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�إىل ا�ستنتاج حاد النربة ،ال يخفف من حدته اعرتافه
ال�ضمني بعمق ه��ذه ال�ظ��اه��رة ،وت�شعب ام�ت��دادات�ه��ا،
معلنا عن وجوب الق�ضاء على الوهابية .وجنده يقدم
�أفكارا ا�سرتاتيجية لتدميريها معتمدا �آراء ال�صحفي
الأمريكي� ،صاحب كتاب «الدولة الإ�سالمية» ،بنيامني
هول ( ،)Benjamin Hallومنها �أن الوهابية ال
ميكن ا�ستئ�صالها ،ولكن ميكن حتطيمها يف عملية
ثابتة طويلة الأمد.
ت�شغل ق�ضايا امل��ر�أة امل�سلمة ،وحقوقها ،موقعا مهما
يف ال �ك �ت��اب ،وع �ل��ى ع� ��ادة م�ن�ت�ق��دي م�ع��ام�ل��ة امل � ��ر�أة يف
الإ��س�لام واالنتقا�ص من حقوقها ،ي�ستغل كراي�سكي
بع�ض التفا�سري القر�آنية ،والأحاديث النبوية ،ليبني
�أن امل ��ر�أة مبنظور امل�سلمني �أدن ��ى درج��ة م��ن ال��رج��ل.
ولي�ضفي نوعا من امل�صداقية على �آرائه احلادة يف هذا
ال�ش�أن ،ي�ضع فقرات عديدة من �صفحات «اجلمعية
الإ��س�لام�ي��ة للتن�شئة ال�ث�ق��اف�ي��ة» تظهر �أن ال�شريعة
حترتم املر�أة وحقوقها ،وتك ّرمها مبنزلة رفيعة .غري
�أ ّن��ه ي��واج��ه ه��ذا ال�ك�لام مفندا �إي��اه ب�ت��أوي�لات لبع�ض
الآيات الكرمية ،ومنها قوله تعاىل« :الرجال قوامون
على الن�ساء مب��ا ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض ومبا
�أنفقوا من �أموالهم »..لت�صبح يف التف�سري البولندي
�أمرا مطلقا يعني« :الرجال �أعلى درجة من الن�ساء».
هذا اال�صطياد يف املاء العكر ال يقت�صر على ما �أُخذ من
�سور القر�آن الكرمي ،بل يتخطاه �إىل انتقاء الأحاديث
ال �ن �ب��وي��ة امل��ر� �س �ل��ة ،وا� �س �ت �غ�لال ف �ت ��اوي اجل �ه ��ادي�ي�ن،
وخطابات غالة املتطرفني التي ت�شوه مبادئ ال�شريعة
ال���س�م�ح��ة ،وت �ن ��أى ع��ن ق�ي��م ال�ت���س��ام��ح وق �ب��ول الآخ ��ر.
ويحر�ص كراي�سكي على ت�ضخيمها ،والإف ��ادة منها
مبا يخدم ر�ؤيته يف تر�سيخ ال�صورة النمطية الب�شعة
للإ�سالم.
يف امل �ب �ح��ث امل �خ �� �ص ����ص ل �ع�لاق��ة الإ� � �س �ل�ام ب ��الأدي ��ان
الأخ��رى ،يتحدث كراي�سكي عن من�شورات «اجلمعية
الإ��س�لام�ي��ة» احل��اف�ل��ة ب��ال��دع��وة �إىل الت�سامح ،ولكنه
ال ي��راه��ا �إال ��ش�ع��ارات غ�ير ��ص��ادق��ة ،رغ��م جلوئها �إىل
�شواهد التاريخ التي يقتطف منها امل�ؤلف جمال مقنعة
يف منطقها .وم�ن�ه��ا م��ا ي ��ؤك��د �أن امل�سلمني ،وخا�صة
�أه��ل الأندل�س منهم� ،أثبتوا قبولهم �أه��ل الذمة بني
ظهرانيهم ،وتكفلوا بالدفاع عنهم ،وحماية كنائ�سهم
و�صوامعهم ،فالإ�سالم يجل ر�سلهم كما يجل ر�سوله.
ل�ك��ن كراي�سكي ي�ضع م�ق��اب��ل ذل��ك مقتب�سات �أخ��رى
من �أط��اري��ح اجلمعية عينها ،تن�سف كل ما تقدم من
كالم عن حما�سن الإ�سالم ،لي�صل �إىل ا�ستنتاج ي�سوقه
�إىل القارئ قا�صدا من ورائ��ه �إظهار ع��دم م�صداقية
امل�سلمني يف الت�سامح .وم��ن ذل��ك حماولته ا�ستغالل
املقتطف التايل ليبني �أال طريق �أخرى غري الإ�سالم،
يف نظر �أت�ب��اع��ه ،تنقذ الآخ��ري��ن م��ن ال���ض�لال�« :أم��ام
الإن �� �س��ان ط��ري�ق��ان (جن � ��دان)� ،إح��داه �م��ا تف�ضي �إىل
ال�سعادة يف احلياة الدنيا ويف الآخ��رة ،وه��ذه الطريق
ه��ي الإ�� �س�ل�ام .ال �ط��ري��ق ال�ث��ان�ي��ة ت � ��ؤدي �إىل ال���ض�ي��اع
(ال �� �ض�لال) يف احل �ي��اة ال��دن�ي��ا وال���ض�ي��اع الأب ��دي بعد
امل � ��وت» (� ��ص  .)51وي �ن �ب �غ��ي ال �ق ��ول ه �ن��ا � ّأن امل ��ؤل ��ف
يتنا�سى �أن يف عقيدته الكاثوليكية ك�لام��ا م�شابهًا،

يحث على اختيار طريق امل�سيح ،كونها درب ال�سعادة
الوحيد امل��ؤدي �إىل اهلل .ويركز كراي�سكي على ق�ضية
رف����ض امل�سلمني ال�ث��ال��وث يف ال�لاه��وت امل�سيحي� ،أي
الأق��ان�ي��م الثالثة الإل�ه�ي��ة ،ليثبت لقرائه � ّأن ال�ق��ر�آن
يك ّفر امل�سيحيني ،ويجعلهم يف �صف امل�شركني ،وهذا
م��ا يوجب قتلهم� .صحيح � ّأن الإمي ��ان بالثالوث يعد
�شركا يف الإ��س�لام بناء على قوله ت�ع��اىلَّ « :ل� َق� ْد َك َف َر
ين َقا ُلواْ ِ�إ َّن َّ َ
ا َّلذِ َ
الل َثال ُِث َثال َث ٍة َو َم��ا مِ نْ ِ�إ َل � ٍه ِ�إ َّال ِ�إ َل� ٌه
َواحِ ٌد» (املائدة  ،)73لكن ذلك ال يلغي �أحقية احلوار،
والنقا�ش املنفتح ،و�إمكان التفاهم .وهذا ما تدعو �إليه
�آيات الكتاب املبني ،التي يتجاهلها كراي�سكي ،ومنها:
« َوال ُ َ
ت��ا ِد ُل��وا �أَهْ � َل ا ْل� ِك� َت��ابِ �إِ َّال بِا َّلتِي هِ � َ�ي َ�أ ْح��� َ�س� ُ�ن�ِ ،إ َّال
ا َّل��ذِ ي� َ�ن َظلَ ُموا مِ ْن ُه ْمَ ،و ُق��و ُل��وا �آ َم َّنا ِب��ا َّل��ذِ ي �أُن � ِز َل �إِ َل ْيناَ
َو�أُن ِز َل �إِ َل ْي ُك ْم َو�إِ َل ُه َنا َو�إِ َل ُه ُك ْم َواحِ ٌدَ ،و َن ْح ُن َل ُه م ُْ�س ِل ُمو َن»
(العنكبوت .)46
على مدى �صفحات عديدة يجادل كرا�سكي يف ق�ضية
احلوار الإ�سالمي امل�سيحي ،ويكون اجلدال يف معظمه
م��رك��زا على �أط��اري��ح ح�سن باعقيل ال ��واردة يف كتابه
«احل��وار الإ�سالمي امل�سيحي» ،ال��ذي ترجم �إىل لغات
ع��دة منها ال�ب��ول�ن��دي��ة .وي�ب��دي ع ��ددا م��ن املالحظات
وامل�آخذ على تلك الأطاريح ،ملخ�صها � ّأن ذلك احلوار
ال يجدي نفعا .ف�أقوال باعقيل وغريه من اامل�سلمني
– ح�سب كراي�سكي – تثبت �أ ّنهم ال يرون �إال الإ�سالم
دينا �صحيحا ووحيدا للب�شرية ،فعندهم � ّأن الإن�سان
يولد م�سلما بالفطرة ،و�أن �أول م�سلم على الأر���ض
ك��ان النبي �إب��راه�ي��م ،و�أن ما بعده من الأنبياء �أي�ضا
م�سلمون .وه��ذا بالتحديد ما يدفع �صاحب «�أ�سلمة
ب��ول�ن��دا» �إىل ال�ق��ول ب�ع��دم ج ��دوى احل ��وار الإ��س�لام��ي
امل�سيحي .فالغلو ،كما يعتقد ،بلغ ��ش��أوا عظيما عند
��ش�ي��وخ امل���س�ل�م�ين ،ح�ت��ى ب ��ات ��وا ي�ع�ت�ق��دون � ّأن ت�سمية
الإ�سالم نف�سه �آتية من اهلل ،بينما امل�سيحية مل تكن
�إال م�سمى �أطلقه معار�ضوها عليها .ولكن مناق�شة
كراي�سكي للق�ضايا التي طرحها باعقيل ،ومنها ما
ي�خ����ص ال�ع�ق�ي��دة امل���س�ي�ح�ي��ة ،والأن ��اج �ي ��ل ،و�شخ�صية

عي�سى عليه ال�سالم ،ونقاط التقاطع ومواقع اجلدل
فيها ،ت��دل على � ّأن احل ��وار ب�ين امل�سلمني والن�صارى
ممكن ،بل واجب جلالء العوي�ص من الأمور ،وتقريب
وجهات النظر بني الطرفني.
يف املباحث الأخرية من «�أ�سلمة بولندا» يقع امل�ؤلف يف
مطب الكتابة الإر�شادية التعليمية ،فيقدم تعليمات
ل�ق��رائ��ه يف ع �ن��وان��ات خم�ت�ل�ف��ة ،ت���ص��ب يف جم�م�ل�ه��ا يف
خانة درء اخلطر الإ��س�لام��ي امل��زع��وم .فمثال ،يطرح
�س�ؤاال ع ّماهية الطرق التي يتبعها امل�سلمون ال�ستمالة
البولنديني وحتويلهم �إىل الإ� �س�لام .وه�ن��ا يتحدث
عن م�سلكني� ،أولهما يجري با�ستخدام نقاط ال�ضعف
عند الكاثوليك؛ وثانيهما ي�سميه م�سلك املا�سونية،
وي��زع��م �أن ه ��ذا امل�سلك ف��اع��ل م��ن خ�ل�ال �شخ�صيات
م�سلمة مرتبطة باملا�سونية العاملية .وال ين�سى امل�ؤلف
�أن ي�ضع �إر�شاداته املبا�شرة التي من �ش�أنها ،كما يظن،
�أن حت�صن البولنديني مما ي�سميه فريو�س الإ�سالم.
وال بد هنا من الإ�شارة �إىل �أن كراي�سكي يف تعليماته
هذه يخرج عن �أ�صول عمله ك�أ�ستاذ �أكادميي ،ويعمل
كمر�شد� ،أو كمحقق يرى جمريات الأمور من منظور
امل� ��ؤام ��رات اخل �ف �ي��ة ،ال احل �ق��ائ��ق ال�ب�ي�ن��ة .وب ��ذل ��ك ال
يبدي احرتاما لعقول القراء من �أبناء جلدته ،حتى
و�إن ح ��اول �إظ �ه��ار ذل��ك �شكليا .وال�ب��ول�ن��دي��ون �شعب
جم ��رب وم�ت�ع�ل��م ،ال �أم �ي�ي�ن يف ��ص�ف��وف��ه ،ول�ي����س من
ال�سهل خداعهم �أو �إقناعهم ب�شيء ال ير�ضىون عنه.
وينبغي القول � ّإن امل�سلمني الذين ي�سعون �إىل هداية
الآخ��ري��ن �إىل دينهم ،تكون �أعمالهم فردية يف �أغلب
الأح��اي�ين ،وميكن الت�أكيد �أال منظمات وال م�ؤامرات
تقف وراءه��ا .ويبدو �أن كراي�سكي مل ي�ش�أ �أن يرى يف
ذلك عمال م�شابها ملا يقوم به املب�شرون امل�سيحيون يف
�إفريقيا و�آ�سيا وغريهما من القارات.
رغم � ّأن كتاب «�أ�سلمة بولندا – املرحلة الأوىل» يقدم
الكثري من ال�ش�ؤون التي تخ�ص العالقة بني الإ�سالم
وامل���س�ي�ح�ي��ة ،وم �ن �ه��ا م ��ا ي �ث�ير ال �ك �ث�ير م ��ن ال���ش�ج��ون
وال �غ ��راب ��ة ،ل�ك�ن��ه ال ي�ع��ر���ض �أي ��ة ح�ق��ائ��ق� ،أو �أط��اري��ح
مقنعة ،عن الأ�سلمة املزعومة ،على الأقل يف مرحلتها
الأوىل امل�ضمنة يف العنوان .وال نخرج من باب الأمانة
العلمية �إن قلنا �إن ال�ق��ارئ النبيه مل يجد يف كتاب
الربوفي�سور �ستاني�سواف كراي�سكي ال َبكرة التي هي�أها
ل�ي�ل��ف ع�ل�ي�ه��ا خ �ي��وط ت�ل��ك امل��رح �ل��ة امل ��وه ��وم ��ة ،وب�ك��ل
ت�أكيد لن يعرث على اخليط الذي �سيقوده �إىل املرحلة
الثانية من �أ�سلمة بولندا.
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أسلمة بولندا – المرحلة األولى
للبولندي ستانيسواف كرايسكي
يوسف شحادة *

يقدم الأكادميي البولندي ،املتخ�ص�ص يف الفل�سفة امل�سيحية وعلم الالهوت الكاثوليكي� ،ستاني�سواف كراي�سكي ،كتابا جديدا مو�سوما بـ «�أ�سلمة بولندا -
املرحلة الأوىل» ،بعد ن�شر �سل�سلة من الكتب تناولت مو�ضوعات خمتلفة ،منها« :االحتاد الأوروبي  -بابل اجلديدة» (« ،)2002املا�سونية والأزمة »2009
( ،)2009و»املا�سونية البولندية  ،)2012( »2012و»بولندا واملا�سونية .ع�شية االنهيار العظيم» ( ،)2014و»النظام البولندي اجلديد» (،)2015
و»املا�سونية ،الإ�سالم ،الالجئون  -هل تنتظرنا نهاية العامل؟» ( .)2016ومن الوا�ضح �أن درا�سات كراي�سكي تتمحور حول املا�سونية ،وخطرها على بولندا
والكاثوليكية ،ومن هذا املنطلق جنده يجهد يف ت�سطري كتابه الذي بني �أيدينا لريبط الإ�سالم  -ولو بخيوط واهية  -باملا�سونية العاملية.
ي�ضع الكاتب يف ال�صفحة الأوىل من م�ؤلفه «�شعارا»
يت�ضمن كلمات مقتطفة من حوار ال�سفري ال�سعودي
يف جمهورية الت�شيك مع الكاردينال دومينيك دودا.
تلك الكلمات ب��إي�ح��اءات�ه��ا ال��وا��ض�ح��ة تلخ�ص الغاية
من ن�شر الكتاب ،وت�أتي على ال�شكل التايل« :هل �أنتم
م�ستعدون للموت م��ن �أج��ل احل��ري��ة وال��دي��ن؟  -ال -
تاريخكم �إذن ُم�ن�ت�هٍ» .وي�ضيف �إىل ذل��ك جملة غري
مكتملة ،مقتب�سة من �إجنيل متى على ل�سان ال�سيد
امل�سيح عليه ال�سالم ...« :و�أب��واب اجلحيم لن تقوى
عليها» ،يف �إ�شارة �إىل �أن الكني�سة التي ق�صدها امل�سيح
يف حديثه م��ع بطر�س .نفهم م��ن ذل��ك �أن كراي�سكي
�أراد ،م��ن وراء هذين املقتب�سني ،ال�ق��ول � ّأن الكني�سة
�ستقف �أم��ام الأ�سلمة املزعومة ،وت�صمد ،ول��ن تقوى
عليها �أبواب جهنم.
ي���ش�ت�م��ل ال �ك �ت ��اب ع �ل��ى  47ع �ن ��وان ��ا ت �ت �ن ��اول م�ب��اح��ث
متفاوتة احلجم ،تطول �أحيانا ،وتق�صر �أحايني �أخر
لتكون جم��رد �إج��اب��ات ع��ن �أ�سئلة تت�ضمنها عناوين
خمتلفة .ي�ستهلها امل�ؤلف باحلديث عن كتابه ال�سابق
«»املا�سونية ،الإ�سالم ،الالجئون  -هل تنتظرنا نهاية
ال� �ع ��امل؟» ال� ��ذي ح� ��اول ف �ي��ه ،ب�ط��ري�ق��ة ال ت�خ�ل��و من
ال�غ��راب��ة� ،إث�ب��ات �صلة املنظمات الإ�سالمية يف �أوروب��ا
باملا�سونية العاملية م�ستدال  -كما يزعم  -ببع�ض ما
ت�سرب من وثائق تطرقت �إىل هذا املو�ضوع .وي�ؤكد � ّأن
هذا الأمر كان الدافع للتعرف �إىل املراكز الإ�سالمية
وامل�شرفني عليها يف بولندا ،ومعرفة طرق ا�ستقطاب
م�سيحيي ه��ذا ال�ب�ل��د ،وا�ستمالتهم �إىل الإ� �س�لام ،ما
�سمح له بكتابة «�أ�سلمة بولندا» .ميثل هذا الكتاب ،يف
جوانب كثرية من مباحثه ،طابعا تخويفيا ،و�أحيانا
حتري�ضيا ،متناغ ًما يف ذلك مع جمموعة فاعلة من
رجال الدين والقوميني املتع�صبني ،جلهم ممن يرون
� ّأن ال�صدام احل�ضاري قد بد�أ فعال ،وال جمال حلوار
الأديان �أو احل�ضارات.
ي�ستند الكاتب �إىل معلومات مبالغ فيها يف ر�سم �صورة
اخلطر الإ�سالمي على �أوروب��ا ،ومن �ضمنها بولندا،



وي �ق ��دم �أف� �ك ��ا ًرا ف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ير م ��ن امل �غ ��االة وال�ت�ح��دي
وال�ت�خ��وي��ف .يف ر�أي ��ه � ّأن امل�سيحية م�ه��ددة ،لكنها لن
ت�ت��أث��ر �إن �أدرك �أت�ب��اع�ه��ا اخل�ط��ر الإ��س�لام��ي امل��زع��وم،
و��س��ارع��وا �إىل حت�صني �أنف�سهم �أم��ام��ه .ه��ذه الأف�ك��ار
تلخ�ص �سيال هائجاً م��ن معلومات جم�ت��ز�أة م��ن هنا
وهناك ،يحاول الكاتب تطويعها خلدمة فكرته العامة،
فيبد�أ باحلديث ع ّما ي�سميه �أنواع الإ�سالم يف بولندا.
فيكتب عن خمتلف اجلمعيات واملنظمات الإ�سالمية
ال �ت��ي ��س�ب�ق��ه يف ال�ت�ع��ري��ف ب�ه��ا �آخ � ��رون ،م�ن�ه��م الق�س
كري�ستوف كو�شت�شيلنياك ،على �سبيل امل�ث��ال .وت�شد
انتباهه ال�ت�ي��ارات ال�صوفية ال�ت��ي ي��رى فيها ت�شابها
كبريا مع املا�سونية ،فريبط بع�ض �أجنحتها ،ب�شكل
ال يخلو من التع�سف ،باملحفل الأ�سكتلندي ،والقبالة
(ك ��اب ��اال) ال�ي�ه��ودي��ة ال�ت��ي ي�سميها «ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة» .يف
�إحدى فقرات الكتاب ي�ؤكد كراي�سكي ،بثقة بالغة تثري
الريبة ،وتدعو للتفكري مليا يف مدى �صحة منطلقاته
ال�ن�ظ��ري��ة وا��س�ت�ن�ت��اج��ات��ه ،ق ��ائ�ل�اّ �« :إن ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة
والوطنية هما اخلطر الأكرب بالن�سبة �إىل املا�سونيني،
�أما الإ�سالم ،وخا�صة ال�صفوة منه� ،أي فئة ال�صوفية،
فهو املبارك عندهم كونه يق ّر العقائد والقيم ذاتها
(التي ت�ؤمن بها املا�سونية)» (�ص .)39
بيد � ّأن الأم ��ر ال ��ذي يخو�ض امل ��ؤل��ف غ �م��اره ،ويوليه
عناية فائقة م��ن منطلق دي�ن��ي ،وف �ك��ري ،وت��اري�خ��ي،
يتمثل يف الوهابية بو�صفها ال�سلطة الدينية احلاكمة
يف العربية ال�سعودية .ت�شكل هذه احلركة ،من وجهة
نظره ،املحرك للتط ّرف ،واملحر�ض لغالة الإ�سالميني،
من خالل �أفكارها ال ُعنف ّية ،التي تخلق مناخا مواتيا
للغلو ،وت��رب��ة �صاحلة ل�ل�إره��اب� .إن كراي�سكي ،كما
ال�ت�ي��ار ال ��ذي مي�ث��ل ،مقتنع � ّأن ال�سعودية ه��ي املمول
الأول للروابط واملراكز الإ�سالمية يف معظم البلدان
الأوروب �ي ��ة ،وم��ن بينها ب��ول�ن��دا .ون ��راه ي�سعى جاهدا
ليثبت ارتباط مديريها ،وكبار النا�شطني يف �صفوفها،
تارة بالوهابية ،وتارة �أخرى بالإخوان امل�سلمني ،فكريا
وعقائديا ،وبال�سعودية ماال ومتويال .قد يبدو غريبا،

على نحو ما ،اجلمع بني الوهابية والإخوان امل�سلمني،
�إذ � ّأن ال�ع�لاق��ة ب�ين اململكة والإخ� ��وان� ،أق ��ل م��ا ميكن
القول عنها� ،إ ّنها لي�ست على مايرام .بيد � ّأن هناك من
ينظر �إىل �أن حركة الإخوان ما هي �إال نتاج الوهابية،
ومن ه�ؤالء كراي�سكي الذي تو�صل �إىل نتيجة مفادها
�أن ك ��ل م ��ن/م ��ا ارت �ب ��ط ب �ه��ات�ين احل ��رك �ت�ي�ن ،ومت�ث��ل
ب�أفكارهما� ،إرهابي .ولإقناع قرائه ب�صحة ا�ستنتاجه
ه ��ذا ،ي�سطر ب��اخل��ط ال�ع��ري����ض جملة م�ستفزةّ �« :إن
�أ�سامة بن الدن ،وخليفته يف القاعدة �أمين الظواهري،
كانا حت��ت ت��أث�ير �إيديولوجي ق��وي م�صدره الإخ��وان
امل �� �س �ل �م��ون» (�� ��ص  .)23ووف � ��ق ه� ��ذا امل �ن �ط��ق ت���ص�ب��ح
«الرابطة الإ�سالمية يف بولندا» ،التي �أن�ش�أت معهد
الأبحاث الإ�سالمية ،متهمة بالإرهاب .فهي ،على حد
قوله ،متجد اخلطاب الإخ��واين من خالل فعالياتها
ون���ش��اط��ات�ه��ا ،وم�ن�ه��ا امل ��ؤمت ��ر ال �ع��امل��ي ال� ��ذي ع�ق��د يف
معهدها حتت عنوان «الإخ��وان امل�سلمون على طاولة
االت �ه��ام» .وي��دل��ل كراي�سكي على خطر الإخ ��وان من
خالل مواقف دول عربية عديدة منهم ،فقد و�ضعتهم
م���ص��ر ،و� �س��وري��ة ،وال���س�ع��ودي��ة ،والإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة،
وال �ب �ح��ري��ن ،يف ق��ائ�م��ة احل ��رك ��ات الإره ��اب �ي ��ة .وي ��ورد
امل�ؤلف بع�ض �آراء ال�سيا�سيني الغربيني الذين يدعون
�إىل حم��ارب��ة جماعة الإخ ��وان ،ومنهم ع�ضو جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي ،تيد كروز ( ،)Ted Cruzالذي
ق��دم م�شروع ق��رار ه��دف��ه الإق ��رار ب ��أن تلك اجلماعة
تنظيم �إرهابي خارجي .ويقتب�س كراي�سكي مقتطفات
من �أقوال كروز ،مبديا الت�أييد الكامل له فيما يخ�ص
هذه الق�ضية بكل تفا�صيها ،حتى و�إن خرج الكالم عن
طور املو�ضوعية وجانب االعتدال« :يجب �أن نتوقف
ع��ن ال�ت�ظ��اه��ر ب� ��أن ح��رك��ة الإخ � ��وان امل���س�ل�م�ين لي�ست
م�س�ؤولة عن الإرهاب ،وهي التي تدعمه ومتوله .يجب
�أن ن��رى ه��ذه اجل�م��اع��ة على حقيقتها� .إن�ه��ا منظمة
دولية مف�صلية غايتها �إقامة اجلهاد الدموي» (�ص
 .)25بعد امل�س�ألة الإخوانية يعود امل�ؤلف ليطرح �س�ؤاال
عن الوهابية� ،أهي ظاهرة هام�شية يف الإ�سالم؟ وي�صل

