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 آراءخواطر     و 

 حول ظاهرة اإلرهاب
 

ن   ملرتقية أ وضاع شعوهبون يف لك إدلول يسعو إخمللصني اكفةإ 

  ،اورفاهيهت

فة إلااقا  اك جيندونو خمتلف إجلهود ون بذلي تمنيهتا، و  بدلإهنم إزدهارو 

 سعادة اكفة أ فرإد إجملمتع.ملا فيه خري و ويسخروهنا  ،إملوإردو 

ال يف تعهلم همام اكنت إلنوإاي نبيةل إ ن لك هذإ ال يتأ ىت  ايش أ خوي إ 

  ،حرتإم ملتبادلإو 

إال س تقرإر، بعيدإ عن لك ما من شأ نه أ ن بعبارة أ مع يف كنف إلسمل و و 

 هبا. إل جوإء أ و يضارصفو يعكر 

من  هناك عرب خمتلف بقاع إلعامل ليصدمع هنا و لكن إملتتبع ملا يق

 خرإب.دمار و حروب و هول ما يعيشه عاملنا إحلارض من فنت و 
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هنا أ وضاع مؤسفة حقا يندهش إال نسان إلعاقل لهولها و فضاعهتا،  إ 

  ،يشهملا يع يعايه متحرض حائرإ ال يدري أ ي تفسري  و يبقى لك

ىل أ ي مصري تسري حنوه خمتلف تكل إل وضاع إملرتدية.  و إ 

 ال ضارإبة إدلول إليت مسها هذإ إإل سف لك إل سف أ ن أ غلبي 

اور د إلتإال س تقالل، مل تعرف بعديةة إلعهد لاحلرية و يه من إحل

اع قبلية حتت أ وض زحدول مثلها، بل ال تزإل تر إلتقدم إذلي تنعم به و 

شعال نريإن إلفتنة ذاكء لك إلنعرإ  وإ   ش به بدإئية، حبيث يسهل إ 

 هذإ ما نشاهده يف إدلولو  ،فهيا إلتقاتل بني أ بناء إلوطن إلوإحدو 

 ة. إال فريقية خاص

ن س تعامر  يه إحلاال  إملؤملة هذه إ  كذكل نتاج إلعهد إلاويل لال 

إدلول، لتمتكن بفضل نضال تكل إذلي جمث عىل صدر إلعديد من 

 إلتحرر بعد كفاح مرير.و إخمللصني من أ بناءها من إلتخلص منه 

فعوض أ ن تسعى تلمك إدلول إملس تعمرة لرفع إلغنب إليت تركت فيه 

عانت منه من خملفا  سلبية من فقر و هجل و إملس تعمرإ ، و ما 

ىل إس تغالل عنارص إلضعف فهيا مثل إمحلية  حرمان، فقد معد  إ 

إدلينية وإلزنعة إلعرقية و إلرصإعا  إلقبلية، لتوظفها ملا خيدم خماااهتا و 

 يضمن مس تقبلها و إس تدإمة إلس يارة و بسط نفوذها.
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ىل إبتاكر  ثقيةلة تركختلف و فت إل ناار عام خلفته من دمار و فرص  إ 

 إلتقاتل بني أ بناءها.عنارص للفتنة و 

هنا إحليل و  تسرت عىل ون لل إملاكئد إليت دأ ب علهيا إل عدإء إملس تعمر إ 

 إلاهور دوما بوجه برإق لكنه اكذب.عيوهبم إخملزية، و 

ليه هؤالء إل عدإء من و  لعل إملنحاة من إدلسائس يه ما توصل إ 

حلاق أ بشع إلنعو  لاال سالم.  فبعد أ ن قهروه و معلوإ عىل طمسه بلك إ 

إلوسائل أ ايم إال س تعامر، حاول أ بناء إملسلمني يف تكل إدلول إلةأ ر دليهنم 

ىل ما إعتقدوإ أ نه  فمل جيدوإ ذلكل سبيال، ىل إللجوء إ  مما إضارمه إ 

ىل إس تع اإل جنع و هو إلقوة علهم حيققون غايهتم، لكهن امل إنزلقت إ 

إلس يارإ  إملفخخة و غريها من ختريب و و إعامتد إلقتل و إلسالح 

 فساد مع إل سف.

ن هذه إلترصفا  إلعشوإئية  أ عات ل عدإءمه فرصة ذهبية لنعت إ 

 حماولهتم تكل بأ رذل إلنعو ، 

هو إال رهاب، مضيفني هل صبغة إال سالم. و تكل يه إلاامة إلكربى و 

ذ وقعوإ يف إلفخ إذلي دبر هلم، و هفأ صبح إال رهاب مرإدفا لال سالم و  إ 

ذ هو دين إدلعوة لاحلمكة و إملوعاة إحلس نة، و  من لك ذكل برإء، إ 

 حىت إجلدإل فيه جيب أ ن يكون لاليت يه أ حسن.
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حلاقه ال رهاب و ما مسي لالقد ظهر هكذإ  حاول إخملااون هل إ 

 ما يقوم به هؤالء هو إال جرإم بعينه. لاال سالم يف حني أ ن

اع حدإثة و هشاشة إل وضلقد إس تغلت إدلول إملس يارة عىل إلعامل 

ت يف شؤوهنا إدلإخلية حتكذكل للتدخل إدلول إلناش ئة  يف إلعديد من

غااء ذرإئع متعددة و خمتلفة، كحامية حقوق إال نسان و حامية إل قليا  

ن لك ذكل ، لكو إملعتقدو حرية إلرأ ي  أ و تابيق ما مسي لادلمبقرإطية

ال لتربير و  من إدلسائس، عمر اوةل إلرجوع للمس تلتدخل و حمل ما اكن إ 

إلقدمي حتت غااء جديد، وهجه إلااهر جذإب لكن إلوجه إخلفي هل 

 و مرإيم أ قل نصحا و إ خالصا.أ بعاد 

ن حماوال  إلتدخل هذه يه يف إحلقيقة  دة عو كام س بق ذكره إ 

دلإن إليت إ  تكل إلبمقنعة للمس تعمرين إلقدإىم، ملوإصةل إس تغالل خري 

 .إلوسائل إ ىل ذكلال متكل تزخر هبا و

يت أ  رصإع دموي، يورع حىت يف زج إال خوة يف تااحن وفمل تت

 يدمر ما بقي صامدإ.عىل إلقليل من إملنجزإ  بل و 

يف تزويد إل طرإف إملتناحرة بأ حدث هذه إدلول مل تتوإن هذإ و

معاان يف  ،إل سلحة ني ب إلعدإوة وإلتقاتلأ س باب إلتوتر و  إس تدإمةإ 
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ة لتكل رإجئ اسوق نبدلإهذه إل  بقاءال  تسعى  يه أ خرى من هجة. و أ بناءها

 ميدإان فس يحا لتجربهتا.إل سلحة و 

ن إملشاهد و  لرصإعا  لمؤملة إملتتبع ملا تعرضه إلشاشا  من صور إ 

خفيفة  ،هناك من خمتلف إل سلحةليندهش ملا يس تعرض هنا و إدلإمية 

ا قد يلي مم ،لب أ كيدإ بعمال  صعبةجت ،هاع إنو بأ  من إذلخائر و  ثقيةلو 

  ش ال ، يهإملتناحرةو  ذه إل طرإف إملتنازعةهل أ كرث من حاجة رضورية 

 هكذإ تتضح إلنوإاي إحلقيقية لهؤالء إملتدخلني يفو  يف حاجة ماسة لها.

 هذه إدلول، إدلإخلية ل شؤون إل 

 .إملوإقف إملعلنةعن إلترصحيا  و  يه إلبعيدة لك إلبعدو

ة تتدإول إل سلحتنترش شيئا فشيئا و لقد بدأ   إلفوىض تعم و و 

ري من لاح طائةل للكثومصدر أ ر ،برسعة فائقة، لتصبح جتارة رإجئة

مهنا إلهامة  حىتلقد طالت إخملربني خملتلف إملنجزإ ، بل و إملغامرين و 

 إحلساسة.و 

ي إملستشفيا  رمغ دورها إحليو و  فمل تسمل من ذكل حىت إملدإرس

 إال نساين.و 

يه و إل وضاع فسح إجملال لااهرة خارية أ يضامع إختالط و 

 رإ .دإملتاجرة لاخمل
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 ،إخملربة لعقول إلش باب خاصةزايدة عىل كوهنا إلهادمة للصحة و ف

 .فقد أ حضت إلوس يةل إملةىل للرحب إلاائل و إلرسيع ملن يتخذها وس يلته

ىل  و كام هو معلوم فا ن مثل هذه إلنشاطا  إحملاورة يلجأ  أ حصاهبا إ 

، عاملهايف إس ت ونإليت ال يتورع ةسلحوسائل و خباصة إل  خمتلف إل

شيئا  اساعت إغريبة إال رهاب إلظاهرة و تعرف إخلاري لال خار  يلتقلي 

 .فشيئا

ن إال رهاب قد إختذ من إملتاجرة لاخملدرإ  وس يةل م  تدرإج ثىل الس  إ 

لفقر، إ  إذلين يئنون حتت وطأ ة خباصة أ ولئطوإئف من إلش باب، و 

فر يامعون يف حتقيق رحب رسيع عهل يو و  إجلهل،يعانون من إلبااةل و و 

 هلم غدإ أ فضل.

 ،إنتعم لتكتوي بنريإهنا عديد إلبدل إلعارمة هكذإ بدأ   إلفوىضو 

 فاهزت  أ راكهنا 

 خرب إلعديد من منشأ هتا.و 

ىل إل مه مهنا  فاال رهاب أ معى ال يفرق بني إال جنازإ  بل وقد يلجأ  إ 

 ضنا منه أ هنا إلرضلا  إملوجعة و إلقاتةل.
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نه تصدى  حىت ساء و ن قتل إل برايء رجاال و لرتويع إل منني و كذكل إ 

ال لزرع إخلوف و  أ و هدف إل طفال دون ذنب يذكر هر إمجليع حىت ق إ 

 تلبية رغباهتم. خيضعوإ ل هوإءمه و 

ن وطننا إجلزإئر   ذإ إال رهاب إهلمجي إل معى ملدةهب إكتوى قدمثال إ 

برايء  قتلمع ما خلفه من إغتيال للكفاءإ  و  ،عرش س نوإ  تقريبا لل 

 .غري ذكل ما ال ميكن حرصهو  ،ختريب للمنش ئا سف  لدلماء و و 

مسى إلبعض هذه إلفرتة إلعصيبة لامحلرإء و أ خرون لالسودإء  و لقد

ال أ ن إل وكد  خمتلف طبقا  إلشعب أ لوإان  مهنا عانت ،هنا إلفوىضإ  إ 

من إلتعدي عىل إل شخاص و إملمتلاك  مما جضر منه إمجليع، خاصة و 

أ ن إدلوإفع إحلقيقية مل تكن بينة، و ال ميكهنا تربير لك إلفساد إذلي 

 كل إلعنارص إحلاقدة إجملرمة.أ قدمت عليه ت

ال أ ن ،يببتوقيف إملسار إال نتخارع ذإلتهذه لقد حاولت   إ 

رحةل إنتخاب يف ممهنم إلترصفا  إلفوضوية إليت طبعت مسرية من فاز 

نتخابيةو  ،إجملالس إلبدلية  ،خباصة إلزتويرإ  إليت طالت إلقوإمئ إال 

س تحقاقا  إملقبةل عىل  إملرشفةلسلاا  إقد أ جلأ    ،إس تعدإدإ لال 

ىل توقيف إملسار إ  ضار  فا ،إلوطن الختاذ إملوإقف إال حرتإزية

ذ ،إال نتخايب إحلساسة إذلي مس إل دإة إكتشفت مدى إلتالعب  إ 

 .إلركزية هلو 
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درإ  عنه بعض إملبا أ فصحتلاال ضافة لهذإ إجلانب إلهام هناك ما و

دم نضج عمن ترسع و  ،إملرجتةل لهذه إلفئة جتاه جوإنب من إحلياة إلعامة

وإطنون مما مل يستسغه إمل ،حىت مع بعض إلرموز إلوطنية ،يف إملعامال 

هكذإ من حاول إقتااف إلامثر قبل إل وإن عوقب و  ،بل ضاق مهنا ذرعا

 لاحلرمان.

ن إملؤسف حقا أ ن اكنت لك هذه إلترصفا  ت   بغة ضفى علهيا ص إ 

 سلبية لدلينأ عاى صورة وهذإ من مجةل ما  ،إلتوجه إال ساليم

 .إحلنيف

لقد حاول أ عدإء إال سالم و إملغرضني و خباصة إملس تعمرين إلقدإىم 

يااليا و عىل رأ سهم إملنسق أ مريياك تشويه  ،كفرنسا و برياانيا و إ 

 ،فوجدوإ يف مثل هذه إلتجارب إلفاشةل ،صورة إال سالم عىل إدلوإم

تبعا ملوإقفها إلفارة هكذإ جحة من إحلجج إلوإهية للهتجم عىل إال سالم 

 إلتحامل عىل إملسلمني بصفة عامة.و  ،وب عىل أ مرهغلملإ

 ذإو ك ،ما مسي لالربقع و ما إمحلال  إملسعورة عىل إحلجاب و

ال بعض إل وجه إلااهرة  ،إللباس إلساتر و غري ذكل من إملضايقا  إ 

لو  ،يضمره أ عدإء إال سالم لهذإ إلتوجه إملعتدلللعدإء و إلكره إذلي 

سوإء يف إال عتقاد أ و إلسلواك  أ و يف إجملال إال قتصادي  ،اكنوإ يفقهون

 حىت.
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مي علهيم ملا ميةهل من ق لقد رأ ى أ عدإء إال سالم يف هذإ إدلين خارإ

       ملضلةل. إجحون هبا حتت عناويهنم إلربإقة و اكنوإ يتب ،مثل ساميةعالية و 

س تفيق ت إلعامل إملغلوب عىل أ مره  إلبدلإن إملس تعمرة يف  فلام بدأ  

خالص إ ىل جتس يد مثل تكل إلقمي تسو  ،تحررت و   عى لا 

من خري  هتوحماوةل تابيق ميدإين ملا ملس   ،إملةل لاعتناق إال سالمو 

حقاق إحل كفاهحمتلمك إلصحوة و مهنم  وإغيمعمي، مل يستس    قوق.ل جل إ 

حماوةل جادة يف إلعديد من لقد بدأ  هكذإ إلتخايط لرضب لك 

  إل سامء و إلنعو  إخملتلفة ل ية حركة انش ئة حتت ري فاخت .إدلول

ىل إرتاكب إلهفوإ  و  أ سامء برإقة لكهنا خادعة، بل دفعت هبا إ 

 حىت متعن يف تسويد ،و دوما لامس إال سالم أ و منمتية هل ،إل خااء

 صورته إلناصعة.

وم أ ي إليت مل تقدم للعم "دةإلقاع"لقد عش نا إخلديعة إل وىل لامس و 

 تعريف حقيقي لها.

رجل أ عامل إس تخدمته يف حتامي  ،"بن الدن"وإختذ  لها زعامي 

ذإ إش هتر و تيف أ فغانس تان، إلنفوذ إلش يوعي حسب زمعها  قوى حىت إ 

عليه و  ب إلقضاءجيصريته بعبعا خاريإ  ،و نرص من دفع به و دمعه

 عىل ما ميةهل من رمز و هو إال سالم.
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 ،رحتلإب حماربته أ ي ام حل و جتد أ حضى بعد ذكل رمزإ لال رهاب لقو 

ية هو إلضح و  ،مرإدف لال رهابحمارب و  لالابعفأ صبح إال سالم معه 

 إل وىل هل يف حقيقة إل مر.

ال لالقضاء عىل ذلمك إلزعمي باريقة و مل تنته هذه إل ساورة إلغريبة إ 

لقاءه يف إلبحر حسب زمع إلقيادة و  ،يه إل خرى غريبة ذكل لا 

 إل مرييكية إملاكرة.

 هكذإ جزإء إخلونة إللئام كجزإء س  امر.و  

بتاكر من حني ل خر ل سامء و ال  إال سالم إخصوم و تشاء مناورإ  

 نعو  للك من حياول إال تفاضة عىل أ وضاع مل تبق حممتةل دليه.

 و هو ،حلانقفاكنت إلبدإية من إلعرإق إذلي حامه إلتحالف إ

 معقل إحلضارإ  و همد إلتقدم إلعلمي.

نقضاض عليه بلك وسائهل  فاختذ من عدإء قيادته أ فضل ذريعة لال 

 ببعض إلغاضبني. امس تعين ،إجلهمنية

جناز ما خااه إل عدإء دومنا قرإر و لو شلكي من إل مم  ،و بعد إ 

ذالل رمزي بش نق زعمي إلعرإق أ نذإك يف  وإمعد ،إملتحدة ىل إ  عيد وم يإ 

مبنازةل  ملن تسوهل نفسه بليغ و درسبل  ،و هو أ كرث من حتذير ،إلنحر
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هؤالء إلاغاة إملتغارسني إحلاقدين عىل ما و من يسعى لرفع إلرأ س 

 أ مام إجلبابرة إلعرصيني للعامل.

طف إس هتتارإ لالعوإو  لعل من إلسخراي  إليت ميكن عدها حتدايو 

 عبارة  هود للعرإق و د من شعار يف إلعمل إلوطين إجلديما إعمت

 "هللا أ كرب". 

 ومث يأ يت بعد ذكل مسلسل ما مسي لالربيع إلعريب ليشمل تونس 

 ،ليبيا و مرص

ىل  ،لربيع إخلريبيف مقال سابق لاو هو ما أ مسيته بلك توإضع  لالنار إ 

إلنتاجئ إليت متخض عهنا من إضارإب و تدمري و تذمر و عدم 

ي ي بةورة إليامسني ويه لعمر و لو أ ن ما وقع يف تونس مس ،إس تقرإر

 إلسخرية هبا.إخلديعة و من متام 

ما دإم  ،فال إلتجربة إلتونس ية إلناحجة نسبيا أ عات اكمل نتاجئها

إال رهاب كام سار هل إل عدإء قد حلقها و رضب أ حس رشإيني 

ى فتدإعت أ وضاعها لتبق ،و هو إلس ياحة مرتني عىل إل قل إقتصادها

 عى إ ىل ستقدميها من رمغ إلوعود إليت حاول  ،ايش به مشلوةل إقتصاد

إملوهجة  ل وضاعها إال قتصادية و و تلايف إلرضلا  إملوجعة 

 إال جامتعية.
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 أ ما مرص فقد عرفت تقلبا  مثرية.

ىل إال ندفاعا  ت و إال نزالقا  إليت أ ت مفن إناالقة ش به انحجة إ 

قيق بعكس إلنتاجئ إملرجوة من هبة إلتغيري إليت اكن يف مقدورها حت 

لكن إل عدإء اكنوإ لها  ،أ حالم إلكثري من أ نصار إلصحوة إال سالمية

ن إ ليه أ نفا اكن من أ برزلترسع يف لاملرصاد. مث إ   إلقااف كام أ رشان إ 

 إلعوإمل إليت جعلت بهناية تلمك إلتجربة.

قد تعرف عودة إل وضاع إ ىل سالف عهدها، و  هكذإ تدرجت حنوو 

إدلول اك و أ مرييمن إ رسإئيل ربيبة  تعقيدإ  خمااة ملرص ملا لقرهبا

نهتا يف ماك و مرص ما دلورو  ،إملهمينة عىل إلعاملية إلقدمية و ر إال س تعام

 .إلعامل إلعريب من أ اثر و تأ ثري عىل عدة أ صعدة

ىل  ال بد من ،و عىل ذكر إ رسإئيل  وإملناورإ  إملتعددة إال شارة إ 

لهيا لكام حاولتإملفتعةل  تناول قضية  هاف ختالإ عىلأ طرإف  إليت تلجأ  إ 

ضم إلتوسعا  إملتتالية لإال حتالل إال رسإئييل ل رإيض فلساني أ و 

 من ترإهبا. أ جزإء

ن إرها دمس مترة يف خااها إجلهمنية حىت تمت بناء ج إ رسإئيل إ 

ليه  .إلعازل لتقمي دولهتا كام رمت إ 
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ع م جدية مفاوضا  أ و إتصاال أ ية  قعتصور أ بدإ أ ن تو ال ي 

ال بعد صني و حت ،إجناز خمااها لالامتم إلفلساينيني حول أ ي حل إ 

قريب إلغد ليف إ و هو ما لن يتحقق ،إجلزء إذلي تريد بناء دولهتا عليه

  مع إل سف. 

ن مرص رمغ إلعناية إليت حايت هبا من عدة أ طرإف مقربة و هذإ  إ 

 من إملرتبصني هبا مل تسمل من ردود أ فعال إملناوئني.

ا لاس هتدإفهحساسة ال تزإل يف مقاتل فقد رضهبا إال رهاب و

 .برضلا  موجعة سوإء يف قااعها إلس يايح أ و منجزإهتا إخملتلفة

ن  من حىت شأ ن إال رهاب إهلمجي إل معى إذلي يوظف هو ذكل إ 

 خيربون بيوهتم بأ يدهيم.

ء قضاج و من حتامي ممهن هتف ر عأ ما ليبيا فال جديد يف إل فق بعد ما 

من  ةباريقة وحش يو  ،للمهمينني عىل إلعامل عدو إلدلودإلعىل قائدها 

ياال يا و رياان بطرف خصوهما إذلين اكنوإ لال مس مس تعمرهيا إلةالث  يا إ 

 .فرنساو 

ن    تعفنا.و  تدهورإو  تزدإد تعقيدإال تزإل أ وضاعها إ 

ن ما يهتدد ليبيا حقا هو إلتقس ميو  كام طال من قبل دوةل  ،إ 

نبعا ل طامع تلمك إدلول مبباركة من أ مريياك إلرإعية للك هذه  ،إلسودإن
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موقعها ا و تنوع خريإهتو  ب ليبيانارإ لشساعة ترإو  .إخملااا  إجلهمنية

رإ حىت فا هنا لن تعرف إس تقرإ ،رولاو كدوةل قباةل إدلول أ   ،إال سرتإتيجي

 .حيققوإ مأ رهبم

 يفيف خضم هذه إل وضاع إملتشابكة وجد إال رهاب جماال فس يحا و

 إلهدإم بلك سهوةل. معهلملد أ خابوطه و ليبيا 

ا  جلهإل وضاع و تعدد إ إلفوىض و تفك  و مما أ عانه عىل ذكل

لس يارة عىل إحلمك و إلتحمك بلك إلوسائل مبا فهيا إلتقاتل و ل إحملاوةل 

 إلتخريب دون إس تثناء.

 فذإقت ويال  ،لقد انل من هذه إخملااا  إملسعورة عديد إدلول

 .عدم إال س تقرإرإال رهاب و 

مادإم  ،ىتإلهند ح الو ،ال أ فغانس تانال لبنان وال تركيا و فمل تسمل

 إلرصإع عىل كشمري قامئ.

لقد عرفت إملناقة قبل فرتة ظهور بنقالدش ملا قويت فيه إلزنعة و 

 إال سالمية لتنفصل عن إلهند.

من إملعمتدإ  أ و إملرجعيا  إليت تدعي عنارص إال رهاب إال عامتد و 

 .علهيا مع إل سف هو إال سالم
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ن عنعو  يه أ بعد ما تكون ما يتصل به من تناامي  و لكن لك 

 مبادئه إلسمحة إلسامية.فلسفته إلرإقية و و إال سالم 

هكذإ وجد  إحلراك  إال رهابية جماال خصبا المتدإد نشاطها و 

 سوراي منالقا لها.إذلي إختذ من إلعرإق و ال جرإيم إ

ن من إملهازل  و إلغرإئب حقا أ ن إبتدع أ عدإء إال سالم إملفضوحة و إ 

سام ذه إحلركة إملريبة له  ميس ن إلسذج، لكنوينخدع به إملغرور  رانانإ 

 يف إلصممي. إال سالم

  ناكيهتم لاال سالم ما مسوهو لقد إخرتعوإ مبكرمه 

 رمزوإ هل بعبارة "دإعش".و  ،"إلشاملعرإق و يف إ"إدلوةل إال سالمية 

نه من صنع نفس إجله   ذكره. ام س بقلقاعدة" كإ"إليت إبتدعت  ا إ 

 فأ ي دوةل هذه إخليالية إليت يتحدثون عهنا؟

ن مل يكن يف و  أ ين إملاكن إذلي ترتبع عليه هذه إدلوةل إملزعومة إ 

 ؟هتمخميال

ن مل يكن إلعامةل ل عدإء إال سالم.و   ما هو نااهما إ 

 ؟هؤالء إل دعياءيتبجح به مث أ ين إال سالم من لك ما 
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ساء ن جاال و ر  هللا إلقتل للك عبادأ م هو  ،سادإلف إلتخريب و أ هو 

ب ةبت ما ينسي و  ،لال سالم ومصة عار مما يلحق ،ذنبدون  ،طفاالأ  و 

ليه أ عدإؤه من نعو  خمزية مع إل سف.  إ 

مما يأ جج صدور خصوم إال سالم  دون متيزيأ هو إلنيل من إل جانب 

ضافية عىل وحشي و   إحلال أ ن هؤالء ليسوإ منه يفو  ،تهميدمه حبجج إ 

 .يعمل هللا أ نه مهنم برإءو  ،يشء

ن مض إلعرإق و هذإ و  شارة إملاكر إلشام يف خمااهم إ  ال إ  ما هو إ 

ليه هؤالء   ،ينمن تقس مي لهذين إلبدلإل عدإء إملناوؤن خفية ملا يريم إ 

 عاجال أ م أ جال.   نسيتجسد يف وإقع إل مر إ   ،يف شلك أ و يف أ خر

 ،الزعزعة أ راكهنلقد أ ىت يف خصم إلفوىض إلعارمة دور سوراي و 

مصود يف   منمتةهل ملا ،ارضهبعىل بتشجيع أ ي طائفة معارضة ذكل و 

 عىل رأ سهم إ رسإئيل.وجه إل عدإء و 

فاهر  طوإئف عديدة حتت أ سامء تنمتي حسب زمعها إ ىل 

 إال سالم.

فلو اكن قصدها خملصا لوجه هللا الحتد  عىل إل قل يف مقارعة 

أ عاى من فرص ذهبية ل عدإء  لكن تاور إلرصإع و ما إلناام إلقامئ،

 لك دوةل لها نصيب معرتف به من إحلضارة أ عدإء و  ،سوراي
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أ لان عن حقيقة إل هدإف بل إل طامع إليت تقف ورإء قد  ،و إلتقدم

 إس هتدإف سوراي خاصة.

هنا  جحرة عرثة أ مام حتقيق لك إملرإيم و إل طامع إخملاط لها من متةل إ 

لو  و ،ة تسعى ال ثبا  وجودهادوةل أ و هج لكطرف إلقوي إملعادية ل

عالن إحلرب علهيا حتت أ ية ذريعة مفتعةل ىل إ  حق ،أ دى ذكل إ  ام و إ 

 إملغررين من أ بناءها يف أ تون إملعركة.

و من إملاكئد إليت إبتكرها إملناوؤن لال سالم ما أ حقموإ فيه إلبدلإن 

من س يارة  ،وي خمتلفةاإلعربية و إال سالمية يف حرب طاحنة بيهنا بدع

ي لكن حتت غااء مذه ،و غريه عىل إملناقة و نفوذ مايل و إقتصادي

فهذإ س ين و هذإ ش يعي ليضحى إال خوة يف إدلين  مع إل سف،

و ال  ،يس تبيح إلوإحد دم أ خيه إملسمل إل خر ،إال ساليم إلوإحد أ عدإء

ال لاهلل.  حول و ال قوة إ 

غة ضغة سائصلت إل مة إال سالمية فصار  مفا ىل هذه إدلراك  و 

 إال سالم جرإها لك نقيصة. انلو ،يف أ فوإه أ عدإءها

من يقف ورإءه من أ صدقاءمه هاب و حقا حملاربة إال ر   فلو إحتد

إليت  خاصة وأ ن إدلوةل ،و غذوه لاكن أ فضل هلم و أ نبل إذلين إبتكروه

يرإن و يه ،عتربونه عدوإي اكنت خصام ملن  بعث  إ ىل تقد توصل ،إ 
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تفاق إل خري بيهنبفضل  إملناقةيف طمأ نينة ش به  بني إدلول إلعامى  و اإال 

 .إملس يارة عىل إلعامل

هبم إ ىل  دفعتإجلشعة لكن إل طامع إليت أ ججهتا فهيم تلمك إدلول  

عال  ،فناصبومه إلعدإء مع إل سف ،ن إلعدإء ال خوإن هلم يف إال سالمإ 

 أ مام إل خاار إليت ال تبعد عن إس هتدإفهم يفإمجليع عوض مض صفوف 

 .أ لكت يوم أ لك إلةور إل بيض :قدميا قيلو  .ايمل  يوم من إ

ن ني ن رصإع يف إدلإخل ب. مفإلمين إجلرحيمعق إجلرح يف ا ممهذإ  إ 

 جهوم هلو ما يتجرعه من مأ يس جرإء لك ما جلبه  ،إال خوة إلفرقاء

ىل ،اإل طرإف إملتصارعة فامي بيهن  إذلي من طرف إلتحالف تلقاهي ما  إ 

إذلي يريم حسب زمعه إ ىل دحر طرف ال عادة و  ،لعريبيسمى لا

 .إلرشعية للسلاة هناك

 يعاي صورة قامتة عن إملسلمنيو  ،إ ن لك ذكل مما يديم إلقلب حقا

 يصلح بيهنم.م إذلي أ ىت أ صال ليوحد إال خوة و إال سالو 

ن إحلقيقة  خباصة و  ،هناكإليت تستشف من لك ما نعيشه هنا و إ 

 يف إدلول إلعربية 

عادة هيلكهتهو تفكيكها و  ،مغاير يف إدلول إال سالميةبشلك و  ا بعد إ 

ية حماوةل همام تقوم قامئة ل   ليك ال ،إ خضاعها بكيفية تش به تقلمي إل ظافر
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  ،يكن مصدرها لبعث إلهنضة

و دمع إلصحوة إال سالمية يف إعتدإل و عدل و وفق إلتعالمي إحملمدية 

 إلناصعة.

فريقيا من هذإ  ذ إس تعمل إدلين إلويل هذإ ومل تسمل دول إ  إ 

 بني إملس يحيني تااحن لل 

ملوإطنني إ شعورنارإ لرهافة إملسلمني، مث بني لك طائفة بعد ذكل و 

 حنو هذإ إلعنرص إل سايس يف أ عامق إجملمتع.

ن هذإ إلوتر حساس  و لدلين اكمل إال حرتإم  ،فكام هو معلوم إ 

بهثا و ما أ شد تش  ،يقة لشعوهباو إلتقدير من طرف لك إملكوان  إلعر 

به خاصة و أ ن إال نامتء إلعريق دلهيا ال يزإل قواي و مثارإ للنعرإ  بلك 

 سهوةل.

 تقس مي إ ىل شاملإلسودإن هبذه إملكيدة فعرف إل  ىهكذإ إكتو و 

نقسام عىل أ ساس إدلينجنوب، و   .إ 

رمغ لك  امو إال رهاب خيرمب فهيام و بيهنامال تزإل انر إلفنت مش تعةل و 

 إل خوية و إدلولية إملتعددة.إحملاوال  

نيجرياي خاصة مث  لرشإرإ  إ ىل دول جماورة مثللقد إمتد  إو 

فريقيا.مجهورية مايل و   غريهام من إدلول يف إ 
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 و ال يدري إملتتبع ما خيبأ ه إلغد.

ن أ ي مسمل غيور  إهذ ليشمزئ من ذكر خمتلف ليتحرج بل وإ 

 ة لاال سالم.إخملتلفة مقرونإل سامء إليت يضفهيا إملغرضون عىل إحلراك  

ن  إلرتوجي لها أ و إال عرتإف هبا. قبيل من ليعد ترديدها إ 

ىت ح، و إخملتلفة وسائل إال عالمما أ صبحت لعل أ خار إل مثةل و 

 ةلوإدلإجلارحة "عبارة إل نكرره من  إال سالميةإلعربية و إلبعض من 

 .مية"إال سال

ك إختالفها ليدر لعل إدلإرس إملمتعن يف لك هذه إل وضاع عىل و 

 فوجد من ،خاصة إملسلمنيل عدإء إال سالم و  حملمكإ مدى إلتخايط

نتقامو  من إملتعاشني للسلاةمة معيةل ذرش أ بناءمه  إلرثإء ساد و للف و  ،إال 

 .أ هلهيملو عىل حساب وطهنم و إلرسيع إلفاحش و 

ما درأ وإ أ ن يوما س يأ يت فيه دورمه ليضحي هبم من هو إليوم خياط و 

 هلم لتدمري أ وطاهنم.

هنم س يلقون جزإءمه   . "بن الدن"إذلي لقيه مثل مصريإ و إ 

معاان دوما يف حماوةل إملساس مبقدسا  و  و  جترأ  إل عدإء ال سالمإإ 

اوة يف خ ،أ قدموإ حىت عىل إلقدح يف إلرسول إل عام برسوم ساخرة

ميقرإطية و من د ،اهيلإ  من عىل سفالهتم و غياب قمي يدعون إال نتساب ت
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يعيبون عىل غريمه عدم إعامتدها يف و  ،ملعتقدو إحرية يف إلفكر 

ترش ال سالم إذلي بدأ  ين إلكنه إحلقد إدلفني و إلتحامل عىل  ،بدلإهنم

 ملا ملس فيه إملنصفون من بعد حضاري و مالمئة ،حىت يف بدلإهنم

و إليت طغت علهيا إملادية  ،إلرإهنة إملتاورةأ وضاعها حياة يف ل ل 

 إملتوحشة.

ن مثل ترصفاهت ما صاحهبا من دعااي  مغرضة و هذه إخلرقاء م إ 

ها يف ظهر  أ اثر  ،دلهيممضلةل قد أ فرز  سلواك  عدوإنية متارفة و 

عىل و  ،زمهرمو إملسلمني و  إخملتلفة عىلة و إملتكررإال رهابية إال عتدإءإ  

لهيم نتساب إ   .لك من يش مت فيه إال 

ىل إس هتدإف إدلول  إ ن لك هذإ إجلو إملشحون قد دفع لاملغامرين إ 

 برتهدإلغربية نفسها يف عقر دايرها، فذإقت من ويال  إال رهاب إذلي 

أ حضت يف فلتخريب غريها، فأ صبحت تعيش ظروفا جديدة أ قلقهتا، 

 مما أ ربكها  إلتدإبري غري مس بوقةسلسةل من إال جرإءإ  و 

عزز جانب إل حزإب إلميينية إملتارفة لتكون بل و  ،زعزع إس تقرإهاو 

 عىل دميقرإطيهتا إملزعومة.و  خارإ حقيقيا علهيا

 هذه إل وضاع قد إختذ للكهنا من هجة أ خرى  ،هذإ من هجة

 ،ن إلعاملعدة مناطق مجد إجملال فس يحا لتدخل رسيع يف ذريعة قوية لت

 .هاباكن إل من حسب زمعها همددإ من طرف إال ر لك مناس بة يف و
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 و هكذإ تمتكن من موإصةل تسويق أ سلحهتا إلفتاكة إخملتلفة، 

عادة بسط نفوذها يف إدلول إليت اكنت تس تعمرها أ و لها نوإاي يف  و إ 

ما دإمت هذه ال تتوفر عىل إملس تواي   ،إس تغالل خريإهتا إلوفرية

 إلتقنية إحلديةة للقيام بذكل لوحدها.

 ،بعاد للك هذه إلضجة حول إال رهابإل  حقيقة  جليةهكذإ تتضح و 

ثل م  من يساندمهن طرف إملس تعمرين إلقدإىم خاصة و مدى إعامتده مو 

دلول إلعربية إ مهنم بعضو  ،من إملس تضعفنيصفق خلااهم يو  ،إ رسإئيل

 .مما يأ ملونأ قوى و بل هلم عودة قوية  ت، فتحققإال سالميةو 

ليه  ن ما وصلت إ  من أ رضإر مست إلعديد من ب مهجية إال رهاإ 

  ،إملنشأ  إجلها  و 

 ؤولنيجعلت إملس ،تركت أ اثر اكرثيةزهقت جرإها أ روإح غالية و و 

ل زمة إأ هنا جتاوز هذه إحملنة إخلارية و أ نذإك يفكرون يف حلول من ش

 .إجملمتع لالتفك إملهددة لكيان إل مة و 

انون متعددة اكنت أ ولها قبرز  مبادرإ  فبالنس بة للجزإئر مثال 

إلرمحة، لكن أ طرإفا متشددة مل تكن مقتنعة لالفكرة، بل عدهتا نوعا من 

قلب نإلضعف أ مام تكل إلعصالا  إل مثة إليت جيب دحرها حىت ت 

إل وضاع لصاحل إلسلاة، مالكة إلقوة. فاقرتحت تشديد إخلناق عىل 

 اكن من عي إليتإملساال إال تصاال  وفمل تفلح . تكل إلعنارص إجملرمة
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جلوس إمجليع حول طاوةل للنار يف إملسائل إملفروض هتدئة إل وضاع و 

علها جتد لها حلوال من شأ هنا نزع فتيل إلفتنة فتعود إلامأ نينة  ،إلعالقة

س مترة بل م  قيت إلعمليا  إال رهابية إخملربة من حني ل خرب ف  ،للنفوس

 أ شد يف بعض إل حيان.و 

تاور   ،إلعزيز بوتفليقة لرئاسة إمجلهوريةمع إنتخاب إجملاهد عبد و 

  ية، فاكنت هذه إخلاوإإلفكرة حنو إلوئام إملدين فاملصاحلة إلوطن 

من رضورية  لكهنا أ كرث ،إلبعيدة إلنارة مبةابة معلية قيرصيةإجلريئة و 

د هجود يبدطان إذلي أ صبح يهن  قوى إلبالد و للقضاء عىل هذإ إلرس 

 إلعباد.

ن إعامتد هذإ  ال بعد توعية و  إخليار إلصعبإ  عبئة ت مل ميكن حتقيقه إ 

لها من  إال جيابية إلنتاجئلاكفة إلقوى إحلية يف إلوطن. و ال أ دل عىل 

 إلزتكية إلعارمة للمرشوعني إذلين تقدم هبام إلرئيس عبد إلعزيز بوتفليقة

 ،،رمغ ما اكنت تقاس يه أ طرإف متعددة من ويال  ما أ صاهبا يف نفوسها

لاال ضافة ما تكبده إلوطن من  ،أ عزإءها و خمتلف أ مالكهاو أ روإح 

خسائر يف أ فرإد إلشعب و خباصة أ فرإد إجليش و خمتلف أ سالك 

 إل من.

ية ر هذه إلتضحيا  إلغالية، عاف لقد بدأ   هكذإ جتين إجلزإئر مثاو 

تدمعه برإمج تمنوية طموحة معت اكفة أ حناء إلوطن، مما أ عاد  ،أ مناو 



24 
 

ىل إلبناء، و ةللجميع إلةق  ما يف ىلع ،عزمإلتشييد بقوة و و  دفع به إ 

 .تعقيدإ دوليا من خاورة و عقدة هجواي و إل وضاع إمل

ال أ قلها خاورة هتاوي إملدإخل إليت جتنهيا إجلزإئر من لعل أ خرها وو 

شاريعها أ غلب م ورد إل سايس إملمول القتصادها و إحملروقا  إليت تعد إمل

 إلتمنوية.

ن هذه إلس يا س عىل رأ سها إلرئيسة إلرش يدة للقيادة إجلزإئرية و إ 

ىل إال رهاب يف حماوةل إلقضاء ع جتربهتاو  ،إجملاهد عبد إلعزيز بوتفليقة

 رإئدة،  خربةأ س بابه، قد أ كسبهتا و 

تلف مااهره، كام دمعت توهجاهتا خم حنكة يف مقاومة إال رهاب و و 

من  ،مع ما أ فرزته ظاهرة إال رهاب حماربةو  قناعاهتا يف إلتعامل إذليكو 

إز إال رهابية إليت حتاول إال بزت إلتفاوض مع إلعنارص دفع إلفداي  و 

 ريبإلتخو  إلتعديإلتخويف و بش ىت وسائل إلضغط و  ،إال رتزإقو 

 .غريهاوإلقتل لالس يارإ  إملفخخة و 

ليه   هذإ ويبقى إال رهاب يف إل ونة إل خرية هاجسا فضيعا ملا وصل إ 

هناك، بغض إلنار عن بوإعةه و أ س بابه إلقريبة و و من إنتشار هنا 

 .ملن إلتحق بصفوف هذه إملنامة إال جرإمية خاصة لالنس بة إلبعيدة

ليه يف إلبدإية من أ طامع توسعية دلول و  ىل ما أ رشان إ  ضافة إ  هذإ إ 

 .ةخباصة تكل إدلول إال س تعامرية إلقدميإ  جديدة لها و تبحث عن فضاء
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لقد إس تغلت إل وضاع إملرتدية لبعض إدلول إحلديةة و إلفقرية، كام 

ة و خباص رضبت أ طرإف مغرضة أ خرى عىل إلوتر إدليين إحلساس

 و إملشارب، فوجد  يف تاكثر، و عىل تنوع إل عرإق إدلين إال ساليم

صار  ،و إنتشار جتارة إخملدرإ  قوة ،ةإل سلحة إخملتلفة و إملتاور

يف  و ،إال رهاب من إلوسائل إليت إعمتدها لبلوغ إلكثري من إل هدإف

 و أ مضن إلنتاجئ إملادية إخملتلفة. أ رسع إل جال

لقد أ حضى أ كرث من إلوإجب إلتصدي للك مااهر إال رهاب بقوة و 

 يف إحتاد 

ذ أ صبح خاره همددإ للجميع  ثناء.دون إس ت  و تنس يق لاكفة إجلهود، إ 

فريقية أ و أ س يوية أ و أ مرييكيةو     ،ما نعيشه سوإء يف دول إ 

ال دليل قاطع عىل إنتشار هذإ و  خباصة يف إلرشق إل وسط إ 

 إل خابوط إلغريب.

لو و  ،حنو إلغربلهجرة إخملاطرة لاو أ ما مااهر إنعاكساته أ خريإ 

ىل أ وطان مس تقرة نسبيابركوب أ هوإل إلبحر  و أ ن تعد فهيي ال ،للجوء إ 

رهاصا  ملا يهتدد اكفة دول إلعامل جرإء إس تفحال هذه إلااهرة  تكون إ 

ع إليت ال تبقى يف إحلدود إخملاط لها يف إلبدإية لكهنا س تتسو  ،إخلارية

 شيئا فشيئا.
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 هذإ هود ملاكحةإجل ق اكفة ينس  ت ذلإ جيب عىل إمجليع متحدين 

ه إجلهمنية يتاور يف أ ساليبسع و يف ش ىت أ شاكهل. فقد لا  يت  إال رهاب

  ،جفرإمئه أ صبحت عابرة للقارإ 

 ريبإلعلمية إحلديةة لتنويع أ وجه إلتخإال تصال تس تعمل حىت وسائل و 

 إدلمار.و 

ذن ال بد ف عمتده ت لتشديد إخلناق عىل لك ما  قاة لاس مترإريإل من إ 

  إلعقولا وإعامتد، من أ ساليب خمتلفة ظاهرة إال رهاب ،هذه إلااهرة

ىللتل إلعمل عىل جتفبف منابعها و  ،للتقليل من مضارهاإملغلاة   وصل إ 

 إلقضاء علهيا.

ىل جانب هذإ إلوجه إلقانوين فا ن خمتلف قوإ  و  نارص ع إجملمتع و إ 

املني كشف إملتعو  ،مدعوة للتجند للقضاء عىل إال رهابإل من إجليش و 

 معه دون هوإدة.

 ،مرإقبة لك نوإيح إلوطنة و سإحر جيب عىل إلقوإ  إملعنية  كام

امع إلو  وطن مثل إجلزإئرنارإ لشساعة  ،تعقب لك جيوب إال رهابو 

ن خمتلف إل خاار إحملدقة به ملالنار إ ىل و ،ثروإته إخملتلفةموإرده و  يف

تلف خم  إنتشارما تعيشه من فوىض و و  ،ليبيا إجملاورةخاصة  إحلدود

 للك تلمك إل وضاع إملتعددة وإس تغالل عنارص إال رهاب إل سلحة

 .إملرتدية
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ذإ ما رإم إلعامل تقدما و  تمنية، فال بد من إلعمل جبدية إزدهارإ و فا 

ود همام إال س تقرإر، لتاهر نتاجئ أ ي جمهتنس يق حممك الس تتباب إل من و و 

ذ أ   أ ن يد يف حني إلتشي ن إمجليع يتفق يف صعوبة إلبناء و اكن متوإضعا، إ 

من أ جيال قد تأ يت عىل هجود أ جيال و  ،ال قدر هللا ،أ دىن رشإرة

 يف رمشة عني.إملش يدين 

هذإ اء، و إلرختعممي يوفر أ غىل ظروف إلبناء و إلهناء فاال س تقرإر و 

ذإ خ مس تقبل أ بناء شعبهيور عىل وطنه و ينشده لك عاقل غ ما  اصة إ 

لشهدإء إل برإر ما قدر للتضحيا  إجلسام وإل روإح إليت قدهما إ

ةل تذكر لك إجلهود إملبذوإخمللصون من إلربرة حق قدرها، و إل باال و و 

ي، رش رمغ بعض إلنقائص إليت ال خيلو مهنا أ ي معل ب  ،لبلوغ إل هدإف

 إلكامل هلل وحده.فالتقيمي يبقى دوما نسبيا و 

إلعربية خاصة أ ن أ ما أ ن إل وإن لدلول إال سالمية و يف إخلتام و

فال تقع يف  ،إدلسائس إليت يدبرها لها إل عدإءتتفان للماكئد و تس تفيق ف 

بل لتايل مس تق فتدمر لا ،تسري يف خماااهتم وحتقق هلم مأ رهبماهلم و بح 

 ءها.تبقى رهينة بني أ يدي أ عدإو  ترهن خريإهتاأ بناءها و 

بسط أ مام و ت  ،تتصدى خنهبم لتصحيح إلنارة حنو إال سالم ىتمو 

إلقلوب  ىغز و مسو أ خالقه إليت بفضلها  ،إلسمحة تعالميه إمجليع

 .و طوإعيةو إعتنقته عن رضا  ،هل تفتفتح



28 
 

لتقريب وهجا  إلنار بني خمتلف هذه إلااقا  تتجند مىت و 

إلنبع  من أ حاكهما تس تلهم ،مدإرس فقهية فقط الكهما دإمت  ،إملذإهب

 .إلس نة إملاهرةو  هو إلقرءإن إجمليدحيد و و إلصايف إل

ذن فال دإعي  ا  تغذي صفبنعو  و إهتام بعضها إلبعض لخصام و لإ 

اثرهتا ىل إ  ىل أ ن جنح فصار إال رهاب ،إلرصإعا  إليت يريم إل عدإء إ   إ 

 ،إال عالمية ا عرب وسائلهمهبيرتإشقون و  ،إلبعض هاومصة يهتم هبا بعض 

كتل معا عوض إلت إلتقاتل بيهنا، شن إلغارإ  و ل يتخذ ذريعة  فأ صبح

للقضاء عىل ذلمك إال رهاب و يف إدلين إلوإحد، لال صالح بني إال خوة 

 إذلي هو إملصيبة إلعامى.

ىل إبتدإعه و يعا توصل أ عدإء إملسلمني مج  قدف تحقيق ل رعايته إ 

 .خماااهتم

نه أ بعد ما يكون عن إال سالم  ليه إال نتساب دعون ذلي يإإ  ل هو بإ 

 .إم بعينهإال جر 

علنوإ ي إملسلمني اكفة أ ن يتربؤوإ منه، و فذلكل مرة أ خرى جيب عىل 

 ذكل للملال  ليكون عىل إل قل أ ضعف إال ميان يف حماربته. 

ذإ ما  عادة إلعزة لال سالسلمون إمل رإم فا  قرإره يف دايرمه مإ  بعد  ،أ و إ 

إلهدإمة عىل طمسه و حماربته،  موسائله خمتلف أ ن معل إملس تعمرون
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هنا بتبرص و معو  ،ملرجتلإيئ إإلعمل إلعشو فليس لالتحمس و  ل إ 

 حيقق إل مال و يبلغ إملقاصد.عهل  ،مدروس رصني

نه إخملاط إلعقالين إحلق ذإ خلصت إلنوإاي ،إ   و ليس لاملس تحيل إ 

و ال   ،لية ببعيد إملنالاأ هل إهلمم إلعو ما ذكل عىل  ،و صدقت إلعزإمئ

                     .بعزيز عىل هللا

 

                     2016 فاحت مايلعاف يوم إ

 عبد إلوهاب بلكي       

          وزير سابق        


