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 همس اخلليج

 

ختيلــت أن للخلــيج روح تتةــرك ونفــس تنطــش ولســان يلــهج,  لقــد 

حــديًثا ُهمــس بــه لــي يف هــذه األيــام  نــه أَســر  إلــي ألــت مــع ذلــك وختّي

 فرردت أن أطلع أخي القارا عليه فقد ختيلته قال لي:

أنا اخلليج أرضي وإلـري خلـش مـن خلـش اهلل وال أديـن إال هلل وال      

ــي إال أن يكــون كــذلك      أخشــى  ــاه وال أرضــى ألحــد مــن أهل إال إي
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لتزموا أمر اهلل وحكموا شـرعه يف كـل شـؤونكم دون اسـتثناء     اف

فاهلل خالقكم وأعلم مبا يصلح لكـم وإيـاكم والبعـد عـن منهجـه      

 ففي ذلك اهللكة.

اعلموا أن اهلل قد أنعم عليكم بنعم عديدة من أعنمهـا يف هـذا   

علمـوا أنكـم حمسـودون عليهـا,     املـال, و الزمان نعمة األمن ونعمـة ا 

فردوا حقها. لقد عرم العام صـنفني مـن أبنـاء اخللـيج صـنف أهـل       

ــنة      ــا والبوســ ــرهم إىل إفريقيــ ــم وبــ ــل خريهــ ــدقة وصــ ــان وصــ إحســ

للمةتاجني  يف كل مكان, بل إن خريهم قبل ذلك كله نيواملسلم

ــالد اخللـــيج أواًل,  ــن أمثـــاهلم وزاد مـــن خريهـــم      يف بـ أكثـــر اهلل مـ

ــا     وشــك ــا , أم ــوب إىل اهلل وإىل الن ر ســعيهم وهــذا الصــنف حمب

الصــنف الثــاني فهــم يــن بطــر النعمــة وزاد يف الــرتم حتــى اســتةش 

النقمة, وأصـبةوا يتنقلـون يف أرض اهلل إلًثـا عـن الشـهوة والشـهرة       

 ,فعّصـــوا ربهـــم وأضـــروا برنفســـهم وبســـمعة بالدهـــم وأهـــل ديـــنهم  

ــواب   ــادهم إىل الصـ ــداهم اهلل وأعـ ــههـ ــؤالء  أو قللـ ــى هـ ــد نسـ م, وقـ

 يف بالد اخلليج نفسـها والـع ال ختلـو مـن فقـراء      إخوانهم احملتاجني

كــري أرض مــن أراضــي اهلل وكــذلك يف بقيــة املســلمني يف الــبالد  

 األخرى فال هم استفادوا برمواهلم يف اخلري وال أفادوا بها الغري.

إن بعا الدول على أرضي تعي  انفتاًحا  ارًيا وحضـارًيا علـى   

ــى أصــبةت تســتقطب الشــركا    ال ــام حت ــارض وأصــبةت   تع واملع
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ــا   ــة, والنشـ ــع دوليـ ــة  مـ ــوب    طنقطـ ــه ومطلـ ــوب فيـ ــاري مرغـ التجـ

ــة  ــه بركـ ــرك فيـ ــة,    ,والتةـ ــعي يف األرض باحلركـ ــن السـ ــو مـ وهـ

ولكــا واهلل أصــبةت اشــتكي مــن بعــا الفنــادق يف بعــا تلــك    

 حـذروا رالدول وأئن أمًلا ملا جيري فيها يا خيجل املرء عـن ذكـره ف  

ــل األ   أو ــاط ألهـ ــن نشـ ــك مـ ــاحب ذلـ ــا يصـ ــذروا مـ ــي  حـ ــدز األخالقـ يـ

والبدني, الذين ينشرون الفساد والرذيلة يف األرض فإنهم خيططون 

لغــــزوكم ألخــــذ أمــــوالكم وإفســــاد أوالدكــــم ونشــــر األمــــراض 

اجلســدية واملعاصــي فــيكم, وال يــرد هــؤالء عــنكم إال مزيــًدا مــن  

 االلتزام بشرع اهلل والبعد عن الفة .

ويف  ةد اخللــيج وال شــك متفاوتــة يف الكثافــة الســكاني     إن بــال 

بعا منهـا فـائا يف املـتعلمني الـذين نكـن أن يكونـوا مـو فني        

ومعلمني من الطراز األول يف البالد األخرى وأوىل من يستفيد مـنهم  

بالدهــم وبـــالد اخللـــيج األخـــرى, وعســـى أن يكـــون هنـــاك تعـــاون  

ــبالد      ــن تلــك القــدرات يف ال ــي للتو يــف م األخــرى فهــم أوىل   حقيق

ــانس      ــن  ـ ــك مـ ــا يف ذلـ ــم ملـ ــيج أوىل بهـ ــالد اخللـ ــل وبـ ــا  بالعمـ النـ

 ومصلةة مشرتكة.

ك الـديون وفخهـا فـإن دول الغـرب ال ولـن ترضـى       احذروا من شَر

ببقاء األموال يف أيديكم فرنتم ال سسنون التصرم بها يف ننرهم 

ــالي فهــم ســوم يســعون      وال تســتةقون مــا لــديكم مــن أمــوال وبالت
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ستمرار إلغراقكم بالديون, ال حًبا يف اإلقراض بل لكـي ينـالوا   با

من الربا والفوائـد الشـيء الكـثري وحتـى يصـلوا إىل مرحلـة ال يسـد        

فيهــا نــا كم مــن الــبرتول مــا علــيكم مــن فوائــد إن اســتطاعوا,    

وتــذكروا كيــف كــانوا يننــرون إىل آبــائكم مــن قــبلكم, لقــد   

مبقاومــــة االســــتعمار كـــانوا يف أرضــــهم وبلــــدهم وحينمــــا قــــاموا  

األوروبـــي قبـــل مـــائع ســـنة كـــانوا يســـمون القراصـــنة أو كـــالب   

القراصــنة الضــالة مــع إنهــم هــم املعتــدى علــيهم وأحرقــت مــدنهم يف  

تلــك الفــرتة مثــل مســقط والبةــرين وغريهــا, ومــع ذلــك فــاحملرقون    

ــبالء وقــادة      األوروبيــون مــن ال تغــاليني وغريهــم كــانوا شــجعاًنا ون

دافعون عــن أنفســهم فهــم قراصــنة جمرمــون فهــذه   عناًمــا, أمــا املــ 

ننرتهم لكم فاعرفوهم على حقيقتهم وتعاملوا معهـم باحلكمـة,   

)لــورنر( يف دليــل اخللــيج وغــريه يــن   ومــن م يصــدق فلريجــع إىل  

 كتبوا عن املنطقة.

إني أعلـم أن أبنـائي يسـمعون بـالكثري مـن اخلـدمات والقـرارات        

ئـه, ولكـا أعلـم أنهـم يتطلعـون      الع اختذت ملصـلةة اخللـيج وأبنا  

ــون يف       ــر هلــذه األمــور, فهــم يطمع إىل واقــع حقيقــي وملمــو  أكث

مزيد من االنـدماج والوحـدة علـى مـنهج اهلل, ومزيـد مـن االسـتعداد        

ــل و      ــا التجــارب أن األعــداء كــثري ب ــة فقــد علمتن ن إوالقــوة احلقيقي
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 فــال ءاألصــدقاء يتةولــون إىل أعــداء يف هــذا الــزمن العربــي الــردي   

 أمان ملن ال إنان له, وال يوثش إال مبن خيشى اهلل.

احذروا الضربة القادمة والقريبة واملتوقعة ألسعار الـبرتول فـرغم   

فـإن   ,احندار األسـعار يف هـذه األيـام إىل مسـتوى متـدني جـًدا جـًدا       

الغــرب يعــد العــراق للنــزول إىل ســاحة املبيعــات بإنتــاج وفــري للــبرتول   

وقصم النهـر, وإغـراق السـوق البرتوليـة     لضرب األسعار من الرأ  

برهلها وبرتوهلم لكي يسـتجدوهم يف شـراء الـبرتول بـرتاب الفلـو       

 نتم مستعدون هلذا األمر.أكما يقال فهل 

 ,ن اخللــيج حيــدثا بــهأل ,كانــت تلــك اهلمســات يــا أحسســت

فرردت أن أطلعك عزيزي القارا عليـه ولعلـي أن أحدثـه مـرة أخـرى      

, واهلل ـــ  بـإذن اهلل ـــ  ا قـال فةـديثي لـه صـادق     ألرد عليه يف بعا مـ 

 املستعان.

 

 

 

 

 


