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شهدG مدينة الهو{ �لباكستانية يوk �جلمعة 
�عتد��   kملنصر� �لشهر  من  ��لعشرين  �لثامن 
�حشيًّا غا�ا حيث �قتحم مسلحوB مسجدين للجماعة 
�إلسالمية �أل$دية خال� صال" �جلمعة �{شو� �ملصلني 
بالرصا  عشو�ئًيا. فاسُتشِهد ستة ��انوB �جر� عد` 

كب<.
�و�  �حلد¡  هذ�  �لعاملية   kإلعال� �سائل  �لقد غطت 
��لِبَيُع  ��لكنائس  �ملساجد   BC حيث  تفاصيله  �فظاعة 
�غ<ها من &ماكن �لعبا`" حتظى §صانة متعا{¦ عليها 
من  كانو�  �ملجز{"  مرتك»   B& جانب   AC هذ�  عامليا. 
 Gحرما ¬ترمو�   B& ֲדم  �حلر�   Bكا �لذين  �ملسلمني 

�ملساجد �قدسيتها.
��لسؤ�� �لذ� يطر� نفسه ¯ هذ� �ملقاk.. َمن �ملسئو� 

عن هذ± �ملجز{" �ما هي `��فعه؟
بطريقة  عديد" سا²ت  &طر�¦  هنالك  �ألمر  ��قع   ¯
مباشر" &� غ< مباشر" �هيأG �ملنا³ �ملالئم �ذ± �ملجز{". 
�ذ� �لطر¦ &�  kن بقولنا هذ� ال نوجه &صابع �الִדا¶�
��� �لكن هي >ا�لة لوضع �لنقا· على �حلر�¦ لكي 

ُنعرِّ¦ �لقا{« �لكرمي ºلفية �حلد¡ �نضعه ¯ Cطا{±.
 Gمضايقا تأسيسها  فجر  منذ  �جلماعة  ��جهت  لقد 
��عتد���G عديد" �تصاعدG تد{½يا بعد �نقساk شبه 
�لة باكستاB �إلسالمية �ل¾ ساهم  �لقا{" ��ندية �نشأ"̀ 
�ضحو�  �لو�قع   ¿}& على  �جو`ها   ¯ �جلماعة  &بنا� 
بأ{��حهم للدفاÁ عنها. �قد بلغت �ملضايقاG &شدها 
 B& قانونا  �لباكستا�   Bملا�ل� سنَّ  حني   ١٩٧٤ سنة 
ُسنَّ   Gسنو� بعشر  �بعدها  مبسلمني  ليسو�  �أل$ديني 
قانوÆ Bٌخر مينع �ملسلمني �أل$ديني من Cلقا� �لسالk على 

&� &حد &� تسمية مساجدهم مساجد &� �لتفو± بكلمة 
�لشها`" &� قر��" �لقرBÆ �لكرمي AC جانب حرماÈم من 
 Bملغرضو� حقو� شرعية &خر~. �لقد �ستغل �ملشايخ 
�كر�هيتهم  �بغضهم  طغياÈم  �متا`�� ¯  �لقو�نني  هذ± 
ما� �ملسلمني �أل$ديني حتت غطا�  �لالمتناهية �&هد{��̀ 
�لقانوB �لغاشم �ُملسن �لذ� ال ¬ر� ساكنا لد~ >اكمة 

قاِتل �ملسلم �أل$د�.
�ذ± �لعر�قيل ��حلو�جز &B تؤثر ¯ عزمية &بنا�  Bما كا�
�تقدمي  �لدين  خدمة   ¯ ²مهم  من  تقلل   �& �جلماعة 
كل غاٍ� �نفيس ¯ هذ� �لسبيل. �يظهر �لك جليا من 
خال� �لنجا� �لعظيم �لذ� حترÍ± �جلماعة. �على سبيل 
�ملثا� ال �حلصر جندها �نفر`G �تألقت بدفاعها �ملنقطع 
�لنظ< عن شر¦ �لن» � بعد ��جوماG �لشرسة �ل¾ 
ُشنت من بعض �لقسا�سة �لعرÏ. �قد �عتر¦ بذلك 
&شر�¦ &بنا� لغة �لضا` �لذين &ثنو� على علما� �جلماعة 
هذ�   AC �ألمر  يتوقف   Ñ� �ملضما{.  هذ�   ¯ �ملتألقني 
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�حلد بل �لكث< منهم �نكبو� على `{�سة عقائد �جلماعة 
 B& الC منهم Bفا� تفك<هم �ملنفتح فما كاÆ Gل¾ ֲדر�
�نضمو� جلماعة �ملؤمنني بأعد�` �ف<". �Ñ يتوقف هذ� 
�لكث<ين  �لكنه �ل  �لعرÏ فحسب  على  �ملبني  �لفتح 
من شعوÔ Ïتلفة. كما �عُتر¦ ºدماG �جلماعة على 
�لصعيد �إلنسا� �متكني �لسلم على �لصعيد �لعاملي ¯ 
علنا  &ثنت  بل  �ألطر�¦  بعض   G`شا&� عديد"  >افل 
�لزمن  من   Bقر على  تزيد   GثباتاC �جلماعة  يد   ¯  B&
ُيسجل   Ñ حيث  �لكلمة   Õمع بأمت  مساملة  Lاعة  &Èا 
ضدها &� Ôالفة قانونية &� &عما� شغب &� فسا` ¯ 
&� بلد تو�جدG فيه بل على نقيض �لك فإÈا سا²ت 
¯ تطوير �لبنية �ألساسية لكث< من �لبلد�B �ل¾ &علنت 
�لساسة  &شا`  كما  عليه.  هي  ملا  للجماعة  مدينة  &Èا 
&B �جلماعة متّثل منو�جا  بلد�B عديد"   ¯ kلقو� �كبا{ 
متجسد� حيًّا لشعا{ها �ملعلن "�ملحبة للجميع �ال كر�هية 
ألحد". �بطبيعة �حلا� فإB كل هذ� �ملد� ��لثنا� �لذ~ 
�لباهر"  �Cجنا�Íִדا  �جلماعة   Gخدما  Gبه سجال تزخر 
�ملعمو{"  &طر¦   ¯  kإلعال� �سائل  ع�  تفاصيله  ُيبث 
�لذين  �ضغينة  حقد  جّيَش  �لذ�  �ألمر  عد"،   Gبلغا�
�لوجو`  من  �جلماعة �>وها  خططو� �سعو� الجتثا¡ 
&نفسهم". �من  با�... "حسًد� من عند  يهد& �م   Ñ�
ֲדا  يسجلو�   B&  ��`�}& هذ±  �إلجر�مية  >ا�لتهم  خال� 
بعض  عقو�   ¯ فوْسَوُسو�  �سخطهم  غضبهم  مد~ 
�ملتطرفني �&قنعوهم &B من يقتل &$ديا ُتضمن له �جلنة، 
�لفتنة �ل¾ �هب ضحيتها كث< من  �هكذ� &شعلو� نا{ 

�ألبريا� �ألصفيا�. 
حرضو�  �لذين  �ملجرمني   Gبصما  B& من  �بالرغم 

��{تكبو� هذ± �ملجز{" ��ضحة Cال &B �جلماعة Ñ تسجل 
شكو~ �ال قضية لد~ �ملحاكم �لدنيوية بل BC �لناطق 
باسم �جلماعة �بكل ثقة ¯ مؤ�Í{" �هللا �عونه &علن &ننا 
Lيعا  �Cننا  �إل�ية.  �لعد�  >كمة  عند  قضيتنا  �ضعنا 
نؤمن &B >اكم �لدنيا ال تستطيع &B تفينا حقنا �لكن 
يفينا حقنا من �ختا{نا لنشر `ينه ��لذ� �عد مؤسس 

�جلماعة عليه �لسال�C" :k مهني من &{�` Cهانتك".
به  &`لت  ملا  �ملالحظني  من   B�>لكث�  Ïستغر� �لقد 
�جلماعة من تصر¬اG سلمية Ñ تتوعد فيها باألخذ بالثأ{ 
 Ñ� ִדد` مرتك» �جلرمية �لشنعا� من قريب &� بعيد Ñ�
حتر� �ألعالÑ� k تتظاهر ¯ �لشو�{Á، بل على �لنقيض 
من �لك &ظهرG {`" فعل Ñ تتعو` عليها �لساحة �لعاملية 
ألÈا مستوحا" من صميم �ألخال� �ملحمدية �خلالد" �ل¾ 
 ¯ �لك  جتلى  �قد  �قالًبا.  {�حا  �جلماعة  ֲדا  تتحلى 
Cحد~ تصر¬اִדا لفضائية Cسالمية حيث {فعت نفس 
�لند�� �لذ� {فعه سيدنا >مد �ملصطفى �  ¯ معركة  
ُ&حد حني &علن كفا{ مكة &B �لعز" لنا �ال عز" لكم، 
�ا  �هتز  �ل¾  �خلالد"  �ملحمدية  �لصيحة  تلك  فا{تفعت 
عرá �لر$اB.. "�هللا موالنا �ال موA لكم". فها ¶ن 
�ليوk نر``ها �بكل يقني &B �لتا{يخ ُيعيد نفسه لصاحلنا 
ِمْنُهْم  &ننا فعال مصد�� لقوله تعاÆ�َ﴿ Aَخِريَن  مؤكًد� 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ �بالتاã فإB ظهو{ `ين �ملصطفى �  َلمَّ
&نف  {غم  &يدينا  على  حتما  لو�قع   Bأل`يا� سائر  على 

�لكا{هني.
 kلعاملني ��لصال" ��لسال� Ï} حلمد هللا� B& عو�نا �Æخر̀ 
�ملصطفى  >مد  �موالنا  سيدنا  �هللا  خلق  &شر¦  على 

�على Æله �صحبه &Lعني.

 


