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•رسائل حتذيرية إىل قادة املقاومة الفلسطينية . 	

للحقيقة كلمة

1

كث��رة  مطاب��ع  الش��يعة  أق��ام 
تصدر مئ��ات األلوف من كتبهم، 
ت��وزع على أبن��اء أهل الس��نة يف 
كل مكان، وقد أصبح للشيعة 
دول��ة كبرة، تب��ذل جهدها يف 
إلي��ه والدع��وة  املذه��ب  تأصي��ل 

الش��يخ عم��ر األش��قر أث��رى 
بقلم��ه  اإلس��امي  الع��امل 
وفكره وعطائه، وكان له 
الدور األبرز يف تأسيس وبلورة 
ح��ركات  ومنه��ج   فك��ر 
الفلس����طينية املق���اوم��ة 

اليوم بعد أن كش��ف الش��يعة عن 
وجهه��م احلقيق��ي وع��ن جهوده��م 
يف تش��ييع أهل الس��نة ث��ار كثر 
من العلم��اء الذين كان هلم موقف 
خمالف ملوقفنا من الشيعة، وتكلم 
بعضهم حمذرًا من اخلطر الش��يعي
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للحقيقة كلمة: 

صفحات من حياة الشيخ: عمر األشقر حفظه اهلل

رسائل حتذيرية إىل قادة املقاومة الفلسطينية

 منذر النابلسي 
مازالـــت اأ�شداء كتـــاب »�شفحات من حياتـــي« )الطبعة الأوىل 1431هــــ - 2010م( 
لل�شيخ: عمر الأ�شقر حفظه اهلل حول حياته العلمية والدعوية يقرع �شداه اأرجاء العامل ، 
مبا حواه من فوائد وخربات دعوية وعلمية حلياة حافلة بالعطاء والتجربة، وال�شيخ غني 
عـــن التعريف فقد اأثرى العـــامل الإ�شالمي بقلمه وفكره وعطائه، وكان له الدور الأبرز يف 

تاأ�شي�ش وبلورة فكر ومنهج  حركات املقاومة الفل�شطينية الإ�شالمية.

ونحـــن يف هـــذا املقال نقتطف بع�شًا من ثمرات خربتـــه وو�شاياه مبا يحمي لفل�شطني 
عقيدتهـــا ويدفع عنها كيد من يحاولون خداعها با�شم الدين لي�شلوا اإىل ماآربهم ويلوثوا 
عقيدة وفكر هذا ال�شعـــب املجاهد، ونحن هنا نطرحها اأمام قادة الف�شائل الفل�شطينية 

ليحذروا ويتحملوا م�شوؤولياتهم جتاه �شعبهم واأمتهم. 

ولنرتك الكالم لف�شيلة ال�شيخ وهو يبحر بنا عرب كتابه املاتع.

أسفاري يف هذا العامل :

فوجئـــت يف اأحد املوؤمترات وكان قد عقـــد يف بريطانيا اأنهم دعوا عاملًا �شيعيًا، حتدث 
اإىل ال�شبـــاب امل�شلم هناك عن نظرية ولية الفقيـــه، وكان �شريحًا يف حديثه عن ال�شيعة 
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ومعتقداتهـــم، فاأثـــارين ذلك وهيجني، ودعوت اأحد القائمني علـــى املوؤمتر، واأنكرت عليه 
ومـــن معه دعوتهم لذلـــك العامل ال�شيعي ليتحدث عن ال�شيعـــة، ولي�ش فيهم �شيعي واحد، 
وطلبـــت منهم الإذن باأن ي�شمحـــوا يل باحلديث معقبًا عليه، فذهـــب وكلم امل�شوؤولني عن 
املوؤمتـــر فرف�شـــوا، فقلت له: لكم ترف�شـــوا فاأنتم اأ�شحاب الأمر هنـــا، ولكني لن اأبقى يف 
مو�شع ُياأذن لل�شيعي اأن يتحدث لأبناء اأهل ال�شنة، ومينع العامل ال�شني اأن يتحدث اإليهم، 
وقمـــت م�شممًا على مغـــادرة املكان، فقال: اأيـــن تذهب، قلت : ل �شاأن لكـــم بي، و�شاأجد 

طريقي مغادرًا اإىل لندن. 

فُطلـــب مني اأن اأمتهل قليـــاًل، وانطلق معلمًا امل�شوؤولني مبوقفـــي، ومتخ�ش املوقف عن 
اإذنهم ل�شخ�ش اآخر غريي، يزعمون اأنه األطف مني، ليعقب على ذلك العامل، وفعاًل عقب 
تعقيبًا ح�شنًا ل باأ�ش به، ولكنه مل ي�شف، ومل يكف، وغادرت بريطانيا متوجهًا اإىل اأمريكا 

حل�شور موؤمترهم، واأنا متاأمل جدًا ملا وقع يف موؤمتر بريطانيا. 

وحدثت الإخوة يف اأمريكا عما جرى يف بريطانيا، وكان بع�ش امل�شوؤولني من طلبتي يف 
الكويـــت، فاأخـــربوين اأن هناك تو�شية عامة �شدرت اإىل جميـــع املراكز الإ�شالمية تو�شي 
بعـــدم مهاجمة ال�شيعة، وعدم احلديث عنهم، فقلت: مـــا دام الأمر كذلك فالواجب على 

امل�شوؤولني يف بريطانيا عدم ا�شت�شافة هذا الرجل ال�شيعي ليتحدث يف املوؤمتر. 

واأخربتهـــم اأننـــي �شاأحتدث عن ال�شيعـــة يف موؤمترهم عر�شًا، ولـــن اأطيل يف احلديث 
عنهـــم، فقالوا: الـــذي ن�شتطيع اأن نقوله لك : ل جتعل مو�شوعـــك ال�شيعة، وفعاًل حتدثت 
يف تلـــك املحا�شرة عـــن » ت�شويب امل�شار« ، واأوردت كثريًا مـــن الأخطاء الكربى التي وقع 
فيهـــا امل�شلمون يف العامل الإ�شالمـــي، وذكرت يف اأثناء ذلك بع�ـــش الأخطاء الكربى عند 
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ال�شيعـــة، ومل اأطل يف احلديث عنهم، فاأثار كالمي عن ال�شيعة حفيظة احلا�شرين، وكان 
عـــدد احلا�شريـــن قريبًا من اخلم�شـــة اآلف من الرجـــال والن�شاء، وكنت قـــد اخت�شرت 

املحا�شرة، تاركًا الفر�شة لالأ�شئلة. 

وقد تواردت الأ�شئلة املكتوبة، وامتالأت بها الطاولة الطويلة العري�شة التي اأجل�ش اإليها 
بـــالأوراق، وت�شعـــون يف املائـــة من تلك الأ�شئلـــة كانت عن ال�شيعة، فبينـــت مذهبهم الذي 
يعتمدون عليه، والأ�شول التي ل يكون �شيعيًا من ل يعتنقها، واهتاج كثري من احلا�شرين، 
وكان يف املوؤمتر عدد من الطلبة ال�شيعة، واأخذ بع�شهم يف البكاء فزاد من هياج امل�شاركني، 
ثم حتدث بع�ش الطلبة ال�شيعة، فانقلب ال�شحر على ال�شاحر، قال ذلك املتحدث: نحن ل 
ن�شـــب اأبا بكر وعمر ولكننا ن�شب عائ�شة بنت اأبي بكر، فرتكته ي�شرت�شل يف حديثه، وذهل 
احلا�شـــرون من الطلبة ال�شنة، وقالوا : كيف ت�شبـــون عائ�شة زوج الر�شول �شلى اهلل عليه 
و�شلـــم التي براأهـــا اهلل من فوق �شبع �شموات، ومال جو املوؤمتـــر بعد ذلك ل�شاحلي، وقد 
اأذن يل بعـــد ذلـــك اأن اأقول احلق الذي يجـــب قوله يف ذلك املوؤمتـــر، وبينت اأن كالم من 
يقـــول: اإن اخلميني قد خال من التع�شب املذهبـــي، واأنه مرباأ مما يقوله ال�شيعة، وزعموا 
اأن ال�شيعـــة املعا�شرين لي�ش فيهم بالء ال�شيعة الغابرين، وكنت قد در�شت كتاب احلكومة 
الإ�شالميـــة للخميني، فاألقيت علـــى م�شامعهم ما يقوله اخلميني يف ذلك الكتاب، واإذا به 
�شيعـــي كغـــريه من ال�شيعة، وتبني ملن �شمعنـــي اأنه ل فرق بني �شيعة اليـــوم و�شيعة الأم�ش، 
وتناقلت و�شائل الت�شـــال اأخبار هذه الندوة، وو�شلت اإىل خمتلف اأنحاء العامل، وك�شرت 

ذلك احل�شار الذي فر�شه بع�ش الأخيار يف احلديث عن ال�شيعة. 

وقد كنت يف م�شر بعد ظهور اخلميني وقدر يل اأن األتقي بكثري من الطلبة الفل�شطينيني 
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الذيـــن يدر�شـــون يف القاهرة، ورتبـــت لهم زيارات اإىل منزيل الـــذي ا�شتاأجرته يف مدينة 
ن�شـــر، فـــكان يزورين يف كل مرة قرابة خم�شة ع�شر طالبـــًا فاأحدثهم طوياًل عن ال�شيعة، 
وناق�شت بع�ش الطلبة الذين جاوؤوا من الأردن للدرا�شة يف القاهرة، فعجبوا حلديثي، وقد 
رف�شـــوا ال�شتماع يل يف اأول الأمـــر، ولكن احلقائق التي اأريتهـــم اإياها يف كالم اخلميني 

فعلت فعلها فيهم. 

وقـــد كنت كتبت ر�شالـــة �شغرية تظهر موقـــف اخلميني من ال�شيعـــة والت�شيع، واأنا يف 
الكويت، ووجهتها اإىل بع�ش القيادات الإ�شالمية الذين كانوا يف اجتماع يف القاهرة، وكم 

اآملني اأنهم مل يجدوا وقتًا لال�شتماع خلال�شة تلك الر�شالة. 

واليـــوم بعـــد اأن ك�شف ال�شيعة عـــن الوجه احلقيقي لهم وعن جهودهـــم يف ت�شييع اأهل 
ال�شنـــة ثـــار كثري من العلمـــاء الذين كان لهم موقـــف خمالف ملوقفنا مـــن ال�شيعة، وتكلم 

بع�شهم حمذرًا من اخلطر ال�شيعي، ول حول ول قوة اإل باهلل . 

وقد اأخذ ال�شيعة يت�شللون اإىل اأهل ال�شنة يف ديار اأهل ال�شنة يف م�شر و�شوريا والأردن 
وغريهـــا، وقـــد اأرادوا اأن يقيمـــوا حزبًا كحزب اهلل اللبنـــاين يف الأردن، فانتبه ولة الأمر 
يف الأردن لذلـــك، ومنعوا ال�شيعـــة من التفريخ والتوالد يف هذه الديـــار، وقد اأغ�شب هذا 
ال�شيعـــة، ولكنـــه حفظ الأردن مـــن هذا اخلطر، ولكـــن ال�شيعة فرخوا وبا�شـــوا يف �شوريا 

وم�شر وغريها من بالد اأهل ال�شنة. 

وقـــد اأعلمني بع�ش الإعالميني الذين ي�شتق�شون اأمـــر ال�شيعة، اأن ال�شيعة اأقاموا عدة 
مطابع يف العامل ت�شدر مئات الألوف من كتبهم، توزع على اأبناء اأهل ال�شنة يف كل مكان، 
وقـــد اأ�شبـــح لل�شيعة دولة كبرية، تبـــذل جهدها يف تاأ�شيل املذهب والدعـــوة اإليه، واأ�شبح 
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لل�شيعة قنوات ف�شائية كثرية تبث بالعربية، وتدعو النا�ش لالن�شمام ملذهبهم. 

وقـــد حدثني الذين ح�شروا معر�ش الكتـــاب الدويل يف القاهرة يف عام )2006م( اأن 
الدولـــة اأذنت ملن يبيع الكتب التـــي تهاجم ال�شيعة وترد عليهـــم، وكان ذلك وا�شحًا بينًا، 

وكانت قبل ذلك ت�شيق على من يعر�ش كتب ال�شيعة. 

ويف معر�ـــش حديثـــه حـــول موؤلفاته التي مـــالأت الدنيا وكتـــب لها القبـــول يف الأر�ش، 
وخ�شو�شًا ما كان منها يف باب تاأ�شيل عقيدة اأهل ال�شنة واجلماعة، فيقول:

مؤلفاتي بني اإلشادة بها والنقد هلا :

مل تخـــل املوؤلفات التـــي األفتها من الإ�شـــادة بها من بع�ش الذين يح�شنـــون الظن بها، 
والنقد من الذين لهم راأى فيها، وقد يكون النقد قريبًا، وقد يكون �شديدًا. 

واأنا ل اأعبا بنوعني من النقد : 

الأول : نقـــد خ�شـــوم الإ�شـــالم الذين يحقـــدون على الإ�شـــالم واأهله، وهـــوؤلء اأعداء 
والأعـــداء قليـــل منهم املن�شف العـــادل، وقد نال ر�شول اهلل �شلـــى اهلل عليه و�شلم الكثري 
مـــن خ�شومه واأعدائه واأقـــوال اخل�شوم هي عندنا يف الإ�شالم مبثابـــة ال�شهادة لنا، فال 

ي�شرينا ما قالوه فينا . 

والثـــاين: نقد الفرق ال�شالة التي واإن �شمنا واإياهـــا الإ�شالم، ولكنها خمالفة ملا عليه 
اأهل ال�شنة واجلماعة. 

وهـــذا النمط اأي�شـــًا منط �شيء من النقد، فنحن نختلف مـــن اأ�شحاب هذا النمط يف 
اأ�شول كربى، ونعد هوؤلء فرقًا �شالة ول نكفرها على وجه العموم . 
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وقد وجه نائب برملاين يف اإحدى الدول العربية �شوؤاًل يف جمل�ش الأمة اإىل وزير الرتبية 
يف بلـــدة حـــول قيام بع�ش مدر�شـــي كلية ال�شريعة بتدري�ـــش كتابي » نحو ثقافـــة اإ�شالمية 

اأ�شيلة« وكان ذلك يف عام 2005 . 

وجـــاء يف �شوؤال هذا الرجـــل اأن الكتاب يت�شمـــن مزاعم م�شوهة للمعتقـــدات الدينية 
واملذاهب الإ�شالمية كافة، ب�شكل متعمد، وزعم اأنني بعيد عن روح الأمانة العلمية وحرية 
التعبـــري عن الـــراأي، وتع�شف هذا الرجـــل يف طلبه من وزير الرتبية اأن يرفـــع اإليه اأ�شماء 

الأ�شاتذة الذين يدر�شون هذا الكتاب. 

وهـــذا رجل حاقـــد موتور عبـــاأه احلقد الطائفي علـــى �شلفنا من ال�شحابـــة والتابعني 
والفقهـــاء الأعـــالم، فهو مـــن الذين ل ي�شبون عمـــر الأ�شقر فح�شب، بـــل ي�شبون عمر بن 

اخلطاب وال�شحابة اإل قلياًل منهم . 

وهذا واأمثاله ل نعباأ بهم، ول نلتفت لهم، ول لنقدهم . 

اأمـــا الذيـــن هم على مذهب اأهل ال�شنة واجلماعة، فكثـــري منهم حظيت هذه املوؤلفات 
بر�شاهم، فاأ�شادوا بها، ودلوا عليها، وبع�شهم من اأهل العلم من نقدها نقد العارف، ودل 
�شاحبهـــا على بع�ـــش الأخطاء التي وقع فيها، ودعا بع�ش امل�شوؤولـــني املوؤلف للم�شاركة يف 
موؤلفات تقوم الأجهـــزة التي يقومون عليها بطباعتها ون�شرها، وبع�ش الذين ين�شبون اإىل 

العلم هاج وماج واأرغى واأزبد واتبع هواه، وقال يف ما اأنا بريء منه. 

وياأتـــي حديثه يف الـــرد على �شبهة »امل�شجـــد الأق�شى يف ال�شماء« تاأكيـــدًا ملا قامت به 
جلنـــة الدفاع عن عقيدة اأهل ال�شنة-فل�شطـــني عندما ن�شرت اإ�شدارها »ال�شيعة وامل�شجد 
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الأق�شى« ملوؤلفه ال�شيخ: طارق حجازي حفظه اهلل، والذي اأو�شح فيه حقيقة معتقد ال�شيعة 
يف امل�شجـــد الأق�شـــى، وكيف تناولـــوا مقولة »اأنه يف ال�شمـــاء« وروجوا لهـــا يف موؤلفاتهم، 

واأخذها عنهم امل�شت�شرقني واليهود من بعدهم. 

األقصى يف األرض وليس يف السماء :

    يدعـــي بع�ش من ُين�شب اإىل الإ�شالم اأن امل�شجد الأق�شى لي�ش يف الأر�ش، بل هو يف 
ال�شماء، واأنه الذي ي�شمى بالبيت املعمور.

    وقـــد تلقى هذا القول املتهافـــت بع�ش امل�شت�شرقني، وبع�ش اليهود، وهذا قول باطل، 
واأهـــل العلـــم الذين يعتـــد بقولهم جممعون على اأن املـــراد بامل�شجد يف الآيـــة الكرمية هو 

امل�شجد الأق�شى املعروف يف مدينة القد�ش.

ـــِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه } )الإ�شراء:1(؛ لأن ال�شماء      ولـــو كان هو الذي يف ال�شماء ملا قال: {الَّ
كلهـــا مباركـــة ، واأول ما يدخل يف الأر�ـــش املباركة اأر�ش فل�شطـــني ، وهي موطن نبي اهلل 
ْمـــِرِه اإِىَل اْلأَْر�ِش الَِّتي  ِري ِباأَ َفًة جَتْ يـــَح َعا�شِ �شليمـــان الذي قال اهلل فيـــه : {َوِل�ُشَلْيَماَن الرِّ

ا ِبُكلِّ �َشْيٍء َعامِلِنَي} )الأنبياء :81(. َباَرْكَنا ِفيَها َوُكنَّ

ى اهلل اإبراهيم ولوطًا اإليها       والأر�ش املباركة التي حول الأق�شى هي الأر�ش التي جنَّ
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعامَلِنَي } )الأنبياء:71(. ْيَناُه َوُلوًطا اإِىَل اْلأَْر�ِش الَّ { َوجَنَّ

     وهـــي الأر�ش املقد�شة التـــي اأمر مو�شى قومه اأن يدخلوها قائـــاًل: { َيا َقْوِم اْدُخُلوا 
ِتي َكَتَب اهلّلُ َلُكْم} )املائدة:21(. �َشَة الَّ الأَْر�َش املَُقدَّ

    وقـــد بني هذا امل�شجد بعد بنـــاء امل�شجد احلرام باأربعني �شنة، والبيت املعمور مبني 
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يف ال�شمـــاء قبـــل ذلك بدهور ل يعلمهـــا اإل اهلل ، روى البخـــاري يف �شحيحه عن اإبراهيم 
التيمي عن اأبيه قال : "�شمعت اأبا ذر ر�شي اهلل عنه قال : قلت : يا ر�شول اهلل ، اأي م�شجد 
و�شع يف الأر�ش اأول؟ قال : امل�شجد احلرام . قال : قلت : ثم اأّي ، قال : امل�شجد الأق�شى  
قلـــت : كم كان بينهما؟ قال : اأربعون �شنة، ثمَّ اأينمـــا اأدركت ال�شالة ف�شله، فاإن الف�شل 

فيه")البخاري: 3366، وم�شلم : 520( .

    وهـــذا امل�شجد هو الذي كان ي�شلي اإليه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف اأول الأمر 
قبـــل اأن يوجـــه يف �شالته اإىل الكعبة ، ففي �شحيح البخاري عن "الرباء بن عازب اأن النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم كان اأول ما قدم املدينة نزل على اأجداده، اأو قال : اأخواله من الأن�شار، 
واأنه �شلى ِقَبل بيت املقد�ش �شتة ع�شر �شهرًا ، اأو �شبعة ع�شر �شهرًا" ) البخاري:40، وم�شلم:525(. 

    وقد اأخربنا ر�شولنا �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه "ركب الرباق ليلة الإ�شراء، فركبه 
حتــــى جــــاء بــــه بيت املقد�ش، ثــــم دخل امل�شجــــد ف�شلى فيــــه ركعتني، ثم ُعــــرج به اإىل 

ال�شماء") م�شلم:259(.

    وعندمـــا عاد الر�شول �شلـــى اهلل عليه و�شلم اإىل مكة واأخـــرب قري�شًا باإ�شرائه اإىل 
امل�شجـــد الأق�شـــى، فاأخذوا ي�شاألونه عن اأ�شياء يف بيـــت املقد�ش مل يثبتها، فكربه ذلك، 
فرفـــع اهلل امل�شجد اإليه ينظـــره عيانًا، فما �شاألوه عن �شـــيء اإىل اأنباأهم به، واأخربنا يف 
هـــذا احلديث اأنه �شلـــى بالأنبياء اإمامًا، وو�شف هيئة مو�شـــى وعي�شى واإبراهيم عليهم 

ال�شالم.)م�شلم:72(.

    وهذا غي�ش من في�ش يدلنا على اأن امل�شجد هو امل�شجد الذي يف القد�ش، ولي�ش كما 
يقول من قال: اإنه يف ال�شماء.
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    والـــذي دعـــا من زعـــم اأن الأق�شـــى يف ال�شمـــاء اأن الإ�شراء كان قبل فتـــح القد�ش، 
وامل�شجد اإمنا بناه عمره بعد فتح القد�ش ووفاة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم،وغفل هوؤلء 
ب�شبب عدم علمهم بال�شّنة النبوية اأن امل�شجد قد ُيطلق يف ال�شّنة على اأماكن العبادة عند 
ال�شابقـــني، ففي حديث اأبي ذر الذي رواه البخاري واأوردتـــه قبل قليل ت�شمية املعبد الذي 
يف القد�ـــش م�شجـــدًا، و�شبيه بهذاـ  كما يرى ابن تيميـــةـ  اأن الكتب ال�شماوية، وهي التوراة 
والإجنيـــل والقـــراآن والزبور قد يراد بها الكتـــب املعينة، ويراد بهـــا اجلن�ش، فيعرب بلفظ 
القـــراآن عن الزبـــور وغريه، كما يف حديث البخـــاري اأنه: »خفف علـــى داود القراآن فكان 
مـــا بـــني اأ، ت�شرج دابته اإىل اأ، يركبها يقراأ القراآن«.قال ابـــن تيمية » املراد به قراأنه، وهو 

الزبور، ولي�ش املراد به القراآن الذي مل ينزل اإل على حممد«.

    وكذلـــك ما جـــاء يف �شفة اأمة حممد: » اأناجيلهم يف �شدورهـــم« ف�شمى الكتب التي 
يقروؤونهـــا اأناجيل، وكذلك يف التوراة: » اإين �شاأقيـــم لبني اإ�شرائيل نبيًا من اإخوتهم اأنزل 

عليه توراة مثل توراة مو�شى« ف�شمى الكتاب الثاين توراة.)اجلواب ال�شحيح:156/5(.

ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يحفظ ال�شيخ: عمر الأ�شقر، وميد يف عمره، ويجعله درعًا ح�شينًا 
يف الدفاع عن عقيدة اأهل ال�شنة واجلماعة، ويبارك يف علمه وعمله.

واآخر دعوانا اأن احلمدهلل رب العاملني



•القول بتحريف القرآن من لوازم التشيع اإلمامي . 	

عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة

2

والتشيع  ال��ت��ح��ري��ف  إن 
متازمان  صنوان  اإلمامي 
ال  لصاحبه،  الظل  كتازم 
البعض  عن  بعُضهما  ينفُك 
إال  ي��ف��رق��ان  وال  اآلخ���ر 
كله التشيع  من  بالرباءة 

يف  الشيعة  رواي����ات  إن 
حتريف القرآن واملنقولة عن 
أئمتهم املعصومني تربو على 
ألفي رواية، وهي فاقت حدَّ 
عندهم  التواتر  ألن  التواتر 
رواية عشر  باثين  ينعقد 

م��ن أه���م أس��ب��اب ال��ق��ول 
وج��ود  ع��دم  بالتحريف 
ذكٍر  وال  لإلمامة  ذك��ٍر 
هي  اليت  القرآن  يف  لألئمة 
وهي  الشيعة،  أصول  أعظم 
اليت يدور عليها قطب رحاهم
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عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة

القول بتحريف القرآن من لوازم التشيع اإلمامي

الشيخ عبد اهلل بن عمر اخلضري
 

مـــا تزال عقيدة حتريـــف القراآن ق�شيًة تالحق ال�شيعة الإماميـــة يف كل مكان، وت�شكل 
مانعًا كبريًا من ان�شهارهم يف املجتمع امل�شلم الذي يراد له التوّحد والجتماع ونبذ الُفرقة 

والختالف.

وهم يحاولون اإظهاَر اأنف�شهم اأنهم بعيدون عن هذه التهمة وبريئون منها براءة الذئب 
مـــن دم يو�شف )عليه ال�شالم(، ولأجل ذلك اتبعوا كل الطرق امللتوية والو�شائل املنحرفة 
املعوّجـــة للو�شـــول اإىل مبتغاهم باأنـــواٍع من الت�شليـــل والتمويه واخلـــداع حماولني بذلك 

َل من تلك الِفرية العظيمة، ولكنهم عبثًا يحاولون. التن�شُّ

وهـــم اإمنـــا يفعلون ذلك كَلّه ل ل�شـــيٍء، اإل لأنه ي�شّكل عائقًا كبـــريًا اأمام م�شاريعهم يف 
التمـــدد والمتـــداد يف طول بـــالد امل�شلمني وعر�شهـــا، ويحبط  كل تطلعاتهـــم يف ت�شويق 
الت�شيع يف اأو�شاطنا واأوطاننا، لأن القول بالتحريف عقبة كاأداء ل بد من اإزالتها ليقتحموا 
علينـــا اأ�شوارنا، وت�شري بعد ذلك اأر�ش العرب وامل�شلمني زريبًة يطوؤونها ب�شنابك خيلهم، 

فيملوؤونها علينا ظالمًا و�شالًل وانحرافًا. 

ل على ذلك مما قـــام ويقوم به دهاقنة الت�شيع الإمامـــي من تاأليف املوؤلفات  ولي�ـــش اأَدّ
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العديدة وت�شويد ال�شفحات الكثرية، خا�شة يف الع�شور املتاأخرة، لرد التهمة ودفعها بكل 
طريق؛ بالتقية تارة، والكذب تارة، وبالتدلي�ش والتلبي�ش تاراٍت اأخرى، ومن تلك املحاولت 
اليائ�شـــة البائ�شة ما قام به بع�شهم - وعلى طريقة الدفـــاع بالهجوم ـ من اإل�شاق التهمة 
باأهـــل ال�شنة واجلماعة �شرفـــًا لالأذهان عما تلب�شوا به من ذلـــك، وت�شللياًل للراأي العام 
ال�شنـــي عن حقيقة ما هم عليه من النحـــراف والعوجاج الذي نخر يف دينهم ومذهبهم 

حتى النخاع، وكما قيل: "رمتني بدائها وان�شلت". 

ورمبـــا وجد ذلك اآذانـــًا ُم�شغية يف بع�ش اأو�شاطنا التي تت�شم بامليوعة وال�شعف وعدم 
القدرة على الروؤية ال�شحيحة الوا�شحة الثاقبة لالأمور ب�شبب خلوها من املناعة العقدية 
التـــي تع�شمهـــا يف الفنت واملحن؛ خا�شة عند ورود ال�شبهـــات وقد قيل : " اإن اهلل عزوجل 
يحـــب الب�شـــر الناقد عنـــد ورود ال�شبهات، ويحب العقل الكامل عنـــد حلول ال�شهوات " ، 

ف�شاًل عما يت�شف به هوؤلء من اجلهل املطبق بال�شيعة وعقائدهم .

 أصول الشيعة قائمة على اعتقاد التحريف :

     اإن التحريـــف والت�شيع الإمامي �شنـــوان متالزمان كتالزم الظل ل�شاحبه، ل ينفُك 
هما عن البع�ش الآخر ول يفرتقان اإل بالرباءة من الت�شيع كله، كما اأن الت�شيع الإمامي  بع�شُ
لي�شتقيم ُعوده اإل به. وذلك اأن اأ�شولهم احلديثية واأجماعهم وم�شانهم يف الرتجيح كلها 
علـــى تقرير هذا بـــكل �شرامة وو�شوح ، حتى �شار من �شروريـــات مذهبهم ، واإليك بيان 

ذلك : 

	•اإن روايـــات ال�شيعـــة يف حتريف القراآن واملنقولة عـــن اأئمتهم املع�شومني تربو على 
األفـــي روايـــة، وهي فاقت حـــَدّ التواتر لأن التواتـــر عندهم ينعقد باثني ع�شـــر رواية بعدد 
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الأئمة املع�شومني)1(

	•لي�ـــش عنـــد ال�شيعـــة روايٌة واحـــدٌة تنفي التحريـــف وُتثبت خالَفـــه؛ اأي تثبت حفظ 
القراآن.

	•اأجمـــع علماوؤهـــم - اإل من �شَذّ - على تقرير م�شمون تلك الروايات يف التحريف 
وعلى القول به والتزامه واعتقاده ودعوة ال�شيعة اإىل التزامه واعتقاده. 

واإذا علمنـــا اأن الإجماع ل ينعقد عندهـــم اإل بان�شمام قول املع�شوم، فنقلهم الإجماع 
علـــى حتريـــف القراآن �شـــار حجًة �شرعيـــًة قويًة قاطعـــًة ملزمـــًة لل�شيعـــة مبوافقته لقول 

املع�شوم.

ومـــن ناحية ال�شناعة الأ�شوليـــة يف التعار�ش والرتجيح عند ال�شيعـــة ؛ فاأن التواتر ل 
يندفـــع اإل مبثلـــه اأو اأقوى منـــه، ولذلك  فاإن الروايـــاِت التي تنفي التحريـــف ـ على فر�ش 
وجودهـــا، وهـــي لتوجد كمـــا اأ�شرنـــا اآنفا - ل تقـــوى على اإبطـــال الروايـــاُت املتواترَة يف 
التحريـــف، واإذا اأ�شفنـــا اإىل ذلـــك اأن الروايات التي يف التحريـــف تخالف مذهَب العامة 
- اأهـــل ال�شنة - فوجـــب ترجيُحها على غريها كما هو مذهب ال�شيعـــة يف اعتبار خمالفة 

العامة – ال�شنة - من م�شاِنّ الرتجيح عندهم عند التعار�ش )2(

فوجب ترجيح القول بالتحريف على عدمه وفق كل العتبارت.. وال�شيعة ملَزمون بهذا 
العتقاد من كّل الوجوه لينفكون عنه ولينفك عنهم، ولي�ش عند ال�شيعة من الأحكام التي 
ُيلَزموَن بها ويلتزمونها وفق كل معايري الإلزام واللتزام كق�شية التحريف، فقد بلغت من 

الإحكام وقوة احُلّجّية ما مل تتوفر يف اأقوى اأحكامهم ول يف الإمامة حتى.
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 أسباب القول بالتحريف عند الشيعة اإلمامية :

واإذا علمنا اأن من اأعظم اأ�شباب قولهم بالتحريف هو :

	•عـــدم وجـــود ذكٍر لالإمامة ول ذكٍر لالأئمة يف القراآن التي هي اأعظم اأ�شول ال�شيعة، 
وهي التي يدور عليها قطب رحاهم.

	•وجـــود ثنـــاء ومدح لأ�شحاب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف القراآن، وهم اأعداء 
ه وحق اأهل البيت بح�شب اعتقاد ال�شيعة، اإذ كيف ي�شتقيم اأن ل ُيذَكر  علـــي ومغت�شبـــو حِقّ

علٌيّ يف القراآن وُيذكر اأعداوؤه ومغت�شبو خالفته وحقه؟!.

	•ولأن القراآن َجَمَعه ال�شحابُة ـ واأخ�شهم اأبو بكر وعمر وعثمان وبقية اأ�شحاب النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلمـ  وهوؤلء مرتدون بزعم ال�شيعة، فكيف يوثق باملرتدين ويوؤمتنون على 
كتـــاب اهلل تعـــاىل يف حفظه وتدوينه وهـــمـ  بزعم ال�شيعة - مـــا اأرادوا اإل الكيد لالإ�شالم 

واأهله وممثليه احلقيقيني؛ واأخ�شهم علي واأهل بيته ر�شي اهلل عنهم اأجمعني؟

اإذا علمنا ذلك �شار اأمر التحريف اأ�شد تالزما لهذه الطائفة واأ�شد األت�شاقًا بها .

 لوازم القول بعدم التحريف عند الشيعة اإلمامية :

روا الذين ليلتزمونه       ثم اإن عدم القول بالتحريف له عند القوم لوازُم التزموها وحَذّ
-التحريف- وليقولون به من �شيعتهم اأ�شد التحذير من الوقوع فيها، حتى لينفتح عليهم 

وعلى مذهبهم باُب �شر يقّو�ش الت�شيع من اأ�شله واأ�شا�شه. وتلكم اللوازم هي: 

العتماد على رواياتهم واأخبارهم كما قرر ذلك املجل�شي يف »مراآة العقول«  	•�شقوط 
)525/12( بقولـــه: » اإن الأخبار يف هذا الباب متواترة معنًى، وطرُح جميِعها يوجب رفَع 
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العتماد عن الأخبار راأ�شًا ...«.

ـــد ذلك يو�شف البحراين يف »الدرر النجفية« بقوله )�ش298(: »ولو تطرق الطعُن  واأَكّ
اإىل هـــذه الأخبـــار ـ على كرثتها وانت�شارهـــا ـ لأمكن الطعن اإىل اأخبـــار ال�شريعة كلها كما 

ليخفى)3(  اإذ الأ�شول واحدة وكذا الطرق، والرواة، وامل�شايخ، والنقلة«. 

واأنـــا اأرجو من القارئ اللبيب اأن يتاأمل هذا الكالم بدقة واإمعان فاإنه يقولها �شراحًة: 
اإن مرويـــات ال�شيعة عن اأئمتهم املع�شومـــني؛ اأ�شولها وطرقها ورواتها وم�شايخها ونقلتها 
واحـــدة، فاإذا ُطِعَن ببع�شها ُطِعَن بباقيها ل حمالة وهذا بدوره يف�شي اىل �شقوط الت�شيع 

برمته ل�شقوط اأ�شوله وطرقه ورواته ونقلته وم�شايخه فال ثقة بعد ذلك ب�شيٍء البتة.     

ت معها روايات الإمامة لأنها - اأي روايات الإمامة-  ُرَدّ التحريف  روايات  ت  ُرَدّ 	•اإذا 
ل تق�شـــر عنها، اإذ اأن رَدّ هذه الكرثة الكاثرة من روايات التحريف ودفعها ُي�شِقط عدالة 
رواتهـــم وي�شقط العتماد عليها راأ�شـــًا، كما مَرّ اآنفا قول املجل�شـــي يف »مراآة العقول« ويف 
تتمته قوله اإ�شار اإىل هذا الالزم: » بل ظني اأن الأخبار يف هذا الباب ل تق�شر عن اأخبار 
الإمامـــة فكيف يثبتونهـــا باخلرب« )4( اأي ل �شبيـــل لإثبات الإمامـــة باأخبارهم لأن الطرق 
املوؤديـــة اىل الإمامة هي نف�ُشها الطرق املوؤدية اإىل التحريف، فاإ�شقاط بع�شها لي�ش باأوىل 

من اإ�شقاط بقيتها، فتاأمل !

	•اإن عــــدم القــــول بالتحريــــف ُيثبــــت عدالــــة ال�شحابة - واأخ�شهم اأبــــو بكر وعمر 
وعثمــــان - لأنهــــم هم الذي جمعوا كتــــاَب اهلل تعاىل؛ بجهودهــــم وعنايتهم ورعايتهم، 
ومن كان اأمينًا يف نقل كتاب اهلل تعاىل فهو العدل الأمني، وذا ثبتت اأمانتهم وعدالتهم، 
ّدة، وب�شقوط هذه  �شقطــــت كل دعاوى ال�شيعة يف الطعن عليهم واتهامهم باخليانة والِرّ
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الدعــــاوى ي�شقط ويتهــــاوى �شنم الت�شيع وي�شري �شذَر َمــــذَر واأثرًا بعد عني؛ قال يو�شف 
البحراين يف الدرر النجفية )�ش298( يف تقرير هذا املعنى : » ولعمري اإن القول بعدم 
التغيــــري والتبديــــل ل يخرج من ح�شن الظــــن باأئمة اجلور واأنهم مل يخونــــوا يف الأمانة 
الكربى مع ظهور خيانتهم يف الأمانة الأخرى التي هي اأ�شد �شررا على الدين » ومراده 
اأن يقــــول: اإن القــــول بعدم التحريــــف ليخلو من ح�شن الظن باأبي بكــــر وعمر وعثمان، 

واأنهم مل يخونوا يف ق�شية القراآن ول الإمامة !!

وعليـــه، فاإن قول ال�شيعة بالتحريف قـــوٌل لزم لهم ل ينفك عنهم ول ينفكون عنه دون 
الرباءة من الت�شيع كِلّه اأوِله واآخِره كما اأ�شلفنا .

 الشيعة ختالف املعصوم وترد قوله يف التحريف :       

    ورغم كل ذلك فلقد جرت من بع�ش مراجع الإمامية املعا�شرين حماولٌت لدفع معّرة 
القـــول بالتحريف عند ال�شيعة مع ما فيه من تلك اللـــوازم ال�شنيعة على ال�شيعة والت�شيع، 
وذلك باألوان من التخريجات والرتقيعات، لكن اخلرق كان مت�شعًا على راقعه اإىل الدرجة 

التي ي�شتحيل فيها رتقه باأي �شكل من اأ�شكال الرتق والرتقيع... فكان ماذا ؟!

اإزاء هـــذا الركام مـــن الروايات التي بلغت مبلغـــًا مل يبلغه اأُيّ اأمٍر مـــن اأمور ال�شريعة 
ل عنـــد ال�شنـــة ول عند ال�شيعة، حاول اخلوئي يف تف�شري »البيـــان« �ش226،  اأن يبعدها - 
باألوان من التمّحالت والتخريجات والرتقيعات-  عما دلت عليه من الإعتقاد بالتحريف، 
وملـــا اأعجزته حقائق الروايات بكرثتهـــا ودللتها ال�شريحة يف التحريف، مل يجد بدًا من 
القول والت�شريح بـ » اأن كرثة الروايات على وقوع التحريف يف القراآن يورث القطع ب�شدور 

بع�شها عن املع�شومني، ول اأقل من الطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معترب«.  
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مـــاذا يعنـــي ذلك؟ اإنه القطـــع واجلـــزم ب�شدورها...عّمن؟ اإنه �شدورهـــا عن الأئمة 
املع�شومني ...

ثـــم مـــاذا ؟ ل اأقل من الطمئنان بذلك... فهي الطماأنينـــة ب�شدورها عنهم ل بل هي 
اأقل ما تطمئن اإليه النف�ش يف ذلك.

واأخريًا ولي�ش اآِخرًا:  )وفيها ما روي بطريق معترب(. 

هـــذا ما يقوله مرجع مـــن مراجع ال�شيعة الِعظام )5( !! بل هو مـــن اأبرز علماء ال�شيعة 
املعا�شرين ل خالف يف ذلك بني ال�شيعة ول جدال، وله اخت�شا�ش يف علم احلديث وعلم 
الرجال )6(  يقول هذا بعد البحث والتدقيق والتنقيب وامل�شح العام لكل روايات التحريف؛ 
خـــرج اإلينا بهذه احلقيقة املُـــّرة، والنتيجة املُخزية؛ اإنه يقولها بـــكل �شراحة وو�شوح؛ اإن 
الإمـــام املع�شوم ُيخربنا اأن الذي بني اأيدي النا�ش عبثْت به الأيدي، وتالعبت به الأهواء، 

ل، فهذا ما رواه الثقات املعتربون عنه لأن )فيها ما روي بطريق معترب(.    ف وُبِدّ فُحِرّ

فـــاإذا كان هذا مذهب الأئمة واعتقادهم يف كتاب اهلل تعاىل، فما هو موقف املخالفني 
لهم يف ذلك، وما املوقف منهم؟

يف �شوء هذه املعطيات التي يرت�شح منها بكل و�شوح موقف الأئمة من القراآن- بح�شب 
العقيدة ال�شيعية-؛ ليحل لل�شيعي املتبع لإمامه امل�شايع له اأن يخالفه يف ذلك باأي حال من 
الأحوال، بل يلزمهم القول بالتحريف لأنه قول املع�شوم الذين هم ملتزمون - بزعمهم - 
بقوله واأحكامه، واإل تنتفي عنهم دعوى الّتباع وامل�شايعة لهم، اإذ اأن الإمام بح�شب الرواية 
ال�شيعيـــة املتواترة - بل التي فاقـــت التواتر لفظًا ومعنى - كان يعتقد التحريَف ويقول به، 
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فمخالفـــة من خالف مـــن ال�شيعة يف ذلك خمالفـــٌة �شريحة لالإمـــام ورٌدّ لقوله يف ق�شية 
مهمـــة وخطـــرية جدًا، والراُدّ عليـــه راٌدّ على اهلل؛ والراد على اهلل علـــى حد ال�شرك باهلل 
كمـــا روى الكليني يف الكايف )67/1-68( ، فليخرت ال�شيعي لنف�شه اأحَد هذين الأمرين - 
واأحالهمـــا ُمّر -: اإما اعتقاد التحريف، واإما خمالفة الإمام املع�شوم الذي ي�شع ال�شيعي 

على حِدّ ال�شرك باهلل. 

حيـــث اإن اإمامهم املع�شوم الذي يزعمون م�شايعته يقول لهم اإن هذا الكتاب الذي بني 
اأيديكم لي�ش كتاَب اهلل تعاىل، وهم يخالفونه راّدين عليه قوَله؛ بل هو كتاب اهلل تعاىل. 

اإن ال�شيعة حني يزعمون اعتقاد عدم التحريف – اليوم - يعني بكل ب�شاطة:

له، واهلل تعاىل يقول: { ومن اأظلم ممن اأفرتى على اهلل  لي�ش هلل تعاىل،  	•ن�شبَة ما 
كذبًا اأو كّذب باآياته اإنه ل يفلح الظاملون })الأنعام : اآية 21(.

ف. 	•تكذيَب املع�شوم يف دعواه اأن القراآن حمَرّ

	•ت�شديـــَق ال�شحابـــة يف دعواهم باأن ما نقلوه اإلينا هـــو كتاب اهلل تعاىل الذي اأنزله 
علـــى حممد �شلى اهلل عليه و�شلم حقًا و�شدقـــًا، وبالتايل فهم ثقات عدول ا�شتوؤمنوا على 

وه اىل النا�ش، كما اأُّدي اإليهم. كتاب اهلل تعاىل فاأُدّ

وكل واحدة منها تكفي لنق�ش الت�شيع ـ كما �شبق - فكيف لو اجتمعت ؟!

ونحـــن اإذ نقـــول ذلـــك ليغيب عن بالنـــاـ  ول ينبغي اأن يغيـــب اأبدًاـ  اأن دعـــوى ال�شيعة 
اليـــوم بعدم حتريـــف القراآن اإمنا هـــي كيٌل لنا من جـــراب النورة )التقيـــة( )7( ، تزيينًا 
وتزويقا وترويجًا وت�شويقًا للت�شيع لإظهاره على غري �شورته وحقيقته التي هو عليها تغريرًا 
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للدهماء والعامة فيه واقتنا�شًا وت�شيدًا للذين يجهلون الت�شيع وحقيقته.  

لكـــن ذلـــك ل مينعنا اأن نبنّي لهم لوازَم هذا القول ومبانيـــه حتى لو التزموه تقية، واإل 
فُهـــم اإن التزموه حقًا خرجوا من الت�شيع اأولـــه واآخره؛ ل�شدة اللوازم الفا�شدة التي ترتتب 
عليـــه والتـــي ذكرنا طرفًا منها اآنفـــًا. فلجووؤهم اإىل التقية حينئٍذ ما هـــو اإل ا�شتجارٌة من 

الرم�شاء بالنار. 

 واإمنـــا فعلنا ذلك كله ن�شحًا للعبـــاد ، و�شّدًا للمنافذ التي يحـــاول ال�شيعة الت�شلل من 
خاللها، ومالحقًة لهم يف اجلحور واحلجر التي يت�شرتون بها ويخفون فيها روؤو�شهم:

                       واإذا عادت العقرب عدنا لها      وكانت النعل لها حا�شرة
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: 	•الهوام�ش 

 1 - قال النوري الطرب�شي: "الأخبار الدالة على ذلك تزيد على األفي حديث، وادعى ا�شتفا�شَتها جماعٌة 
كاملفيد، واملحقق الداماد، والعالمة املجل�شي، وغريهم". )ف�شل اخلطاب يف اإثبات حتريف كتاب رب 

الأرباب: )�ش227((.

 2 -  منهجية ال�شيعة يف الرتجيح يف الأحكام التي ت�شمنتها مروياتهم عن املع�شومني )!!( تقوم على اأن 
الروايات التي َتِرد عنهم مواِفقًة لأهل ال�شنة ُترتك والتي تخالفهم يوؤخذ بها )!!!(، وا�شتندوا يف ذلك 
فداك،  ُجِعلُت  ))قلت:  فيها:  جاء  ال�شادق  جعفر  عن   )68-67/1( الكايف  يف  الكليني  مارواه  على 
اأراأيت اإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب وال�شنة، ووجدنا اأحد اخلربين موافقًا للعامة والآخر 
خمالفًا لهم باأى اخلربين يوؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الر�شاد؛ فقلت: جعلت فداك، فاإن وافقهما 
اخلربان جميعًا ؟ قال: ينظر اإىل ما هم اإليه اأميل، حكامهم وق�شاتهم، فيرتك، ويوؤخذ بالآخر...((. 
ويق�شد بـ )العامة( ـ هنا ـ )اأهل ال�شنة واجلماعة(؛ ولقد كان ذلك من مقرراتهم الثالثة املهمة يف 
الرتجيح كما قال حممد ر�شا املظفر يف كتابه )اأ�شول الفقه()223/3(: ))والنتيجة اأن امل�شتفاد من 
الأخبار اأن املرجحات املن�شو�شة ثالثة: ال�شهرة، وموافقة الكتاب وال�شنة، وخمالفة العامة. وهذا ما 

ا�شتفاده ال�شيخ الكليني يف مقدمة الكايف((. 

وقال ال�شيد ح�شني املو�شوي �شائاًل حممد باقر ال�شدر: ))لو فر�شنا اأن احلق كان مع العامة )اأهل ال�شنة( 
يف م�شاألٍة، ماذا يجب علينا اأن ناأخذ بخالف قولهم؟ قال: اأجابني ال�شيد حممد باقر ال�شدر مرًة فقال: 
فنعم يجب الأخذ بخالف قولهم، لأن الأخذ بخالف قولهم. واإن كان خطاأ فهو اأهون من موافقتهم، 
على افرتا�ش وجود احلق عندهم يف تلك امل�شاألة((. )ك�شف الأ�شرار �ش 92 (. وحممد باقر هذا َتزُعم 
بع�ُش الأو�شاط ال�شنية اأنه رجل معتدل، فاإذا كان هذا حال معتدليهم، فما الظن مبتطرفيهم؟! واإذا 
كانت هذه اأ�شولهم قائمة على خمالفتنا واأن فيه الر�شاد )وموافقتنا تعني ـ باملفهوم ـ �شفهًا وطي�شًا( 

فما فائدة دعوات التقريب اإل تعبيد الطرق لهوؤلء للت�شلل اإىل اأو�شاطنا واإف�شادها مبثل هذا الغثاء ؟!

3 - تاأمل: )اأخبار ال�شريعة كلها(: يعني بذلك �شريعة ال�شيعة التي ت�شمنتها مروياتهم عن الأئمة، فهو 
يقول: اإن الطعن يف اأخبار التحريف طعن يف �شريعة ال�شيعة كلها و)كما ليخفى(: اأي بلغت لوازم هذا 
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الأمر من الطعن يف اأخبار اأئمتهم من الو�شوح مبلغًا ل يخفى على اأحد.

د هنا – وبقوة – اإن روايات التحريف فاقت روايات الإمامة  4 - املجل�شي: مراآة العقول )525/12(؛ ونوؤِكّ
بكثري ، ولعل اهلل تعاىل يهيء قريبًا ما نثبت به هذا يف بحث م�شتقل . 

5  - قال فيه علي اخلامنئي: كان عاملًا فقيهًا، عظيَم ال�شاأن، ومرجعًا كبريًا من مراجع هذا الع�شر.

وقال فيه ال�شي�شتاين: كان ـ اأعلى اهلّل مقامه ـ منوذَج ال�شلف ال�شالح، بعبقريته الفّذة، ومواهبه الكثرية، 
وملكاته ال�شريفة، التي اأهلته لأن يعّد يف الطليعة من علماء الإمامية، الذين كّر�شوا حياتهم لن�شرة 

الدين واملذهب.  

6 - له كتاب )معجم رجال احلديث( يف )25( جملدًا.

7 - �شنفرد قريبا مقاًلخا�شًا بتو�شيح ق�شة جراب النورة، ومركزية التقية يف العقيدة ال�شيعية. 



1- هم العدو فاحذرهم  .. )اجلزء الثاني(
2- امللتقى العربي لدعم املقاومة: أية عروبة ؟! .. وأية مقاومة ؟!

شبهات وردود

الشيعة  أيها  كنتم  إذا 
للصهاينة  أع��داء  حقا 
هلم  ال����ورود  ن��ث��رمت  فلم 
سنة  لبنان  دخوهلم  عند 
الورود  هلم  أتنثرون  1982؟ 
وجتاهدونهم  غ��زاة  وه��م 
؟!  ال���رح���ي���ل  ب���ع���د 

اللبنانيني  عن  تدافعون  ملاذا 
والفلسطينيني اليوم وقد سجل 
التاريخ حبرب لن ميحى أنكم 
خميماتهم  يف  قتلتموهم 
الثمانينات  يف  لبنان  يف 
أكل  على  إج��ب��اره��م  بعد 
وال��ك��اب؟! القطط  حل��وم 

ق���ادة حزب  ي��ق��ول أح��د 
الات:حزب اهلل لديه أفضل 
جهاز استخبارات عسكري 
.. وأيدينا ستطال  يف لبنان 
 .. ضدنا  ص��ّرح  م��ن  ك��ل 
ثم  احل��رب  ه��ذه  فلتتوقف 
سنبدأ يف تصفية احلسابات

3
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شبهات وردود

1- هم العدو فاحذرهم  .. )الجزء الثاني(

أبو مريم
مـــع حتفظي على بنـــاء القناعات ال�شرعية من فقـــه اجلرائد والتحليـــالت الإخبارية 
اإل اأننـــا جند اأنف�شنـــا م�شطرين ل�شتخدامها اأحيانًا للتعامل مـــع فئام من النا�ش هجروا 
فقـــه الكتاب وال�شنة وجّمـــوا اأقوال الأئمة الربانيني ليتتبعـــوا الإذاعات الكفرية والقنوات 
الف�شائية واأ�شماء احلكومـــات واأخبار احلمالت النتخابية وتتبع اأخبار الدولر ، واأ�شواق 

وول ا�شرتيت، و�شعر املوز يف الربازيل !! واأثره على ال�شرق الأو�شط !!.

  ثم ماذا بعد ؟!

تخرج لنا جيل هزيل اأرعن : ل علم، ول اأدب، ول كفوؤ باأن يجاهد اأو اأن ينكاأ عدوًا !! 

جيـــل تربى على )ال�شختـــك بختك( و )طاق طاقية( و )اأرقـــام ورموز( و )م�شابقات 
ليليـــة( و )وخميمات دعوية !!!( و )خرجـــات خلوية !!( و )�شمر ثقايف !!( و )م�شرحيات 

دينية !!( و )اأنا�شيد اإ�شالمية( !!.

مل يـــرتبَّ هذا اجليل على )كتاب التوحيـــد( و تف�شري )�شورة التوبة والأنفال !!( وعلم 
)اجلرح والتعديل !!( وفقه )الطهارة وال�شالة !( و ) اآداب ال�شواك !( فهل هذا اأهل اأن 

يجاهد ف�شاًل على اأن ين�شر !! .

هذا هو اجليل الذي يريده ) فقهاء الواقع ( ؟ 



العدد التا�شع فرباير 2010 م

31

جماهري فقط !! وح�شود كثرية فقط !!  وهم غثاء كغثاء ال�شيل .

ل نريـــد الإطالـــة وال�شتطراد .. لعل مـــا ياأتي يكون فيه �شفاء لعيهـــم واأ�شقامهم التي 
ل يربوؤهـــا اإل فقـــه العالمة: مونتكارلـــو وال�شيخ: بي بي �شي واجلهبذ الأثـــري: �شي اأن اأن 

وزوجته الداعية : اجلارديان !

 نقول : نحن جميعًا نفرح ول ريب بكل ما يلحق باليهود من اأذى ولو وقع هذا الأذى من 
اأبي جهل اأو اأخيه اأبي لهب ٌ فلي�شت هذه ق�شيتنا اإذ ل خالف فيها ولكن ق�شيتنا هي : 

هـــل يقاتل ح�شن ن�شر اهلل فعاًل يف �شبيل اهلل ؟ ومـــن اأجل م�شلحة امل�شلمني جميعًا؟ 
وللتخفيف عن اجلبهة الفل�شطينية ؟!

دعونـــا نحـــاول التو�شل اإىل هذه احلقائـــق من خالل هذه الأ�شئلـــة املوجهة اإىل ح�شن 
ن�شر اهلل واإىل اأعماق عقولنا:

	•قـــد علـــم اأنـــك معني مـــن قبل اإيران واأنك مـــوال لها واأنت تعـــرتف بذلك وتفخر به 
"وتدلـــل علـــى ذلك بتعليق �شورة اخلميني يف مكتبك وفوق راأ�شك" ذلك اخلميني الذي 
راأينـــاك تقبـــل يده مفتخرا بذلك اأي�شا؛ فلم مل تبعث اأمك احلنون اإيران اخلم�شني مليون 
دولر التـــي وعـــدت بهـــا ال�شلطة الفل�شطينية منـــذ اأربعة اأ�شهر حتى الآن؟ بـــل اأعلن وزير 
خارجية اإيران اأن امل�شاألة ما زالت يف جمرى اتخاذ القرار ! اأم اأن حزبك ال�شيعي املوايل 
لإيـــران واملمـــول من اإيران يتكلف ويكلـــف لبنان مليارات الـــدولرات بحجة التخفيف عن 
اجلبهة الفل�شطينية ع�شكريا واإعطاء احلرية لالأ�شرى ثم يبخل بخم�شني مليون دولر من 

اأجل التخفيف عن اجلبهة الفل�شطينية اقت�شاديًا واإطعام ال�شعب املحا�شر؟! 
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	•اإذا كنـــت حقـــًا جتاهـــد يف �شبيـــل اهلل فاأين جهاد اإخوانك مـــن ال�شيعة يف العراق 
املحتـــل يهوديا ون�شرانيا منذ ثالثة �شنوات ؟! ملـــاذا اأعلن علماوؤك ال�شيعة يف العراق من 
اأمثـــال ال�شي�شتاين ومقتدى ال�شدر امل�شاملة التامة لالأمريكيني بل وحرمة قتالهم ثم دعوا 
جلهـــاد اأهـــل ال�شنة حتى كفر ال�شريازي وغريه من ل يقتـــل الوهابيني؟! فاأين جهادكم يف 
اأر�ـــش الرافديـــن؟! اأم انك تركـــت اجلهاد يف العـــراق املحتل ثم اأتيـــت لتجاهد يف لبنان 

املحرر؟! 

	•كـــم مـــن عام م�شى علـــى الأ�شرى وهم يعانون اأ�شرهم ؟ فلـــم مل يحل هذا الأمر اإل 
الآن؟! هـــل اأردت خطف الأ�شـــواء ؟! اأم اأردت حت�شني �شورة ال�شيعة الذين ات�شح قبحهم 
يف العـــراق؟ اأم اأردت ال�شغـــط على اأمريـــكا لتحقيق م�شالح �شوريا واإيـــران؟ اأم تعمل يف 
اإطار امل�شروع ال�شيعي لإقامة ما ي�شمى بالهالل ال�شيعي الذي تخطط له اإيران واملمتد من 

اإيران اإىل لبنان؟! 

اإ�شراك �شوريا ولبنان  العام لالأمم املتحدة على �شرورة  تاأكيد عنان الأمني  	•األي�ش 
يف حل الأزمة - وهما دولتان حتكمان بال�شيعة وتعمالن حل�شاب ال�شيعة- دليال على اأنها 
حـــرب �شيعية؟! واأنك حتارب با�شم ال�شيعة مل�شلحة ال�شيعة باأوامر منهم؟! حيث اأثبت اأن 

حل الأزمة بيديهما ! 

	•ملـــاذا تتحفـــظ حتـــى الآن عن اإدانـــة الحتالل الأمريكي للعـــراق؟! اأين غريتك يا 
زاعم اجلهاد؟ !يف لبنان جتاهد بدمك وتبخل عن اجلهاد بكلمة واحدة يف العراق؟! 

	•مب تف�شر قول �شارون يف مذكراته عند حديثه عن حرب لبنان �شنة 1982 :"تو�شعنا 
يف كالمنـــا عن عالقـــات امل�شيحيني ب�شائر الطوائـــف الأخرى، ل�شيمـــا ال�شيعة والدروز، 
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�شخ�شيًا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتني الأقليتني؛ حتى اأنني اقرتحت اإعطاء ق�شم 
من الأ�شلحة التي منحتها اإ�شرائيل ولو كبادرة رمزية اإىل ال�شيعة الذين يعانون هم اأي�شًا 
م�شاكل خطرية مع منظمة التحرير الفل�شطينية، ومن دون الدخول يف اأي تفا�شيل، مل اأَر 

)مذكرات اأرييل �شارون �ش : 584-583(. يومًا يف ال�شيعة اأعداء اإ�شرائيل على املدى البعيد" ؟! 

اأعـــداء لل�شهاينة فلم نـــرثمت الورود لهم عند دخولهـــم لبنان �شنة  	•اإذا كنتـــم حقـــا 
1982 ؟! تنرثون لهم الورود وهم غزاة وجتاهدونهم بعد الرحيل ! 

	•اإذا كانـــت الق�شيـــة هي ق�شية كل امل�شلمني كما تزعمون فلماذا ل متدون اأهل ال�شنة 
يف مـــزارع �شبعا بال�شالح كي يجاهدوا معكم؟! اأو على الأقل ترتكوهم يجاهدون؟! اأم انه 
احتـــكار �شيعي للمقاومـــة لدرجة دحر كل مقاوم �شني لإ�شرائيـــل كما قال رجلكم �شبحي 
الطفيلـــي الأمـــني العام حلزب اهلل ال�شابق ؟! حتى قال �شلطـــان اأبو العينني وهو اأمني �شر 
حركـــة فتـــح يف لبنان :’ لقد اأحبـــط حزب اهلل اأربـــع عمليات للفل�شطينني خـــالل اأ�شبوع ٌ 
وقدمهم للمحاكمة ٌ اإننا نعي�ش يف جحيم منذ ثالث �شنوات ومللنا ال�شعارات واجلعجة ‘. 

	•اإذا كنتـــم حقـــا تقاومون اأعداء الإ�شالم فلم تهجم نائب الأمني العام حلزب اهلل 
)نعيم القا�شم( منذ اأيام فقط على املقاومة ال�شنية يف العراق التي حتارب ظهر اإ�شرائيل 
واملق�شـــود اأمريـــكا كما ل يخفى؟! األي�شـــوا يقاومون اأي�شا؟! اأم لبـــد اأن يكونوا �شيعة واأن 
يعملوا �شمن خطتكم حتى تقبلوهم؟! مل تعاونوهم مل ت�شكتوا عن مهاجمتهم بالتهامات! 

ثم قاتلتموهم مع الأمريكيني ! يا لكم من جماهدين!

	•اإذا كان حزنـــك لالأ�شـــرى وقتالـــك من اأجلهـــم حقيقيًا فلمـــاذا مل تطالب �شوريا 
بالإفـــراج عن ع�شرات الأ�شرى اللبنانيـــني يف �شجونها مع اأن الأمر جمرد طلب ولن ي�شل 



العدد التا�شع فرباير 2010 م

34

اإىل قتال؟! وملاذا ت�شعى لتخلي�ش الأ�شرى من احلب�ش ول ت�شعى ولو بكلمة لتخلي�ش ال�شنة 
يف العـــراق من القتل باأيدي امليلي�شيات ال�شيعية التي مت تدريب بع�شها على يديك ؟! حتى 
اأن جملـــة اجلارديـــان الربيطانية اعرتفت بوجـــود اإبادة جماعية لأهـــل ال�شنة يف العراق ٌ 

واحلق ما نطقت به الأعداء يف جمال كهذا ! 

	•مبـــا تف�شـــر اعرتاف اإ�شرائيل اأن �شوريا واإيران باأيديهما القدرة على اإ�شعال ال�شرق 
الأو�شـــط بال�شغـــط علـــى زر حزب اهلل ومبـــا اأنـــك زر متلكه اإيـــران فاأ�شاألـــك واأ�شاأل كل 
عاقل:"متى راأينا من اإيران خريا ؟! هل راأينا منها غري الت�شريحات الفارغة؟! هل راأينا 
منها غري حماربة العراق �شنوات مع م�شاملة اإ�شرائيل؟! هل راأينا منها غري احتالل ثالثة 
جـــزر اإماراتية حتى يومنا هذا؟! هـــل راأينا منها غري قتل احلجاج يف بيت اهلل احلرام يف 
الثمانينـــات؟ هـــل راأينا منها �شوى م�شانـــدة اأمريكا يف احتاللها للعـــراق واأفغان�شتان كما 
اأعلن اأبطحي نائب رئي�شها ذلك وتفاخر به ؟! فمتى راأينا منها خريا ؟! وهو تاريخ ل�شيق 
بهـــم وبخياناتهم للم�شلمـــني )راجع دور الدولـــة ال�شفوية -الأوىل واحلاليـــة هي الثانية 
وتعترب امتداد قذر لها ولتاريخها املخزي- يف اإيقاف املد العثماين يف اأوروبا؛ فحني كانت 
اجليو�ـــش العثمانيـــة حتا�شر فيينا عا�شمـــة النم�شا كانت اجليو�ـــش ال�شفوية ت�شتبك مع 
الأتـــراك على تخوم العراق؛ ويف هذا ال�شياق يقول اأحد املوؤرخني الفرن�شيني " لول الدولة 

ال�شفوية يف اإيران لكنا نقراأ القراآن اليوم يف فرن�شا كما يقراأه اجلزائريون(.

	•ملـــاذا تدافعـــون عـــن اللبنانيني والفل�شطينيـــني اليوم وقد �شجـــل التاريخ بحرب لن 
ميحى اأنكم قتلتموهم يف خميماتهم يف لبنان يف الثمانينات بعد اإجبارهم على اأكل حلوم 

القطط والكالب؟! اأم اأنك ن�شيت ذلك يا زعيم حرب اهلل ل حزب اهلل؟! 



العدد التا�شع فرباير 2010 م

35

	•راأينـــاك تقبـــل يد اخلميني فهل ن�شيت رف�ش اخلميني طلب العراق اأثناء حربهما 
اإيقـــاف احلرب حتى ي�شتطيع العراق م�شاندة لبنان اأثناء غـــزو اإ�شرائيل لها؟! هل ن�شيت 
اأن اخلميني قال يومها ل�شعبه "ل تلهيكم احلرب ال�شغرية عن احلرب الكبرية فمحاربة 
العـــراق اأهم لنـــا بكثري من حماربـــة اإ�شرائيل"؟! وهذا مـــا نقله الدكتـــور ال�شيعي مو�شى 
املو�شـــوي يف كتابـــه الثـــورة البائ�شـــة . ومما قاله يف هـــذا الكتاب :" اإن احلـــرب العراقية 
الإيرانيـــة كانت يف �شمن التخطيط الأ�شا�شي لدعم الكيـــان ال�شهيوين وهدفها اإ�شعاف 

اأقوى دول املجابهة مع اإ�شرائيل بعد خروج م�شر من حظرية الدول العربية". 

وقـــال اأي�شا :"اأما اإيران فكانـــت منذ قيام دولة اإ�شرائيل �شديقـــًا حميمًا لها �شواء يف 
عهـــد ال�شـــاة اأو بعـــد �شقوطه ؛ وكانت اإ�شرائيـــل على علم ويقـــني اأن ت�شريحات اخلميني 
و�شائـــر زمرته من احتالل القد�ش واحلرب مع الكيان ال�شهيوين هي لال�شتهالك املحلي 
ومزايـــدات داخليـــه وخارجيـــة وقد ثبت ذلـــك حـــني زودت اإ�شرائيل اإيران بقطـــع الغيار 
والأ�شلحـــة اأثناء حربها مـــع العراق ذاك الأمر الذي افت�شح بعد ذلك. فهذه �شهادة كاتب 
�شيعي .. وهذا هو اخلميني اأ�شتاذك يا ن�شر اهلل اأم انك تترباأ منه؟! ما نراه اأن اهلل بريء 

منكم جميعا . 

	•مب ترد على قول �شبحي الطفيلي الأمني العام ال�شابق حلزب اهلل اأن احلزب حتول 
اإىل حام للكيان ال�شهيـــوين وامل�شتوطنات ال�شهيونية ومن اأراد التاأكد من ذلك فليحاول 
مهاجمـــة اإ�شرائيل و�شريى مـــن �شيحاربه ويقب�ش عليه ويحاكمه؟! قـــال ذلك يف لقاء مع 

قناة العربية . 

	•مب تف�شـــر �شكـــوت اأمريكا عن احتالل اإيـــران التي ترعاك للجزر الإماراتية الثالث 
منذ �شنوات ؟! األي�شت اأمريكا هذه هي التي اأتت بن�شف مليون جندي من ثمانية وع�شرين 
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دولة ملحاربة العراق حني احتل الكويت ؟ فلم مل تفعل ال�شيء نف�شه مع اإيران اإذا كان حقا 
هنـــاك عداوة بينهما ؟! األي�شت هذه فر�شة عظيمـــة لأمريكا لتجميع العامل لتدمري اإيران 
كمـــا جمعتـــه لتدمري العراق؟! اأم اأن كل ما ن�شمعه من ت�شريحات تدل على عداوة اأمريكا 
لإيـــران هي خلداعنا حتـــى تنفذوا ما اتفقتم عليه من تدمري اأهـــل ال�شنة وال�شيطرة على 
املنطقة ؟ ومن ثم حتقيق حلم ال�شهاينة باإقامة دولتهم الكربى ؟! هل هناك تف�شري غري 

هذا ؟! 

	•مب تف�شـــر �شمـــاح اأمريكا خلم�شة وثالثني األف جنـــدي من احلر�ش الثوري الإيراين 
بالنت�شار يف العراق لقتل اأهل ال�شنة حتى قتلوا اأكرث من مائة األف حتى الآن ؟! ومب تف�شر 
�شمـــاح اأمريكا للمخابـــرات الإيرانية بالنت�شـــار يف اجلنوب العراقي واتخـــاذ مقرات لها 

اأ�شبحت معروفة حتى ل�شائقي التاك�شي ؟! األي�ش هذا دلياًل على حتالف مع اأمريكا ؟! 

	•من املعلوم املقطوع به اأن ال�شنة يف العراق اأغلبية ؛اإذ ن�شبتهم يف العراق 52% بينما 
ن�شبـــة ال�شيعـــة 43% والباقي طوائف اأخرى ؛ فلم مكنت اأمريكا ال�شيعة من حكم العراق؟! 
كل املنا�شب الكربى بداية من رئي�ش الدولة اإىل رئي�ش الوزراء اإىل وزير الدفاع اإىل غريها 
ي�شغلهـــا ال�شيعـــة ! فهل فعلـــت اأمريكا ذلك لأنها تعاديكـــم اأيها ال�شيعـــة ؟! لعلها اإذا تريد 
اإ�شغالكم بزينة احلياة الدنيا حتى تخ�شروا الآخرة فعينتكم يف هذه املنا�شب ! وهل عزلت 
ال�شنـــة عن احلكم وقتلتهم لأنهـــا حتبهم؟! خوفا عليهم من فتنـــة الدنيا ولبد ! وهل بعد 
ذلـــك تتعاىل اأ�شواتكم اأنكم اأعداء لأمريـــكا؟! األ قد ذهب احلياء وتوارى واهلل كذب اأبي 
ملعة اأمام كذبكم؟ وهل بعد كل هذا تريدنا يا ن�شر اهلل اأن ن�شدق ت�شريحاتك البليغة ؟! 
فواهلل لو فعلنا فال ب�شر لنا اإذا ول ب�شرية . بل قد علمنا عملك مل�شلحة ال�شيعة يف لبنان 
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واأن هذه احلرب التي قدتها كانت ل�شرب ع�شفورين بحجر اأبي لهب الذي األقاه حني قال 
بيـــدك ؛ وهذين الع�شفورين هما:  اأم�شكته  ملحمـــد:" تبا لـــك األهذا جمعتنا؟" قد واهلل 
الأول ال�شغـــط علـــى اأمريكا باإظهار القـــدرة على اإيذاء اإ�شرائيل كي تـــرتك اأمريكا اإيران 
و�شوريا يفعالن يف املنطقة ما ي�شاءان من ت�شنيع القنبلة النووية الإيرانية وال�شيطرة على 
املنطقة . والثاين اإ�شعاف لبنان من خالل ا�شتفزاز اإ�شرائيل لتقوم بتدمريها حتى ي�شهل 
ال�شيطرة عليها يف اإطار خطة ما ي�شمى بتكوين الهالل ال�شيعي من اإيران اإىل لبنان . ويا 

لهما من هدفني كبريين ل يغلو على حتقيقهما وقوع بع�ش القتلى من حزب اهلل . 

 وانظر اأخريًا ..

 حتقيقًا �شحفيًا اأجري خالل الأحداث احلالية مع اأحد قادة حزب الالت الع�شكريني 
ويدعى )�شيد علي(... و قد جاء �شمن املقابلة كالم خطري: 

يقـــول �شيد علي : )اإن ال�شـــراع لي�ش فقط �شد اإ�شرائيل ولكـــن اأي�شا �شد اأهل ال�شنة 
اللبنانيني؛ فاإنه اإذا خرجت اإ�شرائيل منت�شرة من هذا ال�شراع ف�شيكون هذا ن�شر اأي�شا 
لأهـــل ال�شنة و�شيقوموا باإرجاع ال�شيعة �شنـــني طويلة اإىل الوراء اإىل ذلك الزمان الذي مل 
يكن م�شرح لنا بالعمل �شوي كجامعي القمامة لذلك فاإن ال�شيعة �شيموتون قبل اأن يتحقق 

هذا مرة اأخرى ( ..  

 “If Israel comes out victorious from this conflict، this will be a victory for

 the Sunnis and they will take the Shia community back in history dozens of

 years to the time when we were only allowed to work as garbage collectors in

this country. The Shia will all die before letting this happen again.”  
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ثـــم يقول يف تهديد مبطن اآخر �شد اأهل ال�شنة : ) عندما تنتهي احلرب مع اإ�شرائيل؛ 
�شتبقـــى اأمامنـــا عدة معـــارك لنخو�شها يف لبنـــان ؛ احلـــرب احلقيقية �شتبـــداأ بعد هذا 
املناو�شات احلالية مع اأولئك اللبنانيني الذين مل يقفوا معنا ؛ حزب اهلل لديه اأف�شل جهاز 
ا�شتخبارات ع�شكري يف هذا البلد .. واأيدينا �شتطال كل من �شّرح �شدنا .. فلتتوقف هذه 

احلرب ثم �شنبداأ يف ت�شفية احل�شابات ( ... 

 And even when the battle with the Israelis is over، he adds menacingly،

 Hizbullah will have other battles to fight. “The real battle is after the end of

 this war. We will have to settle score with the Lebanese politicians. We also

 have the best security and intelligence apparatus in this country، and we can

 reach any of those people who are speaking against us now. Let‘s finish with

 the Israelis and then we will settle scores later

انظر التحقيق ال�شحفي كاماًل من موقع الداعية! )اجلارديان(

/www.guardian.co.uk/frontpage/story/0،،1832971،00.www.guardian.co.uk

اللهم اأهلك الظاملني بالظاملني
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2- الملتقى العربي لدعم المقاومة

أية عروبة ؟! .. وأية مقاومة ؟!

بقلم الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي
ل تزول الأمم بانعدام اأفرادها، اأو اندثار اأجيالها من فوق �شطح الأر�ش، واإمنا بتبدل 
ثقافتهـــا من لغة ودين وتقاليـــد وقيم واأهداف. ل نعرف اأن جائحـــة اأتت على البابليني - 

مثاًل - فاأهلكتهم جميعًا، بل ما زالوا يف العراق يتنا�شلون. لكن اأين البابليون اليوم؟

يف القرن املا�شي كان اأكرب م�شروعني ظهرا يف ال�شاحة العربية هما امل�شروع الإ�شالمي 
وامل�شروع القومي.

امل�شـــروع الإ�شالمـــي يعتمد العقيدة - وعلـــى راأ�شها احلاكميـــة - كاأ�شا�ش لإقامة دولة 
تطبـــق ال�شريعة الإ�شالمية، و�شوًل اإىل حتقيق حلم كبـــري بتكوين دولة عاملية من املحيط 
اإىل املحيـــط. بينما امل�شروع القومي يعتمـــد العروبة كاأ�شا�ش لإقامـــة دولة قومية علمانية 

ت�شتلهم الإ�شالم كروح - ل �شريعة - متتد من املحيط اإىل اخلليج.

ثمـــة م�شـــروع اآخر واكب امل�شروعـــني ال�شابقني، هو امل�شروع الإيـــراين، ظهر اأوًل بثوب 
قومي يف زمن ال�شاه، ثم تظاهر بثوب ديني بعد جميء اخلميني.

اإذا نظرنـــا اإىل هـــذا امل�شروع من الزاوية العقائدية جنـــده ي�شطدم بكال امل�شروعني 
ا�شطدامـــًا حـــادًا اإىل درجـــة التناق�ش التام: فالقوميـــة الفار�شية هـــي النقي�ش النوعي 
للقومية العربية، وكانت الأ�شا�ش يف ظهور احلركة ال�شعوبية. كما اأن الت�شيع الفار�شي هو 
نقي�ـــش الت�شنن الإ�شالمي، مبعنى اأن عقيدة ال�شيعة - بكل ما ت�شتلزمه من اأ�شول وفروع 
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عبادية و�شلوكية – هي النقي�ش املعاك�ش لعقيدة اأهل ال�شنة بكل لوازمها.

هل يف ذلك �شك؟

واإذا نظرنـــا اإىل امل�شروع مـــن الناحية ال�شيا�شية وجدناه يف اأهدافـــه يرمي اإىل اإعادة 
الإمرباطوريـــة الفار�شية، ولكن على ح�شاب امل�شروع الإ�شالمي والقومي. وتو�شحت لدينا 
ال�شورة بجميع تناق�شاتها، وو�شلنا اإىل نتيجة حا�شمة هي اأنه ل لقاء بني امل�شروع العربي 

ب�شقيه الديني والقومي، وبني امل�شروع الإيراين ب�شقيه الديني والقومي كذلك.

والآن ن�شـــاأل ال�شوؤال اخلطري التايل: ماذا يعني خ�شوع اأحد امل�شروعني لالآخر وتبعيته 
له، وذوبانه فيه ؟

حـــني يذوب النقي�ـــش يف النقي�ش فهـــذا يعنـــي اأن النقي�ش الذائب قـــد تبدلت هويته 
اإىل ال�شـــد، وفقـــد مربرات وجوده وم�شروعيتـــه اأ�شد ما ميكن اأن يكـــون الذوبان والتبدل 

والفقدان، واأن امل�شاألة باتت م�شاألة وقت لتتبني بامللمو�ش حقيقة زواله واندثاره.

هذه هي الق�شة باخت�شار.. 

ق�شـــة اأكرب اجلماعـــات )الإ�شالميـــة( بجميع تفرعاتهـــا، وخمتلـــف اأ�شمائها، وتنوع 
اخت�شا�شاتهـــا: مدنية كانت اأم ع�شكريـــة. وق�شة كثري من التجمعـــات العربية القومية، 

ونحن ندخل القرن احلادي والع�شرين! واإليكم اأحد �شواهد هذه الق�شة العجيبة:

امللتقى العربي لدعم املقاومة:

يف يــــوم اجلمعــــة 2010/1/15 عقد يف بــــريوت موؤمتر حتت ا�شــــم )امللتقى العربي 
لدعــــم املقاومة( مب�شاركــــة �شخ�شيات وجتمعات مــــن �شتى الأقطار العربيــــة واإيران، 
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ا�شتمر ثالثة اأيام.

تابعت بع�ش حماور اجلل�شات املبا�شرة، وت�شمعت اأخبارها وتقاريرها، وقلبت �شفحات 
ال�شبكة املعلوماتية، واطلعت على البيان اخلتامي للموؤمتر، فوجدته – رغم ت�شرته بالعروبة 
- موؤمتـــرًا اإيرانيًا بامتياز، الغر�ش منه متجيـــد اإيران، على اأنها الدولة القائدة والراعية 
للمقاومـــة يف املنطقة، واإبراز "حزب اهلل" بقيادة ح�شن ن�شر اهلل على اأنه الرمز العربي 

الوحيد لهذه املقاومة.. وما الآخرون اإل ذيول وفروع لإيران وذراعها "حزب اهلل".

كثرية هي الدلئل اخلطرية التي خرجت بها من متابعتي املوؤمتر، اأهمها ما يلي :

�شد الأمريكان ؟ اأم مع اإيران ؟

1. ظاهـــر امللتقـــى اأنه جمـــع اأهم القـــوى املقاومة للعـــدوان الأمريكي. لكـــن احلقيقة 
ال�شاخ�شـــة اأنه �شهد تغييبًا يكاد يكون كامـــاًل للمقاومة الأوىل التي ت�شدت لهذا العدوان 
واأجربته على الركوع، واأجلاأته اإجلاًء اإىل تغيري تكتيكاته واأهدافه املعلنة، األ وهي املقاومة 
العراقية! ولول كلمة ال�شيخ حارث ال�شاري لرمبا مل ن�شمع عنها اإل هم�شًا خجاًل وفحيحًا 
خمتنقـــًا من قبل موؤمترين باتت هذه املقاومة ت�شـــكل عليهم عبئًا ثقياًل، و�شبحًا مزعجًا، 
يناف�شهم على �شمعة طاملا تبجحوا بها، ونعمة كثريًا ما تقلبوا بني اأح�شانها. ل عجب من 
نائـــب الرئي�ـــش اليراين حممد ر�شا مري تاج الذي ح�شر املوؤمتـــر، واألقى كلمته نيابة عن 
الرئي�ـــش جنـــاد حني مل يتكلم اإل عن غزة و "حـــزب اهلل" )�شمى الأوىل با�شمها، والثانية 
حجـــز لها ا�شم املقاومة كاماًل يف حماولـــة لتجيري هذا ال�شم لها وحدها بال �شريك على 
طريقة الوقاحة الفار�شية الفارغة( فقال: "اإن انت�شارات املقاومة يف متوز 2006 وحرب 
غـــزة اأثبتـــت عجز اإ�شرائيل عن الوقـــوف يف وجه اإرادة وعزم ال�شعـــوب املقاومة احلرة". 
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لكننـــي اأ�شاأل القارئ عن اأخينا العربي خالد م�شعـــل: ملاذا كرر املعنى نف�شه متتبعًا خطى 
الإيـــراين ال�شعوبـــي حممد ر�شـــا ذاك حني قال: "هـــذا امللتقى ينعقد يف ظـــّل انت�شارين 

كبريين يف لبنان وغزة، بقرار من لبنان ولي�ش بقرار من خارج لبنان"؟!

اأييين املقاوميية العراقية تاج راأ�س املقاوميين يف العامل من بالك يا خالد؟! 
اأمل ت�شمع بها؟ 

تابعـــت القناتـــني الف�شائيتني التابعتـــني حلما�ش )الأق�شى والقد�ـــش( وهما يتناولن 
اأخبـــار امللتقـــى املذكور يف ذلك اليوم، فلم اأجد ذكـــرًا للمقاومة املغيبة قط: ل يف الأخبار 
امل�شموعـــة ول يف ال�شريـــط املقروء. بـــل ول مقطع من كلمة ال�شيخ ال�شـــاري، ولو من باب 
املجاملة على ح�شوره املوؤمتر! بينما كانت مقاطع من كلمة ن�شر اهلل وغريها من الكلمات 

لآخرين تعر�ش يف ال�شريط ويف الأخبار! 

ملاذا؟

وكان هذا ديدن حما�ش يف جميع موؤمتراتها ال�شابقة، حتى اإنه يف اإحدى هذه املوؤمترات 
اغتاظ ال�شيخ حارث لهذا التجاهل فبعث اإىل احلم�شاوي حممد نزال وقال له غا�شبًا: اأمل 
ت�شمـــع ب�شيء ا�شمه املقاومة العراقية؟! ويف موؤمتر اآخـــر يف تركيا بلغ به الغ�شب اأن طلب 
الـــكالم مدة ع�شـــر دقائق فقال: اإن الذي يقتـــل الفل�شطيني يف العـــراق ل ميكن اأن يكون 
ن�شريه يف فل�شطني.. ويف موؤمتر اآخر منعت حما�ش توزيع كتاب )م�شاجد حتت النار( عن 
العـــدوان ال�شيعي على م�شاجد اأهل ال�شنة يف العراق على املوؤمترين واأرجعته يف �شناديقه 
بحجـــة اأن ابنة اخلمينـــي �شمن احل�شـــور!!  ول اأدري ما العالقة الظاهـــرة الرابطة لول 
اأن الفاعـــل يدرك احلبل ال�شري الرابط بني الأمرين! علمـــًا اأن اجلهة املوزعة لها عالقة 
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ارتباط بحما�ش!

اأ�شيف هنا اأن املقاومة العراقية ل تفتاأ تذكر املقاومة الفل�شطينية - خ�شو�شًا حما�ش 
- يف بياناتها وعملياتها واأنا�شيدها، وتعمل حمالت ع�شكرية با�شمها، ووقفت هي وال�شعب 

العراقي رغم جراحه وقفة �شرف يف ماأ�شاة غزة، وقدموا لأهلها ما ي�شتطيعون.

 لكـــن املالحظ بكل و�شـــوح اأن هذه املواقف كلها مل تقابل ولـــو بن�شيد من قبل حما�ش 
ول غريها من القوى الفل�شطينية التي تتبنى املقاومة، يف جتاهل ل ميكن اأن يفهم اإل اأنه 

متعمد للمقاومة والق�شية العراقية.

فلماذا؟ 

ومل�شلحة من؟ 

وباأمر من؟ 

واأين �شلة الرحم؟ 

واأين الو�شيجة العربية والإ�شالمية؟ 

جمرد اأ�شئلة.

مالحظة : لفت نظري و�شف )انت�شار( غزة ولبنان على ل�شان م�شعل باأنه "بقرار من 
لبنـــان". وما مـــن ي�شك اأنه ل يق�شد احلكومة اللبنانية واإمنـــا "حزب اهلل"؛ فاأين القرار 

الفل�شطيني من هذا )النت�شار(؟ اأم اإنه قرار واحد فقط؟ اأو هي )زلة ل�شان(؟
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ما عالقة اإيران مبقاومة الأمريكان ؟ 

2. مــــا عالقــــة اإيران باملقاومة والت�شــــدي لأمريكا؟! وهي التــــي اأعلنت بكل �شفاقة 
وقوفهــــا معها يف اإ�شقاط دولتني وقفتا �شدها: اأفغان�شتــــان والعراق؟ ومل تعرتف باأكرب 
مقاومة ت�شدت لأمريكا، وح�شن ن�شر اهلل ي�شف املقاومة العراقية بالإرهاب والتخريب 
والطائفيــــة، ومل يعرتف بهــــا ولو ببيان واحد! ويف 2007 اأ�شــــدر ف�شيل الكتائب بيانني 
تاأييــــدًا لــــه وحلزبه، مل يتكرم عليهم ولــــو ب�شطر من رد، على الأقل مــــن باب املجاملة! 
وحــــني هلك املقبــــور العميل املعلن بعمالته لأمريكا عبد العزيــــز احلكيم، والذي حارب 
املقاومة ووقف �شدها بكل ما ميلك من قوة، ينربي ن�شر اهلل ميجده وميتدحه وي�شفه 

باملجاهد!

هل يجهل املوؤمترون هذه احلقائق اأم ماذا؟ وهل يفوتهم اأن عالقة اإيران واأمريكا هي 
عالقة تناف�ش، ولي�شت عالقة عداوة؟

فعن اأية مقاومة اإيرانية لبنانية �شد اأمريكا يتحدثون؟!

 احلبل ال�شري بن اإيران وقوميي اآخر زمان :

3. �شوؤال اأوجهه للقوميني املتاأخرين من اأمثال خالد ال�شفياين ومعن ب�شور وخري الدين 
ح�شيـــب وومي�ش عمر نظمي واأمثالهم: ما الذي وحد بينكم اأيها )القوميون العرب( وبني 
ال�شعوبيني الإيرانيني! رمبا يجيب متاأخرو )الإ�شالميني( - وبئ�ش اجلواب ! - باأن )الوحدة 
الإ�شالمية( جتمعهم باإيران، لكن اأنتم مباذا جتيبون؟ ما الذي يجمع بني القومية العربية 

وال�شعوبية الفار�شية ؟! .. هل من جواب ؟
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 �شرورة املبادرة اإىل مراجعة قواعد ال�شراع وا�شطفاف املواقف

4. الكالم عن دلئل هذا اللقاء امل�شخ كثري، ولكنني اأختم بالتنبيه اإىل �شرورة املبادرة 
اإىل اإعـــادة النظر يف قواعد ال�شـــراع وا�شطفاف املواقف، وحتديث عناوينهما من جديد 
تبعـــًا للمتغـــريات امل�شتجدة؛ فاإن احلاجة ما�شة اإىل مراجعة تلـــك القواعد واإعادة ت�شكيل 
تلك ال�شطفافات مبا يحافظ على اإ�شارة البو�شلة باجتاه الهدف الأ�شيل؛ فهناك مراكز 
قوى برزت اإىل جنب املراكز القدمية، وق�شايا حدثت رمبا هي اأكرب من الق�شايا ال�شابقة. 
ثـــم اإن اأحالفًا تكونت مل تكن من قبل، ومبادئ طويت واأخرى ا�شتحدثت.. كل هذا وغريه 
ي�شتدعـــي منا مواكبة التغيري حفاظـــًا على ال�شتمرار املـــرن، واإل �شَبقنا الزمن، ومل نعد 

اأكرث من هياكل فارغة يف �شاحة للخردة.

ل بد من بيان خطر امل�شروع الإيراين الفار�شي اإىل جنب امل�شروع الأمريكي يف املنطقة، 
واأن مـــن يتغافل عن خطر امل�شـــروع الأول ل يقل حمقًا عمن يتجاهل خطر امل�شروع الثاين 
على ح�شاب الآخر. واإذا كان املتغافل الأول يعلن دون تردد عن عمالة من يتكلم �شد اإيران 
لأمريـــكا، فاإن هذا املتغافل ال�شفيق ل يخجل من عمالته لإيران وتلقيه امل�شاعدات املالية 

واللوج�شتية منها! فكيف تكون العمالة؟ اأم اإن العميل هو من يتعامل مع اأمريكا فقط؟

الق�شيـــة العراقية والق�شية الأحوازية، واخلطر ال�شيعـــي يف اجلزيرة واخلليج، وبقية 
الق�شايـــا والأزمـــات الإقليميـــة ق�شايا ل ن�شمـــح بتجاهلها، مـــع القت�شار علـــى الق�شية 

الفل�شطينية ق�شية وحيدة دون بقية الق�شايا ال�شاخنة يف املنطقة.

علينـــا اأن نعلـــن بو�شوح ودون لب�ـــش اأو تردد اأن العروبـــة التي تلتقـــي بال�شعوبية يجب 
الت�شكيك يف �شدق نوايا اأ�شحابها، والإعالن احلا�شم بانحرافهم عن مبادئها.
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واأن املتحالـــف مع اإيران كاملتحالف مع الأمريـــكان، بل هو اأ�شد خطرًا منه. اإن اأمريكا 
تبحث يف اأر�شنا عن التني، لكن اإيران تريد التني والطني والدين، الأر�ش ومن عليها وما 

عليها!

وملن يجهل الت�شريع الإ�شالمي يف الولء اأقول: اإن الولء نوعان: ولء �شعور وولء موقف.

 ولء ال�شعــــور اأ�شا�شه الدين، لكن ولء املوقف اأ�شا�شه الن�شرة ولي�ش الدين املجرد؛ 
فحتــــى يتحــــول ولء ال�شعــــور اإىل ولء ن�شرة ل بــــد اأن يكون للمقابل موقــــف ي�شتحق به 
منــــك ذلك املوقف املكلف.. وهذا كله من�شبط بقيود ال�شرع التي جتعل من الولء لعدو 
اأي جماعــــة اأو دولــــة اأو �شعــــب م�شلم حمرمًا مــــا مل ينته ذلك العدو عــــن عدوانه عليه، 
ِذيَن اآَمُنــــوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا  واإل جتــــزاأت الأمة وتفرق اأبناوؤهــــا؛ يقول تعاىل: {اإِنَّ الَّ
ُهــــْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍش  وَلِئَك َبْع�شُ ُروا اأُ ِذيــــَن اآَوْوا َوَن�شَ ِ َوالَّ ِباأَْمَواِلِهــــْم َواأَْنُف�ِشِهــــْم يِف �َشِبيــــِل اهللَّ
ُروُكْم  ِذيَن اآَمُنوا َومَلْ ُيَهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َولَيِتِهْم ِمْن �َشْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروا َواإِِن ا�ْشَتْن�شَ َوالَّ
ري}  ا َتْعَمُلوَن َب�شِ ُ مِبَ ُر اإِل َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثــــاٌق َواهللَّ يــــِن َفَعَلْيُكــــُم النَّ�شْ يِف الدِّ

)الأنفال:72(.

الفل�شطينـــي اليـــوم يريد منـــا موقفًا ل ل�شـــيء اإل لدينه، مع اأنه ل يـــرى نف�شه مطالبًا 
مبوقـــف جتاهنـــا مقابل لديننا! ولو توقـــف الأمر عند هذا لهان اخلطـــب؛ فالأمة كرمية. 
لكنـــه يريد منا اأن نهمل ق�شايانا ون�شطب عليها ل�شالح ق�شيته! ومع اأننا نقف معه دومًا، 
ومننحـــه ال�شعـــور املعنوي واملوقف العملي، لكنه ل يجد نف�شـــه مطالبًا مبوقف جتاهنا! ثم 
جتـــراأ فـــزاد اأن �شار يقف مع عدونـــا، وينكر كل يد �شبقت منا، ويطالبنـــا باأن ل ننكر ول 
نحارب هذا العدو الذي يذبحنا ويجتاح اأر�شنا، فاإذا فعلنا �شيئًا من ذلك اتهمنا بالعمالة 

لأمريكا !!



العدد التا�شع فرباير 2010 م

47

اأراأيتم الظلم؟ .. اأراأيتم الطغيان؟! 

 حتذير ون�شيحة لك اأيها الفل�شطيني ! 

اأنـــت حر اأيها الفل�شطيني يف اأن تقف مع عدونا اإيران، ولكن اعلم اأن هذا يرتب عليك 
ثمنني باه�شني اأنت غري قادر على حتملها: 

1.عليـــك مـــن الآن اأن تنتهي عـــن مطالبتنا مبوقـــف ن�شرة لك بدعـــوى كونك م�شلمًا 
فح�شب؛ ما دمت قد اخرتت الوقوف مع عدونا.

2.اأن تعلـــم اأنه بعد حني �شيقول لك الآخرون ممـــن �شطبت على ق�شاياهم ووقفت مع 
عدوهم: من وقف مع عدونا فلن ينتظر منا اإل اأن نحا�شبه احل�شاب نف�شه.

واإذا كنـــت حترم على غريك موالة اأمريكا ب�شبـــب عداوتها لك، فاإننا وباملنطق نف�شه 
نحـــرم عليك موالة اإيران للعلـــة نف�شها بالن�شبة لنا. واإل فمـــن الآن كل واحد منا يتحمل 

عبء ق�شيته، ويجرت اآلم م�شيبته بعيدًا عن الآخر، بال ح�شاب ول عتاب.

هذا وندعوك اأيها الأخ بكل �شفقة و�شعور اأخوي؛ فاأنت - مع كل ما فعلت - ما زلت غري 
هـــني علينا، ول فل�شطني ميكن اأن نقلعها من وجداننـــا، ول القد�ش من عقيدتنا، ندعوك 
اأن تتخلى عن هذه الرنج�شية الالواعية التي اأنت عليها؛ فلي�ش دم العراقي اأو الأحوازي اأو 
اخلليجي باأرخ�ش من دم الفل�شطيني.كما اأّن عليك - اإن مل تكن تعلم من قبل - اأن تعلم 
الآن األـــف مرة اأنني كعراقي اأحب العـــراق حبًا ل يقل عن حبك لفل�شطني، بل حبي لبلدي 
اأكـــرث واأكرب من حبي لأي بلد اآخـــر واإن كان هو فل�شطني.. وهكذا هو �شعور الآخرين جتاه 
َماِء ُثمَّ ْلَيْقَطْع َفْلَيْنُظْر َهْل  بلدانهـــم، ر�شي من ر�شي، ومن اأبى { َفْلَيْمُدْد ِب�َشَبـــٍب اإِىَل ال�شَّ

ُيْذِهَبَّ َكْيُدُه َما َيِغيُظ}.
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بن املوت املعنوي واملوت احل�شي :

اأخريًا اأقول: اإن هذه الأحزاب )الإ�شالمية( و )القومية( باتت يف حكم البائدة معنويًا؛ 
ب�شبـــب فقدانها املبادئ التي تاأ�ش�شت عليها، وت�شييعهـــا الأهداف التي اأعلنت اأنها ت�شعى 

اإليها. وما بينها وبني املوت احل�شي �شوى الزمن الالزم لظهور هذا احلكم. 

عزاوؤنـــا اأن هنـــاك بقيـــة باقيـــة مـــن كال النوعـــني مـــا زالت تاأبـــى النحـــدار، ومتانع 
الندثار. 

ال�شبت

2010/1/23م

 



1- ويل للعرب من شر إيران وقد اقرب !
2- قراقوش املظلوم !

الشيعة بين الواقع والتاريخ :

علي��ه  حص��ل  نص��ر  أك��رب 
مس��اجاتهم   خ��ال  الش��يعة 
م��ن  الضم��ين  االع��راف  ه��و 
فقه��ي  مذه��ب  بأنه��م  اخلص��م 
أو يف أش��د األح��وال؛ عق��دي! 
أن  اس��تطاعوا  أنه��م  جبان��ب 
بالوهابي��ة خصمه��م  يلقب��وا 

اس��تطاع الش��يعة أن يش��كلوا 
سياس��ية  حصان��ة  ألنفس��هم 
وإعامية وعاطفية بني الشعوب 
اإلس��امية وباألخ��ص الش��عوب 
الذك��ي  باس��تغاهلم  العربي��ة 
للقضية الفلس��طينية والقضايا 
اليت تهم املواطن العربي املنكوب

بطل  قواد  أحد  قراقوش  كان 
األيوبي  الدين  صاح  اإلس��ام 
وك���ان م��ن أخ��ل��ص أع��وان��ه 
قائدا  وك��ان  إليه  وأق��رب��ه��م 
وكان  أمينا  وجنديا  مظفرا 
النظر  منقطع  حربيا  مهندسا 
عليه املفرى  األدب  ضحية  راح 

4
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الشيعة بين التاريخ والواقع

1- ويل للعرب من شر إيران وقد اقرب !

د. سيد جعفر مري داماد
التاريخ: 1431/2/3هـ املوافق 19-01-2010م

 تزخـــر املكتبة العربيـــة بال�شجالت املذهبيـــة والدرا�شات التي تتناطـــح فيها العقائد 
والأفـــكار والإيدولوجيات، ول تكاد تخمد غبار املعارك الثائرة بينها اإل و تثور من جديد. 

واملعركة الدائرة بني ال�شيعة وال�شنة تعد من اأبرز املعارك العقدية منذ قرون.

لكـــن مـــع تقديري جلميع من خا�ش هذه املعركة يف العـــامل العربي، اإل اأنني اأزعم باأن 
منهج املعاجلة مل تكن منهجا موفقا!..

فقـــد دخلت حلبة ال�شـــراع يف العامل العربي الأجنحة املذهبيـــة فقط، وخا�شت غمار 
التناطـــح بالأدلـــة والرباهني ال�شرعيـــة، ويف املقابل مل ي�شكت اجلانـــب ال�شيعي عن اإبراز 
ع�شالتـــه؛ وفيما اأت�شور باأن جناح اجلانب ال�شني مل يفق اإن�شمام عدد جد �شئيل ـ ن�شبة 
بالن�شمة ال�شيعية ـ من ال�شيعة اإىل �شفهم ل غري، يف حني اأن الثمار التي ا�شتطاع اجلانب 

ال�شيعي اأن يقطفها تفوق هذه الق�شية مبراحل !

ولعـــل اأكرب ن�شر ح�شل عليـــه ال�شيعة خالل هذه املعارك هـــو العرتاف ال�شمني من 
اخل�شـــم باأنهم مذهـــب فقهي اأو يف اأ�شـــد الأحوال؛ عقـــدي! بجانب اأنهـــم ا�شتطاعوا اأن 
يلقبـــوا خ�شمهـــم بالوهابية، وبالتايل ينفـــذوا يف وحدة ال�شف ال�شنـــي، في�شوروا لعامة 
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ال�شنـــة باأنهم اإخوة عالت اأمهاتهم �شتى ودينهم واحـــد، واأن من يعار�شهم؛ هم الوهابية 
ل غري..

وكذلـــك ا�شتطاعـــوا اأن ي�شكلوا لأنف�شهـــم ح�شانـــة �شيا�شية واإعالميـــة وعاطفية بني 
ال�شعوب الإ�شالمية وبالأخ�ش ال�شعوب العربيـــة با�شتغاللهم الذكي للق�شية الفل�شطينية 
والق�شايـــا التـــي تهم املواطـــن العربي املنكـــوب، وبوقوفهـــم املدرو�ش بجانـــب احلركات 
العلمانيـــة والليربالية واأحيانا اإ�شالمية وغريها التـــي تزعم الإ�شالح ال�شيا�شي يف العامل 
العربـــي، لهدف تو�شيع الفجوة بني ال�شعوب واحلكام من جهة، وبني احلكام والإ�شالميني 

من جهة اأخرى.

ويف املجتمـــع ال�شيعـــي ا�شتغلوا الردود ال�شنيـــة واملناظرات املذهبيـــة يف اإحداث اإثارة 
العواطف العمياء بني �شعوبهم ومن ثم اجنذابهم نحو اللتزام باملذهب.

لكـــن هل الروؤية املذهبية والعمائم اخل�شـــراء والبي�شاء واللحى املزرك�شة جديرة باأن 
ترفـــع قوما مـــن احل�شي�ش اإىل حيث الت�شابق مـــع القوى الإ�شتعماريـــة يف تق�شيم الكعكة 

العربية والإ�شالمية !

فيما اأزعم باأن اإخفاق الروؤية العربية يرجع اإىل عدم اإدراكها حقيقة ال�شيعة واعتبارها 
مذهبـــا عقديا! ومل تـــدرك حقيقتها احلزبيـــة واأن املذهب لي�ش اإل عن�شـــرا من عنا�شر 

اللتزام احلزبي !..

فقـــد ت�شـــكل احلزب ال�شيعـــي ال�شـــري يف اأواخر الع�شـــر الأموي وظل حزبـــا �شيا�شيا 
يعمـــل حتت الرتاب، وا�شتغل من قبل احلزب العبا�شـــي يف اإطاحة احلكم الأموي؛ بيد اأن 
العبا�شيـــني كانـــوا يتمتعون بذكاء وحنكة �شيا�شية اأكرث فا�شتطاعـــوا اأن يقطفوا الثمار من 
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اأيدي رفاق الدرب وا�شطر ال�شيعة باأن يزحفوا اإىل حتت الأر�ش مرة اأخرى.

مـــر هذا احلـــزب ال�شيا�شي مبراحل عديـــدة، وقادها �شخ�شيات مرمـــوزة يف الأزمنة 
التاريخيـــة املختلفـــة.. ومع الزمن فكـــر قادة احلـــزب يف �شناعة �شخ�شيـــة متباينة عن 
املجتمـــع لأع�شـــاء احلـــزب. فكان ولبـــد اأن يخالـــف الع�شو مـــا عليه جمهـــور امل�شلمني، 
فاعتـــربوا اجلمهور "عامـــة" واأنف�شهم "خا�شة" اأو "موؤمنني" و�شعـــار التزامهم خمالفة 
"العامة"  وبالتايل مع الزمن تغري جميع معامل الدين عندهم. فمثال اخت�شرت ال�شلوات 
يف "ثـــالث"، واأ�شبحت اإمامـــة �شيدنا علي من�شو�شا مـــن اهلل )!( واأن ال�شحابة اإرتدوا 
مـــن بعد الر�شول ـ �شلى اهلل عليه و�شلـــم ـ واأدرجت ق�شية الإمامة وحتديدها يف 12 رجال 
يت�شفـــون ب�شفات "مـــا وراء الب�شرية" يف احلـــزب، واأخفي الإمام الأخـــري ليظل حمورا 

موهوما ويعلق عليه م�شمار الرحى الذي �شمي فيما بعد باملرجع !

املرجعية نقطة املركز يف الدائرة احلزبية :

ا�شطـــر احلـــزب ال�شيعي اأن يختلـــق املرجعية ك�شماعة تعلق عليها مـــا لبد اأن يقوم به 
مركزية الإمامة.

ولأن مت�شـــك املرجع بخيوط الأتباع اأو الأع�شـــاء، �شاند احلزب املرجع مبال اخلم�ش؛ 
فعـــن طريق اخلم�ش يرتبـــط الأتباع باملرجع، ويتحكم املرجع بهـــذا املال الوفري يف م�شري 

احلركة احلزبية.

فكر اخلمينـــي بعد الثورة الإيرانية يف احتواء املراجع وال�شيطرة على احلزب ال�شيعي 
يف العـــامل؛ لكن اأنى له ذلـــك ويف العراق رجل بطول اآيت اهلل حممـــد باقر �شدر وعر�شه 
و�شخامتـــه العلميـــة واملذهبيـــة. فكان مـــن ذكاء اخلميني اأن حر�ش ال�شـــدر على الثورة 
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والوقـــوف يف وجه ال�شدام، ثم ملا انخدع الرجل و�شـــدق وعوده رف�ش دعمه و تركه لقمة 
�شائغة لل�شدام التقمه يف ملحة ب�شر!..

وبذلك ا�شتطاع اخلميني اأن يزيل اأكرب العقبات اأمامه وي�شعى يف �شحب ب�شاط املرجعية 
من النجف اإىل اإيران، و من ثم ا�شتطاعت اإيران اأن تكون راعي املراجع، اأو بعبارة اأخرى 

قائد احلزب ال�شيعي يف العامل كله بال منازع !

وماذا يعين ذلك ؟

والآن بعد اأن اأ�شبحت اإيران قبلة جميع ال�شيعة يف العامل، توجه ولء ال�شيعة وحمبتهم 
اإىل اإيـــران ولي�ـــش اإىل بلدانهم؛ فالـــولء ال�شيعي لالنتماء احلزبي ولي�ـــش مل�شقط راأ�ش اأو 

تراب.

املرجعية ال�شيعية الإيرانية هي التي تقود ال�شعية يف:

باك�شتان ؛ حيث ل مرجع وطني لهم )!(

والعراق ؛ حيث يقودهم املرجع الإيراين؛ ال�شي�شتاين .

ولبنان ؛ حيث حزب اهلل ع�شا الإيراين .

واأفغان�شتان ؛ فاملحي�شني تابع ملراجع قم.

و كذلك �شيعة �شائر البالد ؛ حيث ل مرجع لهم م�شتقل.

جاء تعدد املراجع يف احلزب ال�شيعي حلاجة احلزب، ولي�ش للتناف�ش على املال فقط؛ 
فاملذهـــب ي�شعـــى لحتواء جميـــع ال�شيعة ب�شتى األوانهـــم وم�شاربهم واملراجـــع يوؤدون هذا 



العدد التا�شع فرباير 2010 م

54

الـــدور؛ فمنهم من ميثل ال�شيعة الإفراطيني والإرهابيني، ومنهم من يخرج بوجه �شيا�شي 
وديع، ومنهم من ميثل دور املفكر املتفتح، ومنهم من يطرب خلفة الإلتزام ال�شكلي اأو حتى 
الإبتعـــاد عنه، وبذلك ي�شتطيع احلـــزب اأن يحتوي جميع فئات املجتمع ال�شيعي و ي�شريهم 

نحو اأهداف احلزب..

ضياع الشعور الوطين :

كمـــا �شبـــق اأن اأ�شرت فاإن ال�شيعـــة لي�شت مذهبا فقهيا كما يزعـــم املتغافلني، ول حتى 
مذهبـــا عقديا كما يت�شـــور عامة علماء امل�شلمني، واإمنا حـــزب �شيا�شي تكفريي و تنظيم 
�شـــري ي�شتغـــل الدين واملذهـــب لأهدافه املرموزة، ولذلـــك ترى العقيـــدة والأحكام تت�شم 
باملرونـــة احلـــادة يف احلزب ال�شيعي، ولهـــا قابلية للتعديل والتغيري.. وهـــذا ما ت�شري اإليه 
قاعدتهـــم الفكريـــة بـــاأن للمرجـــع اأن يحلل ما حرمـــه اهلل ويحرم ما اأحلـــه اهلل بناء على 

امل�شالح !!

ثـــم اإن النتمـــاء ال�شيعي للحزب يفقـــده ال�شعور بالنتمـــاء الوطني؛ ولذلـــك ترى باأن 
اخلم�ش ال�شيعي �شواء يف ال�شعودية اأو يف العراق اأو يف باك�شتان اأو اأفغان�شتان اأو البحرين 

اأو لبنان اأو اأية نقطة اأخرى من العامل يتجه توا نحو اإيران !!

واأن املراجع يف اإيران مي�شكون بخيوط ال�شيعة يف العامل وبالتايل ي�شتطيعون اأن يحركوا 
ال�شيعـــة يف كل العامل ملا يحلوا لهم من ال�شيا�شات وحكاية ال�شيعة يف العراق واأفغان�شتان، 
وباك�شتـــان، والبحريـــن، وال�شعودية، واحلوثيـــني يف اليمن ل يخفى اإل علـــى املتعامي من 

العرب وامل�شلمني !..

ولي�ش اأمام العرب والدول التي بها فتات من احلزب ال�شيعي اأو اأقليات �شيعية اإل:
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ـ اأن تتكاتف الوطنيني منهم يف زرع روح الوطنية والقومية يف املجتمعات ال�شيعية.

ـ واأن ت�شعى ل�شناعة مراجع وطنية �شيعية يف بالدها، ومتنع باحلكمة والتوعية املجتمع 
ال�شيعي من اجلري وراء املراجع الأجنبية.

ـ واأن يف�شـــح املجـــال للعلمـــاء و الدعـــاة املهتدين مـــن ال�شيعة يف اإي�شـــال �شوتهم اإىل 
املجتمعات ال�شيعية من خالل قنوات ف�شائية تخ�ش�ش لهم.

	 العرب يف خطر !!

فقـــد ا�شتطاع احلزب ال�شيعي باأن يدخل بيـــوت العرب من خالل الف�شائيات العربية؛ 
الإخبارية والثقافية وبرامج الأطفال والن�شاء، ويغزو ال�شارع العربي بجدارة فائقة يغبط 

عليها.

وليس أمام العرب قاطبة إال التعامل باملثل

فاأنـــا اأ�شتغرب جدا من غفلة �شا�شة العرب وجهـــل ال�شيا�شيني والليرباليني والوطنيني 
والعلمانيـــني منهـــم و �شذاجة اجلماعـــات الإ�شالمية كيـــف ل ت�شعر بكل هـــذه احلركات 

ال�شيعية املريبة، ول ت�شمع هذا ال�شجيج الإعالمي ؟!

ولي�ش اأمام �شادة العرب اإل اأن يختاروا اأحد هذين الأمرين الذين ل ثالث لهما:

1. اإما الوقوف مع الق�شية الفل�شطينية ـ بوابة دخول اإيران يف ال�شارع العربي ـ و�شحب 
الب�شاط من حتت اأقدام اإيران. والت�شالح مع �شعوبهم ورد الكيد ال�شيعي باإحداث قنوات 
ف�شائيـــة فار�شية اأول، وعربية ثانيا، ت�شعى لتنوير املجتمـــع ال�شيعي وبالتايل التخلخل يف 

النظام احلزبي ال�شيعي.
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2. واإمـــا اخلنوع اأمـــام املارد الفتاك الذي خرج من قمقمه ويقـــود غزوا �شيعيا يهدف 
اإىل تفتيـــت الدول العربية اإىل دويـــالت اأ�شغر مما هي عليه الآن، وال�شيطرة على مناطق 
النفط، والق�شاء على اململكة ال�شعودية على وجه اخل�شو�ش!.. و�شياأتيك بالأخبار من مل 

تزود...

واأنا النذير العريان الذي ل ميلك اإل البالغ.

اللهم هل بلغت... اللهم فا�شهد!!..

نيوز �شني  	•امل�شدر: 
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2- قراقوش املظلوم !

وليد ملحم
ب�شـــم اهلل احلمد هلل وال�شـــالة وال�شالم على ر�شول وعلى اآلـــه و�شحبه ومن واله اأما 

بعد:

فمذ �شغري واأنا ا�شمع عوام النا�ش كلما راأوا ظلما وخا�شة من املتنفذين قالوا الكلمة 
ال�شهرية "حكم قراقو�ش" التي اأ�شبحت مثال على الظلم والتحكم مب�شري النا�ش بطريقة 

انفرادية اأي دكتاتورية.

اإن احلكم على قراقر�ش بهذه الطريقة التع�شفية هو م�شل�شل طويل من الت�شهري بعظمائنا 
وو�شفهم باأقذع العبارات.. كان امل�شوؤول عنه الفرق الباطنية من اأمثال الرواف�ش وغريهم. 

فمن اأمثال اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه قاهر املرتدين الذي ربط ا�شمه بق�شة فدك 
وعمـــر الفاروق �شاحق دولتي ك�شرى وقي�شـــر عندهم  كا�شر �شلع فاطمة ر�شي اهلل عنها 
اإىل خالد بن الوليد �شيف اهلل -الذي لقن الفر�ش والروم الدرو�ش يف الإقدام وال�شجاعة 
واخلطط الع�شكرية التي تبهر العدو قبل ال�شديق- عندهم قاتل رجل ومغت�شب امراأته!! 
وهكـــذا العجلـــة الإعالمية الظاملة تدو�ش كل عظيم مـــن عظمائنا  فها هو هارون الر�شيد 
رحمه اهلل الذي يف زمانه واإبان حكمه كانت دولة امل�شلمني يف اأوج عزها ومتكنها ور�شالته 
اإىل نقفـــور)1( ملك الـــروم م�شهورة .. والذي كان يحج عامـــا ويجاهد يف �شبيل اهلل عاما 
ويحـــب العلم والعلماء مـــاذا و�شفه اأ�شحاب الأقالم الغادرة .. و�شفوه باأنه �شاحب طرب 

وغواين وينام على كاأ�ش اخلمر!! هذا هو داأبهم يف الطعن بكربائنا وباين جمدنا .
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وعندما كنا اأطفال ن�شمع بع�ش البنات ال�شغار وهن يرددن اأرجوزة يف لعبهن .. الكل 
�شيتذكرها :

هي : طلعت ال�شمي�شة على كرب)اأي قرب( عي�شة.. عي�شة بت البا�شا تلعب باخلرخا�شة! 
تذكرمتوهـــا؟! من هي عي�شـــة ؟ هي عائ�شة الطاهرة ر�شي اهلل عنهـــا اأم املوؤمنني وزوجة 
نبينـــا الكرمي حممـــد �شلى اهلل عليـــه و�شلم واأحب ن�شائـــه اإليه .. هكذا يعلمـــون اأطفالنا 
كيـــف ن�شخر من عظمائنا من حيث ل ن�شعر اإنها اآلـــة الت�شهري والطعن واخلبث ال�شفوي 
الراف�شـــي .. يريـــدون اأن يهدموا كل ماأثـــرة لنا ، وممن نالته اأيديهـــم واأل�شنتهم الغادرة 

قراقو�ش رحمه اهلل فمن هو قراقو�ش ؟

بهاء الدين قراقوش كما جاءت ترمجته يف وفيات األعيان :

اأبو �شعيد قراقو�ش بن عبد اهلل الأ�شدي، امللقب بهاء الدين، كان خادم �شالح الدين، 
وقيل خادم اأ�شد الدين �شريكوه عم ال�شلطان �شالح الدين، فاأعتقه - وقد تقدم ذكره يف 
ترجمـــة الفقيه عي�شى الهـــكاري .. وملا ا�شتقل �شالح الدين بالديـــار امل�شرية جعله زمام 
الق�شر، ثم ناب عنه مدة بالديار امل�شرية، وفو�ش اأمورها اإليه واعتمد يف تدبري اأحوالها 
عليـــه، وكان رجـــال م�شعودا و�شاحب همة عالية، وهو الذي بنـــى ال�شور املحيط بالقاهرة 
وم�شـــر وما بينهمـــا وبنى قلعة اجلبل، وبنى القناطر التي باجليـــزة على طريق الأهرام، 
وهـــي اآثار دالة على علو الهمـــة، وعمر باملق�ش رباطا، وعلى بـــاب الفتوح بظاهر القاهرة 

خان �شبيل.)وفيات العيان 91-4(

ولنـــرتك ال�شيخ علي الطنطاوي يف كتابه )رجال من التاريخ( ي�شرد �شرية هذا البطل 
امل�شلم فقال: حدثتكم من �شهور حديثا �شححت فيه خطا �شائعا وبراأت فيه متهما مظلوما 
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حـــني رددت باطل املتنبي وبينت حق املوؤرخني يف كافـــور امللك العادل الذي �شغره املتنبي 
وهـــو عظيم و�شيف الدولـــة الذي جعله املتنبي اأعدل امللـــوك وكان على براعته يف احلرب 

من ظلمة احلكام . 

ولقـــد جئت اأحدثكـــم اليوم عن رجل راح �شحية الأدب املفـــرتى عليه ، كما راح كافور 
بعده �شحية ال�شعر الظامل . . هو قراقو�ش . 

وقراقو�ـــش امل�شكني الذي �شار على األ�شنة النا�ـــش يف كل زمان وكل بلد املثل امل�شروب 
لكل حاكم فا�شد احلكم ، فكلما اأراد النا�ش اأن ي�شفوا حكما باجلور والف�شاد قالوا : هذا 

حكم قراقو�ش.

وهم يحرفون ا�شمه فوق حتريف تاريخه .. فيقولون قالاقا�ش بدل قراقو�ش ، وقراقو�ش 
بالرتكيـــة -الن�شر الأ�شود- )قو�ش +ن�شر ، قرا : اأ�شـــود(/ اإن قراقو�ش له �شورتان �شورة 

تاريخية �شادقة و�شورة روائية �شورها عدو له من مناف�شيه .

والعجيـــب اأن ال�شـــورة التاريخية احلقيقية طم�شت ون�شيـــت وال�شورة اخليالية بقيت 
وخلـــدت فال يذكر قراقو�ش اإل ذكر النا�ش هذه احلكايات العجيبة وهذه الأحكام الغريبة 

التي ن�شبت اإليه وافرتيت عليه .. 

فمن هو قراقوش؟ 

هو اأحد قواد بطل الإ�شالم �شالح الدين الأيوبي كان من اأخل�ش اأعوانه واأقربهم اإليه 
وكان قائدا مظفرا وكان جنديا اأمينا وكان مهند�شا حربيا منقطع النظري . 

وكان مثال كامال للرجل الع�شكر اإذا تلقى اأمرا اأطاع بال معار�شة ول نظر ول تاأخري ، 
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واأن اأمر اأمرا مل ير�ش من جنوده بغري الطاعة الكاملة ل اعرتا�ش اأو تاأخري اأو نظر . 

وكان اأعجوبـــة يف اأمانتـــه ، ملـــا اأح�ـــش الفاطميون بقـــرب زوال ملكهم �شرعـــوا يعبثون 
بنفائ�ـــش الق�شـــر ويحملون منها ما يخف حمله ، ويغلو ثمنـــه وكان الق�شر مدينة �شغرية 
كد�ش فيها اخللفاء الفاطميون )كذا يعوهم النا�ش ولي�شوا على التحقيق من الفاطميني ( 
خالل قرون من التحف والكنوز والنفائ�ش مال يح�شيه العد ولو اأن ع�شرة ل�شو�ش اأخذو 

منه ما تخفيه الثياب خلرج كل منهم بغنى الدهر ومل يح�ش به اأحد . 

فـــوكل �شالح الدين قراقو�ـــش بحفظ الق�شر فنظـــر فاإذا اأمامه مـــن عقود اجلواهر 
واحللـــي النـــادرة والكوؤو�ـــش والرثيـــات والب�شط املن�شوجـــة بخيوط الذهب مـــا ل مثيل له 
يف الدنيـــا هـــذا ف�شال عـــن العر�ش الفاطمي الـــذي كان من اأرطال الذهـــب ل ومن نوادر 
اليواقيـــت واجلواهر ومن ال�شنعة العجيبة مـــا ل بقوم بثمن )ومثله عر�ش الطاو�ش الذي 

تعتز به غريان وما هو لها اإمنا هو عر�ش �شاهجهان باين تاج حمل .

وكان يف الق�شر فوق ذلك من األوان اجلمال يف املئات واملئات من اجلواري املتحدرات 
من كل اأمم الأر�ش ، ما يفنت العابد فال فتنه اجلمال ول اأغواه املال وفى الأمانة حقها ومل 
ياأخذ لنف�شه �شيئا ومل يدع اأحدا ياأخذ منها �شيئا وهو الذي اأقام اأعظم املن�شئات احلربية 
التـــي متت يف عهد �شالح الدين واإذا ذهبتم اإىل م�شر وزرمت القلعة املرتبعة على املقطم 

املطلة على املدينة فاعلموا اأن هذه القلعة بل املدينة الع�شكرية اثر من اآثار قراقو�ش . 

واإذا راأيتم �شور القاهرة الذي بقي من اآثاره اإىل اليوم ما يده�ش العني فاعلموا اأن الذي 
بنى ال�شور واأقام فيه اجلامع وحفر البئر العجيبة يف القلعة هو قراقو�ش . وملا وقع اخلالف 

بني ورثة �شالح الدين وكادت تقع بينهم احلرب ما كفهم ول ردهم اإل قراقو�ش . 
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وملـــا مـــات العزيز الأيوبـــي واأو�شى بامللك لبنـــه املن�شور وكان �شبيـــا يف التا�شعة جعل 
الو�شي عليه قراقو�ش فكان احلاكم العادل والأمري احلازم اأ�شلح البالد واأر�شى العباد . 

هـــذا قراقو�ش فمـــن اأين جاءت تلـــك الو�شمة التي و�شـــم بها ؟ ومن الـــذي �شوه هذه 
ال�شورة ال�شوية ؟ 

اإنها جرمية الأدب يا �شادة . 

لقـــد اأ�شاء املتنبـــي اإىل كافور فاألب�شه وجها غري وجهه احلقيقي واأ�شاء ابن مماتي اإىل 
قراقو�ـــش فاألب�شـــه وجها غري وجهه احلقيقـــي . . ومل يعرف النا�ش مـــن الثنني غال هذا 

الوجه املعار كوجه الورق الذي يلب�شه ال�شبيان يف العيد . 

ابـــن مماتي هذا كاتب بارع واأديـــب طويل الل�شان ، كان موظفا يف ديوان �شالح الدين 
وكان الروؤ�شـــاء يخ�شونه ويتحامونـــه ويتملقونه بالود والعطاء ولكـــن قراقو�ش وهو الرجل 
الع�شكـــر الـــذي ل يعرف امللق ول املداراة مل يعباأ بـــه ومل يخ�ش �شره ومل يدر اأن �شن القلم 
اأقـــوى مـــن �شنان الرمح ، واأن طعنة الرمح جترح اجلـــرح في�شفى اأو تقتل املجروح فيموت 

اأما طعنة القلم فتجرح جرحا ل ي�شفى ول يريح من اأمله املوت … 

فاألـــف ابن مماتـــي ر�شالة �شغرية �شماها "الفافو�ش يف اأحـــكام قراقو�ش" وو�شع هذه 
احلكايات ون�شبها اإليه .. و�شدقها النا�ش . ون�شو التاريخ … 

ومـــات قراقو�ش احلقيقي وبقي قراقو�ش الفافو�ش كما مات كافور التاريخ وبقي كافور 
املتنبي وكما ن�شي عنرتة الواقع وبقي عنرتة الق�شة … 
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هـــذا يا �شادة �شلطان الأدب ….فيا اأيها الأدباء اتقوا اهلل يف هذا ال�شلطان ..ويااأيها 
النا�ش ل تنخدعوا بتزيف الأدباء.

)امل�شدر: رجال من التاريخ - ال�شيخ علي الطنطاوي رحمة اهلل عليه(

 وذكر الكاتب )رشاد أبو شاور( عن قراقوش فقال :

)قراقو�ـــش( رومـــي الأ�شل، بع�ش �شريتـــه يف بدايتها جمهول، فقد امتلكـــه اأ�شد الدين 
�شريكـــوه، عم �شـــالح الدين الأيوبي، وحرره مـــن العبودية، ثّم جعله لكفاءتـــه وذكائه اأحد 
�شّبـــاط جي�شـــه. اختار لنف�شه ا�شم بهاء الدين بن عبد اهلل الأ�شدي، ن�شبًة اإىل �شّيده )اأ�شد 
الدين(، والذي ا�شطحبه معه اإىل م�شر. بعد وفاة اأ�شد الدين انتقل خلدمة ابن اأخيه �شالح 

الدين الأيوبي وا�شتبدل كنيته )الأ�شدي( بـ)النا�شري( ن�شبة للنا�شر �شالح الدين.

جعله �شالح الدين الأيوبي متولّيًا على الق�شر الفاطمي بعد اأن اأنهيت اخلالفة الفاطمية 
ودعى على املنابر للخليفة العّبا�شي، فعالج )قراقو�ش( الأمور ب�شّدة وحكمة ويقظة، واأف�شد 

كل املوؤامرات التي حاول تدبريها من بقي يف الق�شر من البطانة الفاطمّية.

يكتـــب الدكتور عبد اللطيف حمزة: احتـــاج ال�شلطان �شالح الدين اإىل من�شاآت حربّية 
ومدنّيـــة، كان من اأهّمها اإقامة اجل�شور، وتطهري الرتع، وت�شييد القالع والأ�شوار املحيطة 

بالبالد، لتقيها �ّشر الغارات التي قد تاأتي اإليها من جانب الفرجن...

يتوّقـــف الدكتور )حمـــزة( عند مواهـــب )قراقو�ـــش( الهند�شّية، وبراعتـــه يف اإن�شاء 
القـــالع م�شتفيدًا من اأ�شاليب الفرجن يف هند�شتها، ومبا يالئم حاجات امل�شلمني، وجيو�ش 

ال�شلطان يف الدفاع عن م�شر.
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قراقو�ـــش بني قلعة املقّطم التي اأقام فيها حـــكّام م�شر مبن فيهم حممد علي با�شا - 
وفيهـــا وقعت مذبحة املماليك - وقلعة )املق�ش( املّطلة علـــى النيل، واأن�شاأ الأبراج العالية 
ملراقبـــة حتركات جيو�ش الفرجنـــة، وبنى اأ�شوارًا جديدة ح�شينة مـــن احلجارة للقاهرة 

غري التي كان بناها جوهر ال�شقللي، وبدر الدين اجلمايل.

انتدبـــه القائد �شـــالح الدين الأيوبي بعد حتريـــر عّكا لتح�شينهـــا باأ�شوار حتول دون 
عـــودة الفرجنـــة لحتاللهـــا، ولكن الفرجنـــة جمعوا فلولهـــم وجاءتهم النجـــدات فعادوا 
وحا�شـــروا املدينة �شنتني، اأبلى فيهمـــا )قراقو�ش( بالًء ح�شنًا، ب�شـــّده اأزر املدافعني عن 

املدينة بانتظار قدوم جيو�ش امل�شلمني لإنقاذها ومن فيها.

اأ�شـــر قراقو�ش يف معركة الدفاع عن عـــّكا، وعندما افتداه �شالح الدين وحرّره مع من 
حـــّرر من اأ�شرى امل�شلمـــني �شّر به اأمّيا �شرور، ورفع من قـــدره. مل يهداأ الرجل، فقد حمل 
العـــبء بعد وفاة �شالح الدين، وعنى باأبنائه، واإ�شـــالح ذات البني بينهم، و�شان حفيده 

ال�شغري)املن�شور( ف�شار اأتابكه )معّلمه(...

اإن �شـــرية هذا )الأمـــري( املعروفة بداأت وهـــو عبد، ومن ثّم حر حمـــارب، ومهند�ش، 
وقائد �شمود عّكا، والو�شي على احلكم يف م�شر، وكل هذه امل�شرية الغنّية الوا�شعة تت�شم 
بالوفاء، ونكران الذات، واحلر�ش على بالد امل�شلمني، والبعد عن الأنانّية، و)ال�شّدة( يف 
اإجنـــاز ما يوكل اإليه من مهام، ورمّبا لذلـــك جرى الت�شنيع على �شمعته لي�شحى م�شخرًة، 

و�شّبة، فمن الذي فعل ذلك؟

يكتــــب الدكتــــور حمزة: الواقــــع اأن قراقو�ــــش مل يظلم ومل يتجــــرّب، ومل يبط�ــــش باأحد من 
امل�شريني، اأو غريهم من امل�شلمني، ومل ي�شدر يف عمل من اأعماله عن عقل ميكن اأن يو�شف 
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باخلبل، اأو اجلنون، فما �شبب هذه الأحدوثة ال�شيئة التي ا�شتهرت عن قراقو�ش يا ترى؟!

لقـــد �شـــاءت الأقدار اأن ت�شّلط عليـــه ل�شان اأديب اأريب هو )اإبـــن مماتي(، والذي كان 
ي�شغـــل من�شبـــًا كبريًا يف الدولـــة الأيوبّية، يف نف�ـــش زمن )قراقو�ـــش( والقا�شي الفا�شل 

البي�شاين، يف خدمة �شالح الدين الأيوبي!

�شـــارك ابن مماتي يف لعبـــة �شيا�شّية بني اأبنـــاء �شالح الدين، ووظـــف بع�ش الطرف 
الهجائّية للنيل من �شخ�شّية )قراقو�ش(، ملحقًا به اأذًي ميّتد حتى زمننا،انتهى

 نستخلص مما ذكر:

1-  اإن قراقو�ـــش هو احد القادة العظام الذين كان يعتمد عليهم البطل القائد �شالح 
الدين الأيوبي.

2-  قراقو�ش هو من انهى احلكم الفاطمي الراف�شي يف م�شر.

3- هو قائد الدفاع عن عكا امام اجليو�ش ال�شليبية ودافع عنها دفاع امل�شتميت واأ�شر 
يف املعركة وفداه �شالح الدين مبال جزيل وفرح بفك اأ�شره .

4-  كان رجـــال قمـــة يف الأمانة حيث حفظ الكنوز التي تركهـــا الفاطميون واأداها اإىل 
الدولة اآنذاك.

5-  حفظ باإذن اهلل الدولة من التفكك بعد موت �شالح الدين الأيوبي.

6-  كان مهند�شا بارعا حيث بنى القالع واحل�شون التي حتمي الدولة الإ�شالمية.

وغري ذلك كثري من ماآثره وبطولته فال عجب اأن تتناوله الأيادي الآثمة الراف�شية كما 
تناولت غريه من عظمائنا ل �شيما وانه قد ق�شى على دولة الفاطميني .
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هـــذا للبيـــان واهلل مـــن وراء الق�شد ون�شـــاأل اهلل اأن يرحم عظمائنـــا وي�شكنهم ف�شيح 
جناته اللهم اأمني.

25-1-2010م

: 	•الهوام�ش 
)1( كانت �شهرة هارون الر�شيد قبل اخلالفة تعود اإىل حروبه �شد الروم، فلما ويل اخلالفة ا�شتمرت 
الر�شيد  �شربات  اأمام  الروم  دولة  واأ�شطرت  تقريبًا.  عام  كل  تقوم  واأ�شبحت  بينهما،  احلروب 
دفع  مقابل  الر�شيد،  مع  �شلحًا  الروم  ملكة  اإيريني  فعقدت  وامل�شاحلة،  الهدنة  طلب  اإىل  املتالحقة 
اجلزية ال�شنوية له يف �شنة 181هـ، وظلت املعاهدة �شارية حتى نق�شها اإمرباطور الروم، الذي خلف 
اإيريني يف �شنة 186هـ، وكتب اإىل هارون: "من نقفور ملك الروم اإىل ملك العرب، اأما بعد فاإن امللكة 
اإيريني التي كانت قبلي اأقامتك مقام الرخ )اأي مبعنى القلعة القوية(، واأقامت نف�شها مقام الَبْيدق 
)اأي مبعنى اجلندي ال�شعيف(، فحملت اإليك من اأموالها، ما كنت حقيًقا بحمل اأ�شعافه اإليها، ولكن 
ذاك �شعف الن�شاء وحمقهن، فاإذا قراأت كتابي فاردد ما ح�شل قبلك من اأموالها، واأفتِد نف�شك، واإل 

فاحلرب بيننا وبينك".

فلما قراأ هارون هذه الر�شالة ثارت ثائرته، وغ�شب غ�شًبا �شديًدا، وكتب على ظهر ر�شالة الإمرباطور: 
وال�شالم". ت�شمعه،  اأن  دون  تراه  ما  واجلواب  الروم،  كلب  نقفور  اإىل  املوؤمنني  اأمري  هارون  "من 

وخرج هارون بنف�شه يف 183 هـ، حتى و�شل هرقلة وا�شطر نقفور اإىل ال�شلح واملوادعة، وحمل مال اجلزية 
اإىل الر�شيد كما كانت تفعل اإيريني من قبل، ولكنه نق�ش املعاهدة بعد عودة الر�شيد، فعاد الر�شيد اإىل 

قتاله يف عام 188هـ وهزمه هزمية منكرة، وقتل من جي�شه اأربعني األفا، وُجرح نقفور نف�شه.
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1- إىل مشعل ... املراهنة على طهران خاسرة 
2- ويستمر مسلسل اخلداع ..!!

الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني

يسعى  مشعل  زال  أم���ا 
محاس  وضع  على  وحيرص 
اإلي��ران��ي��ة؟!  ال��س��ل��ة  يف 
والعمل على جين مكاسب 
دين  ال  الذين  الفرس  من 
س��وى  مصلحة  وال  هل��م 
إث���ارة ال��ق��اق��ل وال��ف��ن !

مح��اس  ت���دن  مل  مل����اذا 
اليمن!!  يف  إيران  تدخل 
فيها،  الفتنة  وأح���داث 
للحوثيني  أسلحة  وإرسال 
ال��ش��ي��ع��ة وال��ت��زم��ت 
ذلك إزاء  الصمت  محاس 

من  وال��دع��اة  العلماء  نطالب 
من  الفصل  قول  يف  السنة  أهل 
حركيت محاس واجلهاد، وتبيان 
تبني  ألن��ه  األم��ة،  لعامة  ذل��ك 
كثرًا  النصح  يسمعون  ال  أنه 
مصاحلهم ب��ه  ترتبط  م��ن  إال 

5
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الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني

1- إىل مشعل ...املراهنة على طهران خاسرة

غزة – مراسل احلقيقة
طلـــع علينا خالـــد م�شعل  رئي�ـــش املكتب ال�شيا�شـــي حلركة حما�ش يف الأيـــام الأخرية 
بت�شريـــح �شـــدد فيه على  وقوف حركـــة املقاومـــة الإ�شالمية بجانب جمهوريـــة اإيران يف 
حـــال تعر�شها لهجوم من قبل الكيان ال�شهيـــوين حيث  قال خالد م�شعل يوم الثالثاء 15 
دي�شمرب/كانـــون الأول يف موؤمتر �شحفـــي يف اإيران اإن كل التنظيمات الإ�شالمية املنا�شلة 
�شتكون يف جبهة موحدة مع اإيران �شد اإ�شرائيل اإذا اأقدمت الدولة الأخرية على مهاجمة 

اجلمهورية الإ�شالمية.

هـــذه الت�شريحات تفتح باب الت�شاوؤل عن الدعم الـــذي قدمته طهران  لغزة بعد عام 
علـــى �شربها باأب�شع اأنواع ال�شواريـــخ ال�شهيونية و�شقطت الدماء ، وكان املوقف الإيراين 

ل يزيد عن ال�شجب وال�شتنكار متامًا مثل بقية الأنظمة العربية والإ�شالمية . 

هـــل ل زال م�شعـــل ي�شعى ويحر�ش على و�شع حما�ش يف ال�شلـــة الإيرانية ، والعمل على 
جنـــي مكا�شب من الفر�ش الذيـــن ل دين لهم ول م�شلحة �شوى اإثـــارة القالقل والفنت يف 

البالد الآمنة كما هو احلال على احلدود بني اليمن وال�شعودية . 

وملـــاذا يريد م�شعل من حركة حما�ش اأن تكون كذلك ؟! هل لأن طهران تدعم املقاومة 
فعـــاًل اأم اأنها تقدم درو�شـــًا ع�شكرية للمبتعثني من كتائب الق�شـــام اإىل طهران ولكن دون 
جدوى تذكر فجميع املعلومات املقدمة يف الدورات الع�شكرية الإيرانية معلومات قدمية بات 
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يعرفهـــا اأقل جندي يف كتائب الق�شـــام! بل عند البحث والتمحي�ش مع املدربني الإيرانيني 
فاإنهم ل يدلون باأية معلومات جديدة لأن اأوامر طهران ت�شدد على اأن الدعم لبد اأن يكون 
�شوريـــًا قدر الإمكان وهذا ما اأكده العديـــد من العنا�شر التي كانت وعادت من هناك ... 

ولكن الفوائد الإيرانية اأكرب من ذلك بكثري. 

حتـــى حـــزب اهلل اللبناين الوليد ال�شرعـــي لدولة اإيران ، مل يقـــدم  دعمًا يذكر خالل 
احلـــرب على غزة بل نفى نفيًا قاطعًا اأن يكون م�شـــوؤوًل عن اإطالق ال�شواريخ على �شمال 
فل�شطـــني املحتلة وذلك خـــالل عملية احلرب على غزة والتي �شـــب فيها ال�شهاينة حمم 

�شواريخهم على املدنيني العزل . 

حقيقة... كلمة لبد من توجيهها مل�شعل وهي اأن املراهنة على طهران مراهنة خا�شرة، 
فلـــو �شربـــت طهران من قبل الكيان ال�شهيوين كما يزعـــم البع�ش من اأجل �شناعة جمد 
فار�شي ملواجهة الكيان ال�شهيوين ؛ فاإن الوقوف بجانب طهران يف ظل ذلك يعني مزيدًا 
من املعاناة لأهل غزة ومزيدًا من الدماء التي �شفكت نظرًا لأن غزة هي احللقة الأ�شعف! 
ولـــو تدخلت غزة فاإن الكيـــان ال�شهيوين �شي�شتاأ�شد عليها لأنهـــا الأ�شعف و�شتدفع الثمن 
غاليًا لأنه يف تلك اللحظة و�شائل الإعالم �شتفعل ما تفعل ولن يكون هناك تركيز على ما 
�شيحـــدث يف غزة ، متامًا مثلما ا�شتغل �شارون ان�شغـــال العامل باأحداث احلادي ع�شر من 

�شبتمرب 2001م وقام بتنفيذ �شل�شلة من املجازر �شد الفل�شطينيني العزل . 

لبـــد مـــن درا�شة هذا املو�شـــوع جيدًا ، فطهـــران لي�شت حليفًا بقدر مـــا تنظر حلركة 
حما�ش على اأنها اأداة وظيفية متى ما مت حتقيق الأغرا�ش ال�شيا�شية من وراء عالقتها مع 

حما�ش فاإن طهران عندها �شتلفظ حما�ش لأن عقيدة الفر�ش ل تثق مطلقًا ب�شني . 
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2- ويستمر مسلسل اخلداع..!!

مراسل احلقيقة يف بغداد
اأعلنـــت حركة حما�ش وحركـــة اجلهاد الإ�شالمي اإدانتهمـــا للتفجريات التي حدثت يف 
اإيـــران وو�شفت قتالهـــا بال�شهداء مبن فيهم نائـــي رئي�ش احلر�ش الثـــوري الإيراين وقد 

اأ�شدرتا بيانني بتاريخ 2009/10/20م  فيما يلي ن�شهما :  
بيان محاس

اإننـــا يف حركـــة املقاومة الإ�شالميـــة )حما�ش( نديـــن ب�شدة العتـــداء الإرهابي الآثم 
الـــذي وقع يف حمافظة �شي�شتـــان ـ بلو�ش�شتان يف جمهورية  اإيـــران الإ�شالمية   يوم الأحد 
2009/10/18 م والـــذي اأدى اإىل ا�شت�شهـــاد الع�شـــرات مـــن املدنيـــني والع�شكريـــني ويف 
مقدمتهـــم نائـــب قائد �شالح الـــرب يف احلر�ش الثوري اجلرنال نور علـــى �شو�شرتي، اأثناء 

تاأديتهم الواجب الوطني يف توحيد الع�شائر ال�شنية وال�شيعية يف البالد..

اإن هـــذا العمل اجلبان ي�شتهدف ا�شتقرار جمهورية اإيـــران الإ�شالمية ومعاقبتها على 
مواقفها و�شمودها، وخدمة اأعداء الأمة الإ�شالمية.

وتتقـــدم حركـــة حما�ش اإىل جمهوريـــة اإيران الإ�شالميـــة قيادة و�شعبـــًا باأحر التعازي 
واملوا�شـــاة بهذا امل�شاب اجللل، �شائلني املوىل عز وجـــل اأن يتغمد ال�شهداء بوا�شع رحمته 

واأن يلهم ذوي وعوائل ال�شحايا جميل ال�شرب وال�شلوان. 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

)املكتب الإعالمي- الثنني 1 ذي القعدة 1430هـ- املوافق 19 ت�شرين اأول 2009م(
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 اأما اجلهاد فقد نقل موقع العامل عنهم ما يلي : 

العييامل الإخبيياري:  اأ�شدرت حركة اجلهاد الإ�شالمي بيانـــا الثنني ا�شتنكرت فيه 
ب�شـــدة حادث التفجري الإرهابي يف جنوب اإيران والذي ت�شبب با�شت�شهاد الع�شرات بينهم 
�شتـــة من قادة احلر�ش الثوري يف اجلمهورية الإ�شالميـــة الإيرانية. وجاء يف البيان الذي 
و�شلت ن�شخة منه اإىل موقع العامل الإخباري اأن احلركة ت�شتنكر عملية التفجري الب�شعة التي 
ا�شتهدفت ملتقى للتقارب ال�شني ال�شيعي يف مدينة �شرباز مبحافظة �شي�شتان وبلوت�ش�شتان 
جنوب �شرق اإيران، والتي اأودت بحياة جمموعة من زعماء الع�شائر يف املنطقة وعدد من 
�شبـــاط احلر�ش الثوري للجمهوريـــة الإ�شالمية . واأكدت اجلهـــاد الإ�شالمي يف بيانها اأن 
مثـــل هذه الهجمات الإرهابية تاأتي كحلقة يف �شل�شلـــة ال�شتهداف لأمن وا�شتقرار ووحدة 
اجلمهوريـــة الإ�شالميـــة يف اإيران والأمـــة الإ�شالمية جمعاء، حيث تهـــدف هذه اجلرمية 
النكراء ”فيما تهدف اإليه“، اإىل اإ�شعال نار الفتنة بني ال�شنة وال�شيعة ومعاقبة اإيران على 
تاأييدهـــا ودعمها لقوى املقاومـــة يف فل�شطني ولبنان، واأهابت اجلهـــاد الإ�شالمي بالقادة 
وامل�شوؤولـــني وعلماء الدين يف الأمة الإ�شالميـــة اأن ينتبهوا اإىل خماطر مثل هذه اجلرائم 
التـــي ل تخدم �شوى اأعداء الأمة الإ�شالمية من ال�شهاينة وحلفائهم يف الإدارة الأمريكية 
والغرب. وكما دعت كافة القوى احلية يف الأمة بان ترفع �شوتها باإدانة هذه اجلرمية كي 

ل يتحول هذا العمل الب�شع اإىل نهج يهدد وحدة اأقطار امل�شلمني وجمتمعاتهم . 

ويف ختام بيانها عزت حركة اجلهاد الإ�شالمي قيادة اجلمهورية الإ�شالمية واحلر�ش 
الثـــوري وال�شعـــب الإيراين واأهايل ال�شحايـــا بهذا امل�شاب اجللل �شائلـــة املوىل عز وجل 

الرحمة ملن ق�شوا وال�شفاء العاجل للم�شابني .   
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  ونحـــن اإذ نريـــد اأن نعلـــق على هذا املو�شوع مـــاذا نريد اأن نقول اأكـــرث من الذي قلنا 
مـــن قبل عـــن العالقة مع اإيران وال�شتخفـــاف بدماء �شعبنا يف العـــراق وال�شتهانة ب�شتم 

ال�شحابة واأمهات املوؤمنني والطعن يف القران الكرمي. 

  لكننا نريد اأن ن�شيف اأن هذه هي ر�شا�شة الرحمة التي اأطقتها حما�ش واجلهاد على 
نف�شيهمـــا فهما يعلنان الآن ب�شكل وا�شح غـــري اآ�شفني وغري خجولني الوقوف يف �شف من 
يعادي اأهل ال�شنة وهم يقفون الآن مع اإيران يف حماربتهم لأهل ال�شنة ويف خندق واحد ول 
حـــول ول قوة اإل باهلل، حيث قالت حما�ـــش يف بيانها اأنها تنعى نائب قائد احلر�ش الثوري 
املجـــرم علي �شو�شرتي وت�شفه بال�شهيد!! هذا املجـــرم امل�شوؤول عن ت�شهيل دخول القوات 
الأمريكيـــة اإىل اأفغان�شتـــان، وقد �شوهد علـــى مواقع النرتنت وعلـــى الف�شائيات يف �شور 
جنـــب اإىل جنب مع اجلرنالت الأمريكان يف اأفغان�شتان، ثم اأي واجب وطني تتحدث عنه 
حما�ش لهذا املجرم يف توحيد الع�شائر ال�شنية وال�شيعية على حد قولها ، من امل�شوؤول عن 
جمـــازر اأهـــل ال�شنة يف العراق، ومن امل�شوؤول عن هدم امل�شاجـــد يف العراق، ومن امل�شوؤول 
عـــن اإعدامـــات اأهل ال�شنـــة يف الحواز العربية، ومـــن امل�شوؤول عن قتـــل العلماء ال�شنة يف 
اإيـــران والعـــراق ؛ ف�شاًل عـــن جرائم احلر�ش الثـــوري الإيراين وامللي�شيـــات ال�شيعية �شد 

الفل�شطينيني يف العراق . 

ملـــاذا مل تدن حما�ـــش تدخل اإيران يف اليمـــن!! واأحداث الفتنة فيهـــا، واإر�شال اأ�شلحة 
للحوثيني ال�شيعة والتزمت حما�ش ال�شمت اإزاء ذلك ، ملاذا مل تدين حما�ش اإعالن اإيران 
اأن البحريـــن حمافظة تابعـــة لها!! ملاذا �شارعـــت حما�ش لتدين وب�شـــدة تفجريات اإيران 

وتلهث وراء اأي �شيء لإر�شاء الإيرانيني املجو�ش . 
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ثم اإذا كانت حما�ش تقول اأن هذه التفجريات جاءت ملعاقبة اإيران على مواقفها فلماذا 
ت�شمـــت حما�ش على احتالل اإيران جلزر الإمارات العربيـــة!! وملاذا ت�شمت حما�ش على 

�شرب اإيران للمقاومة يف العراق ويف اأفغان�شتان! 

ثـــم تقول حركـــة اجلهاد يف بينهـــا اأن هذه التفجـــريات اأتت لتوؤجج الفتنـــة بني ال�شنة 
وال�شيعة ، من امل�شوؤول عن الفتنة بني ال�شنة وال�شيعة يف العراق؟ ومن امل�شوؤول عن جمازر 

اأهل ال�شنة يف العراق وهدم امل�شاجد؟! 

ثـــم تقول حركـــة اجلهاد اإن هذه اجلرميـــة النكراء جاءت ملعاقبة اإيـــران على موقفها 
الداعمـــة للمقاومة يف فل�شطني ولبنان !  نقول لهوؤلء مـــن امل�شوؤول عن �شرب املقاومة يف 
العـــراق ويف اأفغان�شتان؟ اأمل يتحالـــف احلر�ش الثوري الإيراين مع القـــوات الأمريكية يف 
اكت�شـــاح مدن ال�شنة يف العـــراق! اأمل يقوم احلر�ش الثوري الإيراين باغتيال عدد كبري من 
املقاومـــني من اأهل ال�شنة يف العراق ليت�شنى للقـــوات الأمريكية الدخول اإىل املدن ال�شنية 

املقاومة... 

عندمـــا ت�شف حما�ش واجلهاد هـــذا الفعل باجلبان فهل يغفالن عـــن جرائم النظام 
�شد اأهل ال�شنة يف اإيران!! وعندما ت�شف فاعليه باجلبناء فهي ت�شف املقاومني من اأهل 

ال�شنة يف اإيران. 

لقـــد تطورت عالقة حما�ش واجلهـــاد مع هذا النظام املجو�شي الظـــامل يف اإيران فقد 
كانـــوا يتبجحـــون من اأن هـــذه العالقة ل توؤثر علـــى عقيدتهم ومبادئهـــم! واإنها يف حدود 

ال�شتفادة منهم يف مقاومة الحتالل ال�شهيوين . 
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مل ن�شمـــع اإدانة حما�ش واجلهاد عندما قتـــل اأهل ال�شنة يف اإيران؟ اأمل ن�شمع اإدانة من 
حما�ـــش ملا يفعله الراف�شة يف اأهل ال�شنة من اغت�شاب وتعذيب وطرد وقمع!! اأين هم من 
ِعر�ـــش الطاهرة املطهـــرة ؟ اأين هم من عر�ش ال�شحابة؟ اأين هـــم من قراآن ربنا الذي 

يهينه الرواف�ش؟ اأين هم من ن�شر املوحدين؟ 

فهذه العالقة تطورت الآن واأ�شبحت حما�ش ب�شكل وا�شح تقف يف �شف من يعادي اأهل 
ال�شنة ، وهي ت�شع نف�شها يف خندق واحد مع اأهل الباطل.

لذلـــك نطالـــب العلماء والدعاة مـــن اأهل ال�شنـــة يف قول الف�شل مـــن حركتي حما�ش 
واجلهـــاد، وتبيان ذلك لعامـــة الأمة، لأنه تبني اأنه ل ي�شمعون الن�شح كثريًا اإل من ترتبط 
به م�شاحلهـــم، واأنهم قد اأهملوا وا�شتهرتوا مبطالب العلماء والدعاة من قبل من جدوى 
العالقة مع اإيران، وهل اأ�شحت الآن حركة حما�ش وحركة اجلهاد متّرران خمطط خبيث 
علـــى اأهـــل ال�شنة من خاللهما، وذلك بخـــداع اأهل ال�شنة!! والتاأكيد لهـــم من اأن الدعوى 
اأن العالقـــة مـــع اإيران ل توؤثر على الدين قد بدا ف�شادها، وتبني غري ذلك وقد اأعلنا ذلك 

بو�شوح، فكفى ا�شتغفاًل لأهل ال�شنة. 

 



واجب النصرة:

6

1- الدكتور الَعريفي ُيَغرِبُل الطابوَر اخلامس
2-  رسائل حتذير: مشعل ... شّلح ... دق اجلرس!

تعسًا لكل صفوف الطابور 
كشفوا  الذين  اخلامس، 
بشكٍل  وج��وه��ه��م  ع��ن 
الوضوح، بعد  ساِفٍر شديد 
)الشيخ  ِغربال  هّزهم  أن 
عن  فتطايرت  العريفي(، 
األصباغ ك��ُل  وجوههم 

التنبه  علينا  أن  شك  ال 
خرقًا  هنالك  أن  ج���دًا 
ينبغي  املقاومة  أمن  يف 
للمقاومة التيقظ الفوري 
التصدي  إىل  واملبادرة  له، 
الثغرة  يسد  مبا  الواجب 
القتلة. منها  َن��َف��َذ  ال��يت 

يتم  أن  من  امل��ص��ادر  تتخوف 
اإلسامية  املقاومة  قادة  بيع 
اإليراني  النظامني  قبل  من 
اآلخ��ر  تلو  واح���دا  وال��س��وري 
سياسية  ص��ف��ق��ات  ض��م��ن 
ُتكسب النظامني بعض املواقع 
الداخلية واإلقليمية والدولية.
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 واجب النصرة

1- الدكتور الَعريفي ُيَغرِبُل الطابوَر اخلامس

د. حممد بسام يوسف
التاريخ: 1/30/هـ1431 املوافق 16-01-2010م

يًا يف ف�شـــاءات العامَلَنْي  مـــا اإن َجْلَجـــَل ال�شيخ )حممـــد العريفي( ب�شوت احلـــّق، ُمَدوِّ
العربّي والإ�شالمّي.. حتى اجتمع القوم على قلب ف�شيحٍة واحدة، فظهروا على حقيقتهم، 

ٍة ول باطنية، ول مواربٍة اأو مراوغة!.. من غري َتِقيَّ

الأبـــواق حاولوا، وما يزالـــون يحاولون، اأن يكـــوَن �شراخهم على م�شتـــوى �شّدة الأمل، 
فاحلقائـــق مـــن هذا النوع تكون –عـــادًة- جارحًة فا�شحة، وذلك يف �شيـــاق عملية تعريٍة 

لباطل، طاملا حاول الباطنيون تزييَنه اأو اإخفاءه اأو الت�شرّتَ عليه اأو الترّت�َش به.

			

انظروا اإليهم كيف َتَداَعوا، ثم تالحمت �شيحاتهم و�شرخاتهم ِبُلحمة باطلهم، لتمالأ 
الأر�ش جعجعًة و�شوءًا، ونفاقًا مل يعد خافيًا على اأويل الب�شر والب�شرية:

- اأدوات الحتـــالل، الذيـــن جّفت فيهم كل عـــروق احلياء التي يخلقهـــا اهلل عّز وجّل 
دون وهـــم يرتّبعون على كرا�شـــّي احُلْكـــم الأمريكو-فار�شية، يف عا�شمة  يف الب�شـــر.. يوؤكِّ
دون ولءهم املزدوج، ِلَدّجايل الع�شر القابعني يف البيت الأبي�ش الأمريكّي  الر�شيـــد.. يوؤكِّ
خان روافد الطابور اخلام�ش وعنا�شره،  والبيت الأ�شود الفار�شّي.. وهما البيتان اللذان ُيَفرِّ



العدد التا�شع فرباير 2010 م

77

الذين يعي�شون بني ظهرانينا !..

- واملَجعِجعـــون الباطنّيـــون، مـــن اأن�شـــال )طهـــران( املزروعـــني يف بالدنـــا، الَوِلهون 
( خامنئي وال�شي�شتاين، واأبطال )غزوة( مقربة البقيع ال�شهرية.. مالأوا الدنيا  بـ)ُخْم�ـــشِ
فحيحـــًا، لي�ش ولًء للوطن الذي يوؤويهـــم وينعمون بخرياته، بل للمت�شلِّلني من ثغراته باأمر 
الويّل اخلفّي، الذي يبايعونه على الطاعة العمياء ملقت�شيات ت�شدير )الثورة اخلمينية(، 
قـــاب والدمـــاء والأرواح والأعرا�ش  بـــكل ما حتت�شنـــه من انحرافـــاٍت وعدواناٍت على الرِّ

والبالد والرثوات !..

ّدون ال�شاِمـــدون!.. املماِنعون!.. املراِبطون!..  - واملجاهـــدون!.. ال�شاحلون!.. املَت�شَ
ـــرون علـــى )اإ�شرائيل( يف كارثـــة متـــوز 2006م!.. اأولياء املال الطاهـــر!.. اأعداء  املنَت�شِ
اأمريكـــة وال�شهاينـــة!.. مـــن حزب )ح�شـــن ن�شـــر اهلل( اللبنـــايّن، مل يجـــدوا باأ�شًا من 
النت�شـــار –بـــكل ما اأوتـــوا من وقاحـــٍة- ل�شيِّدهم الفار�شـــّي ال�شفـــوّي، املختفي يف اأحد 
م مبا بـــني يديه من تعويذٍة �شحريٍة لالإمام املع�شوم  �شراديـــب النجف املحتلَّة، وامل�شتع�شِ
ن )ُقمٍّ وطهران(،  الثالث ع�شر: )بول برمير(.. التي يتلوها بقراءة )البيت الأبي�ش( وحَلْ
ي�شًا حلّجاج بيت  وفـــق تعاليم )احلـــوزة الزينبية( املَح�ّشَنة، امل�شتحَدثة يف دم�شـــق، ِخ�شّ

)الويّل الفقيه( الفار�شّي، وُمواطنه احلليف )القدمي-اجلديد(: اآية اأمريكة!..

- اأما اأولئك الَعلمانيون الليرباليون، الذين ل )َيِه�ّشون( ول )َيِن�ّشون(، لكنهم ينتف�شون 
مع كل فتنة، وي�شطّفون اإىل جانب اأعداء الأمة مع كل ف�شيحة، ويحاولون اقتنا�ش ُقر�ٍش 
يف كل ُعر�ش.. اأما هوؤلء، فهم ُيرَبِهنون يف كل منا�شبة، باأنه ل مانع لديهم، من اأن يتخّلوا 
عمـــا يزعمونه من العلم والع�شرنة واحلداثة والعقل املنفتح احل�شارّي، ل�شالح �شراديب 
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التخّلـــف والظالم والهيئـــات املن�شّية من الع�شـــور الو�شطى يف عامَلنـــا احلا�شر.. ب�شرٍط 
تًة  واحـــٍد فح�شب، هو اأن تكوَن كل هذه )اجُلر�شـــة( موّجهًة �شد الإ�شالم وامل�شلمني، ومفتِّ
ل�شعوبنا واأوطاننا.. حتى لو كان دون ذلك هالك احلرث والن�شل، واإبادة الزرع وال�شرع.. 
يف هـــذه الأوطان التي يعي�شون بدفئها وينعمون بخرياتها، ويت�شّلطون فيها على ال�شحافة 

وو�شائل الإعالم!..

			

تع�شًا لـــكل �شفوف الطابور اخلام�ش، الذين ك�شفوا عن وجوههـــم ب�شكٍل �شاِفٍر �شديد 
الو�شـــوح، بعد اأن هّزهم ِغربال )ال�شيخ العريفي(، فتطايـــرت عن وجوههم كُل الأ�شباغ 
والرتو�ـــش التي طاملا اأخفـــوا حقيقتهم بها، فظهروا اليوم ُعراًة لـــن ت�شتطيع –بعد الآن- 
كُل اأوراق التـــني يف الأر�ش.. اأن َت�شرَتهم!.. فهل �شي�شتوعـــب اأ�شحاُب الأمر والقرار هذه 
احلقيقَة الدامغة؟!.. فيّتخذون مواقَفهم، وير�شمون �شيا�شاتهم الداخلية واخلارجية، مبا 
يحمي اأوطان العرب وامل�شلمني، من )اإنفلونزا( احِللف اجلديد لعنا�شر لطابور اخلام�ش، 

امل�شتوِطن بني ظهراين اأّمَتْينا: العربية والإ�شالمية ؟!..

امل�شلم 	•امل�شدر: 
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2-  رسائل حتذير

مشعل ... شّلح ... دق اجلرس!

لقـــد كان وقـــع جرمية اغتيال القائـــد الق�شامي حممود املبحـــوح رحمه اهلل يف دبي – 
ون�شـــاأل اهلل اأن يكتـــب له ال�شهادة ويرفـــع درجته يف عليني – لها كبري الأثر على نفو�ش كل 
حمب لفل�شطني وهو ي�شمع هول هذا اخلرب، فها هي فل�شطني تقدم اأحد اأبنائها املخل�شني 
– واهلل ح�شيبـــه – علـــى درب اجلهـــاد، وترفع يف �شجلها رجاًل جديـــدًا ممن ارت�شوا اأن 

يقدموا اأرواحهم رخي�شة من اأجل فل�شطني.

ول �شك اأن ما وقع هو من ق�شاء اهلل وقدره، وهذا م�شري كل حي، فالأن يقدم الإن�شان 
نف�شه من اأجل اهلل ويف اهلل خري من اأن ميوت موتة الأ�شقياء:

     من مل ميت بال�شيف مات بغريه           تعددت الأ�شباب واملوت واحد!

ولي�ش لنا هنا اإل اأن نرفع اأكف ال�شراعة هلل تعاىل اأن يحمي قادتنا، ويتولهم بحفظه 
ورعايته، واأن يجعل من بني اأيديهم �شدًا ومن خلفهم �شدًا...

ول �شك اأن علينا التنبه جدًا اأن هنالك خرقًا يف اأمن املقاومة ينبغي للمقاومة التيقظ 
الفوري له، واملبادرة اإىل الت�شدي الواجب مبا ي�شد الثغرة التي َنَفَذ منها القتلة.

واملقاومون ب�شر ي�شتحيل عليهم التحوط التام والدائم، فلي�ش الخرتاق عيبًا يف ذاته، 
لكن العيب يف اإهماله وعدم ال�شتفادة مما وقع منعًا لتكراره م�شتقباًل ل قّدر اهلل.

واأظن اأنه يجوز لنا هنا اأن نقف وقفات متاأنية مع بع�ش التقارير التي وردت ب�شدد هذا 
اخلـــرب، ونحن نرى اأيدي كثرية م�شبوهة تعبث بوطننا واأمننـــا، وحتاول اأن تبتلع املقاومة 
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الإ�شالمية الفل�شطينية وتطويها حتت جنباتها.!!

فقـــد اأورد موقع �شوريون نت عن م�شادر مطلعة قولـــه: »ك�شفت م�شادر وثيقة ال�شلة 
ف�شلـــت حجـــب هويتها لـ �شوريون نـــت يف كل من العا�شمتـــني ال�شورية دم�شـــق واللبنانية 
بـــريوت عن تورط وا�شح للنظامني ال�شوري والإيراين يف جرمية اغتيال اأحد موؤ�ش�شي عز 
الديـــن الق�شام اجلناح الع�شكري حلركة املقاومة الإ�شالميـــة حما�ش والذي جرى �شعقه 
بالكهربـــاء ثـــم خنقه يف دبي يف الع�شرين من ال�شهر املا�شـــي، وقالت امل�شادر اإن حممود 
املبحـــوح البالغ من العمر خم�شني عامًا كان يف طريقه من دم�شق اإىل طهران حيث توقف 
لزيارة جنله ل�شاعات يف مطار دبي ليتوجه بعدها اإىل اإيران واأن معلومات وردت للمو�شاد 
ال�شهيـــوين من دم�شـــق اأو طهران ليتوىل جرميـــة اغتيال القائد الق�شامـــي، ومل ت�شتبعد 
امل�شـــادر اأن يكون النظام ال�شوري قب�ش الثمن �شيا�شيًا بتعيني ال�شفري الأمريكي اجلديد 

يف دم�شق ..

وتخوفـــت امل�شـــادر اأن يتم بيع قادة املقاومـــة الإ�شالمية من قبـــل النظامني الإيراين 
وال�شوري واحدا تلو الآخر �شمن �شفقات �شيا�شية ُتك�شب النظامني بع�ش املواقع الداخلية 

والإقليمية والدولية..« 

واأ�شاف املوقع قائاًل: "وبالتاأكيد فاإنه لول املعلومات اليقينية التي ح�شل عليها املو�شاد 
ال�شهيوين من النظامني ال�شوري والإيراين ملا كان با�شتطاعته اأن ي�شل اإىل هدفه...

النظـــام ال�شوري املعروف ب�شفقـــات البيع وال�شراء .. ل ميكـــن اأن يغيب عنه بيع مثل 
هـــذا ال�شيـــد مقابل التخفيـــف عنه يف ملفـــات اأخرى، واإىل مـــن يظن اأن عمـــالء اأمثال 
كوهـــني موجـــودون يف دم�شق يقومون بذلك بعيـــدًا عن النظام، نقول لهـــم: اأمثال كوهني 
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كانوا موجودين حني مل يكن كوهني كبري مثل حافظ اأ�شد وب�شار اأ�شد يرتبعون على عر�ش 
دم�شـــق، حـــني كان اأمثال اأمني احلافظ وغـــريه حكامًا لدم�شق فـــكان املو�شاد وال�شهاينة 
بحاجـــة اإىل زرع كوهينـــات يف دم�شق اأما الآن فلي�شوا بحاجـــة اأوًل ، وثانيًا ل يوجد هناك 
من يجروؤ من قادة وخمابرات النظام ال�شوري على اقتحام ملف بهذا احلجم دون موافقة 

النظام ال�شوري القائم اأ�شاًل على ال�شتخبارات والتج�ش�ش والقمع..

ما علـــى املقاومتني العراقية والفل�شطينية اإل اأن تتح�ش�ـــش روؤو�شها الآن وتعرف متامًا 
اأن الـــدور قد ياأتي على اأي واحد من قادتها وعنا�شرهـــا، واأن النظام ال�شوري الذي لديه 
�شجـــل خطري يف البيع وال�شراء ويف الغتيالت ويف الت�شفيات، فكما نقل عن حافظ اأ�شد 
اأنه مات ويف قلبه ح�شرة من عدم جناحه يف ت�شفية عرفات، وما يبث هنا وهناك ندرك 

متامًا اأن ما تخفي �شدورهم اأكرب ...!!" انتهى.

واإذا مـــا ربطنا هذه احلادثة مبـــا حدث قبل اأ�شابيع من حماولة اغتيال اأ�شامة حمدان 
بزرع متفجرات يف �شيارته و�شط املربع الأمني حلزب اهلل يف لبنان!! حيث ل ي�شتطيع اأي 
مراقب اأن ي�شرح هذا الخرتاق الأمني، �شوى اأنها ر�شائل تواجه لقادة املقاومة الإ�شالمية 

بعدم اخلروج عما يطلب منها؟!! 

وهناك غريها مما مل يك�شف عنه، وتعرفه حما�ش جيدًا، ف�شاًل عن اجلهاد.

ثـــم ياأتـــي بعد ذلك الك�شف عن اتفاق �شري للتعـــاون الع�شكري والأمني بني حزب اهلل 
من جهة والف�شائل الفل�شطينية املقاومة من جهة!!

فـــاإذا ما خلت ال�شاحة من القـــادة الع�شكريني والأمنيني اأ�شحـــاب اخلربة يف �شفوف 
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املقاومـــة الفل�شطينيـــة، كان طبيعيًا اأن يتـــم ملوؤها من طرف اإيران ومـــن يدور يف فلكها، 
وعندهـــا ي�شهل ال�شيد وحتلو الفري�شـــة، وت�شبح فل�شطني، كل فل�شطـــني األعوبة بني فكي 
كما�شـــة، فاإما علمانيني مرتزقة انبطحوا يف اأح�شان اليهود وال�شليبيني، واإما اإ�شالميون 

غافلون وقعوا يف فخ م�شيدة الراف�شة واأ�شبحوا بال حول ول قوة!!

اإن مثـــل هـــذه احلوادث حتتاج منا اإىل طول تاأمل... وبعـــد نظر، حتى ل ن�شتيقظ على 
يوم يكون فيه �شعار تكفري ولعن ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم �شعار اأهل فل�شطني!!

منذر النابل�شي

2010/2/1م



1- الدعم اإليراني ل� محاس: قصة واقعية حتمل داللة رمزية
2- حقيقة موقف الشيعة من اجلهاد واجملاهدين يف فلسطني

عين الراصد:

املتاعب  تثر  أن  محاس  تستطيع 
تسخني  أو  إيران،  لصاحل  والقاقل 
إسرائيل،  ضد  اجلنوبية  اجلبهة 
تفعل  أن  تستطيع  ال  ولكنها 
مل  اآلن  وحتى  ذل��ك؛  م��ن  أكثر 
محاس  كانت  إن  بالفعل  يثبت 
ال أم  اإلي��ران��ي  للقرار  خاضعة 

تريد إيران أن تظهر من خال 
هذا الدعم أنها حاملة املشروع 
واملمانع«  املقاوم  »النضالي 
الصهيوني  ال���وج���ود  ض��د 
وحامية  األكرب،  والشيطان 
مح��ى ال��ق��دس وامل��ل��ة، يف 
!! العربي  النظام  خذالن  وقت 

طلق��ة  تطل��ق  ل��ن  إي��ران 
واح��دة م��ن أجل فلس��طني، 
ويبق��ى دعمه��ا فق��ط دعما 
فم��اذا  وش��عاراتيا؛  معنوي��ا 
غ��زة  أله��ل  إي��ران  فعل��ت 
الع��دوان  إث��ر  حمنته��م  يف 
اإلس��رائيلي عل��ى القط��اع؟!
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عين الراصد

1- الدعم اإليراني ل� محاس: قصة واقعية حتمل داللة رمزية

عياد البطنيجي
التاريخ: 1431/2/9هـ املوافق 25-01-2010م

تلتقي حما�ش واإيران مب�شالح متبادلة؛ فمن جهة حتتاج اإيران حلما�ش، لي�ش فقط كما 
يـــروج اإعالميا كورقة �شغط يف وجه اإ�شرائيل، بحكـــم اأن حما�ش لديها منظومة ع�شكرية 
قـــادرة على اإقـــالق اإ�شرائيل ب�شربات موجعـــة بيٍد »حم�شاوية« موجهة مـــن �شانع القرار 
القابـــع يف طهـــران، ل�شيما اأن حما�ـــش ترف�ش عمليـــة »ال�شالم« وتتبنـــي املقاومة كخيار 

ا�شرتاتيجي ومن�شوية حتت لواء ما ي�شمى بـ«املمانعة« بزعامة اإيران.

 ومـــا حما�ش- واحلالة كذلك - اإل يد اإيـــران ال�شاربة يف خا�شرة اإ�شرائيل اجلنوبية. 
وحتتـــاج حما�ش اإىل اإيران كرافعة و�شند يف مواجهة جبهتني تنظر اإليهم حما�ش كعدوين 

وهما: اإ�شرائيل وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ومن ورائها حركة فتح.

 ويف الوقت الذي وجدت حما�ش نف�شها حما�شرة والأبواب العربية مو�شدة اأمامها ويف 
الوقـــت ذاته ت�شتفيـــد ال�شلطة الفل�شطينية وحركة فتح من الدعـــم العربي، حترم حما�ش 
مـــن هذا الدعم بعد فوزها الكبري يف النتخابـــات الت�شريعية الثانية يف يناير 2006م لذا 
جتد حما�ش اأن عالقتها مع اإيران و�شوريا مهمة لها لكي توازن عالقة ال�شلطة الفل�شطينية 
وحركـــة فتح مع اأطـــراف عربية كم�شر وال�شعودية؛ لذا ت�شبح اإيـــران مهمة بالن�شبة اإىل 
حما�ش كي تتكئ عليها وت�شتقوي بها يف اإطار �شراعها الداخلي وكذلك مل�شاومة حمور ما 
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ي�شمى بـ »العتدال« العربي، خا�شة اأن هذا املحور قاطع حما�ش.

يف احلقيقـــة اأن الدعم الإيـــراين لـ حما�ش لي�ش فقط هذا هدفـــه، اأي اإقالق اإ�شرائيل 
وت�شكيـــل نتوء يوخـــز خا�شرتها كالن�شل امل�شنونـــة، واخرتاق املجال احليـــوي لإ�شرائيل، 
فالهـــدف اأعمـــق واأ�شمل مـــن ذلك، ل�شيما اأن حما�ـــش ل ت�شكل رافعة لإيـــران ول م�شدر 
قـــوة ميكن اأن تتكئ اإيران عليها يف حال و�شل التناق�ش اإىل ذروته مع اإ�شرائيل والوليات 
املتحـــدة يف ما يخ�ـــش امل�شاألة النووية، بل اإن الدعم الذي حتتاجه اإيران اأكرب من قدرات 

حما�ش اأو اأي تنظيم فل�شطيني اآخر. 

نعم ت�شتطيع حما�ش اأن تثري املتاعب والقالقل ل�شالح اإيران، اأو ت�شخني اجلبهة اجلنوبية 
�شـــد اإ�شرائيـــل، ولكنها ل ت�شتطيع اأن تفعل اأكرث من ذلـــك؛ وحتى الآن مل يثبت بالفعل اإن 
كانت حما�ش خا�شعة للقرار الإيراين اأم ل!. لي�ش معنى ذلك اأنها لي�شت كذلك، اأي تابعة 
لإيـــران، بـــل الق�شد هنا اأن احلكـــم على مدى خ�شوع حما�ش ل�شانـــع القرار الإيراين مل 
يحن بعد؛ فمن الناحية املو�شوعية مل حتن حلظة احلكم على مدى تبعية حما�ش لإيران، 
واأي حكم يف هذا اخل�شو�ش هو حكم اأيديولوجي ولي�ش حكما علميا. و�شنتحدث عن ذلك 

بعد �شطور. 

فالإيـــران اأهـــداف ا�شرتاتيجية كربى من جـــراء دعمها حلما�ش، اأبعد مـــن ا�شتعمال 
الأخـــرية كورقة كما يـــروج.. ولإيـــران دور اإقليمي ت�شعـــى اإليه مبا يتواءم مـــع اإمكانياتها 
وقدراتها كدولة حمورية يف املنطقة، لذا فهي ترى نف�شها ت�شتحق دورا اإقليما متميزا واإن 

مل يعرتف بهذا الدور ف�شتعمل على انتزاعه عنوة. 

وعليـــه؛ فـــاإن اأي دور لأية دولـــة يف منطقة امل�شرق العربي ل بد اأن يكـــون العبور اإليه من 



العدد التا�شع فرباير 2010 م

86

خـــالل البوابة الفل�شطينيـــة، ودعم اإيران لـ حما�ـــش يهدف اإىل الدخول لهـــذه البوابة التي 
�شتفتـــح اآفاقا لهـــا يف امل�شرق العربي كون الق�شية الفل�شطينية هـــي »ق�شية العرب الأوىل«. 
»فق�شية فل�شطني وا�شتمرار الحتالل والغطر�شة الإ�شرائيليني هي بو�شلة القيادة الإقليمية. 
�شئنا اأم اأبينا، مللنا من الق�شية اأم مل منل، طالت اأم ق�شرت، برزت ق�شايا وحروب اأخرى 
»تناف�ـــش« علـــى تروؤ�ش الأجندة الإقليمية اأم مل تربز، تظـــل ق�شية فل�شطني )طاملا مل حتل( 
هي الباروميرت الذي يحكم من خالله الراأي العام وغريه على اأهلية ودور وموقع هذا البلد 

اأم ذاك« )خالد احلروب، حتى ل ي�شل جدار غزة اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، احلياة، 27 دي�شمرب 2009(.

 وهـــذا ما تقوم به تركيا، فـ«الت�شدد الرتكي حيال اإ�شرائيل لقي ا�شتح�شانًا جماهرييًا، 
ونخبويـــًا عربيـــًا ولو من الباب العاطفـــي وال�شوق العربي اإىل قيـــادة عربية اأكرث جراأة يف 
مواجهـــة الإذلل املتوا�شـــل الذي متار�شـــه اإ�شرائيل حيال الفل�شطينيـــني والعرب«. وتعود 
تركيـــا اإىل ال�شـــرق الأو�شط مـــن بوابة ال�شراع العربـــي - الإ�شرائيلي، متامـــًا كما اأمنت 
اإيـــران ح�شـــورًا �شيا�شيًا طاغيـــًا يف املنطقة اأي�شًا من بوابة هذا ال�شـــراع. فالتاأييد الذي 
يلقاه رئي�ش الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان لدى العرب الآن، م�شدره املوقف الرتكي 
املعار�ـــش ب�شدة للحرب الإ�شرائيلية على غـــزة قبل عام. لذا لي�ش م�شتغربا اأن ترفع �شور 

طيب رجب اردوغان يف غزة. 

وبالتـــايل فـــاإن الدعـــم الإيراين لفل�شطـــني من خالل حما�ـــش ما هـــو اإل تعبري رمزي 
لي�ـــش اإل.. ومـــن هنا فالدعم الإيراين-كمـــا تريد اإيران- حلما�ش اأ�شبـــح رمزا دال على 
مقاومة امل�شروع ال�شهيـــوين يف املنطقة، ورف�ش الهيمنة الأمريكية، والدفاع عن الق�شية 
الفل�شطينيـــة، والقد�ـــش، وال�شعب الفل�شطينـــي املغبون، كل ذلك لـــه مكانته املقد�شة لدى 
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العرب وامل�شلمني؛ وبذا حت�شل اإيران على املكانة التي �شتجنيها من جراء ذلك. 

وهكـــذا فـــاإن الدعم الإيراين حلما�ش ما هو اإل تعبري رمـــزي تريد اإيران اأن تظهر من 
خاللـــه باأنها رمز يـــدل على القوة والعظمـــة الإيرانية؛ لأنها ت�شري بخـــط مناق�ش لجتاه 
امل�شروع ال�شهيوين وهو اأمر مرغوب عند ال�شعوب العربية، وتريد اإيران اأي�شا اأن تظهر من 
خالل هذا الدعم اأنها حاملة امل�شروع »الن�شايل املقاوم واملمانع« �شد الوجود ال�شهيوين 
وال�شيطان الأكرب، وحامية حمى القد�ش وامللة، يف وقت خذلن النظام العربي، من تقدمي 
اأي دعـــم للمقاومة وتعزيـــز �شمود الفل�شطينيـــني. وت�شبح اإيران-واحلالـــة كذلك- رمز 
»املقاومـــة« وال�شمود يف املنطقة، مقابل تراجع وا�شت�شالم وتخاذل النظام العربي. ورمز 
التحدي والقوة، مقابل الر�شـــوخ وال�شعف، ورمز اجلراأة واملبادرة والفعل، مقابل اجلب 
والبقـــاء كطرف مفعول به. وهكذا تبدو اإيران رمـــزا للمقاومة وحاملة للراية الإ�شالمية. 
لـــذا فقد كانت الفكرة هنـــا كلما دعمت اإيران حما�ش كلما عززت نف�شها عربيا واإ�شالميا 
وبـــدت نواه ومركـــزا لالإيديولوجية الإ�شالمية وللحركات الإ�شالميـــة، وبالتايل زادت قوة 

وثباتا وزادت اأوراقها.

وبالتايل تكت�شب اإيران ر�شيدًا واأهمية يف ال�شارع العربي حني يبدو اأنها تتبنى »ق�شية 
العـــرب الأوىل« التي تخلت عنها الأنظمة العربية والتفتـــت لقمع �شعوبها. يف الوقت الذي 
تبـــدو فيـــه طموحات اإيـــران النووية راميـــة عمومًا لأن ت�شبـــح لعبًا رئي�شـــًا على ال�شاحة 
الإقليميـــة وتتبواأ لقيادة العامل الإ�شالمي )اأم القرى بالتعبري الإيراين( على نطاق اأو�شع. 
وهـــذا مـــا يف�شر ميل ال�شـــارع العربي اإىل اإيران، وهو ميل لي�ش حبـــا يف اإيران بقدر ما هو 
تاأييد لها كتعبري رمزي اأي�شا مبعثه ال�شعور بالغب يف عامل يتجاهل العرب وق�شاياهم، يف 
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عـــامل ينا�شر الأنظمة العربية الت�شلطيـــة ويغ�ش الطرف عما تفعله بال�شعوب التي تتحكم 
بها، يف ظل جمتمعات عربية مكبوتة، مهانة، حمتقرة، واأمرا�ش تنخر يف اأح�شائها. وهنا 
يجنـــح املظلوم لردود الأفعـــال، فعندما يت�شيع هذا يف فل�شطني، اأو ذاك يف املغرب العربي 
فهو تعبري رمزي عن فعل له معنى عند هوؤلء املت�شيعني، تعبري عن حالة الظلم وال�شتهانة 
وال�شعف، وجد هوؤلء باإيران كحالة نقي�شه ملا اأ�شاب امل�شروع النه�شوي العربي من تردي 

وانهيار و�شعف.

وبالتاأكيـــد فاإن اإيران لـــن تطلق طلقة واحدة من اأجل فل�شطني، ويبقى دعمها فقط دعما 
معنويـــا و�شعاراتيا؛ فماذا فعلـــت اإيران لأهل غزة يف حمنتهم اإثر العـــدوان الإ�شرائيلي على 
القطاع؟! حيث اكتفت بالتنديد وال�شجب وال�شتنكار، وعمليا مل تفعل �شيئا، بل جريت العدوان 
وما ترتـــب عليه من نتائج خلدمة م�شاحلها واإ�شرتاتيجيتهـــا ال�شاملة يف املنطقة من خالل 
اإ�شعـــاف خ�شومهـــا واإحراج النظم العربية احلاكمة، واإظهـــار نف�شها كقوة تدافع عن احلق 
الفل�شطيني يف الوقت الذي يرتاجع العرب عن ذلك. وماذا فعلت اإيران باحل�شار امل�شروب 
على غزة؟! اكتفت فقط بالتنديد بال�شمت الذي تلتزمه الدول العربية جتاه احل�شار متهمة 
بع�ـــش الروؤ�شاء العـــرب بالتاآمر على غزة مثلما تاآمروا على لبنان خالل العدوان الإ�شرائيلي 

عام 2006، و�شنت هجوما اإعالميا ودبلوما�شيا �شد ال�شعودية وم�شر. 

هكـــذا جـــريت اإيران العـــدوان واحل�شار لإ�شعـــاف خ�شومها يف املنطقـــة واإظهارهم 
مبظهـــر ال�شعفاء وتعريتهم اأمـــام �شعوبهم، من خالل لومها للعـــرب يف تق�شريهم بحق 
الق�شيـــة الفل�شطينية، واإ�شعـــاف النظم العربية والقيادات احلاكمـــة، واإظهارها مبظهر 
النظم الرا�شخة للم�شروع ال�شهيوين، لكت�شاب اأر�شية جديدة واإحراز النقاط يف مرمى 
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احلـــكام العـــرب ، وبالتايل فاإيران مل تقـــدم للفل�شطينيني �شوى ال�شعـــارات واخلطابات. 
اإذن مل يختلـــف املوقـــف الإيراين عن نظريه العربي. ولكـــن الختالف فقط يف حدة اللغة 
واخلطـــاب وال�شعـــار الذي لم�ـــش م�شاعـــر واأحا�شي�ش اجلماهـــري العربيـــة املغبونة وهي 
جماهـــري تع�شق اخلطاب امل�شحون املفعم بالنفعالت واللغة احلادة البعيدة كل البعد عن 
الفعـــل العملي العقالين؛ وهـــو خطاب يجد طريقة يف تربة حمرومـــة ومتعط�شة للخطاب 
احلما�شـــي والعاطفي؛ لأن م�شتوى عواطفها )اجلماهـــري( يزيد كثريا عن م�شتوى وعيها 
وفهمهـــا العقالين. هذا اخلطـــاب ا�شتطاع اأن يغزو عقلها �شريعـــا. وبالفعل وجدت اإيران 

تاأيدا لها يف ال�شارع العربي.

وتهـــدف اإيران من جراء دعمهـــا حلما�ش، اإىل جت�شري الفجوة بـــني امل�شلحة القومية 
الإيرانية واأيديولوجيا الثورة الإ�شالمية املتج�شدة يف النظام احلاكم )الثيوقراطي(. 

الوطنيـــة  امل�شلحـــة  ركيزتـــي:  علـــى  تاأ�ش�شـــت  الإيرانيـــة  اخلارجيـــة  ال�شيا�شـــة  اإن 
والأيديولوجيـــة الإ�شالمية داخل اإطـــار الإرث الإمرباطوري التاريخـــي �شمن اأفق للتطلع 
للعـــب دور الدولة الإقليمية املهيمنة. والفكرة الرئي�شيـــة هنا اأن اأحد املرتكزات الرئي�شية 
لل�شيا�شـــة اخلارجية الإيرانية-كما ين�ش الد�شتور الإيراين- هو: الدفاع عن امل�شت�شعفني 
والعـــداء للم�شتكربين، والدفاع عن وحـــدة الأمة الإ�شالمية. امل�شكلة هنـــا اأن ال�شيا�شة ل 
تعمـــل ول تتحرك من منطلقـــات اأخالقية ومبدئية، فال�شيا�شة هنـــا هي فن املمكن، وهي 
تقـــوم على اأ�شا�ـــش امل�شلحة اأول وقبل كل �شيء.. وهذا �شحيح فجميع الأنظمة تتعامل مع 
الأحداث وال�شراعات واخلالفات ال�شيا�شية من منظور امل�شلحة ال�شيا�شية، واأن م�شالح 
الأمـــن هي اأكرث ما يحرك الدول، وي�شتنه�ش هممهـــا، لذا فاإن الدول تهتم اأ�شد الهتمام 
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باملحافظة على قواتها وتعزيزها.

وبالتطبيق على اإيران التي حتاول اأن جتمع بني م�شلحتها القومية واإيديولوجيتها الإ�شالمية، 
جنــــد يف �شيا�شتها اخلارجية الكثــــري مما يخالف هذه الروؤيــــة، اأي اإيديولوجيتها الإ�شالمية، 
فالعراق واأفغان�شتان ميثالن الدليل النا�شع على ذلك. لذا تكون فل�شطني اأو بالأحرى حما�ش 
واملنظمــــات الفل�شطينية الأخرى التــــي تتلقى الدعم الإيراين، حال لهذا الإ�شكال، فمن خالل 
دعمهــــا حلما�ش توؤكد اإيــــران التزامها الإيديولوجــــي )العقدي( جتاه الق�شيــــة الفل�شطينية، 

وي�شكل ذلك الأمنوذج لن�شاطها املرتكز على البعد الإ�شالمي لل�شراع. 

وهكـــذا تثبت اإيران اأنهـــا ملتزمة مبرجعيتها الدينية يف اأهـــم ق�شية اإ�شالمية األ وهي 
الق�شيـــة الفل�شطينيـــة؛ وبـــذا تعطـــي لنف�شها احلـــق يف العرتا�ش على كل مـــن يدعي اأن 
مـــا يحـــرك �شيا�شتها هو مبداأ م�شلحي اأنـــاين فقط منزوع من اأي بعـــد اإ�شالمي عقدي، 
فبدعمهـــا حلما�ش تثبت اإيران العك�ـــش، واأن البعد الإ�شالمي يعترب ذا اأهمية يف �شيا�شتها 
اخلارجية. وهكذا حتل اإيران م�شكلـــة انف�شام ال�شيا�شة وتناق�شها مع اإيديولوجيا الثورة 
الإ�شالميـــة، ومت�شي الق�شية الفل�شطينية هي نقطة التجميع بني الإيديولوجي وال�شيا�شي، 

وكذلك اأي�شا مربط الفر�ش يف حل هذا النف�شام والتناق�ش بينهما.

بالإ�شافـــة اإىل اأن الدعم الإيراين حلركة حما�ش ي�شقط مقولة اإن اإيران ت�شعى لتمدد 
نفوذهـــا الطائفي من خالل ن�شـــر مذهبها ال�شيعي، وهو الكالم الـــذي قيل عقب احلرب 
الإ�شرائيليـــة علـــى لبنان مـــن خالل الدعم الإيـــراين حلزب اهلل. وبالتـــايل فـحما�ش قوة 

�شنية، وعليه ت�شقط اإيران مقولة اإنها ت�شعى لن�شر مذهبها ال�شيعي يف املنطقة. 

قلنـــا يف مقدمـــة املقال اإن احلكم علـــى تبعية حما�ـــش لإيران ي�شعـــب اإثباته بطريقة 
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علمية، حيث اإن املحك اأو املعيار العلمي يف احلكم على مدى ا�شتقاللية حما�ش اأو تبعيتها 
هـــو تناق�ش م�شلحة الأخرية مع امل�شلحة الإيرانية مـــع بقاء ا�شتمرار حما�ش تاأدية دورا 
ي�شـــب يف م�شلحة اإيـــران ل م�شلحتها هـــي. ويف احلقيقة اأن هذه املرحلـــة مل تاأت بعد. 
ميكـــن اأن يقال- مثال -اأن حما�ـــش تعرقل امل�شاحلة الوطنية التي ترعاها القاهرة بقرار 
اإيراين من خالل دفع الأخرية حما�ش اإىل ت�شعيد املوقف كلما بات التفاق على اأي ورقة 

�شيا�شية جدية و�شيكًا.، وهو ما قيل بالفعل. 

نقول اإن هذا ل يعد موؤ�شرا على التبعية؛ لأنه حما�ش ل تريد امل�شاحلة يف هذا الوقت، 
اأي قبـــل �شمـــان العرتاف الأمريكي اأول والعرتاف العربـــي ثانيا بها كقوة لها دورها يف 
النظـــام ال�شيا�شـــي الفل�شطينـــي، اأي اعرتاف اخلارج بهـــا كقوة بديلة عـــن فتح ومنظمة 
التحرير واأنها بوابة الدخول اإىل الق�شية الفل�شطينية. لذا فاإن امل�شلحة متطابقة ولي�شت 
متعار�شـــة بني حما�ش واإيران. املعيـــار احلقيقي لقيا�ش تبعية حما�ش لإيران قد ياأتي، اإذا 
مـــا تعر�شت اإيـــران لهجوم اأمريكـــي اأو اإ�شرائيلي. هل تق�شف »حما�ـــش » اإ�شرائيل، فورا 
ومبا�شـــرة، بال�شواريخ، وتقـــوم بعمليات »ا�شت�شهاديـــة« يف عمق اإ�شرائيـــل؟ اأم �شتتجنب 

التورط يف حرب ل م�شلحة للق�شية الفل�شطينية يف خو�ش غمارها؟

ومـــع ذلـــك اأرى كباحث ومراقـــب لعالقة الف�شائـــل الفل�شطينية وطريقـــة تعاملها مع 
اخلـــارج وبخا�شـــة مع اإيـــران و�شوريا، اأن بع�ش هـــذه الف�شائل ل ت�شتنـــد يف عالقتها مع 
اخلـــارج على اأ�شا�ش القـــوة والندية والعتـــزاز بالنف�ش كونها حتمل ق�شيـــة مقد�شة لدى 
امل�شلمـــني والعرب، اأي الق�شية الفل�شطينيـــة، بل تتعامل ب�شعف ومب�شتوى متدن من القوة 
والثقـــة بالنف�ش، وهذا قـــد يكون �شرطا نف�شيا لقبـــول ال�شتتباع للخـــارج، ومن موؤ�شرات 
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ذلـــك اإن بع�ش القيـــادات الفل�شطينية يف مقابلتهـــا لدول كاإيـــران اأو �شوريا كانت تطالب 
باأن تكون عالقتها عرب وزارة اخلارجية ل عرب الأجهزة الأمنية كتعبري عن القوة والندية 
يف العالقـــة، ومع رف�ش هذا املطلب، تقبل هذه القيادات يف النهاية اأن يكون التن�شيق من 
خالل الأجهزة الأمنية، وهو ال�شكل الغالب يف عالقة هذه القيادات مع هذه الدول؛ وهذا 
يدفعنا اإىل الت�شـــكك والتوج�ش من تبعية الف�شائل الفل�شطينية ل�شوريا واإيران رغم عدم 
ثبوت ذلك باأدلة علمية ومو�شوعية قاطعة كما بينا �شابقا. ونتمنى باأن نكون خمطئني يف 

ما ذهبنا اإليه واأن ل ينطبق ذلك على عالقة حما�ش باإيران . 

وما يدعو للده�شة اأي�شا وي�شع عالمة ا�شتفهام على طبيعة هذه العالقة، هو ما �شرح 
به خالد م�شعل عقب زيارته اإىل طهران يف دي�شمرب 2009م، »اإن احلركات الإ�شالمية يف 
املنطقـــة �شتقف جبهة واحدة مع اإيران اإذا تعر�شت لهجوم من جانب اإ�شرائيل«.. وبرغم 
اأن م�شعـــل لي�ش ناطقا با�شم احلركات الإ�شالمية يف املنطقة لكي يحدد ردود اأفعالها؛ اإل 
اإذا كان مطلعـــا علـــى ذلك، واأن هناك تن�شيقا بالفعل بني هذه احلركات، واأن لديهم روؤية 

وا�شحة جتاه هذه امل�شاألة.

 والت�شـــاوؤل هنا : ما طبيعة الدعم الذي ميكـــن اأن تقدمه احلركات الإ�شالمية لإيران؟ 
ولكـــن األ يدفع هذا اإىل التخوف والت�شكك يف مـــدى ا�شتقاللية حما�ش عن اإيران، ويعطي 
م�شداقية لالأقوال التي تتهم حما�ش بالتبعية لإيران؟!  ومع ذلك نقول اإن حلظة احل�شم مل 
تاأت بعد، وميكن اأن يكون موقف م�شعل موقفا تكتيكيا بغر�ش احل�شول على املال الإيراين، 

وجر العرب اإليه لي�شاومهم على اإيران، يف ظل ح�شار اقت�شادي وعزلة �شيا�شية. 

لين اأون  اإي�شت  ميدل  	•امل�شدر: 
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2- حقيقة موقف الشيعة من اجلهاد واجملاهدين يف فلسطني

أسامة شحادة
اجلهـــاد يف فل�شطني هو من ال�شامات التي تزين وجه اأمتنا يف هذا الزمان، والذي هو 
ا�شتمـــرار لتاريخ البطولة وال�شجاعة التـــي اأر�شى دعائمه ال�شحابة الكرام، الذين رباهم 
النبـــي - �شلـــى اهلل عليه و�شلم – علـــى عينه، حتى مدحهم اهلل عز وجل يف القراآن باأنهم 

بينهم". رحماء  الكفار  على  "اأ�شداء 

فمنـــذ احتالل بريطانيـــا للقد�ش يف 9 كانون الأول/ دي�شمـــرب 1917م، واأهل فل�شطني 
ال�شنة يحملون راية اجلهاد، بقيادة احلاج اأمني احل�شيني، مفتي القد�ش يف الع�شرينيات، 
ومـــن بعـــده ال�شيخ ال�شلفي عـــز الدين الق�شام الـــذي كان ا�شت�شهاده �شنـــة 1935م، �شببًا 
ل�شتعال اجلهاد بقيادة نائبـــه ال�شيخ فرحان ال�شعدي، الذي اأ�شعل ثورة 1936م، وبعدها 
ا�شتلـــم الراية والقيادة املجاهد البطل عبد القـــادر احل�شيني حتى ا�شت�شهد – باإذن اهلل 
ومن ثم دخلت جماعة الإخوان امل�شلمني يف فل�شطني وم�شر و�شوريا  �شنة 1948م،  – يف 

والعراق والأردن �شاحات اجلهاد �شد اليهود.

وب�شبـــب ا�شتيالء الي�شاريني والقوميني على كثري من البـــالد العربية يف اخلم�شينيات 
وال�شتينيات، حو�شر املجاهدون يف فل�شطني وَخَبت �شعلة اجلهاد، لكن يف مطلع الثمانينيات 
عـــادت جذوة اجلهاد ت�شتعل من جديـــد، واأُعلن عن ت�شكل تنظيم اجلهاد وحركة حما�ش، 

التي تبّنت العمل اجلهادي من جديد على اأر�ش فل�شطني)1(

وقد قدم اأهل فل�شطني عرب هذه ال�شنني يف هذا اجلهاد اأروع الأمثلة يف الإقدام والبذل 
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باملـــال والنف�ـــش والدم؛ فامتالأت ال�شجـــون باملعتقلني وت�شاعفت اأعـــداد ال�شهداء، و�ُشرد 
الآلف بعد اأن هدمت بيوتهم وجرفت مزارعهم.

وبعـــد هـــذا كله جند اأن ال�شيعة ل يعرتفون بهذا اجلهاد العظيم، ول يقيمون له وزنًا اأو 
قيمة، وي�شتوي يف ذلك املت�شدد منهم والعاقل ـ اإن وجد ـ !!

ففي كتاب »اأحمدي جناد والثورة العاملية املقبلة« ال�شادر يف �شنة 2006، ملوؤلفه »فار�ش 
فقيـــه« ف�شل بعنوان »اأنت يف ع�شر الظهـــور« احتوى على 16 عالمة لقرب ظهور املهدي، 
ومن ثم قام املوؤلف باإفراد هذا الف�شل يف كتاب منف�شل، وزوده ب�شور ملونة ومن ثم زاد 

عليه عالمتني جديدتني!! 

جعـــل العالمـــة ال�شاد�شة الكربى تقع علـــى اأبواب بيت املقد�ش، بعنـــوان )حزب يقاتل 
علـــى اأبـــواب بيت املقد�ش يلقون عنايـــة الإمام احلجة قبل الظهـــور( واأورد فيه رواية عن 
النبـــي �شلـــى اهلل عليه و�شلم تقول: »ل  تـــزال ع�شابة من اأّمتي يقاتلـــون على اأبواب بيت 
املقد�ش وما حوله ل ي�شرهم خذلن من خذلهم ظاهرين على احلق اإىل اأن تقوم ال�شاعة 
)الظهـــور(« عـــزاه ملجمع الزوائـــد ج 10، �ش60، وورد يف الرواية عـــن �شاحب الأمر اأنه: 
اأبواب بيت املقد�ش اأنا منهم وهم مني" عزاه لكتاب "مئتان وخم�شون  يقاتل على  "حزب 

عالمة للظهور".

ومـــن ثم �شرح هذه الروايات بقوله:"تدل هـــذه الرواية اأن هناك حزبا يقاتل يف �شبيل 
اهلل، علـــى اأطراف بيت املقد�ش. وتنطبق هذه الروايـــة على جهاد املجاهدين يف املقاومة 
الإ�شالميـــة الذيـــن يقاتلـــون يف جنوب لبنـــان اأقوى قـــوة طاغوتية يف العـــامل، وهو الكيان 
ال�شهيـــوين، وا�شتطاعوا بعنايـــة الإمام املهدي اأن يحققوا النت�شـــارات عليه، ويدحروه، 
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عـــن جنوب لبنان، ومـــن الوا�شح اأن هذا احلـــزب يلقى عناية خا�شة مـــن الإمام، واأنهم 
جنوده واملطيعون له" اأ.هـ.

ومن الوا�شح جدًا اأن "فار�ش فقيه" ل يعرتف بجهاد اأهل ال�شنة يف فل�شطني طيلة هذه 
ال�شنني الطويلة، ول يعرتف ب�شهداء فل�شطني، الذين قتلوا يف القد�ش وما حولها، ويح�شر 

هذا فقط باأفراد حزب اهلل اللبناين من ال�شيعة!!

فهل يدرك بع�ش اأهلنا يف فل�شطني وخا�شة من قادة حما�ش واجلهاد اأن ال�شيعة الذين 
يدافعون عنهـــم بحجة الوحدة الإ�شالمية والتعاون �شـــد ال�شهيونية، ل يعرتفون بهم ول 

بجهادهم !!

قد يقول قائل اإن هذا الراأي هو راأي فرد �شفيه ل وزن ول قيمة له عند ال�شيعة، ولذلك 
لوا من كتابه هذا، حيث قام "مركز الدرا�شات التخ�ش�شية يف  رّد عليه بع�ش ال�شيعة وتن�شّ
الإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�شريف" بالنجف والتابع للمرجع الديني علي ال�شي�شتاين 
بالـــرد على كتاب "اأنـــت الآن يف ع�شر الظهور" لأن فار�ش فقيـــه اأراد من خالله الرتويج 
لبع�ش ال�شخ�شيات ال�شيا�شية والدينية من خالل املقاربة واملطابقة بني ما جاء يف بع�ش 

الرويات بهذه ال�شخ�شية اأو تلك.

لكن هـــذا املركز املتخ�ش�ش والتابـــع ملرجعية ال�شي�شتاين املو�شوفـــة بالعتدال، حني 
و�شـــل لهـــذه العالمة علـــق بقوله)2( : "قوله العالمـــة اخلام�شة الكـــربى )3( : فاإن تعليقنا 
عليها وعلى ما ورد فيها هو بالقول ل دليل على ذلك كله. وكذلك يجري الكالم يف العالمة 

ال�شاد�شة". اأ.هـ
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وهنـــا اأي�شـــا ل يعـــرتف هـــذا املركز العلمـــي املخت�ـــش ب�شـــوؤون املهدي والـــذي ي�شم 
متخ�ش�شني وباحثني موؤهلني، وي�شرف عليه مرجع كبري، فاإنهم ل ي�شريون اأي اإ�شارة اإىل 
اأن هذه الروايات يجب اأن ت�شمل اأوًل املجاهدين من القد�ش وفل�شطني، قبل اأن يقفزوا من 

فوقهم للو�شول ل�شيعة اجلنوب اللبناين !!

فاجلهـــاد واملجاهدون يف فل�شطني عند ال�شيعة بني خياريـــن: اإما اأنهم غري موجودين 
بعد، ح�شب ال�شيعة املخت�شني اأو هم ال�شيعة يف جنوب لبنان كما يرى فار�ش فقيه، واأحلى 

اخليارين مر.

اإن هـــذا املوقـــف ل ي�شتغرب من ال�شيعة لـــدى العارفني ب�شوؤونهـــم وعقائدهم، اإذ هم 
يكفرون �شائر اأهل ال�شنة الذين ل يعرتفون باإمامة اأئمتهم، ولذلك فاإن جهاد من ل يوؤمن 
بركنية الإمامة ال�شيعية باطل، فهل ي�شحو املخدوعون بال�شعارات ال�شيعية من جماهدي 

فل�شطني !!

 : 	•الهوام�ش 
1- "جهاد الإ�شالميني يف فل�شطني" بقلم: د. خالد اخلالدي  

www .palestine-info .info/arabic/landhistory/history/j ihad_

alislamyeen.htm

bahrainonline.org/showthread.php?t=157188  -  2

الظهور“ قبل  الإمام  اأعداء  يقاتلون  الر�شول  ذرية  من  ال�شود  »العمائم  الكربى:  اخلام�شة  العالمة   - 3 
اأهل ال�شرق  "اإذا ظهرت راية احلق لعنها  اأبان بن تغلب عن الإمام ال�شادق عليه ال�شالم قال:  عن 

واأهل الغرب! اأتدري مل ذلك؟"
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قلت: ل، قال: "للذي يلقى النا�ش من اأهل بيته" الغيبة للنعماين/ 299.

من الوا�شح اأن الذرية املباركة من بني ها�شم �شيكون لهم دور �شيا�شي كبري ومميز يف العامل الإ�شالمي 
يزعج العامل باأجمعه يف ال�شرق والغرب. كما �شيكون لهم من النفوذ والقوة، اإن كان يف اإيران بال�شيد 
اخلميني وال�شيد علي اخلامنئي، اأو يف العراق من ال�شهيد حممد باقر ال�شدر وال�شهيد حممد �شادق 
عبد  ال�شيد  للثورة  الأعلى  املجل�ش  وقائد  ال�شي�شتاين  ال�شيد  ودور  احلكيم،  وال�شهيد  �شابقا  ال�شدر 
العزيز احلكيم، وقائد جي�ش املهدي ال�شيد مقتدى ال�شدر، اأم يف لبنان من�شئ املقاومة ال�شيد مو�شى 
ال�شدر و�شيد �شهداء املقاومة ال�شيد عبا�ش املو�شوي و�شيد املقاومة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل، وكل هوؤلء 

من ال�شادة. 

من الوا�شح اأن هذه العمائم ال�شود الني هي من ذرية النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم تطلب احلق، و�شتزعج 
العامل لأنها ل ت�شت�شلم كالآخرين، وكاأن راأيهم واحد، فهم من مدر�شة واحدة وهي مدر�شة اأهل البيت 

عليهم ال�شالم التى تعلمهم هيهات منا الذلة، فت�شلم الراية لالإمام املهدي يف اآخر الزمان.  
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أخبار الحقيقة:

فتاوى مختارة:

8

لقد شارك حزب اهلل سابقًا مع 
جيش املهدي يف العراق واليوم 
ندري  ال  وغدًا  احلوثيني  عند 
هو  احلزب  هذا  هدف  إن  أين، 
اإليرانية  األج��ن��دة  تنفيذ 
العربية ال���دول  وخت��ري��ب 

جعلت  الشيعة  القنوات  عشرات 
من لعن وسب الصحابة رضوان اهلل 
حمورا  الدين  يف  والطعن  عليهم 
هذه  أن  حقا  واملؤسف  لرباجمها 
القنوات تبث من أقمار عربية سنية

كشفت  املصرية  السلطات 
السرية  التنظيمات  من  العديد 
اليت تعمل حلساب إيران الشيعية 
ويتزعمها عناصر صوفية ووجهت 
»الطريقة  ل�  انتقادات  مؤخًرا 
مع  تاقيها  بسبب  العزمية« 
الشيعة يقودها  اليت  احمل��اوالت 
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مصادر مينية للرافدين: حزب اهلل يشارك مباشرة يف مترد احلوثي

9-10-2009م

        ك�شفـــت م�شـــادر مينيـــة ع�شكرية النقاب عـــن اكت�شاف كهوف حفـــرت يف جبال 
�شعـــدة وا�شتخدمت لتخزين ال�شلحة والعتـــاد والطعام واملاء بكميات كبرية تكفي لتحمل 
ح�شـــار ملدة �شهور ، وقالت تلك امل�شـــادر يف ات�شال مبا�شر مع �شبكتنا باأن هذه الكهوف 
قد حفرت مب�شاعدة خربة هند�شية متطورة جتعل منها خمازن اأمينة ومالجئ حماية من 
الغـــارات اجلوية والق�شف املدفعي ، واأ�شارت امل�شادر اإىل اأن اعرتافات من قب�ش عليهم 
مـــن احلوثيني اأكدت اأن من اأ�شـــرف على حفر هذه الكهوف وو�شع خطة هند�شية لتحقيق 

ذلك هم عنا�شر من حزب اهلل ت�شللت اإىل جبال �شعدة ونفذت بناء الكهوف . 

        وكانـــت م�شـــادر ع�شكرية مينية قد اأعلنت قبل ب�شعـــة اأيام عن العثور يف مناطق 
القتـــال على جثث للبنانيني من حزب اهلل تزيد على الع�شرة قطعت روؤو�شهم للتمويه على 
هويتهم ولكن بع�ش من قب�ش عليهم و�شارك يف قطع الروؤو�ش اعرتفوا باأنهم تلقوا تعليمات 

من قيادة احلوثيني بقطع راأ�ش كل لبناين لون ب�شرته اأبي�ش ملنع الك�شف عن هويته . 

واختتمت امل�شادر اليمنية ت�شريحها بالقول بان طريقة حفر الكهوف ت�شبه تلك التي 
حفرهـــا حـــزب اهلل يف جنوب لبنـــان ، واأن الأ�شلحـــة التي عرث عليهـــا يف الكهوف بع�شها 
متطـــور م�شاد  للدروع والطائرات من �شنع �شيني وبع�شها الآخر من �شنع اإيراين وق�شم 

اآخر  اأزيلت الكتابة عنه .

	•التعليييق: لقـــد �شارك حـــزب اهلل �شابقًا مع جي�ـــش املهدي يف العـــراق واليوم عند 
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احلوثيـــني وغدًا ل ندري اأين، اإن هدف هذا احلزب هو تنفيذ الأجندة الإيرانية وتخريب 
الـــدول العربيـــة، وهو بهذه الأفعال يك�شف عن وجهه الطائفـــي املقيت فليعرف هذا جيدا 

من يروج لهذا احلزب من اأهل ال�شنة.

			

محاس« تدين االعتداء اإلرهابي الذي استهدف مجهورية إيران اإلسامية

20-10-2009م

دم�شق - املركز الفل�شطيني لالإعالم

اأدانت حركة املقاومة الإ�شالمية "حما�ش" العتداء الإرهابي الآثم الذي وقع يف اإقليم 
�شي�شتان - بلو�ش�شتان يف جمهورية اإيران الإ�شالمية. 

واأ�شافت "حما�ش" يف بيـــاٍن لها اليوم الثالثاء )20-10( و�شلت "املركز الفل�شطيني 
ى اإىل مقتل الع�شرات مـــن املدنيني والع�شكريني؛  لالإعـــالم" ن�شخة منه، اأن النفجـــار"اأدَّ
يف مقدمتهـــم نائب قائد �شالح الرب يف احلر�ـــش الثوري اجلرنال نور على �شو�شرتي اأثناء 

تاأديته الواجب الوطني يف توحيد الع�شائر ال�شنية وال�شيعية يف البالد". 

وقالت احلركة: "اإن هذا العمل اجلبان ي�شتهدف ا�شتقرار جمهورية اإيران الإ�شالمية 
ومعاقبتها على مواقفها و�شمودها، وخدمة اأعداء الأمة الإ�شالمية". 

متها حركـــة "حما�ش" اإىل جمهورية اإيـــران الإ�شالمية قيادة  وختـــم البيـــان بتعزية قدَّ
و�شعًبا يف هذا امل�شاب اجللل. 
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يذكر اأن هجوًما وقع يف اإقليم �شي�شتان - بلو�ش�شتان جنوب �شرق اإيران الأحد )10-18( 
واأ�شفر عن �شقوط 42 قتياًل، فيما اأعلنت جماعة "جند اهلل" م�شوؤوليتها عن هذا الهجوم.

			 

محاس تدين االعتداء االرهابي يف جنوب شرقي ايران

20-10-2009م

العييامل الخبيياري: ادانت حركـــة حما�ش الثالثـــاء العتداء الرهابي الـــذي ا�شتهدف 

ملتقى للع�شائر ال�شنية وال�شيعية يف حمافظة �شي�شتان وبلو�ش�شتان جنوب �شرقي ايران.

 ويف بيان لها و�شفت حما�ش العتداء باجلبان وباأنه يخدم اأعداء الأمة ال�شالمية. 

وقـــال البيـــان : "اإن هذا العتـــداء الآثم جاء اأثنـــاء تاأدية الواجـــب الوطني يف توحيد 
الع�شائر ال�شنية وال�شيعية يف البالد".

كمـــا قالـــت انه ي�شتهـــدف ا�شتقـــرار اجلمهورية ال�شالميـــة ومعاقبتها علـــى مواقفها 
و�شمودها، مقدمة تعازيها اىل ايران قيادة و�شعبا.

وقـــد اأدى هذا العتـــداء اىل قتل الع�شـــرات من املدنيني والع�شكريـــني، ويف مقدمتهم 
نائب قائد �شالح الرب يف احلر�ش الثوري اجلرنال نور على �شو�شرتي.

	•التعليييق: ربط حما�ش نف�شهـــا بامل�شروع الإيراين ي�شر بها اأكرث مما ينفعها، فاأهل 
ال�شنـــة يف اإيران قـــد اآذتهم اآلة التدمري الراف�شية من قتل وتهجري وتهمي�ش... الخ؛ والتي 
اأ�شبحـــت ل تخفى على اأحد فمن الإن�شاف واتباع ال�شرع الذي تتبجح به حما�ش اأن تقف 
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مـــع املظلوم وخا�شة اإذا كان م�شلمًا �شنيًا ول تقف ب�شف الظامل وخا�شة اإذا كان راف�شيا 
عدوا  لل�شحابة .. وكما قيل "املراهنة على طهران خا�شرة" .

			

دعوة شيعية : لطخوا الكعبة بدماء احلجيج ليظهر املهدي !!

الأربعاء 17 من ذو القعدة1430هـ 4-11-2009م

مفكرة الإ�شالم: ك�شف الباحث ال�شعودي املقيم يف بريطانيا، عائ�ش بن �شعد الدو�شري 

عـــن انت�شار فيلم �شينمائي �شيعي يدعو ال�شيعـــة لتلطيخ الكعبة بدماء احلجيج لكي يظهر 
املنتظر". "املهدي 

واأو�شـــح اأن الفيلـــم ال�شينمائي ال�شيعي يتحدث عن عالمات ظهـــور ”املهدي املنتظر“، 
م�شرًيا اإىل اأن ظهوره مرتبط بعالمتني كبريتني الأوىل حتققت وهي �شقوط العراق وتدمريه، 
والثانيـــة اقرتبـــت وتتمثل يف حدوث فو�شى عارمـــة يف مكة املكرمـــة يف مو�شم احلج ووقوع 

ا�شطرابات خطرية واإراقة الدماء حتى تتلطخ اأ�شتار الكعبة بها، ح�شب الفيلم ال�شيعي. 

هـــذا، ويوؤكد الفيلم على اأن هذه العالمـــة )تلطيخ الكعبة بالدماء( هي املوؤ�شر الأخري 
على ظهور املهدي ومعه جمموعة من 313 �شيعي يقودون ال�شيعة ل�شيادة العامل وحكمه. 

وقـــال الباحث ال�شعودي، وفق ما اأوردته �شحيفة "امل�شريون"، اإن اأخطر ما يف الفيلم 
اأنـــه ير�شـــل ر�شائل �شيا�شية واإرهابية للعقلية ال�شيعية املُعبـــاأة �شلًفا وم�شتعدة م�شبًقا بهذه 

العقيدة.

واأ�شار اإىل اأن عر�ش هذا الفيلم - الذي قام بانتاجه اأحد ال�شيعة الباك�شتانيني املقيمني 
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يف بريطانيـــا حتـــت ا�شـــم )313( وهو مرتجم مـــن الإجنليزيـــة اإىل العربيـــة والفار�شية 
والفرن�شيـــة والأرديـــة – مت عر�شـــه قبيـــل ت�شريحـــات كل من الرئي�ـــش الإيراين حممود 
اأحمـــدي جناد، واملر�شد الأعلى للجمهوريـــة الإيرانية علي خامنئي الأخرية حينما طالبوا 
باإقامة مظاهرات واحتجاجات وهيجانات من اأجل ”الرباءة من امل�شركني“ واإطالق نداء 

ال�شعب الإيراين للعامل الإ�شالمي من مكة.

ثورة لتحرير مكة املكرمة واملدينة املنورة:

واأ�شـــاف الباحث ال�شعودي اأن الأمر جتاوز جمرد املطالبـــة اإىل التهديد، حينما هدد 
جنـــاد باأنـــه �شـــوف يتخذ القـــرارات املنا�شبـــة اإذا مت منعهم مـــن اإحـــداث الهيجانات يف 

احلج.

واأو�شـــح اأن هذه الهيجانات هي جزء من الإعـــداد وال�شتعداد "لثورة املهدي وحترير 
مكة املكرمة واملدينة املنورة من امل�شركني؟"، على حد افرتائهم. 

واأ�شـــار الباحث ال�شعودي اإىل اأقوال اأقول بع�ـــش املراجع ال�شيعية التي توؤيد ما جاء يف 
الفيلـــم، قال ح�شني اخلرا�شـــاين، اأحد اأعمدة احلكم يف اجلمهوريـــة الإ�شالمية يف كتابه 
"الإ�شـــالم علـــى �شوء الت�شيع": "اإن كل �شيعي على وجـــه الأر�ش يتمنى فتح وحترير مكة 

واملدينة واإزالة احلكم الوهابي النج�ش عنها !". 

كمـــا األقـــى الدكتور مهدي �شادقي اأحـــد رجالت اجلمهوريـــة الإيرانية خطبة و�شفت 
باأنهـــا مهمة وخطرية، جـــاء فيها:"اأ�شرح يا اإخواين امل�شلمني يف م�شارق الأر�ش ومغاربها 

اأن مكة املكرمة حرم اهلل يحتلها �شرذمة اأ�شد من اليهود!". 
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ون�شـــرت جملة "ال�شهيد" الإيرانيـــة، وهي تعترب ل�شان علماء ال�شيعة الناطق يف مدينة 
)قـــم(، يف عددهـــا )6( �شورة متثل الكعبـــة امل�شرفة، واإىل جانبها �شـــورة متثل امل�شجد 
الأق�شـــى املبارك، وبينهما �شورة يد قاب�شة على بندقيـــة، وحتتها تعليق ن�شه: )�شنحرر 
القبلتـــني(، و�شـــرح اأحـــد زعمائهم، فقـــال: ”اأنني اأف�شـــل اأن يكون الإجنليـــز حكامًا يف 

الأرا�شي املقد�شة !". 

حتويل القبلة من مكة إىل )مشهد(:

وكان املرجع ال�شيعي اأحمد علم الهدى، ممثل مر�شد النظام الإيراين علي خامنئي يف 
مدينة "م�شهد" الإيرانية قد دعا اإىل اأن تكون "م�شهد" هى "قبلة امل�شلمني" بدًل من مكة 

املكرمة، يف دعوٍة للتخلي عن الركن اخلام�ش من اأركان الإ�شالم.

وادعـــى ممثل خامنئـــي اأن "مرقد الإمام الر�شـــا يف م�شهد، بات هو املـــكان املنا�شب 
جلميع امل�شلمني، اأما الأماكن الأخرى، فقد باتت اأ�شرية للم�شتكربين" بزعمه، م�شيًفا اأن 

افرتائه. حد  على  للوهابية"،  اأ�شرية  باتت  احلجاز  ”اأر�ش 

واأ�شار اإىل اأن "م�شهد" يزورها �شنوًيا 800 األف زائر من اخلارج، و20 مليون زائر من 
داخل اإيران على مدار العام، على حد قوله.

وادعـــى اأن "م�شهـــد" تعتـــرب "عا�شمـــة روحية ودينية، حتـــى قبل وجود مرقـــد الإمام 
الر�شا، ثامن اأئمة ال�شيعة فيها".

وعلـــى �شعيٍد اآخر، و�شف م�شوؤول اإيراين رفيـــع، مر�شد النظام الإيراين علي خامنئي 
باأنه خليفة "املهدي املنتظر"، زاعًما اأن اإيران حتظى بـ "مدد اإلهي".
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وقـــال اجلرنال يحيي رحيم �شفوي، القائد العام ال�شابـــق للحر�ش الثوري، وامل�شت�شار 
الع�شكـــري خلامنئـــي: "مـــن يقـــف اأمام الـــويل م�شـــريه ال�شقـــوط والهزميـــة.. اإن "ويل 

الفقيه"خليفة "لالإمام املهدي املنتظر" فهذه امل�شاألة جادة ول تقبل املزاح".

ويف كلمة له اأمام منت�شبي قوات احلر�ش الثوري يف مع�شكر مدينة "كرج" غربي طهران، 
اأ�شاف �شفوي "انظروا اإىل م�شري اأولئك الذين وقفوا بوجه الإمام )اخلميني(.. فاليوم 
من يقف �شد الولية احلقة للقائد املعظم �شماحة "اآية اهلل علي خامنئي ماآله الف�شيحة، 
و�شعاراتهـــم �شـــوف تف�شحهم لأن ويل الفقيه يف الفكر ال�شيعي هـــو خليفة لالإمام املهدي 

املنتظر"، على حد كذبه.

وزعـــم امل�شت�شار الع�شكري خلامنئي اأن قوات بـــالده كانت حتظى بـ "املدد الإلهي" يف 
حربها �شد العراق.

وقـــال: "اإن جبهات احلـــرب كانت مواقع لنزول املدد اللهـــي"، م�شيًفا "حبذا لو جاء 
منكرو املدد الإلهي لي�شاهدوا باأم اأعينهم نزول هذا املدد يف اجلبهات، فنحن كنا نرى اأن 

اهلل كان يدعم جنوده )الإيرانيني( يف تلك احلرب".

وكان قائد احلر�ـــش الثوري الإيراين، اجلرنال حممد علي جعفري قد �شرح، موؤخًرا، 
باأن احلفاظ على النظام الإيراين "اأهم من اأداء ال�شالة".

وقـــال جعفري، خالل اجتماع للحر�ش الثوري يف مدينـــة "اأورمية": اإن "احلفاظ على 
نظام اجلمهورية الإ�شالمية اأكرث اأهمية من فري�شة اأداء ال�شالة".

واأفـــاد املراقبـــون بـــاأن ت�شريحات جعفـــري، التي متثـــل خروًجا وا�شًحـــا على ثوابت 
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ال�شريعـــة، تاأتـــي للتاأكيد علـــى اأن "قدا�شة" مر�شـــد النظام الإيراين علـــي خامنئي تفوق 
قدا�شة الأوامر ال�شرعية املنزلة من عند اهلل تعاىل.

	•التعليييق: يذكر اأن املهدي اأفعاله م�شتقاة من الدين اليهودي فيحكم ب�شريعة داود 
ويقتـــل العرب وي�شلب ال�شحابة، وهذه احلادثـــة توؤكد ما �شبق فالعجيب اأن تلطخ الكعبة 
بدمـــاء احلجيج ليخرج وما العالقة بني دم احلجيج وخروجه األي�ش من الأف�شل اأن تلطخ 
اأر�ش الأق�شى بدماء اليهود واأر�ش الرافدين بدماء الأمريكان ليخرج هذاامل�شردب،لكن 

من العنوان  يدل على  اأن املهدي �شناعة تلمودية .

			

وقف بث قناة العامل اإليرانية من نايل وعرب سات

الأربعاء 17 من ذو القعدة1430هـ 4-11-2009م

مفكـــرة الإ�شالم: اأوقفت اإدارة القمـــر ال�شناعي امل�شري »نايل �شـــات«، وكذلك قمر 
»عرب �شات«، بث قناة العامل الإخبارية الإيرانية ليلة اأم�ش الثالثاء.

وقال مدير مكتب القناة ال�شيعية يف القاهرة اأحمد ال�شيويف: اإنهم فوجئوا اأم�ش بوقف 
بث القناة واختفاء اإ�شارتها من القمرين: نايل �شات وعرب �شات. 

واأ�شـــاف اأنه حـــاول ال�شتف�شار من اإدارة »نايل �شات« حول مـــا اإذا كان التوقف ب�شبب 
عطل ما، اأم اأنه قرار ولكنه مل يجد اإجابة �شافية.

ومـــن ناحيـــة اأخرى، قال ال�شيـــويف: اإن امل�شوؤولـــني اأو�شحوا له اأنه مل ي�شـــدر اأي قرار 
باإيقاف بث القناة، كما اأنه مل يقع اأي عطل، ووعده بتقدمي تف�شري خالل وقت قريب. 
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ولكنــــه ال�شيويف اأو�شح اأنه مل يتلّق رًدا حتى ظهر اليوم الأربعاء، وادعى اأنه ل يوجد 
مــــا يــــربر اإيقاف القناة يف الفــــرتة احلالية التي و�شفهــــا باأنها اأقل الفــــرتات توتًرا بني 
القاهرة وطهران، وهو ما يجعل �شدور قرار �شيا�شي باإيقاف القناة اأمًرا غري منطقي، 

على حد قوله.

وقـــال ال�شيـــويف: اإنه �شيوا�شل ال�شتف�شار من امل�شوؤولني عـــن الأمر حتى ي�شل اإىل رد، 
واإعادة بث برامج القناة عرب القمرين.

مـــن جانبها، ذكرت القناة على موقعهـــا الإلكرتوين اأن اإدارتـــي القمرين اأقدمتا على 
وقف بث القناة الف�شائية دون حتديد ال�شبب.

و�شبق للحكومة امل�شرية اأن طالبت باإغالق مكتب قناة »العامل« الإخبارية يف القاهرة 
يف يوليـــو 2008م، ثـــم قامت قوات ال�شرطة امل�شرية مبداهمـــة مكتبها وم�شادرة اأجهزة 

»الكامريا والكمبيوترات« اخلا�شة باملكتب ب�شبب عملهم دون ترخي�ش.

دعوى لوقف بث القناة الشيعية :

مـــن جانبه، رفع الدكتور �شمري �شربي املحامي دعوى اأمـــام حمكمة الق�شاء الإداري 
مبجل�ـــش الدولة امل�شـــري، دعا فيها لوقـــف بث القنـــاة ال�شيعية من القمـــر ال�شطناعي 

امل�شري »نايل �شات«، واإلغاء ترخي�ش بثها.

واأو�شـــح الدكتـــور �شربي اأن هذا الطلب �شببـــه قيام هذه القنـــاة الإيرانية بال�شخرية 
والتحري�ـــش والتهجـــم على الرمـــوز امل�شرية والرئي�ـــش ح�شني مبارك، واإهانـــة ال�شا�شة 
امل�شريـــني واحلكومـــة امل�شريـــة ورجـــال الق�شـــاء امل�شري وعلـــى راأ�شهم النائـــب العام 
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امل�شت�شار عبد املجيد حممود.

وقـــال �شربي: »القناة �شنت موؤخًرا حملة وهجوًما حاًدا، باإيعاز من طهران، وحر�شت 
على اإحداث انقالب يف م�شر �شد النظام، واخت�شت النائب العام بهجومها حيث ن�شرت 
علـــى موقعها الإلكرتوين على �شبكـــة الإنرتنت مقاًل جمهول امل�شدر ادعـــى اأن امل�شت�شار 
عبـــد املجيد حممود اتهم حزب اهلل ظلًما بالتخطيط ل�شن عمليات عدائية على الأرا�شي 
امل�شرية، واأنه قام بذلك هروًبا من اتهام احلكومة امل�شرية بامل�شاعدة يف ح�شار غزة«.

اتهامات حبق النائب العام املصري:

واأ�شـــاف املحامـــي امل�شـــري: »املقال ت�شمـــن كذلك اتهامـــات ظاملـــة وجمحفة بحق 
النائب العـــام منها اأنه يحاول التاأثري يف النتخابات الربملانية يف لبنان ل�شالح التكتالت 
ال�شيا�شية اللبنانية املناوئة حلزب اهلل، ف�شاًل عن اإ�شاءته للق�شاء امل�شري ككل وت�شكيكه 

يف حياديته ونزاهته املعروفني عاملًيا«.

واأردف �شمري �شربي: »تطاول القناة الإيرانية على م�شر ورموزها وق�شائها يوؤدى اإىل 
اإحداث فرقة بني �شفوف ال�شعب امل�شري، وتفكك ترابطه حيث ي�شكك ال�شعب يف عدالة 
الق�شـــاء امل�شري ونزاهتـــه، وذلك بالت�شكيك يف �شحة التحقيقـــات التي جترى باإ�شراف 
النائـــب العام امل�شت�شار عبد املجيد حممـــود يف ق�شية خلية حزب اهلل الإرهابية املقبو�ش 

على عنا�شرها حالًيا«.

و�شدد على اأن م�شلك القناة يخالف ميثاق ال�شرف الإعالمي واملواثيق الدولية وقوانني 
البث الف�شائي، مبا يتعني معه وقف بث القناة واإغالقها.
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	•التعليق: من املعروف اأن هناك الع�شرات من القنوات ال�شيعة جعلت من لعن و�شب 
ال�شحابـــة ر�شـــوان اهلل عليهم والطعـــن يف الدين حمورا لرباجمهـــا واملوؤ�شف حقا ويكاد 
القلـــب يتفطر اأملا منه اأن هـــذه القنوات تبث من اأقمار عربية �شنية،  فيا اأ�شحاب الأقمار 
هـــل املال اأحب اإليكم من عر�ـــش ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلـــم؟! فرنجو ان تتبع هذه 
اخلطـــوة من غلق قناة العامل خطوات يف غلق كل قناة تن�شر ال�شرك واحلقد على �شحابة 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم .

			

صوفية مصر: نساند الشيعة يف مواجهة »السلفية الوهابية«

التاريخ: 1430/11/21هـ املوافق 09-11-2009م

�شـــرح ع�شام حميى الدين اأحـــد ممثلي ما ي�شمى بـ«الطريقـــة العزمية« ال�شوفية يف 
م�شر باأن ال�شوفية ت�شاند ال�شيعة يف مواجهة »ال�شلفية الوهابية«. 

وقال اإن »«الطريقة العزمية« تتعاطف مع ق�شايا امل�شلمني كافة بدون متييز على اأ�شا�ش 
عرقـــي اأو مذهبي باعتبـــار اأن الإ�شالم وطـــن وامل�شلمون جميًعا اأهلـــه، وذلك يف مواجهة 
اخلطـــاب ال�شلفـــي الوهابي »املت�شـــدد« الذي يعتمد علـــى »التكفري والت�شريـــك والتبديع، 

واإثارة الفتنة««، على حد افرتائه.

واأ�شـــاف - ح�شب »اليوم ال�شابع« -: »ومبـــا اأن ال�شيعة م�شلمون باعرتاف جميع علماء 
الأمـــة الإ�شالميـــة بال ا�شتثناء، فدعـــوة »الطريقـــة العزمية« للتقارب معهـــم اأمر طبيعي 

ومقبول وقائم على منهجية معلنة على كافة الأ�شعدة« على حد قوله. 
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وقـــال حميى الديـــن: »اإن الدفاع عـــن ال�شيعة يف هـــذا الإطار يعك�ـــش رد الإ�شاءة عن 
»الإخـــوة« امل�شلمـــني يف مواجهة حماولت النيل من اإ�شالمهم، وهـــو واجب على كل م�شلم 
جتـــاه اأخيه من اأجل احلفاظ على وحدة الأمة الإ�شالميـــة والرتفاع على املذهبية، ولي�ش 

انت�شاًرا ملذهب على اآخر، ول مل�شلم على اآخر«.

ي�شـــار اإىل اأن عـــدًدا مِمن ي�شمون بــــ »م�شايخ الطرق ال�شوفيـــة« يف م�شر قد حذروا، 
يف وقـــٍت �شابق، مـــن اأن ا�شتمرار اإلغـــاء »املوالد« �شيدفع »املريديـــن« لالن�شمام لالإخوان 

وال�شلفيني. 

تنظيمات شيعية تعمل حلساب إيران :

وكانـــت ال�شلطـــات امل�شريـــة قد ك�شفـــت العديد مـــن التنظيمات ال�شريـــة، التي تعمل 
حل�شاب اإيران ال�شيعية، ويتزعمها عنا�شر �شوفية، ووجهت موؤخًرا انتقادات لـ »الطريقة 
العزمية« ب�شبب تالقيها مع املحاولت التي يقودها، القيادي ال�شيعي امل�شري اأحمد را�شم 

النفي�ش  للربط بني الطريقة العزمية وال�شيعة.

واأ�شـــار النفي�ش يف اأكرث من منا�شبة اإىل دعم »الطريقة العزمية« لل�شيعة، واإىل تبنيها 
ملطالبهم.

	•امل�شدر: مفكرة الإ�شالم

	•التعليق: كما قيل ال�شوفية باب للت�شيع فهو يخرج من عبائتها ، فقد ك�شف �شوفية 
م�شـــر اللثـــام عن وجوههم وبان حقيقـــة اأمرهم، فانحازوا ملن هو اأقـــر ب لنحلتهم فال 
غـــرية على اأبي بكر وعمر وبقية ال�شحابـــة الذين يكفرهم ال�شيعة ول غرية على زوجات 
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الر�شـــول �شلى اهلل عليـــه و�شلم ول على كتاب اهلل ودينه، فهم ف�شلـــوا ال�شيعة على اتباع 
الكتـــاب وال�شنـــة ول يعلمون اأن حكم الآيات يف اإيران قد �شحـــق كل اأهل ال�شنة ومل يفرق 

بني �شويف وغريه .

			

صحيفة: إيران تنشر التشيع يف إفريقيا

الثالثاء7 من ذو احلجة 1430هـ 24-11-2009م

مفكرة الإ�شالم: ك�شفت �شحيفة امل�شاء امل�شرية عن م�شاٍع اإيرانية حثيثة لن�شر الفكر 
ال�شيعي وت�شدير مبادئ الثورة اخلمينية اإىل اإفريقيا عرب توثيق عالقاتها مع دول القارة 

ال�شمراء. 

وقالت ال�شحيفة امل�شرية يف عددها ال�شادر اليوم الثالثاء: اإن »الزيارة الذي يعتزم 
الرئي�ـــش الإيراين اأحمدي جناد القيـــام بها لدولة ال�شنغال على راأ�ـــش وفد رفيع امل�شتوي 

تندرج حتت هذه امل�شاعي«. 

واأ�شافـــت ال�شحيفـــة: »ال�شنغـــال لي�شت هـــي الدولـــة الإفريقية الوحيـــدة التي ي�شعي 
الإيرانيـــون اإيل توثيـــق عالقاتهـــم معها؛ فنجاد ي�شـــع القارة الإفريقية علـــى راأ�ش قائمة 

اأولوياته يف �شيا�شته اخلارجية من اأجل تر�شيخ الوجود الإيراين هناك«. 

وعن الو�شائل امللتوية التي ت�شلكها الدولة ال�شيعية لتحقيق هذا الغر�ش قالت ال�شحيفة: 
»ت�شتخدم اإيران عدة طرق يف حتركها داخل دول القارة ال�شمراء؛ مثل الو�شائل ال�شيا�شية 
والقت�شادية والثقافية، مثلما حدث يف زيارته الأخرية "جناد" لعدد من دول �شرق اإفريقيا 
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ومن بينها كينيا التي طلبت من اإيران م�شاعدتها يف بناء حمطة نووية لتوليد الكهرباء«.

واأ�شافت ال�شحيفة: هذا »ف�شاًل عن وجود عدد من ال�شركات الإيرانية لي�ش فقط يف 
دول �شرق اإفريقيا واإمنا يف زامبيا وموزمبيق«. 

واأكدت اأن طهران تويل اأهمية ق�شوى لل�شودان باعتبارها البوابة الرئي�شية للتغلغل يف 
اإفريقيا وكذلك قاعدة لن�شر املذهب ال�شيعي يف القارة ال�شمراء.

إيران و«إسرائيل« تتسابقان الخراق إفريقيا: 

وكان رئي�ـــش حتريـــر خمتـــارات »اإ�شرائيليـــة« مبركز الأهـــرام للدرا�شـــات ال�شيا�شية 
والإ�شرتاتيجيـــة قد اأكـــد ال�شهر املا�شي اأن كاًل مـــن اإيران و«اإ�شرائيـــل« ي�شتخدمان نف�ش 
و�شائـــل الخـــرتاق يف الدول الإفريقيـــة عن طريق تقـــدمي امل�شاعـــدات القت�شادية رغم 

اختالف دوافع كال الدولتني. 

واأكـــد الدكتور عماد جاد خـــالل اجلل�شة الأوىل ملوؤمتر »التحـــركات الإيرانية يف �شرق 
اإفريقيـــا وانعكا�شاتهـــا على ال�شتقـــرار والأمن يف املنطقـــة«، الذي عقـــده املركز الدويل 
للدرا�شـــات امل�شتقبلية والإ�شرتاتيجية �شباح اليوم، اأن امل�شاعدات اخلارجية التي تقدمها 

بع�ش الدول فى �شورة منح لي�شت �شوى اأداة من اأدوات ال�شيا�شة لتلك الدول. 

إقامة تكتات وزعزعة األمن: 

مـــن جانبه اأكد ال�شفري اأحمد حجاج الأمني العام للجمعية الإفريقية، اأن اإيران حتاول 
ك�شر العزلة التى تريد بع�ش الدول الكربى فر�شها عليها باإقامة عالقات فى دول اأفريقيا 
»حيـــث اإن وجود م�شالح اإيرانية بتلك الـــدول �شي�شاندها فى حالة وقوع اأى مواجهة بينها 
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وبني اأى دولة كربى« على حد قوله.

واأ�شاف حجاج، اأنه لحظ اأثناء عمله �شفرًيا مل�شر فى كينيا ن�شاط اإيران املتزايد عن 
طريق بع�ش املوؤ�ش�شات اخلريية الإيرانية من خالل تقدمي منح للطالب الكينيني للدرا�شة 

فى طهران. 

واأكـــد اأن اإيران لها »دور خفي« فى زعزعة الأمن فى بع�ش الدول دون توجيه اأى اتهام 
لها مثل امل�شاعدات التى تقدمها جلماعة احلوثيني النف�شالية فى اليمن.

واأ�شاف الدكتور ح�شن احلجاج علي عميـــد كلية الدرا�شات القت�شادية والجتماعية 
جامعـــة اخلرطوم، اأنه متوقع زيـــادة التناف�ش بني اإيران و«اإ�شرائيـــل« على زيادة نفوذ كل 

منها فى الدول الأفريقية.

تهديد أمن مصر والسعودية واليمن:

واأكـــد خـــرباء على اأن التحـــركات الإيرانية يف �شرق اإفريقيا والقـــرن الإفريقي، والتي 
زادت يف الآونة الأخرية، تهدد اأمن م�شر وال�شعودية واليمن.  

كمـــا اأكد اخلرباء على �شـــرورة منع اإيران من تو�شيع مناطـــق نفوذها وم�شاحلها يف 
املنطقـــة، ملا لذلك مـــن اأثر �شلبي على م�شالح الدول القريبة من منطقة القرن الإفريقي 

وعلى راأ�شها م�شر وال�شعودية واليمن من ناحية، ودول اخلليج من ناحية اأخرى.

ودعـــا اخلرباء الدول العربية والإ�شالمية اإىل زيـــادة وجودها يف اإفريقيا، وعدم ترك 
ال�شاحة فارغة اأمام اإيران فقط. 

وقـــال اللواء اأحمد فخـــر رئي�ش املركز الـــدويل للدرا�شات ال�شيا�شيـــة وامل�شتقبلية »اإن 
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التحـــركات الإيرانية تفر�ش حتديات علـــى م�شر وعلى دول املنطقة حيث اإن اإفريقيا هي 
عمق اإ�شرتاتيجي مل�شر ميتلئ بامل�شالح الوطنية امل�شرية«.

واأ�شــــاف اأنه »علــــى م�شر اأن تواجه حتديات التحــــركات الإيرانية«، م�شرًيا اإىل اأن 
هذه التحركات »ل ت�شتهدف فقط زيادة نفوذها يف القارة، ولكن التاأثري على امل�شالح 
امل�شريــــة يف قــــارة اإفريقيــــا، وخا�شًة مــــا يحدث يف �شــــرق اإفريقيا والقــــرن الإفريقي 
باعتبارهــــا دولة مطلــــة على البحر الأحمر ودولــــة ذات م�شالح مائية مــــع دول منابع 

النيل«.

وتابـــع: »بالإ�شافة اإىل ما تتم اإثارتـــه من ا�شطرابات وقالقل تهدد ا�شتقرار دول ذات 
عالقة اأمنية م�شرتكة مثل ال�شومال واليمن وال�شودان وغريها«.

واأكد اللواء اأحمد فخر على اأن »مثل هذا الأمر ميثل حتديًا مبا�شًرا للم�شالح امل�شرية 
والعربية والأمن الإقليمي عامة«. 

أنشطة استخباراتية وعسكرية إيرانية:  

وعلى �شعيٍد اآخر، قال الدكتور عادل �شليمان املدير التنفيذي للمركز الدويل للدرا�شات 
ال�شيا�شية وامل�شتقبلية »اإن الأن�شطة ال�شتخباراتية والع�شكرية الإيرانية على حدود العامل 

العربي تثري القلق ال�شديد«، لفًتا اإىل اأن تلك الأن�شطة »مل تعد تلك خافية«.

واأو�شح الدكتور �شليمـــان اأن »احل�شور الإيراين يف املنطقة يتزايد، وتتمتع بت�شهيالت 
هامة يف ميناء ع�شب املطل على باب املندب مع زيادة التعاون مع اأريرتيا«.

وتابـــع »بالإ�شافة اإىل التعاون الع�شكرى بني طهـــران واخلرطوم واإقامة عالقات مع 
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بع�ـــش الأطـــراف املتحاربـــة يف ال�شومال، ثم اأخـــرًيا دعم احلوثيـــني يف منطقة �شعدة 
و�شمال اليمن«.

ممرات للوصول ملناطق األزمات:

ومن جانبه، قال حممد عبا�ش ناجي الباحث املتخ�ش�ش فى ال�شوؤون الإيرانية مبركز 
الدرا�شـــات ال�شيا�شية والإ�شرتاتيجية بالأهرام اإن »اإيـــران ت�شعى اإىل فتح ممرات بحرية 
وبريـــة ت�شهل الو�شـــول اإىل مناطق الأزمـــات يف منطقة ال�شرق الأو�شـــط، ل�شيما منطقة 
ال�شـــراع العربـــي – »الإ�شرائيلـــي«، من خـــالل تاأمني وجود اإيراين بالقـــرب من املمرات 

البحرية، خ�شو�شا البحر الأحمر وباب املندب«.

واأ�شـــاف »وهو مـــا يوفر ورقة ت�شتطيع اإيـــران ا�شتخدامها للتعامل مـــع ال�شيناريوهات 
املحتملـــة لأزمة ملفها النـــووي، وعلي راأ�شها احتمال تعر�شهـــا ل�شربة ع�شكرية �شواء من 

جانب »اإ�شرائيل« اأو الوليات املتحدة، اأو الثنتني مًعا«.

	•التعليق: ت�شتغل اإيران فقر ال�شعوب لن�شر مذهبها فتعطي رغيف اخلبز مع املذهب، 
فاإيران ل حتول وثنيي اأو ن�شارى اإفريقا اإىل م�شلمني فلي�ش هذا جمال عملهم ولي�ش هذا 
�شغلهـــم بل هدفهم حتويل �شنة اإفريقا اإىل �شيعة ولكن املوؤ�شف واملوؤمل اأين دور احلكومات 
العربيـــة يف �شد هذا الغزو وحت�شني �شنة اإفريقيا مـــن هذا املد، ومتتلك تلك احلكومات 

كل الو�شائل لرد ال�شيعة على اأعقابهم ولكن هل يفعلون؟!!

			



العدد التا�شع فرباير 2010 م

117

مسؤول إيراني: ال ميكن إقالة خامنئي ألن شرعيته مساوية

اجلمعة 26 من ذو القعدة1430هـ 13-11-2009م

مفكـــرة الإ�شالم: اأعلن م�شوؤول مقرب من الزعيم الأعلى الإيراين علي خامنئي اليوم 
اجلمعة اأنه ل ميكن اإقالة هذا الأخري بزعم اأن �شرعيته تاأتي من اهلل.

وكان خامنئـــي الـــذي تعترب �شخ�شيته ذات ثقـــل يتجاوز كل اجلـــدل ال�شيا�شي الدائر 
يف ايـــران قـــد ت�شبب يف حالة من الفو�شى ب�شبب مواقفـــه املوؤيدة لفوز م�شكوك يف �شحته 
للرئي�ش الإيراين حممود اأحمدي جناد يف انتخابات الرئا�شة التي ت�شببت يف اأزمة داخلية 

كانت الأخطر من نوعها منذ الثورة عام 1979.

وقال جمتبى ذو النور وهو ممثل خامنئي يف احلر�ش الثوري الإيراين اأمام ح�شد ملمثلي 
الزعيـــم الأعلى يف جامعـــات اإيرانية: »جمل�ش اخلرباء الذي اختـــار خامنئي للمن�شب ل 

ي�شتطيع اإقالته«.

وكان تقرير على موقع موجكامب على الإنرتنت الذي يدعم مري ح�شني مو�شوي خ�شم 
اأحمـــدي جناد قد ن�شر اأن ذو النور قال: »اأع�شاء املجل�ش ل يعينون الزعيم الأعلى لكنهم 

يكت�شفونه ول يعني هذا اأن باإمكانهم اإقالته وقتما �شاءوا«.

فكرة إقالة املرشد األعلى مل تطرح مسبًقا:

ويقـــول املحللون اإنه من الناحية النظرية ميكن ملجل�ـــش اخلرباء املكون من 86 ع�شًوا 
اإقالة خامنئي الذي وافق على تعيينه كخليفة للخميني عام 1989 لكن من الناحية الواقعة 

فاإن اإجراء اإقالة الزعيم الأعلى مل يحدث من قبل.
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وقـــال ذو النور اأمـــام احل�شد مبدينـــة قم: »ياأتي من�شـــب الزعيم الأعلـــى يف النظام 
الإ�شالمـــي و�شرعيته من اهلل والنبي والأئمة ال�شيعة ول يكون الأ�شخا�ش هم من مينحون 

الزعيم الأعلى ال�شرعية فال ميكنهم اإقالته وقتما �شاءوا«، وفق كذبه.

ووا�شل كذبه بقوله: »الزعيم الأعلى يجب اأن يحاول اأن يكون مقبوًل لدى النا�ش، لكن 
�شرعية الزعيم الأعلى تكون من ال�شماء وقبوله يكون من النا�ش«.

	•التعليق: اأهي نبوة جديدة ل ندري؟! املعروف لدى ال�شيعة الإمامية اأن املع�شومني 
عندهم اثنا ع�شر لكن الظاهر اأن حكومة املاليل يف طهران املع�شومني عندها قد تعدى 
هـــذا العـــدد وهذه الق�شـــة تذكرنا بحادثة ح�شلـــت للحاكم الزيدي اأبـــان حكم الإمامية 
لليمن، وهي جاء اأحدهم وقال لالإمام اإن ال�شعب متلمل من حكمكم فقال الإمام �شحيح، 
فاأخرج الإمام مر�شوم اأن ملك اجلن قد مات وحلني املفاو�شة مع ملك جديد للجن يجب 
علـــى العامة اأن يلطخوا وجوههم بالقار حتـــى يحموا اأنف�شهم من اأتباع ملك اجلن، ففعل 
ال�شعـــب امل�شكني ، فقال الإمـــام حلا�شيته مثل هذا ال�شعب ل ميكن اأن يثور علي .والظاهر 
اأن خامنئي يريد اأن يعيد نف�ش الق�شة ولكن هيهات فاإن الزمن تغري ول �شيما اأن الثائرين 

يف اإيران هم الطبقة املثقفة .

			

إسرائيل تستبعد شن هجوم عسكري على إيران!!

اجلمعة 15 من حمرم1431هـ 1-1-2010م

مفكـــرة الإ�شـــالم: ك�شـــف ال�شفـــري ال�شهيوين لـــدى وا�شنطن عـــن عدم وجـــود نوايا 
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اأمريكية-«اإ�شرائيليـــة« ل�شـــن هجوم  ع�شكـــري �شد اإيران لإحبـــاط برناجمها النووي كما 
يروج له الإعالم الغربي منذ �شهور.

ونقلـــت �شحيفة يديعوت اأحرونوت على موقعها الإلكرتوين تاأكيدات مايكل اأورن �شفري 
»اإ�شرائيـــل« لدى وا�شنطن باأن املباحثات التى تتم حاليًا بني الوليات املتحدة و«اإ�شرائيل« 
حـــول الربنامج النـــووي الإيراين مل تتطرق اإىل مناق�شة اخليـــار الع�شكري، واإمنا تركزت 
حول فر�ش املزيد من العقوبات القت�شادية امل�شددة على طهران خالل عام 2010، وهو 

ما يعني ا�شتبعاد ا�شتخدام القوة الع�شكرية لوقف الربنامج النووي الإيراين. 

اتفاق أمريكي-صهيوني:

واأ�شار اأورن اإىل اأن املواقف الأمريكية و«الإ�شرائيلية« حيال اإيران متطابقة متامًا، واأن 
التعـــاون بينهما وثيق للغاية فى هذا املو�شوع، واأن تـــل اأبيب ووا�شنطن متفقتان على قيام 

طهران بتخ�شيب اليورانيوم خارج اإيران. 

واأو�شحت يديعوت اأحرونوت اأن ال�شفري »الإ�شرائيلي« ا�شتبعد وجود اأي �شغوط اأمريكية 
علـــى تل اأبيب ملنعها من القيام باأي عمل ع�شكري �شد طهران، م�شددًا على اأن املباحثات 

احلالية بني البلدين تركز فقط على فر�ش عقوبات اقت�شادية على اإيران.

هزمية »إسرائيل«:

وكانـــت م�شادر اإعالميـــة عربية قد �شبق وك�شفـــت النقاب عن حمـــاكاة »اإ�شرائيلية« 
للحـــرب �شد اإيـــران �شارك فيها كبار امل�شوؤولني الأمنيني فـــى »اإ�شرائيل« اأ�شفرت نتائجها 

عن هزمية تل اأبيب على يد طهران.
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واأ�شـــارت م�شـــادر دبلوما�شية �شهيونيـــة مطلعة اإىل اأن نتائج هـــذه املحاكاة �شتعر�ش 
علـــى اأ�شحاب القرار فى »اإ�شرائيل« واأنها �شتو�شع فى العتبار قبل اتخاذ اأية خطوة نحو 
تنفيذ عملية ع�شكرية �شد الربنامج النووي الإيراين، ورمبا ذلك يف�شر الرتاجع عن نغمة 

التهديدات »الإ�شرائيلية« بتوجيه �شربة ع�شكرية لإيران لإحباط برناجمها النووي.

	•التعليييق: �شن�شنـــة نعرفها من اأقـــزم! فمنذ ثالثني عاما تقريبـــا قامت الطائرات 
اليهوديـــة بق�شـــف املفاعل النـــووي العراقي يف بغـــداد ومل ت�شت�شر هـــذه الطائرات اأحدا 
وقريبا مت ق�شف ما يعتقد اأنه مفاعل نووي �شوري واأي�شا مل ت�شت�شر تلك الطائرات اأحدا. 
اإن لعبة تلـــك املفاو�شات والأخذ والرد حول م�شرحية املفاعل الإيراين قد بانت وو�شحت 
للجميـــع اأنها لعبة اأمريكية اإيرانية بامتيـــاز .فلم ي�شهد التاريخ اأن هناك عداء بني اليهود 
وال�شيعـــة و�شـــدق �شيخ الإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل حني قـــال اأن اليهود اإذا غزو العراق 

ف�شيكون ال�شيعة اأعوانهم .

			

مشعل: محاس ترفض املساس باألمن القومي العربي

الأحد 17 من حمرم1431هـ 3-1-2010م

مفكـــرة الإ�شالم: اأكد رئي�ش املكتـــب ال�شيا�شي حلركة املقاومة الإ�شالمية الفل�شطينية 
»حما�ـــش« خالـــد م�شعل اأنه ل �شحة مطلًقا ملا تردد عن اأن اإيران طلبت من حما�ش اإر�شال 
مقاتلـــني فل�شطينيـــني اإىل اليمـــن لدعم احلوثيـــني يف قتالهم �شد احلكومتـــني ال�شعودية 

واليمنية.
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وقـــال م�شعـــل: »حما�ش حري�شة على اأمن ووحدة ار�ـــش كل دولة عربية »، وذلك رغم 
اعرتافه باأن احلركة تتمتع بعالقات قوية مع اإيران.

واأكد خالد م�شعل يف ت�شريحاته اليوم اأن حما�ش حركة عربية وترف�ش امل�شا�ش بالأمن 
القومي العربي من اأية جهة كانت.

وفيما يتعلق باملكان الذي تريد حركته اأن ي�شهد توقيع اتفاق امل�شاحلة الفل�شطينية نفى 
م�شعل مزاعم عن رغبة حما�ش يف اأن يتم التوقيع على امل�شاحلة مع ال�شلطة الفل�شطينية 

يف دم�شق.

مباحثات مشعل مع وزير اخلارجية السعودي: 

هـــذا وقد عقـــد م�شعل اليـــوم حمادثات مـــع وزير اخلارجيـــة ال�شعـــودي الأمري �شعود 
الفي�شـــل يف الريا�ش، وناق�ش اجلانبان ا�شتمرار تعـــرث اجلهود الرامية للتوقيع على ورقة 

م�شاحلة بني حركتي فتح وحما�ش. 

وخـــالل املوؤمتر ال�شحايف امل�شرتك الذي اأعقب املحادثات قال م�شعل: »حركة حما�ش 
يف املراحل الأخرية من حتقيق امل�شاحلة مع حركة فتح، ولقد قطعنا �شوًطا كبرًيا لتحقيق 

امل�شاحلة، اأو�شبحنا يف النهايات«. 

واأ�شـــاف رئي�ـــش املكتـــب ال�شيا�شي حلما�ش: »لدينـــا مالحظات علـــى الورقة امل�شرية 
خال�شتهـــا اأن تكـــون هذه الورقة مطالبة مبا توافقنا عليه مع الأخوة يف فتح ويف الف�شائل 

الفل�شطينية الأخرى«. 

واأردف وفًقـــا لـ )رويرتز(: »نحن متفقون جميًعـــا اأن التوقيع �شيكون يف القاهرة، لكن 
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امل�شكلـــة لي�شـــت يف املكان، امل�شكلة هي ا�شتكمال الورقة التـــي نوقع عليها حتى تكون ملبية 
ملطالب اجلميع«.

السعودية حريصة على املصاحلة الفلسطينية:

مـــن جانبـــه اأكد وزير اخلارجيـــة ال�شعودي اأن اململكـــة تعترب اأن الق�شيـــة الفل�شطينية 
ق�شية اأ�شا�شية وهي حري�شة على امل�شاحلة الفل�شطينية.

واأو�شح م�شوؤولون �شعوديون اأن اجتماع م�شعل بوزير اخلارجية ال�شعودي �شعود الفي�شل 
جاء من اأجل امل�شاعدة على حتقيق امل�شاحلة.

وحـــول اجلهـــود ال�شعودية قال م�شعل: »نحـــن مازلنا نتطلـــع اإىل دور مميز للملكة اإىل 
جانـــب م�شر والدول العربية حتى ننجح اأوًل يف رعايـــة امل�شاحلة الفل�شطينية وننجح يف 
ا يف مواجهـــة الإدارة الإ�شرائيلية  توحيـــد املوقـــف الفل�شطيني ومللمة املوقف العربـــي اأي�شً

املتعنتة«. 

	•التعليييق: الفـــرد امل�شلم ل يريد �شماع كالما بل يريد اأفعـــال فاحلفاظ على الأمن 
القومـــي العربي ل يكـــون بالت�شريحات فقط فنحن نرى الدولـــة الأوىل التى تهدد الأمن 
العربي هي اإيران فمن العراق اإىل لبنان اإىل اليمن اإىل اإىل اإىل . ويف املقابل نرى حما�ش 
ل تثبت ولو بت�شريح ينبه اإيران اإىل اأنها ت�شري يف الطريق اخلطاأ .. ل بالعك�ش نرى تاأييد 
لإيـــران منقطع النظـــري ي�شكل غطاء لهذه الدولة ال�شيعية للم�شـــي يف تنفيذ اأجنداتها يف 

املنطقة العربية .
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مصادر: طهران طلبت من سوريا شن محلة على التيار السلفي

التاريخ: 1431/1/14هـ املوافق 31-12-2009م

ك�شفـــت م�شادر �شوريـــة مطلعة يف دم�شق لـ �شوريون نت عـــن طلب تقدمت به طهران 
للنظـــام ال�شوري يق�شي بتكثيف حمالت العتقـــال واملطاردة بحق املنتمني للتيار ال�شلفي 
الـــذي يقـــف يف وجه حمالت الت�شيـــع ال�شفوية التي تقودها طهـــران وذلك بدعم مبا�شر 
قـــوي وعملياتي على الأر�ش مـــن حزب اهلل اللبناين، واأ�شافت امل�شادر اإن طهران عرّبت 
يف لقـــاءات عدة مع قادة �شيا�شيني واأمنيني �شوريني عـــن خماوفها من تعر�ش م�شروعها 
يف ت�شييع �شوريا ون�شاطها هناك اإىل انتكا�شات ب�شبب تنامي ظاهرة التيار ال�شلفي الذي 
لديه امتدادات خارج �شوريا واملعار�ش بقوة حلمالت الت�شيع ال�شفوية ل�شوريا، وهو ما قد 

ي�شر مب�شروعات اإيرانية ت�شييعة يف دم�شق وغريها من املدن ال�شورية ..

ويـــرى مراقبون اأن مـــا يقلق اإيران اأكرث هو النكو�ش الـــذي ح�شل جلهات واأفراد كرث 
يف حركـــة اجلهـــاد الإ�شالمي بقيادة رم�شان عبد اهلل �شلح عن تاأييـــد اإيران و�شيا�شتها ، 
و�شروعهـــم يف  معار�شة اإيـــران و�شيا�شاتها، بل  وحتذيرهم من ال�شيا�شـــة الإيرانية وهو 
الأمـــر الذي قـــد ينعك�ش ب�شكل خطري فهمـــا وا�شتيعابا على اأبناء املخيمـــات الفل�شطينية 
املنت�شـــرة يف �شوريا ولبنان، بالإ�شافة اإىل تبني �شهداء الأق�شى جناح عماد مغنية عملية 
يف ال�شفـــة الغربيـــة اأخريا، وهو ما اأقلق دوائـــر حم�شاوية يف اأن تكـــون اإيران وحزب اهلل 
يـــودان الدخول اإىل ال�شاحـــة الفل�شطينية بعيدا عن حما�ـــش وغريها من حركات اجلهاد 

الفل�شطيني وهو الأمر الذي يعني �شحب الب�شاط من حتت اأقدامها ..

وتقـــول امل�شـــادر اإن ما يجري يف لبنان اأو فل�شطني اأو �شوريـــا ينعك�ش ب�شكل كبري على 
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بع�شه خ�شو�شا يف امللف الإيراين وحزب اهلل وعمليات الت�شيع احلا�شلة يف املنطقة، وهو 
الأمر الذي تدركه كل اأطراف اللعبة احلالية النظام ال�شوري واإيران وحزب اهلل وحركات 

اجلهاد الفل�شطيني  .. 

نت �شوريون  	امل�شدر: 

	•التعليق: هناك مقولة :اإن الفكر ل يحارب اإل بالفكر ول يحارب الفكر بال�شجون. 
فمهمــــا فعلوا من اعتقالت وم�شايقات فهذه تزيد مــــن انت�شار املنهج ال�شلفي ول تقلله 
ُئ اإِلَّ ِباأَْهِلِه َفَهْل  يِّ ِئ َوَل َيِحيُق امْلَْكُر ال�شَّ يِّ وكما قال تعاىل:{ا�ْشِتْكَبارًا يِف اْلأَْر�ِش َوَمْكَر ال�شَّ
ِوياًل}  ِ حَتْ ِت اهللَّ ــــَد ِل�ُشنَّ ِ َتْبِدياًل َوَلن جَتِ ِت اهللَّ ــــَد ِل�ُشنَّ ِلنَي َفَلن جَتِ ــــَت اْلأَوَّ َينُظــــُروَن اإِلَّ �ُشنَّ
)فاطــــر43(، وكما قال هرقل لأبي �شفيان »و�شاألتــــك اأ�شراف النا�ش اتبعوه اأم �شعفاوؤهم 

فذكــــرت اأن �شعفاوؤهم اتبعوه وهم اأتباع الر�شل و�شاألتك اأيزيدون اأم ينق�شون فذكرت 
اأنهــــم يزيدون وكذلك اأمر الإميان حتى يتم . و�شاألتك اأيرتد اأحد �شخطة لدينه بعد اأن 

يدخل فيه فذكرت اأن ل وكذلك الإميان حني تخالط ب�شا�شته القلوب« ) البخاري( . 

اإن هــــذه الو�شية للنظام ال�شوري هي دليل على ف�شــــل امل�شروع الإيراين اأمام املنهج 
َبى اهلّلُ اإِلَّ  وْا ُنوَر اهلّلِ ِباأَْفَواِهِهْم َوَياأْ ال�شلفي فهذا دين اهلل وهو نا�شره{ُيِريُدوَن اأَن ُيْطِفوؤُ

اأَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن } )التوبة32(.
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فتاوى مختارة

أصل الشيعة ؟

إعداد: جلنة البحث العلمي
ال�شيعة؟ اأ�شل  ما  	•ال�شوؤال: 

	•اجلواب: تعريف ال�شيعة مرتبط اأ�شا�شًا باأطوار ن�شاأتهم، ومراحل التطور العقدي 
لهـــم، ذلـــك اأن امللحوظ اأن عقائـــد ال�شيعة واأفكارها يف تغري وتطـــور م�شتمر؛ فالت�شيع يف 
الع�شـــر الأول غـــري الت�شيع فيما بعده، ولهذا كان يف ال�شـــدر الأول ل ي�شمى �شيعيًا اإل من 
قـــّدم عليًا على عثمان، ولذلك قيـــل: �شيعي وعثماين، فال�شيعي من قدم عليًا على عثمان، 
والعثمـــاين: من قّدم عثمان على علي)انظر: ن�شوان احلمريي/ احلور العني �ش: 179، ابن املرت�شى/ املنية والأمل 

�ش: 81.(.

فعلى هذا يكون التعريف لل�شيعة يف ال�شدر الأول: اأنهم الذين يقدمون عليًا على عثمان 
فقط ؛ وهم واإن �شموا بال�شيعة فهم من اأهل ال�شنة؛ لأن م�شاألة عثمان وعلي... لي�شت من 
الأ�شول التي ي�شلل املخالف فيها، لكن امل�شاألة التي ي�شلل فيها م�شاألة اخلالفة.. وقد كان 
بع�ـــش اأهل ال�شنة اختلفوا يف عثمـــان وعلي - ر�شي اهلل عنهما - بعد اتفاقهم على تقدمي 
اأبـــي بكـــر وعمر - اأيهما اأف�شل -: فقـــدم قوم عثمان، و�شكتوا، اأو ربعـــوا بعلي، وقدم قوم 

عليًا، وقوم توقفوا، لكن ا�شتقر اأمر اأهل ال�شنة على تقدمي عثمان.

)انظر: جمموعة فتاوى �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: 153/3، ابن حجر/ فتح الباري: 34/7(.
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ولهـــذا ذكـــر �شيـــخ الإ�شالم ابن تيميـــة اأن: ال�شيعـــة الأوىل كانوا على عهـــد علي كانوا 
يف�شلـــون اأبا بكر وعمر )منهـــاج ال�شنة: 60/2 )حتقيـــق د. حممد ر�شاد �شـــامل((، وقد منع �شريك بن عبد 
اهلل - وهـــو ممـــن يو�شـــف بالت�شيع - اإطالق ا�شـــم الت�شيع على من يف�شل عليـــًا على اأبي 
بكـــر وعمر؛ وذلك ملخالفته ملا تواتر عن علي يف ذلك، والت�شيع يعني املنا�شرة واملتابعة ل 

املخالفة واملنابذة )وم�شى ن�ش كالمه يف �ش: 32(.

وروى ابـــن بطـــة عن �شيخه املعـــروف باأبي العبا�ش بن م�شروق قـــال: حدثنا حممد بن 
حميـــد، حدثنا جرير، عن �شفيان، عن عبد اهلل بن زيـــاد بن جدير قال: قدم اأبو اإ�شحاق 
ال�شبيعـــي الكوفة، قال لنـــا �شمر بن عطية: قوموا اإليه، فجل�شنا اإليـــه، فتحدثوا، فقال اأبو 
اإ�شحاق: خرجت من الكوفة ولي�ش اأحد ي�شك يف ف�شل اأبي بكر وعمر وتقدميهما، وقدمت 

الآن وهو يقولون، ويقولون، ول اهلل ما اأدري ما يقولون )املنتقى �ش: 360(.

ولكـــن مل يظل الت�شيـــع بهذا النقاء وال�شفاء، وال�شالمة وال�شمـــو.. بل اإن مبداأ الت�شيع 
تغـــري، فاأ�شبحت ال�شيعة �شيعًا، و�شار الت�شيع قناعًا يت�شرت به كل من اأراد الكيد لالإ�شالم 
وامل�شلمني من الأعداء املوتورين احلا�شدين.. ولهذا نرى بع�ش الأئمة ل ي�شمون الطاعنني 

بال�شيخني بال�شيعة، بل ي�شمونهم الراف�شة، لأنهم ل ي�شتحقون و�شف الت�شيع.

ومن عرف التطور العقدي لطائفة ال�شيعة ل ي�شتغرب وجود طائفة من اأعالم املحدثني، 
وغـــري املحدثـــني من العلماء الأعـــالم، اأطلق عليهم لقب ال�شيعة، وقـــد يكونون من اأعالم 
ال�شنة، لأن للت�شيع يف زمن ال�شلف مفهومًا وتعريفًا غري املفهوم والتعريف املتاأخر لل�شيعة، 
ولهذا قال الإمام الذهبي يف معر�ش احلديث عمن رمي ببدعة الت�شيع من املحدثني: قال: 
»اإن البدعـــة علـــى �شربني )فبدعة �شغرى( كغلو الت�شيـــع، اأو كالت�شيع بال غلو، فهذا كثري 
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يف التابعـــني واأتباعهم مـــع الدين والورع وال�شدق، فلو رد حديـــث هوؤلء لذهب جملة من 
الآثار النبوية، وهذه مف�شدة بينة، ثم )بدعة كربى( كالرف�ش الكامل، والغلو فيه، واحلط 
علـــى اأبي بكر وعمـــر - ر�شي اهلل عنهما - والدعاء اإىل ذلك، فهذا النوع ل يحتج بهم ول 
كرامـــة، واأي�شًا فما اأ�شتح�شر الآن يف هذا ال�شرب رجـــاًل �شادقًا، ول ماأمونًا، بل الكذب 

�شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟

فال�شيعـــي الغايل يف زمان ال�شلـــف وعرفهم هو من تكلم يف عثمـــان والزبري، وطلحة، 
ومعاوية، وطائفة ممن حارب عليًا - ر�شي اهلل عنه - وتعر�ش ل�شبهم.

اإذن الت�شيع درجات، واأطوار، ومراحل.. كما اأنه فرق، وطوائف.

)من كتاب اأ�شول مذهب ال�شيعية الإمامية الثني ع�شرية- تاأليف دكتور نا�شر بن عبد اهلل بن علي القفاري(. 	املرجع: 

			

قول عبارة )علي عليه السام ( عند الشيعة

جلنة البحث العلمي
	•ال�شوؤال : كنت اأحتدث مع �شيعي و قلت له ملاذا تقولون )علي عليه ال�شالم؟( فقال 
يل اأنتـــم ت�شلون على علي كذلك على فاطمة الزهراء واآل البيت ر�شي اهلل عنهم، طلبت 
منـــه الدليـــل... فقال يل اأنتم تقلـــون بالتحيات )بعد ال�شجدة الأخـــرية بال�شالة( اللهم 
�شلـــي على حممد و على اآل حممد... هل من املمكن تو�شحون يل الفرق بني قولهم اللهم 
�شلـــي على علي اأو على فاطمة الزهراء عليهـــا ال�شالم ... و قولنا اللهم �شلي على حممد 

و على اآل حممد ؟؟  
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قول عبارة »عليه ال�شالم » عند ذكر علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه -

 يقـــول ال�شائل: اإنه لحظ اأن بع�ش كتب احلديـــث كلما ذكر فيها علي بن اأبي طالب - 
ر�شي اهلل عنه - قالوا : علي عليه ال�شالم . فلماذا يخ�ش علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل 

عنه - بذلك دون غريه من ال�شحابة ؟

	•اجلواب : اتفق اأهل العلم على اأن اآل النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - ي�شلى عليهم 
بغـــري خالف بني الأمة كما قال العالمة ابـــن القيم يف جالء الأفهام يف ال�شالة وال�شالم 

على خري الأنام �ش 259 ، وامل�شلمون ي�شلون على النبي واآله يف �شلواتهم .

واأما اإفراد علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - بال�شالم فهذا من فعل ال�شيعة وتاأثر 
بهم بع�ش ن�شاخ الكتب الدينية على مّر الع�شور والأزمان .

عفانة. الدين  ح�شام  ال�شيخ  فتاوى   : 	•املرجع 

			

آية الوالية

إجابة د/عبد العزيز بن حممد بن على آل عبد اللطيف
)ع�شو هيئة التدري�ش بق�شم العقيدة بجامعة الأمام حممد بن �شعود( 

	 ال�شييوؤال: لقد وقـــع نقا�ش حاد بيني و بني �شديق حول ما جـــاء يف القراآن حول ما 
ي�شميه ال�شيعة باآية الولية. من ف�شلكم اأنريوين فاإين �شني ول اأوؤمن مبا يقوله ال�شيعة.
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	•اجلييواب: احلمـــد هلل وال�شالة وال�شـــالم على ر�شول اهلل وعلـــى اآله و�شحبه ومن 
واله، وبعد:

ْلَنا  ـــا َنْحُن َنزَّ فـــاإن اهلل عز وجل قـــد تكّفل بحفظ القراآن الكـــرمي، فقال �شبحانه: {اإِنَّ
اِفُظوَن})احلجر:9(، واآية الولية املذكورة يف ال�شوؤال لي�شت من القراآن  ا َلُه حَلَ ْكَر َواإِنَّ الذِّ
فمن اعتقد عدم �شحة حفظ القراآن من الإ�شقاط فهو كافر، وكذا من اعتقد ما لي�ش من 

القراآن اأنه منه فهو كافر اأي�شًا.

قـــال ابـــن تيمية: »من زعم اأن القراآن نق�ش منه اآيـــات وكتمت فال خالف يف كفرهم« 
)ال�شارم امل�شلول �ش 586(.

ونن�شـــح ال�شائل مبراجعة كتاب ال�شيعة والقراآن لإح�شان ظهري، وكتاب اأ�شول مذهب 
ال�شيعة الإمامية لنا�شر القفاري، ور�شالة اخلطوط العري�شة ملحب الدين اخلطيب.

وباهلل التوفيق

			

مدى مشروعية عمل بعض املنظمات االسامية اليت تفتح مكاتب هلا بايران

فضيلة الشيخ د. ياسر برهامي
	•ال�شييوؤال: مـــا مدى م�شروعية عمـــل بع�ش املنظمات الإ�شالميـــة الفل�شطينية التي 
تفتح مكاتب لها يف اإيران، وتاأخذ الدعم والتاأييد منها ، بحجة اأنه لي�ش هناك دولة تدعم 

م�شروعنا اجلهادي يف فل�شطني غري هذه الدولة ؟ 
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	•الإجابيية: اأخـــذ الدعـــم من اإيـــران له ثمنه عندهـــم ، فهم ل يريـــدون اإل الن�شر 
ملذهبهـــم املنحرف ال�شال . وكما ذكرنا ، الأولويات عندنا هي يف  اإقامة الطائفة املوؤمنة 
التـــي تلتـــزم منهج احلق ، وتدعو اإليـــه ، وت�شعى اإىل تربية الأفـــراد امل�شلمني ال�شادقني ، 
فهم القادرون على حمل اأعباء اجلهاد ، وقد بوب البخاري يف �شحيحه: »عمل �شالح قبل 
القتـــال« ، فهل نقاتل اليهود بعقيدة الراف�شة ، وعملهم البديعي ؟ وهل نتوقع من ذلك اإل 

اخلذلن واخل�شران ؟.

واأرجو اأن تراجع كذلك مقالتي حول: فقه اجلهاد يف �شبيل اهلل. وحول: اأولويات العمل 
الإ�شالمي.
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