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التقوى

 هانـي طاهـر

بني  �لفاصل  هو  ما 
حرية �لتعب8 ��لتحريض 
�ال  aا؟  ��لتأصيل  للفتنة  ��لدعو" 
تتناÝ حرية �لتعب8 �ملطلقة مع حقو¢ 
ֲדا  ُيسمح  هل  لإلنسا�؟  عديد" 
حÃ لو �ضرَّ� باآلخرين ��قوقهم 
;نياهم  �مأل�  عليهم  �تعدَّ� 

فساً;�؟
�هي  مطلقة،  ليست  �لتعب8  حريُة 
فحرية  �لدينية،  �حلرية  مثل  ليست 
�لتدّين ��عتنا¢ �لعقائد مطلقة ال حدَّ 
aا، �ما حرية �لتعب8 فمقيد"؛ فال ²ّق 
للمر) �� ينشر �2 كال` �� يبوÂ به، 
 Mملمنو�لكال` �لعديد من �بل هنالك 
��لذ2 ©ب �� يعاَقب من يتلّفظ به، 
سو�) �كانت عقوبة gتمعية �خالقية 

�` قانونية، �منه: 

ِبَما  َ�َخاَ�  tِْكُرَ�  �هي  �لغيبة،   :١
َيْكَرLُ، حÃ لو كا� هذ� �لذ2 يكرهه 

موجو;� فيه.
ِبَما  َ�َخاَ�  tِْكُرَ�  �لبهتا�: �هو   :٢
فيه، كأ�  َيْكَرLُ، �� يكن موجو;� 
تنسب له كذبا ما يسي) ]ليه �يضيق 
�ما شابه   eلقذ�� �الִדا`  �منه  به. 

tلك.
 Âمنه �� متد� :cلكذ��ير �لتز�٣: 

فالنا �� فئة مبا ليس فيهم. 
بني  كالما  تنقل   �� �لنميمة:   :٤
طرفني بنية ]فسا; �لعالقا� بينهما. 

كا�  سو�)  ��لشتم،  �لسّب   :٥
aيئا�   `�  Àألشخا  `� ملقدسا� 
�مثله  tلك.  غ8   `� �مؤسسا� 
 cباأللقا ��لتنابز  ��إلهانة  �لسخرية 

�ما شاֲדه. 

�كل  �aابط  �جلنسي  �لكال`   :٦
�يتفقو�  Nاعه  �لنا»  يرفض  كال` 

ُعرفا على كر�هيته ��لنفو منه.   
�لنا»  حّث  �هو  �لتحريض:   :٧
على  �لكال`  يشبه  مبا   �� بالكال` 
 Z[ يؤ;2  مبا   ،U�أل  h �إلفسا; 

�لقتل �� ]Z غL8 من مفاسد. 
٨: نشر �ألفكا �لl تؤ;Z[ 2 قتٍل 
لألبريا) مثل فكر" قتل �ملرتد ملجر; 

;ته.
٩: نشر �ألفكا �لl تؤ;Z[ 2 فتنة 
مثل  بينهم،  كر�هية   �� �لنا»  بني 
 �ألفكا  cصحا� مقاطعة  فكر" 
�لتمييز  فكر"   �� �ملختلفة،  ��أل;يا� 
بني �ملو�طنني على �2ّ �سا»، كما 
�ملشايخ  تفس8   h جلزية� مفهو`   h
 �� ;ين   2�  cصحا� ]هانة   �� aا، 
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�2 عر¢ �� لو� �� جنس �� لغة �� 
aجة، مثل �لقو5 بوجوc هد` معابد 

�آلخرين.
 Z[ تؤ;2   lل�  �ألفكا نشر   :١٠
��خطرها  ��¹ها  �ألمم،  بني   c�حر
��لذ2  �لعد���..  �جلها;  فكر" 
ملخصه �� �هللا تعاZ �مر �ملؤمنني بأ� 
 Lهذ�لكافرين ملجر; كفرهم. � �يقاتلو
للفتنة  نشًر�   �ألفكا �كثر  من  �لفكر" 
��لفسا; ��القتتا5 ��لكر�هية بني �ألمم 

��أل;يا�. 
 �� ميكن  ما  �هم  من  �ألقسا`   Lهذ
 �� ©ب  مما  �هلة   5�ّ� بالبا5  qطر 
ممنوًعا؛  عنه  ��لتعب8  به   Âلبو� يكو� 
 M�ألنو�  Lهذ تشمل  ال  �لتعب8  فحريُة 
 �� �ملجتمعا�  ���جب  �لتعاب8.  من 
 �� �لد�5  ���جب  ��هَلها،  حتاֲדا 
ينشر  من  تعاقب   lل� �لقو�نني  تسّن 

مثل هذL �ألقو�5 �� يبوÂ ֲדا. 
خطأ  �ملعاصر"  �لد�5ُ  �خطأ�  �لقد 
للمشايخ  �ملجا5  �تاحت  حني  فا;ًحا 
�باملنع  �لعد���  باجلها;  يتحدثو�   ��
من �حلرية �لدينية �بأفكاهم �لعد��نية 
�لعديد"، حÃ لو � مياسوها عمليًّا، 
 �ألفكا  Lهذ مثل   h �لكال`  فمجرُ; 
�لوحشية يؤسس ملجتمع ميلؤL �لفساُ; 

��لتناقض ��لتناحر ��لكر�هية. 
�خلطأ  aذ�  تكابا � �لبلد��  �كثر  لعّل 

�لفكر   Mترعر ففيها  بريطانيا؛  هي 
�لدمو2 �إلجر�مي، �لعل �لبعض يظّن 
�� بعض ساسة بريطانيا كانو� فرحني 
aذ� �لفكر ملا له من تأث8 كاثي على 
�لبال; �لعربية ��إلسالمية. �سو�) صّح 
هذ� �لظن �` � يصّح فالقضية هي هي، 
 h ضح�� �هي �نه كا� لWيطانيا ;�
عاية هذ� �لفكر، حيث كانت ملتقى 
لكبا قا;" �لسلفية �لقتالية �لذين مأل�� 
 u� ظللُت  �قد  �فساً;�.  فتنة  �لدنيا 
عموًما  بريطانيا  مسلمي   �ّ�  Âبوضو
�شّد تطرفا من مشايخ بال;نا �لعربية، 
�قد يكو� سبب هذ� هو كثر" هؤال) 

�ملشايخ فيها.
كليا�  هي  بريطانيا  من  ��ألخطر 
�لشريعة h �لبال; �لعربية ��إلسالمية، 
�لفتنة  نشر   h  � جدًّ تساهم   lل��

بتديسها �فكا� فاسد" مفِسد". 
�لقو5ُ بأ� �جلهاَ; �لعد��� �قتَل �ملرتد 
�هدَ̀ معابد �آلخرين ��لتحريَض على 

َ̀ كل من هو غ8  �لكر�هية �لدينية �]غا
مسلم على ;فع �جلزية �xي8َ كلِّ من 
هو غ8ُ كتاÑٍّ بني �إلسال` ��لسيف.. 
gر;  كلها   u�لدعا�  Lهذ بأّ�  �لقو5ُ 
"�جتها; خاطئ" خطٌأ قاتل؛ فالدعو" 
]Z �لعد��� ليس gرَ; خطأ �جتها;2، 
فله  فأخطأ  "�جتهد  عليه  ينطبق  �ال 
�جر"، بل �جر` فأجر` فعليه عقوبة. 

";�عش" � تنشأ قبل �يا` �� سنو��، 
�بنا)  عقو5   h ش  تعشِّ تز�5  ال  بل 
جلدتنا بسبب هذL �ألفكا �لl ال بّد 
 o�ّا لكونه يرa o�ّمن معاقبة من ير

 .للفتنة ��لفسا; ��لدما
خطيٍب  على  �لناُ»   Uيعتر حني 
يصر� ֲדذL �ألفكا �لدموية �ُيÖلونه 
 h قضية   Lضّد �يرفعو�   Wملن� عن 
قو�نني  هنا�  تكو�  �حني  �ملحكمة، 
�;عة ألمثاله، عندها نكو� قد صعدنا 
�لعملي  �لسّلم   h  Z�أل� �لدجة 

لتصحيح �العوجاo �لشديد. 

حـني يع�ض النـاُس على خطيـٍب يصرخ بهذه 
األفكار الدموية وُينزلونه عن املن� ويرفعون ضّده 
قضية 8 احملكمة، وحني تكون هناك قوانني رادعة 
 Fألمثالـه، عندها نكون قد صعدنـا الدرجة األو
8 السـّلم العملـي لتصحيح االعوجاج الشـديد. 




