحابة ربحت«أو ،»الصنم كرس« كتاب مثل- ّالتشيع
  .ًبعيدا وألقتهم ّاملتحولني كفة توطاش ،كفتهم
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 !!رشيد؟ رجل فيهم أليس
 

 ُيطلقون والذين ؛السنة أهل من املتشيعني قضية عرش احلادي العدد يف تناولنا قد ّكنا
 يشاهبون املتشيعني ّأن ذلك ؛)الصابون فقاعة( :لقب عليهم وأطلقنا ،»مستبرصون« :عليهم
 !هباء إىل حتيلها هواء نسمة أقل لكن املنظر؛ ومجال احلجم كرب يف الصابون فقاعة

 نموذج ىلإ تعرفنا وإنام عندنا، أمهيته ليس أخرى؛ ّمرة موضوعهم تناول إىل عاناد والذي
َّقم( يف مقيم اجلزائري، الباقي عبد :ُيدعى ؛)الصابون فقاقيع( من جديد  قناة عىل اتصل ،)ُ

 !به اقتنع الذي ّوالتشيع ،ودينه عقله الناس عىل َوعرض ،»املستقلة«
 افيه شارك والذي ،ت اخلطاب بن عمر لعادلا اخلليفة سرية حلقات يف ذلك وكان
 .العريفي حممد والدكتور ،احلنيني نارص الدكتور

 الرئيسية الفقاعةإخفاق  بعد ،املستودع من أخرج ،)الباقي عبد( :اجلديدة والفقاعة
 .األوىل املناظرات يف )التيجاين(

 يكسب ّالتشيع ّأن هي احلقيقة ولكن ويتوسع، ينترش ّالتشيع ّأن الناس إهيام هو واهلدف
 :وهي البهائم من املحرمات يف @ اهللا قول عليها ينطبق وحمددة؛ معينة فئات من ًأنصارا

  .)والنطيحة ،واملرتدية ،واملوقوذة ،املنخنقة(
َّقم( يف التشييع معامل عنه كشفت ما آخر هو )الباقي عبد(و  مستوى عىل شاهد أكربو ،)ُ

 نامذج شاهدنا ْأن سبق التي الفقاقيع إحدى )الباقي عبد( اجلديدة الفقاعة وهذه! املتشيعني
 )يعقوبحسني  أمحد( أو ،سوريا يف )قطيط هشام( :مثل كائن، هبا يأبه ْأن دون )فقعت( منها
 التي الفقاقيع آخر إىل ،)شحادة حممد( فلسطني يف أو ،)شحاته حسن( مرص يف أو ،األردن يف

 .التاليش أو ،)التفقيع( قيدهي 
 أهل من ّاملتشيع يعتنقه ملا ًاّعملي ًنموذجا يكون ْأن َيصلح )الباقي عبد( اجلديدة اوفقاعتن

 حقيقة يكشف :ثانية جهة ومن، ممقوت وغلو ،سخيفة وأكاذيب ،فاسدة عقائد من السنة
َّقم( يف املعارص يِّالشيع الفكر  البعد َّكل ٌبعيد الكراهية، عىل ٌّمبني حاقد فكر ّوأنه وغريها، )ُ

                                                

 ).هـ ١٤٢٦(ربيع األول ، الواحد والعرشونالعدد  )١(
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 يف وغريه اإليراين يِّالشيع النشاط من املقصود هو ما ويظهر والتقريب، الوحدة اوىدع عن
 .السنة أهل أوساط
 ،واملوقوذة ،املنخنقة( :واحدة عينة من فهي ؛اجلامعي حتصيلها تنوع مهام )الفقاقيع(و
 يس؛النف راسم أمحد الدكتور املرصي الفقاعة مقاالت يطالع من وهلذا ؛)والنطيحة ،واملرتدية

 !!ةاملتشيع الفقاقيع هؤالء ودين عقل مستوى افيه ىرَي
ّنحيي الفاروق؛ سرية حللقات ِذكرنا سياق ويف  الذي أسلوبه مجال عىل العريفي الشيخ ُ

 نور، عليه ّواحلق !؟ال كيف الصدر؛ وسعة باللطافة ومكرهم ضالهلم وأبان ة،ِّالشيع ّعرى
 طريقة أسلوبه وجعل العريفي، يف اهللا فبارك ُاحلجة، يف أقوى ّفإنه ُاخللق؛ ُحسن ًنورا ويزيده
  .ُتتبع

 !للناس؟ تقدمونه رشيد رجل لديكم أليس :)تفقيعهم( ِومعامل ةِّالشيع نسأل ًوختاما؛
 
 
 
 
 
 
 

FFF 
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 ١١ هـ ١٤٢٤مجادى اآلخرة ، )١( أمهية رصد حركة الفرق والطوائف 
٤٧  هـ ١٤٢٤، شعبان )٢(  وقيادات الفرق والطوائف ،قيادات أهل السنة 
١٢٣ هـ ١٤٢٤، رمضان )٣(  لألمة الوحدة احلقيقية.. األمل املنشود 
 ُهــل يقــدم شــيعة الـســعودية عــىل خطــوة جريـئــة

 للوحدة اإلسالمية؟ 
 ١٧٤ هـ ١٤٢٤، شوال )٤(

١٤١ هـ ١٤٢٤، ذو القعدة )٥(  مظلومون أم ظاملون؟ ..الشيعة وقضية التكفري 
٢٢١ هـ ١٤٢٤، ذو احلجة )٦(  وحقائق التاريخ ،السنة يف العراق 
٢٩٢ هـ ١٤٢٥، حمرم )٧( يهود ال مع حقيقة صفقة حزب اهللا مع وقفات 
 ٢٧٩ هـ ١٤٢٥، صفر )٨( املوازين املائلة 
 ٥٦ هـ ١٤٢٥، ربيع األول )٩( متى تتحكم العقول بالعواطف؟ 
 ٢٤٣ هـ١٤٢٥ ربيع الثاين ،)١٠( خيانة الشيعة لبغداد مرة أخرى 
)٣٠١ هـ ١٤٢٥وىل ، مجادى األ)١١( !فقاعة الصابون. ).املتحولون 
 ٢٨ هـ ١٤٢٥، مجادى اآلخرة )١٢( دور الفضائيات يف نرش التوحيد 
١٢ هـ ١٤٢٥، رجب )١٣( ! وعام يقدم.. عام مىض 
١٤٦ هـ ١٤٢٥، شعبان )١٤( حتالف التشيع مع الباطل يف رصاعه مع احلق 
 ــوى الـشــيعية املتصـــارعة يف ـقــراءة يف خريـطــة الـق

 راق الع
 ٢٥٠ هـ ١٤٢٥، رمضان )١٥(

 ٢٢٣ هـ ١٤٢٥، شوال )١٦( سنة العراق بني اخليانة والغدر 
 ٣٦ هـ ١٤٢٥، ذو القعدة )١٧( أهل السنة الرقم الصعب 
 ١٥٣ هـ ١٤٢٥، ذو احلجة )١٨( أين عقالء الشيعة؟؟ 
 ِّضـالل الشـيعة  بـني  يف عاشوراءالسنةوسطية أهل

 والصوفية
 ١١٨ هـ١٤٢٦حمرم ، )١٩(
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٤٩ هـ ١٤٢٦، صفر )٢٠( !! أهل السنة ومنعطفات يف الطريق 
٣٠٣ هـ ١٤٢٦، ربيع أول )٢١( !! أليس فيهم رجل رشيد 
 ـة للتحـلـيالت السياـسـية يف الصــحوة وقـفـة مراجـع

 اإلسالمية
 ٨٦ هـ١٤٢٦، ربيع ثاين )٢٢(

١٦٩ هـ١٤٢٦ األوىل، مجادى )٢٣( حجم شيعة اخلليج والعراق بني احلقيقة واخليال 
٢٠٩ هـ ١٤٢٦، مجادى اآلخرة )٢٤(  واملصلحة اإلسالمية ،الرصاع اإليراين األمريكي 
١٢٦ هـ ١٤٢٦، رجب )٢٥( ! حقيقة املشرتكات بني أهل السنة والشيعة 
٢٤١ هـ ١٤٢٦، شعبان )٢٦( !  والوحدة املنشودة،مسودة الدستور 
٥٩ هـ ١٤٢٦، رمضان )٢٧( ضليل السيايس أهل السنة والت 
 ٣٣ هـ ١٤٢٦، شوال )٢٨( رسالة إىل أهل السنة 
٥٣ هـ ١٤٢٦، ذي القعدة )٢٨(  وكيد األعداء ،أهل السنة بني جهل وعجز األبناء 
١٩٤ هـ ١٤٢٦، ذو احلجة )٣٠( !! لشعارات الفارغةا ولعبة ،نجاد 
١٣٧ هـ  ١٤٢٧، حمرم )٣١( ملنطقة العربية طائفية السياسات الشيعية يف ا 
 ٧٣ هـ  ١٤٢٧صفر  ،)٣٢( ! يا أهل السنة؟.. جبل جليد يف الطريق 
٢٢٧  هـ ١٤٢٧، ربيع األول )٣٣(  !حتى نتجنب الرصاع الطائفي يف العراق 
٨٨ هـ١٤٢٧، ربيع الثاين )٣٤(  وزلل النهاية ،الرتايب بني خلل البداية 
 ١٤ هـ ١٤٢٧، مجادى األوىل )٣٥( لك أهيا القارئ الكريم رسالة 
)َاْ إِلَى كَلَتالَوةٍ عامو١٢٩  هـ ١٤٢٧خرة ، مجادى اآل)٣٦(  )ءس 
 ٢٨٤ هـ١٤٢٧، رجب )٣٧(  أتاتورك عرصنا؟)حزب اهللا(هل يكون 
 ٢٨٠ هـ ١٤٢٧ شعبان ،)٣٨( من يملك قرار احلرب يف حزب اهللا؟ 
٩٣  هـ ١٤٢٧، رمضان )٣٩(  والعوا وقفة مع ترصحيات الدكتور القرضاوي 
»٢٦٧ هـ ١٤٢٧ شوال ،)٤٠(  !»حزب اهللا 
٦٢ هـ ١٤٢٧ ذو القعدة ،)٤١(  ومطرقة املكر ،سنة لبنان بني سندان السذاجة 
-  ١٤٨  هـ ١٤٢٧، ذو احلجة )٤٢( الصفويون اجلدد 
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 ٢٣٠ ماذا تعلمنا من درس العراق؟ -
 ٢٣٣ هـ ١٤٢٨ حمرم ،)٤٣(  صدام قتلدروس وعرب من 
٤١ هـ ١٤٢٨، صفر )٤٤(  واملرشوع الغائم ،املرشوع الداهم 
 لنحافظ عىل جهودنـا كـي ال يرسقهـا العلامنيـون أو

 !الصهيونيون
 ٨٠ هـ ١٤٢٨، ربيع األول )٤٥(

١٣٢ هـ١٤٢٨ ربيع ثاين ،)٤٦( وقفات مع إعادة فتح دار التقريب يف القاهرة 
١٥٥ هـ ١٤٢٨ األوىل مجادى ،)٤٧( كيف نتعامل مع املشكلة الشيعية : دملف العد 
»١٦  ١٤٢٨ مجادى اآلخرة ،)٤٨(  ومسرية أربعة أعوام »الراصد 
٦٧  هـ ١٤٢٨، رجب )٤٩( !!  واإلعالم، السياسةةأهل السنة ولعب 
٢١٢ هـ ١٤٢٨، شعبان )٥٠( !! موقفنا مما قد حيدث بني أمريكا وإيران 
 ١١٠ هـ ١٤٢٨ رمضان ،)٥١( ًلتكون املصلحة الرشعية بوصلتنا دوما 
 ١٥٠ هـ ١٤٢٨ شوال ،)٥٢( التشييع الناعم 
 ١٦٠  هـ ١٤٢٨، ذي القعدة )٥٣( أخطاء يف التعامل مع املشكلة الشيعية 
٣٨  هـ ١٤٢٨ ذو احلجة ،)٥٤(  فأين ابن حنبل منها؟ ..فتن 
 ١٨٨ هـ ١٤٢٩ حمرم ،)٥٥( يف مرحلة احلوار اخلطر اإليراين 
٨٣ هـ ١٤٢٩ صفر ،)٥٦( !! عقلية املؤامرة باملقلوب 
٧٧  هـ ١٤٢٩ول األ ربيع ،)٥٧( من األطراف هاجم املركز: التاريخ يعيد نفسه 
 ١٨٣  هـ ١٤٢٩ ربيع ثاين ،)٥٨( مالحظات حول التعاطي مع إيران 
٢٤٥ هـ ١٤٢٩، مجادى األوىل )٥٩( !! امللهاة املبكية 
 ٢٠ هـ ١٤٢٩ مجادى اآلخرة ،)٦٠( مخس سنوات من العطاء 
٦٩ هـ ١٤٢٩ رجب ،)٦١( )١( وجلد الفاجر ،عجز التقي 
٧١ هـ ١٤٢٩ شعبان ،)٦٢( ) ٢( وعجز التقي ،جلد الفاجر 
٢٢٥  هـ ١٤٢٨ رمضان ،)٦٣(  والبوصلة املضطربة ،سنة العراق 
١٠١ هـ ١٤٢٩ شوال ،)٦٤(  دروس أزمة االعتداء عىل القرضاوي من 
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 ١٠٤ هـ ١٤٢٩ القعدة و ذ،)٦٥( دروس إضافية من قضية االعتداء عىل القرضاوي 
 ١٤٣ هـ ١٤٢٩ احلجة و ذ،)٦٦( انحراف مسار شيعة العرب 
- ونسف الوحدة ،السيستاين  

 !! وغزة)املامنعة(حمور  -
 ٢٥٣ هـ١٤٣٠، حمرم )٦٧(

٢٦١ 
 ٢٦٢  هـ ١٤٣٠ صفر ،)٦٨( رصاع املشاريع يف غزة 
 ١٩٩ هـ ١٤٣٠ ربيع األول ،)٦٩( ً عاما من حكم اخلمينيني )٣٠(إيران بعد 
وتـشــتيت االنتـبــاه ـعــن اخلـطــر ،املرشوع اإلـيــراين 

 الصهيوين 
 ٢٠٥ هـ ١٤٣٠ربيع الثاين ، )٧٠(

 ٢٧٥ هـ  ١٤٣٠ مجادى األوىل ،)٧١( ! املخدوعني بإيران ولعبتها حزب اهللاإىل 
١٣٤ هـ ١٤٣٠ مجادى اآلخرة ،)٧٢( !! يف البدء كان التشيع السيايس 
 ٢٤ ـه١٤٣٠ رجب ،)٧٣(  »الراصد«ستة أعوام يف مسرية 
٥ هـ ١٤٣٠ شعبان ،)٧٤( طاللة عىل املشهد اإلسالمي إ 
 ١٩١ هـ ١٤٣٠، رمضان )٧٥( اجلديدة مرحلة نجاد 
 ١٩٦  هـ ١٤٣٠، شوال )٧٦( إيران عىل حقيقتها 
 ١٨٥ هـ ١٤٣٠، ذي القعدة )٧٧( الضعف والغفلة واإلسفاف أسباب قوة إيران 
١٧٦  هـ ١٤٣٠، ذو احلجة )٧٨( وكوارث السياسة العربية واإلسالمية .. احلوثيون 
٢٠٢  هـ ١٤٣١، حمرم )٧٩(  واملرشوع الشيعي خيانات املرشوع اإليراين 
١٠٦  هـ ١٤٣١، صفر )٨٠( !! نعم ملحاكمة العريفي 
 ١١٤  هـ ١٤٣١، ربيع األول )٨١( هل القاعدة لعبة بيد إيران؟ 
ِالسعيد من وعظ بغريه  ٢٣٨  هـ ١٤٣١، ربيع الثاين )٨٢( !! ُ
يف  اإليــراين- املكــر والغــش والتالعــب الشــيعي 

 الديمقراطية والربملان : لعبتي
 ٢٥٥  هـ ١٤٣١، مجادى األوىل )٨٣(

 ٢١٥  هـ ١٤٣١مجادى اآلخرة ، )٨٤( املوقف من اخلطر اإليراين الشيعي 
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 ٥..........................................................إطاللة عىل املشهد اإلسالمي

 






ِأمهية رصد حركة الفر  ١١...................................................ق والطوائفُ
ْوعام يق... ٌعام مىض َ  ١٢...............................................................مَدٌ

 ١٤.........................................................ّرسالة لك أهيا القارئ الكريم
 ١٦........................................................ومسرية أربعة أعوام» الراصد«

 ٢٠..............................................................مخس سنوات من العطاء
 ٢٤.......................................................»الراصد«ستة أعوام من مسرية 

 ٢٨.......................................................دور الفضائيات يف نرش التوحيد
 





 ٣٣..................................................................السنةرسالة إىل أهل 
 ٣٦............................................................. الرقم الصعبالسنةل أه
 ٣٨...........................................................ُ فأين ابن حنبل منها؟..ٌفتن

 ٤١....................................................... واملرشوع الغائم،ُاملرشوع الداهم
 ٤٧....................................... وقيادات الفرق والطوائف،السنةقيادات أهل 
 ٤٩..................................................!! ومنعطفات يف الطريق،أهل السنة

 ٥٣..................................... وكيد األعداء، بني جهل وعجز األبناءالسنةُأهل 
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 ٥٦......................................................متى تتحكم العقول بالعواطف؟
 ٥٩.............................ًمقتدى الصدر نموذجا..  والتضليل السيايس،ةالسنأهل 
َّسن  ٦٢...................................... ومطرقة املكر،ة لبنان بني سندان السذاجةُ

 ٦٧...............................................!! واإلعالم، السياسةة ولعب،السنةُأهل 
 ٦٩.......................................................)١ ( وجلد الفاجر،عجز التقي
 ٧١.......................................................)٢ ( وجلد الفاجر،عجز التقي

 ٧٣...............................................!!يا أهل السنة.. جبل جليد يف الطريق 
 ٧٧.....................................!! األطراف هاجم املركزمن.. التاريخ يعيد نفسه

 ٨٠.......................!لنحافظ عىل جهودنا كي ال يرسقها العلامنيون أو الصهيونيون
 ٨٣.............................................................!!عقلية املؤامرة باملقلوب

 ٨٦............................وقفة مراجعة للتحليالت السياسية يف الصحوة اإلسالمية
 ٨٨................................................. وزلل النهاية،الرتايب بني خلل البداية

 ٩٣.......................................وقفة مع ترصحيات الدكتور القرضاوي والعوا
 ١٠١......................................دروس أزمة االعتداء عىل الشيخ القرضاويمن 

 ١٠٤.............................دروس إضافية من قضية االعتداء عىل الشيخ القرضاوي
َنعم ملحاكمة العريفي َ.................................................................١٠٦ 

 ١١٠...............................................ًلتكون املصلحة الرشعية بوصلتنا دوما
 ١١٤...........................................................هل القاعدة لعبة بيد إيران؟

 ١١٨........................ِّضالل الشيعة والصوفية بني..  يف عاشوراءالسنةوسطية أهل 
 




 ١٢٣................................................الوحدة احلقيقية لألمة.. األمل املنشود
 ١٢٦............................................!ِّ والشيعةالسنةحقيقة املشرتكات بني أهل 

 ١٢٩................................................................)ءمةٍ سواعالَواْ إِلَى كَلَتَ(
 ١٣٢.......................................يف القاهرة) دار التقريب(وقفات مع إعادة فتح 



 - ٣١١ -

 ١٣٤..........................................................ّيف البدء كان التشيع السيايس
 ١٣٧...........................................نطقة العربيةِّطائفية السياسات الشيعية يف امل

 




 ١٤١....................................... مظلومون أم ظاملون؟..ِّالشيعة وقضية التكفري
 ١٤٣...........................................................انحراف مسار شيعة العرب

ّحتالف التشيع مع الباطل يف رصاعه مع احلق ّ..........................................١٤٦ 
 ١٤٨......................................................................الصفويون اجلدد
 ١٥٠........................................................................التشييع الناعم

 ١٥٣..................................................................أين عقالء الشيعة؟؟
 ١٥٥....................................................؟ِّ الشيعيةكيف نتعامل مع املشكلة

 ١٦٠.................................................ِّأخطاء يف التعامل مع املشكلة الشيعية
 




 ١٦٩......................................حجم شيعة اخلليج والعراق بني احلقيقة واخليال
 ١٧٢.............................................فكيف إذا أصبح للشيعة دولة يف اخلليج؟

 ١٧٤......................ُهل يقدم شيعة السعودية عىل خطوة جريئة للوحدة اإلسالمية؟
 ١٧٦....................................وكوارث السياسة العربية واإلسالمية.. احلوثيون

 




 ١٨٣...................................................مالحظات حول التعاطي مع إيران
 ١٨٥..........................................الضعف والغفلة واإلسفاف سبب قوة إيران

 ١٨٨.......................................................اخلطر اإليراين يف مرحلة احلوار
 ١٩١..................................................................مرحلة نجاد اجلديدة

 ١٩٤.....................................................!! ولعبة الشعارات الفارغة،نجاد



 - ٣١٢ -

 ١٩٦....................................................................تهاإيران عىل حقيق
 ١٩٩...............................................ًعاما من حكم اخلميني) ٣٠(إيران بعد 
 ٢٠٢...........................................ِّ املرشوع اإليراين واملرشوع الشيعياتخيان

 ٢٠٥............................... وتشتيت االنتباه عن اخلطر الصهيوين،املرشوع اإليراين
 ٢٠٩.....................................ّ واملصلحة اإلسالمية،الرصاع اإليراين األمريكي

 ٢١٢..............................................!!موقفنا مما قد حيدث بني أمريكا وإيران
 ٢١٥..................................................... الشيعيطر اإليرايناملوقف من اخل

 




 ٢٢١..................................................... وحقائق التاريخ، يف العراقالسنة
 ٢٢٣........................................................ّسنة العراق بني اخليانة والغدر
ّسنة العراق والبوصلة املضطربة ُ......................................................٢٢٥ 

 ٢٢٧.............................................!حتى نتجنب الرصاع الطائفي يف العراق
 ٢٣٠........................................................ماذا تعلمنا من درس العراق؟

 ٢٣٣........................................................... صدامقتلدروس وعرب من 
 ٢٣٨..............................................................!!عيد من وعظ بغريهالس

َّمسودة الدستور  ٢٤١.................................................! والوحدة املنشودة،ُ
 ٢٤٣.......................................................ِّخيانة الشيعة لبغداد مرة أخرى

 ٢٤٥........................................................................!!امللهاة املبكية
 ٢٤٧.......................................................................!اجلريمة الغائبة

 ٢٥٠..................................ِّقراءة يف خريطة القوى الشيعية املتصارعة يف العراق
 ٢٥٣............................................................ ونسف الوحدة،السيستاين

 




 ٢٦١................................................................!!وغزة) املامنعة(حمور 



 - ٣١٣ -

 ٢٦٢................................................................رصاع املشاريع يف غزة
 




 ٢٦٧.....................................................................!»حزب اهللا«فتنة 
 ٢٧٥..............................................!إىل املخدوعني بإيران ولعبتها حزب اهللا

 ٢٧٩.........................................................................املوازين املائلة
 ٢٨٠.................................................من يملك قرار احلرب يف حزب اهللا؟

 ٢٨٤..............................................أتاتورك عرصنا؟) حزب اهللا(هل يكون 
 ٢٩٢.........................................اليهودمع حزب اهللا صفقة  وقفات مع حقيقة

 




 ٣٠١.......................................................!فقاعة الصابون.. »املتحولون«
 ٣٠٣............................................................!!أليس فيهم رجل رشيد؟

...........................................٣٠٥ 
........................................................................٣٠٩ 
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