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0 صبيحة يو� �خلميس، �لثا& من #" عا� ١٩٩٠ �جتاحت �لقو�� �لعر�قية ��لة �لكويت. فكشفت تلك �حلا�ثة 
�لغطاA عن هشاشة �لنظا� �لعر<، �فتحت �لبا" لبد�ية تطبيق ما ;ي بالنظا� �لعاملي �جلديد، �لذ2 تكشفت فيه 

.C��D منا�� � Fبال هو�� H0 �لعا IوJ� Iصبح يصوM� Iنيا" �لدجاM
�لفاجعة  �لعاH �لعر< ��إلسالمي يعا& من #ثاD تلك   �قد تساDعت بعد Sلك �ألحد�Q �تصاعد�، �ها هو 

�عو�قبها �ما متخض عنها من �ماD كبHM Vَّ باألمة �لعربية ��إلسالمية.
  �0 �ليو� �لتاd كانت خطبة �جلمعة �لM bلقاها aما� �جلماعة �إلسالمية �أل\دية حضرF مر_� طاهر M\د (D\ه 
 bل� Dبني طائفتني مسلمتني هو من �ألمو Iلقتا� gM اhعلن من خالM� Vخلط� Cفيها هذ� �ملوضو Iتنا� ،(kهللا تعا�
تنا�hا �لقر#g �لكرمي بالعالo ��حلل، �gM �ملسألة ليست مشكلة عربية a �Mقليمية، �aمنا هي مشكلة aسالمية، ينبغي 
 gتكو qهم، حDموM 0 للتدخل Vلغ� Fعو� Iَبأنفسهم بد gلهـا �ملسلموu gُيتَّبع 0 عالجها �لوصفة �لقر#نية بأ gM

يد �هللا تعاk على �ملسلمني، �aال تركهم � ألنفسهم �لن Jد�� عندئذ عالًجا ناجًعا �ال حًال صاًحلا.
لقد نبَّه حضرته، Mيد| �هللا، Mمَة �إلسال� �كذلك سكاI�� g �لعاH �لثالث عن �موية حلم �لنظا� �لعاملي �جلديد. 
 Dبانتظا gآل� Hك~ ��لعاM همDمن هذ| �ملخا��، �ما �في صد� Vملتالحقة على صحة كث� Qّكد� �ألحد�M قد�

مزيد من �لويال� �لb تلو� 0 �ألفق.
بعد  �جلديد"  �لعاملي  ��لنظا�  �خلليج  "كاDثة  كتا"   FDلعر< 0 صو�  �Dللقا ُقدِّمت  �خلطب  من  �لسلسلة  هذ| 
تعديال� مناسبة �aضافا� ضر�Dية من صاحبها. �ها �ن نقد� �تا��D من هذ� �لكتا" �جتهدنا 0 �قتطافها 
�فقا ملا MDينا| مناسبا للوقت �M �ملرحلة، �M ملا �DMنا gM نذكر به �لقا�D �ملؤمن �لنجيب. فإg �لذكر� تنفع �ملؤمنني. 

#ملني من �هللا تعاk �لتوفيق.  �aليكم فيما يلي مقتبًسا من هذ� �لكتا":

 Dعظم �ألخطاM ga
يتعر�   bل�
�ليو�   Hلعا� hا 
نا�ة عن �لعصبية ��ألنانية 
 Aلسو  gتسيطر� �للتني 
�لغالبية   Iعقو على  �حلظ 
�عتا�  لقد  �لسياسيني.  من 
Mكانو�   Aسو�  ،gلسياسيو�
من �لشر� �M من �لغر"، 
 gM �لسو�،   �M �لبيض  من 
 Fملاكر� Mساليبهم  يربطو� 
يستحيل  بالسياسة، �يث 
مع  �لسياسة  تتماشى   gM
�لقيم �ألخالقية. ��إلسال� 
�لو  �لذ2  هو  �حد| 
�حلركا�  من  سياسته 
يسمى  ما  �هذ�  �خلا�عة، 
�حلقة.  �إلسالمية  �لسياسة 
�إلسال�   gبأ  Iفالقو
عقيدتنا، � فصل �لسياسة 
�إلسالمية  �لقيم  عن 

�لسياسية Mمر خطأ.
ال  �حلاضر  �لوقت   0�   
للسياسة  نظا�   2M نشهد 
 gمكا  2M  0 �إلسالمية 
 0 �ال  بل   ،Hلعا� من 
�إلسالمية.  �حلكوما� 
حيثما  �لسياسيني  �كل 
كانو� hم نفس �ألسلو" 

العصبية واألنانية..
�عظُم خطر على �لسال	 �لعاملي

مقتبس من كتا"
كا!ثة �خلليج ��لنظا	 �لعاملي �جلديد

حلضر) مر&� طاهر �#د
kه �هللا تعا\D

نقله ka �لعربية
�ألستاS �ملرحو� �حلاo �مد حلمي �لشافعي "Dئيس حترير �لتقو� �لسابق"
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تسيطر  �لذ2  �لسياسي 
عليه �ألنانية. ga �لعصبية، 
 bل� �ملبا��، هي  �ليست 
�هكذ�  �لسياسة.  حتكم 
 bل� �ملخاطر  Mشد   gفإ
من  تأ�   Hلعا� يو�جها 

�لتعصب ��ألنانية.
�لعر��  قضية   0  ......
 gM يبد�  قد  ��لكويت.. 
 Dلنو�  ka  oخر �لذ2 
�حتا�  هو  متاما  ��ضح 
 ،g0 مو�جهة �لعد�� Hلعا�
 �M �لسال�   Fر� Sلك   gM�
�لكتلتني:  بني   "Dلتقا�
�الحتا� �لسوفيM� bمريكا، 
 gآل� يقف   Hلعا�  gM�
�Mنه   ،Dألخطا�  ka متنّبًها 
 Hلعا� سال�  ִדد�  كلما 
�لبال�  تتحد كل  فلسو� 
ملو�جهة �خلطر. كال، هذ� 
�لكنهم  صحيح...   Vغ
عنها،  Mعينهم   gيغمضو
_من  منذ  Mغمضوها  �لقد 
 gطويل، �لسو� يستمر�
�ملستقبل   0 aغماضها   0
Mيضا.. gM ka توجه مصا� 
 ka MنظاDها  �ألمم  بعض 
هنا�   .Dألخطا� تلك 
 Dألخطا� هذ|  من   Cنو�M

�لقومية  كالتعصبا� 
 �Dلفو��� ��لعنصرية 
�لدينية  ��خلالفا�  �للغوية 
�لتا�Dية  ��ملنا_عا� 
�غVها �لكثV. �لو �ضعنا 
هذ| �ألخطاM Dمامنا ُألصبنا 
ضخامة  بسبب  بالدهشة 
 �Dملو�� تلك   FDخطو�
�ملدفونة   Fملتفجر� �ل~كانية 
 ،Hمن �لعا qماكن شM 0
��لb ميكن gM تثاM 0 Dية 

حلظة.

مظا,  ضحية  �فريقيا 
�لغر1

بالتمييز  يتعلق  �فيما    
 Fنظر نلِق  تعالو�  �لِعرقي 
 gM �لو�قع  Mفريقيا.  على 
 Dألخطا�� �ملنا_عا� 
كما  تعو�  فيها   Fملوجو��
سابقة..  خطبة   0 قلت 
�لسابق  �لغر<  �حلكم   ka
�Dتكبو�  Mفريقيا، حيث   0
بني  �فرقو�   ،Hملظا�  gلو�M
�ُألمم  عو�  �قطَّ بل  �ألمم، 
 .Fحد�� لغة   Qتتحد  bل�
مو� �لقبائل كي يزيد��  قسَّ
a¢ا�ها.  من  بدًال  �لُفرقة 
هنا�   dحلا� �لوضع   0�

كانت  بني شعو"  �اطر 
�لسوفييت  \اية   0
�كانت   ،gألمريكا��
لن   gآل�� نز�عا�.  بينهم 
�لسو�  �حلماية،  تستمر 
 ka �لنـز�عا�  تطفو 
 Qحد مثلما  �لسطح.. 
 Iلد�� كانت  ليبVيا.   0
 0 Iلغربية تر�قب �ألحو��
ليبVيا �يسيطر�ka g حد 
ما على �خلالفا� �لقومية، 
�لتوتر   I�_ عندما  �لكن 
�لُعظميني  �لد�لتني  بني 
ت~_  �ملخاطر  هذ|   �Mبد
 Fلعمل مر� ka تعو�� Fفجأ

Mخر�.
  ��آلg ترتفع Mصو�� 0 
�لدميقر�طية،  باسم  Mفريقيا 
نظا�   Iخا�a  Iحتا��
�من   .Fملتعد�� �ألحز�" 
�لسياسية  �لنظر  �جهة 
ملخاطر  Mفريقيا  تتعر� 
كثM� .FVع£ بوجهة �لنظر 
من   Cنو  2ّM �لسياسية: 
 gM ينبغي  �لسياسي  �لنظا� 
�لناحية  فمن  هنا�؟  يقو� 
�لسياسية ��لقومية ��لدينية 
�حلد��  على  ��خلالفا� 
 �DخطاM  gيو�جهو هم 

 qنه حM ��ملشكلة   .FVكث
 Iبذ  0  ��Aيبد  H  gآل�
مساCٍ �اعية إل_�لة هذ| 

.Dألخطا�

�لغا	 مدفونة
ميكنكم  هذ�  كل  من    
بأ¦م  قوhم  صد�  تقدير 
كله،   Hلعا� �حد��  قد 
خطر  على  �Mطلعو| 
�لعر��، �gM ما فعلو| aجنا_ 
�Dئع حلماية �لسال� �لعاملي 
فكل   .(Vلتعب� ّصح   ga)
هذ| Mقو�I _�ئفة ��عا�2 
باطلة ال صد� فيها. �كل 
�لS bكرִדا   Dهذ| �ألخطا
Mمثلة  سو�  ليست  لكم 
تفو�  فهي  �aال   ،Fمعد��
كاأللغا�  �هي  �حلصر، 
 �Dأل� حتت  �ملدفونة 
بعضها  شq؛  Mماكن   0
�يوشك  فحيًحا   Dيصد
�بعضها   ،Dالنفجا� على 
ساكن �سو� ينفجر بعد 
�قت ما. Mما �النقساما� 
 �Dلفو�� على  �لقائمة 
��للغوية  ��لدينية  �لقومية 
 �Dًللعمل ِجها Fفهي مستعد
¦ا�Dً. �سأ2�D لكم Mمثلة 
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قليلة Mخر�.
بني  �لقدمية  �لعد����   ga
��ليونا&  �لتركي  �لشعبني 
قد مت َكْبُتها بسبب �شتر�� 
حلف  منظمة   0 �لبلدين 
 gفاليونا �ألطلنطي.   Iا«
�تعت~  �D�Mبية،  ��لة 
�D�Mبيًّا.  بلًد�  Mيًضا  تركيا 
�أل¦ما عضو�g 0 �ملنظمة 
 0 صاحلهما،  من   gفكا
�لر�سي،  �لتهديد  ظل 
بنشو"  يسمحو�  Mال 
حر" بينهما. H ينته هذ� 
 Iيز� ال  بل  بعد،  �خلطر 
موجوً��، �لكنهم جتاهلو| 
�لوقتية.  �ملصـا�  بسبب 
سريالنكا   0 هنا�  كما 
بسبب   FVخط نـز�عا� 
�لـلغـوية   �Dلفـو��

��لقومية.

لسيا6)  �ليهو76  �ُحللم 
�لعا,

  �بالنسبة ملوضوC �لتمييز 
ال  كله   Hفالعا �لعنصر2 
�ليهو�  خطر  �شى   Iيز�
كما كاg �شا| منذ #ال� 
�ليهو�ية  ��ألمة  �لسنني. 
تتصدD فيما يبد� صفوَ� 

على   Aللقضا �لد�عني 
�لعنصر2،  �لتفو�   Fنعر
�يقوموg بدعاية ك~� 0 
�لعاH للقضاA على �لتفرقة 
�لتعصب  �a_�لة  �لعنصرية 
 gيفعلو aمنا  �هم  �لعرقي؛ 
Mمة  تقو�   gM �افة  Sلك 
على  نقمتها  �تسلط  ما 
 gM �حلقيقة  �لكن  �ليهو�. 
تفو�  عن  �ليهو�   Fعقيد
سائر  على  �ليهو�ية  �ألمة 
Mبًد�  تقل  ال   Hلعا� Mمم 
عن  �لنا_2  �ملفهو�  عن 
لقد  �لعرقي.  �لتعصب 
 ،Fملعاصر� #��ֲדم  �Dست 
من  �لتا�Dي  �تر�ثهم  بل 
عليه   ���� سيدنا  عهد 
 0 ��جدُ�  �لسال�، 
لو  كما  �أل�بية  ما�ִדم 
ُخلـقت  �ليهو�  Mمة   gM
 Hلعا� على   Fللسيا�
�ال  �خللق!  ��ستعـبا� 
ميكن للسال� gM يستقّر ما 
�لعاH كله حتت  H يدخل 
�حلكم �ليهو�a .2¦م Mيًضا 
�لسال�،  عن   gيتحدثو
�لكن �لسال� 0 عيـو¦م 
هو ما ير�| �لعـاH طغياًنا 

��ستـبد�ً��.

�لعنصرية : �مريكا
  � ال تز�I �لعنصرية تفعل 
�مع  Mمريكا.   0 فعلها 
مبنح  يقضي   gلقانو�  gM
�لكن   ،oللزنو �حلقو� 
هذ� �لقانوH g يقض على 
فالتمييز  �لعنصرية.  �لتفرقة 
�لعنصر2 له قو�نينه �لفعالة 
سائر  على   Fملسيطر��
�لقو�نني. ��لظن بأg �لسو� 
 gمتسا�� �مريكا �ليوM 0
 gجلنو� hو  �لبيض  مع 
 Fمسا�� hم  ليس  بعينه. 
ُ�فعو�  �aمنا  2M �جه،  من 
 ،A�Dلو�  ka سبيل  بكل 
ترسخت   qح �ُكبتو� 
�لكر�هية.  مشاعر  فيهم 
 Iقا Mمريكا   �D_ عندما 
d بض �لناga :³ �اعتك 
شديد..   Aببط هنا  تنتشر 
�اعا�   gM حني   0
تكسب  Mخر�  aسالمية 

�نتشا�M �Dًسع بني �لسو�.. 
فلما�S ال تنتهجوg �سائل 
hم:  قلت  hم؟  مشاֲדة 
 "Dألحا هنا  جئت  لقد 
�سائَل  �لوسائَل..  هذ| 
�ملكبوتة  �ملشاعر   FDستثا�
 Dباسم �لدين �حتويِل �لشر
 gأل مشتعل،  hيب   ka
�لو  مز�َجهم.  يالئم  هذ� 
�إلسالمية  �جلماعة   gM
تعلِّمهم  شرعت  �أل\دية 
�لبغضاAَ، �تعز� على �تر 
فيهم،  �لنقص  مركبا� 
 ka َسَعْت لتحويل �جلمر�
لتفوقْت  متأجج..  hيب 
تنظيمها على �يع  �سن 
بسو�  �لفا_�  �لفر�، 
 Iخال  0 �يعا  Mمريكا 
عقدين من �لزماg. �لكننا 
ال نريد نصًر� عد�يًّا، �ال 
�لَكمِّي..  �لفو_  يهمنا 
�لذJ 2عل Mمة ُتبغض Mمة 

لقد جئت هنا ألحارب هذه الوسائَل.. 
املكبوتة  املشاعر  استثارة  وسائَل 
%يب  إ&  الشرر  وحتويِل  الدين  باسم 

مشتعل...  
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�خر�، ��وِّ� �لسال� �� 
مفاهيم   �� �حلر�.  نا� 
!تلفة  لالنتصا�  �أل%دية 
 '  �(� �ننا  هذ�.  عن  متاًما 
نفو0  فسو1  �ليو�  نفز 
قر��  ��بعة   �� قرنني  بعد 
�� بعد �لف سنة.. �لكننا 
سنحصل على )لك �لنصر 
�لذA هو نصر @مد �سو� 
�خالقياته،  نصُر   ،� �هللا 
 �Fنصر تعاليمه، نصر �لقر
�لنصر  هو  هذ�  �ملجيد. 
 J حتر���� قيمة  له   Aلذ�
قلوبنا. �كل نصر Fخر هو 
نصر �لظلم ��لقسوM، �هو 
�لشيطانية..  �لقو�  نصر 
بل  فيه؛  لنا  �غبة  فال 
�ألحر� �ننا ُخلقنا للِصد�� 

به ��لقضاU عليه.

��نو�  على  �لغر�  مظا� 
�حلمر

 Wفالتعصب �جلنسي موجو
اِلها �جنوֲדا.  J �مريكا،̂ 
�� �_نوW �حلمر J �لشما� 
فو`  من  عمليًّا  �ُبيد��  قد 
�أل�c، �لكنهم ال يز�لو� 
 J Mdكب Wين بأعد�Wموجو
�ميّثلو�  �جلنوبية،  �مريكا 

J بالW كثMd �غلبيًة عدWية 
�لّالتني.  باملو�طنني  مقا�نة 
ُيضطَهد��  �لكنهم 
حقوقهم  من  ��َرمو� 
حl صا��� يزW�W�� ميًال 
�� �لعنف كل يو�، �تنمو 
�لر�مية   mحلركا� فيهم 
لسو1  �النتقا�.   ��
 �� غًد�   mالنفجا��� تقع 
 oهذ  Uجر� �ليو�  تقع   '
�سو1   ،Mملتفجر� �مليو� 
�ماكن   J �لقنابل  تنفجر 
على  �تقضي   ،lش
�لrيئة،  �ملو�طنني   s����

�ملشـاكل.

قنابل مدفونة
حتكم   vل� �ألنانية  �wا   
 vل� �هي  �ليو�،  عا' 
yلق �ألخطا�. متيل �ألمم 
 dكث كبت   ��  �rلك�
 ��W �ملخاطر   oهذ من 
عال| كي تستخدمها من 
�لسياسية،  مصاحلها  �جل 
 J سالًحا  ֲדا  �تستمتع 
�لزعيم   Uسا� لو  يدها. 
 mdلفال{ تصرفه، �� لو غ�
سلوكها  �لفالنية  �ألمة 

 mألمريكية لديها ��حتجز�
 ' ֲדا..  �لعاملني  هيئة 
�إلسالمية  �جلماعُة  تؤيد 
على  �ملؤسسة  �أل%دية 
�ملوقف  )لك  �لعد� 
 Mحد��  Mمر �ال  �إلير�{ 
�حلرمة   �� )لك  �بًد�. 
@مد  موالنا  �قامها   vل�
 ،Uللسفر�  � �ملصطفى 
��لتعاليم �لر�ئعة �لv قر�ها 
 Aبالنسبة _م.. ال �و0 أل
لذلك  جتاهلها.  حكومة 
�لكن  �بًد�.  نؤيدهم   '
كا�  بأنه  �لظن  �خلطأ  من 
عد��ًنا من جانب ��حد؛ 
عن  �مريكا  برحت  فما 
تطلق  �ير��   oشا طريق 
�لعنا� للفظائع ضد شعب 
منهم  �جعلت  �ير��، 
 lملظا' ح�� Mهدًفا للقسو
�رm هذo �ملعاملة �لقاسية �
 J �الضطر��  من  نوًعا 
�عندما   .Aلفكر� تو�w0م 
يستثا� %ا� �النتقا�.. ال 
ميكن ألحد �� ميشي بفكر 
مّتز� �� �لطريق �لصحيح. 
�� �النتقا� عندئذ ال ير� 
ما هو �لتصر1 �ملّتز�، بل 
يثو� كالطوفا�؛ �ال ميكن 

 j@vƒªA  πªg  ”ºß  Ω@v@Zƒm  Bƒƒ∏ªÀ
 ,�  �A  æÃmi  f¿ä  jv√  Ã«  –hªA

... …ô@ªB®M jv√ ,…MBÕ@≥›aC Âjv√

صفو  يتعكر  �سو1 
تقف  Wمَت  �ما  �ألمن. 
�ملتفرجني،  مع  خا�ًجا 
�ألسبا�   �� تلتفت   '�
�مليو�..  تلك  تنمي   vل�
�ألفعاَ�  تدين  فمهما 
على  بالكال�  �تشجـبها 
نطا` ��سـع، فلن يكو� 
 oهذ حل  بوسـعك 

�ثرنا �خلطر   J فإننا معنا، 
عندهم،   mملكبو� �لفال{ 
�ملدفونة  �ل�rكني  ��يقظنا 
�Wًسا  �تلّقنهم  لتتفجر 
�الختال1  عو�قب  حو� 

معنا.
عندما  �نه  لقد الحظتم    
�مريكا  مع  �ير��  تعاملت 
 Mَلسفا�� ��حتلت   ،Mبشد
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للطوفا� �� يبقى @صوً�� 
 �� �لنهر.   vضف بني 
 Uملا� فيضا�  يع�  �لطوفا� 
�هكذ�  �لضفا1.  فو` 
تفيض عاطفة �النتقا� فو` 
�حلد�W، �يقع نتيجة _ا ما 

.m�0�شهدمت من جتا
  � جاU �نتقا� �لغر� من 
�لعر�`.  �ير�� مستخدمني 
على   Uبنا  oستخدمو�
تا��ي  نـز��   Wجو�
�لبلدين،  بني   W�حلد� على 
�) ' يتفقا على �ين تنتهي 
تبد�  ��ين  �ير��   W�حد
 oلعر�`. كانت هذ� W�حد
�خلالفاm @فوظة J )هن 
هذo �لبالW �ملتقدمة �لذكية، 
فاستغّلوها J هذo �ملناسبة، 
 o�عد�� �لعر�`  �شّجعو� 
 J عندما قلت� .Mباملساعد
كتا� "�لقتل باسم �لدين" 
�لسعوWية  �حلكومة   ��
ساعدm �لعر�` J )لك، 
 �Uحّرضته.. تسا vا �لw��
Wليلك  ما  �لنا�:  بعض 
 mميناy لعلها على هذ�؟ 
�صبح  �آل�  لدنك؟  من 
�لدليل ��ضًحا كالشمس. 
على  �لسعوWية  تعلن  �آل� 

�لعر�`   �� �لطبو�   mقاW
لقد  للجميل..  ناكر  بلد 
للقتا�،   Mلقو� �عطيناهم 
ساندناهم  �لذين  ��ن 
ضد عد�نا، �لكنهم �آل� 

.Uلعد�� mيرموننا بنظر�
  �قو�: �� �ألخطا� مكبوتة 
مبختلف   lش �ماكن   J
 J ��لنـز��  �نو�عها، 
 oهذ منها.  ��حد   dكشم
تعر1   �rلك� �ألمم 
�ألخطا�   oهذ �تر� 
�wم  �كما  �ملكبوتة. 
تبني   vل� �خلر�ئط  ير�و� 
باطن   J  �Wملعا� مو�ضع 
ير�و�  كذلك   ..cأل��
 oخلر�ئط �لسياسية. �� هذ�
�لذكية..  �ملتقدمة  �ألمم 
 oذ_ ��ية  خر�ئط  لديهم 
 lم �يعرفو�  �ألخطا�، 
 A�� كذ�،  خطًر�   ��dيث
�تبقى  يفّجر��.  �لقنابل 

�)هاwم   J 1ألهد�� oهذ
�النتقا�   mملؤ�مر� @فوظة 
على  �تظهر  �ملستقبل،   J
تدفعهم  عندما  �لسطح 
�ألنانية  مصاحلهم  بعض 
الستغال_ا. �من W�� )لك 
تبقى J �)هاwم جز�Uً من 

�لدبلوماسية �لغربية.
 Wجلانب �ملحز� �� �لبال��  
 J تو�طت  قد  �إلسالمية 
هذo �لسياسة نفسها. ��� 
�يًضا �قعت  �_ندية   Wلبال�
 Wنفس �لفخ، ��� �لبال J
�نغمست  كذلك  �لبو)ية 
J �لسياسة عينها. �هكذ� 
فإ� �لسياسة �لظاملة �لقائمة 
على �ألنانية �عد� �لعد�لة 
�لعا'  على   mسيطر قد 
بأ�عه �ليو�. �ما ' ُيقَض 
ميكن  ال  �مليو�  تلك  على 
يدخل J عصر   �� للعا' 
ظال�   srت �لن  �لسال�، 

�لعا'.  على  جا�ة  �حلر� 
�� باألحر�، بعد �� �صل 
�الحتاW �لسوفييv �� �تفا` 
مع �لوالياm �ملتحدM، فإ� 
�ألخطا� �لصغر� ستشّب 
�ستكو�  �عظم،   Mبقو
 vل� �لنشطة  كال�rكني 
 �� �لعا'  يستطيع  ال 
�حلمم..  قذ1  من  مينعها 
�لقو�  بعض  مصا�  أل� 
تكمن  �ألخر�   �rلك�
 Uستمر�� حد�� شي� J
من �الستفز�J 0 مكا� �� 
Fخر. �كما يقو� غالب، 

شاعر �أل�W� ما تعريبه:
 Mستـثا��  J ِ�ستـِمرَّ 
 ' فـإ�   ..mجلميـال�

..Uَتح¢َظ بلقا
�ألقـل..  على  فليـكن 
يا غـالب.. شـو` بال 

�شبا�.
 ،�rلك� �ألمم  فتلك   

هذا هو النصر الذي له قيمة واح�ام  قلوبنا. وكل نصر 
آخر هو نصر الظلم والقسوة، وهو نصر القوى الشيطانية.. 

فال رغبة لنا فيه....
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تتوقف   ' @بة،  بينها  تكْن   '  vل�
بعًضا.  بعضها  �ستفز�0  عن  قط 
�لسال�   J Wخلو�   �� بعد  ��آل�، 
فيما بينهم، �صبحت �ألمم �لصغر� 
مبثابة �جلميالm بالنسبة _م؛ �wم ال 
يستطيعو� لقاUهن، ��منا يبقى شوقهم 
للتطفل عليهن ��لتدخل J شؤ�wن. 
�مـوضو� هذ� �لبيت من �لشعر ال 
�النطبا`..  متا�  �ملوقف  على  ينطبق 
كي  قليًال  تعديله  من  بد  ال  لذلك 
مشاعر  تثا�  فعندما  ��حلا�.  يتفق 
�لشو` بني �ملحب ��ملحبو�، تكو� 
�ملحب..  نصيب  من  �Wئًما   Mملعانا�
��ملحب  �ألقو�  هو  �ملحبو�  أل� 
�Wئًما  ميلك  �ملحبو�  �ألضعف.  هو 
 mنا كلماry� .سلطاًنا على �ملحب
�لشعر �� �ملحبو� ينبغي �� يسيطر 
بالعاطفة.  �ملشبو�  �ملحب  على 
�ملحبة  �ثر  من  ليس  هنا  ��ملوضو� 
�لكنه  �لو_ا�..  ��ملحب   Mلشديد�
��خلضو�،  �لسلطا�  موضو� 
لذلك  ��لضعف.   Mلقو� موضو� 
 ..mللجميال  Mستثا�� هنا  كا�  فإ)� 
نصيب  من  �لند�  يكو�  فلسو1 
ند�  هنا¥  يكو�  سو1   .Uلضعفا�
 Mdلصغ� �ألمم  نصيب  من   dكث
يتوقفو�  لن  �لنا�   Uهؤال�  .Mdلفق�

عن �ستفز�0ها.
فو�جب �جلماعة �إلسالمية �أل%دية 

بتعاليم  �لعا'  ساسَة  تعر1ِّ   ��  �(�
على   .� �ملصطفى  @مد  سيدنا 
 Wملسلمني �أل%ديني �� يبد��� �جلها�
إلخبا�  فيه  يعيشو�  بلد  كل   J
تنبئ  �لنهائية  حتليالتنا  بأ�  �جلميع 
كل  �سا�  §ا  ��ألنانية  �لظلم   ��
 mتفاقيا�  A�  J �Wخلو�  !ا�فكم. 
ما �لو  �خلر�ئط  شئتم، ����و� من 
تلتفتو�  ال  Wمتم  ما  �لكن  لكم.. 
تعو)��  �ال  �إلسالمية،  �لعد�لة   ��
 Aلذ�  ..� �ملصطفى   mبأخالقيا
ُبعث �%ًة للعاملني.. لن تنالو� سالًما. 
�� تعاليمه �حدها هي �لقاM�W على 
ما  �كل  �لبشر..  لب�  �لسال�  منح 
�شر��  ��باطيل،  ��ها�  )لك  عد� 
سياسية، �مكائد Wبلوماسية.. عا�ية 

عن �حلقيقة.

ُهبُّو� ملحا#بة �لعنصرية
�لعاملي..  �لسال�  Wعائم   Uإل�سا�   
�منا هي �جلماعة �إلسالمية �أل%دية 
�سا�  تضع   �� عليها   vل� �حدها 
�جلهاW �لعاملي J مسا��ته �لصحيحة. 
�يًعا  �)ّكركم   ��  W�� �لذلك 
 J ضد �لتعصب Wجلها� J ��بالشر
��لظلم  �لطغيا�  ليز��  �لعا'،   Uا��
 J تشرعو�   �� �ب  �لدنيا.  من 
�لعد�لة.  �و  �لسياسة  لدفع   Wجلها�
 dتغ �د�  فسو1  )لك  مت  �لئن 

 ،"Mملتحد� "�ألمم   dتفك  J  Aثو�
للتفكر   Mdيؤلفو� جلاًنا كث �سو1 
)كرִדا   vل� �ملخاطر  صنو1   J
��0لتها  على  �لعمل  �يبد���  لكم، 
�لعا'   Uا��  J �سيجد��  �يًعا. 
تقاعد��،  ممن  @ايدين   Uشرفا  Mقضا
�نـز�هتهم  حياWهم   J يرتا�  ال 
�ملثا�  سبيل  على  هنا¥  �حد. 
بعد�لته  �ملعر�1   Aلكند� �لقاضي 
 J �هنا¥   .(J. Dechene) "W�شني" 
 ���W" vشWباكستا� �لقاضي �لز��
منصبه ألنه  �ستقا� من   Aلذ� بتيل" 
بعد  للعد�لة  منافية   mتصرفا  ���
�النقال� �لعسكرA. �هو من �جهة 
نظر �لعد�لة J مقا� �لتقو�. �كلمة 
�لتقو� _ا مع» ��سع، �تنطبق فعًال 
)لك  �يًضا؛  �لدينية   dغ �لقيم  على 
تنتمي  �لطيبة  �ألخالقية  �لقيم  أل� 
تعا�.  �هللا   �� �لنهائية  صو�ִדا   J
سائر  على  يسمو   Aلذ� فالقاضي 
 �� نستطيع   ..m�dلتأث�� �ملصا� 
نصفه بالتقو� من جهة عد�لته. ��)� 
 J تقو� A�( Mسو1 �د�� قضا
�غdها.  ��سبانيا  ��_ند  باكستا� 
ألسبانيا  0يا�¬   J كنت  عندما 
 ' متقاعًد�  قاضًيا  قابلُت  ��لrتغا� 
�لالئقة  ��الحتر��  �لتقدير   Mنظر ينل 
به من �حلكومة �لrتغالية.. )لك أل� 
�لرجل مسئوًال  �ملتحدM عّينت  �ألمم 
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عن �لنظر J �ألمو� �لد�لية ��لفصل 
J �ملظا'؛ �كا� بعض �حكامه ضد 
قا� ضاحًكا:  قابلته  عندما  �لrتغا�. 
"�نت تر�A  �لفظائع �لv ُترتكب 
ضدكم J باكستا�؟ حسًنا، سو1 
��فع صو¬ ضدها، �لكن �A �آل)�� 
�عيش   Aلذ�  Wلبال�  �� تسمع؟! 
فيها، ��لذA عملُت فيه قاضًيا طو� 
حيا¬.. ال يعامل� �آل� بإنصا1؛ بل 
�لظلم.  على  قائمة  �لعا'  �مم  �كل 
حتدثت معه طويًال J جو �AW. �نه 
�جل متقد� J �لسن، ��ترمه �لنا� 
مستبَعًد�  كا�   ��� �إلنسانية،  لقيمه 

من لعبة �لسياسة.
 Uنعم، ميكنكم �� جتد�� �مثا� هؤال  
 Uلشرفا� �لعاWلني  �ملتقاعدين   Mلقضا�
)�A �لسمعة �لعاملية �لطيبة؛ �� بعض 
بسمعة  يولد��  قد  �لذين  �لسياسيني 
على  �نتقا°هم  ينبغي  ��لذين  �لعد�، 
هذ� �ألسا�، �ليس على �سا� حز�. 
 Uبنا Uب �� ُيصطفى �نا� من هؤال�
على �لعد�لة، �ُتعرc عليهم �ألخطا� 
ل منهم  �لv يتعرc _ا �لعا'، �ُتشكَّ
 mلنـز�عا� J ��جلا� متنوعة، ليفكر
�جلوهرية  �سباֲדا  لتفهم  �ألساسية 
ليقضي عليها قضاw Uًائيًّا. كما �ب 
�ألمم  لتوجيه   Wجلهو� �قصى  بذ� 
�ملتناحرM �تعليمها ��عها على منصة 
 Aللر�� _ا  �ألمر  �توضيح   ،Mحد��

 �� �r�هم   �� �ب  �لعاملي.  �لعا� 
هذo هي �ملنا0عاm ��سباֲדا، �هذ� ما 
�لصدW، �هذo هي  �للجنة ֲדذ�  فعلته 
�لصو�M �حلقيقية �لv تبد� �مامنا. ليس 
 Mحللو� فجأ� J dباستطاعتكم �لتفك
 mملرحلة، أل� بعض �ملنا0عا� oهذ J
متشابكة حl �ألعما`؛ �لكن ال بد 
من �لشر�� J @ا�لة ��اW حل _ا.

  �� بوسعي �� A��ُ �ألمم �لv تر� 
خطر  �لَف  �ليو�  �لعر�`  من  �خلطر 
كانو�   �(� �لدنيا.  جو�نب   J منتشر 
فكما  �لعا'،  سال�   J ��غبني  حقًّا 
 �� عليهم  _م،  نصحت   �� سبق 
يستقو� على �لعد�لة.. عد�لِة �إلسال� 
�ال  �غر�،  شر`  بني  متيز  ال   vل�
تفر` بني ^ا� �جنو�؛ ��منا تضع 
مفهو� �لعد�لة ���ُّ �لعد�لة جل �عال 
ُنْصَب عينها. �بانتها| هذo �لعد�لة.. 

ولكن ال ميكن التوصل إ3 هذا السالم إال عن طريق 
اليد الودودة احلانية.. يد سيدنا >مد املصطفى �  
رسول اهللا تعا3، ألنه النB الوحيد الذي أعلن اهللا 
تعا3 أنه املبعوث ﴿رKًة للعاملني﴾. فالذي بعثه 
األرض..  أمم  لكل  للعاملني..  وعال رKًة  اهللا جل 
ولكل العواQ.. إذا Q تسألوه، وإذا Q تنتفعوا به.. 

فكيف ميكن أن حتققوا السالم للعاQ؟

 �� نـز�عاִדم  حل  حا�لو�  �wم  لو 
�°كد  فإ{  �لعاملية..   mملنا0عا� حل 
بالسال�.  تفو0  عندئذ  �لدنيا   �� _م 
هذ�   �� �لتوصل  ميكن  ال  �لكن 
 MW�Wلو� �ليد  طريق  عن  �ال  �لسال� 
�حلانية.. يد سيدنا @مد �ملصطفى � 
�لوحيد  �لن²  تعا�، ألنه  �هللا  �سو� 
�ملبعو�  �نه  تعا�  �هللا  �علن   Aلذ�
�هللا  بعثه   Aفالذ للعاملني﴾.  ﴿�%ًة 
جل �عال �%ًة للعاملني.. لكل �مم 
 '  �(� �لعو�'..  �لكل   ..cأل��
تسألوo، ��)� ' تنتفعو� به.. فكيف 
ميكن �� حتققو� �لسال� للعا'؟ �ب 
على �جلماعة �إلسالمية �أل%دية �� 
�هللا  �لعاملي، عسى   Wجلها�  J تشر�

تعا� �� يكو� معنا! Fمني!

١٦ نوفم* ١٩٩١


