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شن العدوان السعودي األمريكي اإلماراتي عدوانه عىل الـيمن مـن 

حرمات، وال سابق إنذار،ٍغ ما جرم ا ، وارتكب أفظع ا  وتجاوز كثـ

 ، فـرضب األسـواق،من الخطوط التي كان يلتزم بها حتى الـصهاينة

قابر،واألعراس ساجد، وا شايف، وا  وباألسـلحة ، واألحياء السكنية، وا

حرمة ٍ وانحدر إىل مستوى سـحيق مـن الحقـد والحقـارة،ا  جعلـه ،ً

ـساكن،يقصف مدينة صـنعاء بالقنابـل النيرتونيـة  ،ِّ مـدمرا آالف ا

ؤسسات  ووثقـت التقـارير األمميـة ، وعرشات اآلالف من الضحايا،وا

 منها ، يف محافظات مختلفةقصفه بالقنابل العنقودية لألحياء السكنية

  .  وأحياء يف العاصمة صنعاء،صعدة وحجة

جرم،ّظن العدو بإيغاله يف جرائم الحرب  أنـه ، وخرقه لعادات ا

قاومة يف الشعب اليمني  وأنه كلما تجاوز الـسقوف يف ،سيقتل روح ا

 غـ أن ،جرائم الحرب كلما أجرب اليمني إىل االسـتكانة واالستـسالم

 وتـصاعد ، حيث أدى ذلك إىل تـضاعف الكراهـة،و ما حدثالعكس ه

 واشتعال جذوة الحمية والغضب يف قطاعـات واسـعة يف ،روح الثورة

  .هذا الشعب
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 وفـرادة شـعبه يف الـصمود ،اليمن ب فظاعة العدوان من جهـة

َ أضفى عىل هـذه الحـرب اسـتثنائية غـ ،والعنفوان من جهة أخرى ً ِ

دجج بأ،معهودة ُ فالعدو ا  ، وأكثـر الحلفـاء، وأحـدثها،فضل األسلحةّ

 أمـام شـعب ، وأضعف حكومة، ينهزم أمام أفقر شعب،وأوفر األموال

 واإليمـان ، والعزيمة الصلبة،محارص من كل يشء إال من اإلرادة القوية

ِّ وكان هذا التناقض الفريد مولـدا ، والقيادة الحكيمة،بالقضية العادلة

ا بوضـوح إىل االسـ،للعظمة تثنائية التاريخيـة؛ األمـر الـذي  ومـش

 ليس ، وتقييما، وتحليال، وتأمال، رواية ودراية،يستوجب الوقوف حوله

 ، وانهـزام أعـدائنا، وحكايات األبطال،لكي نستمتع بمحطات النضال

 ، وإمكاناتنـا، ولكـن لكـي نعـي تاريخنـا،وتبعثر أحالمهم الورديـة

 لـصناعة مـستقبلنا  وتفاعالتنا بما يعطينا الرؤية األوضـح،وحراكنا

  .والتخطيط له بشكل جيد

جلس ،م٢٠١٦يف خطتها االستثنائية لعام   أقرت اللجنة الثقافية با

عرفة  مـن ، والتوعيـة،الزيدي اإلسالمي العمل عىل مواجهة العدوان با

؛ إيمانا بأن عـدوانا )سلسلة يمن النرص( منها ،ٍخالل عدد من األنشطة

 ال ،سة والحقارة والفظاعة والالسـببيةبهذا الشكل والحجم وبهذه الخ

 وترك جروحا عميقة يف كيان ،ّبد وأنه وجه طعنات غائرة يف جسد األمة
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سلم  وأن من الصعب أن يطوي التاريخ هذه الصفحة ،شعبنا اليمني ا

ِ وتجدد الـرصاع حتـى يـذهب ،بدون استخالص الدروس والعرب منها ُّ

  . وبطالنا،أكثر الطرف هزاال

عنونة بـهذه السل  ِّتوثق هي عبارة عن كتابات) يمن النرص(سلة ا

 وفظاعـة الـيمن عـىل األمريكـي الـسعودي العـدوان وأسباب جذور

 وأدوارهـم يف التخريـب ،الدناءة يف ومرتزقته عمالئه وانفراد ،مظاهره

َ فصولها نسجت مـن فـرادة،قصة ملحمية وتحكي ،والخسة ِ  الـشعب ُ

واجهة زُّوتمي ،الصمود عبقرية يف اليمني   .النرص وجدارة ،ا

ــة  ــذاكرة االجتماعي ــشعبي وال ــوعي ال ــة ال ــسلة إىل تنمي تهــدف السل

 ، ومدى إيغالـه يف الخـسة والـدناءة،والتاريخية بتوثيق فظاعة هذا العدوان

ا لبست مسوح الوطنية حلية التي طا  وعزفت عـىل ،والتذك بدور أدواته ا

 ولكنها ب ليلة وضحاها صارت مـن ،ةّموال الدين والفتاوى واألخوة الديني

 وشحذت همتها باستخراجها أسـلحة التكفـ ،أعدى أعادي هذا البلد وأهله

 وربما كان النتمائها الفكري إىل منظومة العدوان الفكريـة أثـر يف ،الطائفية

موقفها السلبي هذا؛ لذا كان ال بد من تنمية الوعي اليمنـي بخطـورة هـذه 

حلية فكري  وخطورة إعادة إنتاجهـا ضـمن أي ،ا وثقافيا وسياسيااألدوات ا

مقوتة وكشفها ليتـسنى ،اتفاق سيايس قادم  وكان ال بد من فضح أدوارها ا
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 وتجنـب الوقـوع يف فخهـا يف دورات ،للشعب الحذر من تلك األدوار وأهلها

  .ؤامرات متوقعة قادمة

اب  فإن دعاوى العدوان وأزالمـه حـول أسـب،وألن حبل الكذب قص

 وهـو مـا ، كلما دارت بهم عجلـة الزمـان،ُالحرب يناقض بعضها بعضا

يوجب التعريف باألسباب الحقيقية؛ فإن معرفـة الـسبب تعطـي أهميـة 

ة لالستعداد له يف جوالت قادمة  وكيفية ، وللكيفية التي سيكون عليها،كب

َ وتكشف إىل حد كب الظروف واألسـباب التـي خلقهـا العـدوان ،تجنبه َ

ة الحضارية لشعبناواصط س   . منذ عرشات السن،نعها لعرقلة ا

 وأسـبابه ،إن توعية الشعب اليمني بالصمود اليمـاني األسـطوري

ــه ــه،وعوامل ــة، وظروف ــة والفكري ــذوره التاريخي ــسياسية ، وج  وال

 ، لهو من أولويات معركتنا اليوم؛ لتنميـة هـذا الـصمود،واالجتماعية

نتجـةوللحفاظ عىل بيئته الفكرية واال  وظروفـه ،ِجتماعية والثقافية ا

ساعدة  واالسـتمرارية ، والتـأث األكـرب، والقوة، وإلكسابه الفاعلية،ا

ستقبل   .األدوم يف الحارض وا

 ،يجب أن نكتب تاريخ نضال وطننا بأيدينا صمودا ونرصا كما وقع

 علينـا أن نكتـب ،حتى ال يكتبه األعداء عواصف مزيفة كما يـشتهون

ِّبحلوه ومرهالتاريخ  ُ ِّ ولنقـدم ألجيالنـا ، لنعي وضعنا بـشكل أفـضل،ِ



 ٧ 
 

 

َّتاريخا واقعيا غ مضلل وال مزيف وال مشوه َّ  وهـذا مـا سـيؤدي إىل ،ِّ

 ، وتمتينهـا وتنميتهـا،تنمية الوعي اليمني وتجذير ذاكرتـه الوطنيـة

 ، وتغـادر الـسذاجة والبالهـة، فتتجاوز الغفلة والالمبـاالة،وتغذيتها

  . بينة من أمر مستقبلهاولتكون عىل

حطـات  وهـذه ،األمة أحوج ما تكون إىل تغذية راجعة يف جميـع ا

 ،السلسلة من الكتيبات هي البداية التي تسعى لتحقيق تلـك األهـداف

ُ وتـربز ،عىل أمل أن تتبعها دراسات وكتابات أخـرى تكمـل النـاقص ِ ْ ُ

غفل َا ْ   . وتويف بالغرض والهدف،ُ

عارصة(هذا الكتيب باكورة هذه السلسلة هو  ية ا  والذي ،)التكف

يسعى إىل التعريف ببعض الجـذور والعوامـل والظـروف الـسياسية 

ّ وحرك من خاللها مظهرا عدوانيا من ،والثقافية التي استغلها العدوان

ساجد،أخطر مظاهره ذهبية كأحد ، وهو تفج ا  وإثارة الطائفية وا

 ،ها إىل رضب التماسك االجتماعيائَ التي هدف من ور،األسلحة الفتاكة

 وردود  واالستثمار يف دماء أبنائه،ام وافتعالهرغبة منه يف إثارة االنقس

 ، الـشعور واالنفعـال تمهيدا لقتل الروح الوحدوية واألخوية يف،أفعاله

  . واألفعالقبل القرارات

 التـي ،أما مؤلفة الكتاب فهي إحدى اليمنيات الفاضالت الكريمات
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ه،ناء الصمود ثقافيا وتعبوياشاركت يف ب ا فرغت ، بهذا الكتيب وغ  و

 كتبت ملحمة الصمود والصرب مـع أمهـا وإخوتهـا ،من الكتاب تأليفا

ا حلت التضحية يف بيتهم،وأخواتها واقعا  واصطفى الله بعضا مـن ، 

 وهكـذا أصـبح ،ذويهم شهداء يف ملحمة البطولة وأسـطورة الكرامـة

 يكتبون الخيال والتوقعات بل يخطون واقعـا اليمنيون رجاال ونساء ال

 ،ِّ ويصنعون مجدون يؤثلون عرشه الفخيم بدماء زكية،يعيشونه يوميا

وىل ونعم النصاله حسبنا و. وأرواح طاهرة نقية   .نعم ا

  سلسلة يمن النرص

 م٢٠١٦ مايو ٢١
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َجاهليـة أخـــرى تحـدث هو من الظلم اليوم إن مما تعانيه األمة  ْ ُ

ُا الرســول عنه ْ ُ  :فيمـا سـبق حينمـا قـالصىل الله عليه وآله وسـلم َّ

َ؛ ألن هـذه "ٌّخراهمـا رش مـن أوالهمـاُألُبعثت بـ جـاهليت " ِ

ُجيوشها و أربابها وُفيما يمتلكه قادتها وفيما يمتلكه رجالها  الجاهلية

ًا ورشا عـىل البـرشية ممـا رًوأصحابها هي أسوأ وأكثر خطـورة ورض ً

 الجاهلية األوىل لم يكـن الجـاهليون فيهـا ،لجاهلية األوىلاعليه كانت 

ها مثل ما هو قائم  َيمتلكون من اإلمكانات العسكرية واإلعــالمية وغ ْ َْ

 يف جاهلية اليوم نرى التوحش الذي كـان يف جاهليـة ،يف واقعنا اليوم 

َاألمس قبل مبعث نبي اإلســالم محمــد صلوات اللـه عليـه و ْ َ َ َ َ ِْ َِ َ َُ َّ َعلــى ُ َ

ِآلــه ً واإلنـسـان رجال أو امرأة، نرى اليوم األطفال والنساء،ِ ْ ََ ً ا أو ،ْ ْ كب َ ً

ا ً شابا أو شيخا ال قيمة لحياتهً،صغ ًْ َإذا فـ ، يقتل اآلالف بكل بساطة،َ

ايض بمديته أو بسيفه أو بخنجـره يقتـل ْكان العربي يف ا َ  فجاهليـة ،ُ

َاليوم تمتلك أعتى وأفتك أنواع األ ْ سلحة التي تتمكن مـن خاللهـا مـن َ

 ،تنفيذ اإلبادة الجماعية والقتل الجماعي لآلالف من األطفـال والنـساء

َولإلنـسـان ّ القدرة عىل أن يخمن أو يقدْ ْ َ َ  األرقام من قتىل البرشية من رُ

الي ْ جـاهيل اليـوم أمريكـي أو إرسائـييل،ويالت جاهلية اليوم بـا َ َ، 
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ْسعودي أو إماراتي أو َ َْ هََ ُّ جـاهيل اليـوم بوحـشيته بتجـرده مـن ، غ

َاإلنـسـانية يستخدم الطائرات حرمـة واألسـلحة ،ْ ُ يستخدم القنابل ا

حرمة دوليا َفتك أنواع األسلحة؛ ليقتل اآلالف واآلالف مـن أ يستخدم ً،ا ْ َ

 إن :َقـولَّ ال تـستطيع إال أن ت،األطفال والنساء بطريقة وحشية بشعة

َإنــسـاني شـعور أي من الذي يفعل ذلك متجرد ً يعـيش تمـــاما ،ْ ََ

َ ال فـرق ،الحالة الغريزية التي يعيشها أيُّ وحش أي حيوان متـوحش

قد ترحم تلك الحيوانات و ، بل هم أضل حتى من الحيوانات، وبينهُبينه

 .ُما ال ترحمه تلك الوحوش البرشية

لك بدر الدين الحوثي   السيد عبد ا

ولد النبوي الرشي(   )هـ ١٤٣٧ف ذكرى ا
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  :مهيدت

فكرين أن الرصاع الـدائر يف العـالم اإلسـالمي  حـول ،يرى أحد ا

ـصطلحات مـن قبـل  ّالتشيع والشيعة واستخدام بعض األلفـاظ  وا

 بمعنى أنه ؛التشيع" شيطنة"ـاآلخرين لتكف الشيعة يمكن تسميته ب

وضوع  بما يختزنـه معنـى ،"شيطان"ما عىل صورة  ُيصنع صورة 

طلقوءن السن مالشيطا ل  ليوجد بذلك مجاال من ردود األفعا،ّ والرش ا

ثـم ربطـه . ة منه والرجم وما إىل ذلكذ كاالبتعاد عنه واالستعا،تجاهه

ً ثم شيطنته دينيا،فاريس العربيبالتنافر العرقي ال ّعرب ربـط التـشيع  ّ

جوسية يف ذهنية الجماه ّالفاريس با ّ أو بالـصفوية التاريخيـة،ّ   مـا،ّ

ّسيــسمح الحقــا باســتعادة رصاعــات تاريخيــة ّ تمثلــت بالــرصاع ،ً

عارص ،) الصفوي-العثماني(  -سـني ( ومن ثم إسقاطه عىل الواقع ا

جـال ،)شيعي ات والتطورات الحاصـلة يف ا ّ دونما مراعاة لكل التغ ّ ّ

" الـشيطنة" كانـت ،ّاإليرانيـة -ّومع اندالع الحرب العراقية  .الفاريس

صبحت التهمـة جـاهزة مكتملـة أشيع قد نضجت تماما واإلقليمية للت

شاعر ٍ ألّي استثمار الحق تحتاجه مراحل ،ا تعاقبة" الشيطنة"ٍ   .ا

ذهبيةوبالفعل تتب ثـر االنتـصارات التـي إ عىل ،ّلور فكرة الفتنة ا

قاومــة يف لبنــان يف العــا م عــىل وجــه ٢٠٠٦ و٢٠٠٠م ّحققتهــا ا
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قاومـة اإلسـالمية يف لبنـان"شـيطنة" بـُفعد ويتم ال،الخصوص  ،ّ ا

عنى الضيق للمذهبية" ّشيعية"ًلتصبح مقاومة  ّبا ُ بأنها تغتال رموز ،ّ

 كل ذلك ،م٢٠٠٥عام ارة إىل اغتيال الرئيس الحريري  إش يف،"ّالسنة"

ــة  ــاريس للدول ــاء الف ــشيطانية االنتم ــة ب ّمحمل ّ ــصفوية"َّ أو "! ّال

جوسية" أخرى " شيطنة"ــّيتحرك لـ يف الوقت نفسه الذي كان ،"!ّا

جال ال ا من نقاط الـضعف ،سنيُعمل عليها يف ا ً والتي استثمرت كث

ية تمارس البطش وال ،ّالذاتية ّوجـه نحـو اقتل وإنتاج حركات تكف

جـال تحديدا  و،الداخل اإلسالمي والعربي ّضد الحركة اإلسـالمية يف ا

ّ بدل أن تتالقى معها ضد العدو الصه،الشيعي ّ ّيونيّ
)١(

.   

  الفكريـة الثقافيـة الحركـةإزاءذلـك جليـا نـرى يف اليمن نحن و

تمثلة القرآنية  والتـي انطلقـت ،م٢٠٠٢ منـذ نـصار اللـهأ بحركة ا

حركـة " شـيطنة" تم  حيث؛ لألمة اإلسالميةلتصحيح الوضع الراهن

 الدولةوتصويرها بأنها جماعه تريد الخروج عىل  ،وقادتهانصار الله أ

بـالكث مـن الخرافـات " تخريفهـا"وعـرب  ،يرانيـةإدة لتخدم أجنـ

أنهـم و ،ونـساء النبـي ،يـسبون الـصحابة و،جهلةواألساط بأنهم 

ذهب   واالدعاءات متخذين من هذه الخرافات ، عرشياالثنيينرشون ا

 للمحافظة عىل مواقع ،ّوسيلة الستغالل طهارة الناس وعفوية إيمانهم

                                                           
  .بينات موقع / التشيع شيطنة وراء ماذا مقالة )١(



 ١٣ 
 

 

 ولتمريـر مـرشوع التمزيـق لألمـة ،ومراكز النفـوذ العميلـة السلطة

دمرة هـذه  .اإلسالمية والتدم بإدخالها يف مرشوع الحرب الطائفية ا

يةالصهيونيةاألجهزة أنتجتها التي " الشيطنة "   وهابيـةٍ وبأيـد العا

ٍتنفيذا ألكثر من مخطط خبيث كان هدفـه  ّ هـو تمزيـق  - وال يـزال -ً

  .ة اإلسالمية ككل وتمزيق األماحتاللهاليمن والرشوع يف 

اذا دائما يتم تكف سلم ولنا هنا أن نتساءل  ) شيعة وسـنة( ا

اذا  ،من قبل الوهابية  يـةلصاق كل تهمإم يتالشيعة بالذات و  ة تكف

وتنهـال الفتـاوى  ،)ومجـوسرافـضة (كـ ةلقاب كثأ بواسطة بهم

اذا أكثر عمليات التفجـ تكـو ؟همئ دماباستباحةالتحريضية  يف ن و

 ؟يجـب قـتلهم) كفار(بذريعة أنهم مجوس روافض ساجد الشيعية ا

اذا  يـة الكتب والصحف وكثرأو ال عـن إال تتحـدث  القنـوات التكف

 وسـط استطاعت الوهابية أن تتغلغل يف ال وكيف؟ومخاطرها الشيعة

ي يف العالم اإلسالميالسني بعـض هـل ألن يف ؟  لتنرش فكرها التكف

تطرف يف التفكلقيتللية  سلفا قابالرتاث نحى ا   ؟ هذا ا

ذاهب األخرىأصحيح  ّ إال الشيعةنالته   نالت من التكف ما قدن ا

ذاهب اإلسالمية  الذي صنعته الوهابية ّأن الرصاع وبـ عمومـا ب ا

ذهب الشيعي يأخذ طابعا آخر فـق الـرصاع الـسيايس والعـداء أ يف ،ًا

-الرافـضة«بتغي التسمية إىل لقـب  فهم يفتتحون عداءهم .الفكري



 ١٤ 
 

 
 

جوس ّإمعانـا يف التنكيـل وإظهـارا للتحـالف التـاريخي ضـدهم » ا ً ً

يتخـذ منحـى واليوم يزداد الرصاع يف حدته و ،) العثماني–الصفوي (

 فكـر كـان سـببه الذي بالتأكيد هذا الرصاع ،القتلآخر وهو التكف و

تشددةوفتاوى ابن تيمية جدد(عبدالوهاب  بنمحمد  ومن بعده ، ا ) ا

ية عقيدتهل التيـارات الـسلفية  تـأث كبـ عـىل ا كان لهالتي التكف

الذي تعتـرب تنظيمـات مثـل  التيار السلفي الجهادي وخاصة ،السنية

ي  نتـاج هـذا النـوع مـن الفكـر الأحد" داعش"و" القاعدة" تكفـ

تشدد  .ا

يف هذا  ) وشيعةسنة( لمتييراد كإئ عذرا من  القارستسمحوإني أل

قال إال أن ما  ،واالنحياز لطرف دون آخر وليس القصد هو التمذهب ،ا

عالجة هو التوق وجة يعنينا يف هذه ا يةالوهابية ف عند ا التـي  التكف

ة وهابيـالقـراءة ال و،ةسلفيًانطالقا من البيئة ال ي اإلسالمتجتاح العالم

ية سارعة  ، فيهاالتكف إىل إلصاق حكم التكفـ والتي اتسمت بسمة ا

خـر أن هـذا لتزرع يف ذهن اآل ، من الشيعة بكل من خالفهاّ الرشكي–

جويس( تجعله جـاهزا لتحمـل أي  و، هو العدو التاريخي)الرافيض-ا

 فقـه الـذي اسـتقى مـن الوهـابيلذلك نجد أن الفكر . تبعات أخرى

تاحةمكانات ل كل اإلاستغ وتعاليم ابن تيمية قد  يسلفذهب الـ ا يفا

لخط اإلسالمي  ايف مختلفة رؤىحيث أن هناك  ؛داخل الخط السني



 ١٥ 
 

 

ــسائل العقديــة ، التــاريخ االســالميإىل تعــود الــسنة والــشيعة  ،كا

وقـف مـن ،)ع(  أهل البيـتوكتفضيل حـول صحابة الـبعـض  أو ا

 التـي تراهـاو ،إىل ذلـكوما ..   أو الخروج عىل الحاكم الظالم،الخالفة

ذاهب السنية األخرى شيئا غبعض  ليـستغل علمـاء ،مقبـول بـه  ا

حسوبوالسلطة د  هـذه األمـور فيمـا بعـ من الوهابيةن عىل الدين وا

  .استحالل الدماءثم كورقة للتكف 

اریخ من إ ى مر الت ن ھذه الھجمة الشرسة ضد الشیعة ورموزھا عل
ة و،قبل مخالفیھم ھ  ،ومالی الوھابی یس ل انسبباال إل ھ ؛ن اثن ع األول أن  دف

سیاسیة  ة وال سبب المواقف الثوری ي استخباراتي أمریكي صھیوني ب الت
ك  ة؛ وذل ات المقاوم ا حرك دي والفكريتتبناھ  ،باستغالل الخالف العقائ

داء المستحدثة سیاسیا واستخباریا؛ إ ة الع ادة تؤّصل حال راره كم ذ واجت
ف  ن التخفی وھم ألمك و وافق ن ل اھھمم م تج دة الحك ار،ح م باعتب   الحك

افر األصليً ویطبق علیھ جزاءا مرتدالمخالف ى الك ؛  یفوق ما یطبق عل
ة لوقی شیعة -  ابن تیمی ة «: -  وھو یحصي صفات ال وأن أصل كل فتن

سیوف التي سل،وبلیة ھم الشیعة ومن انضوى إلیھم ر من ال ت في  وكثی
تھم ن جھ ت م ا كان الم إنم م أن أص واع،اإلس افقون ل ادتھم من لھم وم

سنة (»... اج ال ول ،)٣٧٠ص/٦منھ ضاویق ون «: ً أی ضة یوال والراف
رف  ا ع سلمین كم ال الم ى قت شركین عل صارى والم ود والن نھم الیھ  م

ي أضعاف]!!![وقائع ذي في شیعة عل  الشر أضعاف  والشر والفساد ال



 ١٦ 
 

 
 

ذي في شیعة عثمان ،والفساد الذي في شیعة عثمان  والخیر والصالح ال
ىأ یعة عل ي ش ذي ف ر ال عاف الخی عاف أض صد( »...ض شیعة ویق  ب

اعھم ب،عثمان ة وأتب ي أمی ك من  ،)١()ن ى جعل ذل وال یقتصر األمر عل
رة سیاسیة المعاص صراعات ال ود لل ضرونھ كوق ل یستح ي؛ ب  ،الماض

ة ا مشاریع ذاتی یس لھم فیھ ده منھم ،والتي ل ا تری ا ھي انعكاس لم  وإنم
  .الكبرى  أمریكا والدول

لوقوف ضـد بـاالعقيدة األساسية ن إ:  ليس من الغلو أن نقوللذا

ي  وإقامـة ،أي الثورة ضد الظـا؛  ومشاريع الطغاةاالستكبار العا

ـا ءاليش هي – القسط  الحكـام الجـائرين قـض مـضاجعأ الذي طا

لـك ،نـة واألمـاكنعىل اختالف األزموأوليائهم   وخـوفهم مـن زوال ا

الثـوري التيـار وهـم  شيعةم يحاربون الـ األمر الذي جعله؛والسلطة

وايل لإلمام عيل يف كل مكان يف األرض  وتنتهك حقوقهم ويمارسـون ،ا

 ولنا يف تجربـة اإلمـام عـيل ،فيهم اإلقصاء والتهميش عىل مر التاريخ

 ويف ،بعـده قـديما مـن  علـيهم الـسالم من أهل البيتاألئمةوثورات 

ب الله يف لبنان وأنصار اللـه يف اإلسالمية يف إيران وحزالحارض الثورة 

 وبالطبع ال يستثني ذلك الوضـع تلـك ،نقول اليمن خ شاهد عىل ما

الحركات السنية الحرة التـي اتخـذت مـنهج الثوريـة والتحـرر مـن 

ستكربين   . والجهاد اإلسالمي، كحركة حماس،مشاريع ا

                                                           
  .٢٣٧-٢٣٦ص، ٨ج ،السنة منهاج )١(



 ١٧ 
 

 

 

 بعـدعنهم  اإليماننفي ب الحكم أي ،بالكفر الناس رمي هو التكف

خالفة يف  بسبب جماعة ٍفرد أو عىلالكفر  ُوقد يطلق ،رسالته بلوغهم ا

َمعتقد ـتهم حقوق النتهاك ًعادة التكف ويهيئ. َ فـردا كـان أو  بـه ا

أعراضهم وأموالهم واستباحة ًجماعة وصوال إىل قتلهم واستعبادهم
)١(

.  

ي عارص (اليوم وتكف بتكف  ةسارعلمل يقودانه وإفراطه ّغلوه نرى )ا

جـرد القتل والعنـف بالطبع التكف الذي يرافقه  ،يف رأيه يوافقه ال من كل

أو يتوسـلون صىل الله عليه وآله وسـلم آثار النبي  يتربكون ببعض  أولئكأن

هـا مـن األمـور قبـورهمباألوليـاء وزيـارة يتربكون  وأ به   واألفكـاروغ

 ضـد مـذاهب ،القاعدة وداعـشلحركة الوهابية من  االتي تتبناهاالسطحية 

سلم عموما شيعة وسنة ـساجدف ،ا ـصلفجروا ا قـابر ، با  وهـدموا ا

 دينيـة  باسـم اإلسـالم وبـشعارات وقتلوا األبرياء مـن العامـة،رضحةواأل

 ،واستهلك جهودهم ضـد بعـضهمه صورة اإلسالم ّر الذي شوماأل؛ مقدسة

   . ملل متناحرة وفرق متناثرةوتحولوا إىل

ي أنبالـرضورة  لم يكن سببه لتكفا اهذ ولـد مجرمـا ي التكفـ

 ،ّ نبت ونمى يف بيئة كونت وعيه وسوء اختيـارهإجرامه وإنما ،بالفطرة
                                                           

  .١٨ ص م،٢٠١٤، عام ٦ العدد ،تنوير طلقة مجلة )١(



 ١٨ 
 

 
 

يف فهـم واالنحرافـات  االلتباسـاتعـض ب  انطلقت منشبهات بسبب

 ورد فيها إطالق كلمة الكفر أو الـرشك عـىل ارتكـاب ةنصوص معين

حرمات أو ترك بع  وتطبيق اآليات التي نزلت يف ،واجباتض البعض ا

سلما رشك والكفار عىل ا
)١(

 بتعـاليم الـدين الجهل بسبب وهذا ،

م الـنص ّ تقد التي، يف فهم الدين ومقاصدهوقيمه أو النظرة السطحية

 لهـم مـهّما قد وهذا ، وتبتعد عن االجتهاد والتأويل، العقلعىلأيا كان 

ـنهج  أنظمة سياسية رعأشباه علمائهم ومتفقهيهم يف ظل ت وتبنت ا

ي ووظ   .أغراضها السياسيةفته يف خدمة ّالتكف

                                                           
 .٢٤ص والعنف، مسالاإل )١(



 ١٩ 
 

 

   التكفير مصادر

 متعددةومصادر  اسبابأن لها إ ظاهرة التكف من فراغ بل لم تأت

ية هـو   ومنها ما،هو ديني ها ما من،ساهمت يف بناء الشخصية التكف

ه ،هو تاريخي ومنها ما ،سيايس د تتـداخل هـذه  وقـ،واجتماعي وغ

يةلسباب األ صادر،  عدوانيةتفرز شخصيات تكف   : وأهم هذه ا

 

ية ودموية عرفها التاريخ اإلسـالمي  يمكن اعتبار أول حركة تكف

حيث وصـلت بهـم ؛  وبالتحديد بعد معركة صف،لخوارجهي فرقة ا

 ممـا ،قبول التحكيم عن التوبةالجرأة إىل تكف اإلمام عيل ح رفض 

إنمـا  ،أما بعد فإنـك لـم تغـضب لربـك ": فكتبوا له،اعتربوه معصية

 التوبـة واسـتقبلت ،فإن شهدت عىل نفـسك بـالكفر ،غضبت لنفسك

ىل سـواء إن اللـه ال يحـب نظرنا فيما بيننا وبينك وإال فقد نابذناك ع

"الخائن
)١(

هم له ب ثم وصل.  وهـو يـصيل يف  يه السالمقتله علتكف

  . من معاويةٍزبإيعامحرابه 

وحـشة يف اسـتباحتهم ِ من الصورَ الكثُوقد نقل لنا التاريخ ـة وا ؤ  ا

                                                           
  .  ٥٧ص ،٤ج ،الطربي تاريخ )١(
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عبدالله بن خباب ) ذبحا(مثل قتلهم  ،للدماء نتيجة عقيدتهم الفكرية الضالة

 صاحب رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم وعقروا بطن زوجتـه ،األرتبن 

نـه أعلـم باللـه إ :؟ فأجـابهميل وذلك ح سألوه ما تقول يف ع،وهي حامل

ةمنكم  فقتلوه ،وأشد توقيا عىل دينه وأنفذ بص
)١(

كمـا قتلـوا معـه ثـالث  .

 وأخرى تدعى أم سنان،ءنسوة من طي
)٢(

.  

 ،أصـابوا يف طـريقهم مـسلما ونـرصانياوينقل عن بعضهم أنهم 

سلم خـالف معتقـدهم ىل حيـث هـو عـ ؛ ألنه عندهم كـافر؛فقتلوا ا

اانيواستوصوا بالنرص »احفظوا ذمة نبيكم«:  وقالوا، خ
)٣(

.  

ية يف مراحل زمنية ثم   ومنها التي ،مختلفةتوالت الحركات التكف

سلم وقـتلهم ال فـرس فهـذا  ،تتورع عن تكف ا ـؤرخ وا العـالم ا

حيـث  ،ًخوفـا مـن الحنابلـة) هـ٣١٠( سنة ًالطربي يدفن ليال بداره

ّ وادعوا عليه الرفض ثم ً، نهارااجتمعت ومنعت من دفنهفّالعامة  حرض

ّادعوا عليه اإللحاد
)٤(

والله لو ":  فقال،أحد العلماء هناك حارضاوكان  .

  ".؟رفض واإللحاد ما عرفوه وال فهموهسئل هؤالء عن معنى ال

 بـل طـال هـذا الـرصاع ،ولم يقترص األمر عىل أصحاب الشافعي

                                                           
  .٦١ -٦٠ص ،٤ج ،الطربي تاريخ )١(

  .١٤٧ص، ١ج والخوارج، عيل )٢(

  .٢٨٠ص ،٢ج للمعتزيل البالغة نهج رشح كتاب عن نقال ،٢٧٥ص ،٢ج ،والخوارج عيل )٣(

  .٤٨ص ،٥ جُاالمم، تجارب )٤(



 ٢١ 
 

 

ي أيضا   عن ي فيما رو،زندقةّاتهم بالكفر والأبا حنيفة واإلمام التكف

 استتبتم أبا حنيفـة؟ مما: قيل لرشيك: ّعبدالله بن حنبل عن معمر قال

قال من الكفر
)١(

ذاهب الـسنيةوإذا كان .   فمـن التكف قد نال أئمة ا

ؤكد  ٍاسـتخدام ألفـاظب وذلك ،شيعة اإلمام عيل عليه السالم أن ينال ّا

رشٍومصطلحات يطلقـوا علـيهم كـأن هم ئ إلباحة دماك تطلق عىل ا

  .زنادقة ، كفار ، فرس ،أنهم مجوس 

ّ بل وتكف الشيعة بالذات هو مسألة ،ذن فالتكف مسألة تاريخيةإ

 عىل مـر التـاريخ مـن أنصارهموما حدث ألئمة أهل البيت و ،تاريخية

ـسلم،ظلم وقتل وترشيد  ورمـي ، بدعوى خروجهم عىل ويل أمـر ا

 والرشك بـسبب تـربكهم بـالنبي وآل ،شيعتهم بالكفر بسبب ثوراتهم

يـة ف ؛اليـزال حيـا إىل اليـوم -التوسل بهم البيت و الحركـات التكف

عارصة  سلم الشيعة اليوم تقفمن الوهابي ا  إذ ،موقفا حادا من ا

 ويعتـربونهم ،همّيستحلون دمـاءو ،)الرافضة(يأخذون عندهم عنوان 

يقـربون   تؤكل ذبـائحهم وال وال، ال يجوز الزواج منهم،ًكفارا مرشك

سلم وغ ذلك بل وصل األمر إىل أن  ، من فتاوي علمائهميف مقابر ا

بعضهم يعترب أن اليهود والنصارى أفـضل مـن الـشيعة ألن اليهـود 

رشك،والنصارى أهل كتاب  :يقول محمد عبد الوهاب ؛ والشيعة من ا

وإن بعـض ...حدث الرشك وعبادة القبور) يعةالش(سبب الرافضة بو"

                                                           
  ،٥٢٤ص، ١٥ج ،بغداد تاريخ )١(
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"أخرجهم من الثنت والسبع فرقةالسلف 
)١(

 يـرىبهذه الـصورة . 

سـوأ مـن الفـرق أ و،نهم سبب الرشكأ و،الشيعةمحمد بن عبدالوهاب 

ة  حـدث الـرشك وعبـاد"الرافـضة"  فاذا كان بسبب،وبعد...الهالكة

مثل  وأي بيئة مساعدة ،فما النتيجة التي ستعقب هذا االعتقاد ،القبور

ستكرب الغربي أن يستثمر فيها ليجنبيئة هذه ال د هذا العنـف ّتساعد ا

ي   ؟لصالح مرشوعه التدم

 

ن الرصاع الـدائر يف العـالم اإلسـالمي يف الـسنوات إ: يمكن القول

ة حول التشيع والشيعة تحكمه سياسات دول إسـالمية  ّاألخ يـة ّ وعا

 ،ّ السعودية وإيرانافر الحاصل ب كالذي نراه من التن،ّفاعلة ومؤثرة

َّ وال سيما أن السعودية تبنت فكر ،ًالذي أخذ طابعا مذهبيا حادا بينهما ّ ََّّ

سلم الشي ّالوهابية الذي يقف موقفا حادا من ا ًّ ُ ّجرد ) الروافض(عة ّ

 ويف الحقيقة هو اختالف مـشاريع سياسـية ولـيس اختالفـا ،االنتماء

  . مذهبيا

ذهبأ بد ّ حيث تـم ،ّي يتسع بعد االحتالل األمريكي للعراقالتأث ا ّ

سلم الشيعة عىل أنهم عمالء لالحتالل ـسلم تصوير  و،ّتصوير ا ا

ّالسنة عىل أنهم مقاومة قاومـة ،ّ تطرفـة لبـوس ا ّ وتم إلباس الفئات ا ّ

                                                           
  .٦٢ص التوحيد، كتاب )١(
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ها للمساجد والحسينيات واألسواق الشعبية؛ ثم تفـاقم  ّحتى يف تفج ّ ّ ّ

ّ الله وإيران عىل خـط ّمع األزمة السورية بعد دخول حزبًاألمر بعيدا 

َّ حيث رصح زعماء ؛إىل أن رأينا بعض األحداث يف العراق ،االرصاع فيه

ي باستحالل د .  إىل غ ذلك،ُّمرتدون و،َّماء الشيعة ألنهم كفارالتكف

 وتنطلـق عمليات التفجـتم تة بعد سقوط األنظمة العميلوويف اليمن 

ذوي االنتماء الزيدي الواضـح  أنصار الله  منلتكف والتحذيرفتاوى ا

بحجـة  ،!!)ة عـرشياالثنـيالـروافض (والذين اتهموهم وسموهم بــ

نطقـة العربيـة بأرسهـاّالتمدد الشيعي الذي يخدم إيران ويهـد  ،د ا

 الـشيعي ددالعدوان عىل اليمن ضد ما يـسمى التمـهذا ليحدث اليوم 

  .ل خليجي ودعم أمريكي ارسائييلبماالحوثي واحتالل جنوبه 

العامـل الـسيايس قـد لعـب دورا مهمـا يف حـدة الحركـة ف لهذا

ية يهاانتشارو التكف تأمل يف ظاهرة التكف إنو ، العا عـارصة ا  ا

بعـد انتـصار الثـورة وأن ظهورها  ،وظروف تكوينها منذ الثمانينات

 ، من امتـدادهايف محاولة لتطويق صوت هذه الثورة والخوفاإليرانية 

يدرك جليا العقل االستكباري الذي قام بدور كبـ يف رعايـة وتهيئـة 

 وذلـك ألهـداف ومـصالح ؛مـا يلـزمهذه الظاهرة ومساعدتها بكـل 

ن هناك دوائر واستخبارات مهمتها العمـل عـىل إبل  ،سياسية متعددة

ذهبيــة وإنفـاق األمــوال الطائلــة  ،تغذيـة التطــرف وإدارة اللعبـة ا
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ـشبوهة ة بذلك من وسائل اإلعـالممستفيد ّلتحريـك البعـد الـديني  ا ّ ُ

ية،بخبث وحقد ّ ليصب ذلك كله يف خدمة الصهيونية العا ّ ه يبقى نأإال . ّّ

الـساحة تـشكيل  العقل االستكباري إىل نفذالعامل األهم الذي بسببه 

ستكربون أن  ،كما يريداإلسالمية  ا استطاع ا لتكفـ  اجـواّيؤجوإال 

  . العامل الفكري الدينيوهو

 

ـ يـة  الدينيـة والفصادرعند حديثنا عن ا كريـة للحركـة التكف

عارصة  رجعيـة األساسـية ا ـذهب الوهـابي بـصفته ا يربز أمامنا ا

حرك  م عمليـاَجَْرتُ والذي يـ،الدينة لنشوء هذا الحراك الدموي باسم ِّا

ي،بالقاعدة وداعش  الذي تخوضـه الـسعودية  وبهذا العدوان التدم

رجعية الوهابية لها جذور تاريخية تعود إىل القـرن . ضد اليمن هذه ا

 الهجري مع اإلمام أحمد بن حنبل والحنابلة من بعـده الـذي قـاوم ٣

عتزلة كالعقالنية  االتجاهات ب أحمد بن حنبـل  ذهفمثال؛ ةسفوالفالا

 ِّ يكفر القائل لم ومن،ن القرآن مخلوق فهو كافرأن من قال بأبللقول 

ًفهو كافر أيضا   .وهو هنا يتوسع بشكل واضح يف التكف. ٌ
ساجل يـالذي رصف حياته )  هـ٨٢٨ت(ثم يأتي بعده ابن تيمية 

ذاهب اإلسالمية األخرى ذهب االثنـا ويكفر عددا منها،ا   وعىل رأسها ا

 ،ة مراجع لكل السلفي كمنهاج الـسنَترب عديدة تعا وألف كتب،عرشي
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هاوالفتاوى لعقيدة الواسطية وا التي انطلقـت منهـا الفتـاوى و ،وغ

) م١٧٠٣ت(عبـد الوهـاب   ومحمد بن لتأتي بعده الوهابية،يةالتكف

لتكون هـذه الحلقـات .  رادعوأ حد التي أطلقت العنان للتكف بدون

 التأسيـيس الـديني رتـعا)  الوهابيـة– التيميـة –الحنبليـة (الثالث 

ية منهاللتيارات السلف  والتي كانت تتجه يوما بعد يـوم إىل ،ية التكف

إىل  لنـصل اليـوم ،التأصيل والتشدد بحجة الدفاع عن العقيدة والدين

ذاهب األخرى سلم من ا  بـل وعمـوم ،نتيجة الذبح والتفج ضد ا

سلم ا. ا  الـصورة بتلـك الكساسبة األردني الطيار داعش ّحرقت و

ية اليـوم  .تيمية ابن فتاوى إحدى إىل استندت الفظيعة صـورة فتكف

ية األمس متطورة  الخطـاب وواألسـاليب   يف الوسائلتختلفعن تكف

فردات التكف والصياغات 
)١(

.   

راجع األوىل والكتب والرسائل التي كتبها محمد بن و إذا عدنا إىل ا

ي ومفرداته نجد أنه،عبد الوهاب ف حيث التك ؛ا تطفح بالفكر التكف

سلمثر من  وأن أك،من أبرز أدبياتها الدينية  هم حكم بالتكف عىل ا

يتجـاوز محمـد بـن عبـد الوهـاب ) التوحيد( ففي كتابه ،الوهابيون

ـسألة الكفـر تفق عليها يف اإليمان واإلسالم   ليـضع ،الحدود العامة ا

سلم األوائل ة ا علق  من مسائل تترشوطا لم ترد اليف الحديث وال س

رشكبالتوحيد ومسائل الهجرة لدار االسالم  وهـدم القبـور  وديار ا
                                                           

رجعية.. الوهابية )١( ي للفكر األوىل ا نار موقع ،االخر وكره التكف   .ا
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تعلقة بذلك  )تاريخ نجد ( يف كتابه ابن غناموكذلك تلميذه ،والفتاوى ا

 ٣٠٠لــ ) غزونا الكفـار...غزونا الكفار( ذكر عنيتوقف  اله نأحيث 

ها من بالد الجزيرة العربيـةيف أنحاء نجد والحجازغزوة    وهـي، وغ

  .!!.سلم  مسلمغزوات

نجدهم يركزون هجومهم عـىل كـل مـن ف يتعلق بالشيعة ما وأما

 فيتهمونـه بـالرفض ،دافع عن اإلمام عـيل ونقـد وذم الظلـم األمـوي

) الـروافض( يف بيـان عقيـدة الـشيعة  عرشات الكتبفواّألف ،مبارشة

ـسلمّ وصدرت الفتاوى التي تحذ،تحذيرا من الوقوع يف شباكهم  ر ا

 ومن بعده -  ابن تيميةفهذا؛  يسلكوا طريقهم وأن يتربؤوا منهممن أن

 ،يب رأيه يف الشيعة ويعتربهم أخطر من الخـوارج-  وتالمذتهأتباعه

أن هـذه و ، وينسب إليهم مفاسـد األخـالق،"الثالثة"لرفضهم خالفة 

ذوي " ويـصفهم بــ،واإللحادالطائفة قد دخل فيها من أهل الزندقة 

ًهال وظلمااألهواء ج  ، من بعـد النبيـ،لياء الله تعاىل يعادون خيار أو،ً

هاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان  من السابق األول من ا

نافق من اليهود – ريض الله عنهم ورضوا عنه –  ويوالون الكفار وا

لحـدينوال رشك وأصناف ا ية ،نصارى وا  ،واإلسـماعيلية كالنـص

هم م "ن الضالوغ
)١(

 .  

رسول الله صىل الله عليـه أن  ، اإلمام أحمد يف مسندهيروون عنو 
                                                           

 .١٦٠، ص٥وينظر ج. ٢٠ص، ١ج ،السنة منهاج )١(
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الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون  يظهر يف آخر: "قال سلمو وآله

ــــالم "اإلس
)١(

ــــرهمو ،  على دلرا( كتابه يف بلوهااعبد بن مدحم ّكف

   .جوهوعدة  من )فضةالرا

ثل هذه الروايات والدعايات  ملكتنفقأو  يـاراتملالـسعودية ة  ا

ية ذهب الوهابي وأفكاره التكف  عرب ، يف أنحاء العالمالدوالرات لنرش ا

الفكر اإلسالمي " شيطنة" مسلسل  لتصنعمراكز الدعوة التي أنشأتها

ه وزندقتهالشيعي   والتـي يجـري ،ّذهبية الفتنة اشعالوإ ،عرب تكف

ّفيها إلباس كل موقف شيعي من أي قضية سياسي ٍ  –حكـم التكفـ ،ةّ

 ٌّه عىل أنـه عـدورتّ الشيعي الذي صو ذلكلتبث الكراهية ضد ،الرشكي

سلم قـدس . لإلسالم وا وهكذا نرى أن الدينية الوهابية تالعبـت با

ــصالح  ــي اإلســالمي ل ــودي والعــدو الحقيق ــدنس اليه ــا (ا أمريك

ي  منهاخدمةوليس ذلك إال  ،)وارسائيل   .لدول االستكبار العا

                                                           
 .، ٨٠٨، رقم ١٠٣، ص١مسند ابن حنبل، ج )١(
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ة ت ي خصائص كث كس عـىل  وهـي تـنع، شخـصيتهِّبللتكف

ي ،سلوكه وتعاطيه مع اآلخرين  فهـي ،وكذلك عـىل خطابـه التكفـ

ظاهر والظواهر وباإلجمال شخصية قش رية ظاهرية سطحية تهتم با

قاص ونستطيع . وتتجه نحو التشدد وإلغاء اآلخر ،والجواهرد وتهمل ا

ي من أعمال وحشية وقتل وذبح وتمثيـل القول أن ما يقوم  به التكف

 البالجثث وترويع لآلمن تكفي بأن يعرف الواحـد منـا بـأن هـؤالء 

  .ال الشكلإيملكون من اإلنسانية 
 :بقولـه ،يف نهج البالغـة يصفهم اإلمام عيل عليه السالم :عقولهم

...)ء األحـالم سفها ،وأنتم معارش أخفاء الهام(
)١(

 فـوأي أنهـم خفي ،

يبحثـون  لشائعات واألكاذيب والل  أو يلغون عقولهم تصديقا،العقول

عىل فعـل  و ،يسارعون بالتكف عىل ما شأنه ه ولهذا ،الحقيقةعن 

ـسلمراِّأو ترك أشياء ليس فعلها أو تركها مكف ن  وأل، عنـد عمـوم ا

نـراهم ف ، الـدمويواالستخدام للتطويع ة فهم أداة قابلمعطلةقولهم ع

هم يمار سون أبشع جرائم القتل والتعذيب لكل من يخالفهم يف تفكـ

ّ إىل درجة أنهم يكفرون من لم يكفر من كفروه،وعقيدتهم  وكل هـذا ،ِّ
                                                           

 .٢٠١ص ،٢، جالبالغة نهج )١(
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صادر ثقتإليس    .وتعطيال لعقولهمهم من فتاوى علمائهم ال طاعة 

ي معطل و :قلوبهم  ، رسيعة الغضب،انفعالية شخصيتهعقل التكف

 مليئـة بـالكره قلـوبهمو ،سوة يف مواجهة اآلخـرطريق العنف والقتتخذ 

كفـ ينتهـي عنـد الت الو ،والبغض الناتج من اعتقـادهم بتكفـ اآلخـر

وهـذا  ،أو التمثيـلالنـبش إىل  ثـم ،التفجـفحسب بل يتعداه اىل القتل و

ـايض والحـارض ـايض.حالهم يف ا رأينـا كيـف أن الجماعـات   ففـي ا

ية الحـس عليـه الـسالم  لـسيد الـشهداء لت بالجسم الطاهرّ مثالتكف

فقـد رأينـاهم مـا يف عـرصنا الحـارض أ ،همنبشت قبورواألئمة األطهار و

هـاهم و ،قبور الصحابة مثل قرب حجر بن عدي وعمار بن يـارسينبشون 

 ، بذريعـة أنهـا رشك، ويهدمون القباب،يف جنوب اليمن يدمرون األرضحة

 بأشـكاله القتل والذبحية  كيف تمارس الحركات التكفونرى ،وانحراف

الـيمن خـالل الـسنوات  يف ارتكبوهوما  ،يف كل من العراق وسوريا واليمن

ة يف محطات مختلفة  آل الرميمة والتمثيل بحقتعز  ثم ما حصل يف ،األخ

 تنفـهعمـا تك و،بهم وعدم السماح بدفنهم خ شاهد عىل تلـك الوحـشية

  . والحقد الذي ال حدود لهصدورهم من البغي

يلقــون الــتهم ضــد خــصومهم وينتقــصون مــنهم : ألــسنتهم

ورة الـشيعة  صـه كمـا يفعلـون اليـوم بتـشوي،ضون ضـدهمويحر

قاومة يف لبنان و   بتلفيـق األكاذيـب التـي ال،نصار اللـه يف الـيمنأوا
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لـيس ذلـك إال لحقـدهم و ،ها العقل يف مواجهة أي فضيلة لهـميصدق

نجـد كتـبهم  ؛بغضوألنهـم عـىل ديـن الكـره والـ .وبغضهم عليهم

يـة تمتلـئ سـبابا وشـتيمة وتحريـض  اوصحفهم وقنـواتهم التكف

إن أسـلوب اللعـن . تفجـالقتـل وال ههذا التكف الذي يتبع ؛اوتكف

ـ  والقلـبوالتحريض بكل تأكيد نتيجة الجهل وسفاهة العقـل  شبعا

تـشنج ،العمياء بالكراهية تـوترةفمن تتبع لهجاتهم ونـرباتهم ا  ة وا

 يلمــس فــيهم ضــحالة العقــل ،وتهــورهم يف الخطــاب شدادهموانــ

  .والهمجية والتخلف بكل معانيها

 فـأنتج ،امتزج عندهم اإليمان بالجهل والتـدين بالـسفه: إيمانهم

تحجـرة عدائية يصعبمتعصبةعقليات   . محاورتها بسبب ذهنيتها ا

 تجعلهـم عرضـة وإيمانهـا الـسطحيإن جهالة أفراد هذه الجماعـة 

ولنا يف تجربـة أمـ  ،ومصائده والوقوع يف حبائل الشيطان علالنخدا

صاحف عليهم يف صف خـ شـاهد ؤمن وانطالق مكيدة رفع ا  .ا

هم بانسياقهم خلف التهم التي قادت إىل فتن داخليـة ءواليوم نرى غبا

 إذا لم يقم عىل قاعدة اإليمانألن ؛ وهذا ليس بمستغرب ،يف أكثر من بلد

ورؤية واضحة رسعان ما يخبو ويـصبح هـشا يف مهـب  ةفكرية متين

 :هه عليه رسـول اللـه صـىل اللـه عليـه وآلـه بقولـَّ وهذا ما نب.الريح

 وهو تعب بليغ عـن ،)يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(
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خادع الذي رسعان ما يقع فريـسة للـشيطان  حالة الضياع والتدين ا

ومكائده
)١(

.  

و هنـاك أ من العثور عىل نص هنـا يونالتكفال يعدم  :عقيدتهم

 بـه ون إىل رسول الله صىل الله عليه وآله وسـلم يتـشبث كذبامنسوب

 دون ، الربيئـةك الدماءل عليهم سفِّوتسه ،موترصفاته م أعمالهواليربر

هـي التـي  الجـرائم  عـنأن يكون لديهم أي رادع إيماني أو إنـساني

لقد عـرف عـنهم عـدم  .له زلفى إىل الم أعمال جهادية تقربهمبنظره

هـذه   فليس هنالك ما يكبح جمـاح،ن جرائمتكبونه مريمباالتهم بما 

 يف ويبثـون أفعـالهميتفـاخرون  بل نجـدهم ،يف هذا االتجاهالجماعة 

اء واألطفـال يـدخلهم الجنـة  بل يرون أن قتلهم للنـس،وسائل اإلعالم

يوف ،بزعمهم يو هم لحارض اتكف ايض تكف  فشعارهم ،سوأأ بل هم ا

  . قتلنا بريئا عجلنا به إىل الجنة وإن، قتلنا مجرما عجلنا به إىل النارإن

حـارب بينمـا يتـشددون أ رشك ا يضا نراهم يتسامحون مع ا

سا سلم ا حتلـ ،ضد ا  فلماذا ال نجـدهم يف فلـسط ضـد ا

 نجـدهم  ولكن بالطبع؟و يف العراق ضد التواجد األمريكيأ الصهاينة؟

ـساجد واأل سلم يف أي مكان تواجدوا فيه يفجـرون ا سـواق ضد ا

  .ويقتلون األبرياء من الناس

                                                           
ي، العقل )١(   .٢٣٩ -٢٣٨ ص التكف
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 يعملون بالظـاهر مـن ، نظرتهم وعلمهم بالدين سطحية:علمهم

 وأبعـاد الـدين ، ويجهلـون دقـائق التأويـل،األحكام ويتمسكون بها

كنـون إىل ير  ال،ةنراهم منغلق وأكثر تـشددا ولجاجـ لذا ؛ومقاصده

 ألن ؛ةكانت سـاطع ويتنكرون للحقيقة وإن ،الحجة وإن كانت دامغة

 ،وتقليـد الـشيوخ والتالعـب باأللفـاظ األكاذيبكل علمهم مبني عىل 

جادلة حرام يف الدينو  وإن جادل فإنما يجادل يف ،يرون أن الحوار وا

عىل حساب القـضايا الكـربى يف الـرشيعة  األمور الجانبية والهامشية

األسئلة يف غ محلها وذلك بـسبب سـطحيته وجهلـه  ويكثر ،لحياةوا

يـزان الـصحيح يف تـشخيص األمـور وتحديـد افتقاده وبالترشيع  ا

 ممن تجرأوا عىل قتل الحس الكوفةهل  أيذكر موقفوهنا  .األولويات

حـرمتفتون يف حكم قتـل يسافجاءو وانتهاك حرمته )عليه السالم(   ا

ني عـن قتـل ن يا أهل العراق تسألو:ل ابن عمر؟ فقالبعوض والذبابل

!!.الذباب وقد قتلتم ابن رسول الله 
)١(

.  

ناسبات الخاصة واألكـل  واليوم نرى انشغالهم بتحريم األعياد وا

العق ومشاهدة التلفزيون والتصوير الفوتوغرايف   ولـبس الـرساويلبا

ها من األمور التاف م  فكـرهم ونظـرتهه التي تحكـي عـن سـفهةوغ

العق والتدخىلإبور وصوال  من القًا بدء،السطحية   . ا

                                                           
 .٢/١٠ الغمة كشف كتاب عن نقال، ١٤٦ص والعنف، سالمإلا )١(
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تزامهم الحـريف انكبابهم األعمى عىل العبادات وال: عبادتهم وهيأتهم

 مـن أثـر ةجبـاههم سـوداء متقرحـو سيماهم التحليق ،مظاهر التدينب

ولتعبـدهم يخيـل  ،ف الـساق وأزرهـم إىل نـص، ولحاهم طويلة،السجود

 فهـي عبـادة ،قوى ولكن حقيقة األمر غ ذلـكللناظر أنهم أهل ورع وت

تبقى يف السطح وال تنفذ إىل أعماق القلـوب لتطهرهـا مـن جامدة  ءصما

  وهـذا مـا.التفكـر وال تصل إىل العقول لتنميها وتحثها عىل ،الغل والحقد

 وهو ينطبق عـىل ،بشأن الخوارج لنبي األكرم صلوات الله عليه وآلهذكره ا

يكل الجماعا يحقر أحدكم صالته مـع (: ة اليوم واصفا عبادتهمت التكف

أي )  ...يتجاوز تراقيهم  يقرأون القرآن ال، وصيامه مع صيامهم،صالتهم

 ولهذا ال تغ مـن ؛روح وال تدبر أنهم يقرأون القرآن قراءة ميتة جامدة ال

واقعهم الفاسد شيئا
)١(

.  

ييعتقد :قتالهم تلون  شجعان يف الحرب ومقا البعض أن التكف

عركةنراهم يثبتون يف  الأشداء ولكن   ؛ بل كل جهـدهم هـو الفـرار،ا

 خوفـا مـن االغتيـالولذلك يلجئون دائما إىل الغدر وممارسة عمليات 

واجهة ـساجد  ،ا تفجرات والعبـوات الناسـفة يف ا فمن يـستع بـا

أفعال الجبنـاء  ها ليس شجاعا؛ ألن وقتل نفسهاألبرياء لقتل والطرقات

  .عفاءوالض

عارك فأ عـارك الخطـأ التـي ال  الما يف ا تظهر بطـوالتهم إال يف ا

                                                           
ي، العقل )١(   .٢٣٧ص التكف
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ليس لهم هدف من القتال فيقاتلون يف صف الباطل  ،تخدم إال الظا

شبوبةوسبي النساء إلشباع رغباتهمال كسب األموال إ  ليس لهم ألنه؛  ا

نهم يمارسون القتـل ضـد فإوألنهم جهلة  ،يقاتلون من أجلهمرشوع 

ه بحجـة أنهـم روافـض بناء هذا الشعب أو ضد مكون مـن مكوناتـأ

هم الفالنو ، أو ليرباليون،أو مرتدون ،يسبون الصحابة ي أفتـى أن عا

ونالشعاراتهذه  وب.بقتلهم ابهم يف كل موقـف صحأ عواطف  يستث

وأمـا لـو تمكنـوا مـن  . بـه حمـاس عـساكرهمحركون ويةو موقعأ

 ألنهـم؛ ائم من القتل والتعـذيب أبشع الجرخصومهم فإنهم يمارسون

  وكذلك نرى. من الحقد والكراهية وعشق للدماءيف قلوبهم يفرغون ما

ىل إ االسالم وهذا موضوع ال يحتـاج ألعداءمواالتهم الرصيحة والعلنية 

وأمريكا ليست مـن أولويـاتهم؛ فإرسائيل  ،حدأ عىل يابيان وليس خاف

يوني لم ولهذا  اإلسـالملقـضية و طلقـضية فلـسشيئا  قدم التكف

الــشيعة هــم ألن شــغلهم الــشاغل ؛  وتمزيــق األمــةهســوى التــشوي

وقـرب هنـا ومـسجد هنـاك يجـب  ، واألشعرية،والصوفية ،والروافض

يتوسل بالنبي صىل الله عليه وآله وسلم أو بأهل بيته  وشخص ،هدمه

هـذا همهـم الوحيـد وال يهمهـم أن تكـون بـالد  ،األطهار يجب قتله

سلم غر حتلا   .ضا للكفار من الصهاينة وا

هم ـشرتكةمن النقاط  :مص  التـي تتالقـى فيهـا الجماعـات ا

ايض والحارض أنها تتحول من ال ية يف ا جهـاد إىل اللـصوصية التكف

  أصـحابه عندما اعتقد عليه السالموقد أخربنا االمام عيل ،وقطاع طرق
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إنهم نطف يف أصالب ال  ك. (..:فقال لهمالخوارج قتال من نهم انتهوا أ

قطـع حتـى يكـون  وكلما نجم قـرن مـنهم ،الرجال وقرارات النساء

)آخرهم لصوصا سالب
)١(

 مجـرد تنظـيم واوهكذا يالحظ أنهم ليس ،

 ونيسيطر و، عىل البنوكن يسطوبل ،فقط جرامي متخصص يف القتلإ

تعلقة بالنفطاألرايضعىل مساحات واسعة من   م لهاألمر الذي يتيح ؛ ا

 عليه بطرق غ رشعية الذي يستولون جراء بيع النفط ا مستمرتمويال

ال الوف ل  عملياتهم اإلجراميةتمويلليجنوا من ورائه ا
)٢(

.  

                                                           
  .٤٢٧ص، ٥ج ،البالغة نهج )١(

  .٣٢ ص اإلسالمية، الدولة )٢(
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ذيعة الجنرال السعودي أنور عشقي اذا داعش يف الرقـة : تسأل ا

ناهج السعودية؟ ألنكـم  ": فتجيـب،ذيعة الـردم تنتظر ا ولتدرس ا

نطقة   .." .تتطابقون مع داعش أكثر من أي جماعات أخرى يف ا

يف بدايـة " الوهابيـة"إن من يعيد استقراء تاريخ بدايات انتـشار 

 سيكتشف الكث من أوجه الشبه بـ الـنهج العنيـف ،هـ٢٠القرن 

ي كانت تتبعه هذه الحركة بعـد تحالفهـا مـع آل سـعود لفـرض الذ

لفرض أفكاره وبـسط " داعش" والعنف الذي يتبناه تنظيم ،وجودها

فما تشهده اليوم مدن العـراق وسـوريا والـيمن مـن تـدم  .نفوذه

 ومن محاكمات تقـيم الحـدود ،للمساجد وللمزارات والقبور الصوفية

ان آل  ، العشوائيةعدامات الجماعيةوتنفذ اإلبزعمهم  وما يرتكبـه طـ

دني يف اليمن من مجازر جماعية وإبادة وحشية  نجـد سعود بحق ا

سنودة بالفكر الوهابي  مـا بـ ،شبيها له يف تاريخ حركة آل سعود ا

 وصـحابة ، مقابر أهـل البيـتدمروا حيث ،م١٩٢٥م و ١٩٠٤عامي 

ساجد وبيوت األولياء،الرسول ـزارات ودكـوا ا، واجتثوا ا  ،لقبـاب وا

جـازر التـي لطخـت صـفحة الجزيـرة بـسيوف ورمـاح  وارتكبوا ا
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ي الوهابي   .التكف

 تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والـشام و اليوم ينظـر إىل

ً بأنها أكثر التنظيمات عنفـا ووحـشية يف تـاريخ الحركـات ،)داعش(

ي التي تتبنى الفكر ،اإلسالمية  بما فيها حتى ،السلفي الجهادي التكف

الـذي صـنعته و "القاعـدة" أي تنظـيم ،التنظيم األم الذي خرج منه

وتعتمـد  . السوفيتي آنـذاكاالتحاد األمريكية ضد االستخباراتأجهزة 

 ،قبـل اإليـديولوجيستقطاب الطـائفي قوة هذا التنظيم عىل أساس اال

تبنـى العنـف واإلرهـاب كـنهج يعتمد خطابا دينيا متعصبا كمـا يو

  .لتحقيق أهدافه

 ، مصعب الزرقاوييمع األردني أب م٢٠٠٣بدأ يف عام هذا التنظيم 

 وأعلـن مبايعتـه ،يف العـراق" جماعة التوحيد والجهاد" عندما أسس

تنظـيم "ويمكن اعتبار . آنذاك "القاعدة"تنظيم  ألسامة بن الدن زعيم

الذي كان يتزعمه الزرقـاوي بمثابـة النـواة " القاعدة يف بالد الرافدين

من  حيث كان يستقطب أتباعه من طائفة السنة ،"داعش"ــــاألوىل ل

يول الوهابية إىل ما داخـل مـن  )نصار الـسنةأبجيش (  يعرفذوي ا

م يجد ٢٠١١ ومع اندالع األزمة السورية عام .دول أخرىومن  العراق

ي "م الفرصة للتمدد معلنـا حربـه ضـد هذا التنظي النظـام النـص

التنظـيم بـسط نفـوذ دولتـه يف  يعلن ،م٢٠١٣ ويف العام ".السوري
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ن،الشام افـسة لـه خاصـة  والحرب ضد الحركات الجهادية األخرى ا

 ويتم إعالن ،"القاعدة"ته لتنظيم قط زعيمه بيعسوي ،"جبهة النرصة"

: التـي تـم تلخيـصها يف كلمـة" والـشام يف العـراق دولة اإلسـالم"

وصل يف  ".داعش" م أعلن أبـو بكـر البغـدادي ٢٠١٤وبعد سقوط ا

ية باسم االسالم  ولكـن ظـل تنظيمـه معروفـا بـداعش ،خالفته العا

)دولة اإلسالم يف العراق والشام(اختصار 
)١(

.  

 مثـل فكـرة اإلمـارة أفكـار الوهابيـة نفـسهااتهم فهي أما  أدبي

 يمـاناإلدار  و،اإلسالمية التي أقامها محمد بن عبد الوهاب يف الدرعيـة

وهـذا مـا . كمقدمة لدولة الخالفة اإلسالمية ، ودار الكفر،ودار الهجرة

يجري اآلن يف سوريا يف ما يطلقونه من تسميات مثل اإلمارة اإلسالمية 

نطق  واليـةإمـارة حمـص و إمـارة بـالد الـشام و،ة أو تلكيف هذه ا

ها ة أب واليحرضموت " داعـش"أما عـن الجـرائم فتـستخدم  .وغ

 داخل أقفاص من همقيحرت وتغريقهمأبشع الوسائل من ذبح البرش و

جى بعد حبسهم داخـل ياآلرب  بالرصاص وقذائفاألرسى وقتل ،حديد

ا مـن البـرش تستهدفالتي نتحارية االعمليات ال و،سيارات  عددا كبـ

 واألخطر من ذلك أن هـذا التنظـيم يغلـف ،دون مراعاة لحرمات الله

يـات مـن اآل لوي عنـق بعـضجرائمه الوحشية بغطاء من اإلسالم في
                                                           

ي؟" داعش "فكر لصعود الطريق" الوهابية "مهدت هل )١( ؛ وينظر قنطرة موقع، التكف

  .٣٦ ، ٣٥ص اإلسالمية، الدولة
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سنة للـ سوبةأحاديث منيورد و ،ويضعها يف غ محلهاالقرآن الكريم 

طهرة لتربير أفعاله النكراء تـدين ً سعيا لتجنيد الشباب ،النبوية ا  يفا

نتسبيه شبكة عىل ونرش صور هذه الجرائم  ،صفوفه وتسويق جرائمه 

 وهو ،)جئناكم بالذبح (:يف كل مناسبةدائما ار يذكرونه وبشع اإلنرتنت

 ، يف وسائل اإلعالمما يكشف عن وحشية هذا التنظيم وتفاخره بقسوته

يخــافوا و ل وينــرش ثقافــة اإلذالل ، النــاس قلــوبيف الرعــب يليلقــ

   .يجعلون من الخوف سالحا الستعباد الناس ف،ستسلمواي

 يف  اليهوديـة التكفـجرائميف  لها مثيالنجد بشاعة هذه الجرائم 

جرائم و عىل شكل قصص إبادة التلمود القديم  تعاليم ويف،التوراة أوال

 ،كان ينفذها اليهود القدماء بحق أرض فلسط لألقوام الغ اليهودية

كسيكيف إيطاليا افيا عصابات اذلك وك خدرات يف ا  وعصابة إيتـا وا

ــبانية ــااألس ه ــازين  ، وغ ــتكبار يف زن ــة االس ــستخدمها أنظم وت

كل بشاعة وجرم أن يتحدث عنها ويظهر   أن اإلعالم الإال ،استخباراتها

األمـر الـذي يؤكـد ارتبـاط هـذه الجماعـات  ؛ فقـطباإلسالم مرتبط

حمدياإلجرامية   األصيل سعيا إىل تشويهه وتكريهـه بأعداء اإلسالم ا

  .إىل الناس

ؤرخ أن دعوة الوهابيـة  بـأمرصـل  األيفنـشئت أ يرى بعض ا

ستعمرات الربيطانية لنرش مؤامرة الـدين الجديـد ةمبارش من وزار  ا

ي يـ إوكان البد من  ،الذي يخدم االستكبار العا لبـاس ديـن التكف
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 أن لمسلمينا قيةب ليقتنع ةلكعبا رستاأ تحت من جيخرد بـأن الجدي

نطقة العربيـة عىلنفوذه   فيبسط،لبالفع ونمسلم لتكفيريينا  كل ا

 يف الواقـع ههـذ و. وليب للعالم بأن اإلسالم هو دين الدم،واإلسالمية

ارتكبت مجازرها ضد مسلمي الجزيـرة ا التي العقيدة الوهابية نفسه

ها من الرشك  ،ت ظـالل الـسيوف وانترشت تح،العربية بذريعة تطه

   .)شعار التوحيد والسيف( بـ عنه العلم السعودي اليومّوهو ما يعرب

ب محمد بـن ) م٥١٧٤(نتيجة اللقاء والتحالف الذي تم عام كان 

ساسـه الدولـة أ قامـت عـىل  أنم محمد بن سـعودعبد الوهاب واأل

العـسكري وىل والتي يمثـل جانبهـا الـسيايس والسعودية الوهابية األ

 محمـد بـن )الشيخ( ويمثل جانبها الديني ،سعود وأحفادهم لة آلقبي

ز ّ والتي ترتكـ،)شيخالآل (بـُوساللته الذين يعرفون اآلن  ،عبد الوهاب

  .فكار وآراء ابن تيميةأتعاليمهم عىل 

ية  أما ؤسسة الدينيـة بالضغط عىلفقد نجحت الصهيونية العا  ا

) الـرئيس العدو(  من مرتبةالصهيوني الوهابية تدريجيا يف نقل العدو

جمهوريـة االسـالمية ال وذلك إثر تأسـيس ،)الثانوي العدو(إىل مرتبة 

ضـد مـا يـسمى ) ضايفاإل العدو اآلخر(ىل مرتبة إ نقلتهاالتي  يرانيةاإل

جوس الفرس(   نجحتالربيع العربيب يسمى  مااليوم الوهابية يفو). ا

حتمـل الحليـف(ىل إ) الثانوي العدو(نقل الكيان الصهيوني من يف  ،)ا
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وثوق الحليف(ىل حالة إثم  ا ،والحامي للحمى والدين) ا  يقاتل نهأ طا

تمثلة )عداء الدينأ الشيعة( نصار اللـه أحزب الله وسوريا و بإيران وا

ـشرتكة بـًلون تهديـداّيف اليمن الذين يـشك ـصالح ا   للمنطقـة وا

ؤسست الصهيونية والوهابية    .ا

) قـةّالفـوىض الخال(د لنا أن مرشوع ّ هذه األحداث يتأكوخالل كل

ي دعت إليه قوى االستكبار وإنشاء رشق أوسط جديد كمـرشوع  العا

نطقة لها  يـة بقيـادة أمريكـا  مؤامرة صهيوني بالفعلوه -يف ا ة عا

 تنطلق هذه الجهات التي ال تـزال ماذا ل: نتساءليجعلنا ل ،رسائيلوإ

ئات من اال قاومة يف فلسطلنتحاري تنتج ا  ولتقاتل عـدو ،خدمة ا

ّن برنامجها يرتكز عىل تمزيق األمـة أ أم بشكل مبارش؟األمة التاريخي  ّ

حتلوتشتيت طاقات ًسواء أكـان أمريكيـا أو  ،ًها بدال من الرتكيز عىل ا

يـة أليس مـن  !ًإرسائيليا؟ حقنـا أن نـتهم الوهابيـة بأذرعهـا التكف

لقد رصحت ارسائيل  بأنها الوجه اآلخر للصهيونية؟ )اعشالقاعدة ود(

 ئـة مـرةمعليها يران إتشكله  بقدر ماعليها تشكل خطرا  أن داعش ال

  .- بحسب وصفها -أنصار الله  )الحوثي( بأنصارها من حزب الله و

وتش التطورات القريبة يف العالقة ب دول العدوان عـىل الـيمن 

عودية وهـذا الكيـان الـصهيوني كاإلمارات وقطـر والبحـرين والـس

ــة،الغاصــب تبادل ــة ا ــصافحات الحــارة، والتــرصيحات الودي  ، وا
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واللقاءات العابرة والتي خرجت من حالة الرسية إىل العلنية إىل مرحلة 

جاهرة بهذه العالقة التاريخية ب هذه األنظمة والكيـان الغاصـب؛  ا

 يـد ،يد مخرج واحـد وعىل ،لتذكر بحالة توأمة ظهورها يف وقت واحد

اهر الربيطاني   . ثم رعاية األمريكي،الصانع ا
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 تحت وإدخالههدفها تدم هذا البلد يبدو أن  وحوادث وقائعهناك 

النظـام محط اهتمام وقد ظلت اليمن  ،الصهيونيةوالوصاية الوهابية 

همـة، وتدخل سـافر،ببسط نفوذ السعودي   وسـعى لتـسهيل تلـك ا

اليمنيـ وظل الوهـابيون يـرون يف  ،دخال اليمن يف دائرة الوهابيةبإ

عروف بوالئهم آلل البيت عليهم ا  لسالم وباتباعهم لإلمام زيد عليـها

ن وكفـار ويجـب تحريـرهم مـن الـرشك الـذي ومرشكأنهم  ،السالم

  .يمارسونه

 ينتظـر كـان) األول(عبد العزيز بن محمد بن سـعود يذكر أن و 

 من دولته إال أن القبائـل اقق حلمه يف أن تكون اليمن جزءالفرصة ليح

لتزمـة بالزيديـة  وجبـال الـيمن ، ذات الـشجاعة والبـسالةاليمنية ا

جعلته يبعـدها مـن حـسابه وأمامه عائقا االشاهقة شكلت
)١(

ولكـن  .

 -المجـال لـذكرها التي  -نتيجة لبعض الظروف واألحداث التاريخية 

دن اليمنية كالحديدة وبيت  عىل بعض ايالءاالستنت الوهابية من ّتمك

 ، ونهبـوا أموالهـا، وقتلـوا سـكانها، وعاثت فيها فسادا،وزبيد الفقيه

ساجد صاحفّ ومز،وخربوا ا  ، فثـارت القبائـل علـيهم،قوا الكتب وا
                                                           

  .١٧ص السيايس، اليمن مستقبل عىل وخطرها الوهابية )١(
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وافق ه١٢٢٤ وكان ذلك عام،هم من تهامةوأخرجت   . م تقريبا١٨٠٩ ا

ملكـةتأسـيسعنـد و ،زمنما يزيد عىل عقد من الـوبعد مرور    ا

 عىل  االستيالءابن سعود استطاع ، االستعماريةبريطانيالثالثة عىل يد ا

 وأثنـاء ذلـك نفـذت مجـازر انتقاميـة ،عس وانتزاعها من األدارسة

ية  مجموعـة مـن القبائـل  حيث ارتكبت، ومنها مجزرة تنومة،وتكف

نضوية تحت جـيش عبـدالعزيز آل سـعودالنجدية  ،م١٩٢٠ عـام  ا

ـسافرين عـىل طريـق الـرب يف  ضد عملية وحشية  الحجاج اليمني ا

 ،غـدرت بهـمحيث  ،والذي كان عددهم ثالثة آالف حاج) تنومة(وادي 

أطلقت عليهم الرصاص من  ف، وهم آمنون،وأحاطت بهم من كل جانب

وت،وقتلتهم جميعا هاجمتهمكل جانب و  وغمـس ، إال من تظاهر بـا

جزرة و،نفسه يف القتىل صيبة أنهم ارتكبوا هذه ا   وهم يعتقدون أن،ا

سلم اليمني مرشكون يجب قتلهم وذبحهم وسبي أمـوالهم  هؤالء ا

 هؤالء الحجاج الـذين لـم يكـن لـديهم ، يف سبيلهاقربة إىل الله وجهاد

واجهة والدفاع بكل شجاعة عـن  فلم يكن منهم إال،السالح نفـسهم أ ا

 عـادوا للـيمن ليقـصوا أفراد قليلـونال إمنهم   ولم ينج،بكل الوسائل

أساة  عدد كبـ مـن علمـاء الـيمن )تنومة مذبحة(وقد كتب عن . ا

 الواسـع بـن يحيـى الواسـعي يف ومؤرخيهم ومن بينهم القايض عبد

ــه ــة( كتاب ــوم فرج ــا)الهم ــال فيه ــذي ق ــسنة « : ال ــذه ال   ويف ه
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حنــة الفخ]م١٩٢٠-ه ١٣٤٠أي [ يمــة  وقعــت الرزيــة العظيمــة وا

 اعرتضـهم ولهم للحج فلما وصـلوا إىل تنومـة لحجاج اليمن ح دخ

لك ابن سعود فقتلوهم وهم آمنونأ  وال ، وليس معهم سالح،صحاب ا

 طريـق – وكان حجاج اليمن الذين أتو هذه الطريق ،مستعدون لقتال

 ولـم يـسلم مـن هـذا ،متعتهمأدوابهم وأخذوا ف رجل  ثالثة اآل-الرب

 طريف القافلة نجـوا بأنفـسهم اشخاص فقط كانوا يفال خمسة إالعدد 

»هربا
)١(

جزرة يف مناهج التاريخ  . ثم منعت السعودية أن تظهر هذه ا

دريس ي وفكـره ،ا  حتى ال يعي اليمنيون خطورة هذا الجـار التكفـ

دمر  وال يعد له عدته؛ ولهذا يجهل كث من أبناء اليمن وعـىل مـدى ،ا

جزرة   . لو كانوا يعونها لكان الوضع مختلفا التي،عقود هذه ا

ذبحة تّدق نذ هذه ا ي الـذي أراد ِناقوس الخطر ا د التكفـ ر با

ات إخضاع اليمن تحت الهيمنة السعودية الصهيونية  لتأتي بعدها تغ

ةو  ،عـىل الـيمنحكـام سـيطرتها إاستطاعت الـسعودية  أحداث كث

ه مـن تـضخ من عـرب مـاالسيايس يف اليالسيادي والقرار والتدخل يف 

وشخصيات سياسية وعسكرية جماعات دينية أموال عملت عىل تكوين 

 تمكن السعودية من ، لها عالقة بالنظام الحاكم يف اليمن، عميلةوقبلية

بارش يف جميع تفاصيل الحياة اليمنية  أنـشأتكما  ،االطالع والتدخل ا

                                                           
 .٢٥ – ٢٤ ص، السيايس اليمن مستقبل عىل وخطرها ابيةالوه )١(
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عاهد العلمية مـن تـم  هابي للفكر الوومركز  معهد٤٠٠ التي بلغت ا

 ختصین يفاالشيوخ رسال إ و، الوهابية وتدريسهاخاللها نرش األفكار

 ومـن ثـم ،للدعوة عـرب محـارضات وكتـب وأرشطـة يالفکر الوهاب

تشددة بشقيها السلفي واإلاستطاعت هذه  خـواني الجماعات الدينية ا

 ودور األسـايسوالـتحكم بـالتعليم  ،مراكـز النفـوذإىل   الوصـولمن

ا يخـدم أجنـدات كل ذلك  ،العبادة لتهيئة الرأي العام والفكر الثقايف 

خدمـة  واسع وبـاذخ بدعم مايل ولوجستي ،وأهداف النظام السعودي

 تمزيـق الـيمن مـذهبيا ي وهـ لها مسبقاخططوا  استعماريةشاريع

 والحصول عىل ثرواته ومقدراته ومن بعده الجزيرة العربيـة ،وطائفيا

 ضعيفا متـضائال غـ مـسموح لـه بـالتحرك  واإلبقاء عليه،بأكملها

  .والتكون  والنهوض حضاريا وماديا

ـذه زيـديتهم وشـافعيتهم يعتقد أبنـاء الـيمن ب الوهـابي أن ا

ي عنرص دخيل  بما يحمله هـذا الفكـر الـدموي م مجتمعهعىل التكف

سلم دمر من تشدد وتعصب وتفريق ب ا حكام الكفر أ وإصدار ،ا

ية العجيبة التي ما تاوىوالرشك والف نزل الله بها من سلطان أ التكف

عراض باسم الدين واالسالم والتـي لـم  إىل استباحة الدماء واألًوصوال

ذاهب فيهعرفها اليمن عىل امتداد التاريخ ي وى عبـد اوما فت ،وتعدد ا

جيد  و،الوهاب الديلمي القيادي يف حزب اإلصالح ضد  ،الزندانيعبد ا
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 نمـاذج اسـتباحة الـدماء إال نمـوذج مـنم ٩٤ب يف حربأبناء الجنو

ة عىل صعدة افتاوىجاءت وبعده  ،اليمنية    .لحروب الست الظا

التـي بـدأها الـسيد  وبعد قيام حركة أنصار الله والثقافة القرآنية

ةحس نـرى  ، بدر الدين الحوثي رضوان الله علیه يف السنوات األخـ

ذهب الوهابي السعودي والـسلفي  ابه من حـزب اإلصـالح وأذنأن ا

ـذهبي رات الطائفيـة  إثارة النعـيف مه بكل جهدواسع والتحـريض ا

 ومـرشوع الـرشق األوسـط الجديـد رسائيلإمريكا وأ استجابة لرغبة

قـضايا وال فافتعلوا عـددا مـن الحـروب ،القائم عىل األسس الطائفية

واجهـة أنـصار شويه اللـه وتـ كدماج وكتاف والقاعدة يف الجنـوب 

 إىل باالسـتماع ولم يكلفـوا أنفـسهم حتـى ،الثقافة القرآنية التنويرية

 وقـراءة مـنهجهم القرآنـي قـراءة منـصفة بعيـدة عـن أنصار اللـه

 ورشه الوصول والسيطرة عىل الحكم السيايساالستغالل
)١(

.   

واضـيع مضللوا النـاس إعالميـا وافـرتوا عـىل أنـصار اللـه لقد 

عالمهم يف قنوات إووظفوا  ،تعاون مع ايران وال، ونساء النبي،ةالصحاب

ة ،التكف  ومولوها كما تثبت الوثائق التـي وفرضوا عليهم حروبا ظا

تعـاليم وفتـاوى إضـافة إىل  ،ترسبت عن وزارة الخارجية الـسعودية

 الحجورييحيى ادعي وقبل الو لعمالئهم من التيار السلفي كمالتكف

                                                           
  .١٣٦ ص الطريق، بداية )١(
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أداة لتنفيـذ  حـزب اإلصـالح مـعجميعـا  واّشـكلالـذين  ،وتالمذتهم

خططات األمريكية   ،إثارة الفـتن والحـروب الداخليـةيف والسعودية ا

ربر لغزو اليمن بحجة اإلرهاب وبالفعـل شـاهدنا الجـرائم  .وإيجاد ا

 والدهس للجنود اليمني كما حـدث القتلالذبح و األكثر وحشية حيث

ر،يف الجنــوب اكــز الحكوميــة  والتفجــ يف األســواق والتجمعــات وا

شايف   واغتيـاالت لشخـصيات بـارزة ومـؤثرة يف ،كحادثة العريضوا

جتمع اليمني ساجد كما حـصل يف وآخرها تفج  ،ا  بـدر مـسجديا

ـصل يف صنعاءوشحوالحش  كنتيجـة  الذي ذهب ضحيتها مئـات ا

  . التحريضذلك والعمالة تلك  و لتلك الفتاوىمتوقعة

ية لهؤالء وتحريـضهم ضـد لفتبذكر نماذجالبأس هنا و  اوى تكف

؛ فهـذا أحـد شـيوخ ر الله يف اليمن واستباحة دمـائهمأنصا والزيدية

 مـن  لـهبعد أن رسد ما شـاء يذكر يف كتبه عن رش الرافضة ،السلفية

هم وإخراجهم من ملة اإلسالم مـن كتـب ابـن تيميـة  األدلة عىل تكف

ي ورواياتوالوهابية  ،بـإيرانرتبـاطهم حـول ا و، من علماء التكف

وهاهم الرافضة اليوم يف اليمن بقيادة الحـوثي يتحركـون : "فيقول

 وهـم ، كيـف ال،رضها بما لم يسبق له نظـبالفتن يف طول البالد وع

نـي ألدعـو أهـل وإ: " ويقـول،"فساد دين اليمن ودنياهمإيسعون يف 

 ...الحوثية وكيـدهم  مكر الرافضة  والحذر مناليقظةاليمن إىل زيادة 
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عراضـهم  عن أنفسهم وأ  فلهم أن يدافعوا،ومن اعتدت عليهم الرافضة

من قتل دون :"رسول صىل الله عليه وآله وسلم قال ،وأموالهم ودينهم

 و: "أيـضا وقـال ،" فهو شهيد ومن قتل دون دينه شـهيدماله ودمه

 عرشية اثني شيعة إىل اإليرانية الثورة قيام بعد ّتحول قد الزيدية أكثر

"عيل بن زيد اإلمام مذهب غطاء تحت
)١(

.  

 يف كتـاب تالمذتـه  أحـدالتـي جمعهـاوأما فتاوى يحيى الحجوري 

يف  قولكم ما" : الطلبة حيث قالألحد له يف سؤال انرى جواب) الحجج القاطعة(

 تـه وعبـد الكـريم جـدبان  من الهادي وبدر الدين ومجد الدين وصالح فليكل

   "وحس بدر الدين؟

ُمعـروف بأنـه يلقـب  مجـد الـدين ،ء ب شيعي ورافيضهؤال: الجواب"

: .. لعلـم  وجماعة مـن أهـل ا، وما أحسن ما يقال عن الشعبي،بكريس الزيدية

ا ً بزيدي صغ أخرج لك منه رافضياائتني  فإذا فتشت الزيدي ما تـدري ،ًكب

 ومـا إىل ذلـك ، ومن الطعون يف ديـن اللـه،إال وعنده رفض من سب الصحابة

بد مـن ) مـون( لكن جدبان هذا فـاجر مـن الفجـرة يـذهب إىل ،أ متقاربفا

سلم،ّ ويتفق معه عىل أفكار رديه، يتذلل له،النصارى  ، ويرجع ينرشها ب ا

ة عىل نرش أفكار إيران  ، وهؤالء أهل رازح يشهدون بـذلك،ًويتقاىض أمواال كث

 رفعـه هـو وأظن والله أن أمريكا هي التـي تـسعى يف. فالرجل خبيث مخبث

                                                           
  .١٧٨ ،٧ص اليمانية، النرصة )١(



 ٥٠ 
 

 
 

 نـسأل اللـه ،بان هذاد ومنهم ج، فما هناك أفسد وال أضل من الرافضة،وأمثاله

وكـذا بـدر  .آمـ. ُ وأن يسلط عليه من ال يرحمـه، وأن يكبته،أن يقطع دابره

 وأمـا الهـادي يحيـى بـن .الدين وأبوه هؤالء روافض خبثاء معروف حـالهم

 وقـد أبـان ،فاك للـدماءالذي قربه يف جامع صعدة فرافيض معتزيل سالحس 

اجعه مـن . حمه الله يف كتابه صعقة الزلزالحاله شيخنا العالمة الوادعي ر فل

"شاء
)١(

 أمـام نحـو ثالثـة آالف  كانتهذه األسئلةن أ ويذكر جامع الفتاوى .

  .آمـ: ن دعاء للحجوري عىل الرافضة يقولو وعند كل،طالب علم فاضل

األرضـية كانـت التحـريض هـذا تاوى و الفثم بعد هذا أال يعتقد أن هذه 

يف وش وحشحـ بدر واليلتفج مسجدالدينية والثقافية والفكرية التي هيأت 

  . وكل من ينسب إليهم؟اللهنصار أقادة اغتياالت 

  

                                                           
  .٥٨ص مدافعة، بال التاريخ ممر عىل اإلسالم ضد الروافض أن عىلالجوابات القاطعة  )١(



 ٥١ 
 

 

– 
 

لقـاب  مؤامرة هذه األينبغي فهم ، الحادثة هذهعرفة بشاعةبل مق

خدعـة  ف، وتـضليلهمالتي توظفها وسائل اإلعالم لخداع عامة النـاس

ذهبية  درسة الوهابية فيه تفننت قداأللقاب ا تنكيال وعـداوة لكـل ا ا

   .من يخالفهم الرأي

ًم عليـا عليـه ِّز به من يقـدالرافضة لقب ينب«: يقول محسن األم

»قـاميف الخالفة وأكثـر مـا يـستعمل للتـشفي واالنت السالم
)١(

أمـا  .

هم الذين يقـدمون اإلمـام ف ،لدى شيوخ الوهابية يف اليمن "الرافضة"

ويسبونهم عـىل  منهما نيتربؤوأو بي بكر وعمر  عىل أ عليه السالماعلي

 يـضيف نقـال عـن منهـاج ،)رافضة اليمن(حد وصف صاحب كتاب 

 عن الروافض ويـذكر اإلماميـة حيث يقول ابن تيمية يف حديثه: السنة

 ليس يف جميع –وكفى بالله عليما –والله يعلم " .... لزيدية أيضا بل وا

نتسبة إىل اإلسالم   ، ال أجهل ، رش منهم-ل مع بدعة وضال–الطوائف ا

 وأبعد عن ،أقرب إىل الكفر والفسوق والعصيان وال ، وال أظلم،وال أكذب

"حقائق اإليمان منهم
)٢(

 -يـضا أ–وأما الزيدية فكث منهم ": يقولو. 

                                                           
 .٢٠ص ،١ج الشيعة، أعيان )١(
  .١٦٠ ص، ٥، جالسنة منهاج )٢(



 ٥٢ 
 

 
 

وخيار الزيدية قـد وقعـوا يف الـرفض  ،يذمهما ويسبهما بل ويلعنهما

"بسبب تقديمهم عليا عىل أبي بكر وعمر
)١(

 الـسلفي ويواصل الشيخ ،

يعرف عـن   أن هذا التقديم الإذ: "قوله) رافضة اليمن(صاحب كتاب 

وبالجملـة أن بدايـة  ....فرقة دون الرافضة فهذا غلو الرافضة فتنبـه 

 فمن قدمه عليهما ؛عيل بن أبي طالب عىل أبي بكر وعمرالرفض تقديم 

مام زيد  اإلا حدث مع ،كما تقدم من كالم شيخ االسالم .. فهو رافيض

 ،بكر وعمـر شيعة القتال معه حتى يتربأ من أبيح رفض قوم من ال

"فلم يقبل ذلك فرفضوه فسماهم الرافضة
)٢(

وهو بهذا يدخل الزيدية  .

  .تكف الرافضة واستحالل دمائهميف اليمن تحت تعميم 

 أن هـذا اللقــب أو ً، أوالذا تتبعنـا الحقيقـة التاريخيـة سـنجدإو

 )هـ١٢٢(   عام عليه السالمأطلقه اإلمام الثائر زيد بن عيلقد الوصف 

لك،عىل قوم من الشيعة  ، رفضوا نرصته يف الثورة عىل هشام بن عبـدا

 فكانـت تـسمية ،وليس بسبب موقفهم من خالفـة أبـي بكـر وعمـر

 ،بـأنهم رفـضوا وكفـىالجهاد معـه سياسية آنية يف حق من رفضوا 

 كما تـم ،وليست تسمية دينية يف حق من رفضوا خالفة أبي بكر وعمر

ذهبي فيما   هل كان اإلمام زيد سـيطلق عـىلوالدليل  ،بعدالتوظيف ا

وصـف  ،عـن أبـي بكـر وعمـر وخـالفهم فيهمـاه هؤالء الذين سألو

                                                           
 .٢٣٧ ص، ٨ج ،السنة منهاج )١(
  .١٤٣،١٤٤ص ، عىل مر الزمناليمن رافضة )٢(
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 هل كان سـيطلق ،نارصوه وقاتلوا معهو ،بقوا عىل رأيهم لو ،الرافضة

 ،بالزيديـةقاتـل معـه سمي مـن أيضا ثم  .الجواب ال عليهم رافضة؟

 وهـم ، قبل اإلمام عيل خالفة أبي بكر وعمرؤمن برشعيةمن ال يوفيهم 

ومن يؤمن برشعية خالفتهما  ،بعض أصحاب اإلمام زيد كأبي الجارود

عتزلة وأهل الحديث  ألن  أيـضا؛ وصـف الزيديـةطلـق علـيهم وأ،كا

ا شعار سيايس يف منشئه وليس مـذهبيالزيدية
)١(

يـرفض إذن فمـن  .

تـصح علـيهم مع آل محمد ولم يشرتك يف ثـورة اإلمـام زيـد الجهاد 

 سواء كانوا سنة أم شيعة فهـي تـسمية ،»رافضة«التسمية السياسية 

ـذاهب بالتنـابز باأل. سياسية ال مذهبية ذهبيـة إال أن غرام ا لقـاب ا

رفـض نـرصة (والدينية هو الذي جعلهم يتخلون عن سبب التـسمية 

    .ذلك التوصيف ويتمسكون ب،)دزياإلمام 

يةتستخدم ،ثانيا ل ّفـض مـن ضد كـل هذا اللقب  الوهابية التكف

هىل وقدمه ع عليه السالمااإلمام علي  ظلـم بنـي َّد وذمَنقكل من  و، غ

هذا يؤكـد أن و .للشيعة عداوة وتنكيال ةأمية فيتهمونه بالرفض مبارش

تهم عىل  ة دينية الصحابةغ ة وإن ،البتة كما يزعمون ليست غ ما غ

 ونـرصة مريكـا وارسائيـل خدمـة لعمـالء أ،سياسية ال أقل وال أكثـر

ايض- لتفتيت األمة بمعنى اعتباره نهجا؛ شاريعهم من  - عىل غرار ا

                                                           
ذهبية األلقاب خدعة )١( الكي فرحان حسن موقع ،»الرافضة« .. ا  .ا
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فرط عن الشيعة عرب  ؛ بث الكراهية لهم بكل الوسـائلخالل التبعيد ا

 ومكاسـبها مـشاريعهاخدمـة ل للتقريب مـع الـصهيونية تـدريجيا

 حرمـة انتهكـتال أيـن هـم حـ  وإ.كما وضحناه سابقا ،السياسية

ه  وتهديم  باإلساءات إليهرسول الله وا النـاس  ،وآثارهمعا وال لم يثـ

عيقهم حـول بخالف ن الرحمةألجل الدفاع عن رسول قطعوا العالقات 

  . موضوع الصحابة

فكرين أحدلقد أكد أن نفور الوهابيـة  ، من أهل السنة الناقدين وا

  :من أهل البيت هو لسبب اثن

  . تقليدا البن تيمية وغالة الحنابلة-١

 رشقـا وغربـاللخصومة التاريخية أيام النشأة مـع الـشيعة و -٢

وشماال وجنوبا
)١(

.   

 ويـضاف ، عىل الشيعة العـربمافتطلق دائ "مجويس" كلمة أماو

نـسمعها إال عنـد االخـتالف  ونحـن ال نكـاد ،) صفويفاريس: (إليها

السيايس الذي يعيشه هؤالء الذين يتهمون التشيع بالفارسـية لعقـدة 

ذهبي. مذهبية معينة  ، والجانب القـومي،يف محاولة لتحريك الجانب ا

فية فكرية تـستند  ثقاع انطلق من حالةمن دون االلتفات إىل أن التشي

ســورة ( "وإن مــن شــيعته إلبــراهيم: " يف قولــه تعــاىل،إىل القــرآن
                                                           

  .١٢٦ص نبيا، وليس داعية )١(
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حبة واالت )الصافات كما بدأ التشيع كحالة فكرية  ،باعبمعنى الوالء وا

 هـم الـصحابة ، وعـىل يـد رجـال عـرب، ويف مجتمـع عربـي،عربية

هـا مـن األمـصار العربيـة دينة أوال ثم يف الكوفة وغ  والتابعون يف ا

بـادئ اإلسـالمية واإلسالمية  كمـا هـو معـروف عنـد وعـىل ضـوء ا

ؤرخ ا
)١(

االدعاء بأنه انطلق من حالة قومية فارسية تتحرك ؛ ولهذا ف

من أجل إسقاط اإلسالم أو من أجل إسقاط العالم العربـي يف مـسألة 

يـة بـنه، ادعاء فارغالشعوبية وما إىل ذلك  ،مَ تتناقله الحركات التكف

ء ال َّكـأن هـؤالثـم . استخباراتي خدمة ألغـراض سياسـيةوبتشجيع 

مـن  جـاؤوا قدسـونهمهم من السنة الذين يئَّيلتفتون إىل أن أكثر علما

هم،إيران كالبخاري  !.!. فـاريس وستطالهم عبارة مجويس ومسلم وغ

ِّعىل أن اإلسـالم ال يقـيم أتباعـه عـىل أسـاس عرقـي أو جغـرايف أو 

  .أبدا ساليل

ــؤامرات  الرتاكمــات الثقافيــة و لتلــك ونتيجــةواليــوم الدينيــة ا

ود وجـأن  داعـش القاعدة وتعترب  ،والسياسية التي صنعتها الوهابية

 ، فهـم روافـض يف نظـرهم، لإلسالمالشيعة يف جزيرة العرب مناقض

ية  هم من األقليات كاليهودية والنـص والبهائيـة ويجب طردهم كغ

هم  ة العربية كخطوة اسرتاتيجية جزيرمن شبه الوعبدة الشيطان وغ

زعومــة  يف ترســمها القاعــدة وداعــش إلقامــة الخالفــة اإلســالمية ا

                                                           
 .١٣ينظر عبدالعزيز الدوري، مقدمة يف تاريخ االقتصاد العربي، ص )١(
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واليمن الشام
)١(

 . 

ساجد الـشيعة يف أي صدر تنظيم داعش فتوى تجيز تفج مـثم أ

ما اعتربه أدلة إلثبـات جـواز اسـتهداف مـساجد   ونرش،بلد يف العالم

ها ساجد ،الشيعة وتفج  أي يتم فيها الرضر ،"رضار" منها أن تلك ا

سلم وال تمت لصح  أن  باإلضافة إىل،يح اإلسالم بأي صلةلإلسالم وا

ذهب الـشيعي مـذهب  " بـدامع"وأن مـساجدهم هـي  ،"رشكـي"ا

رشك  ،هما سوا يعبدون نهم ال يعبدون الله عز وجل بلأل ؛للرافضة ا

 ا عمـلوهكـذ . حسب الفتـوى،وأن طائفة الشيعة طائفة ردة ممتنعة

تسويق نفسه وزيـادة نفـوذه وأتباعـه ومـصادر تمويلـه   عىلداعش

دافع عن السنة ضـد الوظهوره بأنه ووجـد بيئـة  ،غـول الـشيعيت ا

ـدارس  راكـز والجامعـات وا ين يف كـل تلـك ا خصبة وأتباعا كثـ

ية الوهابية والتي لها عالقة بالنظام السعودي  عمليـات ّ فنفـذ،التكف

ساجمختلفة   يف العراق والكويت والـسعودية والـيمن د الشيعيةضد ا

ات االنتحارية  فخخات والتفج  من أرواح الكث توحصدمن خالل ا

 ،مـساجد الـسنةبعـض  وكذلك لم تسلم ، من األطفال والنساءاألبرياء

رتدينالتي  وهم ممن يسلكون ، يعتربها أو يعترب القائم عليها من ا

  .دافهمسلكا مناوئا لتحركاته وأه

                                                           
ذكرة )١(   .٤٥ ،٢٤ ص االسرتاتيجية، ا
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 القاعدة بداية اسـتهدافها لجماعـة أنـصار اللـه أعلنتويف اليمن 

هم  وتوعدوا بمزيد من ، من خالل عمليت يف الجوف وصعدة،وجماه

وذلـك  ،ما أسموه توسع الحوثي يف أرايض أهل السنةبسبب العمليات 

نارصين  راكز الوهابية يف اليمنلكسب ا حـصل  وهو مـا ،من طالب ا

ي فيها فيما بعد من قاتل السلفي التكف  أحداث دماج ومشاركة ا

ة اليمنيـة وثـائق  .ومن جنسيات مختلفـة ـس وقـد نـرشت قنـاة ا

هم بمـشاركتهمأ من واعرتافات للقاعدة ومرتزقتها  مـع ثيوبي وغـ

 مـن مختلفـة بعمليات ضد أنصار اللـه يف محافظـات اإلصالححزب 

وهابيةشيوخ السلفية الاليمن بتحريض من 
)١(

.  

خططونتيجة ذلك التحريض سبق وا  التخطـيط تـم لـه سـلفا  ا

جتمـع  كل رشائـحيتوافد اليها   يف اليمنعلميةتفج ثالثة مساجد ل ا

هااليمني  - حوثية(وليست مساجد  ، من زيدية وشافعية وصوفية وغ

 تلـك قامـت ف،هم إلشـعال فـتن مذهبيـةإعالمج له ِّكما يرو) شيعية

يةالجماعات ا  لم تشهده اليمن من تنفيذ مخطط إرهابي دمويب لتكف

 بدر مسجدي داخل أحزمة ناسفةن أنفسهم بو انتحاريفجر حيث قبل؛

زدحم والحشحوش صل ا ا فِّمخل ،ويف بواباتهما با  عـددا كبـ

 هـذا  حـصيلةكانـت ف، تطايرت أشالؤهم يف كـل مكـانشهداءمن ال

                                                           
ية اسرتاتيجيات ،وداعش اعدةالق :مقالة )١(   .٥ ص ، شهارة مجلة يمنية، وإخفاقات عا
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ئات جرح ،التفج  شـهيدا١٥٣حـوايل واستشهاد  ،ا
)١(

 نهممـن بيـ ،

حطوري أهم علماء الزيدية يف الـيمن العالمةالدكتور رتىض ا الـذي   ا

 مـن ،لحوثي وارتباطه بإيرانعالقته مع ابمسبقا تم التحريض عليه 

 ،إعالم اإلصالح والوهابي وحلفـاء الـسلطة يف النظـام الـسابققبل 

 محمـد اإلمـاموتناوله شخصيا الشيخ الوهابي
)٢(

رافـضة  ( يف كتابـه

)اليمن عىل مر الزمن
)٣(

.  

 لـه عـىل مواقـع يف بيـانمسؤوليته عن الجريمـة  داعش تنظيم أعلن

فجـرا  تابع له من فرعه يف اليمنن  أ:يف بيانه  وذكر،التواصل االجتماعي

معبدي بدر والحـشحوش يف » الروافض «من سماهمنفسيهما ب جموع 

زوهدد  ،عىل حد توصيفه   .يد من الهجمات يف اليمنبشن ا

 ةيعـظف در والحشحوش يف صنعاء بمسجدي تفج جريمةكانت 

ة  قاييسوذات سابقة خط  من حيث التخطيط وعدد الضحايا ،بكل ا

كان حيـث  ؛وتدش العدوان بها بداية حربـه عـىل الـيمن والوقت وا

                                                           
جلـس )شهداء مسجدي بدر والحشحوش(كما ورد يف كتاب  )١( ، إصدار لجنة الثقافة يف ا

 .الزيدي اإلسالمي
ة موقفا مهادنـا وجـنح  )٢( لقب باإلمام يف األحداث األخ للتنبيه فقد اتخذ محمد الريمي ا

وهـو يشء أفـضل لوكـان نتيجـة .  ووقع اتفاقية سلم مع أنصار اللـهللصلح والسلم

تشدد   .مراجعة فكرية لطرحه ا

  .٤٨٤ ص اليمن، رافضة )٣(
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 كانت اليمن قد بدأت تتعاىف من رش قوى النفوذ الحاكمـة والعميلـة يف

  عـىل االمريكـيللعدوان الـسعوديا  تمهيداليمن لتكون هذه الحادثة

ـذهبي تحقيقبعد أن فشلت تماما يفليمن ا  . مـرشوعها الطـائفي وا

صل  السؤال هناو ومـا ؟ بحجة أنهم روافـضهل يجوز قتل هؤالء ا

ذهبـوا ألداء صـالة  الـذين جرم أولئك األطفال والشيوخ والشبابهو 

يونمن أين اوالجمعة؟  ـستفيد هوومن ؟ رشعية ذلكستمد التكف   ا

نفذ   ؟هذه الجريمة البشعةل وا
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تخـصص يف " Daily Paul"ّ قدر موقع ،٢٠١٤يف عام  كـي ا األم

قاتل السعودي يف صفوف داعش بـسبعة شؤون األمنيةال  أن عدد ا

قـات رتبة األوىل يف عـدد ا مـن ناحيـة ل آالف مقاتل ليحتلوا بذلك ا

ًإحصاء " روسيا اليوم" نرش موقع ،٢٠١٥ويف بداية العام . جنسياتهم

  وأقـرت،رتبة الثانية يف مقـاتيل التنظـيمأظهر احتالل السعودي ا

قاتلم٢٠١٤يف  نفسها السعودية" الحياة"صحيفة    السعودي أن ا

٪ من العمليات االنتحارية لداعش يف العراق٦٠ نفذوا
)١(

.   

ناهج السعوديةإن   تربى ذيهي من أنجبت التوحش ال الفتاوى وا

هم أجيال من السعودياعليه فكريـا وأخالقيـا  هيـأتهم لتياو ، وغ

نـاهج  .لتحاق بهذه الجماعات يف مختلف البلـدانلال  تطالـبهـذه ا

قدسةحراق وتدمإب ها   وذبح األعناق وجز الرؤوس، األرضحة ا وغ

 عقيـدةنتيجة حتمية لألفكار وال وما يحدث هو ، الوحشيةعمال األمن

تطرفة و ية والتي تعتمد عـىل ا تشددة للمدرسة الوهابية التكف راء آا

  .  وأتباعه ومقلديهفكار وتعاليم ابن تيميةأو

                                                           
ناهج )١( نار ،موقع التوحش نجبتأ السعودية ا  .ا
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جراميـة عمـال اإلذه األفهم أن مصدر جميع هـ ن،ومن كل ما تقدم

 تغذيـه فكريـا وماديـا ذية الوحشية هو الفكر الوهـابي والـرهابياإل

عالميا حكومات ومشايخ وتجار دول الخليج النفطية وعـىل رأسـها إو

ملكة السعودية ية وكان ،ا الـدور ) أمريكا وإرسائيل( للصهيونية العا

جالالرئيس واألبرز  نمـاذج التكفـ ًرأينا نموذجا مـنقد  ف. يف هذا ا

صلستهدف تاألشد وحشية يف تلك العمليات التي  األمر الذي يؤكد ؛ ا

عادي لألمة رشوع ا ية با   وإرصارها عىل،ارتباط هذه الجهات التكف

عارك الجانبية ويف الفـتن نرصف لتيهاإحداث االنقسام ف  الطاقات يف ا

حتـل كل  الجهاديةً بدال من أن تنطلق الحركة،ةالداخلي ها يف مواجهة ا

تاحـة يف ه إليه العزائمالغاصب الذي ينبغي أن تتوج  وكل اإلمكانات ا

مـرشوعه وتـسقط أهدافـه  فـشل التي من شأنها أن تاإلسالمية ألمةا

  .العدوانية
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تأمل ي كله قد بـرز إىل اإلسـالم كلـهأ يرى ا ّن االستكبار العا ّ ّ  يف ،ّ

ّحملة متعددة الجوانب واأل  ال تقترص عـىل الجوانـب الـسياسية ،هدافٍ

ُ بل تؤسس لحركـة تـشويه ثقافيـة وفكريـة تـدخل ،ّواألمنية فحسب ّ ّ

سلم جميعا يف فاهيميف وتضليل   رصاع ًا  بحيث يسهل ، ويف الواقعا

ستكربين والظا النفاذ إىل عمق الوجدان اإلسالمي من خـالل  عىل ا

لتـبس لآلخـر الـذي ىلعترتكز عميقة التأسيس النقسامات   الفهـم ا

 نحـن  ويكـون حالنـا،ُ يف دائرة الكفـر أو الـضالل أو الـرشكهضعي

سلم األمـم تـداعى علـيكم تأن يوشك «: ً انعكاسا للحديث الرشيفا

ٍومن قلة نحن يومئذ؟ قـال: فقال قائل. كما تداعى األكلة إىل قصعتها ّ :

ُ ولكنكم غثاء كغثـاء ا،ٍبل أنتم يومئذ كث ٌُ ّ ولينـزعن اللـه مـن ،لـسيلّ

هابة منكم ّصدور عدوكم ا يـا :  فقال قائل،ّ وليقذفن يف قلوبكم الوهن،ِ

وت:  وما الوهن؟ قال،رسول الله   .»ّحب الدنيا وكراهية ا

النــزول إىل هـو   لهذه األمةظلمن الحل للواقع السيئ وافإذا ه ل

واجهةاتساح  اثقافيـيـة التكفّ للرد عـىل هـذه الهجمـة ، العمل وا

 والتضحية من أجل إعالء كلمة الله ونرصة ،ا وإعالمياوسياسيوفكريا 

ستــضعف اإلســالم الحقيقــي العودة إىل بــ  ولــن يكــون ذلــك إال،ا
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 وثقافته وأعالمه  الكريمنهجية القرآن والعودة إىل م،كمنظومة متكاملة

ـذه الذين دعواالصادق سلم للخروج من الخطاب الطائفي ا بي  ا

 عىل آفاق الخطاب القرآنـي الـذي هـو مـصدر قـوتهم و االنفتاحإىل 

  .د عدوهم الحقيقي أمريكا وارسائيل ضالداعي إىل وحدتهم 
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 دار ، رافضة الـيمن عـىل مـر الـزمن، محمد بن عبد الله ،مام اإل .١

  .م٢٠٠٦ ،١ ط، اليمن – معرب –الحديث 

 احتوتـه النرصة اليمانية يف بيـان مـا ،بد الله محمد بن ع،مام اإل .٢

 – دار الحـديث ،مالزم زعيم الطائفة الحوثية من ضالالت إيرانية 

  .م٢٠١٢ ، اليمن –معرب 

 دار ، تحقيـق حـسن األمـ ، أعيـان الـشيعة ، محـسن ،األم  .٣

وت –التعارف    . م١٩٨٣ ، ب

ؤمن نهج الرشح  ، عبدالحميد بن هبة الله ،ابن ابي الحديد  .٤ بالغة ألم ا

وت– دار احياء الرتاث العربي ،عيل بن ابي طالب عليه السالم    . ب

 تحقيـق محمـد ، منهاج السنة ،حمد بن عبد الحليم  أ،ابن تيمية  .٥

  .م١٩٨٦ ،١ط  ،رشاد سالم 

 تجارب األمم وتعاقـب ،عقوبحمد بن محمد بن ي أ،ابن مسكويه  .٦

وت -تب العلمية  دار الك، تحقيق سيد كرسوي حسن،الهمم  ، بـ

  .م٢٠٠٣ ، ١ط

 ، الوهابية وخطرها عىل مستقبل الـيمن الـسيايس، أم ،أبو زيد .٧

  .دار البصائر
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عىل أن الروافض ضد  الحجج القاطعة ، يحيى بن عيل ،الحجوري  .٨

 جمع مادته خالد بن محمـد ، اإلسالم عىل ممر التاريخ بال مدافعة

  م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ ،هران 

 قـراءة يف ظـاهرة – اإلسـالم والعنـف ،حمـد  حـس أ،الخشن  .٩

ركز الثقايف العربي  ،التكف وت -ا   .م٢٠٠٦ ،١ ط، ب

ي  ،حمــد أحــس ،الخــشن  .١٠ ــنهج –العقــل التكفــ  قــراءة يف ا

ركز اإلسالمي الثقايف،اإلقصائي   .ه١٤٣٤ ، ا

 تحقيـق ،يخ بغداد تار،أحمد بن عيل بن ثابت ،الخطيب البغدادي .١١

وت ط-دار العرب اإلسالمي ،بشار عواد معروف   .م٢٠٠١ ،١ ب

وت، مقدمة يف تاريخ االقتصاد العربي، عبدالعزيز،الدوري .١٢   .١٩٦٨ ، ب

 ، صعدة - مؤسسة الهادي الثقافية ، بداية الطريق، أحمد،الصفي .١٣

  .م٢٠١٥ ،١ط

 تحقيـق مجموعـة مـن ، تاريخ الطربي، بن جرير محمد،الطربي .١٤

  .م١٩٨٣ ، مؤسسة األعلمي،العلماء 

ركـز اإلسـالم، عـيل والخـوارج، مرتـىض جعفـر ،ميل  العا .١٥ ي  ا

وت -للدراسات    .م٢٠٠٢ ، ١ ط، ب

الكي  .١٦ ـذهب الـشي( داعية وليس نبي ، حسن فرحان،ا خ قراءة نقدية 

  .م٢٠٠٤ ،١ ط،ّ عمان – دار الرازي،) محمد بن عبد الوهاب يف التكف

 تحت ،ه عىل العبيد ذي هو حق الل كتاب التوحيد ال، محمد ،عبد الوهاب .١٧

  . الرياض،ة والنرش دارة الثقاف إ،إرشاف مجموعة من األساتذة 
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وت – دار الساقي ، الدولة اإلسالمية ، عبد الباري ،عطوان  .١٨   م ٢٠١٥ ، ١ ط، ب

ذكرة ، عبدالله ،محمد .١٩ ية ، االسرتاتيجية ا أسدة العا   .م ٢٠١١ ،مؤسسة ا

 

ية : مقالة القاعدة وداعش ،د  حمو،األهنومي  .١ اسرتاتيجيات عا

   .٣ العدد، مجلة شهارة،وإخفاقات يمنية 

ي .. الوهابيـة ، فؤاد ،إبراهيم .٢ رجعيـة األوىل للفكـر التكفـ ا

نار / ر وكره االخ    موقع ا

eid?php.ilsadeta/lb.com.almanar.www://http  
" داعـــــش"الطريــــق لــــصعود فكــــر " الوهابيــــة"هــــل مهــــدت  ،علــــي ،أنــــوزال .٣

 .موقع قنطرة/ التكفريي
١٨١٩٣/node/de.qantara.ar://https   

ان حـــسن ،املـــالكي  .٤ .. »الرافـــضة«..  خدعـــة األلقـــاب املذهبيـــة ، فرح
   موقع املالكي/ ٢خرافة 

٣٣٣=id&view=action?php.news/org.almaliky://http  
  موقع املنار  /جنبت التوحش أ ، السعودية املناهج .٥

١٣٦١٨٨٦=eid?php.padetailswa/lb.com.almanar.www://http    
  .    موقع بينات /  ماذا وراء شيطنة التشيع ، جعفر ،فضل اهللا  .٦

١٠٩٨٧=id?aspx.ArticlePage/org.bayynat.arabic://http  
 .م ٢٠١٤ ، ٦ العدد ، يف التكفري وترياقه ،جملة طلقة تنوير  .٧



 ٦٧ 
 

 

  

k  
 ٣....................................................................تقديم

 ٩...................................................................مقدمة

 ١١...................................................................:متهيد

 ١٧..................................................................التكفري

 ١٩..........................................................مصادر التكفري

 ١٩...........................................................ًتـــارخييا
 ٢٢..............................................................ًسياسيا

 ٢٤............................................................ًديــنيــا

 ٢٨....................................................خصائص التكفرييني

 ٣٦.....................ٍّداعش جتل من جتليات الوهابية  وامتداد للصهيونية العاملية

 ٤٣.........................................................فري يف اليمنالتك

 ٥١........ يف صنعاء) بدر  واحلشحوش(سبب تفجري مسجدي )   رافيض–جمويس (

 ٦٠..........................................................القاتل احلقيقي

 ٦٢...................................................................ًختاما

 ٦٤........................................................املصادر واملراجع

 ٦٤.......................................................القرآن الكريم
 ٦٦.................................................املصادر اإللكرتونية

  


