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علـى رأس جملـة األستاذ أنيس منصور كاتب صحفي مرموق. ولذلك فهو ال حيتاج إىل تعريف ال سيما وأنه قـد أصـبح اليـوم      
 " أكتوبر" اليت تصدر يف القاهرة. 

جـدا أن يكـون رأي األسـتاذ أنـيس  ن مـن الطبيعـيإلـذي يشـغلونه يف حيـاهتم اليوميـة فـوملا كانت آراء الرجال تـوزن بقـدر احليـز ا  
 العريب.  عالمالدور الذي يقوم به يف أجهزة اإل منصور وزن على قدر مكانته يف عامل الصحافة ويف حدود

يـة املوضـوعة حتـت تصـرفه عالمإلـيهم كثـريون كمـا أن األجهـزة اإل وهبذه املناسبة جيب أن نعرتف أبن وزنه ثقل ألن الذين يكتب  
 ذات مدى بعيد يدخل يف ذلك جهاز التليفزيون العريب نفسه. 

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

ــة مــا    ــه يف مقابلــة تلفزيوني ــه قــد صــدر عن ــة وقــدمناه ابلفقــرة الســابقة فألن وإذا كنــا قــد اقحمنــا امســه يف مقدمــة هــذه املقال

ن �بليون بـو�برت هـو أؤال حول أعظم جندي يف التاريخ : ن ساحلوار. لقد قال جوااب عحيرضنا على التعليق ويدفعنا إىل 

 أعظم جندي.

مـن املمكـن أن يــرتدد هـذا الـرأي يف أوســاط املشـاهدين للتلفزيـون دون  أن حيــدث يف النفـوس أي نـوع مــن أنـواع اهلــزات   

النفسية بل ودون أن حتملق العيون دهشة أمامه . فقد تعود الناس يف بالد� أن يبحثوا أو يبحـث هلـم عـن مـواطن االمتيـاز 

إلينــا نتاجاهتــا علــى صــور خمتلفــة ابتــداء مــن الســلع االســتهالكية حــىت القــيم  والعبقريــة يف بــالد احلضــارة الســاخنة الــيت تفــد

 واألفكار والنظم واملذاهب الفلسفية. 

  ***************** 
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 يف عاملنـــا العـــريب اىل جانـــب يـــة املوجهـــة قـــد توصـــلت إىل تـــدجني مركـــز االشـــعاع الثقـــايفعالمالواقـــع أن سلســـلة مـــن اجلهـــود اإل  
 ل بني الطبقات املثقفة والقاعدة العريضة جلهود الناس. صالف

ز�ء هـــي املصـــدر الطبيعـــي صـــرخات الفكـــر والـــنظم والفنـــون واأل الســـاخنة الـــيت حتمـــل إلينـــا آخـــر ولـــذلك أصـــبحت احلضـــارة    
 والصانع الوحيد للعبقر�ت الفذة يف اتريخ البشرية. 

تسـتند  عسـرية جـدا فهـو ال حيـاور عقـوال ونفوسـا عربيـة لم خباصـية أن مهمتـه العريب واملس عالميف ضوء هذا الواقع يشعر رجل اإل
نـه يشـعر أبن مهمتـه ذات غرضـني إنـه. إىل خلفيات ثقافيـة بـل حيـاور عقـوال ونفوسـا تسـتند إىل مسـلمات وأفكـار جـاهزة غريبـة ع

لثاين هو مناقشـة األحـداث والوقـائع أساسيني. الغرض األول هو تكوين أرضية ثقافية �بعة من تراث حضاري أصيل . والغرض ا
 املتعاقبة مستندا إىل هذه األرضية. 

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

لينا فيضا ال تنقطع موارده مـن األفكـار اجلـاهزة إوحتمل جيب أن نعرتف أوال أبن احلضارة الساخنة اليت تواجهنا يف كل يوم 

كــل معــامل اجلهــد البشــري الــيت بــرزت يف غــري دنيــا هــذه واألرقــام واإلحصــاءات والصــور والوجــوه، جــديرة أبن ختفــي وراءهــا  

ن التقييم على احلضارات البشرية كلهـا غـري احلضـارة السـاخنة الوافـدة إ .احلضارة ابلذات ويف مرحلة غري مرحلتها التارخيية

خطـة التقيـيم  ذا كانت هناك حضارات بشـرية قـد رضـيتإليت ال نستطيع أن نتجاهلها ... و الواقعة ا يةعالمهو احلقيقة اإل

ن تستكني هلا لسبب بسيط وواضـح. هـو أ�ـا أاالسالمية ال تستطيع أن ترضاها و ن حضارتنا العربية إهذه واستكانت هلا ف

 تستوعب النشاط الفكري الروحي لعدد من األمم أتيت يف مقدمتها األمة العربية ابلذات. 

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

إىل دائــرة الضــوء. وال ســبيل إىل يــة عالممنهــا اســتعادة املبــادرة واخلــروج مــن دائــرة العتمــة اإلواذا فــنحن يف صــميم معركــة غايتنــا    
ذلك إال بتكوين خلفية ثقافية تربز هبا معـامل تراثنـا احلضـاري نسـتعيد معهـا احساسـنا ابألصـالة ونسـرتجع ثقتنـا أبنفسـنا وخنـرج إىل 

 . النور كل االجنازات والقيم اليت متيزت هبا هذه املعامل

  ****************** 
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واجلدير ابلذكر أن هذه املعركة هي مبثابة املخاض الذي خيرج به إىل الدنيا وليد جديد ويرافقه كل مـا يرافـق عمليـة الـوالدة 

مــن اآلالم وحــاالت التشــنج واخلــوف والقلــق علــى املصــري. وقــد بــدت لنــا هــذه الظــاهرة بكامــل خطورهتــا وخطرهــا يف أثنــاء 

وهـو املـؤمتر الـذي  .االسـالمي والعالقـات االنسـانية بـني النظريـة والتطبيـق عـالم تعاقبت يف مؤمتر الـر�ض لإلاحملاورات اليت

مـــن الشـــهر املاضـــي يف العاصـــمة الســـعودية. لقـــد الحظنـــا أن الـــذين ينتبهـــون إىل  أمهيـــة اخللفيـــات  ٢٥و  ١٦انعقـــد بـــني 

اســالمي �جــح قليلــون جــداً. ولعلنــا ألقينــا بعــض الضــوء علــى هــذه اخللفيــات الثقافيــة يف  إعــالمالثقافيــة ودورهــا يف حتقيــق 

 أعداد النهضة الثالثة املتعاقبة قبل العدد السابق . 

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

 مرة أخرى نعود إىل األستاذ أنيس منصور الذي قدم �بليون بو�برت على أساس أنه أعظم جندي يف التاريخ البشري. 

ومن الطبيعـي أن يقـول األسـتاذ منصـور مثـل هـذا الـرأي ألن األفكـار والصـور والوجـوه اجلـاهزة يف رأسـه هـي الـيت حتمـل اليـه مـن   
الهـا وال يشـعر بوجـود إيات كبرية جـدا حبيـث ال يعـود يـرى قبل سلع احلضارة الساخنة. واملالحظ أ�ا تبلغه بصورة منتظمة وبكم

 غري وجودها. 

يع مثال أن يتذكر وهو يف صميم انبهاره بسلع هذه احلضارة أبن �بليـون بـو�برت قـد ظهـر يف اتريـخ أورواب وكأنـه نه ال يستطإ    
نظمهــا الســابقة يف احللــم رغــم ظهــور �بليــون . وأن الــدور الــربق اخلــاطف . وهــو ال يســتطيع أن يــذكر أبن أورواب قــد اســتعادت 

 دورا اثنــــو� ابالضــــافة إىل الفشــــل الســــاحق الــــذي انتهــــت إليــــه مغامراتــــه احلضــــاري الــــذي قــــام بــــه هــــذا الرجــــل العســــكري يعتــــرب
 العسكرية. 

  *********** 

ولو أننا عقد� مقارنة موضوعية تلتزم مبقاييس العقل وختضع ملوحيات الضمري بني �بوليون بو�برت بكل مـا قـام بـه مـن    

عبيده بن اجلراح أو عقبة بن �فع أو حـىت حممـد بـن القاسـم اجنازات عسكرية وحضارية وبني رجل كخالد بن الوليد أو أيب 

وبـني رجـل  بـري بـني رجـل املغـامرة العسـكرية بكل ما قام به كل منهم من اجنازات عسـكرية وحضـارية، لتبـني لنـا الفـارق الك

 الفتوح يف جانبيها العسكري واحلضاري. 
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بـه مـن روح ملا وسعنا ابدىء الرأي اال أن نعرتف مبا كان يتصف لو أرد� أن نقيم �بوليون بو�برت يف محالته العسكرية    

املبادرة والديناميكية اخلالصة ابإلضافة إىل الذكاء املتوقد والقدرة النادرة على فهم الرجـال .. لكـن روح املغـامرة عنـده قـد 

ولـذلك ة عنـد الشـعوب املغـزوة. عـادة تشـكيل البنيـة احلضـارينظمة الـيت ترافقهـا رؤيـة جـديرة إبتغلبت على فكرة الفتوح امل

فقد حرضت محالته مجلة من الـدول والرجـال علـى تنظـيم حتـالف واسـع انتهـى ابلقضـاء علـى مغامراتـه العسـكرية واخراجـه 

 من احلياة العامة. 

 فاذا انتقلنا إىل تقييم خالد بن الوليد يف محالته العسكرية لوجب أن نعرتف ابلوقائع واحلقائق التالية: 

) أن ابن الوليد مل يسجل يف حياته العسكرية احلافلة ابألحداث الكبرية هزمية من طراز اهلزميـة الـيت ا�ـت حيـاة بـو�برت  ١

 العسكرية والسياسية. 

) أن ابــن الوليــد مل يتصــرف يومــا مــن األ�م كمغــامر عســكري بــل كقائــد متقيــد برســالة دينيــة ملتــزم أبخــالق معينــة مت هبــا  ٢

قد ال يشـبهونه يف قـوة الشخصـية ان يف محالته حلقة يف سلسلة من احللقات تعاقب فيها عدد من الرجال وك .صقل روحه

وبراعة حتريك املقاتلني لكنهم متيزوا مجيعا ابلعقيدة الرسالية وكشـفوا عـن اخلصـوبة اهلائلـة يف يقظـة األمـة الـيت محلـت رسـالة 

شـيئا يف خدمـة الرسـالة ال وسـيلة السـتغالهلا. وهـذا  هـذه الفتـوح، وجعلـت الفتـوح العسـكرية االسالم و�ضت ملسؤوليات 

 وحده هو الذي يفسر التحوالت احلضارية اهلائلة اليت متت بعد الفتوحات العسكرية الواسعة. 

فـال يتجاوزو�ـا حتـت أتثـري ) أن ابن الوليد كان ككـل عظمـاء الرجـال الـذين يقفـون عنـد احلـدود الـيت يعرفو�ـا ألنفسـهم  ٣

ابرة وعبــادة الــذات. كــان يعلــم أنــه رجــل جماهــد يف أمــة جماهــدة وأنــه لــيس اســتثناء مــن اآلخــرين. ولــذلك كــان يتصــرف املكــ

وهـو حيـث يكـون ، يف ابعتباره رجال عظيما يف أمة عظيمة. يقف حيث يطلب اليـه أن يقـف ويقـوم ابملهمـة الـيت حتـدد لـه. 

بواجبه. وليس أدل على عظمته وامتيازه من أنه قال وقد أدهـش تصـرفه القمة أو القاعدة، الرجل نفسه ال يرتدد يف القيام 

نـين أقاتـل مـن أجـل رب عمـر ال مـن أجـل عمـر ). وهبـذه إله عـن قيـادة اجلـيش الريومـوك : ( املتواضع بعض الناس بعد عز 

 للفتنة كان ميكن أن يفتح على مصراعيه.  اعريض العبارة أغلق اباب

ســم " خالــد بــن الوليــد " أن أمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب قــد كشــف عــن ا طلــق عليهــاييزيــد مــن أمهيــة هــذه الظــاهرة الــيت و    
وما قد يرافقها من وسوسات الشيطان حني فسـر قـراره بعـزل خالـد ابلقـول : " أنـه فعـل هـذا عميق ادراكه لدوافع النفس البشرية 
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مسـؤولية احلفـاظ علـى كـان أمـام مسـؤوليتني : يفتـنت هبـم أو يفتتنـوا بـه " أي أن عمـر  خوفا عليه وعلى النـاس مـن حولـه . أي أن 
 شخصــية واملشــروعة خلالــد بــن الوليــدالوحــدة األمــة وســالمة الــدين الــذي حتملــه مــن �حيــة، ومســؤولية احلفــاظ  علــى املكاســب 

وامتيازاته ملصلحة األمة وللحفاظ على سـالمة الـدعوة. وكـان لـه مـن وعـي اجلميـع واميـا�م وجنـاح الرتبيـة النبويـة هلـم مـا يسـتند إليـه 
وحيتمي به . وبقى خالد يف خدمة اجلهاد االسـالمي حـني حتـول إىل مستشـار لـدى أمـني األمـة أيب عبيـدة ابـن اجلـراح كمـا بقيـت 

 ركتها الفاصلة خالل فرتة التحول من القرن اهلجري األول . جبهة االسالم موحدة يف مع

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

حداث والوقائع على هذه الطريقة ما ال يتفق مع أمانـة الـرأي املوضـوعي. والواقـع د يزعم بعض الناس أن يف توجيه األق   

سـالمي. كمـا أنـه ينبـع ابلتـايل مـن عقـدة الشـعور ي اليت تتناول تراثنا اإلعالمأن هذا الزعم ال ينبع اال من سياسة التقييم اإل

 يا من كل مكان. إعالمجنازات اليت حتاصر� لدونية أمام الرجال واألفكار واإلاب

واحلقيقة أن املواطن العريب يتعرض منذ عدد من األجيال لعمليـات احيـاء مكثفـة هتـدف عـن طريـق مباشـر أو غـري مباشـر    

إىل حتقيـق نـوع مـن االنفصـام التـام بــني حاضـر� وماضـينا مـن �حيـة .. وبـني اطماحنــا املسـتقبلية ووقائعنـا الرتاثيـة مـن �حيــة 

ــر عقولنــا وقلوبنــا مــن طغيــان احلضــارة الســاخنة الــيت تغــزو� بتكنولوجيتهــا أخــرى ... وحنــن نــدرك الصــعوبة البالغــة يف  حتري

املتطــورة ومبــا يصــاحب هــذه التكنولوجيــا مــن مــذاهب الفكــر وفنــون الــرأي وألــوان الــنظم. لكــن هــذا ال مينعنــا مــن أن نبــدأ 

 رحلة اآللف ميل ابجتياز امليل الذي هو أصعب أميال الرحلة فيما نعتقد. 

وهــو أخطــر جوانــب املرحلــة العربيــة تــاج إليــه هــو حتقيــق التحــول النفســي الشــامل الــذي خيتــل بــه التــوازن الثقــايف القــائم ن مــا حنإ   
ـــدوافع عالماملعاصـــرة. حنـــن يف حاجـــة إىل رواد مـــن اإل يـــني الشـــجعان الـــذين يتصـــفون ابلصـــرب والتفكـــري املـــنظم واالدراك العميـــق ل
نــا الثــوري قــدرتنا علــى حتقيــق ثورتنــا التكنولوجيــة الفتيــان والفتيــات الــذين يؤمنــون مإعالالــنفس البشــرية. ومــن الضــروري أن يســبق 

 بضرورة التعبئة الشاملة يف مواجهة الفيوض القادمة من اخلارج. 

يف التعبئة الشاملة �بعة من خطة السباحة ضد التيار وضد ظاهرة البحث عن احلـل األسـهل وجتنـب متاعـب الصـرب والصعوبة    
لقـد  البناء. ولعل هذا هو ما قصـد إليـه الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم حـني قـال ألصـحابه وهـو راجـع مـن معركـة بـدر : وحتد�ت



٦ 
 

عــد� مــن اجلهــاد األصــغر إىل اجلهــاد األكــرب ... قيــل : قــد عرفنــا اجلهــاد األصــغر ، فمــا هــو اجلهــاد األكــرب � رســول هللا ؟ قــال : 
 جهاد النفس. 

 ميان ابلرعاية االهلية. املطلوب هو املزيد من اال

 واملزيد من الثقة ابملصري.

 رادة.واملزيد من قوة اإل

 واملزيد من االستعداد للتضحية.

 واملزيد من العقل العلمي املنظم.

 واملزيد من روح التحدي واالستجابة للتحد�ت الوافدة من اخلارج. 

 مث املزيد من االعتزاز بقدراتنا القيادية ...

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

عـن مـادة الـرتاث العـريب أن ينفضـوا الغبـار  عـالموأخريا نتمىن على االستاذ أنيس منصور وأمثاله ممن يتصـدرون صـفوف اإل

نسـان وهـي أخطـر صـناعة ية بـل ليتعلمـوا منـه علـم صـناعة اإلالعريب االسالمي ال ليستعملوا منه تقنيـات الصـناعات العصـر 

 تتوالها أمة تبين �ضتها على أسس سليمة صحيحة. 

 


