خطة الغرب يف تغيري اخلطاب الديين تطال املساجد واملنابر
افتتح وزير الشئون الدينية واألوقاف السوداين نصر الدين مفرح ،ووزير األوقاف املصري حممد خمتار مجعة ،صباح اجلمعة 2020/12/25
ابإلسكندرية معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي لألئمة السودانيني واملصريني ،وخنبة من الطالب الوافدين ،وقال مفرح خالل افتتاح برانمج
املعسكر التثقيفي ،إن هذا الربانمج يف إطار التعاون املشرتك وإرسال رسالة لكل العال أن ما جيمعنا مجيعا هو الوسطية .ودعا الدارسني إىل ضرورة
اتباع أساليب الدعوة املتعددة والسهلة لتوصيل الرسالة بصورة مبسطة وشيقة ،وانتهاج مبدأ الوسطية واالعتدال للتصدي للغلو والتطرف! وكان قد
وصل إىل مصر األحد  2020/12/20كبار أئمة مساجد وقيادات دعوية وقيادات جممع الفقه اإلسالمي من السودان ،بقيادة وزير الشئون
الدينية واألوقاف ،مشاركني يف ورشة التحصني الفكري من التطرف ،وهي دورة تدريبية ،تقيمها إدارة األوقاف الدولية ابلقاهرة ،وكان هناك برانمج
مصاحب كبري ،التقى فيه الوزير (مفرح) مبؤسسات وشخصيات من مصر ،ومنها هذا االفتتاح هلذا املعسكر لألئمة .فما هي حقيقة هذا األمر؟
هذه الورش والدورات التدريبية لألئمة من السودان متعلقة بتغيري اخلطاب الديين الذي تفرضه أمريكا على احلكومات يف البالد اإلسالمية،
فهو خطاب معدل أمريكيا ملواجهة اخلطاب اإلسالمي الذي يستنهض األمة الستئناف احلياة اإلسالمية ،وتوحيد األمة إبقامة اخلالفة ،فهم
يريدون خطااب يف املساجد يطرح اإلسالم األمريكي اجلديد ،كما عرب عن ذلك وزير اخلارجية األمريكي السابق تيلرسون يف جلسة االستماع يف
إجاابته عن أسئلة عضو الكونغرس السناتور سكوت بريي يف  2017/06/14ملناقشة ميزانية وزارة اخلارجية ،فكانت إجاابت تيلرسون عن
السؤال( :أحد نتائج قمة الرئيس يف الرايض كانت إنشاء مركز ملكافحة اخلطاب اإلسالمي املتطرف مع السعودية) ،وقال( :املركز قائم اآلن وقد
افتتح وحنن هناك) ،وأضاف( :املركز له عدد من العناصر ملهامجة التطرف حول العال ،وأحد العناصر اليت تفقدانها معهم ،وقد أخذوا خطوات
بشأهنا أن ينشروا كتبا دراسية جديدة تدرس يف املدارس املوجودة يف املساجد حول العال ،هذه الكتب حتل حمل الكتب الدراسية املوجودة هناك،
وقد طالبناهم ليس فقط بنشر الكتب املدرسية اجلديدة ،لكن بسحب الكتب القدمية حىت نستعيدها ،هذا مثال واحد فقط) ،واتبع تيلرسون
قائال( :هذا املركز سوف يغطي نطاقا واسعا جدا من وسائل االتصال االجتماعي إىل اإلعالم ،وكذلك كيفية تدريب األئمة الشباب مبراكز
التعليم اإلسالمية ،وحنن نعمل معهم اليوم يف أتسيس هذا املركز اجلديد ،مبا يف ذلك املعايري اليت سنحاسب عليها).
وقال رئيس وكالة املخابرات األمريكية سي آي إيه السابق جيمس وولسي يف عام 2006م( :سنصنع هلم إسالما يناسبنا مث جنعلهم
يقومون ابلثورات ،مث يتم انقسامهم على بعض بنعرات تعصبية ،ومن بعدها قادمون للزحف وسوف ننتصر) ،إذن ،هذه الدورات التدريبية
والورش اليت تنشط هذه األايم يف البالد اإلسالمية هي إلنزال املطلوب األمريكي لتحويل مساجدان إىل مساجد ضرار ،وليعرض على منابرها
اخلطاب الذي يسوق ملصيدة فصل الدين عن الدولة ،وترويج للحضارة الغربية بثوب اإلسالم .قال تعاىل﴿ :والَّ ِذين َّاَّتَ ُذوا مس ِجدا ِ
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الستنهاض األمة الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت حتمي األمة من خمططات الدول االستعمارية.
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