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 تائجنرفض املقدمات وال

 ،واألمن يف العاملهتدد السلم  صبح ظاهرةأ، الذي ىل اإلرهابإ هو التطرف املفضي اليومما يشغل الناس هم أن إ
والبحث عن  ،األفكارالظاهرة، ودراسة عاجلة مباالنشغال  ؛ فبات من الضروريوحتصد األرواح املمتلكات، وخترب

ىل ضوء  إحباجة  ،بالذات احلرجة هذه املرحلة ، ويفاليوم ن البشريةإ 1بائسة ليها كنتيجةإاملفضية األسباب 
ىل إ ويقودها سبيل النجاة، ،السبيل تعرتض اليت العقبات لتجاوز الطريق، هلا ينري كاشف
 1التأصيلية اجلادة واملعاجلات ةعالناج احللول

و من أ ،تعد من نافلة القول وهي معاجلة مل ،ال مبعاجلة التطرف وأسبابهإ ال تكون ،لإلرهاب التأصيليةن املعاجلة إ
وتقومي  ،لتوجيه املسري وحاجة مصريية، الزمة ،وملحا مطلبا ضرورياهنا أضحت إ، بل االهتماماتهوامش 

 ،من كثرة الدماء عصاهباأمبا أتلف  البشرية رزئت فيههذا العصر الذي  ، خاصة يفالقومي عن النهجاحنرف  من
 1واأليديولوجيات تبعا لألهواء ،األرواح واسرتخاص

هذه  فتعرف ،واألحوال لألفكار والسلوكاتاملفاهيمي اجلانب  ما يبدأ يف لباالتطرف الذي غا سببه ن اإلرهابإ
قد  بل ،فحسباجلانب الديين ال يقتصر على  ؛ وقدعقلا  املعتادة عن املفاهيم هبا ينأى مفاهيميا، تضخمااألمور 
على  ال يقتصر يف اجملال الديين وتربوية، وحىت واجتماعية، واقتصادية، ،سياسية ،من جماالت احلياة كل جماليطال  

ومتطرفني  ،وهندوسيني ،وآخرين بوذيني ومتطرفني مسيحيني، يهودا، متطرفني ن هناكأحيث  ،األديان دين من   
 1ذ ليس املسلمون بدعا من هذه الظاهرةإ ،ن هناك متطرفني مسلمنيأكما  وملحدة ،وحداثيني ،علمانيني 

و أفهم نصوص الدين  ، فإننا نعين به االحنراف الذي حيصل لدى البعض يفالديين حدث عن التطرفحينما نت
ذا جاوزه وظهر يف صورة هتديد إالفكر، ف يتجاوزمل فهو تطرف ما ،االحنراف يف حيز الفكر نزيلها، ومادامت
 أمنيا معاجلته تكون ؛ وحينهاهاباصار إر  ،تنظيمي مجاعي وأ بشكل فردي سواء ضد اجملتمع،مارسة العنف مب

حياربون  الذين منا جزاءإ" :القرآنذكره الذي  كحد احلرابة ،م مساويةأرضية أ ،القوانني اجلنائية عليهتعاقب  ،وقضائيا
 ينفوا من وأوأرجلهم من خلف  أيديهم و تقطعأ و يصلبواأ ن يقتلواأفسادا رض ورسوله ويسعون يف األ اهلل
 1"رضاأل



يعاقب عليه  ن التطرف الأ بالفكر، مادام فيعاجل ،ىل العنفإ فكريا، ومل يتجاوزهذا كان التطرف إما أ
 1 عقوبة ىلإ كثر منهأ، ىل معاجلةإحيتاج  نهإف ، وعليهالتعبري وحرية ،الفكر وحريةالرأي  يف حرية ويدخل ،القانون

 مبنية ن النتائج منطقياأليقبلون املقدمات؟  فلماذا ،يرفضون النتائج دام الناس ما :و نتساءلأنقول دعونا  لكن
 عماهو سكوتكم  ،وخييفنا معكمخييفكم  والذي ،ىل اإلرهابإمقدمات التطرف املفضي  ومن ،على مقدمات
 لرافدين،ايقع يف بلد  وما ،ىل سورياإالعريض، من فلسطني  ، وبلد الشام ، ويف اليمناألوسط يقع يف الشرق

  !!و و وبورما و ايفريقإوبلد الكنانة، وليبيا، و 

خصوصا مع  ،قراءة عقلنية حتجبهم عن قراءة الواقع ،فكرية  يف دوامةاملسلمني  شبابجيعل كل هذا 
عوامل كلها  والسياسي، والفشل يف احلياة، وهي والظلم االجتماعي، والفقر، والبطالة، واألمية، اجلهل، انتشار
 1رهاب يهلك احلرث والنسلإىل إالذي ينتهي  ىل التطرف،إمؤدية 

نه ال مييز أل معكم، بل خييفنا ،وحدكم أمن الناس، ال خييفكم ، ويقض الربيئة رهاب الذي يزهق األرواح ن اإلإ
 1م عنصرياأأكان دينيا  سواء وحنن نرفضه مجلة وتفصيل، ني مسلم وغريه،ب

ن سكوتكم هذا إ: للدماءوإراقة  ،وإزهاق لألرواح ،حروب ودمارمن  ،ولذا نقول ملن يسكتون عما يقع يف العامل
 ألمانمن وارسالة شعارها األ صحابأننا أل ن ترفضوه انتم،أوهو مرفوض منا حنن قبل  يولد اإلرهاب حتما،

أنكم  ال تظنوا  ،، ورد االعتباربدعوى االنتقام وقتل الربءاء ،أ اىل اإلرهابجملن يل يضاأونقول  والسلم والسلم،
قل " :قال تعاىل وعملكم هذا عمل خاسر، واهلل ال حيب الفساد، ،فسدمت يف االرضأ نكم إبل  ،حسنتم صنعاأ 

 "هنم حيسنون صنعاأوهم حيسبون  اة الدنيال سعيهم يف احليضالذين  نبئكم باألخسرين أعماالنهل 

املصلني  واملساجد، واهلجوم على ،كحرق للمصاحف ،ن من ردة فعل سيئةن ما يقع اآلإ :مث نقول كذلك
ىل إ مما قد جير واملندفعني، العقل ، ويستفز ضعافمنا يذكي الصراعإ ،بالقنابل املسيلة للدموع، وسكوتكم عنه

هلذا اإلرهاب الذي ال دين  عن حلول ناجعة من الطرفني البحث معقلء القو من  جو؛ نر وال تذر حرب ال تبقي 
 1واإلسلم واملسلمون منه براء بدا،أسلم باإل وما وقع ليس له علقة وال حدود له، وال وطن له، له،

 !ويرزقنا مراضيه ن جينبنا معاصيه،أل اهلل سبحانه وتعاىل أنس


