لماذا بأس المسلمٌن بٌنهم شدٌد  ،وقلوبهم شتى ؟!
بقلم  :رائف دمحم الوٌشى
 30مارس 2012

من المؤسف أن عنوان المقال ٌحمل درجة كافٌة من الصدقٌّة  ،على القارئ أن ٌتذكر تارٌخنا البعٌد والقرٌب لٌرى كم ٌتسع الرقع
على الخارق فً كل ٌوم  ،على القارئ أن ٌنظر إلى أوضاعنا الحالٌة – كشعوب على األقل – وٌقارن بمثٌلتها فً الدول الغٌر إسالمٌة ..
أنظر ماذا ٌحدث فً تلك الدول المسٌحٌة " الكافرة " إذا تذمر الشعب فٌها واحتج على قائده فقرر خلعه  ،وقارن ذلك بمثٌله فً بالدنا
اإلسالمٌة " المؤمنة " حٌث ٌؤْ ثر قادتنا دنٌاهم على آخرتهم حتى الموت أو القتل ..
لقد خرج الشعب الفرنسً محتجا على قائده تشارل دٌجول فً عام  ، 1969دٌجول الذي وحد فرنسا وحررها وٌعتبر حتى اآلن بمثابة
األب الكبٌر لكل الفرنسٌٌن  ،قدم الرجل استقالته بهدوء واعتذر منسحبا ولزم بٌته  ،هاج الفرنسٌون فً الشوارع وطالبوا بعودته فرفض
إال من خالل الصندوق االنتخابً  ،وعاد دٌجول منتخبا َ كما أراد ..
فً بالدنا اإلسالمٌة " المؤمنة " إذا خرج الشعب ٌوما لٌستجدى " فلتة الزمان " لٌرفع الظلم عنه  ،فالبد أن هناك مؤامرة خارجٌة
وأٌدي خفٌة تعبث بأمن البالد  ،فٌتم شحن األسلحة الخفٌفة والثقٌلة وما فوقها لمجابهة الخونة المتصلٌن بالخارج ..
فً العراق وقف ٌوما المهٌب الركن القائد صدام حسٌن – حاصل على الثانوٌة العامة  -وقال فً خطاب له " إذا جرت محاولة إلقصائً
عن الحكم  ،فسوف ٌتسلم العراقٌون أرضا بال شعب "  ،وقد ردد عبارة " أنا الذي بنٌت العراق وهو ٌقف أمام المشنقة " ..
فً المغرب ابتكر ملكها – ٌسمونه هناك بأمٌر المؤمنٌن – طرقا عدة لقتل معارضٌه  ،فأولئك الذٌن عارضوه سلمٌا كان ٌرمٌهم من
طائرات الهلوكٌبتر  ،وأحدهم –أستاذه الذي علمه وهو المهدي بن بركة – رماه بالحامض المركز  ،أما أولئك الذٌن حاربوه – منهم اللواء
أوفقٌر وزٌر داخلٌته – فقد سبى نساءهم وبناتهم بقصره  ،ولما هلك هربن لبارٌس وقصصن ما كان ٌفعله " أمٌر المؤمنٌن " معهن ..
فً الٌمن قال الفرٌق الركن عبد هللا صالح ( معه االبتدائٌة وكان شاوٌشا متطوعا ) قبل شهور من إقصائه فً صوت د ّمره القات  " :لن
أترك الٌمن إال بوصولها إلى المستوى الذي كانت فٌه من  32عاما عندما تسلمتها "  ،وقد استخدم طائرات المٌج  29فً قصف شعبه ..
فً السودان وقف الفرٌق الركن عمر البشٌر فً خطاب مفتوح على الشعب وقال نصا " لقد تسلمناها بالقوة  ،فمن أراد الحكم فعلٌه أن
ٌسلك طرٌقنا "  ،وقتل فى عهده المٌمون ما ٌقترب من ملٌون إنسان ..
فً مصر جثم الفرٌق الركن حسنى مبارك على صدر شعبه لثالثٌن عاما  ،ومارس هواٌته فً إذالله ونهبه  ،ولما دقت الساعة قال فً
خطاباته األخٌرة محذرا المالٌٌن المحتشدة " أننا ضمانة الستقرار مصر  ،وعلى الشعب أن ٌختار إما االستقرار وإما الفوضى "  ،وعلى
طرٌقه ٌسٌر مجلسه العسكرى ٌ ،شعلون النٌران بالبالد لٌستجدٌهم الناس بالبقاء ..
فً لٌبٌا استعمل األخ القائد معمر القذافى – قام بحركته المسلحة وهو برتبة مالزم أول  -مضادات الطائرات بدال من البنادق اآللٌة لوقف
مظاهرات إخوته  ،وقال  -متشبها بما قال صالح فً الٌمن وصدام فً العراق  " -لقد بنٌت لٌبٌا طوبة طوبة وحجر وحجر " ..
فً سورٌا وقف أحد أعضاء مجلس الشعب ٌلقى خطبة على الهواء فً حضور بشار بن أبٌه قال فٌها " وهللا ٌا سٌادة الرئٌس قٌادة العالم
العربً صغٌرة علٌك  ،أنت تستحق قٌادة العالم "  ،فلما فاض شعبه بقٌادته لسورٌا أمر أسد العروبة بشار – طبٌب عٌون قفز إلى السلطة
بعد هالك أبٌه  -جٌشه المسمى " حماة الدٌار " بقطف الرجال األطفال والنساء واغتصابهن  ،ومازال حتى اآلن ٌقاوم سقوطه بمزٌد من

قتل شعبه  ،رغم علمه التام أن مصٌره فً أفضل التوقعات هو أن ٌغادر سورٌا سٌرا على األقدام  ،أو ٌلقى ما القاه " األخ القائد " فً
لٌبٌا  ..ومن المبكٌات المضحكات أنه سُئل فً أعقاب تسلمه لسدة الحكم عن أسباب اختٌاره لطب العٌون فقال لهم " إنه التخصص النادر
الذي ال ٌرى فٌه الطبٌب منظر الدماء  ،وأنا طبٌب من هؤالء !! " ..
أنظر إلى االختالف فً وجهات النظر عند قادة الدول المسٌحٌة " الكافرة "  ،وقارن ذلك بما ٌحدث بٌن الدول اإلسالمٌة " المؤمنة "
من اختالف لوجهات النظر ..
فً تلك الدول المسٌحٌة " الكافرة " تعقد كل المؤتمرات لسببٌْن فقط  ،إما للتوقٌع على اتفاقٌة للمصالح المشتركة  ،وإما لمتابعة تنفٌذ ما تم
االتفاق علٌه فً االتفاقٌات السابقة..
فً بالدنا اإلسالمٌة " المؤمنة " تعقد كل المؤتمرات إما لمناقشة القضاٌا الحدودٌة  ،وإما لما قاله الزعٌم الملهم زٌد ضد زمٌله العبقري
عبٌد  ،وجمٌع النوابغ ٌجلسون على الطاولة وقد شدوا وجوههم وصبغوا شعرهم ونتفوا حواجبهم  ،ثم تكون نهاٌة المؤتمر أسوأ من بداٌته
 ،وقد ُمنعت طفاٌات السجائر الزجاجٌة من التواجد فً أحد مؤتمرات القمة العربٌة  ،ألن األشاوس ٌتقاذفون بها فٌما بٌنهم ..
أنظر إلى العالقة بٌن القٌادة السٌاسٌة وشعوبها فً الدول المسٌحٌة " الكافرة "  ،وقارن ذلك بالعالقة بٌن القٌادة السٌاسٌة فى الدول
اإلسالمٌة " المؤمنة " وشعوبها ..
إن أساس العالقة بٌن الحاكم وشعبه فً تلك الدول " الكافرة " هو االختٌار عن قناعة ورضا  ،ثم االحتكام للدستور والتأكد من تطبٌقه
على الجمٌع من القائد مرورا بالوزٌر وانتهاء بالغفٌر  ..كلنا ٌذكر أن إحدى بنات الرئٌس السابق االبن جورج بوش قد تم اعتقالها أثناء
فترة حكمه لمخالفتها قوانٌن بشراء الخمور لمن هم أقل من  21سنة  ،كانت حٌنها قد اشترت خمرا بهوٌة لصدٌقتها فقبض علٌها ..
فً صٌف  1977قدم رئٌس وزراء إسرائٌل إسحاق رابٌن – ٌهودي كافر !!  -استقالته من منصبه ألن جهاز هم الرقابً اكتشف وجود
حساب مصرفً لزوجته فً بنك غٌر إسرائٌلً ( كان بنكا أمرٌكٌا أثناء فترة عمله كسفٌر فً واشنطن من سبع سنوات سابقة ) وهو ما
ٌخالف الدستور  ،المثٌر أن قٌمة الحساب كانت أقل من مائتً دوالر  ،لكن مشكلة هؤالء " الكفرة " هً أن القانون عندهم على الجمٌع ،
حتى لو كان المبلغ تافها  ،وحتى لو كان صاحب القضٌة هو رأس الدولة  ،وحتى لو كانت القضٌة من زمن بعٌد وطواها النسٌان ..
أما أساس العالقة بٌن القائد وشعبه فً بالدنا اإلسالمٌة " المؤمنة " فهً تتمحور فً التسلط والتحكم وفرض الهٌبة على الشعب
واالستعالء علٌه  ،كأن القائد من طٌنة تختلف عن طٌنة شعبه  ،أضف إلى ذلك نهب ثروة البالد وانتهاك الحقوق اإلنسانٌة للشعب  ،لٌس
من جانب القائد وعائلته فقط بل ٌشاركه فً ذلك بطانته وأفراد عائالتهم  ،وهم بدورهم لهم بطانة أخرى  ،وهكذا ..
أنظر إلى عدد القتلى الذٌن سقطوا فً النزاعات التً نشبت بٌن الدول اإلسالمٌة " المؤمنة "  ،وقارن ذلك بما سقط من قتلى
إسرائٌلٌٌن سقطوا فً نزاعاتنا معهم ..
لقد قتل عشرات اآلالف من المدنٌٌن فً بنجالدٌش فً عدة أٌام قبل االستقالل فً عام  1971على أٌدي الجٌش الباكستانً  ،وقام الجنود
الباكستان باغتصاب كل امرأة أو بنت كانت فً طرٌقهم أثناء انسحابهم من هناك  ،لم ٌكن أمام شعب بنجالدٌش من خٌار إال طلب النجدة
من الهنود " المجوس الكفرة " الذٌن ٌقدسون البقر وال ٌعبدون هللا الواحد القهار ..
حسٌن " الهاشمً " فً األردن كان ٌربط نساء وأطفال الفلسطٌنٌٌن على دباباته أثناء اقتحام قواته لمواقع المقاومة فً سبتمبر عام 1970
 ،حٌنها فتحت إسرائٌل معبر اللبمى إلنقاذ الفلسطٌنٌٌن الجرحى  ،كما قتل ملٌون مسلم تقرٌبا بٌن إٌران والعراق فً حرب ضروس دامت
لثمان سنوات وصاحب ذلك ملٌونان من الجرحى ..
أنظر إلى تارٌخ الدول المسٌحٌة " الكافرة " وإلى حرٌة تداول المعلومات بها  ،ستجد أن ملفات البطولة وملفات الخٌانة وما بٌنهما فً
مكانها تنتظر من ٌفتحها  ،دون رتوش  ،سواء كنت باحثا أو غفٌرا أو وزٌرا ستجد الحقٌقة مجردة إن أردت الوصول إلٌها ..
على الباحث فً بالدنا اإلسالمٌة " المؤمنة " أن ٌقف طوٌال أمام كل الملفات التارٌخٌة التً تقدمها لنا الحكومات  ،وعلٌه أن ٌقف أكثر
أمام المعلومات واألرقام التً تصاحب حواضر تلك الحكومات ..

تارٌخنا اإلسالمً ٌضرب فً جذوره الكذب والخداع  ،وجرى ذلك قبل أن ٌوارى جثمان النبً ) ص ( الثرى  ،فقد تركوه على فراش
موته ألكثر من ٌومٌن فً صٌف ٌونٌه ( من عصر االثنٌن حتى وقت متأخر من لٌل األربعاء ) لٌتسابقوا ظلما فً سقٌفة بنً ساعدة على
الحكم  ،رغم وجود النصوص الواضحة فً خالفته فً أكثر من موضع  ،كان آخرها ٌوم خطبة الغدٌر (  18ذى الحجة عام  10هـ ) ..
ملفات البطولة والخٌانة فً بالدنا " المؤمنة " إما ناقصة أو بها انتقائٌة فاضحة أو مقلوبة  ،وهى فً عمومها طقسٌة وتخضع لمصلحة
ومزاج من ٌحكم  ،فقد ٌأتٌها الصٌف وٌقرر نابغة عصره أن األمر ٌستدعى تعرٌتها  ،وقد تهب علٌها عواصف الشتاء الثلجٌة فٌقرر "
أمٌر الزمان " تغطٌتها  ،أو حتى التدفئة على نارها بإشعالها فً خٌمته ..
هذا عن تارٌخنا المجٌد  ،أما عن حاضرنا المشرق  ،فقل ما شئت  ،الفرٌق الركن تسلم البالد ممن سبقه وهى فً حالة خراب  ،واألرقام
الرسمٌة تقول ذلك  ،والشعب اآلن إما أنه ٌنعم بالرخاء فً عهده وإما أن علٌه الصبر قلٌال حتى ٌحصل علٌه  ،واألرقام الرسمٌة تقول
ذلك أٌضا  ،ومن ٌخالفها سٌكون عمٌال للخارج وٌعرض أمن الوطن والمواطن للخطر ..
انظر إلى الهاربٌن من االعتقال فً الدول المسٌحٌة " الكافرة " وما ٌحدث لهم ولعائالتهم  ،وقارن بٌنهم وبٌن أمثالهم
اإلسالمٌة " المؤمنة التقٌة التً تخشى هللا "  ،ستجد أن الفارق كفٌل بإلقاء الٌأس فً القلوب التً ما زالت تنبض ..

فً الدول

فً تلك البالد " الكافرة " ٌعتبر الهارب من االعتقال هاربا من العدالة  ،فالقانون ٌكفل حماٌته وعلى رجل األمن – فً حال اعتقاله – أن
ٌوضح له حقوقه التً ٌنص القانون علٌها  ،وأهم هذه الحقوق أن ٌكون له المحامى الذي ٌختاره وأن ٌتمتع بحق الصمت إن أراد ذلك ..
أما عن أفراد عائلته  ،فال ذنب لهم فٌما فعله  ،ربما  -فً أسوأ األحوال ٌ -تعرضون لزٌارة من جانب أفراد األمن ٌطلبون منهم فٌها بأدب
" الكفار " إقناعه فً حال معرفة مكانه بتسلٌم نفسه لحماٌته وتنفٌذ العدالة ..
فً بالدنا اإلسالمٌة " المؤمنة " ٌعتبر الهارب من االعتقال كالحٌوان المفترس الهارب من الصٌد  ،وتختلف درجة التعامل مع أفراد
عائلته باختالف نوعٌه وعمق ما فعله الهارب  ،لو كان ممن سرق مال الشعب  ،فالغالب أنه سٌتم حماٌتهم معه  ،وقد ٌغادر البالد
بمساعدة رجال األمن أنفسهم إذا دفع مبلغا متفقا علٌه  ،لو كان من أصحاب الرأي فقد ٌتعرض أبوه وأخوته لالعتقال أو التحرش  ،لو كان
من أصحاب الفكر الجهادي  ،فالثابت أن أعراض نسائه ( بناته – أخواته  -زوجته – أمه ) سوف ٌتم انتهاكها ..
أنظر إلى دعاء المصلٌن فً الدول المسٌحٌة " الكافرة " فً كنائس اآلحاد  ،وقارن بمثٌله فً الدول اإلسالمٌة " المؤمنة " فً نهاٌة
خطبة الجمعة ودروس العلم ..
فً كنائس هؤالء " الكفرة " ٌدعون بأن ٌعم السالم والخٌر األرض  ،وفى مساجدنا ٌردد " المؤمنون " آمٌن كلما دعً حجة عصره " :
اللهم اهلك الٌهود والنصارى  ،عبدة القردة والخنازٌر"  " ،اللهم شتت شملهم "  " ،اللهم دمر بٌوتهم "  " ،اللهم ٌتم أطفالهم "  " ،اللهم
إنهم ال ٌعجزونك فخذهم أخذ عزٌز مقتدر " ..
ٌؤكد تارٌخنا الدموى وحاضرنا الزفت ومستقبلنا األ سود أن شملنا ولٌس شملهم هو الذي ٌشتت  ،وبٌوتنا ولٌست بٌوتهم هً التً تدمر ،
وأطفالنا ولٌس أطفالهم هم الذٌن ٌتم تٌتٌمهم ! ..
ثمانٌنات القرن
أذكر شٌخا كبٌرا ومعروفا فً كل مساجد مصر  ،كان الناس ٌطلقون علٌه " إمام أهل السنة "  ،قادتنً الظروف التعٌسة ب
الماضً ٌوما ألداء صالة المغرب بمقر جمعٌته باإلسعاف بوسط القاهرة  ،فً أعقاب الصالة استعد الشٌخ إللقاء درس  ،كانت األصوات
تصدر من مكان السٌدات  ،طلب " العالمة " منهن الصمت  ،كان صوته ٌخلو من صفاء  ،كأن الثقوب قد ضربت حنجرته ..
فشل " إمام أهل السنة " فً فرض االنضباط الذي كان ٌرٌده  ،ال تنسى أنه ٌملكون " الهٌبة " التً ٌملكها العسكري عندنا  ،إنها تلعب
برؤوسهم وتجعلهم فً حالة استعالء دائم  ،نفس المرض ونفس األعراض ..
ترك " العالمة المهٌب " الدرس جانبا وطلب من المؤمنٌن أن ٌأ ّمنوا على دعائه  " :اللهم احرق قلب كل سٌدة من هؤالء على أوالدها " ،
" اللهم كما أفسدن علٌنا جلستنا فأفسد علٌهن بٌوتهن "  " ،اللهم كذا وكذا "  ..الملفت – بل قل المفزع – أن اآلالف من " المؤمنٌن "
المحتشدٌن فً أركان المسجد وأمامه كانوا ٌصرخون فً صوت واحد " آمٌن " ..
غادرت المكان فورا وأنا أنظر إلى الوجوه وهى كانت تردد " آمنٌن "  ،كأنها فً طرٌقها لتحرٌر القدس  ،دفعت لٌلتها أظافر أصابعً

العشرة ثمنا باهظا  ،ولوال المشكلة الجغرافٌة لواجهت أظافر أصابعً العشرة األخرى نفس المصٌر ..
أنظر إلى الٌافطات المنتشرة فً مساجد مصر " المؤمنة " والتً تحذر المصلٌن بأن ٌنتبهوا إلى أحذٌتهم  ،وقارن بالوضع القائم فً
الدول المسٌحٌة " الكافرة " ..
مر بتلك التجربة !  ،من منا لم ٌدخل المسجد ولم ٌضغط على
من منا لم ٌمر بتجربة سرقة حذائه بالمسجد أو لم ٌعرف صدٌقا أو قرٌبا ّ
عقله طوال الصالة السؤال الكارثى " ماذا أفعل لو سُرق حذائً " ؟!  ،من منا لم تذهب عٌناه بمجرد االنتهاء من الصالة فً المسجد إلى
مكان حذائه كً ٌجد حال سرٌعا للكارثة ؟..
دخل صدٌق لً ٌوما أحد مساجد مصر وهو ٌرتدى عباءة صوف من الخلٌج  ،كان ٌعتز كثٌرا بها  ،فقد كانت تعود ألبٌه الذي توفى ،
وقف ٌؤدى ركعتٌن بعد أن وضع العباءة بجانبه  ،ما أن انتهى حتى اكتشف أنها اختفت  ،كان المسجد خالٌا إال من رجل آخر خلفه بعدة
أمتار ٌقف فً خشوع ٌؤدى الصالة مرتدٌا عباءة تشبه عباءة صدٌقً  ،هرع صدٌقً خارج المسجد كً ٌلحق باللص الذي سرق عباءته ،
عاد فوجد الرجل قد انتهى من صالته وفى ٌده مسبحة ٌذكر هللا  ،سأله صدٌقً ببراءة شدٌدة إذا كان قد لمح اللص الذي سرق العباءة ؟
فرد علٌه الرجل بسؤال آخر  :ما لونها ؟  ،أجاب صدٌقً  " :إنها فً لون عباءتك "  ،قال الرجل  " :عوضك على هللا ٌا ابنً  ،خالص
الناس هتاكل بعضٌها  ،كل ده بسبب قلة اإلٌمان  ،أعوذ باهلل من غضب هللا "  ،ثم استغرق فً ذكره مع مسبحته ! ..
أعٌش هنا فً والٌة مٌزورى " الكافرة " حٌث ٌترك أصحاب المنازل المقاعد والطاوالت غالٌة الثمن فً حدائقهم الخلفٌة أو األمامٌة وقد
ٌتغٌبون عن المنزل ألسابٌع  ،عند عودتهم ٌجدون كل شًء فً مكانه  ،كما ٌضع األطفال دراجاتهم والكثٌر من ألعابهم بحدٌقة منازلهم
األمامٌة ألٌام وغٌر بعٌدة عن حافة الشارع  ،ال ٌساورهم شك بأن أطفال الجٌران سٌسرقونها  ..لك أن تفكر للحظة ما قد ٌحدث فً بالدنا
" المؤمنة " للمقاعد والطاوالت وألعاب أطفالك لو أدرت ظهرك عنها لدقائق ..
أنظر إلى مستوى األسعار فً أعٌاد الكرٌسماس واألعٌاد الوطنٌة فً الدول المسٌحٌة " الكافرة "  ،وقارن ذلك بما ٌحدث داخل بالدنا
" المؤمنة " فً أعٌادنا الدٌنٌة ..
ستجد أن األسعار تنخفض إلى أدنى مستوى فً تلك البالد " الكافرة " وٌقدمون برامج للبٌع بالتقسٌط  ،ستجد أٌضا أنهم ٌبٌعون المالبس
فً آخر الموسم التابع لها بسعر تكلفتها  ،وربما بأقل من ذلك بكثٌر ..
لماذا ٌرتفع سعر التمر فً رمضان فً بالدنا " المؤمنة " إلى عدة أضعاف ؟!  ،لماذا ترتفع أسعار المالبس فً أعٌادنا رغم سوء خامتها
وسوء تصمٌمها وسوء صباغتها التً قال المتخصصون أنها مسرطنة ؟! لماذا ترتفع أسعار تذاكر السفر فً موسم الحج إلى عدة أضعاف
 ،رغم أن أسعار اإلقامة فً أماكن التعبد ال تبرر تلك األسعار ؟ ! ..
قد ٌقول قائل من هؤالء " المؤمنٌن " أن األمر هو عرض وطلب وأن قوى السوق هً التً تحدد األسعار  ،هذا قول مردود علٌه ألن
السلعة من المنبع تخضع لالحتكار واستغالل الظروف التً ٌمر بها المواطن ..
من الواجب شرعا على الحكومة السعودٌة أن تقدم برنامجا للحج بسعر تكلفته  ،خاصة وأن هللا قد فتح علٌهم بالخٌر الوفٌر  ،والذي
ندعو هللا بدوامه علٌهم ..
إذا نظرنا إلى أسعار تكلفة الحج للطبقة الفقٌرة فسنجد أنها بحدود سبعة آالف جنٌها مصرٌا  ،وضعف هذا الرقم للطبقة المتوسطة  ،ونفس
المتوالٌة ستنطبق على الطبقة الغنٌة  ،أي أنها ستدفع ثالثٌن جنٌه ا مصر ٌا للحج  ..إذا نظرنا إلى نسبة الفقراء فً الدول اإلسالمٌة بصورة
عامة فسنجد أنها بحدود  ، % 40وسنجد أن نسبة الطبقة المتوسطة بحدود  ، % 55بٌنما نسبة الطبقة الغنٌة بحدود .. % 5
قد ٌقول قائل أنه لو طبقت الحكومة السعودٌة أسعار التكلفة التً ذكرناها على أرض الواقع فستحدث هجمة غٌر مسبوقة فً موسم الحج
وقد ٌقفز الرقم إلى عشرة مالٌٌن حاج على األقل  ،وهو ما ال تتحمله البنٌة التحتٌة هناك ..
من الممكن فً حال تطبٌق أسعار التكلفة أن تضع الحكومة السعودٌة قوانٌن خاصة لتنظٌم عملٌة الحج  ،وأهم هذه القوانٌن هو وضع

شرط األولوٌة لما هو فوق الستٌن  ،وأن ٌصحب هذا الشرط شرط آخر وهو أن ٌتم الحج لمرة واحدة فقط  ..ستضمن لنا التكنولوجٌا
الحدٌثة التً نستوردها عن آخرها من الدول " الكافرة " – وضمنها سجادة الصالة من الصٌنٌٌن الملحدٌن  -السٌطرة الكاملة لتجنب
التالعب بشهادات المٌالد أو ضمان عدم تكرار الحج  ،وسٌحدث انتعاش غٌر مسبوق للعمرة طوال العام لعدم وجود الشرطٌْن السابقٌْن
بها ( من الممكن أن وضع شرطٌٌْن مشابهٌْن لما سبق ذكره لعمرة رمضان لتجنب التكدس ) ..
أنظر إلى التعامل مع الخادمات فً بٌوت تلك الدول المسٌحٌة " الكافرة "  ،وقارن بٌن ذلك وبٌن ما ٌحدث للخادمات فً الدول
اإلسالمٌة " المؤمنة " ..
الخادمة فً تلك البالد المسٌحٌة " الكافرة " تزاول عمال محترما كأي عمل آخر  ،حقوقها وواجباتها معروفة  ،وأي إخالل بتلك المعادلة
سٌجلب على الفور التدخل القانونً إلعطاء الحقوق ومحاسبة المقصرٌن ..
تعتبر الخادمة فً بالدنا اإلسالمٌة " المؤمنة " ضمن ممتلكات المنزل  ،وعلى صاحب المنزل وحده أن ٌقرر كٌفٌة استمتاعه بها  ،بٌن
مروعة عن خادمة من الفلبٌن أو تاٌالند أو إندونٌسٌا ألقت بنفسها من شرفة المنزل الذي تعمل به ،
الحٌن واآلخر نقرأ بالصحف قصصا ّ
ثم ٌُقطر الخبر تقطٌرا أسباب فعلتها ٌ ..حدث أحٌانا ذلك فً الغرب مع عائالت إسالمٌة  ،لكن سرعان ما تنكشف الحقٌقة التً دفعتها إلى
االنتحار  ،وهى – فً أغلب حاالتها – تدور حول استعبادها ( حبس انفرادي  ،استغالل جنسً  ،عدم إعطائها حقوقها ) ..
أنظر إلى المنح التعلٌمٌة المجانٌة التً تقدمها الدول المسٌحٌة " الكافرة " إلى الطلبة الفقراء والمتفوقٌن والممٌزٌن رٌاضٌا  ،قارن
ذلك بما تفعله الدول اإلسالمٌة " المؤمنة " للطلبة من مواطنٌها ..
فً بالدنا اإلسالمٌة " المؤمنة " ٌعاقبون الطلبة الفقراء وٌبتكرون األسالٌب لقتل اإلبداع والتفوق عند الممٌزٌن منهم  ،بٌنما تبتكر
الجامعات فً تلك الدول " الكافرة " أسالٌب إنسانٌة لتقدٌم المنح التعلٌمٌة المجانٌة  ،حتى لغٌر الفقراء وغٌر المتفوقٌن وغٌر الرٌاضٌٌن ..
من هذه األسالٌب على سبٌل المثال أنهم ٌبحثون عن العنصر النادر وٌقدمون له تلك المنح المجانٌة  ،فهناك جامعة تبحث عن عدد من
الطلبة من أصل هندي أمرٌكً لتعطٌهم منحا تعلٌمٌة مجانٌة  ،وجامعة ثانٌة تبحث عن عدد من الطلبة من أصل آسٌوي  ،وثالثة تبحث
عن عدد من أصل أسود  ،ورابعة تبحث عن عدد من عرق ٌابانً  ،أو ربما مصري أو التٌنً  ،وهكذا ..
أنظر إلى مستوى النظافة فً شوارع الدول المسٌحٌة " الكافرة النجسة " وقارن بٌنها وبٌن أقوام القمامة فً شوارع الدول اإلسالمٌة
" المؤمنة الطاهرة " ..
علٌك أن تبتعد قلٌال عن القصر الجمهوري ثم ادخل الشوارع المجاورة له  ،ستجد أكوام القمامة وعلٌها جٌوش مدرعة من الذباب  ،ماء
النٌل فً مصر أصبح آسنا  ،وأصدرت منظمة الصحة العالمٌة قرارا بشأنه بأنه لم ٌعد صالحا للشرب الحٌوانً ٌ ..ستطٌع المسافر على
طائرة مصر للطٌران فً خط القاهرة نٌوٌورك أن ٌدخل دورة مٌاه الطائرة قبل هبوطها بساعة – خاصة فً رحلة العودة إلى القاهرة –
لٌقف على حجم المأساة التً ٌعٌشها " المؤمنون " فً حٌاتهم الخاصة ..
أنظر إلى العالقة بٌن اإلنسان والحٌوان فً تلك الدول المسٌحٌة " الكافرة "  ،وقارن بٌنها وبٌن مثٌلتها فً الدول اإلسالمٌة "
المؤمنة التً تتصف بالرحمة " ..
هنا فً والٌة مٌزورى حٌث أعٌش – وفى الغرب بصورة عامة – ٌحرص الناس على اقتناء الكالب والقطط لتعٌش معهم بمنازلهم ،
وٌخصصون جزءا ثابتا من دخلهم لشراء ما لذ وطاب من طعام وشراب لهم  ،فً كل سوبر ماركت – الكثٌر منها بحجم ملعب كرة قدم
وأمامه مساحة للسٌارات بمثل ذلك  -تحرص اإلدارة على تقدٌم أفضل أنواع تلك األطعمة والمشروبات تذوقا أو لمحاربة السمنة لتلك
الحٌوانات  ،فً الصباح الباكر أو المساء تجدهم ٌصحبون كالبهم للتنزه وفى ٌد كل شخص منهم كٌس لٌضع به فضالت الكالب  ،حتى
ٌحافظ على نظافة الشوارع والحدائق العامة أو الخاصة ..
فً بعض األحٌان تالحظ أن أحد الجٌران من هؤالء " الكفرة " ٌبدو حزٌنا  ،تسأله عن السبب فٌقول لك أن كلبه مصاب باكتئاب وٌرفض
الخروج للتنزه  ،أو أن القطة التً تعٌش معه ترفض تناول الطعام ..

كما تنتشر الٌافطات فً الشوارع لتحذر قائدي السٌارات من توخً الحذر للحفاظ على الحٌوانات الطلٌقة أثناء قٌادة السٌارة  ،ففً النهار
توجد أسراب البط التً تتجول بحرٌة بٌن الطرقات  ،وفى اللٌل تدخل الغزالن المناطق السكنٌة لتبحث عن طعام فً صنادٌق القمامة ..
فً صٌف العام الماضً كنت داخل سٌارتً أنتظر زوجتً أمام السوبر ماركت  ،الحظت أن شٌئا ٌتحرك تحت إحدى السٌارات المتوقفة
بجواري  ،أمعنت النظر فوجدت بطة مع أوالدها الخمسة تستظل من شمس الصٌف تحت تلك السٌارة  ،بدأت أستعد لكتابة ورقة لوضعها
على نافذة قائد تلك السٌارة حتى ٌتنبه لذلك عند خروجه من السوبر ماركت  ،إال أن " كافرا " كان ٌراقب الوضع مثلى من سٌارته سٌقنى
وعلق على السٌارة رسالة تحذٌرٌه ..
فً صٌف العام الماضً أٌضا فقدنا كل الخضروات والفاكهة التً زرعناها بحدٌقة المنزل ٌ ،أتً الغزال فً المساء فٌدخل تلك الحدائق
التً بال أسوار  ،أو تقفز األنواع الخفٌفة منه فوق األسوار وتلتهم كل ما لذا وطاب  ،وأحٌانا ٌحدث ذلك بالنهار وأمام أعٌننا  ،فأرقام
المتخصصٌن " الكفرة " تقول أن هناك أربعٌن ملٌون غزالة تتجول بٌن والٌات أمرٌكا الخمسٌن ..
منذ أسبوعٌن كنت أقود السٌارة مع صحبة ابنتً فً الطرٌق إلى الجامعة التً تدرس بها  ،كنا متأخرٌن وال وقت عندنا  ،فاجأنا موكب
من البط كان ٌعبر الشارع  ،توقفت السٌارات من الجانبٌْن  ،انتظرنا بصبر لٌعبر البط إلى الطرف اآلخر من الشارع  ،دعونا هللا أال
ٌحدث األسوأ لكنه حدث  ،رفض البط العبور وقرر الجلوس فً وسط الشارع ..
انتظرنا عدة دقائق وخلفنا عدة سٌارات تنتظر معنا  ،وأمامنا مثل ذلك على الجانب المقابل  ،خرجت ابنتً تستأذن البط فً العبور حتى
نلحق بالجامعة  ،لم ٌتعد األمر االستئذان  ،لكن إحداهن تصدت لها فمدت رقبتها وجرت خلفها  ،ومثلها فعل بقٌة الفرٌق  ..هربت ابنتً
وعادت إلى السٌارة دون طرف من حذائها  ،كان البد من خروجً من السٌارة كً أستعٌد هذا الطرف ..
عاد البط بمعاودة الهجوم عند رؤٌتً  ،كان األمر مختلفا معً  ،فأنا ابن حارات مصر  ،وأغنٌة المطربة صباح مع البط ال تفارقنً كلما
رأٌتهن وهن ٌتماٌلن ذات الٌمٌن وذات الشمال  ،أمسكت بقائدة فٌلق الهجوم وعبرت بها الشارع  ،انتظرت هناك وجناحٌْها بقبضة ٌدي
الجانبٌن صرخات الفرح والتأٌٌد لً  ،فقد فتحت لهؤالء " الكفرة " الطرٌق ..
حتى لحق بها بقٌة فرٌق البط المدلل  ،أطلق المنتظرون ب
علٌنا أن نعود إلى المخزون فً ذاكرتنا لنعرف ما ٌحدث فً بالدنا " المؤمنة " للحٌوان  ،لو ذكرنا القطط والكالب فحدث وال حرج  ،فهم
فً حالة عدو مستمر  ،وهو لٌس عدوا بغرض التر ٌَض  ،بل هروبا من المصٌر الذي نعرفه  ،وهو القتل رجما على ٌد أحد أبناء "
المؤمنٌن "  ،تنظر إلٌهم وهم فً عدوهم فتالحظ أنهم ٌلهثون جوعا أو عطشا أو خوفا ٌ ،نظرون ٌمٌنا وٌسارا وبأسرع كثٌرا مما ٌفعله
سأل نفسها وهى تبكى " هل سأقتل الٌوم ؟ "..
مشاهدوا مبارٌات التنس العالمٌة  ،لو قُدر لتلك الحٌوانات أن تتكلم لغتنا  ،فسوف نسمعها ت
علٌنا أن نتصور الموقف لو تجرأت بطة عابرة من أوربا إلى أفرٌقٌا  ،فنزلت تسترٌح من وعثاء السفر على شجرة من أشجار مصر
النحٌف إلى حد الهزال  ،فلمحها أحد أبناء " المؤمنٌن " ..
علٌنا أن نتخٌل موقفا لو نظر أحدنا حوله فوجد غزالة نجحت فً سباق العدو إلى المجهول فاخترقت الصحراء المصرٌة ودخلت الوادي
المتسرطن وحطت برحالها أمام مستشفى الجالء بالقاهرة  ،أو فً أحد شوارع مٌت عقبة  ،أو حتى فً جاردن سٌتى  ،الثابت أنه ستكون
هناك عدة حوادث للسٌارات بسبب التسابق وراء الشاردة سٌئة الحظ  ،وربما سٌكون مصٌرها لٌس ذبحا بل نفوقا أو اختناقا بٌن أٌدي
المتعاركٌن ..
أمجاد ٌا عرب أمجاد  ،آمٌن !! ..
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