
۱ 
 

 

 

 

 

صل ابلعقيدة أو من اجلوانب اليت تتّ  علينا أن نلتزم فيما نكتبه -شهر الصيام -هذا الشهر املبارك من حقّ           
 ابلقيم اخللقية ومجلة األفكار الرسالية يف شخصيتنا احلضارية. 

صل مبعان املعاين اليت أشر� إليها كما ميكن أن تتّ صل هبذه الكتابة يف القومية العربية ميكن أن تتّ  ويف رأينا أنّ      
 صلة هبا. مفهومات العقيدة والقيم اخللقية واألفكار الرسالية املتّ  أخرى قد تتعارض تعارضاً اتماً مع 

********** 

ذا كانت الكاتب. فإهبا  هبا يعود إىل املظلة احلضارية اليت يستظلّ واالختالف يف حتديد القومية العربية والتعريف      
من الطبيعي أن  جذوره الثقافية موصولة ابلفكر الوافد الذي �تينا من الغرب، وهو فكر علماين يف أحسن أحواله، فإنّ 

ر لدور العقيدة والقيم خذ القومية العربية عنده صورة من صور هذا الفكر الوافد وأن تنسلخ عن روح أمتنا وأن تتنكّ تتّ 
ابلعقيدة والقيم النابعة  ة ملتزمةت جذور هذا الكاتب موصولة بروح األمّ ذا كانا إنا الدنيوية. أمّ النابعة منها يف حيات

به هذه الروح وأن يلتزم بتعاليم هذه ل مفهوم القومية العربية ابلشكل الذي تستقل من الطبيعي أن يتشكّ  نّ منها فإ
 العقيدة. 

*********** 

وجهة احلق يف حدود ما منلك من االجتهاد نا قد اخرت� طريق اهلداية وعرفنا وحنن إذ حنمد هللا عز وجل على أنّ      
تنا وأن نا للرتاث احلضاري ألمّ عربية عند� مفهوم خاص �بع من انتمائلقومية الل من الطبيعي أن يكون  نّ يف الرأي، فإ

 افد الغربية القادمة إلينا من اخلارج. تنقطع كل صلة ملفهوم هذه القومية ابلرو 
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************* 

ا هبا مناه من أصولنا احلضارية واستقيناه من عقيدة الوحدانية اليت آمنّ مفهوم القومية العربية كما تعلّ د وقبل أن حندّ      
من  وحياً يدة طائعني غري كارهني ومقبلني غري مدبرين جيب أن نطرح الرؤية األساسية اليت جاءت هبا هذه العق

 السماء. 

 ن من املعاين األساسية التالية: هذه الرؤية تتكوّ      

لهم على كثري من خلقه تفضيًال كما جاء يف قوله عز وجل : " أكرم خلق هللا على هللا هم بنو آدم الذين فضّ  نّ ) أ ١
 ن خلقنا تفضيال ". على كثري ممّ لناهم بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّ  مناولقد كرّ 

هلي كما جاء يف قوله عز وجل : صل بفطرة اخللق اإلمر طبيعي يتّ الناس يف األرض اىل شعوب وقبائل أانقسام  ) أنّ  ٢
 أكرمكم عند هللا أتقاكم .". نّ وقبائل لتعارفوا إ  خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً �ّ ها الناس إ" � أيّ 

 نة مشروط ابلتقوى والعمل الصاحل. تكرمي هللا لشعب أو قبيلة معيّ  البند الثاين أنّ  ع عن) يتفرّ  ٣

ى ما يرتضونه ألنفسهم د مكفولة لإلنسان يف كل عصر وهللا وحده هو الذي حياسب الناس علحرية االعتقا نّ ) أ ٤
لطاغوت ويؤمن فمن يكفر اب الغيّ  الرشد من كما جاء يف قوله عز وجل : " ال إكراه يف الدين قد تبّني   من العقيدة،

 ابهلل فقد استمسك ابلعروة الوثقى ال انفصام هلا وهللا مسيع عليم .". 

الدعوة إىل هللا هبذا احلوار هو اخلطة اليت يرضى هبا هللا عز وجل. كما جاء يف قوله عز من و ) احلوار املفتوح ابلتايل  ٥
 " .. هللا يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكنَّ "..  "البالغن عليك اال " لست عليهم مبسيطر".. "إقائل : 

*********** 

تنا ز هبا املسرية االعتقادية احلضارية عرب األجيال والقرون اليت لعبت فيها أمّ هذه هي القيم األساسية اليت تتميّ      
 دورها القيادي. 
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فمن الطبيعي أن يكون حمتوى هذه القومية �بعًا من هذه  عنواً� لشخصيتنا التارخييةوما دمنا جند يف القومية العربية 
طار احلضاري الضروري الذي يستوعب �س هذه القيم وأصحاب عروبة مبعناها اللغوي أن تكون اإلفال تعدو ال ،القيم

 هذه الدعوة.

************* 

العربية إىل االنسالخ من انتماءاهتا هذا املفهوم اخلاص للقومية العربية هو الذي دفع الشعوب غري  والواقع أنّ      
ومي العريب يف صورته اليت طار القطائفة غري مكرهة انتماءها إىل اإلوأن تعلن  سالمهبا قبل اإلة اليت كانت تعتز القوميّ 

 على أجنحة.  سالم هبا وانطلق إىل العامل حمموالً جاء اإل

والالتينية والرببرية مث األسبانية لثمانية قرون من اختفاء اللغات السر�نية والنبطية والفارسية والقبطية واليو�نية  نّ إ     
 ر هلا، والربهان الدافع على أنّ اليوم الوطن العريب، هو الظاهرة اليت ال يسعنا أن نتنكّ  ىيسمّ  سالم يف نطاق ماعامل اإل

وال تزال انتماء إىل عقيدة وتعاليم  ، بل كانت تعينن تؤمن بقداسة الدماء يف األنسابالعربية مل تكن عنصرية ومل تك
ابلتعاليم الىت  من أصحاب العقائد املختلفة متأثرة أشتااتً  أصحاب الوحدانية وحسب بل تضمّ  مساوية وثقافية ال تضمّ 

ر نوعية العالقة السياسية والكيان السياسي ها يف اختيانسان واليت تعرتف لكل الشعوب والقبائل حبقّ تنادي بتكرمي اإل
فيه أعضاء  نسان حرية اختيار العقيدة يف الوقت الذي حتضّ إ متنح كلّ  بعضها مع بعض، واليت اللذين ترتبط هبما

 الوحدانية على متابعة احلوار والدعوة إىل هللا . 

************ 

ر والسر�ن والفرس يف قباط يف مصللعروبة أن تدفع حفيد األ أاتحت سالمية اخلاصة هي اليتهذه الرؤية اإل     
لشخصيتها  سبان يف األندلس إىل اختيار العروبة عنوا�ً والرببر يف افريقيا الشمالية واألنباط يف سور� والروم العراق واأل

 حلقيقتها التارخيية.  واطاراً 

ل هو عنوان التحوّ  ة ويف صمت لسبب بسيط هو أنّ بيسر وسهولقطر ل يف كل ق هذا التحوّ  يتحقّ ومن الطبيعي أّال 
ل يف صمت اتم التحوّ  ات جذرية يف التواز�ت النفسية واالجتماعية والثقافية. ففي بالد الشام ومصر متّ على تغريّ 

ال رفضاً سالت هبما الدماء  يف ضجة وصخبل تقريبًا .. ويف بالد العراق والشمال األفريقي واسبانيا مت التحوّ 
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واختيار املعسكرات فيها العرب أنفسهم  هبا طار العريب بل ألسباب سياسية اشرتك يف القياملإلسالم والقيم الدينية واإل
 الذين خرجوا ابالسالم من اجلزيرة العربية. 

ر العريب روا وقاتلوا ضد دولة عربية يف عهد واحد أو أكثر مل تكن ثورهتم ضد احلضو الذين اثروا ودمّ  وهذا يعين أنّ      
 ابلعربية واندماجاً  ابلذات بل ضد نظام سياسي قائم  .. مث مل يلبث هؤالء بعد تغيري النظام أو بقائه أن ازدادوا اتصاالً 

 ابلرسالة والقيم والعقيدة اليت كانوا حيملون.  ابلعرب ومتسكاً 

********** 

شتات من املذاهب والعقائد بقي دره ألسع صالعامل العريب على امتداد القرون قد اتّ  على ذلك من أنّ  وليس أدلّ      
ال للدفاع عن نفسه ضد املعتدين ال يلجأ إىل السيف إ مثّ  ،حياورها ويدعو أصحاهبا إىل هللا ابحلكمة واألسوة احلسنة

ته أن مل حيدث يف أي فرتة من فرتات قوّ ه عليه ابلسيف أي ضد  أعداء االستقرار والعاملني على تدمري اجملتمع. لكنّ 
 هتا حيث عدت علىر طرد املخالفني لعقيدته من أرضه كما فعلت أمم كثرية وعوامل عديدة غريه يف فرتات قوّ قرّ 

م يؤمنون بغري ما يؤمن ال أل�ّ رجتهم من أرضهم ود�رهم ال لشيء إد وأخدهتم كل مشرّ املخالفني عن عقيدة الدولة وشرّ 
 ذه العوامل واألمم. به أصحاب ه

*********** 

صلة دعيم األساطري املتّ مفهوم القومية العربية قد نبع من مبدأ العنصرية وتقديس الدماء والدعوة اىل ت ولو أنّ      
 .ة والدينية املذهبيةات القوميّ قليّ لعشرات من األ اليوم موطناً ز العنصر ملا كان العامل العريب وامتيا الدماء بدعوى نقاوة

************ 

ية وينبوعاً ة مصدراً لتحديد القيم واستنباط األصول التشريععن فلسفة تعترب األمّ  ة العربية ليست تعبرياً فالقوميّ  واذاً      
لكل شعب من شعوب  هذا احلفاظ حقّ  أنّ  لكرمي شرعية احلفاظ عليه ابعتبارد القرآن اطار أكّ للعقيدة بل هي جمرد إ

 ن سبق يف علم هللا أن تكون العربية لغة القرآن الكرمي وأن يكون البيت احلرام والقبلة فوق أرض عربية. العامل وإ
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على تدعيم  ا لغة القرآن .. وحنن نصرّ نا يف أن نكون عراب .. وحنن ندعم العربية بسبب أ�ّ فنحن قوميون عرب حبقّ 
ولغة الركيزاتن الكبرياتن اللتان ترتفع  العروبة أرضاً  وأنّ  ،البيت احلرام هو يف أرض عربية االنتماء العريب بسبب أنّ 

 سالمية. اعد العقيدة والقيم والتعاليم اإلفوقهما قو 

ة عند� ليست مصدراً للقيم .. ألن العقيدة جاءت وحياً من السماء .. واألمّ ة عند� ليست مصدراً للعقيدة .. فاألمّ 
 لسلوك الكرمي. األمة على االلتزام اب أبناء هذه بل جاءت القيم من فوق لتعني

 فات بل املشرّع هو هللا عز وجل . ة التصر ة عند� ليست مصدراً للتشريع وال لشرعيّ واألمّ 

********** 

وجعلت سالم.. العناية اإلهلية قد اختارت أبناءها محلة لرسالة اإل ة العربية ما تفاخر به ففي أنّ وإذا كان للقوميّ      
 آمنا للدنيا كلها.  حرماً  من بعض أرضها

املنطقة العربية هي أقدم مسرح  بل كان وال يزال حكمة مساوية.. رمبا ألنّ  عبثاً  هذا االختيار مل يتمّ  وال شك أنّ 
تفت حبمل عقيدة الوحدانية إىل لسلسلة النبوات والرساالت اليت احلرساالت السماء، واملسرح الوحيد املعروف 

 ". " هللا أعلم حيث جيعل رسالته البشرية كلها . 

************ 

أبسطورة  ل عند أصحابه عصبية ذميمة ، وال عنصرية عمياء، وال اعتقاداً ز ال يعين أن يتحوّ االختيار املتميّ  لكنّ 
م. تربز معامله ابلقدر الذي يكون فيه أصحابه على مستوى املسؤولية اليت أنيطت هب ه يعين تكرمياً نّ الشعب املختار. إ

ا تفرضه على وهي كما نعلم مسؤولية ثقيلة جدًا تفرض على أصحاهبا من الواجبات والتضحيات والتواضع أكثر ممّ 
 سواهم. 

*********** 

ما النخبة منهم إىل موقف جديد تتغلب به أفكار كثرية وتسقط به من أجل ذلك حيتاج العرب اليوم وال سيّ      
 ات فلسفية كثرية. مات وبديهيمسلّ 
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عالم الغريب والثقافات الوافدة. فال يعود ن كل القيم واآلراء اليت محلتها إليهم روافد اإلم حيتاجون إىل االنسالخ م�ّ إ
بل يصبح املفهوم  ،هذا املفهوم الذي جاءت به ثقافة الغرب .ةمن التقديس الوثين لألمّ  �بعاً  ة مفهوماً مفهوم القوميّ 

ههم الوجهة اليت ة فهي هتيمن على أبنائها وتسوسهم وتوجّ درها خالق األمّ الذي يستوعب رسالة عاملية كونية مص
 ارتضتها هلم عناية السماء. 

************* 

وتراثها هو الرتاث  ساالت،ات والرّ روح أمتنا العربية هي روح النبوّ  نّ ة وتراثها املستقل فإة روحها اخلاصوإذا كان لكل أمّ 
 ذت صورهتا النهائية الكاملة يف القرآن كتاب هللا اجمليد. الذي محلته الكتب والصحف السماوية اليت اختّ 

 سالم ديناً ". وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإل" اليوم أكملت لكم دينكم 


