


























األخيرة
األربعاء  2023/1/25

العـدد 300

ال فرق بين الذى يقتل ويسفك الدماء وينشر الخوف والخراب، وآخر يهدم 
القيم وينال من القمم والرموز الراسخة فى الوجدان، لتشويهها، بلوغًا 
لهدم الدين ذاته تحت دعوى التنوير واللحاق بالتقدم.. كالهما إرهابى 
وقاتل، كالهما يطعن فى صميم الدين ويخدم أجندة الشيطان، األول 

يرتدى جلبابا ويحمل سالحا ويعيش فى الكهوف، بعد إخضاعه لعملية 
تغييب كاملة للعقل، أما اآلخر فيرتدى أفخم المالبس ويرتاد الفنادق 

ويسكن القصور وينطق بالكالم المعسول أمام الكاميرات، يجالس الحكام 
ويفتى فيما يعرف وفيما ال يعرف.

 وأغلب الظن أن هذه النماذج تفتى فى الالشىء، األول وعدوه بالجنة 
فى اآلخرة، وأقنعوه بأن موته استشهاد فى سبيل اهلل لنصرة الدين، وأن 
الخروج على الحكام الكفرة الطغاة فريضة، أما اآلخر فيحققون له جنة 

فى الدنيا ينعم فيها.. كالهما متنافران فى العلن، أعداء فى الخطاب، 
لكنهما يتنافسان على تحقيق شعارات دخيلة على تقاليدنا ومورثاتنا، 

شعارات زائفة فى مضمونها، خرجت من كواليس أجهزة المخابرات 
العالمية لهدم الدين والوطن، كالهما ينام منفردًا على فراش الرزيلة لياًل، 

فالدوالرات توحد رغبتهما.

سيد سعيد يكتب: 

التوزيع مؤسسة األهرام

 إذاً ال فــرق بين القتل ونشر الــرزائــل فــى المجتمعات، 
ــراب الــبــيــوت« وتــدمــيــر المجتمعات  والــتــحــريــض عــلــى »خــ
واألوطـــان، كل هذا يا ســادة خــروج على الدين، لكنه يحدث 

أمام الكافة وكأنه صراع بين التخلف والتنوير. 
ربما يتساءل البعض لماذا هذا اآلن؟ أى لماذا أكتب فى 
هــذا الــشــأن فــى هــذا التوقيت مــن ناحية، ولــمــاذا انطلقت 
الحملة الشعواء على الــديــن وأئمته وشيوخه األجـــاء من 
ناحية أخـــرى؟ ولــمــاذا اتــخــذت مساحات متنوعة؟ ولماذا 
أربطها باإلرهاب، بمعنى أكثر وضوحاً، لماذا أضع اإلرهابيين 
مع مرتزقة التنوير فى كفة واحـــدة؟ حيث يــرى البعض أن 
الدعوات الهدامة للقيم، نوعاً من التنوير المستورد، ألنه 
مشحون باالنحرافات والفواحش، ربما يكون العرى والمثلية 
ــى درجــاتــه، وأقــل ســوءاتــهــا، ألــم يكن طــرح هــذه األفكار  أدن
بصورة علنية طعناً فى الدين؟ ألم يكن اتهام عالم جليل من 
علماء األمة، بأنه داعشى وسلفى وأنه عدو للمرأة، بالرغم 
من اتفاق الجميع عليه بأنه أبرز علماء هذا الزمان وأكثرهم 
قــدرة على النفاذ إلــى العقول والقلوب، وهــو الشيخ محمد 

متولى الشعراوى.
إن التنوير الذى يريده لنا الغرب عبر أبواق فقدت حياءها 
ــدوالر، يفتح الباب أمام  وال يعنيها ســوى الحصول على الـ
القضية األكبر واألهــم..... لماذا تقف نظرة مرتزقة التنوير 
عند نقطة العجز البين فى الفهم والمعرفة، فهؤالء يرون 
أن الــمــرادف للتنوير واألفــكــار المتحررة، هو سحق القيم 
والموروثات التى شكلتها الفطرة اإلنسانية والعقيدة الدينية، 
ســـواء كــانــت إسامية أو مسيحية أو يــهــوديــة، فالديانات 
ــل والمسمى فــى أدبــيــات  ــرزائ الــســمــاويــة جميعها، تنبذ ال

المرتزقة حرية وحداثة و.. و.. الخ.
 المثير للدهشة والمحفز على الغثيان فــى آن واحــد، 

هــو أن الــمــتــعــارف عليه 
ــى أوســـــاط المثقفين  فـ
ومدعى الثقافة، العارفين 
ومـــدعـــى الـــمـــعـــرفـــة، أن 
المثقف البـــد وأن يكون 
متجاوزا لمفاهيم العقيدة 
ولديه القدرة على إيجاد 
المصطلحات العصرية، 
بهدف توظيفها للتشكيك 
فــى الــمــســلــمــات، كــمــا أن 
اإللــــــحــــــاد أصــــبــــح فــى 
أدبياتهم نوعا من التحرر 
ــمــا يــعــنــى أن  ــى، ب ــل ــق ــع ال
الـــــضـــــرب فـــــى صــمــيــم 
العقيدة هو إثبات للفهم 
والــوعــى، وجـــواز الــمــرور 
ــول عـــلـــى لــقــب  ــلـــحـــصـ لـ
مثقف، ومن هذه الزاوية 
أصــبــح تشويه المفاهيم 

الدينية، والنيل من علماء األمة، وأيقوناتها هدفاً أسمى.
ــم تكن  ــرده بــعــجــالــة.. ألـ ــم ســ ــا ت ــام م ــ ــا نــتــوقــف أم ــون دع
الــدعــوات المنطلقة فى تلك األوســاط وتجد من يناصرها 
من المحسوبين زورا وبهتانا على المثقفين، هى فى األصل 
رغبة ماسونية بامتياز، فــى المقابل العمليات والجرائم 
اإلرهابية التى تحدث، وجميعنا يعلم أنها خروج على الدين، 
ألن الديانات السماوية تهدف التسامح والرقى اإلنسانى، وال 
تبيح القتل وسفك الدماء، ألم تكن هذه الجرائم تمثل هدفاً 
غربياً لتمزيق األوطـــان، فلماذا نصدقهم إذا زعموا بأنهم 

ينفذون شرع الله.
وألن مرتزقة التنوير ودعــاة الثقافة والتحرر فيما يتعلق 
بالدين، يقفون قليلى الحيلة أمــام التعامل بنفس الــروح مع 
القضايا الملحة التى تخص الشأن العام، وال يستطيع أى 
منهم أن يطل برأسه، للظهور أو يفتح فمه فى حديث يتعلق 
بالهم العام، ولو على استحياء، لكنهم ذهبوا إلى المساحة 
المستباحة لكل مــن هــب ودب وهــى المتعلقة بالعقيدة، 
وذلــك فى ظل غياب تــام للمحاسبة على ما يطالها، ويبدو 
أن المسئولين عن الحساب والعقاب، لهم فلسفة مفادها، 
أن الدين له رب يحميه، فتمادوا وراحوا يطعنون فى الرموز 
التى صاغت بساسة التفسير العصرى للقرآن الكريم، لعل 
أبــرز الذين طالهم السب والتجنى واالتــهــامــات، هو اإلمــام 

الشعراوى.  
فقبل أسبوعين انزعج الرأى العام فى مصر بصورة الفتة، 
حيث دارت معارك حامية على مواقع التواصل االجتماعى، 
جـــراء هجمة على إمـــام الــدعــاة الشيخ الــشــعــراوى بسبب 
مسرحية، كانت فى خطة وزارة الثقافة، والغريب أن الهجوم 
جــاء مــن نفس »الــجــوقــة« التى ترفض مــا يأتى مــن األزهــر 
وعلمائه، وترفض أى كــام ال يتوافق مع تصورهم للدين، 

ويهدد فى ذات الوقت سبوبة التنوير.
الــبــدايــة كــانــت مــن فــريــدة الشوباشى الــتــى قــدمــت طلب 
ــرة الثقافة، حــول مشروع  إحــاطــة ضــد رئيس الـــوزراء ووزيـ
المسرحية، وهكذا فتحت فريدة الشوباشى المجال للهجوم 

على الشيخ الشعراوى، ليكيل له األرزقــيــة اتهامات كثيرة، 
فثار األزهر ومعه واحتج عدد هائل من علماء المسلمين فى 

الوطن العربى.
ووســط هــذا العبث وتلك الفوضى، هناك إعامى مثير 
لاستغراب فى كل أطروحاته غير المنطقية منذ ظهوره 

المريب على الفضائيات، بل ومنذ بداياته، والمقصود هنا 
المدعو إبراهيم عيسى المشهود له بعداء الشيخ الشعراوى، 
والمعروف عنه أنه يقف فى طليعة ضاربى الــودع بتكهنات 
وحسابات يبنيها من خياالته، متصورا أن مصطلحاته اللولبية 
كافية ألن تضعه فى مصاف المفكرين، هو يفعل ذلك ولديه 

قناعة بــأنــه يــخــوض حــربــا مــن أجــل التنوير، هــو بالتأكيد 
يخوض حربا، لكنها تدور فى خياالته، فالمدعو عيسى كان 
األكثر فجاجة فى كيل االتهامات لإلمام الراحل، وقد بدأ 
هجومه على الشيخ الشعراوى لنيل الشهرة فى منتصف 
تسعينيات القرن الماضى، وروج عن نفسه أنه مستهدف من 

اإلخوان واإلرهابيين، فعينت له الداخلية وقتها حراسة على 
سكنه فى منطقة فيصل بالجيزة، وهــذا فتح أمامه الباب، 
للظهور، لكنه تحالف مع اإلخـــوان من أجــل تعاقدات على 
شراء صحيفة الدستور، وشراء األعــداد المطبوعة، وانضم 
له فى الموجة الرخيصة من اإلعام المشبوه، قلة من أشباه 
المثقفين المنتفعين من أى سبوبة، لكن جاء رد الشيخ أسامة 
ــرى مستشار رئيس الجمهورية فــى متن دفــاعــه عن  األزهـ
الشيخ الشعراوى قاسًيا على النماذج الرخيصة، حيث فند 
باألدلة لمن قالوا كذبا إن اإلمــام الراحل كان ضد األشقاء 

المسيحيين وأنه كان يحرض على القتل.
الشعراوى لم يكن نبًيا ولــم يكن منزًها عن الخطأ لكنه 
داعية وصل إلى قلوب المسلمين وعقولهم فى أنحاء العالم 

بأسلوبه البسيط فى تفسير القرآن. 
والمسرحية الخاصة به لم نعرف عنها شيئا، حتى يقف 
أرزقــيــة التنوير ومــن ســاروا فى ركبهم وكــان عليهم انتظار 
العرض المسرحى لتقييمه، لكن الهدف من األســاس هو 

طمس سيرة اإلمام. 
جاء هجوم إبراهيم عيسى يحمل روح المزايدة على كل 
سابقيه ممن بـــدأوا الهرتلة للحصول على الشهرة، حيث 
قال إن الشيخ داعشى متطرف وسلفى ضد األقباط، ويهين 
الــمــرأة وليس وسطًيا كما يــرى البعض وأضــاف من خال 
برنامجه على قناة القاهرة والناس أن الشعراوى أهان المرأة 
وطالب بضربها ومنعها من العمل، وذهب فى غيه إلى القول 

بوصفه، بأنه عبارة عن سلفى ينقص من حق المرأة.
 والغريب أن يصبح اإلفتاء فى زماننا هــذا فى كل شىء 
وأى أحد يستطيع الظهور على إحدى الفضائيات، يلبى دعوة 
المضيف، يستطيع اإلفــتــاء، إبراهيم عيسى يفتى فيما ال 
يعرف، كى يحصل على لقب مفكر، دون دراية بأن المسميات 
يمنحها العلماء ممن يجلون 
علماءهم، وال يحصل عليها 
أمثاله، ممن يزعمون العلم بكل 

مناحى الحياة.
ــمــآســى أن الــنــاقــد  ومـــن ال
الفنى، الحــظ الناقد الفنى، 
ــيــس الــعــالــم أو الــفــقــيــه أو  ول
فضيلة الشيخ طارق الشناوى، 
تمت استضافته لإلدالء بدلوه 
عن الشيخ الشعراوى، فتصور 
أنه عالم بجد وقــال إنه صدر 
األفــكــار الــتــى صــدرهــا حسن 
البنا مؤسس جماعة اإلخوان، 
مشيرا إلــى أن الشيخ كانت 
لديه كاريزما طاغية استطاع 
مـــن خــالــهــا الــســيــطــرة على 
الــشــارع وأن أفــكــاره كلها ضد 
العصر، لكن ما أراد أن يروجه 
طـــارق الــشــنــاوى وكـــان يقصد 
النيل منه، جعله محطا للسخرية، عندما قال إن الكاريزما 
والجماهيرية، جعلت الناس تتعلق به، وأن هذا ال يعنى أنه 
على صواب، لكن حضوره يفوق عبدالحليم وأم كلثوم ونجوم 

الكرة. 
ومن هذا المنطلق نريد التأكيد على حزمة من األمور، 
وفى ظنى، جميعها فى غاية األهمية، ومفاد ما أود طرحه، 
هو النظر بجدية إلى أن استمرار هذا العبث الذى تفرض 
شروطه دوائــر شيطانية محترفة بتمويات خرافية، لذا 
لم تعد أمامنا خيارات متعددة، فاألمور البد وأن تكون إما 
بالتوعية والتصدى لمرتزقة التنوير من بعض اإلعاميين 
والكتاب، وحاملى أجــنــدات هــدم القيم ونشر الفوضى، 
ومنها الــرزائــل بالطبع، أو التسليم بقبول النتائج التى 
ستكون كارثية على الفئات المجتمعية، خاصة األجيال 
القادمة، التى ستتأثر شئنا أم أبينا بالهجمة الشرسة على 
العقل الجمعى العربى بشكل عام، وقد يتفق معى الكثيرون 
فى الميل إلى تصديق تلك التوقعات، باعتبار أن بوادرها 
ــت تــتــرســخ، إلـــى أن أصبحت  الحـــت مــنــذ ســنــوات وراحــ
واقعا ملموسا، فمهما اتسعت دوائر الرفض لـ »هرتات« 
المأجورين، إال أن الدوائر ومؤيديها من الفئات الشعبية 
لن تكون كافية لمواجهة وسائل إعامية منتشرة وممولة، 
فهؤالء العابثون ولألسف منهم المحسوب على النخبة التى 
تخرج للتنظير والتقعير، فى محاولة إلثبات وجودها على 
الساحة، ال يستطيعون التصدى بعقانية للموجة الزاحفة 
والتى تغذيها وتعضد من وجودجها حكومات وقوى دولية، 
وتلعب عليها جهات لها مصالح، فالقصة بدأت بما عرف 
بالدين اإلبراهيمى، وهــذه الموضة، الموضة الجديدة، 
يتبناها إبراهيم عيسى، وإســام بحيرى، وربما غيرهما، 
فقد كشفت تــقــاريــر صحفية سابقة عــن تمويل وكالة 
أمريكية مشبوهة لبرنامجى إبــراهــيــم عيسى وإســام 
البحيرى، ولم يرد أى منهما على هذه التقارير، أو يكذبها، 

وهو ما يضع عامات االستفهام حول ما يطرحونه.

فريدة الشوباشىإبراهيم عيسى
إسالم البحيرى

محمد متولى 
الشعراوى

إبراهيم عيسى يهاجم الشيخ الشعراوى لالنفراد بـ»سبوبة« التنوير 
المسئولون عن الحساب والعقاب داخل الحكومة يرفعون شعار »الدين له رب يحميه« فأصبح مستباحًا

مرتزقة هدم العقيدة يقفون قليلى الحيلة أمام التعامل مع القضايا الملحة التى تخص الشأن العام 

تنوير »أبو حماالت« مشحون بالفواحش والعرى والمثلية أقل سوءاته 

 اإللحاد فى 
أدبيات المرتزقة 
أصبح نوعًا من 
التحرر العقلى 

 الضرب فى صميم 
الدين جواز المرور 
للحصول على لقب 

مثقف أو مفكر 


