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ســباب تتعلــق ابلوقــائع التارخييــة صــل أول مــا يتصــل ابلعــامل العــريب ألن هــذا احلــديث يتإســالمي فــحــني نتحــدث عــن العــامل اإل     
 والقيم احلضارية اخلاصة هبا.. 

سـم هـذا الـدين إسـالمي .. فـالعرب هـم الـذين فتحـوا العـامل إبلقد كان العامل العـريب وال يـزال بيضـة امليـزان يف كـل حتـرك قيـادي     
وهم الذين وضعوا حجر األساس ملسـرية حضـارية اسـتوعبت عشـرات مـن شـعوب العـامل القـدمي ... والعـرب هـم الـذين جعلـوا مـن 

ية.. ويف الفــرتة الــيت بــدأ فيهــا العــرب يفقــدون روح املبــادرة والقــدرة علــى ســالمللحضــارة اإللغــتهم يف ظــل هــذا الــدين اللغــة األوىل 
ية تفقــد أصــالتها وترتاجــع حــدودها الثقافيــة بعــد ســالمصــنع األحــداث والوقــائع السياســية مث الثقافيــة مــن بعــد، بــدأت احلضــارة اإل

 تراجعها العسكري والسياسي. 

اليوم قد بدأت تستعيد حيويتها وتنتزع املبادرة السياسية والثقافية خطوة بعـد خطـوة فالفضـل يف ية سالمذا كانت املسرية اإلإو     
 رن التاسع عشر. قالذي بدأ انظالقته منذ أوائل ال ذلك يعود إىل التحرك العريب الرائد

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

ية غـري عربيـة .. لكـن الـدوائر إسـالمبـذلت يف بـالد وحنن نقـرر هـذه احلقيقـة دون أن نتجاهـل اجلهـود الثقافيـة والسياسـية الـيت     
 ي كانت وال تزال تعترب التحرك العريب يف هذا امليدان هو التحرك القيادي الرائد. سالمالدولية والثقافية خارج العامل اإل
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ي. لكنــه كــان كمــا ســالمصــحيح أن الدولــة العثمانيــة حــىت احلــرب العامليــة األوىل قــد لعبــت دوراً كبــرياً يف صــيانة الوجــود اإل

دوراً سياسـيا عسـكر�ً. أمـا مـن الناحيـة احلضـارية فقــد كانـت الدولـة العثمانيـة حـىت ذلـك الوقـت شـاهدا علــى يعلـم اجلميـع 

 ي املستمر يف امليدان احلضاري احملض. سالمتراجع العامل اإل

أبعـاده الدينيـة ... لكـن  سالمتزال لإلي حيث ال سالمية يف بلدان العامل اإلسالموينطبق هذا القول على كل التحركات اإل

 الديناميكية احلضارية هلذه األبعاد مل تربز اال على صورة حماوالت مل تبلغ مستوى التحريك الشامل. 

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

الشـاملة نهضـة يؤكد هذه احلقيقة أن الرأي العام الغريب يرى هذا الرأي ويعترب املنطقة العربية شاهدا وميزا� تقيم هبما حقيقـة ال    
 من أقطار األرض. سالمال يف العامل العريب وحسب بل حيث يكون اإل

يــة يف كــل مــن الغــرب الرأمســايل والشــرق الشــيوعي. واملعــروف أن عالمنقــول هــذا الكــالم مبناســبة احلملــة الــيت تشــنها الــدوائر اإل    
مكــا�ت الكامنــة يف صــميم العــامل إىل تــدمري اإلقصــد يــة ويف تبــين سياســات خاصــة تعالملكــل منهمــا طريقتــه يف تعبئــة أجهزتــه اإل

 ي. سالمالعريب واإل

هبذه املناسبة نـورد ملخصـا لـبعض مـا جـاء يف اجمللـة األسـبوعية " صـن داي تلغـراف " يف عـددها الصـادر يـوم األحـد الواقـع يف    
 ي ". سالمحتت عنوان " مواجهة اخلطر اإل ١٧/١٢/١٩٧٨

ي قـد زال سـالماالمرباطورية العثمانية يف �اية احلرب العاملية األوىل. وذكرت أن التهديـد العسـكري اإلحتدثت اجمللة عن زوال     
 بزواهلا وحلت حملة القوات الربيطانية يف الشرق األوسط أي يف املنطقة العربية. 

ار والقــيم الغربيــة وتغلغلهــا داخــل ية العســكرية انتشــار األفكــســالموتقــول اجمللــة بعــد ذلــك : لقــد نــتج عــن زوال هــذه القــوة اإل    
ابلعلــم والتكنولوجيــا. وملــا كانــت  ميــاناألســلوب الغــريب أي اإلالــروح العربيــة مث ظهــور جيــل مــن القــادة العــرب يســعى إىل انتهــاج 

 ي. سالمابهلل يف العامل اإل ميانلغرب فإن من الطبيعي أن يقوضا اإلالديين يف ا ميانالتكنولوجيا والعلم قد قوضا اإل



۳ 
 

وتزعم اجمللة بعد ذلك أبن القرار اخلاص الـذي اختـذه الغـرب بتشـجيع العمـل علـى اقامـة دولـة اسـرائيل يف وسـط العـامل العـريب،     
ي. وتضيف اجمللة أن أصحاب هـذا القـرار قـد ظنـوا أبن التفرقـة بـني العـرب سالماإل مياندليل على رضى الغرب ابحنسار موجة اإل

 العلمانية وانتشارها يف املستقبل عند العرب.  واليهود ستمهد لقدوم موجات

لكن الغرب مل يلبث حىت أصيب ابخليبة بعد أن أقدم العرب على استخدام سـالح املقاطعـة النفظيـة. فكانـت هـذه املقاطعـة      
جلــأت إىل  ال ســيما وأن الــدول الــيت ،هانــة الــيت حلقــت بــه وكونــت عنــده عقــدة الشــعور ابلدونيــةأشــعرت الغــرب ابإلأكــرب ضــربة 

 ية. سالمكمصر وايران بل تلك اليت ال تزال متمسكة ابلنظم اإل  نيةن تلك اليت تتمتع بقدر من املدسياسة املقاطعة مل تك

 وتضيف اجمللة قائلة : " يبدو أن الدول العربية سرتث العامل دون أن تتبىن النظم التقدمية املعاصرة !".     

بــني شــعوهبا ممــا يعتــرب خطــرا جديــدا  ســالم" يشــهد بعــض أجــزاء العــامل العــريب عمليــة جتديــد لإل وختــتم اجمللــة مقالتهــا ابلقــول :    
جيـــب البحـــث عـــن وســـيلة مناســـبة للتصـــدي لـــه. وحـــىت يـــتم العثـــور علـــى هـــذه الوســـيلة حيســـن بنـــا أن نلجـــأ إىل القـــوة العســـكرية. 

 .  "نقراض والفناء جلهاد مما حيكم على املسيحية اباليدعو إىل ا سالمفاإل

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

هكـــذا بكـــل صـــراحة طرحـــت جملـــة " صـــن داي تلغـــراف األســـبوعية " قضـــية العالقـــة املصـــريية بـــني الغـــرب وبـــني العـــامل العـــريب    
 العاملني. ي. وهي بذلك ال متثل رأي احملرر وحسب بل متثل حقيقة اترخيية لعبت دورا خطريا يف نوعية العالقات بني سالماإل

اصـة للقضـاء علـى بعامـة والعـامل العـريب خب سـالمعية جـزء منـه، ال جيـد بـديال عـن سياسـته اهلادفـة إىل احتـواء اإلفالغرب، والشيو    
وانتـزاع روح املبــادرة النابعـة مــن عقيدتـه كوســيلة وحيـدة يطمــئن هبـا إىل اســتمرار سـلطانه وهيمنتــه علـى املقــدرات  أصـالة هـذا العــامل

 ية. سالمالعربية واإل

احلــرب العامليــة األوىل، هــو الشــاهد الــذي ال يــرد علــى جــوهر السياســة الــيت  وجيــري حــىت اآلن وال ســيما بعــد ولعــل مــا جــرى    
تنتهجها الدول الصـناعية. لقـد أقـام الغـرب حضـارته علـى أسـاس أن السـالم احلقيقـي واملقبـول يف العـامل هـو السـالم الـذي يصـنعه 

 ي سياسيا وعسكر� وثقافيا. سالماليت حققها لنفسه يف فرتة الرتاجع اإلته يف ضوء احلفاظ على كل املكاسب غري الشرعية سسا
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مـن قبـل القـوات الفرنسـية، مث االحـتالالت الـيت تبعتـه بعـد ذلـك حـىت زوال  ١٨٣٠فاالحتالل العسكري الـذي بـدأ منـذ عـام     
عنــد العــرب خباصــة واملســلمني بعامــة... وقــد وفقــت االمرباطوريــة العثمانيــة، كانــت احملاولــة املباشــرة األوىل لزلزلــة القواعــد الثقافيــة 

هذه االحتالالت إىل اصطناع فئات ترغب يف تقليد الغرب واقتباس قيمه احلضارية. لكنها يف الوقـت نفسـه عجـزت رغـم تعاقـب 
عـة منهـا يف صـفوف ية وااللتزامـات النابسـالماألجيال، ورغم جلوئها إىل الشدة اترة واالغراءات اترة أخرى، عن أن تزلزل القيم اإل

 ية. سالماجلماهري العربية واإل

�ـا رغـم انتصـاراهتا إفء هبـا لتكـون مبثابـة حمـرض علـى اقتبـاس احلضـارة الغربيـة وعلـى األخـذ ابلعلمانيـة يأما دولة اسرائيل اليت ج   
املعســكرات رغــم تظــاهر بعضــها ىف كــل العســكرية، ورغــم التأييــد املطلــق الــذي جتــده يف الــدوائر الدوليــة األجنبيــة ظــاهرا وابطنــا، و 

ن زعـم الزاعمـون غـري إو بغري ذلك، نقول: أن دولة إسرائيل اليت مل تكن صاحبة املبادرة يف فـرض نفسـها علـى العـرب يف فلسـطني 
دفعـت العـرب إىل اختـاذ مزيـد األمريكـي ، قـد ذلك، فهي رغم كل هذه االنتصارات اليت حققها هلا السالح الفرنسي، مث السـالح 

 عارضة ومزيد من املواقف املتطرفة. من امل

ونضيف إىل هذا كله أن اسرائيل قد لعبت وتلعب دورا ال يسرها وال يسر من وراءها أل�ا بسياسـتها العدوانيـة قـد أيقظـت يف    
.. وأنـــه ال ســـبيل إىل اســـتعادة املبـــادرة منهـــا وممـــن وراءهـــا إال  ســـالمم أبنـــه ال ملجـــأ هلـــم إال يف اإلإميـــا�نفـــوس العـــرب واملســـلمني 

 ية وعقيدة الوحدانية ابلذات. سالمابلعودة إىل القيم اإل

هو وحده القادر على مجع صفوف العرب ... وهو وحده القادر على أن يكف أيدي الفئة الغربيـة الـيت احتوهتـا  سالمفاإل

 اخلطط الغربية ثقافياً ودينياً. 

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

واجلدير ابلذكر أن معركة التحرر الشامل اليت ختوضها األمة العربية وهي تتصـدى للوجـود االسـرائيلي مل تبلـغ أغراضـها بعـد ...    
وال ينتظر أن ختتتم مبعركة حامسة يف يوم قريب ... ألن هذه املعركة ليست معركة بني فريقني دوليني من أجل احلصـول علـى مغـنم 

ويؤكــد طــول املعركــة ويفســره أن اســرائيل ال تقاتــل العــرب بقوهتــا معــني بــل هــي معركــة احليــاة واملــوت لكــل مــن الطــرفني ..  مــادي
يــة واالقتصــادية بســبب عالمابملــال والســالح قــد متيــزت ابملبــادرة العســكرية واإلالذاتيــة بــل تعتــرب رقبــة جســر لقــوى دوليــة متخمــة 

 ظروف سابقة. 
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  ************* 

ــة وقيمهــا واخالقياهتــا، هــي  ســالماإل فاملعركــة بــني العــرب واســرائيل ... مث بــني العــرب والفئــات الــيت تتنكــر ملســرية الثقافي

ســفني األجنــيب الــذي بيــأس الفــريقني اللــذين ميــثالن اإل ســجال يــوم هلــم ويــوم علــيهم .. لكــن هــذه املســاجلة ســتنتهي حتمــا

 يقصد به متزيق هذه األمة ...

قـد ارتكبـوا خطيئـات  ،وأن الـذين ورثـوا خططهـم وأدخلـوا عليهـا تعـديالت كثـرية ،سـابقنيا أن احملتلني االستعماريني الويف يقينن   
 ية ابلذات. سالمفاحشة حني حاولوا أن يوجهوا حتد�هتم إىل صميم الشخصية اإل

لقد ظنوا أن الدين من العرب هو طبقة خارجية ميكن التخلص منها ابلضغط اترة وابالغـراء اترة أخـرى، وبـدس عناصـر غريبـة    
هـو جـوهر  سـالمبعـد فـوات األوان أن اإلمرة اثلثة ... لكنهم مل يلبثوا حىت فوجئـوا مبـا مل يكـن خيطـر علـى ابهلـم ... لقـد اكتشـفوا 

ص منــه والقضــاء عليــه يعــين افــراغ األرض العربيــة مــن كــل النــاس الــذين يعيشــون فوقهــا مث ســحق الشخصــية العربيــة ... وأن الــتخل
اآلســيوية ويف كــل األفريقيــة وثلــث القــارة  أعيــا�م فــردا فــردا . وال يكفــيهم هــذا بــل جيــب أن يطــاردوا هــذه األمــة يف نصــف القــارة

 خل العامل الغريب كله. يف اقطار العامل مبا فيها اجليوب املوجودة دااجليوب املنتشرة 

هل أعـد الغـرب وأحالفـه مـن امللحـدين عـدهتم خلـوض مثـل هـذه املعركـة الـيت يـدفعون هبـا كـل عـريب وكـل مسـلم وهنا نتساءل :    
 إىل اعتبار املعركة اليت خيوضها معركة حياة أو موت ؟ 

 وهل هم مستعدون لتحمل اخلسائر املادية والبشرية اليت سترتتب على هذه املعركة الشاملة؟ 

ــة االهليــة إىل جــانبهم ابلقــدر الــذي كــانوا يوالــون فيــه رهبــم لقــد ا نتصــر املســلمون دائمــا بفضــل عقيــدهتم ... وكانــت العناي

ينصركم ويثبت أقدامكم "، هي الشعار الـذي تـردده فئـات ن تنصروا هللا إتزال اآلية القرآنية الكرمية "  وينتصرون له . وال

 من العرب واملسلمني يتزايد عددها يف كل يوم ابلقدر الذي تتضاعف فيه هجمات املعتدين . 

ي يف جوهره كهذا النوع من العشب األخضر الذي تزين به احلدائق .. كلما قطعـت أوراقـه ، واقتلعـت سالمن الوجود اإلإ

 خيرج جبذور جديدة وأوراق جديدة وقد جتددت فيه اخلضرة وتضاعفت قدرته على النماء.  جذوره، ال يلبث أن



٦ 
 

إن املطلـوب مــن العــرب أوال ومــن املســلمني غـري العــرب اثنيــا أن يــدركوا جــوهر هــذه املعركـة ... فهــي ليســت معركــة بــني طــرفني    
ة مسـاومة ي منهمـا أي تسـوية وال يشـارك يف أيـسـالماإلداخل نظام حضاري واحـد ... بـل معركـة بـني نظـامني . ال يقبـل النظـام 

ساسية. ابإلضافة إىل أن هذا النظام قد أثبت قدرته الفائقة علـى املقاومـة وعلـى اسـرتداد عافيتـه بعـد تتم على حساب حقائقه األ
ا وهـو حمـتفظ برؤيتـه متـداد أربعـة عشـر قـر� أن تزيـل معاملـه. لقـد خـرج بعـد كـل منهـان املآسـي الدمويـة الـيت وقعـت علـى سلسلة م

 احلضارية وعزمه على املقاومة وادراكه لعناصر القوة واالستجابة يف ذاته ...

إن يف وسع جملة " صن داي تلغـراف " ومئـات غريهـا مـن اجملـالت والصـحف أن تـردد مـا روينـاه يف أول هـذه املقالـة أو أن 

 نعلـم مـن حنـن ...حنن العرب خباصة واملسـلمني بعامـة تسكت عن الكالم . فأهل مكة كما يقول املثل أدرى بشعاهبا ... و 

خوضـها يف مسـتقبل ناحليـاة واملـوت الـيت خضـناها وس ةكتـب لنـا يف معركـ  وما الدور الذي جيب أن نقوم ... واملصـري الـذي

 األ�م . 


