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  ١ ابن الدن ما بعد مقتل

  
 

  زار حيدرن
    
االرهاب ج، وليس شخصا، خط وليس فردا، ولذلك فان مقتل احد زعمائه الكبار ال يقضي عليه، قد يضعفه  

ولكن ال ينهيه، واملشكلة هي ان الواليات املتحدة االمريكية وحليفاا يتعاملون يف حرم على االرهاب، مع 
، ولذلك نراهم يقضون على االشخاص وحيافظون على املنهج، وهلذا السبب االشخاص وليس مع املنهج

  .اجلوهري يستمر االرهاب حيصد االرواح واالنفس الربيئة يف االجتاهات االربعة من العامل
واذا ارادت واشنطن وحليفاا ان تقضي على االرهاب، فان عليها ان تقضي على النهج الذي يفرخ قادة    

  .آلتها العسكرية بني الفينة واالخرى، اما كيف يتحقق ذلك؟ وزعماء تقتلهم
ان عليها ان تتخلى عن االنظمة السياسية اليت تنتج وتغذي وترعى االرهاب بنهجها التكفريي، واقصد : اوال   

  .ا حتديدا النظام القبلي املتخلف السرة آل سعود احلاكم يف اجلزيرة العربية
ا واشنطن، ان النهج التكفريي الذي يعتمده نظام آل سعود، سواء يف مؤسسته كلنا نعلم، وقبلنا وبعدن   

التعليمية او يف مؤسسته الدينية، والذي يساهم مسامهة كبرية يف غسل ادمغة االجيال الناشئة اليت تتعلم احلقد 
م، ان هذا النهج والكراهية وعدم االعتراف باالخر واحتكار احلقيقة وقتال من ال ياخذ بنهجهم وطريقة تفكريه
  .هو السبب االول واملباشر وراء موجة االرهاب اليت جتتاح العامل منذ قرابة العقدين من الزمن

وما القتلة الذين يقودون جمموعات العنف واالرهاب حول العامل، منهم كبريهم الذي قتل مؤخرا، اال نتاج    
ذين غسلت ادمغتهم االلة التعليمية والدينية هلذا لذلك النهج التكفريي، كما ان جيش املغفلني من الشباب ال

  .النهج ليسوا اال نتاجا له، فكيف تريد واشنطن ان تقضي على االرهاب وهي حتمي املصنع الذي ينتجه؟
حتركت مؤسسة آل سعود احلاكمة، وبسرعة  ٢٠٠٣عندما سقط الصنم يف بغداد يف التاسع من نيسان عام    

اليت حرضت الشباب املغرر م على الذهاب اىل العراق لالنتحار هناك يف وسط  قصوى، لتصدر فتاوى التكفري
املواطنني االبرياء والعزل، مدعومني بسيل املال احلرام الذي ينتجه البترول، حتميهم مظلة اعالمية ضخمة صنعت 

ا اىل مادبة عشاء يف من القتلة ابطاال ومن الضحايا عمالء ومن العراق اجلديد ساحة حرب مفتوحة تنتهي جبنوده

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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وكل هذا حتت مرأى ومسمع من واشنطن وحليفاا، مث نسمع منهم عن عزمهم على ) ص(اجلنة مع رسول اهللا 
حماربة االرهاب يف العراق حتديدا، فكيف كانوا يربرون هذا التناقض؟ ال ادري؟ رمبا يتصورون ان بامكام ان 

املتيقن منه هو ان الناس ال خيدعهم مثل هذا التناقض وال متر  يضحكوا على ذقون الناس؟ ال ادري، ولكن االمر
  .عليهم مثل هذه احليل

ان على الواليات املتحدة االمريكية ان تثبت جديتها يف حماربة االرهاب من خالل العمل بصورة جدية على    
  :فان عليها وضع حد للنهج التكفريي الذي يتبناه نظام آل سعود، ومن اجل اثبات مثل هذه اجلدية،

  .ان متنح آل سعود مدة زمنية حمددة للتخلي عن هذا النهج: الف   
الذي لوال محاية السلطة السياسية آلل سعود ) احلزب الوهايب(وان متنحهم مدة زمنية حمددة للتخلي عن : ثانيا   

ة التعليمية واملؤسسة له ودعمه باملال واالعالم وبسط يده على اخطر مؤسستني يف البالد، واقصد ما املؤسس
الدينية، ملا متكن من ان يصمد بوجه القيم واملبادئ احلضارية اليت انتشرت اليوم يف كل بقعة من بقاع العامل يوما 

  .واحدا
وان متنحهم مدة زمنية حمددة لتحقيق االصالح السياسي املرجو والذي سيساعد ويساهم يف القضاء على : ثالثا   

الح الذي يعتمد على احلياة الدستورية يف ظل نظام سياسي دميقراطي يراقب املال العام فال النهج التكفريي، االص
يدع اسرة ما تتصرف به كيف تشاء، خاصة لنشر الكراهية والتبشري بالنهج التكفريي يف العامل، وعلى وجه 

  .اخلصوص يف املناطق الفقرية من آسيا وافريقيا وغريها من قارات العامل
اليت يديرها احلزب الوهايب يف كل بقعة من بقاع العامل، ) الدينية(مراقبة املدارس واملساجد واملراكز : رابعا   

واالسراع يف اغالق املتورط منها يف اعمال عنف وارهاب، مبا يف ذلك املدارس واملساجد واملراكز املنتشرة يف 
 حترض على العنف والكراهية والتكفري بال رقيب الواليات املتحدة االمريكية والعديد من دول اوربا الغربية اليت

او حسيب، باالضافة اىل تلك املنتشرة يف اهلند والباكستان وافغانستان وغريها من الدول اليت تنتشر فيها 
  .الشرائح االجتماعية الفقرية

رسون فيها ان خطر مثل هذه املؤسسات ال يقتصر على الغرب فحسب وامنا يشمل اوالد املسلمني الذين يد   
كذلك، ولطاملا مسعنا من االطفال الذين يدرسون يف مثل هذه املؤسسات عبارات مثل، كافر، جنس، حرام، 
يطلقوا على آبائهم او امهام، وعندما نساهلم عن مصدر مثل هذه العبارات واين تعلموها؟ يايت اجلواب بام 

العالين، وعند البحث عن مصدر وج املدرسة او املركز ) لديينا(الفالنية او املركز ) الدينية(تعلموها يف املدرسة 
او ذاك لشراء ) االمام(يتبني لنا باا تدار خفية وعن بعد من قبل احلزب الوهايب الذي ينثر املال الكثري على هذا 

  ).الدينية(والئه، وبالتايل للسيطرة على مؤسسته 
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نتبهوا اىل ابنائهم فال يطمئنوا اىل اي مدرسة كانت رد اا حتمل ان على املسلمني حتديدا يف بالد الغرب ان ي   
امسا دينيا، وان عليهم ان يراقبوا ابناءهم عند العودة من املدرسة للتاكد من ام مل يتعلموا التكفري والتفخيخ 

  ).الديين(والتفجري والعدوان على االخر الذي خيالف ج املدرسة 
كفري الذي يغذي االرهاب اكثر فتكا باتمع من املخدرات، الن التكفري ميس القلب واقول بصراحة، فان الت   

  .والعقل والضمري والدين والسلوك، اما املخدرات فباالمكان عالجها حلظة االنتباه اليها
ا فيما بعد ان حتسن الواليات املتحدة االمريكية اختيار اصدقائها، فال تتورط يف كل مرة باصدقاء يتبني هل: ثانيا   

اليت يقدمها هلم مثل هؤالء االصدقاء، كما كان احلال ) اجلليلة(ام اصدقاء سوء، بعد ان ختدعها بعض اخلدمات 
مع الطاغية الذليل صدام حسني الذي ظل صديقا للواليات املتحدة والغرب اكثر من عقدين من الزمن، قدم 

غريه قادرا على تقدميها، ليتبني هلم، فيما بعد، بانه صديق سوء،  خالهلا هلم الكثري الكثري من اخلدمات اليت ما كان
  .ضرره اكثر من نفعه

او كما هو احلال بالنسبة اىل زعيم االرهابيني الذين قتلته الواليات املتحدة مؤخرا، فبعد ان ظل هذا االرهايب    
اململكة العربية السعودية وباكستان،  صديقا وحليفا هلا وحلليفاا من الدول الغربية ومن انظمة املنطقة، خاصة

اليت تعاونت لتنشئته وصناعته، يقدم هلم اخلدمات باان حتت شعارات الدين واملقاومة واجلهاد، اذا به ينقلب 
  .عليهم مجيعا ليصبح املطلوب رقم واحد

الشعب فلن  ان على الغرب ان يراهن على صداقة الشعوب وليس على صداقة احلكام، فاحلاكم يزول اما   
  .يزول ابدا، انه يتجدد باستمرار، جيال بعد جيل

على الغرب ان ال يصدق االكاذيب اليت يطلقها احلكام يف البالد العربية واليت تذهب اىل ان شعوب املنطقة    
مهجية ال تعرف معىن احلضارة واملدنية ولذلك ال ينبغي منحها اية فرصة للمشاركة يف الشان العام، فهي ال 

ستحق احلرية الا عاجزة عن ممارسة السلطة، فذلك يهدد مصاحله االستراتيجية يف املنطقة، ولذلك حيسن ت
  .بالغرب ان يصادق احلكام اذا اراد ان حيافظ على مصاحله االستراتيجية هذه

 ان الشعوب اا اكذوبة كربى، فعلى العكس من ذلك، فلقد اثبتت االحداث احلالية اليت يشهدها العامل العريب   
اوعى واذكى من احلكام، فاذا ما وجدت الصديق الذي حيترم ارادا فاا ستمد له يد الصداقة يف اطار املصاحل 
املشتركة، وهي، الشعوب، ال تريد ان حتتكر خريات بالدها لنفسها فتحرم منها العامل وخاصة الغرب، بل على 

صاحل الدولية، خاصة يف زمن العوملة ونظام القرية الصغرية، العكس من ذلك فهي تبحث عن مصاحلها يف اطار امل
ولكنها يف نفس الوقت ال تريد ان ب كل ما وهبها اهللا تعاىل من خريات باان من دون ان تقايضها مع 

  .االخرين، سواء بالتعليم والتكنلوجيا او بالصحة والبناء وما اشبه
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الشعوب، يف اطار تبادل املصاحل، اما احلكام العاجزين عن محاية  ان مصاحل الغرب يف بالدنا ال حتميها اال   
انفسهم وانظمتهم املهترئة فال يقدرون على محايتها اذا ما قررت الشعوب حتطيمها وتدمريها مىت ما شعرت بان 

ب يتعامل مع هذه املصاحل بطريقة تعسفية، تعتمد االستغالل واالستحواذ من دون مقابل اال اللهم مقابل الغر
محاية االسرة الفاسدة احلاكمة يف البالد كما هو احلال مع اسرة آل سعود الفاسدة اليت وقع كبريها مع الواليات 

  .سرة احلاكمةمن االأاملتحدة االمريكية اتفاقية ما بات يعرف بالنفط مقابل 
كما ان عليها ان تساهم يف القضاء على البيئة اليت ينمو فيها االرهاب، واقصد ا الديكتاتورية والنظام : ثالثا   

  .السياسي الشمويل االستبدادي، الذي صنعته وتورطت به وورطت به شعوبنا
ية كل هذه الفترة الطويلة من الزمن، ضد لقد ظل الغرب يؤازر االنظمة الشمولية الديكتاتورية يف املنطقة العرب   

مصاحل شعوا واراداا احلرة، ولقد حان الوقت ليتخلى عنها ويتركها لوحدها تالقي مصريها احملتوم، اذا اراد ان 
  .يقضي على البيئة اليت ينمو فيها االرهاب

احلياة الكرمية، فهو يفتقر اىل فرص  يف ظل الديكتاتورية ال يشعر املواطن بكرامته، النه يفتقر اىل ابسط اسباب   
من احلياة،  ويأساالتعليم والعمل والتجارة والصحة واملشاركة يف الشان العام، فلم يكن امامه اال ان ينتحر كمدا 

به  رر التغيري من اجل حياة افضل، اذوعندما يبحث عن االسباب جيدها يف النظام الديكتاتوري احلاكم، فيق
تقف خلف النظام الديكتاتوري تسنده وتؤازره وتدعمه بكل اسباب الدميومة ) عظمى(يصطدم بقوى خارجية 

واالستمرار، اذا به يقرر ان يتجه صوب العنف ليشفي غليله، فتتلقفه جمموعات العنف واالرهاب لتجنده يف 
  .صفوفها فيتحول اىل حزام ناسف او سيارة مفخخة او طائرة ملغومة

ي الدميقراطي فان املواطن ينشغل بفرص التعليم والبحث والعمل والتجارة واملشاركة اما يف ظل النظام السياس   
ن العام، كما انه ينشغل بتطوير بلده وتنمية شعبه وتوظيف خرياته من اجل حياة افضل، ولذلك فهو ال أيف الش

كل من يسعى  يفكر باللجوء اىل العنف واالرهاب النه يف غىن عنها، بل العكس هو الصحيح فانه سيحارب
لتوظيف العنف من اجل حتقيق مصاحل ذاتية وانانية، النه سيشعر بان العنف يدمر البلد وخيرب كل فرص اخلري، 

  .السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية وغري ذلك
 ان الديكتاتورية تقتل كل نوازع اخلري وفرص التطور عند املواطن، ما يدفعه دفعا صوب العنف واالرهاب،   

النه، يف هذه احلالة ليس عنده ما خيسره اذا ما فجر نفسه منتحرا، اما يف ظل النظام الدميقراطي فان االنسان جيد 
نفسه وشخصيته وكيانه، ويف ظلها يتمكن من ان يفجر الطاقات اخلرية اليت اودعها اهللا تعاىل فيه، من اجل 

  .الصاحل العام
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عقليات مساملة، كما اننا سنفشل يف بناء مواطن مسامل حيب اخلري لالخرين ويف ظل الديكتاتوية ال ميكن ان نبين    
كما حيبه لنفسه، الن الديكتاتورية يف االساس تقوم على العنف واالرهاب والسحق املنظم حلقوق االنسان 

ه وعشريته ومصادرة كل فرص اخلري املتاحة للمواطن لتحتكرها زمرة من احمليطني واملنتفعني بالنظام بينهم ابناء
  .واقاربه، فكيف ميكن ان ننتظر ملثل هذا النظام السياسي ان ينتج عقال سليما وشعبا مساملا؟

على حد قول امري املؤمنني علي بن ايب طالب عليه } احليف يدعو اىل السيف{ان العنف ال ينتج اال العنف، و   
عنف والظلم واالرهاب ضد الرعية الن ذلك السالم، ولذلك كان يوصي عماله على البلدان بان ال يستخدموا ال

  .  يعلمهم العنف واالرهاب، اذ ال يعقل ان ينتج االرهاب موادعة والعنف سلما، ابدا
ان على الواليات املتحدة والغرب ان يدعموا عملية التغيري الشاملة اليت يشهدها العامل العريب، قلب العامل    

يا من الثورة الشعبية العارمة اليت تكتسح اليوم النظام السياسي العريب االسالمي، اليوم، فال يقفوا موقفا سلب
الفاسد من اجل اقامة نظام سياسي دميقراطي يشعر يف ظله املواطن العريب بالعزة والكرامة واحلرية ويتمتع حبقوقه 

  .كاملة غري منقوصة، ليتفرغ لبناء بلده وتنمية قدراته من اجل مستقبل افضل
ن ال تكيل مبكيالني فتدعم ثورة بكل ما اوتيت من جهد سياسي ودبلوماسي ومايل ومن قوة ان عليها ا   

عسكرية كما هو احلال بالنسبة اىل ثورة الشعب يف ليبيا، وتغض النظر عن ثورة اخرى فال تصغ اىل آالم الشعب 
ية، كما هو احلال بالنسبة اىل الذي يذبح على يد جالديه من ازالم النظام احلاكم وعلى يد القوات االجنبية الغاز

  .ثورة الشعب يف البحرين
ان املوقف املنافق للواليات املتحدة ازاء ثورة الشارع العريب ضد النظام السياسي الفاسد، سيقلل من فرص    

القضاء على االرهاب، بل انه سيغذي االرهاب رمبا باساليب ووسائل جديدة، الن الشعب، اي شعب، الذي ال 
سانيته سيوجه غضبه وعنفوانه ضد من يتسبب مبعاناته، بدءا بالنظام السياسي احلاكم، وليس انتهاءا يشعر بان

  .بالقوى الدولية اليت تدعم مثل هذا النظام وتعينه على قمعه
ان عليها ان متارس كل انواع الضغط على حلفائها من احلكام املستبدين، خاصة االسر الفاسدة احلاكمة يف    

ليج، حلفاؤها التقليديون، للكف عن قتل شعوم واالصغاء اىل مطاليبهم العادلة، واال فاا ستخسر منطقة اخل
  .احلكام ومصاحلها االستراتيجية دفعة واحدة

عليها ان تبادر فورا اىل الطلب من حلفائها يف اجلزيرة العربية، سلطة آل سعود الفاسدة، اىل سحب قواا    
دع حكومتها وشعبها وشام، فان استمرار تواجد هذه القوات الغازية يف البحرين يضع الغازية من البحرين، لت

املنطقة على كف عفريت، ويفتح الباب على مصراعيه لصراع اقليمي طويل االمد، ال اعتقد بانه من مصلحة 
ليج هذا الواليات املتحدة االمريكية وحليفاا باي شكل من االشكال، وسوف لن تنسى شعوب منطقة اخل
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املوقف االمريكي املنافق اال اذا بادرت ادارة الرئيس اوباما وصححته مبوقف عملي جديد اكثر اجيابية ازاء ما 
  .جيري يف البحرين على وجه التحديد، بوابة التغيري يف املنطقة

راقي ابان انتفاضته يف ان على الواليات املتحدة ان ال تنسى اخلطا التارخيي القاتل الذي ارتكبته ازاء الشعب الع   
، عندما دعا الرئيس بوش العراقيني لالنتفاض ضد نظام الطاغية صدام حسني واسقاطه، كثمن جيب ١٩٩١العام 

عليه ان يدفعه بسبب محاقته اليت ارتكبها يف غزوه اجلارة الكويت، فلما استغل العراقيون الظرف املناسب للتحرك 
مريكية تصدر تعليماا العاجلة والفورية، بناءا على نصيحة من اسرة آل ضد النظام الشمويل، اذا باالدارة اال

سعود الفاسدة اليت خوفتها من املستقبل من خالل الطعن بوالء االغلبية، للقيادة العسكرية املركزية يف املنطقة 
ضة الشعب العراقي، مفادها ان امسحوا للنظام باستخدام الطائرات وكل انواع السالح الثقيل والفتاك لقمع انتفا

هذا اخلطا التارخيي الذي دفعت مثنه االدارة االمريكية غاليا بعد ان اارت بسببه مصداقية الواليات املتحدة عند 
  .العراقيني، فلم يعودوا يثقوا ا اىل االن

رى، مع شعوب امتىن على ادارة الرئيس اوباما ان تراجع ذاك اخلطا التارخيي لتتعلم منه، فال تكرره مرة اخ   
منطقة اخلليج، وحتديدا مع شعب البحرين، فبعد ان دار الرئيس اوباما يف العاملني العريب واالسالمي مبشرا 
بالدميقراطية وحقوق االنسان، ضامنا هلم دعم بالده، وختليها عن الديكتاتوريات املهترئة، اذا به يتورط باسوأ 

يف البحرين من قتل على اهلوية وتصفيات طائفية وتدمري للبىن  موقف الانساين آخر يتمثل بغض الطرف عما جيري
  .التحتية لغالبية الشعب، واليت تصل اىل حد جرائم ضد االنسانية

ان التغيري قادم ال حمالة، وافضل للواليات املتحدة وحليفاا ان جيري التغيري يف ظل موقف اجيايب منها، على ان    
  .صرار، فايهما ستختار واشنطن؟جيري يف ظل استعداء مع سبق اال

  .   ولتتذكر واشنطن وحليفاا بان قيم الدميقراطية وحقوق االنسان واحلرية والكرامة واحدة ال تتجزأ ابدا   
اخريا، فان على الواليات املتحدة االمريكية ان تقضي على رؤوس االرهاب وزعماء تنظيماته اخلطرية عندما    

  .للبيب من االشارة يفهم، والعاقل تكفيه االشارةتقدر وليس عندما تريد، وا
 

  


