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  :اقرأ في هذه المقالة       

مؤمتر غروزني قبل  يفرأي الكاتب  عرضمقدمة هامة ل ◄   

  .انعقاد مؤمتر الكويت
اليت أوردها الكاتب عن مؤمتر  ذكر أهم النقاط السلبية ◄ 

مؤمتر الضرار يف " :حتت عنوان ةه السابقتيف مقال" غروزني"

، "اليمن و الشاممصر والشيشان يصادق عليه علماء الفتنة يف 

 .ملحوظةوذكر ما يزيد عن عشرين 

مؤمتر ؛ سرد النقاط السلبية اليت التقى فيها املؤمتران ◄

 .نقطة عشرة مخسومؤمتر الكويت، وقد زادت عن  غروزني

ذكر النقاط اليت افرتق فيها املؤمتران من إجيابيات أو  ◄

 .سلبيات
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  احلمد      

ه
 وأتم   الصالةه  وأفضل   ,العاملني رب   لل

وعىل  رمحة للعاملني, املبعوثه  عىل سيدنا حممد   التسليمه 

 :آله وصحبه أمجعني

                  :بعدأما 

اذبات فقد آلمني ما يمر به املسلمون اليوم من جت   

إنفاق مبالغ طائلة من و, وصلت إىل حد عقد املؤمترات

 .!الدوالرات 

هذه التجاذبات ليست  أقول هذا مع اعتقادي أن      

ا مل تكن جتري عىل الصورة التي  ,وليدة اللحظة إال أّنه

التي انحدرت هبا إىل حد و ,بلغتها يف هذه األيام
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معاجلة والظاهرة التي حتتاج إىل دراسة معمقة 

 !. متخصصة

لقد كنها نرصدها يف املايض  بني طبقة العامة من      

أو بني طالب العلم أو , أو أنصاف املثقفني ,الناس

كان يف تلك األيام و ,آحاد من العلامء املتعصبني

لغيورون يف الدعاة او يتصدى هلا العلامء الراسخون

هتم و مقاالهتم  ومنابرهم فتنطفئ  ترصحياهتم و حمارضا

لكننا اليوم أمام تطور يف تلك احلالة , جذوة فتنتها

املأساوية حيث أصبحنا نرى حشدًا هائاًل ألعداد 

األتباع من اجلانبني وطالب العلم  وكبرية من العلامء 



 
5 

دولية تنعقد حول تعريف  عىل مستوى مؤمترات

تعمل عىل متزيق الكلمة يوظفها العدو , البدهيات

احلارض لرتسيخ حالة تشتيت الصف ومنع اجتامع أمر 

يف حلظة أرى فيها غياب العقالء من  ,األمة من جديد

إما لضعف إمكانياهتم املادية أمام ! العلامء العاملني 

أو لكثرة املصائب التي تدهلمه بأمتنا , علامء السالطني

التصدي لغريها وفق  من كل جانب إذ ربام رأوا

أو خلشيتهم من أن , أوىل اجتهادهم يف فقه األولويات 

" عىل سبيل املثال"ال سيام  أن اجلفري, يصطلوا بنارها

مؤسسات مشبوهة قد و الذي تدعمه ديكتاتوريات
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وأن املعسكر اآلخر , يف غروزين توىله كرب إشعال فتنتها

ًا بام غالة يمثلون لونًا واحدفيه و أقطاب  ه لقد تداعى 

 قالوا قولة رجل  و ,لتقوا فا ,يف جمتمعاهتم لدهيم من ثقل  

تنديد بام أفرزه وردة فعل واحد يف حلظة غضب و

 متزيق  و ,من متزيق لوحدة الصف" غروزين مؤمتر"

وشتهتوا  ,فأفسدوا أكثر من أن يصلحوا  األمة, لكلمة

رة و ,أكثر من أن جيمعوا  بذلك أثمر انطالق الرشا

 _جفري" :املشبوه الثنائياحلارقة التي أطلقها 

أحرق مرشوع وحدة و _,و أيه فتنة_فتنة   "قديروف

ء واسعة كانت و_, وحدة و أيه _ أشعل  أرض خرضا
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_, أيه أرضو_اخلري العميم و متده أهلها بالظل الوارف

ض فإذا بمن جيرؤ عىل االقرتاب من تلك املحنة  يعره 

إال ! سمعته خلطر هليبها احلارق املمتد؟ مهللا نفسه و

, ة رجال اإلنقاذ يف إطفاء احلرائقمن آتاه الل تعاىل قدر

الرجال الصعبة يف املغامرات املخيفة وو تنفيذ املهام 

 . قليل

أهل  هذا التمهيد يثبت بام ال يدع جماالً للشك أن       

اجلامعة يف أيامنا يعيشون ظروفًا عصيبة هي من السنة و

ذلك يف ظل الزحف و, أحلك ما مره عليهم يف التاريخ 

الصفوي املجويس احلاقد الذي ترعاه الصهيونية 
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 حيث يقدم التكفرييون, ية بمباركة صليبيةالعامل

ل هلم كافة املربرات لسائر و الفكر الذي يؤصه

استنادًا إىل أحقاد  اإلجراءات التي يتخذوّنا  يف حقنا

ذلك بعد أن و ,مطامع كيديةو, وموروثات تارخيية

 هيولوا ها وفيضخمو"كينتهم اإلعالميةما"يدخلوها يف 

من ورائهم  الرأي هبا مجاهريهم و يقنعوا و ,من شأّنا

بقيادة _ العام العاملي لتكون مقدمة لتسليط الروافض

عىل العامل اإلسالمي _الدولة الصفوية الثانية يف طهران 

ر الل_برمته بام يف ذلك الشام والعراق واليمن  _ال قده

من وأفغانستان وباكستان و سعوديةالواخلليخ العريب و
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أفريقيا التي يغزوها الفكر دول رشق آسيا و ورائهم

املؤسسات اجلامعات و املتطرف هلؤالء بزحف

الذي " جممع أهل البيت العاملي"املشبوهة من نحو 

فام ظنكم  ,!أربعني دولةيوم وحده  يف أربع وينترش ال

صفوية بغريه من التجمعات الرسمية التابعة للدولة ال

 !. يف كل مكان؟

إنه كل تلك الواجهات املشبوهة متوهلا إيران       

بمليارات الدوالرات التي تضخها إلنجاح مرشوعها 

الصفوي عىل حساب رفاهية شعبها الذي ال ينال من 

نية اجلبارة لدولة إيران الغنية سوى  !.  فقط  %30امليزا
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كل هذا جيري يف ظل قيادات سنية سياسية غافلة عن 

عن تدراك األمة يف معظم عاجزة  وأ ,إدراك اخلطر

ئح من قيادات فكرية ويف ظل و ,األحوال دينية  ال رشا

حتمل مهوم األمة بقدر ما حتمل همه تقوقعها املذهبي 

املقيت الذي انكفأت خلفه فلم تعد قادرة عىل أن 

, ة احلرجة التي متره هبا األمةرحليكون هلا دور يف امل

سوى فقاعات هواء فارغة تطلقها يف هذه ! مهللا

سة تنفق العاصمة أو تلك من خالل مؤمترات مسي  

يف وقت حتتاج فيه األمة  إىل   ,عليها ماليني الدوالرات 

ئح املعزولة عن   بيد أن  !. كل درهم أو دينار  تلك الرشا
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يات فإّنا مل تعد وبالرغم من كل تلك التحد ,الواقع

م ما تنتظره أمتها منها بعد أن غاصت يف مستنقعات  تقده

العصبية املذهبية املنتنة التي والطائفية نا والذات واأل

إن كانوا حتى و صارت عند هؤالء أشبه باحلزبية املقيتة

 !.يف أدبياهتم ينكرون احلزبية  

ئح باتت مستسلمة متامًا حلالة من  إن         تلك الرشا

تنتهي بالرغم من ال تكاد جلدلية األفالطونية التي ا

 ما أبعد غدت بذلك هيو مذهبها, ترفضا زعمها بأّن  

املرسلني  حممد سيد األنبياء و منهجو, سنة عن تكون

 فضاًل عن انحرافها عن منهج, صىل الل عليه وسلم
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 الذي يدعي هذا الفريق أو ذاكالسلف الصالح  

  !.                      االنتساب إليه

دائرة ضيقة من التفكري  لقد أغلقت نفسها ضمن      

يان كثرية انغمست يف حياة الذل يف أحو! النظر و

التبعية للظامل الذي صارت تدور يف الساحة و

 ,والذي ال حيكم برشع الل تعاىل  ,املغناطيسية لدوائره

ال يتعامل  وبل , ال يأخذ بأسباب العدالة اإلسالميةو

فاستحالت , دنى من مشرتك العدالة اإلنسانيةباحلد األ

وجودها أسرية لقرار سيايس علامين غاشم ال قيمة ل

قلمها عنده سوى أنهه بات موظفًا يف خدمة ولساّنا و
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ئه وي, سياساته ته التي باتت دور يف فلك أهوا شهوا

ناته السياسية التي ال تعرف يف  سجينة ألروقة زنزا

 أو, أو وحدة األمة, ةقاموسها شيئًا عن مصطلح األم

 !.آمال األمةحتديات ومستقبل و تاريخ و

إنهه يف ظل هذه الظروف االستثنائية من منعطف      

يف الشيشان " مؤمتر غروزين"خطري متر به أمتنا  انعقد 

برعاية روسية استعامرية أرثوذكسية هبدف تنفيث 

 ,مستباحة األحقاد املسمومة يف األمة التي غدت

بني أبنائها عىل مستوى البيت الواحد إحداث رشخ و

الذي ضاقت عيون و الكبري الذي يتسع هلم مجيعاً 
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فكانت الصدمة يف , األعداء عىل مجعه شمل أبناء األمة

 هو البحث عنوان الذي اجتمع عليه املؤمترون والعن

 !. اجلامعةتعريف أهل السنة و

ينطلق من , دعيأو خبيث متلون , عنوان ساذج غبي    

أو أننا بال هوية أو ! حتاج إىل تعريفننا نكرة  أن  زعم 

حتى احتاج الوضع  إىل , و تاريخ عميق كريموجود أ

مناداة بعض املتطوعني من أدعياء الركب إلقامة 

دق اخلمس نجوم مؤمترات يف القصور أو يف فنا

برعاية مشبوهة أحيانًا من ديكتاتوريات معلومة من و

املؤمترون  ليختار_  وفاإلرهايب العاملي قدير_نحو  
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بيت "انضاممهم إىل  من يشاؤون إلعالنبالتشهي 

يف مقابل , حتت سقف أهل السنة واجلامعة "األمة

يوافق أهواءهم  أو ال يساير حذف أو طرد من ال 

ذلك وفق و ,وجودهليهم أو ال يروق ملمو  ,  شهواهتم

توصيات ملزمة من أوئلكم األسياد هبدف أن ال  

عمرو أو التيار الفالين أو  اجلامعة الفالنية يكون زيد أو 

كل هذا و, أحضان وحياض األمة احلنون حارضة يف

, صنع فتنةأو , أو إحداث رشخ, هبدف تفجري رصاع

ثم من وراء اجليل , أو إضاعة جيل , أو تدمري وحدة

 !.  أمة 
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 كانت أمتنا خارج بيتها حتى حتتاج إىل و ال أدري متى

ضوابط و عالمات تعيدها إىل البيت الكبري الذي هو  

 "!.بيت أهل السنة و اجلامعة"هنا 

بوتني  "راعيَْيهو" مؤمتر الشيشان"ـــلقد كان ل     

ما أردا حني أخرج املؤمترون املتنفذون " قديروفو

مني عىل أمر بالطبع احلديث هنا عن القائ_الرعاع 

مجاعة  _,حرضليس عن سائر املدعوين ممن املؤمتر و

مجاعة السلفية السنية من و, اإلخوان املسلمني السنية

فأحدثوا بام أقدموا , واجلامعةإطار دائرة أهل السنة 

عليه زلزاالً وصل إىل أعىل درجات التدمري عىل مقياس 

عندما انتهجوا لغة اإلقصاء العمد بعيدًا عن , رخيرت
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إهن   ﴿: بعيدًا عن قوله تعاىلو, ضوابط الرشع احلنيف

َدًة  ًة َواحه ْم أ م  ت ك   أ م 
هه بعيدًا عن املنهج و, [ 29: األَنِْبَياءِ ]﴾َهذه

  :هو يتناول  أهل الكتابالقرآين يف قوله تعاىل و

 َبْينَنَا  ﴿   
 
ء ق ْل َيا َأْهَل اْلكهَتابه َتَعاَلْوا إهىَل َكلهَمة  َسَوا

مْ   متغافلني حقيقة أن  متجاهلني و ,[46: آِل ِعْمَرانَ ] ﴾َوَبيْنَك 

الدعوة إىل الكلمة السواء هي منهج  إسالمي مع 

الذين قال الل عز و جل يف املخالفني من أهل الكتاب 

ْن َأْهله اْلكهتَابه  ﴿ :نعتهم وا مه يَن َكَفر 
نه ال ذه مَلْ َيك 

م  اْلَبي نَة   َيه 
نَي َحت ى َتْأته نَْفك  نَي م 

كه َنةِ ]﴾ َوامْل رْشه  فكيف [ 1 :البَ ي ِّ

 .؟ امللةو العقيدة أبناء من املوافقني مع

مدعوون لالجتامع  عىل _ وفق هذا املنهج_ فنحن     

أرضية  من كلمة سواء إْن كان اجلالس عىل مائدة احلوار 
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سلمني الذين فكيف يكون احلال مع امل ,عىل غري ملتنا

ثم كيف يكون .إسالمنا و عقيدتنا؟هم من أبناء ديننا و

ثم هل  ,!احلال إْن نحن أقصيناهم عن احلوار أصاًل؟

ناهم إن نحن أخرج عىل منهج القوم من أهل الل نكون

ه بيتنا وليس بيت كأن  من البيت اإلسالمي الواسع و

عىل  لسنا مؤمتننيوكأننا أوصياء عليه و, األمة

العقيدة وأئمة الفقه أليست هذه خيانة لل و!. مفاتيحه

 !.ثم أليست خيانة لألجيال , والتصوف
لمي يكتب ردًا عىل قيف تلك اآلونة انربى لساين و      

املؤمنني رسوله ومؤمترهم املشئوم يف غضبة لل و

بالرغم من ظروف , مل تأخذين فيه لومة الئم ,ألمةوا



 
09 

التي التي صاحبت الكتابة واحلج إىل بيت الل احلرام 

خدمة بأعامل املناسك وكانت تشغل الوقت عندي 

عني من أن لكن ذلك مل يكن ليمن ,ضيوف الرمحن

ما يتهدد مستقبل وجودها و, أنشغل عن أولويات أمتي

 . من أخطار

" مؤمتر غروزين"الذي مل يفهمه الداعون إىل  إن        

م اخلتامي أن من وراء بالنسبة لردودي عىل بياّن

ة األحزاب شيئًا أكرب جيمعنا اسمه األماملذاهب و

اها توثيق عرسيسألنا الل تعاىل عن سداها وحلمتها و

مجاعة اإلخوان هلذا انتفضت من جهة  إقصاء , هاصلتو

األثر و,   ذات  احلضور اجلامهريي الواسعاملسلمني
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كام , اجلامعةال يف نسيج أهل السنة واإلسالمي الفع  

دورهم الذي ال ضبت من  إلغاء اإلخوة السلفيني وغ

ل اإلسالمي حتت مظلة أهل السنة ينكر يف العم

تلفنا معهم يف العديد من إن اخواجلامعة حتى و

اإلقصاء و ,فخالف الرأي ال يفسد للود قضية, املسائل

 ,ليسعنا  ما وسع سلفنا الصالحو ,ال يأيت بخري

ذي كنت أمتناه لنوسع صدورنا لبعض وهو اليشء الو

التيار السلفي يف أن _ أعني به هنا و_من الفريق اآلخر

يتأثر   و أن ال, ينساق خلف ردود األفعال املتشنجةال 

دعاية القوية املدعومة إعالميا وماليًا لغالة هذا بال

عنوان أهل السنة  أن  _ غريههو و_وأن يعلم , التيار

ونسقطها عمن , امعة ليس جنسية نعطيها ملن نريدواجل
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 ن  نات األمة مَ لكنه عنوان كبري جامع لكل مكو  , نشاء

ل الباري عز و جل به علينا مجيعًا دون استثناء من خال

يف كتابه الكريم ال سلطان ألحد  إهلياً تسطريه بيانًا 

نَي مهْن ﴿ :ذلك  حني قال لناو ,عليه م  امْل ْسلهمه ك  َو َسام  ه 

نا مسلمني هو الباري عز فمن سام  , [ 87: اْلَحجِّ ]﴾َقبْل  

جل فال يملك أحد  يف الوجود سلبنا هذه التسمية إال و

 ,عىل دين موسى إن كان معتديًا اعتداء احلاخامات 

ف  به  الل عز و جل اإلنسان فاإلسالم أقدس ما رشه

ن اإلسالم إال هلذا ال يملك أحد  إخراج أحد  م ,املسلم

فيتربأ هو من دينه _ عياذ باللالو_ بيقني كأن يرتد

, مس يف رابعة النهارعقيدته  بدليل ساطع سطوع الشو

هذا مع و, لنا فيه بني يدي الل برهان ,يف يوم صيفي
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, شخص شذ وانحرف وخرج بيقني فحديثنا هنا  عن

 ,اهلوىليس عن رجل ال نحبه أخرجناه بالتشهي وو

إذ لسنا أوصياء عىل , وال نملك صالحية يف هذا البتة

نحن  أمناء تعبهدنا الباري عز  إنهام, دين الل عز و جل

ديتنا بالتكاليف الرشعية التي تصطبغ هبا عبووجل 

إذا كنا نتورع يف إخراج أو و. عاىللبارئنا سبحانه و ت

إقصاء شخص واحد من بيت األمة خشية السؤال من 

فهل نجرؤ عىل ذلك ,  تعاىل بام ال صالحية لدينا فيهالل

يف حق رشحية واسعة من أبناء األمة عىل نحو ما 

الذي انعقد عىل أصداء " مؤمتر غروزين"رصدناه يف 

 ,سية هناتدمري أهلنا يف الشام برعاية عسكرية رو

 !سياسية روسية هناك؟و
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ثم هل نجرؤ عىل إخراج معظم األمة عىل نحو ما     

 رصدناه يف املؤمتر الكيدي الذي انطلقت فعالياته عىل 

 !.    يف الكويت ؟" مؤمتر غروزين"أصداء 
"   الكويتمؤمتري غروزين و"يس الفريقان يف لقد ن    

الفرده املسلم والداعيةه ووظيفة العامل وطالبه العلم  أن  

 إنامو,   إخراج املسلمني من اإلسالمعمومًا  ليست يف

فرحته ليست يف  أن  و, هي يف تعريف الناس باإلسالم

يف  دخوهلم  إنام هي و, خروجهم من دين الل أفواجاً 

م الذي خيشى ربه يرتدد أن املسلو, يف دين الل أفواجاً 

اخلروج ن بالكفر وة عندما حيكم عىل إنسامرألف مرة و

ى استقبال وافد لكنه ال يرتدد مرة واحدة  لد, من امللة
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فكيف بالنسبة إىل إخراج أو , إىل حياض اإلسالم

ذا الدين و جل باالنتساب هلفه الباري عزإقصاء من رش  

يشهد كل يوم عرشات املرات و , و هو يرفع به رأساً 

 .أن ال إهل إال الل و أنه حممدًا رسول الل

نا معنيون بدعوة  الناس احلقيقة التي ال مراء فيها أن       

عنيني بإخراج الناس من لسنا مو, وإدخاهلم فيه, إىل الل

أما احلاالت التي نضطر فيها  ,إقصائهم عنهاإلسالم و

ضابط دقيق ال فلهذا منهج و,  تكفري شخص بعينهإىل

فق فيها كل وهي احلالة التي يت, فيه ى  دخل للهو

بحيث نلقى الل عز وجل , ني  عىل تكفريهاملسلم

نحن مطمئنون إىل أننا مل نجعل من أنفسنا أوصياء و
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فام نحن أوالً  ,عىل الدين عىل نحو وصاية احلاخام

ً سوى  و ال فقراء بني يدي الل تعاىل نتبع وعباد  آخرا

خماطرة قد ترتد علينا  كام أننا ال نقحم أنفسنا يف, نبتدع

ثبور بعد أن حذرنا رسول اهلدى الويل والباهلالك و

َأي اَم  »:حممد صىل الل عليه وسلم من مغبة ذلك بقوله

ا َ مه  َا َأَحد  , َفَقْد َباَء هبه ر 
يهه َيا َكافه َخه ل  َقاَل أله  [صحيح البخاري]« َرج 

 َحَبَسه  ا»    
يد  َشيْنَه  بههه  ي ره

 
ْسلهاًم بهَشْىء  َّلل   َعىَل َوَمْن َرَمى م 

ْْسه   ا َقاَل جه
َج ممه   [.سنن أبي داود] «َجَهن َم َحت ى خَيْر 

 حامد أيب اإلسالم شيخوهنا ال أجد أروع من قول        

ذكر يف آخر حيث _ رمحه الل تعاىل _ حامد الغزايل

  :"االقتصاد يف االعتقاد" كتابه 
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ل "     االحرتاز  من : إليهوالذي ينبغي أن يميَل املحص 

جد إليه سبياًل, فإن استباحة األموال التكفري ما وَ 

ْبلة, املرصحني بقول  ال إهل "والدماء من املصلني إىل القه

واخلطأ يف ترك تكفري  ,خطأ" إال الل حممد رسول الل

َْجمة من  ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك حمه

  : , وقد قال صىل الل عليه وسلمدم امرئ مسلم

ال إهل إال الل : لناس حتى يقولوا أ مرت  أن أقاتل ا))

حممد رسول الل, فإذا قالوها فقد عصموا مني دماَءهم 

ها  ."(1)( (  وأمواهلم إال بحقه

                                                           

 (  184: ص)االعتقاد  ياالقتصاد ف (1)
 



 
27 

الذي _إنني  قبل أن أتحدث عن مؤمتر الكويت و    

أجد _, هو بيت القصيد يف أصل الكتابة يف هذا املقال 

مؤمتر "نصوصًا مما كتبته عن من اخلري هنا أن أنقل لك 

هناك  ليدرك القارئ الكريم  أنني آليت عىل " غروزين

وأن , كون عىل مسافة واحدة من الفريقنينفيس أن أ

بالضوابط الرشعية ضمن املنهج الذي أكون ملتصقًا 

دوين فيام أكتب مرضاة سار عليه السلف الصالح حي

ما متي يف كل العمل عىل مجع كلمة أو, ريب األعىل

جل  أن املوىل عز و سائالً , أتناوله من موضوعات

 . ديني ألزمني بهو,يثبتني عىل هذا الذي ألزمت به نفيس



 
28 

 :من مقال يل بعنوانبناء عىل ذلك إليك مقتطفات     

ر يف الشيشان يصادق عليه علامء "   الفتنة يفمؤمتر الرضا

 " :مرص و اليمن و الشام

رين والعلامء مؤمتر استفزت توصياته الغيو" _1

لجت لكنها يف مقابل ذلك أث, الباحثنيالكتهاب وو

صدور األعداء من الشيوعيني والصليبيني 

 ( 4_3ص) !."سائر احلاقدينوالصهيوصفويني و

أما املدعوون إىل املؤمتر فمعظمهم من علامء " _2

السلطان مل يصونوا علمهم بعد أن باعوا دينهم بعرض 

 (11ص)....".من الدنيا حقري
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 أبرز املدعوين كان جيمع سوادهم األعظم وصف  "_3

ختاذلوا عن و, ق  هو أّنم قعدوا عن نرصة شعوهبممؤره 

ختاذلوا عن قول احلق انتصارًا لرهبم و, تأييد دينهم

 (23ص) ....".أمتهم يف بالدهم رسوهلم وو

خمرجاته فهي الطامة الكربى أما توصيات املؤمتر و"_4

ينفجر بكل من جيوز  التي كانت أشبه بحقل ألغام

 ( 21ص)....".أرضه 

أ املؤمتر عىل جتاهل إنني ال أدرو"_5 ي كيف جتر 

إخراج أصحاب مدرسة احلديث و سائر علامء السنة و

 (31ص) ؟..السلفيني من أهل السنة و اجلامعة
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ً تكفريياً _1  إقصائياً  أليست توصيتهم هذه تعكس فكرا

ق و  د؟, ال جيمع يفره ق و ال يوحه  (31ص)!.يمزه

             !.العقيدة؟ليس السلفيون إخوة لنا يف الل وأ"_7

 ( 31ص)

 إنمسلمني عىل عقيدة التوحيد حتى و أليسوا "_8

 (31ص).اختلفنا معهم يف العديد من املسائل؟

 (31ص)".متى كان اخلالف يفسد للود قضية؟"_9

إذا كان  املؤمترون يتباكون عىل األمة من فكر و" _11

فإنه , تكفريي إقصائي ينخر يف عضدها داعيش

توصيتهم تلك ال تبتعد عن سبيل اإلقصاء و التكفري 

 (32_31ص)!.".الداعيش قيد أنملة
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 لغة اإلقصاء التي اعتمدمتوها ستسهم يف تشويه "_11

صورة اإلسالم الذي تداعيتم إلنقاذه يف 

 (34ص).."زعمكم

رت إننا هنا ندين لغة اإلقصاء بالتشهي سواء جو"_12

, ال نداهن يف ذلك أحداً , عىل يد هذا الفريق أو ذاك

هي قوله عليه الصالة و  البوصلة لدينا ألن  

أكل و, و استقبل قبلتنا, من صىله صالتنا:"السالم

فال , رسولهة الل وذبيحتنا فذلك املسلم الذي له ذم

ته ال :أي ,(391:صحيح البخاري )"ختفروا الل يف ذمه

 (37_31ص)...".,تغدروا
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 إنه ما فعله مؤمتر غروزين يف إخراج أهل احلديث"_13

أو ما فعله غالة السلفية يف إخراج كل من , من السلفية 

فهو مرفوض لدينا من انتسب إىل األشاعرة أو الصوفية 

 ."مها يف الغلو املذموم سواء بسواءو, كال الفريقني

 ( 37ص)

هلذا فإنني أقرر بأنه أهل السنة و اجلامعة أمة  "_14

ر وال سيام و , ...واحدة متامسكة يف وجه مؤمتر الرضا

 .."السلفية هي امتداد ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل  أن  

 ( 44_43ص)

يف ( من هم أهل السنة؟)أما األخطر يف مؤمتر "_15

غروزين فهو أنه مؤمتر صليبي برعاية من ال علم 
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أو ال خشية من الديان يف , لنسبة لفريق منهمعندهم با

أو ال قيمة إال لذواهتم , قلوهبم بالنسبة إىل فريق آخر

أو أّنم , يف مسريهتم بالنسبة لرشحية ثالثةالفانية 

, سون العاملية بالنسبة لفئة رابعةموظفون يف دوائر املا

أو أّنا رشحية دعيت لتكثري سواد املؤمترين بالنسبة 

 ( 48_47ص) ....".املدعوينلعموم سائر 

إذن ال صلة لألشعرية أو الصوفية أو العامئم "_11

بام أحدثه املحسوبون عىل العلم وأهله اإلسالمية 

ذلك بعد أن خدعت و, ...والتزكية ورجاهلا يف غروزين
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العامئم البوتينية مجاهري األمة حني أخرجت السلفيني  

 ( 52_51ص)....".من عموم أهل السنة و اجلامعة 

إن املؤمترين يف جمموعهم ال يف مجيعهم مل هذا و"_17

يكونوا عىل قدر نسبتهم إىل العلم الذي مل حيفظوا له 

ض املؤمتر يف كلامته ومداخالته  هامة عندما عره

ً بالسلفية والسلفيني ونسبها إىل التطرف خمرجاتو ه كثريا

الذي قام به فيام  مستفيدًا من اخللط املتعمد, واملتطرفني

  اجلهادية والسلفية السلفية وغالة جهة من السلفية بني

ة من أولويات جاعاًل ذلك كله وهابي ؛أخرى جهة من

هلذا استخدم يف حقها قاموسًا من , املؤمترين حماربتها
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هل العلم األلفاظ النابية ال يليق صدورها من أ

علامء املدرسة  كام ال يليق إطالقها عىل, املبجلني

, جهابذة احلديث النبوي املتقنني و, الراسخنيالسلفية 

ر املؤمتر نزعته تلك السلفيني اختطفوا  بأن   ,وقد بره

لذا تداعت  ,من أهله" اجلامعةأهل السنة و"لقب

 ( 57_51ص)....."عامئمهم النتزاع ما انتزع منهم

نالحظ نجد أن هذه ا عىل نحو ما نقرأ وإنن"_18

 حتذف جامعة أم القرىالتوصية يف بروتوكول التعاون 

اجلامعة اإلسالمية يف و, يف مكة املكرمة  من قاموسها

 مؤسساتبل وتستبعد سائر ,املدينة املنورة من أبجديتها
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جامعات البحث األخرى يف العامل كله مما يثبت أنه مل و

ً إسال                ....."  مذهبياً  إنام كانومياً يكن مؤمترا

 ( 13ص)                                                                                                                         

رتم يف وكيف حتذرون من الكراهية و" _19 قد فجه

يشاين البوتيني كل مفاصل البغض مؤمتر الفتنة الش

السنة  والتباغض واألحقاد والكراهية يف نسيج أهل

لرأب صدع _حسب زعمكم _اجلامعة التي تداعيتم و

 (  18_17ص) "مجع شتات كلمتهاو, جدارها 

إن من تسييس املؤمتر أن اندفع غالة الغالة من "_ 21

الفريقني للمبالغة يف ركوب موجة دين الل 

ذلك بإقحام ََل  عنق املؤمتر ملآرب خسيسة واإلسالم هل
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صل املؤمتر إرضاء مجاعة إخوان املسلمني يف مفا

 ( 19ص) ...."ألسياد و أجندات

اإلخوان املسلمني كانوا أول  بالرغم من أن  "_21

 ...."بالتوصيات الصادرة عنه املنددين باملؤمتر و

 ( 72ص)

عينا قلبي تبكيان عىل إنني كتبت الذي كتبت و"_22

أمة صارت ممزقة بني غلو تعددت مظاهره بني هذا 

 ( 78ص)..."التوجه أو ذاك

تلكم كانت فقرات خمتارة   :أهيا القارئ الكريم    

" مؤمتر غروزين"نقلتها لك بني يدي احلديث عن 

 أكتب لصالح هذا املؤمتر أو لتكون عىل يقني  أنني ال
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إنام أكتب انطالقًا من أرضية إسالمية موضوعية و ,ذاك

 تنازع املسلمني وذهاب لكل ما يعمل عىل  تتصدى  

 . هدم رصحهم اإلسالمي الكبريو, رحيهم 

أصل هذا واآلن نعود إىل ما  نحن بصدده من       

 :التصنيف

من (27_25)انعقد مؤمتر الشيشان يف الفرتة ما بني      

من هم أهل "  حتت عنوان (م2111أغسطس آب )

اخلتامي حتى  ما إن قرئ بيانهو, "السنة واجلامعة

ن عاصفة موثارت يف وجهه , اّنالت عليه الردود

ئح أهل السنة واالن اجلامعة عىل تقادات من شتى رشا
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بسبب مكان املؤمتر , امتداد العامل اإلسالمي الكبري

املؤمتر التي  توصياتزمان املؤمتر ورعاة املؤمتر وو

عة اإلخوان منتسبي مجااستبعدت السلفية والسلفيني و

النقاشات ثم من احلضور ومن املسلمني من الدعوة و

اجلامعة الذي يمتد بفضل الل نة ومن رواق أهل الس

 !. ليتسع للجميع شاء من شاء و أبى من أبى

مؤمتر "وبعد حوايل أقل من شهرين ونصف من       

حتديدًا يف يوم السبت من الثاين عرش من و, "غروزين

 12 )املوافق ,(1438صفر من العام اهلجري  )شهر 

انعقد يف العاصمة الكويت مؤمتر ( م 2111نوفمرب 

مؤسسة رافد و ,اد بدعوة فريق الربانيني التطوعيمض
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املفهوم الصحيح "وانالدراسات حتت عنللبحوث و

ألهل السنة واجلامعة وأثره يف الوقاية من الغلو 

دولة ينتمون إىل  25من تداعت شخصياته "  التطرفو

ًا عىل , معسكر آخر    قدموا إىل رحاب دولة الكويت رده

بالرغم من العدد رهم  باهتًا فجاء مؤمت" مؤمتر غروزين"

ألّنم جاؤوا من لون واحد تقريباً ,الكبري للحارضين

 آخر, من واحداً  منهم متيهز تكاد الوائم حتى لكأّنم ت

نًا من املدعوين من " مؤمتر غروزين "بينام ضم إليه ألوا

نحو األزهر الذي له ثقله يف العامل اإلسالمي بالرغم مما 

إىل جانبه كان مفتي و ,لنا عىل أدائه اليوم من مآخذ

لعديد من الشخصيات االسابق والالحق ومرص 

و هو _فريقه كام  ضم اجلفري و, األخرى يف مرص
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إقامة ة متلونة تتقن انتقاء الشخصيات وشخصي

هو الشخصية التحالفات خدمة ألجندات مشبوهة و

التي  ضمت _, اليمنية التي كانت وراء فعاليات املؤمتر

الشامية الكردية "  البوطي توفيق"إليها شخصية  

العلمي الذي أضاع  املزاجية املتقلبة  ذات الوزن

كام ضمت إىل جانبها الكثري من , صاحبه تعظيمه 

 .      ..الشخصيات املستقلة يف العامل

كان األضعف " مؤمتر الكويت"ومن ناحية أخرى     

 ته دولةالذي تبن  " مؤمتر غروزين"إعالميًا بمسافات عن 

إىل و, يشان بكل ما لدهيا من ثقل وآلة إعالميةالش 

التي تدور أنظمتها يف  جانبها دول البلقان اإلسالمية
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إىل جانب هؤالء مجيعًا إعالم األنظمة و, فلك موسكو

 العامل من نحو النظام التي تتبع سياسة الدب الرويس يف

من ورائهم مجيعًا  دولة و, السوري واملرصي واإليراين

 وإمرباطوريتها العاملي بنفوذها ديةاالحتا روسيا

بينام مل نجد شيئًا من ذلك بالنسبة ملؤمتر  اإلعالمية,

الكويت الذي جاء مرتاجعًا يف كل املظاهر اإلعالمية 

بام يف ذلك القاعة التي تم " مؤمتر غروزين"عن 

 !.اختيارها لعقد جلسات املؤمتر فيها

"  ويتمؤمتر الك"ـــكذلك كان مستوى األداء ل      

يف الفخ  ضعيفًا جدًا حيث وقع املؤمترون يف الكويت
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أسياده يف موسكو حني الذي نصبه هلم اجلفري و

غة اإلقصاء التي استدرجوهم إىل استخدام ذات ل

 فوقع , "منظمي مؤمتر غروزين"مارسها مع سائر

لكن بصورة  ,يف شباكهم" منظمو مؤمتر الكويت"

مية عن إلسالأبشع حني أقصوا معظم األمة اأوسع و

وحني جعلوا السنة لوناً , بيت أهل السنة واجلامعة

مما يؤكد أن , !وحني قرصوها عىل أنفسهم, واحداً 

يف املكايدة و, رهم يدخل يف دائرة ردود األفعالمؤمت

تي كانت السمة األبرز لتداعيهم ولقاءاهتم السياسية ال

حيث متيز املؤمتر بالغضب  ,وترصحياهتم  وبياّنم
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بياّنم سجاالهتم و أن  ال سيام و ,ملؤمتريهشخيص ال

اخلتامي أظهرهم  بمظهر من يدافع عن نفسه من خالل 

فأكدوا " ) أهل السنة و اجلامعة "احتكارهم  للقب 

بذلك ما نسبه إليهم مؤمتر الشيشان من ذاك 

مؤمتر "مني عىل من خالل الرد الض  و(  االختطاف

لكنههم مل , هو األمر الذي تكرر مراراً و" غروزين

 
 
سار الذي إىل تصحيح امل يظهروا  أبدًا بمظهر من يسعى

السلفيني  يف تقديري لو أن  و!. انحرف يف غروزين  

اكتفوا بالرصيد الذهبي الذي أفرزته هلم االنتقادات 

مؤمتر "التي اجتاحت العامل اإلسالمي يف وجه 
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لكنهم , لكانوا حققوا بذلك أبلغ اإلنجازات"  غروزين

وا  عىل أْن يكونوا يف مؤمترهم أشبه بمن يرصخ أرصه

, ها أنا ذا ما زلت موجوداً : "يقول ليحتكر ويقيص و

ال , ال  بل أنا وحدي يف الساحة ,فكيف أقصيتمونني

فإذا به  , " !!!يشاركني فيها أحد  منكم أو من غريكم

ال يزال عاطف من كان يدافع عنه ممن كان ويفقد ت

مؤمتر بعد أن نحا  ,"روزينمؤمتر غ"يرفض عدوان 

 
 
يف الكيد والتعصب " مؤمتر الشيشان" الكويت منحى

 ,اإلقصاءوتفتيت عضد األمة واإللغاء والتسييس  و

 بمسافاتجتاوزه يف تلك األخطاء القاتلة  من ثمه و
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 !. خميفة 

أستاذ  ياألكاديماملفكر يف هذا اإلطار وجدنا و      

بن  داألخالق السياسية وتاريخ األديان بجامعة محَ 

يرد عىل  "حممد خمتار الشنقيطي" الدكتور يف قطرخليفة 

الكويت يف إحدى تغريداته عىل التويرت مؤمتر 

إنه مؤمتر الكويت حول املفهوم الصحيح ألهل :"بقوله

جواب  و, عة ردٌّ باهت  عىل مؤمتر الشيشانالسنة و اجلام

 ".   ضعيف عىل التحديات اجلسيمة التي تواجه األمة

                          

                ♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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 :التي التقى فيها المؤتمرانسرد النقاط السلبية 

 و     
 
قبل أن سلبًا  فيها املؤمتران لنبدأ بالنقاط التي التقى

التأصيل العلمي يف البيان نبحر بالدراسة العميقة و

 ":مؤمتر الكويت"ـــــاخلتامي ل

 ,ملم  الش  لَ االجتامع كان للتفريق ال له  :أوالً       

العزيز احلريب أستاذ  ألستاذ عبدابكالم  هناسأستشهد و

ع و, القراءات والتفسري يف جامعة أمه القرى مؤسس جممه

 اللغة العربية يف مكة املكرمة حني قال يف تعليقه عىل

الكويت مؤمترات  مؤمترمؤمتر غروزين و:"كال املؤمترين

ق املسلمني ( العلامء)ربنا ال تؤاخذنا بام فعل  ,تفره

 !!!.".منها
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 :ن أقولبناء عىل هذا يمكنني أو

لشق عصا األمة املؤمتران بذال الوسع جاهدين     

ذلك  من خالل و_حتى وإن زعام نقيض هذا_الواحدة

" اجلامعةمصطلح أهل السنة و"ـــاالحتكار املطلق  ل

 !.الذي زعم كل  منهام اختصاصه به

تنضوي _كبري قدس  م   ومن خالل إخضاع عنوان        

السياسة  جتاذبات  إىل  _م مجيعاً حتت سقفه أمة اإلسال

حتالفاهتم التي ال والسياسيني وضغوطهم وإمالءاهتم و

 !.تعرف يف قاموسها شيئًا عن مصطلح األمة الواحدة

 ومن خالل التكرب الذي منع كاًل منهام من دعوة    
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من فتح الصدر له و ,خالف له يف املذهب إىل املؤمترامل  

 !.واسعًا يف  البيت اإلسالمي الكبري

, ي كل مؤمتر إلحلاق اهلزيمة بخصمهل سعمن خالو   

توظيف املؤمتر اخلاص به و, وكأننا لسنا أمة واحدة

ة بني اإلخوة للمباراة اخلطابية ق و, التي تزيد اهلوه تعمه

 .اخلصومة

بالتايل فاملؤمتران كانا يدوران يف فلك مذهبيتهام و     

 !.مجع كلمتهاة املقيتة عىل حساب وحدة األمة والضيق

املؤمتران وجهان لعملة واحدة من حيث  :نياً ثا   

هني لكن مع اختالف املذهبني و, جلوهرا  !.التوجه
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ال يملك , ةخفي   أيادسان لصالح فاملؤمتران مسي       

املؤمترون فيهام حرية الكلمة التي يمليها عليهم  العلم 

ذلك يف و, ف الباري عز و جل به  املؤمترينالذي رش  

 !.عىل نحو ما سيأيت  العديد من النقاط

"  كويتالغروزين و"فالرشحيتان املؤمترتان يف      

" ان املسلمنيمجاعة اإلخو"أقصتا بالسياسة ال باحلق 

بيت العائلة الواحدة هلذه  ,من بيت أهل السنة واجلامعة

األمة الذي مل نعرف سواه يف تارخينا منذ عهد البعثة 

أن يرث الل  و لن نعرف غريه إىل, النبوية إىل اليوم

مجاعة "لألسف فقد صنعت و, من عليهااألرض و

 بوتني لسيدها جانبها من إرضاءً ك ذل" غروزين



 
50 

ليهامو قديروف, خادمهو , اجلفري نحو من موا

, إرضاء ألسياد السييس "مجاعة الكويت"وصنعت

إن اختلف يف ومن كان عىل شاكلة السييس حتى و

 !.املظهراللون وواملعسكر 

كال املؤمترين  ضم  رشحية واسعة من علامء و      

فقد كان حضورهم "  الشيشان مؤمتر"السلطان ال سيام 

من حتى لكأنه انعقد هبم و, اق واسععىل نطفيه  الفتًا و

 !.أجلهم  

! ال املؤمترين كه كان شعارًا له  "ال للثورات "شعار      

ريقان بتحريم الصدح بكلمة احلق حيث رصخ الف

اإلرهاب الدويل وه الظلم يف وج الثورةو
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كان القاتل بشار األسد  إنوالديكتاتوريات حتى و

فقا عىل و ,عقيدة وممارسة سجله األسودالبعثي و قد توا

 وتناقض جوهر  ,ذلك بالرغم من اختالف العاصمتني

 !. مذهب ومدعوي املؤمترينو 

ت أهل البيانان اخلتاميان للمؤمترين  صمتا صمو    

ض   اإلبادة اجلامعيةذكر املظامل والقبور عن   التي تعره

ارض العامل اجلامعة  يف العديد من حوهلا أهل السنة و

اإلسالمي يف العراق والشام واليمن وبورما  

شان و أوزبكستان  من الصومال و أفغانستان و الشيو

نحو بغداد واملوصل وحلب و دمشق وصنعاء وبيت 
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يافا يفا وحة واملقدس ومدن الضفة الغربية وقطاع غز

 ..... وسائر مدن فلسطني املحتلة   

 لدينا يف الساحة الدولية  أثبت املؤمتران أن   :ثالثاً      

اإلسالمية رشحيتني مشبوهتني تتصارعان منذ أمد بعيد 

بال  اجلامعةالطاولة عىل اختطاف أهل السنة و من حتت

من و, "مؤمتر الشيشان"لية  إىل أن جاء حس  أو مسئو

 " مؤمتر الكويت"َثم  تبعه 
 
فضح و, ما كان خمفياً  فأفشى

, إىل زمن طويل يف ردهات  اهلمسما كان يدور 

هناك  تور عن رمزية ما كان  جيري هنا وكشف املسو

 ! بني بعض أفراد األمة
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لكننا اآلن بعد انعقاد املؤمترين أصبحنا نشاهد     

خميفة يدعو هلا كل معسكر  لصاحله من  ظاهرة حتشيد

 ما يعود إىل التداعيات واآلثار االرتدادية و غري التفات

اء ذلك من خراب  .عىل األمة من جره

تزعمه اجلفري " غروزين"يف  فهناك حتشيد جرى       

ن علامء السلطان البارزين يف البوطي والعديد مو

 !.مرص

لعرشين دولة يف الكويت جتاوز ا هناك حتشيد جرى  و  

صل اجلاسم يف أنحاء العامل اإلسالمي كان راعيه في

ابن الذي يضلل األشاعرة ويتهم اإلمامني النووي و

 !!! .حجر بعدم معرفة احلق
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 !.و ما يزال التحشيد مستمراً  

كافة  ملصلحة من جيري كل ذلك ؟ إنني  أجزم يقينًا أن  

هلا ال  اَ ًمظاهر احلشد تلك  التي تتخذ من اإلسالم جمن  

 
 
 .لن تعود عىل األمة بخريو, هبا وجه الل يبتغى

حرضت  " لشيشان والكويتمؤمتري ا"يف   :رابعاً      

املصالح واجلاهات وحطام الدنيا والعصبيات وتصفية 

غابت قضية األمة  احلسابات والتبعيات والوالءات  و

وبالتايل فقد , يف عنواّنا الكبري و تفصيالهتا العريضة

الغائب األكرب  عن كال " أهل السنة و اجلامعة "كان

 !.أهلها زعام أّنام انعقدا ألجل السنة و املؤمترين الذين
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توظيف الدين يف  يف كال املؤمترين جرى  : خامساً     

هي الظاهرة التي مازالت تتفجر يف و_ !أبشع صوره 

ء هبدف إضفا_تارخينا يف سائر عصور االنحطاط 

تقوقعهم ؤمترين وعصبياهتم والرشعية عىل مواقف امل

ك السياسية التي ارتضوها انخراطهم يف أحد املسالو

أو اختاذها لبعض املواقف السياسية التي  ,ألنفسهم

 !.جنحوا إليها

يف ظل حراك ثورات الربيع العريب وجدنا   :سادساً      

حراكًا مسعورًا لكال املؤمترين جلذب احلاضنة الشعبية 

خدمة ملرشوعه و, ل السنة و اجلامعة كل   لصاحلهأله

ً من مرتكزاهتايف حمطة يأيت حتريم  يف  ,الثورات مرتكزا
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زيق االلتفاف خطوة هلا العديد من الغايات منها مت

وتسفيه , والعمل عىل  إجهاضها, حول تلك الثورات

هلذا , حياة الكرامة يف جنباهتاآمال  احلاملني باحلرية و

ليس من املستغرب أن يتصادم املؤمتران يف كل يشء إال 

 أو يف جانب, يف جانب ما يتعلق بقيام األمة من سباهتا

الفئات التي تعمل عىل إيقاظها وبث روح تعطيل 

 !.  احلياة يف عروقها األمل و

هوان يف أثبت املؤمتران وجود فرقة ومتزق  و: عاً ساب    

سمحت لليهود باغتصاب  عةاجلامساحة أهل السنة و

من ثم سمحت و ,القدس واألقىص وفلسطني
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م واليمن والعراق للصفويني باخرتاق ساحة الشا

وما فيها من رمزيتي _ديد اململكة العربية السعوديةهتو

سلل والت  , اخلليج العريب الوصول إىل و_ مكة واملدينة

بالتايل فقد أصبح و ,آسيا رشق حمارصةو ,إىل أفريقيا

ًا بسبب  اإلقليمية تالعب األحالف املشهد مأساويه

الدولية بفقهاء مل يعودوا  فقهاء بعد أن جاز نعتهم و

ح به املختار الشنقيطي  .باملغفلني عىل نحو ما رصه

كام أثبت املؤمتران خلو الساحة اإلسالمية   :ثامناً       

غدت الساحة ّنباً من العلامء األثبات الفاعلني بعد أن 

ن ال يقل عنهم أو استوىل عليها م ,لعلامء السلطان
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وكالمها تربع عىل عرش , سوءًا من الغالة والتكفرييني

 .فأفسد أكثر من أن يصلح ,ليس عرشه

ليس لدهيا أمتنا ال متتلك طاقات و هذا ال يعني أن       

لكنه احلقيقة التي يؤسف هلا أنه غالب , علامء عاملون

بالتايل فال بد من و, هؤالء العلامء غائبون أو مغي بون

هو األمر الذي و, ادة تفعيل دورهم بقوة من جديدإع

ين سيئي الطلعة ذين املؤمتراتشتد احلاجة إليه يف ظل ه

 . الطالع  الذين خذال أهل السنة و اجلامعة و

كل  من املؤمترين اعتمد لغة اإلقصاء  :تاسعاً      

يف خطوة تؤكد انحرافهام مجيعاً , للمخالف يف املذهب
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, يف األخذ بالكلمة السواء عن منهج السلف الصالح

ما املؤمترين جتاوز ذلك إىل الغمز واللمز وال بل إنه كال 

 .هو أسوأ من ذلك مما ال يليق بمقام الدعاة و العلامء

 يف مؤمتر غروزين  استثنى القائمون عىل املؤمتر دعوة   

هيئة كبار " و" علامء املسلمني اد العاملي لاالحت"  

, "منظمة التعاون اإلسالمي" و ,يف السعودية" العلامء

 .و غريها من املؤسسات الكربى يف العامل اإلسالمي

أمحد بن املرابط  الذي ترأسه_يف مؤمتر الكويتو    

لعرشات من املعروفني شهد مشاركة او,يتانيارمفتي مو

تال بيانه اخلتامي و, بلون واحد وهو التيار السلفي

اإلمام حممد بن جامعة "الشيخ عبد العزيز السعيد من 
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  _سعود
 
متر معظم األمة من القائمون عىل املؤ استثنى

 !!!.  اليات مؤمترهمالدعوة إىل فع

ما يل اإلجابة : عارشاً     التي طاملا كنت _املؤمتران قده

  عن السؤال التايل الذي كان يؤرقني دائاًم _أبحث عنها 

 :فال أجد له ما يشفي الغليل

ما بال إيران جتمع حوهلا من ينتسب  :كنت أقول دائامً     

 افضة  يف أنحاء األرض حتى وإن كانت صلتهم الرإىل

ة رافضةبال هيم هم ومتده فتدعمهم و, أو مقطوعة هش  تقوه

 
 
بينام نحن  ,السبل املادية والعسكرية واملعنوية بشتى

قوتنا بتدمري  اجلامعة  نعمل عىل خنقأهل السنة و
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ئحو, حاضنة مشاريعنا اعلة يف بعينها ف إجهاض رشا

خدمة اإلسالم واملسلمني هي من صلب أهل السنة 

ئح قوية هلا حضورها , واجلامعة بل واستهداف رشا

اجلامعة من نحو فوذها ومجهورها يف أهل السنة ونو

 شيطنتها تففي مكان مت  , "سلمنيمجاعة اإلخوان امل"

     : السؤال الذي يفرض نفسه هناتكفريها؟ و ويف آخر تم  

 !. ذلك ؟ تم  َمن يَ ملصلحة     

بًا  يف احلقيقة مل         حتى سؤايل عىلأكن أجد جوا

بية التي املكبالن بالعصاملسيهسان و املؤمتران علينا خرج

البصرية فقدما يل اإلجابة الوافية عن أعمت البرص و
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كل ما كنت أبحث عنه من خالل النقاط التي أعرضها 

 .سائر الفقراتويف هذه الفقرة 

أهل السنة  "مما ال شك فيه أن ساحة :احلادي عرش     

ثقة األمة بالكثري من  تعيش حالة من اهتزاز" اجلامعةو

دعاهتا إثر خذالن عيهنات منهم جلامهريها علامئها و

املستبدين من وانحيازها للظاملني و, شعوهبا وثوابتهاو

 !.طغاهتا

مؤمتري الشيشان " مما ال شك فيه كذلك أن  و      

وقلهال من , ا من آثار تلك اجلفوةققد عم  " الكويتو

الذين كانوا متنفذين يف   أثبتا أن  بل و, فرص عودة الثقة
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 قبورّنم حفروا أو, هلذه املرحلةاملؤمترين ال يصلحان 

م و, عميقاً  السيايسو االجتامعيو العلمي مستقبلهم أّنه

, ن من ماض  لن يبكي عليهم فيه أحدقريبًا سيصبحو

من _ جيل صحوةخروج  من ارتدادات ما جرى   أن  و

سيطفو عىل _ علامء األثباتالالعلم الثقات و أهل

, اناً سيمسك بدفة سفينة األمة ليكون له رب  و ,السطح

 ,"ظاهريت غروزين والكويت الشاذتني"سيتجاوز و

, العلامء يف اجلانبني مواقفهم ذلك ما مل يصححو

, ويثوبوا إىل رشدهم ,ما هلمويستدركوا ما عليهم و

بعيداً _ يستمسكوا بثوابت دينهمو, ويعودوا إىل رهبم
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 _,التكفري يف شخصيتهم عام حفرته بدعة اهلجران و

 .يذودوا عن حياض أمتهم و

ورد بني يدي القارئ الكريم من هنا حيسن يب أن أ       

أهل السنة  الشنقيطي بأن   املفكر األكاديميتوضيح 

علمية تدرأ عنهم حيتاجون اليوم إىل قيادة سياسية و

ليسوا بحاجة إىل جدل و, واالستعبادخطر اإلبادة 

عىل نحو ما  كالمي عقيم ينتهي بتسويغ االستعباد

 استشهَد عىل ذلك بأن  و. حدث يف مؤمتر الكويت

ل القضية العادلة  ذه  .املحامي الفاشل خي 

ثم خلص الشنقيطي إىل القول بأن ال مستقبل ألهل      

امئم متثلهم حكومات الثورة املضادة وع السنة ما دامت

 .خمتار الشنقيطي الدكتور حممد انتهى كالم .القاعدةالسوء وداعش و
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اجلفري " مؤمتر غروزين" كرب لقد توىل   :الثاين عرش    

 ,قديروف وفريقه الذي يسبح بحمد بوتني والسييس و

فريقه فيصل اجلاسم و" مؤمتر الكويت"كام توىل كرب

 ,املقيتةالذي يسبح بحمد اإلقصاء والغلو و العصبية 

لكن الفريقني من هنا أو هناك مل خيطر عىل بال أحدمها 

مؤمتر كل منهام من ردود أفعال  ما ترتب عىل 

 تراشقات صاخبة وو
 
كافة وسائل  عىلاللغات و بشتى

التواصل االجتامعي واإلعالمي واإلسالمي نالت من 

من حرض كل حسب مكانة من دعا ومن نظم و

 . مشاركته 
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, العاصمتني املتباعدتني قني املتناحرين يفإنه الفري       

 الذين يف الزمانني املختلفني للمؤمترين املتعارضنيو

ن عىل يعمالعيان متثيل أهل السنة واجلامعة ويد  

حتالفاهتم  مل يدركوا واقع ما اختطاف  أهلها لنزواهتم و

كام مل , ة حلظة اإلعداد أو توجيه الدعواتعليه األم

لت إليها األمور الوخيمة التي آ ينظروا يف املآالت

فتنة و ضوضاء مما حلظة اإلرشاف وما تاله من ضجة و

م ليسوا رجال املرحلةيثبت مرة أ م , خرى أّنه وأّنه

 .األجيال و املرحلةعبء عىل األمة و

ً  إنهه مما يؤكد ما أشري إليه أن        األزهر الذي كان حارضا
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اضطر أمام سيل االنتقادات التي  بقوة يف مؤمتر غروزين

عىل خلفية ردود األفعال و, ض هلا بسبب مشاركتهتعره 

داخل سياسيني بة من علامء و دعاة و إعالميني والغاض

خارجها أن يعلن عىل لسان اململكة العربية السعودية و

وكيل األزهر ما يشبه تربؤه من مؤمتر غروزين حيث 

ن مل خيضع لألزهر أشار األخري إىل أنه مؤمتر الشيشا

 !.ال بل مل يكن حتت رعايته أصالً , يمهالرشيف يف تنظ

إنام جتاوزه إىل يقف وكيل األزهر عند هذا احلد و ملو     

إن األزهر مل يشارك يف أعامله وفعالياته وال حتى  :قوله

انتهى إىل أنه دور األزهر كان و, يف بيانه اخلتامي
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ً عىل كلمة الدكتور أمحد الط ي خلت من تيبي المقترصا

 !ثري امللحوظات يشء ي   أيه 

إنه األمر عندما يصل إىل ما يشبه التربؤ الكامل من        

مؤمتر غروزين من قبل األزهر جيعلنا ندرك حينئذ إىل 

الصخب يف ساحة أهل السنة وصل اللغط و أي مدى  

بنا مؤمتر غروزين  إىل أي هاوية هوى  و!   و اجلامعة 

هو اخلطأ الفادح الذي ما كان  ية وعندما أخرج السلف

 !.لألزهر أن يرتكبه

يف جانب التداعيات أيضًا فقد أصدرت هيئة كبار و      

العلامء يف اململكة العربية السعودية بيانًا حذرت فيه من 

ت التي هتدف إىل إثارة النعرات وإذكاء العصبية الدعوا 
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فرقة مؤكدة أنه كل ما أوجب فتنة أو أورث  ,بني األمة

العالمة يوسف  "كام أعرب  .فليس من الدين يف يشء

املسلمني  رئيس االحتاد العاملي لعلامء_" القرضاوي

مستغربًا من  ,أهداف املؤمترعن انزعاجه من عنوان و

ي صفة أهل السنة عن أهل احلديث نفي البيان اخلتام

 .السلفينيو

 اململكةويف تطور ملفت زار  ,عىل املستوى السيايسو 

 "مؤمتر غروزين"ــعربية السعودية يف وقت الحق لال

املؤمتر الذي رعاه  الرئيس الشيشاين قديروف مؤكدًا أن  

هًا ضدو ً كان موجه عون  الذي أثار جدالً كبريا من يده
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م سلفيون و كام , يستغلون شعارات أهل السنةكذبًا أّنه

ح جلريدة الرشق األوسط بقوله  لسنا ضد :"رصه

الذين يقفون بثبات عىل درب  نييقالسلفيني احلقي

 "  السلف الصالح

ناتو مجاهري إخراج فإن   املقابل يفو        السنة أهل مكوه

 واجلامعة السنة ألهل الكبري البيت من واجلامعة

ما كان ينبغي أن  قاتل جسيم خطأ هو السلفية باستثناء

ال بل بعض العلامء يف !. يقع به مؤمتر الكويت 

بام فيهام مؤمتر الكويت  املْؤمَتََرينالسعودية رأوا يف 

هو ما متت اإلشارة إليه و, نيمؤمتراته تفريق بني املسلم
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ون سعوديون القائمني طكام اهتم ناش ,يف الفقرة األوىل 

قصاء كبار العلامء يف السعودية عىل مؤمتر الكويت بإ

العقيدة غري واالكتفاء ببعض الدعاة وأساتذة الفقه و

 . املعروفني

 !.الطرفني مل يقدرا لألمر قدره إن   

الباحث يف " الدكتور كامل حبيب"هنا يلفت نظرنا و     

 الشأن اإلسالمي يف ترصيح خاص للدستور  إىل أن  

هل السنة اخلليج حول تعريف أالتجاذب بني األزهر و

ال جيب توظيفه لصالح حماور و,  واجلامعة كالم خاطئ

ر مل يوفق يف عدم فاألزه ,إقليمية أو نزاعات سياسية

متر مؤ كام أن  ,  ني من أهل السنةذكر السلفيني والوهابي
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هبذا و .املاتريدية أخطأالكويت بعدم ذكره األشاعرة و

ع حول مصطلح أهل السنة ال بد أن  يتم إحداث رصا

      ...يقيض عليه األزهر حيث إن دوره االحتواء الكامل 

   .كامل حبيبانتهى كالم الدكتور                                                         

املؤمتَرين  سواء علام أم مل يعلام فإن   :الثالث عرش     

يدخالن يف إطار عملية متزيق اجلسد السني املسلم 

سعيًا منهام إلضعاف دوره ليصبه ذلك يف سياق 

السنة و اجلامعة يف  احلرب املسعورة الزاحفة نحو أهل

التي تدير غرفة عملياهتا تل أبيب و ,أنحاء األرض

تبارك و, أس احلربة فيها طهران الصفويةومتثل ر

ا الغطاء الدويل تقدم هلو, مسريهتا الصهيونية العاملية

نه إاألمم املتحدة من حيث إلمتام جريمتها 



 
74 

الصهيوصليبية هي التي تتحكم بمفاصل املنظمة 

 .الدولية

ؤمترين وجود عرشات العلامء أال و إنهه ال يشفع للم       

لعامل ضليعًا باللعبة عندما ال يكون األنه فيهام؛ 

ال يدري كيف تدار احلياة يف عامل السياسية والدولية  و

, أن يعتزل أمثال هذه املؤمتراتاليوم فالواجب عليه 

إال كان مقتحامً و, بتعد عن نظري هذه املناقشاتيو

عىل األمة من لساحة ليست من اختصاصه فال يعود 

هو ما يعود بنا إىل وصف و, تنطعه إال اهلالك والضياع

الشنقيطي  الدكتورالذي اعتمده  , وهو الن عتلنياملغفه 

رشحية كبرية ممن حرضت املؤمتر حني مل تدرك يف حق  
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ة يف صحراء ما وراء هذا املؤمتر أو ذاك من إدخال األم

ال حول و ال قوة إال بالل العَل و, التيه زمنًا طويال

 !.العظيم

ه إ     س اهتامًا مني بقصور لدى ليه ليهذا الذي أنوه

, التحديات لكنه دعوة ألن يكونوا عىل مستوى   ,العلامء

أن ال يغرر هبم املغررون من الذين تالعبوا بعواطف و

 .الفريقني من منظمي املؤمترين

 لقد أصبح طالب العلم قبل العامة بعد  :الرابع عرش     

هذين املؤمترين املدمرين لنسيج أهل السنة و اجلامعة 

من هم أهل السنة و اجلامعة الذين ننتمي :يتساءلون

هل أهل السنة هم من حتدث ندين بعقيدهتم ؟ إليهم و
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حضور عرشات من علامء ب"مؤمتر غروزين"عنهم

ال يعد _ حسب البيان اخلتامي_الذينو, السلطان 

 السلفيون جزءًا منهم؟      

أو هم من حتدث عنهم مؤمتر الكويت بحضور      

عرشات علامء آخرين من املعسكر اآلخر الذي يقف 

حيث ال يدخل " ينمؤمتر غروز"وجهًا لوجه يف معاداة 

األمة فيهم األشاعرة واملاتريدية والصوفية وسائر 

 .املحمدية باستثناء السلفية؟

ت عليهم هل أهل السنة و        اجلامعة هم الذين نصه

كلمة شيخ األزهر التي تم االتفاق يف الشيشان عىل أّنا 

 أو هم الذين تال ذكرهم البيان اخلتامي !وثيقة للمؤمتر؟
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 .ملؤمتر  الكويت ؟ 

ة عىل هم الذين دخلوا يف سجاالت مفتوحأو     

 وسائل التواصل االجتامعي و
 
املنتديات يف  يف شتى

هم ضإىل درجة ألبس بع, ؤمتر أو ذاكانحيازهم هلذا امل

ً مواقفهم ثوب الشفافية وفيها  املوضوعية تربيرا

رات أحد املؤمترين فمن انترص لألول , النتصاره ملقره

, والصوفية لعارفني باللانتفض ألجل اام ه إن  رصخ بأن  

 واألشاعرة واملاتريدية واملذاهب الفقهية األربعة 

رفع الصوت عالياً  فقد من انترص للثاينو. اإلسالمية

غضبة ألجل مذهب السلف  انتفضأنه إنام ب
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   انترص املؤمتر حسب فهمهم الذي زعموا أن  _الصالح

 !.  _هلم 

املؤمتران خدمة غبية وباملجان  :اخلامس عرش    

, التكفرييني عىل حد سواءللمتطرفني من املالحدة و

خدمة لسائر , خدمة للصهاينة والصليبيني والصفويني

راملؤمتران , لدينأعداء ا يف ساحة أهل السنة  ا سعه

بني أبناء البيت الواحد  شعالأو, واجلامعة الطائفية

بني أصحاب العقيدة  الود   افسدأو ,حروبًا جانبية

صفيح ساخن فوق ما  املنطقة عىل جعالو ,الواحدة

 املنطقة_طريقته عىل_مؤمتر كل هيهأَ و بل, هي عليه
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ا إليها بقوة برعاية هجر  و, لتكون ساحة حلرب دينية

األزهر "املؤمترين  أظهرا  أن  أمريكية وروسية  ال سيام و

من جهة  السلفينيو جهة, من" قديروفواجلفري و

وسطى يملكون كأّنم بابوات القرون الو أخرى  

, يدخلون فيها من يشاؤون, وحدهم مفاتيح اجلنة

 حيتكرون القيادة الدينيةو ,خيرجون منها من ال حيبونو

هي صورة شاذة و! يف البالد اإلسالمية ألنفسهم

رة ظاهو, رفها يف أدبيات ديننا احلنيفمبتدعة مل نع

سلبية  تيسء إىل إسالمنا ورشيعتنا ودعوتنا ودعاتنا 

 !.تصب يف خانة أعدائناو
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 أن  " مؤمتر غروزين"لقد ورد يف  :السادس عرش     

اجلامعة باختطاف مصطلح أهل السنة وقاموا السلفيني 

 نفسه عىل أثبته الذي اليشء هوو , واحتكاره ألنفسهم

 إىل ينتمي كان من إال األمة أخرج حني الكويت مؤمتر

هو اليشء الذي و مصطلح أهل السنة و اجلامعة من تيار  

سينعكس عليهم سلبًا لصالح من يدافع عن مؤمتر 

 .الشيشان و يتعاطف معه

 إقرارنا باختطاف مؤمتر الكويت يف املقابل فإن         

ال جييز بحال إخراج  هملصطلح أهل السنة لصاحل

امعة مهام كان اجلأهل السنة وإخوتنا السلفيني من بيت 

 ختالف حولأنه اال سيام و, حجم االختالف معهم

 ليس حول التفلت من كيفية األخذ بالكتاب والسنة و
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 نحو ما هي عليه الفرق الضالةالسنة عىل الكتاب و

 .التي خرجت عن جادة أهل السنة

 ►يف املؤمترين  نقاط افرتاق◄

أما النقاط التي افرتق فيها املؤمتران من إجيابيات أو      

 :سلبيات فيمكن أن نوجزها بام يَل

 يؤخذ عىل مؤمتر الكويت أنه شق :وىلالنقطة األ    

طريقه يف زمحة ظالم الليل املدهلم ليجعل من نفسه 

بام فيهم مجاعة املرجعية الرسمية للجامعات التكفريية 

ها سواء اعرتف بذلك أم مل رشعييه داعش التكفريية و

ء أقره باألمر أم مل يقره , يعرتف حة  ,وسوا ألنني بكل رصا
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طاب الداعيش الذي يكفر بني اخل ال أجد اختالفاً 

اخلتامي الذي أخرج املخالف البيان  بنياملخالف و

كان اخلارج من دائرة أهل السنة واجلامعة كل إن حتى و

هو هبذا إنام و, باستثناء مجاعته وحدها: أي, األمة تقريباً 

فهو ال , هبا مؤمتر غروزين يرى من العني التي يرى  

من حيث  اتساع دائرة مهللا إال ! خيتلف عنه قيد أنملة

من حيث التكييف الفقهي ملناط ذلك و, اإللغاء

 . اإللغاء

 خطهااملؤمتر من اجلامعات التكفريية وحتذير  إن       

 إحدى   املتطرف املنحرف يصدق فيه قول أحدهم عىل  

التواصل االجتامعي يف استهجانه واستنكاره وسائل 
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, تضحك منه الثكىل فهذا حقًا مما" :هلذا التناقض

 "!.منه األقرع يشيبو ,ت سقط منه احلبىلو

 

نهه اعرتف من إجيابيات مؤمتر الكويت أ :ةنيالنقطة الثا    

هي خطوة جيدة يشكرون و, بأئمة املذاهب األربعة

بعض من حرض املؤمتر يكيل  عليها بالرغم من أن  

لإلمام أيب حنيفة الكثري مما ال يليق باملغمور من العلامء 

الذين ما زالت فضاًل عن إمام من أئمة السلف الصالح 

يف الذين سارت و, مذهبهم تتعبد الل تعاىل عىل   األمة

بينام   ,العهدين العبايس والعثامين عىل هدي اجتهادهم

مل تتخلف عن تلك االجتهادات يف أي عهد من 
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بالرغم من و ,اليوم عهودها منذ ظهر هذا املذهب حتى

ئح ممن حيسبون عىل تيار مؤمتر  أن   الكويت كانت رشا

ملذهب وعامة املذاهب  ألئمةحتى عهد قريب تكيل 

ناً فة خاصة الت  إلمام أيب حنيا فًا  وألوا يف السيام  ,هم جزا

فقد عقد عبد الل , ينتسب إىل مدرسة احلديث ذلك من

ه يف الرد عىل بن اإلمام أمحد بابًا يف كتابه السنة خصه 

كام , ّنجهومن ثم سار العديد عىل , اإلمام  أيب حنيفة

! وجد الغالة يف ذلك بابًا وجلوا منه لكيل املطاعن له

حتى عهد  لقد كان الكثري ممن ينتسبون إىل هذا التيار

, أئمتها ورجال الفقه فيهاقريب يسخر من املذاهب و
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ة هم رجال متجاهلني أن العربرة بزعم أنهنا رجال وتا

ليست بمجرد إطالق و هي  برشوط تتحقق يف املجتهد

 !.الرجل عليهاسم 

أو  ,األئمة حجاب بيننا وبني السنة تارة بزعم أن  و   

  متغافلني , ه و سلمبني رسول الل صىل الل عليبيننا و

نْت ْم الَ   ﴿ : عن قوله تعاىل ْكره إهْن ك  َفاْسَأل وا َأْهَل الذ 

وَن   . [ 64: النَّْحلِ ]﴾ َتْعَلم 

إخوته من األئمة االنتصار لإلمام أيب حنيفة و إن       

جتاوز الطعون التي إن  و ,يخ أمة اإلسالماألعالم يف تار

 ةمن اإلجيابيات اهلام   عده ي  من كافة الغ الة,  ض هلاتعر  
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 .التي خرج هبا املؤمترون 

راءة ومناقشة بيان مؤمتر ويف اجلزء الثاين ق          

تعاىل   إن شاء الل الكويت
(2). 
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