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 من اإلرهابي ؟!!!
 

يدعو كثريون إىل حماربة اإلرهاب، جيمعون اجلموع، وجيندون اجلنود، ويشرتون  
األسلحة، يستعدون الناس بعضهم على بعض؛ ما حّرك يف نفسي رغبة البحث عن 

 حذر شره وال أظن السوء بغريه، فمن هو؟.اإلرهايب؛ أل
أهو الضعيف الفقري العاجز املظلوم املضطهد؛ من سدت األبواب دونه،  

وأقفلت الطرق يف وجهه. فال من حينو عليه ويرفق به؟ يطرح يف السجن سنوات، 
فال يطلق سراحه، وال حياكم حماكمة عادلة، وال يعامل معاملة إنسان، له حقوق 

بّر والديه،  مينع؟ بأي حق تقيد حريته ومينع عن حاجاته كإنسان؟ وعليه واجبات
 وتربية أوالده، ورعاية زوجه، وصلة رمحه، واملسامهة يف تنمية وطنه كسائر املواطنني.

ىت يعود إليه، ما إن خيتم حأم هو الصائم املصلي ما إن خيرج من املسجد  
القرآن حىت يبدأه، ليله عبادة، وهناره طاعة، شغله الشاغل حب الناس. ال يقّصر يف 
إرشادهم إىل ما فيه صالحهم يف عاجل أمرهم وآجله، يدعوهم إىل مكارم األخالق، 
حيذرهم الكفر باهلل والنفاق ومساويء األخالق، يدعوهم إىل التعاون والتناصح 

ى وأنقى على اتق يصوب مسارهم، ويقوِّم ما أعوج من أخالقهم؛ فيكونون والتناصر،
لناس من ا أم هو املتسلط املتكرب الذي يرى نفسه األتقى واألقوى؟ ينظر إىل ؟قلب

علّي، ال يعجبه من خلق اهلل إال نفسه، وال من اآلراء إال رأيه، وال من األقوال إال 
شيء. ه بنظره أي شيء، وال يسمح لغريه بقوله، قوله صواب، وفعله إصالح، جيوز ل

 يدخل البالد مىت شاء، ويتسلط على اخللق كيف شاء.
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صلهم بوضوح، الناس كل الناس أ بنّي نظرة منصف يرى األمور على حقيقتها:  
واحد: الرتاب ومنه خلق اهلل آدم وزوجه وعنهما تفرع الناس، على هذا اتفقت 

أو إقرأ القرآن ترى أن احلق واحد ال  –ت إن شئ –الرساالت. إقرأ سفر التكوين 
 يتعدد.
من الوصايا العامة اليت حتمي اجملتمع من الفساد   إن ما دعا إليه حممد  

كتحرمي الظلم والبغي والعدوان، وإقامة العدل واحرتام املخالف، ومحاية الطبيعة من 
 .نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصالة والسالم ، هو ما دعا إليهظلم الناس

راجع القرآن وأسفار العهد القدمي: أسفار موسى اخلمسة، واألناجيل األربعة، تعلم 
أن اهلل كلف خلقه عمارة األرض: استصالحها، تنظيفها، وإبعاد كل ما من شأنه 

  كل الناس يفاإلساءة إليها، أو إىل أحد من خلقه، وذلك كله عني مصلحة الناس،  
 كل زمان ومكان.

إذا كان ذلك كذلك، فعالم يعدو بعضنا على البعض، ويسيء بعضنا إىل  
ني، وقطع ترويع اآلمنو عدوان، الظلم والبغي وال مبعض، ويظلم بعضنا بعضاً، عال

ل عليهم حىت غدا أبناؤنا على أبواب السفارات يستجدون عمالً خارج البالد، السب
يف  اءاآلبيؤمن ما يغنيهم عن الناس، يسد حاجاهتم، يكفيهم ذل السؤال، جيهد 

تفرغ البالد وهم يف أمّس احلاجة إليهم، و  تعليم أبنائهم ليكونوا عوناً هلم فيفقدوهنم،
من املتعلمني، فيفشو اجلهل وينتشر الظلم، وال من يرفعه، يشكو املظلوم فال جيد 

فه؛ سدت األبواب يف وجهه، وقطعت الطرق، من يقف إىل جانبه، وال من ينص
ريد، يقتدى به، إذا رآهم مهابني حيققون ما ي مثاالً فرأى يف اخلارجني على السلطة 

 ففكر أو حاول فألقي يف غياهب السجن.
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البيضاء، نكتب  ةفيحقالوا: وينشأ الفىت على ما كان عّوده أبوه، فالطفل كالص 
آن فر يف الذاكرة، لذلك رأيت القر والقدوة أقوى أثراً من الكلمة، حت شاء،نعليها ما 

؛ نهملية عاجملتمع املسئو خيص بالرعاية: الصغري والضعيف، ومن ال أب له. حيمِّل 
ألن صالحهم صالحه؛ وألهنم عماده وأساسه، فإذا أمهلنا الطفولة والنشأ فشا الظلم 

نفس  بغي والقهر والتسلط، حّرك يفوالفساد يف اجملتمع، فإذا أضيف إىل ذلك ال
املقهور الرغبة يف حتصيل ما فاته، ويقوي ذلك رؤية مجاعة تتخطى القانون، وال 
حتاسب، ترتكب املخالفات، وإذا دخلت السجن خرجت لعدم كفاية األدلة، 

ألن التهمة  ؛فيزج به يف السجن، وال حياكم وال حياسب، وال يطمع يف عفو ؛فيقلدها
ه يستطيع أن يتربأ منها أو يتخلى عنها، وال من السياسيني من ينظر إليلبسته، فال 

 أو يعطف عليه.
هذا هو السبب يف ظهور اإلرهاب يف جمتمعاتنا العربية، ماذا ننتظر من أطفال  

لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، أطفال وشباب ظُلموا، وُقهروا، وجاعوا، واحتاجوا 
ب، فلم جيدوا فاجتالتهم الشياطني، فأوقدوا نار احلر  عنهم؛إىل من ينصرهم، ويدفع 
 فانتشر الفساد والظلم.

ة لتخريب ، فجعلوا منها وسيلفاإلرهايب صناعة حملية، أفاد منها شياطني األنس 
 املدن اإلسالمية القدمية: بغداد والكوفة والبصرة وحلب ومحص وبريوت.

، ونظر من شحن واستعداءوالفتيان والفتيات يشاهدون ويسمعون، وما رافقه  
 .وقواه الظلم اه اجملتمع،د إرهابياً، غذّ إىل املسلم نظرة غري مرضية. كل ذلك وغريه ولّ 

أثور: نتج إرهاباً. يصدق كالمي القول املا يوماً إىل الظلم والتسلط، وال أوالدين ما دع
 لهم وفقنا.ل... فا لكل فعل رّد، أي انفعال، وعالج اإلرهاب إمنا يكون بإزالة أسبابه


