وجهاً لوجه
أمام التاريخ

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
1992م

مطبعة عكرمة – دمشق
هاتف 213489

-2-
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقديم :بقلم البحاثة الدكتور مصطفى الرافعي
سيادة األديب الكبير والعاالم البحاةاة األساتاذ حاماد حسان ...يرعااكم
هللا.
قرأت مخطوطتكم القيمة " وجهاً لوجه أما التاريخ " مرة ومرة ،وكنت
أود قراءتها مرات ،ألنها تتناول البحث في أماور تفياي -بالنتيجاة -إلاى
دحض الشبهات التي يةيرها -في كل عصر تقريباً بعاض أعاداء اإلسا م
من الصهاينة والمستعمرين ،وعدد غير قليل من المستشرقين ،فالمبشارين
الغاربيين ،إيااافة إلااى ماان تاابعهم ماان دعاااة التغريااب المحاادةين ،والعما ء
الم اارجورين ،وج اال ها اؤالء -م ااع األس ااف م اان أبن اااء أمتن ااا ال ااذين اس ااتم أروا
العمالااة فاتخااذوا القاادح فااي اإلس ا م ونبيااه والمساالمين ومااذاهبهم صااناعة
يتفرغا ااون لها ااا ،ويعيشا ااون منها ااا فا اارنم بها اام االسا ااتعمار واتخا ااذهم دعا اااة
لإللحاد ،يغريهم بالمال ،ويرفع مكانتهم بالزيف والباطل.
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وص ااناعة ها اؤالء العما ا ء ال تص ااطنع عما ا ً له ااا أه اام وأخط اار م اان
عملهااا فااي تشااكيل المساالمين ببعيااهم أو تبشااير الااوةنيين لكااي يتحول اوا
من الوةنية إلى اإلس م.
وليم شل برنكم يا أخي الع مة قد أبديتم جهاداً صااب اًر مشاكو اًر فاي
إعا ا ااداد ها ا ااذ الد ارسا ا ااة كما ا ااا لا ا اام تتنكا ا ااروا ل مانا ا ااة العلميا ا ااة فا ا ااي جميا ا ااع
ما نقلتمو من اللغة العربية ،أو مان التاراجم المختلفاة بكال إخا

ودقاة

مما تستحقون عليه الشكر والةناء.
وال يسااعني إال أن أشااارككم ال ارأأ باارن أكةاار المستش ارقين قااد حااادوا
عاان الص اواب ،وانتهج اوا طريق ااً بعيااداً عاان اإلنصاااف ،ولاام يسااتطيعوا أن
يكبح اوا شااهوة التحاماال علااى العاارب والمساالمين منااذ سااقوط القسااطنطينية
عااام 1453م إلااى يومنااا هااذا ،وذلاال حااين أخااذوا يتلمسااون مااا عسااا أن
يباعد بين مختلف الفرق اإلس مية -وبخاصة العلوياة منهاا – بماا يشاين
ساامعة هااذ الطاوفااة وينااتق

ماان كرامتهااا دون بحااث عميااق أو تمحااي

في المصادر التي اعتمدوا عليها ،،ونقلوا عنها هذ المصادر المفتراة من
قبل المؤرخين المتعصبين ،وممن في قلوبهم مرض مان بعاض المسالمين
(باالسام واإلةاام معااً  ،سااعياً إلاى إرياااء الحكاام المنحارفين إماا عاان رغبااة
في الوصول إلى ما بين أيديهم من عرض ازوال ومتااغ غارور ،واماا عان
رهبة ما قد يحيق بهم من بطا

أولوال الحكاام واياذاوهم ،وباين هاؤالء مان
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أتيااتم -ساايادتكم -علااى تساامية بعيااهم كااربي موسااى الحرياارأ" المزعااوم"
وأيرابه في هذا العصر ممن يعملون جاهدين ،ويساعون مجادين لتفكيال
ال ااروابط الت ااي تش ااد أبن اااء األم ااة اإلسا ا مية الواح اادة بعي ااهم إل ااى بع ااض
قصااداً إلااى القياااء علااى هااذا الاادين عاان طاارق إخ ا ار بعااض فواتااه عاان
اإلس م.
وليم بغريب ،وال بجديد ما ذكرتمو عن تلل الفوة" الياالة الميالة
" من أعداء اإلس م ألن هذا الدين الحنيف ووجه مناذ فجار تاريخاه بمةال
ها اؤالء ولكن ااه اس ااتطاغ أن يةب اات وأن ينتص اار عل اايهم .فف ااي الق ااديم أيق اان
المجوم واليهود أن اإلس م ال يمكان أن يحاارب وجهااً لوجاه فاي معاارل
ش ا اريفة س ا ااافرة ،وأنا ااه ال فاوا اادة ترجا ااى م ا اان وراء اغتيا ااال أومت ا ااه وعلماو ا ااه
وعظماوه ،فاستقر رأيهم على أن يتظاهروا باإلس م ،وينخرطوا فاي سالكه
ليمةل ا اوا دور " الطا ااابور الخا ااامم " فا ااي قلعتا ااه ،وكا ااان زعا اايم ها ااذ الفك ا ارة
وممةلهااا األول اإلنسااان الخ ارفااي " شاابيه أبااي موسااى " الماادعو " عبددد
بن سبأ " الذأ كان من دهاوه ومكر أنه كان يبث فاي جماعاة الفساطاط
الدعوة لعلي ،وعلي عليه الس م ال يعلم ذلل ،وفي جماعة الكوفة الدعوة
لطلحااة ،وطلحااة ريااي هللا عنااه ال يعلاام ذلاال ،حتااى أنااه زور رسااالة عاان
لسان اإلمام علي لدعوة جماعة الفسطاط إلى الةورة في المدينة(. 1

-7-

لقد اخترت هذ الصاورة بعينهاا ألنهاا ال تازال تتمةال برشاكال مختلفاة
منااذ صاادر اإلسا ا م حت ااى عصا ارنا الحاي اار ،وأخط اار هااذ األشااكال مااا
تفعلااه الصااهيونية العالميااة المؤلفااة ماان أمةااال اباان ساابر بوساااولها المقنعااة
برقنعة جذابة وخادعة كالعلمانية والتطور والنهية ...الخ.
تلاال الوساااول التااي اسااتطاعت الصااهيونية ،وماان ياادور فااي فلكهااا أن
تحولهااا إلااى ماادارم فكريااة واتجاهااات يطلقااون عليهااا وصااف " الحداةااة "
يعا ااالجون بها ااا أما ااو اًر ةقافيا ااة واقتصا ااادية واجتماعيا ااة وسياسا ااية وها ااي فا ااي
ظاهرهااا علمانيااة خالصااة يكماان فااي باطنهااا القصااد والتصااميم علااى إبعاااد
اإلسا ا م عا اان طري ااق إبعا اااد بعا ااض مذاهب ااه عنا ااه تمهي ااداً لعزلا ااه وي ا اربه
والقياء عليه.
ومن هنا جاء ردكم المفحم الاذأ أوردتماو علاى الصافحة  30وماا
تلتهااا ماان صاافحات مااؤلفكم هااذا فيمااا يتعلااق بااالعلويين -رداً علااى الساااول
ماان جهااة أصاالهم ونساابهم واعتقااادهم وعبااادتهم فاادفعتم عاان هااذ الطاوفااة
المسلمة ما حيل حولها من شبهات هي أشابه ماا تكاون بالفقااقيع التاي ال
تكاد تطفو على سطح الماء حتى تت شى فور ظهورها ،بل بات كل مان
يحمل في صدر يمير اإلنصاف مقتنعاً بارن جمياع الاتهم الموجهاة ياد
العلويين وشملت أكةر صفحات كتاابكم هاو كاذب وافتاراء ولايم لاه أصال
ةابت بيقين ،بل أن العلويين ليسوا سوى فوة من المسلمين وحسبما ذكارتم
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علااى الصاافحة ( 30عربيااة العنصاار قحطانيااة النسااب يمنيااة المنشاار ال
تختلف في شيء من االعتقاد عان بقياة المسالمين تظللهام شاجرة اإلسا م
وينهلااون م اان ينابيع ااه ويعمل ااون بتعاليم ااه نهيا ااً وأما ا اًر ويمارس ااون طقوس ااه،
ويتعبدون بكل ما في الكتاب الكريم – القرآن – والسنة المطهرة.
وهااذا ،وان م ااا ورد فااي ص اافحات كتااابكم ماان تع اريض المستشا ارقين
بنبي اإلس م محمد عليه الص ة والس م وبخاصة ما جاء على ألسانتهم
من ك م ينسب إلى محمد أنه تعلم ما جاء به من ورقة بن نوفل فحسابنا
لاادحض هااذ الفريااة أن نااورد مااا اتفااق عليااه المؤرخااون باارن ورقااة قااد مااات
قبل نزول القرآن على محمد.
ولقاد أجاادتم فااي فهمكاام لاابعض المستشارقين وحااذرتم أبناااء أمااتكم ماان
الوقااوغ فااي شااباكهم ماان أمةااال القساايم " المد

" الااذأ أكاال الحقااد قلبااه

حينماا رأى اإلسا م ينتشار فاي جمياع أرجااء بقااغ العاالم ،ويبساط جناحيااه
على قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا فيييق صدر " المد

ويساخط علاى

القادر نفساه فيقاول :لمااذا جااء القارآن فجارة ليقياي علاى التارةير الطفيااف
الذأ كان اإلنجيل قد أخذ يحدةه في ابن البادية ؟.
فماان المعااروف أن " المد

" ذو هااوى جااامح عنيااف ةاااور ،وماانه

" الم اانم " س اااذ ك اال الس ااذاجة وأن كتابات ااه كله ااا ليس اات إال م اان قبي اال
التمويه على القارئ والحقيقة أنها ال قيمة لها.
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وما اان الغريا ااب فا ااي ها ااذا المستشا اارق أنا ااه يا اارتي إلا ااى أوةا ااق األخبا ااار
وأصدق األنباء فيقبلها متعمداً إلى عكسها من ذلل أنه ينكر علاى رساول
اإلس م الشجاعة التي هي من أبرز صفات محمد حسبما يفهام مان قاول
اإلمااام علااي كاارم هللا وجهااه كنااا إذا حمااي الباارم واحماارت الحاادق اتقينااا
برسول هللا

فيما يكون أحد أقرب إلى العدو منه.

بي ا ااد أن ال ا ااذأ ال أس ا ااتطيع مج ا اااراتكم في ا ااه ه ا ااو م ا ااا الحظت ا ااه عل ا ااى
الصفحة  62عن المستشرق " لوي

ماس يون نق ً عن الادكتور عباد

الرحمن بدوأ الذأ كنت أعرفاه شخصاياً فاي بااريم أةنااء كناا نهيا لنيال
شااهادة الاادكتو ار والحااق أقااول أننااي لاام أالحااظ عليااه برنااه كااان مستش ارقاً
مخادعاً حسبما الحظ الدكتور بدوأ ،وانما عددته واحداً مان المستشارقين
الااذين أشاادتم ساايادتكم بم ازياااهم علااى الصاافحة  37ماان هااذ المخطوطااة
فهااو واحااد ماان المستش ارقين الااذين مااا زلاات أحساان بهاام الظاان وان كناات
أعيااب عليااه مااةلكم أنااه أساارف علااى نفسااه بامتااداح " الح ا
باركةر مماا يساتحق ،علمااً بارن " الحا

" الصااوفي

" نفساه ال أعاد مارقااً مان الاادين

خارجاً عان ربقاة اإلسا م بال أرى فياه متصاوفاً خلاط عما ً صاالحاً وآخار
سيواً عسى هللا أن يتوب عليه.
وختاما ا ااً – وال أود لك ا اام ختاما ا ااً – ف ا ااان مع ا ااالجتكم الج ا ااادة المترني ا ااة
لد ارسااتكم القيمااة " وجهااً لوجااه أمااام التاااريخ " هااي بحااق ذات أهميااة فانهااا
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تةرى المكتبة العربية واإلس مية ،وتستحق بذل كل جهد في سبيل نشارها
وتعميم فواودها.
ب ااارل هللا لكا اام جمي اال صا اانعكم وغزيا اار عط اااوكم ،وصا ااادق غيا ارتكم
واحساسكم ،وجزاكم عن اإلس م وأهله وعن العلم ورجاله أحسن الجزاء.
وس م هللا عليكم من محبكم وأخيكم.
د .مصطفى الرافعي

هامش المقدمة:
( : 1اختلفت أقوال المؤرخين في شخصية عبد هللا بن سابر ،ولكان أجماع
أكةرهم على أنها شخصية مختلفة ،وال وجود لها في الواقع.
من هؤالء المؤرخين المعاصرين يرتي الدكتور طه حساين ،وقاد أورد
في كتابه " الفت ة الكبرى " ما يلي:
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" أقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبوية وعن ابن السوداء
فااي حاارب صاافين أن حااديث الساابوية وصاااحبهم اباان السااوداء إنمااا كااان
متكلفاً منحوالً وقد اخترغ حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم مان الفارق
اإلسا ا مية  ،أراد خصا ااوم الشا اايعة أن يا اادخلوا فا ااي أصا ااول ها ااذا الما ااذهب
عنص اًر يهودياً إمعاناً في الكبد لهم ،والنيل منهم ".
وألاف الماؤرا الع ارقاي الكبيار مرتياى العساكرأ كتابااً بعناوان " عبااد
هللا بن سبر " أةبت فيه بردلة قاطعة أن هذا االسم ال حقيقة له.
وجاء للسيد جعفر الخليلي مؤلف كتاب " العتبات المقدسة " في مقدمتاه
لكتاب " علي نبرام ومترام " لمؤلفه سليمان الكتاني ما ملخصه:

إن أول م اان روى قص ااة " عب ااد هللا ب اان س اابر " ه ااو س اايف ب اان عم اار
التميمااي ح اوالي ساانة 170ها ا ولاام يروهااا بعااد  ،ولاام ينقلهااا عنااه أحااد ماان
المااؤرخين حتااى جاااء الطباارأ عااام  310فرشااار إليهااا ،وعبااد هللا باان ساابر
حسب رواية سيف بن عمر أسلم في أيام خ فة عةماان وتشايع لعلاي بان
أبي طالاب .ونقاول :إن باين إسا م عباد هللا بان سابر وتشايعه لعلاي ،وباين
سيف بن عمر التميمي وايع الرواية  140عاماً ولم يشر إليها أحد مان
المؤرخين طوال هذ الحقبة من الزمن ،وبين ويع الرواياة وباين الطبارأ
الذأ أشار إليها  140عاماً.
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وممااا يجااب االنتبااا لااه توياايحاً للحقيقااة :أن روايااة ساايف باان عماار
لو كانت صحيحة لما أغفلها معاوية بن أبي سافيان وأنصاار  ،ولا أروا فيهاا
مطعناً على علي وشيعته.
ولقااد طعاان أومااة الساانة جميع ااً فااي ساايف باان عماار مختاارغ الروايااة،
وقال فيه الحاكم في المستدرل :أنه متهم بالزندقة ،وهو في الرواية سااقط
!!
ونقااول :أن الع مااة " الرافعااي " صاااحب هااذ الكلمااة نفسااه قااال عاان
ابن سبر :أنه إنسان خرافي.
ح...
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الوثيقة االستعمارية
أخي العربي
إذا أردت أن تعرف:
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َم ْن أ ت ؟؟

وأين أ ت ؟؟

وماذا ُيراد م ك ؟؟
يبيت لك ؟؟
وماذا ّ

وروية هذه الوثيقة !!
فاق أر بإمعان
ّ

إن البحار المتوساط شاريان حياوأ لمصاالح بريطانيااا اآلنياة والمقبلااة،

فهااو جساار بااين الشاارق والغاارب ،ومماار طبيعااي آلساايا وأفريقيااا ،وملتقااى
طاارق العااالم ،ولتاارمين حمايااة ناجحااة للمصااالح األوروبيااة المشااتركة ال بااد
م ا ا ا ا ا اان الس ا ا ا ا ا اايطرة علي ا ا ا ا ا ااه ،وعل ا ا ا ا ا ااى ش ا ا ا ا ا ااط نه الجنوبي ا ا ا ا ا ااة والشا ا ا ا ا ا ارقية
إذ أن من يسيطر على هذ المنطقة يمكنه السيطرة على العالم.
إن الخطاار فااي هااذ المنطقااة يكماان فااي تحررهااا ،وتةقيااف ش ااعوبها
وتطورهااا ،وتوحااد اتجاهاتهااا ،لهااذا ينبغااي علااى الاادول ذات المصااالح أن
تعمل على استمرار ترخرها وتجزوها ،وابقاء شعوبها مفككة جاهلة متارخرة
وأن تعمال علااى محارباة اتحاااد هااذ الجمااهير ،أو ارتباطهااا بارأ نااوغ ماان
الروابط الفكرية أو الروحية أو التاريخية ،وايجااد الوسااول العلمياة لفصالها
بعيها عن بعض ما أمكن.
ويعا ااي

فا ااي ش ا اواط البحا اار المتوسا ااط الش ا ارقية والجنوبيا ااة بصا ااورة

خاصة شعب واحد تتوافر له وحدة التااريخ ،والادين واللغاة ،وكال مقوماات
- 15 -

التجمع والترابط في ً عن نزعاته الةورية وةرواته الطبيعية الهاولاة ،فمااذا
تكااون النتيجااة لااو نقلاات هااذ المنطقااة الوساااول المدنيااة ،ومكتساابات الةااورة
الصااناعية األوروبيااة ،وانتشاار فيهااا التعلاايم والةقافااة ؟؟ إذا مااا حاادث ذلاال
فسوف تحل حتماً اليربة القايية باإلمبراطوريات القاومة !!
فها ا اال لا ا ااديكم أسا ا ااباب ،أو وسا ا اااول يمكا ا اان أن تحا ا ااول دون سا ا ااقوط
إمبراطورياتكم وانهيارها ؟؟ أو تؤخر مصير االستعمار األوروبي وقاد بلا
ذروت ا ااه ،وأص ا اابحت أوروب ا ااا ق ا ااارة عج ا ااو اًز اس ا ااتنفذت موارده ا ااا ،وش ا اااخت
معالمه ااا ،بينم ااا الع ااالم اآلخ اار ( المنطق ااة العربي ااة ال يا ازال ف ااي مطل ااع
شبابه ،يتطلع إلى مزيد من العلم والتنظيم والرفاهية.
إن إقاماة حااجز بشاارأ قاوأ وغريااب علاى الجسار الباارأ الاذأ ياربط
أوروبا بالعالم القديم معاً باالبحر المتوساط بحياث يشاكل فاي هاذ المنطقاة
وعلى مقربة من قناة الساويم قاوة عادوة لشاعب المنطقاة ،وصاديقة للادول
األوروبي ا ااة ومص ا ااالحها ه ا ااو التنفي ا ااذ العمل ا ااي العاج ا اال للس ا اابل والوس ا اااول
المقترحة.
هذ مهمتكم أيها السادة ،وعلى نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا

(1

مؤتمر لندن للفعاليات األوروبية
 -1وةاوق التدخل األجنبي في العالم العربي مكتب الدراسات واإلعداد الحزبي لحزب البعث العربي.
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السياسية واالقتصادية واإليديولوجية
سنة 1005م

هذه الوثيقة
هاال تحتااا هااذ الوةيقااة إلااى تحلياال أو تعلياال ،أو تقتيااي التفسااير
والترويل ؟؟
إنها وايحة األهداف ،صريحة المقاصد ،بينة الغاية !!
إنها خطة عمل ،لها طبيعة االستعجال ،وسرعة التنفيذ !!
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احتلاوا شارقي البحاار المتوسااط وجنوبيااه ،وماان يحتلااه يمكنااه الساايطرة
على العالم كما يقولون !!
أصاابح األباايض المتوسااط بحي ارة أوروبيااة بعااد أن كااان فيمااا ميااى
بحيرة عربية !!
صا ااار مجا اااالً ومسا اارحاً وم ارح ا ااً ألسا اااطيلهم ،وسا اافنهم تمتطا ااي ذ ار ،
وتمخار مادا  ،وتتهاادى متغطرسااة فاي شاواطوه ،ومدلااة فاي مرافواه ،تحماال
التجارة والقهر لشعوب المنطقة !!
أقاموا الحاجز البشرأ الغرياب " إساراويل " علاى الجسار البارأ الاذأ
يربط أوروبا بالعالم القديم !! واوجدوا القوة العدوة لتلل الشاعوب ،ورصادوا
لهااا كاال وساااول القااوة والتفااوق وحموهااا ب اا" الفيتااو " فبلغاات اسااتطاالت هااذا
اإلخطبااوط الوحشااي تااونم ،وأوغناادا ،والمفاعاال النااووأ الع ارقااي ،وفصاالوا
بهاذا الحاااجز البشارأ الغريااب مشارق الااوطن العرباي عاان مغرباه ،وشااماله
عن جنوبه.
حااالوا بااين شااعوب المنطقااة وبااين معطيااات الةااورة الصااناعية لتبقااى
" سااوق اسااته ل " لساالعهم ،حاااربوا ةقافتهااا ولغتهااا وحيااارتها وتاريخهااا
وتراةها ااا وتطلعاتها ااا القوميا ااة ،وأحل ا اوا محلها ااا ةقا ااافتهم ولغا ااتهم وحيا ااارتهم
المادية.
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أشااغلوها بالطاوفيااة والقيااايا الخ فيااة والمذهبيااة والنزعااات المحليااة
واإلقليمية

(1

أخرجاوا بوسااولهم دولاة عربياة كبارى خاار حلباة الصاراغ ماع

القوة العدوة فكسروا بذلل أحد فكي الكماشة التي كان مقد اًر لها أن تطبق
على عنق اإلخطبوط الوحشي.
وقيوا على إمكانات دولاة عربياة أخارى ذات طاقاة كبارى مساتغلين
غباااء بعااض قادتهااا ،وتحقااق لهاام بااذلل حلاام ذهبااي طالمااا راود أجفااانهم
وامتلل عقولهم واسترةر باهتمامهم وهو الوصول مباشارة إلاى مناابع الانفط
العربية.
زحفاوا تحات شااعار " المتعاددة الجنساايات " إلاى شاواط لبناان دعمااً
ألعوانهم ولكانهم عاادوا مادحورين ،والاى رماال " الخلاي " وعاادوا ظاافرين
يفريون على العالم ما يريدون.
إنها الصليبية الجديدة ،ولكن تحت شعار " النجمة السداسية ".
إنه ا ا ااا الماس ا ا ااونية العالمي ا ا ااة تح ا ا اات لا ا ا اواء " ب ا ا ااوعز " و " ي ا ا اااكين "
و " عمودأ " باب هيكل سليمان.
إنه ااا الماس ااونية الت ااي خلق اات " االش ااتراكية " ورعته ااا  74عاما ااً ،ة اام
قيت عليها في شهور ،لتنتقل القيادة إلى يد دولة ترتمر برمرها.

 -1راجع األسولة مويوغ هذا الكتاب.
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إنها الماساونية التاي تحمال بيكاار وزاوياة " المهنادم األعظام " لبناي
الع ااالم – ك اال الع ااالم – كم ااا تري ااد ،ولك اان ه ااا ه ااو الع اام " س ااام " ربيب ااي
الماسونية العالمية يلقي قفاز في وجه أوروبا ويحكم قبياته علاى عنقهاا،
ويعماال علااى تحجيمهااا ألنااه ال يريااد مشاااركة فااي " الااذهب األسااود " وال
يسا ا ا اامح ألوروبا ا ا ااا بالوحا ا ا اادة ،وصا ا ا اانع الق ا ا ا ارار المسا ا ا ااتقل ،با ا ا اال يريا ا ا اادها
– وستكون – " تابعاً متحوالً " على لغة الرياييات.
وال ظالم إال سيبلى برظلم

الوثيقة الإنسانية

ف ااي ع ااام  1968دع اات الجمعي ااة األميركي ااة " هيك اال التف اااهم " لعق ااد
مااؤتمر تمهياادأ فااي جامعااة جااور تاااون فااي مدينااة واشاانطن فااي الواليااات
المتحا اادة حيا اار ممةلا ااون عا اان اإلس ا ا م والمسا اايحية واليهوديا ااة والبوذيا ااة
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والهندوكيااة والكنفوشوسااية ،وأقااروا الاادعوة إلااى مااؤتمر عااام تبحااث خ لااه
القيايا الروحية األساسية التي تؤدأ إلى التفاهم بين األدياان للعمال فاي
سبيل الس م في العالم .وبعاد مادة عقاد هاذا الماؤتمر فاي كلكتاا فاي الهناد
حيث اجتمع اةنان وة ةون عالماً ورويساً دينياً يمةلون أحد عشر ديناً مان
أدي ااان الع ااالم ،وبح ااث الم ااؤتمر ال اادور ال ااذأ يج ااب أن تق ااوم ب ااه األدي ااان
الس ااماوية ف ااي الق اارن العشا ارين ف ااي إحا ا ل السا ا م ف ااي ع ااالم تس ااود في ااه
الحروب والمجاعات والمذابح.
أقاار هااذا المااؤتمر الاادعوة إلااى عقااد مااؤتمر روحااي ةااان علااى نطاااق
أوسع ،في مدينة جنيف في سويسرا.
عقد الماؤتمر فاي حيناه وحيار سابعون عياواً يمةلاون أدياان العاالم
على اخت فها.
تكلم في هذا المؤتمر كل من:
 -1راعي الكنيسة اإلنجليزية في جنيف.
 -2مدير التشريفات في والية جنيف.
 -3السيدة بيرال " الهند " الممةلة لا" هيكل التفاهم ".
 -4السيدة " فنلي دان " المدير التنفيذأ للمؤسسة.
 -5السيدة ديكرمان هولستنر رويسة المؤسسة.
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 -6أوجين بليل األماين العاام لمجلام الكنااوم العاالمي الاذأ حمال
عل ااى االعتا ااداءات والم ااذابح والمظا ااالم الت ااي اقترفا اات وم ااا ازلا اات
تقترف باسم الدين.
 -7السيد ظفر هللا خان رويم محكمة العدل الدولية في الهاأ.

الوثائق السوداء
الوثيقة رقم (:)1
 -1إن مك ااة ليس اات م ااوطن انط ق ااة دع ااوة التوحي ااد واإلسا ا م ،ب اال
مركز كنيسة نصرانية.
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 -2إن محمداً أدخله القم ورقة بن نوفال فاي النصارانية ليخلفاه فاي
كنيسته هذ .
 -3إن القرآن هاو ترجماة إنجيال متاى ،وان عةماان بان عفاان أدخال
عليه تحوي ً وتشويهاً مغتنماً فترة الحروب آنذال.
 -4اإلسا ا م ل اايم إسا ا ماً بالمص ااطلح المع ااروف عن ااه ب اال عقي اادة
أبيونية.
 -5إن هااذا اإلنجياال الااذأ ياادعو المساالمون قرآن ااً وصاال إلااى ورقااة
بان نوفال باللغاة اآلرامياة وباالحرف العب ارنااي ،وعرباه القام ورقاة بان نوفاال
مااع محمااد بشاايء ماان التصاارف ،ويمكاان أن يكااون لعلااي باان أبااي طالااب
ش اايء م اان المس اااعدة عل ااى النق اال ،ألن أس االوبه ف ااي نها ا الب غ ااة يش اابه
أسلوب محمد.
أبو موسى الحريرأ
في كتابه قم ونبي
الوثيقة رقم( :) 2
 -1ةماة مان يقااول :أن باين العلااويين مان هاو اةنااا عشارأ خااال
وال يمكن تفريقه عن أأ شيعي آخر.
 -2وبينهم من هو ٍ
مغال متطرف ال ع قة له باإلس م.
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،

 -3وةمااة ماان يقااول :كاال العلااويين س اواء ،وأن لااديهم تعليم ااً شاافوياً
ال ُيكت ااب ك ااي ال يق ااع ف ااي ي ااد األع ااداء ،وان لها اؤالء م ااذهباً خاصا ااً ل اايم

إس مياً.

نبيل فياض
مندوب جريدة الديار البيروتية
الوثيقة رقم( :) 3
أعلناات إذاعااة لناادن يااوم  3شااباط 1991م فااي برنامجهااا العربااي علااى
لسااان أحااد الصااحافيين البريطااانيين :لقااد كااان أمااام الغاارب عاادوان اةنااان:
الش اايوعية واإلسا ا م ،وق ااد انه ااارت الش اايوعية دون أن يق اادم الغ اارب خس اااور
تا ااذكر ،ويجتما ااع اليا ااوم كا اال ما اان الغا اارب والشا اارق فا ااي خنا ااادق الكاةوليا اال
واألرةوذكسااية (وبقصااد شااعوب االتحاااد السااوفياتي لمجابهااة العاادو المتبقااي
الواحد  " .أكد هاذا القاول ولفات األنظاار إلاى خطار الادكتور محماد ساعيد
رميان البوطي في خطابه بلندن في مركز آل البيت ".
وفي القرآن الكريمْ {:ادعُ ِإِلى َس ِب ِ
ظ ِة ا ْل َح َسد َ ِة
يل َرِّب َك ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َ
ِ
ِ
دل َعدن َسد ِب ِيل ِ َو ُه َدو
ض َّ
َعلَ ُم ِب َمن َ
َح َس ُن ِإ َّن َرَّب َك ُه َو أ ْ
َو َجاد ْل ُهم ِبالَّتي ِه َي أ ْ
ِ
ين} النحل. 125
َعلَ ُم ِبا ْل ُم ْهتَد َ
أْ
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ِ ِ
ِ
ِ
صد َدب ْرتُ ْم لَ ُهد َدو َخ ْيددر
{ َوِا ْن َعدداقَ ْبتُ ْم فَ َعدداق ُبواْ ِبمثْد ِدل َمددا ُعددوِق ْبتُم ِبد َولَددنن َ
رينو واص د ِبر ومددا صددبر َك ِإالَّ ِبد ِ
دك ِفددي
ِلّ َّ
دال َوالَ تَ ْحد َدن ْن َعلَد ْدي ِه ْم َوالَ تَد ُ
ّ
لصددا ِب َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ
ون } النحل  ... 127 -126وكان ............هذا الكتاب
ض ْيق ِّم َّما َي ْم ُك ُر َ
َ
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آذار 1989م
المفاجأة
فرحبت.
طلب هاتفياً زيارتي،
ُ

فاستبشرت.
ول باب مكتبي مسلماً،
ُ

ش اااب ،ل اام يجت ااز الة ة ااين م اان عم اار  ،أق اارب إل ااى الط ااول من ااه إل ااى

القص اار ،ال ب ااالنحيف الهي اايم كش ااحاً ،وال بالس اامين المكتن ااز ردفا ااً ،تعل ااو
أسارير مساحة سامراء محبباة ،لام أعلام هال هاي الصافة التاي مساحت بهاا
الطبيعااة م محااه ومحيااا  ،أم هااي مااا تركتااه قااب ت الشاامم التااي تلقاهااا
عب ار تجوالااه ،ال تفااارق االبتسااامة شاافتيه ،وهااذا مااا يجعلاال مشاادوداً إليااه،
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مسترنسا ااً ب ااه ،يحم اال حقيب ااة ذات ل ااون باه اات ،أص اابحت ف ااي أيامن ااا ه ااذ
ع مة يتميز بها المحامي والصحفي والساوح.
أعلن هويته :نبيل فياض مندوب جريدة الديار البيروتية.
اعرت بشا ٍ
ايء ماان االنقباااض ألن " الااديار " بيروتيااة ،وبيااروت باال
شا ُ

لبنااان -كاال لبنااان – فااي الااذروة ماان التاارزم ،الحاارب األهليااة تلفااه بجهاانم
مسااتعر ،مسااتمر ،تكتسااح كاال حااي ،وتاادمر كاال شاايء ،تمتااد ألساانة نارهااا
وسااعير أوارهااا إلااى كاال بياات تلااتهم مااا فيااه ماان أنااام وأةاااث ،والقااذاوف –
علا ااى اخت فها ااا – تختا اارق كا اال جا اادار في ا ارت ويميا ااد وينها ااار ،تعصا ااف
بالمؤسسااات ،تاادل المعاقاال ،تمحااو المعااالم ،ال يوقفهااا بياااض النهااار ،وال
ساواد اللياال ،وال صاراا األطفااال ،وال عوياال األمهااات ،وال أنااين الجرحااى،
وال نااداء العااالم ..،العااالم الااذأ يصااطرغ فااي لبنااان علااى لبنااان !! ألاايم
لبنان بوابة هذا الشرق ؟ ومم اًر إلى ةرواته وخيراته ؟
لكننااي رغاام تااداعي هااذ الصااورة المرعبااة فااي تصااورأ ،فااي ذاكرتااي
عن لبنان الموت والنار ،تفاءلت باالسم والكنية ،نبيل ..فياض.
أليم هذا االسم يوحي بالنبل ؟ وهو النجابة والفيل !!
والكنيااة فياااض ،أعااادت إلااى ذاكرتااي اساام الشاااعر اللبناااني الاادكتور
نقا اوال فيا اااض 1930 -1872م  ،ذل اال الشا اااعر ال ااذأ بلا ا ب ااه إيمانا ااه
بقوميتااه العربيااة وبوطنااه وأمتااه أن يرتفااع فااوق الف اوارق الدينيااة ،ويتسااامى
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عل ا ااى النزع ا ااات الطاوفي ا ااة وي ا اادل الحا ا اواجز النفس ا ااية ،ويتخط ا ااى الح ا اادود
المذهبية ،ويلغي كل النظرات والنظرياات التقليدياة فا يارى فارقااً وال حاداً
وال سداً بين النصارانية واإلسا م فايعلن هاذا اإليماان مجلجا ً مادوياً هازوااً
بالتقاليد البالية:
يبقى على المسطور من أيامي

لي في هوى وط ي كتاب خالد

ورفعت فوق سطوره إسدالمي

سدجلت ص ار يتي في مت د
ّ

ذكاارت هااذا الشاااعر اإلنسااان الشااامخ شااموا ذرى لبنااان التااي تغنااى

بهااا وأراد لبنااان ..اإلنسااان !! وتااداعى إلااى ذاكرتااي أيي ااً علاام ماان أع ا م
النهيا ااة األدبيا ااة فا ااي لبنا ااان المبشا اار باإلخا اااء القا ااومي -الا ااوطني ،ذلا اال
الشااعر الكاتاب الناقاد السااخر ماارون عباود القاوال فاي ماي د ولاد البكاار
محمد:
عشت يا اب ي عشت يا خير صبي
ولددتد  ،واسددم مدحدمدد

ولدتد أمد فدي رجددب

أيهدا التاريدخ ال تسدتغرب
أو مسديحيداً ..ولكن عربي

أمدد مدا ولدتدد مسددلماً
وال بدي الهاشددمي المصطفدى

آيدة الشدرق وفخر العرب

الش اااعران نقا اوال في اااض وم ااارون عب ااود هم ااا ي اامير لبن ااان العرب ااي
األصيل ،ويحق للبنان أن يباهي بهما األوطان.
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*****
 أرغب بحوار معل ،قالها زاورأ.أحاورل في كل شيء إال في السياسة فرنا غير معني بها !!
 السياسا ااة ها ااي كا اال شا اايء فا ااي حيا اااة النا ااام ،وخاصا ااة فا ااي ها ااذالمنطقة!!
 هااذا صااحيح ولكاان فااي لبنااان فالسياسااة هاواء وماااء وغااذاء وشااغلشاغل لكل لبناني !! أما في سورية فاألمر مختلف ،فالسياسة تكاد تكاون
مقتص ارة علااى طبقااة معينااة ،للسياسااة رجاالتهااا المسااؤولون والشااعب يةااق
بقادت ااه السياساايين بع ااد تج ااارب طويلااة واختب ااارات مت حق ااة أةبت اات كف اااءة
واخ ا

ه اؤالء الرجااال ،أمااا الشااعب وقااد أماان الجانااب السياسااي وأوجااد

عماله ،فقد انصرف إلى العمل بحقول أخرى.
طاارح مويااوعاً سياسااياً فقلاات لااه :كناات عالنتاال منااذ قلياال أنااي غياار
مهااتم بالشااؤون السياسااية ،وأكتفااي بتتبااع األحااداث ورصااد الح اوادث ،دون
أن أتدخل بالحدث ،حتى وال بالتعليق عليه.
راغ صا اااحبي بلباقا ااة الصا ااحفي النابا ااه ،وتسا االل بب ارعا ااة إل ا اى األدب،
وتجاذبنا أطاراف الحاديث وأطرفاه عان األدب ،قديماه وحديةاه ،ووقفناا عناد
الشااعر ،واستعرياانا مدارسااه ومذاهبااه ،وتطااور شااك ً ومويااوعاً ،وأجرينااا
مقارنة بين النظريات المتعددة حول الشكل وتوسعنا في البحث عان مهاام
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الشااعر وعاان رسااالته االجتماعيااة ،وعاان نظريااة الفاان للفاان ،والفاان للجميااع،
وهنا دست الفلسفة أنفها ألن المويوغ يدور حول الذاتي والمويوعي.
كنا اات أحا اااور ازوا اارأ مقتنع ا ااً برنا ااه إلا ااى غا ا ٍ
ارض أبعا ااد ما اان الح ا اوار،
واسااتعراض النظريااات ألن كاال مةقااف كااان يشااعر منااذ مطلااع الخمسااينات
بااالتحرل المريااب الااذأ يقااوم بااه دعاااة التغريااب ،وط وااع الغاازو الةقااافي،
وعم ا ء التخريااب الفك اارأ فااي المنطقااة ،وأنهاام يرمااون بااةقلهم ،ويرك اازون
اهتمامهم على الشعر العربي باعتبار الحافظ األمين لتاريخ األمة العربياة
وأداة الوصا اال المتينا ااة با ااين مايا اايها وحايا اارها .والناقا اال بصا اادق وأمانا ااة
وعفويااة ألبناوهااا حيااارتها وأمجادهااا وأخ قهااا وكاال خصاااو

مساايرتها

اإلنسانية عبر تاريخها الطويل.
حاد االنتباا أرصاد حركاات صااحبي وأزن كلماتاه،
حاولت أن أكون َ

وأستقص ااي عمي ااق أفك ااار وم اادى ارتس ااامها عل ااى ص اافحات جبين ااه ،وف ااي
نبرات صوته وابتساماته.

أجا اال لقا ااد ألزما اات نفسا ااي جاها ااداً للنفا اااذ إلا ااى اكتشا اااف ما ااا يا اابطن،
واسااتظهار مااا يخب ا ومااا يخااتل فااي صاادر ويعااتل فااي نفسااه !! ،ألاايم
الرجاال ماان لبنااان بلااد الطاوفيااة واللهااب والغيااب والعم ا ء وفوااات الاادم
على سورية ،والذين يعملون ليل نهار وس اًر وع نية لنقل الفتنة إليها وفق
مخطاط الصااهيونية واالسااتعمار والااذأ يقاوم بتنفيااذ عم ؤهااا الماارجورون،
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وال ساايما وصاااحبي يمةاال مؤسسااة سياسااية لهااا منهجهااا السياسااي وهاادفها
االجتماعي.
تمكن اات بش اايء م اان اليقظ ااة أن ألم اام أن ص اااحبي يس اارب بع ااض
أفكار السياسية عبر حديةه ،وأن كلماتاه وتعاابير وحركاتاه ونبارات صاوته
أصاابحت نام ااة ومعب اارة عم ااا ي اابطن ويقص ااد ويه اادف ولك اان ب ااتحفظ ب ااال ،
وحنكاة واعيااة وحكمااة وحااذر ،وأدركاات أنااه ال يقاال تحفظااً وتحوطااً ألفكااار
عن تحفظي وتحوطي ،وكرن ك ًّ منا يدرل ما في أعماق اآلخر.

غمز من الشعر العربي ،وأشاار مان طارف خفاي وبتلمايح ذكاي إلاى
وجوب تعاديل مساار شاك ً وموياوعاً ،ولكناه عبار عان أرياه هاذا بطريقاة
عرض الفكرة ال بطريقة إقرارها واعطاوها صفة الحكم القابل للتنفيذ.
والشعر العربي -كما تقدم – وعااء التااريخ العرباي ومختازن حياارة
األمة ومستودغ خصاوصها النفسية واالجتماعية.
والغمااز -غمااز الشااعر العربااي – يعنااي النياال ماان هااذ الخصاااو
عامااة ،ومحاولااة – غياار نبيلااة القصااد – لتشااويه الوجااه العربااي األصاايل
الجمي ا اال ،وه ا ااي طريق ا ااة دأب االس ا ااتعمار بواس ا ااطة مستشا ا ارقيه ومبشا ا اريه
وعم وااه علااى التركيااز عليهااا واشاااعتها بااين الجماااهير ،وأوساااط المةقفااين
خاصة.
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ب اارر ص اااحبنا فكرت ااه ومه ااد لدعوت ااه ودعايت ااه بش اارن تع ااديل مس اايرة
الشااعر العربااي فااي هااذ المرحلااة بمتطلبااات الحياااة المعاصارة ،والمعطيااات
الجدياادة ،والحاجااة الملحااة إلااى الجديااد والتجديااد وهااذا هااو ماانطلقهم ،وهااذ
هااي وساايلتهم وط اريقتهم التااي تختب ا وراء مقاصاادهم ،ظاااهر فيااه الرحمااة
وباطنه من قبله العذاب.
أنص اات إل ااى حدية ااه المس ااتفيض ح ااول الموي ااوغ وال ااى دعوت ااه ول اام
أقطااع عليااه تااداعي أفكااار  ،واألصااح أن أفكااار لاام تاارت بطريقااة التااداعي
المعروفة عند علماء النفم بل كانت مهيرة ومدروسة.
لاام تفااارق شاافتي ابتسااامة يلتاابم فيهااا الشاال والريبااة فيمااا يرمااي إليااه،
في الوقت الذأ تشجعه على الميي في حديةه واالسترسال.
كاناات ذاكرتااي – وأنااا أسااتمع إليااه – تسااتعيد مااا اختزنتااه عباار ساانين
طويل ااة ع اان ال اادعاة األول م اان أس اااطين االستشا اراق ف ااي ه ااذا المج ااال !!
مجال االلتفاف على التاريخ العربي ،واالستي ء على العقال العرباي ةزرغ
بااذور الشاال فااي ةوابتااه وقد ارتااه ،وانااه – أأ صاااحبنا هااذا – يااتم مااا باادأ
سابقو  ،ويترسم خطاهم ،ويسلل منهجهم ويؤدأ رسالتهم.
فااي طليعااة أولواال الاادعاة األول -فااي باادء عصاار النهيااة – ياارتي
المستشا ا ا ا اارق الا ا ا ا اادانيماركي األب هنا ا ا ا اارأ الما ا ا ا اانم 1937 -1862م
اليس ااوعي ال ااذأ طل ااع علين ااا بجري اادة البش ااير – فيم ااا طل ااع – لس ااان ح ااال
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مؤسسااة " الجزوياات " بااالزعم القاواال " :علااى الشااعر العربااي أن يتجااه إلااى
الغما ا ااوض ألن الغما ا ااوض يحا ا اادث فا ا ااي الا ا اانفم خا ا ااد اًر الذاً " ،وال يخفا ا ااى
مااا تبطنااه هااذ الاادعوة المساامومة ،فاالتجااا نحااو الغمااوض يعنااي االبتعاااد
عن تقرير المويوغ فاي ذهان المتلقاي ،والوياوح هاو الميازة الكبارى التاي
يتحلااى بهااا الشااعر العربااي ،وهااي التااي تجمااع إليااه وعليااه الجماااهير وهااي
أداة الترةير والترةر ،نحن لام نفهام تااريخ أمتناا ،ولام نعا

حيااتهم لاوال هاذا

الويوح الذأ يتمتع به شعرنا العربي.
وتهاف اات ع اادد م اان الش ااعراء عل ااى دع ااوة " الم اانم " ه ااذ !! ش ااعراء
مهي اارون ل خ ااذ به ااذ النظري ااة ،وأش اابعوها طرحا ااً وج اادالً وتطبيقا ااً تحقيقا ااً
لمرمى سياسي بعيد(. 1
لماذا الغموض ؟! وهل يعني إال ياياغ الرؤياة وتياليل ال ارواي ،وال
ساايما أن هااذ الاادعوة المريبااة جاااءت فااي مطلااع النهيااة الحديةااة ،ونشااوء
تفتح الوعي القومي.
الجم اااهير العربي ااة من ااذ عه ااد عك اااظ ومجن ااة وذأ المج اااز والمرب ااد
وغيرها مان معاارض الشاعر كانات تفهام الشاعر وتنفعال باه انفعااالً مباشا اًر
يةير حماستها ،يستةير مروآتهاا ،يزكاي عزاومهاا ،يشاعرها باذاتها ،بقوميتهاا
 -1في طليعة هؤالء سعيد عقال ويوساف الخاال وأدونايم " علاي أحماد ساعيد " الاذأ تارل اإلسا م إلاى
المسا ا ا اايحية فا ا ا ااي احتفا ا ا ااال مشا ا ا ااهود ببيا ا ا ااروت " مجلا ا ا ااة الرسا ا ا ااالة المص ا ا ا ارية – أغسا ا ا ااطم 1964م ".

أما مقلدوهم ف شرن لهم ألنهم يحايا الخديعة.
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بتاريخها بحيارتها ،فكيف ال يحارب هذا المبشر -والمبشرون مان رسال
االسااتعمار -هااذا الش ااعر الخطاار األصاايل ،وياادعو إلااى تنغيلااه وتطويااق
رسالته وتعويق مسيرته ؟؟
وانياام إل اى قافلااة الاادعاة الغ ا ة العااداة الشاااعر اللبناااني سااعيد عقاال
بعد أن احتينته إحدى اإلرساليات التبشيرية المعروفة في لبناان وأغادقت
عليااه نعمهااا حتااى أصاابح – وهااو المعاادم أص ا ً – ذا جاااوزة أدبيااة ساانوية
تحمل اسمه ،وتقام كل عام ،ولكن ال يطمع أأ شاعر عربي مهما بلغت
قيمته وشهرته ومنزلته من الةقافة والشايوغ والاذيوغ بااحراز هاذ الجااوزة إذا
لاام يتحقااق – والااى ماادى بعيااد – نظريااة الغمااوض " ال منسااي " ليحصاال
على الخدر ال ذ!! ويحقق رسالة موت الشعر العربي.
لاام يقتصاار نشاااط سااعيد عقاال علااى تغماايض الشااعر العربااي وايجاااد
الخدر ال ذ تحقيقاً لرسالة سيد المنم بل تجاوز إلى الدعوة إلاى إحا ل
العاميااة محاال الفصااحى والحاارف ال تينااي محاال الحاارف العربااي ،والجاارر
بال اادعوة إل ااى " الفينق ااة " و " لبنن ااة " الع ااالم وغي اار ذل اال م اان المي ااحكات
المبكيات.
وتجاااوز سااعيد عقاال الةانيااة أسااتاذ الماانم وأساارف فااي التجاااوز
فرياف نظرية ال وعي فكانت أشر وأدهى وأير وأنكى وأيحل وأبكى
من غموض سيد وأستاذ .
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م ا الصااحف – وهااي صااحف مهياارة لخدمااة الفكاار االسااتعمارأ –
دعاية ودعاوة ودعوة وادعاء وأحاجي وألغاز ومعميات من" ال وعيه".
وماان إخ صااه وتفانيااه فااي محاربااة اللغااة العربيااة مااا كتبااه عنااه أحااد
ت مذتااه محمااد علااي شاامم الاادين قاااو ً :دخاال علينااا " أأ سااعيد عقاال "
الصااف فااي دار المعلمااين ذات يااوم فساارلنا عاان المتنبااي ،فقااال :نصااف
شاااعر ةاام طلااب ماان أحااد الط ا ب أن يكتااب علااى ساابورة الحاااوط لفظااة
" َد َرَ " بحركااات الفعاال الااة ث ةاام طلااب أن تغياار هااذ الحركااات يااماً
وفتحاً وكس اًر وتشديداً وطلب إليناا أن نق أرهاا وقاد تغيارت حركاتهاا كماا قلناا
فاختلف اللفظ بهاا ويااغ المعناى وقاال :أتارون أن ال أحاد مانكم يساتطيع
قراءة كلمة واحدة من اللغة العربية قراءة صحيحة.
ةا ا اام كتا ا ااب بيا ا ااد إلا ا ااى جانا ا ااب اللفظا ا ااة العربيا ا ااة با ا ااالحرف الفرنسا ا ااي
 DARAGAوطلب قراءتها فقرأناها كلنا بلفظ واحاد فقاال أ أرياتم أنكام كلكام
تقرأونها بصورة صحيحة هذ مشكلة اللغة العربية.
ولما حاولناا المناقشاة امتناع وطلاب التصاويت علاى مشاروغ إصا ح
اللغة.
 -1كتابة العربية بالحرف ال تيني.
 -2بالحرف الفينيقي.
 -3بالحرف العربي.
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وفاز االقتراح األخير ..وأخفق سعيد في هذ الجولة مع ت مذته !!
ويتااابع الساايد شاامم الاادين معرف ااً ومعلقااً علااى أعمااال أسااتاذ قاااو ً:
أصدر سعيد عقل كتابه " يا ار " بالعامية اللبنانية لغاةً ،وباالحرف ال تيناي
كتاب اةً ،وكااان ينااوأ ترجمااة التاراث إلااى هااذ اللغااة العجيبااة التااي هااي أشااد
عجباً من لهجات قباول أفريقيا المعزولة والغابات العذراء(. 1
وحادةااة سااعيد عقاال هااذ أع ااادت إل ااى ذاكرتااي قص ااة م اان مجموع ااة
قصا ا

وقع اات ل ااي ف ااي مطل ااع حي اااتي وكله ااا تش ااير إل ااى نواي ااا وأعم ااال

المستعمرين وأعوانهم ،والى طرقهم التي استنبطوها وسلكوها نظ اًر وتطبيقاً
تمتيناً لهدف وتوص ً لغاية وجرياً وراء مبتغى.
ً
عن ا اادما أن ا اااا االس ا ااتعمار الفرنس ا ااي البغ ا اايض بكلكل ا ااه الةقي ا اال عل ا ااى
سا ا ا ااوريه ولبنا ا ا ااان باسا ا ا اام الحمايا ا ا ااة واالنتا ا ا ااداب بعا ا ا ااد الحا ا ا اارب العالميا ا ا ااة
األولا ا ااى  1918 -1914شا ا اااءت فرنسا ا ااا األم " الا ا اارؤوم " كما ا ااا يطيا ا ااب
يره ااا وي اادعوها أن تعم اال عل ااى تم اادين الش ااعب العرب ااي ف ااي
لل اابعض أن ا
ساورية فاروعزت إلاى إحاادى إرساالياتها المهيارة لفااتح مدرساة لتعلايم الناشااوة
وتةق ا ا ا اايفهم ودفعه ا ا ا اام ف ا ا ا ااي س ا ا ا اابيل الحي ا ا ا ااارة وكن ا ا ا اات – لس ا ا ا ااوء الح ا ا ا ااظ
أو حساانه – فااي عااداد ت مااذة تلاال المدرسااة المبك ارة أتلقااى دروم العلاام
ألل ا باااب الحيااارة الفرنسااية ،وكااان معلاام اللغااة العربيااة ياادعى " جااان "
 -1الكفاح العربي.
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وماان أصاال عربااي كمااا ياادعي ،وماان بلااد عربااي شااقيق مجاااور ،ولاام أزل
أذكار وبما اررة وساخرية وقاارف واشاموزاز كيااف كاان يقااف وهاو يشاارح درم
القواعااد العربيااة وييااع يااد علااى حنجرتااه ويسااعل متظاااه اًر باااأللم وبرنااه
أصاايب بماارض ألنااه لفااظ كلمااة جاااءت فيهااا حاااء أو عااين أو طاااء وأن
حنجرت ااه أص اايبت ب اابعض الج ااروح والتهب اات م اان ةق اال ه ااذا الح اارف عل ااى
الحبااال الصااوتية ،ةاام يعقااب أمامنااا مترلم ااً قاااو ً :إنهااا لغااة " صااوبة " أأ
صعبة !!
وم اادرم الت اااريخ والجغرافي ااا ك ااان مستشا ارقاً ي اادعى " فيا اران " وي ااتقن
العربيااة ،ولقااد أتقنااا لديااه تاااريخ وجغرافيااة فرنسااا أري ااً وتياااريم وجباااالً
ومساحة وسكاناً ،وعرفنا عن نهار " الساين " أكةار مماا عرفناا عان الفارات
والعاصي وعن نابليون أكةر مماا عرفناا عان المةناى الشايباني وطاارق بان
زياد ،وأذكر أنه ما ذكار طاارق بان زيااد إال ونعتاه بااألحمق األخارق ألناه
أحاارق مراكبااه ولاام يحااتفظ بخااط الرجعااة لياادل علااى عبقريااة عسااكرية علااى
زعمه.
وأذكر فيما أذكر أنه استرجر فتاة فقيرة اسمها ماريم لتخادم فاي بيتاه،
وكانت زوجته " آن " تناديها " فاتيما " !! ولما سارلنا المعلام أحماد مادرم
الرياية ماذا تعني فاتيما بالفرنسية فرجااب بعاد زفارة حاارة تعناي " فاطماة
" فردركنا السر !!
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تلاال الوقاااوع بعااض مااا تعرياانا لااه فااي صااغرنا ماان محاولااة القاات غ
جذورنا.
فااي هااذ الجلسااة الطويلااة الماادى تطاااول الحااديث بنااا وامتااد واتسااع،
فتطرقنااا إلااى الفلساافة القديمااة والحديةااة ،وقفااز حااديةنا إلااى علاام االجتماااغ
وفلساافة قوانينااه فاااذا بصاااحبي ال يقاال سااعة باااغ ووف ارة إط ا غ فااي هااذ
المجاالت عنه في مباحث األدب.
ولما بلغت بنا المجاذبة – مجاذبة الحديث – إلى األديان والماذاهب
برز اختصاصه ،وتجلت مواهبه ،وسعة إط عه على الماذاهب واألدياان،
وما هنالل من اخت ف باين الشاراوع وماا تداركتاه كال شاريعة الحقاة علاى
أخته ااا الس ااابقة ،أو قص اارت في ااه ،وتعلي اال ك اال ذل اال تعل ااي ً منطقيا ااً موةقا ااً
بظروف وأحداث المرحلة التي جاء فيها التشريع.
وهنا أدركت أن صاحبي ليم مجرد صحفي يهتم باالحوادث اليومياة
واسااتط غ ال ارأأ العااام السياسااي والةقااافي ليرفااد ق اراء صااحيفته ،باال هااو
أدياب وباحااث وذو هاادف بعيااد المرمااى .واعتاارف إنصااافاً للحقيقااة والواقااع،
واعجاب ااً بمااا ساامعت و أرياات منااه بااوفرة معلوماتااه ،وس ا مة لغتااه ،وعذوبااة
ألفاظه ،وقوة منطقه ،ونصاعة حجتاه ،وتارابط أفكاار وتسلسالها وترابطهاا،
وحسن عريها ،وكلها في خدمة هدفه وقد جهد لتغطية هذا الهدف !!
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وم ااع أن هدف ااه ال يطم ااون إلي ااه الةقي ااف العرب ااي الق ااومي المس االم لم ااا
يستبطن من شعوبية فكرياة وسياساية فااني معجاب باه ،ألن الادعاة – فاي
رأيي – من أأ فوة كانوا ،والى أأ غاية يرماون يجاب أن يكوناوا مازودين
بكل ما تتطلبه مهمتهم من وساول وأدوات.
ارتفعا اات الكلفا ااة وال ا ااتحفظ والحا ااذر بينا ااي وبين ا ااه ،وت شا اات الما ا اواراة
والمداراة ألن كا مناا اكتشاف خبا صااحبه ،وتباين دخيلتاه ،ولمام مبلا
ةقافتااه ،وعاارف كيااف يتصاارف بهااا ،وفااي أأ اتجااا يصااوبها ،وتحاات أأ
شااعار يوظفهااا ،وأصاابح كاال منااا يقاادر صاااحبه ،وينصاات لحديةااه ،ويقاادر
رأيه ،ويحترم أفكار  ،ويقدم في الحوار والجادل والنقاا

كال ماا يمتلال مان

قااوة منطااق ،وسا مة حجااة ،وهااذا مااا تفريااه المةاقفااة ،وتوجبااه األخا ق،
ويحتمه السلول االجتماعي الصحيح.
وهنااا تقاادم إلااي برسااولة مكتوبااة طالب ااً منااي بالحاااح والحاااف ورجاااء
اإلجابااة عنهااا ،وهنااا صاادق ظنااي ،وصااح تااوقعي ،وأصاااب حدسااي برنااه
باحاث يرمااي إلااى غاارض ويهاادف إلاى غايااة ،وانمااا اتخااذ الصااحافة وساايلة
وذريعة للوصول إلى غريه.
وغادر مودعاً ،وشيعته على أمل العودة.
خلوت بنفسي ،وألقيت نظرة فاحصة علاى هاذ األساولة ،وألول نظارة
صح ما توقعته ،وويح لدأ ما كنت استدرجه لإلفصاح عنه ،وماا كنات
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أستشا اافه ما اان صا اافحات وجها ااه ،وانقبا اااض أسا ااارير أو انبسا اااط قسا ااماته،
وفلتااات لسااانه ،وتيقناات ماان هااذ األسااولة برنااه لاايم صااحفياً وأديبااً وباحةااً
فحسب بل وصاحب رساالة ،ورب عقيادة سياساية وداعياة لمنظماة ومبشا اًر
برسالتها ،ومنافحاً عن مقاصدها.
هااذ األس ااولة بص اايغتها وغايته ااا وتوقيته ااا وم ااا تنط ااوأ علي ااه أع اادت
أعااداداً تامااً ،وخطااط لهااا ماان قباال مجموعااة ذات أغاراض سياسااية وفكريااة
واجتماعية.
ه ا ااذ الفو ا ااة ال يري ا اايها أن ي ا اانعم مواطن ا ااو ه ا ااذ المنطق ا ااة باإلخ ا اااء
والمساااواة ،أو يتمتع اوا بنعاايم الحااب والووااام ،ويهنااروا باالسااتقرار السياسااي
والفكاارأ والنفسااي ،ومااا صاااحبنا – مااع مااا هااو عليااه – إال أداة فااي خدمااة
هذ المنظمة ،وهذ المجموعاة مان الناام ،ويعمال علاى تاروي بيااعتها
!!
*****
وعاد !!
وكنت معه على ميعاد !!
عاد ،ولكن بعد تراخي زمن ،وتعاقب أيام ،وتوالي ٍ
ليال.
عاد ليتقاياني العهد ،ويستنجزني الوعد ،وما كنات بناكاث عهادأ،
وال مخلف وعدأ ولكن أسولته لشامولها وتناوغ مقاصادها ،وماا تتوخاا مان
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اإلحا ا ار  ،وم ااا تق ااوم علي ااه م اان التعن اات والكي ااد ،وم ااا تحتاج ااه م اان الوق اات
الس ااتخ ار الوة اااوق الت ااي تظه اار خطره ااا وتس ااتخر نبره ااا ،والرج ااوغ إل ااى
المصااادر والمظاان التااي تفيااح زيفهااا ،واألدلااة التااي تكشااف خلفيتهااا كاال
ذلل عمل عمله في إنجاز الوعد في حينه.
هذ األسولة – وهي على ماا وصافتها – ال يجااب عليهاا بمقاال فاي
صحيفة بل تحتا إلى كتاب يقتيي إنجاز زمناً وجهداً وصب اًر وهاذا كلاه
أو بعي ااه ل اام يك اان مت ااوف اًر ل اادأ يومو ااذ ،لتا اراكم األعما اال وانش ااغال الب ااال
وايطراب األحوال.
يياااف إلااى هااذا عاماال أكباار ،وأشااق وأخطاار ،وأياايق وأعساار وهااو
الترفع واالبتعااد عماا يةيار المشااعر ،ويحار هادأة الخاواطر ،ويقلاق الهادوء
واالطمونان ،ويغير من النظرة البريوة التي يتناظر بها المواطنون.
عاد صاحبي وفي هذ المرة أهدى إلي كتابين:
األول من ترليفه بعنوان " كافاكا ".
والثا ي من ترليف الدكتور محمد سعيد الباوطي المحايار فاي كلياة
الشريعة في جامعة دمشق وصاحب المؤلفاات العديادة فاي التااريخ والفكار
اإلسا مي بعناوان " هاذ مشاك تهم " ،والكتاااب جاواب علاى أساولة وجههااا
صاحبنا الصحفي إليه.
ولكن ..من هو " كافاكا "؟؟
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يجيااب المؤلااف علااى هااذا التساااؤل :إنااه كاتااب ممةاال للفكاار اليهااودأ
الصهيوني ،ولطالما صدرت أوامر باحراقه أدبياً !!
ةاام يقااول :وهااذا الكتاااب محاولااة جااادة إلخ ا ار " كافاكااا " ماان الااتهم
الباطلة !!
ويتابع :إن هذ األوامر التاي تادعو إلاى إح ارقاه أدبيااً أنهاا مجحفاة!!
ونحا ان نس اارل ص اااحبنا :مت ااى كان اات األحك ااام عل ااى م اادى الت اااريخ ،وم اان
مختلف األمم والشاعوب علاى الفكار اليهاودأ الصاهيوني مجحفاة !! وهال
له أن يجيب ؟؟
وها ااذا الموقا ااف – موقا ااف صا اااحبنا الصا ااحفي – ما اان ممةا اال الفكا اار
اليه ااودأ الص ااهيوني ف ااتح عين ااي ،ووج ااه انتب اااهي ،ورك ااز اهتم ااامي عل ااى
ميمون األسولة التي وجهها إلي والتي وجهها من قبل للادكتور الباوطي،
ووسع داورة الفرض والظن واالتهام إلى ما وراء هذ األساولة والاى غاياات
ساولها ،واألصح ساوليها.
ماااذا يسااتنت القااارئ ،أو المةقااف أو السياسااي ماان كتاااب ألفااه كاتااب
لبن اااني عرب ااي ع اان أدي ااب يه ااودأ ص ااهيوني يمة اال ه ااذا الفك اار ب اااعتراف
الكاتب نفسه ؟؟
أديب من لبنان يدافع عن كاتب صهيوني عام 1985م والصهيونية
سماء وأرياً وبح اًر !!
بواسطة أداتها وابنتها إسراويل تحرق لبنان
ً
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الص ااهيونية تمط اار لبن ااان قناب اال مختلف ااة األنا اواغ والحج ااوم ،وترش اافه
ص اواريخ ،وتخاارب عم ارنااه وتقتاال وتهجاار سااكانه ،وتاازرغ المااوت والاادمار
في كل بيت وشارغ وزاوية وشبر مان أرياه ةام يارتي كاتاب عرباي لبنااني
ليدافع عن أديب يمةل الفكر الصهيوني !!
ونترل للمةقف الحصيف أن يجيب على تساؤلنا هذا !!
أما الكتاب الةاني الذأ أهدانيه فهو – كماا قلات – للادكتور الباوطي
– وقد أجاب عن أسولة صاحبنا الصحفي التي وجهها إليه.
هااذ األسااولة تتعلااق باإلس ا م كاادين وتش اريع ونظااام مجتمااع ،وكلهااا
ترمااي إل ااى إظه ااار اإلسا ا م بمظه اار التشا اريع المتخلااف ،ال ااذأ ال يتطااور
باتجااا الحياااة وحركااة التاااريخ ،والااى إظهااار المس المين – نتيجااة لااذلل –
كفو ااات مت اادابرة متنا اااحرة ،متع ااددة الم ااذاهب ،متباينا ااة المش ااارب ،مختلفا ااة
االتجاهات.
وأود أن أسا ااتعرض بعا ااض فق ا ارات ما اان األسا ااولة التا ااي وجها اات إلا ااى
الدكتور البوطي ليطلع عليها من لم يستطع الحصاول علاى الكتااب" هدذه
مشكالتهم "
ه ااذ األس ااولة – عل ااى م ااا أرى – حلق ااة ف ااي سلس االة الهجم ااات عل ااى
اإلس ا ا م لا اام تنقطا ااع منا ااذ أن وقا ااف البابا ااا" إيربا ااان " علا ااى منبا اار مدينا ااة "
كليرمون اات " وألق ااى تل اال الخطب ااة التاريخي ااة داعيا ااً إل ااى الش ااروغ ب ااالحروب
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الصااليبية والتااي باادت حااادة وشرسااة وعلااى مختلااف األصااعدة بعااد مقتاال
السادات ،وتسعير الحرب في لبنان.
من السؤال األول:
الصاايرورة المفهااوم الفلساافي العتيااد الااذأ رسااخه " وايتهيددد " ومقولااة:
اإلس ا م صااالح لكاال زمااان ومكااان تعااادأ الصاايرورة وقااد تعااادأ المنطااق
السا االيم ،الماركسا ااية الفلسا اافة التا ااي حاربا اات الا اادين السا ااماوأ سا ااقطت فا ااي
مستنقع ديني أريي وةبت أنها بحاجة إلى صيرورة.
من السؤال الثا ي:
الاارق شاااغ فااي اإلس ا م حتااى عصااور متاارخرة ،ورغاام تياااربه فااي
مفاهيمنا العصرية مع الكرامة اإلنسانية كان مباحاً في اإلس م.
من السؤال الثالث:
يشاابه الاارق فااي صاادر اإلس ا م زوا المتعااة الااذأ نهااى عنااه عماار
وكان مباحاً أيام النبي وأبي بكر.
من السؤال الرابع:
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ألغى اإلس م الدعارة كخطوة متقدماة ،لكان التسارأ ال يختلاف كةيا اًر
ع اان ال اادعارة ،واح ااداهن ف ااي أي ااام عم اار تس اارت بعب اادها محتج ااة أن ااه مل اال
اليمين.
من السؤال الخام :
واقع المرأة في اإلس م ليم حيارياً ،الذكورة التوراتية تنشر أنفاساها فاي
الفكر اإلس مي ،هنال عدم ٍ
تساو بين المرأة والرجل في الط ق.
من السؤال الساد :
عاوشة كانت مةاالً للمعارية في كل أيام حياتها حتى على النبي.
من السؤال السابع:
بعض أشخا

وحوادث التوراة موجودة في التراث اإلس مي.

من السؤال الثامن:
يسااتحيل التعاماال مااع الت اراث اإلس ا مي خااار القدساايات المتعااارف
عليها.
من السؤال التاسع:
اإلس م يعادأ اإلرادة الحرة.

من السؤال العاشر:
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قامت ةورة على سليمان رشدأ في " أشعار الشيطانية " ولم ُيطالب

أحااد فااي الغاارب المساايحي بقتاال ذلاال اليهااودأ الااذأ عاارض فاايلم " تجربااة
المسيح ".
من السؤال الحادي عشر:
طلح ااة والزبي اار وعاوش ااة وعل ااي م اان المبشا ارين بالجن ااة وم اان يح ااارب
مسلماً يخلد في النار وهذا تناقض صريح.
من السؤال الثا ي عشر:
ما رأيكم في ما جاء في " ق

و بي ألبي موسى الحريارأ ،ودور

نوفل بن ورقة في الدعوة اإلس مية ؟
هذ بعض فقرات من األسولة الموجهة إلى الادكتور الباوطي وأجااب
عنها.
ها ااذ األسا ااولة التا ااي أعا اادتها وخططا اات لها ااا جها ااات تعما اال فا ااي ها ااذا
المجاال ،مجااال إةاارة النعارات الدينياة والطاوفيااة المقيتاة ،وقااد عرفناا بعااض
شخصياتها والجهات التي تمولها ،وتقف وراءها ،وتشاجعها علاى المياي
في هذا النه التحرييي التخريبي ونادرل ويادرل العاالم أهادافها وغاياتهاا
االستعمارية والتي تعتبر امتداداً لتلل الغزوات المعروفة تاريخياً !!
هااذ األسااولة بمااا فيهااا ماان تجاااوز واجت اراء وافتوااات علااى األخ ا ق
ومقدساات اإلسا م ،والتاي ترمااي إلاى إظهاار كتشاريع وديان متخلفاين عاان
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ركا ااب الحيا ااارة المعاص ا ارة والش ا اراوع السا ااماوية والويا ااعية ،وأنا ااه ييا ااع
اإلنسااان ياامن حاادود جاماادة ،وأطاار تقليديااة قاص ارة عاان مجاااراة الحياااة
المعاص ا ا ا ا ارة ،وال يتمت ا ا ا ا ا ع با ا ا ا ااارادة ح ا ا ا ا ارة وينظا ا ا ا اار إلا ا ا ا ااى الم ا ا ا ا ارأة نظ ا ا ا ا ارة
ال تتفق وروح الحياة ،كما تظهر نبي اإلس م وسيلة في يدأ أحد الكهان
النصارى نوفل بن ورقة.
هااذ األسااولة أجاااب عنهااا الاادكتور البااوطي ولكاان بطريقااة المعاتااب
ال المحاس ااب ول اام يعام اال الس اااول " بالمة اال " ال ااذأ ش اارعه كتاب ااه القا ارآن
وقد جاء:
الش ااهر الحا ارام بالش ااهر الحا ارام ،والحرم ااات قص ااا

{فَ َم ِ
ددددى
اعتَ َ
دددن ْ

اعلَ ُمدواْ أ َّ
الَ َو ْ
اعتَ ُدواْ َعلَ ْيد ِ ِب ِم ْث ِدل َمدا ْ
َعلَ ْي ُك ْم فَ ْ
َن ّ
اعتَ َددى َعلَ ْدي ُك ْم َواتَّقُدواْ ّ
الَ
ين} البقرة. 194
َم َع ا ْل ُمتَّ ِق َ

ِ ِ
ِ
ِ
ص َدب ْرتُ ْم لَ ُه َدو
وقولاهَ {:وِا ْن َعاقَ ْبتُ ْم فَ َعداق ُبواْ ِبم ْث ِدل َمدا ُعدوِق ْبتُم ِبد َولَدنن َ
رين} النحل. 126
َخ ْير ِلّ َّ
لصا ِب َ
ِ
ِ
وقوله{:وم ْن عاقَب ِب ِمثْ ِل ما عوِق ِ ِ
ص َدرَّ ُ َّ
َ ُ َ
ََ َ َ
دي َعلَ ْيد لَ َي ُ
الُ
دب بد ثُ َّدم ُبغ َ
الَ لَ َعفُو َغفُور} الح . 60
ِإ َّن َّ
لقا ااد تنا ااازل الا اادكتور البا ااوطي عا اان التعاما اال ب ا اا" المةا اال " وها ااو حقا ااه

الشرعي واستعاض بالصبر والصفح والتقوى واإليمان بنصر هللا.
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إن ماان يق ا أر كتاااب الاادكتور البااوطي " هددذه مشددكالتهم " ياادرل كاام
كان حليماً وحكيماً ،وكاظماً للغيظ.

*****

الأسئلة والفارق بينها
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ي ح ااظ الق ااارئ أن األس ااولة الموجه ااة إل ااى ال اادكتور الب ااوطي تتعل ااق
باإلس م كدين وتشريع ونظام مجتمع.
أمااا األسااولة الموجهااة إلينااا فتتعلااق باإلس ا م كفاارق ونحاال ومااذاهب،
وبهذا يكون الساول تناول اإلس م أصوالً وفروعاً .وفي الفروغ يركاز علاى
الخا ف بااين المااذاهب اإلسا مية ،ويحاااول إخا ار بعااض هااذ الفاارق عاان
اإلس م.
والغاية – كما أشرنا في أكةر مان موياع مان هاذا الكتااب – تبعاث
فااي نفاام اإلنسااان المسااتنير قرف ااً وسااخطاً واسااتهجاناً ،وفااي نفاام الجاهاال
حفيظااة واةااارة ،لكنهااا – لسااوء الحااظ – تحقااق لاادعاة " التخريااب " غري ااً
وغاية .تتزامن هذ األساولة وتتواقات هاذ اإلةاارات ،وتنشاط هاذ الدسااوم
ف ااي الرب ااع األخي اار م اان ه ااذا الق اارن تبعا ااً للتح اارل السياس ااي المحم ااوم ف ااي
المنطقة العربية.
وقد نرجع قلي ً إلى الوراء وتحديداً إلاى 1970م أأ بعاد أن اتجهات
سا ااورية اتجاه ا ااً قومي ا ااً وطني ا ااً صا ااادقاً ومنيا اابطاً ومتحا اادياً متجاوب ا ااً ما ااع
األم اااني واآلم ااال القوميا ااة العلي ااا وتطلع ااات جما اااهير األم ااة إل ااى الوحا اادة
الشاملة وبعد اتفاقية " كامب ديفيدد " التاي أحادةت شارخاً عميقااً فاي جسام
التيامن العربي ،وحققت لإلمبريااليين والصاهيونية ماا يصابوا إلياه ( ارجاع
 6وبع ااد موق ااف س ااورية الص االب العني ااد الص ااامد المتح اادأ م اان ه ااذ
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االتفاقيا ااة ،بعا ااد ها ااذا كلا ااه وف ا ااي غم ا ارة ها ااذا البح ا اران السياس ا ااي نش ا ااطت
المؤامرات واإلذاعات وكل وساول اإلع م المعادية ،وكل يروب الحارب
النفسااية وتحاارل عم ا ء االسااتعمار وأعوانااه فااي المنطقااة تحرك ااً محمااوالً،
ولكن سورية بوياعها الاداخلي المتماسال القاوأ الساليم صامدت لكال هاذ
المؤامرات.
وال ربااال سااورية واشااغالها وعرقلااة نموهااا ،واعاقااة تقاادمها ،واسااتنزاف
قواه ااا عم اادت اإلمبريالي ااة والص ااهيونية إل ااى غ اازو لبن ااان ،وزرع اات البح اار
أساطيل ،والسماء قاصفات قاذفات ،واألرض مشاة وناق ت ،والشواط "
مارينز " !!
ونشا ااطت المؤسسا ااات االستش ا اراقية والتبشا اايرية وعم ؤها ااا باصا اادار
الكتاب التاي تكاتظ صاافحاتها بالادم علاى األمااة العربياة ماياياً وحايا اًر،
ودأب اات عل ااى محاول ااة خل ااق التناقي ااات ب ااين الفو ااات والعناص اار ،ون ااب
سلبيات التاريخ بغية نشر الفتن ،وايجاد الوقيعة بين أبناء األمة الواحدة.
ع اارف قا اراء ومةقف ااو ه ااذ المرحل ااة عب ااد الحس ااين مه اادأ العس ااكرأ،
والحسيني عبد هللا ،ومصطفى جحا ،وأباا موساى الحريارأ ،وأناور ياساين،
وكلهااا أسااماء مسااتعارة ،كمااا عرف اوا عبااد الاارحمن باادوأ وفرسااان " الحقيقااة
الصعبة ".
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مااا قااام بااه ه اؤالء ماان التحاريض وافتاراء أعاااد إلااى ذاكارة األحفاااد مااا
وقااع فااي القااديم ل جااداد ماان أمةااال هااذ الكتااب كالمسااتظهرأ وفتاااوأ اباان
تيمية ونوح الحامدأ والتاريخ كما قيل :يعيد نفسه !! أو كما قيل :التاريخ
سجل حماقات اإلنسان !!
ون اارى ل ازما ااً علين ااا ،وال ازما ااً لن ااا ،والت ازما ااً أم ااا الحقيق ااة أن ن اادعو ك اال
مفكر نقي الوجدان ،حر اليمير ،نبيل المقاصد ،شريف المواطناة ،نازوغ
بطبعه إلى الحم اإلنساني ،أن يعمل جاهداً ،ويميي مجاهداً ،لكام هاذ
األفاوا الناعقاة ،وتحطايم هااذ األقا م المارقاة المنافقااة ،واطفااء لهياب هااذ
الفتن ،ولجم شفا النافخين فيها ،وفيح أعمالهم ،واع ن عمالتهم .
ونقااول :ل اوال الخشااية م ان أن ترخااذ هااذ الناازوات والنزعااات واألفكااار
الهداما ااة ،طريقها ااا إلا ااى نفا ااوم الجما اااهير ،ةا اام إلا ااى التا اااريخ ،وتصا اابح–
كغيرها -تاريخاً للمستقبل لكان األجدر بهاا اإلطاراح واإلهماال ال الحاوار
والنقا

!!
*****
الإسلام

- 51 -

قباال الاادخول فااي المويااوغ – مويااوغ هااذا الكتاااب – نسااوق بااين
ياادأ البحااث بعااض آراء علماااء الغاارب المساايحي وف ساافته ومؤرخيااه فااي
اإلس م.
 -1يقا ااول المستشا اارق سا اابينر :ال يسا ااتطيع عا ااالم أن يترما اال القبا ااة
الزرق اااء دون أن يلف ااظ اس ااماً عربيا ااً ،وال يس ااتطيع ع ااالم طبيع ااي أن يحل اال
ورقااة ماان الشااجر ،أو يفحا

صااخرة ماان الصااخور دون أن يتااذكر درسااً

عربي ااً ،وال يقاادر أأ قا ٍ
ااض أن يباات اليااوم فااي اخاات ف دون أن يسااتدعي
مب اادأ أملت ااه الع اارب ،وال يس ااع أأ طبي ااب أن يترم اال داوا ارة أح ااد األما اراض
المعروفااة منااذ الق اادم إال أن يهماام ب ا راء طبي ااب عربااي ،وال يسااتطيع أأ
رحالة أن يدلف إلى أبعد مان زواياا آسايا وأفريقياا دون أن يعماد إلاى اللغاة
العربية.
 -2يقول اللورد هدلي :لو ندبت لجناة مان اإلنكلياز األكفااء لفحا
الدين الصالح ألن يتدين به العالم كله ألجمعوا على اختيار اإلس م.
 -3يقااول جااور سااارتون األميركااي :إن المساالمين يمكاان أن يعااودوا
إلااى عظمااتهم المايااية ،والااى زعامااة العااالم السياسااية والعلميااة كمااا كااانوا
من قبل إذا عادوا إلى فهم الحياة في اإلس م ،والعلوم التاي حاث اإلسا م
على األخذ بها(. 1
 -1الشرق األوسط.
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 -4ويقااول الفيلسااوف األلماااني " غوتااه " أن أيااة ش اريعة لاان تااتمكن
ماان أن تعلااو فااوق ش اريعة محمااد ،وأن التش اريع فااي الغاارب ناااق
الاارغم ماان تقدمااه ،ناااق

علااى

بالنساابة للتعاااليم اإلس ا مية ،وأننااا أهاال أوروبااا

بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلاى ماا وصال إلياه محماد ،وساوف ال يتقادم
عليه أحد.
 -5يقول أرنولد توينبي :إن اإلسا م اساتنكر الشارل ،واساتمد عباادة
اإللااه الواحااد الااذأ دعااا إليااه إب اراهيم ماان قباال ،وان اإلس ا م لاام ياادخل فااي
معركة مع رسالة عيسى ،ولكن مع الكنيسة المسيحية التاي اساتولت علاى
عقول الروم ،واستسلمت إلى ما دعت إلياه الوةنياة اإلغريقياة مان الشارل.
وعبااادة األصاانام ،وغاان عقياادة التوحيااد التااي جاااء بهااا اإلس ا م هااي أروغ
األمةلة في فكرة توحيد العالم ،وفي بقاء اإلس م أم ً للعالم كله.
 -6ويقول هاوكن أساتاذ الفلسافة فاي جامعاة هارفاارد األمريكياة :إن
فااي نظااام اإلس ا م كاال اسااتعداد داخاال للنمااو ،باال أنااه ماان حيااث قابليتااه
للتطور أفيل بكةير من النظم المماةلة ،وعندأ أن الصعوبة لم تكن فاي
انعاادام وساااول النمااو والنهيااة فااي الش اريعة اإلس ا مية ،وانمااا فااي انعاادام
المياال إلااى اسااتخدامها ،وانااي أقاارر أن الش اريعة اإلس ا مية تحتااوأ بااوفرة
على جميع المبادئ ال زمة لنهيتها.
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 -7ويق ااول غان اادأ :ل اايم اإلسا ا م دينا ااً ب اااط ً فليدرس ااه الهن اادوم
باااحترام ويحبااو كمااا أحببتااه ،وقااد غاادوت مقتنع ااً كاال االقتناااغ أنااه لاايم
الساايف هااو الااذأ جعاال لإلسا م مكانااة فااي معتاارل الحياااة باال أن بساااطة
النب ااي التام ااة وانك ااار الكل ااي لذات ااه واحت ارم ااه وبس ااالته وةقت ااه الكامل ااة ب ااا
وبرسالته ،هذ – ال السيف – هي التاي جرفات كال شايء أماام المسالمين
األولين.
 -8يقول كارليل في كتابه األبطاال :لقاد كاان اعتباار الرجال العظايم
إله ااً غلطااة وحشااية فاحشااة ،ولقااد أصاابح ماان أكباار العااار علااى أأ فاارد
متماادين ماان أبناااء هااذا العصاار أن يصااغي إلااى مااا يظاان أن دياان اإلسا م
كذب ،وأن محمداً خداغ مزور ،وآن لنا أن نحارب ما ُيشاغ من مةل هاذ

األقاوال السااخيفة المخجلاة ،فااان الرساالة التااي أداهاا ذلاال الرساول مااا ازلاات
الس ار النير مدة اةني عشر قرناً لنحو ماوتي مليون من النام(. 1
وأساافا مااا أساوأ مةاال هااذا الاازعم ،ومااا أيااعف أهلااه ،وأحقهاام بالرةاااء
والرحم ا ااة ،فعل ا ااى م ا اان أراد أن يبلا ا ا منزل ا ااة م ا ااا ف ا ااي عل ا ااوم الكاون ا ااات أن
ال يصاادق شاايواً البتااة ماان أق اوال أولواال الساافهاء ،فانهااا نتاااو جياال كفا ٍار
وعصاار جحا ٍ
اود والحاااد ،وهااي دلياال علااى خبااث القلااوب وفساااد اليااماور
 -1هذا ما قاله فيلسوف غربي منذ موتي عام أو يزيد ،والياوم أصابح العاالم اإلسا مي يزياد علاى ملياار

إنسان.
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وموت األرواح في حياة األبدان ،ولعل العالم لم ير قط رأياً أكفر من هاذا
وأألم.
نقول :هاذا ماا يا ار كارليال فاي أبنااء جلدتاه مناذ موتاي عاام ،وهاذا ماا
ن ار في بعيهم بعد موتي عام ،هذا ما رآ عا اًر على كل فرد متمدين مان
أبناء عصر  ،وهذا ما نا ار عاا اًر علاى كال فارد متمادين مان أبنااء عصارنا.
والذين ال يرونه عا اًر ال يطلق عليهم اسم متمدينين.
 -9يقا ااول سا ااتيفن رنسا اايمان ما ااؤرا الحا ااروب الص ا االيبية المعاص ا اار
1950م :ما اشتهر به محمد من عبقرية فذة راوعة كانت شديدة الم ءمة
لهااذ األح اوال إذ كااان ينتمااي إلااى المدينااة المقدسااة مكااة ،وهااو ماان فق اراء
عشاايرة كبي ارة بمكااة وهااي ق اري  ،ارتحاال كةي ا اًر وشااهد العااالم ودرم ديانتااه
واسااترعى اهتمامااه بصاافة خاصااة المساايحية المونوفيزتيااة ،غياار أن عقياادة
التةليااث تاراءت لااه أنهااا ال تتفااق مااع فكارة التوحيااد الخالصااة التااي اجتذبتااه
إليها الحنيفية.
إن محمااداً خلااف نظام ااً متين ااً كفاال لااه الق ارآن البقاااء والاادوام ،وهااذا
الكتاااب المجيااد  -الق ارآن – الااذأ جمااع الحكااام وق ار ارتااه لاام تشاامل المةاال
العلياا ،والناوادر الراوعااة فحسااب باال حاوى أييااً القواعااد التااي تيساار ساالول
الحياااة واألصااول التااي تسااير عليهااا حكومااة إمبراطوريااة ،ومجموعااة كاملااة
م اان القا اوانين ،وك ااان القا ارآن م اان الس س ااة والس ااهولة مم ااا حم اال الع اارب
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المعاص ارين علااى تقبلااه فااي سااهولة ويساار ،وبل ا ماان الشاامول مااا جعلااه
ي وم حاجات الب د الشاسعة التي كان ال بد لخلفاواه أن يقيموهاا ،والواقاع
أن ما لإلس م من قوة إنما يرجع إلى بساطته ،ف إله إال هللا فاي الساماء
وال يحك اام عل ااى األرض إال أمي اار الم ااؤمنين ،وال ااذأ ال يحك اام إال بق ااانون
واحد هو القرآن(. 1
هذا وكةيار مان األدلاة والشاهادات لعلمااء الغارب والشارق مان أربااب
الفلس اافة وال اادين واالجتم اااغ والتشا اريع ف ااي تق اادم اإلسا ا م عل ااى غي اار م اان
الشراوع السماوية والويعية.
*****

المعارضة السياسية في الإسلام
المعاريااة ظاااهرة تكاااد تكااون طبيعيااة فااي حياااة األفاراد والجماعااات،
وتنشاار ع ااادة م اان الخل اال ف ااي التركي ااب االجتم اااعي ،كالتف اااوت الم ااادأ أو
الفكرأ

 -1الحروب الصليبية لستيفن رنسيمان المجلد األول.
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ويباارز األخ قيااون المعاريااة باعتبارهااا دفاع ااً عاان الحريااة الفرديااة،
أو الجماعية ،وبرنها طلباً أو نزوعاً إلى المساواة.
قبل البعةة المحمدية ناازغ أمياة بان عباد شامم بان عباد منااف عماه
هاشام باان عبااد مناااف علاى ساادانة الكعباة لمااا كاان لهااا ماان فياال وشاارف
في حياة القباول العربية.
هاذا النازاغ دعاا رؤسااء القباوال العربياة إلاى االجتمااغ فاي دار الناادوة
– الذأ يشبه المؤسسات البرلمانية اليوم – وأصدروا حكماً علاى أمياة بان
عبد مناف بن عبد شمم بتغريمه موة من اإلبل ،والج ء عان مكاة لمادة
من السنين جراء تطاوله على حق عمه !
انقسام بيات عباد مناااف عقاب ذلال إلاى قساامين أماوأ وهاشامي وتبااع
كل قسم بعض من القباول العربية.
م اان هن ااا م اان ه ااذا االنقس ااام تش ااكلت النا اواة األول ااى للمعاري ااة الت ااي
ظهرت فيما بعد في اإلس م.
برزت هذ المعارية فاي بادء الادعوة اإلسا مية ممةلاة باربي سافيان
ممة اال البي اات األم ااوأ ،ي ااد محم ااد ب اان عب ااد هللا ممة اال البي اات الهاش اامي،
واحتاادم الصاراغ والنازاغ والغاازوات والماؤامرات حتااى انتصاارت الاادعوة علااى
المعاري ااين ،وخب اات ن ااار المعاري ااة تح اات ق ااوة ال اادعوة والتف اااف الع اارب
حولها.
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وانطلقاات المعاريااة عقااب وفاااة الرسااول( مباش ارة واالجتماااغ فااي
سااقيفة بنااي ساااعدة حيااث تغيااب الهاشااميون عاان حيااور السااقيفة ،وحيااث
بويع أبو بكر بالخ فة ،وظهر الحزب الحاكم ،والمعارض.
ونجااد هنااا قااولين فااي التاااريخ ،فرنصااار الهاشااميين يقولااون :إن امتناعااه
عن المشاركة كان بسبب انشغالهم في تشييع جةمان الرسول ودفنه.
واآلخرون يقولون لو لم يحسم الخ ف الاذأ حادث فاي الساقيفة باين
األوم والخاازر والمهاااجرين والقريشاايين لوقعاات الفتنااة واحااتكم القااوم إلااى
السيوف وقيي على اإلس م في مهد .
وك ا القااولين لااه وجاهتااه ،هااذا إذا أردنااا أن نحلاال الموقااف تحلااي ً
منطقياً وحيادياً.
شااهدت الساااحة تشااكيل ة ةااة أح ازاب :حاااكم ،ومعااارض ،وحيااادأ
يراقب األمور.
لم يفد أبو سافيان ممةال الحازب األماوأ مان تحريياه علاي بان أباي
طالب وعمه العبام على معارية الخليفة أبي بكر ،ولام يرخاذا بقولاه( :
ما ألبي فصيل" اسم أطلقه أبو سفيان على أبي بكار " وهاذا األمار – أأ
الخ فة – إن هذا األمر خا

بهذا الم من قري
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.

ويمكاان قولااه :إن ظهااور المعاريااة ومااا دار فااي سااقيفة بنااي ساااعدة
من النزاغ كان عاام ً قويااً مان عوامال " ردة " العارب التاي أعقبات خ فاة
أبي بكر.
ول اام تتح اارل " المعاري ااة " ف ااي أي ااام الخليف ااة الة اااني ،ولكنه ااا ل اام تم اات
نهاوي ااً ،وساااعد علااى سااكون المعاريااة أن علي ااً رأم بنااي هاشاام تعاااون مااع
الخليفتين بالرأأ والمشورة ،وبكل ما يعود على المسلمين بالنفع والخير.
وفااي خ فااة عةمااان انتق اال الحاازب األمااوأ المعااارض إل ااى الس االطة
والحكا اام ،واسا ااترةر بهما ااا دون المعاريا ااين مما ااا دعا ااا إلا ااى توس ا ايع نطا اااق
المعارية ،وحدوث الفتنة ،ومقتل الخليفة الراشد الةالث.
وبعا ااد مبايعا ااة علا ااي با اان أبا ااي طالا ااب انتقا اال الحا اازب الهاشا اامي ما اان
المعاريااة إلااى الساالطة ،وانتقاال الحاازب األمااوأ إلااى " المعاريااة " بقيااادة
معاوية بن أبي سفيان.
وانتصا اارت " المعاريا ااة " بمقتا اال الخليفا ااة ال ارشا ااد ال اربا ااع واسا ااتلمت
السلطة.
وتحرك اات " المعاري ااة " بقي ااادة الحس اان ب اان عل ااي وانتص اار الحك اام
عليها بالمبايعة.
وتحركت المعارية بقياادة الحساين وكانات موقعاة كارب ء ،وانتصار
الحك ا اام ،وانقس ا اام المس ا االمون إل ا ااى معس ا ااكرين :ح ا اااكم ش ا ااديد ق ا ااام عل ا ااى
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معارييه ،ومعارية ال تهدأ وال تهادن .وفي هذا الجو المشاحون بالشادة
والم حقا ااة ،والم ا اؤامرة والمنا اااورة شا اامرت الشا ااعوبية عا اان سا اااقيها وجنا اادت
أحقادهااا علااى اإلس ا م ،وعملاات علااى توساايع الشااقة والحاااق الوقيعااة بااين
ار ،وتا مرت مان
المعسكرين فحريت هذا ،ودفعت ذال ،وناصرت هاذا س اً
ذال علنا ااً ،ووي ااعت األحادي ااث الملفقا ااة ،واألخب ااار والرواي ااات المكذوبا ااة
لتكسب هذا الصراغ صفة الدين ،لترريث الخ ف ،وتعميق األحقاد.
ويااعت المؤلفااات وألقياات الخطااب ،وذاعاات األشااعار التااي تنااتق
من حق المعارية وتصمها بالخرو على الدين والغدر بالمسلمين.
وبالمقاباال وسااعت نطاااق المعاريااة ،وهياارت لهااا أسااباب الةااورة علااى
الس ا االطة ،وظه ا اارت أعا ا ا م العباس ا اايين الس ا ااوداء ،وانتص ا اارت المعاري ا ااة
وسقطت الدولة األموية العربياة ،وانقسام الهاشاميون علاى أنفساهم فاساترةر
العباسيون باألمر ،واعتبروا أبناء عمهم من عناصار المعارياة والحقاوهم
وشردوهم وفعلوا بهم األفاعيل.
وتوسا ااعوا فا ااي اسا ااتج ب العلما اااء وتجنيا اادهم فا ااي خدما ااة السا االطة،
ودعمهااا ودعاام حقه اا ،والعماال علااى كاال مايشااين " المعاريااة " فااانطلق
المؤرخا ااون والشا ااعراء والعلما اااء والفقها اااء فا ااي ها ااذا السا اابيل – سا اابيل دعا اام
السلطة بكل الوساول والتشنيع على المعارية بكل الوساول.
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وبعااد سااقوط بغااداد  650علااى يااد هوالكااو – ويقااال أن لعناصاار
المعاريااة يااد كباارى فااي هااذا السااقوط – وبعااد قيااام الحكاام الشااعوبي اشااتد
اليغط علاى العناصار العربياة " المعارياة " وتحاريض العلمااء والفقهااء
عل ا ااى الت ا اارليف ،واص ا اادار الفت ا اااوأ الت ا ااي تمك ا اان الس ا االطة م ا اان تص ا اافية "
المعارية " باسم الدين.
وج اااء المستشا ارقون وغاي اااتهم معروف ااة ،ومكاي اادهم موص ااوفة ف اارقبلوا
بنهم وشغف على هذ التركة ،والتي تمكن لهام مان أعماال معااولهم هادماً
في اإلس م ،وتمزيقاً في فواته.
نفااخ المستشارقون فااي رماااد الفتنااة فرسااعروا نارهااا ،ونفش اوا فااي تاااريخ
اإلس ا م ساامومهم ،ونشااروا فااي سااماوه غيااومهم ،مسااتغلين تلاال الخ فااات
التاريخي ا ااة ،وذل ا اال الرك ا ااام ال ا ااذأ تركت ا ااه الش ا ااعوبية ف ا ااي الحي ا اااة العربي ا ااة
اإلسا مية ،عباار هااذ القاارون ،متخااذين ماان كاال حادةااة وساايلة ،وماان كاال
خ ف ذريعة.
وسنرتي بنماذ من هؤالء المستشرقين في غير محل من هذا الكتاب.
مراحل الصراع
بين الغرب والشرق العربي
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ليك ااون الق ااارئ عل ااى بين ااة م اان أم اار  ،ولي اادرل أس ااباب المعان اااة الت ااي
يكاباادها هااذا الش اارق العربااي ،هااذ المعاناااة التااي تتجل ااى فااي ه ااذا الغ اازو
الةق ااافي -السياس ااي -االقتص ااادأ -الفك اارأ -العس ااكرأ -االس ااتيطاني..
إلدرال كا اال ها ااذا عليا ااه أن يسا ااتعرض التا اااريخ والتا اااريخ سا ااجل حركا ااات
اإلنسان والمخبر عما كان.
ونيع بين يدأ القارئ العربي لمحة تاريخية  -مختصرة ومختصرة
جداً -ولكنها تشير إلى دوافع هذا الغزو وتطور مراحله.
و المرحلة األولى:
قب اال المس اايحية واإلسا ا م ك ااان يحك اام الع ااالم إمبراطوريت ااان هم ااا:
الروماني ااة والفارس ااية ..هات ااان اإلمبراطوريت ااان كانت ااا تتنازع ااان عل ااى ه ااذ
المنطقة من الشرق ،وتتقاسمان النفوذ فيها ،فاإلمبراطورية الفارساية كانات
تبسط سيادتها على الجازء الشارقي مان المنطقاة العربياة الممتاد مان حادود
با ا د ف ااارم م اان الش اامال إل ااى العا اراق وسا اواد وامت ااداد جنوبا ااً وحلف اااؤهم
المناذرة اللخميون ومقرهم الحيرة.
والرومان يبسطون نفاوذهم علاى القسام الغرباي الاذأ يبادأ شاماالً مان
ح اادود آس اايا الص ااغرى ،ويمت ااد جنوبا ااً عب اار س ااوريا حت ااى بي اات المق اادم،
وحلفاؤهم الغسانيون ومقرهم بصرى ودمشق.
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وكان اات الصا اراعات تنش ااب ف ااي ه ااذ المنطق ااة ب ااين اإلمب ارط ااوريتين
ويكااون الااةمن دم ااً عربي ااً ،وماان هااذ المعااارل أن المنااذر الةالااث اللخمااي
حااارب الااروم م ا ار اًر وانااتقم لهاام منااه الحااارث باان جبلااة الغساااني فقتلااه فااي
معركة أطلق عليه اسم ابنته حليمة ،ودعي بيوم حليمة ،وفاي بعاض هاذ
الح ااروب الت ااي خاي ااها الغس ااانيون واللخمي ااون لحس اااب الف اارم والروم ااان
اسااتطاغ الغسااانيون أن يحرقاوا الحيارة عاصاامة اللخميااين فااي عهااد المنااذر
الةالث عام  580ومع هاذا فغان الفارم بلا مان اساتهانتهم باالعرب أن
قتلوا أحد ملوكهم النعمان تحت أرجل الفيلة.
وانفاارط عقااد التحااالف العربااي فااي معركااة القادسااية ،وانطااوت حماار
البنود الفارسية ،كما تقلا

ظال الروماان عان الجازء الغرباي مان المنطقاة

العربية في معركة اليرمول ،والتي اختتمها هرقل بتلل الجملة المريرة:
وداعاً يا سوريا والى األبد.

و المرحلة الثا ية:
لما ااا ُبعا ااث محما ااد( برسا ااالة اإلس ا ا م كانا اات اليهوديا ااة والمسا اايحية

والوةنية تسود أقوام الجزيرة العربية كما كان يوجد أتباغ للحنيفية.
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صارغ اإلس م الوةنية فقط ،وتغلب عليها ودخل العرب في ديان هللا
أفواجا ااً ،امت اادح اإلسا ا م أه اال الكت اااب واعت اارف برنبي اااوهم ورس ااالة الت ااوراة
واإلنجياال ،والق ارآن جاااء مصاادقاً لمااا بااين يديااه ماان التااوراة واإلنجياال.لكن
اليهااود فااي يةاارب وخيباار وغيرهمااا ماان الااب د أروا فااي الاادين الجديااد خط ا اًر
على تقاليادهم ونفاوذهم وتجاارتهم ،وتهدياداً لسايطرتهم علاى الحيااة المادياة
فاي مكااة والمديناة ،والقباواال العربياة التااي كانات بمةابااة " ساوق اسااته ل "
لساالعهم واسااتةمار أم اوالهم ،فحري اوا وت ا مروا علااى الاادعوة الجدياادة ولكاان
اإلسا ا ا م اس ا ااتطاغ أن يقي ا ااي عل ا ااى ما ا اؤامراتهم فاس ا ااتكانوا وق ا ااد انط ا ااوت
صدورهم على حقد دفين.
و المرحلة الثالثة:
ف ااي أح ااد أي ااام ش ااباط م اان ع ااام 638م دخ اال إل ااى بي اات المق اادم
الخليفة عمر بن الخطاب راكبااً جما ً أبايض اللاون مرتادياً ةيابااً غاياة فاي
صفرنيوم الذأ رفض أن يسلم بيات المقادم
البساطة فاستقبله البطريرل ُ

إال إلى خليفة المسلمين بعد حصار طويل.

يقول سدتيفن ر سديمان مدؤرل الحدروب الصدليبية :قبال المسايحيون
في الشرق عن طيب خاطر سيطرة سادتهم المسلمين(. 1
 -1تاريخ الحروب الصليبية المجلد األول 3 ،2( .المصدر نفسه.
 -4هنال من يشل في هذا األمر.
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ويقددددول بطريددددرك أ طاكيددددة اليعقددددوبي ميخانيددددل السددددريا ي :إن هللا
المنتقم الواحد القهاار أةاار مان الجناوب أبنااء إساماعيل إلنقاذناا مان أيادأ
الرومان(. 2
ويقددول المددؤرل ال سددطوري :إن قلااوب المساايحيين انشاارحت لساايادة
العرب ،فليزد هللا هذ السيادة قوة ،وليجعلها زاهرة(. 3
وفااي معركااة اليرمااول الحاساامة انحاااز الغسااانيون بقيااادة أماراوهم إلااى
معسااكر العاارب المساالمين وكااان عااددهم اةنااي عشاار ألف ااً ،وكااان لهاام أةاار
بارز في هزيمة الرومان(. 4
ويعلاال مؤرخااو الحااروب الصااليبية الغربيااون أن أسااباب الهزيمااة هااي
الخطيوة الكبرى التي ارتكبها هرقل وهي تزوجه من بنت أختاه " مارتيناا "
وهذا التعليل لصرف األنظار عن قوة المسلمين المادية والمعنوية.

و المرحلة الرابعة:
فااي أقاال ماان ةمااانين ساانة بسااط اإلس ا م رسااالته علااى الشااام ومصاار
وش اامال أفريقي ااا ،وتقلا ا

س االطان الروم ااان ع اان ه ااذ الرقع ااة المترامي ااة،

استجاب الكةيرون لادعوة اإلسا م لماا لمساو مان التساامح وماا عرفاو مان
العدالااة والمساااواة فااي طبيعااة الاادعوة وتش اريعها ،وألن بعيااهم عاارب فااي
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أنسابهم وأعاراقهم ،واللغاة الجامعاة هاي العربياة ،وألن الرساول عربي( ارجاع
أبيااات م ااارون عبااود

 21م اان هااذا الكت اااب  ،وألن الحك اام الروماااني

كااان بغيي ااً إلااى الشااعوب واألق اوام لمااا ألحقااه بهااا ماان اإلذالل واإلرهاااق،
وأنزله من الظلم والعسف والجور.
بعد هزيمة الروماان فاي معركاة اليرماول انتقال الصاراغ مان الروماان
إلى البيزنطيين بحكم الجوار والتحال مع المسلمين.
فبيزنطااة التااي تجاااور العااالم العربااي -اإلسا مي ماان الشاامال أصاابحت
تنظر بهلع وخاوف وتاوجم وجازغ إلاى قاوة المسالمين ،وتاذكر ماا انتازغ منهاا
ما اان ال ا اب د باعتبارها ااا وريةا ااة اإلمبراطوريا ااة الرومانيا ااة ،وتتحا ااين الفا اار
ل نقياض على العالم اإلس مي واختراقه من الشمال.
واستمرت الغارات المتبادلة مدة أربعة قرون ،واشتد ساعيرها فاي أياام
اإلمارة الحمدانية وأمراوهاا ،ولقاد ذكار بعاض هاذ الحاروب المتنباي شااعر
العرب الكبير كما أشار إلى بعيها قبله الشاعر أبو تماام ،وأطلاق عليهاا
المؤرخااون اساام " حاارب الةغااور " وأطلااق عليهااا العاارب اساام " الص اواوف
والشواتي ".
و المرحلة الخامسة:
بعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية على يد برابرة الشمال بساتة قارون
قامت فكرة الحروب الصليبية في نفوم الفرنجة األوربيين ،وكان اإلسا م
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بل ا ماادى كبي ا اًر ماان السااعة علااى رقعااة ممتاادة ماان الصااين إلااى الهنااد إلااى
أقصااى األناادلم ،إلااى قلااب أفريقيااا .وأنشاار حيااارة نبيلااة قويااة متماسااكة،
وأصبحت بيزنطة محصورة في الشمال.
ف ااي ه ااذ الفتا ارة انطل ااق الرهب ااان يجوب ااون أوروب ااا م اان أقص اااها إل ااى
أقصاها ليجمعوا أشتاتاً من األقوام مستةيرين حماسهم الاديني ،داعاين إلاى
اسااترجاغ األماااكن المقدسااة مبش ارين بااالنعيم األباادأ للمشاااركين فااي هااذ
الحرب المقدسة ،مقدمين الس ح واألموال للجنود.
وكان أكةر الدعاة حماساً واةارة ونشااطاً الباباا " إيرباان " الاذأ وقاف
على المنبر في مدينة " كليرمونت " فرلقى خطبته النارية الحاية:
( يا شعب الفر جة ،يا شعب

إن شدعباً أبعدد مدا يكدون عدن
المختارّ ،

قد طغا وبغى في بالد المسيحيين...الخ .
وعقااب هااذا النااداء والتحاارض تحركاات أوروبااا ملوك ااً وأم اراء واقطاع ااً

وش ااعوباً – عل ااى م ااا بينه ااا م اان خا ا ف وتع ا ٍ
ااد – وت اادفقت الجي ااو

إل ااى

الشرق ،واكتسحت بطريقها ب د المسيحيين البيزنطيين أنفساهم ،واجتاحات
ديااارهم – وأ ارقاات دماااءهم ،ونهباات أق اواتهم فااي الكةياار ماان شاارق أوروبااا،
وبع ااض آس اايا الص ااغرى ،واي ااطر إمب ارط ااور بيزنط ااة أن يخي ااع ل م اار
الواقع.
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أخ ااذت ه ااذ الجي ااو

الجا ا اررة تتوغ اال ف ااي با ا د اإلسا ا م داحا ارة ك اال

القوى التي اعتريات سابيلها حتاى بلغات بيات المقادم ،فرقامات ماا دعاو
بالممالاال واإلمااارات الصااليبية  ،وايااطر العديااد ماان والة وملااول وأم اراء
المسلمين لعقد االتفاقيات معها.
وقا ااد اسا ااتمر الصا االيبيون فا ااي ها ااذا الشا اارق ق اربا ااة موتا ااي عا ااام ما اان
سنة 1095م إلى سقوط عكا آخر حصن لهم سنة 1291م .

الحملات الصليبية وتاريخها وقادتها ونتائجها
رقم الحملة وتاريخها
الحملة الشعبية
1095م
الحملة " " 1
1099 -1096م
الحملة " " 2

القادة
بطرم الناسل

ال تانج
قيى على األترال في البلقان

دعااا إليهااا البابااا أوربااانم وغااودفرأ دأ
بوبااون بهمنااد تااانكر يااد ريمااون دأ سااان
جيل

اح اات ل الق اادم 1099م مملك ااة
القدم ال تينية

دعا إليها القديم برنردم لاويم  7ملال حصار دمشق الفاشل
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1149 – 1147م
الحملة " " 3
1192 – 1189م
الحملة " " 4
1204م
الحملة " " 5
1221 – 1217م

فرنسا كونراد  3إمبراطور جرمانيا
دع ااا إليه ااا فيلي ااب أوغس اات مل اال فرنس ااا،
فردري ا اال برب ا ااروم إمب ارط ا ااور جرماني ا ااا ،احت ل قبر
ريكارد قلب األسد ملل إنكلت ار
بودان دأ ف ندر برتينام دأ مونفي ار
أن اادراوم مل اال المج اار ،ج ااان دأ با اريين
ملل القدم

الحملة " " 6

فريدريل إمبراطور جرمانيا

الحملة " " 7

ل ااويم  6مل اال فرنس ااا بع ااد مجم ااع لي ااون

1254 – 1248م

وعكا

1245م

إمبراطوريا ا ا ا ا ا ا ا ااة القسا ا ا ا ا ا ا ا ااطنطينية
ال تينية
استرجاغ الصليب
اسا ااتعادة القا اادم والناص ا ارة عا اان
طريق المباحةات
احت ل دمياط
أساار الملاال فااي المنصااورة حملااة

الحملة " " 8

لويم  9ملل فرنسا

فاش االة عل ااى ت ااونم م ااات المل اال
أةناءها

الاستشراق والمستشرقون
استشاارق ،لغااة طلااب الشاارق ألن وزن اسااتفعل ماان معانيااه الطلااب:
اسااتغفر ،اسااتعطى .والمستشارقون جماعااة ماان علماااء الغاارب يعملااون فااي
آداب وتاااريخ وعلااوم ش ااعوب الشاارق باس اام نشاار الةقاف ااة ،وانااارة األفك ااار،
وتنمية المادارل ،وتوسايع داوارة المةاقفاة ،فمتاى عارف الشارق هاؤالء الارادة
؟ وكيف ؟ ومتى ؟
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ساقطت القسااطنطينية عاصاامة بيزنطااة ساانة 1453م علااى يااد محمااد
الفاتح.
سقوط هذ العاصمة هز أركان الغرب األوروباي !! إناه ناذير خطار
أكيد ،يهدد حدودهم ،ويحد من نفوذهم ،ويقيي علاى آماالهم وأطمااعهم،
ويييق داورة تطلعهم.
لام تكاان القسااطنطينية – وقااد انفصاالت عاان الغاربيين كنيسااة وسياساةً
– لتةياار اهتمااامهم ،وتسااترةر بتفكياارهم ل اوال هااذا المصااير الااذأ القتااه هااذ
العاص ا اامة ،وه ا ااي الت ا ااي أنش ا ااوت -أول م ا ااا أنش ا ااوت – لتق ا ااف ف ا ااي وج ا ااه
اإلمبراطوريااة الفارس ااية ،وه ااي التااي تحملاات أعب اااء الصا اراغ طا اوال عه ااود
طويلة مع جيرانها الجنوبيين العرب المسلمين ،ةم انتهى بسقوطها.
أدرل الفرنجااة األوربيااون فااي هااذ المرحلااة وبعااد تجاااربهم وحم تهاام
الس ااابقة والت ااي انته اات إل ااى الفش اال أن اللج ااوء إل ااى الق ااوة واالحتك ااام إل ااى
الس ا ح غياار م اارمون النتاااو  ،إيااافة إل ااى مااا يرافقااه ماان إ ارقااة الاادماء،
وازهاق األرواح وتدمير البلدان.
لقااد استخلص اوا شااتى العباار ماان تجاااربهم السااابقة وعلاايهم أن يجاادوا
طريقااة أجاادى لحااركتهم ال حقااة !! والطريااق الجدياادة التااي أجمااع عليهااا
علماااؤهم وقااادتهم السياساايون ومفكااروهم االجتماااعيون هااي التخلااي – فااي
هذ المرحلة –عن القوة واستبدالها بطريقاة التسالل إلاى النفاوم والت عاب
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بااالعواطف ،وااللتفاااف علااى التاااريخ ،وتغيياار اتجااا الةقافااة لتغيياار النظ ارة
إلاى الحيااة ،أو ماا يعباار عناه بعلام السياسااة بالفصال والوصال ،أأ فصاال
الفاارد أو الجماعااة أو األمااة عاان التاااريخ والت اراث والمايااي ،ووصااله بمااا
ٍ
بماض.
لدى اآلخرين وتكوين حاير ال يرتبط
وبم ااا أن الفرنج ااة األوربي ااون ق ااد عرفا اوا فيم ااا م اار عل اايهم م اان س ااني
التجا اااور كةي ا ا اًر ما اان أخ ا ا ق وعا ااادات وسا االول العا اارب المسا االمين ،وتعلا اام
الكةياارون ماانهم لغااة العاارب ،وق ا أروا الكةياار ماان كتاابهم وتاااريخهم ،وخبااروا
م اواطن القااوة ،وأماااكن اليااعف فااي بنيااتهم االجتماعيااة ،وتعمق اوا باادرم
خ فاااتهم الطاوفيااة والقبليااة والمذهبيااة ،فقااد عرف اوا كيااف يعاادون لكاال أماار
عدتااه ،ويلبسااون لكاال يااوم ةوبااه ،فهيااروا كاال الوساااول وجهاازوا األشااخا
بعا ااد تخصصا ااهم فا ااي ما اادارم أعا اادت لها ااذ المهما ااة ،ةا اام نشا ااروا ه ا اؤالء
األش ااخا

ف ااي با ا د الع اارب والمسا االمين ،م اازودين بك اال ما ااا يكف اال لها اام

النجاح ،ويحقق الغرض ،ويوصل إلى الغاية.
ت ااوزغ ها اؤالء األش ااخا

بحس ااب مه ااامهم تح اات س ااتار نش اار العل اام

وتروي الةقافة ،واإلط غ على األواباد ،والتنقياب عان اآلةاار ،والحا إلاى
األماكن المقدسة ،ومنهم من اعتنق اإلس م ،وبدأ عصر االستشراق.
وأعقا ا ااب المستش ا ا ارقون مواكا ا ااب المبش ا ا ارين اإلنسا ا ااانيين !!! فرقا ا اااموا
المؤسس ااات الةقافي ااة م اان م اادارم ومعاه ااد وجامع ااات ومط ااابع وص ااحف
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ودور نشاار وشااركات توزيااع ومكتبااات ودعايااة واع ا ن ،وترجم اوا الكتااب،
ونشروا المخطوطات ،وأقبل أبناء الب د على هاذ المؤسساات يعباون مان
ماوه ااا ،ويس ااكرون بص ااهباوها ول اام ي اادركوا م ااا يبي اات له اام ،أو يا اراد م اانهم،
وقديماً تلذذ الهر بابت غ دمه وهو يلحم المبرد.
نشاار جياال ماان الشااباب أتقاان لغااة القااوم وأغفاال لغتااه ،وتشاابه بةقااافتهم
وجهل ةقافة قومه ،وتخلق بارخ قهم وتنكار ألخا ق أمتاه فرصابح ال يارى
إال باارعينهم وال ياازن إال بم اوازينهم ،فتااولهم – لاادعاة االسااتعمار – أع اوان
وأنصار ودعاة.
أوردت موسوعة المستشرقين التي أصدرتها دار العلم للم يين أكةار
من موتي اسم من أساماوهم ،ونوهات بتا ليفهم فاي مختلاف العلاوم وخاصاة
في تاريخ الشرق والعرب واإلس م والمسلمين.
كله ا اام م ا اازودون با ااالعلم والمعرف ا ااة ،ولك ا اانهم بالوقا اات ذات ا ااه م ا اازودون
با ا ا ا ااالغرض والغايا ا ا ا ااة ،ومحكوما ا ا ا ااون با ا ا ا ااالفكرة الةابتا ا ا ا ااة ،الفك ا ا ا ا ارة التا ا ا ا ااي
ال يستطيعون منها انفكاكاً وال عن سبيلها انحرافاً.
إنه ا اام يحللا ا ااون الح ا ا اوادث التاريخي ا ااة بط ا ا اريقتهم الغربيا ا ااة ،وعقليا ا ااتهم
األوروبية ،ووفق مناهجهم الةقافية وهي تختلف عن طريقتنا فاي التحليال،
وتخالف مناهجنا في ربط األحداث بالزمان والمكان واألشخا
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.

إن الكةيا اار ما اان القيا ااايا الهاما ااة فا ااي التا اااريخ العربا ااي -اإلس ا ا مي
وايا ااحة كا اال الويا ااوح موةقا ااة با اارقوى الوةا اااوق وما ااع ذلا اال يا ااربى ه ا اؤالء
المستشرقون إال أن يحيطوها بهالة من التشكيل لصارف نظار القاراء عان
ويوحها وصحتها.
هااذا مااا ن ا ار ونلمسااه ونتبينااه عنااد المعتاادلين ماانهم ،والااذين يمااررون
أفكارهم بلباقة وهدوء إلى عقول ناشوتنا وجماهيرنا.
أما الفوة األخرى فلم تلتزم بربسط مبادئ األخا ق فاي ماا تكتباه ،وال
تقاايم وزن ااً لمشاااعر اآلخ ارين أو احت ارام عقاواادهم ،باال تجاااوزت كاال حااد،
وهزأت بكل قيمة اجتماعية ،وأطلقت ألفكارها الحرياة بالتحادأ ،وألق مهاا
العنان بالتصدأ ،وكياف ال تفعال كال هاذا وهاي تحمال كال هماوم الغارب
وكراهية الشرق.
والااى الق اراء نماااذ ماان هااذ الفوااة ،التااي لاام تكتااف بمااا ويااعته ماان
تا ا ليف ونشا ارته م اان دعاي ااات ،ب اال عم اادت بالتع اااون م ااع مؤسس اااتها إل ااى
ويع الموساوعات العاماة ليبقاى عملهاا – علاى زيفاه – مصاد اًر للبااحةين
ومنطلقاً للدارسين.
المستشرقون:
 -1فا تور:
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فااانتور مستشاارق داهيااة محناال متسااتر خفااي الااوطء ،أميااى أربعااين
عام ااً يتجااول فااي ديااار اإلس ا م ي ارقااب ويرصااد ويرساام ويخطااط ،وفج اارة
يظهاار  -وفااي الوقاات ال ا زم – فااي طليعااة الحملااة الفرنسااية التااي قادهااا
نابليون على مصر.
لعب االستشراق دو اًر كبي اًر وخطي اًر في مصر ،لما لها من أهمية في
العااالمين العربااي واإلس ا مي وألن موقعهااا يعتباار ماادخ ً رويسااياً لمنطقااة
الشرق الوسط ،فتوارد إليها المستشرقون حملة هموم الغرب في كال شاكل
وزأ ،وطريق ااة ووس اايلة ت ااارة باس اام العل اام والمعرف ااة ،وط ااو اًر باس اام الس ااياحة
واإلط ا غ ،ولعاال أخطاارهم شاارناً وأكةاارهم كيااداً ماان تاازأ باازأ المساالمين،
وتظا اااهر بما ااا يريا اايهم ،فصا ااام بصا اايامهم ،وخا ااالط جما اااهيرهم وصا االى
بص ا ا تهم ،وأقا ااام با ااين ظه ا ارانيهم أما ااداً طا ااوي ً فا اادرم عا اااداتهم وتةقا ااف
بةقافتهم ،وتعمق بدرم لغتهم واطلع على كل شاردة وواردة من تاريخهم.
وه ا اال يخط ا اار ببال ا اال أن ن ا ااابليون ال ا ااذأ دوا أوروب ا ااا وأذل ملوكه ا ااا
وأم ارءه ااا وقادته ااا ك ااان تلمي ااذاً نجيبا ااً وأداة طيعا اةً ف ااي ي ااد ه ااذا المستش اارق
" فااانتور " وجماعتااه ماان المبش ارين وأنهاام اقتااادو صاااغ اًر ليقااوم بمغامرتااه
فاي غاازو الشاارق ليعيااد مجااد أسا فه المياااغ ،ويجاادد اإلمااارات الصااليبية
التااي داماات موتااي عااام ،وياريح أرواح أولواال الغازاة الااذين غااادروا األماااكن
المقدسة مدحورين عاودين بالخيبة والخسران إلى أوروبا.
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يقااول األسااتاذ محم ااد أحمااد ش اااكر فااي كتاب ااه " المتنب ااي " أن ااه " أأ
فانتور " شيطان نابليون ومستشار وخليله ونجياه ،ال يفارقاه فاي الحال وال
في الترحال ،يرسم له الطريق ،ويعين له ،المدى ويحدد له الهدف ،ويقدم
النصح واإلرشاد.
ولقااد وصاافه " الجبرتااي " الصااغير فااي تاريخااه بمااا ياات ءم مااع هااذا
الوصااف ،وقااد أغاارى نااابليون وزياان لااه غاازو الشاارق ليعيااد مجااد أجااداد
ويسا ااترد ما ااا فقا اادو ما اان الممالا اال واإلما ااارات أةنا اااء غ ا ازاة الصا االيب ويقا اايم
إمبراطورية شرقية ،دفيقة الخيارات غزيارة الماوارد مترامياة األطاراف ،فجااء
بتلاال الحملااة المؤلفااة ماان  36ألف ااً ماان الجنااود والق اواد واألدالء والخب اراء،
ماازودة بكاال مااا عرفااه ذلاال الاازمن ماان أدوات الفتاال والتاادمير ،ولعاال أفتاال
تل ا اال األس ا االحة – عل ا ااى اخت فه ا ااا – وأخطره ا ااا عل ا ااى األم ا ااة وتاريخه ا ااا
وحيا ااارتها وتراةها ااا ومقوماتها ااا وخصاوصا ااها ها اام أولوا اال المستش ا ارقون "
فاانتور ولفيفاه – الاذين رصادوا الحركااات والساكنات وعيناوا نقااط اليااعف
ومسارب التسلل إلى حياة مصر.
فااانتور الااذأ يحماال فااي صاادر وعلااى كاهلااه هاام الغاارب ويعااتل فااي
قلبه كرة العرب واإلس م ويختل في صدر سميم العداء لشاعوب الشارق،
فااانتور هااذا يقااود بربري ااً متغطرس ااً مسااتخفاً بكاال القاايم – وان ظهاار باازأ
متحير -فيدمر حيارة شعب ،ويوقف حركة تقدمه ،ويشل قاوة تطلعاه،
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ويطمااح أن يوسااع داو ارة إمبراطوريتااه إلااى أبعااد ماان مصاار ..إلااى سااورية
ولكنه يرجع ذميماً دحي اًر هزيماً عن أسوار عكاز
لقااد أوحااى المستشاارق الداهيااة إلااى البرباارأ المتحياار أن المساالمين
في مصر يستجيبون للنزعاة الدينياة وينقاادون للعاطفاة الروحياة وماا علياه
إال أن يتظاهر:
 -1باع ن إس مه !!
 -2يلبم العمامة !!
 -3بارتداء الزأ المصرأ !!
 -4بالمشاركة باألعياد الدينية.
 -5باإليمان بالقياء والقدر.
 -6برنه جاء لينقذهم من حكم المماليل الظالمين.
 -2الم

:

هنرأ المنم مستشرق بلجيكي وراهب يسوعي شديد التعصاب ياد
اإلسا ا م ،يفتق اار افتق ااا اًر تاما ااً إل ااى الن ازه ااة ف ااي البح ااث ،واألمان ااة ف ااي نق اال
النصو

وفهمها ،ويعد نموذجاً سيواً جداً للبااحةين فاي اإلسا م مان باين

المستشرقين ،خلف األب لويم شيخو اليسوعي في إدارة مجلتاي المشارق
والبش ااير ،در عل ااى م ااا در علي ااه " لي ااوني كاتي اااني " ب ااالقول ب اارن كت ااب
الحديث كلها مويوعة.
- 76 -

في كتاب المنم عن فاطمة وبنات محماد كاان يشاير فاي الهاوام
إلى مراجع غير موجودة مطلقاً وال يعرف باحث من المستشرقين بل هاذ
المرتبة من التيليل وفساد النية وما كتبه في السيرة النبوية وفي اإلسا م
وفرقة فقد عبر عن كراهية لإلس م في غل منقطع النظير(. 1
أمااا مااا كتبااه عاان النصاايريين فقااد بااذل جهااداً مسااتميتاً ليخاارجهم ماان
اإلسا م إلااى النصااارى ،كتااب مااا أوحااى إليااه ياامير  ،وحقااق بااه غريااه،
وأدرل – علااى زعمااه – مرربااه ،وبل ا بااه تجاهاال الحقيقااة ،وتجاااوز الواقااع
حااداً ياااق بااه حتااى زميلااه " رينااه دوسااو " مااع أنهمااا ك همااا يمتحااان ماان
قليب كدر واحد ويسعيان إلى هدف واحد ويرمياان إلاى غاياة واحادة ،ففاي
حا ااين يجها ااد " الما اانم " نفسا ااه ويكا ااد قلما ااه ليقا ااول أن أصا اال النصا اايريين
نصا ا ااارى يا ا اارتي رينا ا ااه دوسا ا ااو بحكا ا اام مع ا ا ااكم ،ورأأ مخا ا ااالف ،ويعا ا ااود
بالنصيريين إلى أصول فينيقيه.
ونح اان ن اارى أن ه ااذين المستشا ارقين وان اختلف ااا حكما ااً وقا اوالً فانهم ااا
متفقااان غايااة ومقصااداً ،وغايتهمااا وايااحة وفايااحة ،وهااي تزوياار تاااريخ
فوات اإلس م شرن أكةر المستشرقين قبلهما وبعدهما.
وياارتي فااي الم ارحاال األخي ارة وتحديااداً بعااد 1980م ةالةااة األةااافي –
كم ا ااا يق ا ااال -أب ا ااو موس ا ااى الحري ا اارأ أح ا ااد فرس ا ااان " الحقيق ا ااة الص ا ااعبة "
 -1موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوأ

.348

- 77 -

فيسا ااتعرض أراء زميليا ااه الما اانم ودوسا ااو ويفنا اادها ،وينا ااتفض منها،ويزيا ااد
عليها ،ومما جاء في كتابه عن النصيريين قوله:
" في كل ما كتب المنم عن النصايريين ال نجاد أياة إشاارة إلاى أأ
مرجع من مراجعهم ،لام يعارف األب المانم – كماا يبادو – أأ كتااب أو
أأ مخط ااوط له اام ،وه ااو ل اام يس ااتق معلومات ااه م اان كت اابهم ،ب اال م اان كت ااب
ويعها باحةون ،فكان مرجعه األساسي سليمان األذني النصيرأ المرتاد،
ومرجعه الةاني جوالته ورح تاه فاي ب دهام ،وان كةارة المعاالم – الخ ارواب
– المس اايحية ف ااي ب ده اام ال يعن ااي أن أص االهم نص ااارى وق ااد يغف اال األب
المنم بعقليته األوربية أمر التهجير !
والحرياارأ هااذا كمةاال زميليااه هاادفاً ،وان اختلااف معهمااا شااك ً ،فلاايم
اخت فهم إال قصداً لتوسيع داورة االتهام .لذلل جاء كل منهم ب راوه ليترل
للقارئ الخيرة في ما ي خذ منها ،وما يادغ ،ولكان القاارئ -ماع ذلال – ال
يستطيع أن ينفلت من الداورة التي رسموها.
ولكن نعجب ونستغرب كيف ينقل أبو موساى الحريارأ بعاض أقاوال
زميله المنم في بعض الفرق المسيحية ومنها:
" يرى المانم أن اللغاة التاي يطلقهاا النصايريون علاى يوحناا ماارون
أول بطري اارل عل ااى الموارن ااة 707م ليس اات ه ااي م اان ص اانعهم ألن ال ااروم
األرة ااوذكم -الملك ااانيين ف ااي س ااورية أطلقوه ااا ق اابلهم من ااذ الجي اال التاس ااع،
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وكت ا اابهم مليو ا ااة به ا ااا بس ا اابب عص ا اابيتهم ي ا ااد الموارن ا ااة أنص ا ااار المجم ا ااع
الخلقي اادوني المس ااكوني ال ارب ااع 451م ال ااذأ حرم اات في ااه عقي اادة الطبيع ااة
الواحاادة ،فاااألب الماانم يباارئ النصاايريين ماان هااذ اللعنااة ألن المؤسسااات
المارونية فاي جبال الساماق حياث يوجاد النصايريون ،لام تكان كةيارة لتكاون
فاعلة ،ولم تكن قديمة العهد ،ففي األمر صدى بعيد للجدال بين الموارناة
والملكااانيين سااابق للجياال التاسااع .هااذا مااا أورد أبااو موسااى الحرياارأ فااي
كتابه رقم  5من سلسلة الحقيقة الصعبة

.187

ونقااول :لااو انصاارف هااذا " األبااو موسااى " وهااو اساام مسااتعار ورفاقااه
كتااب الحقيقاة الصاعبة لمعالجاة شاؤون قاومهم ،وأبنااء عقيادتهم ،واصا ح
خ فاتهم ،والعمل غلى توقي لعناتهم كما هو الحال الاذأ يروياه هناا باين
الموارنااة واألرةااوذكم الملكااانيين ،وغياار ذلاال ماان موااات وآالف الخ فااات
التي فرقت المسيحية إلى طواوف وعقاود وفرق وملل ونحل وطقوم.
ألاايم ذلاال أجاادى وأنفااع وأباار وأصاالح ماان تك اريم الوقاات والجهااد،
والفك اار واألقا ا م والكت ااب والص ااحف والمؤسس ااات لمحارب ااة ت اااريخ وةقاف ااة
وتراث اإلس م والمسلمين والتدخل بشؤونهم الخاصة.
اإلسا م داعيااة للساالم ،وداعيااة لإلخاااء ،ال ياارى تفرقااة بااين الرساااالت
َحد ِّمن ُّر ُسِل ِ } البقارة{ . 285ال فضل لعربي على أعجمدي إال
{الَ ُفَِّر ُ
ق َب ْي َن أ َ
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بددددالتقوى} ،النا ااام سواسا ااية كرسا اانان المشا ااط ،وغيا اار ذلا اال ما اان المبا ااادئ
اإلنسانية.
ألاايم ذلاال خياار لااه وألصااحابه ماان هااذ الحم ا ت المسااعورة علااى
اإلس م وفرق اإلس م وخاصة العلويين والدروز واإلسماعيليين ؟؟.

 -3لوي

ماسي يون 1962 – 1883م:

مستشاارق فرنسااي ،عااالم آةااار ،والفرنساايون– كمااا هااو معااروف -كااانوا
أكةاار شااعوب أوروبااا إقباااالً علااى اإلنخ اراط فااي الحم ا ت الصااليبية ،وأوفاار
ع اادداً ،لم ااا ع اارف ع اان الغ ااالبيين م اان الحم ااام ال ااديني ،ك ااذلل ك ااانوا أكة اار
استشراقاً وتبشي اًر ،والغاية واحدة وان تمادى الزمن وتراخت السنون.
أتق اان ه ااذا المستش اارق التس االل ،ولع ااب دور بب ارع ااة واج ااادة ،ف اادرم
 وهو العالم األةارأ – اللغاات الشارقية الحياة فاي المدرساة الوطنياة التايأعاادت لتخ اري هااذ الفوااة ،وتخاار منهااا أجيااال مت حقااة ماان المستش ارقين
الفرنساايين واألجانااب ،وال ت ازال هااذ المدرسااة حتااى هااذا اليااوم فااي مكانهااا
رقم  4في شارغ ليل بالحي السابع من باريم ،تؤدأ عملها بنشاط(. 1
 -1شخصيات قلقة في اإلس م لعبد الرحمن بدوأ.
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تس االل ماس ااينيون إل ااى اإلسا ا م ،ودرم ف ااي الج ااامع األزه اار ،ول اابم
العمامة والجبة( انظر الصورة إمعاناً في التيليل وسات اًر للمقاصاد ،وقاد
سبقه مواطنه نابليون إلى هذا ،ولما يعلمه من أةر الدين في نفساية وحيااة
شعوب المنطقة.
كاان ماساينيون علااى صالة وةقاى باااألب " شاارل دأ فوكاو " ال ارهااب
الذأ عا

فاي صاحراء الج ازوار باين الطاوارق ،ووياع قاموسااً فاي لهجاة

الطوارق ،ولعاب دو اًر سياساياً غاميااً فاي الج ازوار وتاونم ،وانتهاى األمار
بمصرعه في تونم عام 1916م.
ركز ماسينيون أبحاةه على الح

الشخصية الصوفية القلقة كةي اًر،

واعتبا اار شا ااهيداً ،ويتسا اااءل الق ا اراء ،لما اااذا الح ا ا

؟؟ والح ا ا

كما ااا قلنا ااا

شخصااية قلقااة غريبااة األط اوار واألفكااار ،وصاال بااه إغ ارقااه فااي التصااوف
إلااى الشااطح واالجتاراء ،وهاال هنااال أكباار جرمااً ،وأةقاال وز اًر ،وأفاادح إةم ااً،
وأبل هوساً ،من ادعاء األلوهية ،مهما جهد المدافعون تبرير وتفسير هاذ
الظاهرة.
لقااد لقااي الح ا

ج ازاء اجت اروااه مصااير الفاااجع ماان القتاال والصاالب

والتشهير والتمةيل.
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المساالمون األول لاام يعرف اوا التصااوف كطريقااة وتقنيااة ورمااوز ،وانمااا
عرفاوا الزهااد ،الزهااد كمااا ورد فااي القارآن الكاريم ،وكمااا تمةلااه وطبقااه عمليااً
الرسول( وأصحابه ذوو النزعات الزاهدة.
دخ اال التصااوف – كم ااا هااو بش ااكله عن ااد الحا ا

وأص ااحابه -عل ااى

المساالمين عاان طريااق العناصاار غياار العربيااة ،أو الشااعوب التااي دخلاات
اإلس ا م شااك ً ،وأياامرت لااه العااداء س ا اًر ،وانحرفاات بالزهااد حتااى صااار
تص ااوفاً ذا تقني ااة وممارس ااات خاص ااة ومقام ااات وأحا اوال ومجاه اادات وزيا ااً
خاصاً يتميز به أهله.
وما كان التصوف بشكله هذا إال تحدياً للشريعة اإلس مية ،وتفساي اًر
منحرفاً لنصوصها ،وفهماً مغاي اًر لمقاصدها.
فالشريعة ن

واعتقاد وتكاليف معروفة.

أما التصوف فذوق وقلوب ومواجيد وطريقة وحقيقة.
المتصااوفة ال يتقياادون بااالن

 ،وربمااا ال يؤمنااون بااه ،باال يميااون

بعيداً في االستبطان ويستغرقون بالترويل والترميز.
ما اان هنا ااا ج ا اااء اهتما ااام المستش ا ارقين بالتصا ااوف اإلس ا ا مي وأكة ا اار
المتصوفة إن لم نقل كلهم غير عرب.
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لقااد وجااد المستش ارقون فااي التصااوف حجااة ودلااي ً ومنطلق ااً ،لجعاال
اإلسا ا م قس اامين :أص ااحاب المواجي ااد وال ااذوق والرم ااوز وأص ااحاب ال اان
والشريعة.
وهذا ما جعل ماسينيون يرى في الح

شهيد عقيدة !!

ي ااروأ ال اادكتور هش ااام الشا اواف األم ااين الع ااام للمكتب ااة المركزي ااة ف ااي
بغااداد عاان القاام الع ارقااي وهااان الموصاالي ،المقاايم فااي باااريم أن لااويم
عن روح الحسين بن منصور الح

ماسينيون كلفه باقامة قدام خا

في البيعة التي يشرف عليها في بااريم ،ولكان القام ذكار لماساينيون أن
الح

متصوف مسلم ،والبيعة دار عبادة مسيحية.
ماسينيون تلميذ األزهر أكبر جامعاة دينياة إسا مية وال بام عماماة

المسا االم يطلا ااب إقاما ااة قا اادام عا اان روح صا ااوفي مسا االم فا ااي بيا اات عبا ااادة
مسيحي ،وال يرى إقامة ص ة عن روحه في مسجد إس مي ؟؟
وروى الاادكتور الش اواف نفسااه أنااه رأى ماسااينيون واقف ااً وقفااة خشااوغ
وتبت اال ف ااي الج ااامع الكبي اار ف ااي ب اااريم يقا ا أر الفاتح ااة عل ااى أرواح العم ااال
الش اارطة الفرنس ااية لقي ااامهم بتظ اااهرة

الج ازوا اريين ال ااذين س ااقطوا برص ااا
احتجا يد الحرب في الجزاور !!
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ونق ااول :ك ااان األج اادى م اان صا ا ة ماس ااينيون إذاع ااة بي ااان ،أو نش اار
مقااال فااي الصااحف يسااتنكر فيااه هااذا العماال الهمجااي ،لكنااه لاام يفعاال ،باال
وقف يق أر الفاتحة تيلي ً وامعاناً في التدليم على المسلمين.
 -4ريمو د مارتي ي:
الهااوتي ومبشاار ومستشاارق أسااباني ،اختااار رؤساااء " الاادومنيكان "
لدراسة اللغات الشرقية ليحسن التبشير ،والرد على المسالمين ،فاذهب إلاى
تونم وأنشر مدرسة لتعليم اللغة العربية للمبشرين خاصة.
وماان مؤلفاتااه " خنجاار اإليمااان فااي صاادور المساالمين واليهااود " وقااد
قص ا ااد ب ا ااه أن يي ا ااع بي ا ااد " ال ا اادومنيكان " سا ا ا حاً لل ا اادفاغ ع ا اان العقاو ا ااد
المسيحية.
وقااد أتقاان اللغااة العربيااة لدرجااة اعتقااد معهااا أنااه يسااتطيع معاريااة
القرآن ،ونفذ هذ المحاولة فكتب علاى زعماه ساورة بهاذا الشارن نةبتهاا هناا
كاادليل عل ااى ماادى اجتا اراء هااذا المستش اارق المبشاار ،واس ااخفاقه بمقدسااات
المساالمين وليطلااع الق اراء علااى ماادى جهلااه ،وعاادم احت ارمااه لنفسااه ،وعلااى
الشاال بصااحة عقلااه ،واإليمااان بسااوء تص ارفه ،وخبااث نيتااه ،أو الظاان أنااه
مصاب بالخبل !
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بسم

الغفور الرحيم

يم ،بل َس ٍ
اسمه َّ
صيح َع َرباي
ان فَ ٍ
أعار ُ
َ
ض قرآن َم ْن آخ ُر ْ
الد ُ
ال و َّأولهُ الم ُ
اال لااي بل َسااان االتهااام َسااي َد
ُمبااين ،ال َي ْمنعنااي منااهُ َسا ْاي ّ
ف وال سااك ّ
ين ،إ ْذ قَا َ

ااحة
يل فيه ااا ل اارب الع ا َ
الم ْرَس ا َ
الم ْعج ا َازة ال َشا ار َ
االمين ،وف ااي الفَ َ
صا َ
الينُ ،ق اال ُ
ُ

نين،
الح َّ
الصالح والكاف ُر الماؤم َ
ل َكة ّير َكةير َ
َي ْشتَر ُ
ب فيها أحباناً الط ُ
ينَ ،ي ْغل ُ

عن ا َاد ال ااذين
ااحةُ َولَ ااق ف ااي النهَاي ااة أيا اةً وال ُم ْعج ا َازةً الله ا َّام إال ْ
َفلَب َس اات الفَ َ
صا َ
األنبيا اااء وسا اايد
اون حتا ااى قا ااالوا َع ْنا ااهُ َخا ااات ُم ْ
ااه ْم َع ْشا ا َاوةً ُم َعلا ا ّام َم ْجنا ا ّ
أوطا ا ُ
اع أناه باااقرار فااي ساورة األحقاااف لام ياادر قااط ماا ي ْف َعا ُال بااه وال
رس َ
الم َ
الينَ ،ما َ
ُ
اسمهُ َرُمنه ولَقَُبهُ مرتين ،آ لقَ ْاوٍم يقب ُال
بتُباعه أجمعين
َ
أكتعين ،فَقُل يا َم ْن ُ
ممااا ألهَ َمنااا
اين ،وان ُكنااتُم فااي شا ٍال َّ
الباطا َال و ُ
الخ َارفااات والترهااات كرنهااا اليقا ُ
َ
الحج ااة وبمة اال ه ااذ الس ااورة
إلي ااه َعَب اادنا ي ااا َمعاش ا َار المس االمين ،ب َح اال ه ااذ ُ
اان ل ا ْام تق اادروا ول ا ْان
إن ُكن ااتم مهت اادين ،ف ا ْ
وادعا اوا ل ااذلل إخا او َان ُكم م ا َان الج اان ْ

اين ،والحما ُاد والش ا ْك ُر
تقاادروا فقَااد َزَها َ
اتقام اليقا ُ
اق الباطا ُال واسا َ
آمين *
َ

ين
اين آم ا َ
آما َ

نيادة من سخة أخرى
فاس ااتَحبوا و ْارجعا اوا وا ْقتَاادوا بُن ااور القُا ْارآن
فَ ا ْ
اان لَ ا ْام ت ْق اادروا َولَ ا ْان تَ ْق اادروا ْ
ظتَن ااا ْأم لَا ْام تَ ُك اان م ا َان
صاااحب َّ
اء َعلَينااا أ ََو َع َ
الس ا َ
الباااهر وال تَ ُك ا ْان َك َ
َ
افينة َس ا َاو ْ
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اار َل هللا
حيم َي ْارَح ُم َع ْب َاداً أْل َج َام بهاذ َج َماعاةَ ْ
الواع َ
اإلسا م وتََب َ
ظين ،وهللا ال َّار ُ
َ
آمين آمين آمين*
المْلهمينَ ،وْلَي ُق ْل ْ
ين َ
أه ُل السموات واألري َ
أْ
َح َس ُن ُ
*****

الأسئلة
في هاذ المقدماة الطويلاة بعاض الشايء ،المختصارة بالنسابة للتااريخ
وأحداة ااه ،مه اادنا الس اابيل ،وأقمن ااا الحج ااة وأوي ااحنا ال اادليل عل ااى أن ه ااذ
األسااولة -مويااوغ هااذا الكتاااب -ليساات إال حلقااة فااي سلساالة طويلااة ماان
العداء لهذا الشرق وشعوبه من العارب والمسالمين بادأت هاذ السلسالة فاي
مدينا ااة كليا اار مونا اات 1095م واسا ااتؤنفت بعا ااد سا ااقوط القسا ااطنطينية عا ااام
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1453م ولاام تاازل مسااتمرة ومت حقااة حتااى اليااوم عباار منشااورات " الحقيقااة
الصا ااعبة " وعلا ااى أق ا ا م فرسا ااانها كا ااربي موسا ااى الحريا اارأ وأنا ااور ياسا ااين
ومصا ااطفى جحا ااا ،وقلنا ااا – أكةا اار ما اان م ا ارة – أن األجا اادر بها ااا اإلط ا اراح
واإلهم ااال  ،ولك اان هن ااال الخ ااوف ..الخ ااوف م اان أن ترخ ااذ طريقه ااا إل ااى
التاااريخ وتصاابح فااي قاباال األيااام تاريخ ااً كمااا يرياادون لهااا ،ل اوال ذلاال لمااا
تعرينا لها ،ولما أعرناها أأ اهتمام.
إن تعريااة أصااحابها ،وفيااح الم اؤامرة التااي تختب ا وراءهااا ،والغايااة
التي يرماون إليهاا ،وكشاف الساتار عان الادواور والمؤسساات التاي تمولهاا،
وتغاادق عليهااا نعمهااا ،وتااوحي لهااا ،وتسااهر عليهااا لهااي فاارض عااين علااى
كل مخل

ألمته ووطنه ،وقيم هذا الوطن وهذ األمة.
السؤال الأول

ال يفرق العامة وربما المختصون بين الميندانيين والصابوة ،األولون
جماعااة تعتمااد االرتمااام بالماااء الجااارأ طقس ااً رويسااياً ،واآلخاارون الااذين
تحاادث عاانهم القارآن جماعااة ازدهاارت يومااً ،وباارز منهااا فااي القاارن الةالااث
الهجرأ أشخا

هامون في التاريخ الفكرأ للمنطقة لكناه " كاذا " لام يعاد

لهم أةر حالياً.
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سااكن الصااابوة حااران المدينااة المشااهورة فااي التاااريخ القااديم " معجاام
البلاادان "  ،535 2عباادوا النجااوم ،وكاناات لهاام حكايااات شااهيرة مااع أكةاار
من خليفة وفاتح.
ةمة نظرية تقول :إن أصل العلويين هاو صاابوة حاران الاذين تحولاوا
دفعة وحادة إلى اإلس م ،وعلى ذلل أدلة:
 -1دور النجااوم والكواكااب فااي الحياااة اليوميااة للعلااويين ،ماان ذلاال
قول البعض :أن العلويين يقولون بتجسيد علي عليه السا م فاي الشامم،
أو القمر.
 -2علم النجوم المشهور شعبياً عند العلويين.
 -3قارب حاران التااي تقاع شاامال الرقااة الساورية ماان ماواطن الشاايعة،
وغ ا ة الشاايعة ،هاال يمكاان إعطاااء لمحااة تاريخيااة مااوجزة عاان رأيكاام فااي
الع قااة الصااابوة – العلويااة ؟؟ والكتابااات وخاصااة الغربيااة منهااا فااي هااذا
المويوغ ،ويفيل مراجعة " رينه دوسو " في هذا المويوغ !!
*****
الجواب
 -1الم دا يون:
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أش ااار الساااول إل ااى ع ق ااة ب ااين المن اادانيين والصااابوة يعرفهااا العام ااة
والخاصااة ولكنااه لاام يحاادد هااذ الع قااة وانمااا قااال :إن المناادانيين يتخااذون
م اان االرتم ااام ف ااي الم اااء (ارتم اام :انغم اام طقسا ااً دينيا ااً ،وأن الص ااابوة
عبدة كواكب.
المندانيون هام أتبااغ يوحناا المعمادان ،ويوحناا هاذا كاان يعماد الناام
باالرتما ااام فا ااي ميا ااا نها اار األردن بما ااا فا اايهم السا اايد المسا اايح وعلا ااى ها ااذا
فالمنا اادانيون أقا اارب إلا ااى النصا ااارى ما اانهم إلا ااى الصا ااابوةُ ،يقا ااال للصا ااابوة
" المغتسلة " كفوة تهتم بالطهارة(. 1

وكةي ارة هااي الشااعوب التااي تاارى فااي الماااء اغتساااالً وارتماس ااً طقس ااً
مقدس ااً ،الهناادوم مااة ً ياارون فااي ارتمااام رماااد موتاااهم فااي نهاار الغااان
طقسا ااً دينيا ااً مقدسا ااً واإلسا ا م يف اارض الطه ااارة بالم اااء قب اال القي ااام بتردي ااة
الص ة.
ونقول :إن السؤال لم يستوف حقه من التحديد والويوح.
 -2الص اابوة ذكاارهم الق ارآن الك اريم مااع الحنفاااء واليهااود والنصااارى،
وأورد الشهرس ااتاني كةيا ا اًر م اان ج اادلهم ومحاج اااتهم م ااع الحنف اااء ف ااي كتاب ااه
الملاال والنحاال ،وهاام ماان عباادة الكواكااب ،وماان علماااوهم فااي القاارن الةالااث

 -1البابكية :حسين قاسم العزيز

.294
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الهجاارأ ةلباات باان قارة ،والبتاااني ،وأبااو إسااحاق إباراهيم باان ها ل صاااحب
كتاب التاجي.
الصابوة مذهبهم روحاني ،يقابله الفطرة أو الجسماني لدى الحنفاء.
لاام يااذكر التاااريخ -كاال التاااريخ – أيااة ع قااة ساواء دينيااة أو عرقيااة،
أو مجاااورة بااين الصااابوة وبااين العلااويين ،والق ارآن يااورد ذكاارهم مااع اليهااود
والنصارى والمجوم.
ِ
ِ
ددن
ددادواْ َو َّ
ددارى َمد ْ
ين َهد ُ
الصدددا ِب ُؤ َ
آم ُدددواْ َوالَّدددذ َ
ِ{ -1إ َّن الَّدددذ َ
ون َوال َّ َ
صد َ
ين َ
ِ
دددر ِ
ِ
دددن ِب ِ
دددم
آم َ
دددوِم اآلخد ِ َ
دددوف َعلَ ْ
ّ
صدددالحاً فَددددالَ َخ ْ
دددال َوا ْل َي ْ
دددل َ
دددي ِه ْم َوالَ ُهد ْ
وعم َ
َ

ون} الماودة. 69
َي ْح َنُ َ

دادواْ وال َّصدارى و َّ ِ
ِ
ِ
دن
آم َ
الصدا ِبن َ
آم ُواْ َوالَّدذ َ
ِ{ -2إ َّن الَّذ َ
ين َه ُ َ َ َ َ
ين َم ْدن َ
ين َ
ِ
ِ
ِب َِّ
َج ُرُه ْم ِع َد َرِّب ِه ْم َوالَ َخ ْدوف َعلَ ْدي ِه ْم
ص ِالحاً َفلَ ُه ْم أ ْ
ال َوا ْل َي ْوِم اآلخ ِر َو َعم َل َ

ون} البقرة. 62
َوالَ ُه ْم َي ْح َنُ َ
ادوا و َّ ِ
ِ
ِ
الصا ِبن َ
آم ُوا َوالَّذ َ
ِ{ -3إ َّن الَّذ َ
دارى َوا ْل َم ُجدو َ
ين َوال َّ َ
ين َه ُ َ
صَ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
دي
ام ِدة ِإ َّن َّ
َش َرُكوا ِإ َّن َّ
ين أ ْ
َوالَّذ َ
الَ َعلَدى ُك ّ
الَ َي ْفص ُل َب ْيد َ ُه ْم َي ْدوَم ا ْلق َي َ
دل َش ْ
َش ِهيد} الح . 17

وح اران بلاادة مشااهورة علااى طريااق الموصاال – الشااام – الااروم وعلااى
مسا ا ا ا ا ا ااافة  280ما ا ا ا ا ا ااي ً إلا ا ا ا ا ا ااى الشا ا ا ا ا ا اامال الش ا ا ا ا ا ا ارقي ما ا ا ا ا ا اان دمش ا ا ا ا ا ا ااق
(الميل 4000 :ذراغ.
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فتحاات ح اران فااي عهااد الخليفااة الةاااني عماار باان الخطاااب ،وينسااب
إليها جماعة من أهل العلم منهم أباو الحسان بان علاي بان عا ن بان عباد
الرحمن الحراني ،وأبو عروبة الحسن بن محمد بن معشر الحراني وهناال
حران حلب ،وحران دمشق.
ولم ينقرض الصابوة كما يقول الساول ،بل يوجد مانهم الياوم جماعاة
ف ااي العا اراق ولك اانهم ال يزي اادون عل ااى  13000نس اامة موزع ااون ف ااي ق اارى
صغيرة على نهر دجلة وفي األهوار ويتكلمون العربية.
فاااذا كاناات ح اران وطن ااً للصااابوة كمااا يقااول الساااول ،فهاال يعنااي هااذا
َّ
أن العلااويين ص ااابوة ؟؟ واذا كان اات حا اران قريب ااة م اان الرق ااة ،والرق ااة قريب ااة
من الشيعة ،أو غ ة الشيعة ؟؟! فهل يعني هذا أيياً أن يكون العلوياون
صابوة ؟؟
غريب هذا المنطق ،ومستهجن هذا االستنتا  ،ومياحل هاذا الازعم
المتعمد ،المتقصد الذأ أم

االستخفاف بقيم األخ ق والحقيقة!!

ونسارل الساااول بادورنا :أياان هاي النظريااة التاي يزعمهااا ،والتاي تقااول:
إن أصل العلويين هو صابوة حران وتحولوا دفعة واحدة إلى اإلس م.
ومان قاال إن للطواكاب دو اًر فاي الحيااة اليومياة للعلاويين ؟؟ وماا هااو

هذا الدور ؟؟ { ُقل َهاتُواْ برَها َ ُكم ِإن ُك تُم ِ
ين}
صاد ِق َ
ْ َ
ْ
ُْ ْ
- 91 -

البقرة ،111النمل. 64

وماان هاام " الاابعض " الااذين يقولااون :إن العلااويين يجساادون عليااً فااي
الشاامم أو القماار ؟؟ وبمااا أن الساااول يعتمااد كمااا ياازعم علااى " نظريااة "
ويس ااتند ف ااي مزاعم ااه عل ااى " ال اابعض " فانن ااا نطالب ااه إنص ااافاً ل ااه بتطبي ااق
القاعاادة الفقهيااة القاول ااة :إن كناات ناااق ً فالص ااحة ،أو ماادعياً فال اادليل .
وهاذ القاعاادة هااي منهجنااا فااي الح اوار والنقااا

والحجااا معااه ومااع س اواء

ولعلها – وكما يرى الواعون – خير منه لمن تحارر مان الغارض ،وتناز
عاان الهااوى ،وارتفااع عاان المكاياادة والم حاااة والمااداجاة ،وكياال الااتهم ج ازفااً
واعتماااد الفرياايات ،واخاات ق التخرصااات ،وابتااداغ النظريااات ،واالناادفاغ
وراء النزوات والنزغات.
إن علااى الناقاال اإلةبااات والصااحة وعلااى الماادعي الاادليل والبرهااان،
واذا تعذر علياه ك هماا ،فمااذا يقاال عناه ؟؟ مااذا يظان باه ؟ بمااذا يحكام
عليه ؟؟
العلويااون أيهااا الباحااث فوااة ماان المساالمين ،عربيااة العنصاار قحطانيااة
النسا ااب ،يمنيا ااة المنشا اار ال تختلا ااف فا ااي شا اايء ما اان االعتقا اااد عا اان بقيا ااة
المسلمين ،تظلهم شجرة اإلس م ،وينهلون من ينابيعاه ،ويعملاون بتعاليماه
نهي ااً وأم ا اًر ،ويمارسااون طقوسااه ،ويتقياادون بكاال مااا فااي الكتاااب الك اريم –
القرآن – والسنة المطهرة.
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هنال اجتهاادات فاي السانة العملياة ،وهاذ االجتهاادات موجاودة لادى
ك اال الفو ااات المس االمة ،ال تق اادم وال ت ااؤخر وال تغي اار وال تب اادل ف ااي ج ااوهر
االعتقاد وانما هي اجتهادات أشخا

وكلها صحيحة.

قلنا إن العلويين -كل العلويون قحطاانيو النساب يمنياو النشارة ولكان
نسااتدرل ونسااتةني فوااة ماانهم ،هاام المحااارزة فهاام عاادنانيون ويلحقااون نسااباً
بالبيت العلوأ الهاشمي.
أما فرية تجسيد علي في الشمم أو في القمر ف وجود لهاا إال فاي
مخيلا ااة السا اااول الباحا ااث إنها ااا ما اان اخت فا ااات ما اان يريا اادون باألما ااة كيا ااداً
وصاااحبنا يمااتح ماان هااذا البواار اآلساان ،ويسااتقي ماان هااذا القليااب الكاادر،
ويحتطا ااب لا ااي ً فا ااي ها ااذا الحبا اال ال ا اراث الرةيا ااث ،ويا اانفخ فا ااي ها ااذا البا ااوق
الصافر!!
أمااا التجساايد فهااو فااي بعااض المعتقاادات األخاارى ،وصاااحبنا أدرى،
ولاايم تجساايداً فااي األن اوار المجااردة ،باال هااو تجساايد فااي المااادة والجسااد
ت.
والموت واآلالم ،وقديماً قيل :رمتني بداوها وانسل ْ

لاايم فااي فاارق اإلسا م ماان يقااول بالتجساايد ،فااا فااي اإلسا م واحااد

أحد ال تدركه األبصار ،مجارد غيار مجساد ،ومفارد ال بتعادد ،لايم كمةلاه
شيء ،وهو القادر الخالق كل شيء.
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وافتاراض قاارب حاران – مااوطن الصااابوة علااى زعمااه – ماان م اواطن
الشا اايعة الا ااذين يصا اافهم با ااالغ ة بغي ا ااً وظلم ا ااً ،فها اال يعنا ااي قا اارب السا ااكن
والمجاورة قرباً في االعتقاد ؟؟
واذا أخذنا بهاذا االفتاراض ،وارتياينا هاذا المنطاق يمكنناا القاول :إن
اليهوديااة والوةنيااة تساربت إلااى المساايحية بفعاال السااكن والجاوار ،ساايما وأن
المسيحية نشرت حقاً في ب د اليهودية !!
بناء على هذا المنطق الذأ ال نقر أن نفترض أن المسيحية
ويمكن ً
– كاال المساايحية – تعبااد النجااوم كالصااابوة ألن هنااال الاانجم الااذأ أرشااد
المجوم -حسب رواية إنجيال متاى ،والباداة -حساب رواياة إنجيال لوقاا –
إلى الوليد اإللهاي المادةر باالمزود فاي مغاارة بيات لحام اليهودياة ،وتقادمهم
كدليل حتى سجدوا أمام طفل المزود.
ولماذا يقاال عان " الابعض " وصااحبنا وشاركته مان هاذا " الابعض "
أنهم يهاود بداللاة أن السايد المسايح لاذكر السا م ابان ألم يهودياة ؟؟ وهاو
الناصرأ ،والناصرة عاصامة يهاوذا ،وبداللاة قاول السايد لاه المجاد :بعةات
لخ اراف إس اراويل اليااالة !! وهاال الفصااح إال عيااد يهااودأ وهااو ماان أكباار
وأقاادم األعياااد فااي المساايحية ؟؟ وهاال المظاااهر " الساابتية " إال اليهوديااة
في المسيحية ؟؟ وماع هاذا – كال هاذا – ال نجاد عالمااً أو باحةااً أو كاتبااً
أو مؤلفاً مسالماً حااول أو يحااول أن يقايم الحجاة ،ويعلان النكيار ،أو يةيار
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الشااكول أو يغمااز ماان مقدسااات اآلخ ارين أو يساايء إلااى معتقااداتهم ،ألن
الق ارآن الك اريم – دسااتور اإلس ا م العااام – ياادعو إلااى وحاادة األمااة ،وحاادة
اإلنسانية ويحظر المماراة والتنابذ باأللقاب والسخرية.
ِ
آم ُوا ال َي ْس َخ ْر قَدوم ِّمدن قَ ْدوم َع َسدى أَن َي ُكوُدوا َخ ْيد ارً
{ َيا أ َُّي َها الَّذ َ
ين َ
دن َخ ْيد ارً ِّمد ْ ُه َّن َوال تَ ْل ِم ُدنوا أَ فُ َس ُدك ْم
ِّم ْ ُه ْم َوَال ِ َسا ِّمن ِّ َسا َع َسى أَن َي ُك َّ
ِ
َوال تََ َاب ُنوا ِباألَ ْلقَ ِ
وق َب ْع َد ِ
يم ِ
ان} الحجرات. 11
اال ْس ُم ا ْلفُ ُس ُ
اب ِب ْن َ
اإل َ

{ َوالَ تَقُولُ دواْ ِل َمد ْدن أَْلقَددى ِإلَد ْدي ُك ُم َّ
دون َعد َدر َ
الس دالَ َم لَ ْسد َ
دت ُم ْؤ ِم داً تَ ْبتَ ُغد َ
ا ْلحي ِ
اة ُّ
الد ْ َيا} النساء. 94
ََ
ِ
ِ
دادواْ
ين َهد ُ
آم ُ دواْ َوالَّددذ َ
{ِإ َّن الَّددذ َ
ين َ
ِ
دن ِبد ِ
وع ِمد َدل
دال َوا ْل َيد ْدوِم اآلخد ِدر َ
آمد َ ّ
َمد ْدن َ
ون}
َي ْح َنُ َ

دارى والمجددو
َو َّ
الصددا ِب ُؤ َ
ون َوال َّ َ
صد َ
صد ِ
دالحاً فَ دالَ َخد ْدوف َعلَد ْدي ِه ْم َوالَ ُهد ْدم
َ

أم ااا ورود النج ااوم ف ااي حي اااة العل ااويين اليومي ااة – كم ااا ي اادعي فانن ااا

نطالبااه باقامااة أأ دلياال عليااه إن اسااتطاغ -ولاايم بمسااتطيع – أن قولااه
هذا ليشبه قول من يقول :رأيت الباخرة ارساية فاي أعاالي الجباال وييايف
محاالً إلى المحال.
أما الكتابات الغربية التي يحيلنا إليها ليدعم أقواله ،وخاصة ما كتباه
المستشرق " رينه دوسو " الذأ يفيل أن يرجع إلاى أقوالاه فمان هاو ريناه
دوسو ؟ وماذا كتب ؟
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رينااه دوسااو 1958 – 1868م مستشاارق فرنسااي ،عااالم أةاارأ ،جاااء
إلاى ساورية تحات ساتار التنقياب عان اآلةاار كغيار مان المستشارقين الاذين
وفاادوا للشاارق بحجااة ماان الحجا ومااا اكةاار حججهاام !! نقااب أوالً فااي رأم
شم ار -ال ذقية ةم في النمارة جبل حوران – الصفا -وهنال اكتشاف أقادم
كتابة بالخط العربي.
ومااع شاارن هااذا االكتشاااف وخطاار فانااه لاام ينصاارف كاال االنص اراف
إلى اختصاصه كعالم أةرأ بل انصرف إلى كتاباة التااريخ تااريخ اإلسا م
وفرقه ال تاريخ األوابد واآلةار.
لقا ا ااد كت ا ا ااب عا ا اان النص ا ا اايرية كتابا ا ا ااً مملا ا ااوءاً ب ا ا اااألغ ط ،مش ا ا ااحوناً
باالفتراءات ،جرى فيه كما أم

عليه هوا  ،وقادته إليه غايته ،ورسمه له

سادته والدواور التي أعدته وأهلته وأوفدته !!
وي ااع كتاب ااه – متج اااو اًز اختصاص ااه – ليح اادث ش اارخاً كم ااا يتوق ااع
ويتقصااد بااين فوااات المساالمين كمااا فعاال ماان تقدمااه وماان جاااء بعااد ماان
هؤالء الموفدين(. 1

 -1راجع

من هذا الكتاب.
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*****

السؤال الثاني
عانااة بلاادة صااغيرة تقااع غاارب العاراق ،قاارب الحاادود السااورية ،نعاارف
أن أصل المنتجب العاني منها ،وقاد مار فيهاا العدياد مان علمااء العلاويين
وأومة المذهب.
عان ااة تس ااكنها جماع ااة ت اادعى " العل ااي ال هي ااة " وه اام طاوف ااة تؤل ااه
علااي غ وتعتباار مظه ا اًر ماان مظاااهر األلوهيااة (ماسااينيون مقالااة هامااة "
علي إلهي "
عاناة أييااً هااي البلااد التاي (كااذا ماار فيهااا علاي باان أبااي طالااب غ
فااي طريقااه لحاارب معاويااة باان أبااي ساافيان وهنااا يكماان التساااؤل عاان عمااق
تشيع أهلها لعلي غ .
عانة أيياً غير بعيدة عن جبل سنجار موطن المكزون السنجارأ،
والكةي ا اار م ا اان الطواو ا ااف الغالي ا ااة ،والف ا اارق الهارب ا ااة م ا اان الم ا ااد اإلسا ا ا مي
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كالزرادش ااتين والم ااانويين ،وال يا ازال عب اادة إبل اايم اليزي ااديين يس ااكنون تل اال
المنطقة حتى اآلن.
ما هو دور عانة في تخري أومة للمذهب العلوأ ؟؟
ما هي الع قة بين علويين وعلي ال هية ؟؟
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الجواب
ي حااظ القااارئ أن الساااول كاارر لفظااة عانااة أربااع م ارات مفتتح ااً بهااا
أربع فقرات :األولى :ليقول أن أصل المنتجب العاني منها وأن عديداً من
فقهاء العلويين وأومة المذهب مر فيها.
الثا يددة :ليؤكااد أن العلااي ال هيااة ،والطواوااف الغاليااة والفاارق األخاارى
قريباً منها.
الثالثة :ليدل على عمق تشيعها لعلي ألن علياً مر فيها.
الرابعدددة :ليربطه ااا بساانجار مااوطن المك اازون وباليزيااديين والم ااانويين
والزرادشااتيين ،الغايااة ماان كاال ذلاال وايااحة كاال الويااوح ولاام تخااف علااى
شاابه البصاار فكيااف بالبصااير السااميع العلاايم!! وهااي أن عانااة – علااى مااا
هي من الطواوف والمذاهب والفرق – خرجت أومة للمذهب العلوأ.
ال أدرأ على ماذا أغبط الساول الباحث هذا!!
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أعل ا ااى ه ا ااذا التمح ا اال ؟؟ أم عل ا ااى قدرت ا ااه عل ا ااى حش ا ااد المب ا ااررات،
ومحاولتااه إيجاااد المنطلقااات لمقاصااد ! أم علااى تعمقااه فااي فهاام التاااريخ،
وياابط مسااار  ،وتحديااد أحداةااه وحوادةااه ؟! أم علااى أخطاوااه اللغويااة فيمااا
كتب ؟؟
 -1عانة بليدة بين هيت والرقة ،يطوف بها خلي من الفرات.
 -2ل ا اام نعل ا اام ول ا اام ي ا ااذكر الت ا اااريخ أن أح ا ااداً م ا اان فقه ا اااء العل ا ااويين
المسا االمين ،أو فقها اااء الما ااذهب العلا ااوأ علا ااى تعبيا اار صا اااحبنا الصا ااحفي
الباحث تخر منها ،حتى أن المنتجب الذأ يقال في نسبته " العاني " لام
يولد فيها ،بل جاءها مهاج اًر بدليل قوله في إحدى قصاود :
حن الذين صفو ا من قذى كدر

حلب
والشام هجرت ا إذ دار ا ُ

عل ااى أن ااه – أأ المنتج ااب -إن ك ااان س ااكن عان ااة ف ااان هجرت ااه م اان
الشام إلى حلب ،وأن ت مذته ومريديه وسالطته الروحياة كانات فاي حلاب،
ألن كل ممدوحيه حلبيون كبني فيل وبيت العفيف وبيت الجمال وهذان
يمتان بصلة النسب إلى البيت الهاشمي كما يشير قوله:
كمثل العفيف وبيت الجمال

فهددم لل بددي وللد آل

ويقول في ممدوحه جمال الدين بن محمود الحلبي:
إ ي حلبت ال ا

أبغي أخداً

ويقول :ش مي ومنبته في حلب
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الحلب
فصدح لي من حلب
ّ
ُ

ومن ممدوحيه أيياً علي بان بادران المهااجرأ الحلباي ،وكال هاؤالء
ليسوا من عانة ،فمن هم أومة المذهب العلوأ -كما يطياب لاه أن يقاول-
الذين تخرجوا من عانة ؟؟
والعلي ال هية أو هكذا يسامونهم – ويكارم هاذ التسامية ماساينيون
 فو ااة م اان المتص ااوفة يوج ااد م اانهم كةي اارون ف ااي ش اارق تركي ااا وجنوبه ااا،وليس اوا غ ا ة كمااا يتهمااونهم ،ويتهمااون غياارهم ،وال يعباادون علي ااً غ كمااا
يطيا ااب للا اابعض أن يشا اايع عا اانهم ،أو يشا اانع علا اايهم ،وانما ااا يسا االكون فا ااي
تصوفهم طريقة خاصاة يقولاون :إن عليااً غ كاان يمارساها فاي تعباد

،

وبهااذا يكونااون مةاال غياارهم ماان أصااحاب الطاارق الصااوفية المتعااددة فااي
اإلسا م كالنقشاابندية والشاااذلية والمولويااة والجي نيااة حيااث يقااول أصااحاب
هذ الطرق أنها مرخوذة عن كبار الصحابة ،ويوجد مةل هاذ الممارساات
المختلفااة ف ااي ترديااة الشااعاور الدينيااة ف ااي المساايحية كم ااا هااو الحااال بااين
الملكانية والنسطورية واليعقوبية وما تفرغ عنهما.
وليم للعلويين أية ع قة بالعلي ال هية.
هذا ،واذا كانت عاناة قريباة مان سانجار ،واذا كاان عليااً غ مار بهاا
فااي طريقااة لمحاربااة معاويااة باان أبااي ساافيان ،واذا سااكنها بعااض الهاااربين
ماان المااد اإلسا مي -كمااا ياازعم صاااحبنا – واذا وجااد بهااا ماان ياادعوهم –
اء – بالعلي ال هية ،واذا أقام بها عبدة إبلايم مان اليزياديين،
اء واجتر ً
افتر ً
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فهاال يعنااي هااذا – كمااا ياارى الصااحفي الباحااث -أن العلااويين تاارةروا بكاال
هذ الفوات ،أو بعيها ،أو بعقاودها ؟؟
هذا ما يرياد أن ياوحي باه ،أو يصارح ،أو يجازم بواقعيتاه ،صااحبنا "
النزيه " كبرت كلمة تخر من أفواههم..
واذا كان مرور علاي علاى عاناة -مجارد مارور – عماق التشايع فاي
نفوم أهلها ،فلماذا لم تتعمق دعوة السيد المسيح لذكر الس م فاي نفاوم
أبناء السامرة ويهوذا ،وقد مر فيهما وأقام طوي ً.
وعلااي لاام يعااد ماان صاافين منتص ا اًر ليمياال أهاال عانااة إليااه ،وينيااووا
تحاات لواوااه ،ويصاابحوا ماان شاايعته ،ويتعمااق هااذا التشاايع فااي نفوسااهم كمااا
هي حال الشعوبمع الغالب عبر التاريخ !!
والزرادشا ااتيون والما ااانويون أتبا اااغ ذرادشا اات وما اااني الفارسا اايين كيا ااف
يهرب ااون م اان با ا د ف ااارم خوفا ااً م اان الم ااد اإلسا ا مي ويلج اارون إل ااى عان ااة
وسنجار وقد استقر فيهما المد اإلس مي ألن عانة فتحت ماع با د الشاام
وقبل فتح العراق وغزو فارم.
أما عبدة إبليم أو الشيطان كما هو مشاهور علاى أقا م الماؤرخين،
والذين أقاموا بجبال سانجار فقاد نشاروا كفرقاة مغالياة فاي يزياد بان معاوياة،
وعل ا ااى يا اادأ ع ا اادأ با اان مسافر(ش ا اارف الا اادين أب ا ااو الفي ا اااول ت557ه ا ا ا

- 102 -

1162م وقااد ولااد عاادأ باان مسااافر فااي بياات قااار -بعلباال -وانتقاال إلااى
الموصل ونشر طريقته ،وغالى فيه أتباعه اليزيديون.
وألن عاناة قريباة مان سانجار يجااب أن يكاون العلوياون تارةروا بعقاوااد
من سكنوها ولم يشر التاريخ -كل التاريخ – أن العلويين استوطنوا فيها.
والغريب في طبيعاة صااحبنا وسالوكه ،وتحقيقاه وتمحيصاه أناه يازعم
ويؤكااد علااى هااذا الاازعم ،أن العلااويين مغااالون فااي علااي باان أبااي طالااب
فكيف يجماع بيانهم وباين المغاالين فاي يزياد بان معاوياة قاتال إماامهم وابان
إمامهم وابن بنت نبيهم الحسين بن علي وسابي نساوه ؟؟
إنه الغرض ،إنها الغاية ،والغاية -كما قيل تعمي وتصم.
وسؤال اقتيته طبيعاة هاذا البحاث موجاه إلاى صااحبنا السااول ومان
و اروااه :ماااذا اسااتقر عليااه أريااه باال رأيهاام ؟؟ هاال العلويااون صااابوة ؟ علااي
ال هيااة ؟ إيرانيااون ؟ زرادشااتيون ،مااانويون ،يزيااديون ؟ أم عاارب مساالمون
؟
أم ااا ماس ااينيون ص اااحب المقال ااة " الهام ااة " ( ارج ااع نا ا
ودوسو الذأ يفيل أن نرجع إلاى أقوالاه ( ارجاع نا

السا اؤال2

الساؤال رقام 1فانناا

ناارى أن هااذين المااؤرخين قااد جمعااا بااين فياايلة االستش اراق والتبشااير ،وال
نق اايم ألقوالهم ااا وزنا ااً ألنهم ااا أبع ااد مستشا ارقين – بع ااد الم اانم -ع اان ق ااول
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الحقيقة ،والحيلة فيهما قليلة كما يقول الشاعر ألنهما يخلقان ويختلفان ما
يقوالن ،ولنا عودة إليهما.
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السؤال الثالث
وادأ الل ا ا

قا اارب الموصا اال ،جبا اال سا اانجار قا اارب الحا اادود العراقيا ااة

الوسااطى والش ارقية كلهااا مناااطق معزولااة كاناات مااوو ً للهاااربين ماان المااد
اإلس ا ا مي ،وما ااا ازلا اات موطن ا ااً لجماعا ااات ما اان عقاوا ااد مختلفا ااة كالشا اابل
واليزيديين.
تق ااول فرص ااية :إن س اانجار م ااوطن العل ااويين األول المط اااردين م اان
ويقاال :إناه عنادما اشاتد الظلام ووصال إلاى سانجار هارب
الظلام العباسايُ ،
بع ااض العل ااويين إل ااى جب ااال ال ذقي ااة ،ول ااو ل اام يك اان ب ااين عل ااويي س اانجار

وعلااويي جبااال ال ذقيااة روابااط قويااة مااا اس اتنجد الشاايخ محمااد البانياسااي
والشاايخ علااي الخياااط ( كمااا يقااول غالااب الطوياال :باااألمير المكاازون فااي
ساانجار التااي تبعااد عاانهم موااات األميااال فااي وقاات تباادو فيااه وساااول النقاال
بداويااة ولااو لاام يشااعر األمياار المكاازون باارن علااويي ال ذقيااة أقااارب وأبناااء
عمومااة لمااا جاااء وبرفقتااه  20أو  25ألف ااً وسااكن مناااطق غاارب سااورية
إي ااافة إل ااى اللهج ااة والف ااروق الواي ااحة ف ااي اللهج ااة ب ااين العل ااوأ وغي اار
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العلوأ الساني ،فاالعلوأ كاالعراقي يلفاظ القااف معطشاة فاي حاين أن ساني
ال ذقية وبانيام وطرطوم (كذا ذلل.
ما هي الع قة بين العلويين والسنجاريين ؟؟ وما رأيكم فيها ؟؟
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الجواب
 -1االعت اراف بايجاااد ع قااة بااين العلااويين والساانجاريين بداللااة أن
المك اازون ج اااء لنج اادتهم ف ااي جب ااال ال ذقي ااة م اان س اانجار ،يةب اات فري ااية
الساول أن موطن العلويين األول هو سنجار.
 -2إذا ةباات ذلاال أمكنااه الاربط بااين أصااحاب العقاوااد المختلفااة التااي
أش ااار إليها ااا ف ااي س ا اؤاله وب ااين العلا ااويين وه ااذا ها ااو الغ اارض !! والغا اارض
المتقصد مرض !!
ولك اان!! وليسا اامح لنا ااا القا اراء به ااذا االسا ااتطراد الا ااذأ اقتيا ااا س ا اؤال
صاحبنا!!
فا ا ااي التا ا اااريخ -والتا ا اااريخ سا ا ااجل حركا ا ااة اإلنسا ا ااان – إن المهنا ا اادم
المعمااارأ " ساانمار " بن ااى للنعمااان ب اان المنااذر باان م اااء السااماء اللخم ااي
قصرين هما :الخورنق والسدير وبلغا غاياة الروعاة والجماال فاي العماران،
ولكان المهناادم – علااى ذمااة التاااريخ – وياع فااي أحااد القصارين ،أو فااي
كليهما " آجرة " إذا انتزعت من مكانها أنهار القصر بكامله !!
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ولما علام النعماان باذلل ألقاى بالمهنادم – الاذأ بيات الشار واليار
– من أعلى القصر فدق عنقه ،ولقي جزاء عمله.
ونقااول :إن فااي بناااء صاااحبنا الصااحفي الباحااث الفكاارأ والتاااريخي "
آجاارة " خطي ارة إذا نزعناهااا -وسااننزعها -ينهااار كاال مااا بنااا وتوخااا ماان
ساؤاله هااذا !! لكاان ذلاال -وكمااا قلنااا :يقتيااينا اسااتطراداً قااد يطااول بعااض
الشيء .ولكنه موةق باألرقام والزمان واألشخا

وأحاداث والاى القاراء ماا

يلي:
األمياار المكاازون لاام يكاان ماان ساانجار الموصاال كمااا ياازعم صاااحبنا
ويبناي علااى هاذا الاازعم " فرياايته " وكماا ياازعم بعااض الماؤرخين ،باال ماان
س اانجار س ااورية الت ااي تق ااع ف ااي قي اااء المعا ارة – معا ارة النعم ااان -وعل ااى
بعد33كم شرقاً بميلة إلى الجنوب عن المعرة.
واذا استنطقنا التاريخ نجد:
 -1أن المكاازون ولااد عااام 583ها ا وتااوفي عااام 638ها ا علااى أصااح
وأصدق الروايات فيكون قد عا

58سنة.

وال ااى القا اراء تا اوات اًر تاريخيا ااً لبل اادة س اانجار الموص اال مح اادداً باألرق ااام
والساانين واألشااخا

واألح ااداث ويمكاان مراجع ااة هااذا البح ااث مط اوالً ف ااي

كتابي المكزون السنجارأ الجزء األول
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. 74-69

هااذا العاارض التاااريخي الموةااق ياادحض كاال افت اراض لصاااحبنا باارن
األمياار المكاازون جاااء لجبااال ال ذقيااة ماان جبااال ساانجار الموصاال حيااث
يقيم الشبل واليزيديون والهاربون من المد العباسي !!
وبالتالي تسقط " اآلجرة " التي ويعها في بنيان قصر قصاد تادمير
على من فيه !!
 -1يااذكر أبااو الفااداء فااي حاوادث 594هاا :إن أمااارة ساانجار صااارت
إلى األمير محمد بن مودود بن عماد الدين زنل ،ةم انتقلت إلى ابناه ،ةام
إلى أخيه ،ةم إلى الملل األشرف بن الملل العادل إلى ما بعد 621ها.
 -2فاي حاوادث 600ه ا يقاول :وفيهاا خطاب قطاب الادين محماد بان
عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار للملل العادل(. 1
 -3وفااي ح اوادث 606ها ا الباان العااديم يقااول :وخاار الملاال الظاااهر
م اان دمش ااق ..إل ااى أن يق ااول :ون اازل عل ااى س اانجار محاصا ا اًر وش اافع عن ااد
مظفاار الاادين فااي صاااحب ساانجار ،فلاام يقباال ،وقااام نااور الاادين صاااحب
الموص اال بنصا ارة عم ااه ص اااحب س اانجار ..إل ااى أن يق ااول :ك ااان الظ اااهر
يتظاهر بطاعة عمه وفي الباطن يريد االحتفاظ بسنجار.
ويقااول :ةاام توسااط الحااال ،وشاافع فاايهم الملاال الظاااهر ،وأطلااق لهاام
سنجار ،واستنزلهم عن الخابور ونصيبين(. 1
 -1أبو الفداء

.110
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 -4وجاااء فااي الكاماال الباان األةياار فااي ح اوادث 616ها ا وهااي الساانة
التي سبقت مجيء المكزون لجبال ال ذقية.
فااي هااذ الساانة تااوفي قطااب الاادين محمااد باان زنكااي ،باان مااودود باان
زنكي ،صاحب سنجار ،وكان كريماً ،حسن السيرة في رعيته ،وحكم بعاد
ابنه شاهنشا  ،وركب معه النام وظل مالكاً لسنجار عدة شاهور ةام ساار
إلااى " تلعفاار " فاادخل عليااه أخااو عماار باان زنكااي ومعااه جماعااة فقتلااو ،
وملاال أخااو عماار بعااد  ،فبقااي إلااى أن ساالم ساانجار إلااى الملاال األشاارف،
ولما سلم سنجار أخذ الرقة عوياً عنها(. 2
 -5ويقااول أبااو الفااداء فااي ح اوادث 616ها ا تااوفي قطااب الاادين باان
محمد صاحب سنجار بعد أن ملل عليها 23عاماً وملل عليها بعاد ابناه
شاهنشا  ،ةم قتله أخو محماود وملال سانجار وهاو آخار مان ملال سانجار
من البيت األتابل(. 3
 -6ويق ااول اب اان الع ااديم ف ااي حا اوادث 617ها اا :خ اااف اب اان المش ااطوب
صااحب رأم العاين فسااار إلاى سانجار فطاارد والاي نصايبين ماان قبال الملاال
األشاارف ،وقاتلااه واسااتباح عسااكر ،وسااار إلااى ساانجار فرجااار ،وأرساال الملاال
األشرف في طلبه فلم يجبه ،فسار نحو فترل سنجار إلى تلعفر.
 -1زبدة الحلب 3
 -2ابن األةير

.161-160

.238

 -3تاريخ أبي الفداء 3

.138
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ووصل الملل األشرف إلى سنجار وفتحها ،وعوض صاحبها الرقة.
واسااتجار اباان المشااطوب بلؤلااؤ فرجااار علااى حكاام الملاال األشاارف،
وساالمه إليااه فحبسااه فااي ساانجار( . 1وفااي

 190يقااول :انفصاال الملاال

األشرف عن الموصل وشتى بسنجار.
وورد عنااد أبااي الفااداء فااي ح اوادث 617ه ا أن محمااود باان قطااب الاادين
سرل الملل األشرف أن يعطيه الرقة ويسلم سنجار إلى األشرف فتسلمها.
وفي حوادث 621ها يقول ابن العديم:
طلااب الملاال األشاارف طاوفااة ماان عساااكر حلااب ليقاايم بساانجار خوفااً
ما ا اان صا ا اااحب أربا ا اال .وورد فا ا ااي مختصا ا اار تا ا اااريخ الا ا اادول( . 2ووفيا ا ااات
األعيان( 3وفي حوادث  636ها ما يلي :أن الملل الصالح أياوب صااحب
ساانجار ارساال الملاال الج اواد وطلااب منااه دمشااق علااى أن يعويااه عنهااا
سنجار ،فسلمها إليه وانتقل إلى سنجار.
وفي حوادث 635ها يقول ابن العديم:
أقطااع الملاال الناصاار الملاال المنصااور ماااردين ونصاايبين وساانجار،
وخااف الملال الجاواد ماان الملال العاادل ف ارسال الملاال الصاالح أياوب علااى

 -1زبدة الحلب

.189

 -2مختصر تاريخ الدول
 -3وفيات األعيان 2

.452

 163-162وفوات الوفيات 2
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.327

أن يساالمه دمشااق ويعويااه عنهااا ساانجار وعانااة( . 1وجاااء مةاال هااذا ألبااي
الفداء  171 1وجاء في السلول  239 1ما يلي:
ب اارز المل اال الع ااادل م اان الق اااهرة يري ااد دمش ااق ،فخ اااف الجا اواد من ااه،
فطلب من الملل الصالح نجم الدين أن يتسلم مناه دمشاق ويعوياه عنهاا
سنجار والرقة وعانة.
وفااي ح اوادث 637ه اا :سااار الملاال الج اواد إلااى الرقااة فرخرجتااه منهااا
الخوارزمية فعاد إلى سنجار.
وفاي الحاوادث الجامعااة للعاام 637هاا :وصاال الملال الجاواد صاااحب
سنجار إلى بغداد وخر إلى لقاوه موكاب الاديوان ،ةام أن بادر الادين لؤلاؤاً
صاحب الموصل استولى على سنجار.
وفااي حا اوادث 638ه ا ا يقااول أب ااو الف ااداء :أن الملاال الجا اواد ص اااحب
ساانجار باااغ عان ااة م اان الخليفااة المستنص اار بم ااال تس االمه فس ااار ص اااحب
الموصل وحاصر سنجار.
وورد في حوادث 640هاا :أن الخوارزمياة قصادوا مديناة حلاب فخار
إليهم األمير لؤلؤ الحلبي بمساعدة محمد بن أسد شيركو صاحب حم
والملل الصالح إسماعيل صاحب سنجار.

 -1زبدة الحلب

.89
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هذا تاريخ بلدة سنجار من سنة 640 – 594ه ا والمكازون ولاد سانة
585ها ا وتااوفي ساانة 638ه ا ا وبهااذا التحقيااق الاادقيق يس ااقط ادعاااء وبن اااء
صاااحبنا با َّ
ارن المكاازون جاااء لنجاادة أقاربااه ماان ساانجار إلااى جبااال ل ذقيااة،
أو أنه أقام بها.
أمااا اخاات ف اللهجااة الااذأ يريااد أن يتخااذ منااه وساايلة لاربط العلااويين
بااالعراقيين أو بالساانجاريين القااريبين ماان الع اراق فمحاولااة ال ترتكااز علااى
أسام من الصحة والمنطق العلمي.
إن الااتلفظ بالقاااف المعطشااة فااي جبااال الساااحل السااورأ يرجااع إلااى
األصالة العربية لغة وأصالة وابتعاداً عن الهجنة.
وأم ااا أن س ااكان ال ذقي ااة وباني ااام وطرط ااوم يلفظ ااون الق اااف هما ازة
فمرد ذلل للوجود الصليبي على امتداد هذا الساحل ولمادة  200عاام هاذا
الوجااود نقاال هااذ اللكنااة إلااى مجاوريااه ولاام تتساارب إلااى هااذ الجبااال التااي
بقيت محافظة على أصالتها العربية وامتنعت على الصليبيين.
إن العلويين في جبال الساحل الساورأ يارون الاتلفظ بااأللف مهماوزة
عا اًر وانحرافاً وامالة عن األصل العربي ،وربما سخروا ممن يفعل ذلل.
وهن ااال الت اااء الس اااكنة ف ااي أواخ اار الكلم ااات المنتهي ااة بت اااء مربوط ااة
ويسمونها التاء النصرانية ،فانهم يهزأون بمن يتلفظ بها.
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إن ه ا ااذ اآلة ا ااار ه ا ااي م ا اان بقاي ا ااا آة ا ااار االس ا ااتعمار الق ا ااديم ،وي ا ااربى
االسااتعمار الحااديث وأعوانااه إال اسااتةمارها واتخاذهااا وساايلة للتاادليل علااى
الفااارق بااين أبناااء األمااة الواحاادة ،لقااد زرغ االسااتعمار قااديماً ،ويحاااول أن
يحصد حديةاً و ..في كل واد أةر من ةعلبة !!
أمااا اعتم اااد كت اااب ت اااريخ العلااويين لمحم ااد غالااب الطوياال كمصاادر
تاااريخي ،فهااو اعتماااد علااى الخطاار ،ألن الرجاال كتااب مااا كتبااه بايعاااز ماان
الساالطة الفرنسااية عناادما احتاال الفرنساايون الااب د ليسااترنفوا متابعااة مااا باادأ
أسا فهم الصااليبيون ..وماان منااا ال يااذكر تلاال الحملااة التااي نفااو بهااا ذلاال
الفرنسا ااي الغا ااازأ المحتا اال الجن ا ارال غا ااورو تلا اال الجملا ااة التا ااي نطا ااق بها ااا
بغطرس ااة واعت ااداد وحق ااد وتش ااف وروح ت اااريخي بغ اايض عل ااى قب اال البط اال
اإلس مي ص ح الدين بطل حطين " :يا ص ح الدين ها قد عدنا " !!
هااذ الجملااة التااي تنطااوأ علااى حقااد األجيااال ،وتعيااد االعتبااار لتلاال
الجملااة التااي قالهااا آخاار طاغيااة صااليبي بعااد معركااة اليرمااول :وداع ااً يااا
سورية ،وداعاً ال عودة بعد !!
أراد محمد أمين غالاب لكتاباه أن يكاون منطلاق فتناة ،ومادعاة تفرقاة
بين أبناء األمة الواحدة والاوطن الواحاد ،تنفياذاً لسياساة " فارق تساد " التاي
ي ارهااا المسااتعمرون ماان أنجااح وساااولهم ،كمااا حاااول الطوياال هااذا أن يوجااد
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أسباباً للخ ف بين العلويين أنفسهم بتقسيمهم إلى عشاور وكتال مغلقاة ال
تتواش فيما بينها.
ومن ق أر استدراكات العالم الفقيه المرحوم الحاا عباد الارحمن الخيار
وم حظاته على هذا الكتاب ،وبيان أخطاوه وتناقياته ،يدرل خلفية هاذا
الكتاب.
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السؤال الرابع

دون أن أت ا ااردد لحظ ا ااة واح ا اادة ف ا ااي الش ا اال ب ا اادوافع الناشا ا ارين غي ا اار
المويااوعية ،صاادرت فااي بيااروت سلساالة كتااب عاان العلااويين النصاايريين
منها مة ً الباكورة السليمانية للشيخ ساليمان األذناي ،وهاو كماا قيال علاوأ
مرتااد نشاار عقاوااد العلااويين وأعيااادهم وطقوسااهم ..ومنهااا رسااالة درزيااة فااي
الرد على النصيرية.
مااا هااو رأيكاام فااي مااا ينشاار حالي ااً حااول العلااويين فااي بعااض مناااطق
بيروت ،ومن هو سليمان األذني هذا ؟؟
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الجواب
كنت أود االكتفاء بقول الصاحفي الباحاث :لام أتاردد ةانياة فاي الشال
بدوافع الناشرين غير المويوعية.
نعم كنت أود االكتفاء بقوله هذا لو لم أكن أعلم يقيناً أنها كلمة حق
يراد بها باطل ،كلمة ياراد بهاا اساتد ار الةقاة بحسان النياة وسا مة الطوياة
واظهار التمسل بالحياد واإلخ

في البحث وتوةيق التاريخ.

ونقول له :لماذا ال ينسحب هذا الشل على كل ما يكتب وينشر فاي
هذ األيام ،أو على الكةير منه لمجافاته الحقيقة.
إن ص اااحبنا وان أورد ه ااذ الفقا ارة اإليجابي ااة ف ااان ك اال أس ااولته حافل ااة
بالسلبيات والخلفيات الهادفة المتقصدة.
لما اااذا يشا اال با اادوافع الناش ا ارين ،ويجانا ااب تطبيا ااق ها ااذا الحكا اام علا ااى
المؤلفين ؟؟
لماااذا لاام يتساارب شااكه هااذا إلااى " رينااه دوسااو " ،وماسااينيون ،وأبااي
موساى الحريارأ ،وأناور ياساين ،ومصاطفى جحاا ،والشاركة المسااهمة مان
المستشا ا ارقين والمبشا ا ارين الجا ا اادد ،ورةا ا ااة المستشا ا ارقين القا ا اادامى ،وحملا ا ااة
رسالتهم ،والعاملين في حقلهم والسالكين سبيلهم.
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لو فعل هذا شيواً من هذا ألصبح شكه يقينااً ،غيار أناه فعال العكام
تمام ااً ،فقااد حاااول أن يوجااه أنظارنااا إلااى مقالااة هامااة لماسااينيون صاااحب
العمامة والجبة ،ويةير اهتمامنا بما كتبه رينه دوسو ويفيل الوقاوف عناد
هذ اآلراء.
وخالصة القدول :إن كال ماا نشار وينشار وسينشار فاي بياروت" مقار
المستشارقين والمبشارين " فااي النصااف الةاااني ماان هااذا القاارن وقبلااه ،حااول
العلااويين ال يعتااد بااه ماان وجهااة نظاار العلاام ،وشاارف البحاث وجديااة القااول
والتزام المويوعية.
كل ما نشر ينطلق من نزعات سياسية ومذهبية وعنصرية.
كتب عبد الرحمن بدوأ مذاهب اإلس ميين الجزء الةاني.
وكت ااب أب ااو موس ااى الحري اارأ " ق اام ونب ااي "  -أعرب ااي ه ااو – نب ااي
الرحمة ،العلويون النصيريون.
وكتب أنور ياسين في سلسلة األديان السرية.
ووجه صاحبنا أسولته.
ويكتب فرسان الحقيقة الصعبة وسيكتبون في ذات المويوغ.
وكل هذ الكتب حملت فكرة واحادة ،والتقات عناد غاياة واحادة ،وهاي
تفريااق كلمااة المساالمين وايجاااد الشااقاق بياانهم ،وأحااداث الوقيعااة بهاام ،بمااا
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تبةه من دعاية وتقاوم باه مان ساعاية وتفتعلاه مان نكاياة ،وتهادف إلياه مان
غرض وغاية.
تزامناات هااذ الحملااة المسااعورة مااع التحاارل السياسااي المحمااوم فكتااب
عبد الرحمن البدوأ بعد زيارة السادات للقدم وتوقياع اتفاقياة كاماب ديفياد
وموقف سورية يد هذ االتفاقية المشؤومة.
ولم يكتب أبو موسى الحريرأ سلسالة كتباه إال بعاد حارب الفتناة فاي
لبنا ااان وتا اادخل سا ااورية ومحاولتها ااا كسا اار حا اادتها ،رحما ااة بلبنا ااان العربا ااي
الشقيق ،ومةله مصطفى جحا.
ولم يكتب عبد الحسين مهدأ العسكرأ ،والحسايني عباد هللا إال بعاد
قيام الحرب اإليرانية -العراقية واستنكار سورية الشديد لها.
*****
أم ااا م ااا أش ااار إلي ااه الس اااول بش اارن الرس ااالة الدرزي ااة ،فالمقص ااود ب ااه
الرس ااالة الدامغ ااة الت ااي ألفه ااا االداعي ااة حما ازة ب اان عل ااي ف ااي ال اارد عل ااى "
النصيرأ ".
ماان هااو هااذا النصاايرأ الااذأ يحلاال المحرمااات ،ويباايح المحظااورات،
كما تقول الرسالة ؟؟ وأين هو كتابه " الحقاوق وكشف المحجوب " ؟؟
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لم نقف على هذا الكتاب ،ولادينا ةبات بالمخطوطاات العربياة ،وآخار
بالمخطوطاات الغربياة فاي الااب د األجنبياة – طشاقند – بلغارياا – لياادن –
السكولاير – وكلها على غناها بالمخطوطات لم تحوأ هذا الكتاب.
وفي هذ الفترة انشق الخار " نشتكين " على حمزة بن علي واقتتال
أنصارهما ودحر نشتكين فهرب إلى الب د الشامية وأجاز ألصحابه ما لم
تجز عقيدة الموحدين.
ول اايم ببعي ااد أن يك ااون كت اااب " الحق اااوق وكش ااف المحج ااوب " م اان
ويااع أنص ااار وم اان تعاليم ااه ،ودم علااى لس ااان" النص اايرأ " إمعانا ااً ف ااي
الكياد وقطعااً للع وااق التاي تاربط بااين النصايريين كشاايعة آلل البياات وبااين
الحكم الفاطمي في مصر.
يق ااول أن ااور ياس ااين ص اااحب سلس االة " األدي ااان السا ارية " وه ااو اس اام
مسااتعار :إن هااذا الكتاااب ال وجااود لااه حتااى اآلن ال عنااد الاادروز وال عنااد
النص اايريين ،وأن ااور ياس ااين ه ااو المه ااتم والمعن ااي بك اال م ااا يتعل ااق بعقي اادة
الموحدين من الوجهة السلبية ال اإليجابية.
هااذا الكت اااب لااو افتري اانا وجااود فان ااه ال يخاار عاان كونااه محاول ااة
خبيةااة إلبقاااء الفتنااة بااين فوتااين ع اربيتين باساام الاادين قاماات بهااا فوااة ةالةااة
يعنيها األمر .وهذا" النصيرأ " اسم مختلاق ال وجاود لاه مطلقااً ،والمسارلة
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ال تخر في هدفها – علاى بعاد العهاد بهاا – عماا يحاولاه بعاض مرياى
القلوب والنفوم في هذ األيام(. 1
فااي القاارن ال اربااع الهجاارأ – زماان الداعيااة حم ازة باان علااي – بالغاات
الساالطة الحاكمااة بالتشااديد والم حقااة للعناصاار " المعاريااة " وغالاات فااي
التنكياال برنصااارهم ،حتااى ايااطر المعاريااون إلااى المغاااالة فااي التخفااي
والتسااتر والتقيااة ،فرصاابح ف ااي قااادة هااذ األحا ازاب أومااة " س ااتر " وأوم ااة "
كشف" بفعل الم حقة السياسية.
فا ااي ها ااذ الفت ا ارة نشا ااطت الا اادعايات والم ا اؤامرات والمكاوا ااد والتشا اانيع
والتباديع ونفاث الساموم ،وكتااب " الحقااوق وكشاف المحجاوب " ينادر فاي
هذ السلسلة.
لقد تجنى التاريخ على األحزاب المعارية ومنها الموحادون وألصاق
بهم كما ألصق بغيرهم ما هم مناه باراء .وهام مان أعارق العناصار العربياة

 -1فااي كت ااابي المكاازون الس اانجارأ الجاازء الة اااني

 232تعرياات له ااذا المويااوغ ولك اان باختص ااار

وأشاارت إلااى الاادوافع والااى الجهااة الةالةااة التااي يعنيهااا أماار الخ ا ف .ةاام اقتاابم الكاتااب الساايد عبااد هللا
يوسااف زياان الاادين هااذا البحااث فااي رد علااى م ازاعم وافت اراءات الكاتااب المصاارأ أناايم منصااور التااي

نشرتها جريدة األهرام بتاريخ 1989 10 4م حول الدروز.

وهااذ الم ازاعم واالفت اراءات شاابيهة ماان حيااث غريااها وغاياته اا ودوافعهااا بتلاال الم ازاعم واالفت اراءات التااي

نشا ارتها جري اادة األها ارام بت اااريخ 1991 9 28م ع اان العل ااويين والمنس ااوبة إل ااى ال اادكتور محم ااد س اايد

اتياء عام ااً ممااا ايااطر الاادكتور طنطاااوأ إلااى نفيهااا
طنطاااوأ مفتااي الااديار المص ارية ،والتااي أحاادةت اسا ً
وبراءته منها.
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– القيسا ااية – واليمنيا ااة ،وما ااذهبهم توحيا اادأ قا اااوم علا ااى العقا اال والفلسا اافة،
ورفض كل شرل ،ولكن هنالل الترويل وهو بحاجة إلاى التويايح بالنسابة
للعامااة ،وان كةي ا اًر ماان الرمااوز فااي اجتهاااداتهم أساايء فهمهااا وال يسااتطيع
فهمهااا وتوياايحها إال المختصااون ،والااذأ ألجاارهم إلااى اسااتعمالها هااو مااا
ناازل بهاام ماان الظلاام وااليااطهاد والم حقااة ،وخاصااة فااي أيااام صااالح باان
مردام الكندأ حاكم الشام.
وللموحدين الدروز وفي قانون األحوال الشخصية تشاريع واجتهاادات
متميزة في الزوا مستوحاة من روح آيات القرآن الكريم.
وم اان ما ا ةرهم – عل ااى تع ااددها – تل اال الم اارةرة التاريخي ااة القومي ااة –
الوطنيا ااة اإلس ا ا مية وها ااي مشا اااركتهم الفعالا ااة فا ااي معركا ااة عا ااين جا ااالوت
المشهورة بقيادة أميرهم " زين الدين " تلل المعركة التي كانات لهاا النتااو
الكبرى في تاريخ العرب والمسلمين.
لقد حاربوا مع ص ح الدين يد الصليبيين ومع بيبارم ياد التتاار
كما يردد التاريخ أصداء معاركهم يد الفرنسيين في العصر الحديث.
سليمان األد ي:
أما سليمان األدني ،أو األدناوأ ،نسبة إلى أدنة – آطناه – فقاد ُولاد

علوياً ،ةم تنصر ،ةم تهود.
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ولااد فااي أنطاكيااة عااام 1250م ةاام رحاال إلااى آطنااه ،وسااكن فااي أحااد
أحياوهاا " خورمااالي " ومااال إلاى السااكر والما ذ ،وأظهار اسااتهتا اًر بالاادين،
واسااتخفافاً بااالقيم األخ قيااة ،واعوجاج ااً فااي الساالول ،فطاارد رجااال الاادين
م اان مجالس ااهم ،ومنع ااو م اان حيا ااور الصا ا ة ف ااي المس اااجد ،ومشا اااهدة
األذكار ،فهرب مان آطناه وانقلاب مان علاوأ إلاى يهاودأ ،ةام اعتناق أحاد
الم ااذاهب اإلسا ا مية( . 1ة اام خ اار م اان اإلسا ا م نهاويا ااً ،وتنص اار ،واعتن ااق
المااذهب البروتسااتانتي علااى يااد أحااد المبش ارين بهااذا المااذهب ،ولمااا كااان
تنقل ااه ب ااين األدي ااان لغاي ااة مادي ااة يحق ااق فيه ااا رغبات ااه الجس اادية ،ولم ااا ل اام
يحص اال عل ااى ك اال م ااا يري ااد كداعي ااة بروتس ااتانتي فق ااد قف ااز إل ااى الم ااذهب
الكاااةوليكي والتحااق باحاادى مؤسساااته فااي بيااروت ،ولاابم مسااوحهم ،وهنااا
طل ااب إلي ااه أن يكت ااب ع اان النص اايرية أهل ااه وقوم ااه ال ااذين ط ااردو وش ااردو
وحرمااو وأذلااو  ،فشاارغ يغاارف ماان حقااد  ،ويصااعد ماان غياابه ،ويلصااق
بقوما ااه كا اال فريا ااة ،ويختلا ااق كا اال تهما ااة ،ويفتعا اال كا اال وصا اامة ،وكانا اات
المؤسسات التبشايرية ناشاطة فاي هاذا الميامار كعهادها داومااً ،ال تعارف
مجا اااالً يحقا ااق لها ااا مكاسا ااب سياسا ااية أو غيا اار سياسا ااية إال وعملا اات با ااه
وشااجعت عليااه ،ولقااد رأت باااألذني مااا يحقااق لهااا الكةياار ممااا تصاابو إليااه
فكت ااب " الب اااكورة " وأورد فيه ااا م ااا أما ا
 -1والية بيروت.
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علي ااه طبع ااه ،وم ااا يري ااى ب ااه

أسياد  ،ةم أعقبها بالسوسنة فنشروا لاه ماا لفقاه واختلقاه ،وبااركوا لاه عملاه
وأجااازو عليااه ،ولاام يلبااث أن رجااع ماان بيااروت إلااى آطنااه بلباسااه ككاااهن
ويقال :أنه مات خنقاً.
كاةوليكيُ ،

إن نشاار كتابااه فااي هااذ األيااام يناادر فااي النشاااط االسااتعمارأ الااذأ

تمهد له مؤسسات االستشراق والتبشير وأعوانهما.

*****
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السؤال الخامس
موسوعة اإلس م " النسخة اإلنجليزية اليدن حرف " N
موسوعة األديان

.1 277 -270

موساوعات أجنبياة أخارى حكات عان العلاويين – النصايريين كمؤلهاة
لعلي بن أبي طالب غ .
الشهرستاني والناوبختي علاى سابيل المةاال قااال عان النصايرية أقاواالً
متشا ااابهة وقريبا ااة مما ااا تقا ااول الموسا ااوعات األجنبيا ااة وغيرها ااا ما اان الكتا ااب
الحديةة.
من الكتاب العربياة " والياة بياروت " الاذأ يفارد مؤلفاه أكةار مان مواة
صفحة للحديث عن العلويين.
كا ااذلل كتا اااب صا ااادر فا ااي اإلما ااارات العربيا ااة عا اان تا اااريخ العلا ااويين
ومعتقداتهم ،ومذاهب اإلس ميين للدكتور عبد الرحمن بدوأ ،وكلهاا تتفاق
مع ما ذكرته المصادر األجنبية والتراةية العربية.
كيف نفسر هذا التوافق التراةي ،العربي – اإلس مي-واألوروبي في
النظرة إلى العلويين ؟؟
هل كانوا كلهم على خطر ؟؟ وكيف نفسر ذلل ؟؟
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واذا كانت تلل المقاالت متجنية جاهلاة ،واناتم تقولاون بااةني عشارية
العلااويين علااى الطريقااة الجنب نيااة ،هاال يمكاان اعتبااار مؤلهااة علااي غياار
مساالمين ؟! وحتااى أولواال الااذين يقولااون باارقنوم الهااوتي ناسااوتي فااي علااي
!! أو أنه مظهر من مظاهر األلوهة ؟؟.

*****

- 128 -

الجواب
 -1الموسوعات
للموسوعات التي أشار إليها السؤال مصدران:
األول :عربا ااي ويشا اامل كا اال ما ااا كتبا ااه الشا ااعوبيون ،وأع ا اوان السا االطة
والمتزلفااون ،وأرباااب المذهبيااة الياايقة ،والااذين يبيتااون لإلس ا م كيااداً يااد
العناصر المعارية.
كل هؤالء وبتشجيع وتمويل من السلطة الحاكمة ،لم يدعوا تهمة إال
وألص ا ااقوها به ا ااذ العناص ا اار ،وال فري ا ااة إال وألحقوه ا ااا به ا ااا ،وال سا ا ااوءاً إال
واعتبروها ااا مسا ااؤولة عنا ااه ،ةا اام قاما اات السا االطة بتح ا اريض بعا ااض العلما اااء
والفقهاء فرلبسوا هذا العمال السياساي لباام الادين ليكاون ساوط عاذاب بياد
الحاكم يلهب به ظهر " المعارية " وسيف نقمة ينقض على عنقها.
والى القراء نماذ من موقف العلماء من السلطة والمعارية.
نتجاوز العقد الفريد ،واالنتصار ،والفرق بين الفارق ،والملال والنحال،
ومنها السنة والبداية والنهاية وكلها رفدت الموسوعات بالماادة الخ فياة،
وصورت موقف الحاكمين من المعاريين ونقف عند آةار ة ةة:
 -1كتااب األصااطخرأ كتابااً بااالرد علااى الباطنيااة وأهاادا إلااى القاااهر
الخليفة العباسي 320ها فكافر بوقف حبسه من بعد على أوالد .
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 -2كت ا ااب اإلم ا ااام الغ ازل ا ااي كتاب ا ااه المس ا ااتظهرأ للخليف ا ااة العباس ا ااي
المسااتظهر 487ها ا بناااء علااى طلبااه رداً علااى خصاامه الخليفااة الفاااطمي
المستنصر.
ونورد هنا مقدمة كتاب اإلمام الغزالي ومنها يطلاع القاراء علاى غلباة
السياسة ونفوذ الساسة على علماء الدين أنفسهم.
قال الغزالي:
أمددا بعددد :فاااني لاام أزل ماادة المقااام بمدينااة الس ا م متشااوقاً أن أخاادم
المواقاف المقدساة النبوياة اإلمامياة المساتظهرية يااعف هللا ج لهاا ،ومااد
علاى طبقاات الخلاق ظ لهاا ،بتصانيف كتااب فاي علام الادين ،أقتياي باه
شكر النعمة ،وأقيم به رسم الخدمة ،واجتناي بماا أتعاطاا مان الكلفاة ةماار
القبول والزلفة.
ةا ا اام يقا ا ااول :حتا ا ااى خرجا ا اات األواما ا اار الش ا ا اريفة المقدسا ا ااة ،النبويا ا ااة،
المستظهرية باإلشارة إلى الخادم.
فاإلمام الغزالي حجة اإلس م على علو شرنه في العلام والادين خاادم
ينتظاار األواماار الش اريفة أو اإلشااارة ماان الحيارة المقدسااة الشاريفة النبويااة
المستظهرية !!
ولما كان مراد أن يكتاب كتابااً فاي علام الادين إذا بااألوامر المقدساة
النبوي ااة تص اادر إلي ااه بكتاب ااة كت اااب ف ااي السياس ااة يكش ااف في اااوح الخليف ااة
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المستنصار الفاااطمي ،وياادلل علااى بدعاه ويا الته وحتااى علااى انسا خه
عن اإلس م هو وأتباعه.
هذا هو موقف اإلمام الغزالي بالنسابة للحااكمين والمعارياين فكياف
بمن هم دونه مرتبة وعلمااً ؟؟ كياف برولوال الاذين يريادون باإلسا م كياداً،
وبالمسلمين ش اًر ،وبالمال طمعاً ،وبالزلفى تقرباً ؟؟
ولق ااد رد عل ااى اإلم ااام الغ ازل ااي الداعي ااة الف اااطمي محم ااد ب اان الوليا ااد
اليمني بكتاب سما " دام الباطل ،وحتف المنايل ".
 -3وأصدر ابن تيمياة فتاوياه ،الحموياة -زياارة القباور – النصايرية،
فرد عليه عدد من الفقهاء والعلماء نذكر منهم:
 -1اإلمام السبكي في كتابه شفاء الغليل.
 -2قايي المالكية تقي الدين في الدرة المييوة.
 -3تا الدين الفاكهاني في التحفة المختارة.
 -4سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق اإللهية.
 -5ابن حجر في الفتاوأ الحديةة.
 -6القسط ني في المواهب اللدنية.
 -7الزرقاني في شرح المواهب ..وغيرهم.
وما ااع أن ها ااذ المصا ااادر التا ااي تبحا ااث فا ااي الخ ا ا ف قا ااد اسا ااتنكرها
الكةي اارون م اان علم اااء األم ااة كم ااا ي اارى القا اراء ف ااان المستشا ارقين وأعا اوانهم
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تها ااافتوا عليها ااا ،ووجا اادوا فيها ااا يا ااالتهم التا ااي ينشا اادونها ،وغا ااايتهم التا ااي
يطلبونها ورفدوا بها موسوعاتهم.
 -2المصدر األج بي:
 -1هير المؤرخون العرب التربة الصاالحة للمستشارقين وموساوعاتهم
بما دونو من تاريخ الخ ف والصراغ السياسي بين الحكم والمعارية.
 -2أياااف المستش ارقون إليهااا مااا كتبااه مؤرخااو الحااروب الصااليبية
علااى ماادة موتااي عااام ماان الصاراغ والكفاااح ،واالقتتااال ،وماااذا ينتظاار ماانهم
أن يكتبوا ؟!
 -3مان هناا اغتاارف أصاحاب الموساوعات األجنبيااة مااءهم و ازدهاام،
وجمعوا معلوماتهم ،ودرسوا وحللوا هذ القيايا السياساية والتاريخياة وكماا
طاب لهم ،وتركوها بين أيدأ الدارسين.
وس اابق لن ااا أن تح اادةنا ع اان بع ااض ه ااذ المص ااادر السياس ااية وع اان
أغراض وظروف مؤلفيها.
ولما ااا كا ااان كتا اااب واليا ااة بيا ااروت يعتما ااد عليها ااا كرسا ااام كما ااا يقا ااول
صاحبه أمكننا القول :أن األسام غير متاين ،وكال ماا أقايم علياه مصاير
االنهيار.
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كتا ااب" رينا ااه دوسا ااو " كتابا ااه عا اان النصا اايرية سا اانة 1900م وكتا ااب
التميمي كتابه سنة 1917م.
ومن التناقيات التي يحفل بهاا كتااب والياة بياروت قاول مؤلفاه :أن
الحاكم برمر هللا المنصور بن العزيز استعان بالعقيدة النصايرية ماع وزيار
حمازة باان علااي لمااا توسااع فااي ألوهيااة علااي ،وكااذا فعاال ارشااد ساانان الاادين
الداعية اإلسماعيلي واتبع نفم الخطة(. 1
ويازعم أن عقاواد " ؟؟ " النصاايرية انتشارت فاي أواواال القارن الخااامم
الهجرأ وكل مطلع على التااريخ وخاصاة تااريخ الماذاهب اإلسا مية يعلام
أن اإلسااماعيلية كمااذهب تشااكلت منااذ القاارن الةاااني الهجاارأ أأ فااي عهااد
اإلم ااام الس ااادم جعف اار الص ااادق ال ااذأ يلتق ااي في ااه اإلس ااماعيليون واالةن ااا
عش اريون ومنااه انقسااموا إلااى إسااماعيليين وموسااويين أتباااغ أخيااه موسااى
المعروف بالكاظم وفي هذا القرن تشكلت المذاهب اإلسا مية :أباو حنيفاة
150-80ه ا ا ا ا ومال ا ا اال 179-93ها ا ا اا ،والش ا ا ااافعي 204-150ها ا ا اا ،واب ا ا اان
حنبل241-169ها.
فاااذا كان اات العقاو ااد النص اايرية كم ااا ي اازعم ص اااحب والي ااة بي ااروت ق ااد
انتشا اارت فا ااي أواوا اال القا اارن الخا ااامم فكيا ااف اسا ااتعان بها ااا واعتما ااد عليها ااا
المنصور ووزير حمزة عنادما أنشارا عقيادتهما ؟؟ وكياف رد عليهاا الداعياة
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حم ازة وتنكاار لهااا فااي رسااالته الدامغااة ؟؟ والرسااالة الدامغااة ماان المصااادر
التي يعتمد عليها صاحب الوالية !!
وكيااف اعتمااد عليهااا ساانان ارشااد الاادين الداعيااة اإلسااماعيلي مااع أن
اإلسماعيلية نشرت في القرن الةاني الهجرأ ؟؟
وم اان تخرص ااات ص اااحب والي ااة بي ااروت :إن النص اايريين ف ااي أيام ااه
1917م ال يتجاااوز ع ااددهم  13000ألفا ااً ف ااي لا اواوي ال ذقي ااة وط اارابلم،
واإلحصاااء األخياار لهاام تجاااوز الة ةااة الم يااين ،وعلااى زعمااه هااذا تكااون
ك اال اما ارأة – خا ا ل  74عاما ااً ول اادت أرب ااع ما ارات ف ااي الع ااام الواح ااد وف ااق
حساب الس سل العددية.
ذكرتن ااي ه ااذ الكذب ااة بنظيرته ااا ف ااي الت ااوراة القاول ااة :أن أوالد يعق ااوب
ااء
وذريااتهم عناادما ارتحل اوا ماان أرض كنعااان إلااى مصاار كااان عااددهم نسا ً
ورجا اااالً  70نسا اامة وعنا ااد خا ااروجهم بعا ااد  400عاما ااا ونيف ا ااً بلغ ا اوا أعا ااداداً
مذهلة(. 1
وماان أغاليطااه التااي يشاااركه فيهااا " رينااه دوسااو " أن النصاايرية نساابة
إلااى نصااير مااولى علااي باان أبااي طالااب ،أو نصااير أحااد وزراء معاويااة أو
إلااى محمااد باان نص ااير ،ويااورد أقصوصااة خرافيااة حااول مول اد محمااد باان
نصير.
 -1سفر العدد من التوراة.
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وياازعم أن النصاايرية يتكلمااون الس اريانية وهااو زعاام لاام ياارت بااه غياار
من المؤرخين.
ولكن ااه ي اارد ما ازاعم األب " الم اانم " اليس ااوعي ب اارن النص اايرية ك ااانوا
علااى دياان النص ارانية قباال اإلس ا م ،ويقااول :يجااب علااى القااارئ أن يكااون
علا ااى يقظا ااة ما اان أما اار تجا ااا ها ااذا االدعا اااء ألن ها ااذا المستش ا ارق ينتما ااي
إل ااى فو ااة " الجزوي اات " الت ااي ل ااو تمكن اات لجعل اات جمي ااع س ااكان البس اايطة
نصارى !!
ونحاان نااورد مصااداقاً لقولااه هااذا ،وهااو أن زميلااه المستشاارق " لااويم
شاايخو " اليسااوعي ألااف كتابااً عاان شااعراء العاارب فااي الجاهليااة وحااول كاال
شعراء تلل العصور إلى نصارى ودعا كتابه " شعراء النصارانية " واعتماد
فااي تحقيااق ذلاال علااى بعااض األلفاااظ فكاال شاااعر وردت فااي شااعر لفظااة
دير" أو زيت " أو مصاح فهو شاعر نصراني.
ولقااد علااق بعااض النقاااد علااى عملااه هااذا قاااو ً :لاام يعاارف التاااريخ
سااارقاً أباارغ ماان األب" لااويم شاايخو " لقااد ساارق شااعراء العاارب ونص ارهم
أمواتاً .وظل خطر يحوم على األحياء.
ويقول صاحب كتاب الوالية أيياً:
إن المستشرق " دوسو " ينكر على من يزعم -ويقصد األب المانم
– أن النص اايريين دخلا اوا ف ااي النصا ارانية ق ااب ً ة اام انس االخوا عنه ااا ،ويس ااوق
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األدلااة والباراهين ،وياارتي بااالحج علااى صااحة هااذا اإلنكااار ويقااول :وال بااد
لماان يطلااع علااى آراء هااذين المستش ارقين – الماانم – شاايخو أن تعتريااه
الحيرة ،ويظن الظنون.
صاحب كتاب والية بيروت الاذأ يحشاد خليطااً مان األقاوال ،وشاتيتاً
من الاتهم ليادين النصايريين يشال فاي المستشارقين ،وساوء نوايااهم ،ويظان
بهم الظنون على زعام الغاياة التاي يلتقاي معهام فيهاا ،والرابطاة التاي تشاد
إليهم ،أن هذا الشيء عجاب ،ولكن :تربى الحقيقة إال أن تظهر مان وراء
يباب األياليل.
أما إنكار " دوساو " أن يكاون النصايريين نصاارى قبال اإلسا م فهاو
يدل على جهل تام بويع ب د العرب قبل اإلسا م ،فالناام -كال الناام
– فا ااي تلا اال العصا ااور كا ااانوا ما اان حيا ااث التا اادين إما ااا وةنيا ااين ،أو يها ااوداً
أو مسيحيين.
ألاام يكاان المساايحيون قباال المساايحية يهااوداً ،أو وةنيااين ؟؟ واال فماااذا
كانوا ؟؟
كما ينكر دوسو أن يكون النصيريون أخذوا عياد الماي د " ؟؟ " عان
المساايحية ألن يااوم المااي د هااو عيااد " ميسااترا ،وملكااارث " عنااد القاادماء،
وكان معروفاً عند الرومانيين ،وقد أخذ النصارى عن الوةنيين.
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مؤلااف كتاااب واليااة بيااروت علااى مااا فيااه ماان التخاابط فااي األسااماء
واألمكنة واألزمنة يقول ما ملخصه في

:2 28

تع ا اارض المس ا االمون والنص ا ااارى له ا ااذ الفو ا ااة ،ويقص ا ااد النص ا اايريين،
وألصااقوا بهااا العااادات الذميمااة ألنااه ماان المساالم بااه فااي تاااريخ األديااان أن
العقيا اادة الدينيا ااة إذا كانا اات قليلا ااة األف ا اراد ،مسا ااورة بالخصا ااوم والمخا ااالفين،
ال بد لها أن تكون عرية للطعن والقدح ،لقاد كانات النصارانية فاي باادئ
أمرها هدفاً لتعرض الرومانيين وافتراءاتهم.
ه ااذا ق ااول ص ااحيح مل ااؤ الح ااق ،الح ااق ال ااذأ ل اام نعه ااد ف ااي أقا اوال
الخصااوم ومااا أكةاارهم ،غنهااا يقظااة ياامير عااابرة ،ونفحااة وجاادان عاااطرة،
ولكاان النصاايريين لاام يتعرياوا لمااا تعرياوا لااه بساابب العقياادة الدينيااة ،باال
بسا اابب العقيا اادة السياسا ااية ،وها ااذ العقيا اادة السياسا ااية صا اابغها أخصا ااامهم
السياسيين بالصبغة الدينية ،ليصح لهم الطعن والوقيعة بهم.
ويقاول صااحب الوالياة بعاد أن يساتعرض رساالة حمازة بان علاي :إن
هااذ االتهامااات مختلفاة ،إذ ال يعةاار فااي كتااب النصاايرية ،وال فااي أغااانيهم
أدنااى إشااارة تاادل علااى صااحتها ،وقااد أجمااع كاال ماان احتاال بهااذ الطاوفااة
واختبرها على أن ال صحة لوجود تلل النقاوض األخ قية فيهم(. 1
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أمااا الكتاااب الصااادر فااي اإلمااارات العربيااة فهااو سياسااي عااداوي ماارجور
مان المخااابرات األجنبياة فااي فتارة ذلاال النشااط المحمااوم ،ومةلاه كتاااب إباراهيم
الجبهااان الااذأ يتناااول فيااه اإلمااام الصااادق بكاال مايشااين ،ويربااا ياامير كاال
مسلم حر ،واإلمام الصاادق كماا يعلام كال فرياق فاي اإلسا م هاو إماام لكةيار
من األومة أخذوا منه ،ورووا عنه ولكنها السياسة.
*****
ال يوجا ااد مؤلها ااة لعلا ااي بمعنا ااى الترليا ااه المعا ااروف عنا ااد المسا اايحيين
للمسيح ماة ً ،بال يوجاد نماط مان المغااالة فاي حباه عناد بعاض المسالمين
فيرون أن عليااً فاوق المخلاوقين قداساة ،ودون الخاالق واألنبيااء مرتباة ،أو
ما يعبر عنه باا" الساوبرمان " أأ اإلنساان المتفاوق ،أو حلقاة الوصال باين
اإلنسان واإلنسان الكامل ،وهذا أقصى ما بل المغالون في علي غ .
أمااا القاااولون ب ارقنوم ناسااوتي ،وأقنااوم الهااوتي فااي علااي غ ف ا وجااود
لهاام ،ولاام يساامع بهاام أحااد ،وال نعلاام عاانهم شاايواً ،وربمااا كااان المقصااود بهاام
أولول الذين مر ذكرهم آنفاً ،وهو األرجح واألقرب للمنطق.
لا اايم فا ااي كا اال مصا ااطلحات العقاوا ااد اإلس ا ا مية أقنا ااوم ،أو أقا ااانيم،
واألقااانيم ماان مصااطلحات المساايحية التااي تجعاال اإللااه فااي ة ةااة أقااانيم
آب وابن وروح قدم  ،والسيد المسيح لاذكر السا م أحاد هاذ األقاانيم،
وهااذا التةليااث كمااا اجمااع الدارسااون هااو مرحلااة ماان م ارحاال االنتقااال ماان
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التعادد إلااى الوحدانيااة ،فقااد اتجهاات المساايحية فااي هااذ المرحلااة إلااى القااول
باإللااه الواحااد ولكنهااا لاام تسااتطع االنعتاااق ماان التعدديااة فكااان اإللااه الواحااد
ة ةة أقانيم.
أماا اإلسا م ودساتور القارآن الكاريم فيقاوم علاى التوحياد وافاراد اإللاه،
ِ
َحدد ..أََّ َمدا
َحدو َّ
َّ
الُ َّ
الص َم ُدو لَ ْم َيل ْدد َولَ ْدم ُيولَ ْددو َولَ ْدم َي ُكدن لَّد ُ ُكفُدواً أ َ
الُ أ َ
ال لَفَسد َددتَا ..لَددي َك ِمثِْل د ِ
ِ
احددد ..لَددو َكد َ ِ
ِإلَه ُكددم ِإلَ د و ِ
ْ
َْ
دان في ِه َمددا آل َهددة ِإال َّ ُ َ
َ
ُ ْ
َش ْي ..
اإلله في اإلس م متوحد غير متعدد ،ومجرد غير مجسد.

به ااذ الوحداني ااة تف اارد اإلسا ا م كم ااا تمي ااز بنف ااي التجس اايم والتجس اايد
والشبه والحاوادث ،ال تدركاه األبصاار ،وصانعته تادل علاى وجاود وقدرتاه
توحي باحاطته بكل شي ! ما ُيرى ،وما ال يرى.

أمااا كيااف وجاادت هااذ الم ازاعم – ترليااه علااي ،واالقنومااان ال هااوتي

والناسااوتي بااه – ومتااى ابتاادعت هااذ االفتاراءات ،واجترحاات تلاال المةالااب
والس اايوات ،فكل ااه م اان عم اال السياس ااة ل اادم المعاري ااين أوالً وم اان س ااموم
الشااعوبية ةاني ااً ،والمذهبيااة الياايقة ةالة ااً ،وأصااحاب الكيااد لإلس ا م رابع ااً،
وعمال االسااتعمار وأعواناه ماان المستشارقين والمبشارين خامسااً ،ومةاال هااذا
األما اار ،وشا اابه بها ااذ األحا ااداث ،ونظيا اار ها ااذ الوقا اااوع ،وقريا ااب ما اان ها ااذ
النزعات والنزغات حدث للمسيحية في عصورها السابقة.
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لقد عرفت المسيحية االيطهاد بكل أنواعه مان السالطات الحاكماة،
وتعريا اات ألن ا اواغ االخت فا ااات المذهبيا ااة ،وعانا اات ما اان الا ااتهم والمكايا ااد،
والتم اازق والتش اارد ،والتكفي اار والتب ااديع وتش ااديد النكي اار ،وال ااى القا اراء بع ااض
األمةلة.
صاالب ال اوالي الروماااني األقنااوم اإللهااي المتجسااد فااي الساايد المساايح
ألن ااه ع ااارض م ااا يرتكب ااون م اان ش اارور وآة ااام ف اااتهمو برن ااه يري ااد تق ااويض
السلطة .وقال ت مذته صلب مختا اًر ليحمل خطايا شعبه !!
ولقي ت مذته ومريدو ألواناً شتى من العذابات ،وعلاى أرساهم باولم
– رسول األمم – وسبق إلى روما حيث قطع رأسه.
ومات بطرم مصلوباً ورأسه مدلى إلى األسفل.
ويقااول ول ديو ارناات :إن أتباااغ المساايح انقسااموا فااي القاارون الة ةااة
األولى إلى موة عقيدة وعقيدة.
أمااا الشاايع اليااالة األخاارى فقااد كاناات ممااا يخطوااه العااد والحصاار،
كالمتخيلة والةيودوتية ،والمتبينة ،والظاهرية ،والسابلية وغيرهن(. 1
وهنااال الخ فااات واالنقسااامات علااى المس اتويات العليااا كانقسااامات
المجااامع المسااكونة ،والحرمااان ،والطاارد ،والتفكياار ،ونااورد هنااا بعي ااً ماان
هذ االنقسامات.
 -1قصة الحيارة 11

.394
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1

مجمع نيقيه

حرم أريوم 325م

2

مجمع القسطنطينية 1

حرم مقدونيوم 381م

3

مجمع أفسم

حرم نسطور 431م

4

مجمع خلقيدونية

حرم أوطيخا 451م

5

مجمع القسطنطينية 2

حرم الكتبة الة ث 553م

6

مجمع القسطنطينية 6

حرم يوحنا مارون 680م

7

مجمع القسطنطينية 3

حرم المونوتيلة 681م

8

مجمع نيقيه 2

حرم محاربي األيقونات787م

9

مجمع القسطنطينية 4

حرم فوتيوم 869م

10

التريدنتيني

حرم البروتستانت 1545م

11

مجمع الفاتيكان1

حرم العصمة البابوية1869م

وفا ااي عا ااام1054م تبا ااودل ق ا ارار الحرما ااان با ااين الكنيسا ااتين الغربيا ااة
والشرقية(. 1
ونكتف ااي به ااذا الق اادر ،ون اادغ ع اارض واس ااتعراض خ ف ااات المج ااامع
الشرقية اختصا اًر وتوفي اًر لوقت القارئ.
ال يعنينااا أماار هااذ الخ فااات ماان قريااب وال ماان بعيااد ،لكاان الااذأ
يعنينا ااا ها ااو اهتما ااام بعا ااض الا اادواور والمؤسسا ااات االستش ا اراقية والتبشا اايرية
بشؤون اإلس م والمسلمين وخ فااتهم ،وتعقاب سالبيات وأخطااء تااريخهم،
 -1تاريخ الحروب الصليبية لستيفن رنسيمان المجلد األول
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.101

والتركيااز علااى إظهااار خ فااات الفاارق اإلس ا مية مااع بعيااها فااي بعااض
االجته ااادات بمظه اار الخا ا ف اإلي ااديولوجي ،واهتم ااامهم بت اارليف الكت ااب،
ونشاار المقاااالت وتاادوين الموسااوعات ،وطاارح األسااولة حااول كاال صااغيرة
وكبيا ارة ف ااي الت اااريخ العرب ااي -اإلسا ا مي واغف ااالهم م ااا ف ااي ت اااريخهم م اان
الكوارث الخ فية ،التي تبل " الحرمان " ودرجة " الخطيوة " المميتة !!
كاال هااذ االنقسااامات كاناات ألسااباب سياسااية مغلفااة برسااباب دينيااة
حااادة ،وماااذا فااي " الحرمااان " ؟؟ أال يعنااي الحرمااان ماان نعمااة الكنيسااة،
وشاافاعة القديسااين ،واغ ا ق الملكااوت السااماوأ فااي وجااه روح المحااروم،
لتظال يااالة حاااورة ،أو تتلقفهااا األبالسااة والشااياطين حيااث تودعهااا الجحاايم
وعالم الظ م ،وهنال البكاء صرير األسنان !!
أما يعلم صاحبنا الصحفي الباحث أن لدى العالم المسيحي خ فاته
وفرقه التي ال تحصى كما يقول ول ديورانت فليته اهتم هاو وشاركته بتلال
الخ فات وتركوا المسلمين وشرنهم !!
لم اااذا يح ااز ف ااي وجدان ااه الط اااهر ويخ ااز ف ااي ي اامير الح اار م ااا ف ااي
اإلس م من نق

في التشريع – كما يزعم – وما باين فرقاة مان خ فاات

شكلية وخاصة العلويين !!
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يقااول الساايد المساايح لااذكر المجااد :يااا م اروااي لم ااذا تنظاار القااذى فااي
عااين أخياال ،وأمااا الخشاابة التااي فااي عيناال ف ا تفطاان لهااا ،وكيااف تقااول
ألخيل:
يا أخي دعني أخر القذى الاذأ فاي عينال ،وأنات ال تنظار الخشابة التاي
في عينل ،يا مراوي !! اخر الخشبة أوالً من عينل ،وحينواذ تبصار جياداً
أن تخر القذى الذأ في عين أخيل(. 1
ونسرل بعد كل هذا ،بعد كل ما تقدم ،من المراوي ؟؟؟
*****

 -1لوقا اإلصحاح السادم . 43
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السؤال السادس
محمد بن نصير الفهرأ النميرأ
أبو القاسم سعيد بن ميمون الطبراني(كذا .
الحسين بن حمدان الخصيبي.
شخصيات ربطت بالعلويين بشكل ،أو ب خر.
األخبار عن ابن نصير قليلة ومتياربة.
والخصيبي يقولون عنه فاي المصاادر الشايعية(يرجى مراجعاة أعياان
الشيعة للسيد محسن األمين فيما يقولون :إنه صاحب مذهب فاسد ،وقاد
اطلعاات شخصااياً علااى كتابااه الااذأ منااع ماان التااداول أخي ا اًر فااي السااوق "
الهداية الكبرى " ووجادت أقاواالً فاي أباي بكار وعمار ال يقولهاا المسالمون،
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كمااا ورد فااي ديوانااه المخطااوط إشااارات كةي ارة إلااى شاارب الخماار بطريقااة
سرية.
الطب ارن ااي ميم ااون ةال ااث ه ااام ج ااداً ،وميم ااون اس اام يه ااودأ مع ااروف،
والطب ارنااي ماان طبريااة عاصاامة ال هااوت العب ارنااي علااى مماار العصااور،
والطبراني خلف الخصيبي في زعامة العلويين دينياً.
ماذا يمكن أن نستنت من كل ما سبق ؟
سؤال ال يحتا إلى التطويل.
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الجواب
لماذا يحدد لنا العمل بقوله :سؤال ال يحتا إلاى التطويال ،وقاد أورد
فااي س اؤاله عديااداً ماان النقاااط الهامااة هااي بحاجااة إلااى مزيااد ماان البحااث
واإليياح !!
 -1محمد بن نصاير العبادأ البكارأ النميارأ ،ولام نجاد فيماا لادينا مان
المصادر أن " الفهرأ " من كنا أو نسابته ،وهاو " باواب " الحسان العساكرأ
اإلماام الحااادأ عشار ،وقااد نازعاه بعااض أصاحاب اإلمااام علاى هااذ المرتبااة،
وقد تقدم بحث هذا المويوغ في الصفحة (

من هذا الكتاب.

ولقا ااد تخا اابط المؤرخا ااون قا ااديماً وحا ااديةاً جه ا ا ً أو قصا ااداً فا ااي نسا اابة
النصاايريين ،فتااارة إلااى محمااد باان نصااير هااذا ،وطااو اًر لنصااير مااولى علااي
ب اان أب ااي طال ااب ،وأحيانا ااً إل ااى نص ااير اح ااد وزراء معاوي ااة كم ااا يزعم ااون،
وأحيان ااً إلااى جبااال " النصاايرة " ،هااذ الجبااال الواقعااة بااين نهاار العاصااي
شرقاً والبحر األبيض المتوساط غربااً ،وباين جباال طاوروم شاماالً وجباال
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لبنا ا ااان جنوب ا ا ااً ،كما ا ااا أرجا ا ااع بعيا ا ااهم ها ا ااذ النسا ا اابة إلا ا ااى النصا ا ااارى ،أو
األنصار(!! 1
ولم يقتصر هذا الحقد الغريب والخلاط العجياب علاى النصايريين فاي
مجال أنسابهم ونكران عروبتهم ،بل تعداهم إلى الموحدين الدروز فهم في
نظ اار المستشا ارقين والش ااعوبيين م اان أص اال أعجم ااي حينا ااً ،وم اان الج اانم
الهندأ أحياناً ،ومن الحةيين تارة ومنهم من نسبهم إلاى الغااليين ولام تفات
هااذ األكاذيااب األعاجيااب أنساااب اإلسااماعيليين أيي ااً .فقااد ألصااق بهاام
وبرنس ااابهم أص ااحاب األغا اراض واألما اراض ك اال م ااا ي اادين ويش ااين ولك اان
غيب هللا محيط بالكاذبين ورحمته قريب من المحسنين.
وعجباات له اؤالء المجتهاادين فااي نسااب " النصاايرية " ماان المااؤرخين
كيا ااف فا اااتهم جبا اال " نصا ااير " الواقا ااع شا اامال العا اراق ؟ ولا ااو دار بخلا اادهم
أو حص اال ف ااي ةق ااافتهم لم ااا أغفل ااو وخاص ااة ص اااحبنا الس اااول والص ااحفي
الباحااث وقااد أفاارغ جهااد  ،وبااذل كاال مااا فااي وسااعه ،وكااد ذهنااه ،ليجعاال
موطنهم هنال بالقرب من العراق حيث يوجد أرباب العقاود المختلفة.
واذا أردنااا أن نيااع أياادينا علااى أسااباب الخ ا ف بااين اباان نصااير،
وبين أخصامه يجب علينا أن نرجع إلاى زمان اإلماامين الحسان العساكرأ
 -1ارج اع عبااد الاارحمن باادوأ  2ماان مااذاهب اإلس ا ميين ،والجاازء الةاااني ماان واليااة بيااروت والمااؤرا
اليوناني استرابون.
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وول ا ااد محم ا ااد ب ا اان الحس ا اان المع ا ااروف عن ا ااد الش ا اايعة اإلمامي ا ااة بالمه ا اادأ
المنتظاار ،والااى تمحااي

أق اوال مااؤرخي تلاال الفت ارة ،وكيااف كااان موقااف

بعض المؤرخين من هذا الخ ف.
 -1عةمااان باان محمااد باان سااعيد العماارأ ،وابنااه محمااد باان عةمااان،
وأبو الحسين علي بن محمد السمرأ ،والحسين بن روح النوبختي.
هؤالء األربعاة يقاول عانهم بعاض الشايعة اإلمامياة أنهام ُرُسال اإلماام

الحادأ عشر الحسن العسكرأ،وولد محمد المهدأ ،وانتهاى إلايهم شارف
البابيا ااة ،والقا اارب ما اان اإلما اااميين ،ويا اادعم ها ااذا القا ااول المؤرخا ااون ما اان آل
نوبخت األسرة الفارسية المعروفة.
أم ااا محم ااد ب اان نص ااير العب اادأ البك اارأ النمي اارأ قي اارى أنص ااار أن ااه
الوحيد الذأ حصل على شرف البابية لدى اإلمامين العسكرأ والمنتظار،
ويدعمه آل الفرات األسرة العربية المعروفة(. 1
أم ااا الش االمغاني اب اان أب ااي الع ازق اار ،والحس ااين ب اان منص ااور الحا ا

،

والسريعي ،الذين زاحموا أو حاولوا أن يزاحموا على البابية ،فهم مدفوعون
عنها من ك الفوتين.
قلنااا :أن محمااد باان نصااير حصاال علااى شاارف البابيااة حسااب أق اوال
أنصار دون اآلخرين مما جعل أخصامه النوبخيين وعلى أرساهم الحساين
 -1االحتجا للطبرسي.
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ب ا اان روح الن ا ااوبختي ينك ا اارون علي ا ااه ذل ا اال -أأ ش ا اارف البابي ا ااة – وي ا اارى
مؤرخوهم أن هنال براءة منه ،وصدقها اإلمام الحسن(. 1
من هنا جااءت أقاوال بعاض الماؤرخين تحمال طعنااً علاى محماد بان
نصير ،وتشنيعاً نترفع بكتابنا هاذا عان إياراد والخاوض فياه ،ولكان نقاول:
إن ه ا ااذ الخص ا ااومة ال يمك ا اان االعتم ا اااد عليه ا ااا كوة ا اااوق تاريخي ا ااة ألنه ا ااا
مشحونة بما ينفر منه الذوق ويردها المؤرا الحصيف.
أماا صااحبنا الصاحفي الباحاث فياارى فيهاا -كماا رأى بغيرهاا -وةيقااة
تحقق له مطلبه.
أما كتااب " فارق الشايعة " ألباي محماد الحسان بان موساى الناوبختي
الااذأ يشااير إليااه صاااحبنا ،فيقااول عنااه عبااام إقبااال فااي رسااالته " خناادان
نوبخات " أنااه ياااغ ،وأن الكتاااب الموجااود بااين أياادينا هااو لسااعيد باان عبااد
هللا األشعرأ.
ويا ا اادل عل ا ا ااى ذل ا ا اال م ا ا ااا أما ا ا ا
الشهرستاني

(2

ف ا ا ااي مقدمت ا ا ااه هب ا ا ااة هللا الحس ا ا اايني

أن ابنه – أأ محمد بن الحسن النوبختي -هذا توفي سنة

 2020ها ،فكيف أرا والد لمحمد بن نصير 250ها.

 -1نفم المصدر.

 -2ترجمة دار الفكر بيروت.
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والنوبختي صااحب كتااب فارق الشايعة هاذا مان مخيارمي الادولتين
األموية والعباسية ،ولقد ترجم لخالد بان يزياد بان معاوياة ،ةام كاان إسا مه
في بدء الدولة العباساية علاى يادأ المنصاور ،وحظاي عناد وأقطعاه ألفاي
جريااب " قيااام مساااحة معااروف يوموااذ " ماان الحااويزة ،وشااارل فااي بناااء
بغداد كمنجم ،فكيف أرا البن نصير ؟؟.
ولهااذا نك اارر القااول والتنبي ااه :إن ص اااحبنا الص ااحفي الباح ااث يس ااوق
الحاوادث باادون تحقيااق ،ويوردهااا باادون توةيااق ،ولااذلل نساارله :أأ نااوبختي
اعتمد عليه فيما أورد ؟؟.
 -2أم ااا أب ااو القاس اام س ااعيد ب اان ميم ااون الطب ارن ااي !! هك ااذا ورد ف ااي
صيغة السؤال ،والصحيح :أبو سعيد ميمون بن القاسم الطبراني.
أباو ساعيد هاذا لام يخلاف الخصاايبي فاي زعاماة العلاويين الدينياة كمااا
يقول الساول ،بل سبقه إلى هذ المرتبة غير .
أمااا اسااتنتا الساااول يهوديتااه ماان اساامه " ميمااون " فماادعاة للعجااب
واإليااحال واإلشاافاق ،وال نعلاام هاال جاااء بهااا قصااداً وتعمااداً -وقااد عودنااا
هذا -أم جاء جه ً فايحاً في لغة العرب ؟؟
يقااال :ف ا ن ميمااون الطااالع ،ميمااون النقيبااة ،ميمااون الطلعااة ،وهااذا
مشتق من اليمن والبركة.
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ف ااي الت اااريخ العرب ااي ورد اس اام اب اان ميم ااون ،وه ااو فيلس ااوف يه ااودأ
عاصر صرح الدين األيوبي ،ومولد في المغرب ،واسم والد ميمون جاء
ماان العربيااة ال ماان العبري اة ،ولكاان الغايااة التااي تباارر الواسااطة هااي التااي
حدت بالساول ليربط بين اسم ميمون واليهودية.
ذكرنااي هااذا االسااتنتا بمااا فعلااه األب لااويم شاايخو اليسااوعي فااي
كتاب ااه " ش ااعراء النصا ارانية " حي ااث اعتم ااد ف ااي تحقيق ااه وتدقيق ااه ،والت ازم ااه
بالحياااد ،وحب ااً بالن ازهااة ،واخ ص ااً للحقيقااة التاريخيااة أن ياارى كاال شاااعر
وردت عناد لفظاة قنااديل ،أو زيات أو دياار ،هاو شااعر نصاراني وقاد تقاادم
هذا التعليق في محل آخر من هذا الكتاب !!
علماً برن الجزيرة العربية في الجاهلية لام تعارف إال الوةنياة باساتةناء
نجا اران ،وبع ااض الغساس اانة ،وهك ااذا كان اات الغاي ااة وراء ك اال يا ا لة ف ااي
التاريخ !!
واذا كانت طبرية عاصمة ال هوت العبراني على مار العصاور كماا
ي اارى فه اال يعن ااي ه ااذا إن م اان ول ااد ونش اار فيه ااا ف ااي العص ااور األخيا ارة ه ااو
يهودأ باليرورة ؟؟
ونساارل :هاال ظلاات طبريااة عاصاامة ال هااوت العب ارنااي فااي العصااور
اإلس مية ،وبعد أن فتح المسلمون العرب فلسطين ؟؟
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وهاال المدينااة " يةاارب " ل ام تاازل يهوديااة يمااارم فيهااا بنااو النيااير،
وبنو قريظة ،وبناو القينقااغ طقاوم ال هاوت العب ارناي ؟؟ باعتبارهاا كانات
موطن هذ القباول ،ومةلها خيبر ؟؟

وهاال المساايحية يهوديااة باعتبارهااا – كمااا ساابق وقلنااا – نشاارت فااي
الناصا ا ارة والجلي ا اال ،والق ا اادم – أورش ا االيم – م ا ااوطن اليهودي ا ااة ؟؟ ومنش ا اار
أنبياوها.
وهل السيد المسيح – كما سبق وتساءلنا أيياً يهودأ باعتبار أمه،
وزوجهااا – يوس ااف النج ااار ،وأخوت ااه – أخااوة المس اايح – يعقااوب ويوس ااف
وشمعون ويهوذا يهوداً(. 1
وهاال نسااتدل باالساام يشااوغ – يسااوغ -االساام العب ارنااي ومعنااا " يهااو
مخل

" على ذلل ؟؟ ويهو إله اليهود ،والمسيح هو اللقب!!
 -3الخص اايبي شا اايخ طريق ااة صا ااوفية كبقي ااة الطا اارق المعروف ااة فا ااي

اإلس م واليهودية والمسايحية ،ويعتبار مرجعااً فاي هاذ الطريقاة كغيار مان
شيوا الطرق انتهت إلياه رواساتها بعاد األوماة الاذين أخاذ عانهم آدابهاا ولاه
عدة مؤلفات في الفقه والتاريخ الشيعي ذكرهاا الع ماة محسان األماين فاي
 -1ول ديورانت قصة الحيارة مجلد 11

.213
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كتابه أعيان الشيعة ،الكتااب الاذأ تادعونا إلاى مراجعتاه ،وهاي :األخاوان،
المساااول ،تاااريخ األومااة ،الرسااالة ،أسااماء النبااي ،أسااماء األومااة ،الماواادة،
الهداية ،الروية ،أحوال أصحاب الرسول أخبارهم(. 1
وفااي كتاااب أعيااان الشاايعة ترجمااة للخصاايبي ،وأق اوال العلماااء فيااه،
ورد علااى المتحاااملين عليااه كااابن الغياااورأ لاام يساالم منااه أحااد ولااذلل لاام
يعتن العلماء بمذمومه.
وفي لسان الميزان يقول عناه :أحاد المصانفين فاي فقاه اإلماماة روى
عنه أبو العبام بن عقدة ،وأةناى علياه وأناه كاان أءم سايف الدولاة علاي
بن حمدان.
وروى التلعكبارأ أنااه سامع منااه فاي دار بالكوفااة سانة  344ولااه منااه
إجازة(. 2
ويقول الع مة محسن األمين :لو صاح ماا قاال فياه أخصاامه لماا كاان
سيف الدولة يرتم به ،وفي إجازة التلعكبرأ ما يدل على مكانته العلمية.
ها ااذا شا اايء ما اان حيا اااة الخصا اايبي وأعمالا ااه فكيا ااف يقا ااول الصا ااحفي
الباحااث :أنااه صاااحب مااذهب فاسااد ،ويطلااب إلينااا أن ن ارجااع كتاااب أعيااان

 -1كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن األمين 24
 -2الفهرست.

 345الرقم .5117
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الشا اايعة للسا اايد محسا اان األما ااين لنسا ااتوةق ما اان ك ما ااه واذا العكا اام ها ااو
الصحيح وقد أوردنا رأأ السيد األمين.
كت اااب الهداي ااة م ااذكور ب ااين كت ااب الخص اايبي الت ااي أورده ااا األم ااين
وال يحت ااوأ أأ رواي ااة تم اام الص ااحابة الكا ارام ،أم ااا الهداي ااة الكب اارى فربم ااا
كانت لغير الخصيبي.
أم ااا ال ااديوان المخط ااوط المنس ااوب إلي ااه ف ااركةر – إن ل اام نق اال كل ااه-
مدسوم عليه ،ويتيح ذلل من أسلوبه ولغته.
أما اإلشارة إلى الخمرة التي ترد في أشعار المتصوفة كابن الفاارض
وغير من العاارفين أصاحاب القلاوب والمواجياد كماا يسامونهم فليسات هاي
الخم ا ارة الماديا ااة المحرما ااة فا ااي القا اارآن ،وانما ااا ها ااي خم ا ارة الحا ااب والوجا ااد
والعرفان الصوفي كما هو الحال عند ابن عربي والعطار والسهروردأ.
والى القاراء بعاض خطاب ووصاايا السايد الخصايبي لط باه ومريدياه
ومنهااا يظهاار ماادى حرصااه وحيااه علااى التمساال بالكتاااب الك اريم والساانة
المطها ارة ،والخ ا ا ق الفايا االة والسا االول المسا ااتقيم واإليما ااان با ااا والا اادعوة
إلص ح الفرد والمجتمع.
اعلم ا اوا أيها ااا السا ااادة أن هللا ولا ااه الحما ااد ،أنعا اام علينا ااا بايجادنا ااا ما اان
ال شاايء .ويساارنا للسااعي  ،وأوجااد لنااا األسااباب ،وأعطانااا العقاال ،ومنحنااا
حريااة اإلرادة ،وجااوهر االختيااار ،فالعنايااة اإللهيااة ،جلاات حكمتهااا ،قياات
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وأب اات إال أن تك ااون األم ااور منوط ااة بسلس االة أس اابابها ،ألن لك اال مخل ااوق
حاج ااة ،ولك اال حاج ااة غاي ااة ،وهللا س اابحانه وق اات أق اادارها ،وهي اار للغاي ااات
ُساابلها ،وأن غايااة كاال مخلااوق صا ح معاشااه ومعاااد  ،واعلماوا هااداكم هللا
إلااى الحااق ،وجعلكاام ماان أتباعااه ،وعصاامكم ماان الباطاال ،وجناابكم صااحبة

أهله ،وسهل لكم سبل الخير ،وأرشدكم إلى معرفة أهله ،واعلموا وفقكم هللا
إذا تبينتم أفعاالً واقعية ،وأعماالً طبيعية ،وعلمتم االخت ف فيها فيماا باين
الرسالة والوقت الحايار ،فا تجمادوا وتتحياروا ألن ةا ث ماواة وخمساين
عامااً بعااد الهجارة لكافيااة باارن تحاادث اخت فااات فااي شااؤون الحياااة العامااة،
وأطوار االجتماغ اإلنساني يحدث فيه التغير للارأأ االجتهاادأ ،فكياف ال
وقد تغيرت األحكام ،وتبدلت الحكام ،ونشر الترف ،وتوفر المال ،وظهارت
الب اادغ ،وأص اايب التفكي اار والتعبي اار بتب اادالت ديني ااة ،واجماع ااات سياس ااية،
والزمان قد استدار ،وتغيرت معاه األطاوار ،فاصا حنا االجتمااعي أصابح
متوقف ا ااً علا ااى نظ ا ارة اجتهاديا ااة يقا ااوم بها ااا جما ااع ما اان المفك ا ارين بعص ا ارنا
الحاير.
هذا كل ما أريد منكم أيها السادة ،وأحب أن ينشر فيكم رجال تتوفر
فاايهم ملكااة الفهاام ،فيسااتنبطون ماان الط اروااق حقاااوق ،وماان الفااروغ أص اوالً،
وماان أق اوال ماان تقاادمهم أحكام ااً تنطبااق علااى األحكااام الشاارعية ،ويكااون
استنباطهم إجماعياً ال فردياً ،وليكن لكم في كل بلدة رويم ديني ترجعاون
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إليه ،وتعتمدون عليه ،في تعيين أرباب الوظاوف الدينية من أهل المقادرة،
والكفاااءة ماان خياار األعمااال وأشارفها ،وأشاادها تاارةي اًر فااي إصا ح األخا ق
واآلداب ،والرجوغ إلى فياول الدين ،وما أحوجنا إلى هذا العمل !!
واعلم ا اوا أي ا ادكم هللا أن ما اان الواجا ااب علا اايكم أن تقا اادموا ما اان الخيا اار
للمجتمااع إلص ا ح شاارنه ،وماان الخدمااة للااوطن لحفااظ مكانتااه ،ألن قااوى
اإلنسااان باجتماعااه ،وساايادته بتعاونااه ،وال فاارد ماانكم إال لااه حااق ،وعليااه
واجااب ،وماان أهاام الواجبااات الدينيااة التااي تترتااب علااى كاال فاارد ،أن يعتقااد
بااا اعتقاااداً كااام ً لوجاود  ،وأن فااي هااذا الكااون قااوة إلهيااة تحركااه ،وتاادير
شاؤونه ،وهااي ساابب وجااود  ،وعلااة بقاوااه ،وعليااه أن يقااوم بمااا أماار هللا بااه،
وينتهي عما نهى عنه على الوجه األكمال األتام مان عباادات ومعاام ت،
ووفا اااق وأخ ا ا ق وآداب ،فبها ااذا يكا ااون كما ااا رقا اايكم وسا ااعة أفقكا اام ،وبغيا اار
يي ااعف تي ااامنكم ،وتفق ااد ك ارما اة نفوس ااكم ،فتظه اار بي اانكم فكا ارة الح اازب،
وتسيطر عليكم أرواح األنانية ،فتعدمون اإليمان واالهتمام بحقاوق الغيار،
فيحصل االنحطاط ،ف كرامة وال زلفى لكم عند هللا.
وأخ ااوف م ااا أخاف ااه عل اايكم أن تمش ااي بك اام الرواي ااات واألخب ااار الت ااي
ال يشهد لها الكتاب والسنة ،ألن الرواية مظناة رياب ،والخبار خبار غياب،
ونحن يا سادة مهما استوةقنا من الاراوأ واعتقادنا صادقه ،كاان بينناا وبيناه
مجااال للظاان ،فااارفعوا حجااب الغشاااوة عاان أعياانكم ،وكسااف الغباااوة عاان
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قلااوبكم ،وال تجماادوا علااى مااا تخيلااتم أو تخياال إلاايكم ،فتصاابحوا فااي ظلمااة
الجهاال يااوم يسااعى أهاال العلاام بنااور علمهاام ،وانهياوا للعماال ،وأقبلاوا علااى
الخباار ،وال تقول اوا غااداً فااان تحصاايل الكماااالت ميساار لكاام فااي كاال وقاات،
ف ينبغي التقاعد عن اكتساب الفياول ،ألن الفييلة ماا اساتحكمت فاي
ق ااوم أال توص االوا إل ااى ني اال أغ اري ااهم ،والظف اار بمص ااالحهم ،واح ااذروا ك اال
الح ااذر أن تتعجلا اوا ب ااالحكم قب اال اس ااتيفاء الحج ااة ،وايي اااح المحج ااة ،وأن
تبرماوا القياااء قباال امتحااان الشااهادة ،وعلاايكم األخااذ بااالن
وباالجتهاد عند عدمه ،ألن النصو

عنااد وجااود ،

المتناهية ال تستوعب الوقااوع غيار

المتناهية ،ف بد من االجتهاد في إرجاغ الوقاوع الخاصة إلاى النصاو
العامة ،ألناه ال يشاترط فاي الحاق أن يكاون معقاوالً فاي نفساه فحساب ،بال
يشااترط فيااه أن يكااون موافقااً للكتاااب والساانة ،ألن للحااق آيااات تاادل عليااه،
وع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات تها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادأ إليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه،
ال تاادغ ساابي ً إلااى الشاال ،وال طريق ااً ل رتياااب ،واعلم اوا هااداكم هللا أن
ف ا ااي ك ا اال دقيق ا ااة حكما ا ااً ،وف ا ااي ك ا اال حادة ا ااة أما ا ا اًر ونهيا ا ااً ،وه ا ااا أن ا ااا ف ا ااي
مااا أوصاايتكم بااه ق ااد ويااعت ف ااي متناااول أي ااديكم صاافحة للتفكي اار الح ااي
الخصاايب ،وجعلاات تحاات أنظاااركم أمةلااة خليااق بكاام أن تعيروهااا أصاادق
تعبياار ،وتتمةلوهااا أحساان تمةياال بكاال مااا أشااكل علاايكم ،فمنهااا وبهااا تظهاار
لك اام المع ااارف زاهي ااة ،جدي اادة كم ااا تظه اار األش ااياء تح اات ي ااوء الش اامم
- 157 -

الساااطعة ،بعااد أن كااان يعلوهااا يااباب كةيااف وبخ اار معااتم ،وماان ال ا زم
الي اارورأ أن ت اادققوا فيم ااا ب ااين أي ااديكم ،وتح اات أنظ اااركم م اان األحادي ااث
واألخبااار فتحااذفوا منهااا مااا كااان بعيااداً عاان العقاال ،وال ياادخل فااي تصااور
األفك ااار ،وال يتف ااق م ااع الكت اااب والس اانة ،ألن اإلسا ا م ق ااد ابتل ااى م اان أول
نشرته بالوياعين الذين ويعوا األحاديث ولفقوها ودسوها في عقول مان
أظلم عليهم ليل الجهالة.
وأوصيكم باالستقامة ،وال تتبعوا خطوات الشيطان فتيالوا مان ساواء
السبيل ،وها أنا ألقي عليكم في هذا المجتمع ما محياته األفهاام ،ودونتاه
األق م مما يجب أن ُيقال في هذا المقاام ،لعلكام إذا حصالتم مان محصال
ك مي على لوامع األسرار ،وأشرقت على أبصاركم مان مطالعاه األناوار،
ال تقفا ااون عنا ااد تخاصا اام اآلراء ،وتتربصا ااون لا اادى تصا ااادم األه ا اواء ،با اال
تربصاوا إلشاراق أهلااة النجاااح وأدلااة الفا ح ،فبااا علاايكم كوناوا مااع الخياار
والى الخير ،فاألشياء برمةالها أليق وألشكالها أقرب.
إلى هنا أقف بكم بما ألقيت عليكم من هدأ،وبما أوقدت بين أيديكم
ماان مصااباح ،فرصاابح الباااب أمااامكم مفتوح ااً والطريااق سااه ً ،والغايااة فااي
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متن اااول أي ااديكم ،وم ااا عل اايكم بع ااد ه ااذا إال أن تواص االوا الس ااير ،وتباش ااروا
العمل ،وتحسنوا النية  ،وتخلصوا في القصد وهللا معكم(. 1
*****

 -1مخطوط خا

عبام.

ورسالة عن السيد الخصيبي ومولد ونشرته وةقافته من تارليف الع ماة الشايخ علاي

- 159 -

السؤال السابع
ة ةااة أشااياء الحظتهااا شخصااياً عنااد العلااويين تتنااافى مااع اإلس ا مية
التقليدية.
 -1الحجددداب :صااحيح أن بعااض المساالمات غياار العلويااات خلعاان
الحجاب ،لكن الغالبية بما في ذلل الشابات ماا تازال تحاافظ علياه كرصال
في العقيدة ،لكن العلويات المسلمات الشابات تحديداً تخلين عنه كليااً فاي
المدن والقرى دون أن ينق

ذلل من الشعور اإليماني.

 -2المسددداجد :فف ااي كةي اار م اان الق اارى العلوي ااة الت ااي زرته ااا ل اام أج ااد
مساجداً " كذا " رغم أن بعيها – القرى – كبير الحجم وتعداد السكان.
من تلل القرى المخارم الفوقااني -النااعم -الغساانية -لفتاياا – شاطحا-
دوير رس ن -بستان ديب " ؟؟ " – بمنة – بعمرة – وغيرها.
 -3الددتقم

 :وهااو عقياادة علويااة معروفااة تمام ااً ،وقااد حاادةني بهااا

بع ااض المةقف ااين ما اان العل ااويين ،وال ااتقم
التقليدية.
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غيا اار موج ااود ف ااي اإلس ا ا مية

كي ااف نفس اار وج ااود هك ااذا ظا اواهر ف ااي الم ااذهب العل ااوأ ؟ وم ااا ه ااو
التعليل الديني التاريخي لها ؟؟.

الجواب
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إن وجااود هااذ الظ اواهر ال يعنياال أص ا ً ،لكاان الااذأ يعنياال ويعنااي
اآلخرين هو إيجاد نقاط انط ق إلعطاء صورة مريبة ناقصاة عناد بعاض
الفوات اإلس مية.
 -1الحجددداب – :بشدددكل الحدددالي -الغط اااء للوج ااه والا ارأم والعن ااق
والياادين عنااد الاابعض لاام ياارد فااي الشاارغ اإلسا مي ،وغنمااا ورد فااي القارآن
ض ِدرْب َن ِب ُخ ُم ِدرِه َّن َعلَدى
الكريم الخمار ،وهو غطاء الارأم والعناقَ ...{..وْل َي ْ
ُج ُيوِب ِه َّن }..النور. 31
ويقاال
وللعلماء أقاوال كةيارة فاي هاذا الموياوغ باين متشادد ومعتادلُ ،

أنه بشكله الحالي دخل مترخ اًر ،وفي العصر العباسي على التحديد.

ويروى أن الخليفة عمر بن الخطاب نادى على زودتاه ولدياه بعاض
النااام قاااو ً :يااا أم عبااد هللا اخرجااي وكلااي معنااا .فأجابت د  :ه ا كسااوتني
كسكينة بنت الحسين أو عاوشة بنت طلحة ألستطيع الخرو .
وهااذ سااكينة بناات الحسااين باان علااي حفياادة الرسااول تجلاام للشااعراء
تناقشهم الشعر وتطارحهم األدب .وقيل :كانت تجلم وراء حجاب.
والتا ا اااريخ اإلس ا ا ا مي يحا ا اادةنا :أن النسا ا اااء المسا ا االمات كا ا اان ي ا ا ارافقن
أزواجها اان فا ااي الغا اازوات والحا ااروب ،يسا ااعفن الجرحا ااى ويا ااداوينهم ويقا ااتن
الخيول ،وهذا العمل ال يفترض أن يكون من وراء حجاب.
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والما ارأة ف ااي األري اااف -وك اال العل ااويين ف ااي األري اااف -الت ااي تش ااارل
زوجه ااا العم اال ف ااي الحق اال ال تتقي ااد ،وال يمكنه ااا أن تتقي ااد بالحج اااب ألن ااه
يعيق عملها.
وبص ااورة عام ااة :إن الحج اااب ال يش ااكل مس اارلة ذات ع ق ااة بج ااوهر
الدين وليم أص ً في العقاود ،وال ينق

من الشعور اإليماني كما قلات،

وطبيعااة العصاار التااي أخرجاات الم ارأة ماان األكنااان فااي البياات إلااى نطاااق
العماال الواسااع فااي المجتمااع ،ويحكاام الظااروف االقتصااادية التااي تف اارض
عليها المساهمة في الشرن االقتصادأ ،كال هاذا يجعلهاا مياطرة للتحارر
من الحجاب.
واإلس م كشرغ متطور تنطلق أحكامه العامة من المصلحة العامة،
وترل الحجاب ليرورة العمل ينطوأ تحت هاذ القواعاد الناظماة ،ويعتبار
من باب سد الذراوع ،في الفقه اإلس مي.
 -2المسدداجد :حااال دون انتشااار المساااجد فااي هااذ األوساااط الفقاار
المدقع ،الذأ خيم على ربوغ هذ الجبال طاوال قارون وقارون بحكام إبعااد
س اااكنيها ع اان المش اااركة بالحي اااة العام ااة ،وفق اار تربته ااا ،ونم ااط األعم ااال
البداوي ااة الت ااي ال تص االح أريا ااً وال تعط ااي ة ااروة ،وس ااكانها بالوق اات نفس ااه
يفتقرون إلى أكواا تكاد ال تادفع حا اًر وال تقاي مان قار !! فااكتفوا بالصا ة
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في بيوتهم وقيام الشعاور الدينية بها ،وربما تناوبوا إقامة الص ة من بيات
إلى بيت جماعة.
أمااا بعااض ذوأ اليساار فااي بعااض القاارى – ومااا أقلهاام – فقااد أشااادوا
المساجد في غمارة تلال الفتارات الحالكاة كماا هاي الحاال فاي  -الادريكي
وبيت الشيخ يونم  -والشيخ بدر -وغيرها.ويا اارتي بعا ااض ما اان ال يعنا اايهم ما اان ها ااذ األما ااور شا اايء كصا اااحبنا
الصحفي الباحث ،فيقيمون النكير قاولين وبالسوء ما يقولون ويقصادون –
إن هذا دليل على التهاون باإلس م والمسلمين.
ولكن إذا صاحبنا في خلو بعض القرى العلوية مان المسااجد شااهداً
علااى يااعف اإلس ا م عنااد أهلهااا -كمااا يريااد أن يااوحي – متجاااه ً كاال
األسباب ،فه زار القرى المسيحية في هاذ الجباال ليجاد أن الكةيار منهاا
ال يوجد بها كناوم ،فهل يفهم من ذلل أن أهلها غير مسيحيين ؟؟
نح اان ال ن اارى ها اذا ،وال نلم ااز أهله ااا ،وال نغم ااز م اان إيم ااانهم ،ولكن ااه
التمحل والتدخل بما ال يعني ،والركض حتى اللهث وراء تساقط العةارات-
عةرات اآلخرين ..لغاية.
 -3التقم

:
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التقم

ليم عقيدة علوية معروفاة كماا يازعم صااحبنا الباحاث ،بال

هااو مفهااوم فلساافي وريايااة عقليااة ،يفريااها العقاال ال اواعي الباحااث عاان
حقاوق الكون وظواهر الطبيعة ،وخاصة اإلنسان ،وهنال جدلياة تقاوم باين
المنظورين الديني والفلسفي !!
كا اال ديا اان ما اان األديا ااان السا ااماوية وحتا ااى األديا ااان الوةنيا ااة تفتا اارض
أن إلهها ااا مطلا ااق الكما ااال ،ال نق ا ا

فا ااي كمالا ااه ،وال ريا ااب فا ااي حكمتا ااه،

وال جور في قياوه ،وال ظلام فاي تادبير  ،وهاذ مسالمات ال جادل فيهاا وال
شا اال و ال ارتيا اااب عنا ااد كا اال ذأ ديا اان ،أما ااا الما اااديون فلها اام شا اارن آخا اار
ال يعنينا هنا بحةه !!
عناادما أبصاار أنااا ،أو أناات ،أو هااو ،أو هااي ،إنساااناً ناااق
مشااو الخلقااة ،أصاام ،أو أبكاام ،أو أعمااى ،أو مقعااد ،أو ناااق

التكااوين
األط اراف

منااذ والدتااه فنتساااءل ويحااق لنااا أن نتساااءل وبحس ارة واشاافاق وحي ارة لماااذا
خلقه هللا هكذا ؟؟!
اإلله -كما يفترض ،وكما يجب -عاادل ،والعادل باين مخلوقاتاه مان
صاافات الكمااال التااي تليااق بااه ،أو هااي صاافة م زمااة لااه ياارورة ،ولكاان
لماااذا ولااد زيااد سااوأ الخلقااة والتكااوين ،وولااد عماارو مشااو الصااورة وناااق
التكوين ؟؟
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وهنااا يلجاار العقاال إلااى التعلياال ،والبحااث عاان أسااباب إشااباعاً لجوعااه
إل ا ااى المعرف ا ااة ،وتحقيقا ا ااً للغاي ا ااة الت ا ااي أوج ا ااد هللا ألجله ا ااا ،واكتن ا ااا س ا اار
ما يحيط به من ظاواهر الكاون الواساع الملايء باألسارار ،ونفيااً للظلام عان
اإلله الخالق الذأ يؤمن بكماله وعدالته.
وهنااا وفااي غم ارة مااا ي ا ار  ،ومااا يااؤمن بااه ماان عدالااة هللا ال يجااد ح ا ً
لهااذ المشااكلة فااي دينااه ،ولاادى عقلااه إال إذا افتاارض حياااة سااابقة وأعماااالً
سالفة نتجت عنها عقوبة الحقة.
هذا ما ُيطالب فيه العقل ليصل إلى الحل !!

في األديان ؟ ومعتقدات الشعوب.

ولكن ..ماذا عن التقم

سنورد – بهذ المناسبة – قول الصحفي الباحث أن التقم

عقيادة

معروف ااة عن ااد العل ااويين – م ااا نس ااوقه للقا اراء ح ااول ه ااذا الموي ااوغ غي اار
منحازين ألأ رأأ من هذ اآلراء.
 -1التناسخ أو التقم

:

التناس ااخ ف ااي المص ااطلح أن تنتق اال روح إنس ااان م اان جس ااد ب ااالموت
لتل اابم جس ااداً آخ اار أأ أن النقل ااة عب ااارة ع اان نس ااخة جدي اادة ع اان نس ااخة
سابقة ،ولهذا سمو تناسخاً !!
والااتقم

اصااط حاً :يعنااي أن روح اإلنسااان كااان تلاابم قميص ااً –

جسداً -سابقاً واستبدلته بقمي

جديد !!
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والنظريااة قديمااة جااداً ،وربمااا أنهااا نبتاات أو مااا نبتاات – فااي الديانااة
البرهمانية ،ةم امتدت إلى األديان األخرى.
تقا ااول نظريا ااة  :إن ما ااا ها ااو موجا ااود حق ا ااً يسا ااتحيل أن ينقطا ااع عا اان
الوجود ،وما كان غير موجود فلن يبدأ بالوجود !!
لكاان هنااال بعااض المااذاهب ال تقااف عنااد التناسااخ أأ انتقااال الااروح
من إنسان آلخر بل أيافوا الفسخ والرسخ والمسخ إلى هذا النسخ.
فالفسخ :هو االنتقال أو التحول من اإلنسان إلى الحيوان !!
والمسخ :هو تغير الصورة !!
والرسخ :إح ل الروح في المعادن والجمادات.
قال غا دي :إنني أؤمن بتعاقب الحيوات كما أؤمن بوجود جسمي!!
وفدددي اليو دددان :األورفي ااة ت اارأ أن ال اانفم تطه اار وتتس ااامى بطريق ااة
التناسخ !! وآمن أف طون وفيةاغورث بالتناسخ !!
وعرفتااه اليهوديااة فااي مصاار ألن موسااى كااان ماان كهنااة أوزي اريم!!
وآمن به بعض آباء المسيحية كروجينوم وأورنيموم !!
وفي اإلس م يحت بعيهم باآلية الكريماةْ َ {:ح ُن قَد َّْرَا َب ْي َ ُك ُم ا ْل َم ْو َت
دددن ُك ْم ِفدددي َمدددا ال
دددد َل أ َْمثَدددالَ ُك ْم َوُ ِش َ
ينو َعلَدددى أَن ُّ َب ِّ
دددبوِق َ
َو َمدددا َ ْح ُ
دددن ِب َم ْس ُ
ونو َولَقَ ْد َعِل ْمتُ ُم ال َّ ْشأَةَ األُولَى َفلَ ْوال تَ َّ
ون}الواقعة. 62-60
ذك ُر َ
تَ ْعلَ ُم َ
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يقول أحد المفسرين محمد بان محماد بان عباد اللطياف الخطياب فاي
شاارح هااذ اآليااة :إن اإلنسااان قااد يولااد بعااد موتااه فااي حااال أدنااى ممااا كااان
علي ا ااه عقابا ا ااً أو اب ا اات ًء أو ف ا ااي ح ا ااال أفي ا اال مم ا ااا ك ا ااان علي ا ااه مكاف ا اارة
أو تعزي ا اًز ،ولكنااه يسااتدرل فيقااول :إن أكةاار النااام يعاريااون هااذا القااول
احت ار اًز من تناسخ األرواح.
ويقا ااول الحسا اان البصا اارأ فا ااي شا اارح ها ااذ اآليا ااة :أن نجعلكا اام قا ااردة
وخنازير كمن مسخ قبلكم إن لم تؤمنوا برسلنا(. 1
وجاء في التفسير المباين لمحماد جاواد مغنياة :أناه تعاالى قاادر علاى
بعةكم بعد الموت في صورة ال عهد لكم بمةلها إط قاً

.617

وجاااء فااي تفسااير الج لااين :يخلقكاام فااي مااا ال تعلمااون ماان الصااور
كا ااالقردة والخنا ااازير

(2

وذكا اار الشهرسا ااتاني الفا اارق التا ااي تا ااؤمن بالتناسا ااخ،

وكذلل المسعودأ والبغدادأ.
والنش اارة األول ااى الا اواردة ف ااي اآلي ااة تاادل عل ااى نشاا ت عدي اادةَ { ،ولَقَد ْددد

اك ْم أ ََّو َل َم َّرة} األنعام. 94
ادى َك َما َخلَ ْق َ ُ
ِج ْنتُ ُموَا فَُر َ
يدهُ} يونم. 4
ق ثُ َّم ُي ِع ُ
{ِإ َّ ُ َي ْب َدأُ ا ْل َخ ْل َ

 -1روح البيان في شرح القرآن المجلد6
 -2تفسير الج لين

.454

.414
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وكتااب الاادكتور عبااد الاارزاق نوفاال عيااو المجلاام األعلااى للشااؤون
اإلس مية ،ومقرر لجنة التعريف باإلس م في كتابه " أسرار وعجب " ماا
موجز  :إن آيات القرآن الكريم تشير إلى خلق اإلنسان أكةار مان مارة مماا
يؤيد ويساند القول بتكرار الوالدةَ {،و ُه َو َخلَقَ ُك ْم أ ََّو َل َم َّرة} فصلت. 21
ون} يونم. 34
ق ثُ َّم ُي ِع ُ
الُ َي ْب َدأُ ا ْل َخ ْل َ
يدهُ فَأََّى تُ ْؤفَ ُك َ
{قُ ِل ّ
ون} الروم. 11
{ َّ
ق ثُ َّم ُي ِع ُ
الُ َي ْب َدأُ ا ْل َخ ْل َ
يدهُ ثُ َّم ِإلَ ْي ِ تُْر َج ُع َ

وج اااء ف ااي كت اااب " الع ااودة للتجس ااد " ف ااي المفه ااوم العلم ااي الح ااديث

ل ستاذ عبد العزيز جادو :ليم لنا أن ننسى أن اإلس م أقر هذ العقيادة
كما أقرتها اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوكية ،وقد جونا بكتابناا علاى
كةياار ماان الش اواهد واآليااات القرآنيااة واألحاديااث النبويااة التااي يسااتدل منهااا
على هذ الحقيقة ،فعملية التطور إنما تتم عن طريقة " العودة للتجسد ".
ون ِبد َِّ
داك ْم ثُد َّدم
وهنااال آيااات كةي ارةَ {:ك ْيد َ
َح َيد ُ
دف تَ ْكفُد ُدر َ
دال َو ُك ددتُ ْم أ َْم َوات داً فَأ ْ
دون}البقارة . 28وي حاظ تكارار الحارف" ةاام"
ُي ِميدتُ ُك ْم ثُد َّدم ُي ْح ِي ُ
ديك ْم ثُد َّدم ِإلَ ْيد ِ تُْر َج ُعد َ
ِ
ددم
ددم ُي ِميدددتُ ُك ْم ثُد َّ
دداك ْم ثُد َّ
َح َيد ُ
ال اادال عل ااى الترتي ااب م ااع الت ارخ اايَ {،و ُهد َددو الَّدددذي أ ْ
ددددديك ْم} الح ا ا ا  . 66الحا ا ااظ لفا ا ااظ أحيا ا اااكم أوالً ،واإلحيا ا اااء غيا ا اار اإلنشا ا اااء
ُي ْح ِيد ُ
وال يكون إال عن موت.

اعتََرْف َا ِب ُذ ُوِب َا فَ َه ْدل
َح َي ْيتََا اثَْتَ ْي ِن فَ ْ
َمتََّا اثَْتَ ْي ِن َوأ ْ
وقاالوا{:قَالُوا َرَّب َا أ َ
ِإلَى ُخ ُروج ِّمن َس ِبيل} غافر. 11
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ومن المعاصرين من مفكرأ المسيحية جبران خليل جبران في "مرتا
البانيااة " :أنااا ذاهبااة إلااى عااالم األرواح يااا حبيبااي وساارعود إلااى هااذا العااالم
ألن عشتروت المقدسة تعيد إلى هذا العالم أرواح العاشقين.
وميخاويل نعيمة في روايته " مرداد ".
وايليا أبو مايي في " زهرة األقحوان ".
فكي ااف فات اات ص اااحبنا ك اال ه ااذ المص ااادر ول اام يجا اد ه ااذا ال اانق
العقاودأ إال عند العلويين ؟؟؟
أمااا مااا جاااء علااى لسااان يسااوغ المساايح عناادما ساارله ت مذتااه عاان
األعمى :هل أخطر هاو أم أباو ؟؟ وأجاابهم :لام يخطا هاو وال أباو ولكان
لتظها اار أعما ااال هللا !! فها ااذا الج ا اواب -إن صا ااحت الترجما ااة – لا اام يحا اال
ارض العقاال ،وغنمااا يلصااق الظلاام بربيااه السااماوأ ،ويساالبه
المشااكلة ،ولاام يا َ
صفة العدل والرحمة(. 1

إننا ال نادعو أحاداً إلاى األخاذ بارأ قاول ال يتفاق ماع عقلاه واعتقااد ،
ولك اان ن اادعو إل ااى األخ ااذ بمعطي ااات العق اال ،وص ااحيح النق اال وتخط ااي م ااا
تجاوز الزمن.

 -1يوحنا األصحاح التاسع.
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السؤال الثامن

- 171 -

ةمااة ماان يقااول :أن بااين العلااويين ماان هااو اةنااا عشاارأ خااال

 ،وال

يمكا اان تفريقا ااه عا اان أأ شا اايعي آخا اار ،وبيا اانهم ما اان ها ااو مغا ا ٍ
اال متطا اارف
ال ع قة له باإلس م !!
وةما ااة ما اان يقا ااول :كا اال العلا ااويين س ا اواء ،وأن لا ااديهم تعليم ا ااً شا اافوياً
ال يكت ااب ك ااي ال يق ااع ف ااي ي ااد األع ااداء ،وأن لها اؤالء م ااذهباً خاصا ااً ل اايم
إس مياً وان كان يبدأ األسلمة " كذا " كنوغ من التقية !!.
أأ القولين أصح ؟؟ أم االةنين خطر ؟؟
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الجواب
قلنا في مكان آخر من هذا الكتاب أن هذ األساولة جاديرة باألهماال
وخليقا ااة با اااإلطراح ،ولكا اان أخشا ااى ما ااا يخشا ااى أن تتا اارل نقا ااا

واظها ااار

خفاياه ا ااا ،وأن ترخ ا ااذ طريقه ا ااا إل ا ااى الت ا اااريخ ،فتص ا اابح تاريخا ا ااً ومص ا ااد اًر
موسوعياً.
الحظ التعابير الدالة على حسن النية !! وس مة الطوية !!
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 -1بينهم من هو ُمغال ال ع قة له باإلس م.

 -2لديهم تعليم شفهي ال يكتب كي ال يطلع عليه األعداء !!
 -3أن لهؤالء مذهباً خاصاً ليم إس مياً !!
 -4يبدأ األسلمة كنوغ من التقية !!
نقااول :إن هاؤالء النااام الااذين تمااردوا علااى محكمااة الياامير ،فلماااذا
لم تنلهم محكمة القانون ؟؟
المسا االمون العلويا ااون أيها ااا الباحا ااث يقلا اادون ما ااذهب اإلما ااام جعفا اار
الص ااادق ،وف ااي اإلسا ا م ع اادد م اان الم ااذاهب وكله ااا تق ااوم عل ااى الكت اااب
والسنة.
وما اان الطبيعا ااي أن تظها اار اخت فا ااات فا ااي اجتها اااد بعا ااض العلما اااء
والفقهاااء والمفس ارين والمحاادةين والاارواة وعلااى ماادى أربعااة عشاار قرن ااً ماان
التط ااور العلم ااي والفك اارأ ،والمس اااول االجتهادي ااة م اان عم اال األش ااخا
وعقاول األشاخا

،

تتفاياال ،وافهاامهم تتفااوت وكاال هاذ االجتهاادات فااي

الفااروغ ،ولكنهااا ال تخاار عاان نطاااق التشاريع العااام ،وتناادر تحاات القواعااد
العامااة وأص اابحت وس اايلة يساار وتوس ااعة عل ااى المساالمين ول ااذلل وي ااعت
القاعدة العامة :اخت ف األومة رحمة باألماة ،والمجتهاد مةااب فاي حاالتي
الخطر والصواب باعتبار حسن النية وتختلف المةوبة.
المغاالة بالمفهوم الذأ يريد الساول ال وجود لها.
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هنال المغاالة السياسية وهي القول :برفييلة غ .
ومااع هااذا القااول :التازام العلويااون بقاعاادة " جاواز إمامااة الفاياال مااع
وج ااود األفي اال " ألن عل ااي غ ك ااان مستش ااا اًر وناص ااحاً لم اان تقدم ااه م اان
الراشدين رض .
إن تل اال الخ ف ااات الت ااي أرةه ااا مل ااول العصا ارين األم ااوأ والعباس ااي
اق لهااا فااي نظاار
ولعباات الشااعوبية فااي إيقاااد نارهااا يااد المعاريااين لاام يبا َ
العلااويين أأ وجااود .وقااد تجاوزهااا الاازمن ،وانحصاارت آةارهااا فااي التاااريخ

كرةر تاريخي منقطع وال يرتبط إال بزمانه ومكانه.
وممااا تجاادر اإلشااارة إليااه بهااذ المناساابة أن العلااويين هاام أكةاار فوااات
المسالمين تساامحاً فاي القياايا االجتهادياة فا ينكارون علاى المصاالي أن
عق ااد يدي ااه فا اي الصا ا ة كم ااا يفع اال ال اابعض ،أو أن أس اابلهما كم ااا يفع اال
الاابعض اآلخاار ،أو قااال فااي آذانااه حااي علااى الف ا ح ووقااف عن اادها ،أو
أردفه ااا بح ااي عل ااى خي اار العم اال ،وال ي اارون ف ااي ذل اال خ فا ااً جوهريا ااً ف ااي
الدين.
قال شاعرهم وفيلسوفهم األميار حسان المكازون السانجارأ المعاروف
لدى الدارسين في الشرق والغرب:
أمي الشريعة والمقيم لها أبي

وقال أحد شعراوهم المعاصرين:
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وب دو ب يهدا كلهم إخوا دي

هذي الجبال المستحمة بالسد ا

ى ومنارعا
والطيب والذكرى قُر ً
مكذوبدة غددت اتهاماً شدانعا

لم ت كر الصحب الكرام وا ما

بالفضل ميدنت اإلمدام الرابعا

الغلو لها وتلك حكاية
سدبوا ّ

أما التقية التي تةار في كل مناسابة فهاي اتقااء سياساي أوجباه الظلام
وااليطهاد وأفانين القتال والم حقاة التاي أنزلهاا الحااكمون فاي العصارين
األمااوأ والعباسااي باااألحزاب المعاريااة ويسااتغل المستش ارقون والمبشاارون
هذ الظاهرة في التاريخ اإلسا مي كخا ف ديناي لتحقياق أغ ارياهم وهاذ
األسولة عبارة عن االحتطاب في هذا الحبل.
ونختتم هذا النقا

ب يات من القرآن الكريم:

ِ
ِ
ِ
ديبوا
َ { -1يا أ َُّي َها الَّذ َ
آم ُوا ِإن َجا ُك ْم فَاسدق ِب َ َبدأ فَتََب َّي ُدوا أَن تُص ُ
ين َ
ِ
ين} الحجرات. 6
ص ِب ُحوا َعلَى َما فَ َع ْلتُ ْم َاد ِم َ
قَ ْوماً ِب َج َهالَة فَتُ ْ
ِ
ِ
دون أَن تَ ِشدديع ا ْلفَ ِ
آم ُ دوا لَ ُهد ْدم
اح َش د ُة ِفددي الَّددذ َ
ين ُي ِح ُّبد َ
ِ{ -2إ َّن الَّددذ َ
َ
ين َ
َع َذاب أَِليم ِفي ُّ
ون} النور. 19
الد ْ َيا َو ْاآل ِخ َرِة َو َّ
الُ َي ْعلَ ُم َوأَ تُ ْم ال تَ ْعلَ ُم َ
ِ
{ -3فَ َم ْن َح َّ
دن ا ْل ِع ْل ِدم فَقُ ْدل تَ َعدالَ ْواْ َ ْددعُ
آج َك ِفي ِ ِمن َب ْعد َما َجا َك ِم َ
أ َْب َا َدا َوأ َْب َددا ُك ْم َوِ َسددا َا َوِ َسدا ُك ْم َوأَ فُ َسد َا وأَ فُ َسد ُدك ْم ثُ َّدم َ ْبتَ ِهد ْدل فَ َ ْج َعددل
ِ
لَّع َ َة ِ
ين} آل عمران. 61
ال َعلَى ا ْل َكاذ ِب َ
ّ
ْ
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*****

و ...كلمة إلى
كتبة " الحقيقة الصعبة "
التاااريخ م ارحاال ،ولكاال مرحلااة صاافة ممي ازة ،فالمرحلااة التااي تباادأ ماان
مولد " الناصرأ " يصح تساميتها بالمرحلاة الواعياة ،ألن ابان ماريم أغناهاا
بقيم الحب والرحمة والس م.
وج اااء" المك ااي " اب اان آمن ااة فري اااف قيما ااً روحي ااة ة اام ربطه ااا ب ااالقيم
المادية.
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وهكااذا تس انى إلنسااان هااذا الشاارق أن ياانعم بهااذا الت اوازن بااين القاايم
الروحية والقيم المادية ،فترف يمير وترلق وجدانه وتوقاد شاعور  ،وتعماق
إحساسااه بانسااانيته ،فااي ظ ا ل هااذ القاايم التااي تحقااق لااه مجتمع ااً فاي ا ً
يسود الحب والخير والجمال ويرف عليه األمن والسعادة.
وصاادرت هااذ القاايم إلااى العديااد ماان المجتمعااات لتصااارغ قااوى الشاار
ودعاة الفويى.
وفي هذا الوقت الذأ يحاول فيه قادة العاالم والمصالحون أن يوجادوا
عالماً جديداً ونظاماً عاماً ينسق الع وق بين ساكني هذا الكوكاب نجاد -
لسااوء الحااظ -ماان يتنكاار لهااذ القاايم ،ويعماال هاادماً فااي بناااء هااذ السااعادة
المتوقعة لما في جبلته من السلبية واالنحراف.
أي اان ني ااع كتب ااة " الحقيق ااة الص ااعبة " بالنس اابة له ااذا الع ااالم المتج ااه
إلقامااة مجتمااع السا م والمؤاخاااة والعدالااة والمساااواة ،المجتمااع المجاارد ماان
البغياء والكراهية والتعالي والمشارة واالقتتال ؟؟
أيا اان نيا ااعهم وقا ااد مها ااد العلا اام لإلنسا ااان سا اابيل التعا اااون والمةاقفا ااة
والمواكبة واالجتماغ ؟؟
أين نيع أبا موساى الحريارأ وأناور ياساين ومصاطفى جحاا ورجاال
الشركة المساهمة في سلم الع قات االجتماعية والدعوة اإلنسانية ؟؟

- 178 -

لماذا يوظفون أق مهم فاي محارباة السا م ؟؟ ويعملاون معااولهم فاي
هاادم اإلس ا م ؟؟ ويجهاادون أنفسااهم فااي التنقيااب عاان ك ال وجااه ساالبي فااي
التاريخ ؟؟
لم اااذا يةي اارون األح اان ،ويوقظ ااون الف ااتن ،ويحي ااون عل ااى القطيع ااة،
ويحريون على الوقيعة ؟؟
إنه اام متمتع ااون بالةقاف ااة ،م اازودون بالمعرف ااة ،م اادركون اتج ااا حرك ااة
الحي اااة والت اااريخ ،فم ااا له اام يتنك اارون لم ااا يعرف ااون ،وينك اارون م ااا يعلم ااون،
ويغيا ا ااون أبصا ا ااارهم عما ا ااا يا ا اارون ،ويحجب ا ا اون بصا ا اااورهم عا ا اان حقيقا ا ااة
ما يشعرون ؟؟
إننا نهيب باألمة أفراداً وجماعات ،ونستعدأ كال يامير حاي ،وقلام
حار ،وعاين ناااظرة ،وياد عاملااة ،وارادة فاعلاة ،إليقااف كاال نشااط محمااوم،
وتطهياار كاال جااو مسااموم ،والعماال علااى تحصااين الماادارل والعقااول ماان
خطر كل وافدة وشيطنة كل ماردة !!
وأأ ماارض أمااض وأعاادى ،وأفتاال وأردى وأشاارم وأودى ماان تمزيااق
وحا اادة األما ااة ،وتفريا ااق إجماعها ااا ،وخلخلا ااة ت ارصا ااها ،وتحا اادأ مقدسا اااتها،
والتعدأ على حرماتها ،والتصدأ لمسيرتها ؟؟
لماذا هذا التجني على اإلس م كدين وتشريع ونظام مجتمع ؟؟
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لماااذا هااذ الحملااة ماان االفت اراءات علااى فوااات المساالمين ،والتهالاال
على ترريث الخ ف ،والعداوة بينها ؟؟
هل هنال خدمة للحقيقة ؟
أم استقراء للتاريخ ؟؟
أم أمانة للعلم ؟؟
أم رفد للمعرفة ؟؟
أم دعوة لإلص ح ؟؟
ال هذا!! وال ذال!! وال ذلل!!
ألايم مان السا مة لهام أن يادعو أماار اإلسا م والمسالمين ،ويوجهاوا
أق مهم إلى بعض خ فاتهم وما أكةرها وأوفرها وأغزرها !!
واآلن:
ليسا اامح لنا ااا الق ا اراء أن نسا ااتعرض بعا ااض آراء أبا ااي موسا ااى الحريا اارأ
الشخصااية المخباارة المختبوااة فااي كتابااه " قاام ونبااي " ونياارب صاافحاً عاان
كتبه األخرى وهي ال تقل تجنيااً وتحادياً علاى اإلسا م عماا فاي كتاباه هاذا،
إن لم تزد عليه!! ولنا معها ،وماع كتااب مصاطفى جحاا " محناة العقال فاي
اإلس م " موعد آخر ،وكذلل مع أنور ياسين ،والحسيني عبد هللا.
قال أبو موسى الحريرأ في بعض ما قال:
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 -1إن مكة ليست موطن انط قة دعوة التوحيد واإلس م بل مركاز
كنيسة نصرانية !!
 -2أن محمداً أدخله القم ورقة بن نوفال فاي النصارانية ليخلفاه فاي
كنيسته هذ !!!
 -3أن القرآن هاو ترجماة إنجيال متاى ،وأن عةماان بان عفاان أدخال
عليه تحوي ً وتشويهاً مغتنماً فترة الحروب آنذال !!
 -4اإلسا ا م ل اايم إسا ا ماً بالمص ااطلح المع ااروف عن ااه ،ب اال عقي اادة
أبيونية !!!
 -5أن هااذا اإلنجياال الااذأ ياادعو المساالمون قرآن ااً وصاال إلااى ورقااة
بن نوفل باللغة اآلرامياة ،وباالحرف العب ارناي ،وعرباه القام ورقاة بان نوفال
مااع محمااد بشاايء ماان التصاارف ،ويمكاان أن يكااون لعلااي باان أبااي طالااب
ش اايء م اان المس اااعدة ،عل ااى النق اال ألن أس االوبه ف ااي نها ا الب غ ااة يش اابه
أسلوب محمد !!
نحن ال نناقض هاذ اآلراء اآلن ،ألنناا نعتقاد أناه ال يوجاد ةقياف فاي
العااالم إال وياادرل زيفهااا وبط نهااا ،والغاارض منهااا ،باال نقااول ألبااي موسااى
الحريرأ المخبار المختبا وللشاركة المسااهمة :أناه كاان مان األجادى لكام،
واألجادر بكام أن تبحةاوا آراء علماااء الغارب ،ماؤرخي المسايحية وف ساافتها

- 181 -

وخ فاااتهم الكةي ارة الااوفيرة الحااادة ال ارادة الهازلااة الجااادة ،وتعمل اوا علااى سااد
هذا الخلل ،وويع حد لهذا الجدل ،وذلل لو علمتم وعملتم خير عمل.
وانن ااي -والحال ااة ه ااذ مي ااطر -وللي اارورة أحكامه ااا -وبكةي اار م اان
الحيا اااء والخجا اال أن أيا ااع با ااين يا اادأ أبا ااي موسا ااى الحريا اارأ ،والشا ااركة
المس اااهمة مجموع ااة م اان آراء علم اااء الغ اارب المس اايحي وكتاب ااه ومؤرخي ااه
وف سفته فيما اختلفوا فيه وعليه وبه من أصول عقيدتهم.
لست مؤمناً إيمانااً قاطعااً بصاحة الكةيار مان هاذ اآلراء وخاصاة ماا
يخالف ما جاء في القرآن الكريم عن السيد المسيح.
 -1تشكل كةيارون مان علمااء الغارب المسايحي وف سافته ومؤرخياه
من أرباب اإللحاد العلماي وشاككوا بوجاود المسايح ،واعتباروا ماا جااء عناه
ش اابيهاً بم ااا ج اااء ع اان كرش اانا وأوزوري اام وأت اايم وأدون اايم وديونيش اايم.
فرطلقت عليهم الكنيسة وبحق اسم الهراطقة.
 -2كينجياارل وأصااحابه يقولااون :إن المساايح قااد ال يكااون لااه وجااود
على اإلط ق(. 1
 -3فلني  Volneyيجهر بهذا في كتابه خراوب اإلمبراطورية(. 2

 -1ول ديورانت قصة الحيارة المجلد .11
 -2فلني :خراوب اإلمبراطورية.
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 -4ه ااردر Herdrي اارى الفا اوارق ب ااين مس اايح مت ااى وما ارق

ولوق ااا

ويوحنا ال يمكن التوفيق بينها(. 1
 -5هنا ا اريخ ب ا ااولمPoulus

 Heinrichيع ا اارض تفس ا ااي اًر عقليا ا ااً

للمعجزات ويعزوها إلى علل طبيعية(. 2
 -6دافيد استروم  David Astraussيرى أن ما في الناجيال مان
خوارق الطبيعة ،يجب أن يعد من األساطير الخرافية(. 3
 -7فرديناند كريستان  vardinan kristanيارى أن رسااول باولم
مدسوسة(. 4
 -8برونااو بااور Bruno Bauerيةباات أن يسااوغ ال يعاادو أن يكااون
أسطورة أو طقساً مزيجاً من اليهودية واليونانية والرومانية(. 5
 -9ف ااي أواخ اار الق اارن التاس ااع وعل ااى ي ااد األب لا اوازأ  Loisyبلغ اات
لمدرسا ااة الفلسا اافية ذروتها ااا فا ااي تحليا اال نصا ااو
الكنيسة ولعنته وحرمته(. 6

 -1ول ديورانت قصة الحيارة المجلد .11
 -2المصدر نفسه.
 -3المصدر نفسه.
 -4المصدر نفسه.
 -5المصدر نفسه.
 -6المصدر نفسه.
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العها ااد الجديا ااد فطردتا ااه

 -10المدرسااة الهولنديااة أنكاارت بعااد بحااوث مياانية حقيقااة المساايح
التاريخية(. 1
 -11وكذلل في ألمانيا على يد آرةر. Arthr
 -12وفي انكلتا ار تام إنكاار وجاود السايد المسايح علاى ياد ساميث

(2

w.B. Smith Smith
ويق ااول ول ديو ارن اات بع ااد ها اذا الع اارض المس ااتفيض :وهكا اذا ب اادا أن
الجاادل الااذأ دام موتااي عااام سااينتهي إلااى أفناااء شخصااية المساايح أفناااء
تاماً(. 3
وهنال ما كتبه يوحنا هوم وتلميذ جيروم واألستاذ الرون ،وبوست
والقساايم المصاارأ إب اراهيم سااعيد ،ومااا أةبتااه داومااة المعااارف البريطانيااة
بهذا الصدد.
وماااذا يقااول مؤلااف ماارو األخبااار فااي ت اراجم األخيااار عاان بطاارم
وتلميذ مرق

وموقفهما من السيد المسيح ؟؟

ويقول بولم الرسول عن نفسه :أنا فريسي ابن فريسي(إصحاح. 23
ويقول أيياً :أنا رجل يهودأ(أعمال ،إصحاح. 9
 -1المصدر نفسه.
 -2المصدر نفسه.
 -3المصدر نفسه.
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وي ااتهم برن ااه أفت اال أع ااداء المس اايحية ال ااذأ يفش ااي القت اال ف ااي ت مي ااذ
الا اارب(أعما ااال ،إصا ااحاح . 11وهكا ااذا تتعا اادد هويا ااات با ااولم ،فريسا ااي ،يها ااودأ،
روماني ،حوارأ.
ومااا رأأ أبااي موسااى الحرياارأ الااذأ جعاال همااه ،وجنااد فكاار وكاارم
قلمه ،ونذر وقته وأسهر عينه لينال من اإلسا م كتشاريع ،ومان المسالمين
كفوات ،ما قوله بالفرق الياالة ،والشايع المتعاددة الخارجاة علاى الكنيساة،
مةل:
 -1الزهادية :التي تعتبر الزوا من الخطايا

(1

!!

 -2المتخيلااة :التااي تقااول أن جساام المساايح لاام يكاان لحمااً ودمااً ،باال
شبحاً وخياالً

(2

!!

 -3الةيودوتية :التي لم تر في المسيح أكةر من إنسان

(3

!!

 -4المتبنية :التي ترى أن المسيح كان بمولد رج ً عادياً(!! 4
 -5الظاهريااة :القاولااة أن اآلب واالباان والااروح القاادم ليساات أقااانيم
منفصلة ،بل هي صور مختلفة يظهر هللا بها لإلنسان

(5

 -6والمنكرون وجود المسيح(!! 6
 -7واليعاقبة الذين يعتقدون بالطبيعة الواحدة

(7

 -8والقاولة بالطبيعتين

(8

!!

 -9-8-7-6-5-4-3-2-1قصة الحيارة المجلد.11
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!!

!!

 -9والقاولون بمشيوة واحدة

(9

!!

 -11والقاولون أن متى صاحب اإلنجيل يهاودأ عشاار ،خااط وال
يعلاام باارأ لغااة كتااب إنجيلااه ،أبالعبريااة أم بالس اريانية ،أم اليونانيااة ؟ وماان
هؤالء القاولين هوم ،وبوست وجيروم ،وول ديورانت !!
فهال ألباي موساى الحريارأ ،وكتباة الحقيقاة الصاعبة أن يناقشاوا هااذ
الحق ا ا ا اااوق الصا ا ا ااعبة ويا ا ا اادفعوا أقا ا ا ا اوال ها ا ا ا اؤالء الهراطق ا ا ا ااة ؟؟ ويص ا ا ا االحوا
ما في البيت من تصدغ وتداغ وانهيار ؟؟
ويتركوا أمار اإلسا م ،ورساول اإلسا م ،ورساالة اإلسا م ،والماؤمنين
بهذ الرسالة !!
ه اال له اام أن يزيلا اوا االلتب ااام ع اان كتب ااة األناجي اال ،ويح ااددوا ت اااريخ
كتابتها وبرأ لغة كتبت ،ومتى ،وكيف ،وأيان ،ويظهاروا سار هاذ الفاوارق
بينها ،وكيف تجاوزت العشرين عدا ،وهي:
 -1إنجيال برناباا -2 ،إنجيال الحاوارأ يعقاوب -3 ،إنجيال الحاوارأ
تومام -4 ،إنجيال القاديم نيكاوديم -5 ،إنجيال السابعين ،إنجيال االةناي
عشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار -7 ،إنجيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال التا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذكرة -8 ،إنجيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال العب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اريين،
 -9إنجياال الناص اريين -10 ،غنجياال المص اريين -11 ،إنجياال ديصااان،
 -12إنجي ا ا ا اال م ا ا ا اااني ،13 ،إنجي ا ا ا اال مرفي ا ا ا ااون -14 ،إنجي ا ا ا اال أبي ا ا ا ااون،
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 -15إنجيال متاى -16 ،إنجياال مارق

 -17 ،إنجياال لوقاا -18 ،إنجياال

يوحنا .
وكيف اختصرت واقتصرت على أربعة أناجيل فقط.
ها ا اال ل ا ا اه ،لها ا اام ،وها ا اام البا ا اااحةون أن يزيل ا ا اوا ها ا ااذ اإلشا ا ااكاالت ؟؟
ويريح اوا أنفسااهم وأق مهاام ماان عناااء البحااث والتنقيااب عاان الق ارآن وجمعااه
وجامعيه ،ومتى ،وأين ،وكيف ؟؟!!
هاال لااه ،لهاام أن يويااحوا أسااباب تلاال الزيااادات ال حقااة فااي أساافار
العه ااد الجدي ااد ويعف ااو أنفس ااهم م اان إيا اراد الما ازاعم والفري اايات عا ان القا ارآن
وزيادت ااه وأخطاو ااه اللغوي ااة ،ومخالف ااة بع ااض تراكيب ااه للب غ ااة العربي ااة ؟؟
ويجعلون من أقوالهم هذ أيحوكة عالمية ؟؟
هل له بدالً من هذ المزاعم أن يقيم اعوجا أساليب ترجمات العهاد
الجديد عن اللغات السريانية والعبرانية ،واليونانية ،والرومانياة إلاى العربياة
؟؟
لاام ينصااف علماااء الغاارب المساايحي الساايد المساايح وأمااه ،ورسااالته،
كما يرى القراء مما تقدم ،ولكن اإلس م ،اإلس م وحاد هاو الاذأ أنصاف
السيد المسيح وعرف شرنه وصدق رسالته وبارل أنصار .
أليم السيد المسايح فاي القارآن الكاريم روحااً مان هللا ،وكلماة مان هللا
ألقاها إلى مريم ،وانه يكلم النام في المهد ،وينفخ في الطين فيكون طي اًر
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ويحيااي المااوتى ،ومؤيااد بااروح القاادم،

باااذن هللا ويباارئ األكمااه واألباار
وأن هللا رفعه إليه.

وان مريم قديسة عذراء ،مطهرة مصطفاة على نساء العالمين.
وجاء القرآن مصدقاً إلنجيله.
وحواريو هم أنصار هللا ،وأنهم أقرب مودة للذين آمنوا.
لاايم فااي اإلسا م مؤسسااات كهنوتيااة تنااوب عاان هللا فااي أمااور خلقااه
فتعطااي وتمنااع وتياار وتنفااع ..،وتحاارم ماان تشاااء ،تمتلاال مفاااتيح السااماء
والجحاايم ،فترفااع إلااى الملكااوت ماان يحماال صاال غف اران خطايااا  ،وهنااال
يستطيب النعيم المقيم ،واإلغفاءة في حين إبراهيم.
وتلقا ااي إلا ااى الجحا اايم ما اان ال يحتقا ااب ذلا اال الصا اال ،وهنا ااال البكا اااء
وصرير األسنان.
" ربن ااا يس ااوغ المس اايح يرحم اال ي ااا فا ا ن ويحل اال باس ااتحقاقات آالم ااه
الكلي ااة القداسااة ،وأن ااا بالس االطان الرس ااولي المعطااى ل ااي أحل اال ماان جمي ااع
القصاصااات واألحكااام والطاااو ت الكنيسااة التااي اسااتوجبتها ،وكااذلل ماان
جميا ااع اإلف ا اراط والخطايا ااا والا ااذنوب التا ااي ارتكبتها ااا مهما ااا كانا اات عظيما ااة
وفظيعة ،ومن كل علة وان كانت محفوظاة ألبيناا األقادم الباباا والكرساي
الرساولي ،وأمحااو جميااع أقاذار المااذنب ،وكاال ع ماات الم مااة التااي ربمااا
جلبتها على نفسال فاي هاذ الفرصاة ،وأرفاع القصاصاات التاي كنات تلتازم
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بمكاب اادتها ف ااي المطه اار ،وأردل ح ااديةاً إل ااى الش ااركة ف ااي أسا ارار الكنيس ااة،
وأقرنل في شركة القديسين ،وأردل ةانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا لل
عنااد معموديتاال ،حتااى أنااه فااي ساااعة المااوت يغلااق أماماال الباااب الااذأ
ياادخل منااه الخطاااة إلااى محاال العااذاب والعقاااب ،ويفااتح الباااب الااذأ يااؤدأ
إل ااى ف ااردوم الف اارح وان ل اام تم اات س اانين طويل ااة فه ااذ النعم ااة تبق ااى غي اار
متغيرة ،حتى ترتي ساعتل األخيرة ،باسم اآلب واالبن والروح القدم(. 1
ورحم هللا مارتن لوةر وزونجلي وكالفن !!
وما بال أباي موساى الحريارأ وشاركته المسااهمة يتجااهلون كال هاذا
ويقفا اازون ما اان فا ااوق التا اااريخ وينزلا ااون متطفلا ااين واغلا ااين ،يا اايافن علا ااى
اإلس ا ا م ،ونبا ااي اإلس ا ا م ،وتا اااريخ اإلس ا ا م ،وفا اارق المسا االمين ،وخاصا ااة
العلويين والدروز واإلسماعيليين ؟؟
يغمسون أق مهم في دماوهم ،وينشبون أظافرهم في جلودهم وأنيابهم
اء – صااابوة وفينيقيااين
فااي أعناااقهم ،ويجعلااون ماانهم – كيااداً وعاادواناً وافت ار ً
وذرادش ااتيين ويزي ااديين وش اابل ونص ااارى ،ول ااو أس ااعفتهم ال ااذاكرة وذودته اام
الةقافااة برسااماء فاارق شاااذة أخاارى لم اا تاارددوا لحظااة واحاادة عاان إيااافتهم
إليها.
وما أجمل ما قاله الشاعر العربي الحكيم في هذا المعنى:
 -1األسفار المقدسة على عبد الواحد وافي

.119
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قبيح من اإل دسان ي سى عيوب

ويذكر عيباً في أخي قد اختفى

ولو كان ذا عقل لما غاب غيره

وفي عيوب لو رآها بها اكتفى

*****
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