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اإهـــــــــــــــــــداء

إىل ذلك الطفل الذي تيتم، إىل تلك الزوجة التي ترملت، إىل 

تلك األم التي ثكلت وليدها، إىل ذلك اإلنسان املخلص واملجاهد 

الصادق الذي استش������������������هد وهو ينافح عن دينه ويذب عن حياضه 

ويذود عن مقدس������������������اته، إىل رجل األمن الش������������������جاع الذي طالته يد 

الغ������������������در وأزهقت روحه وهو ي������������������ؤدي مهمته مدافع������������������اً عن وطنه، 

أهدي هذا اإلصدار.

فهد بن عبد العزيز الغفيلي
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تقــــــــــــــــــــــــــدمي

متتلئ دور الن�ســـر مبئات الكتب واملطبوعات عن ظاهرة الإرهاب، وتت�سّدر 
عناوين ال�سحف �سياًل جارفًا من التحليالت اجلادة وال�سطحية عنها.

وياأتـــي الأخ فهد بن عبـــد العزيز الغفيلي ــ مبنهجيـــة جديدة يحاول من   
خاللها الدخول اإىل عقول العنا�ســـر الإرهابية التـــي اتـّـخذت من قتل الأبرياء، 
وهـــدر الدمـــاء التي حرم اهلل، وتدمري احلياة، ون�ســـر الرعـــب يف جمتمٍع اآمن، 

طريقًا منحرفًا لها.
يوظف الأخ فهد ثقافته اخلا�سة، وح�ّسه الوطني، واأدوات حتليله املتمّيزة   
ليعُب من خاللها اإىل احلالة....حالة من باع نف�سه، ودينه، واأهله، وقيمه الدينية 
والإن�ســـانية، وواجبه الوطني لالأفكار امل�سللة املد�سو�سة على الدين، التي تدعو 

للهدم و�سفك الدماء بحثًا عن هدٍف جمهول.
هـــذه املحاولة اجلريئـــة، التي حاول الكاتب من خاللها اأْن ي�ســـب اأغوار   
نفو�س ال�سباب املنحرف عن �سواء ال�سبيل، وهي واإْن كانت افرتا�سية، ل ت�ستند 
اإىل واقـــع، اإل اأّنهـــا تقـــدم منهجًا روائيـــًا جمياًل قد ت�ســـتطيع يف بع�س احلالت 
القرتاب من ال�ســـورة ال�ســـحيحة ملا يدور يف نفو�س العنا�ســـر الإرهابية، التي 
باعت حياتها، واأمن وطنها، واأهلها لل�سيطان، لتخدم بذلك الأعداء احلقيقيني، 

ر ملحاربتهم. الذين تّدعي تلك العنا�سر اأّنها تقاتل، وترعب، وترهب، وتدمِّ
اإّنها ظاهرة قبيحة ت�ســـتحق الإبحار يف اأعماق عنا�سرها امل�سوهة فكريًا   
واأخالقيًا، واإذا ما تعذر ذلك على الكاتب لأّنهم اأ�سباُح يف الظالم، فاإّن توظيف 
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قدراتـــه، ومعرفته، وقراءاته، وت�ســـوراته، وفكره لو�ســـع مثل هـــذه املداخالت 
الفرتا�سية، يعتب عمٌل اإبداعي جميل، قد ي�سهم يف اكتمال ال�سورة عّما يجري 

فوق �ساحة الوطن الغايل. واهلل من وراء الق�سد.

د. اإبراهيم بن حممد العواجي
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متهيــــــــــــــــــــد

حـــني بـــداأت فكرة اإعداد هـــذا الكتاب، قلت يف نف�ســـي اإّنه مـــن الواجب اأْن 
يكون فيه �ســـيء من التميز، ليحظى باقتناء القارئ الكرمي وثقته، لأّن هديف اأْن 
ي�ساركني القارئ العزيز ما تعي�ســـه اأمتنا الإ�سالمية والعربية و�سعبنا ال�سعودي 
النبيل من هموم، ب�ســـبب ما يجري يف بالدنا من اأحـــداث منافية ملا تربى عليه 
جل اأفراد هذا ال�سعب الكرمي، فمهما حدث واإْن كان �سغريًا، يعد لفتًا لالنتباه 

لكونه �ساذًا وم�ستحدثًا على اأعراف اأهايل هذا البلد. 
ويف زمن �ســـحت فيه الرغبة يف القراءة والطالع وان�سغل الكثريون مبتابعة 
اأحداث ومنا�سبات وبرامج وعرو�س اأكرث جاذبية لهم، رغم كرثة اخلطوب التي 
ت�ســـتحق املتابعة، والتي ت�ســـرف املهتمني منهم وت�ســـدهم اإىل و�سائل اإعالمية 
تقـــدم احلـــدث يف حينـــه، كقنـــوات التلفـــزة الف�ســـائية، واملحطـــات الإذاعية، 

وال�سحف اليومية. 
ولكن تبقى هناك طريقة ملناق�سة احلدث ب�سكل اأكرث عمقًا و�سمولية، وفيها 
مـــن البحث والتق�ســـي ما ل يف�ســـله القائمون علـــى تلك الو�ســـائل، لأّن طبيعة 

املتلقي ل حتتمل ال�سب بل ترغب يف مادة خفيفة، �سريعة، موثقة. 
ومـــن هنـــا ياأتي دور الكتـــاب لتقدمي مـــادة علمية متكاملة تتناول املو�ســـوع 

املعني بالدرا�سة من جميع جوانبه.
 ومن منطلق حر�ســـي على تقدمي املفيد والنافع واخلفيف للمتلقي الكرمي، 
فقـــد قمت بتناول مو�ســـوع الإرهـــاب بطريقة خمتلفة عن ما هـــو معهود، رغبًة 
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مني يف جـــذب القارئ الكرمي واإطالعه على حقيقة وخطـــورة ما يدور، متناوًل 
جوانب عديدة متعلقة بالإرهاب باأ�ســـلوب ق�س�سي حواري مب�سط، معتمدًا فيه 

على اخليال يف تناول الأحداث و�سردها ولي�س على احلقيقة. 
ولرغبتـــي يف معرفة ردود الأفعال والو�ســـول اإىل ما يفكر فيه كل قارٍئ على 
حدة وكيفية روؤيته للحدث، فقد عمدت اإىل طرح بع�س املوا�ســـيع واملحاور التي 
تناولتهـــا يف هذا الكتاب يف جريـــدة اجلزيرة قبل �ســـدوره، وبالفعل كانت تلك 
الفكرة جمدية وفاعلة ب�ســـكل ممتاز، اأثمرت العديـــد من التعديالت يف الطرح 
والأ�ســـلوب، والأهـــم من ذلـــك لفتت نظـــري اإىل اأهمية تناول جوانـــب ما كانت 
لتخطـــر يل علـــى بال لول اأّن مل�ســـتها من خالل ت�ســـريح القارئ يف بع�ســـها اأو 

تلميحه يف بع�سها الآخر. 
وكان غر�ســـي من اإعـــداد هذا الكتاب اإظهار بع�س ال�ســـور واجلوانب التي 

راأيت اأّن بع�سها مل ُيتطرق اإليه، اأو ُكتب عنه ولكن لي�س ب�سكل كاف. 
فتحدثـــت عن الإرهابي املغرر بـــه، والإرهابي العائد اإىل طريق ال�ســـواب، 
والإرهابي الذي ت�سرب الغلو والتطرف، وحال زوجة الإرهابي وما تعانيه وتلقاه 
من م�ساعب تتجدد ب�ســـكل يومي، بالإ�سافة اإىل حماولتي دح�س الآراء، والرد 
على املزاعم التي حتاول الربط بني الإ�سالم والإرهاب، ومن ثم تطرقت لنظرة 
الغرب للم�ســـلمني ب�ســـكل عـــام، واأحكامهم ال�ســـتباقية عليهم، والزعـــم باأّنهم 
اإرهابيون حتى لو كانوا اأ�ســـدقاء ــ ح�ســـب زعمهم ــ وذلك من خالل ما يقراأون 
وي�ســـمعون من و�ســـائل اإعالمهم، كما تداركت يف اللحظات الأخرية من مراحل 
جتهيز هذا الكتاب، وتطّرقت للمراكز ال�سيفية، وال�سريط الإ�سالمي، وحتدثت 
عـــن اأهميتهمـــا، ودورهما يف اإثراء حياة ال�ســـاب امل�ســـلم، ومل اأّن�ســـى اأْن اأناق�س 

اأمرين راأيت اأّنهما من الأهمية مبكان:
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الأول:- متعلق بكيفية الوقاية من الإرهاب.
الثان:- كيفية التعامل مع الإرهاب.

واحلقيقـــًة اأّن ق�ســـدت مـــن وراء اإعداد هـــذا الكتاب ومـــا تناولته فيه من 
موا�ســـيع متفرقـــة مما له عالقـــة بالإرهاب، اأْن اأجعل بني يـــدي القارئ الكرمي 
اأداًة مب�سطًة، وو�سيلًة معينة ــ باإذن اهلل ــ ملن يحاول التحاور يف جوانب خمتلفة، 
رمبـــا يواجهها يف حياته اليومية من خالل مناق�ســـة بع�س من لهم اآراء خمتلفة 
عّمــــا اأومن به ويوؤمن بـــه من يتفق معي، وهم كثري وهلل احلمـــد، ولكن من اأراد 
تناول مو�ســـوع الإرهاب ب�سكل اأكرث تو�ســـعًا فهناك كثرٌي من الكتب التي تناولته 

وف�سلت فيه والتي ل ميكن ح�سرها. 
 ف�سكري وتقديري لوالدّي بعد اهلل - سبحانه وتعاىل - وقبل كل اأحٍد �سواه ثم 

لكل من اأ�سدى اإيل ن�سيحًة اأو توجيهًا اأو راأيًا �سديدًا اأو نقدًا هادفًا. 
ول يفوتنـــي اأْن اأتقدم بوافر التحية والتقدير ملعـــايل الدكتور / اإبراهيم بن 
حممد العواجي ــ على تف�سله بتقدمي هذا الكتاب، وتوجيهه يل باأْن اأعر�س عليه 
الكتـــاب قبل طرحه يف املكتبات، وهذا مـــا مت بالفعل، فلمعايل الدكتور اإبراهيم 
مّني جزيل ال�سكر...وال�ســـكر قليٌل حني يوجه لرجٍل �سهٍم كرمي، له اأف�سال علّي 

ل اأ�ستطيع ح�سرها.
كمـــا اأتقـــّدم بجزيـــل ال�ســـكر اإىل رئي�س حترير جريـــدة اجلزيرة الأ�ســـتاذ 
الفا�سل خالد بن حمد املالك ــ على دعمه وت�سجيعه، واإعطائي امل�ساحة الكافية 
حني رغبت ن�سر بع�س حماور الكتاب يف تلك اجلريدة الغراء، وهذا الفعل لي�س 
مب�ســـتغرٍب من تلـــك النوعية من الرجال، ومن يعرف الأ�ســـتاذ / خالد املالك ــ 
عن قرب لبد اأّنه راأى الكثري من عطائه واأثره امللمو�س على ال�ســـاحة الإعالمية 

ال�سعودية والعربية، فله مني جزيل ال�سكر.
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 ول اأن�ســـى القارئة والناقدة الأوىل لكل مو�ســـوع تناولته ـــــ زوجتي احلبيبة 
اأم عبد العزيز ــ بنقدها وت�ســـجيعها، رغم م�ســـاغلها العديدة بالوظيفة والبيت 
والأبناء، خا�ســـة البنة ال�سغرية التي اأ�ساأل اهلل - س��بحانه وتعاىل - لها ال�سفاء 
وال�ســـالح، كما اأ�ساأله �ســـبحانه اأْن يكفي ولة اأمرنا، واأمتنا، وبلدنا كل مكروه، 
واأْن يرزقنا القبول والإخال�س يف العمل، واأْن يكون هذا الإ�ســـدار نافعًا ومفيدًا 
لكل من اقتناه. و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم 

باإح�سان اإىل يوم الدين. 

فهد بن عبد العزيز الغفيلي
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مـــــن اأنـــــت ؟

يف ظـــل هـــذه الطفـــرة املعلوماتية التـــي نعي�ســـها، والتقدم املذهل لو�ســـائل 
الت�ســـالت، ومع وجود و�ســـائل الإعالم املختلفة واملتعددة التي اأ�ســـبحت تنقل 
احلـــدث حلظة وقوعه، وجتعلك تعي�ســـه وتتفاعل معه حتى لو كنـــت بعيدًا عنه، 

وتف�سل بينك وبينه اآلف الأميال. 
يف زمننـــا الـــذي نعي�ســـه، �ســـار اجلميع 
يبحث عن املعلومة وعن اجلديد، يريدون اأن 
ي�سمعوا وي�ساهدوا ويقراأوا كل �سيء يف �سبيل 
الو�ســـول اإىل ما ي�سليهم، على الرغم من اأنه 
لي�ـــس كل ما ت�ســـمعه الأذن اأو ت�ســـاهده العني 
م�ســـليًا، ولكّن بني الب�ســـر جبلوا على املتابعة 

وحب الطالع واملعرفة.

م����������ن م�������ش�������ك�������ات اإلره�������������������اب: 

ع����دم االت����ف����اق ع���ى ت��ع��ري��ٍف 

محدٍد له.

 ومبا اأّن هناك �سخ�ســـية طغت �ســـهرتها على اجلميع، وحظيت بالن�ســـيب 
الأكـــب مـــن الهتمام، و�ســـارت اأخبارها يف كل مـــكان، واأحداثها متالأ و�ســـائل 

الإعالم باأنواعها واإن اختلفت ميولها واهتماماتها. 
وباتـــت كل مطبوعة اأو حمطة اإذاعية اأو قناة ف�ســـائية ت�ســـعى لنيل �ســـرف 
اإجراء حواٍر مع تلك ال�سخ�ســـية لت�ســـتقطب اأكب ح�سد من اجلماهري ملتابعتها 

وا�ستقاء املعلومة منها. 
ومبا اأّن اللقاء ح�سري ل يتكرر ول ُيعر�س يف اأي و�سيلة اأخرى، فقد ت�سرفت 
بعر�سه بني اأنظار قارئي الكتاب الأفا�سل لعله يحوز على ر�ساهم وا�ستح�سانهم.
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ف بنف�سها  يف البداية وكما جرت العادة طلبنا من تلك ال�سخ�سية اأن تـُعرِّ  
وتخب القارئ الكرمي من تكون؟ 

فقالـــت: ل يوجد يل م�ســـمى حمـــدد، واإن طغى بع�س اأ�ســـمائي على الآخر، 
ح�ســـب الفئة التي تتعامل معي، والوقت الذي اأح�ســـر فيه، فبع�ســـهم ي�ســـميني 
اإرهابًا واآخرون يطلقون علي جهادًا، و�سنٌف ثالٌث يقول دفاعًا عن النف�س‘ وفئة 

تّدعي اأن اأعمال وقائية. 
ف�ساألناه : واأيها تف�سل اأنت؟.

 فقال ل ت�ســـاألني اأيها اأف�ســـل، بل قل اأيها تبغ�س؟!.. فاأنا ل اأحب اأيًا منها، 
ولهـــذا ل يهمني اأن يختلف النا�س يف حتديد م�ســـّمى يل، ويعجزون عن التفاق 
علـــى فهمي، ولكن ما يزعجني كثريًا هو اأن  هناك من يطلق علّي اإرهابًا، ثم يف 

مرات يطلق علي جهادًا وهكذا، على الرغم
بريئـــة  وال�ســـحية  نف�ســـه،  الفعـــل  اأن  مـــن 
كاملعتـــاد، بـــل اإن مـــا يغيظنـــي اأكـــرث هـــو اأن 
هناك فئة ن�ســـبت نف�ســـها حكمًا واأ�ســـبحت 
ت�سنفني ح�سبما تقت�ســـيه م�ساحلها، فقبل 
فـــرتة لي�ســـت بالبعيـــدة وقع اعتـــداٌء من قبل 
اإحدى اجلهات يف بلٍد ما راح �ســـحيته مئات

يجب أن نضع ضوابط لكل 

فعل ل��ل��وص��ول إىل تعريف 

محدٍد لإلرهاب.

الأبرياء، فقالوا: اإن ما وقع �ســـاأن داخلي تقت�ســـيه ال�سرورة لإعادة تنظيم ذلك 
البلد، واليوم وقع نف�س الفعل من اجلهة ذاتها فهّبوا جميعًا ي�ستنكرون وي�سجبون 
ومينعون ويقاطعون ويطلقون على ذلك الفعل اأ�ســـنع واأب�ســـع الألفاظ . ملاذا؟!.. 
لأن امل�ســـالح غري موجودة الآن، ولأن دور تلك اجلهة انتهى، لذا وجب �ســـجبها 

ومقاطعتها، ومن ثم ا�ستبدال اأخرى بها تنا�سب املخططات القادمة. 
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ف نف�سك؟... وكيف ت�سفها؟ ف�ساألناه : ولكن ماذا عنك اأنت؟!... مَب تـُـعرِّ

فقـــال: يجـــب اأن يعلـــم اجلميع من خالل هـــذا املنب اأنَّ يل احلـــق اأن اأقول 
عن نف�ســـي ما اأ�ســـاء، دون تدخل من اأحـــد، لأّن اأي تدخل �ســـيعيدنا مرة اأخرى 
اإىل دائـــرة الغمو�س والحتيال يف امل�ســـّميات، بهدف تقييـــم كل فعل على حدة، 
وت�ســـنيفه ح�سب اجلهة التي قامت به، والأطراف املنتفعة منه، واأي�سًا من وقع 
عليهم ذلك الفعل، ولكني حني اأحتدث عن نف�ســـي فاأّن اأقول اإن يل تعريفني اأو 

نوعني من التعاريف كاأي م�سطلح اأخر.
 فهنـــاك تعريـــف مـــن حيـــث املفهـــوم اللفظـــي، فبالإمـــكان اأن تطلـــق علّي 
اخلوف واخل�ســـية والرعب والوجل، وهناك لفظة عربية قريبة جدًا من اللفظة 
امل�ســـتخدمة يف اللغـــة الإجنليزية ويف اللغات ذات الأ�ســـول الالتينية وهي كلمة 
)ترويـــع( وهي م�ســـابهة من حيث اللفظ واملعنــــى للكلمـــــــــــة الإجنليــــــــــزيــــــة 
 )TERORISM( وتعني يخيف ، يرعب ، يرهب ، يروع وال�سم منها )TEROR(

وتعني اإرهاب اأو ترويع. 
ف�ساألناه : وماذا عن تعريفك االآخر من 

حيث املفهوم؟
فقـــال قبـــل اأن اأجيبك، دعنـــي اأطمئنك 
اأنـــه ل يوجـــد اأي اختـــالف وهلل احلمد فيما 
يتعلـــق بتعريفـــي اللغـــوي فاجلميـــع متفقـــون 
والتعابـــري، الألفـــاظ  اختلفـــت  واإن  عليـــه 

ه�������������������ن�������������������اك ج����������������������ان����������������������ٌب ح�����������س�����������ٌن 

لإلرهاب يجهله الكثريون .

 ولكنهـــا جميعـــًا تدور حول التخويـــف والرتويع، اأما بالن�ســـبة لتعريفي من حيث 
املفهوم فهو خمتلف قلياًل، فهناك من يظن اأن �سيء دائمًا، ول يرى مني �سوى 
وجهي الب�سع، ولكن يف حقيقة الأمر ل�ست كذلك، فاأنا بقدر ما يظهره وجهي من 
قبح، اإل اأن باطني به جمال ومنفعة وجوانب خرية ل يعلمها ول يدرك حقيقتها 

اإل من عرفني وفهمني وعمل على اإن�سايف.
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فجانبـــي الطيب يظهر يف قولـــه ۵: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     
وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ )الأنفال:60( فهذه الآية 
الكرمية ن�س يف اأّنه يجب على امل�ســـلمني اأن يبذلوا ق�ســـارى جهدهم يف الت�ســـلح، 

واإعداد القوة، وتدريب اجليو�س، حتى َيرهبهم العدو ويح�سب لهم األف ح�ساب.
ه هنا اإىل اأنَّ اإعداد اجليو�س وجتهيزها وت�ســـليحها تكون   ويجـــدر بي اأن اأنبِّ
باإذٍن من ويل اأمر امل�ســـلمني، ل كما يفعل بع�ـــس املخربني اليوم من قتل وترويع 
وخـــروج على ويل الأمر زاعمني اأنه جهاد، فاإن قامـــوا بالتجهيز والإعداد حتت 
راية الإ�ســـالم دون اإخالل باأٍي من ال�سروط املنظمة لذلك، فقد حققوا اجلانب 
الإيجابـــي من الإرهـــاب وهو ذلك املتمثـــل يف اإعداد القـــوة وجتهيزها من اأجل 
تخويف وبث الرعب يف نفو�س اأعداء الإ�سالم، ويف ذلك حتقيق لو�سف املوؤمنني 
الذين امتدحهم اهلل - سبحانه وتعاىل - يف �سورة ال�سورى حني ذكر من �سفاتهم 

القدرة على النت�ســـار على من بغى عليهـــم يف قوله ۵: چ ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  
ھ  ھ  چ )ال�ســـورى:39( . فهذا الإرهاب املتعلق بتخويف غري امل�سلمني ُيعد 

اإرهابًا م�سروعًا �سرعه اهلل - سبحانه وتعاىل - لهذه الأمة بل واأمرها به.
 اأما وجهي القبيح فيظهر حني تقوم فئة با�ستخدامي يف قتل الأبرياء وترويع 

الآمنني وامل�ستاأمنني دون رجوع لعامل اأو �سلطان، بل يعملون على تنفيذ 
مـــا يريـــدون بغ�ـــس النظر عـــن النتائـــج وما 

�سيرتتب على اأفعالهم من �سرور ومفا�سد.
ف�ساألناه : ولكنك بهـــذه الطريقة وبتبنيك 
مفهومني اأحدهما ح�ســـن والآخر قبيح، ت�سجع 
كل مـــن ت�ســـول لـــه نف�ســـه الإقـــدام علـــى عمل 
عاء اأنه من باب الرتهيب املندوب. اإجرامي وادِّ

ي������������������م������������������ارس  م��������������������������ن  ك��������������������������ل  إن 

اإلره����������اب ش���خ���ص م��م��ق��وت 

اّدع�������������ى  وإن  ال������ج������م������ي������ع  م����������ن 

اإلص��������������������������������اح وال�������������ب�������������ح�������������ث ع������ن 

الديمقراطية.
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 فـــرد قائاًل: ل لي�س الأمـــر كذلك، فهناك معايري و�ســـوابط لكل عمٍل عند 
ت�ســـنيفِه واإدراجِه يف قائمِة الأعماِل الإرهابيِة اأو اجلهادية، ولن اأ�ست�سهد فقط 
بال�ســـريعة الإ�ســـالمية التي اأعدها اأول من اأظهر اجلانب احل�ســـن مني، ولكني 
اأقول لكل من التب�س عليه الأمر اأو بالأ�سح �سعى يف تلبي�سه واإبهامه، ارجعوا اإىل 
الأعراف الدولية، والأديان ال�ســـماوية، والقوانني الو�ســـعية، �ســـتجدونها تعطي 
مفهومـــًا ل لب�س فيه على من فعله ي�ســـنف جهادًا، ومـــن جرمه يدخل يف دائرة 
الإرهاب، و�ســـتعلمون اأي�ســـًا من ميكن اأن يحظى ب�سرف ال�ست�سهاد ومن يو�سم 

بالنتحاري.
 اإن مـــن يعتدي علـــى الآمنني فريهبهـــم، ويقتلهم، وي�ســـفك دماءهم معتد 
اأثيم، اأّما من يدافع عن اأر�ِس اأو عر�ِس اأو ماِل فهو جماهٌد واإن قـُــتل فهو �سهيد 

لأّن خامت املر�سلني ۵ يقول: )من قتل دون ماله اأو عر�سه فهو �سهيد(. 
ف�ساألنــاه : ومــا تقــول يف من يحــاول ا�ستخــدام وجهك احل�ســن لت�سويغ 

اأفعاله وت�سرفاته؟.
ف�سينك�ســـفون  تخافـــوا،  ل  فاأجــاب: 
و�ست�سقط اأقنعتهم، لأن النا�س يدركون احلق 
ومييزونه عن الباطل واإن �ســـار هناك بع�س 
الغمو�س يف بادئ الأمر ولكن الغّمـة �ســـرعان 
ما تنك�ســـف وتت�ســـح الأمور، فالقوي املتبجح 
الذي ميار�ـــس اإرهابه بدعاوى املحافظة على 
الأمن والدميقراطية �ســـوف ي�ســـعف وتخور

اإلره���������������������������������������������اب ق����������������دي����������������م ِق��������������������������دَم 

البشرية نفسها.

قواه  وي�سقط، واملتخفي الذي ميار�س اإرهابه بدعاوى الإ�سالح يف جنح الظالم 
�ســـوف ياأتي فجر جديد ت�سرق �سم�ســـه فتحرق تلك اخلفافي�س التي ل يروق لها 

العمل يف و�سح النهار. 
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ف�ساألناه : هل يزعجك لو �ساألناك عن عمرك احلقيقي؟!.. 

فاأجاب: ل، بل على العك�س من ذلك، ف�سوؤالكم هذا يف�سح يل املجال للحديث عن 
عراقتي وخباتي املرتاكمة مع بني الب�سر منذ الأزل، فاأنا واإياهم �سنوان مل نفرتق 
منذ بدء اخلليقة وحتى اليوم، فحني قام قابيل بتهديد اأخيه هابيل وتخويفه بالقتل، 
ب�سبب جناح الثان وف�سل الأول، وقيامه بتنفيذ تهديده، كنت موجودًا هناك. مرورًا 
بتهديـــد الأنبياء واملر�ســـلني عليهم ال�ســـالم بالإبعاد اأو القتل كما يقول قوم �ســـعيب 

لنبيهم ۵ يف قول اهلل - س��بحانه وتع��اىل - : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ  چ )الأعراف:88( .

 ومن ذلك العتداء ال�ســـافر على حرمات اهلل - سبحانه وتعاىل - واآياته كما فعل 
قـــوم �ســـالح حني قتلوا ناقـــة اهلل، حيث يقول اهلل - س��بحانه وتعاىل - : چ ک  ک  
ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ  چ )الأعـــراف:77(. 

ثم اإرهاب فرعون لبني اإ�ســـرائيل يف قوله ۵ : چ ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      
چ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   
)الأعراف:127(. بالإ�ســـافة لقتل اأ�ســـحاب الأخدود دون وجـــه حق، اإل اأنهم قالوا 
ربنـــا اهلل چ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ )الـــبوج:8(. وتعذيـــب وقتل 
بع�س املوؤمنني ال�ســـابقني من اأتباع حممد عليه ال�ســـالة وال�ســـالم. وما فعله التتار 

حني دخلوا بغداد، وكذلك ما اأحدثه ال�سليبيون عند دخول بيت املقد�س.
وما نراه اليـــوم من اإرهاب وانتهاكات يف 
�سائر بقاع الأر�س، من فل�سطني والعراق اإىل 
ال�سي�سان وك�ســـمري ومن راوندا اإىل البو�سنة 

والهر�سك وكو�سوفا واألبانيا واأفغان�ستان، بل

اإلره�����������اب ح���ي���ل���ة ال���ع���اج���زي���ن 

لكونه أسهل البدائل.

حتـــى اأطهـــر البقاع واأكرثها اأمنًا مل ت�ســـلم من تلك الأيدي احلاقـــدة. اإذًا فكما 
اأخبتك اأنا مع الب�سرية يف كل زمان ومكان.  
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ف�ساألناه : وما الذي يدفع بع�س النا�س لعتناقك واتخاذك منهجا ونبا�سًا 
مع وجود البدائل؟

 فقال: دعني اأجبك عن م�ساألة البديل، فاأنا اأتفق معك بوجود البديل ولكن امل�سكلة 
اأنني اأمتيز عن �سائر البدائل بال�سرعة وال�سهولة، فاأنا �سالح العاجزين املتهورين وما 
اأكرثهم يف كل زمان ومكان، فلو نظرت مثاًل اإىل دعوة حممٍد عليه ال�سالة وال�سالم، 
وكم ا�ســــتمرت، وكيف بداأت بدعــــوات فردية، ثم تطورت اإىل اجتماعات �ســــرية، ثم 
اإىل دعــــوة علنية، مل يحدث فيها اأي اعتداء على املعار�ســــني واملخالفني، مع اإمكانية 
ذلــــك، من باب الدفاع عن النف�ــــس، ثم تبع ذلك هجرة، وقامت اأول معركة ومواجهة 
حقيقية بني احلق والباطل، بعد ما يقرب من خم�س ع�ســــرة �سنة من التاأ�سي�س، ونتج 
عن كل ذلك دولٌة اإ�سالمية هابتها الأر�س كلها، يف غ�سون ثالثني �سنة من تاأ�سي�سها، 

و�سيطرت على م�سارق الأر�س ومغاربها، وهي مل تتجاوز بعد عمر رجل. 
اأما من يطلقون على اأنف�ســـهم جماهدين يف هذا الع�ســـر، وخذ على �سبيل 
املثـــال يف هذا البلد احلرام فهم يريدون اأن يغريوا ويفر�ســـوا اأفكارهم ويعملوا 
و�ساية على هذا البلد واأهله، ول يريدون النتظار، ول يطيقون ال�سب، بل اإّنـهم 
ـنون  ومبجرد معار�ســـتهم ومواجهتهم وفتح باب النقا�س معهم ين�سلون ويتح�سّ

يف ظالم دام�ٍس ــ زائٍل باإذن اهلل ــ ويبداأون بالتخريب والإف�ساد هنا وهناك. 
ف�ساألناه : عن الأ�سباب التي جتعل اأتباعه يلجاأون للعنف والتخريب والتدمري 

والقتل و�سفك الدماء. 
فقـــال: هناك عدة اأ�ســـباب: اأقدمها على 
الإطـــالق الغـــرية مـــن النجـــاح، فكثـــريًا ما 
حاول الفا�ســـلون اإف�ساد م�ســـاريع الناجحني، 
اإما بتدمري امل�ســـروع نف�ســـه كما حاول اأبرهة

م���ن أه����م أس���ب���اب اإلره�����اب: 

ال�����غ�����رية، وال����ف����ك����ر ال���ف���اس���د، 

والعنصرية.

احلب�ســـي حني اأقدم على خمططه الإرهابي لهـــدم الكعبة، اأو حماولة التخل�س 
من ال�سخ�س نف�سه، كما فعل قابيل حني قتل �سقيقه. 
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ومن الأ�سباب اأي�سًا حماولة فر�س الو�ساية على الفكر الفردي اأو املجتمعي 
عاء الإ�ســـالح والتجديد وحترير ال�ســـعوب  باأ�ســـره، وهـــو الغالب، ومـــن ذلك ادِّ
وحمايتهـــا. كما اأن هناك �ســـببًا ثالثًا يتعلق بعدم التعاي�ـــس مع اجلن�س اأو العرق 
اأو اللون اأو الديانة، فتن�ساأ عنها حركات اإرهابية ينادي اأ�سحابها بالق�ساء على 

تلك الأقلية املختلفة. 
ف�ساألناه : هل من كلمة تود اأن تختم بها قبل اأن ننهي هذا اللقاء؟. 

فاأجــاب: كل مـــا اأود قوله واأرجوه اأن يحذر اجلميع من اأولئك الذين ينادون 
بـــي ويحاولون اإيهام الآخرين وخداعهم اأنهـــم يقومون باأعمالهم التخريبية من 
باب اجلهاد يف �سبيل اهلل، اأو الدفاع عن النف�س، فهذا غري �سحيح، فلي�سوا هم 
من يحق له احلكم على الفعل وت�سنيفه، بل يجب عليكم اأنتم يا اأبناء هذا البلد 
وعلماءه وقادته اأن تقولوا وبكل اأمانه اإن هذا خطاأ وذاك �سواب، فتدعموا احلق 

واأهله وحتاربوا الباطل ومن يقف وراءه وتعرونهم.
 اأّما اإْن ت�ســـاهلتم معهم وتركتم يدًا واحـــدة تعمل والأخرى حائرة مرتددة، 
ف�سوف ياأتي اليوم الذي ي�ستيقظ فيه الغافل على دوي القنابل واأ�سوات البنادق 
ولن يجدي حينها ندم اأو ح�سرة، بل بادروا ملحاربتهم، وكونوا يدًا واحدة تربون 
وتعلمون وتن�ســـحون وتر�ســـدون وحتاورون، فاإن مل ُيجِد ذلـــك تبلـّـغون وتبحثون 
وتطاردون وتقب�ســـون وتعتقلـــون، ومن مل يفلح معه كل ذلك فال �ســـري اأن نقول 
تقتلون وت�سلبون وتقطعون من خالف، وهذا اآخر العالج الذي بالتاأكيد �سيكون 
ناجعـــًا مـــع من مل تنفـــع معهم كل طـــرق التطبيب تلك؛ لأنهم ممـــن قال اهلل - 

سبحانه وتعاىل - فيهم: چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ )املائدة:33(. 
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حوار مع اإرهابي

التقيت به بعد فراق دام عدة �سنوات، فعرفني ومل اأعرفه، كان وجهه �ساحبًا 
وج�سمه ناحاًل، وعيناه زائغتني كاأنهما تريان املوت قريبًا منهما، يداه ترجتفان، 

ورجاله حتمالنه بكل كلفة وم�سقة.
اأقبـــل علـــي ببـــطء وتثاقـــل، وكان يتلفت 
مينـــة وي�ســـرة، م�ســـتت الذهـــن، ويف خاطره 
مـــن الأفكار والهواج�س ما تنوء بحمله روؤو�س 

ع�سبة من الرجال ذوي حلم و�سعة بال.
بادرته بال�سالم وال�سوؤال عن احلال.

االس����������������������������ت����������������������������م����������������������������اع ل������������������أب������������������ن������������������اء 

واألص������������������������دق������������������������اء وال�������������ت�������������ح�������������اور 

م���ع���ه���م م�����ن أه�������م األس����ب����اب 

امل�������س�������اع�������دة ع��������ى ح���م���اي���ت���ه���م 

من االنحراف الفكري.

 رّد علي: باإجابات مقت�سبة و�سريعة، كان يريد اخلال�س مني باأق�سى �سرعة 
ممكنـــة، ولكن كان هناك �ســـيء مينعه من ذلك ــ ويبدو اأنه نف�س ال�ســـيء الذي 
دعـــاه للتعرف علـــي واحلديث معي ـــــ فكّلـما هّم بالن�ســـراف تراجع عنه وعاد 
ي�ســـاأل ويكرر نف�س اأ�سئلته وعباراته ال�ســـابقة، كان يريد اأن يقول �سيئًا، وفهمت 
من حاله اأن ذلك ال�ســـيء خا�س جدًا، ومل يجد اإن�سانًا يبوح له به، ويخل�سه من 
بع�س احلمل الذي يف راأ�سه، حاولت اأن اأظهر له اأن ذلك ال�سخ�س، اأريته مني 
ما يبعث الطماأنينة يف نف�ســـه، ويدخل الراحة اإىل جوفه، ويزيل عالمات التوتر 

البادية على وجهه، ويخفف الت�سنج امل�سيطر على اأطرافه. 
عندما راأى مني التفاعل والتجاوب والإ�سغاء بدت عالمات الراحة والر�سا 
ترت�ســـم على حمياه، ومع اأنها كانت ما تزال ممزوجة بالكثري من القلق والتوتر 



23

حوار مع اإلرهاب

اإل اأن بادرته بال�ســـوؤال حماوًل الق�ســـاء علي ما تبقى من قلـــٍق وتوتٍر يف داخله 
وتخلي�سه منهما قبل اأن يق�سيا عليه.

ف�ساألته عن جمموعة من الأ�سدقاء وزمالء الدرا�سة، وهل ما يزال يتوا�سل 
معهـــم، حاولت تذكريه بتلك الأيام، وببع�س املواقف الطريفة التي كانت حتدث 
يف تلـــك الفرتة، وببع�ـــس التعليقات ال�ســـاخرة منه، حيث كان ماهـــرًا يف اإلقاء 
النكات واملزاح مع اجلميع، واإطالق الألقاب ال�ساخرة عليهم، دون اأن ينزعجوا 

منه، بل كانوا يتقبلون ذلك ب�سدور رحبة ويبادلونه الألقاب والتعليقات. 
بالطبع ق�ســـدت من ذلـــك اإخراجه مما 
هو فيـــه من حياة بائ�ســـة حمبطـــة اإىل حياة 
ملوؤها الفرح وال�ســـرور كان يعي�سها اإىل وقت 
قريب، حتـــى اإّنه وعندما كنـــت اأذكره بذلك 
كان كمن يتذوق طعم تلك اللحظات بل�سانه، 
وي�ستن�ســـق عبريهـــا باأنفـــه، وهـــذه الطريقة 
مهمـــة يف التعامل مـــع تلك الفئة مـــن النا�س 
التي تعي�س الإحباط وامللل ويبدو عليها القلق، 

ت��ذك��ري اآلخ���ري���ن بلحظاتهم 

ال�����������س�����������ع�����������ي�����������دة وم����������واق����������ف����������ه����������م 

اإلي�������������ج�������������اب�������������ي�������������ة م������������������ن األم�����������������������ور 

امل����س����اع����دة ع�����ى ن���ق���ل���ه���م م��ن 

م�����ح�����ب�����ط�����ة إىل ح�����ي�����اة  ح��������ي��������اة 

مليئة باألمل والتفاؤل.

فتظـــن اأنها خلقت له، حيث يجب على من يتعامل معهم اأن يذكرهم بلحظاتهم 
ال�ســـعيدة، وذكرياتهم اجلميلة؛ لي�ســـعرهم اأنهم لي�ســـوا خملوقـــني للهم والغم 
فقـــط، بـــل اإن للفرح وال�ســـرور ن�ســـيبهما يف حياتهم اأي�ســـًا،  واأنهما ي�ســـغالن 
اجلانـــب الأكب من حياتهم، ولكن الواحد مّنا ل ي�ســـعر بذلك لأن اأوقات الفرح 

متر ب�سرعة فيظنها ق�سرية، واأوقات احلزن متر بطيئة فيظنها طويلة.
عندما راأيت اأن مزاجه تغري متامًا، وبوادر القلق زالت من وجهه، وعالمات 
الر�ســـا بدت على حمياه، واأح�س�ســـت اأن متكنت منه و�ســـيطرت على نف�ســـيته، 
األقيـــت عليه ال�ســـوؤال املهم الـــذي اأجـّـلته طويـــاًل، وكنت اأرغـــب يف مبادرته به، 
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ولكنـــي كنـــت اأعلم علم اليقني اأنه �ســـوف لن يجيبني عنه، بل �ســـوف ينفر مني 
وين�سرف ويرتكني، فاأكون بذلك كمن �سب الزيت على النار. 

فقلت مبت�سمًا ومت�سنعًا الده�سة: ما الذي غري حالك؟!.. وقد كنت ب�سو�سًا 
مرتاح البال، وال�سحكة ل تفارق حمياك، والآن اأنتزع الب�سمة منك بالقوة. 

قال: اأبدًا ل �سيء. 

وحاول التهرب من �سوؤايل.
فقلــت له: نحن اأ�سدقاء واإن ابتعدنا عن 
بع�سنا فرتة من الزمن، فيجب اأن نـُـبقي على 
�ســـداقتنا التي ُبـنيت على اأ�ســـ�ٍس من الباءة 
وال�ســـدق واملحبـــة واملـــودة، ويجـــدر بنـــا اأن 
نتعـــاون ونتكاتـــف حلل كل م�ســـكلة تواجه اأيًا 
منا، فاإذا مل اأبث �سكواي اإليك، وتبث �سكواك 

اإيل، فلمن نبثها اإذًا!.. 

لكل واحٍد منا خصوصياته 
ي������رغ������ب  وأس�����������������������������راره ال���������ت���������ي ال 
ألح���������������������د،  ب��������������ه��������������ا  ي������������������ب������������������وح  أن 
ول������ك������ن ه������ن������اك م�����ش�����ك�����ات ال 
ي���م���ك���ن أن ي���ح���ّل���ه���ا اإلن�����س�����ان 
بمفرده وأموٌر ال يقدر عى 

مواجهتها وحده. 

اأردت اأن املِّـــح اإىل حاله ولو من بعيد، لعلي ا�ســـتفز م�ســـاعره فيخبن مبا 
يجول يف خاطره بنف�سه، فاأكون عونًا له، ل اأن اأ�سارحه مبا اأ�سمع عنه من بع�س 

الأ�سدقاء فينفر مني وينزع الثقة التي منحني. 
فا�سرت�سلت قائاًل : اإن كل اإن�ســـان لديه م�ســـكالته واأ�ســـراره اخلا�سة التي ل 
يريد اأن يبوح بها لأحد، ولكن هناك نوعية من امل�ســـكالت ل ميكن لالإن�ســـان اأن 
يحلها وحده، خا�ســـة تلـــك التي جتول يف خاطره، وتتعلـــق باملجتمع الذي يعي�س 
فيه، فبع�س الأ�ســـخا�س يحاول تعديل كل �ســـيء يراه بيده، �ســـواء كان مبقدوره 
ذلك اأم ل، وينتقد من يعار�ســـه ويجّهــل من يخالفه، بل قد ي�ســـل به الأمر اإىل 
تكفري من ل يقول بقوله، ل تعجبوا من تعمقي ال�ســـريع يف اخلو�س معه يف هذا 
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الأمر حيث �سّجعتني بوادر الإ�سغاء والهتمام التي كانت بادية على وجهه، حني 
ذكرت له م�سكالت املجتمع وم�ساألة تغيريه. 

فبادرن بحما�س قائاًل: اإّن تغيري املنكر واجب على كل م�سلم لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) 
من راأى منكم منكرًا فليغريه(.

 ثم �سكت...
 فقلت له: وملا ل تكمل احلديث؟!..

فقــال: اأنا يهمنـــي الأمر باإزالـــة املنكر، 
ول  يحددهـــا،  مـــن  فنحـــن  الكيفيـــة  اأمـــا 
يقـــول:   - وتع��اىل  س��بحانه   - اهلل   اأن   تن�ـــس 

ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ 

ي������ج������ب ع����ل����ي����ن����ا ف������ه������م اآلي�����������ات 

ال��������������ق��������������رآن��������������ي��������������ة واألح���������������������ادي���������������������ث 

ال����ن����ب����وي����ة ق����ب����ل اإلق�����������دام ع��ى 

أي فعل.

ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  چ )اآل عمران:110(. 

قلــت لــه: قبل اأن نذهب عن هـــذه الآية الكرمية، هـــل تاأملتها وفهمتها كما 
يجب؟ 

قال: بالتاأكيد. 
فقلت: وماذا فهمت منها؟ 

قال: فهمت اأنه يتوجب على كل م�سلم ينت�سب لهذه الأمة اأن يغري كل ما يراه 
من منكرات. 

ف�ساألته: وهل الأمر هنا يقت�سي التغيري يف كل الأحوال؟ 
قال: بالطبع ل.

 قلت: وكيف نعرف متى نكتفي بالتغيري بالقلب اأو بالل�سان فقط ومتى يجب 
علينا اأن نغرّي بالبيد؟. 
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قال: ل اأدري بال�ســـبط، ولكني ح�سبما فهمته وعرفته من بع�س الأ�سدقاء 
اأنه يجب علينا اإزالة املنكر. 

قلــت: وَمـــن ُهم اأولئك الأ�ســـدقاء الذين تتحدث عنهم؟!.. اأق�ســـد ما هي 
موؤهالتهم الدينية؟. 

فقــال: حقيقـــة ل يحملـــون اأي موؤهالت دينيـــة، ولكنهم در�ســـوا على بع�س 
امل�سايخ لفرتات متقطعة من الزمن. 

فقلــت: وهـــل يليق بنـــا نحن امل�ســـلمني الذين �ســـرفنا اهلل بالأف�ســـلية على 
�ســـائر الأمم اأن ناأخـــذ ديننـــا عـــن اأ�ســـخا�س لي�س لديهم مـــن اأمـــور الدين اإل 
الق�ســـور؟!.. ول يتعاملون اإل بكلمات تتعلـــق بالتكفري، واخلروج على ويل الأمر،

 والقتـــل والتخريـــب والتدمـــري. ثم واهلل 
لو �ســـاألت اأحدهم عن م�ســـاألة تتعلق باأحكام 
امل�ســـح على اخلفـــني، ملا وجدت لديـــه اإجابة 
�سافية. ثم عدت به اإىل اأمر النهي عن املنكر 
وكيفيتـــه واأنه باإمكاننا القطـــع يف زمننا هذا

ت�������ع�������ال�������ي�������م دي��������ن��������ن��������ا ال�������ح�������ن�������ي�������ف ال 

تؤخذ عن الجهلة واملضللني، 

ب���������ل ع���������ن ال������ع������ل������م������اء ال�����رب�����ان�����ي�����ني 

الراسخني يف العلم.

 علـــى اأنـــه ل يحـــق لأي واحد منا تغيري املنكـــر اإل يف حدود حددهـــا ويل الأمر، 
واألـــزم كل واحد منا بها، ويجب علينا ال�ســـمع لها والطاعة، وهي داخلة يف قوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: )من راأى منكم منكرًا فليغريه بيده فاإن مل ي�ستطع فبل�سانه فاإن مل ي�ستطع 
فبقلبه وذلك اأ�ســـعف الإميان(. فكل من راأى منكرًا وجب عليه النهي عنه، فاإن 
مل ُيـنته عنه فعليه الذهاب واإبالغ اجلهات املخت�ســـة لإزالته، ويكون قد اأّدى ما 
هو مطلوب منه، اإن كان يبحث عّمـا ير�سي اهلل - سبحانه وتعاىل - ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

اأما اإن كان يبحث عن خالف ذلك فهذا اأمٌر اآخر. 
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اأكملت كالمي حماوًل �سحذ همته واإ�سعاره بفداحة اخلطاأ الذي يقع فيه.
 فقلت له: هل حتب دينك وترغب يف ن�سره والدعوة اإليه؟. 

قال: بالتاأكيد نعم. 
فقلت: وهل تر�ســـى اأْن يقوم اأحد الأ�سخا�س ب�سب دينك اأمام جمموعة من 

النا�س حتى لو كانت �سغرية ؟!.. 
قال: بالتاأكيد ل. 

قلــت: اإذًا مـــا راأيك حني يقوم �ســـخ�ٌس 
فيقتل �سخ�ســـًا اأخـــر بدون اأي ذنـــب اأقرتفه 
�سوى اأّنه كان يف ذلك املكان م�سادفًة، ويقول 

اإّن اقتله من اأجل الإ�سالم هل توؤيده؟

ق�����������ت�����������ل األب�������������������������ري�������������������������اء، وت�����������دم�����������ري 

امل��������������ب��������������اين، وإت������������������������اف األم��������������������وال 

ليست من اإلس��ام يف يشء 

وإن اّدعى املخربون ذلك.

 قال: بالتاأكيد ل. 

قلــت: اإذًا ما تقـــول يف من يفجر املبان ويهدم املنـــازل فتنهار على اأهلها، 
فتقتل الطفل واملراآة وال�ســـيخ الكبري، املخطئ وامل�ســـيب، املذنب وغري املذنب، 

ثم يعلن اأمام العامل اأجمع اأنه فعل ذلك من اأجل الإ�سالم، فهل توؤيده ؟ 
قال: هاه هاه ... بالتاأكيد ل...

 قلت: يجب اإذًا اأن نتفق اأنا واأنت قبل كل �سيء، ثم نعلن ذلك لكل �سديق اأو 
رفيق، قريب اأو بعيد، اأّن من يقتل با�ســـم الإ�ســـالم، دون وجه حق، فهو لي�س من 
الإ�ســـالم يف �ســـيء، واأّنه اأبعد ما يكون عن الإ�ســـالم، بل على العك�س متامًا فهو 
بفعله هذا يعطي �ســـورة غري حقيقية عن ديننا احلنيف، وي�ســـرف اجلميع عن 
روؤية الوجه احلقيقي لالإ�سالم، ويعني اأعداء الإ�سالم على النيل منه، ويدعمهم 
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يف �سعيهم احلثيث لإطفاء نوره، ولكن ياأبى اهلل اإل اأن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
وتعلـــم اأن اهلل ۵ يقول: چ ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  چ  

)ال�سف:8(. واأظنك حتفظ هذه الآية عن ظهر قلب؟!..
 وما اأن �ســـمعني اأقول ذلك حتى خارت قواه، وبداأ يلهج بالذكر وال�ســـتغفار 

ثم عانقني.
ك يف طريقي،  وقال: اأحمد اهلل الذي �سريَّ
فقـــد كنت قادمـــًا مـــع جمموعة مـــن الأخوة 
ــ بل ا�ســـميهم املف�ســـدين الآن ــ لتفجري اأحد 
املجمعات ال�ســـكنية القريبة مـــن هنا، والتي 
يقطنهـــا اأعـــداٌد من رعايـــا الـــدول الغربية. 

ُن����������ع����������ل����������م  أن  ب���������������ن���������������ا  ي������������������ج������������������در 

م���راه���ق���ي���ن���ا ون����أخ����ذ ب��أي��دي��ه��م 

قبل أن ينجرفوا خلف تيار 

املخربني واملفسدين .

وكنـــت اأنـــا اأحـــد املنفـّــذين ممـــن غـُــ�ســـلت اأدمغتهم مـــن قبل بع�ـــس املدبرين 
وامل�ستنفعني من تلك العمليات.

 ثم بادر ب�سوؤايل على الفور: ولكن ما العمل الآن وكيف مننع هذه اجلرمية؟ 
قلت: اأذهب اإليهم وحاول تاأخريهم وتعطيلهم عن تنفيذ عملهم التخريبي، 

بينما اأقوم اأنا باإبالغ اجلهات املخت�سة لتقوم مبنعهم من القيام بجرميتهم. 
وما اأن ذهب م�ســـرعًا باجتاههم وذهبت بالجتاه املعاك�س له، حتى �سمعت 
ذلـــك الّدوي الهائل والدخان يت�ســـاعد مـــن اأحد املجمعات ال�ســـكنية القريبة، 

فعرفت اأنهم قد نفذوا خمططهم قبل اأن ي�سل اإليهم. 
فعاد اإيّل م�ســـرعًا باكيًا مل اأفهم ما كان يقوله �ِســـوى اأّن فيهم اأعز �سديق له 

وبعد اأْن هداأ.
 قال: يا ليتني قابلتك قبل ذلك وتداركنا الأمر قبل حدوثه. 
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فقلت: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون...
ثـــم هم�ســـت يف اأذنه معزيًا ومذكـــرًا يف نف�س الوقت: اأّن هنـــاك العديد من 
اأ�ســـدقائنا واأحبائنـــا مـــا زالوا حتت وطاأة تلـــك الفئة ال�ســـالة، واأّن من واجبنا 

تداركهم قبل فوات الأوان. 
وقبل اأن نفرتق تعاهدنا على اأن نعمل معًا على اإنقاذ كل �ســـخ�س ينزلق يف 
مثل تلك امل�ســـتنقعات، ويروج لأفكار اأ�ســـخا�ٍس يبحثون عن م�ســـالح �سخ�سية، 
ومكا�سب ذاتية، ل يردعهم ديٌن ول مبداأ، همهم الأوحد حتقيق مبتغاهم، بغ�س 

النظر عن اأي �سيء اآخر.
  

كذلـــك اأنـــت اأخي احلبيب يجـــدر بك اأن 
ت�سع يدك باأيدينا، فنكون يدًا واحدة، ننافح 
عن ديننا ونذود عن حيا�ســـه، ونحمي وطننا 
مـــن كل الأخطـــار املحدقة بـــه، ونقف معًا يف 
وجه كل من ت�ســـول له نف�ســـه امل�سا�س باأمننا، 

اأو الإ�سرار مبجتمعنا، اأو الإ�ساءة لديننا.

س����������ريى ال������ع������ال������م أج�������م�������ع أن����ن����ا 

ق�����������وٌم م������ح������رف������ون يف ت���ح���وي���ل 

وق��������ل��������ب  م�������������ن�������������ح،  إىل  امل�������������ح�������������ن 

األحزان إىل أفراح.

 ولـــريى العـــامل اأجمع اأننا قـــوٌم حمرتفون يف حتويل املحـــن اإىل منح، وقلب 
الأحـــزان اإىل اأفـــراح، وتطويع الأوقات الع�ســـيبة، وحلظات الأزمات، لت�ســـبح 
ع�سور مناٍء ورخاٍء وازدهار، واخلروج من كل معركٍة بقلوٍب اأقوى وباأ�ٍس اأ�سد. 
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املال واالإرهاب

لي�س للمجتمعات الب�ســـرية يف كل اأنحاء املعمورة اإل ما ندر حديث اأهم من 
حديثهم عن املال والإرهاب. 

حيث يحاول القائمون على تلك املجتمعات ومن خلفهم املنتمون لها ب�ســـتـّـى 
الو�ســـائل وال�ســـبل وبكل ما اأوتوا من قوة ملكافحة الإرهاب والق�ســـاء عليه وعلى 
اأن�ســـاره وجتفيف منابعـــه ومنعه من التغلغـــل اإىل جمتمعاتهم، واإف�ســـاد عقول 

�سبابهم، وتدمري ثرواتهم، واإذهاب خرياتهم. 
وعلـــى اجلانـــب الأخر يعملـــون جاهدين 
مـــن اأجل احل�ســـول على املال وجلـــب روؤو�س 
الأموال لبلدانهم، حماولني ال�ســـتفادة منها 

والنتفاع بها.

امل�������ال واإلره�����������اب ع�����ى ط���ريف 

ن��ق��ي��ض، أح���ده���م���ا م��رغ��وب 

واآلخر منبوذ.

 ومبـــا اأن هناك طرفًا حمبوبـــًا مرغوبًا يدعى املال، واآخـــر ممنوعًا منبوذًا 
يعرف بالإرهاب الذي ل يرى �سيئًا �سارًا نافعًا اإل حاول تغيريه وقلب حاله راأ�سًا 
على عقب، فهو هذه املرة على ديدنه مل يتبدل، وقد حاول جمادلة املال واإفهامه 

اأنه اأكرث خطرًا على الب�سرية منه.
 وقـــال له: اإن النا�س يعتقدون اأنك نعمة، وبوجودك تنتهي امل�ســـكالت وحتل 
العقد وتهون ال�ســـعاب، ولكن يف حقيقة الأمر اأنت ال�ســـبب الرئي�س لكل ف�ســـاد 
ودمـــار يف هـــذا الكون، وب�ســـببك تقوم احلـــروب، وتتنـــازع الدول، ويتخا�ســـم 

اجلريان، ويتقاتل الأخوة. 
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فقـــال املال: يجـــب اأن تعلم قبل كل �ســـيء من اأنـــا، فاأنا اإحـــدى زينتي هذه 
احلياة حيث يقول اهلل - سبحانه وتعاىل -: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  

پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ )الكهف:46(. 

فبي ي�سبع اجلائع، ويك�سى العاري، وتعمر الديار وتعز الأوطان. 
اأمـــا اأنت فاأقل ما ميكن اأن يقال عنك اأنك م�ســـدر اخلوف والرهبة والهلع 
والفزع، وا�سمك يحمل املعنى ذاته، �سعارك قتل الأبرياء، والنتقام من اجلميع 

يف �سبيل حتقيق مطامع اأن�سارك واأتباعك. 
فرد عليه الإرهاب قائاًل: اإنك حني ت�ســـفني باأن م�ســـدر اخلوف والرهبة 
اإمنا تثني علّي من حيث ل تدري، فاأنا �سكل من اأ�سكال اجلهاد، فبي وحدي تلبى 
املطالب وتنال امل�ساعب، من قتل يف �سبيلي فهو مبنزلة ال�سديقني وال�سهداء. 
اأمـــا عن قولك اإنـّـك اإحدى زينتي احليـــاة الدنيا، فلي�س لدي اعرتا�س عليه 
ولكـــن ل تن�ـــس اأنك من فنت هـــذه الدنيا كما يقول اهلل - ج��ل جالهل - يف حمكم 

تنزيله: چ ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  چ )التغابن:15( 
 فمـــن يتمعن فيك ويعرفك حق املعرفة لن يكون �ســـغوفًا بك؛ لأنك امتحان 

وابتالء ملن يقتنيك.
 ثـــم ل تن�ـــس اأنك األـــّد الأعداء وقد قـــال ذلك عنك ر�ســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي 
ل ينطـــق عـــن الهوى يف احلديث الـــذي رواه الطبان عن اأبي مالك الأ�ســـعري 

اأن ر�ســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: )لي�س عدوك 
الـــذي اإن قتلته كان فوزًا لك واإن قتلك دخلت 
اجلنـــة، ولكن الذي لعله عـــدوك ولدك الذي 
خـــرج من �ســـلبك، ثم اأعدى عـــدو لك مالك 

الذي ملكت ميينك(.

مثلما أن املال زينٌة ومصدر 

طمأنينة، فهو فتنٌة وابتاٌء 

ومصدر قلق.
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 فقال املال: ولكني مرغوب حمبوب من اجلميع، الكل ي�سعى يف طلبي ويهوى 
امتالكي. 

اأما اأنت فمنبوذ من اجلميع، وكل يحاول اأن ينعت خ�ســـمه بك وبالنت�ســـاب 
اإليك. 

فقال االإرهاب: على الرغم من عدم موافقتي لك مبا ت�ســـفني به من عنف 
وكراهية، اإل اأن وا�ســـح والنا�س مبختلف فئاتها واأ�ســـنافها واأجنا�ســـها تتعامل 
معـــي باإحدى طريقتني، اإما معي اأو �ســـدي، فمـــن كان معي فهو يف الغالب يبذل 
الغايل والنفي�س من اأجلي حتى نف�سه يرخ�سها يف �سبيلي. اأما اأولئك الذين هم 

�سدي فهم ميقتونني ويحاربون اأتباعي.
 ولكن بالن�ســـبة لك فاأمرك غري وا�ســـح 
علـــى الإطالق، فاأنت يف الظاهـــر متعة وهبة 
وزينـــة، ويف الباطن قـــد تكون ابتـــالء وبالء 

وف�سادًا، وقد تدمر وتخرب يف �ساعات ما

ق�������������د ت�������ف�������س�������د ج�������������رائ�������������م امل�������������ال 

ي�����ف�����س�����ده  م������������ا ال  يف س����������اع����������ة 

اإلرهاب يف سنوات.

يفوق اأفعايل منذ بدء اخلليقة، فاأنت حني تك�ســـر عـــن اأنيابك، وتعثو يف الأر�س 
ف�ســـادًا يروح �سحيتك جمتمعات باأكملها، وي�ساب �ســـحاياك باحل�سرات التي 
ل ترتكهـــم حتى ت�ســـلبهم اأرواحهم، وتنقلب حال بلدان مـــن قمة الغنى اإىل قاع 

الفقر. هذا بالن�سبة لأفعالك الإجرامية غري حممودِة العواقب بالطبع. 
ولكن ماذا عن اأتباعك واأن�ســـارك؟ هل يلحقون وُي�سّهر بهم وُيلقى القب�س 
عليهـــم؟!... بالطبـــع ل... فهم من ذوي ربطـــات العنق الباهظـــة الثمن الذين 
بعد اأن يرتكبوا جرميتهم ياأتون مهرولني اإىل املجني عليهم م�ســـدين الن�ســـائح 
املدفوعـــة الثمـــن، التي يف ظاهرهـــا النجـــاة واخلال�ـــس، ويف باطنها اخلراب 
والدمار، ليجهزوا على ما بقي من ب�ســـي�س اأمل يف النجاة والعودة اإىل احلياة 
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مرة اأخرى، ثم بعد ذلك يذهب اأتباعك مرفوعي الراأ�س دون اأن يتهموا ب�سيء. 
اأي اأن اإرهابك قائم على املكر واخلداع، و�سعارك املال يبقى لالأغنياء فقط، 
و�ســـحاياك الفقراء والبلـــدان النامية الفقرية، فاأنت تاأتـــي باأفكارك وخططك 
الإمنائية لإنقاذهم من الفقر املدقع الذي يعي�ســـون فيه؛ لتحا�ســـرهم وت�سرب 
اأطنابك عليهم، فتمت�س خرياتهم، وتبقيهم يف فقر دائم يزداد عامًا بعد اآخر. 
فـــرد عليه املال قائـــاًل: اإنك حتـــاول تغطية جرائمك وف�ســـائحك مبحاولة 

رميي باأب�سع ال�سفات، راميًا علّي التهم جزافًا دون اأي دليل. 
فقـــال الإرهـــاب: مهـــاًل �ســـوف اأورد لك 
بع�ـــس الأمثلة التي تثبت لك �ســـحة ما اأقول، 
وخـــذ على �ســـبيل املثال ل احل�ســـر كيف هي 

الدول الغنية اأو ما ت�سمى بدول العامل الأول 

ه����������ل ه���������ن���������اك م����������ن ي�����ح�����اس�����ب 

العالم الغني عى جرائمه 

املالية؟

ت�ســـتغلك لإرهـــاب الدول الفقرية، وذلك بطرق �ســـتـّــى، كاإغراق اأ�ســـواق العامل 
الثالث بال�سلع ال�ستهالكية، ورفع اأ�سعار املواد اخلام، اأو تلك امل�ستعملة يف اإنتاج 
ال�سلع، بهدف رفع تكلفة الإنتاج يف الدول النامية، بالإ�سافة ملحاولة منع دخول 
منتجات الدول الفقرية اإىل اأ�سواق الدول الغنية، واأ�سواأها على الإطالق حماولة 
زرع الفنت والقالقل ملنع حدوث ال�ســـتقرار يف البلدان الفقرية، مما يطيل اأمد 

�سيطرة الدول الغنية عليها.
ول يتوقـــف اإرهاب املـــال عند حد معـــنّي، ول نوع بعينه، بل يتعدد ويت�ســـكل 
ويتلّون مبختلف الأ�ســـكال والألوان، فمن غ�سيل الأموال يف بنوك الدول الفقرية 

ومن ثم معاقبتها على ذلك، اإىل جتميد اأ�سول الأموال والتحكم بالأ�سعار.
ثـــم هل يجد العامل الغني من يحا�ســـبه على اإرهابـــه؟!... بالطبع ل... فهم 
اأوجدوا املنظمات والهيئات الدولية التي ت�ُســـّن القوانني، وتخ�سع الدول الفقرية 
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لها، ح�ســـب رغبـــة الدول الغنية، والويـــل كل الويل ملن يحـــاول التجراأ والتطاول 
على اأ�سحاب الأموال، اأو رفع راأ�سه، اأو الهم�س باملعار�سة والتذمر، فهذا الفعل 
�سيوؤدي ل حمالة ملعاقبته باملقاطعة القت�سادية، ونعته باأقبح الأو�ساف، ورميه 

باأ�سواأ التهم. 
ثم اإن تلك املنظمات تعمل ملا يخدم م�سلحة الدول الغنية فقط، حتى لو اأّدى 
الأمر اإىل اإحلاق اأ�ســـد ال�ســـرر بالدول الفقرية، وزعزعة اقت�سادياتها، وزيادة 
فقرها، وتف�ســـي البطالـــة فيها، مما ينتج عنـــه ردود اأفعال عك�ســـية ناجتة عن 
بع�ـــس اأفراد تلك املجتمعات نتيجة البطالة واجلهـــل، تكون عواقبه وخيمة على 
تلك البلدان، وغالبا ما تت�سف ردود الأفعال تلك بالعنف والأعمال التخريبية. 
وي�ســـيف الإرهاب: اأي اأنني يف الغالب نتاج طبيعي للوجه القبيح منك، وهو 
الإرهاب القت�سادي، فعندما ياأتي اأنا�س م�سلحون يعرفون كيف يتعاملون معك 
ويوجهونك بطريقة مثالية بعيدة عن حب الذات، واإحلاق ال�ســـرر بالآخر، فاإن 

اأختفي متامًا، ول اأظهر اأبدًا. 
فـــرد عليه املال قائـــاًل: اإنه ي�ســـتحيل اأن 
اأكون �ســـببًا لوجـــودك، فاأنا واأنـــت خمتلفان 
متامـــًا ول ميكـــن اأن نلتقـــي يف مـــكان واحد، 

فالبيئة التي اأعي�س فيها تتطلب توفر مناٍخ

ب����ع����ض األع�������م�������ال اإلره�����اب�����ي�����ة 

ن�������ت�������اج ل�����ل�����وج�����ه ال�����ق�����ب�����ي�����ح م���ن 

املال.

مالئٍم خاٍل من كل ما ينغ�س علّي ويعكر �ســـفوي، ويت�ســـبب يف هروبي، فاأنا يف 
حقيقـــة الأمر جبان جدًا، اأهرب لأتفه الأ�ســـباب، فـــاإذا مل يكن هناك بيئة اآمنة 
مطمئنة ت�سجعني على القدوم، فاإن اأفر ب�سرعة، حيث ل ميكن اأن اأعي�س يف بيئة 
مملوءة باأ�ســـناف املنغ�سات الأمنية، من ر�ســـاوى، و�سرائب، وغ�س، وتدلي�س، 
فما بالك بالعنف والرتويع والقتل والإرهاب ب�ســـتى اأ�ســـنافه واأنواعه. فعالقتي 

بالأمن عالقة مطردة متالزمة ول ميكن يل اأن اأعي�س بدونه. 
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فقال الإرهاب: اأنت تدعي املثالية وارتباطك بالأمن والتنمية وعزة و�سموخ 
املجتمعـــات الب�ســـرية. ولي�س لدي اعرتا�س على ذلك، ولكـــن األ تعلم باأنك اأنت 
ال�ســـبب الرئي�س يف وجودي؟!... ف�ســـاأله الأمن كيف اأكون �ســـببًا يف وجودك!... 

واأنا اأخافك واأخ�ساك كما تخ�سى الناُر املاء. 
فقـــال الإرهـــاب: بالطبـــع... فمحاولة بع�س الـــدول الغنية ال�ســـتيالء على 
خريات الـــدول الفقرية مبختلف الأ�ســـاليب والطرق، وداأبهـــم على ذلك بطرق 
غري م�ســـروعة مدعومة بنظريات واآراء واأفكار ت�ســـب يف م�ســـلحة تلك الدول، 

دون اإعطاء اأي اعتبار للدول املت�سررة. 
بل حماولة فر�س تلك النظريات باأ�ســـكالها املختلفة ومب�ســـمياتها املتعددة 
كالعوملة، والراأ�سمالية، والدميقراطية، والعمل على فر�سها بالقوة على الطرف 
الأ�سعف، دون مناق�سته اأو املفاهمة معه، وبغ�س النظر عن ثقافة ذلك املجتمع 
وعاداته وتقاليده، يعد �ســـكاًل من اأ�ســـكال ال�ستبداد يف فر�س الدميقراطية، اأو 

ما ميكن اأن ي�سمى جتاوزًا اإزالة النجا�سة باملاء النج�س.
 وكذلك احلــــال مع العوملة التي ترمي اإىل 
التقارب والنفتاح التام بني ال�سعوب، وجعلها 
يف قريــــة واحــــدة تتعامل مــــع بع�ســــها، ولكون 
الدول الغنية مهياأة ب�سكل كامل يفوق باأ�سعاف

ج�������������داً،  ج����������ب����������اٌن  امل�����������������ال  رأس 

ويهرب ألتفه األسباب.

 الـــدول الفقرية التي جتـــب يف مثل هذه احلالة على خو�س منازلة غري متكافئة 
معها، حم�ســـومة ومعروفة النتائج قبل اأن تبداأ، فيت�سبب كل ذلك يف اإثارة بع�س 
ال�ســـعوب العاجزة، وتعب عن رف�ســـها التام لذلك بت�ســـرفات تت�سم بالعنف يف 

اأغلب الأحيان. 
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فقاطعه املال قائاًل: ولكن كل تلك الأنظمة العاملية التي ذكرت جيدة وتوؤدي 
اإىل رفعة الدول الفقرية وانت�سالها من فقرها. 

فقال الإرهاب: يبدو لك ذلك، اأما اأنا واأتباعي وكثرٌي من املن�ســـفني ــ وهي 
ـ فرنى خالف  مـــن املـــرات النادرة التـــي اأتفق واإياهم علـــى وجهة نظر واحـــدةـ 
ذلك اإذ اإّن تلك الأنظمة العاملية امل�ستحدثة وبالذات العوملة بداأت تظهر نتائجها 
بادية للعيان، حيث زادت الغني غنى والفقري فقرًا، وجعلت ن�سف ثروات العامل 
يف اأيدي اأ�سخا�س ل يتجاوز عددهم اخلم�سمائة يف اأنحاء املعمورة، حيث اأخذوا 
يغالون يف الأ�ســـعار، ويقل�ســـون الوظائف، ويخف�ســـون املرتبات، مما ينتج عنه 
ا�ســـتياء �ســـعبي، ل يقره العامل باأ�ســـره، فهناك من يتعامل معه بتبعية وي�ستكني 
لذلك. وهناك فئة املتعقلني الذين يحاولون التعاي�س معه بعقالنية وال�ســـتفادة 
منه دون تعري�س �ســـعوبهم وبلدانهم لأخطاره. اأما اأنا واأن�ســـاري فنتعامل معه 

بكل عنف، حماولني الق�ساء عليه، وتعطيل م�سالح القائمني عليه. 
فقال املال: اأنا واإن كنت ل اأقر من يتعامل 
مبثـــل هـــذه الطريقـــة، ويحـــاول ا�ســـتغاليل 
باأ�ســـره، والتحكـــم  العـــامل  لل�ســـيطرة علـــى 
مبقدراتـــه وخرياته، وحرمان الب�ســـرية مني 
ومن النتفاع بي لق�ســـاء م�ســـاحلهم وتلبية 

احتياجاتهم.

ال ي�����رع�����ب امل����س����ي����ط����ري����ن ع��ى 

امل��������������������������ال ص��������������������������وُت ال�������������رص�������������اص 

ب����ق����در م�����ا ت���خ���ي���ف���ه���م األف����ك����ار 

االق��ت��ص��ادي��ة الناجحة التي 

ت���ُ�����س��ه��م يف س��ح��ب ال��ب��س��اط 

من تحت أرجلهم.

فاإن على اجلانب الآخر ل اأقر الطريقة التي يتعامل بها اأن�سارك ويحاولون 
من خاللها اإ�ســـماع اآرائهم واإي�سال كلماتهم اإىل العامل، فهذه الطريقة ل تزيد 
اأولئك اإل ج�ســـعًا، ول تك�سبهم اإل مزيدًا من الفقر، وت�سلبهم احرتام املجتمعات 
يف كل مكان، بل وت�سجع اأ�سحاب روؤو�س الأموال واملتحكمني فيها على �سحبها من 
بلدانهم، وحرمانهم من النتفاع باجلزء الي�ســـري الذي قدروا لهم اأن يح�ســـلوا 
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عليه، وكان باإمكانهم التعاي�س مع الو�ســـع بهدوء وروّيـة، والتفكري ب�ســـكل جدي 
عملي بنـّــاء، لإيجاد طريقة تخرجهم من املاأزق الذي و�ســـعوا اأنف�سهم فيه، عن 
طريق العمل اجلاد والدائم، وحمالة ال�ســـتفادة ممن �ســـبقهم، والتعلم منهم، 
ومعرفـــة الطـــرق التي من خاللها �ســـيطروا على العامل وخرياتـــه، واأخذ النافع 
منها، وما يتواكب مع معتقدهم ودينهم والعمل به، ونبذ ال�سار، والتحذير منه.
وتلـــك اأف�ســـل كثريًا من احليلة امل�ســـتخدمة يف الرد باإراقة دمـــاء الأبرياء، 
والنتقـــام منهم دون ذنب اقرتفـــوه، ودون القدرة احلقيقية على الو�ســـول اإىل 
املتنفذين واأ�ســـحاب القرار وامل�ســـيطرين احلقيقيني، الذين ل يرعبهم �ســـوت 
الر�ســـا�س اإطالقًا بقدر ما تخيفهم فكرة اقت�ســـادية ت�سحب الب�ساط من حتت 

اأرجلهم.
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ل�سُت اإرهابيا

لحظت اأن ت�سرفات اأحد عمالء �سركتنا ممن يحملون الهوية الغربية بداأت 
تتغري جتاهي، فلم يعد يبادلني نف�س القدر من الهتمام والحرتام ال�ســـابقني، 
واأ�سبح يتهرب مني، ويحاول قدر ا�ستطاعته اختالق الأعذار لتفادي مواجهتي، 

�ســـعرت اأن يف الأمر �سرًا، واأن هناك �سيئًا قد 
غريه.

فكرت مليـــًا كيف يل اأن اأعرف ذلك واأنا 
غري قـــادر على اللتقاء به، فقد اأ�ســـبحت ل 
اأراه اإل اأوقـــات ال�ســـرورة، وعندمـــا يكون يف 

حاجة ما�سة اإيّل، حيث ياأتي على عجل

ب����ع����ض  ي��������ص��������در م����������ن  إن م����������ا 

امل�������ت�������ط�������رف�������ني م����������ن ت������ص������رف������ات 

وأع������������م������������ال ت�������������يء ل������ل������دي������ن، 

األع����داء لتشويه  يستغلها 

صورة اإلسام وأهله.

للت�ســـاور يف م�ســـلحة اأو عمل  ثم يويل �ســـريعًا مدعيًا اأنه ل ميلك الوقت الكايف 
للحديث معي، ويعدن اأنه �سوف يكون اأقل ان�سغاًل يف املرة القادمة ليجل�س معي 

ويحدثني مبا لديه، وهكذا م�ست الأيام وال�سهور دون اأن يخبن باأي �سيء. 
ويف اإحـــدى املـــرات وبينما كنت جال�ســـًا اأفكـــر مبا ميكننـــي اأن اأفعله ملعرفة 
ال�ســـبب احلقيقي وراء ت�ســـرفاته معي، وحماولته جتنب لقائي واحلديث معي، 
ـ  فقد عودت نف�سي على انتظاره لياأتي اإيل  وبعد تفكري عميق قررت اأن ات�سل بهـ 

ويخبن مبا لديه فلَم ل اأكون �ساحب املبادرة هذه املرة!..
وبالفعل رفعت �سماعة الهاتف على الفور، دون اأن اأرتب اأو اأخطط ملا �ساأقول، 

وطلبت رقمه، فرد علي ورحب بي ولكن ببود، ودون اأن اأطيل يف الكالم.
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قلت له: اإن اأرغب زيارتك يف منزلك.

رحب جماملة يل واتفقنا على موعد الزيارة. ح�سرت اإليه يف املوعد املحدد، 
وبداأنا نتجاذب اأطراف احلديث.

 ثــم قلت له: اأرى م�ســـاعرك جتاهي تغريت، وتعاملـــك معي لي�س كما كان، 
فلم تعد ترغب يف لقائي اأو احلديث معي؟!.. 

قال: بل على العك�س من ذلك، ولكن كما تعلم فاأنا م�سغول، ول اأملك الوقت 
الكايف لإجناز اأعمايل، واإنهاء م�ساغلي، فكيف باحلديث مع الأ�سدقاء. 

قلت له: ولكني اأعرفك منذ زمن بعيد، وارتباطاتك وم�ســـاغلك كانت اأكرث 
مما هي عليه الآن، ومع ذلك مل تكن متنعك من ق�ساء بع�س الوقت معي.

 قال: كما تعلم اأن الزمن قد تغري.

ومـــا  مت�سائــاًل:  الفــور  علــى  فقاطعتــه 
الذي غري الزمـــن؟!.. فالزمن هو نف�ســـه مل 
يتغـــري، ولكّنـا الذين تغرينا واأ�ســـبحنا نخفي 
اأحا�سي�سنا وم�ساعرنا احلقيقية جتاه بع�سنا، 

م���������ن واج�������ب�������ن�������ا ال����������ذه����������اب إىل 

اآلخ��ري��ن لتوضيح وجهات 

نظرنا وبيان موقفنا، ال أن 

ننتظرهم ليأتوا إلينا.

ومـــن هذا املنطلق يبـــداأ الواحد منـــا بالتهرب مـــن الآخر، خوفًا مـــن املواجهة 
وامل�ســـارحة، وتالفيـــًا لذلـــك فقد ات�ســـلت بك وطلبـــت لقـــاءك، ل لتجاملني 

واأجاملك، بل لتخبن مب�ساعرك احلقيقية جتاهي، وما الذي غريك. 
قال: حقيقة اأنت الذي تغريت ولي�س اأنا، ولهذا فقد ف�سلت البتعاد عنك.

قلت له: كيف عرفت ذلك؟. 
قــال: بب�ســـاطة اأفعالكـــم وما تقومون بـــه من اأعمـــال تخريبية ت�ســـتهدفنا 
ومواطنـــي بلدنـــا يف كل مكان تـــدل على ما تكنونـــه لنا من حقـــد وكراهية، لذا 
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فقد ف�ســـلت اأن اأجتنبك، خا�سة اأنك تنتمي لنف�س املعتقد الذي يدين به اأولئك 
املخربون وي�ستمدون منه اأفكارهم ومبادئهم. 

قلت له: ولكن من يقومون بكل تلك الأعمال التخريبية ل ي�ستمدون اأفكارهم 
من ديني، بل هم يحاولون الت�ســـرت حتت مظلة الإ�ســـالم، حماولة منهم لتبير 

ت�سرفاتهم، ولك�سب تعاطف اجلهلة من النا�س، ولإيجاد م�سوغ ي�ستندون اإليه 
للقيام باأفعالهم، في�سلون به �سعاف النفو�س 
واملراهقني واجلهال من اأتباعهم. واإل فديني 
ل ياأمـــر بالقتـــل والعنـــف والتدمـــري، بل على 
العك�س مـــن ذلـــك، ياأمرنا ديننا بالإح�ســـان 
وا�ســـتخدام اللـــني واللطف عنـــد التعامل مع 
اأ�سحاب امللل الأخرى، حيث يقول ربنا ۵: 

إذا كن�ّ�ا مأمورين باستخدام 

ال�������ح�������س�������ن�������ى ع��������ن��������د م�������ج�������ادل�������ة 

أه��������ل ال�����ك�����ت�����اب، ف����ه����ل ي��ل��ي��ق 

ب����ن����ا اس�����ت�����خ�����دام ال����ع����ن����ف م��ع 

أخواننا املسلمني؟

چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   چ )العنكبوت:46(

ثم يا �ســـاحبي اإن من يقومـــون باأعمال العنف والإرهـــاب هم ثلة ل تتجاوز 
ن�ســـبتهم الواحد بالألف من امل�ســـلمني، فلماذا ت�ســـفون الإ�ســـالم واأهله جميعًا 
بالإرهـــاب واأنتم تعلمون ذلك؟!.. مع العلم اأن هذا الدين هو اأكرث الأديان دعوة 
لل�سالم واملحبة والإخاء، والدليل على ذلك اأنك تعي�س يف بالدنا منذ مدة طويلة 

دون اأن تتعر�س لأي م�سايقة اأو اإ�ساءة من اأحد. 
قال: ما تقوله �ســـحيح فاأنا اأحظى بـــكل مودٍة واحرتاٍم من اجلميع منذ اأول 
يوم وطاأت قدماي اأر�س بالدكم، و�سوف ت�سمع نف�س الإجابة من جميع اأ�سدقائي 
املقيمني هنا، بل اإن بع�سهم يف�سل البقاء والعي�س يف بالدكم اإىل الأبد، ملا يجده 
من وفرة يف جميع اخلدمات التي ين�ســـدها اأي اإن�ســـان يف هذا العامل، وكل ذلك 
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مقرون بالأمن وال�ستقرار وراحة البال. 
قلــت لــه: اإذًا ملاذا ومن حـــادث اأو حادثني تنقلبون علينـــا وتتهموننا وديننا 
بالإرهـــاب دون اأن تفكـــروا اأو حتللـــوا ما يحـــدث؟!.. حتى اإن و�ســـائل اإعالمكم 
لتحاول وب�ســـتـّـى ال�ســـور اأن تر�سم �ســـورًة ب�ســـعًة عّنا وعن ديننا، فتنفركم مّنا 
ومنه، وحتاول ب�ستـّـى الطرق والأ�ساليب اأن ت�سفنا باملت�سددين والأ�سوليني، مع 

اأن ديننا ينهانا عن الإ�ساءة لالآخرين. 
قال: ولكن ل تن�س اأن دينكم اأنت�سر با�ستخدام القوة والعنف، وهذا نوع من 

الإرهاب. 
قلــت لــه: اأنت تاأخذنا اإىل مو�ســـوع اآخـــر لي�س هو مو�ســـوعنا، ولكن دعني 
اأخبك ببع�س احلقائق التي يحاول اأعالمكم اأن يخفيها ويعمل جاهدًا حلجبها 

عنكم. 
قال: وما هي؟

قلــت: اأتـــدري كـــم مكـــث امل�ســـلمون يف 
الأندل�س؟ 

قال: اأعلـــم اأنهم مكثوا مدة طويلة ولكن 
بالتحديد ل اأعلم.

اإلس�����������ام  أّن  ه���������ل ص�����ح�����ي�����ح 

ان�����ت�����ش�����ر ب������اس������ت������خ������دام ال�����ق�����وة 

والعنف واإلكراه؟

 قلــت لــه: مكثوا ما يزيد عن ثمانية قرون، كانوا خاللها م�ســـيطرين عليها 
وعلى اأهلها، ولكنهم عاملوهم بكل احرتام، فلم يرغموهم على اعتناق الإ�سالم، 
ومل يغريوا لغتهم، ومل يطم�ســـوا ثقافتهم، بل عر�ســـوا عليهم الدين فمن �ســـاء 

منهم دخله ومن اأراد بقي متم�سكًا بدينه. 
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ثّم اإنهم عندما غادروا الأندل�س تركوا لأهلها من الآثار ال�سيء الكثري، حتى 
اإن اأ�ســـبانيا تعد اليوم واحدة من كبيات البلدان ال�ســـياحية يف العامل ب�سبب ما 
خلفه امل�ســـلمون هناك. هذا من جانب امل�ســـلمني الذين ت�ســـفونهم بالإرهابيني 

املغت�سبني. 
ولكنكم تغ�ســـون الطرف عن الكيفية التي دخل بها نابليون بونابرت م�ســـر 
وبلـــدان املغرب العربي، وكيف حاول طم�س هويتها، وتغيري لغة اأهلها وثقافتهم، 
و�ســـلخهم من دينهم، ثم اإنه مل يكتِف بذلك، بل قام ب�ســـرقة كميات كبرية من 
اآثارها واإرثها الثقايف، و�سحنه اإىل بالده قبل خروجه منها، واأظنك زرت باري�س 

وراأيت بنف�سك بع�س الآثار امل�سرية امل�سروقة هناك. 
فباهلل عليك من ي�ستحق اأن يو�سم بالإرهاب والتدمري والتخريب، الإ�سالم 
واأهله، اأم من قاموا باحلمالت ال�ســـليبية التي توالت على بلدان امل�ســـلمني منذ 
مدة طويلة وما زالت، هدفها الوحيد �ســـرقة اأرا�ســـي امل�سلمني وال�ستيالء على 
خرياتهم، �ســـعارهم يختلف بـــني حملة واأخرى من اإنقاذ امل�ســـطهدين يف بالد 
ال�سرق، اإىل حماية بيت املقد�س، واأخريًا غر�س الدميقراطية يف البلدان العربية. 

قـــال: حقيقـــة راأيت كل مـــا حتدثت عنه 
يف اأوروبـــا، حيث ل يخلو بلـــد اأوروبي من اآثار 
اإ�ســـالمية، وزرت اأ�ســـبانيا بنف�سي و�ساهدت 
الكم الهائل مـــن الآثار واملتاحف التي خلفها 
امل�ســـلمون هنـــاك، ولكني كنت غافـــاًل، اأو اإن 
�ســـئت قل متجاهـــل للح�ســـارة العظيمة التي 
بنت كل ذلك، ول اأعزو اأ�سباب جتاهلي �سوى 

ملا غر�سه فينا اإعالمنا عنكم، وعن دينكم

ح�����ني خ�������رج امل����س����ل����م����ون م��ن 

األن��دل��س ت��رك��وا ألهلها إرث��اً 

ي���ف���اخ���رون ب���ه ح��ت��ى ال���ي���وم، 

وح�����������ني خ�����������رج ال����ص����ل����ي����ب����ي����ون 

من بلدان املسلمني سرقوا 

آث�����������������اره�����������������م ووض�������������ع�������������وه�������������ا يف 

متاحفهم. 

وح�سارتكم، كما اأنكم اأي�سا مق�سرون جدًا يف هذا اجلانب، حيث مل تقوموا باأي 
عمل لتوعية �ســـعوبنا مبفاهيم دينكم ومعتقداتكـــم احلقيقية، بل تركتم املجال 
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لفئة منكم تعمل ما ت�ساء با�سمكم وا�سم دينكم، فتقتل وتخرب وتدّمر، ثم تاأتي 
و�ســـائل اإعالمنا وحتى بع�س و�سائل اإعالمكم فتن�سب ذلك لكم ولدينكم، وكان 
من الأجدر بكم اأن تقوموا بتوعية �ســـعوبنا، واإعطائهم ال�سورة احلقيقية عنكم 
وعن دينكم، بدًل من القدوم لبالدنا لأغرا�س ال�ســـياحة والرتفيه فقط، فلَم ل 
تعملون من اأجل ذلك؟. وتظهرون �سورة دينكم احلقيقية لكل فرد منا، واأجزم 
اأنـّـكم �سوف حت�سدون نتائج جبارة تغري نظرتنا عنكم وعن دينكم، مثلما قمت 
اأنت بالتاأثري علّي، وتغيري ما ر�سمته عنكم، بعد اأن مكثت يف بالدكم مدة طويلة 
جدًا، مل اأجد من يب�سرن باحلقيقة، فحتى اأنت مل تتجراأ على حمادثتي اإل بعد 
اأن اأو�سكت عالقتنا على الو�سول اإىل طريق م�سدود، واإىل نهاية موؤ�سفة، ب�سبب 

تق�سريي يف البحث عن احلقيقة وتقاع�سك عن اإي�سالها اإيل. 
�ســـاألته عن الطريقة املثلى لإي�ســـال ال�ســـورة احلقيقية عن الإ�ســـالم اإىل 

�سعبهم ب�سكل خا�س، وال�سعوب الغربية ب�سكل عام. 
ال�ســـعوب  معظـــم  اإن  قائــاًل:  فاأجابنــي 
الغربيـــة حتر�ـــس كل احلر�ـــس علـــى معرفة 
احلقيقة، وحتاول الو�ســـول اإليهـــا، والغالبية 
منهم ترى اأن و�ســـائل الإعـــالم هي الطريقة 
الأن�ســـب، فهـــم ي�ســـتقون معلوماتهـــم منهـــا 

وي�سدقونها ويجزمون ب�سحتها.

إن نشر املعلومات بطريقة 
ع���ل���م���ي���ة م�������دروس�������ة وم�����ؤث�����رة 
ت�������ع�������ط�������ي ن��������ت��������ائ��������ج م��������م��������ت��������ازة، 
وت���س���اع���د ع����ى ت��غ��ي��ري ن��ظ��رة 
امل������������ج������������ت������������م������������ع������������ات ال����������غ����������رب����������ي����������ة 

لإلسام وأهله.

 لذا اأرى اأن اأف�ســـل طريقة للو�ســـول اإىل �سعوبنا هي و�سائل الإعالم، فن�سر 
املعلومات احلقيقية بطريقة مدرو�ســـة وموؤثرة تغري نظرة ال�ســـارع لدينا ب�ســـكل 
ـله وفتح حوارات جادة معه، وهذه �ســـوف  ُـّ عام، وت�ســـاعد على فهم الآخـــر وتقبـ

ت�سفر عن نتائج �سارة وغري متوقعة بالن�سبة لكم. 
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فقلــت لــه: ولكن اإعالمكم حمتكر من قبل فئة ل ترغب يف ن�ســـر اإي �ســـيء 
ي�سب يف م�سلحة الإ�سالم.

 قال: هذا �سحيح، ولكن ل تن�س اأنه اإعالم قائم على املال، فبقدر ما تدفع 
حت�ســـل علـــى ما تريد. ثـــم اإن هناك قنـــوات تلفزيونية و�ســـحفًا وجمالت غري 
حمتكرة، وبالإمكان الن�ســـر عن طريقها، وباأ�ســـعار زهيدة، �سحيح اأنها �سغرية 
ول حتظى بنف�س حجم النت�ســـار الذي حتظى به ال�سحف الكبى، ولكن عملية 
الن�ســـر والتوعية من خاللها �ستوؤدي لنتائج طيبة، والبداية بها خري من الوقوف 
مكتويف الأيدي والكتفاء بالفرجة على ما يجري وما يقال عن دينكم وما يحاك 

�سده من موؤامرات يتم تنفيذها يف �ستى بقاع الأر�س. 
ثـــم ل تن�ـــس الإنرتنـــت وتاأثريهـــا الفعال 
يف جمتمعاتنـــا، كل هـــذه قـــادرة على عر�س 
ال�ســـورة واإظهارها بال�ســـكل الـــذي ترغبون 
فيه، ولكـــن يجب عليكـــم اأن تعملـــوا وتبذلوا 
كل ما متلكون يف �ســـبيل دينكم ومعتقداتكم، 
كما يجـــب اأن تتخلوا عن ال�ســـعارات الزائفة 
والباقة التي ل تقدم ول توؤخر يف هذا العامل 
املـــادي الذي يريـــد اأن يرى اأفعـــالً، ل اأقواًل 

و�سعارات.

ب��������������ع��������������ُض  ت�������������������ق�������������������اع�������������������س  إْن 
امل������س������ل������م������ني ع���������ن دع������������م ه������ذا 
ال���������دي���������ن وت���������ظ���������اه���������روا ب�����ع�����دم 
ال������ق������درة ع�����ى خ����دم����ت����ه، ف��ا 
أظ������������ن������������ه������������م ي��������������ع��������������ج��������������زون ع������ن 
ال�����ت�����خ�����ّل�����ق ب�����خ�����ل�����ٍق ح�����س�����ن يف 
ال��������داخ��������ل وال�����������خ�����������ارج، ف���ه���م 
ال ي������م������ث������ل������ون أن������ف������س������ه������م ب����ل 

يمثلون الدين وأهله.

 �ســـكرته على م�ســـاعره الطيبة وتفاعله وتفهمه لأبعاد الق�ســـية، وحماولته 
امل�ســـاعدة يف اإبداء الن�سح وامل�سورة، والإ�سهام يف اإيجاد بع�س احللول املنا�سبة 
لتغيري املفاهيم الغربية عن الإ�سالم، ثم غادرت منزله واأنا اأفكر مبا �سمعت منه، 
وما �سوف نح�ســـل عليه من نتائج لو تكاتفنا معًا اأفرادًا وجمتمعات وحكومات، 
وعملنا ما بو�سعنا، وقدم كل منا ما ي�ستطيع خلدمة هذا الدين العظيم، حتى لو 
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على الأقل بالتحلي ب�سلوك ح�سن، والتعامل مع الآخرين باحرتام ولطف، ل كما 
يفعـــل اجلّهـال عند ذهابهم اإىل بع�س البلدان الغربية فيت�ســـبهون ب�ســـفهائهم، 
ويحاكـــون اأفعالهم ويتخلّقـون باأخالقهم، فال جتدهم اإل يف الأماكن امل�ســـبوهة 

وم�ستنقعات الرذيلة، اأعاذنا اهلل واإياكم منها. 
فليـــت اأولئك يعلمون اأن جميع ت�ســـرفاتهم واأفعالهـــم واأقوالهم وخطواتهم 
لي�ســـت حم�سوبة عليهم فقط، بل على دينهم واأوطانهم وجمتمعاتهم، لذا وجب 
علينا الأخذ باأيديهم، وتوجيههم واإفهامهم اأنهم �سفراء لبلدانهم فينبغي عليهم 

اأن ميثلوه بطريقة لئقة، ل اأن ي�سيئوا اإليه. 
كما اأن هناك دور مهمًا مناط وملقى على عواتق علمائنا واأدبائنا ومثقفينا 
للتفكـــري اجلاد بالكيفية التي ميكـــن من خالها التعامل مع الأو�ســـاع الراهنة، 
والبحث عن اأف�سل ال�سبل التي ت�ساعد على م�سح ال�سورة املزيفة عن الإ�سالم، 
والتـــي تظهره قرينـــًا لالإرهاب يف اأعني ال�ســـعوب الغربية، مع ا�ســـتخدام جميع 
الو�سائل التي تو�سل اإىل ال�سارع الغربي وتعطي �سورة حقيقة عن ديننا وثقافتنا 

وح�سارتنا. 
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االإ�سالم واالإرهاب

بعد اأن منا غر�سه، وا�ستـّــد عوده، وكرث اأن�ساره، وذاع �سيته، واأ�سبح حديث 
املجال�س، واأخباره القا�سم امل�سرتك جلميع و�سائل الإعالم العاملية واملحلية، جاء 
الإرهـــاب فاغر الفم، ب�ســـع الوجه، رث الثياب، قاطـــب اجلبني، كريه الرائحة، 

قبيح الهيئة.
 ليقـــول خماطبـــًا الإ�ســـالم بـــكل وقاحة 

وُجـراأة: اأنا واأنت وجهان لعملة واحدة. 
فلم يرد عليه الإ�ســـالم ومل يعره اهتمامًا 

اأو يلِق له باًل.

ه������������ل اإلس������������������������ام واإلره������������������������اب 

وجهان لعملٍة واحدة؟

 فقــال االإرهاب: مِل حتاول التهرب والتن�ســـل منـــي والرتفع عنـّـي؟. وكالنا 
يحمل نف�س املبداأ التخريبي، ونطمح لهدف م�سرتك، وهو قتل الأعداء، والق�ساء 

على خمالفينا وت�سفيتهم باأية طريقة كانت.
 فاألتفت اإليه الإ�ســـالم وقد �ســـاق ذرعًا ب�ســـمت اأتباعه، و�سعف اأن�ساره، 
وخنوعهم وتقاع�ســـهم عن الدفاع عنه، اأكرث من �سيقه مبا �سمعه من الإرهاب، 
وما يّدعيه اأهله من اتهامات وادعاءات باطلة، حتاول و�سعهما يف خندٍق واحد، 
وتلقي بالالئمة عليه، وتتهمه باأنه منبع الإرهاب، مدعني اأنهما �سيء واحد، فما 

يقال عن هذا ينطبق على ذاك. 
فقال: اإّنني دين اهلل، اختارن لأكون خامت اأديانه ال�ســـماوية، واأر�سل اأف�سل 
ر�ســـله و�ســـفوة خلقه - عليه الس��الم - اإىل النا�س كافة؛ للتبليغ بي، ون�ســـري يف 



50

حوار مع اإلرهاب

جميع اأنحاء املعمورة، ولي�س كالأديان ال�ســـالفة التي كانت حم�سورة يف اأقوامها 
فقط ولي�ست جلميع النا�س. 

ثم اإن بعد بعثة حممد ملسو هيلع هللا ىلص نق�ست جميع الأديان التي �سبقتني، فمن �سمع 
بـــي ومل يعتنقنـــي فقد خ�ســـر الدنيا والآخرة، وربي - س��بحانه وتع��اىل - يقول يف 

حمكـــم تنزيلـــه: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ   چ  )اآل عمران:85( . 

ثـــم اإن اهلل - س��بحانه وتع��اىل - حفظنـــي 
ومنهجـــي واأحكامـــي بكتـــاٍب تعهـــد اأن يحفظه 

بنف�سه، حيث يقول - جل جالهل -: چ ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ )احلجر:9( . كما اأن 
ا�ســـمي م�ستٌق من معنى عظيم، ونعمة ين�سدها 

العامل باأ�سره، وت�سعى اإليها الب�سرية جمعاء،

املسلم: هو ذاك الذي عِلم 
أرك������������������ان اإلس������������������ام وف����ه����م����ه����ا 
ال������ف������ه������م ال������ص������ح������ي������ح وع�����م�����ل 
ب����ه����ا، دون زي����������ادة م��ب��ت��دع��ة 

أو نقٍص ُم�خل.

 وهي ال�سالم، فاأنا واإياه �سنوان ل نفرتق، فمن اتخذن منهجًا، عليه اأن يتم�سك 
ب�ساحبي اأي�سًا، ويلزمه ويعمل على ن�سره يف نف�سه قبل كل �سيء، فيكون م�ساملًا، 
من�ســـفًا، عادًل، حمبًا للخري، ثم ي�سعى لتعميم كل ذلك ون�سره يف اأ�سرته وحيه 

وجمتمعه والعامل اأجمع. 
فاأتباعي يعرفون با�ســـم امل�ســـلمني، ونبيي حممد ملسو هيلع هللا ىلص يقول عنهم: )امل�سلم 
من �ســـلم امل�ســـلمون من ل�ســـانه ويده(. وحني ينـُـ�ُس احلديث هنا على امل�سلمني 
فلي�ســـوا هم املق�سودين ح�سرًا، بل يندرج يف حكمهم املعاهدون الذين يعي�سون 

يف بالد امل�سلمني. 
ثم تدبر وتاأمل مدى اأهمية ال�سالم يف منهجي فقد بداأ ر�سويل ۵ بالل�سان 
قبـــل اليـــد، ثم ثنـّـى بها من باب التاأكيد، فامل�ســـلم هو ذلك الإن�ســـان الذي علم 
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اأركان اخلم�ســـة كاملة، وعمل بها على الوجه الذي �ســـرعه واأمر به رب العاملني 
- س��بحانه وتعاىل -، ومل يزد ومل ينق�س، فمن زاد من دون م�ســـوٍغ �ســـرعٍي فقد 

ابتدع، ومن نق�س �سيئًا فقد اأخل، وقد ي�سل به الأمر اإىل الكفر والعياذ باهلل.
ثم ل تن�س اأن ال�ســـالم ون�سره وتعميمه جزء من منهجي، لذا وجب على من 
قال: اإن اأ�ســـلمت وجهي هلل رب العاملني اأن يحر�س على �ســـالمة نف�ســـه قبل كل 
�ســـيء، فمن يهلك نف�ســـه ويزهقها دون الرجوع مل�ستند �سرعي حقيقي، فال ُيعّد 
م�سلمًا، واإن �سّمـى نف�سه �سهيدا، فهو لي�س كذلك، لأن قتل النف�س التي حرم اهلل 
بغري حق عمٌل ي�ســـمى انتحارًا، واملنتحر يقتل نف�سه بغري حق، وحكمه اأنه خمّلد 

يف نار جهنم. 
ول تن�ـــس اأن هنـــاك مـــن يقتل نف�ســـه يف 
�ســـبيلي، وابتغاء مر�ســـاة ربي، فهذا خمتلف 
متامًا، وي�ســـّنـف على اأنه �سهيد، ولكن ل بد 
من التحقق من اأن عمله هذا موافقًا ل�سرعي 

ومنهاجي، واأن يقّر من قبل علماء ربانيني

إذا ك��ان اإلس��ام ح��ّرم عى 
اإلنسان قتل نفسه، فمن 
ق���ت���ل  م  ي�������ح�������رِّ أن  أوىل  ب����������اب 

اآلخرين دون وجه حق.

مدركني ملا يحدث ملمني بفقه الواقع اإملامًا تامًا. 
هذا فيما يتعلق ب�ســـيانة النف�س اأو الـــذات التي اأودعها اهلل ۵ اأمانة لدى 
كل فرد من بني الب�ســـر، حتى يحني ا�سرتدادها، فال يحق لأي كان التفريط بها 

واإزهاقها من غري وجه حق.
 اأما بالن�سبة للمحافظة على اأرواح الآخرين، وعدم التعر�س لها، فمن باب 
اأوىل، ف�ســـريعتي تقرر اأن املعتـــدي يجب اأن يجازى على فعلتـــه مبثلها، فالنف�س 
بالنف�ـــس والعني بالعني وال�ســـن بال�ســـن واجلروح ق�ســـا�س، اإل اأن يعفو املعتدى 
عليـــه فله ذلـــك، ومن عاد اإىل فعلته مرة اأخرى فجزاوؤه وح�ســـابه عند اهلل ۵ 

الذي ل يعزب عنه مثقال ذرة يف الأر�س ول يف ال�سماء وهو اللطيف اخلبري.
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وبالطبع فال يغيب عني �سيانة احلقوق الأخرى، من ممتلكات واأعرا�س وغريها، 
فهي حمفوظة وحمرتمة، ويحرم لدي العتداء عليها لأي �سبب لي�س يف منهجي.

اأمـــا من يريد العمـــل باأركان ويوؤديها مـــن باب الأداء فقـــط، ول يعمل بها 
حقيقـــًة، ول مبـــا يندرج حتـــت مفاهيم كل ركن منهـــا، فهو ل ميثـّــلنـــي التمثيل 
احلقيقـــي، فكل تلك الأركان والواجبات التي يوؤديهـــا له، ولكن هناك اأمور لبد 
مـــن التنبه اإليهـــا والعمل بها، ومـــن اأهمها التخلق بخلق ح�ســـن ومعاملة النا�س 

بطريقة لبقة جيدة، وقد ورد يف الأثر اأّن الدين املعاملة. 
اأما اأن تقوم بالأركان وتوؤديها ثم ت�ســـيء 
لالآخرين بالعتـــداء عليهم، وترويعهم، وبث 
اخلوف والرهبة يف نفو�سهم، فهذا لي�س مني 
ول�ســـت منه، بل هو من اأ�ســـد واأ�سنع الأعمال 

التي اأرف�سها واأحرمها واأمنع اأتباعي من 

اإلس��������������������������������������ام س�������������������������ّن أن���������ظ���������م���������ة 
وق��وان��ني ص��ارم��ة وعقوبات 
م���ش���ّددة ع��ى امل��ف��س��دي��ن يف 

األرض.

الوقـــوع والنـــزلق فيها، ومـــن يفعل ذلك فهـــو يعلن حربًا علـــى ربي ۵ وعلى 
نبيي ۵، وعقوبته قا�ســـية ل تهاون اأو حماباة فيها، وهي من اأ�سّد العقوبات يف 

كتاب اهلل، حيث يقول - س��بحانه وتع��اىل -: چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
چ  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

)املائدة:33( . 
فقاطعه الإرهاب قائاًل: اإنك تدعي ال�ســـالم ون�ســـره يف كل مكان، وتريد اأن 
تتباأ مّني ومن ال�سلة بي بادعائك املحافظة على اأموال واأعرا�س واأرواح جميع 
النا�س، حتى غري امل�ســـلمني منهم، واأنت حتاول اأن تفر�س نف�سك بالقوة واإراقة 
الدمـــاء!.. وهذا مـــا يفعله اأتباعك عنـــد الدعوة اإليك، وهو نف�س ال�ســـيء الذي 
يفعلـــه املوؤمنون بي ومببادئي، فكالنـــا نفر�س اأهدافنا ومبادئنـــا على الآخرين 
بنف�س الطريقة، ونحقق نتائج متقاربة، و�ســـمعتنا لدى العامل اأ�ســـبحت واحدة، 
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فال تذكر اإل واأذكر معك، وعندما يتم التطرق اإيّل فالبد من الإ�سارة اإليك. ومن 
هذا املنطلق فنحن قريبان من بع�سنا من حيث املبداأ، والطريقة، والأهداف. 

فرد عليه الإ�سالم قائاًل: يف البداية يجب 
اأن يعلم اجلميع اأن مل انت�ســـر بقوة ال�سيف، 
حيـــث كان اأتباعـــي يعر�ســـونني علـــى من ل 
يعرفنـــي لإّتباعي، فاإن وافقـــوا على ذلك واإل 
فعليهـــم دفـــع اجلزية، واخل�ســـوع  ملن يحكم

اإلس����������������ام أم�����������ر ب�����اس�����ت�����خ�����دام 
القوة ضد من يرفض أحد 
خ���ي���اري���ن: ال����دخ����ول يف دي��ن 

الله أو دفع الجزية.

ب�ســـرعي ومنهجـــي، فمن اأبـــى اأجبناه على ذلـــك بالقوة؛ لأنه برف�ســـه يحاول 
منعي من الو�ســـول اإىل امل�ست�سعفني واملغلوبني على اأمرهم من �سعبه، ويريد اأن 

ي�ستعبدهم ويذّلهم ويحول بيني وبينهم.
ثـــم لو نظـــرت اإىل بع�س ال�ســـعوب التي دخلت بـــي، وكيف حتولـــت حياتها 
وحت�ســـنت اأو�ســـاعها وذاقت طعم احلرية احلقيقي، بعـــد اأن مكثت قرونًا حتت 
�ســـيطرة الطغـــاة وال�ســـتبداديني الذيـــن عاثوا يف تلـــك البلدان ف�ســـادًا يقتلون 
اأبناءها وي�ستحيون ن�ساءها وي�ستعبدون رجالها، واإن �سئت فخذ ال�سعب امل�سري 
مثـــاًل على ذلك، وكيـــف انتهى اآخر عهودهم بالعبودية والذل بعد و�ســـويل اإىل 

ديارهم، ودخويل يف قلوبهم، وحتكيمهم �سرعي، وتطبيقهم مبادئي.
اأما من يقومون بالقتل والتخريب و�ســـفك دماء الأبرياء با�سمي ويف �سبيلي 
وابتغاء مر�ســـاة ربي ۵، فهوؤلء لي�سوا مني واأنا منهم براء، فقتل النف�س التي 
حرم اهلل دون م�سوغ �سرعي غري مقبول اأو ُمقّر يف �سريعتي اإل اإن كان القتل خطاأ 

كما يقول اهلل - س��بحانه وتع��اىل -: چ ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  
ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ       ڤ   ڤ   ڤ  
چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  گ  چ )الن�ساء:92(. 
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اأّمـــا اأولئك الذيـــن يقتلون الأنف�س املع�ســـومة دون وجه حق، فقد ت�ســـّددت 
معهـــم، كما ذكـــرت لك �ســـلفًا، واأحكامـــي مف�ســـلة يف جترميهم واإنزال اأ�ســـد 

العقوبـــات بهم، فمن يقوم بعمل تخريبي 
مـــن تفجري اأو تدمري ونحوه، فريوح �ســـحيته 
م�ســـلم بريء، فالفاعـــل خالد خملـــٌد يف نار 
جهنـــم، وعليه غ�ســـب اهلل ولعنته حيث يقول 

گ    گ   گ   چ   :- وتع��اىل  س��بحانه   -
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ب���������������اد  يف  ل�������������ل�������������ذم�������������ي�������������ني  إن 
اإلس����������������������ام م�����������ا ل����ل����م����س����ل����م����ني 
م��اء وص��ي��ان��ٍة  م��ن ح��ق��ٍن ل��ل��دِّ
لأعراض وحفٍظ لأموال. 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  چ )الن�ساء:93(. هذاملن قتل موؤمنًا، اأّما 
من يقتـــل الذمي متعمدًا!.. اأتدري ما عقوبتـــه؟!... ارجع لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )من قتل 
معاهـــدًا مل يرح رائحة اجلنة( فجميع الذميني الذين يعملون يف بالد الإ�ســـالم 

هم م�ستاأمنون، لهم ما للم�سلمني وعليهم ما على امل�سلمني. 
ومبا اأّن دم امل�ســـلم وعر�ســـه وماله مع�ســـومٌة، ل يجوز العتـــداء عليها، اأو 
امل�ســـا�س بها، فاإن للمعاهد نف�س احلقوق، فال يحـــل لأحٍد العتداء على اأي حق 

من حقوقه، فما بالك بقتله وترويعه. 
فقال الإرهاب وقد بداأت حجته ت�ســـعف وقواه تخور: اإن اأتباعي يدينون بك 

ويطبقون اأركانك ويدعون اإليك. 
فرد عليه الإ�ســـالم قائاًل: اأنا كٌل ل اأجتزاأ، فمن اأعتنقني واأخذ بي، عليه اأن 
يعمـــل باأركان اخلم�ســـة، وجميع ما اأوجبته واأمرت به، ومـــن اأراد اأن ياأخذ مني 
مـــا يحـــب ويرتك ما يكـــره فاأمره اإىل اهلل، وهو - س��بحانه وتع��اىل - من يقرر اإن 
م عقلها يف  كان منـــي اأم ل، علمـــًا اأن هناك فئة تعمل بـــي ولكنها حتاول اأن حتكـِـّ
كل �ســـيء دون الرجوع اإىل �سرعي، فتقتل وتف�سد وت�سفك الدماء دون وجه حق، 
فيبـــدو لبع�س النا�س اأّن منطقهم �ســـليم ومنهجهم قومي، مـــع اأنهم يف احلقيقة 
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ممـــن قـــال اهلل ۵ فيهـــم: چ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڃ  چ  چ  چ                 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ڱڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ  

ڱ  ں  ں  چ )البقرة:204ــ205ــ206(.
ورغم �سماحتي وو�ســـفي بدين الرحمة، 
د جـــدًا مـــع من يقتـــل من باب  اإل اأّن مت�ســـدِّ
الرتهيب والرتويع، ول اأقبل يف ذلك و�ســـاطة 
اأو �ســـفاعة ول حتـــى عفـــو ويل. وقد حدث يف 
عهد الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اأن قام يهودٌي بر�سِّ راأ�س 

م����������ن ت�����������ش�����������ّدِد اإلس�������������������ام م����ع 
أن  األرض،  يف  امل����ف����س����دي����ن 
ج��ع��ل ع��ق��وب��ت��ه��م ال تسقط 

بعفو ويل الدم.

جاريـــة بني حجريـــن. فقيل لها: مـــن فعل بك هـــذا اأفالن اأفالن؟ حتى �ُســـّمـي 
اليهودي، فاأوماأت براأ�ســـها فجيء باليهودي فاعرتف فاأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ُيـر�سَّ 
راأ�ســـه بني حجرين. وحيث مل ُيـــَرّد الأمر اإىل اأولياء الـــدم لأخذ موافقتهم على 
تنفيذ حكم القتل يف اليهودي، فهو دليل على معاقبة من قتل بهذه الطريقة حدًا 
ل ق�سا�ســـا، فهو حق من حقوق اهلل - سبحانه وتعاىل -، ولي�س من حقوق الب�سر، 

فال يوؤخذ لذوي املقتول راأي ول يقبل منهم م�سورة يف تنفيذ احلد.
كما اأن �سريعتي، وعلى الرغم من و�سفها بال�سمحاء، ل تت�سامح ول تتهاون مطلقًا 
مــــع من قتــــل غيلة، حيث ثبت اأّن عمَر بن اخلطاب قتل خم�ســــة اأو �ســــبعة برجل واحد 
قتلوه غيلة وقال: لو متالأ عليه اأهل �سنعاء لقتلتهم جميعًا. ثم اإن عمر- ريض اهلل عنه -

عنه مل ُيرجـِــــع الأمر لأولياء املقتول، بل اأقام 
عليهم احلد مبا�ســـرة نظرًا لفداحة ما قاموا 

به وخطورته على املجتمع.
وبعد اأن ذكرت لك بع�ســـًا مـــن اأحكامي 

وت�سريعاتي يف حماربتك وت�سّددي يف

إن من يدرس اإلسام بنية 
ص�����ادق�����ة س�������وف ي�����ؤم�����ن ب����ه، 
أو ع�����ى أق�������ل ت����ق����دي����ر س����وف 

ُيّج�له ويحرم أتباعه.
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معاقبة مـــن يدينون ويوؤمنون بك، دعني اأبني للعـــامل اأجمع اأّن اأهدايف ومبادئي 
�سامية واإن اختلفت طرق تنفيذها اأو اأ�ساء بع�س النا�س فهمها.

اأما اأنت اأيها الإرهاب فتقوم على مبداأ باطٍل غري م�ســـروع، ل ُيقّره قانون اأو 
دين �سماوي، ومبتغياتك ب�سعة تهدف اإىل ترهيب وترويع الآمنني يف �ستـّـى بقاع 
الأر�س، بحجج واهيٍة، لي�س لها اأ�سل، ول ت�ستند على دليل، وطريقك يف حتقيق 
ماآربـــك تعتمد على �ســـفك دماء الأبرياء، واإزهاق اأرواحهم، وتدمري م�ســـاكنهم 
وت�ســـريدهم. فاأنـــت منبوذ مـــن اجلميع، ول حتتـــاج ملن يتعمق فيـــك ليعرفك، 

فظاهرك وباطنك �سواء، وكل واحٍد اأب�سع من الآخر.
اأما اأنا، واإن حاول البع�س ربطك بي، فاأنا منك براء، ومن در�سني وعرفني 
حتـــى دون اأن يتعمـــق بي ف�ســـيعتنقني ويوؤمن مببادئي اأو على اأقل تقدير �ســـوف 
يجّلـني ويحرتمني ويتعاطف مع اأتباعي. و�ســـتـّـان بيني وبينك، فالتقاء امل�ســـرق 
واملغرب والت�ســـاقهما ببع�س على الرغم من البون وامل�ســـافة ال�سا�ســـعة بينهما 

اأقرب من التقائنا اأو ت�سابهنا.
ولكنهم اأولئك الذين يحاولون �ســـرف النا�ـــس واإبعادهم عّني بتلك الطرق 
والو�سائل، في�سرفون الأموال الطائلة يف �سبيل ذلك، ولكن اهلل - سبحانه وتعاىل 
- �ســـوف يذلهم ويخذلهم ويخزيهم، و�ستكون اأموالهم عليهم ح�سرة و�سيغلبون، 
واهلل غالـــب علـــى اأمـــره، ومتم نوره ولو كـــره الكافرون. وقد قال اهلل - س��بحانه 

وتعاىل - ب�ســـاأن اأولئك امل�ســـللني: چ ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  
ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  

ک  چ )الأنفال:36(. 
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ال تكن اإرهابيًا يا بني

يهوى ذلك ال�ســـيخ الوقور جمال�ســـة ابنه ذي الثمانية ع�سر ربيعًا، فيمازحه 
ويالطفـــه حينًا، وينا�ســـحه وي�ســـارحه حينًا اآخـــر، ومرات يغلظ وي�ســـتدُّ عليه 

بالقول حتى يكاد يقطع اأنفا�سه. 
وبالطبع فال�ّساب يتقبل جميع املواقف وياأن�س بجميع اللحظات التي يق�سيها 
مع والده، حتى واإن ق�سا عليه وعنـّــفه يف بع�سها، فهو يعرف والده متامًا، ويعلم 

علم اليقني اأن غ�سبه وق�سوته نتاج حمبة ومودة ولي�س كرهًا وعداء.
وبالطبع �سعوره وتفكريه بهذه الطريقة لي�س �سيئًا فـُـطر ال�ّساب عليه، بل هو 

اأمٌر اكت�سبه وت�سّربه منذ �سغره، وحفظه 
كمـــا يحفظ ا�ســـمه، واأتقنه كمـــا يتقن اأحدنا 
فـــن �ســـناعة الت�ســـكي والتظلم واملخا�ســـمة 
لأتفه الأ�ســـباب، وكما يجيد بع�سنا فن ال�سب 

وال�ستم والغيبة والقطيعة.
واأخواتـــي  الأفا�ســـل  اإخـــوان  عـــذرًا 
الفا�ســـالت اأن تقـــراأوا هـــذا، ولكنهـــا بع�س

إح��������س��������ان ال�������ظ�������ن ب�����اآلخ�����ري�����ن 
�م تصرفاتهم  ومحاولة تف�هُّ
ل���ي���س  أف������ع������ال������ه������م،  وردود 
ش��ي��ئ��اً ُج��ب��ل��ن��ا ع��ل��ي��ه، ب���ل هو 
ما يجب أن نتعّلمه ونرّبي 

أبناءنا عليه.

 احلقيقـــة، فنحـــن تعودنا على ذلك حتى اأ�ســـبحت جميع تلـــك الفنون القبيحة 
جزءًا من الرتكيبة ال�سخ�ســـية لل�ســـواد الأعظم منا، واإن اختلفت من �ســـخ�س 
لآخر، يف طريقة اإخراجها وا�ستخدامها يف التعبري عّما تكّنه م�ساعره، فبع�سنا 
بف�سل اهلل - سبحانه وتعاىل -، ميكنه ال�سيطرة عليها، ولكّنـها مع الأ�سف م�سيطرة 
على الكثريين. اأعود لذلك ال�ســـيخ الذي كان ين�ســـح ابنه يف اإحدى املنا�سبات. 
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حيث قال له: اعلم يا بني اأن اأهم ما يف الإن�ســـان ردود اأفعاله وت�ســـرفاته جتاه 
الآخريـــن، والنا�ـــس يختلفـــون يف التعبـــري عـــن ردة الفعـــل، فمنهم مـــن يحاول 
كبتهـــا، لكنـــه ل ي�ســـتطيع لذلك �ســـبيال، وهي ل تطيق ول ت�ســـب علـــى البقاء 

جتاهـــد  فتجدهـــا  الكثرييـــن،  اأج�ســـاد  يف 
مـــن اأجـــل الظهـــور، فرتاها تبـــدو من خالل 
تقطيبات اجلبني، واحمرار الوجه، وت�ســـبب 
العرق، وارتعا�س الأطراف، وتلعثم الل�ســـان.

ال�������������������ن�������������������اس م�����������خ�����������ت�����������ل�����������ف�����������ون يف 
ط���ري���ق���ة ال���ت���ع���ب���ري ع�����ن ردود 

أفعالهم.

وهي تكاد تقتله بعد اأن خنقته و�سلت تفكريه وفجرت الدماء يف اأطرافه واأجبت 
م�ســـخته علـــى دفع الدماء بقوة اإىل جميع اأجزاء ج�ســـده بكميـــات ل يقوى على 
ا�ســـتيعابها، فت�ســـيبه يف مهلك، وت�ســـبب له من العاهات والأمرا�س ما اهلل به 

عليم. 
فقال ال�ســـاب: يا اإلهي هذه حال تلك الفئة التي اآثرت ال�ســـمت وعدم الرد 

على الإ�ساءة مبثلها، فكيف هي ردود اأفعال الأ�سناف الأخرى؟. 
 فقـــال الوالـــد: هناك فئـــة من النا�س حتـــاول الرد مبا�ســـرة على الإ�ســـاءة 
 مبثلها، اأو مبا هو اأ�ســـّد واأق�ســـى من العتداء نف�ســـه، اآخذة مبادئها يف التعامل 
مـــع الآخريـــن وطريقتها يف الرد علـــى جهالتهم من قول ال�ســـاعر زهري بن اأبي 

�سلمى املزن:
  )ومن ل يذد عن حو�سه ب�سالحه .... يهدم ومن ل يظلم النا�س يظلم(. 

فقال البن: األي�س من حقهم النت�سار لأنف�سهم عماًل بقوله - سبحانه وتعاىل 
چ  وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   چ   :-

)النحل:126(.
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فـــرّد الأب: بالطبع يا بني!... فاهلل - س��بحانه وتع��اىل - مل ينههم عن ذلك، 
ولكـــن يجـــب اأن يكون الـــرد باملثل فال يزيد عنه من بـــاب النتقام، كما هو حال 
الكثرييـــن، ثم اإن اهلل - س��بحانه وتع��اىل - بنّي اأن العفو وال�ســـب خري، كما قال 
۵ يف تتمـــة الآية التي ذكـــرت: چ ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ  )النحل 
: 126( وقولـــه - س��بحانه وتع��اىل -: چ ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ   حئ  چ 

)ال�سورى:43(. وقوله - س��بحانه وتعاىل -: چ ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  )ال�ســـورى:40(. واأي�ســـا يقول - سبحانه وتعاىل 

- وا�ســـفًا املوؤمنني: چ ک  ک  ک             ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
)ال�ســـورى:37(. وهو و�سٌف ينطبق على حال الفئة الأوىل التي تكتم غيظها ول 
تظهـــره، واإن بدت ردود الأفعال على الوجه والأطراف فال باأ�س، لأن هذا خارج 

عن الإرادة يف معظم الأحيان.
ثم اإن اهلل ۵ يقول: چ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ       ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ېئ  ېئ  چ )ال�ســــورى:41ــ42(. وهــــم اأولئــــك 

املعتــــدون علــــى اأموال امل�ســــلنني واأعرا�ســــهم

م�����������ن ج����ه����ل  ع�����������ى  رّدن���������������������ا  إّن 
ع���ل���ي���ن���ا ي���ج���ب أن ال ي��ت��ع��دى 
الضرر الذي لحق بنا، وإن 

نعُف فهو خرٌي لنا.

ثك عنهم،  ودمائهم امل�سلمني بغري حق، وتلك هي الفئة الثالثة. ولكن قبل اأن اأحدِّ
دعني اأخبك مبا روي عن اأحد ال�ســـلف، ويقال له حممد بن وا�ســـع، حيث �ساأله 

مروان بن املهلب ــ وكان اأمريًا على الب�سرة يف ذلك الوقت ــ عن حاجته..
 يقول حممٌد قلت: حاجتي اإن ا�ستطعت اأن تكون كما كان اأخو بني عدي، 

قال: ومن اأخو بني عدي؟ 
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ـ ا�ســـتعمل �ســـديقًا له مرة على عمـــل فكتب اإليه: اأما  قــال: العالء بن زيادـ 
بعد، فاإن ا�ستطعت اأن ل تبيت اإل وظهرك خفيف، وبطنك خمي�س، وكفك نقية 
مـــن دماء امل�ســـلمني واأموالهم، فاإنـــك اإذا فعلت ذلك، مل يكن عليك �ســـبيل. ثم 

تال قوله - سبحانه وتعاىل -: چ ى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئۆئ  
ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  چ )ال�سورى:42(.

ثم انظر يا بني وتاأمل كيف كان �ســـلفنا يو�ســـي بع�ســـه بع�ســـًا وي�سّدد على 
اأهمية عدم امل�سا�س باأموال امل�سلمني واأعرا�سهم ودمائهم. وتذّكر قول الف�سيل 
بن عيا�س: )اإذا اأتاك رجٌل ي�سكو رجاًل فقل: يا اأخي اأعف عنه فاإن العفو اأقرب 

للتقوى، فاإن قـــال: ل يحتمل قلبي العفو، 
ولكن اأنت�ســـر كما اأمـــرن اهلل ۵، فقل له: 
اإن كنت حت�ســـن اأن تنت�ســـر، واإل فارجع اإىل 
بـــاب العفـــو فاإنه بـــاٌب وا�ســـع، فـــاإن من عفا

هل نستبدل العفو وراحة 
البال باالنتصار ألنفسنا؟

واأ�سلح فاأجره على اهلل، و�ساحب العفو ينام على فرا�سه بالليل، و�ساحب النت�سار 
يقلب الأمور. وليكن لك يف احلديث الذي رواه اأبو هريرة t خري عبة وموعظة.

 حيث قال: اإن رجاًل �ستم اأبا بكر t والنبي ملسو هيلع هللا ىلص جال�س، فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعجب 
ويبت�سم، فلما اأكرث رّد عليه بع�س قوله، فغ�سب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقام، فلحقه اأبو بكر 

فقال: يا ر�ســـول اهلل اإنه كان ي�ســـتمني واأنت جال�س، فلما رددت عليه بع�س 
قوله غ�سبت وقمت!..

 قال: اإنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه قوله ح�ســـر ال�ســـيطان 
فلم اأكن لأقعد مع ال�سيطان.

ثم قال: يا اأبا بكر ثالث كلهن حق: ما من عبد ظلم مبظلمة فيغ�سي عنها 
هلل، اإل اأعزه اهلل تعاىل بها ون�ســـره، وما فتح رجٌل باب عطية يريد بها �سلة اإل 
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زاده  اهلل بها كرثة، وما فتح رجل باب م�ســـاألة يريد بها كرثة، اإل زاده اهلل ۵ 
بها قلة. رواه الإمام اأحمد. 

فقــال االبــن: ولكن يا اأبـــي كيف ميكننا 
ال�ســـكوت والتغا�ســـي وعـــدم الـــرّد علـــى من 
ي�ســـيء اإلينا؟. فـــاإن كان اأبو بكـــر - ريض اهلل 
عنه -  واأنت تعلم من هو اأبو بكر ــ مل ي�ســـب 
بنـــا فكيـــف  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�ســـول  ح�ســـرة  يف 

م����������ل����������ٌك  ه����������������ن����������������اك  ك��������������������������ان  إذا 
ي����������داف����������ع ع���������ّن���������ا ح����������ني ُي�����ج�����ه�����ل 
علينا، فهل ن��رد اإلس���اءة، 
فنستبدل شيطاناً بمَلك؟!

نحـــن اأبناء هذا الزمـــن الفقري للقيم واملبادئ وال�ســـلوكيات احل�ســـنة، مقارنة 
بذلك الرعيل الذي عا�س فيه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سحبه وهم خري القرون. 

فقــال االأب: ولكـــن يجب عليك يا بنـــي اأن تعلم اأنك وجميع من قراأ اأو �ســـمع عن ذلك 
املوقف الذي حدث لأبي بكر يف و�سعية اأف�سل من الو�سعية التي عا�سها اأبو بكر تلك ال�ساعة. 

فقال االبن مقاطعًا: كيف يا والدي نكون اأف�سل من اأبي بكر؟!!.
 فـــرّد عليه الأب ب�ســـرعة مو�ســـحًا اللب�س الذي ح�ســـل: يا بنـــي مل اأقل اإننا 
اأف�ســـل من اأبي بكر - ريض اهلل عنه -، فهو �ســـاحب ر�ســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وم�ســـدقه 
ورفيقـــه يف الغـــار. ولكن ق�ســـدت احلالـــة، فقد حـــدث ذلك املوقـــف لأبي بكٍر 
دون علمـــه بوجود ملـــٍك يدافع عنه. فلم ي�ســـب ودافع عن نف�ســـه، ولو علم اأبو 
بكـــر بوجـــود ذلـــك امللك ملا تفـــوه بكلمة واحـــدة. ونحن حني ُيجهـــل علينا يجب 

اأن ل نرد، لأن هناك من يدافع عنا. ومن هذا 
املنطلق اأقول اإّن و�ســـعيتنا اأف�سل لأننا نواجه 
املوقف فنعلـــم احلالة كاملة، اأما اأبو بكر فلم 
يكـــن يعلمهـــا مثلنا حني وقعـــت، ولكنه اأدرك 
كل �سيء بعد انتهاء املوقف وتنبيه امل�سطفى 

۵، وتو�سيحه ملالب�سات ما حدث.

رأٍي  ب�������وج�������ود  االع������ت������ق������اد  إن 
واح�������������������������د وث��������������ق��������������اف��������������ٍة واح��������������������دة 
اآلخ��������ري��������ن  آراء  وت������ه������م������ي������ش 
وع���دم اح���رام معتقداتهم 
ه������و ال�����ت�����ط�����رف ب���ع���ي���ن���ه ال������ذي 

يقود إىل اإلرهاب.
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 فقال االبن: �سدقت يا اأبتي، فمن يعلم عن هذا احلديث ل ميكن اأن ينت�سر 
لنف�سه، في�ستبدل �سيطانًا يجره اإىل اخلطيئة مبلٍك يدافع عنه وينا�سره. 

فقال االأب: اعلم يا بني حفظك اهلل ورعاك ووّفقك وجميع اأبناء امل�ســـلمني 
اأن هناك فئة ثالثة خمتلفة متامًا عن �ساحبتيها ال�سالفتني، وهي ثلة اأحمد اهلل 
قبل كل �ســـيء اأنها قليلة يف جمتمعنا، ولكن �ســـوتها م�سموع و�سداه يقرع الآذان 
يف كل مكان، اأفعالها �سائنة منبوذة من اجلميع، وجرائمها ب�سعة تفتك بالبيء 
قبل املذنب، وبال�سغري قبل الكبري، وت�سيب فتفتك خطاأ اأكرث من فتكها عمدًا، 
وتتخبط بعماها فتخرب هنا، وتدمر هناك، قبل اأن ت�سل ملرادها، وهو بعيد بل 

حمال التحقيق �سعب املنال. 
فقال االبن: اأتق�سد من يطلق عليهم الإرهابيون؟!..

قال االأب: بال�ســـبط، هم تلك الفئة التي توؤمن براأي واحد، وتعتقد وجتزم 
به، ول ترى �ســـواه، وتريد اجلميع اأن يقره وين�ســـاع وير�سخ له، ول ترى منا�سًا 
اأو مفـــرًا مـــن حتقيقه على املجتمع باأ�ســـره، بغ�س النظر عن اأجنا�ســـه وثقافاته 
ورغباته وتوجهاته. فاإن حتقق ذلك ال�سيء فذلك عائد لهم وحدهم وجلدارتهم 
ومهارتهـــم ومقدرتهم علـــى الإقناع، واإن مل يتحقق، لأي �ســـبب كان، فالويل كل 

الويل ملن عار�س، حتى لو كان املجتمع باأ�سره، 
فالبد من حتقيق املطلب حتى ولو بالقوة، فاإن 
كان م�ســـدر املعار�سة حاكمًا كفروه وطالبوا 
باخلـــروج عليـــه، واإن وافقـــه عامٌل �ســـفـّـهوه، 
وقالـــوا باع دينه بعر�س مـــن الدنيا، واإن اأيده

ي��������ن��������ص��������ب امل�����������ت�����������ط�����������رف ن�����ف�����س�����ه 
ح��������ك��������م��������اً ووص����������������ي����������������اً، ف����ي����ك����ف����ر 
الحاكم، ويسف�ّ��ه العالم، 

ل املجتمع،. ويجهِّ

 مفكـــر ومثقـــف جّهلوه، وقالوا علمان اأو مارك�ســـي يتاآمر علـــى الأمة ويريد لها 
اأن تهوي يف م�ســـتنقعات الرذيلة، وت�ســـلك دروب الردى والنحالل، اأما اإن كان 
املجتمع معار�ســـًا لأفكارهم وخمططاتهم، قالوا عنهم عوام جهلة، ي�ساقون اإىل 
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مذابحهم وهم ل ي�ســـعرون، ول بد من اإنقاذهم مـــن الأخطار التي حتدق بهم، 
فهم ل يعرفون ما ي�ســـرهم ول ما ينفعهم، غـــري مدركني للكيفية التي يحققون 

بها م�ساحلهم، وينالون من خاللها حرياتهم. 
فقــال االبن: األي�س لهـــم احلق يف املطالبة بحقوقهم، وعلينا جميعًا �ســـماع 

كالمهم وتفهم اأرائهم؟. 
فرّد االأب قائاًل: بالتاأكيد، فلكل فرد يف اأ�ســـرة وع�ســـو يف جماعة راأٌي لبد 
من �سماعه، ومطلٌب يجب حتقيقه، ب�سرط اأن يدخل يف حدود املعقول والقابلية 

للتنفيذ، وهو ما ل ينطبق على مطالب تلك الفئة. 
فقال االبن: ومَل ل نناق�ســـهم ونعلمهم با�ســـتحالة القبـــول مبطالبهم؛ لأنها 

غري قابلة للتنفيذ؟. 
فقــال االأب: هم يعلمون ذلك، ولكن نظرًا له�سا�ســـة موقفهم و�ســـعفه فهم 

يتهربون من املواجهة، ول يرغبون يف النقا�س. 
فقال االبن: اإذا كانوا كذلك فكيف يكون 
لهـــم اأتبـــاٌع ومنا�ســـرون ي�ســـاطرونهم نف�س 
الهتمامـــات والأفـــكار والآراء، بـــل يزيدون 
عنهم بالت�سحية باأنف�سهم يف �سبيل الو�سول 

ملبتغياتهم؟!!..

ي���������������ه���������������رب امل�������������ت�������������ط�������������رف�������������ون م������ن 
امل�������واج�������ه�������ة ن�������ظ�������راً ل���ه���ش���اش���ة 
م����������������������وق����������������������ف����������������������ه����������������������م وض�������������������ع�������������������ف 

حجتهم.

 فقال االأب: اإنهم يعملون يف الظالم، فهم كاخلفافي�س، ل يظهرون يف و�سح 
النهـــار، ول يقرتبـــون من العقـــالء واملتعلمني، بل جتدهم يختارون �ســـحاياهم 
بعناية، ليكونوا لهم اأتباعًا ومنفذين، في�ســـرتطون فيهم ثالثة �ســـروط لي�ســــت 

�سعبة املنال: 
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اأولها : اأن يكـــون التابع يف �ســـن املراهقة ما بني خم�ســـة ع�سر وخم�ســــــــــــة 
وع�ســـرين عامًا تقريبًا، فهـــو متحم�س وقابل لالن�ســـياع والتطويع ويخاطر بكل 

�سيء حتى حياته.
 وثانيها: اجلهل وقلة العلم، حل�ســـو راأ�ســـه  مبا ي�ســـاءون من اأفكار خاطئة 

ومعتقدات فا�سدة ومبادئ هّدامة.
 وثالثها: ال�ســـذاجة وال�ســـطحية، وعدم وجود هدف ي�ســـعى اإليه، اأو مطلب 

يريد حتقيقه. 
وبهـــذا يكون قد ت�ســـكل لديهم �ســـخ�س 
يحمل بني اأذنيه اأر�سية خ�سبة ميكن زرعها 
مبا يريدون، وعقلية �ســـاذجة ميكن ح�ســـوها 
مبا ي�ســـاءون، قبـــل اأن يقوم هو بنف�ســـه وبكل 
طواعية بو�ســـع احلزام اخلا�س باملتفجرات

اإلره������������������اب  رؤوس  ي������ب������ح������ث 
ع��ن أش��خ��اٍص ت��ت��وف��ر فيهم 
ث������������اث������������ة ش�����������������������روط ل�������ي�������ق�������وم�������وا 

بتنفيذ مخططاتهم.

حول خا�سرته، اأو قيادة ال�سيارة املفخخة اإىل املكان املراد.
فقــال االبن: اإذًا يبدو اأننـــا اأغفلنا جانبًا مهما يف حديثنا عن الإرهاب وهو 

ذلك ال�ساب ال�ساذج ذو امل�ستوى الدرا�سي املتدن العاطل عن العمل؟ 
فقال االأب: هذا �ســـحيح، والق�ســـور موجود يف هـــذه الناحية، ويجب على 
اجلميـــع التكاتـــف لالأخذ بيد ذلك ال�ســـاب وعدم تركـــه لقمة �ســـائغة يف اأفواه 
اأولئك امل�ســـتنفعني، الذين يريدون ا�ستخدامه يف الو�ســـول ملبتغياتهم، وحتقيق 

اأهدافهم. 
فقــال االبــن: يل مالحظة مهمة يـــا اأبي، وكلي اأمـــل اأن ل تغفلها، وهي اأن 
ولكـــرثة جمال�ســـتي لك، وحديثـــك يل عـــن طفولتك و�ســـبابك، وكيفيـــة تعامل 
والديك معك، اأرى اأن البون �سا�ســـع يف اأ�ســـاليب وطرق معاملة الأبناء يف زمننا 
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الذي نعي�ســـه مقارنة بالأزمنة املا�ســـية، ومنها زمنكم يف كلتا مرحلتيه الطفولة 
وال�ســـباب، حيـــث تعامل الوالدين خمتلـــف متامًا، وكذلك العالقـــة بني املدر�س 
والطالب يف املدر�ســـة، ونظـــرة املجتمع كذلك، واأظن اأقـــران جميعهم يحظون 
بنف�ـــس املعاملة، ويلحظون التغيري احلا�ســـل، ويتفاعلون معه، ويطالبون باملزيد 
منه، ولكن الإ�سكال يكمن يف اأن بع�سهم مل يتنبه لذلك، ومل يلحظه بعد، فتجده 

يتعامـــل مـــع اجليـــل احلـــايل مـــن ال�ســـباب 
بنف�ـــس الطريقـــة التـــي كان ينتهجهـــا قبـــل 
ع�ســـر �ســـنوات، وينظر اإليهم بنف�س النظرة 
الدونية، وي�ســـادر اآراءهم، وي�سلب حرياتهم 
يف التعبري عن اأفكارهم وحتقيق  طموحاتهم 

م��������������ا ي�����������������������زال ب�������ع�������ض�������ن�������ا ي��������ت��������ع��������ام��������ل م�����ع 
ال���������������ش���������������ب���������������اب وامل�������������������راه�������������������ق�������������������ني ب�������ن�������ف�������س 
ال�����ط�����ري�����ق�����ة ال�������ت�������ي ك����������ان ي�����ع�����ام�����ل�����ه ب���ه���ا 
أهله ومدرسوه قبل عشرين سنة.

واأحالمهم، متنا�ســـيًا  اأنهم جيل الإنرتنت والف�ســـائيات والت�سالت باأنواعها، 
فهـــم خمتلفـــون متامًا عن تلـــك الأجيـــال التي �ســـبقتهم، فو�ســـولهم للمعلومة 
واحلقيقة �ســـهل، واأ�ســـهل منه اإي�ســـال كلمتهم للجميع بعدة و�ســـائل وطرق، مع 

�سهولة التوا�سل بينهم. 
فقــال االأب: �ســـدقت يا بني، لذا اأرى اأن على اجلميع درا�ســـة هذا اجلانب 
الـــذي ذكرت وفهمه وحماولة التعاي�س معه، واحتواء جميع ال�ســـباب وك�ســـبهم، 
بدًل من جتاهل ذلك، وتركهم بال موّجــٍه اأو قدوٍة ح�سنة، فيتخبطون وي�سيعون 
يف طريـــق البحـــث عـــن الذات والغايـــة، دون وجود مـــن يدلهم وير�ســـدهم اإىل 
الطريق القومي، في�ســـعون لذلك باأنف�سهم مما يوؤدي لنق�سامات ينتج عنها اآثار 
�ســـلبية على املجتمع، رمبا تت�ســـبب يف تعطيل عجلة منوه وتطوره وتقدمه، وتعيق 
م�ســـريته، وكل ذلك يعود لأ�سباب كانت وا�سحة �سهلة احلل لو مت اللتفات اإليها 

يف حينها واحتواوؤها وعمل احللول الالزمة لها. 
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فقال االبن: اأمتنى ذلك فعاًل يا اأبتي، واأرجو اأن ُيـلتفت اإلينا مع�سر ال�سباب، 
فنحن وقود كل عمل، �ســـواًء كان نافعًا �ســـاحلًا لالأمة واملجتمع، اأم كان فا�ســـدًا 
مدمرًا ي�ســـر باجلميع. والكا�ســـب احلقيقي من فاز وظفر بنا، ف�سي�ســـهل عليه 

الو�سول لأهدافه ونيل مبتغياته وحتقيق ماآربه.
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االأمن واالإرهاب

بعـــد بحث وحتـــٍر داما عدة اأ�ســـهر، ومتابعة وترقب ا�ســـتمرا عدة اأيام،   
ومالحقة متوا�سلة عدة �ساعات، وتبادل لإطالق النار ب�سع دقائق، متكنت 

القوة املكلفة بتلك املهمة من القب�س على 
ذلك اخلارج عن ال�سرع والعرف، واقتياده اإىل 
مقرها الرئي�سي حتت حرا�سة م�سددة، واأعني 
يقظة، خ�ســـيًة من وجود اأعواٍن، رمبا ي�سعون 
لتخلي�ـــس رفيقهم من قب�ســـة رجـــال الأمن 
مبداهمـــة تلك القـــوة، واإطالق النـــار عليها، 
وقتل اجلميع دون تفريق بني خ�سم و�سديق،

ي�������س�������ع�������ى اإلره�������������اب�������������ي�������������ون إىل 
ت���������خ���������ل���������ي���������ص ِرف���������������اق���������������ه���������������م م������ن 
ق�����ب�����ض�����ة رج���������������ال األم���������������ن ول������و 
ب��ق��ت��ل��ه��م، خ��ش��ي��ة أن ي��دل��وا 
ب������م������ع������ل������وم������ات ع�����ن�����ه�����م وع������ن 

مخططاتهم.

 فهدفهم هو اإ�ســـكات ذلك الرفيق املقبو�س عليه باأية و�سيلة كانت، حتى لو اأدى 
بهم الأمر اإىل قتله اإن مل يتمكنوا من تخلي�سه. 

ومع احل�س العايل والعمل الحرتايف لتلك النخبة من رجال الأمن، وال�ســـري 
بطريقة حذرة ومدرو�سة، و�سلت الفرقة لغايتها واأنزلت ال�سجني، واأدخل غرفة 
التوقيف ليت�ســـنى له التقاط اأنفا�ســـه، ومراجعة ح�ســـاباته، والتمعن مبا اآل اإليه 
م�سريه من �سخ�س حمرتم ذي وظيفة جيدة، و�سمعة طيبة، اإىل اإن�سان خمتلف 

حتول بني ع�سية و�سحاها اإىل متهم مطارد موقوف خلف الق�سبان. 
ويف �ســـباح الغـــد مت عر�س ذلك املوقوف على ال�ســـابط املكلـــف بالتحقيق 
، وحياه بكل احرتاٍم، واأجل�ســـه  يف ق�ســـايا الإرهـــاب، وبعد اأن ا�ســـتقبله بـــكل ودِّ
يف الكر�ســـي املخ�س�س للمراجعني، باغته ب�ســـوؤاٍل فيه من ال�ستفزازية ال�سيء 
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الكثري، ومن التذكري والتنويه بفداحة ما قام به الليلة املا�ســـية، وكان يتمنى اأن 
يزيده ذلك ال�ســـوؤال ح�ســـرة وندامة على ما اقرتفه من حماقة، طرح ال�ســـابط 
ذلك ال�ســـوؤال املباغت قبل اأن ي�ســـاأله حتى عن املعلومات الأولية التي توؤخذ من 

كل موقوف عند التحقيق معه كا�سمه وعمره ومهنته.
�ســـاأله: كم �سخ�ســـًا تظن اأنك قتلتهم م�ســـاء اأم�س، عندما كنت تطلق النار 
بطريقة ع�سوائية؟... ل اأ�ساألك عمن قتلت من رجال الأمن الذين كانوا يقومون 
مبالحقتك. لكني اأ�ساألك عن الأ�سخا�س الأبرياء الذين �سادف مرورهم تعليق 
اإ�سبعك على زناد الر�سا�س الآيل الذي كان بحوزتك، وكنت توجهه مينة وي�سرة، 

دون تفكري اأو تخطيط حتى اآخر طلقة منه. 
وحينمـــا لحظ املحقـــق اأن التاأثر بداأ ياأخذ ن�ســـيبه منه وبداأ يطرق راأ�ســـه 

لالأر�س دون اإرادته.
قال ب�ســـوت عاٍل: كم تظن عدد �ســـحايك ليلة البارحة؟ وهل �ست�ســـاأل اهلل 
العفو واملغفرة على ما ارتكبته يداك يف حق اأولئك الأبرياء؟! وهل �ســـتقدر على 
مواجهة الن�ســـاء الالتي رملـــت، والأطفال الذيـــن يتـّــمت، وتطلـــب منهم العفو 

وال�سفح؟
لـــن اأحدثك عـــن الأعمال التـــي اقرتفت 
�ســـابقًا، اأو تلك التي �ساهمت يف تنفيذها من 
تخطيط ودعم، ولكني فقط اأ�ســـاألك قبل كل 
�ســـيء عّما ت�سببت فيه خالل الأربع وع�سرين 

�ساعة املا�سية.

ه�������������������ل ب���������������م���������������ق���������������دور اإلره�������������������اب�������������������ي 
م��واج��ه��ِة ال��ط��ف��ل ال����ذي يت�ّ��مه 
والزوجة التي رّملها ويطلب 

منهم العفو والصفح؟

 اأعتقـــد اأنكم تظنـــون اأن التحقيق انتهى باإطراقة الراأ�س وعالمة احل�ســـرة 
والندامـــة البادية على الوجه، لي�س اأنتم وحدكم من يعتقد ذلك، بل كان هناك 
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اثنان من املحققني املبتدئني، يح�ســـران اجلل�ســـة، بغر�س ال�ستفادة، ظّنا كما 
ظننتم اأن التحقيق انتهى، واأن املتهم �ســـوف ُيديل مبا لديه يف احلال، ويعرتف 
بارتكابه اخلطاأ، ويطلب ال�ســـفح، ويتعاون مع رجال التحقيق، وير�ســـدهم اإىل 

بقية �سركائه.
ولكن الأمر خمتلٌف متامًا، واجلميع خمطئ يف تخمينه وتقديراته العاطفية، 
عـــدا املحقق املحرتف املتمر�س، الذي كان يعرف مـــا ترمز اإليه كل حركة يقوم 
بهـــا املتهم من اإطراقة الراأ�س، اإىل حركة الأرجل غري الإرادية، مرورًا بنظرات 

العني وتقلباتها يف اأنحاء الغرفة، وحتى ت�سبيك الأ�سابع وت�سّنع فرقعتها. 
وبعد حلظات من ال�سمت رفع ذلك ال�سخ�س ب�سره واأخذ ينظر اإىل املحقق 

وراأ�سه ما زال باجتاه الأر�س. 
وقــال ب�سوت هادئ جدًا: اأنا اأعتب نف�ســـي قبل كل �ســـيء داعية خري ولدي 
ثقة تامة اأّن اهلل �ســـوف يغفر زّلـتي اإن اأخطـــاأت وياأجرن على اجتهادي حتى لو 

مل اأ�سب. 
فــرد عليــه املحقــق: اإن كنـــت كما تّدعي 
اأنك من دعاة اخلري والإ�ســـالح فلَم حتملون 

علينا ال�سالح؟!
فاأجابــه قائــاًل: اإننا نحمل ال�ســـالح من 

اأجل الدفاع عن اأنف�سنا.

يّدعي اإلرهابي أنه من دعاة 
الخري، وأن الله سوف يغفر 
زّل�ته إن أخ��ط��أ، حتى ل��و كان 
خطأه متمثاً يف قتل األبرياء 

وتدمري املمتلكات.

 فقــال املحقــق: تدافعون عنها �ســـد مـــن؟... اأخبن ممـــن تخافون ومن 
تخ�ســـون يف مثـــل هذه املدينـــة التي مل ير معظم �ســـكانها اأيًا من الأ�ســـلحة التي 
ت�ســـتخدمون، بل اإنكم متلكون اأ�ســـلحة ثقيلة ل تقتنى من قبل من يريد اأن يدافع 
عن نف�سه، وكاأنها جلبت لأهداف اأخرى غري الدعوة والإ�سالح، اإنكم بطريقتكم 
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هذه واإن كنتم تدعون العمل من اأجل الدين والذب عن حيا�ســـه فل�ســـتم كذلك، 
بل اإنكم اأبعد ما تكونون عن الدين وتعاليمه ال�سمحة. 

فهذا الدين، نقولها ونكررها دائمًا، ل يدعو للعنف وال�ســـدة، بل يدعو لّلني 
والرفـــق، واأنتـــم بت�ســـرفاتكم تلـــك ل متثلون الديـــن وهو منكم بـــراء، وكما اأن 
الر�ســـول ملسو هيلع هللا ىلص يقـــول: )ل يزن الزان حـــني يزن وهو موؤمـــن(. فاإّننا ل نكتفي 
لة،  بالقول اإنكم ل متثلون �ِسوى اأنف�سكم ال�سقية، ول متتون لالإ�سالم ومبادئه ب�سِ
حني ترهبون اإخوانكم الآمنني اأو امل�ستاأمنني، بل اأنكم باأفعالكم تلك ت�سيئون لنا 

ولديننا من حيث تعلمون اأو ل تعلمون. 
فقــال ذلك املتهــم: اإننا مل نفعل ما فعلناه اإل لأننا راأينا بع�س املنكرات التي 
كان من الواجب الت�ســـدي لها؛ لأّن ال�ســـاكت عن احلق �ســـيطان اأخر�س، ونحن 
نقـــدر على الكالم، بل ون�ســـتطيع فعل ما هو اأكرث من الـــكالم، فقد راأينا اأن من 

واجبنا التدخل الفوري والق�ساء على ما يف هذا البلد من منكرات. 
ف�ساألــه املحقــق: وما هي تلـــك املنكرات التـــي تظن اأنها متـــالأ البلد وتريد 

اإزالتها؟
فقال: هي كثرية ول ح�سر لها؟ 

ف�ساأله املحقق: اأذكر يل واحدة فقط لأقتنع اأنك على حق. 

فاأجابه: خذ على �ســـبيل املثال ل احل�ســـر اإدخال الكفـــار جلزيرة العرب، 
وتركهم ي�سرحون وميرحون دون ح�سيب اأو رقيب. 
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فقــال املحقق: لنفرت�س اأن راأيك �سحيح 
فهل تعتقد اأنك ال�سخ�س املخول طردهم من 
بالدنا؟. األي�س هناك ويل اأمر ل يجوز اخلروج 
عليـــه؟ بل جتـــب طاعتـــه واللتـــزام باأوامره 
 وتنفيذها. األي�س اهلل - سبحانه وتعاىل - يقول: 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
چ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ   پپ   
)الأنفال:46(. األي�س اخلروج على ويل الأمر

نحن ال نجرب أحداً عى اّتباع 
ط�����ري�����ٍق ب���ع���ي���ن���ه وال ن��س��ت��خ��دم 
ال���ق���وة ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك، ول��ك��ّن�����ا 
ن���ح���ذره���م م����ن م��غ��ب��ة س���ل���وٍك 
ي��������ن��������ت��������ه��������وا  ل������������������م  وإن  ب���������ع���������ي���������ن���������ه 
اس������ت������خ������دم������ن������ا ال���������ق���������وة ل������رده������م 

عنه.

وع�ســـيانه وعدم المتثال لأمره مع�سية هلل ور�سوله - عليه السالم - ؟. األ تظن 
اأن وجـــود اأولئـــك الفئة من امل�ســـتاأمنني الذين قدموا ل�ســـرورة راآها ويل الأمر، 
وراأيت اأنت اأنها مف�ســـدة ومل تكتف بالراأي بل حاولت اإجبار اجلميع على �ســـماع 
�سوتك واّتباع قولك بالقوة، وهذا ما مل يفعله اأحٌد من علماء الأمة املتقدمني اأو 
املتاأخرين؟. األ تظن اأن ما �سوف يحل بالأمة من فنت وويالت وم�سائب ونكبات 
ب�ســـبب اأفعالك اأعظم واأ�ســـد وطاأة مما تظنه خمالفًا ل�ســـرع اهلل؟ هل ي�ســـرك 
وير�سيك تفرق امل�سلمني وت�سرذمهم؟ اإن كان كل ذلك ير�سيك وي�سرك ف�سوف 
جتـــد من يتعامـــل معك بالطريقة التي تنا�ســـبك وتخل�س النا�س من �ســـرورك، 
اأما اإن كنت تت�ســـرف بطريقة ل تدرك اأبعادها، ول تدري نتائجها، فهناك من 
ير�ســـدك ويدلك اإىل الطريق ال�ســـحيح، وال�سراط القومي، وكل ما نريده منك 

واأمثالك ال�سمت وال�ستماع لتوجيهات من هم اأعلم منك. 
نحن مل جنبك اأو غريك على اإتباع طريق حمدد نخطه لك، ولكنا نوجهك 
اإىل عدم �ســـلوك طريق بعينه؛ لأّن عواقبـــه مهلكة، تفتك باملجتمع كله فال تبقي 

اأحدًا اإل اأذاقته ويالتها. 
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يا اأخي هل تظن نف�ســـك اأن�ســـح لهذه الأمة واأخوف عليهـــا من اأويل الراأي 
وامل�ســـورة من علمائها؟ وهل تعتقد اأنك �ســـبقتهم و�ســـرت اأكرث منهم قربًا اإىل 
اهلل ل�سلوكك طريقًا مل ي�سلكوه؟ بل لو اأن�ست وتدبرت ما يقولون لوجدتهم اأ�سد 

النا�س حتذيرًا من مغبة الطريق الذي �سلكت. 
يـــا اأخي عد اإىل اهلل ودع عنك حب النف�س واّتباع الهوى والنت�ســـار للذات، 
فواهلل اإن عي�س الإن�ســـان وحيدًا منعزًل كافًا خريه و�سره عن النا�س، خرٌي له من 
اأن ياأتـــي مبـــلء الأر�س اأعماًل وقربات، ولكنه كان ي�ســـب ويوؤذي وي�ســـفك دماء 
الأبريـــاء، ويكفـــر ويلعن ويقدح ويطعن من تلقاء نف�ســـه، ودون م�ســـوغ �ســـرعي، 
وامل�ســـكلة فوق هذا كله اعتقاده اأن عمله اأح�ســـن الأعمال، واهلل - سبحانه وتعاىل 

- يقـــول: چ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ 

)الكهف:103ــ104ــ105(. واأ�سال اهلل اأن ل نكون منهم. 
فقال ذلك ال�سخ�ص: اإنكم حتاولون رمي 
من يقوم بالأمر باملعروف واجلهاد يف �ســـبيل 
اهلل باأقـــذع التهـــم واأ�ســـوئها، وتّدعـــون اأنهم 
خمربـــون واإرهابيون وما هم كذلك، بل اإنهم 
اأنا�س �ســـدقوا مـــا عاهـــدوا اهلل عليه فمنهم 
من ق�ســـى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 

تبديال. 

ب�����ني  ن��������خ��������ل��������ط  ال  أن  ي����������ج����������ب 
األف�����������������ع�����������������ال ال�������������������ص�������������������ادرة ع�����ن 
امل����������ت����������ط����������رف����������ني ع����������ن����������د أم����������ره����������م 
ب�����������امل�����������ع�����������روف ون��������ه��������ي��������ه��������م ع�����ن 
املنكر، وب��ني املنهج القويم 
ال���������������������������������������ذي ي������������ن������������ه������������ج������������ه رج������������������������ال 

الحسبة يف بادنا.

اأمـــا اأنتم وقد غريتكم مظاهر احل�ســـارة الغربية، وما جلبته لنا من ف�ســـق 
وفجـــور من خالل القنوات الف�ســـائية، وما ن�ســـمعه ونقروؤه مـــن اأتباعهم ممن 
يت�ســـّمون بالإ�سالم وهو منهم براء، بل هم منافقون مردوا على النفاق يتكلمون 
مبنطق يعجب ال�سامع، ويجبه على الإ�سغاء لهم، وكالمهم �سمٌّ زعاف، ظاهره 

الن�سح وامل�سورة، وباطنه الكيد واخلداع. 
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فقاطعه املحقق قائاًل: دعني اأو�ســـح لك ال�سورة كي ل يختلط عليك وعلى 
غـــريك الأمر، اإن كل م�ســـلم يقراأ كتاب اهلل الكرمي، ويتدبـــر اآياته، يوؤمن ويعلم 
علـــم اليقني اأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر اأحد اأهم الدعائم التي يرتكز 
عليهـــا هذا الدين، ومـــا متيزت هذه الأمة عن غريها من �ســـائر الأمم اإل بهذه 

الركيـــزة. وربنا ۵ يقول يف حمكم التنزيل: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ      
فتف�ســـيلنا  عمـــران:110(.  چ)اآل  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ  

على غرينا يعود لتم�سكنا بهذه العبادة العظيمة،.
ولكـــن اأن تخلـــط بني ما تقـــوم به اأنـــت واأتباعك من قتل لالأبرياء، و�ســـفك 
للدماء، مبا يقوم به املنت�ســـبون لالأجهزة املعنية بهذا الأمر، فهو عني الت�ســـليل 

والتدلي�س، فمنهج اأولئك قائم على قوله - س��بحانه وتعاىل -: چ ہ  ہ   ہ  ہ  
ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ )النحـــل:125(. وقولـــه - س��بحانه وتعاىل -: چ ې  ې                 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  چ 

باملعـــروف  اأمرهـــم  اأن  اأي  )لقمـــان:17(. 
مقرون باحلكمة وال�ســـب، وهما رئتا الدين 
وراأ�ســـه، اأمـــا طريقتـــك اأنـــت ومن هـــم على 
�ســـاكلتك فهي بعيدة كل البعد عن ذلك، فال 
اأنتم اتبعتم طريقة الأنبياء عليهم ال�سالم يف 
الدعوة، ول �ســـبمت حتى تو�سحوا للنا�س ما

ل���م ي��ت��م��ك��ن اإلره���اب���ي���ون من 
إقناع عامة الناس بسامة 
وص��������ح��������ة م������ن������ه������ج������ه������م، ول�������م 
ي�������س�������ل�������م ال������������دي������������ن م������������ن س��������وء 

صنيعهم.

تريـــدون، اأي اأّنكـــم �ســـّعدمت الأمـــور دون اأن يوؤذيكم اأحد، وبـــداأمت الهجوم، ول 
تعرتفون بالنهج ال�سحيح لهذا الدين اإل حني تنك�سف �سواأتكم، فتحاولون دمج 
اأنف�سكم مع اخلريين من الآمرين باملعروف الناهني عن املنكر، وو�سعهم معكم 
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يف خنـــدق واحـــد، ثم تدعـــون اأن من يتعر�س لكـــم فهو يعادي الإ�ســـالم واأهله، 
ويرف�س اأهم ركائزه، فاأنتم بهذه الطريقة مل تقنعوا حتى عامة النا�س ب�ســـواب 
راأيكـــم، ول �ســـِلم منكم الدين حـــني اأحدثتم به ثغرة نفذ منها اأعداء الإ�ســـالم 
وبداأوا يطعنون به من خاللها، وي�سوهون مبادئه وينادون يف كل مكان اأن هوؤلء 

هم اأتباعه واملمثلون له. 
ويف تلك الأثناء يدخل اأحد اجلنود ويقرتب من ال�ســـابط املحقق ويقول يف 

اأذنه كالمًا مل ي�سمعه اأي من املوجودين.
وفجــاأًة يتغري وجه ال�سابط ثم يقول: قل ما اأخبتني به ب�ســـوت عال ودع 

اجلميع ي�سمعه، خا�سة من يدعي النتماء لهذا الدين ويقتل الأبرياء با�سمه.
 فقال اجلندي: يا �ســـيدي اأريد اإبالغك اأن املالزم عليًا اأ�ســـيب بر�سا�ســـة 
اأثناء مطاردة الإرهابيني ليلة البارحة، وتويف قبل قليل، بعد جهود م�سنية بذلها 

الفريق الطبي املعالج حماولني اإنقاذ حياته.
 فقاطعهـــم املتهـــم وقد تغـــريت مالمح وجهه واأ�ســـابه الكثري مـــن الذهول 

قائاًل: من يكون املالزم علي هذا؟ 
فاأجابه املحقق: املالزم علي هو اأحد �سحاياك الذين قتلتهم البارحة.

 فقال املتهم: اأ�ساألك باهلل اأجبني من يكون املالزم علي؟ هل هو ذلك الذي 
يعمل يف املنطقة اخلام�سة؟

 فاأجابه املحقق: نعم هو. 

فاأخذ املتهم يبكي وي�ســـيح باأعلى �سوته ذاك اأخي!...ذاك اأخي اآه ...قتلت 
�سقيقي يا ويلي!...وا�ستمر يف ترديد تلك العبارات دون توقف. 
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فقال لــه ال�سابط: الآن فقط اأح�س�ســـت 
بالندم، قتلت ودمرت وخربت و�ســـفكت دماء 
الأبرياء، ومل يتحرك فيك �ســـاكن، والآن تقر 
بخطئـــك، كلمنـــاك ونا�ســـحناك واأفهمناك 
رعونـــة ت�ســـرفاتك، ومل تبـــاِل مبـــا نقـــول، 
وعندمـــا فقـــدت �ســـقيقك حتولـــت نظرتـــك

ال ي��س��ت��ش��ع��ر ب��ع��ض ال��ن��اس 
خ����������������ط����������������ورة االع���������������������ت���������������������داء ع������ى 
اآلم����ن����ني واألب������ري������اء وق��ت��ل��ه��م 
دون ذن�����ب، إال ح���ني ي��ك��ون 

الضحية عزيزاً أو قريب.

واأدركتك فداحة جرمك، نا�ســـدناك وطالبنـــاك ورجوناك اأن تكف عن اأفكارك 
فلم تنته، وحني تذوقت طعم فقد العزيز تراجعت وندمت ولت حني مندم. 

واهلل ل اأدري هل اأعزي نف�ســـي بفقد زميـــل؟ اأم اأعزي اأمك بفقد اثنني من 
اأبنائهـــا اأحدهما ُقتل بفعل الآخر؟ اأم اأعزي جمتمعًا باأكمله بخ�ســـارة اثنني من 
�سبابه، الأول قتيل، والثان منحرف؟ ولكن كل ما اأقوله اإّنا هلل واإنا اإليه راجعون.
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كنت اإرهابيًا

كنت مع جمموعة من الأ�ســـدقاء، وبينما كنا نتجاذب اأطراف احلديث، اإذ 
دخل علينا اأحد الأ�ســـخا�س الذين اأعرفهم معرفًة تامًة، ول ميكن اأن اأن�ســـاهم، 
اإل اأنـــه يف طّلـته تلك مل يكن ذلك الإن�ســـان الذي عرفت، حيث كان يف املا�ســـي 
القريب عاب�س الوجه، �سلف الطباع، قليل الكالم، واإن تكلم رفع �سوته خما�سمًا 
وجمـــادًل لأتفه الأ�ســـباب ويف ق�ســـايا اأقل من اأن يطلق عليها مـــن فروع الدين؛ 
نظرًا لعدم اأهميتها، اأو �سرورة معرفتها، وكان ل ميكن اأن يرتاجع عن قوله ول 

يغريه بل ي�سر عليه حتى لو خطـّاأه وخالفه اجلميع. 
اأمـــا هذه املـــرة فقد اأثارن تغري ذلـــك الرجل واإقباله علينـــا بطالقه حمّيا 

وابت�سامة م�سرقة، تبعث يف نف�س من يراها الأمل والتفاوؤل، وما �سّرن اأكرث 
وزاد مـــن ده�ســـتي واإعجابـــي يف نف�ـــس 
الوقـــت ما مل�ســـته منه من حرارة امل�ســـافحة 
والرتحيب، و�سوؤاله اجلميع عن اأحوالهم دون 
تفريـــق، وهذا ما مل اأعهده منه، و�ســـيء كنت 
اأظنـــه يف حكم امل�ســـتحيل، حيـــث كان ينتقي 
بعنايـــة فائقة من ي�ســـلم عليهـــم ويالطفهم، 
اأمـــا اأولئك الذيـــن على هيئـــة خارجيةمعينة 
فلـــم يكن يلتفت اإليهـــم، اأو يعريهم اهتمامًا،

ي�������������������ه�������������������وى ب���������������ع���������������ض ال���������������ن���������������اس 
امل���������ج���������ادل���������ة يف ك�����������ل ص������غ������رية 
وك�������������������������������ب�������������������������������رية وي����������������ج����������������ن����������������ح����������������ون 
ل����������اخ����������ت����������اف ع�������������ى م������س������ائ������ل 
ف��رع��ي��ة، ح��ت��ى ل��و أّدى ذل��ك 
خ�����ص�����وم�����ة،  إىل  االخ����������ت����������اف 
ف�����امل�����ه�����م ع�����ن�����ده�����م االن�����ت�����ص�����ار 

لذواتهم وآرائهم.

 بل ي�ســـلِّم عليهم مطرق الراأ�س، اأو م�ســـوبًا نظره نحو �سخ�س اآخر، غري عابٍئ 
مبن اأمامه، لأّن هيئته لي�ست على ال�سكل الذي يتوافق مع روؤيته. 
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حقيقة، ورغم اأّن اأظن نف�ســـي اإن�ســـانًا متحفظًا اإىل اأبعد احلدود، واأجتنب 
التدخل يف �ســـوؤون الآخرين، اأو �ســـوؤالهم عن اأمور �سخ�ســـية تخ�ســـهم، اأو عن 
اأ�ســـباب تغيري مظهرهم اخلارجـــي وتبديله، اإل اأن ن�ســـوتي وابتهاجي واإعجابي 
و�سروري وده�ستي وكل ما مر بي تلك اللحظات ب�سبب مظهره و�سلوكه وطريقته 

يف التعامل غ�سـَــت دماغي وجعلتني اأت�سرف وكاأن ل�ست اأنا. 
قمت من مكان �سريعًا وجل�ست بجانبه، واأظن اأن �سبقت كل من يعرفه على 
فعل ذلك، لأن اعتقدت حلظتها اأن اإن مل اأبادر ف�ســـوف ي�سبقني اأحدهم، لذا 
كنت اأنا ال�ســـبـّاق، وفزت على الأقل قبل كل �سيء بالإقدام على اإ�سباع الف�سول، 
ومتعٌة الإقدام والإقبال على ال�ســـيء، اأحلى واأمتع من متعة الو�سول اأو احل�سول 

عليه. 
بعد اأن جل�ســـت بجانبه و�ساألته عن احلال والأهل والزمالء، بادرته مداعبًا 
ومت�ســـائاًل يف الوقت نف�ســـه: اأراك مبت�ســـمًا طلق املحـّيـا منذ دخولك علينا، ما 

الأمر؟ هل هناك اأخبار �سارة؟ اأو جديد يدعو لكل هذا ال�سرور؟ 
قال: ل اأبـــدًا واهلل لي�س هناك جديد ول 

خالفه. 
ف�ساألتــه مداعبــًا: اأعرفك يـــا رجل منذ 
عدة �سنوات ومل اأرك تدخل مبت�سمًا ومنت�سيًا 

اإل هذه املرة، فالبد اأن يف الأمر �سرًا؟

ن�������ت�������ع�������ام�������ل  أن  ب�����������ن�����������ا  ي�������������ج�������������در 
م������ع اآلخ�������ري�������ن ب����ك����ل اح��������رام 
بغض النظر عن مظهرهم 

الخارجي.

 قــال: اأخبتك واأق�ســـمت لك، وهـــا اأنا اأكرر الق�ســـم... واهلل العظيم لي�س 
هنـــاك �ســـٌر ول خالفه، ولكني كنت خمطئًا بتقم�ســـي تلك الهيئـــة التي مل تكن 

منا�سبة يل ول لطباعي، ول تليق ب�سخ�س يقول اإن اأنتمي لهذه الأمة. 
ف�ساألته: وما الذي غّيـر وبدل ت�سوراتك تلك؟ 
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قال: قبل ثالثة اأ�ســـهر تقريبًا كنت يف اأحد املخيمات الدعوية، وكان هناك 
توزيع اأ�سرطة وكتب ومطوّيـات دينية كما تعلم، واأظن اأمثالك ل يعلمون ما يدور 

هناك. 
فقاطعته قائاًل: هاه.... اأبا �سعود عدنا ملا�سينا... 

فقاطعني قبل اأن اأكمل كالمي وقال: اأ�ســـتغفر اهلل اأن اأعود ملثل ذلك ولكني 
ق�سدت مداعبتك فقط. 

فقلت له: هيا اأخبن مبا عندك واترك املداعبات لوقت اآخر. 
قــال: كمـــا تريد، ثم ا�سرت�ســـل قائـــاًل: ومن بني تلـــك الكتب اأخـــذت كتابًا 
�ســـغريًا يف حجمه، كبريًا وعظيمًا يف حمتواه اأ�ســـمه: مراجعـــات يف فقه الواقع 
ال�سيا�ســـي والفكري على �ســـوء الكتاب وال�ســـنة للدكتور / عبـــد اهلل بن حممد 
ـ واأن�ســـح كل م�ســـلم �سغريًا اأو كبريًا، رجاًل اأو امراأًة بقراءته، لأن فيه  الرفاعيـ 
ك�سفًا وتو�سيحًا لكل ما يدور يف هذا الزمان، وخا�سة فيما يتعلق بعالقة احلاكم 

باملحكوم، وكيفية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
ف�ساألته: وهل كان بالفعل �سببًا يف تغيريك وتبديل طريقة تفكريك وروؤيتك 

للحياة ونظرتك لالآخرين؟ 
فقــال: بعـــد ف�ســـل اهلل الوا�ســـع، نعم له 
الأثـــر الأكب علي، فما قراأته فيه من اإجابات 
لثالثـــة من كبـــار علمـــاء امل�ســـلمني اأعطان 
انطباعـــًا فجائيـــًا ويقينًا را�ســـخًا اأن الطريق 

الذي �ِسرت فيه واملنهج الذي �سلكته كانا

مثلما يجب عدم طاعة ويل 
األم���ر ح��ني ي��أم��ر بمعصية، 
ف����إن����ه ي����ح����رم ال�����خ�����روج ع��ل��ي��ه 

بسبب تلك املعصية.

خاطئـــني متامًا، ول ي�ســـتندان اإىل م�ســـوغ �ســـرعي، بل لأفكار مظللـــة نابعة من 
اأ�ســـخا�س يطلقـــون اأحكامًا وفتاوى متوافقة مع اأهوائهـــم فقط، بعيدة كل البعد 

عن منهج اأهل ال�سنة واجلماعة، ولي�ست من الدين يف �سيء. 
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ف�ساألتــه: وهل تغّيـرت نظرتـــك جتاه ويل اأمر امل�ســـلمني؟ حيث كنت تكفره 
وتدعو للخروج عليه!... 

ـ عن  ـ رحمه اهللـ  فقال: حني قراأت اإجابة �سماحة ال�سيخ عبد العزيز بن بازـ 
كيفيـــة التعامل مع احلاكم، وهل يجوز اخلروج عليـــه، حيث ورد فيها: اأنه يجب 

على جميع امل�ســـلمني طاعة ويل الأمر ا�ســـتنادًا لقوله - سبحانه وتعاىل -:  چ ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   چ  )الن�ساء:59(. 

والطاعة تكون باملعروف ل باملع�ســـية، فال جتب طاعة ويل الأمر حني ياأمر 
مبع�سية، كما ل ي�سح اخلروج عليه ب�سبب تلك املع�سية، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )من راأى 
من اأمريه �سيئًا من مع�سية اهلل فليكره ما ياأتي من مع�سية اهلل، ول ينزعن يدًا 

من طاعة فاإن من خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة مات ميتة جاهلية(. 
ف�ساألتــه: وكيـــف تخليت عن مغالتـــك وتطرفك ــ اأعذرن اأن اأ�ســـاألك هذا 
ال�سوؤال وبهذه الطريقة ــ ولكنها حقيقة حيث كنت مت�سددًا ومغاليًا يف كل �سيء، 

ول تقبل احلوار اأو وجهة النظر الأخرى؟ 
فاأجابنــي: حـــني �ُســــئل ف�ســـيلة ال�ســـيخ 
ـ عن ذلك اأجاب:  ـ حفظه اهللـ  �سالح الفوزانـ 
اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حّذر اأمته من الغلو حيث يقول: 
)اإياكـــم والغلو فاإمنـــا اأهلك مـــن كان قبلكم 

الغلو(. ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: )هلك املتنطعون، هلك

االس����������ت����������ق����������ام����������ة وال��������وس��������ط��������ي��������ة 
ه����م����ا امل����ط����ل����ب، دون إف��������راٍط 
أو ت��ف��ري��ط، م��ن غ��ري غ��ل��ٍو أو 

تساهل.

املتنطعـــون، هلـــك املتنطعـــون( قالهـــا ثالثـــًا، واملتنطعــــــــون هــــم املت�ســـددون 
املغالـــــــــــــــون يف دينهم، وفــــــــي ذلك يقـــــــول اهلل - س��بحانه وتعاىل -: چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  
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ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  چ )الن�ســـاء:171( فال�ســـتقامة هي املطلوبة من غري غلو 

اأو ت�ساهل كما اأمرنا اهلل - سبحانه وتعاىل - خماطبًا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص واأتباعه: چ ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ  ڳ  چ )هود:112( 

ف�ساألته: وماذا عن نظرتك للمجتمعات الإ�سالمية واأنها جمتمعات جاهلية 
ب�سبب ما هو موجود فيها من معا�سي ومنكرات؟ 

فقال: وهذه ــ وهلل احلمد ــ عدلت عنها بعد اأن قراأت اإجابة ف�ســـيلة ال�ســـيخ 
ـ عن اأحد الأ�ســـئلة املتعلقة بذلك حيث يقول: اإن من يعتقد اأن  �ســـالح ال�ســـدلنـ 
بالإمكان وجود جمتمع م�ســـلم خاٍل من املنكرات واملعا�ســـي ووجود حق واحد ل 
يقاومه باطل فهو واهم. فهذه �سنة اهلل التي لن تتحقق اإل بهذا ال�سراع، ليعلم 

اهلل من ينافح لدينه، وليحيا من حّي عن بينة. 
كما اأن املجتمع الإ�ســـالمي ومنذ الع�سر 
الأول ُوجـــدت فيه املخالفات واأقيمت احلدود 
يف ع�سره ملسو هيلع هللا ىلص ويف ع�سر اخللفاء الرا�سدين 
- جل جالهل - ويف �سائر اخلالفات الإ�سالمية 

اإىل يومنا هذا.

ب����إم����ك����ان����ي����ة  ي�����ع�����ت�����ق�����د  إن م���������ن 
وجود مجتمٍع مسلم خاٍل 
م���������ن امل���������ع���������ايص وامل��������ن��������ك��������رات، 

شخٌص واهم.

 كما اأن من عقيدة ال�ســـلف - جل ج��الهل - اأنهم يحبون املوؤمن مبا عنده من 
الإميـــان ويكرهونه مبا عنـــده من املع�ســـية، ويكون النا�س على منـــازل، وبقدر 
مت�ســـكهم بالدين وال�ســـتقامة تكون لهـــم املنزلة واملحبة، وبقدر مـــا يخلـّون به 
مـــن الأوامر ويرتكبون من النواهي يكون لهم �ســـيء من الكراهية، غري اأن هذا 
ل ي�ســـل اإىل درجة التكفري اأو النفرة اأو مقاطعتهم وعدم ن�ســـحهم والإ�ســـفاق 

عليهم. 
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كمـــا اأكد ف�ســـيلته علـــى عدم جـــواز و�ســـف املجتمعـــات الإ�ســـالمية باأنها 
جمتمعـــات جاهليـــة، حيث يقول ملسو هيلع هللا ىلص: ) اأربع يف اأمتي مـــن اجلاهلية: الفخر يف 
الأح�ســـاب، والطعن يف الأن�ســـاب، وال�ست�ســـقاء بالنجوم، واإتيان الكهان(. ويف 
هـــذا احلديـــث يبني ملسو هيلع هللا ىلص اأن هذه اأمـــور اجلاهلية، ولكنه مل ي�ســـف عموم الأمة 
باجلاهلية، فاملجتمع قد يكون فيه �ســـيء من اأمور اجلاهلية لكن اأن يو�سف باأنه 
جمتمـــع جاهلي بعيد عن الإ�ســـالم، فال �ســـك اأن هذا خطـــاأ يف التقدير، وعدم 

و�سع ال�سيء يف مو�سعه، وفيه جتاوز للحد ال�سرعي.
 اأما املجتمعات التي انحلـّت، واختفت منها �ســـعائر الإ�ســـالم، وظهرت فيها 
�ســـعائر الكفـــر والإحلـــاد والوثنية، فال مانـــع اأن يطلق عليها و�ســـف جمتمعات 

جاهلية. 
ف�ساألته: وماذا عن ترديدك با�ســـتحالل دماء الكفار من املقيمني يف بـُلدان 

امل�سلمني؟ 
فقــال: وهـــذه الأخرى تراجعـــت عنهـــا، واأرى الآن عدم جواز قتـــل الكافر 
امل�ســـتاأمن الـــذي اأدخلته الدولـــة اآمنًا، ول قتل الع�ســـاة ول التعـــدي عليهم، بل 

يحالون لل�سرع، كما يقول �سماحة ال�سيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه اهلل ــ. 
فقلــت لــه: اأراك اأقلعـــت عـــن كثرٍي مما 
كنـــت توؤمن بـــه وتعتقده!... فهـــل توقفت عن 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؟
فقــال: تعلـــم كيـــف كنـــت اأنظر �ســـابقًا 

للمنكرات، وكيف كنت اأتعامل مع الع�ساة، 

ن�����������ح�����������ن ن���������ب���������غ���������ض امل�����������ن�����������ك�����������رات 
وأه�����������ل�����������ه�����������ا، ول�������������ك�������������ّن ه�����������������ذا ال 
ي��م��ن��ع��ن��ا م�����ن اإلش�����ف�����اق ع��ى 

العصاة ونصحهم.

واأنهاهم واأزجرهم بل واأعتـــدي عليهم اأحيانًا متى راأيت اأن الأمر يتطلب ذلك. 
اأما الآن فالأمر خمتلف... فنظرتي للمنكرات واإبغا�ســـها مل تتغري وهلل احلمد، 
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ولكن طريقتي يف التعامل مع الع�ســـاة، وكيفية نهيهـــم هي التي تغريت جذريًا. 
حيث ا�ســـتبدلت اللني بالغلظة والرفق بالق�سوة انطالقا من قوله ۵: چ ہ  ہ   
ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ )النحل:125( 

ـ قد اأثـّر يّف كثريًا  ـ حفظه اهللـ  كما اأن كالم ف�ســـيلة ال�ســـيخ �ســـالح الفوزانـ 
حني �ُســـئل عن كيفية الأمر باملعروف والنهـــي عن املنكر فاأجاب: اإن كان يف بلد 
م�ســـلم كبلدنا فاإن الأمور من�ســـبطة وهلل احلمد باأن يقوم الإن�ســـان باملنا�سحة 
والتذكري واملوعظة احل�سنة، واإذا احتاج الأمر اإىل تبليغ ال�سلطة من اأجل الأخذ 
على يد العا�ســـي فاإنه يرجع اإليها ويبلـّغها، واإذا مل يحتْج اإىل الرفع اإىل ال�سلطة 
فاإن املطلوب ال�ســـرت على اأ�سحاب املعا�ســـي اإذا راأى منهم جتاوبًا نحو الإنكار، 
وقبـــوًل للدعوة، وتركًا ملا هم عليه من اخلطاأ، فهوؤلء ي�ســـرت عليهم ويكتفى باأن 
يغريوا هم من اأنف�سهم من الف�ساد اإىل ال�سالح ما اأمكن، واإذا وجد اأن العا�سي 
ل ي�ســـتجيب ول يقبـــل الن�ســـيحة فاإنه يرفع الأمر اإىل ويل الأمـــر، فاإذا بلغ هذا 

الأمر ويل الأمر برئت ذمة النا�سح لأنه اأنهى الأمر اإىل منتهاه. 
اأمـــا اإذا كانـــوا يف غـــري جمتمـــع م�ســـلم 
فعليهـــم الدعـــوة اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة 
احل�ســـنة ودرء الفتنـــة الكبرية التـــي قد تعود 

على امل�سلمني بال�سرر.
ف�ساألته: وماذا عن ا�ست�ســـهادك الدائم 

بقوله ۵: )من راأى منكم منكرًا

قبل أن تجنح لتغيري املنكر 
بيدك، سْل نفسك من أي 
أصناف املسلمني أنا؟ وهل 
أنا من تلك الفئة التي يحق 

لها تغيري املنكر باليد؟

 فليغـــريه بيـــده فاإن مل ي�ســـتطع فبل�ســـانه فاإن مل ي�ســـتطع فبقلبه وذلك اأ�ســـعف 
الإميان(. على اإمكانية ا�ستخدام اليد يف التغيري يف حال مل تنفع معها املنا�سحة 

بالل�سان؟ 
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فقال: من اأكرث الأ�ســـياء التي اأعجبتني يف  ذلك الكتاب اأق�سام امل�سلمني يف 
اإنكار املنكر حيث قـّ�سـِّمت ثالثة اأق�سام: 

من عنده العلم وال�سلطة، فهذا يغري املنكر بيده، مثل ولة الأمور اأو من . 1
ـــبه الإمام للح�سبة. ن�سّ

من عنده علم ولي�س عنده �ُسلطة، فهذا يغري بل�سانه.. 2
من لي�س عنده علم ولي�س عنده �ُســـلطة ولكنه م�سلم، فهذا عليه اأن ينكر . 3

املنكر بقلبه.
فمن خالل ذلك التق�ســـيم ات�سحت الأمور بالن�سبة يل، وعلمت اأنه لي�س يل 
احلق يف التغيري بيدي؛ لأّن ل�ســـت ممن اأوكل اإليهم ويل الأمر مثل تلك املهام، 

و�ســـدق اهلل - س��بحانه وتع��اىل - القائـــل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  چ )النحـــل:43( فاأنـــا من خالل اإطـّـالعي 
وقراءتي و�ســـوؤايل تو�ســـلت لكثري مـــن احلقائق التي كانت �ســـببًا يف عودتي اإىل 

جادة احلق. 
ال�ســـهولة، علـــى  بهـــذه  اأفـــكارك  عـــن جميـــع  تنازلـــت  وهـــل  لــه:  فقلــت 
الرغـــم مـــن اأنـــك كنت تـــردد اأن �ســـماع اأقـــوال من يدعـــون اإىل الرفـــق واللني

مع املخالفني من الع�ســـاة واأعداء الإ�ســـالم 
فكـــر انهزامـــي، وفيه مـــن التخاذل ال�ســـيء 
الكثري، فكيـــف تراجعت من خـــالل قراءتك 

لكتاب واحد ل تتجاوز �سفحاته املئة؟
فقــال: يا اأخي الرجـــوع اإىل احلق وعدم 
التمادي يف اخلطاأ والإ�ســـرار عليه ف�ســـيلة، 

ه����ن����اك ف���ئ���ة م�����ن ال�����ن�����اس ل��م 
ت��ف��ه��م ال����دي����ن ك���م���ا ي��ن��ب��غ��ي، 
ب�����������������ل دف�����������ع�����������ه�����������م ال����������ح����������م����������اس 
وال�����غ�����رية ع����ى أن ي���ق���ع���وا يف 

ما يخالف الشرع.

ثـــم اإن قراأت كالمًا لعلماء اأفا�ســـل بيـّـنوا يل اأن هنـــاك فئة من النا�س مل يفهموا 
الدين كما ينبغي واإمنا حملهم احلما�س والغرية على اأن يقعوا يف ما يخالف ال�سرع. 
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وعرفت اأي�ســـًا اأن تلك النظرة وذلك الأ�ســـلوب والندفاع يف معاجلة الأمور 
مـــن اأفعال اخلـــوارج واملعتزلة، ولي�س مذهب اأهل ال�ســـنة واجلماعـــة، واأنا وهلل 
احلمد اأ�سمو بنف�سي اأن اأجاري تلك الفرق ال�سالة واحذوا حذوهم، اأو اأن اأحيد 
عن طريق الفرقة التي و�ســـفت بالناجية، واإن اأ�ســـعر بر�سا و�سعادة وقناعة مل 
اأ�سعر باأٍي منها قبل عودتي اإىل احلق ولزومي الطريق القومي، وكل ذلك بف�سل 
اهلل - س��بحانه وتعاىل - وهدايته وعدم اإ�سراري على الفكر اخلطاأ بعد اأن قراأت 

كالم الرا�سخني يف العلم.
واإن اأ�ســـاأل اهلل - س��بحانه وتع��اىل - اأن يهـــدي اجلميع ملا فيه خـــريا الدنيا 
والآخـــرة، واأدعـــوا اأخوان ممـــن اجنرفوا خلف اآراء امل�ســـللني ومـــا يتوافق مع 
اأهوائهـــم الباطلـــة، اأن يقراأوا وي�ســـمعوا اآراء العلمـــاء الربانيـــني، وطلبة العلم 
املتمكنـــني فيما يجري الآن من خالفات وخطـــوب، وحوادث وفنت، يقف عندها 

احلليم حائرًا. 
واإن اأعيـــد واأكرر واأ�ســـدد يف حتري�ســـي جميـــع الأخوة والأخوات، �ســـغارًا 
وكبارًا على قراءة ذلك الكتاب، اأو غريه من الكتب امل�سطـّــرة باأيدي اأنا�ٍس ثقات 
بلغوا منزلة عالية من العلم واحلكمة يف النظر اإىل الأمور، وكيفية معاجلتها مبا 

يتوافق مع ال�سرع الإ�سالمي احلنيف. 
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اإرهـــاب ال�سعفاء واإرهاب االأقوياء

علـــى الرغم مـــن الدميقراطية التـــي تزعمها كثري مـــن دول العامل املتقدم 
اليـــوم، وحريـــة الراأي والفكر التي تدعيهـــا، اإل اأن كل ذلك يختفي ويزول متامًا 
حني يتعلق الأمر بغري م�ســـاحلها، اأو مبا ل يتفق مع اأهدافها واأطماعها، خا�سة 

فيما يتعلق بالإرهاب وتعريفه وكيفية التعامل مع اأهله.
و مبـــا اأّن بع�س النظرات الغربية اإىل الفعل وتقييمـــه تعتمد يف املقام الأول 
على من �سدرت منه، ل على طبيعة الفعل ذاته، وحني اأقول الفعل واأجرده من 

اأي و�سف اإيجابي اأو �سلبي فلكون اأطرح 
مو�ســـوعًا من، موقـــع حمايـــد، ولأن كل فعل 
ي�سحبه �سدى اإعالمي وردود اأفعال متباينة 
اأو متوافقة لبد اأن يكون فعاًل ذا �سمٍة فا�سلٍة 
اأو فا�ســـدة، يحددهـــا عادًة مـــن عاي�س ذلك 

يقيم بعض ال��ن��اس الفعل 
ب������ح������س������ب م�����������ن ق��������������ام ب��������������ه، ال 

بحسب الفعل نفسه.

الفعل ودر�ســـه من جميع جوانبه، وعرف تفا�ســـيل واأحداثـــه، لأنه لي�س كل فعل 
ظاهره ال�سلبية تكون ردة الفعل جتاهه �سلبية، والعك�س �سحيح اأي�سا، فلي�س كل 
فعل ظاهره اإيجابي تكون ردة الفعل جتاهُه اإيجابية، لأن ردة الفعل كما اأ�ســـلفت 
تعتمد على درا�سة احلدث وما يف�سي اإليه، وعلى �سبيل املثال حني نقول اإّن فالنًا 
من النا�س �سق بطن فالن فهذا فعل �سلبي، ولكن حني ندر�س ذلك احلدث ومن 
قام به واأ�ســـبابه واملراد منه، تتك�ســـف لنا اأمور تغري نظرتنا ال�ســـلبية اإىل نظرة 
اإيجابية، خا�ســـًة حني نعلم اأن من قام بعملية فتح البطن هو طبيب جراح، قام 
بفعله ذاك من اأجل �ســـالمة ذلك املري�س وحمايته من اأمرا�س اأخرى قد تودي 
بحياتـــه، حينها تتغري النظرة متامًا، فالعدوانية تنقلب اإىل �ســـداقة والكراهية 
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اإىل حمبة، هذا التغري ناجت للمعرفة وتق�سي احلقائق. 
 ولكي اأزيد الأمر و�ســـوحًا اأورد بع�ـــس الأفعال، واأبني كيف كانت ردة الفعل 

جتاه كل منها كما يلي:-  
حني تتم مهاجمة بلد، واحتالل اأر�سه، وت�سريد �سعبه، وقتل رجاله واإذللهم، 
واغت�ساب ن�سائه واإهانتهن، وجتويع اأطفاله وا�ستغاللهم، فاإّن املعتدي واأن�ساره 
يعدون كل ذلك من باب الدفاع عن النف�س، والعمل احلتمي اأو الوقائي الذي لبد 
منه لبقاء الطرف الأ�ســـعف امل�ســـامل الباحث عن العي�س مع الآخرين بكل مودة 
واحـــرتام، وهـــو حني يقتل فكل ذلك من اأجل ال�ســـالم واإحاللـــه، وعندما يهدم 
املنازل على من فيها فاإمنا يفعل ذلك يف �ســـبيل مكافحة الإرهاب، وت�ســـويغ قتل 
الر�ســـيع والطفل ال�ســـغري هو تخلي�س الب�ســـرية منهم، لأنهم م�ساريع اإرهابية 

م�ستقبلية وقنابل موقوتة يف طور التح�سري. 
وحينما تبداأ مقاومة املغت�ســـب، ل ينظر 
اإليها على اأنها مقاومة حمتل جتيزها الأنظمة 
والقوانني الدولية، وتقرها ال�سرائع ال�سماوية، 
وتباركها الأعراف الب�سرية مبختلف اأجنا�سها 
املقاومـــة  تلـــك  ولكن....ولكـــون  واأديانهـــا، 
�ســـدرت مـــن الطـــرف الأ�ســـعف املغ�ســـوب 
عليـــه، فاإن تلـــك املقاومة تو�ســـف بالإرهاب 
و�ســـفك الدماء؛ حماباة للمغت�ســـب، وعالوة 
علـــى ذلك فاإن حمل احلجر مـــن قبل الطفل 

ح��������������������������ني ي������������������ق������������������ات������������������ل ال������������������ط������������������رف 
األض��ع��ف دف��اع��اً ع��ن نفسه 
وأرض��������������������ه وع������������رض������������ه، ي����ط����ل����ق 
ع��ل��ي��ه إره����اب����ي. وح����ني ُي��ق��ت��ل 
وُت������س������ل������ب أرض������������ه وي����س����ت����ب����اح 
ع���������������������رض���������������������ه، ت�����������������وص�����������������ف ت�������ل�������ك 
ب����������ال����������وق����������ائ����������ي����������ة أو  األف�����������������ع�����������������ال 

بالدفاع عن النفس.

يعد تخويفًا للجندي امل�سكني يف دبابته، واإقالقًا لراحته، وتنغي�سًا عليه، فيت�سبب 
يف فقدانه الرتكيز حني ي�ســـوب بندقيته جتاه ذلك الطفل املعتدي فيخطئه ول 
ي�سيبه يف مقتل مبا�سرة، مما ي�ستدعي اإعادة الت�سويب ثانية وملا فيه من هدر 
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للمـــوارد املالية لذلـــك اجلي�س املحتل، مما يتوجب معه اإيقاع عقوبات اإ�ســـافية 
على ذلك ال�ســـعب، فكل ما يقومون به موؤٍذ ل�سيوفهم، ومهدر لأموالهم، ومزعج 
ـبت نف�سها قا�سيًا  لنف�ســـياتهم، وهذا ما ل تر�ســـى عنه الدول املتقدمة التي ن�سّ

وحماميًا وطرفًا يف خندق واحد مع املعتدي.
دائمًا ما حتاول الدول العظمى غ�س الطرف عن بع�س املنظمات امل�ســـنفة 
فعاًل على اأنها اإرهابية، منها ما هو اأمريكي ومنها ما هو اأوروبي ومنها ما تّدعي 
اأنها اإ�ســـالمية ــ والإ�ســـالم منها براء ــ ومنظمات اأخرى ل ح�ســـر لها كاجلي�س 
الأحمر اليابان، والألوية احلمراء الإيطالية، ومقاتلو الت�سرت من اأجل احلرية 

الكولومبيني،  التحريـــر  الأيرلندية، ومقاتلي 
وتنظيـــم 17 نوفمب اليونان، وحزب العمال 
الكرد�ستان، وغريها الكثري من التنظيمات 
الإرهابيـــة، فحـــني ل تتعار�س امل�ســـالح يتم 
التغا�ســـي، وحـــني تختلـــف التوجهـــات يبـــداأ 

ن���ع���ت اآلخ�����ري�����ن ب�����اإلره�����اب، 
ت�������ح�������دده امل�����ص�����ال�����ح وظ���������روف 

املرحلة.

التنديد، بغ�س النظر عن حقيقة الأفعال ال�سادرة عن تلك املنظمات، وما يحدث 
من ت�ســـهري، وحماولة ت�سييق على تنظيمات كثرية ت�سّنـف ويعاد ت�سنيفها بني 
احلني والآخر، في�ســـاف تنظيمات وت�ســـتبعد اأخرى، ح�سبما يتوافق مع م�سالح 
الـــدول العظمـــى، واإن كان اأغلبها يف الوقت الراهن تلك  املنت�ســـبة اأو املن�ســـوبة 
للعامل الإ�ســـالمي يف بقاع �ســـّتى من العامل، ح�ســـبما تقت�ســـيه املرحلة احلالية، 
خا�ســـة يف منطقة ال�سرق الأو�ســـط التي ت�سم اأكرث من 30% من املنظمات التي 

تزيد عن خم�سٍة و�سبعني منظمة اإرهابية اأجنبية ح�سب الت�سنيف الأمريكي.
 وبالطبع فجميع الأحزاب املناه�ســـة لإ�ســـرائيل �سمن تلك القائمة كحزب 
اهلل اللبنان، واجلهاد الإ�ســـالمي يف فل�ســـطني، وجبهة التحرير الفل�ســـطينية، 
وحركة املقاومة الإ�ســـالمية )حما�س(، وكتائب �ســـهداء الأق�سى. بالإ�سافة ملا 
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ل ير�ســـى عنه الأ�ســـدقاء مثل كتائب �ســـهداء ريادو�س ال�سي�سانية، وجماعة اأبو 
�سياف يف الفلبني. فكل ما ي�سدر عن تلك املنظمات من اأفعال واإن كانت ملقاومة 

حمتل مغت�سب لأر�س وعر�س فهي اأعمال اإرهابية.
 يف حـــني ل يتـــم التطـــرق اإىل اأي اأعمال ل مت�ـــس امل�ســـالح املتعلقة بالدول 
العظمى، اأو تلك التي تتوافق مع م�ســـاحلها، حتى لو كانت يف حقيقتها اإرهابية 

غري مبرة، فهم كما يقول ال�ساعر:
   وعني الر�سا عن كل عيب كليلة ... ولكّن عني ال�سخط تبدي امل�ساويا.  

بـــل زادوا علـــى قول ال�ســـاعر حني جعلـــوا كل الأعمـــال ال�ســـادرة عن تلك 
التنظيمات م�ساوئ.

اإرهـــاب الدولـــة الذي متار�ســـه الوليات 
املتحدة مع حليفتها يف العراق ل يدعى اإرهابًا 
اأو اعتـــداًء اأو احتالًل، بـــل هو حترير وتطوير 
وبناء واإنقاذ �سعب ومنحه احلرية التي يحلم 
بهـــا، وتعليمه مبادئ الدميقراطيـــة، اأّما من 

االع���������������ت���������������داء ع������������ى ب����������ل����������ٍد آم��������ن 
واح��ت��ال أرض��ه ب��داع��ي زرع 
ال��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة، ال 
ي���ع���ّد إره�����اب�����اً يف ن���ظ���ر ب��ع��ض 

الدول.

ُيقاوم فهو اإرهابي يجب الق�ساء عليه، ومعتٍد على جنود التحرير الأبرياء الذين 
ح�ســـروا من اأقا�ســـي بقاع الأر�س من اأجل العراقيني البوؤ�ساء، ليخرجوهم من 

ظالم العبودية والقهر اإىل نور احلرية والدميقراطية. 
ومـــن اأجل هذا يجب على العامل اأن يتفهم اأهمية كل جندي اأمريكي موجود 
على تلك الأرا�سي، فهو غايل الثمن، ولبد من حمايته واملحافظة عليه، وتهيئة 
جميع الظروف، وجعلها مالئمة له؛ كي ل ينزعج، في�سل خب انزعاجه وتذمره 
لآذان الناخب الأمريكي هناك يف البلد الأم، فيوؤثر على �ســـعبية فخامة الرئي�س 
التـــي باتت تتاأرجح يومًا بني انخفا�س وارتفاع، وكل ذلك يعود لو�ســـعية اجلنود 
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يف اأر�س العراق وحالتهم النف�سية. 
ومن هذا املنطلق فال باأ�س حني يجوع اأبناء البلد، وتهّدم البيوت فوق روؤو�س 
قاطنيهـــا، من اأجل اإفزاع  وبث الرعـــب يف نفو�س جميع من يقطن املنطقة التي 
خرج منها من حاول امل�ســـا�س باأحد اجلنود، فتلك الهجمات املوجهة �ســـد ذلك 

اجلندي البيء تعد اأعماًل اإرهابية يجب الق�ساء على من يقوم بها.
الظلـــم والفقر الذي تعي�ســـه معظم بلدان العامل الثالـــث وتقف منه البلدان 
الغنية موقف املتفرج، هو ال�ســـبب الرئي�سي للعنف والإرهاب، وحني حتاول تلك 
البلـــدان الفقـــرية اخلروج مـــن الأزمات القت�ســـادية التي متر بهـــا، وتعمل ما 

بو�ســـعها ل�ستغالل ثرواتها، تتم حما�سرتها، 
والت�سييق عليها؛ بدواعي مكافحة الإرهاب، 
وغ�سيل الأموال، ومنع تهريب املخدرات، ومن 
ثم يتم تعوي�سها عن ذلك بتقدمي قرو�س مالية 
طويلة الأجل، ظاهرها م�ســـاعدتها واإنقاذها

تقوم بعض الّدول بأعماٍل 
منافية للشرائع السماوّية 
واألع��������������������راف ال�������دول�������ي�������ة ت���ح���ت 

غطاء مكافحة اإلرهاب.

من براثن الفقر، وباطنها زيادة جتويعها واإذللها، لتبقى مدينة منهوبة الرثوات 
من قبل تلك البلدان امل�سعورة.

تقـــول الوليات املتحدة بل�ســـان رئي�ســـها جـــورج بو�س: )من لي�ـــس معنا فهو 
�ســـدنا( وهذا نوع من اأنواع اإهانة وترهيب ال�ســـعوب، والإ�سكال اأن ل ينظر اإليه 
من هذا املنظار، بل تكون النظرة اأحادية وكما راأتها اأمريكا التعاون يف مكافحة 

الإرهاب. 
وحني يطرح ال�ســـوؤال من هو الإرهابي وما هو الإرهاب. ل ت�ســـمع اأي اإجابة 
علن ذلك ال�ســـوؤال، �ِســــوى: كن يف �سفوفنا اخللفية، وا�ســـتمع لالأوامر، ونفذها 
فقـــط، دون اإثـــارة اأي بلبلـــة قد تت�ســـبب يف ت�ســـتيت اأذهان القائمـــني على تلك 
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احلمالت، ومتنعهم من انتقاء اأعدائهم بعناية، ومن ثم و�سمهم بالإرهاب قبل 
اأن يتم النتقام منهم واإبادتهم.

من املفاهيم املتعلقة بالإرهابي اأنه ذلك ال�سخ�س الذي يقتل ملجرد القتل. 
ولكن حني يقوم اأحد الأ�سخا�س م�سحيًا 
بنف�سه يف �سبيل ق�سية يرى اأنها تهّمه وتتعلق 
مبجتمعـــه ودينه، واأن حياته ل معنى لها دون 
توفـــري ذلـــك املطلـــب اخلا�ـــس الذي ي�ســـعى 
من اأجله، يو�سف مبا�ســـرة بالإرهاب. وعلى 

ازدواج������ي������ة ال�������رؤى وامل���ع���اي���ري 
من األسباب املساعدة عى 

تفيش ظاهرة اإلرهاب.

النقي�س متامًا حني يقوم جندي مدجج بال�سالح بقتل طفل بريء، فذلك الفعل 
ال�ســـنيع املنايف لالأخالق وال�ســـرائع والقوانني الدولية ي�ســـمى دفاعًا عن النف�س 

ولي�س اإرهابًا.
من خالل ذلك يت�ســـح لنا اأن من اأهم الأ�سباب امل�سجعة على تف�سي ظاهرة 
الإرهاب يف �ســـتـّـى بقاع الأر�س هي تلك ال�ســـرتاتيجيات التي يدار بها العامل، 
والزدواجية يف الروؤى واملعيار التي تنتهجها الدول العظمى يف م�سلكها الأحادي 
اجلانبـــي، ويف طريقتهـــا ال�ســـتبدادية يف فر�س الآراء وتعميمهـــا على اجلميع، 
ومعاقبـــة املخالف اقت�ســـاديًا اأو ع�ســـكريًا، واإثارة القالقل التـــي ينتج عنها فنت 
وخ�ســـومات �سيا�ســـية ونزاعات مذهبية وعقائدية تكون نـــواًة حلروب اأهلية ل 

تنتهي.
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الفكــــــــر واالإرهــــــــاب

يف اإحـــدى احللقـــات العلميـــة التـــي عقـــدت ملناق�ســـة الإرهاب واأثـــره على 
املجتمعـــات املدنية، قام اأحد امل�ســـاركني بعر�س اأطروحتـــه وكانت تتمحور حول 

الإرهاب الفكري.
 حيـــث ذكر يف معر�س حديثـــه اأن الفكر 
يف وقتنـــا الراهن هو راأ�س املـــال وهو الأهم، 
فـــاإن نحن ا�ســـتطعنا حماية فكـــر املجتمعات 
الب�ســـرية وعقول �ســـبابها وخا�سة املراهقني 
منهم، فقد حمينا اأنف�ســـنا من اأخطار ج�سام 

حتدق باملجتمع كله. 

إن تمّكنا من حماية عقول 
ال��ش��ب��اب وامل��راه��ق��ني، نكون 
ب�����ذل�����ك ق������د ح���م���ي���ن���ا امل���ج���ت���م���ع 
م���������������ن األخ������������������ط������������������ار ال��������ن��������اج��������م��������ة 
ع����ن األف�����ك�����ار ال����ه����ّدام����ة ال��ت��ي 

يروجها ضعاف النفوس

واأ�ســاف: ولتعرفـــوا اأهميـــة الفكـــر ومـــا ميثله من قـــوة يف �ســـتى املجالت، 
يكفـــي اأن تعلموا اأن واحدة من كبيات ال�ســـركات العاملية اليوم، واأغنى �ســـركة 
حا�ســـوبية يف وقتنـــا الراهن، راأ�ســـمالها الذي يفوق مئة مليـــار دولر، 95% منه 
فكـــرة وبرجميات، اأما اخلم�ســـة باملائـــة الباقية، اأو تقل، فهـــي ممتلكات مادية 
حم�سو�سة، وهذا دليل كاف على اأهمية الفكر، واأّنه املحرك الرئي�سي لكل جتمع 
ب�سري، فاإن �سلح نه�س املجتمع باأكمله، واإن تف�ست فيه الآفات والفنت والقالقل 

�سقط ذلك املجتمع، وا�ستحالت نه�سته، حتى يتم اإ�سالح فكره. 
وبعد اأن انتهى ذلك املفكر من اإلقاء كلمته، فتح املجال لالأ�سئلة والنقا�س. 

فقام اأحد احل�ســـور و�ساأل: هل نحن معنيون مبا يحدث من اأعمال اإرهابية 
�ســـواء اأفرادًا يف جمتمع اأو بلدًا يف�ســـله عن البلدان املجاورة حدود، وم�سافات 

�سا�سعة، لي�س من ال�سهولة جتاوزها؟.  
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فاأجابه قائاًل: بالتاأكيد.. نعم، واإّن اآمل من اجلميع بذل كل ما ي�ستطيعون 
لتفهم اأبعاد هذه امل�ســـكلة، لأنه يا اأخي وكما تعلم اأن مو�ســـوع الإرهاب الفكري 
ل يقت�ســـر خطـــره على �ســـخ�س بعينه اأو فئة مـــن النا�س فقط، بـــل ميتد ذلك 

لي�ســـمل املجتمـــع كلـــه، وقـــد ي�ســـل �ســـرره 
اإىل الـــدول املجـــاورة اأي�ســـا، فو�ســـائل نقلـــه 
�ســـهلة، ويف متناول اجلميع، واأ�ســـّدها خطرًا 
الإنرتنـــت، لـــذا وجـــب علينـــا اأن نركـــز كل 
حوا�ســـنا ونبذل ق�ســـارى جهودنا يف �ســـبيل 

خ����ط����ر اإلره�������������اب ال�����ف�����ك�����ري ال 
ي����ق����ت����ص����ر ع�������ى ف���������رد ب���ع���ي���ن���ه، 
ب����ل ي��م��ت��د ل��ي��ش��م��ل امل��ج��ت��م��ع 

بأسره.

احلـــد بل والق�ســـاء على ما ي�ســـمى بالإرهاب الفكري، اأو العنف، ومن ي�ســـانده 
ويدعمـــه معنويـــًا وماديًا، وما عقدت هذه احللقـــة العلمية وغريها من احللقات 
والندوات اإل ملناق�ســـة هـــذا الكابو�س الفكـــري الدخيل، وحماولة انت�ســـاله قبل 

ا�ستفحاله يف عقول ال�سباب. 
ثم �ســـاأل اأحد احل�ســـور عن الكيفيـــة التي يبـــداأ بها الإرهاب اأو امل�ســـببات 

الرئي�سة له؟ 
فاأجابــه املحا�ســر بالقــول: اإنـــه مـــن املعلـــوم اأن الإرهاب يف الغالـــب يبداأ 
باختالف وجهات النظر يف معاجلة مو�ســـوع معني، ثم يتطور الأمر اإىل تطرف 
فكري - وهي ال�سرارة الأوىل لالإرهاب - ثم اإىل حماربة الراأي الآخر، وحماولة 
اإظهـــار اجلهـــة املخالفة مبظهر ال�ســـعيف اأمـــام الآخرين، وعـــدم القدرة على 
اإدارة وت�ســـيري ما هو مطلوب منها، وكل ما تاأمله تلك الفئة التي تعتمد الإرهاب 
والرتويع منهجًا لها هو احل�ســـول على تنازلت من الطـــرف الآخر، وتـُـعّد هذه 
الو�ســـيلة ال�سبيل الوحيد لتحقيق مطالبها بعيدًا عن احلوار واملواجهة املبا�سرة؛ 
لأنها تعلم علم اليقني اأنها لن حت�سل على �سيء من جراء مثل تلك املواجهات، 
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ل�ســـبب وحيد هـــو اأّن مطالبهـــا دائمًا تكون �ســـعبة التحقيق، وغـــري مقبولة من 
الطرف الأخر. 

ف�ساأل �سخ�س ثالث ولكن ما هي امل�سكلة احلقيقية للتطرف؟
فاأجابــه املحا�ســر:  علـــى الرغم من ب�ســـاعة التطرف والإرهـــاب وما ينتج 

عنهما من م�ســـاوئ، وما يرتتـــب عليهما من 
عواقب وخيمة على الفرد واملجتمع من جميع 
النواحـــي النف�ســـية والفكرية والقت�ســـادية، 
اإ�سافة اإىل التعقيدات الناجتة عن الإجراءات 
احلكومـــات،  تتخذهـــا  التـــي  الحتياطيـــة 

ال����������������س����������������ارق ع��������������ى ي���������ق���������ني أن���������ه 
م�����ذن�����ٌب ح�����ني ي�����س�����رق، ل��ك��ن 
اإلره��������اب��������ي امل������غ������رر ب������ه ف����ك����ري����اً 
ي���ع���ت���ق���د أن�������ه ع�����ى ح�����ق ح��ني 

يقتل األبرياء.

وهي �ســـرورية جدًا ملحاولة الق�ســـاء على من يحاولون امل�ســـا�س باأمن الأوطان، 
وتكون النظرة يف مثل هذه احلالت واحدة جلميع اأفراد املجتمع البيء واملذنب 
لأن الحتياطـــات لبد اأن تطبق على اجلميع. اأقـــول على الرغم من كل ذلك اإل 
اأن هنـــاك مـــا هو اأ�ســـد خطرًا من اجلرم نف�ســـه وما يرتتب عليـــه من خماطر، 
األ وهـــو اأن من يقومون بتنفيذ جرائم الإرهاب خا�ســـة مـــا كان منها انتحاريًا، 
يوؤمنون اإميانًا تامًا اأنهم على حق، واأن ما يقومون به هو ال�سحيح، واأنه ل �سبيل 
ملعاجلة ما يرونها م�ســـكالت كبرية اإل بهذه الطريقة؛ لأنهم يكفرون اأ�ســـحابها 
ويحكمـــون عليهم باملوت، واإن اأ�ســـعرتهم اأنهم بقيامهم بهذه العمليات ل يقتلون 
خ�ســـومهم فقط، بل يقتلون اأبرياًء واأطفاًل ل ذنب لهم، اأجابوا اأن هوؤلء كفرة 

ومن يخالطهم ويتعامل معهم كافر اأي�سًا. 
ف�ســاأل اأحــد احل�ســور: ما هو الفـــرق بني الإرهاب وغريه مـــن اجلرائم من 

الناحية الفكرية وال�سعور بالذنب، ل من حيث النتائج؟ 
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فاأجــاب: يف كل مـــكان ويف اأي جمتمـــع املجـــرم اأو اجلان قبـــل واأثناء وبعد 
ارتكابـــه جلرميتـــه يعلم يف قرارة نف�ســـه اأنه مذنب، اأمـــا الإرهابي فال... حيث 

يظن اجلميع مذنبني اإل هو. 
وجميـــع الإرهابيني من ذوي الفكر املتطرف يوؤمنـــون اإميانًا تاما اأنهم على 
حق، وجميع احلالت والأزمات التي ابتلي بها امل�ســـلمون كانت يف الغالب ناجتة 
عـــن اأ�ســـخا�س تظهر عليهـــم عالمات ال�ســـالح، ولهم توجهات طيبـــة، ولكنها 

تنـــازلت،  اأو  حلـــول  لأي  وراف�ســـة  مغاليـــة 
الـــذي  ملجـــم  بـــن  الرحمـــن  بعبـــد  ابتـــداًء 
قتـــل علـــي بن اأبـــي طالـــب t واأظنكـــم تدرون 
مـــن هو علـــي وما هـــي منزلتـــه عند ر�ســـول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأعلـــم اأن مـــن لي�ـــس لديـــه درايـــة 
بخلفيـــات مقتلـــه �ســـيقول اإن مـــن قتـــل علّيًا 

ي��������������ص��������������ل ال��������������ف��������������ك��������������ر ال�����������ف�����������اس�����������د 
ب���ص���اح���ب���ه إىل أن ي����ص����ور ل��ه 
ق������ت������ل ع���������ي ب���������ن أب������������ي ط������ال������ٍب 
ريض ال����ل����ه ع���ن���ه ت���ق���رب���اً إىل ال��ل��ه 

۵، وت��خ��ل��ي��ص��اً للمسلمني 
من شِره.

- ريض اهلل عن��ه - مـــن اأعداء الإ�ســـالم، ول ميكـــن اأن يكون اأحـــد املنتمني لهذا 
الديـــن، لأننـــا نعلم ما يكنه كل م�ســـلم لعلي بن اأبي طالـــب t من حمبة واإجالل، 
ولكـــن املفاجاأة حني تعلم اأن ذلك القاتل رجل م�ســـلم تقي ورع، تعرف ذلك كله 
مبجرد روؤيتك لوجهه وما يظهر على جبينه من اأثر ال�ســـجود، وامل�ســـيبة التي ل 
ميكن لعقل ب�ســـر ا�ســـتيعابها حني تعلم اأنه قتل علّيًا t؛ كي يخل�س امل�ســـلمني من 

�سره، ويتقرب اإىل اهلل يف ذلك، اأية م�سيبة واأي ابتالء هذا؟!..        
اأن يقتـــل علـــي - ريض اهلل عنه - تقربًا هلل وابتغاء مر�ســـاته، فما بالك حني 
يقتل ذميون يف بالد الإ�سالم، جاوؤوا مل�ساعدة امل�سلمني والوقوف معهم والتعاي�س 

معهم، دون اأي ذنب اقرتفوه اإل لنتمائهم اإىل دولة كافرة، يرى اأولئك الفئة 
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مـــن املتطرفـــني حتـــرمي التعامـــل معهم 
وحتليـــل قتلهـــم، لـــذا فهـــم يتفقون مـــع عبد 
الرحمـــن بن ملجم يف الغايـــة من القتل وهي 
التقـــرب اإىل اهلل بتخلي�ـــس امل�ســـلمني منهم 

ومن �سرورهم. 

س�����������ل�����������ب ال�����������ط�����������ف�����������ل ح�����������ق�����������ه يف 
ال��ت��ف��ك��ري وم���ن���ع���ه م����ن ات���خ���اذ 
ال�������������ق�������������رار وع������������������دم م�����ن�����اق�����ش�����ت�����ه 
ي������������������ق������������������وده إىل  وإق������������������ن������������������اع������������������ه، 
التطرف الفكري حني يكرب.

ثم �ســـاأل اأحد املهتمني باملو�ســـوع وقـــال:  اإذا كان الإرهـــاب نتاجًا للتطرف 
الفكري فما هو �سبب التطرف؟.

فاأجابه اإن هذا ال�سوؤال من اأهم الأ�سئلة التي طرحت علي، وامل�سكلة اأنه نادرًا 
ما ن�ساأل اأنف�سنا هذا ال�سوؤال، لأن الإجابة عنه هي املفتاح الرئي�س للق�ساء على 
الإرهاب من جذوره. حيث تبداأ عالمات التطرف الفكري يف �ســـن املراهقة عن 
طريق العناد وع�ســـيان الأوامر التي ت�ســـدر من البيت واملدر�سة، وذلك ب�سبب 
طريقة تعامل الوالدين مع الطفل منذ �ســـنواته الأوىل، و�ســـلبه حقه يف التفكري 
واتخاذ بع�س القرارات اخلا�ســـة، واإمالء الأوامر عليه، وطلب تنفيذها دون اأي 
نقا�ـــس، ويف حـــال وجود احتجاج اأو وجهة نظر، فاإّنه ل يتم �ســـماعها مطلقًا، بل 
تقابل بالتوبيخ والتاأنيب، وقد ي�ســـل الأمر اإىل ال�ســـرب ملجـــرد حماولة الطفل 
اإبداء وجهة نظره يف اأمٍر يخ�ســـه �سخ�سيًا. وهنا تبداأ امل�سكلة فيتعلم الطفل اأن 
لغة احلوار معدومة، واأن النقا�س ل يقابل بالنقا�س، واأنه يف حال �ســـعف احلجة 
فبالإمكان ا�ســـتخدام الطريقة الت�ســـلطية ملحاولة فر�س الراأي، واحل�سول على 
ما تريد، فيكب وتكب معه هذه اخل�ســـلة، حتى ياأتي ملرحلة �ســـنية ل يوؤمن فيها 
بغـــري القوة كو�ســـيلة ُمـثلى لالإقناع والتغيري، خا�ســـة وهو يعلـــم علم اليقني اأنها 
كانت جمدية معه يف �ســـغره حني كانت و�ســـيلة الأهل الوحيدة جلعله ير�سخ ملا 

يريدون، والأهل هم القدوة، والتعليم يف ال�سغر كالنق�س على احلجر. 
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ا�ســـتاأذن اأحد احل�ســـور يف طرح �ســـوؤال 
حيث قال: يّدعي كثري من النا�س اأن البطالة 
�سبب رئي�ســـي لالنحراف الفكري الذي ينتج 

عنه اأعمال اإرهابية، فهل توؤيد هذا القول؟.

ه��������������������������ل ال������������������ب������������������ط������������������ال������������������ة س�������������ب�������������ٌب 
ل�������ان�������ح�������راف ال������ف������ك������ري ال��������ذي 

ينتج عنه أعماٌل إرهابية؟

فاأجاب املحا�سر: هذا الكالم غري �ســـحيح على الإطالق، واإل لو كان �سحيحًا 
لراأينـــا اأعماًل اإرهابية يف كل بقعة من العامل، فكما تعلم ل يوجد بلد يف هذا الكون 
يخلو من البطالة، ثم اإن كان يف هذه البالد بطالة لفئة معينة ولفرتة موؤقتة، فهناك 
من يكفلهم، ويعيلهم، ويعينهم على مواجهة متطلبات احلياة اإل ما ندر، ولكن هذا 
التكافـــل غـــري موجود يف اأغلب بلدان العامل، ول اأن�ســـى هنا اأن اأ�ســـري اإىل اأّن بع�س 
البلـــدان تعطي العاطلني عن العمل مرتبات حلني ح�ســـولهم علـــى وظائف، اإل اأّن 
معظمها ل تعطيهم اأية م�ســـاعدات، ومل يحدث فيها اأي اأفعال اإرهابية، مما يت�سح 
معه اأن اإرجاع الأعمال الإرهابية اإىل البطالة ما هي اإل اإ�ساعة مغر�سة يرددها من 
يقفون خلف تلك الأعمال، ويهدفون من ورائها زعزعة الأمن ونزع ثقة ال�سعب بولة 

اأمره، والت�سرت على اأهدافهم ومقا�سدهم احلقيقية التي لي�س من بينها البطالة. 
ثــم �ســاأل اأحد امل�ساركــن قائاًل: هل هنـــاك جوانب اإيجابيـــة ملا يحدث من 
اأعمـــال تخريبية؟. اأق�ســـد اأن العمـــل التخريبي مرفو�س مـــن اجلميع ول يقبله 

اأحد ولكن كيف ميكن اأن نخلق جوانب م�سيئة من اأعمال كهذه؟ 
فاأجابه املفكر: فهمت ما تق�سد، و�سوؤالك يف غاية الأهمية، ويجب اأن يفكر 

اجلميـــع بنف�ـــس الطريقـــة التـــي تفكـــر 
بهـــا، فالبـــد اأن نبقـــى متفائلني ول ن�ســـتكني 
ونتوقـــف عـــن العمـــل ملجـــرد حـــدوث اأعمال 
تخريبيـــة مـــن اأعـــداء الإن�ســـانية، ولأجعـــل 
كالمـــي اأكـــرث و�ســـوحًا دعنـــي اأ�ســـرب لـــك 
مثـــاًل مبـــا حـــدث مـــن تفجـــريات يف مدينة 

ح�����ني ع���ج���ز أع���������داء اإلس������ام 
ع�������������������������������ن ال���������������������س���������������������ي���������������������ط���������������������رة ع�����������ى 
امل����س����ل����م����ني ب������ق������وة ال������س������اح، 
غ���������زوه���������م ف�������ك�������ري�������اً وح���������اول���������وا 
إف������س������اد م����ع����ت����ق����دات����ه����م وب����ث 

الفرقة والتناحر بينهم.
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الريا�س موؤخرًا، حيث لحظ اجلميع بعد التفجريات التفاف ال�سعب واحلكومة 
واتفاقهم على حماربة الإرهاب، والوقوف يف وجه كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س 
باأمن هذا الوطن، وحقيقة ل اأخفي اإعجابي هنا بالطريقة التي اتبعها القائمون 
على اأمن هذا البلد يف التعامل مع احلدث وطريقة معاجلته، وال�سفافية الوا�سحة، 
واإطالع اجلميع على كل ما يدور، دون اأي حتفظات، ويف هذا منع ملن ي�ســـتغلون 
مثل هذه الأحداث لإثارة البلبلة وترويج الإ�ســـاعات وحماولة ال�سطياد يف املاء 
العكر، كما اأن هناك جانبًا اإيجابيًا يف غاية الأهمية ويجدر بنا اأن ل نغفل عنه، 
ويتعلق بالتجاوب والتفاعـــل الالفت للنظر، من قبل اأفراد املجتمع منذ اللحظة 
الأوىل لوقـــوع التفجـــريات، بدءًا برف�س ما حدث وجتـــرمي الفعل، والوقوف اإىل 
جانـــب ويل الأمر يف حماربة الإرهاب والت�ســـدي له، وهنـــاك اإيجابيات اأخرى 
كثرية ي�ســـعب ح�سرها، ومن اأهمها التجاوب مع جميع الإجراءات الحتياطية 
التي مت اتخاذها بعد تلك الأحداث وقبولها ب�ســـدٍر رحب، بل وت�سجيع وموؤازرة 

رجال الأمن اأثناء قيامهم باأعمالهم، ليقني كل فرد من 
هـــذا املجتمـــع اأن جميـــع تلـــك الإجـــراءات 
اإمنا و�ســـعت ليتم الت�ســـييق على امل�سبوهني 
وحما�ســـرتهم ومن ثم الق�ســـاء عليهم باإذن 
ا�ســـتمرت  واإن  الإجـــراءات  هـــذه  واأن  اهلل، 
لبع�ـــس الوقـــت، فـــاإن نتائجهـــا �ســـوف تكون 

اإيجابية ومثمرة لهذا الوطن ومواطنيه.

ك����������������ل ف��������������������������رٍد م�����������ن�����������ا م�����������س�����������ؤول 
ع�����ن ت���ص���ح���ي���ح أي�������ة م��ف��اه��ي��م 
م����غ����ل����وط����ٍة ي�������راه�������ا، وع����ن����دم����ا 
ي���س���ت���ع���ني  ي�����ع�����ج�����ز ع�����ل�����ي�����ه أن 
ب�������م�������ن ه�����������و أق������������������در م�������ن�������ه ع����ى 

ذلك.

 ف�ساأل اأحد الأ�سخا�س ما هي الطريقة املثلى ملكافحة النحراف الفكري؟.
فاأجاب: كما اأ�سلفنا اأن النحراف الفكري لي�س وليد يوم وليلة، بل ناجت عن 
تر�سب عدة اأمور، منها ما هو تكفريي يعود لف�ساد عقدي، ومنها ما هو منحرف 
ناجت عن مذهب هدام باطل، واإ�ســـالح ذلك ل يتم بني ع�ســـية و�سحاها، وحيث 
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اأدرك اأعداء الأمة ما للفكر من اأهمية بالغة، خا�ســـة يف املجتمعات الإ�سالمية، 
لذا قاموا بتوجيه �ســـهامهم اإليه على مدى قرن مـــن الزمن وعقدت العديد من 
املوؤمتـــرات التـــي تبحث بخا�ســـة يف كيفية اإف�ســـاد معتقدات امل�ســـلمني واإدخال 
ال�ســـكوك وال�ســـبه فيهـــا، فينتج عن ذلـــك فرقة وتناحر ي�ســـتغلها اأعـــداء الأمة 
لي�ســـيطروا من خاللها على املجتمعات الإ�ســـالمية وي�ستولوا على خرياتها، بعد 
اأن عجزوا عن ذلك بوا�ســـطة ال�ســـالح. ومن خالل معرفـــة ذلك وجب علينا اأن 
نقف �ســـفًا واحدًا اأمام اأولئك املغر�ســـني، واأن ل نلتفت اإىل ما يحاولون بثه من 
�ســـبه يف م�سائل اأقل من اأن تو�سف بالفروع من هذا الدين العظيم؛ لأن الأركان 
والواجبات وا�ســـحة، ومل ولن ي�ستطيعوا تغيريها، فاجلميع متم�سك بها، كما اأن 
كل فرد من اأفراد املجتمع م�سوؤول عن ت�سحيح بع�س املفاهيم املغلوطة لدى من 
يراهم من اأفراد عائلته اأو اأقاربه اأو اأ�سدقائه، وحماولة اإر�سادهم اإىل الطريق 
امل�ستقيم، وبالإمكان ال�ستعانة مبن هو اأقدر منه على التوجيه والإر�ساد يف حال 
عدم قدرته عليه، ول نن�س اأّن تربية الن�سء على احلوار هي الو�سيلة الأهم خللق 

جمتمع متفاهم متجان�س قادر على التعاي�س مع بع�سه دون اأية م�سكالت.
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كيف نتقي االإرهاب ؟

يف �ســـالة الع�ساء وبينما كنا يف الت�ســـهد الأخري، والإمام يهم بالت�سليم   
معلنًا لعموم امل�ســـلني انتهاء حلظات كنا منقطعني فيها عن الدنيا مقبلني على 
الآخرة، كل يناجي ربه وي�ســـاأله حاجته، اإذا ب�سوت مو�سيقى �ساخبة ظننتها يف 
البدايـــة منبعثًة من اإحدى ال�ســـيارات املارة بجوار امل�ســـجد، مـــع اأن هذه العادة 
ال�ســـائنة اندثـــرت وهلل احلمد فلـــم تعد تزعجنا، اإل اأن ظنـــي مل يكن يف حمله، 

وا�ســـتمر ذلك ال�سوت الن�ساز ب�سع ثوان 
اأظنها اأطول من ال�ســـالة باأكملها ملا �ســـببته 
من اإزعاج وانت�سال امل�سلي عنوة من دار اإىل 
دار، فمن خ�ســـوع ووقوف بني يـــدي الرحمن 
اإىل عامل �ســـاخب مزعـــج دون مقدمـــات اأو 
متهيـــد، وحيث ثبت علميًا اأن اإنهاء ال�ســـالة 

ت�����������ج�����������اه  أف��������������ع��������������ال��������������ن��������������ا  ردود 

تصرفات اآلخرين يجب أن 

ال تكون بتدمري ممتلكاتهم 

ال��ش��خ��ص��ي��ة ح���ت���ى ل����و ك��ان��ت 

هي مصدر اإلزعاج.

بال�سالم عن طريق اللتفات ميينًا و�سماًل اأف�سل طريقة  لإخراج دماغ الإن�سان 
واأحا�سي�ســـه من حال اإىل حال ــ ل اأود الإ�ســـهاب يف هذا املو�سوع ــ ولكني رغبت 
اأن اأبني للقارئ الكرمي اأهمية ال�ســـالم يف ال�سالة ومقدار الإزعاج الذي يحدثه 

اأي منغ�س اأثناءها. 
ـ كما يبدو يل  وبعد اأن �ســـلم الإمام واملو�ســـيقى ما زالت تعزف لأن امل�ســـليـ 
ـــــ كان ينتظـــر مكاملة هامة بالن�ســـبة له فلم ي�ســـاأ اأن يغلق اجلـــوال ومل يتبق من 
ال�ســـالة اإل حلظات قليلة جدًا، لذا فقد ف�ســـل اأن يرتك املو�سيقى ترن على اأن 
يخ�سر املكاملة. وبعد اأن �سلم الإمام قام ب�سرعة ومل يرد على الت�سال فهو خ�سي 
اأن يزعـــج امل�ســـلني يف حال قيامه بالرد على املت�ســـل، متنا�ســـيًا الإزعاج الذي 
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يحدثه جواله لهم. 
وقبل اأن يخرج من امل�سجد حلقه اأحد الأخوة امل�سلني وب�سوت عاٍل اأفزعنا 

واأن�سانا �سوت املو�سيقى.
 قال ل�ســـاحب اجلوال: قف مكانك و�سلم اجلوال يف احلال ـ كما يحدث يف 
الأفالم ال�ســـرطية ـ واأخذ اجلوال منه ورماه بقوة �سديدة جدا فا�سطدم بجدار 
امل�ســـجد اخللفي وتك�ســـر عدة قطع �سقطت بع�ســـها على امل�سلني يف ال�سفوف 

اخللفية. ثم تركه وان�سرف.
 فقال اأحد امل�سلني وب�سوت منفعل جدًا: اإنه لي�س من حقك الت�سرف بهذه 

الطريقة. 
فرد عليه وهو يهم باخلروج من امل�سجد: 
اإنه اأزعجنا يف �سالتنا واأف�سد علينا خ�سوعنا.
فرد عليه ذلك امل�سلي بالقول: اإن النهي

ب������ع������ض ال�����ج�����ه�����ل�����ة ي����دف����ع����ه����م 
ال����ح����م����اس ل���ل���ت���غ���ري ب��ط��ري��ق��ة 

تنف�ّ�ر اآلخرين من الدين.

 عن املنكر بهذا الأ�ســـلوب وعن طريق التعدي على ممتلكات الآخرين لي�س من 
الدين يف �سي.

 فرد عليه بكلمة اأظنها اأ�ســـواأ مـــا يف احلدث حني قال: اإيه ... ليبقى دينكم 
لكم. 

ول�سان حاله يقول: واأنا اأعالج املو�سوع بطريقتي اخلا�سة. حيث مل يعجبه 
رف�س امل�ســـلني ملا قام به لكونه خمالفًا لتعاليم الإ�ســـالم، فـــرد بتلك العبارات 

التي تنم على عدم قبوله فكرة اأن فعله خمالف للدين. 
واحلقيقـــة اأّن يل وقفة عند هذه املقولة بالذات، وهي اأن الغرية على الدين 
قادته اإىل ردة فعل اأ�ســـد واأق�سى من الفعل نف�ســـه، واإن كان للفعل �سلبية واحدة 
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وهي اإزعاج امل�ســـلني باملعازف املحرمة، فاإن ردة الفعل لها عدة �ســـلبيات اأذكر 
منها:

 اإتالف مال الآخرين.
 وامل�ساحنة واملجادلة مع اأحد امل�سلني يف امل�سجد وبعد ال�سالة مبا�سرة.

 واأي�سًا اإفزاع امل�سلني وم�سايقتهم بردة الفعل العنيفة.
 واأخريًا ولي�س اآخرًا التلفظ بكلمات واإن كانت غري مق�ســـودة اإل اأنه يخ�سى 
على �ســـاحبها من عواقبها حني يقول: دينكم لكم، واأقلها عدم اللتزام بتعاليم 

الدين حني توجيه الن�سيحة. 
واإن كنـــت علـــى الرغم من كالمي هذا ل�ســـت �ســـد ذلك ال�ســـخ�س، بل اأنا 
معه واأوؤيده متامًا يف اجلانب املتعلق بغريته وحمّيـته ورف�ســـه مثل تلك النغمات 

ال�سادرة من جوال ذلك امل�سلي اأثناء ال�سالة. 
ولكني علـــى اجلانب الآخر اأخالفه متامًا 
يف ردة فعله واأ�سلوبه يف معاجلة املوقف، وكان 
من الأجدى لو ا�ســـتخدم اأ�سلوب �سيد اخللق 
حممـــد ملسو هيلع هللا ىلص يف كثري مـــن املواقف امل�ســـابهة 
ومنهـــا طريقـــة معاجلتـــه للموقف حـــني بال 

ه��ل تحققنا م��ن أن��ن��ا نفعل 

ما ينبغي، كما ينبغي، يف 

ال���وق���ت ال�����ذي ي��ن��ب��غ��ي، قبل 

أن نقِدم عى التغيري.

الأعرابي يف امل�ســـجد. ولنقارن بينها وبني ردة فعل بع�س ال�ســـحابة - جل جالهل 
- ممن �ســـهدوا احلـــدث. كما اأنه يتوجب علينا وعند معاجلة اأي مو�ســـوع كهذا 
اأن نراعي عدة اأمور مهمة ونتاأكد من حتققها وتوافرها يف نف�س الوقت ل توافر 

بع�سها فقط وهي:
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اأوًل: فعل ما ينبغي.
ثانيا: كما ينبغي.

ثالثًا: يف الوقت الذي ينبغي.
كما اأن هناك قاعدة �ســـرعية تقول: اإن ال�ســـرر الأ�سغر ل يدفع ب�سرر اأكب 
منـــه. فاإن ترتب على اإزالة منكر حدوث منكر اأعظم منه وجب عدم اإزالة ذلك 

املنكر.
 اأعود حلادثة امل�ســـجد التي مل تنتِه داخله فقط بل امتدت لنقا�سات �ساخنة 

بني بع�س املوؤيدين واملعار�سني.
حيث قال اأحد املوؤيدين: اإن ت�سرف ذلك الأخ الفا�سل هو الت�سرف الأمثل 
الرادع لكل من ت�ســـول له نف�ســـه امل�ســـا�س بحرمة بيوت اهلل و�سوف يرتتب عليه 
اإقفال جميع مرتادي امل�ســـجد جلوالتهم اأثناء ال�ســـالة اأو تغيري نغماتها، واإن 
لأمتنـــى اأن تكون ردود الأفعال بنف�س القوة دائمـــًا واأبدًا ويف جميع املواقف، لأن 

ذلك �سوف يعيد لديننا هيبته وكرامته. 
فرد عليـــه اأحد الأ�ســـخا�س املعار�ســـني 
لت�ســـرف ذلـــك الأخ بالقـــول: اإنـــه كان مـــن 
الأجـــدى عـــدم الت�ســـرف بتلـــك الطريقـــة، 
لأنها تنم على جهل مبقا�ســـد الكتاب وال�سنة 
وطريقتهمـــا يف اإنـــكار املنكـــر، كمـــا اأن ذلك 

ي����������ري����������د ب��������ع��������ض ال������������ن������������اس م����ن 

اآلخ����ري����ن س���م���اع���ه، ل��ك��ّن��ه ال 

ي����رغ����ب أن ي���س���م���ع م����ن أح���د 

حني يخطئ.

ال�ســـخ�س جاهل بوقائع الأمور ومالب�ساتها؛ لأّن اأعرف �ساحب اجلوال واأعلم 
اأنـــه خمتـــل عقليًا فلو تثبت �ســـاحبنا ملا قام بذلك الت�ســـرف، ثـــم اإن ردة فعله 
تلك تنم على اإّتباع هوى وراأي �سخ�ســـي غري مدعم بن�ســـو�س �سرعية، ثم اأتبع 
ت�ســـرفه با�ســـتعالئه واحتقاره لالآخرين حني رف�س ن�ســـحهم له، اأي اأنه اأجب 
غريه على اإّتباع ن�ســـحه واإر�ســـاده، بينما رف�س منا�سحة الآخرين حني اأتت يف 
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غري ما يهوى، كما اأن الدين يرف�س الأعمال املتطرفة وذاك العمل اأحدها، وهو 
نواة ملا هو اأكب اإن مل يتم تثقيف املجتمع وتوعيته مبا ي�سح وما ل ي�سح. 

فـــرد عليه اأحـــد املوؤيدين قائـــاًل: اإن تلك الأعمـــال ــ واأق�ســـد ترك اجلوال 
مبو�ســـيقاه ال�ساخبة ــ ت�سيء لديننا احلنيف، ويجب علينا التعامل معها بحزم، 
ل بتودد وخنوع، واإظهارنا وديننا مبوقف ال�ســـعيف الذي ل ي�ستطيع دفع ال�سرر 

عن نف�سه، وهذا بال�سبط ما يريده اأعداء هذا الدين. 
فقال اأحد املعار�سني: اإن اأعداء الدين كما تف�سلت يريدون ال�سعف والهوان 
والإ�ساءة لهذا الدين ب�سّتى الو�سائل وال�سبل، ولكن لي�س باملهادنة و�سبط النف�س، 
بل هم يريدون اأن يكون امل�ســـلمون متطرفني مت�ســـددين يف معاجلة ق�ســـاياهم، 
بـــل ويتبنـــون اأعمـــاًل تهدف اإىل ن�ســـر الفرقـــة والتناحر بني اأبناء امل�ســـلمني، ل 

يريدونهـــم اأن يكونوا كمـــا قـــال اهلل ۵: چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       
ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ  
ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
ڑ   چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ   چ )الفتح:29(

فاأعـــداء امل�ســـلمني ل يريدونهـــم كذلـــك بـــل 
يريدون اأن يجعلوهم متناحرين �سعفاء اأذلة 
اأمام اأعدائهـــم، ول يتحقق ذلك اإل بفرقتهم 
جاهديـــن ي�ســـعون  فهـــم  لـــذا  وتناحرهـــم، 

هل نعالج قضايانا بتشّدٍد 

وت��������ط��������رٍف ك�����م�����ا ي������ري������د أع���������داء 

اإلسام!

لإ�ســـغالهم بامل�سائل اجلزئية وت�ستيت اأفكارهم عن الأهداف واملقا�سد الرئي�سة 
كن�ســـر الدين، والق�ســـاء على البدع واخلرافات، والهتمام باجلوانب التنموية 

والقت�سادية وال�سناعية، وقد جنحوا يف ذلك اإىل حد كبري. 



110

حوار مع اإلرهاب

فقال اأحد الأ�سخا�س وقد رغب اأن يكون احلديث اأكرث فاعلية و�سمولية بدًل 
مـــن التقوقـــع على تلك احلادثة وحتميلها ما ل حتتمـــل: ولكن كيف ميكن لنا اأن 
نحمي اأنف�سنا وديننا من كل ما ميكن اأن ي�سيء له، واأن نوقف خمططات الأعداء 

الهادفة اإىل الإ�ساءة اإىل هذا الدين، وت�سويه �سمعته وتنفري النا�س منه؟. 
فرد عليه اأحدهم قائاًل: يجب اأن تعلم اأوًل اأننا لو تكاتفنا واأخل�سنا يف عملنا 
واأدى كل منا ما هو مطلوب منه فلن ت�ستطيع اأي قوة يف هذه الدنيا التغلب علينا؛ 
لأنه ما �ساّد اأحٌد هذا الدين اإل غلبه، وهذه مقولة من ل ينطق عن الهوى ملسو هيلع هللا ىلص. 
اأما كيف يتحقق ذلك فبكل ب�ساطة اأقول: اإن ذلك يكمن بالأخذ بالو�سطية: فال 
اإفراط ول تفريط، ل غلو وتطرف ول انحالل وتف�ســـخ، بل الو�سطية كما اأرادها 

لنا ربنا عز وجل، واأثنى علينا ب�سببها حيث يقول - جل جالهل -: چ ڤ  ڤ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ  
چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  

کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ )البقرة:143( 

ثم التي�ســـري على النا�س وترغيبهم يف الدين ل الت�ســـديد عليهم وتنفريهم 
منه، كما ياأمر بذلك ملسو هيلع هللا ىلص حني يقول: ) ي�ســـروا ول تع�ســـروا وب�سروا ول تنفروا( 
ثـــم ل نن�ـــسَ اأمرًا يف غايـــة الأهمية وهو الأمـــر باملعرف والنهي عـــن املنكر، ول 

بال�ســـالة  الأمـــر  علـــى  ذلـــك  يقت�ســـر 
والزكاة وال�ســـوم والنهي عن �ســـرب اخلمر 
والربـــا والكذب فقط، بل يجب اأن يتعداه اإىل 
ما ل يقل عنه اأهمية وهو اأمر النا�س وخا�سة 
املغالني واملتطرفني اأو املنحلني بوجوب لزوم 

جماعة امل�سلمني والأخذ بالو�سطية يف جميع

مثلما نأمر بالصاة والزكاة، 

ون�������ن�������ه�������ى ع����������ن ال����������رب����������ا وال����������زن����������ا، 

ي�����ج�����ب أن ن�����ن�����ه�����ى ع��������ن ال����غ����ل����و 

والتطرف، ونأمر بالوسطية 

ولزوم جماعة املسلمني.

اأمورهـــم وردهم عـــن تطرفهم بالتي هي اأح�ســـن وعدم تركهـــم وجماملتهم اأو 
اخلوف منهم.



111

حوار مع اإلرهاب

 واأخريًا ل نن�َس اأن اأهم تلك العنا�ســـر ال�سالفة الذكر رابعها وهو: اللتفاف 
حول اإمام امل�ســـلمني، وطاعته والدعاء له ومنا�سحته، وعدم اخلروج عليه مهما 
بدر منه، كما يقول حممد ملسو هيلع هللا ىلص: حتى لو �ســـرب ظهوركم بال�ســـياط اإل اأن يبدر 

منه كفر بواح. 
واحلمد هلل اأننا مل نر هذا ولن نراه باإذن اهلل يف اإمامنا، بل على العك�س متامًا 
فمـــا نراه هو الدعوة اإىل التم�ســـك الدين، ودعم الأعمال اخلريية وت�ســـجيعها، 

وهذا بحد ذاته كاف. 
اأما الن�ســـياق خلف اأ�ســـحاب امل�ســـالح 
رئي�ســـيًا  �ســـببًا  اإل  اأراه  فـــال  اخلا�ســـة 
مـــن  كان  واإن  وهوانهـــم،  امل�ســـلمني  لفرقـــة 
ينـــادون بالإ�ســـالح ين�ســـدونه فعـــاًل، فاأقول 

اإلص������اح ال ي��ت��أت���ّ�����ى ب��ال��ف��رق��ة 

وال������ت������ن������اح������ر وال�����������خ�����������روج ع���ى 

ويل أمر املسلمني.

لهم: اإن الإ�سالح ل ياأتي عن طريق الفرقة والتناحر، واخلروج على ويل الأمر، 
بـــل مبوؤازرته ومنا�ســـحته والوقوف معه، واهلل اأ�ســـاأل اأن يوفـــق جميع ولة اأمور 
امل�سلمني ملا يحبه وير�ساه واأن يرزقهم البطانة ال�ساحلة التي تدلهم على احلق 

وتعينهم عليه اإنه ويل ذلك والقادر عليه. 
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زوجـــــــي اإرهــــــــــابي

اأتت بثيابها الرثة، وخلفها اأبناوؤها اخلم�ســـة، وحالها يدل على اأن خطبًا   
جلاًل اأمّل بها، فالوجه �ســـاحب، واجل�ســـم ناحل، والعني غائرة، واجلبني قاطب، 

وال�سعر منفو�س. 
من الوهلة الأوىل بدت يل �ســـبح امراأة اأو اإن�ســـان خـــرج الآن من جماعة مل 
تتذوق فيها الطعام ول حتى املاء، وكاأنها قدمت من اأحد البلدان الفقرية، ولكني 

حني اأمعنت النظر �ســـعرت اأن ظني لي�س 
يف حمله، فالثياب التي تبدو رثة لي�ست كذلك 
يف حقيقتها، فهي فاخرة حني تدقق فيها ويف 

طريقة حياكتها.
ولكن لأن املراآة ــ ح�سبما ظهر يل ــ كانت 

م�سغولة مبا هو اأهم، لذا فهي

درس���ن���ا اإلره�����اب واإلره��اب��ي��ني 

وك����������������������������ل م���������������������ا ي�����������ت�����������ع�����������ل�����������ق ب�����������ه�����������ذا 

امل���������وض���������وع، ول������ك������ن م������������اذا ع���ن 

أس��������رة اإلره��������اب��������ي، وزوج�����ت�����ه، 

وأوالده؟

 مل تهتـــم مبظهرها اخلارجي كثريًا، اأتـــت دون اأن حتاول اإخفاء ما بداخلها من 
هموم واأحزان، حيث انعك�ست على ج�سدها وملب�سها. 

اقرتبت مني اأكرث واأنا اأقراأ يف وجهها العديد من الأ�سئلة. 
�سلمت علي ب�سوت منخف�س مبحوح ي�سوبه احلزن.

و�ساألتني: هل اأنِت امل�سوؤولة عن ا�ستقبال الزائرات؟ 
فاأجبتها: نعم، اأنا هي... وبادرتها: هل ميكنني م�ساعدتك؟ 
قالت: اأريد اأن اأزور زوجي الذي اأخبت اأنه موقوف لديكم. 
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قلت لها بعد اأن حتققت من اال�سم: اإّنه موجود بالفعل، ولكّن وقت الزيارة مل 
يحن بعد، عليك اأن تنتظري قلياًل حلني ي�سمح بدخول الزوار، واأكملت: تف�سلي 
باجللو�س هنا، واأجل�ستها يف مكان قريب مّني، لي�س خم�س�سًا حقيقة لالنتظار 
ولكني تعمدت ذلك لتكون قريبة فاأ�سبع ف�سويل واأروي عط�سي ملعرفة املزيد من 

التفا�سيل املتعلقة بهذه اجلرمية اللعينة امل�سماة الإرهاب.
 اإذ اأّن قراأت الكثري عنها، وعن اأهدافها، وخماطرها على الفرد واملجتمع، 
واأظنكـــم مثلي قراأمت الكثري، ولكْن هناك جوانـــب خفية تهمنا ونريد اأن نعرفها 
وهي متعلقة مب�ســـاعر تلـــك النوعية من الزوجات، والطريقـــة التي يفكرن بها، 
وكيفيـــة تعامل اأزواجهـــن معهن، وهل هم مثل �ســـائر الأزواج اأم اإّنهم خمتلفون 

عن الآخرين يف داخل البيت وخارجه. 
�ساألتها: منذ متى وزجك موقوف لدينا؟ 
اأجابت: باأن له ثالثة اأ�سهر وخم�سة اأيام. 
قلت لها: اأراك تذكرين املدة ب�سكل دقيق؟

قالت: بالتاأكيد فاأنا اأح�ســـب كل يوم وكل 
�ســـاعة بل وكل دقيقة متر علينا وهو بعيد عنا 

وعن الأولد.

ب�����ع�����ض زوج���������������ات اإلره������اب������ي������ني 

ت����ك����ون م���ط���م���ئ���ن���ة وزوج������ه������ا يف 

س���ج���ن���ه أك��������ر م������ن ك�����ون�����ه ح������راً 

طليقاً. 

فقلت لها: موقوف طوال تلك املدة وهذه املرة الأوىل التي تاأتني لزيارته؟

 قالــت: ل... كنا نزوره حينمـــا كان موقوفًا يف غري هذا املكان، وقد اأخبنا 
اأنه مت نقله هنا ل�ستكمال التحقيقات معه. 

ف�ساألتها: ما هي م�ســـاعرك وزوجك موقوف الآن يف مثل هذه التهمة؟ وهل 
تظنني اأنها خمتلفة عن اأي تهمة اأخرى؟ 
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قالــت: اأ�ســـدقك القـــول اأن يف غايـــة الطماأنينة الآن لوجـــوده هنا يف هذا 
املكان بالذات!...

 قاطعتها كيف ذلك؟ 
قالت: ل تنده�ســـي ف�ســـاأخبك عن ذلك، وا�سرت�ســـلت بقولها: كما تعلمني 
اأن ما يحاك الآن من موؤامرات وخمططات �ســـيطانية تهدف اإىل زعزعة الأمن 
يف جميـــع البلـــدان الإ�ســـالمية، وخا�ســـة هذه البـــالد، ما هي اإل مـــن فنت اآخر 
الزمـــان، واملدبرون لها يحاولون ا�ســـتغالل كل اإن�ســـان يرون فيه من ال�ســـذاجة 
مـــا يكفي لت�ســـخريه للعمل حتت مظلـّـتهم، وتنفيـــذ خمططاتهم، وقد وجدوا يف 
زوجي �سالتهم، فهو من تلك النوعية من النا�س، وحني مت القب�س عليه من قبل 
ال�ســـلطات الأمنية فرحت فرحًا �ســـديدًا يفوق حزن على فراقه وبعده عنا وعن 
بيتـــه واأولده، واإن كان بعيـــدًا يف حقيقـــة الأمر، ولكن توقيفـــه هنا حماية له من 
رفقاء ال�سوء الذين مل يدعوه اأبدًا وهم على ات�سال دائم به، وما اأن يجل�س معنا 
يف البيت اإل وتنهمر الت�ســـالت ب�ســـرورة ح�ســـوره لهم اأو هم يح�سرون اإليه،

 ول يعنيهـــم يف اأي وقت يت�ســـلون لياًل اأو 
نهارا، فهذا غري مهم بالن�سبة لهم. 

اإ�ســـافة لهذا كان يغيب عّنـــا مدة يوم اأو 
يومني اأو اأ�ســـبوع وحتى �ســـهر دون اأن ي�ســـاأل 
عنا، وحني ن�ســـاأله اأين كان طـــوال تلك املدة 
يدعـــي اأنـــه كان يف عمـــل.... مرة يقـــول اإنه 

مهم، واأخرى �سروري، ومرات خا�س.

يتغيب بعض اإلرهابيني عن 

أُس������رت������ه أي������ام������اً وش�������ه�������وراً دون 

أن يتصل بهم، فيركهم يف 

ح����رية وق���ل���ق ال ي��ع��ل��م��ون هل 

هو حٌي أم مّيت؟

 ومـــا كان يقلقنـــي كثريًا ويق�س م�ســـجعي هو تلك التفجـــريات التي حتدث 
يف بالدنـــا، اأو يف اأي مـــكان اآخر، حيث اأظل خائفة وجلة حتى يت�ســـل بنا بعدها 
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بيومني اأو ثالثة ليخبنا اأنه بخري ثم ينهي املكاملة. 
واحلقيقة اأّننا من دون ذلك الت�سال كنا نظنه يف عداد املوتى يف كل عملية 
اإرهابيـــة حتـــدث. اأما وجوده هنا فيعني الأمان بالن�ســـبة لنا ولـــه، فهو بعيد عن 
�ســـبح التهام وقريب منا ن�ســـتطيع روؤيته متى رغبنا ذلـــك، والأهم من هذا كله 
نعلم اأنه �ســـوف لن يتعر�س لأية م�ســـايقات يف �سجنه مقارنة بتوقيفه يف اأي بلد 

اآخر من تلك البلدان التي كان ي�سافر اإليها. 
�ساألتها: وماذا عن ال�ســـق الثان من �ســـوؤايل؟ هل جرميته هذه خمتلفة عن 

اأية جرمية اأخرى، فاأنِت مل جتيبي عنه؟ 
قالــت: احلقيقة اأّن زوجي مل يكن ذا �ســـوابق، ولي�ـــس هناك اأّي من معاريف 
�ســـبق اأن اأتهم باأية ق�سية، فاأنا يف الواقع من اأ�سرة حمافظة معروفة بال�سالح، 
لذا ي�ســـعب علي معرفة الفرق بني هذه اجلرمية وغريها من اجلرائم الأخرى، 
ولكنـــي اأظـــن اأن جميـــع اجلرائم فردية، اأي اأن �ســـررها موجه اإىل �ســـخ�س اأو 
جمموعة اأ�ســـخا�س، اأما هـــذه اجلرمية فهي موجهة اإىل املجتمع كله و�ســـررها 
يطال اجلميع، واأحمد اهلل اأن اأعي�س يف جمتمع م�سلم مرتاحم متعاطف ي�ستمد 
ت�ســـرفاته وردود اأفعاله من كتاب اهلل - س��بحانه وتعاىل - و�ســـنة ر�ســـوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

وكلهـــم يعلمـــون ويعملـــون بقولـــه - س��بحانه 
وتع��اىل-:  چ ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې  ې   ې  ې  
ۆئ   ۇئۆئ    ۇئ   وئ      وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى    
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی  
چ  جب    يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی  
)فاطر:18(. واإل لأ�ســـبح موقفي �ســـعبًا ول

ال�����������ن�����������اس  ب�����������ع�����������ض  ي���������ش���������ع���������ر  ال 

ب��������م��������ع��������ان��������اة أس�������������������رة اإلره������������اب������������ي 

ج������ّراء ت��غ��ي��ب��ه ع���ن م���ن���زل���ه، إال 

ح���������ني ي�����ق�����ب�����ض ع�����ل�����ي�����ه وي������������ودع 

السجن.

ميكن احتماله ول�سرت منبوذة اأنا وجميع اأطفايل وحتى اأهلي واأهل زوجي. 
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ولكن ما يحدث يعجز الل�ســـان عن و�ســـفه، فجريان يت�ســـلون لي�ساألوا عنا 
وعن اأحوالنا، وكذلك بع�س اأ�ســـدقاء زوجي ال�سابقني، وحتى معاملة ال�سلطات 

الأمنية لنا يف غاية الحرتام والتقدير وكذلك يفعلون مع زوجي. 
ف�ساألتها: ولكن كيف كانت عالقتك مع زوجك قبل اأن يتم توقيفه، وهل كان 

يحدثك عما يجري اأو ينوي فعله؟ 
قالت: عالقتي مع زوجي خمتلفة كثريًا عن مثيالتها من العالقات الزوجية، 
فنحـــن كمـــا اأخبتك مل نكن نراه اإل نادرًا، فاأغلب وقته يق�ســـيه مع اأ�ســـحابه، 
وحـــني يجل�س ل يتحـــدث معنا كثريًا، فهو اإما يجري مكاملة هاتفية اأو يقراأ بع�س 
الأوراق التي يح�ســـرها معه والتي ل نعرف ما حتويه بال�ســـبط، ولكني ل اأظنها 
�سوى تلك املن�سورات التحري�سية التي تريد اإثارة الفتنة وزعزعة الأمن يف هذه 
البالد، اأو ي�ســـتمع لأ�ســـرطة حتوي نف�س امل�ســـمون، ويتداولونها بينهم بطريقة 

�سرية جدًا؛ لأّنها غري م�سرحة ويحظر بيعها. 
ف�ساألتها: هل يعني هذا اأنكم ل تتكلمون مع بع�سكم مطلقًا؟ 

قالــت: ل، فاأنا اأخبك عن و�ســـعه يف البيت، ولكننـــا نتكلم اأحيانا يف اأمور 
خمتلفـــة كاأي زوجـــني، واإن كان ميـــاًل للحديث عن ما يدور يف هـــذا العامل من 
م وي�سب ويلعن ويكفر من ل يتفق  م�سكالت ويناق�سها بطريقته اخلا�سة، ويجرِّ

معـــه، وحني اأذكـــره بعدم جـــواز ذلـــك، واأّن 
علماء امل�ســـلمني املتقدمـــني واملتاأخرين نهوا 
عنه، يغ�ســـب مني، وينهـــي احلديث بالقول: 
هوؤلء علماء ال�سالطني، فال ت�سمعي لهم، ثم 
يغادر املكان دون اأن يرتك يل جماًل ملناق�سته، 
فكاأن دماغه مغ�ســـول ومبمج بطريقة معينة 

ل ميكنني التوافق معها.

س������ك������وت ال���������زوج���������ة واألق��������������ارب 

ع�����������������������������ن ب��������������������ع��������������������ض ت�����������������ص�����������������رف�����������������ات 

اإلرهابي الشاذة وتساهلهم 

م��ع��ه��ا وع������دم إب������اغ ال��ج��ه��ات 

امل����خ����ت����ص����ة، ت�����ق�����ود إىل ن���ت���ائ���ج 

وخيمة تضر به وبمجتمعه.
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 ف�ساألتها وماذا عن الأولد؟. 
فقالـــت وقد تنهـــدت بطريقة اأ�ســـعرتني اأن بها من الهم مـــا ل تطيق حمله 
اجلبال: الأولد .... وما الذي يجعلني اأ�ســـب على احلال الذي اأعي�سه �سواهم، 
واإل جلعلـــت حـــدًا لهـــذه احلياة البائ�ســـة منذ خم�س �ســـنوات، ولكـــن اإن طلبت 

النف�سال ف�سوف ي�سيعون ويت�سردون.
 فقاطعتها: ومَل ل تطالبني بحق رعايتهم خا�سة اأنه لي�س لديه الوقت الكايف 

للعناية بهم؟ 
فقالت اأنت ل تعرفني كيف يفكر هذا ال�ســـنف مـــن النا�س!... فهم يحبون 
اجلدل والتحدي والت�ســـادم مع الآخرين، حتى لو اأدى الأمر اإىل اإحلاق ال�سرر 
باجلميع، فهذا غري مهم بالن�سبة لهم، فما هو مهم بالن�سبة لهم هو اأن يوافقهم 
النا�ـــس على اأرائهم، وما يريـــدون حتقيقه، بغ�س النظر عمـــا يرتتب عليها من 

مفا�سد حتى لو كان الأمر متعلقًا باأبنائهم واإحلاق ال�سرر بهم فهذا ل يهم. 
ف�ساألتها: ولكن من يرعاهم ويلبي احتياجاتهم؟ 

فقالــت: اأنا اأقوم بعمل كل �ســــيء يف البيــــت، فاأنا الأب، والأم، والأخ، وال�ســــديق 
لهم، واأنا من يقوم بن�سحهم واإر�سادهم وتعليمهم وتوجيههم، وعزائي اأن اهلل ۵ مل

جميعـــًا  فهـــم  �ســـدى،  جهـــدي  يذهـــب 
طيبـــون وعلى درجة عالية من اخللق والتفوق 
الدرا�ســـي، على الرغم مـــن اأن بداأت اأعان 
بع�ـــس ال�ســـيء مـــع اأكبهـــم الذي بلغ �ســـن 
املراهقـــة، وعمـــره الآن اأربـــع ع�ســـرة �ســـنة، 
واأ�ســـعر اأنه بحاجة �سديدة لوالده اأو ملن يقف 

معه.

ت�����ُ��������������ع����د زوج�����������ة اإلره���������اب���������ي األم 

امل����������رب����������ي،  واألب  ال�����������ح�����������ن�����������ون، 

وال����ص����دي����ق  ال������ن������اص������ح،  واألخ 

الويف ألبنائه.
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 فقلت لها: وملا ل ت�ستعينني بوالدك اأو اأحد اإخوتك اأو اأقاربك ليقوم برعايته 
والهتمام به؟

 فقالــت: هناك م�ســـكلة قد تخفـــى على الكثريين، وهي اأن النا�س وخا�ســـة 
الأقارب منهم يقفون ويتعاطفون مع الأ�سرة التي تفقد معيلها  باملوت اأو املر�س 
مثـــاًل؛ لأن اجلميـــع يعلم عن ذلـــك ويعرف حاجـــة الأبناء للرعايـــة والهتمام، 

فتجدينهم يبادرون وي�ساألون ويطمئّنون.
 اأما بالن�ســـبة ملن هم يف مثل و�ســـعي فمع الأ�ســـف ل اأحد يقف معهم ـ لي�س 
تق�سريًا، ولكن لأنهم ل يعلمون ما يجري، فالنا�س غافلون وكل من�سغل ب�سوؤونه، 
والبيوت اأ�سرار، ل اأحد يعلم ما بداخلهاـ  ولكن بعد اأن مت توقيفه قبل ثالثة اأ�سهر 
التف اجلميع حولنا وبداأوا ي�ســـاألون ويعر�سون خدماتهم، كل ح�سب ا�ستطاعته. 
اأي اأن النا�ـــس ل يعلمـــون بفقد الأ�ســـرة معيلهـــا اإل يف حال الوفـــاة اأو املر�س اأو 
ال�سفر الطويل اأو ال�سجن، اأما يف مثل حالتي طوال اخلم�س �سنوات املا�سية فلم 
يعلم بحايل �سوى اهلل وحده، ولذا كنت اأعان الأمرين، اأما الآن فالو�سع اأف�سل 

كما اأخبتك، وله العديد من اجلوانب الإيجابية بالن�سبة يل ولالأولد. 
ف�ساألتها: اأمل ت�ساألوا عن الرجل قبل الرتباط به؟

 فتب�سمــت ثم قالت: بلى قد �ســـاألنا عنه، وهو مـــن خرية النا�س، ومن عائلة 
حمرتمة جدًا، وقد ع�ســـنا معًا قرابة الإحدى ع�ســـرة �ســـنة دون اأية م�سكالت اأو 
منغ�ســـات، ولكن يف اخلم�س �ســـنوات الأخرية تعرف اإىل اأحد الأ�سخا�س فغري 
جمـــرى حياته وورطه يف اأمـــور كثرية، وعرفه اإىل العديد من الأ�ســـخا�س ممن 
يحملون اأفكارًا هدامة، فاأهمل موؤ�س�ســـته التي كانت م�سدر دخله الوحيد، وبداأ 
يختلـــف مع العمالـــة الذين رحلوا واحـــدًا تلو الآخر، ومل يبق منهم �ســـوى اثنني 
ل نعلم عنهم �ســـيئًا، بالإ�ســـافة لنقطاعه عن والديه واأهلـــه مدد طويلة، وعند 
�سوؤالهم عنه يخبهم اأنه يف �سغل دائم، وطبيعة عمله تفر�س عليه ال�سفر جللب 
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عمالة وغريها، وكانوا ي�سدقونه بالطبع، ويلتم�سون له العذر، ومل اأكن اأجروؤ على 
اإخبار والديه بحقيقة الأمر، وهذا من اأكرث الأ�ســــياء التي ندمت على عدم فعلها، 
واأجدن مذنبة دائمًا ب�ســــببه، واأ�ســــعر اأن لو اأخبتهم لتمكنوا من اإقناعه وتغيري 

�سلوكه، اأو على الأقل احلد من تلك الت�سرفات الطائ�سة التي كان يقوم بها. 
ف�ساألتها: ولكن ماذا عن اأ�سحابه الذين كانوا معه؟ هل يت�سلون ويطماأنون 

عليكم؟
 فقالــت: بالطبـــع ل .... فكمـــا اأخبتك اأن لهـــم اأهدافًا وهمومـــًا لي�س من 
�ســـمنها زوجـــي وعائلته، ولكنهم ا�ســـتغلوه وحني �ســـقط يف اأيدي رجـــال الأمن 

ذهبوا وتركوه، فهو بالن�سبة لهم منتهي ال�سالحية.
ول اأبالغ حني اأقول اإّنهم على العك�س من ذلك متامًا، فلو متكنوا منه لق�سوا 
عليه؛ لأنهم يخ�ســـون اأن يبلغ عنهم اأو ير�ســـد اإىل مواقعهم واأوكارهم، لذا فاأنا 

اأمتنى اأن ل يطلق �سراحه حتى يتم اعتقال جميع اأ�سحابه من ذوي الفكر 
الهدام، وهم وهلل احلمد قلة ومعروفون لدى 
اجلهات املخت�سة، واأ�ســـاأل اهلل ۵ اأن يعني 
القائمني علـــى هذه البالد لل�ســـيطرة عليهم 

وتخلي�س النا�س من �سرورهم. 
نظـــرت اإىل ال�ســـاعة فوجـــدت عقاربهـــا 
ت�ســـري اإىل الرابعة وهو موعد بداية الزيارة، 
والإعالن عن �ســـاعة الوداع وانتهـــاء املقابلة

أص�������������دق�������������اء ال���������������������زوج اإلره�����������اب�����������ي 

يزورونه ويتصلون به، ولكن 

ح�����ني ي����دخ����ل ال���س���ج���ن ي��ص��ب��ح 

ورق���ة م��ح��روق��ة، ف��ا يسألون 

ع�������ن�������ه وال ع����������ن ع������ائ������ل������ت������ه ال�����ت�����ي 

تسّببوا يف فقدها معيلها.

املمتعـــة مع تلك املـــراآة العظيمة الرائعة، واأ�ســـئلتي مل تنته بعـــد، فلدي الكثري، 
والذي يحتاج كل واحد منها اإىل اإجابة وتو�سيح، ولكن لعلي اأقابلها مرة اأخرى. 

ودعتها واأبناءها متمنية لهم التوفيق والثبات وال�سب.
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ابنـــي فـــي املركــــز ال�سيفـــــي

كنـــت اأهم باخلروج حني �ســـمعت جر�ـــس باب منزيل يـــرن، ذهبت وفتحت 
الباب، واإذا به اأحد الأ�سدقاء القدماء الذي مل اأراه منذ ب�سعة اأ�سهر.

رحبت به، وا�ستاأذنته ب�سع دقائق؛ كي اأو�سل ابني اإىل املركز ال�سيفي غري 
البعيد عن منزيل، ثم اأعود اإليه؛ لنتناول 
فنجــــان مــــن القهــــوة معــــًا، وا�ســــتعادِة بع�س 
ذكريات املا�سي، ومعرفة ما لدية من اأخبار، 
خا�سًة وهو يطوف منازل الأ�سدقاء واحدًا تلو 
الآخر، كالنحلة اأحيانًا، ينقل الأخبار ال�ّسارة، 
واأحايني كالذباب، يغتاب هذا، وي�ســــّب ذاك، 
دون موعــــٍد اأو تن�ســــيٍق م�ســــبق، ومــــا قدومــــه 

ملنزيل هذه املرة اإل ت�سديقًا لكالمي عنه.

ه��ل ي��ص��ح أن ن��ط��ال��ب بإيقاف 

ك��������������ل ن��������������ش��������������اط، وإغ���������������������������اق ك�����ل 

م�����ؤس�����س�����ة خ������دم������ي������ة، ب����م����ج����رد 

إس������اءة اس��ت��خ��دام��ه��ا م���ن قبل  

بعض املنتمني إليها؟

واحلقيقة اأنـّي كنت يف غاية ال�سوق لأراه، و�سّرن قدومه اإيّل كثريًا؛ لأّن   
كنـــت اأفكر يف الأ�ســـدقاء الذين مل اأرهم منذ مدة ب�ســـبب ارتباطـــي مع الأبناء 
اأثنـــاء فـــرتة امتحانات اآخر ال�ســـنة الدرا�ســـية، ووددت لو اأن اأحدهـــم طماأنني 
عليهم واأ�ســـمعني اأخبارهم، وما هناك اأحٌد اأف�ســـُل من �ساحبي يعتمد عليه يف 

تقدمي كل ذلك يل.
اإل اأّنـــه حني �ســـمع منـــي تلك العبـــارات املتعلقة بتو�ســـيل ابنـــي اإىل املركز 
ال�ســـيفي، جتّهم وجهه، وتغرّي لونه، وتورم �سدقاه، وبدا يل اأنه يكاد ينفجر من 

كرثة ما بفيه من كالٍم وثرثرٍة مل يقدر على كبتها اأو اأخفاء عالماتها. 
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مل اأعـــرف يف البداية �ســـبب كل تلك التغرّيات التي طـــراأت عليه، واإن كنت 
ظننتهـــا يف البداية تعود لعـــدم دعوته للدخول اإىل منزيل، وحتججي باإي�ســـال 
ابنـــي، اإل اأن قلـــت يف نف�ســـي: ل... فهـــو متعود علـــى الطرد مـــن اجلميع دون 
اعتـــذار، واأنا قابلته بـــكل حفاوٍة، ورحبت به، واعتذرت منـــه بطريقة لبقة، فما 

اأظن اعتذاري �سببًا فيما طراأ عليه من تغرّي.
�س  ـن، اأو اأفتـِـّ وبالطبع، ف�ســـوله وحماقته مل يرتكا يل املزيد من الوقت لأخمِّ

عن �سبٍب اآخر ملا اأ�سابه.
حيث بادرين قائاًل: اإىل اأين تريد اأن تاأخذ ابنك؟ 

قلــت: مـــا الذي اأ�ســـابك يـــا هّمـــام؟ اأو 
اأمـــا  فقـــدت �ســـمعك يف الفـــرتة الأخـــرية؟ 
�ســـمعتني حني قلت: اأريد اأن اأو�سل ابني اإىل 

املركز ال�سيفي؟!
قــال: ل مل اأفقد �ســـمعي، ولكني اأتعجب 
من اإن�ساٍن متعلٍم متفتٍح مثلك، ياأخذ ابنه اإىل 

تلك الأماكن امل�سبوهة!.
 قلت اأي اأماكن م�سبوهة ق�سدت يا هّمام؟

ي�������رّدد ب���ع���ض ال����ن����اس م����ا ي��ق��ال 

ع��������������ن م���������ؤس���������س���������ات���������ن���������ا ال�������دي�������ن�������ي�������ة 

وال��������������خ��������������دم��������������ي��������������ة، وي����������ط����������ال����������ب����������ون 

ب��������إغ��������اق��������ه��������ا،غ��������ري م����������درك����������ني مل����ا 

ي����خ����ط����ط����ه أع���������������داء ه����������ذه األم��������ة 

ض�����������ده�����������ا، وم���������������ا ي���������ب���������ذل���������ون م����ن 

جهوٍد إلفساد شبابها.

 قال: املراكز ال�سيفية.
فقلت له: اأخبن ماذا تعرف عن تلك املراكز؟ 

قال اأعرف عنها الكثري... خا�سًة ما جتهله اأنت واأمثالك ال�ُسذج! 

قلت: هّمام... ما الذي جرى لك؟!... اأراك فقدت عقلك اأي�ســـًا، ويبدو يل 
اأنه حلق بب�ســـريتك امل�ســـلوبة.... ولكن هات ما عندك، واأخبن مبا لديك من 

معلومات �سرّية ل يعلمها النا�س ال�ُسذج ممن هم على �ساكلتي. 
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قــال ب�سوٍت خافت، وقــد انت�سى بعبارة )معلوماٍت �سرية(: اأما تعلم اأن تلك 
ج اأعدادًا هائلة من الإرهابيني كل عام؟!... اأما تدري اأنها مفرخة  املراكـــز تخرِّ
لالإرهاب؟!... واإن اأُغلقت �ســـوف يعود الأمـــن والأمان لبالدنا، ولن يكون هناك 

اإرهاٌب بعد ذلك. 
قلــت لــه وب�ســوٍت خافــٍت اأي�ســًا جماريــًا لــه يف كالمــه: ومن اأيـــن لك هذه 

املعلومات ال�سرية اخلطرية؟ 
قــال: اأيـــن تعي�س يا رجـــل؟!... اأما تعلم 

مبا يدور يف هذه البالد ويحدث؟!... 
قلت: بلى.... اإّن اأعلم واأتابع جميع ما يحدث. 

قــال: اإذًا بالتاأكيد اأّنك �ســـمعت ما يقال 
عن تلك املراكز امللغومة؟

قلت: نعم �سمعت اثنني اأو ثالثة يتحدثون 
ويكتبون عن بع�س �سلبياتها،

ب����ع����ض  اس��������ت��������غ��������ل  وإن  ح��������ت��������ى 

امل��ض��ل��ل��ني ال��ش��ري��ط اإلس��ام��ي 

لبث سمومهم ومعتقداتهم 

ي�����ب�����ق�����ى  أن������������������ه  إال  ال��������������ف��������������اس��������������دة، 

وس�����ي�����ل�����ة ال غ�����ن�����ى ع����ن����ه����ا ل���ن���ش���ر 

ال��دي��ن اإلس���ام���ي بمعتقداته 

ومبادئه الصحيحة.

ــــ فعّمموا تلك  ـ لعله بنّية �ســـافية، خالية من ال�ســـوائبـ    وراأيتهـــم قـــد اجتهدواـ 
ال�ســـلبيات ال�ســـادرة من بع�س املنتمني اإليها على جميع من�ســـوبي تلك املراكز، 
ومع حما�ســـهم واندفاعهم، طالبوا باإغالقها، متنا�سني اإيجابياتها الكثرية التي 

ل ح�سر لها، مقابل �سلبيٍة اأو �سلبيتني �سمعوا عنها. 
فقال: اأي اإيجابياٍت تتحدث عنها؟ ولي�س لأولئك القائمني عليها هٌم �ِســـوى 
توزيع اأ�سرطة الكا�سيت ذات املحتويات الفا�سدة التي تدعو اإىل العنف والتكفري؟ 

ف�ساألته: هل �سمعت اأيًا من تلك الأ�سرطة، وما حتويه؟ 

فرّد بع�سبيٍة: اأعوذ باهلل، فاأنا ل ميكن اأن اأ�سمع مثل ذلك. 
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قلت: وعلى اأي اأ�ســـا�ٍس بنيت اأفكارك، واأطلقت لل�ســـانك العنان، و�ســـلـّـطته 
ليقول ما ي�ســـاء، ويحكم كيف ي�ســـاء، ويلقي الكالم جزافًا دون ح�سيٍب اأو رقيب 
، يف اأمـــوٍر واأحـــداٍث مل يهـــن عليـــك التحقق منها بنف�ســـك، مكتفيـــًا مبا يردده 
الآخرون، م�سرّيًا نف�سك بوقًا باأيديهم، ينفخون فيه ما �ساوؤوا، متى �ساوؤوا، دون 
اعرتا�ٍس منك. فقال: يا اأخي اأنا اأ�سا�ســـًا غري مقتنع مبا حتويه تلك الأ�ســـرطة، 
واأطالب دائمًا باإيقافها، والت�ســـدي لها، وملن يقـــف خلفها، هذا من جهة، ومن 
جهة اأخرى، فاأنا لدي الكثري من تلك الأ�سرطة التي تتحدث عنها، والتي تـُـهدى 
اإيّل يف منا�ســـباٍت �ســـتـّى، فاآخذها جماملة، ثم اأرمي بهـــا، اأو اأتلفها، اأو اأحرقها 
مع اأولدي يف اأقرب فر�سة، متى �سار عندي مت�سع من الوقت يكفي لفعل ذلك. 
ف�ساألته: ومَل ل تتنازل قلياًل، وت�سمع ما حتويه، وت�سّجـل كل ما ل يتوافق مع 
مبادئ هذه البالد اخلرّية، ــ بالد احلرمني ال�سريفني ــ التي ل ير�سى القائمون 

عليها باأي فعٍل اأو ت�سرٍف يخل باأمنها اأو معتقدات اأهلها؟ 
قال: اأراك �سرت مثلهم، تتهرب من ت�سمية مملكتنا احلبيبة با�سمها الذي 

ُعـرفت به! 
قلت: األي�ســـت بـــالد احلرمـــني، ومهبط 
الوحي، ومنبع الإ�ســـالم؟ فهـــل تنكر ذلك يا 
هّمـــام؟ اأم اإّنه ل يروق لك روؤية ماء �ســـاٍف، 
فال تهناأ حتى تعكـّـره ثم ت�سطاد فيه؟!... ثم 
اإّن مليكها ــ حفظه اهلل ــ �ســـّرف نف�ســـه بلقٍب 
اأحبه واعتز كثريًا بحمله، ومتّيـز به عن �سائر

ك���ي���ف ن���ع���ط���ي ألن���ف���س���ن���ا ال��ح��ق 

يف ت���ق���ي���ي���م األش�������ي�������اء وال����ح����ك����م 

ال�������وق�������ت  ن�������ف�������س  ع������ل������ي������ه������ا، ويف 

ن����رف����ض االط���������اع ع���ل���ي���ه���ا ألخ���ذ 

التصور الكايف عنها؟!

 ملـــوك الأر�س قاطبة، وهو )خادم احلرمني ال�ســـريفني(، واأ�ســـاأل اهلل ۵ اأن 
تكون خدمته تلك يف موازين اأعماله، واأن يجزل له الأجر واملثوبة.
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فرّد علّي قائاًل: ولكن األ تالحظ اأن مرتادي تلك املراكز على هيئة واحدة، 
وينتمون حلزٍب واحد؟ 

قلــت: اأظـــن احلديث معك �ســـيطول، ولكـــن اركب معي؛ لنو�ســـل الولد اإىل 
املركز كي ل يتاأخر، ونكمل حديثنا اأثناء ذلك. 

ثـــم ا�سرت�ســـلت يف كالمي وقلـــت له: اأخبن قبل كل �ســـيء عـــن الأحزاب 
اجلديدة يف بالدنا، فاأنا ل اأعلم اأّن يف بالدنا اأي اأحزاٍب �سيا�سّية؟ 
قال �ساخرًا: ذلك احلزب الذي يطلقون عليه حزب ال�سحوة! 

ف�ساألت: واأنت لأي الأحزاب تنتمي؟ هل حلزب الغفوة؟ اأم حلزب النوم؟ اأم 
حلزب ال�سخري؟ 

فاأخذ ي�سحك مما قلت، ثم قال: واهلل ل اأق�ســـد اإغاظتك، اأو التندر عليك، 
ولكّنـــي �ســـمعت بع�س النا�ـــس يقول عـــن مرتادي تلـــك املراكز وم�ســـتمعي تلك 

الأ�سرطة: اإنهم ينتمون حلزب ال�سحوة. 
قلت: اآه...عرفـــت الآن لأي حزٍب تنتمي 
يا �ســـاحبي، فاأنت تنتمي حلـــزب الببغاوات، 
الذيـــن يرددون ما ي�ســـمعون دون اأن يفكروا، 
اأو يتدبروا، اأو يتحققوا مما �ســـمعوا، فيلقون 
الـــكالم جزافـــًا، غري مبالـــني بـــردود اأفعال 

الآخرين.

أص�����������������������ب�����������������������ح ب�������������������ع�������������������ض ال�������������������ن�������������������اس 

كالببغاوات، ي��رّدد ما يقال، 

دون وعي أو تفكري.

 ثم دعني اأو�سح لك اأمرًا يف غاية الأهمية، ويجدر بك ومبن هم على �ساكلتك 
معرفته، وهو اأن الإن�سان الفطن اليقظ، خرٌي من الإن�سان الغافل النائم.
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فاالأول:- قارئ، مّطلٌع، ملٌم مبا يدور يف ال�ساحة من اأحداث، مدرُكٌ ملا يحاك 
�سد هذه الأّمة من موؤامراٍت ُيراد منها بث الفرقة والعداء بني �سبابها، ومن ذلك، 
رمي مبادئها وثوابت دينها بالرجعية والتخلـّـف، والقدح يف ر�سولها ملسو هيلع هللا ىلص، والطعن 
يف ولتها، واتهام موؤ�س�ساتها الدينية والجتماعية بدعم الإرهاب، والدعوة للعنف. 
والثاين:- وهو ذلك الإن�سان الغافل، الذي ل يعلم مبا يدور يف هذا العامل، ول 
مبا يخططه اأعداء الأمة لإ�سعافها، بل جتده على العك�س من ذلك، ما اأن ي�سمع 
ــــــلـُـها،  تهمة عاّمة تـُـجنـّــي بها على هذه الأّمة، اإل وياأخذها، ويبداأ يرددها ويف�سّ
فيّدعي تارًة: اأن املناهج فا�سدة، ويجب تغيريها، ومرًة يقول: اإن حلقات حتفيظ 
ج على ال�ســــريط  القــــراآن ترّبــــي علــــى العــــداء، والت�ســــكيك يف الآخرين، ثــــم يعرِّ
الإ�ســــالمي، فيقذفه باأقذع الأو�ســــاف، ويطالب باإغالق الت�سجيالت الإ�سالمية، 
متهمًا اإياها بن�ســــر الفكر التكفريي الفا�سد، ثم ينقلب حني تاأتي الإجازة، ليبداأ 

التحري�س �سد املراكز ال�سيفية، ويتهمها باأنها مع�سكرات اإرهابية. 
ديـــن ملا يقوله  واحلقيقـــة اأّن فكـّـــــرت، وتاأملت حالة اأولئـــك الغافلني املردِّ

اأعداء الإ�سالم، فوجدتها ل ميكن اأن تكون �ِسوى واحدة من ثالث حالت: 
اأوالهــا:- اأنهم يعلمون اأ�ســـياء ل نعلمها، ول يعلمها امل�ســـوؤولون يف اجلهات 
املعنيـــة، الذين منحـــوا القائمني على تلك الأن�ســـطة، من ت�ســـجيالت، وحلقات 
حتفيظ القراآن، ومراكز �ســـيفية، وغريها، الف�ســـوحات والرتاخي�س الالزمة ، 

ليف�سدوا عقول اأبنائنا، ويهدموا جمتمعاتنا، يف خمتلف املدن واملحافظات، 
فالواجـــب عليهم يف هـــذه احلالة تقدمي 
كل ما لديهم ل�ســـاحب ال�ســـالحية؛ لإيقاف 

اأولئك عند حّدهم، قبل فوات الأوان.
دو تلك العبارات،  ثانيتها:- اأن يكون مردِّ
غـــري م�ســـتندين اإىل دليل، بـــل اجتهدوا من

ه�����ل ي���ع���ل���م ب����ع����ض ال�����ن�����اس م��ا 
ال ي��ع��ل��م��ه ذو االخ���ت���ص���اص؟، 
أم إّن����ه����م م��خ��ط��ئ��ون وب��ح��اج��ة 
للتوجيه؟، أم يصطادون يف 

املياه التي يعكرون؟
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تلقـــاء اأنف�ســـهم، و�ســـمعوا الآخر ـــــ اأيـــًا كان الآخر وبغ�ـــس النظر عـــن ماأربه ــ 
فـــرّددوا عباراته، غري مدركني ملا حتويه، فهـــوؤلء يجب اأن ننبههم حلقيقة تلك 
ــــح لهم حقيقة الأن�ســـطة التي  الدعـــوات الهّدامة، وما يراد من ورائها، ثم نو�سّ
نقوم بها، وندعوهم لزيارتها، والوقوف عليها؛ كي ي�ســـاهدوا ويقفوا باأنف�ســـهم 
علـــى احلقيقة، ومن ثم ينقلون ما �ســـاهدوا، و�ســـمعوا بتجرد وم�ســـداقية، اأما 
حماربتهـــم، والتهجـــم عليهم، فغري جمدية، بل ما تزيدهـــم اإل تعنتًا واجنرافا 
خلف ما ي�سمعون، وي�سهم عدم احتوائهم يف فتح ثغرٍة ينفذ منها اأعداء الإ�سالم. 
ثالثتها:- حماولة بع�س النا�س ال�ســـطياد يف املاء العكر، والإ�ساءة لالآخر 
بالطعن باأن�ســـطته، وكل ما يقوم به، وا�ســـتغالل اأي ظـــروٍف متر بها الأّمة؛ لبث 
�ســـمومه، واملطالبة باإعاقة املجتمع، والت�ســـييق على اأهله، وحرمان �ســـبابه من 
منافذ طيبٍة و�ُســـبٍل خرية، دون اإيجاد بدائل، رغم �ســـالحية تلك الأن�سطة التي 
يريدون ا�ســـتبدالها، وعدم احلاجة لإيجاد بديٍل لها، بل كل ما يهمه تعطيل تلك 
الأن�ســـطة، بق�سد النت�سار لنف�سه من بع�س القائمني عليها، دون تفكرٍي م�سبٍق 
بالعواقب املرتتبة على حملته تلك، يف حال حققت مبتغياتها، وما ميكن اأن جتره 
قرارات املنع والإغالق التي يطالب بها، من ويالت على هذه الأمة، التي لن يجد 
�سبابها متنف�سًا، ول و�سيلة لق�ساء اأوقات فراغهم �ِسوى ال�سرتاحات وما يحدث 
يف بع�سها من منكرات، اأو ال�سفر للخارج وما فيه من فنت، ومفا�سد، واأمرا�س، 
اأو الت�ســـكع يف ال�سوارع والأ�سواق، واإيذاء امل�سلمني بالتفحيط واملعاك�سات. ثم ل 
تن�س املكا�ســـب التي تتحقق لأعداء الأمة، فيما لو حدث اإغالق لتلك الأن�سطة ل 

�سمح اهلل. 
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فــرّد علــّي قائــاًل: يا اأخـــي، كالمك فيه 
الكثـــري من ال�ســـحة، ولكـــن ما جتلبـــه تلك 
الأن�ســـطة من وجع راأ�س، ومـــا ميكن اأن يقوم 
به بع�س من�ســـوبيها من ت�ســـرفات، يجعلني 

اأطالب مبنعها واإغالقها.

ه���������������������������������ل إغ�������������������������������������������������������اق األب�������������������������������������������������������واب 
واالس����ت����غ����ن����اء ع���ن���ه���ا ه����و ال��ح��ل 
األمثل يف التعامل مع جميع 

املشكات التي تواجهنا؟

 قلــت: كاأنـــك تريد اأن تقول ما يردده بع�س النا�ـــس: الباب اللي يجيك منه 
ريح، �سّده وا�سرتيح؟!... 

قاطعني بحما�ص قائاًل: بال�سبط...و�سلت ملربط الفر�س. 
ف�ساألته: هل تعتقد اأّن هذا املثل، اأو هذا املبداأ �سحيح؟ 

قال: بالطبع ....فهذا عني ال�سواب. 
قلت: اأتدري مَب يذكرن قولك هذا؟ 

قال: مباذا؟...ع�ساه خرٌي اإن �ساء اهلل؟ 

قلت: ذكـّــرتني بحادثة ده�س راح �ســـحيتها قريب اأحد زمالئي، حيث كان 
قريبه ذو الثالث �ســـنوات، يلعب خلف �ســـيارة اأهله، حني رجع �ســـائقها ــ ينتمي 
ـ اإىل اخللف ومل ي�ســـاهد الطفل فده�سه، اأتدري ما هي  لإحدى الدول الآ�ســـيويةـ 
بع�س احللول التي طرحت من بع�س اأفراد تلك املجموعة التي كنت اأجل�س معها 

حني �سماع تلك الق�سة ملنع تكرار مثل تلك احلادثة؟ 
قال: ل... ولكن ما هي تلك احللول؟ 

قلت: طـُـرحت العديد من احللول، ولكن هناك اقرتاحني ما زلت اأذكرهما، 
ول ميكن اأن اأن�ســـاهما اأبدًا، فهما يندرجان حتت ذلك املثل الدارج )الباب اللي 

يجيك منه ريح �ُسّده وا�سرتيح(.
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يتمثـــل مبنـــع  االأول:-  فــكان االقــرتاح 
ا�ستقدام العمالة الأجنبية التي متتهن قيادة 
ال�ســـيارات، منعًا لتكرار مثل تلـــك احلادثة، 
وكاأن حـــوادث الده�ـــس امل�ســـابهة لـــن تتكرر 
يف حال عملنا باقرتاحه، واأي�ســـًا دون تفكرٍي 
بالأ�ســـرار الناجمة عن مثل ذلك القرتاح لو 

مت تطبيقه.

ي��ج��ب أن ن���ك���ون ص���ادق���ني مع 
أن���ف���س���ن���ا ق���ب���ل ك�����ل يشء، وال 
ن���ن���ت���ق���د ون����ع����ي����ب ك�����ل م�����ا ي���ق���وم 
ب������������ه اآلخ��������������������ر مل����������ج����������رد اخ������ت������اف������ن������ا 
م�������������������ع�������������������ه، ب����������������������داع����������������������ي ت��������ص��������ف��������ي��������ة 
ال����ح����س����اب����ات ف�����ق�����ط، م���ق���دم���ني 
إش���ب���اع رغ��ب��ات��ن��ا وأه���وائ���ن���ا عى 

مصلحة أمتنا؟

اأّمــا االقــرتاح االآخر:- فـــكان طريفـــًا، وزاده طرافًة احلدة، وال�ســـرامة، 
واجلديـــة الزائدة التي بدت على وجه �ســـاحبه، حني طرح اقرتاحه، حيث قال: 
اإّنـــه من الواجـــب على هيئة املوا�ســـفات واملقايي�ـــس ال�ســـعودية، اأن متنع دخول 
ال�ســـيارات التي فيها تغيري حركة ال�سيارة اإىل اخللف ــ منع الريو�س ــ من جميع 
ال�سيارات، والكتفاء بتحريك ال�سيارة لالأمام؛ تالفيًا لتكرار مثل تلك احلادثة. 
وما �ســـمعني قلت ذلك، اإل خّر مغ�سّيًا عليه من ال�سحك، وبداأ يتمتم بكالم 

مل اأفهم منه ــ ب�سبب �سحكه ــ �سوى تندره وتعّجبه مّمن يفكر بتلك الطريقة. 
قلــت لــه: ل تعجب يا �ســـاحبي من ذلك ال�ســـخ�س، فاأنـــت واأمثالك مّمن 
يطالبـــون باإغالق تلك املراكز، اأو اإيقاف ف�ســـح ال�ســـريط الإ�ســـالمي، وغريها، 
حمل تندٍر و�ســـخريٍة اأي�ســـًا، ويقولون: اإنكم �ســـوف تطالبـــون باإغالق املدار�س؛ 
ب�ســـبب ن�ســـوب بع�س اخلالفات بني الطلبة، خا�ســـة تلك التي تتطور، فت�ســـبح 
اعتداءات ت�ســـيل ب�ســـببها دمـــاء بع�س الأطفـــال الأبرياء، واأنهم �ســـوف يغلقون 
الأ�ســـواق واملحالت التجارية؛ ب�سبب ما يقوم به بع�س املراهقني من معاك�سات، 
وما يبدر منهم من م�سايقات للمت�سوقات، ومن املحتمل اأي�سًا اأن مينع ا�سترياد 
ال�ســـيارات؛ ب�ســـبب ا�ســـتغاللها بعمليات تهريب املخدرات، واإ�ساءة ا�ستخدامها 

من قبل املفحطني. 
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قال: ل تبالغ....فالأمور لن ت�ســـل لهذا 
امل�ستوى، ولن يطالب اأحٌد مبا ذكرت. 

ف�ساألتــه: وملـــاذا تفكر بطريقتـــك؟، ثم 
تتندر مبن يفّكر بطريقة ل تروق لك؟، وحتلل 
وتبيح لنف�سك تعميم بع�س الأخطاء الناجمِة 
عن قلٍة مـــن املنتمني لتلك املنا�ســـط اخلرية 

وتطالب باإغالقها؟

إن أغ����ل����ق����ن����ا امل��������راك��������ز ال���ص���ي���ف���ي���ة 
ل�������وج�������ود ب�����ع�����ض ال����س����ل����ب����ي����ات، 
ف��ه��ل ي����أيت ال���ي���وم ال����ذي نغلق 
ف������ي������ه امل������ج������م������ع������ات ال������ت������ج������اري������ة، 
ون������م������ن������ع اس���������ت���������رياد ال������س������ي������ارات 
أي��������ض��������ا،ً ب����س����ب����ب م�������ا ف����ي����ه����ا م���ن 

سلبيات؟!

قال: اإذًا لبد من اإيجاد حلوٍل لكل تلك امل�سكالت. 

قلت: الآن بداأت تفكر بطريقة �سحيحة، واأنا اأتفق معك على �سرورة اإيجاد 
حٍل لكل م�ســـكلة، فاملنع لي�س حـــاًل، وترك احلبل على الغـــارب، وعدم الرقابة، 
خطـــاأ ج�ســـيٌم يجدر بنا التنّبه اإليه. فيجب اأن نعمل وفق ا�ســـرتاتيجيٍة وا�ســـحٍة 
للجميع، فال اإفراط ول تفريط، ول �سرر ول �سرار، ل اأن ياأتي اإلينا كل من قراأ 
اأو اّطلع ظانًا نف�ســـه عاملـــًا، ويطالب باملنع والإغالق، دون اإدراك منه مب�ســـالح 
امل�ســـلمني، ومن غـــري اأن يدر�س ال�ســـلبيات والإيجابيات ملا يطالـــب باإيقافه من 

اأن�سطة، بل تراه يطالب باأي�سر احللول، واأقلها تكلفة، واأ�سهلها مناًل. 
وعندما و�سلنا اإىل بوابة املركز قلت له: مَل ل ننزل معًا، ون�ساهد املركز، وما 

فيه من اأن�سطة، ونتعرف على القائمني عليه، ونرى ما لديهم وما يقومون به؟ 
قال: ل باأ�س....فكرة لي�ست �سيئة. 

قلت له على الفور: اهلل اأكب يا هّمام....اأنت الذي جتوب �ســـوارع الريا�س 
روحـــة وجيئة، تبحـــث عن من يوؤويك، تقـــول عن زيارة اأحد املراكز ال�ســـيفية: 
فكرة لي�ســـت �ســـيئة....ولكن دعنا ندخل، ونقابل الأخوة العاملني فيه، ونتعرف 

عليهم.
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ومـــا اأن دخلنا حتى راأينا املـــكان ممتلئًا 
بال�ســـباب، وكاأنـــة خلية نحل، بع�ســـهم يلعب 
كـــرة القدم، وبع�ســـهم يلعب كـــرة الطائرة، 
قا�ســـمهم  امل�ســـرح،  يف  ي�ســـتغلون  واآخـــرون 

امل�سرتك الظاهر والبادي للعيان الهّمـِة، 

ل�������������دى ب�������ع�������ض ال����������ن����������اس ص����������ورة 
س���������������ل���������������ب���������������ي���������������ة، وم���������������غ���������������ل���������������وط���������������ة، 
وم������ض������ح������ك������ة مل����������ا ي����������������دور داخ����������ل 

املراكز الصيفية.

والن�ســـاِط، والنوِر امل�ســـِع مـــن وجوههـــم، اأم باطنهم، فـــال اأظنه �ســـوى النـّــية 
ادقة والإخال�س ــ ول اأزكي على اهلل اأحدًا ــ  ال�سّ

التفــت اإيّل �ساحبــي وقال: اأهذا هو املركز ال�ســـيفي ؟!...هـــل اأنت متاأكد 
اأنك اأدخلتنا اأحد املراكز ال�سيفية؟! ولي�س اأحد الأندية الريا�سية؟!

قلــت لــه: نعم مـــا الذي دهاك يا رجل؟ اأ�ســـبحت تتلفت مينة وي�ســـرة دون 
توقٍف وكاأنك مروحة جدارية!

فاأجابني قائاًل: مل يخطر على بايل اأن املراكز ال�سيفية بهذا ال�سكل، فقد 
كنت اأظنها جتمعات �سبابية، لع�سرة اأو ع�سرين �سابًا، يقراأ اأحدهم كتابًا دينيًا، 
ثم يبكون معًا وين�سرفون، ومل اأكن اأتخيل اأّن املراكز ت�سم هذه الأعداد الهائلة 
من ال�ســـباب، مبختلف الأعمار والهيئات، فما األحظه اأّنـها لي�ست ل�سنٍف معنّيٍ 

من النا�س، ول لفئٍة بعينها كما كنت اأ�سمع واأظن. 
واأثناء جتوالنا الذي مل يتجاوز الدقيقتني، قابلنا اأحُد الأ�ســـخا�س مبت�سمًا، 
ورّحب بنا، ثم عّرفنا بنف�ســـه قائاًل اإنه نائب امل�ســـرف، واأخذنا يف جولٍة �سريعٍة 
على املركـــز ومرافقه، وبعد اأن انتهت تلك اجلولة، قام باإهدائنا بع�س الأعمال 
الفنيـــة، التـــي ُعملـــت باأيدي �ســـباب املركز، وقـــّدم لنـــا معها بع�ـــس املطوّيات 

والأ�سرطة الإ�سالمية. 
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فقـــال �ســـاحبي هام�ســـًا يف اأذن: اآه.....مـــن هذه الأ�ســـرطة التـــي ل مفر 
منها!... 

فرغبت هذه املرة اأن اأ�سمع من ذلك ال�ساب ما لديه عن تلك الأ�سرطة، لعله 
يزيل ما بقي يف ذهن �ساحبي من �سوائب.

ف�ساألته: ملاذا حتر�سون على تقدمي تلك 
الأ�ســـرطة، واملطوّيـــات يف كل مكان؟ وما هي 

الفائدة منها؟
غطـــت  وقـــد  اأريحيـــة،  بـــكل  فاأجابنـــي 
ابت�ســـامٌة عري�ســـٌة كامل حمياة، وبدا يل اأّن 
لدية كالمًا مقنعًا اأك�ســـبه تلك الثقة الكبرية 
التـــي اأظهرتهـــا ابت�ســـامته، فقـــال: كما تعلم  

ب������������ي������������ن������������م������������ا ي�������������������دع�������������������و ال�������������ش�������������ري�������������ط 
ال����������س����������ع����������ادة  إىل  اإلس�����������������ام�����������������ي 
ال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ي�����ة وي������������ّدع������������ي أرب��������اب��������ه 
أن�����ه�����م ي����ع����ي����ش����ون ح�����ي�����اة ط��ي��ب��ة 
هانئة، فإن الشريط الغنايئ 
ال������ش������ق������اء وال�����ق�����ل�����ق  ي�������دع�������و إىل 

حسبما يرّدده أربابه. 

يا اأخي اإّن هذه احلياة قائمة على الدعوة اإىل �ســـيٍء، اأو التحذيِر منه، باأ�ســـكاٍل 
خمتلفـــة، فمن اأ�ســـكال الدعـــوة اإىل ال�ســـيء، الإعـــالن عنه، وبيان حما�ســـنه، 
وحماولة ترغيب النا�س وحتبيبهم فيه، ومن اأ�ســـكال التنفري منه، وال�سّد عنه، 

التهّجم عليه، وترهيب النا�س وحتذيرهم منه. 
وجميع الأ�ســـرطة الإ�سالمية املتوافقة مع �ســـريعة هذا الدين، ومبادئ هذا 
البلد، تدعو اإىل عبادة اهلل، وطاعة ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، وحمبة دينه، والأخّوة والت�سامح 
بـــني امل�ســـلمني، ومعاملة الآخرين بطريقـــة طيبة. وتنهى عن طاعة ال�ســـيطان، 
وحتّذر من اأ�سدقاء ال�سوء، ومن املنكرات، والفواح�س ما ظهر منها وما بطن. 

ولي�س ال�ســـريط الإ�ســـالمي خطبًا ومواعظ فقط، بل هناك ت�ســـلية وترفيه، 
وفرح ومرح، اأي مائدة �ســـهية، فيها ما لذ وطاب من الأ�سناف الطيبة اخلفيفة 

والد�سمة. 
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ولكن لو نظرت اإىل الأ�سرطة الغنائية، لوجدتها تدعو اأ�سحابها وم�ستمعيها 
اإىل التيـــه، وال�ســـيق، والكالم الفارغ الـــذي ل فائدة منه، فبع�ســـهم يدعو اإىل 
ال�ســـهر، رغم معاناته منه، وبع�ســـهم يعان من الوحدة والفراق، ويتغّنى بهما، 
واآخرون حمرمون من العي�ســـة ال�ســـوية، ويدعون اإىل العالقات املحرمة، والزنا 
ويزينونها وغريها من الأفعال املنكرة. فلو �ســـاألتك اأنت، اأيها تود لبنك؟....اأن 
ـ  ي�ســـمع ما يفيده، وينري طريقه، ويجعل نف�ســـه طيبة مرتاحة يف الدنيا والآخرةـ 
باإذن اهلل ــ؟، اأم من يدعوه اإىل الف�ســـق، والفجور، وال�سالل، واخل�سران بتزيني 

املعا�سي، وت�سهيل ارتكابها؟ 
اإّن  بالتاأكيـــد  تــردد:  بــال  هّمــام  فقــال 
الواحـــد مّنا يفرح وي�ســـّر حني يرى ابنه طيبًا 
م�ســـتقيمًا، يخالط اأنا�سًا طيبني، يدّلونه على 
اخلـــري ويعينونه عليه، ول يريـــد اأن يرى ابنه 
يف املقاهي اأو ال�ســـرتاحات التي ل يعلم اأحٌد 

ما بداخلها اإل اهلل - سبحانه وتعاىل -. 
التفـــت اإىل هّمـــام و�ســـاألته: هـــل تنـــوي 

ت�سجيل ابنك يف املركز؟ 

ت�������ج�������م�������ع ال���������ش���������ب���������اب يف م��������ك��������اٍن 
واح����������������������د ك�����������امل�����������رك�����������ز ال�������ص�������ي�������ف�������ي، 
ي����س����ّه���������ل م����ت����اب����ع����ت����ه����م، وي���ف���ي���د 
يف م�����ع�����رف�����ة م��������ا ي����ت����ل����ق����ون����ه م���ن 
ع��������������������ل��������������������وم، وي�����������ح�����������م�����������ي�����������ه�����������م م�������ن 
األف��ك��ار الفاسدة واملعتقدات 
ال������������ه������������ّدام������������ة ال����������ت����������ي ي�������������������روج ل����ه����ا 

املضللون.

قــال: بـــاإذن اهلل، و�ســـوف يكون ذلك بعد قليٍل ــ اإن �ســـاء اهلل ــ و�ســـوف لن 
اأتكا�سل عن اإح�ساره بنف�سي، واأظن اأّنني حققت مك�سبني من هذا القرار 

يتمثـّـل اأولهما:- باأّن �سرت اأعرف مكان ابني، واإىل اأين يذهب كل يوم. 

وثانيهما:- اأّن تيّقنت اأن ابني يجال�س اأنا�ســـًا �ساحلني، ويتعلم ويت�سلى يف 
الوقت نف�سه، فال ي�سيع وقته يف نوم اأو �سهر، بل يف فائدة ومنفعة. 
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واأعتقد اأن القائمني على �سوؤون هذه البالد ل يخفى عليهم اأّن من امل�سلحة 
جتّمع ال�ســـباب يف مكان واحد، في�ســـّهل ذلك معرفة ما يتعلمونه وما يتلقونه من 
علـــوم موثوق بها ــ باإذن اهلل ــ وحماية لهم من خمالطة ذوي الأفكار الفا�ســـدة؛ 
كي ل ي�ســـتغلونهم يف ح�ســـو روؤو�ســـهم باأفكار باطلة، توؤدي اإىل �ســـالل ال�ســـاب 

وانحرافه، فتخ�سره اأ�سرته وجمتمعه.
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امللتــــــــــزم واالإرهابـــــــي

يف اأحد اللقاءات ال�ســـبابية، وبينما كان اجلميع من�سغلني مبتابعة البنامج 
امل�ســـرحي املعد خ�سي�ســـًا للت�ســـلية والتثقيف واللهو البيء، وو�ســـط �سحكات 
احل�ســـور وتعليقات مقدم احلفل ال�ســـاخرة، كان هناك اثنان من ال�ســـباب، ل 
يتجاوز عمر الواحد منهما الثالثني �سنة، يتحدثان ب�سوت خافت، ل يكاد ي�سمع 
اأحدهما الأخر، ب�ســـبب ال�سجيج، في�ســـطران اأحيانا لرفع �سوتيهما حتى يكاد 

يعلو على �سوت مقدم احلفل، ولكن ل اأحد ي�سعر بهما اأو يدري عّم يتحدثان. 
ينتهـــي  ل  وحديـــث  كالم  طـــول  وبعـــد 
قـــال اأحدهما لالآخـــر: دعنا نكمل م�ســـاهدة 

البنامج الثقايف وبعده نوا�سل احلديث. 
فرد عليه االآخر قائــاًل: ل يا خالد... ل 

تنجرف وراء هوؤلء املفرطني الذين ل هم

ي�����ع�����ت�����م�����د ت�����ص�����ن�����ي�����ف ال���������ن���������اس يف 
ن������ظ������ر امل������ت������ط������رف������ني ع���������ى ال����ف����ك����ر 
ال���������ذي ي����ح����م����ل����ون����ه، ال ع������ى م��ا 
ي��������ؤدون��������ه م�������ن واج���������ب���������ات، وم�����ا 

يقومون به من عبادات.

 لهم �ســـوى اللهـــو واللعب، ي�ســـيعون اأوقاتهم مبا ل ينفعهم، رغـــم علمهم اأنهم 
حما�سبون عن كل حلظة منها.

فرد عليه خالد قائاًل: وما امل�ســـكلة يف ذلك يا طارق!.. فال�ســـباب يروحون 
عن اأنف�سهم، ومل يقولوا حمظورًا اأو يفعلوا حمرمًا. 

فقــال طــارق: كف عـــن الدفاع عن هوؤلء الع�ســـاة، واإل اأ�ســـبحت يف عداد 
ال�ســـالني اخلا�سرين، فاإن مت ُمّت على الف�سق واملع�ســـية ــ والعياذ باهلل ــ كاأي 

واحٍد منهم، واأنت باإذن اهلل ل�ست كذلك فاأنت من الطيبني الأخيار. 
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فقال خالد: ما الذي تقوله!... اأهوؤلء وفيهم اأخي واأخوك �ســـالون!... فمن 
املهتدي اإذًا؟!... 

فــرد طــارق وقد �ساق ذرعــًا مبا ي�سمــع: ل تطل الكالم عن هوؤلء الع�ســـاة 
الف�سقة، ودعنا نتحدث مبا هو اأهم. 

فقال خالد: وما هو الأهم يف نظرك؟ 

فــرد طــارق: ما راأيـــك مبا يجري الآن من تغيـــريات يف بالدنا، وما تقوم به 
الدولة من اأعمال تدعي اأنها حت�ســـينات واإ�ســـالحات، وهي يف حقيقتها اإف�ســـاد 
وتغيـــري عـــن النهج القـــومي الذي كانت ت�ســـلكه هذه البـــالد، حتى بـــداأت اأيدي 

احلاقدين تعبث بها. 
فقال خالد مت�سائاًل: ومل ت�ســـم الأمور بغري م�سمياتها؟ فتقول عن الإ�سالح 
اإف�ســـاد، وعـــن التغيري عبـــث، وجميع الإجـــراءات والتغيريات التـــي حتدث يتم 

اإقرارهـــا مـــن قبـــل جلـــان وهيئات �ســـرعية 
خمت�ســـة عاملة ب�سوؤون امل�ســـلمني وما ي�سلح 
لهم وينا�سبهم!... فاأنت اإن كنت تتكلم با�سم 
ال�ســـرع وت�ســـتقي مبادئك وروؤيتك منه، فاأنا 
�سخ�ســـيًا مل اأَر �ســـيئًا يتعار�س معـــه، اأما اإن 
كانت لديك ميول واأهداف اأخرى فهذا �ســـاأن 

اآخر.

ي����ص����ف اإلره�������اب�������ي�������ون م������ا ت���ق���وم 
به الدولة من إصاح وتغيري 
ب��������������اإلف��������������س��������������اد، ل��������������ي ي��������ظ��������ف��������روا 
ج يف  �������ذَّ ب����ت����ع����اط����ف ب����ع����ض ال�������سُّ

املجتمع.

 فقال طارق: ل تكن �ساذجًا يا خالد وتدع تلك الزمرة الفا�سقة مترر عليك 
اأهدافها وما ت�سبوا اإليه بتلبي�سه حلة �سرعية تغطي ما وراءه من �سرور. 

ف�ساألــه خالــد: اإن مل تكن مقتنعًا مبا يقولـــون، ومل تقتنع مبا اأقوله لك، واأنا 
من اأقرب النا�س اإليك، واأكرثهم فهمًا لك، فما الذي تريده بال�سبط؟
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فاأجابــه طارق وقد اعتــدل يف جل�سته: اأريد اأن نوقـــف تلك التغيريات باأي 
و�سيلة كانت. 

فقال خالد: وباأي حق توقف تلك التغيريات؟ وما هي الكيفية التي �ستتبعها 
لت�ســـل ملا تريد؟ هل �ســـتناق�س ويل الأمر فيها؟ وتقول له: ل نريد اأن تغريوا اأي 
�سيء فنحن نريد اأن يبقى كل �سيء على ما كان عليه، فالتغيري ابتداع، ومن ثم 
�ســـالل عن الطريق القومي، وبعد ذلك غ�ســـب وعقوبة. هل �ســـتقول له ذلك اأم 
اإّن لديك مبراتك التي �ســـتقنع بها ويل الأمر، وتثنيه عن اتخاذ قرار التجديد 
والإ�ســـالح؟ واإن كنت اأ�ســـك اأن لديك حجة مقنعة يف ذلك، فكل ما �ســـتقول اأن 
هذا التغيري اأمر ل ينبغي لأنه �ســـيقود اإىل اأمور ل حتمد عقباها، و�ســـوف تقوم 

بتحميل الأمور وامل�سائل ما ل حتتمل. 
فقــال طارق: ا�ســـمع يا خالد نحن نعي�س يف جمتمـــع واحد، وهذا البلد لي�س 
ملكًا لأحٍد بعينه، لذا يجب عليهم اأن ي�ســـمعوا كالمنا، ويقوموا بتنفيذ ما نطلبه 

منهم، واإل �سنقوم باإجبارهم على فعل ذلك بطريقتنا اخلا�سة. 
فقــال خالد: وقـــد بداأ ينفعـــل وما الذي 
�ســـتفعله؟!... هاه!... هل �ســـتقوم بالتخريب 
والتدمري لت�ســـل اإىل ما ت�ســـبو اإليـــه!... ثم 
ل تن�ـــس اأنـــك تقـــول اإن هذا البلـــد لي�س ملكًا 
لأحد. فلَم تهم�س هـــذه العبارة حني تريد اأن 
ي�ســـدر التغيري منك اأنت وتفر�س و�ســـايتك

ي�����������ردد اإلره��������اب��������ي��������ون ع�������ب�������ارة أن 
ه���ذا ال��ب��ل��د ل��ي��س م��ل��ك��اً ألح���د، 
ل��������ك��������ّن��������ه��������م ي�������ت�������ج�������اه�������ل�������ون�������ه�������ا وال 
ي����ع����م����ل����ون ب����ه����ا ح������ني ي����ق����وم����ون 

بالقتل والتدمري.

علـــى اجلميـــع وكاأنـــه ل يفهم ول يعلـــم اإل اأنت ومـــن هم على �ســـاكلتك؟ ثم اإن 
هـــم قامـــوا بالتغيري والتجديد فقد فعلوه بو�ســـفهم ولة اأمـــر ول يجوز اخلروج 
عليهم، وقاموا بذلك بطريقة �ســـلمية مل ت�ســـب اأحدًا بـــاأذى، وفعلوا ما راأوا اأن 
فيه م�ســـلحة لالأمة بعـــد اأن اجتهدوا، فاإْن اأ�ســـابوا فلهم اأجـــران، واإن اأخطاأوا 
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فلهم اأجر اجتهادهم. اأما اأنت فب�ســـفتك من يريد جتميد امل�ساريع التي يقرها 
ويل اأمر امل�سلمني، وتعمل على اإيقافها ولو بالقوة، قل يل بربك من تظن نف�سك؟ 
عال �ســـوتاهمـــــــا، وبـــداأ يلحــــــــظ نقا�ســـهمــــــــا بع�س مـــن هـــــــم بالقرب 
منهما، ثم ما لبث اأن ذهب اجلميع جتاه ذلك النقا�س احلاد، الذي زادت حدته 
حني قال طارق: يا خالد اإّننا يجب اأن ل ن�سكت لهم ول على ت�سرفاتهم، لأننا اإن 
تركناهم يفعلون ما يريدون ف�سنجد جمتمعنا وقد تغري اإىل جمتمع ل نقدر على 
هم  العي�س فيه، ولهذا فواجبنا اأن نفعل ما بو�ســـعنا لإيقاف خمططاتهم، و�ســـدِّ
عن امل�ســـا�س ببالدنـــا وبيعها، واأنت تعلم اأن باإمكاننـــا زعزعة اأمنهم عن طريق 
القيـــام ببع�س الأعمال اجلهاديـــة التي تاألب النا�س عليهـــم، وجتعلهم ينزعون 

ثقتهم منهم، ويجبونهم على اّتباعنا واخل�سوع لقولنا. 
فرد خالد غا�سبًا: يف البداية ل تن�َس اأن ت�ســـِم الأ�ســـياء باأ�سمائها، فال تقل 

ملا تنوي القيام به من اأعماٍل تخريبيٍة اإرهابية، اإّنها اأعمال جهادية، فالإ�سالم
واجلهـــاد بـــراٌء مما تقـــوم به اأنـــت ومن هم 
علـــى �ســـاكلتك، ثـــم حتـــدث عن نف�ســـك ول 
ت�ســـركني معـــك يف اأعمالـــك الإجرامية وقل 
�ســـاأفعل  ـ  �ســـبيال  اإىل ذلـــك  ا�ســـتطعت  اإن  ـ 
و�ساأقوم ول تقل �ســـنفعل و�سنقوم، فاأنا ل�ست

ي����������ح����������اول اإلره������������اب������������ي������������ون وض�������ع 
ال�������ط�������ي�������ب�������ني ال���������خ���������ريي���������ن م����ع����ه����م 
ل�����ك�����س�����ب  يف خ��������������ن��������������دٍق واح����������������������������ٍد 

تأييدهم وتعاطفهم.

�ســـريكك بـــل اأنا �ســـدك على طول الطريق مـــا دامت تلك الأفـــكار املنحرفة يف 
راأ�سك. 

فقال طارق: كيف ذلك يا خالد فكالنا يحمل نف�س التوجه، والفكر، ومبدوؤنا 
واحد، وواجبنا الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
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فــرد عليه خالد: نعم من واجباتنا الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ولكن 
بالتي هي اأح�سن، وبالكلمة الطيبة، والقول احل�سن، مع ال�ستعانة بال�سب، اأما 
اأن نقوم باإرهاب النا�س وترويعهم ليتبعوا منهجنا، فهذا غري �ســـحيح، ول اأتفق 
معك فيه، اإ�سافة اإىل اأننا خمتلفون متامًا فيما يتعلق بالفكر، فاأنت حتمل فكرًا 
متطرفًا مت�ســـّددًا ل ميت لالإ�سالم ب�ســـلة، اأما اأنا فاأحمل فكرًا مت�ساحمًا ي�سمع 

ويناق�س ويحاور وُيـقنع ويقتنع بوجهة النظر املخالفة. 
فقــال طارق: ولكـــن يا خالد املجتمع كله ينظر لنا نظـــرة واحدة، ومن هذا 
املنطلق يتوجب علينا اأن ن�سع اأيدينا معًا ونعمل معًا كي ننت�سر على من عادانا 

ونقهرهم ونبيدهم. 
فقــال خالد: يا طارق �ســـتـّــان بيني وبينـــك، واإن اتفقنا باملظهر اخلارجي، 
ولكـــن خمابرنـــا خمتلفة متامًا، فاأنت تتحـــدث بلغة القوة والقهـــر والإبادة، اأما 
اأنـــا فاأحتـــدث بلغة خمتلفة متامًا عن لغتـــك، ومنهجي ومبادئي اأ�ســـتمدها قوًل 
وعماًل من �ســـريعتي ال�سمحة التي حتاول اأنت واأمثالك ت�سويهها والإ�ساءة اإليها، 
فكما اأ�ساأمت لكل م�سلم يف اأنحاء املعمورة، وربطتم باأفعالكم بينه وبني الإرهاب، 

وا�ســـتغل ذلـــك اأعـــداء الأمـــة، وروجـــوا لـــه، 
و�ســـقوا زرعكـــم الـــذي غر�ســـتم، حتـــى بات 
يـــراه من هم يف اأقا�ســـي امل�ســـرق ومغاربها، 
ها اأنتـــم مرة ثانية حتاولـــون اإيهام جمتمعنا 
اأننـــا واإياكم يف خندق واحد، ولكن يف حقيقة 

ي����������ل����������ب����������ُس اإلره����������������اب����������������ي����������������ون ث����������وب 
الصاح ليتشّبهوا بالطيبني، 
ل���ك���ّن���ه���م م���خ���ت���ل���ف���ون ع���ن���ه���م يف 

الفكر واملعتقد.

الأمر نحن براء منكم ومن اأفعالكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغ�ســـاء حتى 
تعودوا لر�ســـدكم، وتكّفوا عن الإ�ســـاءة لنا، وعن وت�سويه �ســـمعة الإ�سالم واأهله 

اأمام العامل. 
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فقــال طــارق: اإن موقفي ثابـــت ولن اأحيد عنه، و�ســـوف اأبذل كل جهدي يف 
�سبيل اإجبار اجلميع على �سماعي واّتباع منهجي. 

عندهـــا مل يتحمـــل اجلميع ما قالـــه طارق، وطفـــح بهم الكيـــل، وعلموا اأن 
الرجـــل مت�ســـرب للفكر املنحـــرف، ولن يجعله يتنـــازل اأو يرتاجع عنـــه اإل وقفة 
حازمة من ويل الأمر، ترّد اإليه �سوابه، اأو تخرجه عن هذا املجتمع قبل تدني�سه 

ونقل العدوى اإليه واحدًا تلو الآخر.
 و�ساح اجلميع ب�سوت واحد: اأخرجوا هذا املف�سد من جمل�سكم!...ل تدعوا 
له الفر�ســـة لي�ســـتغل مظهره الطيب ليبث ما به من �ســـم زعـــاف، دعوه يتعرى 
خارج مع�ســـكركم، اك�ســـفوا �ســـواأته، واجعلوا اجلميع يراه ويعرفه ويحرت�س منه 

وينبذه فال يخالطه في�سرته ول يتعاطف معه في�سجعه. 
اإّن هذا النوع من الب�ســـر ل يلتفت ملبداأ، ول يردعه دين ول يزعه �ســـلطان، 
واإنهم مبظهرهم اخلارجي، وتلـّب�ســـهم ثياب امللتزمـــني الطيبني اأوهموا النا�س 
وجعلوهـــم يخلطون بني اأولئـــك الأخيار وتلك احلفنة من الأ�ســـرار، ومل يتوقف 
الأمـــر عند هذا احلد، بل تعداه اإىل اأن ظن بع�س الطيبني اأن ما يقوم به اأولئك 
املف�سدون هو الت�سرف ال�سحيح، وهو والواجب عمله؛ لوقف اأي فعل ل يتوافق 

مع اآرائهم ومعتقداتهم، ثم اإن فئة اأخرى 
مـــن الأخيـــار ظنت اأن مـــن يتعر�ـــس لأولئك 
الأ�ســـرار ويف�ســـحهم ويبني للنا�س خطرهم 
للملتزمـــني  يتعر�ـــس  اإمنـــا  منهـــم  ويحـــذر 

الطيبني.

ي����ج����در ب���ن���ا ن���ب���ذ امل���ت���ط���رف���ني م��ن 
ي����ب����ث����وا  ق������ب������ل أن  م����ج����ت����م����ع����ات����ن����ا 

أفكارهم وسمومهم.

 وهنا يجب اأن يعلم اجلميع اأن اأولئك خمتلفون متامًا واإن بدا اأن مظهرهم 
مت�ســـابه فباطنهم على النقي�س، ففئة م�ســـلحة واأخرى مف�ســـدة، فاحذروا ول 
تخلطـــوا، فاإنكـــم اإن خلطتم ومل تفرقوا بني الفئتني تكونـــوا قدمتم خدمة جليلة 
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لتلـــك الفئة ال�ســـالة وجعلتم لهـــا مالذًا وملجـــاأً تنزوي وتد�س راأ�ســـها فيه حني 
تريد الراحة اأو ا�ســـتغالل بع�س ال�سذج وت�ســـخريهم لتنفيذ خمططاتهم، ولكن 
اإن تركناهم ي�ســـرحون وميرحون كما ي�ســـاوؤون ف�ســـوف يكرث اأتباعهم، ويختلط 
علينا ال�ســـالح بالطالح، فال نعود منيز بني الغث وال�ســـمني، و�ستقوى �سوكتهم، 
ويعلو �ســـاأنهم، ويعظم نفوذهم، ويعودون يت�سلطون علينا، ويفر�سون و�سايتهم، 
وي�ســـرّيوننا كما ي�ساوؤون وي�ستهون، وكل ذلك ب�ســـبب ت�ساهلنا وت�ساحمنا معهم. 

ون�ساأل اهلل - جل جالهل - اأن ل يتم لهم ذلك.
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كيف نتعامل مع االإرهاب

يف اإحدى املنا�ســـبات العامة، وبينما كان احل�ســـور يت�ســـامرون ويتهام�سون 
كل اثنني اأو ثالثة على حدة، بع�ســـهم يتحدث عن الأ�ســـهم، واآخرون عن العقار 

وجماعة ثالثة تتجادل يف اأمور تخ�س كرة القدم والتع�سب الريا�سي. 
فجـــاأة وبال مقدمـــات انف�ّس كل رفيق عـــن رفيقه، واجّتهـــت اأنظارهم اإىل 
اثنني من احل�ســـور كانا يتهام�ســـان ويتجادلن يف اأمٍر ذي اأهمية بالن�ســـبة لهم 
جميعًا، ومع احتدام النقا�س وحرارته. ثار اأحدهما على �ساحبه قائاًل: بل يجب 
اأن نطاردهـــم ونقاتلهـــم فال نبقي منهم اأحدًا على وجه الأر�س، دون اأن ن�ســـمع 

منهم اأو نلبي لهم مطلبًا. 
بالطبـــع كان ذلـــك ب�ســـوت منفعـــل اأثار 
ف�سول احلا�ســـرين واأجبهم على الإن�سات 
وال�ســـتماع ملا يتحدث به هوؤلء ال�ســـخا�س، 
وما يتو�سالن اإليه من  نتيجة، خا�سة واأن هذا

ن������ت������ح������اور  ن������ق������ات������ل������ه������م، أم  ه����������ل 
معهم؟

املو�سوع هو حديث ال�ساعة، ويهم اجلميع �سغارًا وكبارا، وكل يود لو اأدىل بدلوه 
يف هذا املو�ســـوع، واأظهر �سيئًا من الولء والتعاطف لهذا البلد واأهله، وف�سف�س 

عن بع�س ما يكنه من كراهية وحقد لتلك الأعمال الب�سعة ومن يقوم بها.
 وعلـــى الرغـــم من اأن تلك امل�ســـاعر موجودة يف �ســـدر كل واحـــٍد منهم اإل 
اأنهم حني طرح ذلك املو�ســـوع املتعلق بكيفية التعامـــل مع الإرهابيني، واإمكانية 

التفاو�س معهم، وتلبية مطالبهم انق�سموا اإىل ثالثة اأق�سام.
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ل ال�سمت وعدم اخلو�س يف هذا املو�سوع، ولكنه يف قرارة نف�سه   ق�سم ف�سّ
لن يختلف مع ما يتم التو�سل اإليه، و�سوف يقوم باّتباع راأي اأقوى الفريقني حجة 

واأبلغهم خطابًا واأف�سلهم منطقًا. 
وق�سم اآخر كان يرى اأنه لبد من التحاور وتلبية املطالب، مهما كانت؛ درءًا 

للمف�سدة وحقنًا لدماء امل�سلمني. 
وق�سم ثالث ي�سر على اأن هذه املعركة لن حت�سم اإل بالقوة. 

تكلـــم اأحد الأخوة من الق�ســـم املحايـــد وقال: اأنا اأتكلم عن نف�ســـي ول اأمثل 
اأحدًا، واإن كان هناك من يوافقني الراأي، ولكن املجال مفتوح، وكل يديل بدلوه، 
وها اأنا اأنا�ســـدكم اأن نتكلم مبو�ســـوعية قبل كل �ســـيء، بعيدًا عن النفعال، لعل 
اجلميع ي�ســـتفيد، ونريد اأن نبتعد عن العاطفة واملزايدة غري املجدية يف الكالم 
بل نود اأن ن�ســـمع من كل فريق وجهة نظـــره، واأْن يبني لنا الكيفية التي يرى اأنها 
ـمـــة بالأدلة والباهني،  الأن�ســـب يف التعامـــل مع احلدث، ب�ســـرط اأن تكون مدعَّ
واإن �ســـمحتم يل اأن نبـــداأ بالفريق الذي يرى �ســـرورة احلـــوار وتلبية املطالب،

اأحـــد الإخـــوة  اأن يتف�ســـل   فهـــل بالإمـــكان 
ويحدثنا عـــن وجهة نظره يف هذا املو�ســـوع، 
�ســـريطة اأن ي�ســـغي اجلميع دون مقاطعة اأو 
تعليق، حتى يفرغ الأخ املتحدث من مداخلته، 
ثم نف�ســـح املجـــال ملن يريـــد اأن يعلق اأو يديل 

براأي خمتلف.

ه�������������������ل ن�����������������ح�����������������اوره�����������������م ون�������������رض�������������خ 
ملطالبهم؟ ألن يف ذل��ك حقناً 
ل���دم���اء امل��س��ل��م��ني، ك��م��ا ي��زع��م 

بعض الناس!

 قـــام اأحد الإخـــوة ويدعى اأبا اإبراهيم وقال: اأوًل وقبل كل �ســـيء اأحمد اهلل 
- س��بحانه وتع��اىل - واأ�ســـكره على نعمة الأمـــن والرخاء اللتني ينعـــم بهما جميع 
القاطنـــني يف هـــذا البلـــد من مواطنـــني ومقيمني، ثـــم اإن ما يحـــدث يف بالدنا 



147

حوار مع اإلرهاب

اأمر طبيعي، ول يجب اأن نعطيه اأكب مما ي�ســـتحق من اهتمام، ونفرغ اأنف�ســـنا، 
ونرتك م�ساغلنا، ون�سيع اأوقاتنا، ون�ستنزف طاقتنا ملناق�سته، وحماولة الق�ساء 
عليـــه بطريقة عنيفة، والن�ســـياق خلف من يقومون باأعمـــال العنف، ومبادلتهم 

الأ�سلوب وجعلهم يتحكمون بنا وبالطريقة التي نعالج بها اأمورنا. 
فنحـــن جمتمع جبلنا على ا�ســـتخدام اللني يف معاجلة جـــل اأمورنا ول نلجاأ 
للعنف اأبدًا اإل يف اأ�ســـيق احلدود، متى اأجبنا على ذلك ويف اأموٍر ت�ســـتحق منا 

ا�ستخدام العنف يف املعاجلة.
 اأمـــا مـــع مثـــل اأولئك املغرر بهـــم من املراهقـــني واجلهلة فواجبنـــا اأن مند 
لهـــم اأكفنـــا، ونفتح لهم �ســـدورنا واآذاننا لن�ســـمع ما يقولون، فرمبـــا كانت لهم 
مطالب مل تلَب، وم�ســـكالت مل حتل، و�ســـكاوى مل ت�سمع، ولول ذلك ملا قاموا مبا 
اأقدموا عليه من قتل وتدمري، واأخ�ســـى ما اأخ�ســـاه اأن يكـــون يف جعبتهم املزيد، 
ويف اأذهانهـــم العديد من الأهـــداف التي ينوون مهاجمتها، اإن مل ن�ســـمع منهم 

ون�ستجيب ملطالبهم، ومهما تكن تلك املطالب، فلن ي�سرينا تلبيتها، وبالتاأكيد 
اأخـــف وطـــاأة مـــن  �ســـتكون ا�ســـتجابتنا 
ردود اأفعالهـــم يف حال امتنعنا عن الإ�ســـغاء 

والإذعان.
واإن �ســـماه بع�س النا�س اإذعانًا وخ�سوعًا 
ور�سوخًا للمطالب، فيجب علينا اأن نقول اإنها 
نوع من الدميقراطية اأو العرتاف  باملعار�سة

إْن ك�����ّن�����ا م���ج���ت���م���ع���اً ُج�����ب�����ل ع��ى 
ُج����������ل  ال������������ل������������ني يف  اس�������������ت�������������خ�������������دام 
ت���ع���ام���ات���ه، ف��ه��ل ي��ج��ب علينا 
اس���������ت���������خ���������دام ال��������ل��������ني ح�������ت�������ى م����ع 

اإلرهابيني؟

وال�ســـماع لها. وهذه كما اأ�ســـلفت وجهة نظري واأظن بع�سكم يتفق معي، وبالتاأكيد 
اأن بع�ســـكم لديه املزيد من الإي�ساح حول مو�ســـوع احلوار، ولكن دعونا ن�سمع راأي 
الإخوة الذين يف�سلون مبداأ القوة و�سيلة اأ�سا�سية يف الق�ساء على تلك الفئة ال�سالة، 

وردع من ت�سول له نف�سه �سلوك منهجهم، واّتباع طريقتهم يف املطالبة والتظلم. 



148

حوار مع اإلرهاب

تقدم اأحد احل�سور، ويكنى باأبي �سالح، وقال: يف احلقيقة اأنا اأتفق مع الأخ 
اأبـــي اإبراهيـــم يف بع�س ما قاله، ولكني اأختلف معـــه يف جوانب اأخرى. اأولها اأنه 
حـــني حتدث عن املطالب واملظـــامل مل يذكر اأي مطلب مـــن مطالبهم، واإن ردد 
بع�سهم موا�ســـيع كالبطالة، والغالء باأ�ســـنافه، وانتهاك حرمات اهلل يف بع�س 
جمـــالت احلياة يف جمتمعنـــا، ولكن كل تلك املطالب غري �ســـحيحة، ول يجدر 
مبن يقتل اأخاه امل�ســـلم، ويهدم منزله، ويهـــدر دمه، ويكّفره وييتم طفله، ويرّمل 
زوجتـــه، ويثـــكل اأمه، اأن يدافع عـــن اأٍي من تلك الأمور اآنفـــة الذكر، واإن وجدت 
ول ندعـــي عدم وجودها، ولكن ل نن�س اأن جميـــع املجتمعات يف خمتلف الأزمنة 
والع�ســـور والأماكن مل تتحقق بها مثاليـــة مطلقة تنتفي معها اجلرمية والتعدي 
علـــى حق الآخرين وعدم انتهاك حرمات اهلل، واإن �ســـئتم فعـــودوا لأمثلها خري 
القـــرون العهد الذي عا�س فيه اأبو بكر وعمـــر وعثمان وعلي - جل جالهل -، زمن 
عا�س فيه �ســـبي مات ح�ســـرة ب�ســـبب ارتكابه مع�ســـية، ذلك الع�سر الذي كان 
فيـــه الوحـــي يتنزل على زعيم الأمـــة وقائدها ومر�ســـدها ودليلها ۵، فيخبه 
عـــن كل مـــا يحـــدث. وعلى الرغم مـــن ذلك كله، ففـــي ذلك الزمان الفا�ســـل، 
والبقعـــة املباركة، وال�ســـحبة اخلـــرية، كان هنـــاك املنافق والزان وال�ســـارق، 
 بـــل وحتـــى مّدعـــي النبـــوة، يف عهٍد نزل فيـــه الوحي بقولـــه - س��بحانه وتعاىل -: 

چ ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ   چ )الأحزاب:40( 

 اأظننـــا نتفـــق على عـــدم وجـــود جمتمع 
مثـــايل يخلو من اجلرميـــة واملخالفة ب�ســـتى 
اأ�سكالها واأ�ســـنافها، اإذًا واحلالة تلك دعونا 
نتفق اأوًل وقبل كل �سيء على اأن من يحاول اأو 
يدعي الإ�سالح بالعنف والإرهاب والإرجاف 
والتدمـــري والتخريـــب  والتطـــرف  والغلـــو 

ان�������ت�������ه�������ت واح��������������������دة م����������ن أع�����ظ�����م 
م�������������اح�������������م ال���������������ح���������������رب ال���������ف���������ك���������ري 
ال������ع������ق������ائ������دي ب���������إغ���������راق ال�����ب�����اط�����ل 

وأهله.
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 لي�س م�ســـلحًا، ول يجدر بنا اأن نطلق عليه اأي �ســـفة حتمل اخلريية، فاإذا كان 
اهلل - س��بحانه وتع��اىل - ياأمر نبيـــه ملسو هيلع هللا ىلص بالدعوة واملجادلـــة باحلكمة واملوعظة 

احل�سنة بقوله ۵: چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  
ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ )النحـــل:125(. 

فاإن رف�س العنف والقوة من باب اأوىل.
 ولكـــي اأزيدكـــم اإقناعًا ا�ســـمحوا يل اأن اأتطرق ملبداأ قاله وعمل به �ســـاحب 
ال�ســـمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز ــ وزير الداخلية وراأ�س الهرم الأمني 
يف بلد احلرمني ال�ســـريفني ــ حني يقول: ) لي�س لدينا �ســـوى البندقية وال�ســـيف 

لتلك الفئة الباغية( ومبداأ اآخر مكمل لالأول 
) اأبوابنـــا مفتوحـــة لكل تائب مـــن تلك الفئة 
الباغيـــة( اأنـــا علـــى يقـــني اأن اجلميع يرحب 
باملبـــداأ الثـــان، وهنـــاك فئة ل حتـــب العمل 
باملبـــداأ الأول، ولكـــن دعونـــا وبـــكل حياديـــة 
وجتـــرد نلقي نظـــرة �ســـريعة علـــى الإرهاب

م�����������ن ع��������������اد ل�������ط�������ري�������ق ال���������ص���������واب 
ف����أب����واب����ن����ا م���ف���ت���وح���ٌة ل������ه، وم���ن 
أب������������ى ف�����ل�����ي�����س ل���������ه إال ال����س����ي����ف 
وال����ب����ن����دق����ي����ة، ح���ي���ث ال ي���ج���دي 

معه الحوار.

والتطـــرف باإ�ســـكاله على مر الع�ســـور، ومن خمتلف الفئـــات، ونرى كيف متت 
معاجلتـــه والتعامـــل مع اأهله، ومن ثـــم يعطي كل واحد منا راأيـــه حول الطريقة 

املثلى يف التعامل مع الإرهاب واأهله.
 فاأقول م�ســـتعينًا باهلل - سبحانه وتعاىل -: اإنه من املعلوم اأن الإرهاب موجود 
منذ الأزل ولي�ســـت الب�ســـرية حديثة عهٍد به وهو ي�ســـدر من كال طريف التجمع 
الب�ســـري احلاكم واملحكوم، فاإن �ســـدر من احلاكم �سمي ا�ســـتبدادًا، واإن �سدر 
من املحكوم �ســـمي تطرفًا، واإرهاٌب وي�ســـدر من احلا�ســـية اأو البطانة القريبة 
مـــن احلاكم كما اأحدثه البامكة يف الع�ســـر العبا�ســـي، ولكن دعونا نركز على 
احلاكـــم واملحكوم ونلقي ال�ســـوء على اجلانب الأهـــم يف حديثنا، وهو الطريقة 
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التـــي تعامل بهـــا الطرفان مع بع�ســـهما ـ واأق�ســـد بالطرفني هنـــا طريف الفكر 
امل�ســـتبد اأو املتطرف والفكر الو�سط اأو املنافح عن احلق ـ واجلانب الثان يتعلق 

بالنتيجة التي ح�سمت ال�سراع. 
ولنبداأ باأهم الأحداث واأكرثها ذكرًا يف القراآن الكرمي، تلك الر�سالة املليئة 
بالأحداث واملتغريات، حني بعث اهلل - سبحانه وتعاىل - نبيه مو�سى ۵، واأر�سله 
اإىل فرعون، ويف هذه احلادثة جانب مما نراه �ســـراعًا بني احلق والباطل، بني 

�ساحب الفكر املنحرف وهو احلاكم امل�ستبد هنا الذي ل يرى الأمر كما نراه 

وكمـــا ي�ســـفه اهلل - س��بحانه وتع��اىل -، 
بـــل يقلـــب املفاهيم فيحـــول املعـــروف منكرًا 
والإ�ســـالح ف�ســـادًا، ويف ذات الوقـــت يدعـــو 
للحوار ومقارعة احلجة باحلجة، ولكنه حني 
يخ�سر ل ير�سخ للمطالب وينفذ ما تعهد به.

ي������������ع������������ّد اإلره�������������������اب�������������������ي ال������������ح������������وار 
خ��������������ن��������������وع��������������اً وض��������������ع��������������ف��������������ا، وال 
يتوقف ع��ن امل��ط��ال��ب��ِة باملزيد 

من التنازالت. 

ولنذكـــر �ســـردًا لتلك احلادثة من كتـــاب اهلل ۵ ونرى كيـــف كان النقا�س 
واجلـــدال بني الفكرين حيث يقول اهلل - س��بحانه وتعاىل -: چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ )الأعراف:104ــــــ105(  اأراد فرعون اأن يرى 

ما لدى مو�سى يف قوله - سبحانه وتعاىل -: چ ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        
چ   چ     چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ  چ )الأعراف:106ــ107ــ108( وبعد اأن �ســـاهد فرعون بنف�سه حقيقة ذلك 
الرجل و�ســـحة و�ســـدق ما يدعو اإليه هل اقتنع؟... ل بل زعـــم فرعون وملوؤه اأن 
ما جاء به �ســـحر مبني، واأن هدفه من ذلك ال�ســـحر هو اإخراج اأهل املدينة منها 

وال�ستيالء على الأر�س.
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 فـــراأوا �ســـرورة مقارعته بحجة اأقـــوى من حجته، وحتديه بنف�س الو�ســـيلة 
التي ي�ســـتخدمها، حيث يقول - س��بحانه وتع��اىل -: چ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  چ )الأعراف:109ــ110

ــ111ــ112ــ113ــ114(.
 حتـــى انتهـــت تلـــك املناظـــرة بهزميـــة 
فرعـــون واإميان ال�ســـحرة، وهـــذه بحد ذاتها 
حجـــة دامغـــة، فهم اأعـــرف النا�ـــس مبا جاء 
بـــه نبـــي اهلل مو�ســـى - عليه الس��الم -، وما 
اإميانهم ورجوعهم عـــن غيهم اإل ملا راأوا من 
�ســـدق مو�سى  - عليه الس��الم - وما جاء به، 
ولكن هل ي�ســـتجيب �ســـاحب الفكر املتطرف 

امل�ستبد؟... بالطبع ل ...اإل من رحم ربك.

ن������ع������ت������رب  أن  ل������������ن������������ا  آَن  أم������������������������ا 
ب��األح��داث ال��ت��ي حصلت يف 
األزم������ن������ة امل����اض����ي����ة، ون��ت��ع��ل��م 
م������ن������ه������ا ك�������ي�������ف ن�������ت�������ع�������ام�������ل م����ع 
األحداث املشابهة التي تمر 

بنا؟

ولكن ماهي حجتهم هذه املرة؟ حيث يقول - س��بحانه وتعاىل -: چ ک  گ    
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  )الأعراف:127( اإذًا بعد كل ما راأوا ما زالوا 
يكابرون ويتهمون مو�ســـى بالإف�ســـاد يف الأر�س. ويبـــداأ الإرهاب احلقيقي بقول 
فرعون: �ســـنقّتل اأبناءهم.. كما يقول ۵ يف الآية ال�ســـابقة، ثم يبداأ التخويف 
والتهديد من اهلل - سبحانه وتعاىل - مبنع القطر وقلة املوؤونة لعلهم يعودون حيث 

يقول - س��بحانه وتعاىل -: چ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی  ی   چ )الأعراف:130( ولكن دون ا�ستجابة، ثم جتيء عقوبات اأ�سد 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   چ 
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ڍ  ڌ  چ )الأعراف:133( 

 كل ذلـــك علـــى فـــرتات متفاوتـــة لعلهـــم يرجعـــون، ويف كل مـــرة يتعهدون 
بالإميان والّتباع، ف�ساًل عن اإر�سال بني اإ�سرائيل، واإخالء �سبيلهم، والكف عن 
ا�ســـتعبادهم، وعنـــد تلبية مطالبهم، وك�ســـف ما بهم من �ســـر اإذا هم ينكثون، 
حتى كانت النتيجة النهائية واحلل الأمثل من لدن حكيم عليم بالق�ســـاء عليهم 

واإغراقهـــم چ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
چ )الأعراف:136( .

 اإذا ات�ســـحت لنـــا طريقـــة احل�ســـم يف واحـــدة من اأعظـــم مالحم احلرب 
الفكري وال�سراع بني احلق والباطل، ومل تكن نتيجة الإهالك والتدمري لأولئك 
امل�ســـتبدين، بل كانت اأي�ســـًا ملن �ســـبقهم كقوم نـــوح وعاد وثمـــود، واإن اختلفت 

طريقة التنفيذ ولكن النتيجة كانت واحدة.
 بـــل اإن اإرهـــاب قري�س وحماولتهم العديدة العتداء على ر�ســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
والت�ســـييق عليـــه والتخطيـــط لقتله حتى هاجر وترك اأر�ســـه واأعـــز البقاع اإىل 
نف�سه، ومل ميكنه اهلل ۵ منها اإل بعد اأن مكـّـن ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، واأهلك طغاة قومه 
يف غزواته املتتابعة، حتى دخلها فاحتًا قويًا عزيزًا، وعندها ب�ســـط يديه بالعفو 

وقال كلمته ال�سهرية اذهبوا فاأنتم الطلقاء. 
وهـــو متكني من لـــدن عزيز حكيم، وحـــال يحبه اهلل ۵ لعبـــاده املوؤمنني، 
وي�سفهم بعدة اأو�ساف، من نبذ للفواح�س، وا�ستجابة، و�سالة وزكاة حتى يقول 
- س��بحانه وتعاىل -: چ ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ )ال�ســـورى:39(. فالأمة 
املوؤمنة هي تلك القادرة على دفع الظلم عنها والق�ساء على من يريد بها �سوءا، 
ويف املقابل فاإنه �سبحانه ينهى عن الهوان والدعوة اإىل ال�سلم مع الكفار، وهوؤلء 

املرجفون اأ�سد خطرًا منهم، وذلك حني يقول ۵: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ  )حممد:35( . 
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هـــذا فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة التعامـــل مع 
احلاكـــم امل�ســـتبد، ولكـــن مـــاذا عـــن خروج 
الرعيـــة وتطرفهـــم وبغيهـــم؟ وكيـــف ينبغي 
التعامل مع مثل تلك احلالت؟ �ســـاأورد بع�س 
الأمثلة على اخلـــروج وكيف كان احلوار غري 

جمٍد على الإطالق.

م��������ق��������ت��������ل خ�������ل�������ي�������ف�������ة امل��������ؤم��������ن��������ني 
عثمان ب��ن ع��ف��ان - ريض الله 
عنه - جاء نتيجًة للتساهل 

مع املتطرفني من الخوارج.

 ودعـــون اأذكر على عجـــل مقتل خليفة املوؤمنني عثمان بـــن عفان t على يد 
اخلـــوارج يف ع�ســـره، حني مل يتـــم التعامل مع تلك الفتنة كمـــا ينبغي، ومل ينته 
ذلـــك الفكـــر عند هذا احلـــد، بل تعداه اإىل مقتـــل علي بن اأبي طالـــب t، مرورًا 
مبقتـــل احل�ســـني بن علي t. ويف كل تلك الأحداث كان بـــاب احلوار مفتوحًا على 

م�سراعيه، ومل يغلق حتى باإراقة دماء امل�سلمني. 
ولكـــن دعونا نتطرق حلادثة من اأعظـــم احلوادث والفنت التي حدثت لالأمة 
الإ�ســـالمية علـــى مر ع�ســـورها واأزمنتها، حادثـــة بداأت باحلـــوار الذي مل يكن 

جمديًا وانتهت اإىل ما ل حتمد عقباه. 
ففي عهد عبد امللك بن مروان اأخذت فئة تطالب باإعادة النظر يف الطريقة 
التي ي�ســـري بهـــا احلجاج بن يو�ســـف الثقفي ـ العـــراق واأخذوا ينـــادون بتنحيته 
وعزلـــه، وكان على راأ�س تلك الفرقة �ســـخ�س يدعى عبد الرحمن بن الأ�ســـعث 
ـ وحـــني كرث اأتباعه وقوي �ســـوته خ�ســـي اخلليفة عبد امللك بن مـــروان اأن تكون 
فتنة، خا�ســـة واأن ذلك ال�ســـخ�س مدعوٌم بنخبة من العلمـــاء يف ذلك الزمان، 
وعلى راأ�ســـهم التابعي اجلليل �ســـعيد بن جبري، و ال�سعبي، فحاول عبد امللك يف 
ذلـــك احلني حماورتهـــم وتلبية مطالبهم، �ســـريطة اأن يعودوا لر�ســـدهم، وكان 
مـــن اأهم مـــا وعد بتنفيذه حتقيـــق مطلبهم الرئي�س وهو عـــزل احلجاج. لكنهم 
عندما اأح�ســـوا اخلليفة ا�ستجاب ملطالبهم، ح�سبوه �ســـعفًا منه وطالبوا باملزيد 
حتى و�ســـلوا اإىل مطالبته بالتنحي عن اخلالفة لزعمهم اأن الف�ســـاد قد تف�سى 
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يف عهـــده، حينهـــا اأح�س عبد امللك بن مروان اأن احلـــوار غري جمٍد معهم، واأمر 
احلجاج مبقاتلتهم فوقعت معركة عظيمة بينهم، راح فيها خلق كثري، حتى قيل 

اإن عـــدد القتلـــى بلغ مئة وخم�ســـني األف 
م�ســـلم، وانتهت تلـــك املوقعـــة بهزمية جي�س 

عبد الرحمن بن الأ�سعث واإخماد الفتنة.
هـــذه اإحدى احلـــالت، وزمننا املعا�ســـر 
ل يخلـــو مـــن الفنت واحلـــوادث التي اأ�ســـعلها 
اخلـــوارج واملارقـــون، ومنها احتـــالل احلرم 

ب����ال����ت����ش����ّدِد  ن����ط����ال����ب  إذا ك�����ّن�����ا 
م��������ع ال������ع������ص������اة وامل������ج������رم������ني، 
ف������ك������ي������ف ب�������ن�������ا ن�������ط�������ال�������ب ب����ف����ت����ح 
أب��������������������واب ال������������ح������������وار م����������ع ق����ت����ل����ة 
األب�������ري�������اء ال������ذي������ن ي����ع����ث����ون يف 

األرض فسادا؟

املكي ال�ســـريف يف مطلع القرن الهجري احلايل، ومل تخمد تلك الفتنة باحلوار 
بل بالبندقية.

هذه احلادثة وغريها الكثري من احلوادث التي مل حت�سم اإل بالقوة؛ لأن من 
يتخـــذ العنف منهجه وو�ســـيلته يف املطالبة ل ينفع معه غري القوة اأما الت�ســـامح 

واللني فغري جمٍد، ول يزيده اإل طغيانًا وا�ستكبارًا. 
ولتقريب ال�سورة وطرح املو�سوع ب�سكل اأكرث واقعية ن�سرب مثاًل: فنقول: لو 
اأن �سخ�ســـًا اأخذ م�سرطًا و�سق به �سدر �سخ�سٍ اآخر، وعند �سوؤاله مَل فعلت هذا 
قـــال: اأنا اأمتهن الطب، واأردت اإزالة ورم خبيث من داخل ج�ســـد ذلك املري�س، 

لقلنا اإنه فعل �سادر من �سخ�س ذي علم، له احلق فيما اأقدم عليه وي�ستحق 
ال�ســـكر علـــى �ســـنيعه، ولكن لـــو اأن اأحد 
الأ�ســـخا�س قام ب�ســـرب طفل �سغري ـ وليكن 
ابن اأحدنا ـ على راأ�ســـه فاأفقده، الوعي وعند 
�سوؤاله اإن كان هناك جمال لل�سوؤال قال: راأيته 

عمل خطاأ اأو ت�سرف بطريقة غري منا�سبة 

ال�����������ج�����������رائ�����������م ال�����������ت�����������ي ي�����رت�����ك�����ب�����ه�����ا 
اإلره����اب����ي����ني وامل���ت���ط���رف���ني، ال 
ي����م����ك����ن ال������ق������ض������اء ع����ل����ي����ه����ا إال 

باستخدام القوة.
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فـــاأردت نهره  وتاأديبه، ومل اأق�ســـد اإيذاءه، فهل نقتنع بقولـــه؟!. واأنا على يقني، 
ومدرك متامًا لردة فعل املعني بالأمر. بل وحتى غري املعنيني به، فكّلهم �ســـوف 

يطالب بالعقاب والقت�سا�س من ذلك الفاعل. 
فاإذا كان اجلميع يرف�س مثل ذلك الفعل، ويجّرمه ويطالب مبعاقبة من قام 
بـــه، ول يقبل له حجة اأبدًا، فكيف بنا نر�ســـى مبن يريـــد تدمري جمتمع باأكمله، 
واإ�ساعة الفو�سى يف كل اأرجائه، و�سفك دماء من يخالفه، اأنر�سى عنه ونكافئه 
باحلـــوار؟!... هل ن�ســـجعه ونتعاطف معـــه؟!... اإن كنا جرمنا مـــن اعتدى على 
�ســـبي اأخطـــاأ فكيف بنـــا نقف حيارى مرتدديـــن اأمام تلك النوعية من الب�ســـر، 
املتعط�ســـة للدماء، املتلب�سة رداء الف�سيلة، العاك�سة �سورة �سيئة عنا وعن ديننا 

اأمام العاملني!... 
هـــل ما زال منا من يتعاطـــف معهم، وقد فاحت رائحتهم النتنة واأف�ســـدت 

اأمزجة من �سمع باعتداءاتهم على الآمنني وامل�ستاأمنني يف هذا البلد!... 
هـــل ما زلنا نعّدهـــم جزءًا مّنـــا؟ ورائحـــة متفجراتهم وبارودهـــم واآلتهم 
التدمرييـــة تزكـــم اأنوفنا، واأحـــد اعتداءاتهم الآثمة على مبنى اأحد املوؤ�س�ســـات 
اخلدميـــة املدنية، وقتلهم من كان يقول ربـــي اهلل، رغم علمهم اأن جميع من يف 

ذلك املبنى موحدون. 
هل �ســـنظل مرتددين ول ندينهم، ونطالب باحلـــوار معهم، حتى يقال مات 
ابنك اأو بنتك اأو اأحد اأقاربك حني كان مير م�ســـادفة باأحد املواقع التي انتقاها 

اأولئك املخربون لي�سلحوا بها البالد!... 
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هل �ســـتطالب حينها مبحاورتهم و�ســـماع مطالبهم؟!... فاأنـــت حينها اأحد 
اثنني: اإما اأن متد يدك لت�سافح من قتل ابنك وتطالب بالعفو عنه ومكافئته 

علـــى فعلته التي مل تكـــن الأوىل، خمالفًا 
يف ذلـــك قـــول اهلل ۵: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ           
ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   
ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ )البقرة:178(.

ق أو نتعاطف مع  هل نصدِّ
م�����ن ي���ق���ت���ل األب������ري������اء وي���ه���دم 
امل�������������ن�������������ازل، ح����������ني ي��������ق��������ول إيّن 

أريد اإلصاح؟

 فاهلل توعد من عاد بالعذاب و�ســـدة العقاب، واأنت تطالب بال�ســـفح واملغفرة، 
رغم علمك اأنها لي�ست ال�سابقة الأوىل لهم، ولن تكن الأخرية اإن تركوا ي�سرحون 

وميرحون. 
واحلالة الثانية بالن�سبة لك اأن ت�سجب وت�ستنكر وتطالب مبعاقبتهم، وعدم 
الت�ســـامح معهم، واإي�ســـاد جميع اأبواب احلـــوار يف وجوه اأولئـــك القتلة، فنقول 
حينها اإنك رجل ل تهتم باأمور امل�ســـلمني، ول ت�ســـعر مب�ســـابهم، وتتعامل مع ما 
يلـــم بهـــم من حوادث مبنطق اأنـــان بحت، فحني كانت دماء امل�ســـلمني تراق مل 
تبـــال، واإن اأظهرت تاأثرك وعدم ر�ســـاك، ولكنك يف حقيقـــة الأمر كنت تبارك 

الفعل مبطالبتك فتح باب احلوار معهم. 
اأما حني وقع الفعل ب�ســـكل مبا�سر عليك، 
اختلفـــت نظرتـــك وتبّدلـــت اآراوؤك، وحتّولت 
وجهتـــك، واأ�ســـبحت تنـــادي باإدانتهـــم، بـــل 
وتطالـــب مبعاقبة من يتعاطف معهم وي�ســـّوغ 

اأفعالهم.

ه������������ل س�������ت�������ط�������ال�������ب ب�����ال�����ص�����ف�����ح 
عنهم والحوار معهم حني 

يكون الضحية ابنك؟
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 اإذا كان احلال كما ترى، والأمر قابل للتطور ما مل يح�ســـم ب�سرعة ويق�سى 
عليهـــم، فاإننا بانتظار املزيد من ال�ســـحايا والإف�ســـاد، ومن يـــدري فرمبا تكون 

ال�سحية القادمة هي اأنت يا من تنافح عنهم. 
اأقول هذا الكالم لأو�سح وجهة نظر قابلة للخطاأ وال�سواب ا�ستقيتها مما 

فهمتـــه مـــن خـــالل قراءتي لكتـــاب اهلل 
۵، ومما در�ســـته من الأحداث التي وردت 
يف الأزمنـــة ال�ســـابقة وهي لنا عبة، ون�ســـاأل 
اهلل ۵ اأن نعتـــب بغرينا، ل اأن يعتب غرينا 
بنا، واأن نكون قدوة ملن ي�ســـمع عنا ومن ياأتي 

بعدنا، فقد قال حكيمنا: 

إذ ل������م ن����ت����ع����ام����ل ب�����ح�����زم م��ع 
اإلره����������������اب، ف���ل���ن���ن���ت���ظ���ر امل����زي����د 
م����ن إراق�������ة ال����دم����اء وإش���اع���ة 

الفوىض.

اإن باب التوبة مفتوح ملن اأناب، وهذا كاف لرجوع ال�سادقني منهم واملغرر بهم، 
اأما البغاة املتعط�ســـون للدماء ومريدو الف�ســـاد فلي�س لهم اإل ال�سيف والبندقية. 
واهلل ۵ اأ�ســـاأل اأن نكون قلبـــًا ويدًا واحدة، نقف خلـــف ولة اأمرنا، وندعمهم، 

ون�ساندهم، فن�ستقبل التائب وندله ون�ساعده، ومنقت الباغي ونق�سي عليه. 



د. فهد بن عبد العزيز بن محمد الغفيلي

• ماج�ستري ودكتوراه علم اجتماع )تغري اجتماعي( من الوليات املتحدة الأمريكية. 	
• ماج�ستري علوم �سيا�سية )عالقات دولية(، ودكتوراه علوم �سيا�سية من اململكة املتحدة. 	
• بكالوريو�ض علوم اأمنية. 	
• دبلوم عايل يف احلا�سب الآيل.	

من موؤلفاته:
• كتاب: �سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك الإجنليزية. 	
• كتاب: 500 كلمة من اأكرث املفردات الإجنليزية �ســـيوعاً وا�ستخداماً. )اأحد اأف�سل 	

الكتب مبيعاً(.
• كتاب: حوار مع الإرهاب. 	
• كتاب: هكذا اأفكر. 	
• كتاب: كما و�سلتني، 300 ر�سالة من بريدي اخلا�ض. 	
• كتاب: الألعاب الإلكرتونية، خطر غفلنا عنه يهدد الأ�سرة واملجتمع. 	
• كتاب: التغري الجتماعي.. مظاهر التغري يف املجتمع ال�ســـعودي.. املظاهر املادية 	

والثقافية.
• كتاب: 50 من اأ�سرار حمرتيف كرة القدم الناجحني.	
• كتاب: الإعالم الرقمي اأ�سكاله ووظائفه و�سبل تفعيله.	

بع�ص اأن�سطته
• امل�ســــاركة يف العديــــد مــــن امللتقيــــات العلميــــة يف الداخــــل واخلــــارج، واإلقــــاء املحا�ســــرات 	

اإذاعيــــة  توعويــــة  برامــــج  يف  وامل�ســــاركة  متنوعــــة،  جمــــالت  يف  والتوعويــــة  التدريبيــــة 
وتلفزيونية وعرب �سبكات التوا�سل الجتماعي املختلفة.

• معد ومقدم برنامج ثمن التقنية )اإذاعة الريا�ض( �سابقاً.	

املوؤلـــف فــــي �سطـــــور

@fahd_alghofaili                   fahd@hahona.com             www.hahona.com


