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صطنع ما بينهما من التناقض بسبب افتقاد الفريقني املتقابلني إىل أن العروبة واإلسالم قد ا مقال سابققلنا يف    
ية إعالماخلربة الوافية يف حتديد معاين الكلمات أو بسبب خضوعهما لردود فعل متأثرة بظروف هامشية أو توجيهات 

 خارجية. 

زييف مصطنع ال يف حالة واحدة هي حالة تإاقضان بل ال ميكن أن يتناقضا ال يتن سالموالواقع أن العروبة واإل   
. وال شك أن املنازعات القائمة منذ فرتة قصرية بني كثريين من العروبيني الذين يصنفون لتحريف معاين الكلمات

يني الذين يعتربون أنفسهم ممثلني لألصالة احلقيقية وجيدون يف سالمن من اإلأنفسهم يف خانة التقدمية وبني كثريي
: ال شك أن اجلانب األكرب من هذه املنازعات صادر عن سوء تصرف فهم سالم، نقولمع اإل متعارضاً  العروبة تياراً 

 يني. سالمللعروبة وسوء يف حماورة اإل

 ولكن ما هي العروبة يف حمتواها احلقيقي ؟ 

 يف رأينا أن العروبة جتسيد لعالقات سياسية اجتماعية بني كل األقطار اليت تنطبق عليها صفة العروبة. 

وهذا يعين أن العروبة ليست فلسفة �بعة من الشخصية القومية الضيقة حيث تصبح هبا معزولة من هذه الناحية عن   
 بقية أقوام البشرية األخرى. 

لصفات مشرتكة وظروف مالئمة ولغة واحدة يتم التحاور والتعامل بواسطتها بني األفراد وحنن نعين ابلعروبة تسمية    
كما   .بري بني أقصى الشرق وأقصى الغربمث هي عنوان على وحدة يف البنية اجلغرافية للوطن العريب الك .واجلماعات
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منها ملواجهة الكيا�ت السياسية على كيان سياسي واحد كضرورة أساسية ال بد  أ�ا أصبحت يف هذه األ�م عنوا�ً 
العروبة يف و  .مكا�ت االقتصاديةذي تتمتع معه ابلقوة والنفوذ واإلالكربى اليت تفرض سلطا�ا على العامل ابلقدر ال

واقعها وحدة بشرية سياسية يتمتع الفرقاء فيها ابلقدرة على التفاهم والتحاور وجيدون فيها فرصة لتنمية قدراهتم 
ما جيدون فيها أيضا وسيلة كافية للدفاع عن أنفسهم أمام أي عدوان خارجي وامكا�ت كافية لتطوير االقتصادية ك

 معارفهم وحسن االستفادة من هذه املعارف.

فهو ذو بعدين : بعد عريب تؤكده حوليات التاريخ اليت تثبت ابألصابع العشرة أبن هذا الدين مل خيرج  سالمأما اإل  
كما  ة له يف جوهره وعقائده األساسية.من التيارات الدينية املشاهب قة اخلامتة لسلسلة قدمية جداً من الفراغ بل هو احلل

تثبت أبن التطورات اليت ظهرت على امتداد هذه احللقات كانت بسبب من التطورات يف الظروف التارخيية احلضارية 
 فشيئاً  دعوات حملية ضيقة مث أخذت تتسع شيئاً ت على صورة أحصيلة ثقافية بد ذاً إسالم من هذه الناحية . فاإل

ية اليت سالمجيال حبيث كانت كل دعوة منها مبثابة لبنة أو مدماك يف بنية دينية بلغت كماهلا يف الدعوة اإلبتالحق األ
 جاءت خامتة لكل الدعوات السابقة. 

ن العامل هي منطقة اجلزيرة العربية قد ظهرت كلها يف منطقة واحدة م سالموملا كانت الدعوات السابقة على اإل   
مث كان التعبري األصيل والكامل عن الناس يف  .والتخوم احمليطة هبا فمن الطبيعي أن متثل كل منها جتربة حملية عابرة

 تلك املنطقة مبثابة عنوان على شخصيتهم. 

 البعــد الثانـــي

ئده وتشريعاته وأوامره ونواهيه والتوجيهات الرتبوية التعليمية فهو بعد مساوي  ... مبعىن أن عقا سالمأما البعد الثاين لإل
ة من السماء مع مس بل جاءت وحياً  ،اليت رافقته مل تنبع من نفوس سكان تلك املنطقة ومل �ت هبا خيال مصطنع

حىت أن يف وسعنا القول   ،اع العرب متوافقة مع أمزجتهم ومع مواطنهم اجلغرافيةبخاصة هي أ�ا جاءت مالئمة ألط
أن الرؤية احلضارية األوىل يف اتريخ البشر قد تكونت يف وادي مكة من �حية واستجابت  مقال سابقكما قرر� يف 

مبثابة فكانت دعوة الوحدانية اليت يرمز إليها البيت احلرام قق نوع من الوحدة بني اجلانبني.هلا شخصية العريب حبيث حت
 يب .تعبري عن شخصية العر 
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 لكن الوحي السماوي يتميز يف الوقت نفسه أبنه يرفض االعرتاف حبدود قومية لدعوتـه ... 

نه جيد يف هذه إ شخص حممد صلى هللا عليه وسلم فله حىت بلغت متامها يف ن اختار املنطقة العربية موطناً إفهو و 
 إىل العامل كله.  الدعوة نداء موجهاً 

ابمتيازات مسبقة لقوم دون قوم أو لطبقة دون طبقة  ... فالناس كلهم عيال هللا ... دعوة عاملية ال تعرتف  اً ذإفهي 
بل تتم هذه  ،بنسب أو حسب والعالقة بينهم تتم يف ضوء كيا�ت شعبية أو قبلية ال تتقاتل وال يباهي بعضها بعضاً 
 منها هبا. العالقة على أساس من التعارف والتعاون بغض النظر عن العقيدة  اليت  تستقل كل 

ن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم إوقبائل لتعارفوا  � خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً إ" � أيهـا الناس 
 خبـري ". 

ذا قلنا أن هذه إو يديولوجيـة كما يقال اليوم هي عقيدة عربية  فنحن ال جناوز الواقع  ... فإذا قلنا أن العقيدة أو األ  
�ا أو  ،�ا ال متيزهم من سواهـم وال متنحهم أي سبق خاص هبم مفطورين عليهأأوسع من العرب وأكرب منهم و قيدة الع

 انية فنحن أيضا ال جناوز الواقع وال يتعارض قولنا ..نسإدعوة عاملية 

ن العقيدة عربية مع وجود فئات ال تعرتف هبذه العقيدة فتعزل نفسها عنها . ذلك أل هي عقيدة سالمن عقيدة اإلإ 
كما أ�ا تعرتف للجميع حبقوق   ،أي تعاون بني أصحاهبا وبني من ال يعرتفون هبا ية ال جتد أي ضيـر يف حتقيقسالماإل

 متساوية يف الكرامة وحرية  االختيار والتفكري. 

 .ين ال يدينون بهال ينفي عروبة الفرقاء الذ ،والوقائع هو شأن طبيعي يفرضه التاريخ،و  سالمإن اتسام العروبة ابإل   
مع حتفظ واحد هو أن  ،جنيل  والتوراة والزبور وصحف إبراهيم من قبلملا جاء به اإل جاء مصدقاً  سالمذلك ألن اإل

 النصوص املوجودة يف هذا الرتاث الكتايب قد دخلـت عليها حتريفـات . 

ن إنسانية . وليس هذا وحسب فوحقوقهم اإلم يف املواطنة وحتفظه هذا ال حيرم أصحاهبا من التمتمع بكامل حقوقه   
ال بشيء إوهو ال يطالبهم  .ال يدينون به أبن حيتكموا إىل حالهلم وحرامهمما يقرر حق من  سالميف تشريعات اإل

واحد هو حسن التعامل والتوافق واملشاركة يف الدفاع  عن مصاحل البالد على أساس االنتماء العريب املشرتك بينهم وبني 
 ني. املسلم



٤ 
 

ي الفريد حني ابدر منذ استقراره يف املدينة املنورة سالملرسول صلى هللا عليه وسلم عن هذا  املوقف اإلوقد عرب ا   
إىل وضع ما يسمى الكتاب أو الصحيفة .. وهي عبارة عن جمموعة من القوانني الدستورية اليت متنح كل املتعايشني يف 

 ابلدفاع عن مصاحل جمتمع املدينة .  الزامهم مجيعاً كاملة يف املواطنة مع   املدينة حقوقاً 

 التنــوع يف الوحـــدة

ية العقيدة ... كما أ�ا قومية املصاحل والكيان ... أي إسالمهكذا يتبني لنا أن العروبة يف ضوء التاريخ والواقع     
 املصاحل االقتصادية والكيان السياسي ابإلضافة إىل قومية السالمة االجتماعية العامة. 

والوحدة خاصة ابملصاحل الواحدة والكيان  .إ�ا اعالن عن التنوع يف الوحدة . التنوع خاص ابجلانب الفكري    
 لدفاع عن هذا الكيان وتلك املصاحل. وااللتزام املشرتك ل

إن كل دعوة عروبية قومية تتجاهل حق العرب املسلمني يف االلتزام ألوامر دينهم والعمل بتشريعاته هي  يف احلقيقة    
ن ما يسمى فلسفة قومية يراد هبا أن تزيح الوجود إيف للعروبة كما جيب أن تكون ... عروبية غريبة شاذة بل هي تزي

ي هو ما نرفضه ... ذلك ألن هذه الفلسفة ال تعين غري شي واحد هو دعوة إىل دكتاتورية ايديولوجية تعمل سالماإل
 على تعرية املسلمني من مقومات شخصياهتم األصيلة. 

لعقيدهتم فهم يرتكبون خطأ فادحًا ..  أو جتاهالً  أو فسوقاً  يون الذين جيدون يف كل دعوة قومية كفراً سالمأما اإل   
وعروبته كما  .يف لغته ومصاحله وحقه يف احلياة والتزامه للدفاع عن جمتمعه وتقاليده وعاداته عريب املسلم يبقى عربياً فال

قلنا يف بداية هذه املقالة جتسيد لكل عالئقه الدنيوية ومصاحله الواقعية وحاجته إىل التعاون مع كل عريب مهما يكن 
 الدين الذي يدين به. 

ية. ولكننا إسالمعالء عقيدة إية و إسالمقيم  دي وتوكيإسالميني حني يقصدون إىل بناء جمتمع مسالوحنن مع اإل   
لسنا معهم حني يوجهون االهتامات االعتباطية لكل من ينادي خبلق كيان عريب موحد واعتبار هذا الكيان ضرورة 

 حياتية يف الدنيا. 

حدة اليت أقرها املصطفى عليه السالم حني أشرك مجيع أهل ال يتنكر لوحدة املصري العريب ، هذه الو  سالمواإل   
يني أال ينسوا سالموعلى اإلوتعميق أسس التحالف بني كل أفرادها.  هااملدينة يف بناء جمتمعها والدفاع عن مصاحل
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 هالً أبه . و  هالً أمن الغي " فمن اختار عقيدهتم فكراه يف الدين قد تبني الرشد إنسان يف اختيار عقيدته " ال حرية اإل
 تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني" أفأنت  ..ال البالغ "إن عليك إهذه العقيدة ومل يرضها لنفسه "  ذا مل خيرتإ به أيضاً 

 ." 

 حـــوار الطرشـــــان

ال أحد  ،ن هو نوع من حوار الطرشانن ما جيري اآلإف ،وعلى فرض أن كل الفرقاء ذوو نية حسنة ،يف ضوء ما سبق  
 يفهم الفريق اآلخر فهذا هو مصدر الفتنة احلقيقي.  ذا مل يرد من أي الفريقني أنإما أفيه يفهم عن أحد .. 

ساءة اىل غريهم. وملا  عهم هبذه احلرية دون اإللقد خلقنا هللا  أحرارا على أن يكون اجلميع  متساوين يف استمتا   
ن املطلوب من الذين يتمتعون هبذه احلرية أن يلتزموا ابلصدق وأن يقفوا إفلكل الناس  أساسياً  كانت حرية التعبري حقاً 

ذا حدث شيء إن ابلقوة لرتويج ما ينادون به. فعند حقوقهم فال يضطهدون سواهم وال يزيفون أفكارهم وال يستعينو 
 من ذلك حق لكل فريق أن يدافع عن قيمه اخلاصة وايديولوجيـته. 

 أن يكون ملجأ هلا أيضاَ.  سالمن املطلوب من غري اإلإه ملجأ هلذه احلرية املسؤولة فهر يف جو  سالموملا كان اإل  

وخالصة القول : أن الصراعات الناشئة واالهتامات املتبادلة هي عدوان صريح " ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة    
 ". فلنفسه ومن أساء فعليها من أحسن ف .."" وقولوا للناس حسنا " .."ة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن واملوعظ

أال يرى الذين يتخذون مواقف عدائية من كل الفرقاء أب�م يعرتضون طريق التقدم ويضعون العراقيل أمام احملاوالت    
 الرامية اىل صنع جمتمع حضاري تتنافس فيه العقول بسالم ؟ 

ذا إحببت ولكن هللا يهدي من يشاء " فيون فيجب أن يذكروا قوله عز وجل : " إنك ال هتدي من أسالمأما اإل   
مث ال عليهم أن  ،ابحلقيقة اليت هبا يؤمنون املناداةية اراتحت نفوسهم واطمأنت قلوهبم فاقتصروا على ذكروا هذه اآل

 فهذا ليس من شأ�م.  اال يستجيبو أن  يستجيب الناس أو
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ابسم العروبة التقدمية فليلتزموا على األقل مبا تشرتطه التقدمية عليهم وهو فتح  سالموأما الذين حياربون دعوة اإل   
ال سيما وأن التجربة قد أثبتت أبن أي سلطان مادي ال يستطيع أن ينتزع من األفئدة  ،ابب احلرية أمام كل العقول

 عقائدها. 

تعين التزام اجلميع ابلدفاع  -يةإسالمأو غري  ية كانتإسالم -وعلى اجلميع أن يدركوا حقيقة أساسية هي أن العروبة   
 عن حق اجلميع يف احلياة واألمن وحقهم يف العمل والرزق. 

بعضنا لبعض ما قاله كتاب هللا عز وجل " تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم " . والكلمة السواء هنا  ولنقل مجيعاً   
 ييها ننتسب . فمن مل يفعل ذلك وعمعلى كرامة األمة اليت إلهي التعاون والتآزر على العدل بني اجلميع واحلفاظ 

. صدق هللا  "القلوب اليت يف الصدور ىبصار ولكن تعماأل ى�ا ال تعم"إعن احلقيقة انطبق عليه قوله جل وعال : 
 العظيم ... 

 


