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قلة قليلة هي التي بكت الرهائن النيباليين الذين قتلوا في العراق، بينما كثرة كثيرة هي التي وقفت 
لم يتحرك زعماء عرب، ولم تستنفر جمعيات حقوق . من أجل اإلفراج عن الرهينتين الفرنسيين

أغلب وظف ، ولم يوظف رجال الدين طاقاتهم وفتاواهم من أجل أهل نيبال، بينما اإلنسان العربية
هذان موقفان يؤشران على ازدواجيتنا . من أجل أهل فرنساطاقاتهم المؤثرين على الساحة العربية 

 .األخالقية كعرب وكمسلمين وإلى تعدد أمزجتنا وتقلبها
راق أفضل من يستطيع تقدير األمور في العراق، العفي  ُأفهم خطأ، أشير إلى أن المقاومة حتى ال

. ، وبين من يتعاون مع األمريكيين ومن ال يتعاونوهي قادرة على التمييز بين ما يضر وما ينفع
قتل األبرياء أو التعرض لهم . وأعتقد أنها قادرة أيضا على التمييز بين ما يضر األمة وما ينفعها

. ية هي خير من يستطيع التعرف على البريء والمذنبإجراء مرفوض تماما، والمقاومة العراق
واألمر هذا ال يختلف كثيرا عن محاولة اإلفتاء فيما إذا كانت العمليات االستشهادية في فلسطين في 

 . خدمة القضية الفلسطينية أم ال
أنها إنه من المهم أن نالحظ أننا كعرب وكمسلمين ننتقد الواليات المتحدة األمريكية ودوال أخرى ب

تسارع أمريكا إلى . تتبع معايير أخالقية مزدوجة وتتعامل معنا بمعيار ال تطبقه على إسرائيل
اتخاذ قرارات في مجلس األمن ضد دول عربية بينما تستعمل حق النقض بخصوص الشكاوى 
المقدمة ضد إسرائيل، وهي تسارع إلى تنفيذ قرارات مجلس األمن ضد العرب بينما تعرقل تنفيذ 

تسلح إسرائيل وتسكت عن تطويرها لألسلحة النووية ونقول أن أمريكا . ارات ضد إسرائيلالقر
ويكاد يجمع زعماء . بينما تمنع السالح عن العرب وتحاربهم حتى ال يطوروا أسلحة تدميرية

عرب من مختلف األقطار العربية في تصريحاتهم على أن أمريكا ال تتعامل مع الجميع في 
 .، وهي ال تكيل بمكيال واحدقاييسالمنطقة بنفس الم

على من ينتقد أخالقيات اآلخرين أن يكون صلبا من الناحية األخالقية، وأن تكون أخالقه وفق 
 نحن نقع في كثير من األحيان في .رؤية واضحة جلية ال يعتورها التناقض أو التخبط أو التحيز
ن ال نلتزم في الكثير من أعمالنا نح. التناقض ونمارس ممارسات ال تنسجم مع طرحنا األخالقي

هذا . بما ننتقد اآلخرين حوله سواء على صعيد تعاملنا الشخصي أو سياساتنا الداخلية والخارجية
طبعا األمثلة . ينطبق على أغلبنا بمن فينا الذين يدافعون عن التعاليم الدينية والشرائع السماوية

 . كثيرة وتكاد ال تحصى
المسكينة فقدت أبناءها بهدوء، ولم يفسح لها اإلعالم إال نيبال . مامنانيبال وفرنسا مثال حي أ

في حين أن فرنسا . أما فرنسا فحظيت باهتمام واسع وكبير على مختلف الصعد. مساحة قليلة جدا
. ألحقت أضرارا كثيرة وكبيرة بالعرب والمسلمين على مدى قرون، بينما بالكاد سمعت نيبال بنا

.  النيل وبالد الشام، وغزا نابليون مصر وأجزاء من الشامفرنسا قادت حمالت صليبية ضد وادي
تآمرت فرنسا مع بريطانيا لتجزئة أرض الشام ووافقت على إقامة الوطن القومي لليهود في 

الجنرال الفرنسي جورو ركل ضريح صالح الدين بقدمه بعد دخول القوات الفرنسية . فلسطين
وفرنسا هي التي هدمت المملكة السورية ."  قد عدناقم يا صالح الدين، ها: "أرض الشام قائال له

وهي التي . بقيادة الملك فيصل وطردته إلى العراق وأبقت على سوريا مجزأة إلى أريع إقطاعيات
وهي التي قتلت أكثر من . أعطت لواء اإلسكندرون لتركيا لقاء دخولها الحرب العالمية الثانية

 .لمغرب العربيمليون جزائري، وعملت جاهدة على تمزيق ا



تبني مجلس األمن على جرائم فرنسا ضد العرب والمسلمين كثيرة جدا، وأخراها هي إصرارها 
في ظل .  دون طلب رسمي من الحكومة اللبنانيةالدولي قرارا ضد الوجود السوري في لبنان

التعاون احتجاز الرهينتين الفرنسيين وانشغال العرب والمسلمين في اإلفراج عنهما، تقوم فرنسا ب
 جرائم لكن أين هي. مع الواليات المتحدة لحشر سوريا في الزاوية وتبرير إيقاع عقوبات ضدها

 نيبال ضد العرب والمسلمين؟
فرنسا دولة قوية ولها تأثير واسع على الساحة الدولية، بينما . الكثير منا لألسف يمارس النفاق

 الثري القوي يرث، أما الضعيف الفقير ال. نيبال منشغلة بالبحث عن وسائل تدفئة بيوت مواطنيها
من المفروض أننا أمة ...." عبس وتولى: " قول اهللا سبحانهينطبق علينا في هذا. له" بكايات"

األولى برجال الدين أن يقفوا . وسطا، أمة عدل وقسط وإنصاف وليس أمة دجل وتضليل وكذب
خالقيات الدين اإلسالمي ليست للتمتع أ. عند هذا ويتفكروا حتى يبقوا حراسا على أخالق األمة

على شاشات التلفاز وإنما من أجل التطبيق العملي، واهللا سبحانه سيحاسب الجميع على ما يفعلون 
 .الجنة جعلت للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويعملون أكثر مما على ما يقولون

لرهينتين الفرنسيين، وال ال أدعو أبدا إلى شن الحرب على فرنسا، وال أدعو إلى التخلص من ا
لكنني أقول أن تماسكنا .  وتقليل عدد األصدقاءأرى أنه من مصلحة العرب معاداة اآلخرين

األخالقي يجعل الرؤية أمامنا أكثر وضوحا، وسياساتنا أقل تخبطا، وتعاملنا مع اآلخرين أكثر 
قل وتحيا وتتقدم وتصون أمة متناقضة أخالقيا وتمارس النفاق والكذب ال تستطيع أن تست. اتزانا

التناقض األخالقي يورث المفاسد والضعف والتفسخ االجتماعي والتخلف، . أرضها وأعراضها
األمة العظيمة هي الراقية بأخالقها والتي تمثل النموذج . ويمكّن األعداء في النهاية من الرقاب

 تعرف األخالق الراقية إليها ألبنائها والقدوة لألمم األخرى، أما األمة الهزيلة فهي تلك التي لم
 .طريقا فكانت محط تندر واستهزاء أبنائها واآلخرين من باقي األمم

هل فكرنا بالكراهية التي تولدت ضد المسلمين في نيبال، وبالفرنسيين الذين ال أظن أن محبتهم 
 للمسلمين ستزداد؟


