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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لملة خير عباده من غير سؤال ،ونسأله أن يثبتنا عليهــا حــتى
الممات ،والصلةا على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعيــن
وبعد-:
رب يسر وأعن...
قبل أن أبدأ لبد أن أوضح حقيقة لست في شك منها ،وهي أنــي علــى قناعــة بــأن
كل ً ميسر لما خلق له ،وأن كل مسلم يمثل لبنة في بناء صرح المة ،ومال يحسنه
هذا ،فإن ذاك يتقنه ،وأني أؤيد كل عمل يجلب للمة أي خيــر ويــدفع عنهــا أي شـر
ولو كان يسيرًا ،فل أحجر واسعا ً وكل ميسر لما خلق له ،وحينمــا أنكــر علــى هــذه
الحملة ،فأنــا ل أنكــر المشــروع كــونه مشــروعا ً هادفــًا ،لصــالح المــة فــي فكرتــه
الصلية ،ولكن أنكر الشعارات التي ل تحمل مضمونًا ،وأنكر التناقض بيــن التنظيــر
والتطبيق ،وأنكر السلوب غير الشرعي الذي تبنته هذه الحملة.
و أعتذر قبل أن أبدأ لبعض النعام ،فلست أقصد جرح مشــاعرهم المرهفــة ،ولكــن
أقول بأن أسلوب دس الرأس في التراب خشية رؤية الحقيقة لم يعد يناسب هــذا
العصر ،فعلى كل النعام أن تتخلى عن هذا السلوب ،وتحاول أن تستبدله بأسلوب
مواجهة المر الواقع ومعرفة الحقائق ،والقول للمسيء أس أت مهمـا كـان منصـبه
وقدره ،فهذه أول خطوات علجا المشكلة.
لقد بدأت )الحملة العالمية لمقاومة العدوان( بمشروع كبير جدًا ،أو لنقل مشــروع
الحلم الوردية ،وليس هذا والله من باب التثبيط ،ولكنه من باب عــرض الحقيقــة،
وسوف أدلل على ذلك في ثنايا هذا المقال ،أقــول هــذه الحلم الورديــة ،دغــدغت
مشاعر الناس ،وحفزتهم ليعطوا تأييدهم للحملة ،ولكن على ماذا ،علــى شــعارات
زائفة ،تماما ً كعمليــة التصــويت لرئيــس عربــي حملــة انتخابيــة مليئــة بالشــعارات،
تحصد الصوات ،وبعد انجلء الغبار وتثبيت الكراسي يكون الواقع خلف الدعاية.
إذا ً نحن أمام دعايات جوفاء ولكن بل عمل ،أمام شعارات رنانة ل آليــة لهــا ،أمــام
زعم تكذبه الحقائق ،تنظير يخالفه التطبيق بل ويلعنه في كثير من الحيان.
طبعا ً لن أستطيع أن أستوعب الكلم على الحملة فلســت متفرغــا ً لبيــان عوارهــا،
ولكن أريد أن أضع بعض الملحظات أمام الخوةا ليعرفوا الخلل الذي أصاب منهــج
الصحويين فتحولوا من مشايخ صحوةا إلى مثقفيــن ،وليعرفــوا أن القضــية ل تعــدوا
أكثر من شعارات تذكرنا بالحقبة الناصرية شعارات بل مضمون ،وصورةا بل جوهر،
وقشر بل لب ،تنظير يخالفه التطبيق ،تناقض ل نظير له ومخالفــات شــرعية كــانوا
هم أكثر المحاربين لمرتكبها ويا حسرةا على العباد.
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ولتعلم ضعف هذه الحملة وعجزها عن تحقيق أي شــيء ،فقــد تــم إنشــاؤها باســم
)حملة مكة لمكافحة العدوان( وتم حجز موقعها على النترنت بهــذا الســم )مكــة(
ول زال كذلك ،وقبل إعلن الحملة لبــد وأن يســتأذنوا الحكومــة الســعودية ،ولكــن
الحكومة رفضت الذن لطلقا هذه الحملة حتى يتــم حــذف أســم مكــة مــن اســم
الحملة ،وبما أنهم ل يملكون إل السمع والطاعة فقـد قبلــوا ذلــك وتـم تغييـر اسـم
الحملة إلى )الحملة العالمية لمقاومة العدوان( وبقي اسم الموقع )مكة( كما هــو،
ولدي البيان التأسيسي عندما وزعوه لجمــع التواقيــع قبــل تغييــر الحكومــة للســم
وكان باسم )حملة مكة ،(..هذه القضية رغم صــغر حجمهــا إل أن لهــا دللــة كــبيرةا
جدًا ،تفنــد زعمهــم فــي البيــان التأسيســي بــأن الحملــة )مســتقلة( ،فكيــف تكــون
مستقلة ولم تستطع أن تستقل باختيار السم حتى فرضت الحكومة عليهــا الســم
الذي تريده؟!! هل هذه الحادثة مقنعة بالفلس؟ وإذا لــم تقنــع فســوف نــأتي بمــا
يقنع.
أول ما تم العلن عن الحملة ،قام بعض الخوةا والمشايخ حفظهم الله بإنكار هذه
الحملة ،علما ً أنها لم تصدر شيئا ً بعد ،ولكنهم عندما عرفوا المؤسسين عرفوا أنهم
ل يمكن أن يأتوا بخير ،ويكفي منهم الناطق الرسمي محسن.
وإذا كان الغراب دليل iiقوم

مر بهم على جي

ف الكلب
فمن عرف المؤسسين علم أن الحملة ستكون مهدا ً لتمييع الــدين ورفــض الجهــاد
واختلطا الحابل بالنابل ،وهذا الحكم لم يأت عن تخرص ،ول عــن فراســة مطلقــة،
بل جاء بناء على استقراء لما يكتبه سلمان ومحسن وسفر وبقية المؤسسين فــي
اليام الخيرةا ،وما وقعوا عليه من بيانات جماعية كان مــن آخرهــا بيــان المثقفيــن
الممسوخ وبيان الجبهة الداخلية الجاهل ،وعلى المــرء أن يتســاءل ،هــل يمكــن أن
يخرجا من أصحاب بيان المثقفين وبيان الجبهة الداخلية وغيرها من البيانات المائعة
شيء يفيد؟ ،فلن يكون جوابه إل بالنفي ،ولجل هذا أنكــر الخــوةا والمشــايخ هــذه
الحملة قبل أن تصدر شيئًا ،لنها لن تخرجا عن الطار العام للتوجه الجديد المائع.
واشتد الحديث عن محاربة الحملة الجديدةا للجهــاد ،قياســا ً علــى مــا تقــدم ،إل أن
المؤسسين قرروا نفي هذه التهمة ،فأخرجوا ما ينفي ذلك بشكل غير مباشر ،وبما
أن القضية قضية شعارات ل مضمون لها ول يــدعمها منهــج فل مــانع مــن قــول أي
شيء ،فــالكلم ليــس عليــه رســوم ،فالمقصــد كســب الجمهــور ل كســب موافقــة
الــدليل ،وســأدلل علــى ذلــك فــي هــذا المقــال ،وأول الوقفــات ســتكون مــع أول
إصدارات المين العام للحملة )سفر بن عبد الرحمن الحوالي(.
أخرجا المين العام للحملــة ســفر الحــوالي مقــال ً فــي موقــع الحملــة ليكســب بــه
الجمهور ،وكان عنوان المقــال )أول الغيــث قطــر( وجــاء فــي هــذا المقــال عنــدما
تحدث عن الحملة فقال )انطلقت هذه الحملة المباركة – بإذن الله – لتكون ســندا ً
للمرابطين على الثغور وتذكيرا ً لسائر المة بما يجب عليهم من النصر في الدين(.
وكما قلنا لكم بما أن القضية قضية شعارات فبإمكان كل الناس أن يصفصف أكثر
من هذا الكلم ،ولكن إن جاء العمل رأيت الخلل ،طبعا ً نحن على قناعة أن المين
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العام وثلة من الموقعين معه ما هم إل حرب على أهل الثغور ،والدليل علــى ذلــك
بيانــاتهم وعليكــم ببيــان الميــن العــام )بيــان للمــة( الــذي أصــدره عقــب ضــربات
سبتمبر ،فقد حشاه بكم هائل من التهم والتحقير لهل الثغور ،الــذين تجمــع المــة
كلها على أن منهم الطائفة المنصورةا ،لنه عندما طعن في أهل الثغور ،طعن فــي
أهل الثغور جميعا ً على جميع الجبهات ســوى فلســطين ربمــا لســباب حزبيــة كمــا
يعلم الجميع.
ومع أول اختبار لسفر للتأكد من صــدقية هــذه الـدعوى وأنهــم ســند لهــل الثغــور،
سقط سفر في أول ست دقائق بالضربة القاضية أمــام خصــمه الــدليل الشــرعي،
في مقابلة له مع إذاعة لن دن القسـم العربـي ،وسـت دقـائق فقـط حشـاها سـفر
بالمتناقضات وبالخطاء الشرعية وسوف أتعرض لشيء منها ،ولكن ما يهمني الن
من مقابلة لندن معه وهي منشورةا في موقع الحملة ،ما يهمنــي هــو كيــف يســاند
أهل الثغور عن طريق الحملة.
عندما سأله مذيع لندن عن اتهـام أمريكـا للمناهـج ف ي السـعودية بأنهـا هـي الـتي
أخرجت الذين هاجموها من السعوديين في أمريكا.
قال )الذين يقال أنهم قاموا بالعمل هم فـي الحقيقـة ممــن رفـض المناهـج وتـرك
الدراسة ،وبعضهم ل يدرس ول ينتمي للعلم الشرعي أصلً ،بالعكس لو أن القضية
هي قضية المناهج لكان الجميع أو كان ما عمل يشترك فيه الكل ،ولكن هؤلء كان
لهم نظرات خاصة وكان لهم توجيه وتربية خاصة بهم(.
هذه أول مساندةا سفر لهــل الثغـور ،يـبين فـي جـوابه أن الـذين نفـذوا العمليـات
يختلفون عن الجميع رفضوا المناهج وتركوا الدراسة ،وبعضهم ل يدرس ول ينتمــي
للعلم الشرعي أصلً!!.
وإن كان هذا الكلم مدحا ً في أصله ،إل أنه جاء هنا في معرض الذم ،فهــو يتحــدث
عبر إذاعة عالمية ،والذي يــترك الدراســة أو ل يــدرس أصــل ً يعــد فاشــل ً وعــاطلً،
سببت له البطالة اللتحــاقا بالمجاهــدين أو بالرهــابيين ،وهــذا يعنــي أن الرهــابيين
جماعة من الفاشلين الذين يختلفون عــن الجميــع ،هــذا مــا يفهمــه الســامع عنــدما
يعرف أنهم تركوا الدراسة أو ل يدرسون ،وسفر مــن النــاس الــذين أعطــاهم اللــه
القــدرةا علــى التعــبير ،فكــان بإمــاكنه أن يقــول رفضــوا المناهــج وتركــوا الدراســة
وبعضهم ل يدرس لسباب شرعية ،حتى يعطيهم فقط سمة من سمات الشرعية.
ولكنه لم يقل هذا سندا ً لهل الثغــور كمــا يزعــم ،ولكنــه ســارع فــي التــبرؤ منهــم
وبترهم من جسد المة ،بإثباته أنهم يخالفون الجميع ،بل جاء بالطامــة عنــدما قــال
)وبعضهم ل يدرس ول ينتمي للعلم الشرعي أصلً( ،نعــم يعنــي ل دراســة ول علــم
شرعي ،بمعنى أنه فاشل محبط جاهل ،سيقول البعض بأنه قال )بعضــهم( وليــس
كلهم وهذا كلم حق ،وأنا أقول ل بل هو باطل ،كلهم درسوا ،والجميــع لــديه منهــج
شرعي وعلم بالدليل ،ولو كانوا غير ذلك ما قدموا نفوسهم لله رخيصــة دون علــم
شرعي ،فقد كذبت عليهم يا سفر ،بنفي العلم الشرعي عنهم أصلً ،ولــو أنــه قــال
)ليس لديهم علم شرعي أصلً( ،لقلنا بأنه يقصد أي ليس منهــم عــالم ،وهــذا رغــم
بطلنه إل أنه أهون ،ولكن ل ينتمــي للعلــم الشــرعي أصــلً ،هــذا زور وكــذب ،لــول
انتماؤهم للعلم الشرعي والدليل مــا رأيــت منهــم مــا رأيــت ،أم أن النتمــاء للعلــم
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الشرعي في قاموس سفر يجب أن يكون عن طريق سفر أو ســلمان أو غيرهمــا،
وربما يريد من النتماء للعلم الشرعي تخرجهم مــن جامعــة أم القــرى أو الجامعــة
السلمية ،فإذا لم ينسب أحد لهم أو لتلك الجامعات فهو ل ينتمي للعلم الشــرعي
أصلً ،ما هو مقياس النتماء للعلم الشرعي عند سفر ،أنا ل أعلم ،بما أنه نفى عن
شهدائنا البرار – نحسبهم كذلك ول نزكيهم على اللــه – العلــم الشــرعي أصــل ً فل
يمكن أن نعلم مقياس النتماء.
هذا الذي يقصده سفر بمساندةا أهل الثغور ،فهو يقصد البراءةا منهم ،وليته ســكت
على نفيه انتماءهم للعلم الشرعي أصلً ،حتى زاد علــى ذلــك عبــارات ،يعلــن فيهــا
البراءةا منهم ،ويبرئ المجتمع أيضا ً منهم عندما قال )بالعكس لــو أن القضــية هــي
قضية المناهج لكان الجميع أو كان ما عمل يشترك فيه الكل ،ولكن هؤلء كان لهم
نظرات خاصة وكان لهم توجيه وتربية خاصة بهم(.
نعم ما عملوه ل يشترك فيه الجميع معهم ،لن هؤلء انفردوا بنظرات خاصة وكان
لهم توجيه وتربية خاصة ،فهم ليســوا كــالجميع ،لـم تســمح نفســه أن يثنــي عليهــم
بعبارةا واحدةا ،بل حاول جاهــدا ً بــترهم مــن جســد المــة بعبــارات عنيفــة )رفضــوا
المناهج ،تركوا الدراسة ،بعضهم ل يدرس ،ل ينتمون إلى العلــم الشــرعي أصــلً ،ل
يشترك معهم الجميع ،لهم تربية خاصة ،لهم نظرةا خاصة ،لهم توجيه خاص(.
ما أجمل هذه المساندةا لهل الثغور ،وما أجمل هذا الثناء على الشهداء أيها الشيخ
الجليل والعالم النحرير ،ل أريد أن أفتش في قاموسك لعيد إلــى الذهــان ،صــورا ً
أخرى من صور سندك لهل الثغور ،الذين هم على تعــبيرك أهـل التكفيــر والعجلــة
والستبداد بالرأي ،و ...و ..و ،..نعــم لــم نعــرف عنــك ســندا ً لهــل الثغــور إل بهــذا
السلوب ،تهم تلقى على عواهنهــا ،ظالمــة جــائرةا ،وأوصــاف ل يمكــن أن تطلقهــا
على أحد سواهم ،يقول سنساند في هــذه الحملــة أهــل الثغــور ،عجبــا ً فــي أذاعــة
لندن ولست دقائق فقط بان العوار شعارات زائفة تسقط من مقابلة واحدةا.
ثم يكرر الشعارات في مقابلة قناةا المجد ،لكسب الجمهور ،ويقول بأن له اتصــال ً
مباشرا ً مع المجاهدين ،وما كل ما يعلم يقال.
يريد أن يفهم السامع بأن هناك توافقا ً منه مع المجاهدين ،نحن نتمنى ذلك ،ولكــن
الحقيقة غير ذلك ،طبعا ً من البديهي لدى كل عاقل أن من لديه علقــات مــع أكــثر
الناس خطرا ً في العالم ل يمكن أن يــدين نفســه أمــام الملييــن ويعــترف بــأن لــه
علقة مباشرةا معهم ،هذا إن كان عاقلً ،يمكن أن يعقل أن يقول شخص نحن نؤيد
المجاهدين ،ومن المفترض أن نقف وراءهم ،ولكن يقول هنــاك اتصــال مباشــر ،ل
يفعل عاقل ذلك إن كان المر حقًا ،ولكن بمــا أن كــل مــا فــي المــر شــعارات فل
مانع من أطلقا الشعارات هنا وهناك وعلى جميع الوزان.
المين العام له دعم مباشر للمجاهدين ولكن مــا نــوع هــذا الــدعم؟ ،إنــه مــن نــوع
الحكام الجائرةا والفتاوى العنيفة ضدهم ،بالمس يمنع دعمهم فــي العــراقا ويمنــع
ذهاب أحد إلى هناك ،وليس هذا خاص بملبسات قضية العراقا ،بــل هــو أحــد أبــرز
الرافضين للذهاب إلى أفغانستان أيام الغزو السوفيتي ،وبرز رفضه مع بروزه عام
1409هـ ،وكانت علقتــه فــي مســاندةا أهــل الثغــور بهــذا الســلوب ل تــذهبوا إلــى
أفغانستان ،استمر هذا الموقف منه حـتى بعـد قيـام إمـارةا أفغانسـتان السـلمية،
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رفض ذهاب الشباب إلى التدريب فقط لمجرد التدريب الــواجب بــالنص ،ول أكتــم
القارئ حديثا ً حينما أقول بأنه أرسل طلبا ً إلــى مجلــس شــورى المــارةا الســلمية
في الحج الذي سبق ضربات ســبتمبر بســتة أشــهر تقريبــًا ،يطــالبهم فيهــا بــإخراجا
الشيخ أسامة بن لدن من أفغانستان حقنا ً للدماء ومنعا ً لوقوع الحرب ،والله الذي
ل إله غيره إن هذه الفتوى ليست مـن شـيخ الزهـر ول مـن اللحيـدان ،واللـه إنهـا
صادرةا من سفر الحوالي ،وقد اعترف بها أمــام جمــع مــن الخــوةا ،وهــو يعجــز أن
ينكرها ،فل حول ول قوةا إل بالله.
هذا هو التصال المباشر الذي يقصده سفر في قناةا المجــد ،نعــم إنــه اتصــال مــن
نوع خاص ،وهذا ما يعنيه بأن تكون الحملة سندا ً لهل الثغــور ،علـى أســلوب بيــان
المثقفين والجبهة الداخلية ،شعارات في شعارات تذكرنا بالحقبة الناصرية ،ورحــم
الله من استحى.
وصدقا الكاتب

ابن الوالي حينما رد في حينها على سفر بقوله:

كتبت مدافعا ً عن خير iiصحبي

عن الشهداء من أهل

المعالي
كتبت

مدافعا ً عنهم iiلني

سمعت الذم فيهم من

iiحوالي
فصار القوم أصناف iiفمنهم

رزين

طالب صد

قا iiالمقال
ومنهم من تعصب دون iiوعي

يردد

بالسفاهة

ل

يبالي
يظن الحق كل الحق حصٌر

على سلمان أو سفر

iiالحوالي
وما يدري بأن الحق

iiدوما ً

حري بالذي طلب

iiالمعالي
حري

بالمجاهد

في ثغور
iiللرجال
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ودرب

العز

درب

وإن ترد الحقيقة iiفاسمعّني

جهاد

الكفر

حل

للهوان
وقد رفع اللواء له iiأسامة

إمام الحق في هذ

ا iiالزمان
ونكمل استعراض بقية مقابلة لندن مع المين العام ،فعندما سئل عن أهداف هــذه
الحملة قال:
الهدف هو التوعية العامة بحيث تصبح المة على بينة ماذا يراد بها وماذا يكاد لها.
أقول على بينة من ماذا؟ ،على بينة مــن العــدو الــذي داهــم أرضــها؟ ،إذا لــم تكــن
المة بعد استبانت أمر العدو الذي داهم أرضها وقتل وشــرد فــي ديارهــا ،فل نظــن
أن الحملة يمكنها أن تقوم بالتوعية.
فإذا كان من أهداف الحملة التوعية العامة ،فأنا أقول هل تظنون أن المــة لــم تــع
بعد خطط الصليبيين؟ رغم أن الميــن العــام أشــار فــي آخــر الكلمــة علــى جــواب
السؤال الخير أن الحصائيات تقول بأن تسعين بالمائة مــن شــعوب العــالم تقــول
بأن ما تفعله أمريكا عدوانًا ،فكيف تكون الحملة للتوعية والنــاس الواعيــة تســعون
بالمائة ،فلماذا تركزون على عشــرةا بالمائــة فقــط؟ ،لمــاذا ل يكــون هنــاك برامــج
عملية بدل التوعية ،لقيادةا التسعين بالمائة للعمل بدل التوعية بالطرقا السلمية؟.
أهداف بيزانطية ل قيمة لهــا ،توعيــة شــعوب مقهــورةا ثــائرةا ،الشــعوب الســلمية
اليوم ل تحتاجا إلى توعية بأهداف العدو ،الشعوب واعية أكثر مــن أصــحاب الحملــة
أنفسهم ،الشعوب تخرجا في مظاهرات عارمــة مــع كــل قضــية تحــدث فـي المــة،
ويأتي أصحاب الحملـة ويرفضـون المظـاهرات ويرفضـون أي مظهــر مـن مظــاهر
التعبير عن الرفض لهذا الواقع ،الشعوب السـلمية تريـد قيـادةا إلــى ميــادين العـز
والنصر ،نريد تفعيل الشعوب السلمية التي كسرت أجنحتها ،الشــعوب الســلمية
نهبت ثرواتها ،الشعوب السلمية ترزح تحت حكومات سلبت منها كل شــيء حــتى
حــق التعــبير ،الشــعوب الســلمية شــعوب ممتهنــة ،تحتــاجا إلــى مــن يحررهــا مــن
حكوماتها أولً ،ثم تأتي الحملة وتقول التوعية العامة ،المة واعية ،ولكن نحتاجا إلى
حملت لتكسير قيود هذه المة ،ولكن الحملة تأتي بمزيد مــن القيــود لتكبيــل هــذه
المــة عنــدما زعمــت أنهــا ســتكون فــي خنــدقا واحــد مــع الحكومــات ضــد العــدو
المشترك ،وأنا أقول عن هذه الحكومات )هم العدو فاحذرهم(.
ثم يواصل المين العام استعراض أهداف الحملة ومنها أن الحملة تريد توعية المة
وكيف يجب عليها أن تكون يدا ً واحدةا تقف ضــد هــذا العــدوان وأن تحتفــظ بــدينها
وعقيدتها وقيمها فل تتأثر به.
وهذا يعني أن من أهداف الحملة توحيد المة مع الحتفاظ بالعقيدةا والقيــم ،أقــول
إن الجميع ينشد توحيد المة مع الحتفاظ بالعقيدةا ،ولكن هذا الهــدف هــو لدغدغــة
المشاعر ،وليس له أي رصيد من الواقع ،وعلى سبيل المثال قال سفر فـي نفـس
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مقابلة لندن أنه ســيكون بيـن الحملــة وبيـن الكنــائس والجمعيـات الكفريـة تعــاون
وتنســيق لــدفع العــدوان المريكــي ،فكيــف نجمــع بيــن توحيــد المــة والحتفــاظ
بالعقيدةا؟ أيهم المقصود هل هــو التوحيــد أو الجتمــاع؟ وإذا تعارضــا أيهمــا يقــدم؟
لشك أنها العقيــدةا ،ولكــن نلحــظ أن الحملــة ترفــع شــعارات الحتفــاظ بالعقيــدةا
والقيم وليس لها من ذلك نصيب ،وسوف أبين ذلك لحقًا ،باستعراض كلم فهمــي
هويدي.
ولكني أقول كيف تريدون أن تجمعوا المة وأنتم حتى الن لم تصدروا من البيانات
والمقالت إل ما يفرقا المة ويشرخ جدار وحدتها ،فبياناتكم ومقــالتكم مفرقــة ول
تجمع ،إن بياناتكم هي أكثر البيانات على الطلقا الــتي حضــيت بالتشــنيع والــردود
من السلميين على جميع شرائحهم ،حتى العامــة رفضــوها ورفضــوا كتابهــا جملــة
وتفصــيلً ،إن الســاحة السـلمية لـم تشــهد ردودا ً علـى بيانــات أكــثر ممــا شــهدته
بيانــاتكم المفرقــة والــتي أشــبعت بالخطــاء العقديــة والفقهيــة والمنهجيــة ،ومــن
السخف أن تقولوا للــذين ردوا عليكــم بــأنهم حســاد أو جهــال ،فالــذين ردوا منهــم
علماء كبار ،ومنهـم مـن كـان جنـديا ً لكـم قب ل السـجن ،ف إذا أردتـم توحيـد المـة
فنطالبكم أن تكفوا عن إصدار مثل هذه البيانات وإطلقا مثل هذه الحملت.
وعندما سئل ســفر فــي مقابلــة لنــدن عــن اســتقللية الحملــة ،قــال :بــأن الحملــة
مستقلة ولم يكن هنــاك أي تنســيق مــع أي حكومــة ،إل الحكومــة الســعودية الــتي
ينتمي عدد من المؤسسين للسعودية ،فكان من الطــبيعي أن يكــون هنــاك تفــاهم
وإشعار للحكومة فرحبت.
وأنا أقول والله ل يمكن أن تكون الحملة مستقلة بحال ،وأبسط دليل عجزهــا عــن
ف رض السـم الـذي تريـده ،ويكفـي أنـه اعـترف بـأن الحكومـة السـعودية رحبـت
بالحملة ،ونحن نسأل أسئلة لسفر هل يمكن أن ترحب السعودية بحملة يمكــن أن
تكشف الحقائق وتطلع المسلمين على خطر الصليبيين؟ ،وتفضح من أدخلهم ومن
رضي بهم ومن أعانهم في عدوانهم على العراقا؟ ،ومن أعانهم في عدوانهم علــى
أفغانستان؟ ومن أين انطلقوا؟ ،وحجم تواجدهم؟ ،وكيف تم دعم اقتصادهم بزيادةا
كمية ضخ النفط في السوقا منعا ً للضرار بهــم؟ ،هــل يمكــن أن ترحــب الحكومــة
بحملة تفضح المنافقين والعلمانيين؟ ،هـل يمكــن أن ترحــب الحكومــة بمــن يعــري
الطــابور الخــامس؟ ،قــد يقــول قائـل ليــس بالضــرورةا أن تتخصـص الحملــة بهــذه
الجوانب ،فأقول إذا فإن الحملة لن تغير شيئا ً ولن تأتي بشيء جديـد بمـا أنهـا لـن
تبين للمة موقعها الحقيقــي ،ومــن هــم أعــداؤها بكــل أصــنافهم ،ومــا هــي حقيقــة
الواقع ،فبما أن العدو أصبح صديقا ً وفي خندقا واحد مع المة فاعلموا أنهــا ليســت
مستقلة.
والغرب من ذلك عندما سـأله المــذيع بقــوله يعنــي هــذا العلن لــن يــدخلكم فــي
خلفات مع الحكومة؟.
قال :ل أبدا ً العدو جعلنا ف ي خنـدقا واحـد ،ونحـن ل نسـتهدف فـي هـذا العم ل إل
العدو المشترك مع هذه المة.
نقول سبحان الله انقلبت المفاهيم ،سفر بالمس يؤلف كتبا ً يبين فيها أن طواغيت
العرب هم شر خطر على المة ،وهم الذين بدلوا دين الله تعالى ،وهم السبب في
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فساد المة وتغييبها وكبتها ،سلمان لــه أشــرطة ناريــة تحــذر مــن هــذه الحكومــات
الطاغوتية ،الجميع يقر بأن أخطر شيء على المة تلبيس هذه الحكومات وتزييفهــا
للدين ،ول نريد أن ننقل ما يثبت ذلك من كتبهم وأقوالهم ،فكل من يعرفهم متأكــد
بأن هذه آراؤهم السابقة.
فنأتي اليوم ونرى صحوةا المس تنقلب إلى غفلة ،هم وهذه الحكومات في خنــدقا
واحد يستهدفون العدو المشترك ،ألم تؤصلوا لنــا ســابقا ً أن هــذه الحكومــات هــي
دمى بأيدي العدو؟ ألم تقولوا لنا سابقا ً بأن الستعمار المباشر زال ،وفــرض علينــا
استعمارا ً غير مباشر عن طريق هذه الحكومات العميلة؟ ألم تحشوا رؤوســنا مــن
قبل بأن أخطر خطر على المة هذه الحكومات التي تنفذ إرادةا العدو؟ ألم تقولــوا
لنا بأن هذه الحكومات حرب على السلم؟ ألم تكفروا هــذه الحكومــات وتناقشــوا
الشيخ عبد العزيز بن بار رحمه الله بكفــر هــذه الحكومــات فــي شــريط مســجل؟
بالمس ترفضون العتراف بشــرعية هــذه الحكومــات ومنهــا الحكومــة الســعودية،
وتكفرونها ولزالــت كتبكــم وأشــرطتكم شــاهد عليكــم حــتى الن ،ثــم تــأتوا اليــوم
لتكونوا مع هذه الحكومات فــي خنــدقا واحــد ،ألــم تقولــوا ســابقا ً بــأن الحكومــات
وخاصة وزارةا الداخلية السعودية ل يمكن أن تفسح المجال أبدا ً لما فيه خيــر لهــذا
الدين ،إل النزر اليسير لتخدع به هيئة كبار العلماء والشـعب مـن ورائهـا ،ل تنك روا
وتكذبوا فننقب في سجلتكم ونخرجا أقوالكم كلها التي تنكرتم لها الن.
عفوا ً على هذه المكاشفة أنتم الذين ألجأتمونا لها ،ولكن بســؤال عقلــي ،إذا كنتــم
تقاتلون عدوا ً في جبهة ،يقف هو في صف وأنتــم فـي صــف أمـامه ،ومــن غيــر أن
تشعروا تسلل أحد جنود العدو إلى صفوفكم متنكرا ً وأنتم عرفتم ذلك وتأكدتم أنــه
أتى لليقاع بكم ،ولكـن قلتــم نتغافـل ونقـول دعـه فالعــدو أمامنــا والقصــف علينــا
جميعا ً والن نحن في خندقا واحد اتركوه لنقاتــل نحــن وهــو العــدو المشــترك ،هــو
سيدخل في خنــدقكم ولكــن ســيقتلكم بـدل ً مــن قتـال عـدوكم ،هـو مــا أرسـل إل
لقتلكم ورضاكم عنه ل يعني تحول أهدافه ،أنتم أكدتم لنا أن العدو الول والقــرب
هي هذه الحكومات ،فكيف انقلبــت المفــاهيم لتقــاتلوا مــع العــدو القــرب أســياده
البعد؟!!!.
ثم يواصل المين العام مقابلته مع لندن فيقول كجواب على قول المعلق بأنه ربما
يظن أنكم تستهدفون الغرب كله بهذه الحملة.
فقال :نحن ل نستهدف الغرب ككل ،والذي يقوم بالعدوان اليمين المتطرف الــذي
يسيطر على الدارةا المريكية.
أنا حتى الن لم أفهم لهذه الحملـة ،تنـاقض فـي تنـاقض ،يقولــون نريـد أن نرسـخ
عقيدةا المة ونحميها بهذه الحملة ،ثم يقولون نحن ل نستهدف الغرب ككل.
وإذا كانت عقيدتنا تأمرنا بأن نستهدف الكفار بكل مللهم ،فمن نصــدقا حملتكــم أم
كانت ل َك ُ ُ
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ال ْك ُ ّ
م ِ
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م َ
س ال ْ َ
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ن َ
حّر ُ
ذي َ
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دين ال ْحق من ال ّذي ُ
حّتى ي ُعْ ُ
ن( ،فــإذا
جْزي َ َ
صــاِغُرو َ
ب َ
ن أوُتوا ال ْك َِتا َ
ن ي َد ٍ وَهُ ْ
طوا ال ْ ِ
م َ
ة عَ ْ
ِ َ
َ ّ ِ َ
ِ َ
كانت الشريعة تأمرنا باستهداف الغرب كلــه بالعــداوةا والبغضــاء ومجاهــدةا الكفــار
والمنــافقين ،فكيــف تزعــم الحملــة الــتي جــاءت لتثبــت عقيــدةا المســلمين ،بــأن
الستهداف لليمين المتطرف فقط ،وأننا يجب أن نكون مع المنــافقين فــي خنــدقا
واحد ضد عدو مشترك ،صدقا الله وكذبت حملتكم ومن وراء حملتكم.
أهكذا يلعب بعقيدتنا ،ل نســتهدف الكفــار جميعــا ً بــل نســتهدف اليميــن المتطــرف
فقط؟ ،من أين لكم دليل استهداف اليمين المتطرف فقط دون بقية كفار الغرب،
أنتم تستغفلون المة وتخالفون الشريعة ،الله يأمرنا باستهداف كفار الرض جميعا ً
بما فيهم كفار الغرب ،وأنتم تقولون ل اليمين المتطرف فقط.
حسنا ً سوف نصدقا استغفالكم هذا لنا ،ونسأل سؤال ً اليمين المتطرف وصل إلــى
السلطة عن أي طريق؟ هل وصل الســلطة بالحديــد والنــار؟ لقــد وصــل الســلطة
بتنصيب الغرب له ،فاز بالغلبيـة عنـد الغـرب فجعلـوا اليميـن المتطـرف يحكمهـم
ويوجه سياستهم ،فعنــدما شــنت أمريكــا وأذنابهــا الحــرب الصــليبية علــى العــراقا،
ودخلوا بغداد وصل المؤيدون لليمين المتطرف إلى قريــب مــن  %70فــي أمريكــا
وحدها ،يعني الغــرب كلــه يميــن متطــرف ،فــاليمين المتطــرف لــو رفضــه الغــرب
لعزلوه كما عزلوا إدارات ســابقة ،وبمــا أن الغــرب يــدعم اليميــن المتطــرف فهــو
سيكون السلطة هناك ،والجميع يميــن متطــرف ،فل تلعبــوا بعقيــدةا الــولء والــبراء
وتجعلوا عداءنا مع اليمين المتطرف فقط ،عداءنا مع الكفار جميعًا.
ومن يقول لماذا نفتح الجبهات على الجميع والفضــل لنــا أن نــواجههم واحــدا ً تلــو
الخر ،فنسقط اليمين المتطرف ثم نسقط اليسار المعــارض ثــم نســقط الوســط
وهكذا ،نقول إذا كان المر جهادا ً فلهم هــذا ،ولكــن المــر بيانــا ً للعقيــدةا وتوضــيحا ً
لمعنى العداوةا ،فهذا تقرير نظري وليس مشروعا ً عمليًا ،المشروع العملي يمكــن
تقسيمه إلى مرحليات ،مع احترام ثوابت الشريعة ،فهم عند عقيدةا الــولء والــبراء
سواسية كلهم أعداء وتجب البراءةا منهــم والتحــذير منهــم ومقتهــم جميعــا ً وإعلن
العداوةا والبغضاء منهم جميعا ً ول يجوز قصرها على يمين متطرف أو يسار منحل.
ولم تقف المخالفات الشرعية عند هذا الحد في مقابلة الميــن العــام للحملــة مــع
إذاعة لندن حتى تعدت إلى أمر شــنيع بشــع وذلــك عنــدما قــال فــي معــرض بيــانه
لطرقا الحملة فــي مناهضــة العــدوان قــال ”نحــن سنســلك كــل الطــرقا الممكنــة
السلمية ،ل دينا حـوارات ومخاطبـات ،لـدينا الرافضـون لمريك ا وفـي الغـرب مـن
أحـزاب وجمعيـات وأفـراد ومفكريـن وكنـائس ،كـل هـؤلء سـيكون هنـاك تواصـل
وتنسيق معهم من أجل أن يسود هذا الكــوكب الرضــي بــإذن اللــه الحــق والعــدل
بقدر المستطاع“.
ل غرابة فهذا كلم سفر الحوالي الذي عد في زمن مضى ابن تيمية عصــره ،رحــم
الله الزمن الماضي ورحم الله ابن تيمية.
عندما أنكرنا بيان المثقفين وقلنا بــأن هــذا تمييــع للــدين وقــدح فــي منهــج النبيــاء
والمرسلين في مفاصلة أهل الباطل والدعوةا إلى الله على بصيرةا ،اتهمنــا البعـض
بحمل الكلم على غير محامله ،وبحمد الله جاء سفر في مقابلته مع إذاعــة لنــدن،
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وانتصر لنا وبين ما كنا نخشاه وأكد حصوله ،ليتأكد قولنا أن بيان المثقفين لم يــأت
من فراغ وأن المر له ما بعده.
انظروا كيــف يريــد أن يســود الحــق والعــدل علــى كــوكب الرض ،يريــد أن يســود
بالتنسيق مع الجمعيات الكفرية ،والكنائس الضالة ،قد نقبل ونتجرع بمرارةا نصــرةا
الحق عن طريق الجمعيات الكفرية ،ولكــن ل يمكــن أن نقبــل بحــال أبــدا ً ول مــن
الناحية النظرية أن ينصر الحق عن طريق الكنيسة ،بإمكان كل شاك أن يعود إلــى
محاضرات سلمان العودةا صانعوا الخيام التنصير ف ي العـالم ،التنصـير فـي العـالم
السلمي ،التنصير في الخليج ،وغيرها من الكتب والمحاضرات التي أغرقا السوقا
بها أصحاب الحملة ،كلها تؤكد أن كل الكنائس العالمية بفئاتها الثلث كلها ضد هــذا
الدين ،وكلها تصد عن سبيل الله تعالى ،وكلها تنشر الكفر والظلم والعــدوان ،وأي
ظلم أعظم من الدعوةا لعبادةا عيسى بن مريــم والقــول بــالتثليث ،ثــم يــأتي ســفر
ومن معه ويزعمون أن الحق يمكن أن ينتصر بنصر الكنيسة لهم ،خبنا وخســرنا إذا
كنا نريد أن ننسق مــع الكنيســة لنصــرةا الحــق ،أتحــداكم أن تــأتوني باســم كنيســة
واحدةا ل تحارب دين محمد ول تحارب الحق والعــدل ،فكيــف لكــم أن تنســقوا مــع
الكنائس ليسود الحق والعدل على هذه الرض؟ ،ليته قــال ليعــود لنــا حقنــا فربمــا
يقبل ،ولكن يقول ليسود الحق والعدل علــى هــذه الرض ،كــذبتم واللــه كــذبتم ،ل
يمكــن أن يســود حــق ول عــدل أحــد أنصــاره الكنيســة أو الجمعيــات الكفريــة أو
الحكومــات الطاغوتيــة ،وإن كنــا نتحســر علــى شــيء فإننــا نتحســر علــى عقــول
صدقتكم وأيدت حملتكم.
وبشعارات جوفاء يؤكد المين العــام للحملــة ،خلــو الحملــة مــن المضــمون ،فهــي
صورةا بل جوهر ،فعندما سأله المعلق كيف تنون إيصال الرسالة؟.
قال :المة قادرةا على المواجهة وقادرةا على احتواء العدوان ،ونحن علينــا أن ننيــر
لها الطريق ونثبت إيمانها وعقيدتها في هذا الشأن.
نحن ل نستغرب هذه المزاعــم فقــد تعودنــا علــى الشــعارات ،تعودنــا علــى أقــوال
تخالفها العمــال ،تعودنــا علــى تنظيــر يلعنــه التطــبيق ،هــذه أصــبحت ســمة عامــة
لكتابات هذا التيار.
كيــف تثبتــون العقيــدةا وتثبتــون اليمــان وأنتــم ل تســتهدفون جميــع مــن أمــر اللــه
بعداوتهم ،كيف تثبتون عقيدةا المة وإيمانها بالتنسيق والتعاون مع الكنــائس؟ وبعــد
قليل سوف أطلــع القــارئ علــى بعــض عجــائب الحملــة فــي كيفيــة تثــبيت عقيــدةا
المسلمين وإيمانهم التي تزعمه الحملة.
ويستمر الخداع والتلعب بالمصطلحات واستغفال المة في مقابلــة الميــن العــام
مع إذاعة لندن ،حينما سأله المذيع عن كلمة ابتزاز وماذا يقصــدون بــالبتزاز الــذي
ورد في البيان التأسيسي للحملة؟.
فقال) :المعلومات لــدى شــعوب العــالم كلهــا تقريبــا ً أن الشــمال الغنــي وبالــذات
الوليات المتحدةا المريكية تبتز ،بل تريد أن تبتز التحاد الوروبــي ،فــالبتزاز قــائم
وهناك قوى مهيمنة مستكبرةا فــي الرض تريــد أن تبــتز الضــعفاء مــا منحهــم اللــه
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تعالى من خيرات وتريد أن تستأثر بهــا عنهــم ،وهــذا واضــح ومعلــوم لكــل شــعوب
العالم ولكن نحن نشعر أن المة السلمية مستهدفة بشكل خاص(.
وأنا أقول إن معنى البتزاز هو ممارسة الضغوطا بأي شكل من الشــكال ،للتمكــن
من تحقيق أي مكاسب يريده المبتز من المبتز منه ،هذا معنى البتزاز.
ولكن المشكلة أن المين العام يقول بأن هناك قوةا مستكبرةا )تريد أن تبتز( يقصد
أمريكا ،فأمريكا تريد أن تبتز ،لم تبتز بعد ،هــي تريــد أن تبــتز ،وهــذه الحملــة تـأتي
ليقاف البتزاز ،هذا لعب بالمصطلحات ،لماذا لم يقل هناك سرقة حقيقية حاصــلة
منذ زمن الستعمار وحتى الن ،أكــثر مــن مائــة ســنة وهنــاك ســرقة ،أيــن ثــروات
أفريقيــا المســلمة؟ تقاســمها منــذ عشــرات الســنين البرتغــال وأســبانيا وفرنســا
وإيطاليا وألمانيا وأخيرا ً بريطانيا وانتهى المــر بأمريكــا ،أيــن ثــروات الخليــج؟ أيــن
ثروات آسيا الوسطى؟ أين ثروات شرقا آسيا؟ أين ثروات العــالم الســلمي بكــل
أقطاره؟ ،المين العام للحملة يقول بأن هناك قوى تريد أن تبتز فهي لم تبتز بعــد،
ولم تسرقا بعد ،وكل ما فعلته بالعالم السلمي من سرقة ،ل يعــبر عنــه بالســرقة
فقط يعبر عنه بأنها تريد البتزاز!!.
وهذه السرقة لماذا تسمى ابــتزازًا ،والحكومــات فــي العــالم الســلمي هــي الــتي
استولت على هذه الثروات وباعتها على القــوى المســتبدةا لحســابها الخــاص ،هــل
رأيتـم كيـف فض ح العـالم العربـي وإعلمـه العميـل حكومـة صـدام حسـين وعـدد
سرقاتها لثروةا العراقا ،إن ما توصف به حكومة العراقا ،من شنائع وفضائع بعـد أن
غضب عليها أشقاؤها في السرقة والعمالة ،يمكن أن توصف به جميــع الحكومــات
فــي العــالم الســلمي ،حكومــات ظالمــة متجــبرةا مســتبدةا تــدوس علــى شــعوبها
وتسرقا ثرواتها لحساب القوى المســتكبرةا وتأخــذ هــي الفتــات ،هكــذا يفــترض أن
تصف الحملــة الواقــع ،حكومــات متســلطة شــريكة فــي كــل الجرائــم ضــد العــالم
السلمي ،يدها بيد العدو الكافر.
ونحن نقــول إذا عجــز الميــن العــام للحملــة أن يســتخدم المصــطلحات الصــحيحة
الصريحة لوصف الواقع ،فإن الحملة لن تعالج الواقع ،ولن تكون أكثر مــن ظــاهرةا
صوتية متخبطة ،كل يوم في واد.
سأل معلق لندن المين العام للحملة عن استخدام كلمة العدوان وأنهــا قــد تــؤدي
إلى انتقاد؟
فقال) :إذا كان الذي سيوجه النتقاد هم الــذين دمــروا وفعلــوا وفتكــوا فمــا فعلــوا
أعظم من انتقاد العبارةا ،أما إذا كان المنصفون والعادلون في الرض فالحمــد للــه
نحن نعلـم وعلــى ثقـة واطلع علـى الحصــائيات بـأن تقريبــا ً تسـعين بالمائــة مــن
شعوب العالم ترفض هذا العدوان وتسميه عدوانا ً حتى داخل أمريكا(.
حسنا ً أيها المين العام ،بما أن تسعين بالمائة من شعوب العالم تنتقد وترفض هذا
العدوان ،فلماذا تتعبون أنفسكم وتجعلون من أهداف الحملة توعيــة المــة بحقيقــة
هذا العدوان ،بما أن تسـعين بالمائـة ترفـض هـذا العـدوان وتسـميه ع دوانًا ،فمـن
العبث أن تركز الحملة على توعية الواعي بخطر العدوان ،فبما أن تسعين بالمائــة
يرفضون العدوان ،فلماذا ل يكــون للحملــة برامــج عمليــة )شــرعية( لتحريــك هــذه
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الغلبية لدفع الصائل ،تسعون بالمائة يعون العدوان وتبحثون عن توعية؟ ،نعم لنــه
ل يهون عليكم أن يبقى عشرةا بالمائة ل يرفضون العــدوان ،وأقــول أيضــا ً تســعين
بالمائة مبالغة لم نشاهدها على أرض الواقع.
إذا كان كل هذا التخبط لدى المين العام وهو أمثل أهل الحملة طريقــة فمــا بالــك
بغيره من المؤسسين؟ ،يظهر التخبط فقط في لقاء لمدةا ست دقــائق مــع إذاعــة
لندن ،فتظهر كل هذه الخزعبلت ،فكيف بعمل الحملة أصلً؟.
ولعل البعض يقول يا أخي الحملة سوف تتولى أمورا ً ل علقة لها بالجهــاد ،فــدعها
وشأنها ،ل تطلب من الناس جميعا ً أن يسيروا خلف خــط الجهــاد ،كــل ميســر لمــا
خلق له.
أقول نعم أنا على قناعة بذلك ،بل إني من الداعين لذلك ،وأقول على كــل مســلم
أن ينصر السلم بما يحسن ول نكلفه مال يســتطيع ،ولكــن الســؤال هــو أن تنصــر
السلم بالطرقا الشرعية ،ل بالطرقا المنحرفة ،فهذا هو إنكاري ،ووضعت هذا في
أول المقال وقلت بأني أنكر الشعارات التي ل تحمل مضمونًا ،وأنكر التناقض بيــن
التنظير والتطبيق ،وأنكر السلوب غير الشرعي ،هــذا مــا أنكــره أنــا وغيــري ممــن
عرف الدليل ،نحن أتباع الدليل ول نتبع أحدا ً من الناس ،فتبعيتنــا المطلقــة للــدليل
وتعصبنا للدليل ،وقد يقول قائل من المتفلسفة بأن النظر إلى مخالفة الدليل نظر
نسبي قد يرى فلن أن هذا العمل مخالف للدليل ،ويرى الخر أنه موافــق للــدليل،
فتبقى المسألة اجتهاد ول إنكار في مسائل الجتهاد ،نقول نعم ل إنكار في مسائل
الجتهاد التي مستندها الرأي والقياس ،أمــا مســائل الجتهــاد المســتندةا إلــى نــص
ففيها إنكار لمخالفتها النص ،فما كل اجتهاد مقبول ول ينكر عليــه ،هــذا فضــل ً بــأن
سفر لم يترك غيره من المجتهدين يعملون على أسلوبهم وطريقتهم بما يرون أنــه
يوافق الدليل ،وعلى كل حال أنا سأحاكم الحملة إلى أقوال المين العام لها وأبين
أنها مخالفة للدليل ،فهو أول من يضلل الحملة لو كان على منهجه الســابق المتبــع
للدليل.
لقد عرضت الحملة أهــدافها الســتة ،ولــن أقــف مــع كــل هــدف لبيــن الخلــل فــي
تطبيقه ،ولكن سأكتفي ببيان الخلل في هدف واحد ،وأسوقا من موقعهم أهــدافهم
كما نشرتها الحملة.
أولً :العمل على توعية المة بمخططات أعدائها للحفاظ على هويتها.
ثانيًا :دفع عدوان المعتدين بالوسائل المشروعة الممكنة.
ثالثًا :استنهاض الروح السلمية لدى المسلمين لخدمة دينهم وأمتهم والــدفاع عــن
حقوقهم.
رابعًا :توضيح الصورةا الحقيقية للسلم ،وإبراز الجـوانب الخلقيــة والنسـانية فـي
تشريعاته ،وكشف زيف الحملت المغرضة ضده.
خامسًا :العمل على التنسيق والتكامــل بيــن الجهــود الشــعبية والرســمية فــي بلد
المسلمين لخدمة القضايا السلمية والنسانية.
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سادسًا :العمل على التواصل الفعال مع الشعوب والمؤسسات والهيئــات العالميــة
الرافضة للظلم والتسلط على الشعوب ومقدراتها.
وأول تعليقي على هذه الهداف أنها شعارات براقــة خاليــة مــن المضــمون تخفــي
وراءها وجها ً كالحا ً ورائحة كريهة نتنة ،وسوف أبين ذلك بمثــال واحــد ،وأظــن أنــي
تحدثت عن الهدف الول فيما يخص توعية المة وأنه تحصيل حاصل.
أما الهدف الثاني وهو ودفع ع دوان المعتـدين بالوسـائل المش روعة ،فه ذا جميـل
ولكــن مــا ضــابط الوســائل المشــروعة عنــدهم ،هــل التضــامن مــع الكنــائس مــن
الوســائل المشــروعة؟ ،هــل الــدخول مــع الحكومــات الطاغوتيــة مــن الوســائل
المشروعة؟ هناك أسئلة كثيرةا تبين زيف هذا الشعار.
أما الهدف الثالث وهو استنهاض الروح السلمية ،فهذا شعار جميل ولكن مــا هــي
وسائل الستنهاض.
أما الهدف الرابع فســوف أبســط الكلم عنــه قليل ً ليتــبين زيــف الحملــة ،والهــدف
الخــامس وهــو التكامــل والتنســيق بيــن الجهــود الشــعبية والرســمية فــي بلد
المسلمين ،فكيف يتم تنسيق جهود الشعوب مع الحكومات الطاغوتية وهــم أعــداء
المة ،المة ل تريد تنسيق جهودها مع جلديها ،المة تريد من حكوماتهــا الطاغوتيــة
أن ترفع يدها عنها ،إذا كانت الحملة تريد تنسيق الجهود ،فنحن ل نريــد منهــا ذلــك،
نريد منها فقــط أن تقنــع الحكومــات لتطــبيق الشــريعة ،تقنــع الحكومــات لتطــبيق
الحدود ،تقنع الحكومات للكف عن حماية اليهود وفتح الحدود ،تقنع الحكومات بــأن
تترك أهل الحق والعــدل فــي ســبيلهم ،تقنــع الحكومــات أن تــترك العمالــة لليهــود
والنصارى ،تقنع الحكومات أن تفرغ سجونها من المجاهــدين والــدعاةا ،يــا ســادةا ل
تستغفلوا المة ،الحكومات هي العدو القرب للمة ،فكيــف تنســقون الجهــود بيــن
الشعوب وبين العدو القرب والشد فتكا ً ضد سيده ومن نصبه وهو العــدو البعــد؟
شعارات رنانة ل مضمون لها ول طعم ول رائحة ،تندرجا تحت بند استغفال المة.
وأعود إلى الهدف الرابع للحملة وهــو :توضـيح الصــورةا الحقيقيـة للسـلم ،وإبـراز
الجوانب الخلقية والنسانية في تشريعاته ،وكشف زيف الحملت المغرضة ضده،
وعلى نفس سياقه يأتي قولهم أيضا ً في الهدف الثالث :استنهاض الروح السلمية
لدى المسلمين لخدمة دينهم وأمتهم والدفاع عن حقوقهم ،ويتلخص لنــا مــن ذلــك
أن الحملــة تريــد توضــيح حقيقــة الســلم وإبــراز محاســن الشــريعة الخلقيــة
والنسانية ،وتريد أن تكشف زيـف الحملت المغرضـة ،وتريـد أن تسـتنهض الـروح
السلمية.
الله أكبر مطالب عظيمة ،مشروعات جبارةا ،ولكن للسف شــعارات بل مضــمون،
نعم كذب وزيف وخداع ،ل تقولوا اتهام ل سند له ،ول تقولوا مجازف بالحكام ،إني
أتوقع أن تقولوا هذا ،ولكني أقول أقل ما يقال عن هذه الهداف أنها أهداف كاذبـة
الهدف منها خداع المة ،فإن قلتــم مــا دليــل ذلــك ،فلــن أجيــب أنـا ولكــن ســأترك
المجال لفضيلة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي أن يجيب ،فهو الميــن العــام
للحملة ،وكما قلت قبل قليل فإني سأبين زيف الحملة وأســاليبها غيــر المشــروعة
من ألسنة أصحابها.
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أقول أيها الخوةا توضــيح حقيقــة الســلم وإبــراز محاســنه وكشــف زيــف الحملت
المغرضة واستنهاض المســلمين ،هــذه المهــام مــن الــذي ينبغــي أن يتصــدى لهــا؟
لشك أنهم العلماء هم الذين ينبغي أن يتصدوا لها ،ولكــن لــو ســألتكم ســؤال ً هــل
يمكن أن يتصدى الزنديق أو العلماني أو الخرافي أو الضال لهذه المهام؟ لقلتــم ل
وألف ل.
فأقول إن الحملة تريد أن تحقق هذه الهــداف ،عـن طريــق رمــوز ضــالة هــي بلء
المة وهي الشر كله ،ل يقل أحد أنــت جريــء فــي الحكــام علــى النــاس ،فلســت
بجريء ولكن الشيخ سفر علمني هذه الجراءةا قبل أن يتحول منهجه.
إن أول أهل الضلل وأخطر رمــوز الضــلل علــى الســلم هــو الصــحفي المصــري
فهمـي هويـدي ،فهـذا الخـبيث ضـال مضـل ،يفسـد ول يص لح ،وهـو أحـد العضـاء
المؤسسين للحملة وهو من الذين سيوضحون حقيقة السلم وسينشرون محاسنه
ويكشفون زيف الحملت ضده ،هزلت قاتله الله ،وكف اللــه عنــا شــره وشــر مــن
بعث روحه في المة بثوب المصلح.
هذا الضال هو الذي يقول في مقال له بعنوان )وثنيون هم عبدةا النصوص( واصــفا ً
)محاولة تعطيل العقول أمام النصوص على حد تعبيره أنهــا وثنيــة جديــدةا ذلــك أن
الوثنية ليست فقط عبادةا الصنام فهــذه صــيغة الزمــن القــديم ،ولكــن وثنيــة هــذه
الزمان صارت تتمثل في عبادةا القوالب والرموز في عبادةا النصــوص والطقــوس(
قاتله الله أصبح تقديس النص يشابه عبادةا الصنام أل لعنة اللــه عليــك وعلــى مــن
رضي بقولك ،ويقول في مقاله له في العربي عام  1401تحت عنوان )المسلمون
والخــرون( ”لقــد ســمعت واحــدا ً مــن خطبــاء الجمعــة اعتلــى المنــبر ليحــدثنا أن
المسلمين خير أمة أخرجت للناس )هل في ذلك شك؟( وذهــب بــه الحمــاس حــدا ً
دفعه إلى أن يسفه غير المسلمين جميعا ً ويتهمهم بمختلف النقائص والمثالب ،ثــم
يدعوا الله تعالى في الختام وحوله مئات مــن المصــلين يؤمنــون ،أن يــدك بيــوتهم
ويزلزل عروشهم ويفرقا شملهم ويهلك نسلهم وحرثهم ،وكنت جالسا ً في الصــف
الول ،في مسجد فرش بسجاد صنع في ألمانيا الغربية ،وترطب حرارتــه مكيفــات
أمريكية ،وتضـيئة لمبـات تـونجرام الهنغاريـة ،بينمـا كلمـات الخطيـب تجلجـل فـي
المكان عبر مكبرات للصوت هولندية الصـنع ،وعنــدما هبــط شــيخنا ليؤمنـا للصـلةا
تفرست في طلعته جاهدا ً لجد عباءته من القماش النجليزي وجلبابه مــن الحريــر
الياباني ،وساعته زودياك السويسرية ،وقد وضع إلى جوار المنبر حذاًء إيطاليا ً لمع
السواد“ ،هذا الخبيث يعبد عقلــه ويقدســه ويقــدمه علـى النــص هــذا دأبــه ،ويلقــي
الشبهات على أبناء المسلمين ونتحدى أن يجد أحد من الناس مقــال ً لــه يقــر فيــه
بكفر النصارى ،فهذا المســخ وأمثــاله اختــارتهم الحملــة ،لينشــروا حقيقــة الســلم
ويكشفوا زيف الحملت ضده ،أول من يحتاجا إلى قطع دابر هو هذا وأمثــاله ،وأول
من أصيب السلم به هو هذا وأضرابه ،فهذا كما يعبر عنه سفر ب أنه )زنـديق( كمـا
سيأتي ،وأنا أقول بأنه يجب قتله ،فضل ً عن تصديره في حملة تزعــم أنــه ســيكون
ضمن الذين سينشرون السلم ويوضحون حقيقته ،قاتله الله.
وقد نقل فضيلة الشيخ المطارد ناصر الفهد حفظه الله ورعــاةا وثبتــه وســدد علــى
الحق خطاه وفرجا همه ونفس كربه ،يقول في كتابه الذي صعق به المنهزمين وهو
)التنكيل بما في بيان المثقفين مــن الباطيــل( يقــول عــن هــذا الصــحفي الزنــديق
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بتصرف ”ويقول )فهمي هويــدي( فــي جريـدةا الشـرقا الوسـط فـي يـوم  3يونيـو
2002م وهو صحفي ثم صار مفكرا ً إسلميا ً ككثيرين من أمثــاله ل كــثرهم اللــه!!
وهو من دعاةا التقريب بين الديان يقول فهمــي )مــن هــذه الزاويــة فــإن الموقــف
الذي عبر عنه البيان – يقصد بيان المثقفين  -يغدو جديدا ً في حدود ما نعــرف عــن
الخطــاب الســلمي الســعودي .وهــو مبشــر بظهــور تيــار فــي الســاحة الســلمية
السعودية يتبنى طروحات أكثر اعتدال ً وانفتاحًا ..ثم قال ..إن أحدا ً لم ينتقد النــص
– يقصد نص البيان  -بحد ذاته ،وإنما امتدحه بعضهم ]تركــي الحمــد فــي »الشــرقا
الوسط«  [15/5واعتبر أن »باقة الفكار الجميلة« التي تضــمنها ل يختلــف حولهــا
أحد ،واستأذن هنا في أن أردد مقولة طالما دعوت إليها من قبل ،وهي أننــا بحاجــة
ملحــة إلــى طــي صــفحة ذلــك التصــنيف الــذي يقســم المثقفيــن إلــى إســلميين
وعلمانيين ،بحيث تكون القسمة بين وطنيين وغير وطنيين ،وليــس بيــن إســلميين
وعلمانيين“.
ثم قال الشيخ ناصر حفظه الله في الحاشية في نفس الصفحة ”لو أردت أن أذكر
أقوال هذا الصحفي الشنيعة في تمجيد الكفار والدعوةا إلى التقارب معهــم وســب
المسلمين الذين يعادون الكفار لطال المقام ،وقد ذكره الشيخ محمد حامد الناصر
في )العصرانيون( وجعله من دعاةا وحدةا الديان ص  ،310وذكــره صــاحب كتــاب
)دعوةا التقريب بين الديان( من دعاةا التقريب بين الديان في مواضــع كــثيرةا مــن
كتــابه انظــر مثلً/2 :ــ 707 ،703 ،653؛ لــذلك ل عجــب أن يكتــب يمجــد بيــان
المثقفين ،وسأذكر لك نموذجين من كلمه تستدل على ما وراءها:
يقــول فــي )مجلــة العربــي( عــدد  – 267ربيــع أول – ” :1401ليــس صــحيحا ً أن
المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوقا من البشر لمجرد كونهم مســلمين،
وليس صحيحا ً أن السـلم يعطـي أفضـلية للمسـلمين ،ويخـص الخريـن بالدونيـة،
وليس صحيحا ً أن ما كتبه أكثر الفقهاء في هذا الصدد هو دين ملزم “!!.
ويقول فض الله فاه في نفس المجلة عــدد  -169جمــادى أول ” :1401كــل هــذه
الراء سواء منها ما يتعلق بتصنيف الخلق ،أو قسمة الرض والديار ،ل تســتند إلــى
ب أو سنة ،وإنما هي اجتهادات طرحها الفقهاء والباحثون“.
نصوص شرعية من كتا ٍ
وله كلم كثير من هذا الجنس؛ إذ هو مهذار مكثار ل خير في كلمه إل ما شاء الله،
وعليك بقراءةا كتاب العصرانيون للشيخ محمد الناصــر فــإنه مفيــد فــي الــرد عليــه
وعلى أمثاله.
ثم نقل الشيخ ناصر حفظه الله كلما ً لمحمد جلل كشك في كتابه )أل فــي الفتنــة
سقطوا ص  (137الذي رد فيه على فهمي الزنديق ،وما بين القوسين التي داخلها
حرف الجيم ،هي لمحمد جلل ،ونص الكلم الكفري الشنيع لفهمي هويدي ،فكــان
مما نقل قوله )ولكنه – أي فهمي هويدي  -ما زال يتشبث بفتــوى أخــرى ملخصــها
أنه إذا كانت الوحدةا الوطنية تتطلب أن يكفر المسلمون بـالله ويخرجــوا مــن ديــن
السلم فليكفروا وليخرجوا حماية للوحدةا الوطنيــة!! ودليلــه بنــص كلمــه” :قصــة
النبي موسى عليه السلم وأخيه هـارون – الــتي استشـهدت بهـا أكــثر مــن مـرةا –
وت..جا( النبي موسى انزلقا بعــض
وفيها مرر )كتبت مرر بحروف سوداء ومعناها ف ّ
بني إسرائيل إلى الشرك )الشرك أيضا ً كتبت سوداء..جا( – مؤقتــا ً – حفاظــا ً علــى
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هدف أسمى هو وحدةا القوم“ جاء ذلك في جريدةا الهرام في مقال تحــت عنــوان
)بيان من أجل الوحدةا الوطنية( 9/5/1989م.
ومن ضمن علماء السلم زعموا الـذين دخلــوا فـي هــذه الحملــة لينشــروا حقيقــة
السلم ،الضال محمد عمــارةا المصــري الخــبيث يقــول فــي كتــابه )تيــارات الفكــر
السلمي( )لقد انتقضت المعتزلة كفرقــة ولكنهــا اســتمرت نزعــة عقليــة! وفكــرا ً
قوميا ً وأصول ً فكرية ،من خلل فرقا أخرى تأثرت بها ،ومــن خلل البصــمات الــتي
طبعتهـــا علـــى المجـــرى العـــام الخالـــد والمتـــدفق والمتطـــور! لفكـــر العـــرب
والمسلمين!( ،وقال) ..ومقــام العقــل عنــدهم كــان عاليــا ً وصــفات الرســتقراطية
الفكرية! وسمات العلماء! كانت واضحة في أوساطهم كل الوضوح(!! ..ثم قــال..
)وهكذا كان المعتزلة ،كوكبة من أهل الفكر! والنظر! والدين! والثورةا! اتخذوا من
الفلسفة والفكر والرقي! في المعرفة بديل ً عن الحســاب والنســاب(!! ..ويتلكــم
محمد عمارةا في )تحديات لها تاريخ( عن نظريته التي يــدعو إليهــا وطريقتــه الــتي
يمشي عليها مشيرا ً إلى أنها )تعلي من شأن العقل وتجعلــه معيــارا ً وميزانــا ً حــتى
بالنسبة للنصوص والمــأثورات ،حــتى لنســتطيع أن نقــول ،إن موقفهــا مــن العقــل
والفلسفة يجعلها المتداد المتطور لمدرسة المعتزلة فرسـان العقلنيـة ف ي تراثنـا
القديم( ،ويقول في )تحديات لهــا تاريــخ( واصــفا ً منهجيــة تيــاره العقلنــي بأنهــا )ل
تدعوا للعودةا إلى مجتمع السلف ،لنهــا تــدرك اســتحالة ذلــك! فضــل ً عــن خطــره
وضرره!!( قاتلك الله أنت ومن زعم أنك مصـلح ستنشـر حقيقــة السـلم ،ويقـول
في كتابه )تيــارات الفكــر الســلمي( )لقــد أصــبح الواقــع الفكــري للحيــاةا العربيــة
يتطلب فرسانا ً غير النصوصيين ،ويستدعي أسلحة غير النقول والمأثورات للــدفاع
عــن الــدين الســلمي ،وعــن حضــارةا العــرب والمســلمين (..ثــم يقــول )ويســّلم
الكثيرون بأن المعتزلــة هــم فرســان العقلنيــة فــي حضــارتنا (..ثــم يقــول مشــيدا ً
بأسياده المعتزلة) ..لقد أحبوا عرض النصوص والمأثورات على العقل فهو الحكــم
الذي يميز صحيحها من منحولها ،ول عبرةا بالرواةا ورجال السند ،مهما كانت حالت
القداسة التي أحاطهم بها المحدثون ،وإنما العبرةا بحكم العقل فــي هــذا المقــام(،
ويقول في كتابه )التراث في ضوء العقل( )ابن عربي في التصوف الفلسفي قمــة
القمم ل في حضارتنا العربية الســلمية فقــط ،بــل وعلــى النطــاقا النســاني وهــو
بمقياس )السلفية المحافظة( أو )الفقهاء( )وثني زنديق( ،وقال أيضا ً ممجــدا ً عبــد
الجبار بن أحمد الهمذاني فهو )أعظم أئمة المعتزلة في عصــره ،وصــاحب الــتراث
الذي لوله لما بقي لنا من تراث المعتزلة ،ما يجلو موقفهم الفكري على حقيقته..
وقد قاد الصحوةا العتزالية في عصر اضــطهاد المعتزلــة ..ويقــول عــن عمــرو بــن
عبيد ..فهو زاهد المعتزلة وناسكهم وعالمهم وقائدهم وقد ساهم فــي الثــورةا ضــد
بني أمية ،(..نعم بمقياسنا مقياس أهل السنة أنت ومــن مجــدتهم زنادقــة ،قــاتلكم
الله جميعًا.
وأخشى أن يأتيني جاهل ويقول ل تقل هذا لهما ففهمي هويدي ومحمد عمارةا مــن
رموز السلم ،ومشــايخنا كســفر وســلمان وناصــر وغيرهــم أعلــم بهــم وبفكرهــم،
فأرادوا أن يستفيدوا منهم وهذه مرحلية ،ويسوقا لك الحجج والمعاذير التي ل حــد
لها ول عد ،ولكن أقول إن من وثق بهم أو صدرهم للصلح فهو جاهـل يتبــع هــواه،
ليس هذا حكمي بل حكم العلماء ،ودعني أسأل لكم فضيلة الشـيخ سـفر بـن عبـد
الرحمن الحوالي عن فهمي هويدي ومحمد عمارةا وأضرابهما ماذا يقول فيهم ،وما
حكمه عليهم ،يقول فضيلة الشيخ في كتابه )ظاهرةا الرجاء في الفكــر الســلمي(
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الجزء الول )من المظاهر العادية للتسوية في التعظيم – إن لم يكن تعظيم الكفر
أعظم – إن هؤلء الناس يتحرجون من تســمية المــم المتحضــرةا كفــارا ،بــل ربمــا
نفروا ممن يطلق عليهم ذلك – حتى لقــد قـام بعــض كتــاب ”المدرســة العصــرية“
بالســخرية العلنيــة ممــن يزعمــون أن المســلمين وحــدهم ســيدخلون الجنــة ،وأن
”أديسون“ و”باستور“ وفلن وفلن مــن رواد الحضــارةا والعلــم ســيدخلون النــار )
 ،!!(1ثم قال في الحاشية على هذه الفقرةا )) (1مثل أبــي ريــة وفهمــي هويــدي،
انظر :العصريون معتزلة اليــوم ،يوســف كمــال ،ص  112 ،111الطبعــة الولــى(،
طبعا ً هذا الحكم وهذا الكلم قبل تحولت السـحن ،فـانظر اليـوم مـن يتحـرجا مـن
تســمية المــم المتحضــرةا كفــارًا ،تحــول التكفيــر للمــم المتحضــرةا إلــى اليميــن
المتطرف فقط!.
وقال فضــيلة الشــيخ ســفر الــذي تــوفي فــي الســجن رحمــه اللــه بأيــدي محســن
العواجي وعبد العزيز القاسم في غرفة  105جناح  2في سجن الحائر ،يقول أيضا ً
في نفس كتاب ظاهرةا الرجاء ،في الجزء الول )بل ظهر في صــفوف المنتســبين
إلى الدعوةا السلمية اتجاه جديد ينكر حد الردةا ضمن ما ينكر من حــدود الســلم
وأصوله ) ،(7ثم قال في الحاشية شرحا ً لهذه الفقرةا )) (7وهو التجـاه المسـمى
”العصرية  “MODERNISMوه ي زندقــة عصــرية يــرّوجا لهــا عصــابة مــن الكت ّــاب
يتسترون بالتجديد ،وفتح باب الجتهاد لمن هب ودب وكتاباتهم صدى لما يدور فــي
الدوائر الغربية المترصدةا للسلم وحركته ،وربما يكشف الزمن عن صــلت أوضــح
بينهم وبينهــا – كلهــم أو بعضــهم – وأصــول فكرهــم ملفقــة مــن مــذاهب المعتزلــة
والروافض وبعض آراء الخوارجا مع العتماد علــى كتــب المستشــرقين والمفكريــن
الوربيين عامة ،وهــم فــي كــثير مــن الجــوانب امتــداد للحركــة ”الصــلحية“ الــتي
ظهرت في تركيا والهند ومصر على يد الفغـاني ومـدحت باشـا وضـياء كـول آلـب
وأحمد بهادر خان وأضرابهم .وتتلخص أفكارهم في:
 -1تطويع السلم بكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة لكي يساير الحضارةا
الغربية فكرا ً وتطبيقًا.
 -2إنكار السنة إنكارا ً كليا ً أو شبه كلي.
 -3التقريب بين الديان والمذاهب ،بل بين السلم وشعارات الماسونية.
 -4تبديل العلوم المعيارية ”أصول الفقه ،وأصول التفسير ،وأصول الحديث“ تبديل ً
تامًا ،وفّرعوا على ذلك إنكار الجماع والعتماد على الستصحاب الواسع والمصالح
المرسلة الواسعة – كما يسمونها – في استنباطا الحكام واعتبار الحدود تعزيــزات
وقتية.
 -5الصرار على أن السلم ليس فيه فقه سياســي محــدد وإنمــا تـرك ذلــك لـرأي
المة ،بل وسعوا هذا فأدخلوا فيه كل أحكام المعاملت فأخضعوها لتطــور العصــور
وجعلوا مصدرها الستحسان والمصالح الواسعة.
 -6تتبع الراء الشاذةا والقوال الضعيفة والرخص واتخاذهــا أصــول ً كليــة .وهــم مــع
اتفاقهم على هذه الصول في الجملة تختلف آراؤهم في التطبيقات ،وبعضــهم قــد
يحصر بحثه وهمه في بعضها ،وهذا التجاه علــى أيــة حــال ل ضــابط لــه ول منهــج،
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وهدفه هدم القديم أكثر من بناء أي شيء جديد ،وإنتاجه الفكري نجــده فــي مجلــة
المسلم المعاصر ،ومجلة العربي ،وكتابات حسن الترابي ،ومحمد عمــارةا ،ومحمــد
فتحي عثمان ،وعبد الله العليلــي ،وفهمــي هويــدي ،وعبــد الحميــد متــولي  ,وعبــد
العزيز كامل ،وكمال أبو المجد ،وحسن حنفي ،وماهر حتحوت ،ووحيد الدين خــان.
وإنمــا رأيــت ضــرورةا التنــبيه عنهــم لخطــورتهم واســتتار أمرهــم عــن كــثير مــن
المخلصين(.
فأنا لم أقل شيئا ً ولم أحكم بشيء إل بعد حكم فضيلة الشيخ سفر الحوالي ،الــذي
عد فهمي هويدي ومحمد عمارةا ضمن هؤلء الزنادقة ،واتهمهم بالصلت مع بعــض
الدوائر الغربية ،ولخص أفكارهم وكأنه يلخص أفكار بيان المثقفين أو بيــان الجبهــة
الداخلية أو أفكار كثير من مؤسسي حملة مناهضة العدوان ،وطبعــا ً هــو لــم يــذكر
ذلك التفصيل إل بسبب استتار أمرهم عن كثير من المخلصــين!! كمــا يقــول ،أيهــا
المخلصون أين أنتم عنهــم الن ،بــالمس زنادقــة ،واليــوم يؤسســون معهــم حملــة
لتوضيح السلم وكشف زيف الحملت ضده ،نحن بين أمرين ل ثالث لهما ،إمــا أن
يكون هؤلء قد تابوا ،أو يكون منهج علماء الصحوةا قد تغير ،ولو أنهم تــابوا لعلنــوا
ذلك ،علما ً أن توبتهم ل تجيز تصديرهم كما فعل الصحابة بأهل الــردةا عنــدما تــابوا
فلم يصدروهم ،ولكن الحقيقة أنه قد حصل انقلب فكري وعقدي وفقهي ومنهجي
لكثير من الناس وأقوالهم القديمة شاهدةا عليهم.
وأذكر بأن ملخص أفكار المدرسة العصرية التي عدها الشيخ سفر ،ل تنطبق علــى
فهمي هويدي ومحمد عمارةا فقط ،فهناك غيرهما مـن ضـمن المؤسسـين للحملـة
هم أخبث منهما وأشد شرًا ،وما جاء ذكري لهذين إل كمثال.
وعلى سبيل المثال نذكر من المؤسسين للحملة جميل محمد علــي فارســي شــيخ
الجوهرجية بجدةا وكاتب صحفي ،وهذا الصحفي يعلن ول يستخفي بـأنه )ليــبرالي(،
وهل يعرف العلماء معنى )الليبرالية( وما هو الفكــر الليــبرالي ،إن )الليبراليــة( هــو
مــذهب رأسـمالي ينــادي بالحريــة المطلقــة فـي الميــادين القتصــادية والسياســية
من الحريــات الشخصــية والعامــة بمــا فــي ذلــك المعتقــد
والدينية ،وهو مــذهب يــؤ ّ
الديني.
وجميل فارسي هذا هو أحد الليبراليين في السعودية ،فبالمس يوقع مع المثقفيــن
على بيان المثقفين ،وبعدها بأيام يوقع مع العلمــانيين والرافضــة علــى بيــانهم معــا ً
في خندقا الشرفاء ،وهو مــع كــل تيــار عمل ً بالمبــدأ الليــبرالي الــذي يتيــح الحريــة
الفكرية والعقدية المطلقة للجميع ولكن بشرطا التعامل بالمثل.
وفي معرض دفاعه عن بيان المثقفين في قناةا الجزيرةا يوم الثنين 1/2/1423هـــ
يقول عن المريكيين )الخلف اللي بننا وبينهم صراع سياسـي وهـم مصـرين علـى
إنه صارع ديني ،يا أخي أثبتنا بأكثر من وسيلة إن مــا هــو صــراع دينــي هــذا صــراع
سياسي(.
هذا الليبرالي كان يفتخر بأن معلق الجزيــرةا ســامي حــداد ينــاديه بــالليبرالي ،وقــد
استضافه على هذا الساس وأنه الصوت الليبرالي الذي شارك السلميين التوقيــع
على بيان المثقفين.
19

وأنا أسأل كيف يمكن أن ينشر السلم ويوضح حقيقته أمثال هؤلء الضلل؟ وكيف
يكشف هؤلء زيف الحملت التي ضد السلم؟ هؤلء هم أهــل حملت الزيــف ضــد
السلم وهم أهل الفتراء والتشنيع ضده ،فكيف يصبح الذئب حمل ً وديعًا؟.
أنا ل شك عندي في ضلل هؤلء وأنهم لن يجروا على الســلم إل الــويلت والشــر
والتشويه ،ولكن الذي أقف أمامه متعجبــا ً لســاعات طــوال وحــتى الن لــم يــدخل
عقلي ،هو عنــدما ســئل ســفر فــي لقــائه الول مــع قنــاةا المجــد هــل ستســمحون
لليبراليين أن يدخلوا معكم فــي هــذه الحملــة؟ وطلــب أيضــا ً منــه متصــل آخــر أن
يتحدث عن العلمانية في العالم العربي.
فزعم سفر أنهم لن يسمحوا للعلمانيين بالمشاركة معهــم أبــدا ً وقــال )هــم العــدو
فاحذرهم( ،وأكد على تجفيف منابعهم وأنه يجــب علــى المــة أن تســكتهم وتكمــم
أفواههم ،إلى غير ذلك من الكلم الذي يدغدغ المشاعر ول رصيد له من الوقع.
فكيف تقول ياسفر هم العدو فاحذرهم ولن يسمح لهم أبدا ً بالمشاركة ،والفارسي
من المشاركين؟ ،كيف تريد تجفيف منابعهم؟ أيكــون تجفيــف المنــابع عــن طريــق
تصديرهم في مثل هذه الحملت لبيان حقيقة السلم كما تزعمون؟ ما هو السلم
الذي يمكن للعلماني أن يوضح حقيقته؟ وما هو الزيــف ضــد الســلم الــذي يمكــن
َ
ن
م تَ ُ
للعلماني أن يكشفه؟ اتقوا الله وإني أعضكم بقوله )َيا أي َّها ال ّ ِ
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مُنوا ل ِ َ
نآ َ
ذي َ
َ
ن( ،ل تكــذبوا علــى النــاس،
ما ل ت َ ْ
ن تَ ُ
م ْ
ما ل ت َ ْ
قتا ً ِ
فعَُلو َ
عن ْد َ الل ّهِ أ ْ
فعَُلو َ
قوُلوا َ
ن * ك َب َُر َ
َ
أنا أتمنى أن تكونوا صريحين ،وتتركوا عنكم الشعارات ،فحاولوا أن تقولوا كــل مــا
تريدون بصراحة.
ول يعتقد أحد أني في هذا المقــال أحــرص علــى تتبــع جميــع المؤسســين للحملــة،
فليس عندي من الوقت ما أبذله لتتبــع أهـل الضــلل ،ولكنــي بينــت نموذجــا ً منهــم
ليتضح أني أعني ما أقول عندما قلت شعارات زائفة ،وأساليب باطلة غير شرعية،
فما تحدثت إل عن ثلثة منهم.
ولــم أتحــدث عــن طــارقا البشــري صــاحب الفتــوى الطامــة الــذي أجــاز فيهــا هــو
والقرضاوي والعوا ،أجازوا فيها للجندي المريكي الذي يزعم السلم والسلم منه
براء ،أجازوا فيها له أن يشــارك فــي قتــل إخواننــا فــي أفغانســتان ضــمن صــفوف
القــوات الصــليبية المريكيــة ،بحجــة أنهــم مضــطرون ،ومفســدةا تشــويه ســمعتهم
وفقدانهم الوظيفة أعظم من مفسدةا المشاركة بقصف المسلمين في أفغانستان،
فل حرجا عليهم أن يشاركوا بالعمليات العســكرية بنيــة قتــل الرهــابيين والمعتــدين
ورد الظلم!!.
يا سادةا يا أهل العقيــدةا أليســت هــذه ردةا؟ ،ألــم تدرســوا نــواقض الســلم؟ ،ألــم
تعلموا أن الناقض الثامن هو المظاهرةا؟ فإذا كانت المظاهرةا الناقض الثامن ،فمــا
حكم من أفتى بجــواز المظــاهرةا وجعــل المكفـر حللً؟ أبعــد هــذا يضـم مثــل هــذا
الخبيث إلى المؤسسين في الحملة لينشروا السلم ويوضــحوا صــورته الحقيقيــة؟
ما أكذب من أولئك الضلل إل أنتم.
أنا لن أتكلم عن عبدالله الثميري رئيــس الغرفـة التجاريــة ،ولــن أتكلـم عـن أحمــد
صالح جمجوم وزير التجــارةا ســابقًا ،بــل ســفر يمكــن أن يتكلــم لكــم عــن الغرفــة
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التجارية ووزارةا التجارةا ،أين يـا سـفر شـرحك لرسـالة تحكيـم القـوانين الوضـعية
للشيخ محمد بن إبراهيم؟ ،ألم يتقرر عندك ودرسته لنا أن الغرفة التجارية محكمة
طاغوتية؟ لماذا أصبح رئيس الغرفــة الن مــن الــدعاةا إلــى الســلم؟ لمــاذا تحــول
المر من محكمة طاغوتية وفقا ً لما قــرره الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم إلــى داعيــة
للسلم ليبين حقيقته ويكشف زيف الحملت ضده؟.
لماذا يا سفر بالمس تشــن هجومــا ً علــى القــوانين العربيــة الكفريــة ،ومؤسســيها
ومنظريها ودارسيها ومدرسيها ،واليوم تضم عدد من أساتذةا القــانون ضــمن دعــاةا
السلم ،بالمس القانون أصله كفر ،ورجــال القــانون يدرســون ويدّرســون الكفــر،
واليوم دعاةا للسلم ضمن حملة لمناهضة العدوان.
أنا لن أتكلم عن محسن العواجي وفســاده المنهجــي والعقــدي ،يكفــي أن تــزوروا
منتـداه المسـمى بالوسـطية وهـو بحـق ينبغـي أن يسـمى )الوسـخية( ،ففيـه مـن
الكفريات مال حد له ومن شك في ذلك فما عليه إل أن يزوره ،فمحسن هو الــذي
احتضن حسن المالكي وصـدره ،ليسـب ويقـدح ف ي المـام أحمـد وشـيخ السـلم
والمام محمد بن عبد الوهاب ،وقبل ذلك في أصحاب رسول الله صلى اللــه عليــه
وسلم ،محسن كما قال الخ برغش بــن طوالــة يحتــاجا إلـى اســتتابة ،لن الراضــي
بــالكفر كــافر فكيــف بالناشــر لــه والمحتضــن لصــحابه ،أيهــا المغفلــون ل تغــتروا
بالسماء ول بالسابقة ،فمنصور النقيدان الزنديق سابقته أحسن من سلمان وسفر
ومحسن وأحسن من الجميع كما يعرف ذلــك الجميــع ،وتحــول إلــى زنــديق ،بعــض
الصحابة الذين ارتدوا لم تشــفع لهــم ســابقتهم ،القلــوب بيــن أصــبعين مــن أصــابع
الرحمن ،سابقة محسن ليست شــفيعا ً لــه عــن الضــلل ،محســن خــبير بالســمدةا
وأصبح اليوم مفتيًا ،والعظم من ذلك أنه الناطق الرسمي للحملة!!
وإذا كان الغراب دليل iiقوم

مر بهم على جي

ف الكلب
فهل هذا الغراب هــو مــن ســيبين الســلم الصــحيح؟ هــل خــبير الــروث هــو الــذي
سيوضــح حقيقــة الســلم؟ أو يكشــف زيــف الحملت ضــده؟ يــا ســادةا أول مهــام
الحملة ينبغي أن يكفوا شر الغراب وأضرابه عن السلم ،فإذا فعلت فقــد كشــفت
زيف الحملت ضد السلم ،على الحملة أن تبدأ بالمؤسســين أولً ،وأولهــم غرابهــا
العواجي هذا الذي ينادي بالتقريب ،وهو صاحب المقال الذي جعل عنــوانه )أهــؤلء
الذين أقسمتم ل ينالهم الله برحمة( ومن يقصد بهؤلء ،إنه يقصــد العلمــانيين فقــد
اجتمع معهم في جدةا كما يتحدث في المقال وبعد أن ناقشهم وجد أنهــم يحملــون
هم السلم ،طبعا ً إسلم الغراب ،فكتب مدافعا ً عنهــم بمقــال هــذا عنــوانه ،دعــوةا
للتقريب مع العلمانيين ،وعليكــم بمنتــداه ،ودعــوةا للتقريــب مــع الرافضــة ،ودعــوةا
للتقريب مع الطواغيت ،ودعوةا لرفض الجهاد ،ودعــوةا للعقلنيــة ،ودعــوات متتاليــة
أخبث من كل شيء ،قاتل الله الخبثاء ،وسفر ل يجهله محسن فهو رفيــق الســجن
ويعرف كل أفكاره وضلله ،ومعه حمد بن إبراهيم الصــليفيح ،مضــطرب بالســماء
والصفات ،لديه أفكار لتحرير المرأةا ،وكان يختلط بالفتيات في سوريا ويزعــم أنــه
يلقي عليهن المحاضرات وهذا اعترافه بلسانه ،وهو يسب السلفيين بأقذع اللفاظ
حتى وهو في السجن قاتله الله.
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الحملة تجمع كل هذا الكم الهائل من أهل الضلل ،ثم يزعم سفر في نهايــة المــر
أنهم سينشرون السلم ،ويبينون حقيقته ،ويســاندون أهــل الثغــور ،نســأل اللــه أن
يسلم أهل الثغور منكم.
نحن ل نلوم سفر ول سلمان ،فما عهدناهما بعد السجن رجعا عن خطأ بيــن لهمــا،
ولكن إن كنـا نلـوم فنلـوم الشـيخ عب دالله بـن حمـود التـويجري ،ونلـوم الخطيـب
المفوه سليمان بن حمد العودةا ،ونلوم الشيخ الصالح ناصــر العمــر ،ونلــوم الشــيخ
عبد الرحمن المحمود ،ونلوم الشيخ حسين بن محفــوظ ،ونلــوم آخريــن مــن أهــل
العلم والصلح والعبادةا ،شاركوا الزنادقة والعلمانيين في ضللهم ،وأصبحوا ألعوبــة
للطواغيت تحت غطاء هذه الحملت تصــرفهم وزارةا الداخليــة عــن طريــق غــراب
القوم كيف تشاء ،ويا حسرةا على هــؤلء جميعــًا ،فـإن كــان أحـد منهـم يقـول بـأن
اسمي وضع وأنا ل أعلم ،فنقول له أنت مدان حـتى تتـبرأ علنـا ً مــن هـذه الحملـة،
ومن أهل الضلل فيها ومن أساليبها الباطلة شرعا ً وعقلً.
وأخيرا ً ليس من باب التثــبيط ولكنــه مــن بــاب الواقعيــة ،إنــي أقــول عنــدما تعلــن
الحملة هذه الشعارات بأن الحملة فيها لجان اقتصادية وسياسية وشــرعية و ..و،..
إلى آخر اللجان الخرافية التي يزعمون ،عندما تعلن الحملة هــذا ،فليــس الختلف
على التنظير ،فكل قادر على التنظير ورسم دولة في مخيلته أو على الوراقا وهــو
في بيته ،ولكن الحديث عن التطبيق ،فأول المآخذ على الحملــة أن تطبيقهــا يلعــن
تنظيرها ،ثانيا ً وهو الهم أن الحملة ل تمتلك الليــة لــذلك ،فكيــف ســتنفذ برامجهــا
وهي تحت سلطة الطواغيت ،الطواغيت لم يســمحوا لكــثر المؤسســين أن يلقــوا
محاضرات ،ولم يسمحوا لهم أن يطبعوا كتبهــم ،ثــم يزعمــون أنهــم قــادرون علــى
العمل ضمن مشروع فعال لنصرةا الدين بالتنسيق مع الطــواغيت ،قبــل أن تعملــوا
في مشروع الحملة حاولوا رفع الحضر عنكم ،شعاراتكم لن تستطيعوا تنفيذ شيء
منها إل بــإذن الطــواغيت ،والطــواغيت لــن يــأذنوا إل بمــا ل يضــر العــدو ،فالحملــة
ستكون نسخة معدلة من جامعة الدول العربية ومؤتمرات القمــة العربيــة ،شــجب
واستنكار ورفض وتنديد ،هذه هي أمضى أسلحتهم ،وفي النهاية تمر سنوات ونحن
نراوح مكاننا.
وأختم بجواب للشيخ ناصر الفهد فرجا الله كربه عندما سئل عن هــذه الحملــة ومــا
رأيه فيها فقال) :سألني بعض الخوةا ع ن رأيـي فيمـا يسـمى بــ)الحملـة العالميـة
لمقاومة العدوان( فذكرت لهم أن رأيي معروف مسبقًا ،ولكني ل أجد في تلخيصه
أبلغ من قول الشيخ سفر الحوالي – وفقه الله – الــذي ذكــره فــي كتــابه )القــدس
بين الوعد الحق والوعد المفترى( طا 1414هـ ص  8حيث ق ال) :إن الحـديث ع ن
الحقــوقا المشــروعة ،والقــرارات الدوليــة ،الـذي اســتنزف ويســتنزف مــن العلم
العربي ما يمل البحار لــم يجــد أذنــا ً – ول عشــر أذن – كتلــك الــتي أحــدثها انفجــار
مشاةا البحرية في بيروت ،والهجوم على ثكناتهم في مقديشو ،بهذه اللغــة وحــدها
يسحب الكفر أذيال الهزيمـة ،وتنحنــي هامـات الخواجـات العتيــة أمـام مجموعـات
طائفية ،وعصابات قبلية ،وليس جيوشا ً دولية وإن استرداد بضعة قرى ومــدن فــي
البوسنة قلب المؤشر الصليبي وأرغمة على إعادةا حساباته ،إن أي خطــاب للكفــر
ل يستخدم هذه اللغة :هو لغو من القول وزور من العمل( ثــم قــال الشــيخ ناصــر:
وقد أصاب – وفقه الله – في هذا الكلم عين الحقيقة ،وهــذا هــو المــر المشــاهد،
وهذا كان قبــل إعلن الحملــة الصـليبية وضــرب أفغانســتان والعــراقا ،فكيــف بهــم
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بعدها؟ أيقاومون بالوسائل السلمية؟!( وأنا أقول للشيخ ناصر الفهد إن كلمه هــذا
كان قبل السجن الذي حصل له فيه تحول فكري ومنهجي ،أمــا بعــد الســجن فقــد
حصل التحول واعتدل الرجل هو وسلمان قبله ،وأصبحا أكــثر اتزانــا ً وعقليــة وبعــد
نظر ،حتى أدخلوا في مشاريعهم كفــار المــس ،فبــالمس العلمــانيون والحــداثيون
والرافضــية كفــار ،واليــوم شــركاء المشــروع كالفارســي وســعيد طيــب والحمــد
والغــذامي والصــفار ،وبــالمس هويــدي وعمــارةا والغزالــي والقرضــاوي والــترابي
رؤوس العقلنية والخبث ،واليوم مشايخ فضل ً شركاء الحملة لبيان حقيقة السلم،
أي إســلم يقصــدون؟ يمكــن أن يجيبــك غــراب القــوم إذا ســألته فهــو المتحــدث
الرسمي لدعاةا العالم السلمي!!! ،لقــد أخطــأ المريكــان عنــدما رفعــوا الــدعوى
على سلمان وسفر بأنهم ممن يدعم الرهاب ،فأقول لهم هونوا على أنفسكم فقد
تعهد سلمان لفريدمان فــي المقابلــة الــتي أجراهــا معــه فـي بيتــه ،بــأن مشــروعه
القادم سيكون منع تكرار أحداث سبتمبر ،فهو من أحرص الناس على عــدم تكــرار
مثل تلــك الغــزوةا ،ول نظــن المريكــان صــادقون فــي دعــواهم ضــدهما فربمــا أن
الدعوى رفع لسهمهم والله أعلم ،فإن فريدمان أكد بعد لقائه بسلمان أن يفتح له
ولمثاله المجال لفكره المعتدل.
أقف عند هذا الحد فقد أطلت الحــديث عنهــم وامتل القلــب غمــا ً وهمــا ً منهــم ،فل
أريد أن أزداد غمًا ،ول أريد أن أزيد إخواني كدرًا ،وما تركته أكثر ممــا تنــاولته ،وإن
رغبوا بالزيادةا وفتحوا أفواههم بالباطل زدناهم أحجارا ً ليصبح الحجر مثقال ً بدينار.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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