بسم اهلل الرمحن الرحيم

كتاب مفتوح
إلى الهيئات األكاديمية واإلدارية في جامعات األرض المباركة فلسطين
حضرة رؤساء وأعضاء مجالس األمناء المحترمين،
حضرة رؤساء الجامعات المحترمين،
حضرة أعضاء الهيئات األكاديمية واإلدارية المحترمين،
حضرة عمداء شؤون الطلبة المحترمين،
حتية طيبة وبعد،
لقد أكرمكم اهلل ورزقكم من العلم واملكانة ما جعل أبناء املسلمني أمانة يف أعناقكم تعلموهنم العلم بصنوفه
املختلفة ،ومن باب النصيحة اليت أمرنا اهلل هبا ورسوله نتوجه إليكم هبذا اخلطاب سائلني احلق سبحانه أن يشرح
ِ
ال« :لِلَّ ِه َولِ ِكتَابِ ِه َولَِر ُسولِ ِه َوِألَئِ َّم ِة
يحةُ» قُلْنَا :لِ َم ْن؟ قَ َ
ِّين النَّص َ
صدوركم ملا فيه من اخلري .قال رسول اهلل « :الد ُ
ِِ
ين َو َع َّامتِ ِه ْم» رواه مسلم.
ال ُْم ْسلم َ
األساتذة الكرام:
إن مسؤوليتكم عن أبناء املسلمني توجب عليكم أن تكونوا حراساً أمينني ألبنائنا؛ تعلموهم العلوم املختلفة
وحتصنوهم من اهلجمة الكبرية اليت يشنها الغرب على األمة
لتصنعوا منهم رجاالً أخياراً خيدمون دينهم وأمتهمّ ،
اإلسالمية وشباهبا ،ونظنكم تدركون أن أعداءنا عاجزون عن تنفيذ مشاريعهم وبراجمهم دون مساعدة حملية ،وذلك
عن طريق احلكومات واملؤسسات ،وأحياناً عن طريق أشخاص رضوا أن يكونوا يد األجنيب اليت تنفذ له ما يريد ،حىت
لو كان ما يريده يتناىف مع اإلسالم وأحكامه ،أو يهدف إىل جعل الفتيات والشباب خيلعون ثوب العفة واحلياء
ويسقطون يف ظلمات الفوضى واالحنالل ،وحىت لو هدد هوية األمة ،وحىت لو مكن األعداء من البالد والعباد...،
فنحن نعلم أن هناك مأجورين ال ي ّدخرون جهدا يف خدمة أعدائنا ...ولكن هؤالء لن يفلحوا إذا وقف املخلصون
من األمة يف وجوههم وأخذوا على أيديهم وأنكروا منكراهتم...
أيها األساتذة الكرام:
ال حيتاج املتابع ملا جيري يف فلسطني إىل جهد كبري حىت يالحظ الكم اهلائل من املشاريع والنشاطات اليت
تستهدف عقول أبناء املسلمني وبناهتم؛ مشاريع تستهدف القيم والثقافة واألخالق وكسر حواجز احلياء وتضييع
احلشمة ،وترتكز هذه املشاريع أكثر على مؤسسات ومراكز التعليم والتعلم ،وباستقراء واقع هذه املشاريع والنشاطات
نرى أن أساسها واحد ،وغايتها نقل الشباب والشابات إىل النمط الغريب يف العيش والتفكري .ولتحقيق هذا نرى

الدعم والتمويل الكبريين اللذين تقدمهما الدول الغربية ملثل هذه املشاريع والنشاطات ،وصدق اهلل العظيم ﴿إِ َّن
ِ
ِ
َّ ِ
ص ُّدوا َعن َسبِ ِ
يل اللَّ ِه﴾.
ين َك َف ُروا يُنف ُقو َن أ َْم َوال َُه ْم ليَ ُ
الذ َ

ونظنكم تابعتم ما حيدث يف املدارس ،إذ مت تغيري املناهج وفق اشرتاطات الدول املاحنة .وبدراسة تلك املناهج؛
يتبني مدى استجابة السلطة ملعايري املاحنني ،وفوق هذا يتم تنفيذ الكثري من النشاطات الالصفية يف املدارس لكسر
حواجز احلياء وإدخال ثقافة االختالط والرقص ،ومترير حزمة من األفكار الفاسدة من خالل دورات أو ورشات أو ما
يسمى "املناظرات" اليت متوهلا مجيعها جهات ومؤسسات غريبة عن ديننا وثقافتنا ،وتابعة لدول أجرمت يف حق األمة
يف فلسطني والعراق وسوريا وأفغانستان وغريها ،وما زالت تقرتف اجلرائم وتقدم الرعاية واحلماية لكيان يهود ،قال
الش َهو ِ
تعاىل﴿ :ويُ ِري ُد الَّ ِذ ِ
ات أَ ْن تَ ِميلُوا َم ْيالً َع ِظيماً﴾.
َ
ين يَتَّبعُو َن َّ َ
َ
أما اجلامعات وفيها عشرات اآلالف من الشباب من أبنائنا وبناتنا ،وهم أبناؤكم وبناتكم ،فإهنا تتعرض
عدد من حفالت الغناء والرقص والدبكة ،تأثراً اما حلق اجلو العام
الستهداف مشابه تصاعد يف آخر عامني؛ إذ نُظِّ َم ٌ
شجع أو نظّم ذلك ،أو مسح لشركات أو كتل
من إشاعة للفساد وضرب للقيم واألخالق ،بل من اجلامعات من ّ
طالبية أو جهات أخرى بتنظيم هذه احلفالت من باب الدعاية!
ضروا
لقد آملتنا مشاهد االحتفال باستقبال الطلبة اجلدد هذا العام يف أكثر من جامعة ،كنا نتوقع منكم أن ُحت ِّ
ويشجعوهم على بذل اجلهد والوسع يف طلب العلم
أصحاب الكفاءات العالية الستقبال الطلبة ،ليح ّدثوهم
العلماءَ و
ّ
َ
ضروا اخلرجيني من جامعاتكم الذين تركوا بصمات وجناحات يف أعمال وصناعات يشار هلا
لتنتفع هبم أمتهم ،أو ُحت ِّ
بالبنان وذلك من أجل نقل جتربتهم للطالب!! ال أن يكون استقبال الطلبة بالغناء والرقص وهز اخلصر يف مشهد
خيدش رجولتهم ويدمي القلب حسرة وأملاً على شباب املسلمني ،وقد عجبنا كيف مسحت بعض اجلامعات بذلك؟!
وإىل أين تذهب هذه اجلامعات هبذا اجليل؟!
اجلامعات هلا مكانة مرموقة عالية يف قدرها ومكانتها ،وإنا لنعجب كيف تفتح اجلامعات أبواهبا لشركات مثل
جوال وغريها لتجعلها لوحة إعالنات مدفوعة الثمن لعروضها ،ولتسويق منتجاهتا من خالل حفالت ماجنة جتلب هلا
أحياناً فرقاً غنائية من خارج فلسطني!! واألكثر غرابة أن يكون رد بعض اجلامعات على املنكرين هلذا العمل" :أننا
بحاجة إلى أموال ،والشركة دفعت مبلغ كذا"!! فهذا أمر مستهجن جداً ،فقضيتنا هي بناء عقول وصناعة
شخصيات لتكون رائدة يف هنضة األمة ،وإنا نربأ بكم أن تكونوا ممن يقايض العقل والخلق بالمال.

ومن األمور اخلطرية فتح أبواب اجلامعات جلمعيات وجهات مأجورة ،للوصول إىل الطالب جللبهم خارج اجلامعة
أو تدريبهم على نشاطات داخل اجلامعة ،أو تنفيذ مسابقات لغايات اإلفساد ،فعلى سبيل املثال ،ال احلصر ،تفتح
اجلامعات أبواهبا ملؤسسة "أفكار" اليت تبث وبتقصد أفكاراً خمالفة لديننا ،من خالل مناظرات فكرية هتدف إىل جعل
اإلسالم وأحكامه حمل اهتام وريبة ،فمثالً؛ ماذا يعين أن تتناظر جامعتان على موضوع "ترخيص القتل الرحيم
الطوعي"؟! وماذا يعين أن تتناظر جامعتان على "جترمي الزواج دون سن الـ"18؟! وكيف ميكن تفسري ذلك إذا عرفنا

أن اجلهات املنظمة نفسها تشجع على االختالط المبكر وبناء العالقات بين الذكور واإلناث خارج إطار

الزواج؟! فعليهم أن يوضحوا لنا ،هل مشكلتهم في العفة نفسها؟! وما اخلري الذي تقدمه ألبنائنا مؤسسة مدعومة
من روزا لوكسمبورغ؟! قال تعاىل﴿ :إِ َّن الَّ ِذين ي ِحبُّو َن أَن تَ ِشيع الْ َف ِ
شةُ فِي الَّ ِذين آمنُوا لَهم َع َذ ِ
يم فِي
اح َ
ٌ
َ
َ ُ
اب أَل ٌ
َ َ ُْ
ُّ
الدنْ يَا َو ْاْل ِخ َرةِ َواللَّهُ يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن﴾.

وفوق هذا صارت اجلامعات تتنافس فيما بينها لتأسيس فرق دبكة خمتلطة حبجة الرتاث وصناعة اهلوية والدفاع
عن القضية!! وهنا نتساءل هل جنح أعداؤنا يف صناعة الفلسطيين اجلديد؟! الفلسطيين الراقص الذي يرى أن أدواته
يف الدفاع عن أرضه ومقدساته هي املهرجانات والغناء والدبكة؟!
أيها الكرام:
نعلم أن معظم اجلامعات تعاين من أزمات مالية وأن عدم توظيف اخلرجيني يعود على اجلامعات سلباً ،وهذا كله
ناتج عن تقصري السلطة وتنصلها من مسئولياهتا جتاه التعليم والتعليم العايل خصوصا ،وهذا يتطلب منكم أن ترفعوا
أصواتكم يف وجه السلطة للقيام اما هو واجب عليها من التزامات جتاه اجلامعات ،ال أن يكون البديل السماح
للمستثمرين ليبثوا مسومهم مقابل املال!
األساتذة الكرام أعضاء الهيئات األكاديمية :خناطبكم بقول رسول اهلل « :أ ََال ُكلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
ول
َع ْن َر ِعيَّتِ ِه »...،رواه مسلم ،فنخص هذا اجلزء من اخلطاب لكم وأنتم الشرحية الكربى واملهمة يف اجلامعات ،وعلى
عاتقكم وبكفاءاتكم تتم العملية التعليمية ،نناديكم وهنيب بكم أن ترفعوا أصوات احملاسبة والرفض ملا حيدث يف
جامعاتكم ،وأن تعيدوا توجيه البوصلة إىل وجهتها الصحيحة وإعادة اجلامعة إىل مكانتها العلمية.
فهؤالء الطالب والطالبات أمانة يف أعناقكم فال تضيعوهم ،هؤالء الشباب مستهدفون من أعداء اإلسالم لقتل
اإلسالم وقيمه يف نفوسهم وجعلهم غرباء عن أمتهم ودينهم ،وإن من مسؤولياتكم محاية أخالقهم ومحايتهم من
العابثني الذي يريدون تدمريهم ،ومحايتهم من املؤسسات الغربية اليت تنفق األموال الطائلة من أجل إفسادهم والص ّد
عن سبيل اهلل.
فهذه اجلامعات فيها خرية شرائح اجملتمع؛ العلماء واملثقفون واملتعلمون والشباب ...وأمثال هؤالء األصل أن
يكونوا قادة يف الفكر وقادة يف حركة األمة يف طريق هنضتها ،عملهم هو إقامة دين اهلل يف األرض وإقامة اخلالفة
الراشدة على منهاج النبوة اليت تنشر اخلري يف العاملني.
العزة والكرامة ،وحباجة إىل مناهج تعليم تبين فيهم قيم
أبناؤنا حباجة إىل أساتذة ورجال أخيار ينفثون فيهم َّ
اإلسالم وترفع من شأن دينهم وعقيدهتم ،وترتقي هبم يف دروب العلم واملعرفة يف كل جماالت احلياة ،لينطلقوا حاملني
ِ
دعوة اخلري إىل الناس كافة حمققني الشهادة على الناس ،قال تعاىلَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطاً لتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ
َعلَى الن ِ
َّاس﴾.

وفي الختام:
نعلم أن بني رؤساء اجلامعات واهليئات األكادميية أو اإلدارية من هم من أهل الكتاب "نصارى" وإنا ال
نستثنيهم من هذا اخلطاب ،بل نطالبهم أن تكون هلم مواقف قوية ضد برامج اإلفساد وامتهان األخالق ،ونأمل أن
تكون استجابتهم استجابة حسنة ،فقد عاش أهل الكتاب ربيع حياهتم يف ظل اخلالفة بني املسلمني مئات السنني،
وحافظ املسلمون على أعراضهم وأمواهلم ،وقد كان لبعض النصارى مواقف مشرفة يف الغزو الصلييب إذ رفضوا أن
يكونوا أعواناً مللوك أوروبا ضد املسلمني ،وذلك وفاء منهم للمسلمني الذين عاشوا بينهم عيشاً كرمياً يف ظل اإلسالم،
فاحناز أعداد منهم إىل جانب املسلمني وكان هلم دور إجيايب مع القائد صالح الدين عندما حرر بيت املقدس.
فنتوقع منكم أن تقفوا مواقف حازمة وقوية ضد كل الربامج والنشاطات اليت تستهدف إفساد الطالب
والطالبات ،وسيحفظ املسلمون لكم هذا املوقف ،وسيكون لكم به قدم خري يف دولة اخلالفة القائمة قريباً بإذن اهلل
تعاىل ،واليت يتوق كثري منكم للعيش يف كنفها لينعم بالعدل واإلنصاف والعيش الكرمي يف ظل أحكام اإلسالم.
اء ِم ْن
سوا َس َو ً
وخنتم خطابنا لكم بقول اهلل تعاىل عن أهل الكتاب الذين آمنوا وصدقوا برسالة حممد ﴿ ،ل َْي ُ
أ َْه ِل ال ِ
اب أ َُّمةٌ قَائِمةٌ ي ْت لُو َن آي ِ
ْكتَ ِ
ات اللَّ ِه آنَاءَ اللَّْي ِل َو ُه ْم يَ ْس ُج ُدو َن * يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر َويَأ ُْم ُرو َن
َ
َ َ
ِ
ك ِمن َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين * َوَما يَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْي ٍر فَلَ ْن
الصالح َ
سا ِرعُو َن في الْ َخ ْي َرات َوأُولَئ َ َ
بال َْم ْع ُروف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َويُ َ
ي ْك َفروهُ واللَّهُ َعلِ ِ ِ
ين﴾ [آل عمران.]115-113 :
ٌ
ُ ُ َ
يم بال ُْمتَّق َ
وأخيراً:
نسأل اهلل تعاىل أن تقع نصيحتنا يف قلوبكم كما خرجت من قلوبنا ،ونسأله أن يعينكم على محل أمانة أبناء
املسلمني واحلفاظ عليها ،وأن يعينكم على الوقوف أمام قوى الشر فتسجلوا مواقف تبيض هبا وجوهكم يوم تسود
وجوه اجملرمني.

َّ ِ
لر ُس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما يُ ْحيِي ُك ْم َوا ْعلَ ُموا أ َّ
ول بَ ْي َن ال َْم ْرِء
َن اللَّهَ يَ ُح ُ
استَ ِجيبُوا لِلَّ ِه َولِ َّ
آمنُوا ْ
ين َ
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
ش ُرو َن﴾
َوقَ ْلبِ ِه َوأَنَّهُ إِلَْي ِه تُ ْح َ
هم فاشهد
هم إنَّا قد بلّغنا اللّ ّ
اللّ ّ
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