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سلسلة حول إنتشار أسباب الغلو ف شباب تونس

 

لماذا شباب تونس هم أكثر الغالة ف صفوف تنظيم الدولة ؟؟

 

لبابة التونس بقلم أب
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الحمد له القائل ف كتابه " وكذَلكَ جعلْنَاكم أمة وسطاً " ( البقرة
143 ) والصالة والسالم عل نبينا محمد صل اله عليه وسلم القائل
م الغلو فالدين , فإنما أهلك من كان قبل سنّته " إياكم والغلو ف ف
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الدين " وعل آله وصحبه , ثم أما بعد

فال يخف عل أحد متابعا للحركة الجهادية بعد الثورات الت حصلت
ف بعض البلدان العربية , أن منبع الغلو واإلنحراف العقائدي أرض

القيروان ,و أصبحت منبعا لتصدير الغالة إل الجبهات كجبهة الشام
والعراق وليبيا رغم أنها كانت ف زمن ما يشار إليها بقوة رجالها

وإقدامهم عل التضحية ف سبيل اله .

وليس معن هذا أنّ كل رجالها الذين هاجروا إل ساحات النزال
كانوا غالة وخوارج , بل منهم من رسموا بدمائهم الزكية طريقا

لنصرة اإلسالم , نسأل اله أن يتقبلهم ف الشهداء .

ولن الطامة البرى أن أغلب المهاجرين منها كانوا غالة أفسدوا
كثيرا من الساحات ألسباب عديدة , سيأت تفصيلها وذكرها بإذن اله

. تعال

وقليل من تحدّث عن أسباب وعوامل هذا اإلنحراف , حتّ من تحدث
فيه ذكر بعض األسباب كالجهل وضغط الطواغيت عل الشباب

والتصحر الدين الحاصل ف البالد منذ أكثر من ستين سنة تقريباً
واقتصر عل هذه األسباب فقط , مع أنّ األسباب عديدة ومتنوعة .

و الثير من المشايخ و طلبة العلم ف تونس تجاهلوا هذا األمر ,
ألسباب عديدة من بينها , الخوف من تطاول الشباب عليهم و عدم



إظهار التشرذم الحاصل وإبقاء هذا الخالل داخل التيار ومحاولة
اإلصالح ف الخفاء دون الجهر بذلك  رغم أنّ الغالة ال يبالون بهذا ,

يك فيهم وفالمشايخ والقادة والتش بل يصرحون بالطعن ف
عقيدتهم ويشفون األسرار الخطيرة الت تخدم مصلحة الطواغيت

وغير ذلك من المصائب .

وإن سوت هؤالء المشايخ يتحملون وِزر جل هذه المصائب وهذا
اإلنهيار المفاج والعجيب ف فترة وجيزة لم تتجاوز أربعة سنوات .

 

لذلك أخذت العهد عل نفس أن أبين أسباب هذا اإلنحراف ومن كان
يقف وراءه والعوامل الت أدت إل حصوله. 

وجعلت هذا البحث ف شل عناصر , ولل عنصرٍ شرح مختصر . 

العنصر األول : أساليب الطواغيت ف نشر الغلو 

أسأل أن يبارك ف هذا العمل

وأن يجعله خالصا لوجهه الريم

***

1 . أساليب الطواغيت ف نشر الغلو



 

بعد الثورة , تعرض الجهاز األمن ف تونس إل ضعف شديد مما أدى
إل فقدان السيطرة وعدم القدرة عل منع ما يراه مخالفا  لقانونه أو

سياسته الت يسير عليها .

رغم هذا اإلنهيار لم يترك العمل , بل سع سعياً جادا إل إرجاع
هيبته بطريقة ممنهجة وبتدرج خبيث , وبق جهازه اإلستخبرات يعمل
ف الخفاء يدرس تحركات التيار الجهادي ونقاط الضعف واألدوات

واألساليب الناجحة ف ضربه والقضاء عليه ...

من بين هذه األساليب الت سع إليها ف تلك الفترة , السماح بدخول
بعض المشايخ والعلماء ومنع اآلخرين .2

سمح ف البداية بدخول مشايخ التراجعات كأمثال أب حفص
المغرب و محمد الفزازي ( رغم أنّ الثان كان ممنوعا من الدخول

ومع هذا سمح له بذلك وأحدث بلبلة ف صفوف التيار الجهادي وذلك
بذبه ونفييه أنه تراجع وأن ما فعله هو من باب التقية , وقد تصدّى له

الشيخ أبو عياض وبين كذبه وبهتانه وحذّر منه ) .

كذلك سمح بدخول الشيخ أب بصير الطرطوس وكان دخوله مفاجئاً
لشباب التيار الجهادي , وتسبب ف بلبلة كبيرة ف صفوف التيار
وكان يحذّر من مشروع أنصار الشريعة ومن قائدها أب عياض .



عندما باءت هذه المحاوالت بالفشل التام , وجاءت فترة اإلنتخابات ,
سعت حركة النهضة ف ذلك الوقت بإستدعاء بعض المشايخ

والعلماء الذين عرِف عنهم الميل لإلخوان المسلمين ولتيار السروري
شباب التيار , فدعت محمد حسن ولد دادو ومحمد موس لتأثير عل

الشريف وسعد البريك وعائض القرن وغيرهم , وكانت الغاية من
يشارك ف الشباب ل ذلك الوقت التأثير عل تونس ف مجئيهم إل
اإلنتخابات ونشر فر السرورية , وباءت هذه المحاولة بالفشل كذلك

.

بعدها وف فترة المواجهة الشرسة بين اإلسالميين والعلمانيين ,
سعت حركة النهضة ف ذلك الوقت بإستدعاء بعض المشايخ و
الدعاة لضرب التيار العلمان المتطرف , فدعت كل من الشيخ

وجدي غنيم و الشيخ نبيل العوض والشيخ محمد العريف ومحمد
ضرب التيار العلمان اً فحسان وغيرهم , وكان النجاح هنا نسبي

فقط .

بعد كل هذه المحاوالت اليائسة , سمح الجهاز األمن بترك الشيخ
أحمد بن عمر الحازم دخول تونس مرات عديدة والت بلغت خمسة
مرات تقريبا , وف كل مرة يبق أسبوعين أو أكثر , يلق فيها دورات
علمية ف العاصمة ومرة ف الجنوب وكان كثير الحديث عن مسائل
الفر واإليمان و تسبب ف إنتشار الغلو ف صفوف التيار الجهادي



وإحداث فرقة بين أبناءه .

 . ( تنبيه : دخوله كان من البداية ولن الترار هو الذي أثار الشبهة
حوله ) 

كل هذه المحاوالت باءت بالفشل إال محاولة الشيخ أحمد بن عمر
الحازم الذي نجح ف نشر الغلو ف صفوف التيار . وسنتحدث عنه

. ه تعالموضع خاص إن شاء ال ف

مع هذه المحاوالت اليائسة , منع الطغاة من دخول بعض المشايخ
الذين عرِف عنهم التحذير من الغلو ونصرة المجاهدين والبراءة من
الحام والديمقراطية , كأمثال الشيخ المحدث أب عبد اله الصادق
السودان والشيخ عمر الحدوش والشيخ حسن التّان والشيخ أحمد

نقيب وغيرهم من أهل العلم .

يتّبع ......

 

ظن الثير وخاصة شباب التيار الجهادي أن الجهاز األمن ف تونس
قد إنهار نهائيا وبال رجعة . 

ولن ف الحقيقة أن هذا األمر غير صحيح , واإلنهيار كان نسبياً مع
المحافظة عل الجهاز اإلستخبرات الذي بق يعمل ف تلك الفترة



ويتابع تحركات وخطابات مشايخ التّيار .

وكان يدرس التيار دراسات عميقة و يبحث بحثاً دقيقا عل نقاط
من يخاللها يستطيع خلخلة التيار وإحداث فرقة ف الضعف الت

بير والمنتشر فصفوفه , وعلم أنّ من أبرز نقاط الصعف الجهل ال
شباب هذا التيار وأن هذا الشباب ال يحترم عالما وال داعية مهما بلغ

علمه ومهما كان تاريخه وتجربته وأنه يغلب عليه الحماس الفوار
الذي من خالله تستطيع أن تقوده إل طريق تريد وغير ذلك من

األسباب .

وقد أثار الطواغيت بعض النقاط من أهمها : الغلو ف التفير وإثارة
المسائل الخالفية , وسأركز عل هاتين المسألتين :

المسألة األول : الغلو ف التفير , فقد انتشر اإلنحراف ف هذا
الباب ف صفوف الشباب إنتشارا عجيباً , فأدى ذلك إل تفير

ارات اإلسالمية بل تعدّى هذا إلالعلماء وقادة الجهاد وبعض التي
إباحة الدماء واألموال وخاصة األموال بتعلّة ما يعرف عند بعض

األحناف باإلحتطاب , وسيأت الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل
. ه تعالإن شاء ال

وكذلك تصدّر الجهلة وكالمهم ف مسائل خطيرة و إصدار الفتاوى
تلك الفتاوى بدون ورع أو خوف من اله عزوجل رغم نصح العلماء



والمشايخ لهم بالتوقف ولن ال حياة لمن تنادي .

وكان من أبرز من تصدّى إل هذه الفتنة الشيخ عمر الحدوش حفظه
اله تعال , فقد حذّر من الغلو ومن الغالة وكان يلقب عند بعض

شباب التيار بأنه إمام المشركين ف هذا العصر .

شرحه لصحيح البخاري ( عل ة ذكرها فه له قصوالشيخ حفظه ال
ما أذكر ) , عندما قَدِم إل تونس ومنع من دخولها من قبل السلطات

وحصل ما حصل ف ذلك الوقت , اجتمع به ف المطار أحد قادة
األمن ف تونس وأخبره بأمر خطير , مفاده أن هناك برنامج خبيث
لنشر ثقافة التفير ف صفوف شباب الجهادي , ليتم من خالله

إستأصالهم وذلك من خالل اإلعتقال أو القتل أو المطارد , وقد نجح
هذا البرنامج نسبياً وذلك لجهل الشباب وتصدّر الجهلة واله

المستعان .

المسألة الثانية : إثارة المسائل الخالفية وخاصة ف مسائل الفر
واإليمان .

نشر موقع صدى اإللترون ذات التوجه الثوري اإلسالم , وثيقة
سرِبت من وزارة الداخلية تتحدث عن أساليب ومخططات وأهداف
وأدوات لضرب التيار الجهادي ومن أبرزها إثارة المسائل الخالفية

بين شباب هذا التيار .



ف تلك الفترة بالذات اثيرت مسائل كثيرة كمسائل العذر بالجهل
وتفير العاذر وحم أعيان الطوائف وحم التحاكم إل المحاكم
الوضعية وغير ذلك من المسائل الخالفية , و الت لم يراع فيها

الخالف وال اإلجتهاد , وانتشرت بين الشباب عل أنها مسائل قطعية
ال خالف فيها وأنها من أصول الدين وأن المخالف كافر مرتد عن

اإلسالم .

وكانت هذه المسائل حديث الشارع والمقاه والمساجد والنات بين
شباب التيار , فتجد مثال شابا ال يفقه أحام الوضوء يتحدث عن

العذر بالجهل وتفير العاذر وحسبنا اله ونعم الوكيل .

ه تعالذكرها قريبا إن شاء ال ومازال هناك مسائل أخرى , سيأت
واله أعلم ... 

 

 

word اضغط هنا لتنزيل الملف بصيغة
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