
  
  

  رسالة مفتوحة للجميع

  قبل فوات األوان
  املهندس عدنان الرفاعي

  
ال شك أنّ املرحلة اليت مير ا العامل اليوم بشكلّ عام وأمتنا بشكٍل خـاص ،                .. 

  ..هي مرحلة حرجة ، وذلك على صعيد الرتوع حنو اهليمنة والتطرف بشتى ااالت 
، ) كـلّ العـامل     ( للسيطرة على العامل    فالشهية األمريكية اليت ال حدود هلا       .. 

               ا يف فلك الوهم الصهيوين ، ووضع مصلحتها معياراً لتقييم اآلخـرين ، دفـعودورا
 باجتاهات تستقطَب فيه حنو التصدي هلـذا  – على األقلّ فكراً وثقافة –شعوب األرض   

   ..الذئب الذي ال يرى اآلخر إالّ فريسة موقوتة هلا يومها الذي تؤكل فيه
ويف هذا السياق لسنا بصدد تفصيل ما هو مفَصل ، فـالتطرف األمريكـي              .. 

الغريب املتحالف مع التطرف الصهيوين ، بدا واضحاً منذ عقوٍد من الزمن ليست قليلة              
 يستطيع رؤية ذلك من خالل ما يرى وما يسمع          – مهما كانت ثقافته     –، وأي إنسان    

  ..عما حيدث ويدور يف هذا العامل 
 بصدد الوقوف عند تطرف آخر ، له أوهامه الـيت           – يف هذا السياق     –إننا  .. 

يبين منها مشروعاً يريد فرضه ليس على الغرب والصهاينة ، بل على أبناء وطنه وأبناء               
أمته ، وذلك حتت ستار التصدي للتطرف الغريب الصهيوين ، فتحـت هـذا الـستار                

ان التطرف الغريب الصهيوين ، فيقعـون ضـحية         يستقطَب الكثريون الذين كوم نري    
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تطرف آخر ، نريانه ليست أقلّ من نريان التطرف األول ، وهكذا يوضع أبناء األمـة                
بني هذين احلدين ، ويصور املخرج على أنه ال يتعدى هذين احلدين ، وتسري األمور من                

  ..سيئ إىل أسوأ 
األمة يف خندقني متعاديني ، كلّ خندق منـهما         وهكذا يتم التخندق بني أبناء      .. 

يغمره دخان أحد هذين احلدين من التطرف ، ويتجزأ الكثري من أبناء الوطن الواحـد               
بني خيارين أحالمها مر ، فتضيع احلقيقة يف غبار الصراع بني هـذين الـوجهني مـن                 

  ..التطرف 
 احلرب األهلية بني أبنـاء      ولرؤية هذه احلقيقة بشكل جلي ، علينا العودة إىل        .. 

أفغانستان ، فكلّ طرف يدعي أنه حامل لواء اهللا تعـاىل يف األرض ، وأنـه خـالص                  
البشرية ، وأنّ استالمه للسلطة يعين عودة جمد الدولة اإلسالمية ، وحترير مقدسـاا ،               

ر عـدو   وأنّ الغرب سيدفع له اجلزية مبجرد استالمه هلذه السلطة ، وأنّ الطرف اآلخ            
  ..لإلسالم وبالتايل كافر وحيلّ قتله 

ومتّ استقطاب الكثريين من السذّج للتخندق يف هذين اخلندقني ، ومتّ االقتتال            .. 
، وقُتل وشرد وجرح املاليني من أبناء أفغانستان ، وبدالً من أن يدفع الغرب اجلزيـة                

ث ما رأيناه ونـراه بـأم       كما سوق للسذّج ، بدالً من ذلك اُحتلت أفغانستان ، وحد          
  ..أعيننا 

ولرؤية هذه احلقيقة بشكٍل جلي ، علينا النظر ملا حيدث اآلن يف العراق ، ففي               .. 
الوقت الذي توجد فيه مقاومة شريفة هدفها إخراج احملتل وعودة العراق إىل أهله ، إىل               

 هذا الوقـت    مجيِع أهله دون أي متييز أو تفريق بني مذهب وآخر أو عرق وآخر ، يف              
نرى املتطرفني والتكفرييني يعيثون فساداً يف العراق ، فيقتلون أبناءه حتـت شـعارات              
مذهبية نتنة ، هدفها متزيق العراق وإحداث فتنة ليس يف العراق وحده فحسب وإنمـا               
يف املنطقة ككل ، مما خيدم أعداء األمة ومشروعهم اخلبيـث ، ويـسيء إىل املقاومـة                 

وكلّ هذا حيدث خلف أقنعـة سـاقطة        .. يساهم يف إطالة أمد االحتالل      الشريفة ، و  
  ..تتحدث باسم اهللا تعاىل تارة ، وباسم األمة والوطن تارةً أخرى 
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وسأكون أكثر جرأة فأقول ، لألسف هناك بعض السذّج ممن طلّقوا عقوهلم ،             .. 
         حدث استقطاباً مذهبيا يكثقافة وفكـر       يرون هذه األقنعة وجوهاً مجيلة ، مم اً نتناً ، ميتد

على مساحات قليلة نسبياً ، ولكنها خميفة ، وهم بذلك ضحايا الترهات واألكاذيـب              
واِحليل اليت يقوم ا املتطرفون والتكفرييون خلداع النـاس وإيهـامهم باسـتباحة دم              

  ..اآلخرين ، ألم آخرون 
إلغاء اآلخر ، ال خيفى على أحد       وما دفعه لبنان من دم ودمار نتيجة التطرف و        .. 

 وعلينا أالّ ننسى دوامة العنف اليت حدثت يف اجلزائر ، ويف السودان ، ويف ويف ويف                 ..
، كلّ ذلك حيدث نتيجة التخندق يف إحدى خندقي التطرف اليت حتدثنا عنها ،              ....... 

ر وله رأي آخر أو اعتقـاد  إما يكفّر اآلخر ، وإما يتهم باخليانة والعمالة ، وذنبه أنه آخ        
  ..آخر 

ودائماً يف غيوم غبار هذا الصراع يلوذ املتصهينون خلف حجج مقاومة هـذا   .. 
التطرف ، فإذا م يف اخلندق اآلخر من التطرف ، ويف يد أعداء األمة ، سواء علمـوا                  

أبناؤهـا   هو األمة واألوطان و    – يف ذلك    –بذلك أم مل يعلموا ، ودائماً اخلاسر األكرب         
الذين يدفعون أمثاناً باهضةً من دمهم واستقرارهم واقتصادهم ومستقبلهم لنتيجة حتمية           

  ..هي دمارهم ومتزيقهم وحتقيق مشاريع أعدائهم 
وجذر مشكلة هذا الوجه من التطرف ، بنيوي ، يستمد مادته مـن التقليـد              .. 

ـ         دث باسـم اهللا تعـاىل ،       الغريزي واالتباع األعمى لنماذج أعطت نفسها لقب املتح
مستمدة اعتقادها من جزئيات تارخيية وروايات ينقضها القرآن الكرمي مجلة وتفصيالً ،            
وحىت يتم التضليل وتعطى القدسية هلذا االعتقاد ال بد من تصوير اآلخر ، أي آخـر ،                 

 وجهـة    من –على أنه بعيد عن احلق مبقدار ابتعاده عن خندق هذا التطرف ، فاآلخر              
 إما كافر ، وإما متآمر مع الكافرين ، وإما شيطان ساكت عما حيملـه هـذا                –نظرهم  

  ..الفكر املتطرف 
هذه احلالة ال بد من معاجلتها فكراً وثقافة ، ألنها خطر ال ينجو منه أحـد ،                 .. 

ـ                ربز وهنا يربز دور كتاب التنوير خصوصاً املتحدثني من داخل اخلطّ الديين ، وهنـا ي
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أيضاً دور اإلنسان الواعي الذي ال يتبع ما ليس له به علم ، وهنـا أيـضاً يـربز دور                    
وسائل اإلعالم يف تبيني حقيقة منهج اهللا تعاىل الذي حيرم قتل اإلنسان بسبب اعتقاده ،               
فالكثري من احلقائق املغيبة ال بد من إظهارها وجعلها خطوطاً محراء ال جيوز جتاوزهـا ،                

ال ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن        ( أسها حرية االعتقاد ، عمالً بقوله تعاىل        وعلى ر 
  ي(  وعمالً بقوله تعاىل     )الْغ            ـتِميعـاً أَفَأَنج مِض كُلُّهِفي الْأَر نم نلَآم كباَء رش لَوو

      ِمِننيؤوا مكُونى يتح اسالن كِْرهـاَء  ( وعمالً بقوله تعاىل  )تش نفَم كُمبر ِمن ققُِل الْحو
     كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤفحماية حرية اعتقاد اإلنسان وما يتعلّق بذلك من دمـه            )فَلْي ، 

وماله وعرضه مسؤولية اجلميع ، وقبل ذلك هي مطلب إهلي واضح وصريح يف العديد              
  .. كلّ الشرائع من آيات القرآن الكرمي ، ويف

 يف وصف اآلخـرين بـأنهم       – بشكٍل مباشر أو غري مباشر       –فكلّ من ينظّر    .. 
ليسوا مؤمنني ، بسبب اختالف عقيدم وأديام ومذاهبهم ، هو شريك يف قتلـهم ،               

وال تقُولُوا ِلمـن أَلْقَـى      ( ألنه يعطي بذلك مربراً للتكفرييني ، وهو الكافر بقوله تعاىل           
 ، وكلّ من يربر قتل األبرياء حتت أعذار وشعارات براقة ،            )لَيكُم السالم لَست مؤِمناً     ِإ

إنما يدعو إىل قتل اإلنسان كإنسان ، فالقرآن الكرمي يبني لنا أنه لو توقّف حترير كـلّ                 
ـ                رم املقدسات ، ولو توقّفت سعادة البشرية كلّ البشرية ، على قتل إنساٍن بريء ، حل

( قتله ، ألنّ قتله يوازي متاماً قتل البشرية مجيعاً ، وإالّ كيف بنا أن نفهم قول اهللا تعاىل                   
من قَتلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي الْأَرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعاً ومـن أَحياهـا                 

  .. )فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعاً 
إن مل تسد هذه الثقافة يف اتمع وإن مل يعمل ا ، فال اسـتقرار وال أمـن ،                   .. 

وبالتايل فالتمزق واالقتتال مها البديل ، فأمن أي بلد يف العـامل ال يـسود إالّ بتحقّـق                  
وال ( شرطني ، أوهلما الطمأنينة واإلميان وبالتايل عدم تكفري اآلخرين عمالً بقوله تعاىل             

فقط يف  ..  ، وثانيهما العدل وعدم الظلم       )وا ِلمن أَلْقَى ِإلَيكُم السالم لَست مؤِمناً        تقُولُ
حال حتقيق هذين الشرطني معاً يسود األمن يف أي جمتمع ، ويكون اتمع جمتمعاً راشداً               
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لِْبسوا ِإميـانهم   الَِّذين آمنوا ولَم ي   ( يسري على درب اهلداية ، يقول تعاىل يف تبيان ذلك           
   ..)ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ 

هناك الكثري من موروثاتنا    :  أكرب أقول    وبعيداً عن التنظري والتهريج ، وجبرأة     .. 
التارخيية والفكرية اليت تناقض القرآن الكرمي ، واليت حيسبها الكثريون من جوهر املنهج             
، يفهم من صياغتها اللغوية أنه ال جيوز التعامل مع اآلخر ، بل وإنّ املـسلمني ذاـم                  

، باستثناء فرقة واحـدة فقـط ،   ينقسمون إىل فرق كثرية كلّها غري ناجية ، أي كافرة   
يزعم أتباع كلّ فرقة أنهم هم املعنيون بالنجاة دون غريهم ، وبالتايل فغريهم هو مـن                
الفرق اهلالكة والضالّة ، ومن هنا تتوالد الثقافات التكفريية حىت بني أبناء الدين الواحد              

 يبـدأ التمـزق     ، ومن هنا يستمد التكفرييون مادة تكفريهم لآلخرين ، ومـن هنـا            
  .. إىل أعمال عنف وقتل – بعد ذلك –والتشرذم الفكري الذي يترجم 

 يف  – أثناء صالة اجلمعة     –وإالّ كيف بنا أن نفهم فكر وثقافة من يفجر نفسه           .. 
مسجد للمسلمني الذين ينتمون إىل مذهب إسالمي آخر ، حنـن نعلـم أنّ األعـداء                

نت ، وال نربئ من حييـك املـؤامرات ويـستثمر           يستغلّون ذلك ويسامهون يف هذه الف     
الضياع الفكري والغرق يف مستنقع التيه ، ولكننا ننظر إىل املسألة من الزاويـة الـيت                

 –يفكّر ا هذا الذي فجر نفسه بني املصلّني معتقداً أنه بذلك خيدم اإلسالم ويتقـرب                
 بانتظاره فور تفجري نفسه وقتـل        إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، وأنّ احلور العني        –بعمله هذا   

أكرب عدد ممكن من املصلّني املنتمني إىل دين آخر أو طائفة أخرى أو مـذهب آخـر ،                  
فاملسألة مسألة اعتقاد مشوه أكثر بكثري من كوا مسألة إغراء مادي ، ألنّ اإلنسان ال               

  ..تنفعه أموال الدنيا إن هو ترك هذه الدنيا بتفجريه لنفسه 
نا بأم أعيننا كيف فجر الكثريون أنفسهم وسط املساجد أثناء صـالة            لقد رأي .. 

اجلمعة ، وأثناء االحتفاالت الدينية وغريها ، يف العراق ويف الباكستان ويف غريمهـا ،               
وهم يعتقدون أنهم بذلك جياهدون يف سبيل اهللا تعاىل ، والنتيجة هي عـدم اسـتقرار                

ة ودينيه يف فنت طائفيتمع وزجة ال أعداء األمة مصريها معروف ومراد من ِقب..  
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املشكلة يف الفكر احملسوب على اإلسالم أنه متّت صياغة املنظومـة الفكريـة             .. 
والثقافية له خالل التاريخ على أساٍس تارخيي ، وليس على أساٍس منهجي عقلي مادتـه        

مـن لبنـات جزئيـات       متّ تشييده    – لكلّ مذهب    –القرآن الكرمي ، فالبناء الفكري      
التاريخ اخلاصة بكلّ مذهب ، يف الوقت الذي يريد اهللا تعاىل منا أن نـبين منظومتنـا                 

( الفكرية والثقافية من لبنات الواقع املصوغة يف قالب العقل ارد حسب منهج كتابه              
  ) ..القرآن الكرمي 

ئفية بني أبناء الـوطن   لذلك فالتاريخ مليء بالصراعات الدينية واملذهبية والطا      .. 
الواحد ، وهذا التاريخ هو ذاته الذي حيوله الكثريون إىل منهٍج يقدم على أنه عني منهج                
اهللا تعاىل ، وبالتايل فحيثيات االختالف مع اآلخرين موجودة ، ويفهما كلّ عابث بأمن              

ري فكر األمة   الناس وحريام ودمائهم وأمواهلم وأعراضهم كما يريد ، ويف النتيجة يس          
  ..فوق حقل من األلغام ، ختشى فيه األمة من أي خطوة تسري ا حنو األمام 

والطامة الكربى تتجلّى بدخول هذه االختالفات ساحة العمـل الـسياسي ،           .. 
بإعطائها هويات سياسية ومساحات قوى فاعلة يف اتمع كما حدث يف أفغانـستان ،              

 قوى متناحرة ليس على أساس سياسي ، وإنما على أساس           فحني ذلك يجزأ اتمع إىل    
ديين ، فاالختالف السياسي يصبح اختالفاً دينياً ، واخلالف يف الرأي يـصبح كفـراً               
وزندقة ، ففي االصطفافات الدينية واملذهبية املبنية على جزئيات التـاريخ ، ال مكـان        

  ..للتفاهم مع اآلخر وااللتقاء معه إالّ بااملة 
ويصبح االنتساب إىل هذا احلزب أو ذاك انتساباً إىل املـذهب أو الطائفـة ،      .. 

 خيانة للمذهب والطائفـة ،      – على األقل    –وبالتايل فعدم االنتساب يصبح خروجاً أو       
وبالتايل حتدث انقسامات داخل ساحة املذهب الواحد والطائفة الواحدة ، ويزج اتمع            

ة وشخصية ال تحمد عقباها ، ويغرق الكثريون يف غبـار           يف اصطفافات طائفية ومذهبي   
  ..هذا التيه 
فكيف حلزٍب مبين على أساس ديين أو مذهيب أو طائفي أو عرقي أن يلتقـي               .. 

مع اآلخرين ، وهو ال يقبل هؤالء اآلخرين من أبناء وطنه يف دخول حزبـه ، ألنهـم                  
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هؤالء اآلخرين يف حزبه ، فلماذا       أنه يقبل    – جماملة   –وإن زعم هذا احلزب     .. آخرون  
إذاً اختار الطريق املذهيب والطائفي والعرقي يف تسمية حزبه ويف متييز هويته عن غـريه               

، وملاذا مل خيتر طريقاً آخر يجمع فيه كلّ أبنـاء الـوطن علـى     !!! من أحزاب وطنه ؟   
  !! ..خمتلف انتماءام ؟

ذهيب أو طائفي أو عرقي أن يلتقـي        وكيف حلزٍب مبين على أساٍس ديين أو م       .. 
مع حزٍب آخر مبين على ذات األساس ولكن باختالف مذهيب أو طائفي أو عرقـي ،                
إذا كان االنتساب املذهيب والطائفي والعرقي عنده أعلى من االنتساب الوطين ، بدليل             

  لآلخرين من أبنـاء وطنـه      – يف حزبه    –األساس الذي يبين عليه حزبه ، وعدم قبوله         
  !!! .. املختلفني معه يف خصوصيته هذه ؟

هذه احلقيقة تزداد خطورا أكثر يف بلد تتعدد فيـه األديـان واملـذاهب              ..  
 ، حيث ال يكاد يوجد مذهب        ولبنان وغريها  سورياالعراق و والطوائف واألعراق مثل    

 أو مـذهيب  أو طائفة إالّ وله أتباع ، وبالتايل فإنّ إقامة أحزاب سياسية على أساس ديين          
أو عرقي ، يعين غرق اتمع يف أوحال نتنة ال خيرج منها بسالم ، ويعين أيـضاً تعلّـق        
هذه القوى السياسية باخلارج أكثر من تعلّقها بالقوى األخرى داخل الوطن ، ويصبح             
أتباع املذهب أو الطائفة خارج الوطن أقرب من أبناء الوطن الذين ينتمون إىل مذاهب              

  .. أخرى هلم قواهم السياسية داخل الوطن أخرى وطوائف
وفوق كلّ ذلك فإنّ زج الدين يف السياسة هو تضييق للدين وحتويله إىل حالة              .. 

سياسية يديرها رجال شأم كشأن غريهم على صعيد الدين ، وهو يف الوقـت ذاتـه                
 هـو   حتجيم للعمل السياسي وحتويله إىل لون ديين ال خيرج عن تعليمات حمددة ، فمن             

الذي يقدم نفسه ناطقاً باسم اهللا تعاىل ونائباً عنه يف األرض ؟ ومن هو الـذي يعطـي                  
نفسه الصالحية جلعل اجتهاداته السياسية ورؤيته وحتليله لقضايا الوطن ديناً يطلب من            

بالنتيجة فإنّ زج الدين يف السياسة يساوي متاماً زج الـسياسة يف            .. اآلخرين اتباعه ؟    
  .. ، وبالتايل اإلساءة للدين والسياسة على حد سواء الدين
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والدين احلق يف ماهيته ال يريد من أتباعه حتويلَه إىل حالة سياسية ، إنه نظـام                .. 
تعبدي وأخالقي وتربوي وتنظيمي وجد خلدمة اإلنسان وخلالصه يف الدنيا واآلخـرة ،             

، وما يريده الدين احلق هـو إعطـاء         ومن ال يريد اتباع أحكامه فال يجبر على ذلك          
احلرية التامة للمتدين بأن يمارس شعائره دون إكراه ودون تضييق ، يف الدرجة ذاـا               

أمـا  .. اليت يضمن فيها لآلخرين ممارسة حريتهم يف شعائرهم دون تضييق أو إكـراه              
تعاىل به بـشكل    إجبار أبناء اتمع على خصوصيات تارخيية وعلى فرض ما مل يأمر اهللا             

صريح يف القرآن الكرمي ، فذلك ليس من الدين يف شيء ، بل يسيء إىل الدين ويظهره                 
  ..على أنه أحكام طوارئ ال تنتهي إىل قيام الساعة 

وقبل فوات األوان ، أتوجه يف هذا املقال إىل كلّ من يهمه األمـر              .. لذلك  .. 
م أحزاب سياسية على أساس ديـين أو        حذار من قيا  : برسالة مفتوحة للجميع ، فأقول      

طائفي أو مذهيب أو عرقي ، وذلك رمحة باألديان وبالسياسة وبوحدة الوطن وبأبنائـه              
وبدمائهم وأعراضهم وأمواهلم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، فعيشهم متحابني متآخني          

ان وتأمر  متساوين يف املواطنة متعاونني داخل وطن واحد ، هو من أهم ما أتت به األدي              
به ، وهو من مصلحة مجيع أبناء الوطن دون استثناء ، وهو من أشرف ما تسعى إليـه                  

ال ( : السياسات الصادقة ، وهو من الرب والقسط الذي يأمر اهللا تعاىل به ، يقول تعاىل                
ن ِدياِركُم أَنْ تبـروهم     ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم مِ          

 قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو(..   
 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق
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