متى يخلع شيوخ السعوديّة سراويلھم الغربيّة؟!!
بقلم د .وفاء سلطان
?When will Saudi Arabian Sheikhs take off their Western pants
By
Dr. Wafaa Sultan
)(Arabic

نيكيتا خروتشوف  Nikita Khrushchevكان القائد األعلى لالتحاد السوفياتي Soviet Union

في أواسط الخمسينيات ،وكان معروفا بخشونته وعدم تحليّه بأيّة مرونة دبلوماسيّة.
يُحكى أنه دعا يوما سفراء الدول التي تقيم عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفياتي إلى حفل
ق ّدم لھم خالله المشروبات الروحية وغير الروحيّة .أثناء الحفل تق ّدم منه سفير بريطانيا متوددا
ومازحا ومشيرا بإصبعه إلى سفير الھند :انظر إلى ھذا الرجل إنه يشرب العصير بدال من الفودكا،
يبدو أنه يتمسك بتعاليم ديانته! فر ّد خروتشوف بال أدنى تردد :ھو أفضل منك ألنه يلتزم بما يؤمن
به!
أثار ر ّد خروتشوف يومھا زوبعة في سماء العالقات الروسيّة البريطانية التي كادت تصل ح ّد
القطيعة.
*********
األسبوع الماضي صدرت فتوى جديدة لشيخ سعودي ،وقد استند في فتواه على التعاليم
اإلسالميّة التي تصر على ضرورة عدم التشبّه بالغرب الكافر!
نشرت الفتوى جريدة الوطن السعوديّة والكثير من المواقع اإلسالميّة واليكم ملخصا عنھا:
يُحرّم على المسلمين لعب كرة القدم إالّ بتوافر عدد من الشروط ،أھ ﱡمھا:
) (١تلعبون بثيابكم أو ثياب النوم ،بدون السراويل المل ّونة المرقّمة حيث إن ھذه السراويل من
مالبس الكفّار والغرب فإياكم والتشبه بلباسھم.
) (٢ال تجعلوا وقت لعبكم ٤٥دقيقة ،كما ھو الوقت المحدد عند اليھود والنصارى وجميع دول الكفر
واإللحاد .عليكم مخالفة الكفار والفساق وعدم مشابھتھم بشيء.
) (٣ال تلعبوا على مدار شوطين ،بل شوطا واحدا أو ثالثة أشواط حتّى تتم مخالفتكم للكفار
والمشركين والفساق والعصاة.
) (٤ك ّل ألفاظ القانون الدولي الذي وضعه الكفار والمشركون كالفاول والكورنر واآلوت تُترك وال
تقال .ومن قالھا يُؤ ّدب ويُزجر ويخرج من اللعب ويقال له بعالنية :إنّك قد تشبّھت بالكفار
والمشركين ،وھذا حرام عليك.
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) (٥إذا لعبتم الكرة فال تضعوا أثناء لعبكم شخصا يتابعكم تسمونه ح َكما ً .إذ بعد إلغاء القوانين
الدولية يكون وجوده ال داعي له ،بل وجوده تشبه بالكفار وباليھود والنصارى ووجوده طاعة في
تنفيذ القانون الدولي .وكل من يعمل مخالفة ال يتم إخراج بطاقة حمراء ،بل يتم محاكمته في محكمة
دينية.
) (٦من أدخل الكرة منكم بين األخشاب أو الحديد ثم أخذ يجري لكي يتبعه أصحابه ويعانقوه كما
يفعل الالعب في أمريكا وفرنسا ،فھذا يُبصق في وجھه ويُؤدب ويُزجر ،إذ ما عالقة الفرح
وال ُمعانقة والتقبيل بالرياضة البدنية التي تدعونھا.
) (٧ال يجتمع عليكم أثناء لعبكم مجموعة من الشباب لينظروا إليكم .فإما أن تجعلوھم يشاركونكم في
تقوية األبدان واألستعداد للجھاد كما تزعمون ،وإما أن تقولوا لھم اذھبوا للدعوة إلى ﷲ تعالى
ودعونا نقوي أبداننا.
وقد ختم الشيخ فتواه بقوله:
"ونسأله جل شأنه أن يرينا الحق حقا ً ويرزقنا إتّباعه ،وأن يرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه .اللھم
آمين".
**********
لو اكتملت تلك الفتوى لكنت أنا األخرى خروتشوف ،وألعلنت على الفور احترامي لھذا الشيخ
ولك ّل شيخ يلتزم بتعاليمه ّ .
لكن المشكلة أنّه أغفل ـ عمدا أم سھوا ـ الكثير من األمور التي ال تق ّل
أھمية وتشبھا ً بالغرب عن كرة القدم .وقد استجاب ﷲ لدعواه وأرسل له وفاء سلطان]Annaqed[ ..
لكي تريه الحق حقا ً والباطل باطال بإلقائھا الضوء على بعض تلك األمور التي قد تھ ّم ھؤالء
الشيوخ .علّھم يُعيدون النظر في فتاويھم الناقصة ،فيصدرون عوضا عنھا فتاوى أخرى تكون أكثر
شموال ،وترفض األخذ بك ّل ما أتى به ھذا الغرب الكافر!
) (١السيارة ،التي يركبھا شيوخ اإلسالم والسعوديّة ،كانت منذ بدايتھا فكرة غربيّة .أكثر من مائة
ألف مخترع غربي ساھم في اختراعھا وتطويرھا حتى وصلت لھم بالشكل الذي يستعملونه:
) (٢كان Leonardo da Vinciأول من وضع فكرة التحرك بواسطة آلة ،ورسم أكثر من مائة لوحة
تجسّد فكرته! لقد اعتمد مھندسو الطيران على أحدى تلك اللوحات لتصميم طائرة الھليوكبتر.
) (٣جاء بعده Isaac Newtonليضع ثالثة قوانين عن السكون والحركة ،التي صارت فيما بعد
األساس الذي اعتمد عليه العلماء الختراع وسائط النقل .
) (٤عام ١٧٦٩م اخترع الفرنسي Nicolas-Joseph Cugnotأول عربة يقودھا محرك يشتغل على
البخار ،وركبھا ثم قادھا ليصطدم بجدار حجري مسجال أول حادث سيارة في التاريخ!
) (٥الميكرفون Microphone ،الذي يستعمله شيخنا الفاضل لبث خطبه ونشر فتاواه ،ھو بحد ذاته
فكرة غربيّة .فأول من أوجد مصطلح "ميكرفون" كان الفيزيائي البريطاني Charles Wheatstone
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ليح ﱢول ذلك المصطلح إلى حقيقة ويخترع
وكان ذلك عام ١٨٢٧م ،ث ّم جاء بعده َ Emile Berliner
أول ميكرفون في التاريخ .ولوال ذلك االختراع ،لظ ّل شيوخنا يبعقون ويزعقون من على منابر
المساجد :اللھم اقتل ..اللھم د ّمر ..اللھم اسحق ..اللھم شتت ..حتى تف ّح وتب ّح أصواتھم!
) (٦كرسي المرحاض ،الذي يجلس عليه شيخنا الموقّر لقضاء حاجته ،من بنات فكر الغرب .أول
وص ّممه األمريكي  ،Thomas Crapperولوال فضله لظل البدو ھائمين في الصحراء
من اخترعه
َ
يبحثون عن كثبان رمليّة ليستروا خلفھا مؤاخراتھم كلّما ألحّت عليھم حاجاتھم!
) (٧محارم الورق ،التي يستعملھا الشيخ في المرحاض ،كانت أيضا من انجاز جھابذة الغرب،
وصنعھا ألول مرّة األمريكي  Joseph Gayettyولوال عبقريّة ھذا األمريكي لظ ّل سماحته يبحث عن
حجر أملس ،كي يحمي مؤخرته من التشقق ،كلّما قضى حاجته!.
ص ّمم ماكينة الخياطة بشكلھا الحالي كان الفرنسي Barthélemy Thimonnierعام
) (٨أول من َ
ئزرة أو الضطر أن يخيط ثوبه
١٨٣٠م  .ولوال تلك الماكينة لظل سماحة الشيخ يلف نفسه ب ِم َ
بالمسلة التي يخيط بھا حذاءه!
) (٩ثالجة الشيخ ،التي تحفظ له طعامه من حرﱢ الصحراء ولوالھا الستحالت حياته المعاصرة،
ص ّمم براد في تاريخ البشريّة عام
ُ
صنعت في الغرب الكافر .وكان  Jacob Perkinsأول من َ
١٨٣٤م.
) (١٠الراديو الذي يعتمد عليه إليصال فتاويه وتعاليمه إلى أتباعهُ ،ولِد كفكرة في ذھن العالم
اإليطالي  Guglielmo Marconiعام ١٨٩٥م.
) (١١المصباح الكھربائي ،الذي يستنير به الشيخ من عتمة الليل ،كان من تصميم واختراع العالم
األمريكي Thomas Edisonعام ١٨٩٢م.
) (١٢التلفزيون ،ذلك الجھاز الذي يتحفنا ،وعلى مدى٢٤ساعة في اليوم ،بصورة سماحته وھو
يمشط لحيته بأصابعه ويكرر على مسامعنا فتاوى مللنا من تكرارھا ،كان أول من أوجده ،كفكرة
على الورق ،العالم األمريكي .Philo Farnsworth
) (١٣ميكروسوفت ،أعظم برامج الكمبيوتر ،لم تكن من إنجاز الشيخ ابن تميمه ،إنما من من إنجاز
العالم األمريكي  Bill Gatesعام ١٩٧٠م ألم يكن الشيخ سباقا ً الستخدام ھذه البرامج كوسيلة يصل
من خاللھا وبالسرعة القصوى إلى القسم األكبر من أتباعه؟
) (١٤الساعة التي يُن ِظم بھا الشيخ أوقات اآلذان والصالة ،ھل تساءل يوما من ابتكرھا له؟!
اإلغريق ھم أول من عرف شكال من أشكال التوقيت .كان ذلك عام  ٢٥٠قبل الميالد .ولم يكن
اإلغريق يومھا أق ّل كفرا عن أحفادھم اليوم !
ص ّم َمھَا
ساعة اليد ،التي يزيّن بھا سماحة الشيخ معصمه ويكبﱢر بناء على توقيتھا ،أول من َ
العالم البريطاني  Peter Henleinعام ١٥١٠م.
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) (١٥قلم الرصاص  Pencilالذي يحمله سماحة المفتي بين أصابعه وال يعتبره من الناحية الدينيّة
مفسدا للوضوء ،ت ّم تصميمه ألول مرّة من قبل الكفرة في بريطانيا وكان ذلك عام ١٥٦٤م.
) (١٦الورق ،الذي يكتب عليه شيخنا فتاويه وتعاليمه وينسخ كتابه المق ﱟدس ،أول من اخترعه
الصيني  Cai Lunوكان ذلك عام  ١٠٥قبل الميالد.
) (١٧أول من صمم قلم الحبر بشكله الحالي كان األمريكي "الكافر ابن الكافر"  John Loudعام
١٨٨٨م
) (١٨لنفترض جدال ّ
أن سماحة الشيخ يفرش أسنانه ولنتساءل :من صمم له فرشاة األسنان بشكلھا
الحالي؟ كان الصينيون أول من ف ّكر بتنظيف األسنان وابتكروا ِعصيﱢا ً صغيرة ليح ّكوا بھا أسنانھم
في محاولة لتنظيفھا ،وكان ذلك سنة ثالثة آالف قبل الميالد .أ ّما اإلنكليزي  William Addisفكان
أول من صمم فرشاة األسنان بشكلھا الحالي.
***********
إذا تركنا القضايا اليوميّة التي تحيط بنا من ك ّل حدب وصوب ،والتي ال نستطيع أن ننجز أيّا
منھا اليوم بدون استعمال ما تكرّم به العقل الغربي"الكافر" على العالم كلّه ،إذا تركنا تلك القضايا
ودخلنا ميدان القضايا الصحيّة والطبيّة لوجدنا القائمة تبدأ وال تنتھي!
***********
أھم وسيلتين في تاريخ الطبّ لحماية الصحة العامة ھما" :التعقيم واللقاحات" وكال الوسيلتين
ولدتا في أذھان الغربيﱢين حيث ،وعلى ذ ّمة سماحة الشيخ ،ال يوجد سوى الكفر والضالل والفاحشة!
)Louis Pasteur (١٩الطبيب الفرنسىّ أول من توصل إلى التعقيم وطالب باعتماده كوسيلة لقتل
الجراثيم وحفظ األطعمة منھا .ولوال تلك الوسيلة لما وصلت إلى "الديار ال ُمق ّدسة" األغذية المعلبة
والمغلفة ولفتكت بالناس ھناك المجاعات وأمراض التسمم الغذائي!
) (٢٠اللقاحات ،التي جنّبت العالم آالم وعواقب الكثير من األمراض واألوبئة ،كانت من أھم
االكتشافات في تاريخ الطبّ  .أولھا كان لقاح الجدري ،وقد اكتشفه الطبيب البريطاني Edward
 Jennerعام ١٧٠٠م.
عام ١٩٨٠م وبفضل الغرب "الكافر" أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّھا قبرت مرض
الجدري وإلى األبد في عبارتھا الشھيرة“The World and its people are free from smallpox :
 epidemic”.لقد تحرر العالم وأبناؤه )وطبعا لم يستثنوا البدو وسماحة الشيوخ( من وباء الجدري.
) Jonas Salk (٢١اكتشف ،وألول مرّة في تاريخ البشرية ،لقاحا يحمي من شلل األطفال
عام١٩٥٥م.
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ھل يعلم سماحة الشيخ بأنّه يحمل في دمائه جرعة من ھذا اللقاح؟ وھل ف ّكر يوما بأن الطبيب
صلوا إلى دمائه
]سالك[ يھودي األصل؟ وھل تساءل كيف سمح لھؤالء "القردة والخنازير" أن يَ ِ
فيلوثوھا باكتشافاتھم؟!!!
ﱢ
) (٢٢لقاح الجذام اكتُ ِشف في أمريكا عام ١٨٩٦م ،ولوال ھذا اللقاح لظل البدو يھرولون في الربع
الخالي مذعورين يفرّون من الجذام فرارھم من األسد!!
) (٢٣المضادات الحيويّة التي تستعمل لعالج األمراض اإلنتانية ،تلك األمراض التي ما زالت حتى
تاريخ اللحظة تشكل السبب األول للوفاة عند األطفال في الدول اإلسالمية ،ت ّم اكتشافھا في الغرب .
كان الطبيب البريطاني Alexander Flemingأول من اكتشف البنسلين كأول مضاد حيوي يعرف
في تاريخ البشرية .لوال ھذا االكتشاف المھم ل َماتَ الشيخ من جرّاء أيّة وعكة صحيّة بسيطة قد
تسبﱢبُھا الجراثيم التي تعشعشُ في لحيته وتحت أظافر يديه!
) (٢٤األشعة السينيّة ،التي يعتمد عليھا األطباء في السعوديّة وك ّل البلدان اإلسالمية لتشخيص ورم
سرطاني استقر في صدر الشيخ ،أيضا من اكتشاف الغرب الكافر وكان أول من اخترعھا األلماني
 Wilhelm Conrad Röntgenعام١٨٩٦م.
) (٢٥االنسولين العقار الذي يستعمل لعالج مرض السكري ،ذلك المرض الذي ـ وحسب توقعاتي ـ
بات عدد كبير من أھل السعوديّة يعانون منه بعد أن تخلوا عن حميرھم وبغالھم التي سخرھا ﷲ لھم
وامتطوا سيارات الغرب ،كان أول من اكتشفه الطبيب الكندي  Frederick Bantingعام١٩٢٢م.
ولست أدري إن كان سماحة الشيخ يعرف بأنھم يستخرجون اإلنسولين أحيانا من بنكرياس الخنزير!
) (٢٦قد يكون من الكفر بمكان أن نتّھم الشيخ بقصر النظرـ ال سمح ﷲ ـ لكن وإذا افترضنا أنّه
اضطر الستعمال نظارات طبيّة لقصر في بصره "وليس في بصيرته!" ،سنجد أنفسنا أمام سؤال:
ھل يعرف سماحته بأن الصينيﱢين ھم أول من حاول تكبير األشياء كي تبدو أكثر وضوحا للعيون
التي أرھقھا الزمن وكان ذلك عام ١٢٧٥م ؟!! وھل يعرف ّ
بأن الصينيّين أشد كفرا من أھل الكتاب
والتشبه بھم أكبر إثما ،فھم وثنيّون وليس لديھم كتاب!
ص ّممھا ،بل من المؤكد
) (٢٧أ ّما بالنسبة لس ّماعة األذن الطبيّة ،فليس من المعروف من ھو أول من َ
بأنه ليس ُسعوديّا وليس ُمسلما .األرجح أنّه األمريكي  Miller Reeseميلير رييس.
عندما يتمكن األطباء في السعوديّة من تشخيص ورم سرطاني استق ّر داخل ُجم ُجمة سماحة
الشيخ يھرعون به ،وعلى متن طائرة ملكيّة بسرعة الصاروخ ،إلى الغرب الكافر!
ھل تساءل سماحته يوما :لماذا يثق بالغربيﱢين الكفرة كي يفتحوا له ُجم ُجمته ويستأصلوا أورام
دماغه الخبيثة ،وال يثق بھم ويسمح لھم كي يغسلوا سموم ھذا الدماغ األش ّد ُخبثا؟!!
الورم الدماغي الخبيث قد يقتله ،لكن سموم ھذا الدماغ تساھم في قتل بليون مسلم !
***********
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العلماء االستراليون توصلوا مؤخرا إلى اختراع غريب من نوعه ،قد يحتاج إليه سماحة
الشيخ ! ِمنَ ال ُمثبت علميّا ،أن االنسان ال يستعمل من خاليا دماغه سوى أق ّل من  ،%١٠بينما باليين
الخاليا تظ ّل في حالة خمود .استھجن علماء استراليا تلك الحقيقة وتساءلوا :ما الحكمة منھا؟! لم
يقفوا عند حدود السؤال بل راحوا يبحثون عن طرق ما لتنشيط الخاليا الخامدة .تو ّ
صل العالِم Dr.
 Allen Snyderوزميلته "الناقصة عقل  "Dr. Elaine Mulcahyإلى اختراع آلة تن ُشر أمواجا ً
كھراطيسيّة ،وتقوم ،عند َما تُسلط على الدماغ بتنشيط تلك الخالياَ .ج ّربوا آلتھم السحريّة على
 ١٧إنسان وأعطت نتائج بارعة خالل أق ّل من  ١٥دقيقة .يقول العالم ال ُمص ﱢمم لتلك اآللة :إننا
سنتمكن من خالل ھذا االختراع إلى إطالق عبقريّة اإلنسان إلى رحاب أوسع.
السؤال الذي يطرح نفسه :عجبا! لو طبقنا تلك األمواج على دماغ الشيخ ھل ستقو ُده عبقريته
إلى فتاوى أكثر ذكاء؟!! وھل سيكون أكثر قدرة على أن يرى الح ّ
ق حقا ً والباطل باطال؟!! وھل
سيسعى عندھا إلى تعميم فتواه عن كرة القدم لتشمل ك ّل ما يمت بصلة للغرب الكافر كي ال يتشبّه
به؟ !!
عندما يفعل ذلك ،سيم ﱡد  Nikita Khrushchevـ الذي لم يعرف يوما ً إلھا ً أو دينا ً ـ رأسه من قبر ِه
متح ﱢديا  George W. Bushو  Tony Blairصائحا ً :ألم أقل لكم بأنني أحتر ُم ھؤالء ال ُمسلمين أكث َر
ِمنكم ألنھم يلتزمون بما يُؤمنون به؟!
***********
قد يقرر سماحة الشيخ أن يُع ﱢمم فتواه كي ال يتشبّه بأ ّ
ي ِم ْن كفّار الغرب فيعيد النظر في
استعمال كلﱢ ما تفضّل عليه به ھؤالء الكفار! من يدري؟!
أشجار التوت في السعوديّة
قراره ،بأن يتأك َد ِم ْن أنھم يزرعون
لكنني أنص ُحه ،وقبل أن يتخذ
َ
َ
ّ
وفي ك ّل بلد إسالمي فھُم ـ وليس لد ّ
ي أدنى شك ـ َسيحتا ُجون إلى أوراقِھا! فا ،سبحانه ،قد أ َم َر
ُ
وكشف ال َعور ِة َحرا ٌم.
بالحش َم ِة
ال َمصْ َد ُر:

http://www.amcoptic.com
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