
۱ 
 

 

 

 

 

من خططها  كل قوة عاملية حتاول أن تصنع سالم العامل على طريقتها اخلاصة وانطالقاً   حني نقرر أبنّ  حنن ال �يت جبديد     
 . بط يف ضوئها خريطة التوازن الدويلتضمن هبا مصاحلها احليوية وتض االسرتاتيجية اليت

ها حىت اليوم. فاالسكندر املقدوين كان هذه احلقيقة سجلتها حوليات التاريخ منذ ظهور الفتوحات الكربى وال تزال تسجل     
وحيدد دور كل منطقة من مناطق األرض املعمورة يف  خبيوط السياسة على النطاق العامليميسك  هدف إىل جعل اليو�ن مركزاً ي

 األول.  القيادي ى الدور اليو�ينحدود احلفاظ عل

يا وأورواب فلما جاء العصر العريب ت مناطق نفوذها يف أفريقيا وآسوالشأن هو نفسه حني ظهرت االمرباطورية الرومانية ومدّ      
سالمية هي نقطة ة حبيث أصبحت العواصم العربية اإلأجريت تعديالت أساسية يف شبكة اخلريطة السياسية العاملي االسالمي
 صانع السالم يف العامل املعمور كله عريب اإلسالميالعامل ال ة املنورة مث دمشق فبغداد. مث بقيهلذه اخلريطة إبتداء من املديناالرتكاز 

 سالمية. عينة من عامل احلضارة العربية اإلاقتطعت كل منها لنفسها مساحة م رغم ظهور العواصم االقليمية اليت

يدور  بقيالعامل املعمور كله  سالمية فقدت وحدهتا السياسية على مراحل متتابعة لكنّ اإلاالمرباطورية العربية  صحيح أنّ      
 حول هذه االمرباطورية رغم التقلبات السياسية الىت تعاقبت عليها.

مسلم  عريب والفاعلية منذ خرج آخر حاكم أورواب الغربية بدأت تنتزع املبادرة وتستعيد الكثري من النفوذ وسعنا القول أبنّ  ويف     
صبح السالم العاملي اء القرن التاسع عشر امليالدي اج حىت اذا .سبان الكاثوليكينيمن األندلس بعد سقوط غر�طة أبيدي األ

ا على ويشكلون معاملهوأصبح العرب واملسلمون خباصة خامات بشرية يصنعها الساسة األوروبيون  كامالً   أوروبياً  غربياً  صنعاً 
 طريقة اليت تدعم هيمنة بالدهم وسلطا�ا املطلق عليهم وعلى غريهم من الشعوب األفريقية واآلسيوية. ال
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 **************** 

السالم يف نظر كل قوة عاملية كان وال يزال حصيلة مبادىء وأفكار أساسية تؤلف يف مجلتها فلسفة  واجلدير ابلذكر أنّ      
العالقات القائمة بني القوة املهيمنة وبني الشعوب اخلاضعة هلا مباشرة أو نتائجها يف طبيعة سياسية اجتماعية اقتصادية تتجسد 

 .ي والثقايف واالجتماعي واالقتصاديـالسياساملتأثرة بنفوذها 

عليه السالم الذي تصنعه  قد فُرض العشرين والقرن احلادي والعشرين عامل القرن ا ال شك فيه وال خالف عليه أنّ وممّ      
 العواصم الكربى، ال سيما واشنطن. 

وغريها  ىحول هذه القوة البلدان اليت تدور . ذلك أنّ احلدود القائمة بني مناطق النفوذ غري واضحة متاماً  والثابت أيضا أنّ      
تساع والسطحية وتة من الضيق واالعلى درجات متفا ت الىت تفجر فيها أوضاعها الداخليةمن القوى، تتعرض لسيل من املؤثرا

 والعمق. 

ما  جنازات املادية والثقافية، وبكلّ من االعن غزو جمموعة األمم التابعة هلا بكل ما حققته  والقوى العاملية املسيطرة، ال تكفّ      
تبدو جمموعة األمم اليت جنازات هذه هي من الكثرة والتنوع والفاعلية حبيث أخرجته من النظم االجتماعية واالقتصادية. واال

تستقبلها وتتأثر هبا وكأ�ا يف حالة ضياع، تفتقد فيها فلسفة واضحة املعامل، وابلتايل تسفر عن وضع اسرتاتيجية شاملة لسياسات 
 التنمية اليت هي وحدها القادرة على اخراجها من مأزق التبعية، وعلى حتريرها من األزمات الداخلية اليت أتخذ خبناقها. 

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

ايقات واملتاعب بسبب عوامل كثرية. للمض هو من أكثر العوامل اإلفريقية األسيوية تعرضاً  العامل العريب االسالمي والواقع أنّ      
االجتماعية، من الناحية  ، مثشرتاكية مبناعة العامل العريب من الناحية الثقافية أوالً الغربية الرأمسالية والشرقية اال إحساس الدول ولعلّ 

ر األمة العربية تسبح فوق حبر من النفط هو املصد هلذه املتاعب واملضايقات. يضاف إىل ذلك أنّ  أن يكون املصدر األساسي
ت السياسي الذي يتمثل عنها، وأن هذه األمة قد وقعت يف شبكة التفتّ  الكبري للطاقة اليت ال ميكن لالقتصاد العاملي أن يستغين

 السياسية احلامسة. د املصادر اليت تصنع القرارات كيا�هتا السياسية. وابلتايل تعدّ د  يف تعدّ 
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صنع القرارات امللزمة وعاجزة عن اختاذ املواقف عن  وليست جامعة الدول العربية يف جوهرها غري واجهة خارجية معزولة متاماً      
د الدول اليت تنتمي واألمريكي هو اآلية والعالمة على عجز هذه اجلامعة وتردّ احلامسة أمام األزمات الدامهة. والعدوان الصهيوين 

وان جتماعية ملواجهة العدواالقتصادية والعسكرية وحىت الثقافية ية القادرة على تعبئة الطاقات االإليها يف صنع القرارات السياس
 ربية إسالمية جامعة. األمريكي الصهيوين الذى خيتار ضحا�ه وهو آمن على نفسه من مواجهة ع

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

دون  جتاهات الفكرية اليت حتول ابلطبعبية كافة، تعاين أيضا من متزق االالقيادات الثقافية يف البالد العر  واجلدير ابلذكر أنّ      
 د قدراهتا على توجيه املاليني من أبناء هذه األمة. شعث هذه القيادات وتوحّ  منو رؤية فكرية عقائدية شاملة تلمّ 

ت العامل يبقى العنوان الكبري على تفتّ  ةت الثقايف يف األمة العربيالتفتّ   املسلمني غري العرب. لكنّ والشأن هو نفسه يف عامل     
اث اإلسالمي ابلعقيدة والشريعة الرت  كل إىل العرب مهمة القيام به. ذلك أنّ ُو  من الدور التارخيي الذياإلسالمي كله بسبب 

 ،والبيت احلرام قائم يف أرض عربية س. فالقرآن نزل وحيًا بلغة العرب،يف األسا ن عنه وترمزان إليه، هو تراث عريبااللتني تعربّ 
ز البطولية يف هم العرب. والرمو  والذين محلوا كرب مسؤوليته بدأ من األرض العربية، وانتشار دعوة اإلسالم منذ أربعة عشر قر�ً 

املواقع اجلغرافية للوطن العريب الكبري تضع هذه األمة يف الصفوف  التاريخ االسالمي هي رموز عربية. يضاف إىل ما سبق أنّ 
ا كله أن يكون ذشرتاكي. فمن الطبيعي بعد هالرأمسايل ومن الشرق األورويب االاألوىل املواجهة لسيل الغزاة من الغرب األورويب 

 ميدان احلسم يف معركة اإلسالم املصريية هو األرض العربية. 

ا متثالن مسرح املعركة واملمثلني مهذه األسباب تعترب األمة العربية واألرض العربية بيضة امليزان يف صراع العامل. أل� لكلّ      
ستقبل اإلسالمي مسؤولية أعظم وأخطر من مسؤوليات العاملني فوقه. ومن هنا كانت املسؤولية العربية يف صنع جمتمع امل

 أول ملعركة املصري م يعتربون الوطن العريب موطناً املسلمني غري العرب، ال أل�م يعتربون العرب أمة اإلسالم األوىل وحسب بل أل�ّ 
شرتاكيون بشرعية دولة أمساليون واالسيما منذ اعرتف الر  نتزاع فرص احلياة وحرية التحرك اليت خيوضها اإلسالم، الاليت يقصد هبا ا

 عة. الصهاينة وإن اختلفوا فيما بعد يف الطريقة اليت يتعاملون هبا مع هذه الدولة املصنّ 

 ************* 
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 هم خباصة أن يعملوا على مستويني:أمام هذه الوقائع اليت ال ميكن جتاهلها وجب على العرب بعامة، والقيادات في     

ه ل يف حتركاهتا رأس جسر متدّ ومة املباشرة للهجمات اليت يتعرضون هلا وعلى رأسها اهلجمات الصهيونية اليت متثّ ) مستوى املقا ١
منها،  حلجم كلّ  عت األدوار فيما بينها تبعاً كل القوى املتحالفة مع دولة الصهاينة وهي قرى كثرية توزّ   وتغذيه بكل أنواع التقوية

 ويف ضوء مصاحلها اخلاصة. 

ع حداً أن يقوموا ابملهمة الكربى اليت تضاملرحلي العابر الذي يلجأ العرب إليه ابنتظار  هذا النوع من املقاومة هو الردّ      
رد اهلجمات املتتابعة لكسب  اع اإلجيايب. والدفاع السليب يعينلتبعيتهم، واليت يتحولون هبا من خطة الدفاع السليب إىل خطة الدف

  العروبة واإلسالم. ملاملختلفة فرصة كافية إلعادة النظر يف البنية األساسية لعا الوقت وإلعطاء القيادات

ته أبمهيتها التارخيية. ووضع اسرتاتيجية شاملة له وتوعي صد به اعادة تشكيل اإلنسان العريب) مستوى البناء الشامل الذي يق ٢
ماعية والدميقراطية واجنازاته جتجذرية يف فكره وأخالقه ونظمه االوضع رؤية �بعة من ثقافته التارخيية تفرض تعديالت  وهذا يعين

 السياسي. عيهقتصادية وهيمنته على التكنولوجيا العصرية وو اال

      
ّ
 ا كانت الثقافة العربية التارخيية اليت تتمثل فيها الروح العربية اإلسالمية اخلالصة هي الثقافة النابعة من الرتاث القرآين فكراً ومل

قتصادية واملواطن اجلغرافية واهلموم يف ضوء األوضاع االجتماعية اال املسلم جيب أن تتمّ  تعبئة املواطن العريب ، فإنّ وسلوكاً  قاً وخل
بيلة ومن أقصى األرض العربية ن كل قشتات العرب م ، مث اهلموم السياسية العامة اليت تضمّ لسياسية املباشرة لكل قطر على حدةا

 إىل أقصاها. 

سم الوعي احلضاري العريب اإلسالمي الذي يتصرف العرب يف ضوئه وهم أن نطلق على هذه الرؤية الشاملة اومن املمكن      
ني الذين أحالفهم الطبيعي وأنّ  ،املصري التارخيي لكل قطر من أقطارهم مرتبط يف املدى البعيد مبصري األقطار كلها يعلمون أنّ 

وحدة املصلحة العامة جتعل من شعوب العامل النامي  ء الشعوب اإلسالمية غري العرب. كما أنّ م أبناميثلون خطوطهم اخللفية ه
 هلم على درجات متفاوتة من القوة والضعف.  ردءاً 

 *********** 



٥ 
 

 ط فإنّ وما دام املستوى األول املتمثل يف املقاومة املرحلية املباشرة ألنواع العدوان اخلارجي، هو حماولة لكسب الوقت فق     
 ء العمل على املستوى الثاين ذي األبعاد التارخيية املستقبلية. واجب القيادات العربية اإلسالمية هو بد

ه أنظار هذه القيادات إىل املصدر األساسي الستمرار احلقيقة العربية اليت هي اإلسالم. فاإلسالم ومن الطبيعي أن تتوجّ      
ه بعبارة أخرى البنية الثقافية الثمينة اليت مل مال واألطماح عند األمة العربية. ألنّ قيم واآلد الابلنسبة للعرب هو وحده الذي جيسّ 

منذ ظهور  وراء مدماك  ن حجرًا وراء حجر، ومدماكاً ن يف احلقيقة والواقع مع ظهور الدعوة احملمدية، بل بدأت تتكوّ تتكوّ 
ت به وتكاملت مسرية هذه توجّ م كان مبثابة اإلجناز الذي جاء اإلسال النبوات والرساالت السماوية يف قرون خالية قدمية. وعندما

 الدعوات على امتداد األجيال والقرون. 

القرآن الكرمي الذي هو دستور هذه األمة، والرابط الثقايف بني جمموعاهتا املتعددة واملنتشرة فوق األرض العربية الواسعة،  إنّ      
العقيدة األخالقية  كما قرر أنّ   ،حممد صلى هللا عليه وسلم مبا سبقه من دعوات األنبياء والرسل رتباط اإلسالم الذي جاء بهد اأكّ 

اليت  رها إىل جانب عقيدة الوحدانية، هي نفسها العقيدة واحلقائق األساسيةومبدأ الشورى اليت جاء هبا واحلقائق األساسية اليت قرّ 
: " شرع لكم ١٣اآلية  الشورىق هذا الواقع يف قوله تبارك وتعاىل من سورة ت هبا النبوات والرساالت السابقة. جند مصداجاء

 "... براهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيهوالذي أوحينا إليك وما وصينا به إ من الدين ما وصى به نوحاً 

َأيـَُّها الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب آِمُنوْا ِمبَا  �نساء :" من سورة ال ٤٧ن قائل يف اآلية ويف مكان آخر من كتاب هللا جند قوله عز مِ      

ًقا لَِّما َمَعُكم مِّن قـَْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوًها فـَنَـُردََّها َعَلى َأْداَبرَِها َأْو نـَْلَعنَـُهْم َكمَ  ا َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَن َأْمُر اهللَِّ نـَزَّْلَنا ُمَصدِّ

قًا لَِّما من سورة البقرة نتلو قوله عز وجل : "  ٤١ئيل يف اآلية ه إىل بين إسرا، ويف خطاب موجّ "َمْفُعوالً  َوآِمُنوْا ِمبَا َأنَزْلُت ُمَصدِّ

َي فَاتـَُّقونِ  الن عن هذه احلقيقة يف عدد من ر اإلع" ، ويتكرّ َمَعُكْم َوَال َتُكونُوْا َأوََّل َكاِفٍر بِِه َوَال َتْشتَـُروْا آِبَ�ِيت َمثًَنا َقِليًال َوِإ�َّ

قًا لَِّما بـَْنيَ َيَدْيِه ِإنَّ اهللََّ بِِعَباِدِه َخلَبِ واآل�ت جنتزىء منها قوله تبارك وتعاىل: "  َنا ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو اْحلَقُّ ُمَصدِّ ٌري الَِّذي َأْوَحيـْ

 من سورة فاطر.  ٣١" اآلية َبِصريٌ 

ومها اجملاورة ت على العرب يف جزيرهتم أو عند ختى تقرير التماثل التام بني الدعوات السماوية اليت نزلوالقرآن ال يقتصر عل     
ذلك قوله تبارك من سم املسلمني. ة السابقني من األنبياء والرسل إبعلى تسميبل يصرّ  ،هلا وبني دعوة حممد صلى هللا عليه وسلم

من  ١٢٨ة مسلمة لك " من اآلية سالم: " ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمّ مساعيل عليهما الوتعاىل على لسان إبراهيم وإ
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 مسلماً  ولكن كان حنيفاً  وال نصرانياً  براهيم يهود�ً رة. وقوله عز وجل حكاية عن واقع إبراهيم عليه السالم :" ما كان إسورة البق
 من سورة آل عمران.  ٦٧.." من اآلية 

مة الدين أولو العزم منهم الذين ومسوا اتريخ البشرية بسِ ما األنبياء والرسل وال سيّ  اإلسالم هو دين كلّ   لنا أنّ هكذا تبّني      
 وسلم أمجعني.  موقاموا أبدوار حامسة يف اتريخ الدعوة إىل هللا: نوح، إبراهيم، وموسى وعيسى، وحممد صلى هللا عليه السماوي

 ********** 

سالمي عند العرب الذين اختارهتم العناية اإلهلية ألسباب ال الرتاث الديين اإل ررة ميكننا القول أبنّ يف ضوء هذه احلقائق املق     
على األقل.  وجل ال يبدأ بظهور حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم بل يبدأ قبل ذلك أبربعني قر�ً يعلمها كاملة غري هللا عز 

لرتاث وفاعليته يف األمة العربية وقد استقل يف بلورة شخصيتها وتشكيل قيمها فهل يف وسع مؤرخ منصف أن يتجاهل عمق هذا ا
 ومقاومة التيارات املنحرفة اليت غزهتا من اخلارج أو جنحت إليها عناصر من الداخل؟!. 

 من أجل ذل     
ّ
فية أو اخللل جانب الالوعي، لكامل اتريخ هذه األمة، وهو الذي ميثّ  ا كان الوجود اإلسالمى مرافقاً ك، ومل

حلقيقة  استمراراً  ند القيادات الثقافية العربية اإلسالمية املعاصرةالثقافية الثابتة عندها، فقد وجب أن تكون الرؤية املستقبلية ع
ة إحساسها ب األمّ جتنّ  القيادات على بناء اجملتمع العريب ابلطريقة اليتيف القرون اخلالية، فتعمل هذه  الذى يذهب بعيداً  املاضي

يها ما من عامل احلضارة الغربية بشقّ دثها هيمنة الثقافات الطارئة القادمة من اخلارج وال سيّ ابلغربة، ومواجهة التناقضات اليت حتُ 
 الليربايل واالشرتاكي. 

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

ية، والعامل بتكامل شخصيته التارخيع حبريته، واملؤمن ة العربية أحوج ما تكون اليوم إىل املواطن الواثق من نفسه، واملتمتّ فاألمّ      
 ضت عنها بتعاقب األجيال والقرون. لت هبا روح األمة ومتخّ تشكّ  للقيم والعقائد اليت يكون استمراراً  على صنع مستقبل فكري

بط تتكامل به شخصية املسلم حني ر  وضع يف كلمات قليلة الدستور الذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد والواقع أنّ      
 بني السلوك مبعناه العام وبني العقيدة حني قال:" قل آمنت ابهلل مث استقم ". 



۷ 
 

كانت الدعوة إليه منذ أخرب هللا و  حد هو حزمة الضياء األساسية اليت تستنري هبا طريق املؤمن،ميان ابهلل الواحد األفاإل     
رت يه السالم طبيعة عمله والدور الذى يقوم به. مث تكرّ األول آدم عل ل يف األرض خليفة ومنذ قرر للبشريمالئكته أبنه جاع

 ورسول.  هذه الدعوة مع كل نيب

ن حوله سلوكه مع ربه ومع نفسه ومع الناس مِ  :ا التعبري عن مجلة السلوك عند اإلنسانكلمة جامعة. إ�ّ   وكلمة االستقامة     
تاب هللا خذها واألعمال اليت يقوم هبا. وليس ما جاء يف كواملواقف الىت يتّ د يف اللغة اليت يستخدمها، ... إ�ا تتجسّ  وعمالً  فكراً 
 د هبا مفهوم االستقامة. السالم غري جمموعة من املبادىء والتعاليم التفصيلية الىت يتجسّ و  الصالة على لسان حممد عليه ورد، أو 

 

                           

 


