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  رسالة مفتوحة للجميع

 
  املهندس عدنان الرفاعي

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

 ، وذلك على صعيد الرتوع حنو اهليمنـة والتطـرف بـشتى             ليست عادية هي مرحلة   
  ..ااالت 

، ) كـلّ العـامل   ( حدود هلا للسيطرة على العامل  اليت ال    االستعماريةفالشهية  .. 
               ا يف فلك الوهم الصهيوين ، ووضع مصلحتها معياراً لتقييم اآلخـرين ، دفـعودورا

 باجتاهات تستقطَب فيه حنو التصدي هلـذا  – على األقلّ فكراً وثقافة –شعوب األرض   
  ..تؤكل فيه الذئب الذي ال يرى اآلخر إالّ فريسة موقوتة هلا يومها الذي 

ويف هذا السياق لسنا بصدد تفصيل ما هـو مفَـصل ، فـالتطرف الغـريب                .. 
               ف الصهيوين ، بدا واضحاً منذ عقوٍد من الزمن ليست قليلة ، وأياملتحالف مع التطر

 يستطيع رؤية ذلك من خالل ما يرى وما يسمع عمـا            – مهما كانت ثقافته     –إنسان  
  ..حيدث ويدور يف هذا العامل 

 بصدد الوقوف عند تطرف آخر ، له أوهامه الـيت           – يف هذا السياق     –إننا  .. 
يبين منها مشروعاً يريد فرضه ليس على الغرب والصهاينة ، بل على أبناء وطنه وأبناء               
أمته ، وذلك حتت ستار التصدي للتطرف الغريب الصهيوين ، فتحـت هـذا الـستار                

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

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

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

  ..التطرف 
التقليد الغريزي واالتباع   وجذر مشكلة التطرف ، بنيوي ، يستمد مادته من          .. 

األعمى لنماذج أعطت نفسها لقب املتحدث باسم اهللا تعاىل ، مستمدة اعتقادها مـن              
 وحىت يتم التـضليل  ...جزئيات تارخيية وروايات ينقضها القرآن الكرمي مجلة وتفصيالً     

 بعيـد عـن   وتعطى القدسية هلذا االعتقاد ال بد من تصوير اآلخر ، أي آخر ، على أنه  
 إما كافر ،    – من وجهة نظرهم     –احلق مبقدار ابتعاده عن خندق هذا التطرف ، فاآلخر          

  ..وإما متآمر مع الكافرين ، وإما شيطان ساكت عما حيمله هذا الفكر املتطرف 
هذه احلالة ال بد من معاجلتها فكراً وثقافة ، ألنها خطر ال ينجو منه أحد ، .. 

 كتاب التنوير خصوصاً املتحدثني من داخل اخلطّ الديين ، وهنا يربز وهنا يربز دور
أيضاً دور اإلنسان الواعي الذي ال يتبع ما ليس له به علم ، وهنا أيضاً يربز دور 
وسائل اإلعالم يف تبيني حقيقة منهج اهللا تعاىل الذي حيرم قتل اإلنسان بسبب اعتقاده ، 

 بد من إظهارها وجعلها خطوطاً محراء ال جيوز جتاوزها ، فالكثري من احلقائق املغيبة ال
#Iω oν (وعلى رأسها حرية االعتقاد ، عمالً بقوله تعاىل  t� ø. Î) ’Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% t ¨t6̈? ß‰ô©”�9 $# zÏΒ 

Äcxö ø9$# 4 (  ] وعمالً بقوله تعاىل ،  ]٢٥٦: البقرة ) öθ s9 uρ u !$x© y7 •/ u‘ ztΒUψ tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# 

öΝ ßγ�=à2 $·èŠÏΗsd 4 |MΡr' sùr& çνÌ� õ3è? }̈ $̈Ζ9$# 4®L ym (#θçΡθä3tƒ šÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ (  ] وعمالً ،   ]٩٩: يونس
≅È (بقوله تعاىل  è%uρ ‘,ys ø9$#  ÏΒ óΟ ä3În/ §‘ ( yϑsù u !$x© ÏΒ÷σ ã‹ù=sù ∅ tΒuρ u!$ x© ö�àÿ õ3u‹ ù=sù 4 (  ]  الكهف

يتعلّق بذلك من دمه وماله وعرضه مسؤولية ، فحماية حرية اعتقاد اإلنسان وما   ]٢٩: 
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اجلميع ، وقبل ذلك هي مطلب إهلي واضح وصريح يف العديد من آيات القرآن 
  ..الكرمي ، ويف كلّ الشرائع 

 يف وصف اآلخرين بأنهم – بشكٍل مباشر أو غري مباشر –فكلّ من ينظّر .. 
 ، هو شريك يف قتلهم ، ليسوا مؤمنني ، بسبب اختالف عقيدم وأديام ومذاهبهم

’# Ÿωuρ (#θä9θà)s? ôyϑÏ9 (ألنه يعطي بذلك مربراً للتكفرييني ، وهو الكافر بقوله تعاىل  s+ ø9 r& 

ãΝ à6øŠs9 Î) zΝ≈n=¡¡9 $# |M ó¡s9 $ YΖ ÏΒ÷σãΒ šχθäótGö; s? š⇓t� tã Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ  ،  ]٩٤: النساء [  ) ‰9$#‘
ر وشعارات براقة ، إنما يدعو إىل قتل اإلنسان وكلّ من يربر قتل األبرياء حتت أعذا

كإنسان ، فالقرآن الكرمي يبني لنا أنه لو توقّف حترير كلّ املقدسات ، ولو توقّفت 
سعادة البشرية كلّ البشرية ، على قتل إنساٍن بريء ، حلرم قتله ، ألنّ قتله يوازي متاماً 

≅tΒ Ÿ (م قول اهللا تعاىل قتل البشرية مجيعاً ، وإالّ كيف بنا أن نفه tFs% $ G¡øÿ tΡ Î�ö� tó Î/ C§øÿ tΡ ÷ρr& 

7Š$|¡sù ’Îû ÇÚö‘F{$# $yϑ¯Ρ r' x6sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ ôtΒuρ $ yδ$uŠôm r& !$uΚ¯Ρ r' x6sù $uŠôm r& }̈ $̈Ψ9 $# 

$Yè‹ Ïϑ y_ 4 (  ] ٣٢: املائدة[   ..  
 استقرار وال أمن ، إن مل تسد هذه الثقافة يف اتمع وإن مل يعمل ا ، فال.. 

وبالتايل فالتمزق واالقتتال مها البديل ، فأمن أي بلد يف العامل ال يسود إالّ بتحقّق 
Ÿω (شرطني ، أوهلما الطمأنينة واإلميان وبالتايل عدم تكفري اآلخرين عمالً بقوله تعاىل  uρ 

(#θä9θà) s? ô yϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝà6 øŠs9Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖÏΒ÷σ ãΒ šχθäó tGö;s? š⇓t� tã Íο4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ( ، 
فقط يف حال حتقيق هذين الشرطني معاً يسود األمن يف .. وثانيهما العدل وعدم الظلم 

أي جمتمع ، ويكون اتمع جمتمعاً راشداً يسري على درب اهلداية ، يقول تعاىل يف تبيان 
tÏ%©!$# (#θãΖ (ذلك  tΒ# u óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈yϑƒÎ) AΟù=Ýà Î/ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγs9 ßøΒF{$# Νèδ uρ tβρß‰ tGôγ•Β (  ]

   .. ]٨٢: األنعام 
هناك الكثري من موروثاتنا    : وبعيداً عن التنظري والتهريج ، وجبرأة أكرب أقول         .. 

التارخيية والفكرية اليت تناقض القرآن الكرمي ، واليت حيسبها الكثريون من جوهر املنهج             
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 ـم                 ، يه ال جيوز التعامل مع اآلخر ، بل وإنّ املـسلمني ذاة أنم من صياغتها اللغويفه
ينقسمون إىل فرق كثرية كلّها غري ناجية ، أي كافرة ، باستثناء فرقة واحـدة فقـط ،     
يزعم أتباع كلّ فرقة أنهم هم املعنيون بالنجاة دون غريهم ، وبالتايل فغريهم هو مـن                

ضالّة ، ومن هنا تتوالد الثقافات التكفريية حىت بني أبناء الدين الواحد            الفرق اهلالكة وال  
، ومن هنا يستمد التكفرييون مادة تكفريهم لآلخرين ، ومـن هنـا يبـدأ التمـزق                 

  .. إىل أعمال عنف وقتل – بعد ذلك –والتشرذم الفكري الذي يترجم 
 يف  – أثناء صالة اجلمعة     –ه  وإالّ كيف بنا أن نفهم فكر وثقافة من يفجر نفس         .. 

مسجد للمسلمني الذين ينتمون إىل مذهب إسالمي آخر ، حنـن نعلـم أنّ األعـداء                
يستغلّون ذلك ويسامهون يف هذه الفنت ، وال نربئ من حييـك املـؤامرات ويـستثمر                
الضياع الفكري والغرق يف مستنقع التيه ، ولكننا ننظر إىل املسألة من الزاويـة الـيت                

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

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

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

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

  ..اتمع وزجه يف فنت طائفية ودينية مصريها معروف ومراد من ِقبل أعداء األمة 
نظومـة الفكريـة    املشكلة يف الفكر احملسوب على اإلسالم أنه متّت صياغة امل         .. 

والثقافية له خالل التاريخ على أساٍس تارخيي ، وليس على أساٍس منهجي عقلي مادتـه        
 متّ تشييده مـن لبنـات جزئيـات         – لكلّ مذهب    –القرآن الكرمي ، فالبناء الفكري      

التاريخ اخلاصة بكلّ مذهب ، يف الوقت الذي يريد اهللا تعاىل منا أن نـبين منظومتنـا                 
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(  والثقافية من لبنات الواقع املصوغة يف قالب العقل ارد حسب منهج كتابه              الفكرية
  ) ..القرآن الكرمي 

لذلك فالتاريخ مليء بالصراعات الدينية واملذهبية والطائفية بني أبناء الـوطن         .. 
هج الواحد ، وهذا التاريخ هو ذاته الذي حيوله الكثريون إىل منهٍج يقدم على أنه عني من               

ا كـلّ عابـث     هاهللا تعاىل ، وبالتايل فحيثيات االختالف مع اآلخرين موجودة ، ويفهم          
بأمن الناس وحريام ودمائهم وأمواهلم وأعراضهم كما يريد ، ويف النتيجة يسري فكـر    

  ..األمة فوق حقل من األلغام ، ختشى فيه األمة من أي خطوة تسري ا حنو األمام 
تتجلّى بدخول هذه االختالفات ساحة العمـل الـسياسي ،         والطامة الكربى   .. 

بإعطائها هويات سياسية ومساحات قوى فاعلة يف اتمع ، فحني ذلك يجزأ اتمـع              
إىل قوى متناحرة ليس على أساس سياسي ، وإنما على أسـاس ديـين ، فـاالختالف         

 وزندقـة ، ففـي      السياسي يصبح اختالفاً دينياً ، واخلالف يف الرأي يـصبح كفـراً           
االصطفافات الدينية واملذهبية املبنية على جزئيات التاريخ ، ال مكان للتفاهم مع اآلخر             

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

 خيانة للمذهب والطائفـة ،      – على األقل    –وبالتايل فعدم االنتساب يصبح خروجاً أو       
وبالتايل حتدث انقسامات داخل ساحة املذهب الواحد والطائفة الواحدة ، ويزج اتمع            
يف اصطفافات طائفية ومذهبية وشخصية ال تحمد عقباها ، ويغرق الكثريون يف غبـار              

  ..هذا التيه 
ن يلتقـي   فكيف حلزٍب مبين على أساس ديين أو مذهيب أو طائفي أو عرقي أ            .. 

مع اآلخرين ، وهو ال يقبل هؤالء اآلخرين من أبناء وطنه يف دخول حزبـه ، ألنهـم                  
 أنه يقبل هؤالء اآلخرين يف حزبه ، فلماذا         – جماملة   –وإن زعم هذا احلزب     .. آخرون  

إذاً اختار الطريق املذهيب والطائفي والعرقي يف تسمية حزبه ويف متييز هويته عن غـريه               
، وملاذا مل خيتر طريقاً آخر يجمع فيه كلّ أبنـاء الـوطن علـى     !!! ه ؟ من أحزاب وطن  

  !! ..خمتلف انتماءام ؟
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وكيف حلزٍب مبين على أساٍس ديين أو مذهيب أو طائفي أو عرقي أن يلتقـي               .. 
مع حزٍب آخر مبين على ذات األساس ولكن باختالف مذهيب أو طائفي أو عرقـي ،                

هيب والطائفي والعرقي عنده أعلى من االنتساب الوطين ، بدليل          إذا كان االنتساب املذ   
 لآلخرين من أبنـاء وطنـه       – يف حزبه    –األساس الذي يبين عليه حزبه ، وعدم قبوله         

  !!! .. املختلفني معه يف خصوصيته هذه ؟
ـ    ان الـيت  بلدالهذه احلقيقة تزداد خطورا أكثر يف       ..    األديـان   ا تتعـدد فيه

ائف واألعراق ، وبالتايل فإنّ إقامة أحزاب سياسية على أساس ديين أو            واملذاهب والطو 
مذهيب أو عرقي ، يعين غرق اتمع يف أوحال نتنة ال خيرج منها بسالم ، ويعين أيـضاً                  
تعلّق هذه القوى السياسية باخلارج أكثر من تعلّقها بالقوى األخرى داخـل الـوطن ،             

 الوطن أقرب من أبناء الوطن الذين ينتمون إىل         ويصبح أتباع املذهب أو الطائفة خارج     
  ..مذاهب أخرى وطوائف أخرى هلم قواهم السياسية داخل الوطن 

وفوق كلّ ذلك فإنّ زج الدين يف السياسة هو تضييق للدين وحتويله إىل حالة              .. 
سياسية يديرها رجال شأم كشأن غريهم على صعيد الدين ، وهو يف الوقـت ذاتـه                

 السياسي وحتويله إىل لون ديين ال خيرج عن تعليمات حمددة ، فمن هـو               حتجيم للعمل 
الذي يقدم نفسه ناطقاً باسم اهللا تعاىل ونائباً عنه يف األرض ؟ ومن هو الـذي يعطـي                  
نفسه الصالحية جلعل اجتهاداته السياسية ورؤيته وحتليله لقضايا الوطن ديناً يطلب من            

ة فإنّ زج الدين يف السياسة يساوي متاماً زج الـسياسة يف            بالنتيج.. اآلخرين اتباعه ؟    
  ..الدين ، وبالتايل اإلساءة للدين والسياسة على حد سواء 

والدين احلق يف ماهيته ال يريد من أتباعه حتويلَه إىل حالة سياسية ، إنه نظـام                .. 
دنيا واآلخـرة ،    تعبدي وأخالقي وتربوي وتنظيمي وجد خلدمة اإلنسان وخلالصه يف ال         

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

أمـا  .. اليت يضمن فيها لآلخرين ممارسة حريتهم يف شعائرهم دون تضييق أو إكـراه              
أبناء اتمع على خصوصيات تارخيية وعلى فرض ما مل يأمر اهللا تعاىل به بـشكل               إجبار  
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صريح يف القرآن الكرمي ، فذلك ليس من الدين يف شيء ، بل يسيء إىل الدين ويظهره                 
  ..على أنه أحكام طوارئ ال تنتهي إىل قيام الساعة 

اً للمجتمع مهما كان الثمن     الدين احلق مبين على القيم واملبادئ اليت تعد هدف        .. 
الالزم للوصول إليها ، بينما السياسة مبنية على فن التعامل مع الواقع ، وال ختلو مـن                 

وبالتايل فإنَّ زج الدين يف السياسة      .. ، وما يف ذلك من الكذب والنفاق        املكر والدهاء   
  ..ذاته والسياسة يف الدين هو خرج على تعاليم الدين احلق 

وقبل فوات األوان ، أتوجه يف هذا املقال إىل كلّ من يهمه األمر .. لذلك .. 
،  ة دينيعصبيةحذار من قيام أحزاب سياسية على : برسالة مفتوحة للجميع ، فأقول 

ةأو طائفي، ة أو مذهبي، األوطان وبالسياسة وبوحدة بالدين ، وذلك رمحة ة أو عرقي 
 فعيشهم ...هلم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم  وبدمائهم وأعراضهم وأموااوبأبنائه

 داخل وطن واحد ، هو من أهم ما أتىمتحابني متآخني متساوين يف املواطنة متعاونني 
أمر به ، وهو من مصلحة مجيع أبناء الوطن دون استثناء ، وهو من أشرف الدين ويبه 

    .. اهللا تعاىل بهما تسعى إليه السياسات الصادقة ، وهو من الرب والقسط الذي يأمر
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 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق

 ندس عدنان الرفاعيامله

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 
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