نصار األصولية ليست املاضوية
رد ًا عىل ناصيف ّ
افشقخ جعػر ادفاجر
ال خيػي افدـتور كصار ,ذم (إصارات متفقدية ذم كؼد األصوفقة)( ,افسػر) افعدد  ,6140افثالثاء
 17آذار  ,1992إكه إكام يتلمل ويػؽر ويعد ويستعد ويع ّبئ فغرض واحد هو (افتصدي فألصوفقة).
وـذفك ال خيػي أكه ال يعـي ب(األصوفقة)شوى احلرـات اإلشالمقة .ممـد ًا أكه ؿد (اـتشف) ما
ختبئه من اختالف ,حتت افغطاء اإلشالمي اجلامع .هوذا ما تدل ظؾقه ؾاحتة مؼافته .حقث كص ظذ
أن أحداث (اجلزائر) األخرة هي افتي بعثته وحػزته إػ إظامل ؾؽره وؿؾؿه ,بل إكه يســا يعتؼد أكه
داظقة أو ممثل أو كاضق باشم حرـة ال كعرف حجؿفا احلؼقق وال امتدادها ,هي (حرـة افتصدي
فألصوفقة اإلشالمقة) ( .اإلشالمقة) بافتحديد وظذ وجه احلك .يؼول هذا ـي ال يغؾط ؿارئ
ويؾتبس ظؾقه األمر ,ؾقخطر فه أن كشاط احلرـة يشؿل افتصدي فألصوفقة افقفودية مث ً
ال وافصفقوكقة
بوصػفا افسمجة افسقاشقة افعسؽرية هلا .هذا مع افعؾم أكه يشر إصارة واضحة إػ أن (األصوفقة)
فقست حمصورة باحلرـات اإلشالمقة ,وافشؽر ـل افشؽر هـا فروحقة ؽاردوي ذم ـتابه
(األصوفقات ادعارصة) ,دا بذل من جفد ووشع إلثبات خطل وبطالن وشم احلرـات اإلشالمقة
باألصوفقة .ألن األصوفقة ,بوصػفا اتصاالً بادايض ,هي ذم ـل ما حوفـا من معامل احلضارة
وافثؼاؾة .وفؽن يبدو أن من مثؼػقـا من اشتساغ افؽؾؿة واشتؿرأها إػ درجة أكه مل يعد يطقق افتخع
ظـفا .خصوص ًا وأهنا أتتفم حامؾة ظالمة مـشل  ,جيب افتصديق هبا وافتسؾقم هلا وهذا ظـدهم أوػ
وأجدر من حتديد ادصطؾحات وافتعريف هبا.
كصار أمر ًا جديد ًا يستحق افتـويه به .ؾفا
ومع ذفك ؾنكـا كرى ذم ادؼوع افذي حيؿل فواءه افدـتور ّ
هو ظذ األؿل ال يلتقـا مواربة ,حيؿل ظذ وجفه أفف ؿـاع .وهذه ؾروشقة تستحق افتؼدير .إكه مث ً
ال
يؽر ظؾقـا صاهر ًا شقػه .وأخال أن افػضل ـل افػضل ذم هذا ,إن
ال يرؾع صعار افديؿوؿراضقة ,وهو ّ
ـان ثؿة ما يستحق أن يسؿى ؾض ً
ال هو دحؿد بو ضقاف وفػقػه ومن وراءهم .وفعؾه وفعؾفم
أظضاء ذم (حرـة افتصدي فألصوفقة اإلشالمقة) ؾرع (اجلزائر) .بدفقل أهنم ذم شبقل حتؼقق أهداف
احلرـة يضحون بافديؿوؿراضقة ذم بؾدهم .ويسؾبون صعبفا حؼه افطبقعي ذم اختقار افـظام افسقاد
يعز ظن هويته احلؼقؼقة وافعؿقؼة .وهو افذي اصسى هذا احلق بؿؾقون صفقد ظد ًا وكؼد ًا .رووا
افذي ّ
بدمائفم أرض (اجلزائر) افطاهرة .وتؾك آثام ال شبقل فتزيرها واالظتذار ظـفا .األمر افذي أشؼط
االؿـعة ظن افوجوه االشتؽبارية افصػقؼة افؽاحلة .واألخرى افعامؾة بام حتؿل من وـافة ظـفا.
وترـفا ظارية حتى مما يسس افعورة.
ادفم أن هذه اهلرضؼة ــرمت من ـاكوا يصدرون ظن أهنم ,دون شواهم ,أصحاب احلق ذم افتحدث
باشم حؼوق اإلكسان هذا االمتقاز .وأؾؼدهتم حؼ ًا حكي ًا آخر ذم اشتعامل ؿاموس ـامل .من أبرز
ما ؾقه ـؾؿة (ديؿوؿراضقة) .بوصػفا ـؾؿة ذات ؿوة إبرائقة هائؾة .بحقث أكه من ادؿؽن أن تزر هبا
افصؾح مع افعدو .ـام يؿؽن هبا أيض ًا إداكة ـل أظامل اإلشالمقغ حتى جفاد افعدو بام مؾؽت
أيدهيم .أما اآلن ؾفا هي اإلرادة افشعبقة احلرة ذم (اجلزائر) مفام يؽن اشؿفا وإشالمقون معفا

يؼاتؾون ذم خـدق واحد ,ويؿضون األيام ذم ادعتؼل افصحراوي كػسه .يعـي أكه مل يعد من ادؿؽن
صتم اإلشالمقون باشم افديؿوؿراضقة .وصار من ادؼبول واجلاري واألصػى فؾغؾقل صتم
ومغر افؼؾوب .وهذه ورضة
مغر األحوال
ّ
افديؿوؿراضقة ويا خلقبة األمل باشم اجلـدرمة .وشبحان ّ
شقؽون ظذ ادغسبغ بافوجدان وافوالء ان يبحثوا ظن خمرج مـفا .أو افؼبول بؿبدأ ديؿوؿراضقة,
أيض ًا مفام يؽن اشؿفا يرتػع كسبفا إػ حمؿد .وفقست بافرضورة من بـات أؾؽار افقوكان ,أشالف
افغرب احلضاريغ.
همالء (األصوفقون) أو ,إذا شؿقـا األصقاء باشامئفا ,اإلشالمقون هم – يادـتور كاصقف -روح
أمتـا وضؿرها وحاودا أماكتفا وافؼحية األـثر ؿؾؼ ًا وحت ّػز ًا .ؿد ال يبؾغون من ادعرؾة مبؾغك.
وفقسوا بافتلـقد بؿثل ؿدرتك ظذ افتصـقف ,وافتـظر وكسبة األؾؽار إػ أصوهلا وحتؾقؾفا وتبويبفا
وتـظقؿفا وؾفرشتفا .ومع ذفك ؾفم بؼ هلم حؼوؿفم اإلكساكقة .مـفا وظذ رأشفا احلق ذم اختقار
وادعز ظن هويتفم وافؼابل فؽسب والئفم .ومن ادمـد أن ما
افـظام افسقاد ادالئم فضامئرهم
ّ
حيرـفم فقس افـزوع إػ ادايض ,بل افؼؾق افعظقم ظذ ادستؼبل وما خيبئه من أخطار ظظقؿة .وال
مراء ذم أن هذا افؼؾق فه ما يزره.
إن افـزوع كحو ادايض ,ابتغاء إحقائه بؽامؾه وكسخ احلارض بؽامؾه ,بوصػه حاؾز ًا شؾوـق ًا مجاظق ًا هلو
افتصور إن مل يؽن مستحق ً
ال .وال كعرؾه شوى حافة مرضقة ؾردية .وترديد هذه ادؼوفة
أمر صعب
ّ
دون ـؾل وال مؾل من ؿبل ذحية ثؼاؾقة معروؾة وصػ ًا فؾحرـات اإلشالمقة ظذ كحو افعك ألمر
يثر افعجب .ال كجد فه تػسر ًا إال أهنا إزاء ظجزها ظن االكدماج ذم حمتؿعفا بسبب ؿؾؼفا افػؽري
وحرهتا افوجداكقة واضطراب والئفا ترى ذم ـل توطقف ظؿالين فؾؿعغ افػؽري ادـتؿي هتديد ًا
دواؿعفا .هذه ادواؿع افتي ال تعزز وتؼوى إال بؼدر ما تستؼي حافة االخساق افثؼاذم .وادلفوف
واجلاري أهنا ظـدما تشعر باخلطر اآليت ظؾقفا مع ـل موجة إشالمقة ؿادمة تؾجل إػ افشتم وافتفزيل.
ومن ذفك ـؾؿة (األصوفقة) بافذات ,بوصػفا ظؾ ًام ظذ احلرـات اإلشالمقة وباظتبارها تغققباص
فالشم األصع .وهـاك ذم جعبة هذه افؼحية جمؿوظة من افشتائم اجلاهزة فالشتعامل .يغـقـا ـثرة
ترديدها من ؿبؾفا ظن افتذـر هبا.
أطن أن همالء افذي يكون ظذ وصف احلرـات اإلشالمقة بااداضوية ,وما إػ ذفك يعاكون من
اضطراب ظذ مستوى ادػاهقم .وهذا يستدظي افتوضقح افتايل:
من افرضوري أن كؿ ّقز بغ اداضوية بوصػفا كزوظ ًا اردماظق ًا كؽوصق ًا ترمي إػ إظادة تشؽقل ادايض
بؽامل ظـارصه ذم احلارض .وبغ اختاذ ادايض أو بعض ظـارصه افػؽرية أو اخلالؿقة أكؿوذج ًا
كحتذيه ,وكحن كتلمل وكسعى ذم شبقل تشؽقل احلارض وادستؼبل .وهذا االختاذ يستفدي بؿـاهج
اإلحقاء ,أو ما يسؿى ذم فغة افػؼه (االجتفاد).
ثم إن رؾض ادايض بؽامل ظـارصه ,فقس إال ألكه ماض ,فقس أؿل شوء ًا من اهلوس بنحقائه بؽامل
ظـارصه أيض ًا .ظذ أن اإلشالم بوصػه أؿوى حاؾز شؾوـي مجاهري ,فقس ماضق ًا .بل هو حي
بلؿوى وأجذ معاين احلقاة .أن ظقـ ًا ال ترى هذه احلؼقؼة فعغ ظؿقاء .وـوكه ؿادم ًا من ادايض ال
يـتؼص من حضوره أبد ًا.

دظوكا كرضب مث ً
ال ظذ ذفك االضطراب .وهو مثل أدكى بؽثر من اإلشالم.
وفؽـه أؿرب مـه بؽثر إػ وجدان افؼحية إياها .ومن هـا كلمل أن يؽون أدكى بؽثر إػ أن يؼدم هلا
ظوك ًا أـز ظذ افتبك مراجعة افـػس.
إن افديؿوؿراضقة ـلخالق وــفج ذم ممارشة احلقاة افسقاشقة ,تلشست ,ـام يؼول ممرخوا احلضارة
ذم زمن أبعد بؽثر من آخر هنضة إشالمقة أظـي افبعثة ادحؿدية .ومع ذفك ؾام من أحد من أوفئك
افذين يكون ظذ وصف اإلشالم باداضوية يؼول إهنا هي األخرى ماضوية .أؾفم جقد ًا أن افعزة
ذم هذا األمر وأمثافه هي ذم تـػقذ ادبدأ .وفقس ذم افػؽرة بذاهتا ؾؼط .وذم االشتؿرار ذم افتطوير
متغر .وفؽن أفقس هذا أيض ًا من االجتفاد.
وافتحديث فقبؼى ادبدأ متـاشب ًا مع احتقاجات ظامل ّ
وفـلخذ افعزة من اجلؿفورية اإلشالمقة ذم (إيران) وهي افتي اختذت من افعودة إػ اجلؿفور
واشتػتائه مبدء ًا هلا ,حتى ؾقام يرجع إػ مبدأ إظالهنا .ظذ افرؽم من أن ؿادهتا ال يدخؾفم افشك
إضالؿ ًا ذم ماهقة تؽؾقػفم افؼظي افذي هو تـػقذ اإلشالم .وخالل اثـتي ظؼة شـة من ظؿرها
ظؿدت إػ االشتػتاء ادباذ ,أـثر مما ؾعؾت أي دوفة ذم افعامل .وظذ افرؽم من ادراؿبة افدؿقؼة,
وافباحثة ظن افعقوب واالخػاؿات وادػارؿات ؾنن أحد ًا مل يشك أبد ًا ذم كزاهة وحقاد ـل
االشتػتاءات .ما يـبغي أن كالحظه هـا ,إن هذه افسقاشة هي دمديد كوظي هائل ظذ ادامرشة
افسقاشقة اجلارية حتت صعار اإلشالم .ذط أن ال تػفم م هذا افؽالم أهنا مـسوخة ظن
افديؿوؿراضقة افغربقة .ذفك أن فؾجؿفورية مػفومفا اخلاص فؾشورى ,يؾتزم بادبادئ اإلشالمقة,
ويستحقل أن يـتفي إػ اخساؿفا.
األمثال افتي يؿؽن شوؿفا ظذ ذفك االضطراب افؼقؿي ـثرة جد ًا ,وهي مجقعفا تؼدم فـا مغزى
واضح ًا .هو أن هـاك من يزن األمور بؿقزاكغ .أبخسفا هو ذفك افذي توزن ؾقه احلرـات
اإلشالمقة.
هـاك مالحظة أخرى يـبغي إضاؾتفا ذم شقاق حتؾقل افسـقبة افذهـقة وافـػسقة فتؾك افؼحية
ادغسبة .هي أن ظؼدة االتضاح دماه افغرب ثؼاؾة وحضارة حتؽم ظامة مواؿػفا .وهلذا افسبب ؾنهنا
تػؼد ظضويتفا وتغدو ظالؿتفا بادجتؿع افذي أكجبفا هامشقة جد ًا وحتى ظدائقة متسؿة بافريبة افتي
يرد ظؾقفا ادجتؿع بعدائقة وريبة مماثؾة .إكك ال ترى هذا افـؿط من ادثؼف اهلامق إال مط ً
ال ظذ
ؿومه من برجه افعاجي ,شاخر ًا صامت ًا مـدد ًا مديـ ًا كاظت ًا إياهم بادتخؾػغ .متػاخر ًا بلكه يـتؿي إػ
افضػة األخرى من افعامل حقث يعقش أكاس أـثر تؼدم ًا وأكظف وأمجل هـدام ًا وأرؾه ظقش ًا .ؽر
مدرك أم من أدكى كتائج هذا ادوؿف أن يعزل كػسه ,ويػؼد دوره ,ويـصب من كػسه ظدو ًا ألمته.
وأظتؼد أن افدـتور كاصقف ال يدظـا كحذر ـثر ًا ذم هذا افشلن.
ما معـى أن يؽون ؾرد من هذه األمة ضد األصوفقة اإلشالمقة؟!! أؾفم أكه ضد االكتػاضة ذم
األرض ادحتؾة .وضد ادؼاومة ذم جبل فبـان وافبؼاع افغريب .وضد ادجاهدين ذم أؾغاكستان.
وضجد جبفة اإلكؼاذ اإلشالمقة ذم اجلزائر .وضد اجلؿفوية اإلشالمقة ذم إيران .وضد ادجاهدين
ادـاهضغ فؾحؽم افدموي افؼس ذم افعراق...إفخ إفخ .افسمال ادخقف هو:إذن ,مع من هو؟ وما
هي األماكة افتي حيؿؾفا؟؟

