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 ليتوقف البعض عن النفاق فليس هناك إرهاب حالل وآخر حرام

ال يخفى على أحد أن ظاهرة اإلرهاب واألهم منه الفكر التكفيري ظاهرة قديمة ومعقدة 

في المنطقة ولها أسباب متعددة ولكن ما قد نختلف عليه هو األسباب ومن وجهة 

هناك أسباب رئيسية للفكر اإلرهابي وأسباب قد  -التي قد تكون قاصرة  -نظري 

تكون مختلفة للقابلية للقيام بعمل إرهابي أو االنضمام إلى جماعة إرهابية ، فمن ناحية 

الفكر واأليديولوجيا التكفيرية ومقت وطرد كل ما هو مختلف ووجوب تحطيمه لكونه 

ال يتطابق مع األيديولوجيا الخاصة بهم ، وهذا فكر قديم ومسألة اإلرهاب أو الفعل 

 . العملي ليست إال مسألة وقت وعوامل مساعدة

ال نرغب أن نعمم ولكن ظني أن هؤالء اإلرهابيين ليسوا وحدهم من يتحمل الخطأ 

فالخطأ يقع أوالً على أئمة الغلو والتعنت الذين أوهموهم أن طريق الجنة هو القتل 

وأغلب الظن أن ما زاد من التطرف هو. والذبح وإرهاب الناس مسلمين وغير مسلمين

ظهور مد لحركات إسالمية مغايرة في فترة من الفترات وكان التطرف يمثل محاولة 

 . من البعض لمقاومة هذه التيارات المختلفة

أما من ناحية القابلية لالنضمام إلى جماعات العنف فلو الحظنا أن في كل األقطار التي

توجد فيها جماعات إرهابية سنجد أن أغلب من يقوم بالعمل الميداني مراهقون غير 

وكون كل , متعلمين عاطلون عن العمل وفقراء واألهم من ذلك بدون أمل بالمستقبل

 .هذه األسباب مجتمعة أصبح من السهل تجنيدهم ألي عمل

وإذا ما , إذا اتفقنا أن المشكلة باألساس فكرية فأظن أننا لن نختلف كثيرا على الحلول

أردنا لهذا الفكر المشوه أن ينتهي فالبد للبعض أن يتوقف عن النفاق فال يوجد إرهاب 

 . حالل وإرهاب حرام وال يجوز التغاضي عن أي فكر متطرف نابذ لآلخر

 . اإلرهابيون يعتقدون أنهم على صواب ويجب أن نتعامل معهم على هذا األساس

فعلى المشايخ والعلماء الذين أفتوا وأيدوا المظاهر اإلرهابية سابقا ثم نقضوا 

وأنا ال أقصد مشايخ اإلرهاب  -تصريحاتهم عندما أتت الرياح بغير ما تشتهي سفنهم 

الذين تراجعوا علنا بل أقصد البقية الباقية الذين قد يضمرون غير ما يظهرون ، فيجب 

عليهم أن يوضحوا لماذا كان اإلرهاب في مصر والجزائر والسودان والصومال 

وغيرها من بقاع العالم حالالً واآلن يرونه حراما هؤالء هم أول من يجب أن يساءل 

، ألنهم من تغاضى عن الجرائم القذرة التي كانت وما زالت ....عن كل عمل إرهاباً

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 الشركات

هـ، تاريخ مهم ينتظر آالف السعوديين العاطلين عن العمل والذين 30/6/1425

والذي سيوفر آالفاً من ) الليموزين(من قطاع سيارات األجرة % 70يأملون بسعودة 

فرص العمل في هذا القطاع، ولكن قبل حلول هذا التاريخ تتردد أصوات هنا وهناك 

من أصحاب شركات الليموزين تظهر عزوفهم عن تشغيل السعوديين بحجج واهية 

وعلى الرغم من جهود الدولة في سعودة. ومنها عدم توفر سعوديين للعمل بهذا القطاع

بعض المهن والوظائف إال أن بعض رجال األعمال اليزالون يرون السعودة هي 

البعبع أو الغول الذي يهدد أرباحهم ويعطل أعمال شركاتهم ومؤسساتهم، فقبل سعودة 

أسواق الذهب ثارت ضجة مفادها أن تجارة الذهب ستبور بإحالل السعوديين وماطلوا 

كثيرا ولكن الدولة وهي الراعية ألبنائها أبت إال السعودة وهذه هي أسواق الذهب تعمل

 . بإدارة شباب سعوديين تدربوا وأجادوا هذه المهنة

إن الشباب السعودي طموح لو درب وأعطي الراتب المجزي فهو أهل لكل عمل 

 .يتواله

كنت أتمنى أن يبادر رجال األعمال بالسعودة دون وضع جداول زمنية لها وكلنا يعلم 

أن قطاع الليموزين أعطي فترة وبعدها تظلموا وتفضلت الدولة بإعطائهم ثالث سنوات 

ولكن لألسف لم يطبق % 50وبنسب متدرجة بدأت منخفضة حتى وصلت اآلن إلى 

 1425، وفي نهاية %70، ستكون النسبة 30/6/1425من هذه النسبة إال القليل وفي 

وكم أتمنى من وزارة المواصالت ورجال المرور بالتنسيق مع وزارة % 100ستكون 

 .العمل متابعة تطبيق هذه النسبة التي مازالت حبراً على ورق

 حمدان العنزي

 

 

 على أصحاب محالت اإلنترنت التعاون الكامل مع األمن لمكافحة اإلرهابيين

منح ولي األمر عفوا عاما مدته شهر واستجاب لهذا العفو البعض من الفئة الضالة 

ولكن البعض اآلخر لم يستجب وهذا يدل على اإلصرار والتمادي في غيهم مما يؤكد 

لرجال األمن أنها فئة ضالة يجب تعقبها والقضاء عليها ولن يفيدهم العناد كما لم تفدهم 

جميع الوساطات وبالتالي سيخسرون فرصة العفو ومن أبرز من تم القبض عليهم 

المدعو فارس آل شويل الزهراني أحد أبرز منظري القاعدة بالسعودية وهذا يؤكد 

نجاح رجال األمن واستمرار تأكيدهم على تعقب جميع الخارجين عن النظام ووقوعهم 

في قبضة رجال األمن إن عاجال أو آجال فرجال األمن يتمتعون بسياسة النفس الطويل 

ومحاولة القبض على المطلوبين دون إراقة الدماء وهو ما حدث باألمس القريب من 

قبل رجال األمن في شرطة عسير، وفي ذلك براعة رجال األمن وبعد نظر القائمين 
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فسرعة وكفاءة رجال األمن منعت , على هذا الجهاز لدحض أقوال المغرضين

المطلوبين من استخدام األسلحة التي كانت بحوزتهم كما ينبغي أن نتفهم حرص 

المسؤولين األمنيين بعدم اإلفصاح عن بعض األسماء الستكمال إجراءات سوف تفيد 

في التحقيقات الجارية وهذا يدل على أن قوات األمن تقوم بواجباتها خير قيام في 

متابعة المفسدين في األرض أرباب الفكر المنحرف من المنتمين للفئة الضالة وأن إلقاء 

القبض على رأس من رؤوس الفتنة والدعاة للتكفير والتفجير ومن زين له سوء عمله 

التطاول على علماء األمة وبث الدعاوى المزيفة والمحرضة على قتل رجال األمن 

 .لهو انتصار بكل المقاييس لمكافحة اإلرهاب بل والقضاء عليه

ومما قيل في هذا الشأن إن أحد المطلوبين كان يقوم بزيارات لمحالت اإلنترنت ويبث 

من خاللها معلومات ويطالب بالمناظرة ممن يؤيد استسالمه إال أن هذا األمر رفضه 

الوسطاء، وهنا نود أن ننبه أصحاب محالت اإلنترنت والعاملين فيها أن يتحلوا 

بالوطنية والمسؤولية وأن يكونوا أكثر حذرا لعلهم يساهمون باإلدالء بمعلومات تساعد 

في إلقاء القبض على أصحاب األفكار المنحرفة أو وضعهم تحت المراقبة لتتولى 

الجهات األمنية التعامل معهم بمهنية وجدية كما أن وضع هذه المحالت تحت الرقابة 

ومن متابعة القراءات التي صدرت بهذا الشأن أن. األمنية قد يفيد في مثل تلك الحاالت

جميع المطلوبين أمنيا هم أشخاص متورطون في قضايا أمنية كبيرة ويحملون أفكارا 

غريبة عن هذا المجتمع ورغم أن الجهات األمنية تعلم تماما القضايا األمنية والجرائم 

التي قام بها هؤالء المطلوبون إال أن المطلوب من جميع من يقيم بهذه البالد أن يدلي 

 . بمعلومات حول من يشتبه فيه ويساعد رجال األمن في تعقب المجرمين

وإذا كان اهللا سبحانه وتعالى أمر بطاعة الوالدين في غير معصية فعدم الطاعة يدل 

على العصيان فكيف بذوي المطلوبين يوجهون النداء تلو النداء للمطلوبين لتسليمهم 

أنفسهم ولكنهم يأبون إال أن يكونوا من العاصين فكيف يكونون من المنظرين ويجدون 

من بعض أمثالهم الوالء والطاعة والرفقة فهم رفقاء سوء ، كما نوجه دعوة إلى 

أصحاب دور النشر بعدم إصدار كتب أو منشورات قبل التأكد من سالمة المنهج 

 -مصطفى الغريب . ووضوح الفكرة وطلب ترخيص من الجهات المسؤولة عن ذلك

 الرياض

 

 

 التسامح أفضل وسيلة لالنتقام ممن أساء إليك 

وشتاء موحش تزداد قسوة ... عندما تجد نفسك في ليل طويل يرفض الرحيل

وثلوج االنتقام ... وبرق اللوم... وأنت وحدك تحت أمطار الحقد الثقيل... برودته

البس ملبس ... صوت الضمير داخلك... تخفض رأسك... يمرض قلبك... الالسعة

ففي هذا ... ولذة العفو... لتشعر بدفء التسامح... واقترب من المدفأة... النسيان
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