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  (2ـ 1قطاع الطرق )

 

 نتحـدم عـن قطـاع    قد يسـتغرب الـبع  هـذا العنـوان ويظـن أننـا      

الطرق مما نعرفه يف الكتب القدمية أو مما أدركه بع   بائنا أو 

ما مسعنا عنه من هذا النوع من السراق واملعتدين علـح أرواك النـاس   

بالسالك والعدة وغري ذلـك مـن األمـور الـيت خييفـون بهـا عبـاد اهلل,        

لل ولكين أقصد أناًسا  خرين ال يقلون عن هؤالء خطًرا وت ليًما خل

ــاعرهم   ــاس أجســــــادهم ومشــــ اهلل يف اعتــــــدائهم علــــــح أرواك النــــ

واســتهتارهم بهــا ولكــن لــيس بســالك نــاري أو قتــالي وإمنــا بســالك   

جديد من حديد يزهل النفوس ويذهب العقول وقد يقطـع شـيء مـن    

األجسام أو يبرت من األعضاء أو غري ذلـك مـن الـبالو  الـيت يتسـبب      

ت يف أيـدي السـفهاء مـن النـاس     بها هؤالء. هذا السـالك هـو السـيارا   

سواء كانوا شباًبا مـراهقني أو أمثـاهلم يف العقـول. كـم نسـمع مـن       

نـاس هلكـوا    حتـدم بشـكل يـومي وبطـرق مفزعـة أل     املصائب اليت

ب نفســـهم بســـبب االســـتهتار بهـــذه اآللـــة وال يتوقـــف ضـــررهم عنـــد   

أنفسهم فقط بل يفجعـون أهلـهم وأقـاربهم ومـن يعـرفهم مبـا حيـدم        

ف إىل ذلـك أنهـم يهلكـون غريهـم يف كـثري مـن األحيـان        هلم, يضا
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ويفجعون أحباب من يهلكون, كنا نسمع باحلوادم املفجعة خارج 

املدن ويف الطرق الربية ونسبها العالية أيام الطـرق القدميـة أمـا اآلن    

فقد أصبحنا باستمرار نسمع عن احلـوادم املخيفـة واملفزعـة داخـل     

دننا الكرب  ال ي من إذا خرج مـن  املدن حبيث بات اإلنسان داخل م

؟  فقـــد أصـــبح حبكـــم املســـافر الـــذي أم الأهلـــه هـــل يعـــود إلـــيهم 

يتعرض للمخاطر وقد ختطفه احلـوادم يف أي حلظـة مـن اللحظـات     

دون سابل إنـذار, قـد خيـرج اإلنسـان مـن أهلـه وال يعـود إلـيهم وقـد          

خيرج االبن وال يعود إىل أهله وكم حـادم وحـادم مـن هـذا القبيـل      

نسمع بها ونشاهدها تسبب بها أولئك القطاع للطرق من املستهزئني 

بقواعــد املــرور وأنظمتــه واحلــوادم يف هــذا اجملــال كــثرية يصــعب    

ــه يف الفــرتة       ــة وســ ذكر بعًضــا ممــا عرفت حصــرها يف هــذه العجال

 القريبة.

ــهادة       ــل شـ ــته حيمـ ــن دراسـ ــنوات مـ ــل سـ ــاد قبـ ــامعي عـ ــتاذ جـ أسـ

ه زينة للمجلس إذا حتـدم يعـرف   الدكتوراه يفتخر به أهله وجمتمع

يف اهلل لومة الئم خيرج من سيارته  همنه الصدق وقول احلل ال ت خذ

ــه األربعــة      ــه وأطفال لي خــذ حاجــة مــن احملــل لوالدتــه وكانــت زوجت

يرقبونـــه ويشـــاهدون حتركـــه يف الشـــارع يف حلظـــة مفاجـــ ة تـــ تي 

سيارة مسرعه لتضربه أمام أسرته فيسقط صـريًعا علـح بعـد أمتـار     

علح مرأ  من األسرة, اليت فجعت بعائلها يف حلظة مل يتخيلوها أو 
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ختطر هلم علح بال, وما السبب الدافع للفاعـل كـان حريًصـا علـح     

اللحاق بسرعة ملشاهدة مباراة يف التلفزيون قبـل فـوات األوان, لقـد    

فــات األوان ولكــن لــيس علــح مبــاراة وإمنــا علــح حيــاة إنســان مهــم   

ــتج, ال ذنــب لــ   ه إال تواجــده يف الشــارع ســاعة مــرور ذلــك   وخــري ومن

 اهلل ورحم اهلل الدكتور فهد بن عبدالقائد للسيارة  منا بقضاء اهلل

سكنه أالسدحان ضحية ذلك احلادم وأهلم أهله الصرب والسلوان و

 فسيح جناته.

علي خالل األسـبوع املاضـي ابـن يف الرابعـة عشـر       حادم  خر مرَّ

ــداه   مــن عمــره يف إقبــال مــن الشــباب وز   هــرة مــن العمــر ينتظــره وال

لكي حيمل عنهما شيًئا من هم الدنيا ويرحيهما يف مقتبل عمرهما 

ــ ن االبــن يف غرفــة         ــإذا بالوالــدين يفاجــ ن خبــرب مــن املستشــفح ب ف

اإلنعــاش والســبب حركــة مســتهرتة مــن ســائل صــغري راك ضــحيتها   

هذا الفتح وسيظل ذلك السائل الشاب يعاني طول عمره مما حـدم  

ألقل نفسًيا أما األبوان ف حسن اهلل عزاءهما و أصلح هلمـا مـا   علح ا

 ا.بقح وزادهم خرًي

ومن احلوادم الـيت الزلـت أذكرهـا باسـتمرار صـاحب عائلـة يف       

بـاملرور   مقتبل شبابه يتعرض حلـادم مـؤمل مـن أسـبابه عـدم الَتقي ـد      

نشـيطا أصـبح معاًقـا علـح سـريره يوضـع        وبعد إن كان شاًبا عاماًل

 فمه ويسقح املاء ويقلـب علـح فراشـه عـاجًزا كمـا تقلـب       الطعام يف
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إذا بــه يصــبح معــواًل ومعاقــا رأيــت    كــان عــائاًل أناخلشــبة, وبعــد 

ــريم      ــر ن الكـ ــة القـ ــح إذاعـ ــو علـ ــه الراديـ ــتح لـ ــد فـ ــده وقـ ــده عنـ والـ

ليست نس بها سـ لته عنـه فـ ثنح عليـه خـرًيا ودعـا لـه وقـال هـذا هـو           

ظـر أن خيـدمين ويعـولين يف    نتاعائلنا ومصدر رزقنا بعد اهلل كنـت  

كرب  وإذا بي أخدمه وأعوله يف مقتبـل عمـره ودعـا لـه خبـري وقـال       

إني احتسب األجـر والثـواب مـن اهلل وأعلـم أن مـا بليـت بـه بـاب مـن          

أبواب األجر والثواب ولكن يا تر  ما هـي حـال املتسـبب وهـل يعـي      

 ما أحدم.

رات أو أن املســتهزئني ب نظمــة املــرور مــن ســرعة أو قطــع لإلشــا    

 الفة لقواعد السالمة ما هـم إال قطـاع طـرق وإن اختلـف السـالك      

والنظــرة الشــرعية هلــم فالنتيجــة متقاربــة ومــا يســببونه مــن إعاقــات  

وقتل هي خسارة كـرب  للمجتمـع واإلعاقـات قـد تكـون يف كـثري       

من األحيان أخطر من القتل و ب أن يعي هؤالء املسـتهرتون نتيجـة   

 مألنفســهم ولغريهــم مــن  الم وجــراك وال يعلــ   أعمــاهلم ومــا يســببونه 

عن نفس  ــ بإذن اهللــ نتيجتها إال اهلل وىل وقفة أخر  يف مقال قادم 

 واهلل املستعان. ,املوضوع

 

       


