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       املقال يف سطور ملخصًا     
 

قبل البدء يف املقال أجد من اخلري أن اخترصه يف فقرات تغطي أفكاره       

املبتدأ إىل املنتهى؛ ال سيام بالنسبة ملن اعتاد القراءة الصحفية بعيدًا عن من 

 :التحليالت والغوص يف األعامق واإليامءات

 
  األخت ليىل ليس بيني وبينها أدنى معرفة أو عالقة سوى أخوة 

 .اإلسالم التي جتمع كل املسلمني

  ،عن دفاع لكنهالرد  ليس ذودًا عن تيار أو شخص أو مؤسسة 

 من ألن ؛وشفافية موضوعية بكل وذلك وحقائق ورموز حصون

 ننسف أن ال ونرمم نبني أن به جل و عز اهلل ندين الذي واجبنا

 يف كنا إذا ونضعف،فكيف نفرق أن ال ونقوي نجمع وأن وهندم،

 .القاسية التي متر هبا أمتنا الظروف هذه مثل

 اإلساءة من بالكثري ييش الكاتبة لدى" الشبكة" مصطلح استخدام 

 شبكات نشاط يف تستخدم العرص هذا عرف يف ألهنا؛ للعلامء

 واجلاسوسية والدعارة األموال وغسيل املخدرات عصابات
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 املؤسسة هدم  عىل تعمل عاملية شبكة انتشار أن يبدوو !.إلخ..و

 عىل السهل من جعلت العرص هذا يف واإلسالمية السورية العلامئية

 علامئنا من للنيل "شبكة" مصطلح استخدام الكاتبني بعض

 !. ورموزنا ومؤسساتنا

 الغالف صورة يف جعلت ثم "الدمشقية بالعلامئية" الكاتبة عنونت 

 ليس ذلك وفوق للقارات عابر جمويس صفوي فاريس وهو خامنئي

 حممد الوصويل الشبيح العلم يف نظريه الصورة يف جعلت ثم بعامل،

 !.طرطوس من القادم السيد الستار عبد

 كانت بل كذلك، تكن مل لكنها ،"الكاملة القصة" عن حتدث العنوان 

 خالل من املشهد قراءة اختصار يف سيام ال جمتزأة وكانت ناقصة،

 والسياسية العلمية األوساط إىل النظر دون دمشق علامء

 داخل هبم حتيط التي القائمة والديكتاتوريات  الوافدة واإليديلوجية

 اخلالفيات، حول تتمحور الكتابة كانت  كام!. وخارجها سورية

 إىل وصوالً  بالسلطة العلامء عالقة عىل ركزت فإهنا ذلك وفوق

 بحث أي يف يشء أثمن ضياع من فيه ما هذا ويف بالثورة، عالقتهم

 !. احلقيقة؟ من أغىل هو ما ثمة وهل!.احلقيقة وهو أال
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 احلالة فيه أدخلت ثم شامل بحث بأنه مقاهلا الكاتبة وصفت 

 من ليست التي بالعسكرة العلامء عالقة فامالسياسية،  بعد العسكرية

 !.؟ أدبياهتم من األيام من يوم يف تكن ومل اختصاصاهتم،

 استقصت الذين أوئلكم هم فمن استقصائي بأنه مقاهلا وصفت 

 تستقيص وكيف مصداقيتهم؟ هي وما ؟ أسامؤهم هي آراءهم؟وما

 جاءت من وأكثر !؟تسألهم أن دون احلياة قيد عىل وأصحابه بحثاً 

 كيف بل ال!.؟ استانبول يف منها مقربة عىل يعيشون ذكرهم عىل

 تطلب أو منهم وتستفرس تسألهم أن دون األحياء عىل تشهد

 !.العرص؟ عىل شهادهتم

 ومقصود متعمد بشكل للسلبيات تضخيم املقال يف .! 

 معلومات سوى املقال يقدم مل حني العلامء حق يف اإلجحاف 

 بنظرة إجيابياهتم مع التعامل إىل عمد ثم إنجازاهتم، عن متواضعة

 !. واإلنصاف الثقة إىل منها واإلجحاف التشكيك إىل أقرب هي ريبة

 متهيداً " التناقضات أرض دمشق:"بجملة كلامهتا  املقالة صدرت 

 يف ترسيخها إىل  الكاتبة تسعى التي التناقضات من العديد لضخ

 ومن الكره، إىل احلب من واحد قالب يف الكريم القارئ ذهن
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 الدنيا، عىل التنافس إىل اخلري يف التنافس ومن نزواء،اال إىل التعاون

 ذلك وكل التشظي،  إىل  التحصن ومن االهنيار، إىل التامسك ومن

 يصف مقال من أكرمه فام دمشق، يف العلامئية النخبة نشاطات داخل

 عىل املتناقضة األوصاف هبذه فيها اخلري ورجال موينياأل عاصمة

 !! استثناء دون التعميم وجه

 "ملدينتنا  العقوق أو الوفاء من هذا هل" التناقضات أرض الشام 

 زمن يوماً  الدنيا قادت التيو جنباهتا، يف وترعرعنا فيها ولدنا التي

 كافة يف اإلسالمية احلضارة أركان من ركناً  كانت والتي األمويني،

 والتالقح والتعايش التوازن يف األمثلة أروع لنا وقدمت بل العصور،

  .!واملكونات األطياف كافة بني

 العلامئية املؤسسات يف اإلصالح لعملية يتصدى أنه يزعم املقال 

 !.الدمشقية

 الذي لكن إصالح، رحلة إىل بحاجة فنحن منصفني كنا وإذا 

 املتجردون، والغيورون املاهرون، البناؤون هم املهمة هلذه يتصدى

 ما ينفذون الذي املوظفون أو النفسانيون املرىض أو اهلدامون ال

 .يؤمرون
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 اإلخالص و والشفافية التخصص إىل حتتاج اإلصالح و النقد عملية  

ئها وشهواهتا النفس حظوظ عن بعيدا تعاىل هلل            .وأهوا

 فإهنا املقال يف اجلذاب القصيص الكاتبة بأسلوب إقرارنا من بالرغم 

 التارخيي بالرسد مكتفية شيئاً  العلمي البحث أدوات   من متلك مل

 واحدة نظر وجهة وبعرض دليل، أو جترد دون وبالطعن توثيق، دون

 !.األخرى تقديم دون

 الذي  ،"برييه توماس" اسمه غريب مسترشق  للكاتبة الرئيس املصدر

 ذلك وفوق الدمشقي، أو  الدعوي أو العلمي بالوسط  له صلة ال

 !.النقاش تقبل ال معصومة مرجعية كالمه جعلت

 الذي بل يثبت ومل يقع ومل صحيح غري الكاتبة أوردته مما الكثري 

 أسامة الشيخ فضيلة دماء أن زعمها نحو من خالفه، هو حدث

 الشيخجامع  حمراب عىل سالت قد_ ورعاه اهلل حفظه_ الرفاعي

 العلامئي للمشهد تصدره سبب كان ذلك وأن الرفاعي، الكريم عبد

 !. الحقاً 
 من أوردته ما كل يف األحكام إطالق يف التعميم لغة الكاتبة اعتمدت 

 !. احلمقى لغة والتعميم منتهاه، إىل املقال بداية
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 انسجام عىل ليست العلامئية املؤسسات أن قناة من وملزت غمزت 

 عىل هنضت مؤسسة بني يميز ال جديد تعميم ضمن وذلك بينها فيام

 البعث حزب عينه عىل صنعها وأخرى، والفكر العلم أسس

 !. املجرم اإلرهايب اإلحلادي املاسوين

 كة عن حتدثت  مل آخر مقيت تعميم ضمن واحلاكم العامل بني رشا

 الذين العلامء أو النظام إرهاب تداهن مل التي املؤسسات يستثن

 أو استشهدوا  أو عذبوا  أو فاعتقلوا  الظامل الطاغية وجه يف وقفوا 

 عىل منهجهم عىل أقاموا  أو فهاجروا، عليهم ضيق أو لوحقوا 

 !.! مضض

 ومفتي السباعي العالمة فيها تناولت ثنائية ذكر يف الكاتبة قوف  ت   مل 

 .كفتارو البالط

   الشام علامء رابطة أن زاعمة السوري اإلسالمي باملجلس ضتعر 

 .فيه املشهد عىل هتيمن

 ذهنها يف زرعت خاطئة تصورات من  كتبت مما كثري يف انطلقت 

 !.زرعاً 

 شيخ" لقب نحو من العلامء مع باألدب تليق ال ألفاظاً  استخدمت 
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 .ورعاه اهلل حفظه_ الرفاعي سارية الشيخ فضيلة حق يف"التجار 

 جيد له سبياًل إىل  مل -وجل عز اهللإليه  دعانا الذي- الظن حتسني

  !..الكاتبة أو مقاهلا

 السوري الشعب خدمات أو اإلغاثة يف عمل بمن التعريض 

    سهام من اً جزء كان العلامئية دمشق مؤسسات أبناء من  االجتامعية

 !.املقال           

 (العرابون) نحو من كنسية ألقاباً  األجالء العلامء حق يف استخدمت، 

 ( !.املقاولون) نحو من -األسواق إىل نسبة- سوقية أو

 وسلبية طالقاهتاإو واستنتاجاهتا وتعميامهتا افرتاءاهتا يف تتناىف املقالة 

 الشام عليها التي اخلريية مع تناولتها التي الطويلة الزمنية الفرتة

  !. وعلامؤها وأهلها

 هي  واالجتامعية واإلغاثية الدعوية هابأذرع العلامئية مؤسساتنا 

 من لذا إليها، ونعود منها، وننطلق فيها، نتحصن التي حصوننا

 !. فيه من عىل املعبد ننقض أن ال ونرممها، عليها، نحافظ أن  واجبنا

 وصوالً  الدمشقي، العلامئي املجتمع هلدم خبيثاً  تبطيناً  مبطنة املقالة 

 !.السوري العلامئي املجتمع هدم إىل
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 فتحت فيهم ليس ما العلامء عىل هلاوتقو   وهبتاهنا مزاعمها يف لةاملقا 

 عىل( برييه_ ليىل) مقالة بفعل جترؤوا الذين العلامنيني غالة شهية

 الكراهية بباعث بل واإلصالح النقد بسائق ال ورموزنا علامئنا

 !. العلامء هؤالء مشعله حيمل الذي لإلسالم العمياء

 يف هلا خمالفتي من بالرغم الكاتبة أختي إىل هبا أتوجه صادقة نصيحة  

 .النقاط معظم            

   بالعمل الدمشقية العلامئية املؤسسة إقحام عىل الكاتبة رصت 

 منظومتنا أن إىل تنتبه أن دون متارسه، وال جتيده ال الذي العسكري

 رشف عن يذود من عن تؤيد مدين جمتمع مؤسسة كأي العلامئية

" برييه_ليىل" أن إال مجاهريها، دماء وحيقن عنها، العار ويرد األمة،

 والزج   اإلسالمي، املجلس توريط  سبيل يف جاهدة عباراهتا تتلون

 يل   طريق عن_ وربطها زيد مساجد مؤسسة نحو من مكوناته بأبرز

 وتسليحاً  مرجعية العسكري الشام أجناد بفصيل_ احلقيقة عنق  

 بني عدالب   أن مع باجلوالين الشافعي مسجد زج   نحو ومن ،ومتويالً 

 ..!.هكذا و عن األرض، السامء ب عد   الن هجني

 سجون من خرجوا  الذين والغالة التكفرييني ظاهرة الكاتبة تتناول مل 
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 حقدهم شحنات فرغوا   ثم احلدود، وراء من قدموا  أو وبغداد دمشق 

 إىل جنباً  سارت رضوس حرب يف ومذهبيتهم ووسطيتهم الشام أهل يف

 لتصدي الكاتبة تتعرض مل كام. ! الشام أهل عىل النظام حرب مع جنب

 عن الغريبة الظاهرة لتلك      والسورية الدمشقية العلامئية املؤسسة

  غالة استهداف تتناول مل بل الوأمتنا،  شامنا يف ووسطيتنا جسدنا

 تستهدفها ما نحو عىل الدمشقية العلامئية للمؤسسة التكفرييني املتطرفني

 !.متامًا  الكاتبة

 يف انخراطها بدعوى الدمشقية العلامئية املؤسسة الكاتبة عريت  

 :أمور إىل تنتبه أن دون السيايس العمل

 العلامء ذلك يف بام مواطن كل حق هو السيايس العمل أن :األول

 .فيه يعملوا  أن أحبوا  إن العلم وطالب

 رؤية هو السيايس العمل عىل مإقدامه لدى العلامء تعيري أن: الثاين

 . اإلسالم يف رهبانية وال ،جمحفة رهبانية علامنية

 الذي السيايس املجال يف بعملها تقر مل املؤسسات تلك أن :الثالث

 قامت التي السباعي العالمة مجاعة باستثناء شاءت لو فيام حقها هو 

 .املجال هذا يف األمة ثغرة سد عىل األوىل نشأهتا منذ
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 ناشطاً "  هيلم باسل:"األستاذ تسمية عىل ترص الكاتبة أن: الرابع

 يف وليس!.وجود له ليس الذي السيايس زيد مكتب لصالح سياسياً 

 السيايس، املجال يف بالفعل تعمل كانت لو فيام اجلامعة عىل عار هذا

 مل ساحة يف إقحامها عىل ترص والكاتبة تنفي اجلامعة أن املشكلة لكن

 !. بعد فيها تعمل

 تأسيس وراء الشام علامء رابطة وقوف عىل قالامل كاتبة ترص كام      

ر خالل من عشواء خبط هبا ختبط خلبطة يف االئتالف  وراء من إرصا

ر  الكاتبة فيه تؤدي ؛إثبات وال تثبت وال متحيص وال بينة بال إرصا

  !. جتيدها باتت التي التدمري عملية يف غبياً  أو مشبوهاً  دوراً 

 من بالرغم الدمشقية العلامئية املؤسسات رجتذ   إىل الكاتبة تنتبه مل 

 هتادعو وإىل هبا، نزلت التي والزالزل والعواصف األزمات كافة

 !.قبل ذي من أقوى حمنة كل من

 تم الكاتبة مقالة أن هو؛ تقديري يف اإلطالق عىل النقاط أخطر 

 هبدف الثورة علامء نحو النظام زحف سياق ضمن إصدارها

 والرتهيب بالرتغيب معهم صفقات وإبرام الثورة عن إبعادهم

 الرموز إعادة هبدف دمشق استخبارات تنفذها ممنهجة خطة ضمن
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 سيطرة إعادة ذلك من واملقصود ،"الوطن حضن" يسمونه ما إىل

 وتفتيت الثورة، عىل اإلجهاز ثم ومن والعباد، البالد عىل النظام

 هل) :مفاده بريء غري بسؤال مقالتها الكاتبة ختمت هلذا عضدها،

 سياقه ضمن كالمها قراءة علينا يفرض ما وهو ،!(ستعودون؟

 .هذا

  ًالعلامء السادة املسمومة بسهامها استهدفت الكاتبة فإن :أخريا 

 جهود نسفإىل  كتبت ما خالل من ساعية  واإلصالح النقد باسم

 والثبات واملصابرة والصرب اجلهادالزمان؛ من  من قرن

 من تقرتب مل ذاته الوقت يف أهنا إال واإلنجازات، والتضحيات

 اإلرهايب الشام طاغية يعد الذين العلامنيني ناحية بعيد أو قريب

 فلم أعالمهم، من علامً  الفايش ونظامه رموزهم، من رمزاً  املجرم

 قرن خالل األمور سفاسف من عتاهتم ألسنة عىل خيرج ملا تتعرض

 قالب ضمن التعايش ملعنى فهمهم عىل تعرج مل كام الزمان، من

 حرية هي وهل العامة، من السذج عقول هبا يدغدغون التي احلرية

 تعايش هو هل أو ،!؟ اإلباحية مستنقع إىل تصل ضوابط بال مطلقة

 .!؟ الواقع يف استئصال هو بينام واللفظ والشعار العنوان يف
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 العلامء كافة قواعده يريس الذي التعايش ذكر عىل تأت مل كام   

 !.إليه استناداً  التكفرييني وجه يف وقفوا  الذين

 

 

 هـــــــ .ا          
   مراجعاهتا اكفة يف الاكتبة نقاط أ برز تلخيص                              

 ... علهيا املقال ردود بعض اإىل الإشارة مع                                  
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  احلمد          
 
 سيدنا حممد   عىل التسليم   وأتم   وأفضل  الصالة  ، رب  العاملني هلل

 :آله وصحبه أمجعني عىلرمحة للعاملني، و املبعوث  

 :بعدأما  
 لألخت" _الكاملة القصة_الدمشقية العلامئية الشبكة" :مقالة قرأت فقد     

 جلسة ويف ،تقريباً  كلمة كلمة_اجلزيرة ميدان عىل نرشهتا التي_ ليىل

 كتبت فيام راعيت ثم ومن امللحوظات، من العديد دونت وقد واحدة،

 من أو الكالم، كتب عمن النظر بغض :والشفافية،أي املوضوعية ودونت

 وقوة ورصاحة وضوح بكل رأيي أضع كنت لذا؛ الكالم هذا استهدفه

 .ألحد مهادنة دون وتوثيق

 من لبنة هو الذي السوري جمتمعا بأن نعرتف أن  من لنا بد   ال بداية      

 يف سواء جادة إصالحية وقفة إىل حيتاج الكبري اإلسالمي املجتمع لبنات

 غري وأ العسكري، أو السيايس أو االقتصادي أو الدعوي أو العلامئي امللف

 .امللفات من ذلك

 الرمال يف رأسنا نضع أن لنا جيوز ال أنه من نعرتف أن من  لنا بد وال     

  ال  وبالتايل مسارنا، وخط قدمنا وموقع وأخطاءنا عدونا نرى فال كالنعامة 
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 .اإلصالح نحو جريئة خطوات نملك أن من لنا بد

 للنقد يتصدى أن من بد فال اإلصالح رحلة يف صادقني كنا ما وإذا     

 ملسرية يتصدى أن دب و هب من لكل جيوز ال إذ اهلدامون، ال البناؤون

 .اإلصالح

 الشفافية من بد ال التوثيق وبعد توثيق، إىل التخصص بعد حيتاج والنقد     

 دونام هلل، يكتب مستقالً  و غيوراً  باحثاً  يتطلبان ومها والتحليل، الرسد يف

 فيام يبتغي معينة، جهة لصالح كتابة أو بتبعية، ارتباط أو ،شهرة نحو سعي

 ،وتلبيساً  بلبلة و هتديامً  و هدماً  الكتابة كانت وإال تعاىل، اهلل وجه يكتب

 .رائعاً  لصاحبه جل و عز اهلل وهبه الذي األسلوب كان مهام

 

 إجابةإىل حتتاج إىل الكاتبة حمرجة  أسئلة    
 

 :التالية النقاط أذكر منه بد ال الذي التمهيد هذا عىل بناء     

 !؟ هيدم أو يبني الذي النوع من املقال صاحبة كانت هل  :أوالً            

 من اهلائل الكم هذا مجع يف جهداً  بذلت أهنا األوىل للوهلة لنا يبدو       

  به قامت كانت إن لصاحلها وحيسب عليه تشكر لعمل وإنه املعلومات، 
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 السيام "برييه توماس" املسترشق عىل اعتامدها جل   كان لو ماذا لكن ،فعالً 

 ! سواه عنه تنقل مصدراً  لنا تقدم مل وأهنا

 وحيسب الساحر، عىل السحر قلبنيو ،ضحالً  يصبح حينئذ اجلهد فهذا     

 !. هلا ال عليها

 !.حلسابه؟ تعمل كانت فهل    

 !.ألفكاره؟ تروج مجعية حلساب تعمل كانت هل أو   

 التلبيسية السنفونية لتلك وإخراج صياغة إعادة جمرد جهدها كان وهل      

قية  إىل عمله ينسب أن ألجل؛ بديع دمشقي شائق بأسلوب االسترشا

 الناس بني قبوالً  ينال لعله الدمشقيني من األضواء أمام للظهور الطاحمني

قيني وأسامء أجواء عن بعيداً   أسامئهم من اجلامهري تبدي الذين ؛االسترشا

 !.مفرطة؟ حساسية وكتابتهم

       ...الكاتبة برسم اجلواب  

 تناولتف غريها، عليه يتجرأ  مل ما عىل جترأت فليىل أخرى زاوية من        

 العمل بواقع املتخصصني سوى الناس من كثري عىل تفصيالته ختفى جانباً 

 فيام  منصفة كانت هل لكن؛هلا حيسب أيضاً  وهذا دمشق، يف الدعوي

 !كتبت؟ 
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 .!رسدت؟ فيام حيادية و، أعرضت؟ فيام نزهية كانت وهل  

 النقاط وبرسم الكريم، القارئ وبرسم ،أيضاً  الكاتبة برسم :اجلواب  

      .اهلل بإذن املبحث هذا يف عليها سنعرج التي األخرى

 قوى ملراكز خريطة يشكل ألن يصلح املقال فإن ولإلنصاف: ثانياً       

 وانكامشها واملكاين، الزماين انتشارها يف دمشق، يف اإلسالمية احلركة

 قرن قرابة مدى عىل الكاتبة عليها أتت التي السلبيات وبعض وإجيابياهتا،

 مما الكثري عىل الضوء تسليط يف موفقة تكن مل بالتأكيد أهنا إال الزمان، من

 عىل عمدت وأهنا سيام ال السلبيات، زاوية يف حرشه تعمدت أو، سلبياً  رأته

 من مقاهلا أورده ما عموم عىل نوافق ال أن البدهيي فمن وبالتايل تضخيمه،

 !ذلك؟ جرى من ملصلحة لكن لساهنا، وعىل بقلمها رسدها تم سلبيات

 .الثالثة للمرة برسمها :اجلواب 

 ملا توثيق غري من التارخيي الرسد أسلوب عىل الكاتبة اعتمدت :ثالثاً      

 !..املقال يف الطعون أخطر من_ تقديري يف_ وهذا!.ترسد

 سياسة خالل من كتبت فيام الطعن سهام جتنب حاولت  أهنا يل يبدو      

 توخت ما رش يف وقعت أهنا تشعر أن دون لكن ؛ تناولت ملا التارخيي الرسد

 !. منه احلذر
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 ال مسترشق إىل التجأت اخلطرية الثغرة هلذه سداً  التوثيق حاولت ملا ثم       

 ! . يعمل استخبارية جهة ألي ندري

 الوسط من عليه اعتمدت الذي دليلها يكن مل وذاك هذا وفوق     

 التي والنزاهة الشفافية عن فضالً  ،الدمشقي وال العلامئي وال اجلامهريي

 !.عنه نقلته ملا استناداً  أبداً  هبا يتمتع ال أنه لنا تأكد

 عىل حتاملها ختفي ال معينة نظر وجهة حيكي تارخيياً  رسداً  كان أنه كام       

 يكن مل هلذا جروحها، تضميد من واخلشية وإنجازاهتا العلامئية املؤسسة

 أفقده مما عليها التعريج حتى أو األخرى النظر وجهة نقل يف  حيادياً  املقال

 !.والشفافية املصداقية

 بضوابطه الرصيح التحليل عن الكاتبة ابتعدت فقد دالرس   جانب إىل و      

 مما ؛حتملها جانحة أفكار من تفرزه أن تسعى ملا باإليامء مكتفية  ؛العلمية

 !.والبحث والنقد الرسد يفاملصداقية  من الكثري أفقدها

 األحوال يف السباعي العالمة اجتهادات نسبت أهنا :ذلك عىل األمثلة من  

 أي به يقبل ال صارخ عدوان فهذا سياسية، مقايضات إىل الشخصية   

 !. نزيه حر   علمي بحث

 يف تفتقر كانت الكاتبة بأن   للشك جماالً  يدع ال بام لنا ليؤكد ذلك إن         
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 مل بالتأكيد ألهنا  ؛وحياديته شفافيته يف العلمي البحث أدوات إىل كتابتها 

 عملت وأهنا السيام السلبيات، من أنه رأت مما للكثري بالنسبة موفقة تكن

 فيه عمدت الذي الوقت يف نفسها يف ما ألمر منها والتهويل تضخيمها عىل

 من بكثري معها تعاملت ذلك وفوق شأهنا، من واحلد اإلجيابيات، تقزيم إىل

 !.والتشكيك والريبة االنحياز

 خامتة يف نتلمسه وأن عناء، مزيد غري من ذلك نلحظ أن بوسعنا إنه     

 !.جالء و وبيان بوضوح املقال

 لو و_ للواقع مطابقة املرسودة األحداث من العديد كانت بينام :رابعاً      

 وإليك توثيق، إىل حتتاج األخرى املسائل من الكثري فإن_توثيق غري من

 :ذلك عىل نامذج الكريم قارئي

 عيل حممد الشيخ فضيلة أسسها قد السوريني العلامء رابطة أن زعمت  

 فضيلة هو هلا الفعيل املؤسس إذ للحقيقة جمانب زعم وهو ،الصابوين

نه، من ثلة مع "البطل فاروق" الدكتور  الشيخ ترشيح تم ثم ومن إخوا

 عاماً  أميناً  البطل الدكتور عني بينام االقرتاع، نظام وفق لرئاستها الصابوين

 .النظام ذات وفق هلا

  غري وهذا السويد، يف تم قد التأسيس بأن مسامعنا عىل رسدت كام 
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 ةجد   بني ما لقاءات سلسلة بعد عامن يف ذلك تم إذ ،إطالقاً  صحيح

 !.وعامن

 رمحه_فرفور صالح الشيخ فضيلة بأن مقالتها يف الكاتبة زعمت كذلك 

 حزب صفوف يف االنخراط عىل أبناءه حيث كان بأنه  عنه اشتهر _تعاىل اهلل

 !!!. تأسيسه منذ العريب البعث

 !. سلطان من به اهلل أنزل ما الذي االدعاء هذا يف ...اهلل ..اهلل    

 عرشات فأقبلت اإلسالمي الفتح معهد أسس الذي العظيم الرجل     

  بالدها يف اخلري لتنرش معينه من تغرتف األرض أنحاء كافة من اجلنسيات

 حزب إىل لالنتساب  ألبنائه الدعوة  توثيق وال تثبت بال الكاتبة إليه تنسب

 !!!.النصريية بشياطني احلزب هذا علونة متت وأنه السيام ديني، ال علامين

 .!ذلك؟ من توثقت تسجيل أي يف

 .!؟ الشهادة هذه قرأت كتاب أي يف أو

 .،!! عنه األمر هذا اشتهار تدعي ذلك وبعد 

 الشيخ فضيلة وكان وعلامئها، ودعاهتا مدارسها بني دمشق يف عشت لقد     

 خالل حيايت يف أسمع مل لكنني وأحببناهم، هبم وثقنا الذين أحد صالح

  اشتهر لو وواهلل عنه، ذلك شهرة زعم عن فضالً  ذلك من شيئاً  عقود مخسة



 ~20 ~ 

 

 أعالم من علامً  يزال وال كان لكنه الشام، أهل عنه والنفض   لسقط ذلك

 .مدارسها من عريقة ملدرسة ومؤسساً  رموزها، من ورمزاً  دمشق،

ليد من البكر وابنه ذلك إىل أبناءه فضيلته يدعو وكيف       بينام (م0945)موا

 العام يف تأسس قد كان سورية يف احلكم مقاليد إىل يصل أن قبل احلزب

 به، مصلحة له أو باحلزب يسمع أحد األيام تلك يف يكن ومل ،(م0947 )

 أو الدنيوية املصالح أصحاب من ليس رباين عامل لتهيفض أن عن ناهيك

 !.النفسية؟ األهواء

 لعودة توسط من هو البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور بأن ادعت و 

 ، الصحة عن عارية رواية وهي الثامنينات، يف سورية إىل زيد مساجد شيوخ

  عىل مجاهريي وبضغط عنرت، عائلة من آخر رجالً  كان هلم توسط الذي وإنام

 النظام عىل بدورهم ضغطوا  الذين أهلها، صاحلي من فيها النفوذ رجال

 .اخلاصة وبطريقتهم وزبانيته،

  بينام ؛الستينات يف عزل فيمن كان الصالحي الفرج أبا بأن زعمت كذا   

 الدين جمري الشيخ فضيلة صوبه ما عىل اخلطيب الفرج أبو هو الصحيح

 .الكاتبة مقال عىل رده يف حفظه اخلطيب

 بعد الغوطة اجتياح أثناء محورية من خرجوا  الذين بأن الكاتبة أوردت
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فهم، زيد مجاعة من  كانوا  احلصار من عجاف سنوات   أن واحلقيقة وبإرشا

 كافة ومن املحارص السوري الشعب مجاهري من كانوا  خرجوا  الذين

 :تعاىل قوله من مصغرة صورة إىل أمرهم آل أن بعد واملؤسسات األطياف

ا  ▬ ْل ه  ْل  مح  ات  مح  ل  ذ  ع  ك  ت ض  ْت و  ع  ام  أ ْرض   ع 
ة  ع 
ْرض  ل  م  ل  ك  ْوهن  ا ت ْذه  ي ْوم  ت ر 

ى ار  ك  ْم ب س  ا ه  م  ى و  ار  ك  ى الن اس  س  ت ر   الطائرات أنزلت حني [2: احْل ج] ♂..و 

 هؤالء يف األرضية الروافض عصابات بمساعدة اجلوية والنصريية الروسية

 اجليوش يف احللفاء قوات تنزله مل ما قوة وال هلم حول ال الذين العزل

 !. ملنازلتها املستعدة األملانية

 من بشار الشام طاغية يد تقبيل خرب نسبة توثيق إىل بحاجة نحن كذلك

 بالط علامء أبرز من واحداً  غدا الذي الفرفور الدين حسام املدعو قبل

 ،كريامً  عزيزاً  قضاها التي العطرة أبيه مسرية عن مبتعداً  الشام يف السلطان

 .والعامة والعلامء العلم طالب بشهادة ذلك عىل ومات

 تتطلبه شفافية  تثبت هو وإنام الفرفور، حسام عن دفاعاً  ليس التوثيق طلب  

 من الكثري يف نقول كذا و، يعرض عليهامأي بحث، وتقدير أي قارئ في

  . رسدها تم التي األخبار

 من املنشقني الشيوخ بني ما عالقة وجود عىل الضوء سلط املقال :خامساً     



 ~23 ~ 

 

 !.عنها انشقوا  التي املؤسسة وتلك ،ما مؤسسة 

 عندها نقف وأن اجلد، حممل عىل نأخذها أن بنا جيدر املهمة النقطة هذه    

 نركز وأن انشق، من كل يف الظن إساءة غري من فيها النظر قلبن   وأن ،كثرياً 

 عملية من واهلدف املؤسسات، تلك قيادات من والرابع الثالث الصف عىل

 خالل من ثورتنا خترتق مل النظام أجهزة أن   من نستوثق أن هذه اجلرد

 السياسية مؤسساتنا يف فعلت ما نحو عىل والدعوية العلامئية مؤسساتنا

 .العسكرية وفصائلنا

 الفتاح عبد الشيخ احلنفية مذهب عن دمشق مفتي زيارات عن أما   

ئر واللمز بالغمز الكاتبة تناولتها التي الستانبول البزم  فعلينا واملزور للزا

 نسأل أن فعلينا ذلك من تيقنا ما فإذا ،فعالً  وقعت أهنا من نستوثق أن أوالً 

 :املجرد العلمي بالبحث نتمتع لكي ؛التالية األسئلة

 الشخصيات من أو البزم الشيخ من رسمي بطلب الزيارة كانت هل       

  .!؟ زارها التي

 !؟زيارهتا متت التي للشخصيات النظام من رسالة حتمل كانت وهل     

 عىل أو  الفريقني عىل بالفساد الطعن عليه ينبني الزيارة وقوع وهل   

 والتي الطرفان، هبا يتمتع التي اخلريية إىل اإلشارة عليه يرتتب العكس
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 إطار يف وتدخل ضاع، ما وتعيد اعوج، ما وتصلح تشقق، ما سرتمم

 القابعني اإلسالمي الفتح معهد شيوخ لكافة بالنسبة يكن مل إن املراجعات

 .!؟ منهم رشحية إىل بالنسبة األقل فعىل دمشق يف

 من لنتمكن ثابتة وشهادات وثائق إىل منا حتتاج وغريها األسئلة هذه كل     

 فتكل   ومل الكاتبة، تفعله مل ما وهو ذاك، أو السؤال هذا لصالح الرتجيح

 التي الصحيحة ومقدماته أدواته استخدام أو العلمي البحث عناء نفسها

 !.صحيحة علمية نتائج إىل تفيض

 عليها تغلب دمشق يف اإلسالمية املؤسسات أن إىل أشار املقال :سادساً     

 اإلسالمي املرشوع مصلحة حساب عىل ورموزها املؤسسة متجيد صفة

 أن الصحيح ،و التعميم من الكثري فيه وهذا ،مجيعاً  له نعيش الذي الكبري

 يف تغلب الوعظي سيام ال الدعوي املجال يف يعمل من بعض إن:  نقول

 نبعدها أن علينا جيب هذا يف التعميم لغة أن كام الصفة، تلك أتباعه صفوف

 الناشطة أو الفاعلة الصفوف ألن؛ ذاهتا الواحدة اجلامعة صفوف عن

 متييز يف مجاهريها، عامة عند يقوى بينام ذلك، عندها يرتاجع أو فيها يضعف

 .اجلامهري وعامة النخبة  عموم بني واضح جيل   

 فنجد؛ وأخرى مجاعة بني فيام ختتلف السلبية هذه فإن الوقت نفس ويف      
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تية عىل تقوم التي كفتارو مجاعة أن مثالً    هبا تدغدغ التي املواعظ حكوا

 ونفوذه وتقواه صالحه دعوى يف الفرد حمورية وعىل اجلامهري، عواطف

 ورصيد مؤسسايت، عمل عىل تقوم التي اجلامعات عن ختتلف السيايس

 معاً  والقلب العقل ينادي وإيامين فكري وخطاب تارخيي، وإرث علمي،

 نظريهتا يف عن املتلقني مجاهري معها وختتلف املتلقي، تقدر مادة ضمن

 الدرجة تبلغ اجلامعة هذه لدى التقديس درجة أن وجدنا هلذا؛ كفتارو مجاعة

 تعدو ال بينام املخاطبني، ملعظم بالنسبة املطلق التعظيم مقياس عىل العظمى

 املخاطبني ولبعض أخرى، جلامعة بالنسبة والتاميل باالهتزاز أشبه تكون أن

 اعتمدت كفتارو مجاعة ألن؛ التأسيس ماهية إىل تعود والعلة اجلميع، دون

 وقد وتأثريه وحموريته خطابه يف فيها واحد فرد عىل واستمرارها تأسيسها يف

ئح ناسبتها  باخلطاب املمتزج القصيص األسلوب حتب التي العامة رشا

 بعيداً  تفكري أو متحيص أو عناء دونام كاألغنام االنقياد معها ويسهل الديني

 الذي اإليامين والعلمي الفكري واخلطاب واجلامعي املؤسسايت العمل عن

 يمتلك دمشق،والذي يف اإلسالمية املؤسسات من كثريال خطابعىل  غلب

 االنقياد عوامل فيه وترتاجع والباطل، احلق بني التمييز أدوات الفرد فيه     

 !.التام
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 الذي واالحرتام التبجيل أدبيات عن متاماً  ختتلف التقديس ظاهرة إن       

 آليات يملك عندما خيالفه قد النتيجة يف لكنه شيخه، مع التلميذ فيه يتعامل

 بني األوراق ختلط أن تعمدت الكاتبة أن يل ويبدو وأدواته، العلمي البحث

 وأخرى استخبارايت جهد عىل ونشأهتا تأصيلها أساس يف قامت مؤسسة

    !.السليم واملنهج الصحيح العلم مرتكزات وفق سوقها عىل استوت

 الواحدة اجلامعة  نشاط ضمن األوراق ختلط أن تعمدت الكاتبة أن كام     

ئح املثقفني صفوف بني  ووعي اخلطاب خلصوصية كان بحيث العوام ورشا

  حد إىل األتباع بعض عند تراجعه درجة إىل التقديس تبخر يف أثر املخاطبني

 واإلخالص الوعي حسب آخرين  من متمكناً   ظل بينام وجوده، انعدام

 مع وحده، اخلطاب نوعية التقديس مبعث يكن مل وبحيث البيئة، وتأثري

 بلغ مهام لألشخاص وليس الغراء للرشيعة هو املطلق الوالء أن إىل التنبه

 ومعلمي الرشيعة ملبلغي الوفاء وأن وجل، عز اهلل رشيعة خدمة يف موقعهم

 تعظيم باب من هو هلؤالء التبجيل وأن بمنأى، التقديس عن اخلري الناس

 محلتها وجعل الرساالت، هبا اهلل ختم  والتي لواءها حيملون التي الرشيعة

    .االتباع يف لألنبياء ورثة العاملني 

 وحيثام ذهبت، أينام مقاهلا يف كتابتها تفارق مل التعميم سلبية إذن   
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 صاحب أما األلوان، لديه تتاميز ال من عند مسترشية ظاهرة وهي ت،حل   

ن من و املوضوعية، النظرة  إنه الف العلمي البحث أدواتمن ملك ومتك 

 .أبداً  لديه أولية معطيات عىل بناء عاماً  حكامً  يصدر

 املؤسسة بأن يقينها مع أحكامها يف تعمم ليىل األخت شاهدنا لقد       

 ومجهور اخلطاب وأسلوب خطاهبا، مادة يف واحدة ليست سورية يف الدينية

  . تعاىل بإذنه التالية النقطة يف سنتناوله ما نحو عىل املخاطبني

 ليست" الدمشقية العلامئية الشبكة" سمتها ما أن إىل املقالة أشارت  : سابعاً 

 !. واحداً  نسيجاً 

 املؤسسة تلك داخل  الواحدة املدرسة خصوصية بذلك تقصد كانت فإن    

 فهذا تنظيمها وأطر ،مناهجها وأولويات خطاهبا، أسلوب يف الكربى

 .عيب ال وميزة مثلبة، ال منقبة هو الزاوية هذه من لكنه صحيح،

 الدنيا عىل التنافس وقوع الواحد النسيج انعدام يف تقصد كانت إن أما      

 هؤالء يف وجدنا فكم البتة، فيه اإلطالق جيوز ال مما فهذا بعضهم، قبل من

 تأتيهم وهي بأقدامهم الدنيا يركلون وخملصني صادقني من  وشباناً  شيباً 

 يمكن ال الوقت ذات يف لكن فيها، اهلل مرضاة عىل يتنافسون وهم صاغرة،

 خالإ وال صحيح، فهذا أقول، ما تناقض ألمثلة وسيلة تعدم أن للكاتبة
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 فلم وإال ،أيضاً  فيه  التعميم جيوز  ال مما هذا لكن ذلك، يف خيالفها أحداً 

 .؟ أعامهلم عىل العباد وجل عز اهلل حياسب

 من األوىف اجلزاء وجيزي لينصف املوازين سبحانه الباري ينصب مل و     

 مل من ذلك مقابل يف وجيازي اهلل، سبيل يف بعمره وجاهد وضحى بذل

 يوم ينجو به الذي الغايل دينه الفانية دنياه أجل من باع أو القصد خيلص

ن ون   ▬ يبعثون، ال ب  اٌل و  ع  م  ل يم   ؛ي ْوم  ال ي نْف  ْلب  س  ْن أ ت ى اَّلل   ب ق  ال  م 
 ♂ إ 

اء] ر  ع   بشار الشام شيطان بايعوا  الذين أوئلكم من ذلك عىل أدل وال. [ 88: الش 

  إثم يف معه وكانوا  البالد، بيع وزر وقاسموه الدماء، إراقة يف فشاركوه

 أكثر األعىل رهبم مرضاة حساب عىل مرضاته ألجل وفعلوا  العباد، ترشيد

 !. أبيب تل عصابة مع اليهود حاخامات فعله مما

 من عىل هذا قد  ْص ي   هل لكن املنتهى، و املبتدأ وإليه املشتكى، اهلل فإىل       

 التعذيب أو االعتقال خلطر حياته معرضاً  سنة ستني خالل وجهه يف وقف

 . ؟ عليه ربه يريض أن سبيل يف الغربة آالم أو اجلسدية التصفية أو

 الكالم هذا قائل كان وإال ،أبداً  يصلح ال هذا يف والتعميم ال، بالتأكيد     

 !. رمد من الشمس ضوء ينكر من مثل 

 فرتة يف الدينية للمؤسسة الدعوية احلركة خريطة أقرأ  أن يمكنني كذلك       
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 كانت حيث االبن، الشام طاغية وظهور األب الشام ديكتاتور قدوم قبل ما 

 : فسطاطني بني ما الفرتة تلك يف دمشق

 مل أو مؤسسات يف انخرطوا  الذين سواء ونشاطهم دمشق علامء فسطاط      

 أمة كان وبعضهم ،منفرداً  يعمل كان العلامء من الكثري ألن؛ ينخرطوا 

 كافة من واملتابعة واملالحقات للضغوط يتعرضون كانوا  وهؤالء وحده،

 .استثناء دون النظام أجهزة

 حزب مرشح املالكي رياض الشيوعي مع وقف الذي كفتارو وفسطاط    

 احلقيقي التحالف مكافأته فكانت السلطة إىل األخري وصول قبل البعث

 وبرعاية النظام عني عىل قامت مجاعة وتأسيس السلطة، وبني بينه فيام

 ونقمة لغضب نفسها عرضت ولو للنظام التام الوالء مقابل يف أجهزته

 !. الديان

 السلطة رعاية وجه يف متامسكاً  الدمشقية العلامئية فسطاط كان لقد       

 الفسطاط قيادات بني يفرق كان الكريم فسطاطهم لكن اجلامعة، لتلك

 الناس عامة وبني الفاسد الفايش بالنظام العضوي االرتباط ذات اآلخر

 .هبم كامل غرر حالة يف وكانوا  دروسهم، حيرضون كانوا  الذين 

 االستخباراتية الوجوه بني يفرق الدمشقية العلامئية طفسطا كان كذلك      
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 األول الصف قيادات من غالبها كان والتي كفتارو مجاعة تقود كانت التي 

 اختارهتم الذين التالية األخرى الصفوف من الدعاة معظم وبني؛ والثاين

 ومن ،أظفارهم نعومة من مبكر وقت منذ املدرسة هبذه لاللتحاق األقدار

 عن بعيداً  واخلري واإلخالص الوعي عالمات سريهتم يف ظهرت ثم

 األول الصف أبناء عليه كان ملا خالفاً  اجلامعة، ذات ضمن الكبار منزلقات

 !.والتكرار والفساد الفوتوكوبية من والثاين

 الفتح معهد إىل الرسمي املشهد انتقل فقد كفتارو وفاة بعد أما      

      ! سابقاً  كفتارو مجاعة عىل ينكره كان ما الحقاً  يفعل صار الذي  اإلسالمي

 يف يدور كان ومن غالباً  والثاين األول الصف عن أخرى مرة واحلديث    

 .اإلسالمي الفتح معهد شيوخ كافة عن وليس فلكهام،

 أال جديد أساس عىل لكن جديد من التخندق عاد فقد الثورة بعد أما◄     

 كافة من واحد خندق يف صار الثورة مع وقف فمن نفسها، الثورة وهو

 عن النظر بغض كفتارو ومجاعة اإلسالمي الفتح معهد فيها بام اجلامعات

 .املهجر يف أو الداخل يف  كونه

 هؤالء وأكثر الثورة علامء ضد ختندق فقد الثورة وجه يف وقف من أما◄    

 .الداخل يف
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 تناولته والذي سورية يف اإلسالمي العمل تاريخ من الفرتة تلك عن أما       

 وضعفاً  شقوقاً  فيها أن ننكر فال وتعميم ومبالغة وتشويه بسوداوية الكاتبة

 !. قدمتها التي الظالمية بالصورة ليس بالتأكيد كنل

 فقد وحثيث، قوي بشكل املؤسسات هذه أبناء بني تعاون ثمة كان لقد       

 أحد يف الرشعي للعلم طلبه يتابع ثم امليدان، حي يف يتتلمذ أحدنا كان

 وعلامء وأساتذة شيوخ من أي   لدى أو اإلسالمي، الفتح أو زيد، مساجد

 واألرسية والدعوية الرسمية املناسبات كانت كام عليه، تثريب ال دمشق

  .املناسبات شتى يف دمشق مؤسسات أبناء بني تتم

 املؤسسات عموم بني والتعاون االنسجام وجود عىل األمثلة ومن    

 خطوته عىل أقدم ملا الرفاعي سارية الشيخ فضيلة أن دمشق يف الدعوية

 دعا وإنام وحده يغرد أن يرض مل "الفضائية الدعوة قناة" بتأسيس اجلريئة

 ما وهو اهلام، النشاط ذلك يف ومشاركة متثيل هلا ليكون املؤسسات كافة

 . بالفعل جرى

 به حدثني مما الشخصية ذاكريت من الفرتة تلك من أستحرضه ما أما        

 كافة ترد   التي التالية املهمة النقاط فيه أذكر أن فأود   الشام وعلامء شيوخ 

 :الكاتبة إليها استندت التي املقدمات
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 كان_ اهلل رمحه_ الرفاعي الكريم عبد الشيخ فضيلة زيد  جامع مؤسس_0

 املسلمني وعز اإلسالم رفعة يف معها ويتعاون السباعي مجاعة ريقد  

 لتمثيل والعون املدد هلا يقدم كان بل ال والتحديات، التطورات ومواجهة

 السيايس، العمل يف متخصصة كانت وأهنا سيام ال اإلسالمية، املؤسسات

  دمشق علامء سائر مع فضيلته بايع لذلك فيها، طويل وباع خربة وهلا

 البعث حزب مواجهة يف األمة ملجلس السباعي مصطفى الدكتور العالمة

 عىل كفتارو سوى خيرقه مل الذي اإلمجاع وهو املالكي، رياض الشيوعي

  .تعاىل اهلل بإذن مفصالً  سيأيت ما نحو

 كان فضيلته بأن ليزعم الناس بعض دعت التي هي النقطة هذه     

 رمحه_ دعاه مما الدمشقي، عاتكة قرب حي شعبة يف السباعي مجاعة عن ممثالً 

 ،_اإلنشاء قيد كان زيد جامع_ التريوزية جامع يف اجتامعاً  ليعقد _اهلل

 سبيل يف ويوظف واحرتام، تقدير كل ومجاعته للسباعي حيمل أنه ويرشح

 ذلك يف شأنه ،بوسعه ما كل هلم الدعم تقديم طريق عن اإلسالم خدمة

 .للجامعة التنظيمي اجلسم ضمن يوماً  يكن مل لكنه ، الشام علامء كافة شأن

 إىل ياإلسالم الفتح معهد ةومجاع امليدان ومجاعة زيد مجاعة كانت لقد       

 قوة -مجاعة أو مؤسسة بال فرادى يعملون كانوا  الذين- العلامء سائر جانب
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 كان لقد،..وغريه امليداين اخلري أيب الشيخ نحو من األرض عىل فاعلة

  .بينهم فيام متبادل وتقدير ومتاسك تقارب يف مجيعاً  هؤالء

 ثاين_ الدقاق جامع يف واخلطيب اإلمام هشام أبو الزعبي حممد الشيخ _2

 املمثل السلطة عىل البعث استيالء قبل كان_ األموي بعد دمشق مساجد

 .للجامعة التابعة الدمشقي امليدان حي شعبة يف السباعي جلامعة

 ديكتاتور مع لقائه يف امليداين حبنكة حسن الشيخ الثائر امليدان شيخ _3

 حوا، سعيد الشيخ اعتقال يف امليض مغبة من حذره األسد حافظ الشام

 يف معتقله من فضيلته خرج ملا املقابل ويف له، شفع حتى موقفه عىل وظل

 اهلل رمحه_ امليداين حبنكة حسن الشيخ منزل إىل توجه ما أول توجه دمشق

 من هو حسن الشيخ أن يعلم أن دون محاه، مدينته إىل وليس امليدان، يف_

 .املعتقل من إلخراجه توسط

 السورية الثورة صدر يف األطهار محاه مدينة أبناء دماء أريقت وملا _4 

 أسامة والشيخ راجح، كريم الشيخ العلامء الفضيلة أصحاب تعاضد

 أبو والشيخ اخلطيب، معاذ والشيخ النابليس، راتب والشيخ ،الرفاعي

 ،"دمشق علامء بيان" :عنوان حتت بيان كتابة يف وآخرون طيفور سليامن

 أرواحهم فيه معرضني محاه، يف دماء من راقي   ما مسئولية النظام فيه محلوا 
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 من هذا بعد فهل اإلهالك، خلطر ومؤسساهتم واإلزهاق، االعتقال خلطر

 .؟ وتضحية وانسجام تضافر

 !!؟ إسفاف بكل الكاتبة تناولتها التي املقاولة أين  

 منهم العديد وأن سيام ال زعمته، الذي املصالح عىل احلفاظ أين بل   

 وشظف احلصار من سنوات ليعيش الرشقية الغوطة إىل ذلك بعد غادر

نه، طيفور سليامن أيب الشيخ نحو من اهلل إال شدهتا يعلم ال العيش  وإخوا

 مصريهم فيها يعرف ال هجرهتم أرض يف شتى بالد إىل آخرون غادر بينام

 بتأييده، وأيدهم بفضله، تداركهم سبحانه اهلل لكن جل، و عز اهلل إال

ْر يف   ﴿ :، قال اهلل تعاىلعنايته واقر   غربتهم يف عليهم وأسدل ْن هي  اج  م  و 

ةً  ع  س  رًيا و 
ث  اًم ك  اغ  ر   جي  ْد يف  األ ْرض  م 

 
ب يل  اهلل ًرا إ ىل   ،س  اج  ه   م 

يْت ه  ْن ب 
ْج م  ْر  ْن خي  م  و 

وًرا  ف  ان  اهلل  غ  ك   و 
 
ىل  اهلل ه  ع  ق ع  أ ْجر  ْد و  ْكه  امْل ْوت  ف ق 

 ث م  ي ْدر 
ول ه  س  ر   و 

 
اهلل

ياًم  ح  اء] ﴾ر   [ 011: الن س 

 عن النظر بغض القراء شيوخ كبار تكريم رشف زيد ملساجد كان _5    

 كان حيث األمويني، عاصمة يف القارئ الشيخ إليها ينتمي التي املؤسسة

 علامؤها حرضه دمشق، كل لدمشق تارخيياً  وعرساً  بل ،وتارخيياً  مهيباً  عرساً 

 يف فهل رقعتها، امتداد عىل مجاهريها حرضته كام ،علمها وطالب وقراؤها
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 !.انسجام؟ أو تنافر هذا 

 علامء وكافة للقرآن إجالل أو املؤسسة لشيخ تقديس هذا يف وهل     

 .اإلسالم؟ علامء وسائر الشام،

 لكاتبة البارزة السلبية مةالس   كان األحكام إطالق يفأيضًا  لتعميما :ثامناً      

 نحو من السلطان علامء بني التعميم ذلك يف بام منتهاه حتى بدايته مناملقال 

 حزب وصول قبل املالكي رياضالبعثي  الشيوعي صافح الذي  كفتارو

 خندق يف الشام يف اإلفتاء كريس عىل اجلالس ل  عْ وج   ،السلطة إىل البعث

 أو طوردوا أو لوحقوا  أو اعتقلوا  أو سجنوا  ذينال العلامء سائر مع واحد

 !. إلخ......أو عليهم قضي  

 !. !؟ تدليس من التلبيس هذابعد  فهل 

 ال و الضغوط وال الظروف يراعي ال دقيق غري توصيف هناك : تاسعاً    

كة عن يتحدث وإنام األشخاص، وال املؤسسات وال املراحل  العامل بني رشا

 عىل افتئات هذا ويف منه، حثيث وبسعي العامل، باختيار جرت واحلاكم

 !. افتئات بعده ما  والعلامء العلم

  هذا من فاإلساءة ،كثرياً  فيها التعمق الباحثني من حتتاج لنقطة وإهنا        

 .!! واضح فيها والبهتان كبرية، اجلانب
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 من ليمنع فلسطني يف قاتل السباعي العالمة فضيلة أن   الكاتبة تناست        

ئيل العهر دولة قيام  ،وفلسطني واألقىص للقدس وانتصاراً  هلل، غضبة ؛إرسا

نه من الكثري واستشهد ،حسناً  بالءً  املعركة تلك يف وأبىل  هي فأين ..إخوا

كة  .!تدعيها؟ التي واحلاكم العامل بني الرشا

 حورب  وأنه أسسها، التي الرشيعة كلية يف التدريس من منع أنه تناست     

 إىل به انتهى الذي الشلل أصابه حتى( املالكيو_كفتارو ثنائية) خالل من

 ضمن بينة وال تثبت بال به وتتشدق تزعمه ما صدق من هذا فأين ،املوت

 من كان ما فكان هدى، بال ردهاته يف سارت الذي املقال تيه يف يزيد تعميم

 .!!والردى واهلوى السقوط

كة عن حتدثت أهنا لو       ملا شاكلته عىل سار ومن واحلاكم، كفتارو بني رشا

 لكافة يسءوت   اجلميع لترضب عممت وقد أما لكن زيف، كالمها يف كان

 لإلساءة الهثة ركضت حيث من لنفسها أساءت فقد واملؤسسات العلامء

 ال العامل يف ح  القدْ  أن مع بلدها، يف والفضل العلم ورجال ودينها ألمتها

مه وي علمه للناس، ل  عْ بل يتعدى ذلك للعلم الذي ي   ؛فقط شخصه يتناول

  .!الناس؟ يثق فبمن وأهني العامل أمر من انتقص وإذا

ن يتلقون الدين؟        يتخذون سهنم أ جرم ال !وإذا زالت ثقتهم بالعامل فعم 
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ااًل  رؤوساً  ه   ..ونل  ض  وي   ونل  ض  في   علم، بغري هلم ،فيفتونج 

 :العلامء مبيناً فضل -ـه  361رمحه اهلل  -اآلجري  فقيه املحدثيقول ال       

ست أسامؤه، اختص  -عز وجل  -إن اهلل "    من خلقه من أحب،  ، وتقد 

ل عليهم،  فهداهم لإليامن، ثم اختص  من سائر املؤمنني من أحب، فتفض 

لهم  فعل مهم الكتاب واحلكمة وفقههم يف الدين، وعلمهم التأويل وفض 

ين فعهم بالعلم  وز  هم عىل سائر املؤمنني، وذلك يف كل زمان وأوان، ر 

م ي ، هب  من الباطل، والضار من عرف احلالل من احلرام، واحلق باحللم 

 ."النافع، واحلسن من القبيح

 رضره يتعدى بل فحسب، امليسء حق يف ذنباً  ليست للعلامء اإلساءة إن   

هم الذين يصلحون ف ،خلفاء الرسلالعلامء هم  ألن  ؛...بأرسه املجتمع إىل

 .. ما أفسد الناس وجيتهدون يف توجيه الناس إىل اخلري

كل التعميم يقطع أليس ! هذا التعميم؟ نم   ملصلحةوأقول لألخت ليىل     

  ،وقع صاحبه يف الضاللوي   ،ويعمي البصرية، بل التواصلوجسور طرق 

ننا ترك التعميم حتى مع أقوام أعلنوا العداء لرسالة السامء  ولقد علمنا قرآ

 ﴿: اليهودعن تعاىل  فقال
 
م  اَّلل  ال  ع ون  ك  ْم ي ْسم  نْه 

يٌق م  ان  ف ر  ق ْد ك    ث م  و 

ون   ْم ي ْعل م  ه  ل وه  و  ق  ا ع   م 
ْن ب ْعد 

ف ون ه  م  ة] ﴾حي  ر  ر   لم يقل عن اليهودف [ 75: الب ق 

http://www.alukah.net/sharia/0/70996/
http://www.alukah.net/sharia/0/70996/
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مْ ﴿: بل قال ؛كلهم حرفوا كتاب اهلل :أهنم  نْه 
يٌق م  ان  ف ر  ق ْد ك      ﴾...و 

 يتعب ألن مضطراً  ليس فهو؛ األمحق ريحت   التعميم صيغة أن شك وال     

 أو يقول، ملا يستمع أن وال بالتعميم، املقصود بالطرف لالتصال نفسه

 !. للحقيقة خمالفاً  يكون قد تعميمه أن مع به، يؤمن ما عىل يطلع

 الكاتبة مقالة يف وإطالقات تعميامت من سيق ما أن لنا يثبت هذا كل      

 مع لألفكار واحلوادث التارخيية مغلوطة قراءة صنعتها مسبقة أحكاماً  كان

   .املطلقة بالكراهية حمتقنة نفس وجود

  .!؟املتاهة هذه إىل هبا ودفع ليىل باألخت غرر الذي من إذن       

 .أيضا؟ الكاتبة برسم :اجلواب    

 والقطيعة باحلق، وصدعه الثائر، امليداين حبنكة حسن الشيخ نسيت      

 منرب عىل انتفاضته مظاهرها أبرز من كان والتي احلاكم وبني بينه كانت التي

 كانت التي الشعب جريدة وجه يف الدمشقي امليدان حي يف "منجك" جامع

 الدفاع وزارة كريس عىل جالساً  كان الذي األسد حافظ للمجرم تتبع

 إبراهيم" املدعو احلاقد اإلرهايب مرتزقته أحد كتب حيث يومئذ، السورية

 واألنبياء اإلهلية الذات عىل فيه اعتدى اجلريدة تلك يف مقاالً  "خالص

 متاحف يف حمنطة دمى من أكثر ليست أهنا وزعم والقيم والرساالت
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 !. أبداً  باهلل لةالص   يعرف ال جيل إىل داعياً  التاريخ، 

كة ةثم   كان فلو        حتى املعتقل ويدخل وينتفض ليثور كان فهل رشا

( جزماتية_ امليدان) طريق جانبي عىل البعثية اإلرهاب عصابات انترشت

 !.نقاطه؟ من نقطة عىل الشيخ فيه خطب الذي اجلامع يقع حيث

 عىل املوت حتى اإلعدام بحكم قىض آنذاك احلاكم النظام أن نسيت      

 عىل  وصفته بشخصه صادق كفتارو وأن_ اهلل رمحه_ حسن الشيخ فضيلة

 اجلوالن، بائع خيانة بعد شعبية غضبة من خشية ينفذ مل الذي اجلائر احلكم

 الرشيف والقدس  الغربية والضفة للجوالن الصهيوين العدو واجتياح

 اإلفراج تم لذا ،(م0965 العام من/يونيو/حزيران/5)يف وذلك وسيناء،

 . م0977  العام يف اهلل لقي أن إىل اخلطابة من منع لكنه عنه،

 عامة الشام وعلامء خاصة امليدان علامء عىل التضييق الكاتبة جتاهلت لقد    

 التي املظاهرات جتاهلت كام امليداين، حبنكة حسن الشيخ اعتقال عقب

 انتهت والتي السنة، تلك يف شبابه يف الرفاعي سارية الشيخ فيها شارك

نه، أحبابه من الكثري واعتقال باعتقاله  كان معه حقق الذي إن حتى وإخوا

كة تلك من كله هذا فأين اجلديد، صالح اإلرهايب  .!!املزعومة؟ الرشا

 :الثورتني يف العلامء أصاب الذي الترشد تناست   
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 فضيلة تعاىل اهلل سبيل يف مهاجراً  فيها خرج والتي الثامنينات يف :األوىل     

 مجال والشيخ ،عوض حممد والشيخ ،سارية والشيخ ،أسامة الشيخ 

 اإلسالمية، احلركة أبناء من وآالف ،عيل قره النور أبور والشيخ السريوان،

 ليقضوا  االعتقال مصريهم كان فقد اهلجرة آلالممنهم  يتعرض مل ومن

 األتون هذا من نجى من أما األسدي، االحتالل سجون يف شباهبم زهرة

 الدعوي والنشاط الرأي حرية يف التضييق مصريه كان فقد املدمر

 يف يدخل املرشق اجلهادي التاريخ هذا فهل والسيايس، واالجتامعي

كة  .!!؟ مكائدهم و ملكرهم التصدي يف أو اجلور حكام مع الرشا

 ومنهم األرض أنحاء إىل األوىل السباعي إخوة هجرة كانت ذلك وقبل    

 .العطار عصام الشيخ فضيلة الشام حكيم

 أوسع كانت التي األخرية الشام ثورة أثناء جرى ما تناست: الثانية    

 أو الشام، طاغية سجون يف قىض من جانب إىل ،إيالماً  وأكثر ،انتشاراً 

 وغري مكشوفة مواجهة يف الوغى ساحات يف استشهد أو الغوطة يف حورص

 عصابات من ساندها من وسائر اإلرهابية األسد عصابات مع متكافئة

 !. وصليبية رافضية

 الدمشقية العلامئية للمؤسسة اإلجيابية املشاهد عرشات من بالرغم إنه  
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كة عنخبيث  بتعميم تتحدث مازالت الكاتبة فإن     !!والعامل احلاكم بني رشا

 ...!أدري ال. !؟ التلبيس هذا من ملصلحة لكن

 اختالف مع والدعاة والشيوخ العلامء كافة بني لدهيا تعميم ثمة وأيضا     

 سيام ال ومقصود، مبيت وهو جيوز، ال وهذا ،واملراحل واملشارب املدارس

كام  احلمقى لغة هو بل صحية، غري لغةمن العمى، وهو  التعميم وأن

 .أسلفنا

 علامء رابطة أن زاعمة السوري، اإلسالمي باملجلس ضتعر   :عارشاً    

 حساب عىل املشهد تصدرت وأهنا املجلس، مقاعد أكثر عىل هتيمن الشام

 !. السوريني العلامء رابطة

 اإلسالمي املجلس صورة لتشويه  الكاتبة من مشكور غري جهد هذا ويف     

 نتمسك والذي سورية، يف إسالمية مرجعية أعىل هو والذي يمثلنا، الذي

 يدل بام هبا، لرميه سهام عن تبحث من ملرضاة أدري ال والذي ،مجيعاً  به

 جتهل وأهنا سيام ال منها، تبنيه أو املقال صياغة وراء من خبيثة مقاصد عىل

 وأ دينية مؤسسة لكل مقعدان وهو املجلس، تأسيس عليها قام التي الطبيعة

 التي اجلامهري حجم أو إليها، املنتسبني العلامء عدد عن النظر بغض رابطة

 هبذا الكاتبة جهل من لكن نفسها، الشام علامء رابطة ذلك يف بام هلا، تتبع
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 التي الروابط أعضاؤه يمثل ال اإلسالمي املجلس أمناء جملس أن   اجلانب

 الدكتور :فمثالً  باسمها، يتحدثون التي املدينة يمثلون ما بقدر إليها ينتمون

 الشام علامء رابطة من كان وإن حتى ؛محص مدينته يمثل بكار الكريم عبد

 !.الدمشقية

 جملس كافة متيز التي األخوية العالقة تلك الكاتبة عنه غفلت مما أن كام      

 !.األمناء

 أن ذلك مقدمة ويف كثري فهو اإلسالمي املجلس عن جهلته ما أما     

 بمجموعها تشكل التي الروابط من رابطة من ألكثر منتمياً  يكون قد العضو

 رابطة ويف الشام علامء رابطة يف عضواً  أحدنا يكون فقد املجلس، مكونات

 يكون ثم الروابط من غريها ويف اإلسالمية الشام هيئة ويف السوريني العلامء

 اإلسالمي املجلس راية حتت املنضوية املؤسسات تلك إحدى عن عضواً 

 أحداً  يمثل ال ثم املؤسسات هذه كل يف عضواً  يكون أو مجيعها، عن وليس

 خاص انتساب بطلب باملجلس التحق قد مستقالً  يكون  وإنام منها،

 .حتىص أن من أكثر ذلك عىل واألمثلة بشخصه، 

 العلامء رابطة مع الشام علامء رابطة بتعاضد متيض املجلس مسرية إن      

 والشخصيات  والروابط واملنظامت املؤسسات سائر جانب إىل السوريني
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؛ أحد حساب عىل أحد تغول قبيل من وليس للمجلس، املكونة املستقلة

 غاية هو الذي الكلمة مجع وراء املجلس مسرية يف يميض اجلميع ألن

 أختنا وليت للمجلس، احلقيقيني للمنتسبني تعاىل اهلل مرضاة بعد الغايات

 .سننهم؟ عىل وتسري هذا يف مثلهم تصنع الكاتبة

 ذهنها يف رعتز   خاطئة تصورات من أحياناً  تنطلق الكاتبة أن املشكلة 

 :يقول إذ الشاعر وصدق ،الواقع أرض عىل جيري عام بعيداً 

 أعظم   فاملصيبة   يتدر وإن كنت  ...  فتلك مصيبةٌ  يفإن كنت ال تدر       

 يليق ال أسلوباً  حتمل العلامئية اخلريطة عرض طريقة :عرش احلادي    

 عن احلديث نحو من وذلك منهم، بالنخبة يليق ال أنه عن فضالً  بالعلامء،

 ! التجار شيخ بأنه سارية الشيخ

 العلم أهل من غريه ولدى لديه وجدوا التجار أن فلوال يليق ال فهذا     

  ليسوا  أهنم كام ،أطفاالً  وليسوا  جتار فهم حوله، حتلقوا  ملا مصداقية والفضل

  عن املنقول الرسد هذا عىل الرد يف أقول لذلك ،...احلياة يف جتربة قلييل

 : برييه توماس املسترشق 

 كانوا  والفضل العلم أهل من شاكلته عىل كان ومن سارية الشيخ إن ◄

 ►..فقط منهم رشحية شيوخ يكونوا  ومل للجميع، شيوخاً 
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 النخبة عن فضالً  الناس عامة مع التعامل يف الظن حتسني أما  :عرش الثاين  

، بل وجدنا سوء الظن هو سبيل من إليه للكاتبة نجد فلم دمشق علامء من

 البحث يف واملوضوعية الشفافية عن ابتعاد هذا ويف ،املقدم عندها

بط  . الكتابة يف الرشعية والضوا

اعلم أن سوء : "يف هذا املقام رمحه اهلل كالًما نفيًسايقول اإلمام الغزايل      

فكام حيرم عليك أن حتدث غريك بلسانك  ،الظن حرام مثل سوء القول

إىل .... " بمساوئ الغري، فليس لك أن حتدث نفسك وتيسء الظن بأخيك

ر القلوب ال يعلمها إال عالم " : قالأن  وسبب حتريم سوء الظن أن أرسا

ن تعتقد يف غريك سوًءا إال إذا انكشف لك بعيان ال الغيوب، فليس لك أ

 وما مل  ،فعند ذلك ال يمكنك أال تعتقد ما علمته وشاهدته ،يقبل التأويل

 ،تشاهده بعينك ومل تسمعه بإذنك ثم وقع يف قلبك فإنام الشيطان يلقيه إليك

 .انتهى كالمه رمحه اهلل" (0)فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق 

أن خيتم له بخري من أحب " :-رمحه اهلل-اإلمام الشافعي ويقول     

 ."  (2)بالناس فليحسن الظن

                                                           
 . 3/051إحياء علوم الدين  (1)

(2)
 .لإلمام النووي( 33: )ص بستان العارفني 
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 املؤسسات تلك من اإلغاثة يف عمل بمن تعريض هناك :عرش لثالثا       

ئح تضم املؤسسات تلك أن حلقيقة ومقصود واضح جتاهل يف العلامئية  رشا

 العلمية والكوادر اإلغاثية الكوادر فيها إذ املجتمع، أفراد كافة من

 أن كام التجار، وهم اإلغاثي العمل عصب وفيها الدعوية، والكوادر

 مدهتا خربة أورثها الذي املؤسسات لتلك اإلغاثي التاريخ جتاهلت الكاتبة

 مجعية ذكر عىل أتت مقالتها معرض يف أهنا من بالرغم السنني، عرشات

 سيام ال تناقض، بعده ما تناقض هذا ويف جتربتها،  يف العريقة "النعمة حفظ"

 خالل من اإلغاثي املجال يف ومعمرة قوية جتربة هلا املؤسسات كافة وأن

 . هلا تتبع التي اخلريية اجلمعيات

 غربية أو" كنسية" مصطلحات األخت مقالة يف وردت :عرش رابعال   

قية   السورية البيئة إىل بصلة متت وال دمشقية، ليست بالتأكيد لكنها، استرشا

 كنسية وهي"العراب" نحو من اإلسالمية احلركة وسط أو الشامية أو

 !. "الرئايس القرص كاهن" أو "بابوية شخصية" أو بامتياز

ء البيع ألسواق تصلح وهي "مقاول" نحو ومن     مراكز عن بعيداً  والرشا

 والشتائم السباب من اهلائل بالكم ييش بام اإلسالمية الدعوة ومنابر

 الذين الالدينيني  امللحدين سوى خيدم ال مما  مقاهلا به حيش الذي والبهتان
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 استنتاجات إىل والوصول أحقادهم، لتنفيث املقاالت هذه أمثال يتصيدون

 !.بالضبط ليىل فعلت ما نحو عىل فاسدة مقدمات عىل بناءً  خاطئة

 معظم ويف العربية بالدنا يف تستخدم ما كثرياً  التي" شبكة" نحو ومن     

 وغري األموال وغسيل واملخدرات الدعارة عصابات لشبكات البلدان

 شبكة ضمن تعمل "ليىل" بأن أجزم جيعلني مما املشبوهة األفعال من ذلك

  دمشق خصوص يف واملؤسسات الرموز وإسقاط اإلسالم، ملحاربة عاملية

 أيدت التي الصهيوصليبية العاملية احلملة ضمن الشام سورية وعموم

 ورموزها وعلامئها السورية الثورة وجه يف معه ووقفت الشام طاغية

  أهنا وتظن األمة أعداء وختدم ذلك، يف جتتهد وهي فيها، الفكر ورجاالت

 تنسف وأاحلصون، هتدم وأ احلقائق،  تستبدل أن تستطيع اإلنشائي بأسلوهبا

 ..هيهات ثم هيهات لكن تعلم، مل أو ذلك علمت سواء املؤسسات، 

 "عرابة" تكون أن من متكنت أهنا مقالتها يف الحظته يشء أبرز إن         

 الفاسدة، الصليبية مقالته  يدي بني "مقاولة"و احلاقدة، "توماس" لدراسة

ئعة، الدمشقية  بالبالغة  نسخته لتسويق مقاوالً  نفسها من تقيم وأن  الرا

 هذه الكاتبة تستخدم أن ناسب مما وحدها، فيها ليست عاملية شبكة ضمن

 كتابات تتناوهلا ومل بيئتنا، تعرفها ال التي املهذبة غري الطارئة املصطلحات
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 :فأقول برييه باسم اسمها أقرن أن ناسب وهلذا علامئنا، كلامت وأ

 النسخة صاحب "برييه توماس" املسترشق أستاذها إىل نسبة( برييه_ليىل)

 أن عىل مقالتها، يف تناقضات من جاء ما كل نرش  يف واحلق األصلية،

 بيئتها حق يف استخدمتها التي املصطلحات أوىل كان تناقض مصطلح

 عقوقها أقبح فام مطاعن، من إبرازه دتتعم   ما لكل متهيداً  الدمشقية

 !. فيها تعاىل اهلل إىل والدعوةالعلم  ورجاالت ملدينتها

  اهلل حفظه_ الرفاعي أسامة الشيخ فضيلة الكاتبة تناولت :عرش اخلامس

 وكبري السوري، اإلسالمي املجلس رئيس_ خطاه بالتوفيق وسدد ورعاه

 علامء أبرز ومن ،الشام علامء رابطة مؤسيس وأحد زيد، مساجد علامء 

 .املباركة السورية الثورة

 يف لذاهتا مؤسسة أو بعينها لشخصية أنترص ال املقال هذا يف كنت وإذا     

 واحلقيقة واحلق والعلم والرسول هلل أنترص  وإنام غريها، أو دمشق

 العريق، وتارخيه الدعوي العمل يف فضيلته رمزية أن إال والتاريخ

 من ابتداء املقالة من موضع من أكثر يف احلاقدة التجريح بسهام واستهدافه

 الدراسة من بمزيد الشخصية هذه أتناول أن إىل يدفعني الغالف صورة

 يف ال يديه بني يوماً  أجلس ومل تالميذه، من لست بأين العلم مع واالهتامم،
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 الناحية من ملؤسسته أتبع وال عليه، العلم أتلق ومل خاص، وال عام درس

 غري  السوداء السحابة هلذه التصدي  وواجب العلم، نسب لكنه العضوية،

 وعلامئها مجاهرينا بني فتنة متطر ألن تسعى التي املوضوعية وغري الربيئة

 بتوفيق وسنتجاوزها_ اهلل بإذن_ ستزول لكنها وخارجها، دمشق داخل

 .تعاىل اهلل بعون غري ال عابرة صيف سحابة وستبقى اهلل،

 عكست أهنا إال بتاتاً  الكاتبة فيها توفق مل التي الغالف صورة من نبدأ  

 :منتهاه إىل بدايته من مقاهلا به حيش الذي اخللط خالهلا من

                                    

 

 

 ،ثم"خامنئي" جانبه إىل  ثم ،"الفرفور الدين حسام" الصورة يمني عنف     

 الشيخ فضيلة الصورة يسار عن ،ثم"السيد الستار عبد حممد" جانبه إىل  

 ."الرفاعي أسامة"
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 من تابعاً  يكون  أن ارتىض أن منذ سقط فقد :الفرفور الدين حسام أما     

 طاغية سيدهم أحضان يف ارمتوا  الذين الشام، يف السلطان بالط علامء تابعي

 أنه   ولو ،العاملني العلامء عن بعيداً  كفتارو خانة إىل مآله فصار بشار، الشام

 ؛النظام بوجود وجوده مرتبط وآخراً  أوالً  فهو دكتوراه، من أكثر حيمل

 .بسقوطه ويدفن بحياته يعيش

 وحسب طرطوس،  مدينة أبناء من فهو :السيد الستار عبد حممد وأما      

 يف اإلقحام هذا فام ومؤسساهتا، دمشق علامء عن هي املقالة فإن علمي

 !.؟ العنوان مع يتناقض الذي املشهد

 إنكارنا من أشد عليه فإنكارنا :خامنئي الصفوي الرافيض الفاريس وأما     

 تشييعية وظيفة ألداء البالد خارج من مستورد ألنه؛ النظام وزير السيد عىل

 فمتى واملال، السالح بسطوة دمشق له تتعرض ديموغرايف تغيري هبدف

 !.العلامء؟ من واحداً  هذا اخلامنئي كان

 .!دمشق؟ علامء منظومة من كان ومتى .!؟ دمشقياً  كان ومتى

 وهو واحد رد عليه فيل الصورة هذه يف أسامة الشيخ فضيلة  إقحام ماأو     

وا ﴿ :والباطل احلق بني امللبسني اليهود عىل إنكاره يف تعاىل قوله ْلب س  ال  ت  و 

ون   أ نْت ْم ت ْعل م  وا احْل ق  و  ت ْكت م  ل  و 
 [ 42: البقرة]  ﴾احْل ق  ب اْلب اط 
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 :الناس إغواء يف طريقتني والضاللة الفتنة لدعاة إن        

طريقة خلط احلق بالباطل حتى ال يتميز أحدمها عن اآلخر  :إحدامها   

وا احْل ق  ب اْلباط ل  ﴿: وهي املشار إليها بقوله تعاىل ْلب س  ال ت   .﴾و 

طريقة جحد احلق وإخفائه حتى ال يظهر، وهي املشار إليها  :والثانية    

وا احْل ق  ﴿ :بقوله تعاىل ت ْكت م    .﴾و 

 ...باألمرين معاً وأعتقد أن الكاتبة وقعت 

 مصداقية وراء أنه الكاتبة زعمت ما إىل أنتقل سبق ما بيان بعد   

 الشيخ دم سيالن"  زعمها أعني السوري، املشهد تصدر ووراء فضيلته،

 التفافهم إىل أدت اجلامهري لدى عاطفية حالة فجر مما ،"املحراب عىل

 !.حوله

 سيام ال ،كتبت ما تكتب أن قبل الشيخ تسأل أن جناهبا من أود كنت      

 .فضيلته يقيم ما نحو عىل العثامنية اخلالفة عاصمة استانبول يف تقيم وأهنا

 يف يقيم ممن معلوماهتا من وتستوثق خاطرها تكلف أن أمتنى كنت      

 .األحياء عىل وشاهدة وصية نفسها من  تقيم أن قبل مدينتها

يرحيها من عناء وجهد البحث الذي قد يصدم " التعميم"لكن كام قلنا     

 ...!!هدفها الذي رمت إليه
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 تكلف مل أهنا وجدنا ذكرهم عىل أتت الذين هؤالء بعض سألنا وملا      

 ،سارية الشيخ فضيلة عىل ينطبق وهذا منهم، أي   مع التواصل عناء نفسها

 وعىل مقاهلا يف مرات أربع ذكرته الذي ،هيلم باسل الشيخ فضيلة وعىل

ننا بعض أن مع ذكرهتم، ممن غريهم  !؟منهم تستوثقي مل ملاذا سألها ملا إخوا

 بطالن تبني إليهم عدنا ملا لكننا ،..!!طلبها رفض فتم طلبت بأهنا أجابت

 .ملواجهتها مستعد إنه قال اإلخوة وبعض إدعائها،

  دون األحياء عىل متارس شهادة فيها أرى التي حيايت يف األوىل املرة إهنا        

 األمر إطار يف تدخل هؤالء إىل الوصول إمكانية أن مع إليهم، الرجوع

 أسبوعية، أو يومية بني ما تنعقد استانبول يف دروسهم وأن سيام ال امليرس،

 إليهم، ترجع مل ذلك ومع وساق، قدم عىل قائم الساعة مدار عىل ونشاطهم

 كانت التي املرحلة وعىل منه، اً جزء كانوا  الذي العرص عىل شهادهتم إىل وال

 األحداث عن تسألهم أن عن فضالً  ،األرحام ظلمة يف أثناءها الكاتبة

 "!.برييه" نعمتها ويل بشهادة مكتفية فيها، عارصهتم التي الزمنية 

 تشهد أن لنفسها سمحت ثم صفحاً  شهادهتم عن أعرضت لقد      

 !.عليهم

 نحو من احلوار قناة يف املوثقة تلك فيها بام شهاداهتم كافة جتاوزت لقد       
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 ،_اهلل حفظه_ راجح كريم الشيخ فضيلة الشام قراء شيخ أستاذنا شهادة 

 ومن العطار، عصام  الداعية الكبري األستاذ فضيلة الشام حكيم وشهادة

 عبد الشيخ العالمة وكتابات اهلل، رمحه_ الشاويش زهري الشيخ شهادة نحو

 حسن الشيخ املجاهد امليدان عالمة والده عن امليداين حبنكة الرمحن

 اهلل من عليه_ الطنطاوي عيل الشيخ فضيلة وذكريات امليداين، حبنكة

 وثائق تعد التي العلامء مجعية سجالت وكذا ،_ الرضوان و الرمحة سحائب

 الدين جمري الشيخ فضيلة أخونا إليه أشار ما عىل املرحلة تلك عن حقيقية 

 .الكاتبة عىل رده يف اخلطيب

رالرض   مقال كاتبة مادامت لكن        أن دون األحياء دينت   أن عىل مرصة ا

 فإنني ؛حفيداهتم عمر يف وهي ،فضيلتهم من تستوثق أن ودون ،إليهم تعود

 اخللط عىل عملت التي احلقيقة عن ثامالل   لكشف معها للمتابعة مضطر

 إىل رست العلم أهل من نفسها يف لعقدة أو ،احلسد بدافع فيها املتعمد

 ما ندري ال جلهة ووالء لتبعية أو ،كتاباهتا إىل ومنها ونفسيتها شخصيتها

 !. ماهيتها هي

 استمد_ اهلل حفظه_أسامة الشيخ فضيلة إن :الكاتبة ألختنا نقول     

 األوىل هجرته و سريته، واستقامة الغزير، بعلمه اجلامهري ثقة من مصداقيته
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 كام مدينته، يف وسلم عليه اهلل صىل اهلل لرسول جماوراً  اهلل سبيل يف

 أبناء عاينه ما وهو وعلمه، تعلمه ما مع انسجمت التي مواقفه من استمدها

 داخل املسلمني وسائر واألتراك السوريني من عرفه من  وكل دمشق مدينته

 .اجلامهري به وتشهد التاريخ، هبا له يشهد كام وخارجها، سورية

 امللتحم املشاهد الواقع أرض عىل الشام شهدته ما أبرز من إن      

 الذينبالسالح  املدججني األمن لعنارص فضيلته تصدي يف كان بجامهريها

 عىل ليفاوضهم  ناحية كل من الرفاعي الكريم عبد الشيخ بجامع أحاطوا 

 لدماء حقنا وذلك السورية، الثورة صدر يف القدر ليلة املعتكفني سالمة

 مع اتفاقاً  أبرم أن بعد للخطر حياته معرضاً  املحارصين،دمشق  أبناء شباب

 جمموعات، وعىل بأمان، املحارص الشباب بخروج األمن عصابات ممثيل

 من طريقها املجموعة تشق وبحيث األخرى، تلو املجموعة خترج بحيث

 فلام ،بأذى أحد يناهلا أن دون منازهلا نحو عليها املرضوب الطوق قلب

 عنارص من كان ما  الشيخ برفقة وكانت األوىل، املجموعة خرجت

 أدمته، حتى رضبا أسامة الشيخ وأوجعت اعتقلتها، أن إال االستخبارات

 خيانة ..خيانة املسجد داخل من الشباب نادى حتى املسجد، خارج وذلك

 الوقت يف باملسجد، معتصمني  مجيعاً  وعادوا_ للنظام جديدة خيانة :أي_
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 يف األندلس مستشفى إىل أسامة الشيخ اجلامهري فيه نقلت الذي

 !.كفرسوسه

 السبب كانت املحراب يف أهريقت للشيخ دماء األمر يف ليس إذن    

 وال كان ألنه بعد، فيام للمشهد تصدره أو ،الحقاً  حوله الناس التفاف وراء

 من الكاتبة ذكرته ما أن كام اإلسالمية، واألمة سورية وجوه من وجهاً  يزال

 .غريصحيح املحراب يف سالت فضيلته دماء أن

ليد من أنني من بالرغم إنه         ودعاهتا خطبائها وأحد ،دمشق وسكان موا

 حي يف آنذاك أقيم كنت أنني من وبالرغم فيها، اإلسالمية احلركة وأبناء

 الرفاعي الكريم عبد الشيخ جامع من حجر مرمى عىل الدمشقي امليدان 

 والتي الكاتبة ساقتها التي الرواية بتلك أسمع مل أين بيد حصاره تم الذي 

 وهو الرافضة، بحكايات أشبه هي والتي ومكانته، الشيخ منزلة عليها بنت

 عىل الكاتبة رسدته مما الكثري توثيق رضورة من بيانه سبق ما إىل بنا يعود ما

 .مسامعنا

 والتي وعلامؤها، الشام عليها التي اخلريية مع اىفنيت املقال فإن عموماً    

 املسلمة اجلامهري هبا وشهدت األحاديث، هبا ورصحت اآليات، هلا أشارت

 بإرساهلا جتسد والذي ومدارسها، وعلامئها بالشام األرض بقاع شتى يف
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 التزكية علوم جانب إىل دمشق، علامء يد عىل الرشعية العلوم لتلقي أبناءها

 يف الدعوي للعمل العلامئية اخلريطة مؤسسات يف الفكرية والتوعية والرتبية

 أو جنسية مائة من القادمون هؤالء  وفد حيث حوهلا، وما دمشق مدينة

 العامل أنحاء كافة إىل فكر ورجال ودعاة علامء دمشق خرجت وحيث يزيد،

 قياساً  اإلمكانيات تواضع من بالرغم الزمان من قرن مدى عىل اإلسالمي

 العمل رضب أن لنا يؤكد ما وهو  وأهله، العلم ترعى أخرى دول عىل

    ..العاملية امتداداته رضب من جزءاً  يعد دمشق يف الدعوي

 من يوم يف هتدأ مل التي اإلسالم عىل العاملية احلرب ضمن ويدخل       

 بالدنا تاريخ من الفرتة هذه يف السعار درجات أقىص بلغت والتي األيام،

 الذي لتوجههم تستجيب التي اجلامهري قيادة من العلامء هؤالء متكن عندما

 جاء اإلطار هذا وضمن احلاكم، العامل فيه يصافح توجها يكون ان رفض

 .انتباهها عدم أو تصنع ملا الكاتبة انتباه عن النظر بغض املقال هذا

 مؤسسات تزال وال كانت الدمشقية العلامئية املؤسسات إن: عرش السادس

 املتاحة اخلدمات كافة تقدم بحيث وإغاثية، دعوية تعليمية علمية مدنية

 بأي صلة أي األيام من يوم يف هلا يكن مل وبالتايل تعاىل، هلل سبةح   ملجتمعها

 ما قيام ومنع مواجهة يف كان الوحيد واالستثناء ،مطلقاً  عسكري عمل
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ئيل دولة الحقاً  سمي    العالمة بقيادة وذلك( م0947) حرب يف إرسا

  قرب اإليامن شباب استقطب حني اهلل رمحه السباعي مصطفى الدكتور

 العربية الدول من غريها ومن سورية أنحاء كافة من دمشق العاصمة

 معركة يف املجرمة الصهيونية العصابات إرهاب ملواجهة واإلسالمية

 الرجولة يف األمثلة أروع التوحيد شباب فيها سطر ،مفتوحة بطولية

 .واإلسالم األمة لعرى والفداء والتضحية

 عليه يتناطح والاثنان  عليه خيتلف ال استثناء يظل املشهد هذا أن بيد      

 هيدد هائل بحريق أشبه هو املسلمني أرض من قطعة ذهاب ألن عنزان،

 ينتفضوا  أن القادرين احلي أبناء  مجيع وعىل املنازل،  سائر التهام بنريانه

 يف يشرتك الذي املتخاذل فهو  ذلك عن يتكاسل ومن احلريق، إلطفاء

 األرض هي املغتصب كان إذا فكيف احلريق، ذلك أوار تسعري جريمة

 .؟ فلسطني املباركة

 التي الرشيف القدس هي املباركة األرض تلك درة كانت إذا وكيف       

ء، مستقر أرضها كانت  .املعراج قاعدة وفضاؤها اإلرسا

 تكن فلم الثامنينات ومطلع السبعينيات هناية يف املقاتلة الطليعة أما     

 املتحمسني الشباب من جمموعة كانت وإنام العلامئية، الرتكيبة ضمن
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 ، األمة لشباب ومالحقته الشام، ديكتاتور ظلم أوصلهم الذين والغيورين

 يف مارسه الذي الكبري الضغط أمام وجهه يف االنفجار إىل لإلسالم وحماربته

 شباهبم، لعنفوان العنان وأطلقوا  مؤسساهتم، عن فانفصلوا  سورية حق

 يف  آنذاك املؤسسات كافة من سورية شباب صفوة لزج الذريعة فكانوا 

 من عمرهم سني من بالشباب عالقتهم وأن السيام النظام، سجون غياهب

 قرارهم إىل هؤالء من العديد جر إىل أدى املؤسسات لسائر املنتسبني

 لكن فاتورته، والصغار الكبار دفع الذي العواقب حمسوب غري الشبايب

  األداء هذا عىل باقية تزال وما املدين، أدائها عىل بقيت الرسمية املؤسسات

 أنيابه عن االبن الشام طاغية كرش حني املباركة السورية الثورة زمن حتى

 السنة أهل انتشار مستوى عىل سورية يف ديموغرايف تغيري بأخطر فتسبب

 نشاط ظل فقد ذلك ومع البالد، يف املطلقة األكثرية وهم فيها واجلامعة

  قد الذي الرشيف واملوقف بالكلمة، اجلهاد بني ما العلامئية املؤسسات

 ، اجلسدية والتصفية والتعذيب االعتقال أو التهديد، بمخاطر صاحبه يوقع

 تلك تتقنه الذي واالجتامعي اإلغاثي العمل بني وما ، ...الغربة ألم أو

 عموميات يف  السورية للثورة كامل تأييد ضمن  وذلك املؤسسات،

 اجلامعات عىل التحفظ مع أجنحتها من جناح إىل انتساب دون نشاطها
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 فهمها وإنكار السوريني، لدماء  اجلامعات تلك استباحة ورفض التكفريية،

 العداء، ومنابذهتم  أصحاهبا ومقارعة بل والسنة، الكتاب لنصوص السقيم

  أدخلت احلدود وراء من إلينا العابرة التكفريية اجلامعات تلك وأن السيام

 ، ينتهي يكاد وال يبدأ اخلالفية اجلزئيات مسائل يف أفالطوين جدل يف البالد

 .كلمتهم ومجع ثورهتم عن يرصفهم ما أول الناس ويرصف

 تصدي عن تتحدث ومل الظاهرة، تلك تتناول مل الكاتبة أن والعجيب       

 أرض، كل ويف السوري، الرتاب سائر وفوق دمشق يف هلا الدينية املؤسسة

 ظلت واقعها يف لكنها الكاملة، القصة عن كان له عنونت فيام حديثها أن مع

 !.صورهتا وغالف عنواهنا يف حتى يشء كل يف "جمتزأة و ناقصة" مقالتها يف

 الثورة زمن يف مسريهتا تابعت والدعوية والعلامئية الدينية املؤسسات  

 عىل أطيافها كامل يمثل الذي السوري اإلسالمي املجلس خالل من 

 سورية يف إسالمية مرجعية وأهم وأوسع أكرب ليشكل مشارهبا اختالف

 يكن مل من ماأ دمشق، علامء من الكثري بالبداهة فيها حارضاً  كان والتي

 خالل من فيها موجوداً  كان فقد التأسييس أو العضوي جسمها يف موجوداً 

  حول والتحلق وجودها، عن ودوالذ   هلا، والتقدير هبا، التام االعرتاف

 .املسلم السوري للشعب  اإلسالمية مرجعيتها
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 رابطة نحو من رواقها حتت املنضوية مؤسساهتا خالل من املرجعية هذه      

 وسائر اإلسالمية الشام وهيئة السوريني العلامء ورابطة الشام علامء

 وتصحح وتوجه تفتي كانت  العرشات بلغت التي األخرى املؤسسات

 دون املجاالت كافة يف  األمناء جملس خالل من السوري للشعب البوصلة

 بالقيام مكتفية للثورة، العسكري اجلسم يف  تدخل أدنى منها يكون أن

 كانت الذي  والرتبوي والدعوي والتعليمي واالجتامعي اإلغاثي بالدور

 .سورية داخل به تقوم

 مروراً  امليدان إىل ةاملز   من دمشق مساجد أبناء من العديد كان وملا       

 استشارة دون هبم خاص بقرار عسكرية بفصائل التحقوا  قد األحياء بسائر

 كان الذي_  العسكري الشام أجناد فصيل نحو من وذلك ،مؤسساهتم

 فيام ذاب والذي ،_دمشق به عرفت الذي الشامي التدين لوسطية األقرب

 شباباً  مثالً  جتد أن البدهي من صار فقد ،الرمحن فيلق يف باختياره بعد

 املساجد من غريها يف أو زيد مساجد أحد يف أو الشافعي جامع يف تتلمذوا

 وتلك الغوطة بني فيام اإلغاثي العمل جرس الثورة زمن يف صاروا قد

 زمن إليهم آل قد الغوطة أمر إدارة وأن سيام ال املرسلة، املؤسسات

 بعد_الغوطة وأهايل املؤسسات_  الطرفني ثقة موضع كانوا  هنمأو صار،احل
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 هلم النظام عصابات مالحقة إثر الشام يف البقاء الشباب هؤالء اختار أن

 .أخرى جهة أي إىل أو ورباأ أو تركيا إىل الذهاب رافضني

 وسائر دمشق يف مؤسساتنا عليها سارت التي الناصعة احلقيقة هي تلكم      

 .سورية مؤسسات

 املجلس إقحام يف كان فقد به مهزت أو الكاتبة له غمزت ما أما    

 الفصائل تلك  بعض دعم يف مؤسسات من فيه بام السوري اإلسالمي

 !. هلا السالح وتقديم عسكرياً 

 والبهتان الكذب تاريخ يف هبتان بعده ما وافرتاء كذب الزعم هذا    

 !.واالفرتاء

 هذه عن هبا ألربأ وإين هراء، من بعده ما هراء ؛الكاتبة من االدعاء هذا      

 وال اخلري، صفات من العديد عنها سمعت أن بعد واالهتامات الظنون

 دليل ال التي الباطلة االهتامات هذه قناعاهتا يف  أدخل  الذي من أدري

 !. عليها 

 الطعون من الكثري رأيس بأذين سمعت أنني من أقول ما عىل أدل وال        

 يكتفي  جملس أنه من ومكوناته اإلسالمي باملجلس الناس بعض من

 الفصائل بدعم العملية الناحية إىل  ينتقل أن يرفض أنه ومن فقط، بالبيانات
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 ؛الدوام عىل اجلواب كان لقد و سلبيته، عىل يدل رفضه وأن منها، فصيل أو

 هذا وأن للسوريني، إسالمية مرجعية من أكثر ليس اإلسالمي املجلس بأن

 مكوناته بعض عمل وأن يتجاوزها، لن التي وظيفته هي وتلك دوره، هو

 .يتقنه الذي العمل إطار يف يدخل واالجتامعي اإلغاثي املجال يف

 العلامء رابطة أداء حول حادة نقاشات خالل من الكالم ذات سمعت كام     

 وكان أكثر، أو خيتاره لفصيل عسكري دعم عن بنفسه ينأى الذي السوريني

 :الدوام عىل الثابت اجلواب

   التكفرييني خال بعمومها الثورة نؤيد دعوية مؤسسة نحن         

 ، لذلكاملؤسسات تلك داخل من كانت اللهجة الشديدة االنتقادات هذه   

 بباعث ما لفصيل املادي الدعم قدم املؤسسات تلك أفراد من فرداً  أن لو

 تبعات مؤسسته تتحمل فلن وإرهابه النظام ضد أعامقه يف الذي الغليان

 ذلك ومع منها، تقاعساً  يراه ملا مؤسسته بشدة ينتقد وأنه السيام ترصفاته،

 .يثبت مل األمر هذا فإن

 النظام واستدراج سياسة من العسكري العمل إىل الثورة جر   كان لقد        

 املؤسسات سياسات من العسكري العمل دعم رفض كان كام للثورة،

 ألنفسهم، خطوها التي السياسة عن خارج ألنه السورية، والدعوية العلمية
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 .جييدونه الذي االختصاص وعن 

 جييد كان إن األمة أفراد من فرد كل حق هو الذي السيايس العمل أما      

 كانت لكنها املؤسسات، تلك عمل خطة ضمن يوماً  حارضاً  يكن فلم ذلك

 محيدة وسرية سليمة عقيدة ذا أمته، عىل  غيوراً  تراه من تؤيد زالت وال

 .ثابتة اجلامهري عند ومصداقية قائمة وأهلية

 السياسة يف العمل ترك أن إىل املؤسسات تلك عند مردها السياسة هذه     

 باإلعالم متسك قائمة ديكتاتوريات ظل يف سيام ال ذاهتا، السياسة من هو

 كام اختصاص إىل حتتاج فالسياسة فمها، مقدمة يف بالسموم األفعى إمساك

 .السيايس العمل حرية من كاملة أجواء إىل حتتاج

 يتجسد واحد استثناء يعرتيه املؤسسات تلك عمل عىل احلكم هذا       

 سد عىل األوىل نشأهتا منذ قامت التي -اهلل رمحه-السباعي العالمة بجامعة

 سيايس فراغ وحدوث العثامنية اخلالفة سقوط إثر األمة يف الثغرة هذه

 فرض سبيل عىل الثغرة تلك سد رضورة اجتهادها فكان فيها، حقيقي

 املؤسسات كافة من احلقيقي الدعم وجدت  وهلذا أتقنتها، لذلك الكفاية

 . الصادقني والعلامء املخلصة

 :أقول أن أستطيع هذا عىل بناء  
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 تشكيل يف دور الروابط من غريها وال الشام علامء لرابطة يكن مل  إنه         

 فقد االئتالف لرئاسة اخلطيب معاذ الشيخ فضيلة ترشيح أما االئتالف، 

 اخلرب بذلك سمعت الرابطة وأن له، املحلية املجالس ترشيح عىل بناء كان

 الدين جمري الشيخ فضيلة أكده ما وهو الناس، سائر سمعه ما نحو عىل

 يكن مل -اهلل حفظه- معاذ الشيخ أن عىل الكاتبة، مقالة عىل رده يف اخلطيب

 لزعم وجه فال وبالتايل الشام، علامء لرابطة العضويني املنتسبني من يوماً 

 معاذ الشيخ وتقديم االئتالف لتشكيل جهودها ركزت الرابطة بأن الكاتبة

 .!!له رئيساً 

 اخلري وأيب  بكار، الكريم عبد الكريمني الشيخني فضيلة وجود أما     

 كانت ولو منهام، شخصية بمبادرة كان فقد االئتالف  عضوية يف شكري 

 بعد البكار الدكتور جسمه عن انفصل ملا االئتالف تشكيل وراء الرابطة

 العليا احلج جلنة رئاسة يف اخلري أبو الشيخ منصبه من عزل وملا فرتة،

 السيادي امللف يعد الذي امللف ذلك توليه من واحدة سنة بعد السورية

 .املباركة السورية الثورة يد  يف الوحيد

 املكتب يقود هيلم باسل الشاب األستاذ أن من الكاتبة ادعته ما أما    

 العسكري الذراع جيسد الشام أجناد فصيل وأن زيد، جلامعة السيايس
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 وتوجيهاً  ومتويالً  مرجعية األجناد عن مسئول زيد جامع وأن للجامعة،

 من يلقيه وادعاء الصحة، عن عار مٌ وزعْ  بواح، وافتئات رصاح، كذب فهذا

فاً  يلقيه  !. بينة بال جزا

 تعرف ال بام هترف التي املرأة تلك تستقي أين من أدري وال  

 . !؟ معلوماهتا

 عن عار املدنية املؤسسات تلك إىل ييسء الذي اخلطري الكالم هذا إن      

 والعلمي الدعوي العمل عىل اهلجوم إطار يف يصب إنام وهو الصحة،

 املهجر بالد ويف وريفها دمشق مدينة يف واإلغاثي واالجتامعي والرتبوي

  الشعب أبناء سوى إيقافه من يترضر لن حيث السوريون، فيها ينترش التي

 .املكلوم السوري

 إطار يف السيايس العمل يامرس  كان هيلم باسل األخ أن لو وواهلل     

 ال إذ عليه، تثريب من ذلك يف كان ملا ومجاعته وأمته ووطنه دينه خدمة

  لديه  طريقاً   اختار إن  له حق هو ما املسلم  املواطن يامرس أن يف ضري

 يامرس ال باسل األخ فيه نجد الذي الوقت يف لكننا فيه، للقيام  األهلية

 الذي الوقت ويف املدين، املجتمع مؤسسات إطار يف اإلغاثي العمل سوى

 الكاتبة  من نجد الثورة زمن يف سيايس عمل ألي باسل األخ إنكار فيه نجد
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راً    !. عليه وتأكيداً  سيايس بعمل قيامه عىل إرصا

  :نفسه يفرض الذي والسؤال 

ر، ذلك من ملصلحة      اجلهات من جهة ألي تؤدى وخدمته اإلرصا

 سوى منها يترضر لن التي اخلدمات تلك تقدم من وحلساب املشبوهة،

رها وأن سيام ال الدعوي، والعمل السوري الشعب   يف ذكرناه ما عىل إرصا

ر اقرتن هيلم باسل األخ شأن   الغوطاين القائد نسبة وهو له مواز آخر بإرصا

 الفاتح يعرف الذي أن مع زيد، جلامعة السيايس املكتب إىل الفاتح حممد أيب

 صلة وال ،يوماً  زيد مجاعة إىل ينتميا مل الطويل تارخيها يف وعائلته أنه يدرك

 الناحية من له عالقة ال آخر إسالمي لتيار انتامؤه وإنام اجلامعة بتلك له

 .زيد بجامعة العضوية 

رها أن كام       بأن مفاده ثالث زعم الزمه والفاتح هيلم شأن يف إرصا

 اخلري أيب الشيخ عند املزة يف الشافعي  اإلمام جامع يف حيرض كان اجلوالين

فية من اً جزء يزال وال كان الذي ،شكري  علامء ورابطة الشام علامء جغرا

 اجلوالين فكر يرفض الذي اإلسالمي واملجلس زيد ومساجد الشام

 لذا الويالت، باألمة أنزل أنه ويرى ،وتفصيالً  مجلة والقاعدي التكفريي

 !. وإسقاطاته وفهمه توجهه حماربة نفسه عىل آلى فقد
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 أو اجلوالين لديه اجلمعة خطبة يف حيرض أن خلري أبوا  الشيخ يضري ماذا      

 خطبة بداهة ومن الدخول، من أحداً  يمنع حاجز وال كبري، واجلامع غريه 

 اجلموع وجيهل املصلني، من اليسري النذر إال يعرف ال اخلطيب أن اجلمعة

 .!اجلامهري؟ تلك تعرفه بينام اجلامع، املسجد تؤم التي الغفرية

 عليه اهلل صىل اهلل رسول جوار إىل سلول بن أيب بن اهلل عبد جيلس ألم     

 .املنافقني؟ رأس سلول ابن بينام الكريمتني فخذيه عىل يديه واضعاً  وسلم

 وهو للقتال  وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول مع أيب ابن خيرج ألم     

 السالم عليه اهلل رسول تربط عقدية عالقة إن :اليوم قائل يقول فهل عدوه،

 ! .؟.معه خيرج و إليه جيلس كان ألنه املنافقني برأس

 الفاسد الربط ذاك لنا قدم كمن هو املبتور الزعم هذا لنا يقدم من إن       

 علامء ورابطة اجلوالين بني وبالتايل ،!واجلوالين شكري اخلري أيب الشيخ بني

 اجلوالين بني وبالتايل ،!اإلسالمي واملجلس اجلوالين بني وبالتايل ،! الشام

 !. واالئتالف

 !.؟ هذا يزعم خمبول أي  

 !.؟ الرتهات هذه أمثال يصدقوا  حتى الناس عند البوصلة ضاعت هل    

 _ اهلل حفظه_الرفاعي أسامة الشيخ فضيلة فيه نجد الذي الوقت يف  إنه     
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 بفكره وال باجلوالين له عالقة ال السوري اإلسالمي املجلس أن عىل يؤكد 

 فضيلته فيه يؤكد الذي الوقت ويف بشأنه، املنددة البيانات ويصدر املوتور،

 دعامً  أو تشكيالً  العسكري باملشهد  اإلسالمي للمجلس عالقة ال أن عىل

 لعموم املعنوي والتأييد واإلغاثي الدعوي باملشهد عالقة له وإنام ،مادياً 

 يفرقون، وال جيمعون وسطيون مشهدها يتصدر عندما  السورية الثورة

 وأهلهم أنفسهم عن الظلم يردون يستبيحون، وال الدماء حيقنون

ر نجد ؛واليامرسون  العسكري اجلناح هو الشام أجناد أن عىل الكاتبة إرصا

 يعملوا  مل مسألة يف ومؤسساته املجلس إلقحام منها سعي يف زيد، ملؤسسة

 !.يوماً  فيها

 مكونات أحد زيد بمؤسسة وإلصاقها التهمة هذه سوق من املقصود فام     

 .اإلسالمي؟ املجلس

 فسيذوب الرمحن فيلق يف ذاب قد الشام أجناد فصيل مادام  أنه املقصود      

 النظام، يقودها التي الطاحنة احلرب هذه رحى يف زيد مؤسسة عمل

 !.أيضا احلرب تلك رحى يف الحقاً  اإلسالمي املجلس فسيذوب وبالتايل

 عمل فسريحل إدلب إىل رحل قد الرمحن فيلق مادام أنه واملقصود     

 القادمة، املرحلة يف دور له يكون ولن احلدود، خارج إىل زيد مؤسسة
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 !.أيضاً  اإلسالمي املجلس عمل فسريحل وبالتايل 

 زعم حد عىل اجلامعة ترعاه الذي الشام أجناد فصيل مادام أنه املقصود     

 مقدمة وهي اجلامعة، الهنيار مقدمة فهذه اهنار قد إيامءاهتا ووفق الكاتبة

 !.  املجلس الهنيار

 إىل تنتبه أن دون إرساهلا عىل الكاتبة ترص التي املسيئة الرسائل إهنا 

 افتتنت الذي  "برييه توماس" أستاذها بسيف عشواء خبط خبطها خطورة

 أهلها ونشاطات العامرة مدينتها صورة بحقده تشوه فأخذت بكتاباته،

 أو السباعي أو زيد مؤسسة عمل أن تالحظ أن ودون الرائعني، الطيبني

ئدة املؤسسات سائر  ينال أن من وأمىض أقوى متينة جذور ذو عمل هو الرا

 -املؤسسات تلك أعني- ألهنا األزمات، عواصف تستأصله أو مقال، منه

 بدعم ثم الغوغائيون، يفهمه ال الذي اهلل بمدد مرتبطة زالت وال كانت

 وتضحيات املؤسسات، تلك حقيقة كثب عن عرفت التي اجلامهري

 .أمتها مع والتزاماهتا دعاهتا ومصداقية رجاالهتا،

 ودعاهتم دمشق علامء مع وفائها عىل تزال وال كانت السورية اجلامهري      

 يف اإلرهابية النظام رضبات كانت حني تنسى ال وهي وناشطيهم،

 عىل وتعمل مشاريعهم، يف وترضب شباهبم، وتعتقل تالحقهم،  الثامنينات
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 حتل أن الضغوط تلك أمام مثالً  زيد مجاعة وجدت حتى عضدهم من الفت

 وناشط رموزها، من رمز لكل وتدع أبنائها، عن الضغط وختفف نفسها،

 الوجه  عىل املرحلة تلك يف العمل قرار  املضطهدين البارزين نشطائها من

ه الذي  توالت من فاختار هبا، أدرى هو التي اخلاصة ظروفه وفق مناسباً  يرا

 نفسها اجلامعة تل  ح   أن بعد لكن اهلل، سبيل يف اهلجرة الرضبات عليهم

 هبدف؛ اجلبال محلها عن تنوء ضغوطاً  هؤالء تلقى حيث ذلك، قبل وليس

 السباعي مجاعة لشتم  وتتفرغ النظام، باسم تلهج منابر إىل منابرهم حتويل

 ضغوط إىل هذا جانب إىل تعرض من  الفئة هذه ومن واآلصال، الغدو يف

 انرشحت ما هو اهلجرة قرار فكان واالجتامعية األرسية وأوضاعه أهله يف

 .السوري اإلسالمي املجلس رئيس هؤالء ومن، صدورهم له 

 فاختاروا تلك الضغوط درجة إىل الوصول دون  عليهم قضي   من أما     

 .العاصفة متر    ريثام الظل يف البقاء

 ثم اجلامعة، حل   قرار :أعني بشقيه اجلميع عىل قاسياً  القرار ذلك كان لقد     

 رضيبة كان لكنه جائر، حاكم مع اتفاقاً  يكن ومل البقاء، أو اهلجرة قرار

 األب، الشام طاغية قبل من نفياً  يكن مل كام للحاكم، العامل  مصافحة رفض

 االجتاهني كال  رجال فكان خيار، له ليس الذي امللجئ املضطر اختيار لكنه
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 يعودون سنوات غضون يف  وجدناهم لذلك الناس، عند حظوة أصحاب

 أيام زادهتم حتى ،يوماً  هبم نزلت ما اخلروج سني وكأن وينطلقون ويبنون

 الذين العاملني لوجود وذلك جتذرهم، إىل وجتذرا قوهتم، إىل قوة غربتهم

 تكريم حفل يف خوفه ذروة بلغ الذي النظام أرعب ما وهو إليهام، أرشت

 أو إذاعة العائدين زيد شيوخ لدى يكن مل حني دمشق يف القراء شيوخ كبار

 بمجرد ثم رسمية، غري أو رسمية إعالمية وسيلة أي أو فضائية أو حملية قناة

 الرفاعي الكريم عبد الشيخ جامع يف اجلامهري اجتمعت احلفل عن اإلعالن

 به املحيطة واألرض اخلارجية وساحاته وطوابقه وسدته املسجد فمألت

 دمشق شوارع بني من رئيساً  عصباً  عد  ي   الذي املجاور الشارع تأغلق حتى

 يتابعون كانوا  الذين وضباطه األمن رجال من مرأى عىل وذلك الكربى،

 الذي العامة املخابرات مبنى يف  مكاتبهم نوافذ من التارخيي احلدث ذلك

 .قليلة أمتار سوى الكريم عبد الشيخ جامع  يف احلفل موقع عن أبداً  يبعد ال

 الفاحتني رجوع إليها ورجعوا  األبطال، عودة دمشق إىل عادوا لقد     

 أبناء وسائر_ وسيعودون تعاىل، اهلل بإذن املشهد سيتكرر وغداً   الرجال،

 ولن، منعة أقوياء_النظام تصافح أن رفضت التي الوسطية املؤسسات

 املؤسسات تلك بني املشرتك أن من الكاتبة زعمته ما_اهلل بإذن_ يتحقق
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 رشحية نسيجها شكلي   والتي العلامئية، دمشق خريطة منها تتكون التي_

 قواعدها تفكك هو _السوري اإلسالمي املجلس مكونات يف حارضة

ر ذلك ويف اجلامهريية،  الشؤم نذير دور فيه متارس الكاتبة من جديد إرصا

 يوماً  سبحانه اهلل حيقق ولن فيها، اهلل إىل والدعوة وبلدها مدينتها عىل

 .رغبتهاو شهوهتا

 تذكرين وأهنا والواقع، الكتابة بني متيز أن تستطيع ال أهنا الكاتبة مشكلة     

 يف عرضت التي "ترشين ضيعة" مرسحية يف" غوار" املهرج بذلك

 من واحد بيت خالل أمن :أحدهم سأله عندما املايض القرن سبعينيات

  :يرتنح وهو فيجيبه .!؟ العنب كرم تعيد أن تستطيع الشعر

  "األندلس أعيد أن أستطيع واحدة بقصيدة  إنني"                        

 ومؤسساهتا دمشق مدينتها يف الرشور نزول تتمنى أن متلك الكاتبة إن

 أحقاد من جتمعه ما بقلمها تنفث أن وتستطيع الطيبني، وأهلها العلامئية

 .أبداً  اهنياره تتمنى ما نسف مقالتها يف متلك لن لكنها؛ الدنيا

 لن لكنها؛ كتاباهتا يف والتدمري اهلدم معول حتمل أن متلك الكاتبة وإن      

 .األعداء عتاة عىل استعصت متجذرة صخرة حتطيم من تتمكن

 ،امليدان مجاعة ويف ،زيد مجاعة يف جتسد الذي الرائع احلضاري املثال إن     
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 مايض يف  احللبي الرزاق عبد الشيخ مجاعة ويف ،السباعي مجاعة ويف 

 .األيام قادم يف اهلل بتوفيق جديد من سيتجسد؛ الزمان

 أن دون والسباعي زيد مجاعة يف نزلت التي املتالحقة الرضبات وإن      

 املؤسسات دخول لدى جديد من مثاهلا سيتجسد مسريهتم ثبات يف تؤثر

 .الشام إىل الفاحتني دخول العلامئية

 اهلجرة، زمن يف جبارة مدنية مؤسسات بناء من املؤسستان متكنت لقد      

_ اهلل بإذن_ ستعودان وكلتامها ،الفتن فرتات يف بقوة نفسيهام ترميم ومن

 القريب القادم الزمن يف ، مىض وقت أي من أقوى املؤسسات سائر مع

 كل أمل اهلل وسيخيب اهلل، بتوفيق اخلري من الكثري جنباته يف حيمل الذي

 .قومه أبناء بني شؤم نذير نفسه من أقام من 

 :قال حني الشاعر وصدق   

اب كان إذا                   ر  ل يل قوم اْلغ   اخلراب دار إىل سيهدهيم .....د 

ل يل قوم                   اب د  ر  ان  اْلغ  ي ف اْلكالب.....إ ذا ك 
م  عىل ج   يدهل 

-أعلم تعاىل واهلل- تقديري يف النقاط أخطر هيهذه النقطة  :عرش السابع 

 :قوهلا خامتتها يف جاء قد الكاتبة مقالة كانت فإذا

 !!.؟( ستعودون فهل)                                             
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 هذا ملاذا هو املقتضب املانع اجلامع الرد هذا يف النقاط خامتة فإن      

 .؟ يأيت سياق أي ويف، ؟ بالذات السؤال

 عن قطعه جيوز ال الكرام مرور القراء من الكثري عليه مر   الذي سؤاهلا إن        

 :أخرى جهة من اخلارجي املحيط يف جيري عام أو جهة، من النقاط سائر 

 معرض يف يرد مجيعه كان فقد أفكار من الكاتبة مقالة يف سبق ما أما      

 بينها القائمة الثقة هدم إطار ويف الدمشقية، الدعوية باملؤسسة التشكيك

 هلذا اهلاوية، نحو هبا والسعي عليها االفرتاء دائرة ويف مجاهريها، وبني

 املنشقني الشيوخ بني املتجذرة العالقة عىل مقاهلا يف الكاتبة أكدت

 انكاري باستفهام خامتته يف  حتدثت بينام عنها، انشقوا  التي  واملؤسسات

  !.؟ ستعودون فهل: بقوهلا صوهتا نربة من رافعة 

 هذه من أن إىل تنتهي أن ومقصودها واللمز، الغمز من الكثري فيه سؤال     

 !.فيهم اجلامهري آمال وسيخيبون سيعودون فإهنم طبيعتهم

ئه يف املقال تقديم تم الذي اخلارجي املحيط أما        أن فنستطيع أجوا

 2107 العام هناية منذ للنظام احلثيث النشاط خالل من حقيقته نتلمس

 سنفونية عىل تعزف دمشق يف الدموية العهر خمابرات بدأت حني اليوم حتى

 سائر غرار عىل معسول مصطلح وهو الوطن، حضن إىل العودة
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 حضن يف واهلوان الذل حياة إىل العودة منه واملقصود النظام، مصطلحات

 !. اإلنسان و األوطان صادر الذي النظام

 شبكة مسخراً  التجار هم النشاط هذا يف النظام استهدفهم من أول       

  مستثمرين بالوالء،  له يدينون الوسط هذا يف  الشبيحة من أخطبوطية

  أقراهنم مع يقيموهنا التي الواسعة  جتاراهتم بواسطة السوريني مع  عالقاهتم

 هناك ومن ، الرتكية وغري الرتكية  املدن وسائر عينتاب وغازي استانبول يف

 الثورة مصادرة يف تصب إرجافية مقوالت التجار بني يبثون بدؤوا

 ومن األرض  استعاد النظام أن نحو من إجهاضها عىل والعمل السورية،

 احلياة  املدينة إىل ويعيد دمشق، يف احلواجز يرفع هو وها عافيته، استعاد  ثم

يني كافة إىل امتدت التي الطبيعية  سورية جتار بوسع و دمشق، أحياء رشا

 سابقة نشاطات له كان من أما هبم، مرحبا يعودوا أن  اخلارج يف املقيمني

 له ويرتب أوضاعه، له  يصحح  أن يمكنه من فهناك النظام أجهزة ضد

 يلوذ من وسائر وعائلته  به سينعم الذي باألمان يثق أن وبوسعه أموره،

 !.به

 بارز دور دمشق يف التجارة غرفة ألعضاء كان  االستخبارايت املسار هذا      

 !. تأديته يف
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 عن نسمع بدأنا حيث السياسيني فئة إىل النظام انتقل التجار رشحية بعد       

 ومنهم النظام، يف أسيادهم أحضان إىل...... فالن ثم فالن ثم فالن عودة

 به املنوط الدور تأدية أثناء إال! مهللا يوما النتن احلضن ذلك يغادر مل من

 !.فقط 

  يف الناشطني بعض عودة أخبار صدى أخذ والسياسيني التجار بعد     

 !. واألخرى الفينة بني مسامعنا عىل يرتدد الفصائل

 التجار من سقط من سقط أن بعد هتتز الناس معنويات بدأت هنا      

ماً  فصار الفصائل، وناشطي والسياسيني  تنفذ التي خطته نقل النظام عىل لزا

 يدور وما مؤسسات، من يتبعها وما العلامء السادة  رشحية إىل  راحلم عىل

  نظيفة غري  محلة مع تزامنا  وإغاثة فكر ورجال دعاة من فلكها يف

 الدينيني واملرشدين فواجاأل أمناء بعض استهدفت مشبوهة واتصاالت

 وقوى لالئتالف التابعة السورية العليا احلج جلنة رواق حتت العاملني

 !.السورية املعارضة

 مدى عىل املمنهجة احلمالت هذه مع "برييه_ليىل" مقالة تزامنت لقد    

 حتقيق يف الطرفان ليسري النظام، حراك خانة يف لتصب أشهر، الثامنية قرابة

 يف األمل روح وإماتة الناس، نفوس يف الثورة روح إماتة هي واحدة غاية
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 يف النظام يتبناها مكتوبة غري رسالة خالل من جديد من إحيائها إعادة

 أهيا كنتم إن:"هي و أال كتابته يف برييه وأستاذها ليىل وتتبناها، نشاطه

 كفة ورجحوا  التجار، منكم تربأ  فقد التجار عىل تراهنون السوريون

 أن رشيطة الربح أبواب كل اليوم هلم يفتح الذي النظام جانب يف مصاحلهم

 ! يعودوا

 تعقدون وفاته إعالن عىل للنظام،احلريصون الكارهون أهيا كنتم وإن     

 زالقات عىل وينزلقون يتساقطون السياسيون هم فها السياسيني عىل األمل

 ( !.الوطن حضن) نحو  هبم تنتهي خاصة

 الفصائل هي فها ونجاحاهتا بالفصائل تعلقتم قد املهجرون أهيا كنتم وإن  

 ال وطهران، موسكو ميليشيا من أسياده  وبطش النظام رضبات أمام تتقهقر

 تبني أن بعد النظام حضن إىل يعودون الفصائل ناشطي بعض هم ها بل

ته وضباط رسله  من كان  بعضهم أن  للجميع  !. خمابرا

 كافة يف ثورتكم ورموز والدعاة بالعلامء تتعلقون كنتم إن أما  

 بعد جمهول ملصري ويرتكونكم عنكم يتخلون رموزكم هم فها املؤسسات

 !. النظام مع أنفسهم أمنوا  أن

 سوف فإننا اخلمسة ومبادئه اإلسالمي املجلس عىل رهانكم كان وإن  
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 نحو اآلخر تلو الواحد وسحبهم شيوخها مع تواصلنا خالل من نسقطها 

 !.دمشق

 السيادي وملفها السورية العليا احلج جلنة عىل تراهنون كنتم إن أما    

 واملرشدين األفواج أمناء من يرىض من مع فردية مصاحلات فسنقيم

 عن  البساط فنسحب ،فشيئاً  شيئاً  أطرافها من احلج جلنة نأيت حتى الدينيني

 بسقوط نجاحاته فتنهار يدري ال وهو عنه األكثرية بانفضاض مديرها

 !.مرتكزاهتا تفتت بعد مؤسسته

 !.طويلة شهور منذ النظام يتحرك اخلبث هبذا     

 فصائل وعمالء وسياسيني جتار من الشبيحة يروج التبعية وهبذه   

 !.سلطان وشيوخ 

 بتلك ليىل مقالة يربط أن احلصيف القارئ عىل  ينبغي السياق وهبذا  

 تدرك، مل أو تفعل ماذا أختنا أدركت سواء النظام قبل من املمنهجة احلملة

 إىل منساقة كانت سواء الساحة يف وحدها ليست ليىل أن لنا يؤكد ما وهو

 من اهلائل الكم هبذا فكرها حيشو من هناك بينام صدر بسالمة ذلك

 علم عن وتنفذ تنسق كانت أو املغلوطة، واملعلومات الفاسدة الواردات

ر وسبق ودراية  .وتصميم إرصا
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 :مقالتها به ختمت الذي سؤاهلا خالل من تراهن الكاتبة إن      

 مجاهريهم عن وسيتخلون سيعودون املشايخ أن عىل(! ؟ ستعودون هل)  

 !.اجلامهري تلك وسيخذلون 

 إليه الفئات هذه كل جذب  حماولته يف النظام جهود من املقصود أن كام      

 بعض من عليهم واملحسوبني العلامء تصيد يف سعيه آخرها كان والتي_

 تنهار أن _التفوجيية صفوفها يف السورية العليا احلج جلنة  حقل يف العاملني

 ورموز النظام راية حتت دمشق إىل العودة عىل الناس حث خالل من الثورة

 !.وعودته واستمراريته بقائه عن أكاذيب وزرع أجهزته،

 قبل كان ما نحو عىل نفسه تأهيل النظام يعيد أن كذلك واملقصود     

 هذه يف للميض إعالمه  رجال ومجيع شبيحته كافة يستنفر فإنه وهلذا الثورة، 

 ! .معها ومتزامنا سياقها يف ليىل مقال يأيت التي اخلبيثة اجلهنمية اخلطة

 !. مقالتها يقرأ  مل فإنه السياق هذا ضمن برييه ليىل مقالة يقرأ  مل من إن

 أبرش فإين النظام عودة يسمى عام احلديث من ذكره سبق ما مناسبةويف 

 يف املجرم اإلحلادي النصريي البعثي اإلرهاب نظام بأن الكريم القارئ

 بموسكو يأيت من وألن رسيري، موت يف اآلن ألنه يعود، لن دمشق

 ال فإنه املعمورة أنحاء كافة من الرافضية امليليشيات وبعرشات وطهران
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 اآلن لديه التحديات وألن ،احلكم يف يستمر أو حيكم أو يعيش أن يمكنه

 وأفظع أشد هو الفرتة هذه يف ورعبه خوفه وألن مىض، وقت أي من أكثر

 عىل واحدة كلمة يملك ال بات بشار الشام طاغية مىض،وألن وقت أي من

 عىل سلطها التي األجنبية القوات رىض خالل من إال الشخيص حاجبه

 القادمة الرسمية التقارير به تفيد ما وهو شعبه، عىل يسلطها أن قبل نفسه

 القرن هناية حتى سورية باع قد الشام طاغية وألن دمشق، نظام أروقة من

 مع مفتوحة وحرب جهاد السوريني فلدى وبالتايل روسيا، إىل احلايل

 وحربه جهاده غرار عىل والعرشين احلادي القرن يف الرويس املستعمر

 باع قد دمشق نظام وألن العرشين، القرن يف الفرنيس املستعمر مع املفتوحة

 أدخل مما النظام عرش عىل احلفاظ هبدف إيران يف املجويس للشيطان نفسه

 وعىل املصالح عىل سورية داخل حقيقية حرب يف وطهران موسكو

 وميليشياهتم اإليرانيني مغادرة برضورة الكرملني أبلغه حتى ،العقائد

 هلم يرضخ مل وإن اإليرانيون، اغتاله هلم رضخ فإن سورية أرض الرافضية

 يف مماثلة سابقة هبذا وهلم ،ورقته صالحية استنفاد بعد الروس اغتاله

 لكن ،يف التفصيل موضع هنا وليس يطول، هذا يف والكالم أفغانستان،

 .الكالم سياق علينا فرضه
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 مع يتناىف املقال أن الشاملة الفكرية السياحة هذه بعد واخلالصة   

ا » :صىل اهلل عليه وسلمقال  وقد وعلامؤها، الشام عليها التي اخلريية إ ذ 

مْ  رْي  ف يك  ام  ف ال  خ  د  أ ْهل  الش  ف س 
وسلم فكأن رسول اهلل صىل اهلل عليه   «(0) 

ة املسلمني إذ ال خري فيهم إذا  ؛ قد جعل حال أهل الشام مرآة حلال عام 

 .  فسد أهل الشام

بل  أو صالحهم ال يعني أهل الشام فقط؛لذلك فإن فساد أهل الشام     

 .يعني كل مسلم عىل وجه األرض

 أنني يعني ال ليىل األخت مقالة عىل الرد يف بيانه سبق الذي هذا أن بيد   

 وأسجل هبا، وقعت أخطاء من والروابط والتيارات املؤسسات تلك أبرئ

 التهديمي باألسلوب ليس لكن صادقاً  هبا الصوت وأرفع عليها، حتفظايت

 الدفع أو املسائل تلبيس أو احلقائق بتزوير وال الكاتبة، انتهجته الذي

 مستديرة مائدة عىل واجللوس الغيور، بالتناصح وإنام ؛اهلاوية نحو باجلميع

  فام الزمان من قرن ملسرية كاملة مراجعات بعملية ونقوم النصح، فيه نتبادل

 جتعل البرشية طبيعتنا وإنام لألنبياء، إال تكون ال التي العصمة عىل خلقنا

                                                           
(1)

، وابن حبان الطرباينكام أخرجه ن صحيح، حس: وقال يشيبة، والرتمذ أمحد، وابن أيبأخرجه  

 ( 9/215 جامع األصول)انظر  .واحد من احلفاظوقد صححه غري ، معاوية بن قرة عن أبيه عن
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 من فيه وقع عام ويرتاجع نفسه يراجع وأن ،خيطئ نأ ألحدنا البداهة من

 كانوا  إذا ديدهنم هذا من عدالة أو عدالتنا يف يقدح ال ذلك لكن خطأ،

 .أمتهم صالح فيه ملا تعاىل هلل جيتهدون

 وتربوية تعليمية خدمات من تقدمه بام والدعوية العلمية مؤسساتنا إن      

 يف وننطلق إليها، ونلتجئ هبا، نحتمي التي حصوننا هي وإغاثية  واجتامعية

 من ونطور بظلها، لنستظل إليها الدرب عناء بعد ونعود منها، جهادنا

 .بنا وترتقي هبا ونرتقي تصدعها، من ونرمم شأهنا،

 أن اخللفية حصوننا جدران يف تشققاً  وجدنا ما إذا الطبيعي من هل     

 رضورة رأى من أما ،!! الكاتبة إليه تسعى ما نحو عىل احلصون تلك هندم

 عن تبتعد ال فكرية "داعشية" يعاين فإنه واالستئصال والتدمري اهلدم

 !. أنملة يدق   الرؤوس قاطعي التدمرييني التكفرييني داعشية

 جمتمع هدم نحو بالسعي تبطيناً  مبطن فألنه هدامًا؛ املقال كون أما و   

 الرسد هي والوسيلة دمشق، يميز ما أكثر هو الذي الدمشقي العلامء 

 صارت "ليىل" األخت أن ويبدو العلامء، صورة وتشويه املوجه، اخلبيث

 ذلك عىل تقدم هل لكن الدمشقية، املدارس هلدم بالسعي متتخصصة

 وستزودنا حبىل، واأليام أعلم، اهلل!؟ آخر بباعث أو! ؟ الشهرة هبدف
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 .اهلل بإذن يوماً  اليقيني باخلرب 

 :بقويل ليىل لألخت بكلمة أتوجه أن أود   الفكرية سياحةلا هذه ختام يف  

 :الكريمة االخت أيتها

 يف كنت أختاه يا لكنك؛ روعته تنكر ال الكتابة يف أسلوباً  لديك إن      

 وهبها ما توظف كمن _الشبكة، القبيسيات، املداجن_ السابقة كتاباتك

 بوصلة وضع أعدت أنك فلو ،اهلل يريض ما غري يف صوت من إياه اهلل

 مرضاة نيل هو واحد يشء عن وبحثت جديد، من عينيك أمام كتابتك

 رسالة وإيصال املسلمني، كلمة مجع كتابتك يف وتوخيت ألعىل،ا ربك

 التي األقالم فإن ؛إنتاج من تقدمينه ما خالل من ألمتك حقيقية إصالح

 عرش عىل وسترتبعني ،غداً  منك ينال ملن ستتصدى اليوم هتامجك غدت

 وأهنا سيام ،ال"الفقيه إحسان" األردن من أختك تربعت ما نحو عىل الكتابة

 ،دينها عىل غريهتا أعامقه يف تعتلج قلب لدهيا لكن  ستانبول،إ يف مثلك تقيم

 املشاهدات يف نسبة أعىل حتصد فإهنا هلذا؛ أمتها عز   ترى أن يف وحرصها

 .وفتنة وبلبلة جلبة حتدث أن دون واإلعجاب

 هذا، طريقك يف امليض عىل وصممت الرمال، يف رأسك وضعت إذا أما       

 سورية يف العلامئية املؤسسة ألن املعركة فستخرسين األسلوب، وبذات
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 األرض هبا متيد أن من قدماً  أرسخ أهنا إال ننكرها ال أخطاء من فيها ما عىل

 ..هناك من تأيت مقاالت بسلسلة أو هنا من يأيت بمقال
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