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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب 

مة األبدية القاسم املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

   معادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية
  وعوامل بروز داعش والمنظمات االرهابية

  تبارك وتعاىل :  اهللا يقول
  )١()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (

؛ تــدرس مــن زاويــة سياســية أمنيــةأخــرى وتــارة ، مــن منحــى فكــري كالمــيوالتحليــل تنــاول بالبحــث ة الشــريفة تــارة تُ اآليــان هــذه 
يقــوم بــه االرهــابيون يف خمتلــف بــالد العــامل  بــل وجممــل مــا مبناســبة التفجــري اإلرهــايب الــذي حــدث يف منطقــة القطيــف/ القــديحوذلــك 

  رمادي وغريها مدينة ال من احتالهلمحدث اخريا  االسالمي وما
حـث فهذه ثالث جهـات للب ،مقاصدية –أصولية  -، وبعض ابعادها من وجهة نظر فقهية الكرمية بحث هذه اآليةتُ  ثالثة وتارة

  :سنتعرض هلا تباعا إن شاء اهللا
    : مقاصد الشريعة ِحَكم مرشدةالجانب الفقهي

 -كما سـبق   – تشري، فان اآلية الكرمية ريع ومقاصد الشريعةرتبط بفلسفة التشالفقهية وفيما ي عن املنحى واجلهةث ولنبدأ البح
  تفصيل االستدالل والرد واجلرح والتعديل.ولسنا بصدد  موجزةنشري اليه هاهنا اشارة سو ، اىل مقصد عام من مقاصد الشريعة

، التشــريععــامل كــات و املال عــامل  عــوامل متداخلــة وهــيوجــد هنالــك ت، عــامبشــكل و يف اجلانــب الفقهــي الشــرعي والقــانوين : فنقــول
  .يرتبط بالعباد والثالثباملوىل واألوالن يرتبطان ، وعامل االمتثال

باستكشـاف مقاصـد ونعـين بـذلك انـه  يرى ان مقاصد الشـريعة ممـا تتـدخل يف عـامل التشـريع ايضـا )٢(للمشهور خالفاً البعض ان 
وعلـى ضـوءها نسـتطيع ان نعـرف مـا الـذي جـرى يف  الشـرعيةعلل األحكام الشريعة العامة ومنها الرمحة اإلهلية الشاملة نستكشـف 

  .)٣(مقاصد الشريعة حتديد خاللعامل التشريع فنستنبط احلكم الشرعي من 
 لكـن احلكـم وتشـريعهفهـي ذات مدخليـة يف ، كما وليست علال تامةمقاصد الشريعة ال تعدو ان تكون حِ  أننرى  أننايف حني 
لـذلك ال ميكـن استكشـاف حكـم شـرعي معـني  تشـريعالـيت حمصـلتها النهائيـة  األخـرىاملالكـات ال نعلم املزامحات وسائر  حيث اننا
  رعي من الرجوع إىل مقاصد الشريعة.احلكم الش

                                                            

  ١٠٧االنبياء  )١(
  وحنن ال نرى ذلك  )٢(
قاصد الشريعة واملناقشات يف ذلك يف العام املاضي وذكرنا ان صاحب اجلواهر يف مورد واحد على االقل وهو مورد قاعدة اليسـر وقد فصلنا احلديث عن م )٣(

ـذا املقصـد مـن مقاصـد الشـريعة فادخلـه يف عـامل التشـريع يف حـوايل مـن  )يُرِيُد اللَُّه ِبُكْم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكْم اْلُعْسرَ (والعسـر  أربعـني مسـألة فقهيـة،  التـزم 
 كدليل مستقل أو كدليل آخر أو كمؤيد.
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    مقاصد الشريعة بوصلة تحديد االتجاه العام
اف ستكشــا الهنــاك فائــدة كبــرية جــدهــؤالء ونــرى مــا يــراه املشــهور لكــن نقــول: يــذهب اليــه  نــذهب اىل مــا ولكــن مــع اننــا ال

نتعـرف مـن خالهلـا علـى إذ ) ناس الفقهـيستئوما يعـرب عنـه بعـض الفقهـاء يف بعـض املـواطن بـــ(اال )مقاصد الشريعة وهي (االسرتشاد
وأخـرى مؤيـدا يف عمليـة االسـتنباط تـارة تصـلح ان تكـون ، ومعرفة الذوق العام للشارع ولو من خـالل احلكمـة، الذوق العام للشريعة
    .ال جمال لبسط الكالم فيه وتفصيلهلالنصراف يف الدليل او غري ذلك مما  سرتشاد العام وثالثة تكون موجبةتكون موجبة لال

ت ثبـو اجنبيـة عـن التشـريع يف عـامل الليسـت مقاصـد الشـريعة ان بعض األمثلة الفقهية اليت تبني وجهـة نظرنـا الثانيـة (بنمثل هنا لو 
يف عــامل  مــدخليتها فــانيف عــامل االثبــات كمــا هلــا مدخليــة يف عــامل الثبــوت ليتها إمنــا الكــالم عــن مــدخ صــميمهبــل هــي مــن جــوهره و 

   :وشبه ذلك)احلكمة واملؤيد واجياب االنصراف  يف حدود اإلثبات واستكشافنا للحكم الشرعي هو
  هل األصالة للفرد أم للمجتمع؟

حــال الفــرد  أساســاً هــو الفــرد! أي التشــريع يالحــظ  ةالرأمساليــللفــرد ام للمجتمــع يف الشــريعة ؟ ان االصــل يف  األصــالة: هــل مــثال
    وعليه تدور رحى التشريعات.

الصـــورة العامـــة و العلـــة االجتماعيـــة  كأســـاس عـــام  يف حـــني ان االشـــرتاكية تـــرى ان االصـــل هـــو اجملتمـــع فـــتالحظ يف التشـــريعات
  .خيرج بالدليل فإمناواجملموع من حيث اجملموع وما خرج 

لالثنـني معـا (الفـرد واجملتمـع ) فـال اصـالة للفـرد بقـول مطلـق كمـا ال اصـالة للمجتمـع بقـول  )١(مـا نـرى اما اذا قلنـا ان االصـل ك 
ل للفـرد مبـا هـو آمطلق ان كليهما اصيل: فهناك تشريعات الحظت مصلحة اجملمـوع كفريضـة اخلمـس وفريضـة الزكـاة وان عـادت باملـ

  لحة الفردية كامللكية الشخصية وما اشبه. فرد ايضا، كما ان كثرياً من التشريعات تالحظ فيها املص
   .  والقوانني يف مرحلة استنباط األحكام الشرعيةفهذه اجتاهات عامة وهي مؤثرة ولو كتأييد 

 اقتضـاء حبجـة دمـهان للبلديـة فهـل  وكـان منـزل زيـد يقـع حجـر عثـرة يف طريـق التوسـعة الدولـة توسـعة الطريـق أرادتإذا : مثال 
  املصلحة الفردية لزيد؟ ان الالزم مراعاةام العامة  املصلحة االجتماعية

  .)٢(ان االجتاه العام يف أصالة الفرد أو اجملتمع، يشكل إجابة، أو بعض اإلجابة، أو التأييد هلذا الطرف أو ذاك
ـــتكم بالشـــريعة الســـمحة((عنـــدما يتحـــدد االجتـــاه العـــام للتشـــريع كمـــا يف شـــريعتنا املقدســـة انـــه والحاصـــل:  ـــا ( او )٣())جئ َوَم

صـاحب اجلـواهر العـام لاالجتـاه  فانه يصلح مؤيداً أو قرينة على األقـل ولـذا جنـد مـثًال ان وغري ذلك )٤()َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ 
 )٥(ظمسلك الشيخ االنصاري الذي مييل اىل االحتيـاط والـتحف على العكس منيف االحكام الشرعية  والتيسريهو التخفيف واليسر 

  من احتياطاتك.قّلل : ولذا أوصى صاحب اجلواهر الشيخ االنصاري بـ

                                                            

 يف حبث مبدئي ذكرنا جوانب منه يف كتاب (اجملتمع املدين يف منظومة الفكر االسالمي ) )١(
  والرتديد بني الثالثة، الختالف املباين، إضافة إىل انه ميكن االستغناء عن ذلك واللجوء إىل قاعدة األهم واملهم. فتأمل )٢(
 مل جند مصدر الرواية )٣(
  ١٠٧االنبياء  )٤(
 والفقهاء على مر التاريخ منهم من خيفف ويّيسر ومنهم من يتشدد وحيتاط حسب ما يقتضيه استنباطهم واستدالهلم  )٥(
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  . يف عملية استنباطه لألحكام مقاصد الشريعة هلا مدخلية يف االجتاه العام للفقيه أن: ومجمل القول
  هل األصالة للمجتمع أم للدولة؟

ــا ـ نظــرا لســيادة املدرســة : هــل االصــل يف الشــريعة النــاس ام الدولــة ؟ ففــي الربملانــات احل مثــال اخــر ديثــة يرتكــز يف اذهــان نوا
م  تشريعه يكونون بصددقانون ـ ان االصل هو الدولة فكل  االستبدادية فهـم من بسط اليـد للدولـة عربه مزيداً حياولون ان يعطوا فا

ا وهيمنتها على كل املقدرات واخلرياتمييلون إىل تشريع قوانني تضمن    . سيطر
والوديــان ورؤوس  فمــثال الصــحاري والفيــايفاملســماة بالدميقراطيــة هــي كــذلك يف سلســلة هامــة مــن األحكــام،  بــل حــىت املدرســة
    . لذلك تشرع القوانني على ضوء ذلك للدولة يف نظرهم طبيعياً مَلكاً االجبال وغريها تعترب 

ــا دخــوال وخروجــا اد والتصــدير وكــل مــا يــرتبط باحلــدودكــذلك االســتري   وهكــذا تتمحــور كــل  . رجــع اىل الدولــةي جتــدهم يــرون ا
املتسـلطني علـى دفـة احلكـم يف  األفـراداىل األكـرب بـالنفع  -يف واقعهـا  –دولـة والـيت تعـود تكريس سـلطة الالقوانني والتشريعات على 

  . البالد
، واجملتمــعللنــاس جمــرد خــادم  والدولــة ليســت إال، النــاس هــم األصــل أن :حســب األدلــة الشــرعية القطعيــةحنــن نــرى ويف املقابــل 

علـى أمــواهلم وأنفسـهم وحقــوقهم وعلـى الثــروات الطبيعيـة يف الــبالد وعلـى خمتلــف أبعـاد احلركــة واالنطــالق  النــاس سـلطة فاألصـل هــو
) إال وحقــوقهمالنــاس مســلطون علــى أمــواهلم وأنفســهم ( الدولــة اســتثناء فــال خــروج عــن قاعــدةســلطة و ، )١(ويف شــىت دوائــر احلريــات

  . جداقليلة أن موارده بالدليل علما 
  التخفيف في الحدود واألحكام القضائية

كــان   عكــس مــا لــوات مــن التشــريعِ  عــدد: اذا كــان االجتــاه العــام للفقيــه يف احلــدود هــو التخفيــف فســتختلف عنــده مثــال اخــر
هورة (تـدرأ الرواية املشـ وهى تفيد التخفيف توجد رواية خاصة ايضا ،اضافة اىل فلسفة مقاصد الشريعة نعم ههنا،، مسلكه التشديد
   .)٢()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (دليل خاص يطابق مقصد الشريعة العام وهو  ي) وهاحلدود بالشبهات

  شرعية التمييز واالستئناف
اذا وذلــك ألنــه  العــدمعلــى ؟ ان مشــهور الفقهــاء كــان اإلســالمية ام ال يف الشــريعة جمــال لتمييــز واالســتئنافل: هــل مثــال اخــر

كمـــا يف الروايـــة   (عليـــه الســـالم)تعـــاىل واهـــل البيـــت حكـــم القاضـــي حبكـــم فلقـــد حكـــم حبكـــم اهللا والـــراد عليـــه كـــالراد علـــى علـــى اهللا 
َنا َكالرَّادِّ َعَلى اللَِّه...((   )٣())َوالرَّادُّ َعَليـْ

مــا ُمشــرعيف يــرون ان هنــاك جمــاال للتمييــز واالســتئنافوبعــض آخــر لكــن الســيد الوالــد  امــا روايــة الــرد علــى اهللا   الشــريعة وان با
، علــيهم كمــا ال خيفــى اً ) ولــيس ردمعلــيهم الســالوهــو ان يقــال ان ذلــك رد الــيهم ( واهــل البيــت (علــيهم الســالم) فلهــا تفســري اخــر
النظـر فيهـا أو يتثبـت  ليعيـد قـاض اخـر او عنـد نفـس القاضـي احلـاكمإىل من جديد  وعليه فال إشكال شرعاً يف إحالة ملف القضية

لعلـه يكـون والـذي  )َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة ِلْلَعـاَلِمينَ (ينسجم مع الرمحة االهلية الواسعة واملقصـد التشـريعي أكثر فأكثر، وذلك مما 
                                                            

 إال املعاصي، وذلك امر بديهي. )١(
  ١٠٧االنبياء  )٢(
 .١٣٤ص ٤عوايل اللئايل ج )٣(
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مل يصـلح دلـيًال بنفسـه ألنـه  ، وانوالتحقيق إليها اىل وجود ادلة خاصة قد تفيد جواز التمييز واالستئناف فال بد من املراجعة مرشداً 
   . أخرى كمٌ قد تزامحه حِ  ةً كمغاية األمر ان يكون حِ 

  (صلى اهللا عليه وآله)واالستراتيجي: استهداف الغاية من بعثة الرسول الجانب السياسي 
ن االرهـابيني اسـتهدفوا هـذا املقصـد العـام ا أشـرنا يف حبـوث سـابقة إىلوقـد  )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة ِلْلَعـاَلِمينَ (يقول اهللا تعاىل: 

مو واملسـلمني  اإلسـالمروا فصـوّ  (صلى اهللا عليـه وآلـه)وهذه احلكمة العامة لبعثة رسول اهللا  فتاكـة ال هـم هلـا اال القتـل  )١(وحـوش كـأ
   . وسفك الدماء

م يقولـون حيصـل بالفعـل يف كـل يشـهد لـذلك مـا  كمـاوال غـري   ومتزيقـه لتـدمري العـامل وحتطيمـهارسـلنا  -كمسـلمني   – : حنـنوكأ
م عليها    .  املناطق اليت دخلوا اليها وبسطوا سيطر

م بــل حــىت مــا إذا مل يكــن يتجــانس مــع الفوضــى وتــدمري كــل شــئ ال  وتعمــيمفرســالتهم نشــر اإلرهــاب  افكــارهم خيضــع ملعتقــدا
م حــىت ان اآلثــار مل تســلم مــن عبــث ايــديهم ، يــدمر جيــب ان اجلميــع، انســاين او مســجد ربــاين اثــر لــديهم بــنيفــال فــرق ، ومتبنيــا

  !!جيب ان خيرب واجلميع
وإىل تفجـري حـزام ولذا مل يرتكـوا حرمـة اال انتهكوهـا مـن حـرق االحيـاء اىل حنـر النسـاء وكبـار السـن اىل تـدمري االثـار واحلضـارات 

  عبادة رب العاملني! ناسف يف مسجد تقام فيه صالة اجلمعة ليقتلوا العشرات من عباد اهللا وهم يف حالة
م العســكرية والتكنولوجيــا  ومــن يالحــظ مــا يصــنعونه يف العــراق ويف ســوريا ويف  جــداً ويالحــظ العاليــةصــعودهم املفــاجئ وقــدرا

ـا من تدمري وختريب وفساد وإفساد افغانستان وغري ذلك وأهـدافها  يدرك بوضوح ان هـؤالء االرهـابيني حتـركهم قـوة خفيـة هلـا خمططا
ـا جمـاميع مـن خـالل هـذه املنظمـات االرهابيـة السـائبة واملسـلمني تشـويه صـورة االسـالم  اليت مـن طليعتهـااملبيتة  والـيت تصـنف علـى ا

  اسالمية تريد اعادة اخلالفة االسالمية الراشدة من جديد!
: ســول مــأمور بقولــه تعــاىلفــان الر  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)بعثــة رســول اهللا  فلســفة ان هــؤالء االرهــابيني اســتهدفوا وصــفوة القــول:

العـدوان التـدمري و سـالة رسـالة هـؤالء القسـاة هـي ر يشـهد الكـل ان بينمـا وقد ارسل رمحة للعاملني  )٢()فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنَت َلُهمْ (
    .  والطغيانوالوحشية 

    : األسباب والجذورتفجير القديح
كمـا  يف مدينـة القـديح يف القطيـف املظلومـة لي عليه صلوات اهللا وسـالمهمفجع مسجد اإلمام عطال مؤخرا تفجري ارهايب لقد 

كـــذلك و ) ومراقـــد االوليـــاء يف ســـوريا والعـــراق عليهمـــا الســـالمالعســـكريني ( اإلمـــامني مرقـــد والتكفرييـــنيطالـــت مـــن قبـــل يـــد اإلرهـــاب 
  يف املوصل وغريها.واملدارس احلسينيات 

دد املنطقة كلهـا بشـرٍّ اجلرائم الكربى املمنههذه لنا فماذا تكشف  شـامل؟  رٍ مسـتطري وبـدما جة واليت حتولت إىل ظاهرة خطرية 
  ؟ وما هي االسباب واجلذور

                                                            

م جمموعة خلقت للتوحش  )١( ا ) حيـث نقلـت وسـائل االعـالم تسـريبات تفيـد ان أو كأ وقد ورد مصطلح التوحش يف ادبيـات االرهـابيني (القاعـدة ومشـتقا
 يها (املقرر) منظمة داعش االرهابية تتبىن فن اواسلوب (إدارة التوحش) ، والذي يساعدها يف ادخال الرعب واالرهاب اىل املناطق اليت تريد السيطرة عل

 ١٥٩ال عمران  )٢(
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  المثلث المشؤوم: االستعمار، االستبداد، والتخلف
 التخلف الذي يعود في جـوهره ،االستبداد، االستعماراالسباب األساسية واجلوهرية تتلخص يف املثلث املشؤوم وهو : فنقول

  . فهو العلة احملدثة وهو العلة املبقية أيضاً وراء كل هذه الظواهر  السبب الكامن يات احليوية وهوعن اآل عراضاإلإلى 
  فاالستعمار : عدو خارجي 

  واالستبداد: عدو داخلي يرتبع على قمة السلطة.
  .  يات احليوية يف القران الكرمياآل عنهو اإلعراض منبعه عدو داخلي يلف األمة والقاعدة ومصدره و : والتخلف يف اجملتمع

  االستعمار 
 وراءهــا االســتعمار يقــف يف تــاريخ البشــرية املنظمــات اإلرهابيــة الــيت نــدر ان يوجــد هلــا مثيــلمل يعــد خافيــا علــى احــد بــان هــذه 

س مث أّسـ فهـم مـن ،واالدلـة علـى ذلـك اكثـر مـن ان حتصـى ،لغري اخلبري خبفايا معادالت املؤامرات الدوليةحىت بشكل غدا مفضوحاً 
ا حسـب مث هـم مـن جهـة ) والقاعـدة وغريهـا(داعش وطالبـان  اإلرهابينييقوي هم من يدعم و   ،تـوازن القـوى معادلـةاخـرى يضـعفو
علـى  متاما كما كانوا يديرون املافيات والزالوا يف العامل الغـريب يدير شبكة املنظمات االرهابية يف العامل الشرقي الذيفاالستعمار هو 

  .  املكيافيلية ب مقتضى السياسةحس
  ؟كل ذلكلكن ملاذا  

  ورعايته صناعة الدول الغربية لإلرهابوراء األسرار الستة 
للعلـــل الكامنـــة وراء صـــناعة االســـتعمار لإلرهـــاب علـــى مســـتوى العـــامل  -ذكرهـــا عـــدد مـــن اخلـــرباء  – تفســـريات عديـــدةهنـــاك 

ته بشكل متواصل، وال مانعة مجـع بينهـا إال ان نسـبة مدخليـة كـل عامـل هـي وتغذيته وتقوي –بل والعامل ككل  –اإلسالمي والعريب 
  : هذه التفسريات على اننا لسنا بصدد تبين احد ،أمر دقيق حيتاج إىل حبوث متخصصة

سياســيا وقــد تفســر اقتصــاديا وقــد تفســر ســيكولوجيا  والتضــعيف، والتأســيس مــن قبــل، قــد تفســر هــذه احلمايــة واالدارة والتقويــةف
وكمــا   ،متعــددة إذاً  فالتفســريات أمــين أيضـاً لوجيــة وهنـاك تفســري ايد مبدئيــةكمــا ان هنــاك تفسـريات   وهنــاك تفســريات تارخييـة ،ياونفسـ
مــن يــراد إصــداره ضــد أي قــرار ومــن أبــرز األمثلــة الفيتــو  –وإســرائيل هــي صــنيعة الغــرب احتضــانا ورعايــة ومحايــة الصــهيونية  كانــت

    كذلك داعش وجيش خراسان وطالبان وغريها. -ادي الصهاينة اي لتقييد أو تكبيلجملس االمن 
 التفسير السياسي

م عليــه تــتم عــرب وهــذا التفســري يــذهب إىل حكومــة الــدول الكــربى: التفســير السياســي) ١ هــذه اآلليــة السياســية  للعــامل وســيطر
علــى يف املاضــي تقــوم وقــد كانــت سياســتهم ، تــوزان القــوىالســيطرة علــى اجلميــع عــرب إدارة عمليــة سياســة بيصــطلح عليــة  وهــو مــا
م هم الذين دأساس  ني والشـاهَ صـدام  أمثـالطواغيـت جملموعـة مـن الوفـروا احلمايـة عم احلكومات املستبدة يف املنطقة، ومن جيهل أ

  .  مبارك وبن علي وغريهموالسادات و 
م الزالوا يوفرون احلماية لعدة حكام وملوك يف    . اخلليج وبشكل علين سافر لعريب ويفالعامل اإلسالمي وا كما ا

 إرهابيـة مهمتهـا تفتيـتشـبكة منظمـات ومـن أهـم بنودهـا إجيـاد وتقويـة ) أمسوهـا (الفوضـى اخلالقـةاما االن فهناك سياسة اخرى 
فلـة عـن فتلجأ إلـيهم احلكومـات والشـعوب أكثـر فـأكثر، غ الكلحيتاجهم  كيوتسليم اجزاء من البالد هلم  والعريب العامل االسالمي 
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  : ان
ــــــــــــــــــــد كربتــــــــــــــــــــهيالمســــــــــــــــــــتج ـــــــــــــــــار   ُر بعمــــــــــــــــــــرو عن ـــــــــــــــــن الرمضـــــــــــــــــاء بالن  كالمســـــــــــــــــتجير م

اســتجداًء ولــذا جنــد انــه كلمــا ازدادت قــوة هــذه املنظمــات اإلرهابيــة ازدادت احلكومــات التجــاًء إىل الغــرب وخضــوعاً ملخططاتــه 
صـنيعتهم فـاذا قويـت  هـو وذلـك الطـرف هم وبشـدةحيتـاج إلـيفهذا الطـرف  لة: ان الكل يركض ورائهم:واحملصّ  ،سلحتهم وخربائهمال

قويـت املنظمـات اإلرهابيـة وأحسـت بنـوع مـن االسـتغناء عـنهم، سـلطوا عليهـا االرهـاب واذا  الدول واستشموا منهـا رائحـة االنفـالت
وه بالســالح أمــد ة متيــل للطــرف اآلخــرّفــواحلاصــل: انــه كلمــا ضــعف أحــد الطــرفني وكــادت الكِ  ،امــدوا احلكومــات بالســالح واخلــرباء

م. أسريحىت يعود التوازن ويبقى الكل واخلرباء  م بل رهن إشار   خمططا
 الرهـاب رفـض االسـتعمار مشـاركتهان احلشد الشعيب عنـدما حقـق انتصـارات متتاليـة كـادت ان تقضـي علـى ا ومن مظاهر ذلك
  !من جديد تقدمه حىت سقطت الرمادي وقويت شوكة االرهاب واوقفوا يف حترير املناطق احملتلة

السياسـة هـي  بـل ،ان تنتصـر علـى االرهـابسقطوا احلكومة ومل يسمحوا للحكومـة يان  لإلرهابينيكذلك يف سوريا مل يسمحوا 
  وإىل إشعار آخر!الدمار وسفك الدماء  يستمر استمرار وجود كال الطرفني كي
  التفسير االقتصادي

اذ تبـاع  ويف الـدول اإلسـالمية بـنيلـى مثـل هـذه احلـروب الداخليـة ع -اقتصـادياً  – : ان الغـرب يعـيشالتفسير االقتصادي) ٢
وهنـــاك  )١(تنازعـــة ومنهـــا دول برتوليـــة كبـــريةف األطنـــان مـــن األســـلحة والطـــائرات وســـائر املعـــدات احلربيـــة علـــى االطـــراف املالآيوميـــا 

 ات الســالح جتــين ارباحــا وفــريةومــن خــالل ذلــك فــان معامــل وشــرك )٢(يــام حــروب اخــرى غــري مــا نشــهده االنخمططــات مســتقبلية لق
ـــزمن  –تقـــدر مبئـــات املليـــارات مـــن الـــدوالرات بـــل ترليونـــات الـــدوالرات  خصوصـــا اذا علمنـــا ان اكثـــر هـــذه ، -خـــالل عقـــد مـــن ال

 . بشكل أو آخر الشركات ترجع ملكيتها اىل تلك الدول الكربى
  التفسير السيكولوجي

احلجـاج (لعنـه اهللا)  كنـا نسـمع عـنكمـا  و ، امل اليوم مصابون مبرض السـاديةممن يديرون الع عدداً  إن: التفسير السيكولوجي) ٣
الــربيء فــوق جثــة هــذا  مائــدة الطعــامامامــه مث يفرشــون لــه  فيقتلونــه بــريءحضــار ســجني إمر بأيــ كــان  ســد شــهيتهنت كانــت  انــه عنــدما

يف الـدول الكـربى ومـن يـدور  مـن ساسـة اليـوم ان الكثـري، فـصـدام وأمثـاهلماحلـال مـع هتلـر و  وكما كان، متلذذاً  فيأكل عندئذ نشوانَ 
عنـدما تصـله اخبـار التفجـريات انـه حبيـث  أو بقتـل مسـلم ملسـلم أو بتـدمري بالدهـم بقتل انسـان النسـان اخـر حقاً  يلتذون يف فلكها

وعلــى ذلــك  عــاشويشــعر باللــذة واالنت ينشــرح صــدره وينبســط ،الــيمن اليــوم ســوريا أو كمــا حيصــل يف  حتطــيم البــىن التحتيــة للــبالداو 
كانــت قــد صــالته باالرهــاب ينقــل عنــه ان شــهيته  ان اكتشــفت  الــذي هــرب اىل تركيــا بعــد )٣(شــواهد كثــرية منهــا ان ذلــك الشــخص

 (عليـه السـالم)البيـت  ألهـل يف املنـاطق املواليـة قـام بـه بعـض أزالمـه وخاليـاه خـرب تفجـري وصـله إنمـا مث  ثالثـة أيـامانسدت للطعام ل
 فقد انفتحت شهييت!لطعام اتوين باحىت قال 

                                                            

 كما حيصل االن من عدوان سعودي سافرعلى اليمن   )١(
م إشعال نريان احلرب بني مصر وليبيا، وهناك بوادر دالة على ذلك. )٢(  حبيث قيل ان من خمططا
  ) وهو مسؤول عراقي كبري ٣(
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معـروف ال يرويـه إال املزيـد  لري صدامي وهو مرض سيكولوجيهت السادية وهو مرض عامل مصابون مبرضلمن ساسة ا قسماً  ان
م. .من سفك الدماء وهتك األعراض وتدمري البيوت واملدن والبالد     اجارنا اهللا ومجيع املسلمني بل والبشرية من شرورهم وطغيا

  التاريخيالتفسير 
امتــداد  هــو إال مــا مــن تــدمري ممــنهج يف ســوريا والعــراق والــيمن وأفغانســتان وغريهــا حيصــل اليــوم : أن مــا التفســير التــاريخي) ٤

  خيفى. األعمال اإلرهابية جتري يف بالد املسلمني كما ال )١(جند ان معظمولذا  ،من املسلمنيانتقاماً حلروب الصليبية اثارات ل
 التفسير األمني

  كـل ذلـك قـد هندسـوا لـه  د والعبـاداملنـا االسـالمي والـيت دمـرت الـبال: مبعىن ان االحداث اجلاريـة اليـوم يف ع التفسير االمني) ٥
م م، كي ال حيدث انفجار واحد يف بلدا وفكـروا أن اإلرهـاب جلـس خمططـوهم ، م)١٩٩٩(سـبتمرب ثـت دعنـدما حصـلت حا فـا
وبكل قوة وبشكل واسـع النطـاق جـداً حبيـث ميـتص الطاقـة التخريبيـة  توجيهه لبالد املسلمنيقادم اليهم ـ وهو صناعتهم ـ فال بد من 

 اإلرهابية للماليني من التكفرييني وحيصرها يف بالد املسلمني فقط!
  مائة سنة!! إىل وقد صرح بعض خمططيهم ان هذه (الفوضى اخلالقة ) ستستمر

  االستبداد 
خرة أسـالمية متـالـبالد اإل يبقـيمن املثلث املشؤوم الذي  ضلعابالدنا اليوم وقبل اليوم متثل ان احلكومات االستبدادية اليت حتكم 

ان  اإلعالمــين منــا اثــر التضــليل قــد تصــور الكثــريو واملأســاة كــل املأســاة انــه:  ..ســالم والرفــاهوالاآلمــن واالســتقرار حتضــى بــالعيش  ال
  يف أحضانه أكثر فأكثر، فكراً ومناهج، سياسة واقتصاداً، قوًال وعمًال! واالرمتاءاخلالص كل اخلالص امنا يايت من خالل الغرب 

  من الرمضاء بالنار  كالمستجير
اىل  وقـد توجهـت )٢(يسكن يف الصـحراء يف خيمتـه فسـمع ضـجة فخـرج فـرأى جمموعـة مـن الصـيادين يطـارون ضـبعا كان اعرايب

ــا توجهــت اىل خيمــيت واحتمــت يب إصــراره فلمــا راوا ، او ترجعــوا عنهــا فــدوين ودونكــم الســيف خيمتــه فشــهر ســيفه وقــال هلــم : ا
   . وتركوها له انصرفوا عنهوعزميته 
تــارة الضــبع اء فاخــذت املــليــب واالخــر فيــه احلاحــدمها فيــه  أنــائني امــام الضــبععمــد اىل ناقــة لــه فحلبهــا ووضــع ان االعــرايب مث 

ال تعـرف  حيـوان مفـرتس الضبعان غافال ، منهاعلى مقربة ونام هو مث وفر هلا مكانا امنا  ،تشرب من هذا واخرى تشرب من االخر
    .معاءه وذهبتأوشقت بطنه واكلت  وهو نائم فهجمت الضبع عليه للرمحة أو اإلحسان قيمة وال مفهوماً،

   .  : هي صاحبتهفرآه مقتوًال ممزق األحشاء ورأى اثار ضبع فقال بعد ساعة بن عمهافجاء 
  ر عليها وقتلها وانشأ يقول :عثحىت فاخذ يقتص اثارها 
 عـــــــــــــامر امِّ  الـــــــــــــذي القـــــــــــــى مجيـــــــــــــرُ  يالقـــــــــــــي   غيــــــــــر اهلــــــــــه مــــــــــعْ  المعــــــــــروفَ  ومــــــــــن يصــــــــــنعِ 

ـــ مٌ الـــدول الكـــربى واِهـــبمـــن حيتمـــي ان  ـــا تصـــورلالخرين؛ لومغّف الراعـــي األكـــرب ان فـــ . ان الـــدواء عنـــدها الن الـــداء منهـــا اال ا
  . رب الكافريف بلداننا هو الغ -معاً  –ولإلرهاب  لالستبداد

                                                            

 ) بل شبه املستغرق.١(
 وهو حيوان مفرتس معروف شبيه بالذئب من حيث احلجم  )٢(
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  التخلف
املثلـث املشـؤوم الـذي ينخـر يف جسـد  أضـالعمـن  ضـلعاً اخـريـات احليويـة يف القـران الكـرمي يشـكل عـن اآل أعـراض املسـلمنيان 

والذي يكمن وراء كل فساد وخراب ويعد السبب األساسي النعقاد نطفة احلركات اإلرهابية ومن مثّ رشـدها ومنوهـا  االمة االسالمية
    وتطورها.

نَـُهمْ (: يقولتعاىل  ان اهللاف : بـل امرنـا اسـتبداد او فـرط، وعلـى ضـوء -بلسـان احلـال  –يف حني اننا نقـول  )١()َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
  ما نقول نسري ومنضي.

ْلَيتَـنَـاَفِس اْلُمتَـَناِفُسـونَ ( :طريق اخلري عن التنافس يفويقول تعاىل  يف طريـق الشـر ـ  بينمـا نقـول حنـن ذلـك لكـن )٢()َوِفـي َذلِـَك فـَ
  والعياذ باهللا ـ 

َهــى َعــِن اْلَفْحَشــاِء َواْلُمْنَكــِر َواْلبَـ (: تعــاىل يقــولو  ْحَســاِن َوِإيَتــاِء ِذي اْلُقْربَــى َويـَنـْ ْغــِي يَِعُظُكــْم َلَعلَُّكــْم ِإنَّ اللَّــَه يَــْأُمُر بِاْلَعــْدِل َواْإلِ
  .  يف كل بند بندٍ  لكننا نعمل عكس ذلك )٣()َتذَكَُّرونَ 
  ن له وندافع عنه!ونقنّ يف الدين والدنيا معا  نشرعن لإلكراهلكننا  )٤()َال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ (ول تعاىل : ويق

االمـم  فتسـلطت علـيهم سـائرعلـى انفسـهم اعـانوا  عنهـا وبـذلك املسـلمني معرضـونجتـد  القرآن الكـرميوهكذا كل آية حيوية يف 
  !ال يعلم مىت يستيقظون منهوهم يف سبات عميق 

  المقترحات والحلول:
  ؟ حللهو ا ماواآلن جيب ان نسأل: 

، ونشــري ههنــا اىل اجــزاء اىل خطــة مركبــة متكاملــة حــل واحــد بــل األمــر حباجــةيف ال ميكــن اختزاهلــا يف بعــد واحــد أو ان احللــول 
  :  منها

  خصخصة األمن
كمــا هــي خطــر لفعــل خطــر عليهــا  با هــي اإلرهابيــة هــذه اجلهــاتان  تــدرك ان احلكومــاتعلــى : مبعــىن ان األمــنخصخصــة ) ١

ا مـن خـالل الطرحـة االخـرية ان احلكومـات  -هلـم  – لكن اتضـح الضرر خاص بشعبها فقطفقد تتصور احلكومات ان  على شعو
 أيضاً.مهددة  هي بنفسها

يف العـراق الن  الرائعـة (الحشـد الشـعبي)وبالتايل فالبد من اشراك الناس يف حفظ امن البالد كما حصل ذلك بالفعل يف جتربة 
 التــدخل احلكــيممث لــوال ان مشــيئة اهللا كانــت غــري ذلــك و القتاليــة بالشــكل املطلــوب مهماتــه اجلــيش النظــامي كــان عــاجزا عــن اداء 

، لكانــت داعــش متــددت ة الــذي غــري املعادلــةيــ) وانقيــاد النــاس للمرجعيــة الدينمجيعــاً مــن قبــل مراجعنــا الكــرام (حفظهــم اهللا  واحلاســم
   مبا كان قد حيرق العراق كله.أكثر فأكثر 

                                                            

 ٣٩الشورى  )١(
 ٢٦ملطففني ا )٢(
  ٩٠النحل  )٣(
 ٢٥٦البقرة  )٤(
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  العودة لآليات الحيوية
ــنَـُهمْ (، فقــد قــال تعــاىل: لالســتبداد احلكــام واملســؤولني ونبــذنيــة آالعــودة لآليــات احليويــة القر ) ٢ ــُرُهْم ُشــوَرى بـَيـْ ويف الروايــة  )َوَأْم

ـا سـتجر علـى نفسـها و  دةً مـا دامـت احلكومـات مسـتبفانـه  )١()) َهلَـك  اْسَتَبدَّ ِبَرْأيِـهِ   َمنِ ((الشريفة  اخلـراب الـويالت و شـعبها علـى فا
وهـذا هـو احلـل  االستشارية او الدميقراطيـة الصـحيحة السـليمة مـن االسـتبدادبان احلل األمثل حىت هلم هو  فعليها ان تقتنع ،والدمار

  .  وجدوائية االكثر فاعلية
 رعاية عوائل الشهداء واستثمار طاقاتهم في بناء األمة

العراق ومــروراً بــافغانســتان و بعشــرات األلــوف مــن الباكســتان  وهــم )٢(بســبب االرهــابعوائــل الشــهداء الــذين ســقطوا  رعايــة) ٣
ـم كتلـة  امانـة يف ايـدينااالفذاذ هـم هؤالء فان  ،القطيف وغري ذلكو  والبحرين اليمنووصوًال إىل سوريا و  وهـم ثـروة حقيقـة للـبالد ال

 . من أهم عوامل استنهاض األمة يف خمتلف األبعاد ومن املمكن ان يتحولوا إىل واحد وميةمن احلماس والعاطفة وكتلة من املظل
ممـن سـقطوا  وغري ذلـكوشهداء البحرين والقطيف الرمادي اىل شهداء احلشد الشعيب املوصل و فمن شهداء سبايكر اىل شهداء 

، منــذ الســقوط الــف شــهيد يف العــراق فقــط ٦٠٠وهــم حســب بعــض التقــديرات  ،شــهداء منــذ ســقوط الطاغيــة املقبــور أو قبــل ذلــك
متكفــل معاشــلرعــايتهم وتســهيل امــورهم و  مكثفــة فعلــى احلكومــة ان تضــع بــرامج والشــّد مــن  هم وعلــى النــاس ان يقومــوا مبســاعد

عوائـل  املطبـات بعـالج؟ ومل ال نرى اعالنات علـى ابـواب االطباء من مساعدة عوائل الشهداءاين  :فمثال ،ازرهم مبختلف أصنافهم
  !!قل؟بنصف السعر على االأو شهداء جمانا ال

كـذلك و  ،مقاتلي احلشد الشـعيبو ملساعدة املهجرين من مدخوله مثًال  %  ١٠جيعل ان التاجر وأين جتارنا يف املعادلة؟ ان على 
  ؟ واستنقاذ حقوق الشهداء واملهجرين الشعب ككل وعن متابعةاحملامون اين دفاعهم عن حقوق 

تشــكيل كتلــة بــل وفــوق ذلــك: للتخفيــف عــن املنكــوبني مــن الشــهداء واملهجــرين واملقــاتلني واجلرحــى يــع ان يســعى اجلم وان علــى
م إذا  قوية منهم ـدف إىل  امورهم ما انتظمتفا وإذا مـا اخنرطـوا يف جلـان حقوقيـة وقانونيـة واجتماعيـة وثقافيـة ومنظمـات سياسـية 

م سيشــكلون طاقــة وقــوة هائلــة و  والعبــث والفوضــى مجيعــاً  اســتنقاذ الــبالد مــن شــرور اإلرهــاب واالســتبداد عــني وســند مُ  هــم خــريُ فــا
ــين . تعــاىل واإلرهــابيني بــإذن اهللالــدحر االرهــاب  ــه الطيب ــا ان الحمــد هللا رب العــالمين وصــلى اهللا علــى محمــد وال وآخــر دعوان

 الطاهرين

                                                            

  .٥٠٠ج البالغة ص )١(
 املقصود إرهاب الدولة وإرهاب املنظمات اإلرهابية. )٢(


