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 العامل الثالث يف غليـان ...

 العامل ... وحنن العرب جزء من هذا 

 واملصائر اليت تواجه هذا العامل تكاد تكون متشاهبة ما يف ذلك ريب ... 

واســعة تتصــل أمــا املعركــة الدائمــة الــيت ال تكــاد تنطفــىء �رهــا بــني العــرب والصــهاينة فهــي مؤشــر آخــر علــى احتمــاالت 
 ي وعرضه. سالمال يف داخل األرض العربية وحسب بل يف طول العامل اإل سالممبصائر األمة العربية واإل

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

 كل شي يف العامل الثالث يغلي ...

 ب تغلي ... و القل

 والعقول تغلي ... 

 والنفوس تغلي ... 

نظـام املعتـدي شدة فيه . وال ننسى يف هذه املناسبة ما جيري بـني الن تفاوتت درجة الإالتوتر جيتاح كل مكان تقريبا و    
اء ضـافة إىل املعركـة احملتدمـة بـني حكـم األقليـة البيضــثـل ذلـك بـني أثيوبيـا والصـومال ابإلرترييـني ... وميف أثيوبيـا وبـني األ

 فريقيني السود يف جنوب القارة. وبني األكثرية املسحوقة من األ
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ث ال يقف عنـد شـعوب هـاتني القـارتني فهـو أيضـا يف أمريكـا الالتينيـة حيـث تعـاين شـعوب عديـدة مـا لكن العامل الثال   
 انيه كل الشعوب املغلوبة على أمرها واملصابة أبزمات الفقر والفراغ التقين والتكنولوجي والضياح الروحي. تع

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

 ية. سالمي يف العامل العريب مث يف غري هذا العامل من البقاع اإلسالموطبيعي أننا حنن هنا نواجه أول ما نواجه املصري اإل

واملواجهـــة هـــذه قـــد تســـاعد� علـــى تفســـري األحـــداث ومظـــاهر الغليـــان يف غـــري هـــذه املواقـــع .. يف آســـيا وأفريقيـــا وأمريكـــا 
 الالتينية . 

جابـة دا مـن األسـئلة وتلـح علـى معرفـة اإلدية تفـرض علينـا عـسالمالعربية واإلن مواجهتنا للوقائع املأساوية إوعلى ذلك ف
 عنها. 

؟ وإىل أيــن ســيقود� ســالم) مــا هــي طبيعــة هــذا الغليــان؟ ملــاذا يتســاقط الشــهداء يف كــل مكــان مــن أرض العــرب واإل ١
 هذا الغليان كله ؟ 

ن التعرف إليها هو التحدي األكرب الـذي يتوجـه إىل روح األمـة .. ويلـح علـى أصـحاب العقـول إأما طبيعة الغليان ف    
 أن يقولوا كلمتهم فيما جيرى ويف طبيعة ما جيري. 

الغليان هـو حصـاد مـؤامرات دوليـة يـدفع هبـا األخ إىل مقاتلـة أخيـه، وتثـار هبـا حساسـيات دينيـة أو لغويـة أو  هل أن    
ن بيــة عنــد هــذه الشــعوب واحليلولــة دو ض مــن الطاقــات املاديــة واألد. ويقصــد هبــا امتصــاص الفــائعنصــرية أو اقليميــة ..

 وقوفها على أقدامها للحاق مبواكب األقو�ء من األمم والشعوب؟ 

 فكرا خمططا �بعا من ارادة التغيري عند العرب خباصة واملسلمني بعامة؟ لو أن وراء هذا الغليان 

على معامل العمـران دون أن تكـون وراءهـا خطـة بنـاء ، وسياسـية فتيـة السـتئناف املسـرية علـى هل هي حرائق تقضي     
 قيم غري القيم اليت سادت حىت هذا الوقت؟ أسس جديدة وي



۳ 
 

إن جمرد وجود الصهيونية على صورة دولة تتمتع ابلتأييـد الشـامل مـن قبـل الـدول الصـناعية بعامـة والـوال�ت املتحـدة     
وهنا يقف الكثـريون مـن الـذين حيرتفـون افتعلت هلا األسباب ابلعدوان الصهيوين.  ،مفتعلةالغليان ظاهرة  خباصة يعين أن

 حرفة التفكري وال سيما أولئك الذين يعملون يف خدمة الصهيونية وحلفائها... 

ات امتصـاص فالصهيونية هنـد هـؤالء وأولئـك مؤسسـة عسـكرية مدعمـة أبكثـر األسـلحة تطـورا قصـد هبـا حتقيـق عمليـ   
وظــــف لتنميــــة الطاقــــات ي فــــائض انتــــاج قــــد يســــالمدوريــــة كلمــــا وجــــد صــــانعو هــــذه املؤسســــة أن يف العــــامل العــــريب واإل

 عمارية والدفاعية يف هذا العامل. واملؤسسات اإل

ن احلقيقــة إفــ ،ومهمــا ختتلــف أشــكال اللقــاءات، وتتفــاوت الطرائــق الــيت جتــري هبــا املنــاورات بــني الطــرفني املتصــارعني    
واحدا هو جتميد خطط البناء واجهاض كـل احتمـاالت التقـدم والتعبئـة  شيئاالثابتة اليت ال ترد هي أن هذا الصراع ينتج 

 املادية واألدبية. 

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

ذا أدركــــوه فعــــال فــــال إابلعــــدوان الصــــهيوين أن يــــدركوه، و  لكــــن الشــــيء الــــذي ال يســــتطيع صــــانعو القــــرارات اخلاصــــة   
 يعون أن يستوعبوه وحيتاطوا له هو األاثر الفكرية والروحية واخللقية اليت ترتتب على هذا النوع من الصراعات. يستط

هــل يعلــم املخططــون املتــآمرون مــاذا جيــري يف القلــوب؟ وهــل أخــذوا علمــا ابحلقــائق والقــوى األساســية الــيت صــنعت     
 ي. سالموتصنع مسرية التاريخ العريب اإل

ي يظهـر هنـا إسـالمالميـة يف الغـرب الرأمسـايل والشـرق الشـيوعي بـدأت منـذ زمـن قريـب تتحـدث عـن خطـر عاألجهزة اإل
وتصــر علــى التحــرر مــن العلمانيــة الغربيــة، ومــن تلــك  ســالموهنــاك يف حتركــات ثقافيــة تنــادي جــادة ابلعــودة إىل ينــابيع اإل

 القيم الثقافية الوافدة اليت تكفر برسالة الدين وتتحدى العقيدة يف هللا. 

قــرآن ينضــم علــى يديــه اإلمــام اخلميــين وهــو يصــلي وبــني فصــحيفة الفيغــارو الفرنســية نشــرت رمســا كاريكــاتور� تــربز فيــه 
 ذا الرسم : اآلن نبدأ ابلصالة. مسدس بني صفحاته. ويقول اإلمام يف ه

 .  سالموطبيعي أن صحيفة فيغارو تقصد إىل حتذير العامل الغريب من فكرة اجلهاد املسلح يف اإل
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ية يف العـامل العـريب خباصــة ويف سـالمأمـا جملـة " صـن داي تلغـراف " األسـبوعية فهـي حتـذر صـراحة مـن بـروز الـدعوات اإل
 للقضاء على أصحاب هذه الدعوات . الكبرية على توسل القوى العسكرية  بقاع املسلمني بعامة مث حترض الدول

ال تقــف عنــد صــحيفة الفيغــارو الفرنســية وجملــة " صــن داي تلغــراف " األســبوعية الربيطانيــة بــل هــذه الظــاهرة التحذيريــة 
 ترتدد يف مئات من النشرات والصحف واجملالت. وما استشهد� به هو للتمثيل ال للحصر. 

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

ية الـيت ظهـرت وتظهـر علـى صـور خمتلفـة ... منهـا الصـورة املتطرفـة املتشـنجة .. ومنهـا سالموالثابت أن الدعوات اإل    
العنـف .. الثابـت أن الصورة الواعية املخططة ...ومنها الواقفة عند شكل الدعوة اهلادئة .. ومنها الداعية إىل اسـتعمال 

طريقها من سياسات املالحقة وخطط الكبت واالحتواء هـي اعـالن عـن أن الصـراع  هذه الدعوات كلها رغم ما يعرتض
ي لـــيس عمليـــة امتصـــاص لفـــائض االنتـــاج عنـــد العـــرب واملســـلمني بـــل هـــو منطلـــق ســـالمالـــذي يـــدور يف العـــامل العـــريب اإل

 لعملية تغيري أيضا. 

و يعين بداية الشك يف سـالمة املهمـة الـيت قـام إنه التغيري الذي يعلن عن حتوالت أساسية يف عقل املسلم وقلبه .. وه   
ويقوم هبا الفكر املسيطر الذي هو حصيلة التيـارات الدخيلـة ...بـل هـو انقـالب شـامل يف طريقـة التعامـل مـع األخـالق 

يـدة والقيم السـائدة ورفـض اتم لـدعوة العلمانيـة مبحتواهـا الغريـب ونـداء للتعامـل مـع الواقـع يف ضـوء القـيم املتمثلـة يف العق
 ية.سالماإل

ي حتــت ضــغوط الصــهيونية مــن �حيــة وسياســة التبعيــة ســالمن الغليــان الــذي يواجــه الــدنيا يف عاملنــا العــريب اإلإاذا فــو   
الكاملة ملنهج احلياة الغربية هو اعالن عـن تغـريات نوعيـة يف حركتنـا التارخييـة. وهـو العالمـة الـيت ال تـرد علـى أن العـدوان 

ا وفـرض علينـا الذي يواجهنا من كل مكان عرب األقنية املفتعلة هو الذي أيقظ فينـا أصـالتنا وقـام بعمليـة تسـريع لتحوالتنـ
والســـيادة لعقولنـــا وقلوبنـــا ومـــن ورائهمـــا الثقافـــة الـــيت جتـــدد فينـــا روح قالل ذواتنـــا وطالبنـــا بتحقيـــق االســـتأن نبحـــث عـــن 
 األصالة والتفرد. 
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 توضـــع فيهـــا الـــيتنـــه كالنـــار إة الـــيت تكشـــف عـــن معـــادن النـــاس ... والغليـــان علـــى أي صـــورة مـــن الصـــور هـــو الفرصـــ   
ذا كــان يف هــذا إو ذا مل يكــن يف تــراب هــذه املنــاجم غــري الفحــم حتــول هــذا االخــري إىل رمــاد ... إخامــات املنــاجم ... فــ

 خري إىل صلب صاف نقي. الرتاب فلزات احلديد حتول هذا األ

وحنــن ال نشــك يف أن خامــات احلديــد موجــودة يف منــاجم العــرب واملســلمني .. كــل مــا حيتــاج إليــه هــو حــرارة الفتــوة     
وغليـان األحـداث، والتحـد�ت الــيت تضـعه أمـام خيــارين ال اثلـث هلمـا .. االستســالم والتفتـت أو الصـالبة ... واحلديــد 

 ه . هذا شيء يف طبيعة احلديد ويف جوهر تكوينه. ال يستسلم وال يتفتت يف اللهب بل يتماسك وتتالحم أجزاؤ 

وتقـدر فيــه العمـاالت الثقافيــة أن جتمـد شــباب األمـة وأن توقــف لقـد فــات الوقـت الــذي يسـتطيع فيــه العـدوان املفتعــل ، 
منوهــا ومســريهتا .. أن مــا جيــري اآلن هــو حلقــة مــن حلقــات حــرب األعــوام اخلمســني أو املائــة أو دون ذلــك أو أكثــر . 

احلــرب لــن تتوقــف ال يف ميــدان العــودة إىل الثقافــة األصــيلة وال يف ميــدان الســالح املــادي . واألمــور كمــا يقــال : لكــن 
 خبواتيمها . املهم هو : من يصرب أكثر .. ومن حيتمل أكثر ... ومن يوفق إىل توحيد صفوفه القتالية أكثر ...

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

ن التحامنــا بقــيم احليــاة وروابــط العقيــدة أعظــم كثــريا مــن إن اســرائيل ... و كثــريا مــنــا البشــري واملــادي أكــرب  ن احتياطإ    
 التحام الصهيونية وأحالفها بقيم احلياة وروابط العقيدة . والزمن ملصلحتنا ال ملصلحة املعتدين ... 

 أفواج الدعاة ال تتوقف ...

 وأفواج املقاتلني ال تنقطع ...

أو بسـبب مـن األخطـاء خلفـه داعيـة ادعـى مبـواطن الصـواب وأقـدر علـى جتنـب  وكلما سقط داعية بسـبب مـن الظـروف
 الظروف. ومثل ذلك ابلنسبة ألفواج املقاتلني ...

********** 

وهنا ننتقل إىل السؤال الثاين : ملاذا هذا الغليان ؟ اجلواب أن الغليان هو رد علـى مسـتوى احلضـارة ال علـى مسـتوى     
 .  السالح واملصاحل املباشرة
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حنن نغلي ألننا نؤمن مبا ال يـؤمن بـه املعتـدون واملنحرفـون ... وحنـن نغلـي ألننـا نعـد أنفسـنا لتقـدمي رؤيـة حضـارية غـري    
 الرؤية السائدة حىت اليوم. 

 ميان أبدا بقدراتنا القيادية ... وحنن نغلي ألننا مل نفقد اإل    

ي املفتعــل ويف سياســة التواطــؤ مــع الفكــر الوافــد غــري شــاهد مــن وحنــن نغلــي أخــرياً ألننــا ال جنــد يف العــدوان العســكر    
 الشواهد التارخيية اليت تؤكد قدرتنا على االنتصار بعد معا�ة األزمة اليت توقظنا على حقيقتنا احلضارية . 

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

ن علــى نســاأن تســتقل بصــنع الســالم وتشــكيل اإل مــاإتقبــل تســوية أو مســاومة ... ف واحلقيقــة احلضــارية الــيت منثلهــا ال   
مــا أن تنتظــر حـىت أتيت الفرصــة املالئمــة ... أمــا أن تستسـلم لليــأس فهــذا شـأن يكذبــه التــاريخ ... واألهــم إصـورهتا ... و 

".  لـه حلـافظون وإ�� حنـن نزلنـا الـذكر إحـني قـال لنـا يف حمكـم تنزيلـه : " من ذلك أنه شأن يكذبه هللا من فوق مساواته 
 فال قول بعد قول هللا أبدا . 

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

 مث ننتقل إىل السؤال الثالث : إىل أين كل هذا الغليان ؟ 

 اجلواب هو : إىل النصـر ...

حســاس ابلضــياع .. وحيــرر� مــن ... فهــو وحــده الــذي حيــرر� مــن اإل والنصــر يبــدأ يف داخــل أنفســنا قبــل كــل شــيء   
 ا األصيلة ...اخلوف ... ويوقظنا على حقيقتن

هذا العنصر هو الذي عرب عنه النيب املصطفى صلى هللا عليـه وسـلم حـني قـال : " لقـد عـد� مـن اجلهـاد األصـغر إىل    
 جهاد النفس ...  ... فلما سأله الناس عن اجلهاد األكرب قال : هو "اجلهاد األكرب

مــع عناصــر الضــعف واخللخلــة فيهــا . معركــة مــن أجــل فاملعركــة احلقيقيــة الــيت خنوضــها اآلن هــي معركــة مــع أنفســنا ،    
استعادة اليقني الذي ال تشوبه شائبة عن الشـكوك ... أن حنتـوي حياتنـا الفاعلـة املتحركـة يف ضـوء الرسـالة الـيت محلناهـا 

... 



۷ 
 

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

نــه إب والضــجيج .. مظــاهره وأحفــل ابلصــخن كــان أكثــر ااثرة يف إر اآلخــر وهــو أقــل شــأ� يف جــوهره و مث �يت النصــ   
نـه العنصـر إنسـتكمل عناصـر العنصـر األول ... و النصر العسكري الذي فاتنا حىت اآلن ألننـا نواجـه مسـؤولياته قبـل أن 

ذا كان هذا النصر قد فاتنا بدوره حـىت اآلن فـألن عملنـا وعمراننـا واقتصـاد� ال تـزال  إلعمراين واالقتصادي والعلمي .. و ا
وهــذا يعــين أيضــا أننــا مل نســتكمل بعــد عناصــر النصــر الــذي حتــدث عنــه رســول هللا  ،ا وارادتنــاكلهــا موصــولة بغــري عقولنــ

 صلى هللا عليه وسلم . 

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

ن إ... ومـا دمنـا قـد بـدأ� املسـرية فـال شك أن طريق األلف ميل طويلة ... لكن املهم أننا بدأ� إبجتيـاز أميـال منهـا    
 وتزايد ثقتنا ابلعناصر الدافعة لنا الجتياز هذه الطريق الطويلة ...  املهم هو االستمرار يف السري

 


