سقوط الحضارة الغربية في " جوانتانامو "

]الكاتب  :هاني السباعي[

لم يكن يدور في خلد العالم الروسي " بافلوف "  -المتوفى سنة 1936م  -أن البشرية سترجع القهقرى وستستغل أبحاثه
التي أجراها على الحيوانات لتطبقها على النسان!! لقد أجرى " بافلوف " غسيل مخ  -الذي اصطلح عليه بالنجليزية ]
 - [ Brain washعلى الحيوانات بوضعها في أقفاص حديدية حيث يسلط عليها الضواء وتعريضها للرهاق من تجويع
وحرمان من النوم . . ..حتى خلص إلى النتيجة التي تقول :

إن النسان عندما يتعرض إلى ظروف قاهرة وصعبة تصبح خليا مخه شبه مشلولة عن العمل والمقاومة . . .بل قد
تصبح عاجزة عن الحتفاظ بما اختزنته من عادات لدرجة أن مقاومتها للذى والتهديد الواقع عليها قد ينقلب إلى تقبل أشد
واستسلم أسرع لليحاء ولعادات جديدة أخرى وانعكاسات غريبة قد يتصادف حدوثها في تلك اللحظة.

هذه الظروف القاسية مثل التهديد المستمر أوالسهر المتواصل أو النوم المتقطع أوالجوع والعطش الشديدن أوتناول بعض
الدوية ترهق خليا المخ وتوصلها إلى الحافة الحرجة بحيث يصعب عليها أن تحتفظ بما تعلمته وبالتالي يتم غسل المخ
وغرس ما يراد فيه . . .بحيث يقوم المتهم بالعتراف بجرائم لم يرتكبها ويشهد في قضايا لم يعلم عنها شيئا من قبل تماما
كما يحدث في كثير من القضايا السياسية والعقائدية أو ما اصطلح عليه اعلميا قضايا الرأي.

لكن الجاهلية المريكية الحديثة تلقفت نظرية " بافلوف " وطبقتها تطبيقا حرفيا على أسرى المسلمين الذين يشتبه أنهم من
طالبان والقاعدة فوضعتهم في أقفاص حديدية مثل القفاص التي أعدها " بافلوف " للحيوانات في معامله في روسيا في
أوائل الثلثينات . . .فها هي ذي الضواء تسلط على أسرى المسلمين في جوانتانامو بكوبا ليل ونهارا بل رحمة وبل
هوادة بغية ايصال السرى إلى حالة من الرهاق الذهني والنفسي من خلل النوم المتقطع مع التعذيب البعيد عن عدسات
المصورين.

كل ذلك إمعانا في إذلل المسلمين والتشفي منهم ومحاولة للوصول إلى نتيجة حسب نظرية " بافلوف " . . .لكن الذي
فاتهم أن " بافلوف " لم يضع في حسبانه أصحاب العقائد  . . .فقد يصل التعذيب بصاحب العقيدة إلى الحافة الحرجة
والشلل العقلي والتسليم بما يريده معذبوه فيعترف لهم ويوقع لهم على ما يريدون من تلفيقات لكنه ل يرضى أن يدخل في
دين الملك!! هذا ما لم تفهمه عصابة الشر المريكية التي تدير بيت الخزي والعار البيت السود بحق .مع ملحظة أن
أمريكا تطبق نظرية " بافلوف " أيضا مع شعب العراق وإدارته . . .فهذه الساطيل والقواعد العسكرية المنتشرة في
الخليج مع الماكينة العلمية التي تدق طبول الحرب صباح مساء . . .كل ذلك بغية أن يصل الشعب العراقي وحكومته
إلى الحافة الحرجة من الشلل العقلي حسب نظرية بافلوف في غسيل المخ . . .ومن ثم تنهار إرادة وعزيمة أهل العراق
فيطلبون من بوش التوقيع على أي شئ وإن كان هذا الشئ احتلل العراق أرضا وسماء وشعبا وتاريخا!!

لقد سقطت الحضارة الغربية وانكشفت سوأة منظومتها التي بشروا العالم بها حيث الرخاء والحرية والمن والسلوى والبقر
الحلوب التي ستدر الديمقراطية في أرجاء المعمورة . . .لقد ظهرت أنياب الديمقراطية الغربية وهي تلغ في دماء المسلمين
وتنهش في أجساد أسراهم . . .لقد سقطت بحق في " جوانتانامو " إذ أنهم شركاء في هذه الجريمة بسكوتهم على هذه
الهمجية المريكية المتوحشة بل كل من شارك في تسليم أسير أو البلغ عنه فهو شريك في الجرم أيا كانت ديانته أو
ملته.

العجيب أن أمريكا تريد أن تنشر الهداية وسبيل الرشاد والحرية الدائمة!! في العالم تماما كما قال إمامهم فرعون } ما
أريكم إل ما أرى وما أهديكم إل سبيل الرشاد {  . . .فهل هؤلء المريكان أمناء على قيادة العالم؟!! هل هؤلء يستحقون
أن يقتدى بهم؟!

هؤلء الجاهليون الجدد لزام عليهم أن يكفوا ألسنتهم  ,وأل يرفعوا رؤوسهم لو كانت لديهم بقية من كرامة!! لكن هيهات
هيهات!!

إن هذه المنظومة الغربية التعسة تحت قيادة شريرة قد قتلت مليين البشر عمدا منذ قرنين ولم تزل سادرة في باطلها
وغيها تقتل وتفتك بالبرياء وخاصة المسلمين رغم أن السلم وأهله ل يستحقون هذه المعاملة المهينة . . .فأين هذه
الجاهلية المريكية من حضارة السلم العظيم بشأن حسن معاملة السرى وهذه أمثلة موجزة لهذه الجاهلية المريكية
وللمفتونين بها للتذكار فقط:

لقد جعل القرآن الكريم اطعام السرى من صفات البرار الخيار المقربين إلى ا سبحانه وتعالى } ويطعمون الطعام
على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا {  . . .فرغم أن هذا السير مشرك من عبد الوثان زمان نزول القرآن إل أن القرآن أثنى
على الذين يطعمونه ويحسنون معاملته.

قد بوب المام البخاري في صحيحه " باب فكاك السير " . . .وذكر حديث أبى موسى رضى ا عنه  ,قال  :قال رسول
ا صلى ا عليه وسلم  » :فكوا العانى  -يعنى السير  -وأطعموا الجائع وعودوا المريض « .

وقد اعتنى السلم بالسير المسلم في سجون الكفار أو المسلمين لدرجة أن حكمه يختلف عن المسجون العادي ففي
صحيح البخاري تحت باب " :حكم المفقود فى أهله وماله "  ,وقال الزهرى فى السير يعلم مكانه  :ل تتزوج امرأته ,
ول يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود .

بل إن الرسول صلى ا عليه وسلم كان يطلق السير بمجرد أن ينتهي من تعليم بعض المسلمين القراءة والكتابة كزيد بن
ثابت رضي ا عنه الذي تعلم الكتابة من هؤلء السرى . . .وكان محبس هؤلء بيوت الصحابة يأكلون مما يأكلون وينام
السير كصاحب الدار لذلك أسلم كثير منهم لحسن معاملة السلم معهم.

هذا وقد أوصى النبى صلى ا عليه وسلم بالسرى خيرا  ,فقد ثبت أنه لما وزع السرى على الصحابة قال لهم :
) استوصوا بالسرى خيرا (  ,ويقول أحدهم  -وهو أبو عزير بن عمير شقيق مصعب بن عمير  ) :كنت فى رهط من

النصار حين أقبلوا بى من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصونى بالخبز وأكلوا التمر  ,لوصية الرسول إياهم
بنا (.

وهناك من أطلق الرسول سراحهم لفقرهم وحاجتهم ولنهم ل يملكون الفداء كما فعل في غزوة بدر وغيرها.

وفي غزوة حنين أطلق الرسول ستة آلف أسير من قبيلة هوازن دفعة واحدة . . .لماذا لنه رسول هداية للعالمين؟ لم يكن
السلم دين انتقام  ,حاشاه أن يكون دين حقد وتنكيل بخصومه..

في غزوة بني المصطلق أطلق الصحابة السرى اكراما لرسول ا صلى ا عليه وسلم رغم أن قانون الحرب في زمانهم
كان يبيح استرقاقهم أو قتلهم مع تحويلهم إلى عبيد وذل ومهانة .لقد جاء السلم بقانون سماوي جديد علم النسان كيف
يحترم النسان حتى ولو كان السير عدوا . . .هذا قبل أن تولد عصبة المم أو هيئة المم وقبل أن تولد التفاقيات الدولية
الشهيرة كاتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب التي كفر بها المريكان في " جوانتنامو " !!

القاضي ابن شبرمة يقول ) :إذا دخل السير مكة فقد حقن دمه (  ,أي السير الكافر أو المشرك بمجرد أن يدخل مكة
ويلجأ إليها في حالة هروبه.

صفوة القول :
هناك أسرى ل يحصيهم ول يعلم حالهم إل ا وحده خبأتهم إدارة البطش المريكية في سفنها العملقة في المحيط الهادي
يقبع ابن الدكتور عمر عبد الرحمن حيث الوحشة والتعذيب الرهيب ومن قبل سجن أبوه الشيخ العالم الزهري عمر عبد
الرحمن الذي استصرخ المسلمين لينقذوه من هول التعذيب في سجون دولة الشر أمريكا ولم يستجب له أحد . . .بل إن
علماء الزهر حملة المانة والعلم لم يكتبوا ولو بيانا يتيما يطالبون فيه بإطلق سراح هذا الشيخ المبتلى . . .وهناك أسرى
أيضا في قاعدة بجرام وقندهار وفي سجون بعض البلد العربية وسجون أصحاب الشمال في أفغانستان حيث الهول
والتعذيب . . .حال هؤلء السرى أدهى وأمر . . .بالضافة إلى إخوننا المسلمين في جوانتنامو الذين نعلم عددهم طبقا
لتصريحات معسكر أشعة أكس  . . .أشعة الشر باستيل كوبا الجديد " جوانتنامو "  . . .لزام على كل مسلم وكل حر وكل
صاحب ضمير انساني أن يطالب بإطلق سراحهم وفي نفس الوقت محاكمة وزير الحرب والدمار رامسفيلد ورئيسه
السفاح بوش الصغير وبقية العصابة أن يحاكموا جميعا كمجرمي حرب وإبادة جماعية لعشرات اللف من البرياء من
المسلمين وغيرهم.

إن فكاك السير مطلب شرعي يجب على كل مسلم أن يسعى بقدر استطاعته ولو بالدعاء في صلته لهم لفكاك هؤلء
السرى في جوانتانامو كوبا . . .أوجونتانامو العالم العربي والسلمي . . .أو في مشارق الرض ومغاربها . . .يجب أل
ننسى هؤلء السرى ونسعى في خلصهم . . .وهناك فتاوى لعلماء السلف والخلف مبثوثة في كتب الفقه لول خشية
الطالة لذكرناها كاملة. . .

وفي الختام يجب أل نترك هؤلء السرى فريسة لقوى الشر المريكية فيكون حالهم كما قال الشاعر الذي لم تنقذه قبيلته :

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي

بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا

إذن لقام بنصري معشر خشن

وآخر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين

عند الكريهة إن ذو لوثة لنا

