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التقوى

كلمة التقوى

السالم مصطلح سلس لطاملا سعى العظماء 
لتمتني  وذلك  إلقامته  العصور  مر  على 
عالقة اإلنسان أبخيه اإلنسان على املستوى  
على  والشعوب  والدول  األفراد  عالقات  ومتتني  الفردي، 
عمدا  مهشته  التاريخ  جمرايت  أن  إال  اجلماعي.  املستوى 
وتالعبت بدالالته ومفهومه وأضفت عليه صفة املزايدات 
السياسية وتفاسري دينية مشوهة. فاستغله اجلبابرة لتحقيق 
مطامعهم ومصاحلهم حبجج واهية مثل إقامة اإلمرباطورايت 

أو حتضر اإلنسانية.
منه  وجعلت  للسالم  السماوية  الدايانت  دعت  ولقد 
وأكدت  شأنه  من  وعّظمت  لعقائدها  األساسية  القاعدة 
على األمر ابلعدل واإلحسان والنهي عن الظلم والعدوان. 
إال أن مساعي متكني السالم غالبا ما تبوء ابلفشل وذلك 
على  السالم  مفاهيم  اقتصرت  حيث  عديدة  ألسباب 
اجملتمعات جبدية  حياة  تلمس  ومل  فردي  إطار  ممارسته يف 
كافية. وال شك أن هنالك أشخاصا يف هذا البلد وذاك 
يتحلون  العاملي حقيقة وجتدهم  السالم  يرغبون يف حتقيق 
اآلخرين رأاي وكياان، ولكن هذه  ابلتسامح واحملبة واحرتام 
النخبة مل تفلح يف تكوين تيار له سلطة ونفوذ يف احملافل 

الدولية.
وال شك أن مفاهيم السالم املطروحة على الساحة العاملية 
اليوم ال تتمتع أبسس سليمة حيث ُتعرض كسلع استهالكية 
ختدم طرفا واحدا فحسب، وبعبارة أخرى يتم احلصول على 
السالم من طرف واحد. وهكذا ُيدعى الطرف املستضعف 
إىل التسامح وإظهار االحرتام.. إهنا فعال قسمة ضيزى ألن 
السالم احلقيقي يفرض على الطرفني االحرتام املتبادل بكل 
هذا  واملصاحل.  املطامع  من  خاليا  ويكون  وإخالص  ثقة 
الدافع الذي يبعث الطمأنينة يف كال الطرفني حيث ميحو 

حتقيق  معادلة  يف  فتاكا  عائقا  ُتعترب  اليت  املعايري  ازدواجية 
السالم. ففي الغياب التام لإلرادة الصادقة لدى متخذي 
القرارات احلامسة على الصعيد العاملي يبقى السالم حمصورا 

يف إطار أقليات واعية وطيبة وال ينتشر يف أحناء املعمورة.
السالم من حمبة وتسامح واحرتام اآلخر  كما أن مفاهيم 
وقبوله تتوقف عند مرحلة نظرية على املستوى الفردي لدى 
بعض الساسة الذين ال حول هلم وال قوة حيث غالبا ما 
اللوبيات الشرسة. لذلك ما  التعتيم على أفكارهم يف  يتم 
أحوجنا أن يتم توظيف هذه الطاقات الصادقة يف منظومة 
فكرية ختدم كل الناس وال تقتصر على خنبة فقط. وهكذا 
النظرية  املرحلة  من  اخلروج  اليوم  املاسة  الضرورة  تستدعى 
فكر  وعرض  صالبة  أشد  مرحلة  إىل  العاطفية  اخلطابية 

يالمس املشاعر اإلنسانية عاطفيا وعقالنيا وروحيا.
األزمة  تداعيات  حلل  املقرتحة  احللول  عن  النظر  وبغض 
يبقى  السالم،  غياب  خضم  يف  اليوم  العامل  يعيشها  اليت 
البعد  حتقيق  تكفل  اليت  وأبعاده  بدالالته  غنيا  مفهومه 
احلضاري اإلنساين املنشود وذلك ابلعودة إىل مبادئ الدين 
الفتاكة  األاننية  ميحق  ثقايف  إطار  يف  السامية  واألخالق 

إطفاء فتيل اإلرهاب

اإلسالمي املزعوم
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وإنكار  الفطرية  املشاعر  إبحياء  وذلك  اإلنسانية،  لصاحل 
الذات ومصاحلها والتعامل بكل نزاهة وشفافية مع بين نوع 

اإلنسان أفرادا ومجاعات ودول.
ويبقى حتقيق السالم الكوين حلما مستحيل املنال ما مل يتم 
مدنيا  إنساان  ليكون  املستبد  الظامل  احلايل  اإلنسان  أتهيل 
يتحلى ابلقيم الروحانية. فسلطة القوانني املدنية جتعل الرادع 
خارج اإلنسان، وابلتايل لدى ضعف أو غياب هذه السلطة 
تظهر وحشية اإلنسان ومهجيته. أما القوانني املصاغة بناء 
من  انبع  داخلي  رادع  هلا  فيستجيب  دينية  عقيدة  على 
فطرة اإلنسان. تلك الفطرة اليت حتقق رادعا مزدوجا داخلًيا 
وخارجًيا، وهذا هو املطلوب واملرجو لتأهيل اإلنسان احلايل.

وإذا ما أمعنا  التفكري يف اآلليات اليت حيويها الدين احلنيف 
لتحيقيق السالم العاملي جند أنه ميتاز أو ابألحرى ينفرد عن 
السالم  من  فامسه مشتق  املضمار.  هذا  األداين يف  سائر 
جلميع  عاملية  رسالة  حيمل  أنه  عليه كما  مبنية  وتعاليمه 
بني  املسافات  لتقريب  األمثل  فإنه  وابلتايل  اإلنسان  بين 
املشرتك  الوازع  ذلك  بينهم..  واأللفة  احملبة  وزرع  الشعوب 

لتحقيق السالم.

وخلبث وإجرام عصبة قليلة تتحكم يف جمرايت األحداث يف 
العامل وختطط هلا، فقد شوهت مسعة ومعامل الدين احلنيف 
وُنسب له اإلرهاب وُوضعت يف قفص االهتام. وذلك ألهنا 
توقن يف قرارة نفسها أنه يستحيل عليها أن تتواجد جنًبا 
جلنب معه حيث ستسحقها تعاليمه سحقا. وتفاصيل هذه 
الديون  من جراء  العصبة  هذه  إفالس  تتلخص يف  اجلرمية 
املرتاكمة عرب عقود حيث ضخموا قيمة ممتلكاهتم الوطنية 
حلد غري معقول ال يساوي املوارد املالية املخزنة يف بنوكهم. 
ونتيجة هذا التضخيم الدجلي تسبب يف وضع اقتصادهم 
البلدان  وغزوا  العاملي  ابلسالم  فتاجروا  هار.  ُجُرف  على 
اآلمنة حبجة حتريرها من املستبدين ابلسلطة اترة ومن قبضة 
هدفهم  أن  واضحا  أصبح  وقد  أخرى.  اترة  اإلرهابيني 
ولتحقيق  الدول.  هذه  وموارد  ممتلكات  ابتزاز  هو  الوحيد 
مشوهة  صورة  بتصدير  وأمروهم  عمالءهم  حركوا  مآرهبم 
للدين احلنيف وصنعوا منه جمرما يف حق اإلنسانية والذي 
هذه  أن  شك  وال  هلا.  ومنج  منقذ  األمر  حقيقة  يف  هو 
املسرحية اإلجرامية ستنتهي يوما ما وسيطفئ هللا  بنوره 

فتيل اإلرهاب اإلسالمي املزعوم.
من  للمزيد  وندعوك  القدر  هبذا  نكتفي  القارئ  عزيزي 
املؤمنني  أمري  من خالل خطاب حضرة  املستنري  التحليل 
–أيده هللا- الذي ألقاه يف السابع عشر من أكتوبر 2016 
ابلربملان الكندي، والذي ستالمس من خالله  قدرة اإلسالم 
وفعاليته يف متكني السالم العاملي وذلك من خالل متكني 

القيم اإلنسانية اليت ستكون أساس عامل يسوده السالم.
هداان هللا وإايكم للسري على درب حتقيق هذا املرام وجعلنا 
أن  دعواان  وآخر  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  ممن 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان وموالان 
حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 

وللحصول على مآربهم حركوا عمالئهم وأمروهم 
وصنعوا  الحنيف  للدين  مشوهة  صورة  بتصدير 
في  هو  والذي  اإلنسانية  حق  في  مجرما  منه 
حقيقة األمر منقذا ومنجيا لها. وال شك أن هذه 
ما وسيطفئ  يوما  المسرحية اإلجرامية ستنتهي 
الله بنوره  فتيل اإلرهاب اإلسالمي المزعوم.




