ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺣب دﯾﺔ أم ﺻاع ﻠﻰ اﻟﺎﻟﺢ واﻷدوار؟

 27أﻛ08:21 - 2020 
ﺎﻧﻲ اﻟ
إن ﻞ اﻟرس اﻟﻧﻲ ﺑﻬﻩ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺟﺔ ﻻ ﺗ ،وﻻ  ﺗﺎ ،ﻣﻠﺎ اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﺳل ﺟﺔ ﻻ ﺗ ،وﻻ  ﺗﺎ ،ﻻ ﺳﺎ ﻣﺎ
ﺎد ذ ﺑءّ ،
واﻊ ﻬﺎ ،واﻟﻊ ﻠﻰ اﺳارﺎ ﺎﺳ اﻟﺔ واﻟﺎع   اﻟﻬرﺔ ﻣ ﻞ اﻟﺋ اﻟﻧﻲ.
ﺗُر ُ

واﻟ ﻟﻼﺳاب واﻟﺔ أن اﻹداﻧﺔ ﻻ ﺗ ﻠﻰ ﻣﺗ اﻟﺔ ،ﺑﻞ ﯾان اﻹﺳﻼم واﻟﻠن ﻞ ﺎم ،ﺑﺎ ﻻ ﯾ اﻷﻣ ﻧﻪ إذا ﺎن اﻟﺎﻧﻲ ﻣ دﺎﻧﺔ أﺧ .وﺎ
ﺷﺎ ،اﻟﺔ ﻣ اﻷﺳد ﺔ ،واﻟﺔ ﻣ اﻟﻬد ﻻ ﺳﺎﻣﺔ ،وﺣﻰ اﻟﺔ ﻣ اﻟﺎء ﺗ ﺟﻲ،
ﺢ ل ﺑﺎ ﺎ ،وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻟﻠ" :ﻟ أ أﻬً 
أﻣﺎ اﻟﺔ ﻣ اﻟﻠ ﺔ ﺗ."

ﻛﺎ ّأﻧﻪ ﻟ ﻣًﻻ ﻣﺎ ﯾﺗ ﺷ ﻣﻠ ﺟﺔ أو ﻠﺔ إرﺎﺑﺔ ﺗﻠ ﺎﻹﺳﻼم ،ﺑﺎ إذا ﺎم ﯾﻬد أو ﻣﻲ أو ﺑذ أو ﻻ دﯾﻲ ﺄﻊ اﻟاﺋ اﻟﺎدﺔ أو
اﻹرﺎﺑﺔ ﻼ ﺗ إﻟﻰ دﯾﻪ أو ﻣﻩ أو اﺗﺎع دﺎﻧﻪ ،ﺑﻞ ﺗﺿﻊ ﻲ ﺳﺎﻬﺎ اﻟﻲ ﻞ إﺟاﻣﻲ ﻣ ﺷ  أن ﺎﻛ ﺿ اﻟا اﻟل ﺑﻬﺎ.

ﺎت
وﺎك ﻣ ﯾاﻊ  اﻟ ﺑ اﻷﺎل اﻹﺟاﻣﺔ واﻹرﺎﺑﺔ ﺄن ﺎك ﺟﺎﺎت دﯾﺔ إﺳﻼﻣﺔ ﻣﺔ ﺗﻊ ﻠﻰ اﻹرﺎب ﺎﺳ اﻟﯾ ،وﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﺟ ﺟﺎﺎت وﻣّ 
ﯾﻬدﺔ أو ﻣﺔ وذﺔ ﺎﻵﻻف ﻲ أﻣﺎ وأوروﺎ وﻠﻰ اﻣاد اﻟﺎﻟ ﺗم ﺎﻷﻣ ﻧﻪ ،واﻧت ﻩ اﻟﺎﺎت ﻲ اﻟات اﻷﺧة ﻣﻊ ﺻد اﻻﺗﺎﺎت اﻟﺔ
اﺎدا ﻠﻰ اﻹﻧﻠ اﻟ ،ﺎ اﻧت ﻩ اﻷﺎر واﻟﺎﺎت ﻲ اﻟﯾ
ﺧﺻﺎ ﻲ أﻣﺎ ،ورة أﻊ  ز ﺗاﻣ
واﻟﺔ واﻟﯾﺔ اﻟﺎﺔ واﻟﺔ،
ً
ً
ﻣ اﻟول  اﻟ  دﯾﻬﺎ ،ﻬﻲ ﻣﺟدة وة ﻲ ﺑﻠان ﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ وﺎ.
وﺎ ،ﻻ ﺑ ﻣ اﻟ  ﯾﺎﺑﻊ وﺟور اﻹﺟام واﻹرﺎب واﻟ ،وﻲ ة وﻣﺔ ،وﻻ ﻣﺎل ﻟﻠض ﻬﺎ ﻲ ا اﻟﺎل؛ ﻣ أﺟﻞ ﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻬﺎ ،وﻟ اﻻﻛﺎء
ﺎﻟﻞ ﻣ اﻟوﻟﺔ وﻟﺎء اﻟﻠم ﻠﻰ دﯾ ﻣ ،أو ﺟﺎﺔ ﻬﺎ.
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ﻲ ا اﻟﺎق ،ﻻ ﺗﺎ أن ﻧ إﻟﻰ أن إﺳاﺋﻞ ﺗﻞ ذروة اﻹرﺎب ،و إرﺎب اﻟوﻟﺔ ،وﻲ أﻠ ﻣ ﺗﺄﺳﻬﺎ  ﺗ ود اﻟ اﻟﻠﻲ ﺄﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﯾﻬدﺔ،
ﺎﻧﻧﺎ  أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻟﻠﻬد ،ﻧﺎزﺔ ا اﻟ  أﺻﺎب اﻟﻼد اﻷﺻﻠ .ور ذﻟ ،ﺗﻟﻞ إﺳاﺋﻞ ،و اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎ وﻟﺔ ق اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ ،وﻻ
وأت ﻣ ﺎﻣً 
ﺗﺎﺳ ﻠﻰ اﻟاﺋ واﻟﺎزر اﻟﻲ ارﺗﻬﺎ وﻻ ﺗال ﺗﺗﻬﺎ ،ﺎ ﻠ ﯾم اﻟ اﻟﺎﺿﻲ ﻞ اﻟﺎب اﻟﻠﻲ  اﻟﺣ ﺻ ﺑم ﺎرد ،وﺗ ﻲ اﻻﺣﻼل

ﺗر وﻟﺔ ﺳﻼم ،وﻣ ﺣﻬﺎ
واﻻﺎل واﻟد واﻟﻬ واﻟاﺋ ﻞ أﻧاﻬﺎ ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟ اﻟ واﻟﺎر واﻟﺎت اﻟﺎﺔ ﻣ دون رادع أو ﺎب ،ﺑﻞ ّ
اﻟﺎع  ﻧﻬﺎ ،وأن ﺗﻰ ﻣﺔ ًﺎ ﻠﻰ ﻞ اﻟول اﻟﺔ ﻣﺔ.
دﯾﺎ ر أن اﻟ ﻣ أاﻪ ،ﯾﺗون أﺛً اﺎ دﯾﺔ ﻟﻠﺔ ﻠﻰ أاﻬ اﻟﺔ ،وﺗ ﺟاﺋﻬ اﻟﻲ ﺗﻬف ﺗ ﻣﺎﻟﻬ اﻟﺎﺳﺔ
إن اﻟاع ﻲ أﺳﺎﺳﻪ ﻟً 
واﻻﺎدﺔ ،وﺗﻬ ﻣ زﺎدة ﻧذ وأدوار.

وﻲ ا اﻟ اﻟ ﻬ ﻪ اﻟﺎﻟ ﻣﺣﻠﺔ اﻧﺎﻟﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﺳﻟﺔ ﺟاء ﺗاﯾ ﻼﻣﺎت اﻧﻬﺎر اﻟﺎم اﻟﺎﻟﻲ اﻟ  وس روﻧﺎ وﺗاﺎﺗﻪ ،وﺗﺎﺛ إرﺎﺻﺎت ﻧء ﻧﺎم
ﺧﺻﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة ،اﻟﻲ ﺗ اﻟﺎﻟ ﻣدة أﻛ ﻣ ﯾ ،وﺗﻰ ﻟﻠﺎء ﻲ ﻣﺎﻧﻬﺎ
ﺎﻟﻲ ﺟﯾ ﻟ ﺗﺢ ﻣﺎﻟﻪ  ﻞ واﺿﺢ ،ﺗﺎول اﻟول اﻟ ﻪ،
ً
ﺄ دوﻟﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ .ﻲ اﻟﺎﺑﻞ ،ﺗﺎول دول أﺧ ،أﺑزﺎ اﻟ أن ﺗم وﺗﻞ ﻣﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﻻﺎت اﻟة أو ﺣﻰ اﻟم ﻠﻬﺎ ،وا اﻟﺿﻊ زاد ﻣ ﺣة
اﻟاﺎت اﻟوﻟﺔ واﻹﻠﺔ واﻟﻠﺔ.
وﺧﺻﺎ ﻲ ﻣﺔ اﻟق اﻷوﺳ ،وزادﺎ ﺣة
وﺗﺎﺎ ﺣﺎ دا ﻠﻰ اﻟﻬﺔ واﻟﺎدة واﻟذ واﻷﺳاق ،وﻠﻰ اﻟ واﻟﺎز،
اﺎ
ﻲ ا اﻟﺎق ،ﻧﻬ ،ﻲ اﻷام اﻷﺧة ،ﺻً 
ً
ً
ﻣﺟﺔ أو ﻣﺟﺎت "اﻟﻊ اﻟﻲ" اﻟﺎﺟﺔ  ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠان اﻟﺔ إﻟﻰ اﻟ ،اﺳﺎﺔ ﻟﺎﻟﺢ وأﺣﻼم ﺷﻬﺎ ،وﺧﻬﺎ  اﻟﺧﻼت واﻟاﻣات اﻟﺎرﺟﺔ ،اﻟﻲ ﺗﺎ
ﻲ ﻞ وﺟد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎرﻊ ﺗﺎ ﻠﻰ اﻟة ﻲ اﻟﺔ ،ﻲ ﻞ ﺎب ﻣوع ﻲ ،ﻣﺎرﻊ إﺳاﺋﻠﺔ وﯾاﻧﺔ وﺗﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﻼف ﺎ ﺑﻬﺎ .ﺎﻟوع اﻹﺳاﺋﻠﻲ
إﺣﻼﻟﺎ.
اﺳﺎﻧﺎ ًﺎ
ﻣوﺎ اﺳﺎرًﺎ

ً
ً
ً
وﺧﺻﺎ اﻟﺎ اﻟﻧﻲ اﻟﻲ ﻲ ﻣﻠﺎت وﻣﺎ ﯾة ،و ﻣﺎﻲ ﻣﺎﻛون
وﻻ ﻧﻊ أن ﻧﻬ إذﺎء ﺣب اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺔ ﻟﻠﺳل ل  ﻩ اﻟاﺎت،
ً
ﻟﻠل ﻠﻰ اﻟﺔ ﻠﻰ ﺣﺎب اﻹﺳﻼم واﻟﻠ ﻲ ﻞ اﻧﺎر وزﺎدة ﻧذ اﻟ اﻟف اﻟﻧﻲ .
وﻻ ﻣ اﻟ ﺿ ،ﻟﺎذا ﻻ ﯾ
إﻧﻬﺎ ﺣب ﻣﺎﻟﺢ وﻧذ وأدوار ﺗم اﻟﯾ،
رﺎ ﻲ أوروﺎ ،وﺛون ﻠﻰ اﻟﺎة اﻟﺎﺳﺔ وﺎً ،
ﺧﺻﺎ أن اﻟﻠ ﺻﺎروا ً
ً
اﻟﺎ ﻞ ﺣﺎر وداﻲ وﻲ إﺎر اﻟدﺔ واﻟﺎواة واﻟاﻟﺔ؟
ردا ﻠﻰ ﻩ اﻟﺔ اﻟﺎء ،ﻣﻊ أن ﻩ اﻟﺎﺔ ﻟ ﻠﻬﺎ ﺗﻠ ﻣ دواﻊ
وﺎ  ﻣﺎﻛون ﻬ ﻣً 
ﺗﺎ ﻲ ﻞ ﺣﻠﺔ اﻟﺎﺔ اﻟاﯾة ﻟﻠﺎﺋﻊ واﻟﺎت اﻟﻧﺔ ً

دﺎﺎ  ﻣﺎﻟﻬﺎ وأدوارﺎ  ،ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﻠ ﻣﺎﻟﺔ ا اﻷﻣ ﻟﻠﺔ اﻟﻊ وﻟ
اﻟص ﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻠ ،ﺑﻞ ﺎك ﺟﺎﺎت ودول ﺗﯾﻬﺎ ً
 ﻟﺎﻲ ﻧﻲ ﻷﻧﻪ
 اﻟﺎر ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎﺋﺔ ،واﺎل اﻟ ﻣﻬﺎ .ﺎﻛون اﻟ اﻧ ﺗً ا
إذﺎء اﻟﺔ .وﻟﺔ اﻟﺎﻛ أن  اﻷﻣ واﻟﻼم واﻻﺳار ،ﻻ أن
ّ
ﯾ ﺔ ﺣﺎﺳﺔ ،ول ﻠﻰ م اﻟوﻟﺔ ،ﻻ ﺎرس ﻧ اﻷﻣ ﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳم اﻟﺔ ﻟﻠﺳل.

ﻠﻰ اﻟب أن ﯾرك أﻧﻪ ﻻ  أن ب و أﺻﺎب اﻟﺎءة واﻟة واﻟ ﻣ اﻟﺎﻟ اﻟﺎﻟ ﻠﻪ ،وﻻ ﯾﻊ ﺿﺔ ذﻟ اﻟﺎﺟﺔ  أﻧﻬ ﻣ ﺣﺎرات وﺷب
وأدﺎن أﺧ ،ﺎﻟض ﺎﻟاﺔ أن ﺗﻊ ﻟﻞ اﻵراء واﻟات اﻟﯾﺔ واﻟﻼدﯾﺔ .
 ﺣﻰ اﻟﺔ
وﻣ اﻟﻟ أن ﻧ ات ﺔ ﻲ ﻞ وﻟﺔ  اﻟﻠان ﻧ اﻟﻊ واﻟﻊ واﻟﺎﻟ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،ﺗم ﺔ اﻟﻠ وﺗﺎ وﯾان ،وﺗّ 
اﻟة ﻠﻰ ﺧﻠﺔ ﻞ اﻟﻠ اﻟﻧﻲ ﻲ ا اﻻﺗﺎﻩ ،ﻣ ﺧﻼل ﺗ إﺳاﺋﻞ وﻟﺔ ﺔ ودوﻟﺔ اﻧ وﻣ اﻻﺳار وم اﻟﺧﻞ ﻲ ﺷون اﻵﺧ.
إﻧﻬﺎ  أن ﺗل إﻟﻰ ﺣب ﺑ اﻟف واﻹرﺎب واﻟﻊ واﻟ واﻻﺳﻼل اﻟﻲ واﻟﻣﻲ واﻻﺳﺎر اﻟ واﻟﯾ ،واﺳام اﻟﯾ ﻟ أاف ﺳﺎﺳﺔ ،و
ﺷب اﻟﺎﻟ و اﻟم اﻟﻲ ﺗ اﻟﺔ واﻟاﻟﺔ واﻟﺎواة واﻟاﺔ اﻟﻲ ﺗم ﻞ اﻵراء واﻟﺎﺋ واﻷدﺎن ،وﻻ ﺗﺎﻛ اﻟ و دﯾﻬ أو ﻣاﺗﻬ ،وﻧﺎ و اﻟق
ﺗ ا اﻟاﺔ اﻟة إﻟﻰ دﺳﺎﺗ ﺗ اﻷاف واﻟ اﻟﺎﻣﺔ ،واﻟا اﻟﻲ ﺗ اﻟﻼﺎت داﺧﻞ اﻟﻠان ،وﻬﺎ و اﻟﻠان اﻷﺧ.
واﻟاﺟﺎت اﻟﻲ ّ
ﻟ ﻣًﻻ اﻟﺔ ﻣ أ دﯾ أو ﻣ أو ﺷ ،ﻣﻊ ﺣﺔ اﻧﺎد ﻞ اﻷدﺎن واﻟات واﻷﺷﺎص ،ﻷن اﻟﯾ  واﻟ ﻟﻠﻊ ،واﻻﺟﻬﺎد ﻲ اﻟﯾ ﺔ ،وﺣﻰ
"ﺣﺎل أوﺟﻪ" ،ﻰ أﻧﻪ ﺿﺔ ﻟات ﻣدة ،و"اﻟآن إﻧﺎ  ﺧ ﻣر ﺑ د ﻻ ﯾ ،إﻧﺎ ﯾﻠ ﻟﻪ اﻟﺟﺎل" ،وﻠﻰ
اﻟآن ﺎ ﺎل ﺳﻧﺎ ﻠﻲ ﺑ أﺑﻲ ﺎﻟّ 
ﯾوا ﻟﻸﻠﺔ واﻟﺎﺎت ﻣ ﺑﻬ اﻟﻲ ﺗ اﻟﻊ وﺗ إﻟﻰ اﻟ واﻟﻞ ﻣرﺔ ﺄﻧﻪ ﺟﻬﺎد ودﺎع  اﻹﺳﻼم ،و ﻣﺎ ﺗ إﻟﻪ ﺑء.
اﻟﻠ أن
ّ
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