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 مقدمة
  له وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.آوعلى  والصالة والسالم على رسول اهلل  ،احلمد هلل

إىل القراء يف العامل العريب  "الوحدة اإلسالمية"ين أن أقدم كتاب فكم يسرُّ ،وبعد
بناء  تدرك أمهيَة اإلسالمية قد بدأْتذلك أن األمة  ؛ويف هذه الظروف بالذات ،واإلسالمي

إىل فشل  وهذا راجٌع ،، وعلى مستوى إسالمي شاملإسالميٍة السياسة على قواعَد
زعمائها بشعارات وسياسات  ت هبا األمة اإلسالمية حينما نادى بعُضب اليت مرَّالتجاِر

  بعيدة عن روح اإلسالم ومقاصده.
وإذا هبا تتكشف  ،لشأهنم اورفًع ،لقضاياهم الًّح لون منهاوكان بعض أبناء املسلمني يؤمِّ

وهبذا وجد املستعمرون  ،ألواصر األمة اإلسالمية العتيدة وإذا هي تقطيٌع ،سحيقة عن مهاٍو
لت هلم الوثوب على بالد املسلمني سهَّ من شيوعيني وصليبيني وصهيونيني وغريهم ثغراٍت

 ومتزيقها.
ه يف الصحف يف أوقات بعد أن كنت نشرُت -يوم ال ئأقدمه للقاروإن هذا الكتاب الذي 

لتكون سياسة  ؛طوا سياستهمح أن املسلمني يف حاجة إىل أن خيطِّهو كتاب يوضِّ -خمتلفة 
عة يف ركاب الشرق ال تذوب يف زيف املداهنات واجملامالت، وال تكون إمَّ ،شرعية واضحة

والعدل والتعاون  احلقِّ سة جانَبتأخذ من السيا بل إهنا ؛أو الغرب، وال تتهرب من السياسة
والتراخي عن  ،النفاق واملصانعة الكاذبة وتذر سياسَة ،املثمر، على أسس من اخلري والرب

ها، وتثبت للعامل من جديد أن اإلسالم ليس وبذلك تعيد للسياسة الشرعية رونَق ،احلق
لم وسياسة واقتصاد، وإمنا هو دين عبادة وع ؛مجود وإمهال عن األحداث، وليس ديَن امزنوًي

 .واآلخرةينظم حياة البشر، ويرشدهم إىل ما فيه سعادهتم يف الدنيا 
عن املراوغة وامليكيافيلية، وهو يعطي السياسة  ابعيًد ،افريًد اواإلسالم خيتط للسياسة هنًج

 ، خالف ما يفهمه عنها الكثريون يف العامل اليوم.اسليًم امفهوًم
إسالمية عديدة، هي الشغل الشاغل  لقراء يتحدث عن قضايامه لوهذا الكتاب الذي نقدِّ

وهو أن حل هذه  ،للمسلمني يف هذا العصر، ومن خالل سطوره ينجلي الرأي الصائب
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دولة إسالمية بشعور  القضايا إمنا يكون بانتهاج سياسة إسالمية صرحية، تشعر فيها كلُّ
مهما كان لون املستعمر  ،ئها واحدألهنا قضايا متشاهبة متقاربة، وأصل دا ؛الدولة األخرى

 .والطامع
تنبع من عقيدهتا، وتسري  ،واضحة عظيم أن يكون لألمة اإلسالمية سياسٌة فإنه ألمٌل ،وبعُد

 وذلك ما يرجوه كل خملص غيور. ،على هنج سليم
 املؤلف
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 هكذا نفهم مسؤوليتنا
باستنكار  ،اإلسالمية ها رابطة العامل اإلسالمي مللوك ورؤساء الدولالدعوة اليت وجهْت

 ه اهلند ضد الباكستان، وطلب مساعدة مجيع املسلمني حكوماٍتاالعتداء الذي اقترفْت
بواجب األخوة  اللحق والعدل، وقياًم اانتصاًر ؛ملساندة الباكستان يف جهادها اوشعوًب

على شعور رابطة العامل  هذه الدعوة جاءت يف حينها، وهي دليل جليٌّ ،اإلسالمية
 المي بواجبها حيال القضايا اإلسالمية، والشؤون العامة.اإلس

تريد إخضاع  بني اهلند وباكستان يتمثل فيها طرفا النقيضني: دولٌة إن احلرب الدائرة اليوَم
ة يف السكان، واالغترار بالكثرة العددي ،شعب مسلم يف كشمري بالقوة والبطش والتنكيل

هتدف إىل صد العدوان،  ودولٌة لة املستقلة،وعدم تقدير العواقب يف اقتحام حدود الدو
والدفاع عن النفس والدين والبالد، وتريد أن خيتار شعب كشمري املسلم نوع احلكومة اليت 

 واحلكم اجلائر. ،بعيد عن القوة الغامشة ،نزيه يرغبها يف استفتاٍء
 وما ال جيوزحرب بني احلق والباطل، وبني العدل والظلم، وبني ما جيب أن يقع،  افهي إًذ

 ال ،اواضًح اوموقف املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا جيب أن يكون صرحًي أن حيدث،
 تواء فيه وال جماملة.اْل

إىل  القد اعتدنا من الباكستان الوفاء يف كل قضية إسالمية، ويف قضية فلسطني كانوا دائًم
هما، ومل يكن معسول جانب احلق والعدالة، مل ينخذلوا يف أي موقف أو مؤمتر أو خالف

واألخوة اإلسالمية، وأعلنوا  قول يناقضه التطبيق، فقد أدرك الباكستانيون ما يقتضيه الديُن
بشيء  ،على الرغم من املواقف اليت يقفها بعض العرب من قضية كشمري ،رأيهم بكل جالء

 .سلبية أقل ما توصف به أهنا مواقُف
 ،مؤيدين لباكستان يف قضيتها العادلة ان مجيًعإن األخوة اإلسالمية حتتم أن يقف املسلمو

وأن يناصروها يف حقها العادل، الذي يريد املغرورون  ،بكل أنواع التأييد املادي واألديب
 ر له.ه والتنكُّهضَم

واحلق  ،واضح واحللُّ ،هلذه املشكلة يف انتظار حلٍّ اعاًم عشَر باكستان مثانيَة لقد صربْت
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ت األمم املتحدة بإجراء استفتاء شعيب يف كشمري، ومع ذلك فقد وترقبت تنفيذ قرارا ،جلي
ها أي ْرِععلى ورق، ومل تعبأ الدولة األخرى هبا، ومل ُت اقرارات األمم املتحدة حرًب ْتظلَّ

 اهتمام.
هلا، وأن حتطم  جديدًة اهلند أهنا بقوة احلديد والنار تستطيع أن تضيف أراضَي لقد ظنِت

 جاه كل بلد إسالمي.ما هو حلم أعداء اإلسالم ُتك ،االباكستان هنائيًّ
أثر العقيدة  الوحيدة اليت متلك احلديد والنار، وجتاهلْت نسيت اهلند أهنا ليست الدولَة

َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة ﴿ ؛رخيصة يف سبيل اهلل ل األنفساإلسالمية يف اجلهاد، وبْذ
 .[249]البقرة:  ﴾للَُّه َمَع الصَّاِبِريَنَكِثرَيًة ِبِإْذِن اللَِّه َوا

 ،ولياهتا، ونأسف ملواقف يقفها البعضؤمس إننا حنيي رابطة العامل اإلسالمي اليت أدركْت
إن  ،الزم فذلك فرٌض ؛وندعو الصحافة يف بالد اإلسالم أن تناصر قضايا املسلمني العادلة

 فاء.ا حيتمه الدين واحلق والوعمَّ عنه فقد نكصْت ْتختلَّ
عون فسوف يتجرَّ ،العرب عن مناصرة إخواهنم املسلمني يف حقهم املشروع َلوإن ختاَذ

يف عزلة  -جيري ذلك  الَّونرجو أ -وسوف جيدون أنفسهم يف يوم من األيام  ،ةالنتائج املرَّ
كل الثور يوم ُأ كلُتوفريسة سهلة لألعداء الطامعني احلاقدين، وتتكرر حكاية )ُأ ،تامة

 )من تغدى صاحيب تعشاين(. :أو املثل العامي ،األبيض(
ك وشبَّ ((ابعضه بعًض املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ))يقول:  إن الرسول  أيها املسلمون،

 بني أصابعه.
ما دام يدافع عن دينه  ،ويف أي بلد كان ،كان ااملسلم أيًّ وواجب كل مسلم مناصرُة

 وعقيدته ونفسه.
 (1)ى لتنفيذه؟وسع ،فهل أدرك كل منا واجبه

                                     
 .هـ24/5/1385يف  ،(279العدد ) عكاظ، (1)
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 (2)حقيقة املسألة
وبني أعدائه ومناوئيه من جهة ثانية، ما هو  ،ن بني اإلسالم من جهةالصراع الدائر اآل

 موقفنا منه؟
 ،على األديان عامة حرٌب - وما إليهما من املسالك اإلحلادية - فالشيوعية واالشتراكية

أشد مقاوم لكفرها وإحلادها و ،عائق ألهنا ترى فيه أكرَب ؛وعلى اإلسالم بصفة خاصة
 وإباحيتها.

 اوغزوهم ثقافيًّ ،فهموالصليبية تناهض الدين اإلسالمي، وتسعى لتفتيت املسلمني وضْع
ولكنها تلتقي يف الغاية  ؛هاوتلبس لكل حالة لبوَس ،قد تتنوع بأساليَب ،اوسياسيًّ اواقتصاديًّ
 واهلدف.

بعد أن  ،تعمل لالنقضاض على البلدان اإلسالمية ،لة يف إسرائيل ويف الصهيونيةواليهودية ممثَّ
بروتوكوالت حكماء "ويف مذكرات وايزمان و من فلسطني، بةيالسلاغتصبت األجزاء 

ويبذلون شىت  ،همالشريرة اليت تنطوي عليها جواحُن ما يوضح جبالء األهداَف ،"صهيون
وراء امتالك القنبلة واستعدادهم وركضهم  ،وما امتالكهم للفرن الذري ،اجلهود لتحقيقها

وهنا يف والدعاية املسعورة اليت يبثُّ ،الكثرية من اليهود يف فلسطني داألعداوتوطني  ،الذرية
والعمل احلازم  ،الكايف التقديَر -مع األسف  -لنتائج مل جتد  إال مقدماٌت - أحناء العامل

 .(3)املضاد
 ومعتقداٍت ،هندوكية د بصبغٍةواهلندوكية تريد أن تصبغ املسلمني يف باكستان ويف اهلن

ال  ،صراع عنيف بني العقائد افهو إًذ ،بعيدة عن اإلسالم وتعاليمه ،هندية وثنية جموسية
 لدينه وأمته. أو خائٌن ،خلطره يستهني به إال جاهٌل

وجدنا اجلميع يسعون القتناص البلدان  ،وإذا ما نظرنا إىل واقع العامل إزاء البلدان اإلسالمية
                                     

لشهر شعبان  ،ويف جملة رابطة العامل اإلسالمي ،2/6/1386يف  ،(2322العدد ) ،نشرت يف الندوة (2)
1386. 

 حصل ما توقعناه مع األسف )املؤلف(. ،1387ملا وقعت احلرب بني العرب واليهود يف شهر صفر عام  (3)
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ويف االستعمار اإلجنليزي والفرنسي واإليطايل  ،والسيطرة عليها واستعمارها ،ةاإلسالمي
ما يكفي للتدليل على نظرة  - اأو مستتًر اسواء كان مكشوًف - والربتغايل وغريها

 املستعمرين الغربيني للبالد اإلسالمية.
املرء أية خطط  فمن البديهي أن يعرف ،سيا وأورباآإىل املسلمني يف شرقي  ناعتطلَّوإذا ما 

وما يالقيه املسلمون  ،للعامل اإلسالمي - من صينيني وروس وغريهم -يرمسها الشيوعيون 
 من اضطهاد وإبادة.

وتداعيها على أمة  ،وتكالب الدول على بالد املسلمني ،سيآلنبصر امل اًلومشا اونتلفت مييًن
، وغنائمه لفكري أقوىا زوهغو ،يريد أن يكون نصيبه االستعماري أكرَب كلٌّ ،اإلسالم

 .أوفر
 ،أو حذق راٍء ،فكر وال حيتاج إىل إطالة ،يشاهد للعيان -على مرارته  -وهذا الواقع 

هذا هو الواقع  وما دام ،وكثري سواها ،ولنتذكر كشمري وقربص وأريتريا والصومال املمزق
زاع، وتبديد ون وتظل يف خصاٍم ،فهل يعقل أن تركن األمة اإلسالمية إىل التواكل ،األليم

 ،على أولئك الذين يقضون على أنفسهم بأنفسهم اهتا؟! بينما األعداء يرقصون طرًبقوَّ
بعد أن  ،رذَكويظل العدو يتهيأ للوثوب دون أن جيد مقاومة ُت ،وميزقون جهودهم بأيديهم

 .هيكون التشتت قد عمل ما مل يستطع األعداء عمَل
 الًّح - أو حمكمة العدل الدولية ،س األمنأو جمل ،هل يعقل أن نتوقع من هيئة األمم

 ،د العكسب الطويلة تؤيِّت التجاِرومحاية لبالدنا؟! وقد مرَّ ،عن عقائدنا اودفاًع ،ملشاكلنا
 ، وانتظر من السراب ماء!ل ذلك فقد حرث بواٍد غري ذي زرعوتثبت أن من يؤمِّ

 !وقصر النظر ،إهنا املتاهة اإًذ ؟وهل اإلنقاذ يف االحنياز إىل الشيوعية أو الرأمسالية
تنوا كما حيلو لبعض من ُف ،ومصادمة لألديان ،لإلسالم مناقضةوهل هو يف استرياد أفكار 

إن ذلك هو  ،كالَّ !؟عليها وال مع الفطرة اليت فطر اهلل الناَس ،فق مع الدينال تتَّ ئمبباد
 عالج الداء بداء أفظع )كاملستجري من الرمضاء بالنار(.

وإضعاف  ،وقطع الصلة بني الناس ومعتقداهتم ،اجلاهلية ىوالدعاو ،نزواءوهل هو اال
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والتكتل  ،كاملناداة بشعارات إقليمية وعنصرية ،وتفكيك الروابط الدينية ،العقيدة اإلسالمية
 مع أن الدين هنى عن دعاوى اجلاهلية ،لدين أو عقيدة دومنا اعتباٍر ،على أساسها

 !؟وضالالهتا
 !، والضعف؟والشقاق ،قن من أمثال هذه الدعاوى سوى التفرُّوماذا جىن املسلمو

وهو ليس بالبعيد وال  ،ه من العثرات والضياعَكبد من طريق صحيح يقي ساِل ال ؛اإًذ
وعلى  ،من العقيدة إنه يف متناول املسلمني، أال وهو التضامن بينهم على أساٍس ،بالعسري
 .ابعضهم بعًض متعاونني كالبنيان يشدُّ وعلى أن يكونوا ،من التشريع اإلسالمي قواعَد

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ﴿ ؛وحيث عليه ،وذلك ما يدعو إليه الدين
َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا  اْخَواًنِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإ

وتعاون  ،لف صرحيةآدعوة إىل الت[، 103مران: ]آل ع ﴾ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها
َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم ﴿ ؛على اخلري، وتضامن على احلق

 .[2]املائدة:  ﴾َواْلُعْدَواِن
 ،ها الفشلفمصرُي ،وكل طريق خالف هذه الطريق لك النجاة والقوة والعزة القعساء،ويف ذ

 .قد عاىن املسلمون وجربوا ما يكفيو ،وهنايتها التردي
 ىَداهُل َنِم ِهى ِبَلْوى َأَمالَع اَنَك = ُهاُميََّأ اًرَبِع ُهْدِفُت ْمَل ْنَم

ونقول: ما لنا  ،نكتفي بالسلبية واالنعزالهل  ،اهلائل وحنن نشهد هذا الصراَع واليوَم
وحسبنا أن ننظر  !ال تعنينا؟ وملاذا نقحم أنفسنا يف أموٍر !وملشاكل العامل اإلسالمي؟

حنن يف غىن  ونروم تطويرها، وال جنلب على أنفسنا متاعَب ،ونسعى لنهضتها ،لبالدنا
ت، آوعرف املخب ،ارواكتشف األسر ،احلقيقة وظن من يقول ذلك أنه أصاب كبَد !عنها؟

قاتلة،  وما درى أنه بذلك يدعو إىل عزلٍة واألواخر، وأنه فهم ما عجز عن إدراكه األوائُل
 ز وحتمى.وأمر أن تعزَّ ،تقوى وأراد هلا أْن ،قها اهللى وثَّوإىل فصم عًر

وإعراضهم  ،بسبب نزاعهم، وابتعاد بعضهم عن بعض ؛زي املسلمون يف عقر دارهملقد ُغ
 ،تلو النكبات فكانت النكباُت ،ين من التعاون على أسس احلق واخلريو إليه الدِّععما يْد
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وهل يف إمكان دولة من دول العامل اإلسالمي أن تقف  ،وصاروا لقمة سهلة ألعدائهم
فأي دولة من الدول املنتسبة لإلسالم  !مبفردها أمام األعداء الكثر الذين يريدون ابتالعها؟

 !االستعمار الغريب أو الشرقي؟ مامتقوى على الصمود أ
الذي يتحتم على املسلمني أن  ،فإن الدعوة إىل التضامن اإلسالمي هي الطريق السوي ؛لذا

وفيه درء لألخطار الثقافية والعسكرية والسياسية واالقتصادية  ،ديين وهو فرٌض ،يسريوا فيه
 دان ذلك بال ريب.والتاريخ والواقع يؤكِّ ،عن بالد املسلمني

 ،أزر من يدعو لذلك وأن يشدَّ ،عو إىل التضامن اإلسالميواجب كل مسلم أن يْد ومن
 ،فني عن اجلهادفهم كاملتخلِّ ،أما املخذولون عن التضامن ،ويعمل له بكل ما يقدر عليه

 ، واجلبناء عن القتال!والناكصني عن البذل
عسى أن يستبني ف ،املاكرة املدسوسة عليه احليُل وانطلْت ،ىدع ببعض الدعاوومن ُخ

 ،وإىل رفع شأن األمة ،إىل القوة اإلسالم دعوٌة فدعوُة ،خطأه، ويعلم أين جيب أن يكون
ال ترضى باخلمول أو  ،يف مدارج الرقي، ويف أن تكون ذات حضارة زاهرة والصعود هبا

يف طريق ال عوج فيه وال  وإمنا متضي بعزم وثباٍت ؛ف، وال تستسلم لليأس والقنوطالتخلُّ
 ا.أمًت
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 قضايا إسالمية تريد اإلجيابية
نداًء من  -ـ ه1386 - 2 - 21الصادر يف  - 676 -يف عددها  -نشرت جريدة 

مسلمي كينيا إىل مجيع املسلمني يف أحناء العامل، وهو نداء حيكي الواقع املؤمل الذي يعيشه 
 متاعَب ضون له من اضطهاد وإيذاء، وما يالقونه مناملسلمون يف كينيا، وما يتعرَّ

ه وزعزعة له يف ذلك القطر، وما يبثُّ ،إلضعاف اإلسالم يف نفوس معتنقيه ومؤامراٍت
 اًلاملبشرون الصليبيون من شبهات ومؤتفكات، وتعمل الدول الصليبية واحلكم املنحاز أعما

 وتذل املسلمني. ،وتسعى للتفرقة بني أبنائه ،تكيد هبا لإلسالم
على ما جيري يف بلدان عديدة، وما خيططه  اًلاد يكون مثويك ،إنه واقع حمزن، وقصة دامية

ومن تالميذ  ،أبناء البالد من املتعصبني بعُض ى التنفيَذاملستعمرون جتاه اإلسالم، ويتولَّ
كثري  ويف أمريكا وغريها، ومع ذلك يلوذ ،انيجريياملبشرين يف قربص وزجنبار وغانا وكينيا و

بالواجب اإلسالمي  اًلأو جه ،للراحة اجماملة وإيثاًر ؛بالصمت ممن جيب أن يقولوا ويعملوا،
 حيال هذه األعمال اهلمجية.

املسلمون ذوو قوة مادية ومعنوية لو أحسنوا االستفادة منها، ولو أدركوا واجبهم العظيم 
 !؟وأي شأن ،لكان هلم شأن

 اِمَملتَّى اَلَع يَنِراِدالَق ِصْقَنَك=  اًبْيَع اِسالنَّ وِبُيي ُعِف َرَأ ْمَلَو
هذه  ،مسلمي كينيا إىل املسلمني يف العامل هه أحُدلقد جاء يف النداء املبكي الذي وجَّ

 :العباراُت
وا إخوهتم يف ونُس ،همنا مسلمو العامل عيوَنوزاد أسى واقع حالنا الدامي أن أغمض إخواُن"

نوا هلم يف رقاب مع أعداء اإلسالم، ومكَّ اين، حىت إن بعض الزعماء املسلمني كانوا يًدالدِّ
 ،الذين احتضنهم بعض الزعماء املسلمني ،املسلمني، كما هو واقع احلال مع زعماء كينيا

هم املسلمني أن ويطالب مسلمو كينيا إخواَن ،ر والتقدميةوأسبغوا عليهم مسوح التحرُّ
لتنشأ أجيال املسلمني نشأة إسالمية  ؛يساعدوهم يف إرساء الثقافة اإلسالمية الواعية

 صحيحة.
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النتشاهلم من األخطار احمليطة هبم، ولرفع  ؛إىل مؤازرة إن املسلمني يف هذه البالد يف حاجٍة
 ه عليهم.َضالكابوس الثقيل الذي يريد املستعمرون وأعواهنم فْر

هم احملتم واجَب - روهموال سيما زعماؤهم وعلماؤهم ومفكِّ - جيب أن يعي بقية املسلمني
 ،هم عن االضطالع هبذه املسؤولية ينتج عنه ما ال حتمد عقباهن تقاعسأو ،عليهم حنوهم

على األمة اإلسالمية من  وكم جرَّ ،وكفى ما جناه املسلمون من تقاعس يف هذا السبيل
تقضي  "الدبلوماسية"بدعوى أن  ؛املتزعمني من مداهنٍة ما هنجه بعُض ومصائَب أضراٍر

 هذه الطريقِة ثبتت األحداث والوقائع فشَلبذلك، وأن السياسة تعين مصادقة اجلميع! لقد أ
 وعدم جدواها.

اإلسالم  ئكما أن ما سلكه بعض املتزعمني من املناداة بشعارات وأفكار مناقضة ملباد
واالستعاضة هبا عن أخوة اإلسالم واالنضواء حتت  ،ووطنية ،وقومية ،من اشتراكية ،وأسسه

، قواها تْتوفتَّ ،اإلسالمية األمَة ِتأوهَنو ،النكباِت هذه الشعاراُت بْتقد سبَّ - لوائه
 ،خفاء فيه ال مع أن الطريق الصحيح واضٌح ،ألهنا تسري يف بيداء اجلاهلية مشلها؛ قْتومزَّ

 ،طريق دين اإلسالم املستمد من كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
 الذي ال ينطق عن اهلوى.  وسنة رسوله

 ، وشطت بكثري من بالده وشعوبه شعاراٌتعديدٌة ُببالعامل اإلسالمي جتاِر تلقد مرَّ
 ،ك باإلسالمليدرك أن جناته يف التمسُّ ؛رة، ولعله أخذ من ذلك عربًةراء مدمِّآو ،ضالة

 واحدة كالبنيان املرصوص. اوالتعاون بني املسلمني، ليكونوا يًد
ع لشمل املسلمني، وإبراز التضامن بني وإن ما ينادي به امللك فيصل بن عبدالعزيز من مْج

ويسعى  ،ويدعو إليه ،دههو شيء جيب على كل مسلم أن يؤيِّ - الشعوب اإلسالمية
 ووفق طاقاته. ،لتحقيقه بقدر إمكانياته

فإن غرضه مل  ،هلذه الدعوة اإلسالمية اوإذا كان هناك من نصب من نفسه وأجهزته مناهًض
ومن واجب كل مسلم أن ال يصغي  ،على أوسع نطاقر الشيوعية وهو نْش ،ايعد خافًي

 ،راء املشوشةلتلك املثبطات والدسائس، وحسب املسلمني ما عانوه من جراء السلبية واآل
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واالهتمام بشؤون  ،املسلمني وتعاضدهم فتتكاوعسى أن يقوموا مبا يفرضه الدين من 
 .(4)م وسعادهتمهففي ذلك عزُّ ؛والتمكني لثقافة اإلسالم وعلومه ،بعضهم البعض

 

                                     
 .هـ28/2/1386يف  ،(682العدد ) ،املدينة (4)
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 لئال تتكرر مأساة فلسطني
 ؛هذا ما جاء به الدين، ويقتضيه العقل والبداهة ،املؤمنون إخوة، واملسلم للمسلم كالبنيان

ر اإلسالم يف نصرة املسلم نتيجة عدم تطبيق أْم ولكن مأساة فلسطني ونكبة كشمري حدثتا
حيث  ؛يف تاريخ املسلمني ٌةبَّوُس ٍرمما نتج عنه وصمة عا جادة حازمة، ألخيه املسلم نصرًة

 وللوثنية املتعصبة للجهل واهلوى. ،للصهيونية املعتدية مسلمني فريسًة نا إخوًةترْك
ى وتتولَّ ،رهيبة تصنعها الصليبية احلاقدة، وترسم خططها مأساٍة تطالعنا معامُل واليوَم

 .تنفيذها
بريطانيا وكينيا  هي اليت جعلْت الصليبية فاألحقاد ،إهنا األجزاء السليبة من الصومال

 ،وتشتيت أجزائه يقومون بصنعها يف بعثرة الصومال املسلم، ،واحلبشة ومن يؤازرهم
من طمس نور  رهبمآمللصليبيني، وليحققوا فيه  باردًة لتكون غنائَم ؛وتقطيع أوصاله

 حىت ال تقوم لإلسالم فيه قائمة. ؛اإلسالم فيه، وإذابته يف البلدان النصرانية
يف كشمري  بريطانيا هاتسلكاليت هي اخلطة  مكشوفة، وها ووقائُع ،ثابتٌة هذه حقائُق

 !يف الصومال اتنفذ حاليًّ ،وفلسطني فيما مضى
منه إىل احلبشة،  امث أضافت قسًم ،أما الصومال الذي عمدت الدول االستعمارية إىل جتزئته

 ال الفرنسي يتأرجح.وبقي الصوم ،إشرافها ليكون حتت ؛خر إىل كينياآ اوقسًم
يف وحدة ال  ،ه هلاإىل إعالن ضمِّ -بناًء على اخلطة املرسومة  - افقد عمدت احلبشة أخرًي

يريدها، وال يستكني هلا، وسيجاهد ليبتعد عن دولة التعصب واإلرهاب، وينضم إىل إخوانه 
 وبلده الصومال.

 تريد أن تطمئن قبل ،قريب اليت من املقرر هلا أن تعلن استقالل كينيا يف وقت ريطانيابو
إرضاًء حلقد صلييب  ؛من الصومال املسلم خرآعلى جزء  إىل أهنا قد قضْت ارحيلها هنائيًّ

مت مه إىل جومو كنياتا، كما سلَّمن كينيا النصرانية، ولتسلِّ اقدمي، وأنه قد أصبح جزًء
قالئل أنه قد فتعلن منذ أيام  ،سالسي، وكالمها نصراين متعصب اجلزء األخري إىل هيال

 من أقاليم كينيا. اسابًع اأصبح إقليًم
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وأمرت القوات الربيطانية يف  ،غضبتها وقطعت حكومة الصومال عالقاهتا مع بريطانيا، وأبدْت
 .لصراع داٍم اتوقًع ؛كينيا والقوات الصومالية أن تكونا على أهبة االستعداد

ولكن الغريب هو حال  ؛اليس غريًب هذا موقف بريطانيا عدوة اإلسالم واملسلمني، وهو ،نعم
 الكثريةعون أهنم إخوان لكل مسلم، وفيهم الدول املسلمني الذين يتبجحون باإلسالم، ويدَّ

موقفهم  وأين !انيا العدواين؟فأين احتجاجهم على صنيع بريط ؛العدد، والكثرية املوارد والثراء
 ،وإعالن تضامنهم معها ،هاوشعب هتم حلكومة الصومالابل وأين مساعد !احلازم الصريح؟

وال نسمع إال أصواًتا  ،إننا ال جند شيًئا من ذلك !؟موال والرجال والسالح هلاوتقدمي األ
 ات جريح عاجز عن احلركة.كأهنا أنَّ ،خافتة

فلماذا ال  ،معها بريطانيا ما يشبه هذا العمل أو يدانيه إن كثرًيا من الدول اإلسالمية قد عملْت
 !؟يتعرضون لفتنة ومؤامرة إجرامية َماهنا من املسلمني وهم اليوتتعظ وتناصر إخو

فلماذا ال  [،46]األنفال:  ﴾َوَلا َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم﴿: -تعاىل  -لقد قال اهلل 
 !حد ولو يف مؤازرة إخوان مسلمني مضطهدين قد تآمرت عليهم قوى الشر والعدوان؟نتَّ

أدري ما قيمة القول بأن تلك دولة تعدادها سبعون مليوًنا من  ولسُت ،إهنا مصيبة جسيمة
وأخريات تعداد كل واحدة منهن عشرة ماليني من  ،وهذه تعدادها ثالثون مليوًنا ،األنفس

إذا كانوا ال يثأرون إلخواهنم  - وسكان بالده مسلمون ،وكلهم يزعم أنه مسلم ،نفساأل
 !؟عليهم دول العدوان واحلقد وال يناصروهنم وقد بغت ،املظلومني

تتداعى عليهم األمم كما تتداعى األكلة  ،ن املسلمني أصبحوا غثاء كغثاء السيلأأم هل ترى 
 أم أنه ينطبق عليهم قول الشاعر: ؟على قصعتها

 اَس َحبََّة َخْرَدِلَيْظِلُموَن النَّ اَلَو =ِبِذمٍَّة  َيْغِدُروَن ُقَبيَِّلٌة اَل
 وقول اآلخر:

 ااَنَه ْنِإَو ٍءْيي َشِف رِّالشَّ َنوا ِمُسْيَل = ٍدَدي َعِووا َذاُنَك ْنِإي َوِمْوَق نَِّكَل
هها وال ندري ماذا يكون من املسلمني إزاء مأساة إهنا صرخة من األعماق نوجِّ ،أيها املسلمون

فهل  ،عو اهلل أن ال تكون كمأساة كشمري وفلسطنيالصومال املبعثر، وإن كنا نْد
 (5)؟يتذكرون

                                     
 .هـ23/10/1382يف  ،(368العدد ) ،اليمامة (5)
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 موقف غريب
مللك  امن احلبشة، وكان تأييًد منذ أيام أعلن برملان احلبشة أن الصومال الفرنسي جزٌء

وصرح املسؤولون يف الدولة الصومالية بأن الصومال  ،مبثل هذا ح قبُلاحلبشة الذي صرَّ
االختيار يف نوع احلكم الذي  ترك له حريُةالفرنسي جزء من الصومال، وأنه جيب أن ُي

 ل.دون ضغط أو تدخُّ ،يدهير
لدى املراقبني لألحداث أن حيصل هذا وأكثر  ابل كان متوقًع ؛اومل يكن ما جرى مستغرًب

وال يزال  ،مل يكن ببعيد ،منه، وحىت الصدام املسلح بني الدولتني الصومالية واحلبشية
 .ااحتمال وقوعه ممكًن

ني يف الدول اإلسالمية والعربية من جانب املسؤول هذا الصمُت غري أن الذي يثري الدهشَة
تربطه بالبالد العربية  ،فالصومال بلد إسالمي ؛اسلبيًّ اإزاء هذه األحداث، والوقوف موقًف

حيال القضايا  امشرًف االروابط، وأقوى األواصر، وموقفه كان دائًم واإلسالمية أمنُت
فإلزام شعب  ،روهمل ومفكِّه عقالء العاعادل يقرُّ اإلسالمية والعربية، مث إنه يطالب حبقٍّ

ويأىب أن ينضم لتلك الدولة اليت ال  ،بالرضوخ حلكم دولة حيكمها النصارى وهو مسلم
 مما يأباه املنطق والضمري. - تلتقي معه يف هدف أو وسيلة أو مذهب

على موقف أثيوبيا أو على  وكنا نتصور أن نسمع احتجاجات من بعض الدول اإلسالمية
مع األسف  - ا، ولكنا مل نسمع من ذلك شيًئاحازًم اوتتخذ موقًف ،هاأَيفرنسا، وأن تبدي ر

وقد أثبتت األيام فشل هذا  - وال ندري هل الدبلوماسية واجملاملة هلا دخل يف ذلك -
 !؟ فتلك أدهى وأمرُّبقضية إسالمية كهذهث راتاالكأم أنه عدم  -السلوك 

يف هذه  امشرًف اعربية أو اإلسالمية موقًففنحن ال ننتظر أن تقف مجيع الدول ال ،وعلى كلٍّ
يف صدور العرب  اعي العروبة واإلسالم من أصبح خنجًرألن من بعض مدَّ ؛القضية

شيوعي،  ألنه يسري وفق خمطٍط ؛واملسلمني، ويقف موقف العداء من كل قضية إسالمية
وهذا  ،األقطارواإلسالمي، وأن يبسط نفوذه على مجيع  العريبَّ حياول أن يكتسح العاملنِي

عن أن يترقب  اًلفض ،الصنف من الناس جيب أن يوضع يف قائمة األعداء لألمة اإلسالمية
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 لقضاياها. منه تأييٌد
يف موقفهم السليب؟ ومرة ثانية ال نطلب من الدول اإلسالمية  اآلخرينولكن ما عذر 

وإمنا  وقف الراهن؛سرعة اليت يتطلبها املفقد ال حيصل بال ؛اموحًد ااألخرى أن تتخذ موقًف
الذي نريده أن تقوم كل دولة على حدة بإعالن احتجاجها على ما يبيته أعداء اإلسالم من 

وأن تتخذ من  ،وتفكيك ألجزائها بدافع التعصب والكيد لإلسالم متزيق للبلدان اإلسالمية،
 .اإلجراءات ما تقدر على تنفيذه يف حدود إمكانياهتا

إهنم لو  ؛مقتضيات التضامن اإلسالمي وهو من ،خوة اإلسالميةإن هذا مما يفرضه الدين واأل
وقيام بالواجب، وفيه  ،ومثمرة، وهو متكني للروابط فعلوا فسيجدون نتائج ذلك حسنًة

كهم، ويشعر األعداء أن أمة اإلسالم قوية مهابة متعاونة، رغم إظهار لقوة املسلمني ومتاُس
من منازعات، وأهنا حتافظ على معتقداهتا، وهتتم وما أثاره اخلصوم  ،ما اعتراها من تقطيع

 بشؤون بعضها.
اه من الدول اإلسالمية خبصوص قضية الصومال الفرنسي يف األيام وإذا كنا مل نسمع ما نتمنَّ

ه حنو يدرك واجَب به عني كل مسلٍم ونشهد ما تقرُّ ، فإنا نتوقع أن نسمع يف املستقبلاملاضية
ويف األيام القادمة  ،وتباعد املسافات اجلغرافية بينهم ،ديارهم إخوانه املسلمني على اختالف

 .(6)إن شاء اهلل - اوسيكون مشرًف ،ما جيلو ذلك
 
 

                                     
 .هـ24/6/1386يف  ،2341العدد  ،الندوة (6)
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 (7)فلسطني والتصرحيات اجلوفاء
وقد سبقه مؤمتر ملوك ورؤساء  ،لرؤساء حكومات الدول العربية قد يف القاهرة اجتماٌعُع

يف بعض اجلهات العربية،  وأعقبها ضجٌة وقد صاحب هذه االجتماعاِت ،الدول العربية
ة لتحويل مياه هنر األردن، وجيش التحرير الفلسطيين، ونشر تفصيالت عن اخلطط املعدَّ

من  ولسنا نفهم بالضبط الغرَض ،واألماكن اليت سيجري هبا تدريب الفلسطينيني على القتال
حىت ال ينكشف  ؛للخطة اًم، وإحكااعسكريًّ اكر التفصيالت اليت كان جيب أن تبقى سرًِّذ

 فيعمل على إحباطها. ،ها للعدوأمُر
سحب املياه العربية عملت ذلك هبدوء  عندما أرادْت ،وإسرائيل عدوة العرب واملسلمني

إسرائيل بعد هذا إىل  إحدى الصحف العربية األمر اضطرْت اكتشفْتوتكتم، وبعد أن 
 .اًلفع اهتنفذاإلفصاح عن خطتها اليت 

خدمة لقضية فلسطني  ؛هاوإفصاح عن أسرار جيب كتُم فضجيٌج ،البالد العربية أما حنن يف
سواء كان على مستوى عاٍل  ،كثرية حول كل اجتماع ولألمة العربية واإلسالمية، وأخباٌر

حىت ولو  ،وأنباء رحالت أمني جامعة الدول العربية، وما يعتزم العرب عمله ،أو منخفض
 !اوختميًن اكان كالًم

إن كانوا جادين يف  ،دعو إىل القصد يف التصرحيات، واحلفاظ على األسرار العسكريةإننا ن
أما إن كان هناك من يعمل وفق خمطط مستورد من اخلارج، ال  اجلزء السليب، استعادة

 ل!؛ حىت ال يسبق السيف العَذفينبغي أن نكون متنبهني له ،هاخيدم فلسطني وقضيَت

                                     
 .هـ17/9/1384يف  ،(1817العدد ) ،الندوة (7)
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 (8)نيجرييا ومؤامرات االستعمار
منهم يعمل جبد  هم أعداء األمة اإلسالمية، وكلٌّ ،الصليبيون والشيوعيون والصهيونيون

 ونشاط لتفتيت القوى اإلسالمية وإذابتها.
إال أهنا قد تلتقي عند نقطة  ،متباينٍة ومطامَع ورغم ما بني هذه الفئات املتناقضة من خالٍف

 .خر غري إسالميآإىل أي شيء هي القضاء على الشعوب اإلسالمية، وحتويلها  ،واحدة
 احيًّ اًلصارخ على هذا االتفاق واملواطأة، وزجنبار القريبة ال تزال دلي ٌلَثَم وفلسطني أمامنا،

ب القوى العدوانية ضد اإلسالم واملسلمني، وما جرى يف السودان من يف األذهان على تألُّ
 ،استعمارية صليبية مزدوجة ار أن هناك خطًطظِها ُينيجريين يف اضطرابات، وما جيري اآل

وصارت  ،تعمل لتقويض دعائم الدولة النيجريية اليت انتشر فيها اإلسالم بسرعة مذهلة
 لإلسالم يف إفريقيا. اًلمعق

قد أغمضوا عيوهنم عن العدوان  -وعلى األخص زعماؤهم  -وإذا كان العرب واملسلمون 
مية، وتقاعسوا حىت عن االحتجاج عربية إسال وفقدوا دولًة ،الشيوعي الصلييب يف زجنبار

وما ميكن أن  ،انيجريين يف جيري اآل ايغمضوا عيوهنم عمَّ الَّفإنه جيب أ ،اجلماعي أو الفردي
وإال فسوف يأتيها دورها يف  ،انيجريييف  اتعقبه املؤامرات االستعمارية اليت تنشط حاليًّ

 .اًلجآأم  اًلاملؤمترات االستعمارية عاج

                                     
 .هـ17/9/1384يف  ،1817العدد  ،الندوة (8)
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 (9)؟هل هم متمردون
البلد  ،انيجرييعن  ملها اإلذاعات ووكاالت األنباء وصحافة العاهذه األحداث اليت تناقلْت

توصف  ،صليبية بشعة فيه منذ مثانية أشهر مؤامرٌة والذي جرْت ،مسلمة الذي يقطنه أغلبيٌة
ا على دهكما حيلو لإلذاعات األجنبية والصحافة الصليبية، ويردِّ ،ٌده الراهنة بأهنا مترُّثورُت
 من املقلدين أو املتجاهلني. هتا كثرٌيعالَّ

تستهدف إعادة احلق إىل نصابه، وأن تتمشى  ،إسالمية ا ثورٌةنيجريييف  اإن ما جيري حاليًّ
 األوضاع يف ذلك القطر مع الواقع الصحيح.

 أن ذلك - ازوًر -عي وإذا مسعنا اإلذاعات االستعمارية الصليبية متوه وتشوه احلقائق، وتدَّ
وأن قبيلة )اهلوسا(  ،ليس أبعد من أن قبيلة تريد الثأر لنفسها من قبيلة أخرى ،ليمترد قَب

 انظًر ؛أو أن الشماليني ال يريدون الوحدة مع بقية األقاليم ،(اإليبوتريد أن تقتص من قبيلة )
 د كما قالوها.ردَّص تلك األقاويل، وال ُتفالواجب أن متحَّ ،لتخلفهم الثقايف

 سف أن تأخذ بعض اإلذاعات والصحافة يف العامل العريب واإلسالمي األخباَرومن املؤ
دون مناقشة أو تعديل يف الصياغة واألسلوب الذي صاغه  الباطلَة والرواياِت ،املدسوسة

 واإلفك وبلبلة اخلواطر. الذين حذقوا أساليب التمويه ،أولئك األعداء
ومؤامرات تبغي اإلطاحة بكل  ،رخيص من كثري مما جيري من دسٍّ اًلوقد يكون هذا قلي

حكم إسالمي، وإزالة كل دولة إسالمية على وجه البسيطة كما نفذوا ذلك يف زجنبار 
 وأشباهها.

ينتظرون  ،والتغافل ةجْرونتساءل عن موقف الدول اإلسالمية من ذلك: هل يكتفون بالُف
رة التعسة، وأهنم تيقظوا من أهنم قد جتاوزوا تلك الفتعلى  يربهنون أم !التصفية؟دورهم يف 

فوا مقدار األمهية ملا يستطيعون عمله سباهتم، وأدركوا واجبهم جتاه إخواهنم املسلمني، وعَر
ورفعة  ،وأن حياولوا استعادة جمد أمتهم ،وهو كثري، وأن يكونوا على مستوى األحداث

                                     
 من جريدة الدعوة. هـ27/5/1386يف  ،(69نشرت يف العدد ) (9)
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الضعف " سحيقة من واخلور الذي طاملا أرداهم يف هوٍَّة ،د املتراكمةَقنابذين الُع ،شأهنم
 !؟"واهلوان

 .)من تغدى صاحيب تعشاين( ولنتذكر املثل القائل:
: ]آل عمران ﴾ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي َوَلا َتِهُنوا َوَلا َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اْلَأْعَلْوَن ِإْن﴿وقول اهلل أبلغ: 

139]. 
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 (10)نيجرييا واحلرب الصليبية
ا الذين حياولون فصل بعض نيجرييائس العاملي املتمردين يف د الفاتيكان وجملس الكنملاذا يؤيِّ

تقوم الربتغال بإمداد  ليجعلوا منها دولة باسم بيافرا؟ بل وما الدافع ألْن ؛األجزاء النيجريية
 ،ني بالسالح واحملاربني؟ وملاذا تؤيد معظم الدول الغربية )أجوكو( وتشيد بأعوانهاملنشقِّ

 !؟اعلًنوتدفع هلم املساعدات خفية و
الدوافع أن املصاحل االقتصادية أو السياسية هي اليت تدفع هذه  قد يظن من ال يدرك حقيقَة

ألنه  ؛ولكن األمر أهم من ذلك بكثري ؛ي جناح املتمردينقة اخلالف، ومتنِّلتوسيع ُش الدوَل
 ،مهي احلرب الصليبية، والعداء الصلييب لإلسال ،أخطر إىل جانب هذه الدوافع توجد دوافُع

فلماذا حيظى أوجوكو وزمرته بتأييد الفاتيكان  ،ولوال رغبة يف متزيق البلدان اإلسالمية
 والدول الصليبية؟!

قه إذ هي خطة قدمية وحديثة شهدناها يف الصومال الذي مزَّ ؛ولسنا جند غرابة يف األمر
املستغرب أن ولكن  ؛على املسلمني، ويف احلبشة وأرترييا ويف قربص وزجنبار وسواها مُرآالت

مع أهنا ناصعة  ،هذه احلقيقَة -وفيهم زعماء ومفكرون  -ال يدرك بعض املسلمني 
وإذا كان املسلمون ال يقابلون هذه املؤامرات واحملاوالت  ،كالنور واضحٌة ،كالشمس

 ،ومعرفة عوارضه ومسبباته ،بعد تشخيص الداء ،واألسلوب املناسب ،باملقاومة الصلبة
ن الستئصال املسلمني يف كل مكان، ويستولون على ْوألعداء سيسَعوطرق عالجه، فإن ا

خرين كما حدث يف فلسطني بالدهم، ويقطعون أوصاهلا باالشتراك مع األعداء اآل
 وكشمري.

ر الكثريين يف الغرب يف أن حياولوا إزاحة إن عقدة احلقد الصلييب على اإلسالم ما تزال تسيِّ
وإن تقصري املسلمني بالتغافل عن  ،بوه العداء الشرساإلسالم عن طريقهم، وإىل أن يناص

ال هوادة فيه، وعلى مجيع املستويات  اهذا اخلطر الداهم، وعدم االستعداد ملكافحته كفاًح

                                     
 .هـ1388حمرم سنة  18يف  ،(190د )العد ،اجلزيرة (10)
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 - زر مع املسلمني يف شىت بالدهم لصد العدوانآالثقافية والسياسية والعسكرية، والت
أعرف ملاذا ال يقوم املسلمون  ولسُت ،سهلة ألعدائهم احلاقدين الطامعني سيجعلهم فريسًة

يف أحناء األرض بواجبهم حنو إخواهنم املسلمني يف نيجرييا الذين يشن الصليبيون عليهم 
 أن ينظر املسلمون إىل هذه القضية نظرًة اإنه مؤسف حقًّ !؟ويريدون تشتيتهم ،احلرب

 يف قليل أو كثري. ،سلبية، وكأهنا ال تعنيهم يف قبيل أو دبري
إال  ،على الصعيد الصحفي واإلذاعي والسياسي لدى العامل العريب اجتد اهتماًم الَّاملؤمل أ ومن

 ما ندر.
كان بسبب إضاعة الدين، وما  ،وغزوهم يف عقر دارهم ،إن تكالب الدول على املسلمني

 إذا تأمل جزٌء ،كان املسلمون كاجلسد الواحد ويوَم ،زر واستعدادآوت عو له من تعاوٍنيْد
ن آالقر وذرى العلى، وعندما أعرضوا عن ،وا إىل قمة اجملدُلوَص ،أجزائه تأمل سائُر منه

وتعاضد  لفٍةأعو إليه اإلسالم من غري مبالني مبا يْد اوشيًع اقوا أحزاًبوتفرَّ ،وتوجيهاته
 ؟معترب -وهو كثري  -فهل يكون فيما حدث  ،احندروا إىل الضعف واهلوان ،وتوحيد كلمة
 املخلصون. ذلك ما يتمناه
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 واجب األخوة حيال املضطهدين
 ،ال حصر هلا ينظر إليها دون مباالة لديه، ومشاهُد اك ساكًنباملرء وال حترِّ كثرية مترُّ أخباٌر

 نسى.، ومع هذا فسرعان ما ُتوقد يكون من هذه األنباء وتلك احلوادث ما يسترعي االنتباَه
 ،كاحلرب العاملية األوىل والثانية ،واحلديثةفكم يسمع اإلنسان ويقرأ عن احلروب القدمية 

 ،وكوارث الطريان ،والفيضانات والزالزل ،وحوادث الصدام والدعس ،والقتال يف فيتنام
ولكن من األنباء  ،شيء عادي فتصبح وكأهنا ،رمبا لكثرة تردادها ؛واملعارك العنصرية

كراه وتظل ِذ ،بدنك ُرويقف شع ،لتصيخ السمع فتتأمل أو تندهش ؛واملشاهد ما يستوقفك
 - اًلمث -قد تكون مسعت يف اللحظة أنباء احلرب يف فيتنام  ،بالذهن مدة مديدة عالقًة

ك آولكن مر ،بعيد ومل تتأثر إىل حدٍّ ،عملي للحرب الدائرة هناك وعرض أمامك مشهٌد
 - بعقب البندقية يضرهبا جنديٌّ ،متداعية األطراف ،شاحبة الوجه ،لعجوز ناتئة الوجنات

 من الدهر. اه املزعجة أمام خميلتك حيًنوتلوح صورُت ،جتعلك تشمئز هلذا املنظر الفظيع
يواري  اى ألنه ال جيد لباًسوقد تعرَّ ،واملرض لطفل يفتك به اجلوُع اوحني تشهد منظًر

 .له وال ينجده فال يرقُّ ،هذا البائس اجملتمع الذي يعيش بينه مثُل فستمقُت ،تهءوَس
ولكنك إذ تبصر  !الدنيا من اجملازر؟ ِتفتردد: وهل خَل ،أنباء اجملازر البشرية ولرمبا تسمع

 ،من العظام الوا أكواًمليتحوَّ ؛على البشر صبُّواألسيد ُي ،تتطاير عن األجسام الرؤوَس
ويف حلظات تشتعل  ،قوا رسلهمنوا باهلل وصدَّآذنبهم أهنم  والزيت يسكب على مؤمنني كلُّ

وقد  ،هلذه املناظر املرعبة افإنك ستقف مشدوًه ،نقلبوا بعد دقائق إىل رمادلي ؛فيهم النريان
هلول ما  ؛من فئة اجملانني وقد تعدُّ ،إىل اختالل التوازن واالضطراب العقلي يبلغ بك التأثُر

وقصدي أن أقول: إن أشياء  ،الرهيب ك وعقلك هذا املشهَدحىت مل تتحمل أعصاُب ،رأيَت
 .اًلر هبا املرء طويويتأثَّ ،عي التأملوتستد ،تستوقف النظر

يف  وصرُت ،منه مبزيج من احلزن والسرور يف إحدى الصحف احمللية ما تأثرُت قرأُت واليوَم
هل هي  ،على نفسي وعجز عن تفسري العواطف واالنفعاالت اليت طرأْت ،حرية من األمر

 أو من جهة األسى واألمل؟ ،من قبيل الرضا والسرور
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وخرجت إىل نطاق فلسفي كنت يف غىن  ،يت بك قارئي العزيز عن املوضوعفهل تراين نأ
 ؟وماذا ستقول: أتراك تعرب باملثل الشهري )طول املقدمات دليل على سقم النتائج( ؟عنه

ألن اإلحساسات والتأثرات اليت حصلت يل عند قراءة  ؛وأن تعذرين ،يكون ذلك أرجو أالَّ
 .صفهاخلرب أو املقال مما ال أقدر على و

وما " :بعناوين ،88 - 1 - 16بتاريخ  ،(1231نشرت جريدة املدينة يف عددها )
الذين شردهم  اإليبواملسلمون من قبيلة "و ،"تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهلل

 وماذا ،"بدين اإلسالم اتركوا أرضهم هرًب ،بال مأوى وال مال ئالج 9000"و ،"أوجوكو
فهداه  ااإلسالمي الذي كان نصرانيًًّ يرويها الداعيُة بعدها مأساٌة ما بعد هذه العناوين؟ كلُّ

من قبائل  افأسلم على يده مخسة ومخسون ألًف ،ودعا إليه حبماس وعلم وفضل ،اهلل لإلسالم
 الداعية اإلسالمي بنيجرييا. ،اجينإنه الشيخ إبراهيم إيناس أو ،اإليبو

وا مثة بأن يرتدُّألهنم مل خيضعوا لرغبته اآل؛ بل أوجوكو وعصابتهوقد اضطهد املسلمون من ِق
تاركني  ،الف اهلرب من شرقي نيجرييا إىل العاصمة الجوسآواستطاع تسعة  ،عن اإلسالم

من أوجوكو  احقًد ؛مساجدهم وهدمْت ،أمواهلم هبْتوُن ،منازهلم رْتمِّفُد ،بيوهتم وأمواهلم
 الصلييب على املسلمني.

واختيارهم  ،لتمسك هؤالء املسلمني بدينهم ررُتوُس ،وانيةهلذه الوحشية العد لقد تأملُت
 غراءات والتهديدات والعقوبات الظاملة.غري مبالني باإل ،إياه

 يقول الشيخ إبراهيم إيناس:
من  -املتمردين يف شرق نيجرييا  زعيُم - طلب أوجوكو ،وحني اندلعت احلرب األهلية"

ومناصرة االنفصال ضد احلكومة  ،إلسالمي عن ااملسلمني التخلِّ اإليبوزعماء قبائل 
أطلق النار  ،وحني رفض هؤالء الزعماء االستجابة لدعوة أوجوكو ،همَلوإال قَت ،االحتادية

ألنين كنت من بني  ؛وكان ذلك حتت مسعي وبصري ،على اثنني وعشرين منهم حىت املوت
 ،ابال شيء متاًمن يف نيجرييا وحنن اآل" ،"من دعاهم أوجوكو وطلب إليهم مطالبه هذه

م إخواننا يف هذه البالد ومنه ،اللهم إال أملنا الكبري يف أرحيية إخواننا املسلمني يف كل مكان
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 ."املقدسة
ويقاومون صليبية حاقدة تريد  ،إسالمية ضد الكفر اون بدينهم خيوضون حرًبهؤالء الفارُّ

فريقيا إيبيون يف أوربا وويغذيها الصل ،والقضاء على املسلمني ،تقويض الدعائم اإلسالمية
 على اإلسالم وعداء له. احنًق وأمريكا؛

حيث يسعى  ،ن النكوص على أعقاهبمْوويأَب ،اإن أولئك املؤمنني الذين ارتضوا اإلسالم ديًن
بإخواهنم املسلمني يف كل مكان أن ميدوهم  أعداء اهلل ويأملون، هؤالء اجملاهدون حريٌّ

فهذا معىن  ؛والكثري من املساعدات املادية واملعنوية ،املال ويقدموا هلم اجلزل من ،باملعونة
 .ابعضه بعًض اإلخوة الذين يشبهون البنيان املرصوص يشّد

أسوة مبا عمل بالنسبة  ؛قترح تشكيل جلنة جلمع التربعات هلؤالء املسلمني املضطهدينأإنين 
يف هذه الديار  وال أحسب أهل الشهامة واملكارم ،للجزائر واألردن وسوريا وفلسطني

 ،بقدر طاقته إلخوته املسلمني يف نيجرييا كلٌّ ،وباذلني بسخاء ،ني النداءالعزيزة إال ملبِّ
ت عليهم الفنت من كل وهبَّ ،األعداء ومؤامراُت ،عليهم قوى الطغيان الذين تكالبْت

 جانب.
أهنم أهل  ويثبتوا للعامل ،هذا البلد مسارعني لنجدة إخواهنم إنين أتعشم أن يكون أهُل

 وأهنم كما قال الشاعر: ،لإلجناد والنخوة والعزة
 اِنَكَم يَِّأِب ْمَأ ٍبْرَح ِةيََّأِل=  ُماُهَعَد ْنوا َمُلَأْسَي ْموا َلُدِجْنُتا اْسَذِإ

 :خراآلوكما يقول 
 ااَنَهْرُب اَلا َقى َمَلَع اِتَباِئي النَِّف=  ْمُهُبُدْنَي نَيِح ْماُهَخَأ وَنُلَأْسَي اَل

وسريفرف اإلسالم  -بإذن اهلل  -ا فإن النصر قريب وصرًب ،وحتية ألبطال نيجرييا املسلمني
 ،وإن كره امللحدون والصليبيون واملشركون ،ويف العامل أمجع ،يف سائر أحناء نيجرييا اخفاًق

َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه﴿ ؛كما وعد اهلل
واندحار  ،تباشري انتصار املسلمني يف نيجرييا وقد بدأْت ،[33: ]التوبة ﴾َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن

http://www.alukah.net/


26 
 

www.alukah.net 

 الوحدة اإلسالمية

 .(11)وحيا اهلل اجملاهدين يف سبيله أينما حلوا - إن شاء اهلل -الغلبة ببعيد  وما يوُم ،عدوهم
 

                                     
 .هـ10/2/1388يف  ،(193العدد ) ،اجلزيرة (11)
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 موقف املسلمني من نيجرييا
تلتهم األخضر واليابس،  ،هاواحلرب الدائرة يف نيجرييا على أشدِّ اشهًر عشَر منذ أربعَة

على البيافريني  احزًن ؛وتفتك باأللوف من البشر، والدول الصليبية يف مجيع القارات تتصايح
ض على متزيق وحترِّ ،ل يف األخبارالذين يفتك هبم اجلوع، والصحافة ووكاالت األنباء هتوِّ

 اليت يشكل املسلمون فيها أغلبية ساحقة، وحيكمها زعيٌم ،ة اإلفريقيةالدولة الكبرية يف القار
 مسلم.

 ؛البابا واحتاد الكنائس العاملي والدول النصرانية أن يكون احلكم لألغلبية املسلمة ومل يرَض
املضطهدين  اإليبون على ْوفراحوا حيرضون على تفكيك أواصر الدولة العظيمة، ويتباَك

 املعرضني للجوع واملرض! ،املشردين يف العراء
ال باألغذية واألكسية واملعدات  ،اإليبووتوالت اإلمدادات لقبائل  ،رت النداءاتوقد كُث

 ولكن بالسالح والذخائر وإثارة الفنت. ؛الطبية فقط
ثريي القالقل، فاشترطت الفرصة على ُم وحني أرادت حكومة نيجرييا االحتادية تفويَت

 ،العادل يقبل أوجوكو وعصاباته ومن حيرضونه هذا املطلَب مل ،التفتيش على املساعدات
وال يتحركون من أجل مأساة  ،يعول هؤالء على البيافريني املهددين باجلوع َموال ندري ِل

 !بالدهم؟ ردوا منوُش ،الفلسطينيني الذين اغتصبت أراضيهم
ة عن القبارصة ومينع األغذي ،وملاذا مل يتأثروا ألعمال مكاريوس وهو يقطع مياه الشرب

 !املسلمني؟
 وهمواملعاملة البشعة اليت يالقيها سكان احلبشة املسلمون  ،الوحشيةن األعمال موأين هم 

 !األغلبية احملرومة املنكوبة؟
العرب  هم عندما قام الشيوعيون والصليبيون يف زجنبار بذبِحوكيف مل تتحرك عاطفُت

 !؟فظيعٍة املسلمني يف جمازَر
 !بة يف كشمري وتركستان ويوغسالفيا؟نيتهم عن الشعوب اإلسالمية املعذَّإنسا وأين غابْت

 !لك اهلل أيتها اإلنسانية املظلومة !؟وهل عثروا على اإلنسانية يف بيافرا وحدها
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فلسنا حنبذ جتويع البيافريني أو اضطهادهم، ولكن ال نريد أن نسكت على تزوير  ،وبعد
 منها. ، ويتستر باسم اإلنسانية وهو بريٌءواحتيال ميليه التعصب األعمى ،تارخيي

د الذي حاول وما يزال فمن كان السبب يف جوع البيافريني؟ إنه أوجوكو العاصي املتمرِّ
ه بالسالح واملشورات فهو امللوم وأتباعه ومن يدفعه وميدُّ ؛ني وإضعافهمنيجرييتشتيت ال
 اخلاطئة.

كان حيكمها أبو بكر تفاوا  يوَم ،الصحيحمطمئنة تسري يف الطريق  منًةآلقد كانت نيجرييا 
يليوا وأمحدوا بللو وأمثاهلما، ولكن احلقد الصلييب كشف عن أنيابه، وقام املتعصبون بزعامة 

 لئيمة، واغتصبت األقليُة يف عملية غدٍر ،بقتل احلكام املسلمني 1966يف عام  إيرونسي
 ومل تبِد ،ترث الدول الصليبيةوفتكوا باملسلمني بال هوادة، فلم تك، النصرانية احلكَم

 !جيةماهلمعارضة هلذه األعمال 
دول العدوان  تألبْت ،هم احلقيقي، وصار احلكم بأيديهموحني استعاد املسلمون مركَز

يف  اإمعاًن ؛وقوى الشر، تثري العواصف يف وجوههم، وتريد أن تسلم القيادة إىل النصارى
 ،أوجوكو وزمرته على شق عصا الطاعة ضتعدائها لإلسالم، وبغضها للمسلمني، وحرَّ

كم يف يد يف أن يكون احل اًلأم ؛به بالبطل، وتشيد بأفعاله اخلرقاءوصارت تلقِّ ،وإثارة الفتنة
 فريقية عديدة.إالنصارى، كما يف بلدان 

بالطعن على النيجرييني االحتاديني،  ن جملة تصدر يف لبنان فيها مقال مليٌءوبني يدي اآل
 ،ونذير الشؤم ،م يعقوب جاوون، والتطبيل والتزمري ألوجوكو داعية الشرِّوالغمز لزعيمه

 وقلب احلقائق واملغالطة فيها )واملعىن يف نفس الشاعر(.
الزعيم البيافري على "كاتبها:  عن نواياومما ورد يف هذا املقال هذه العبارات اليت تكشف 

 اما يزال صامًد ،فتك بشعبهرغم الكوارث اليت حلقت ببالده، وعلى رغم اجلوع الذي ي
 يرفض كل تنازل أو استسالم. ،يف مقاومته وموقفه امتصلًب

يدركون أن مبعث حقدهم  ،اًلقتا اإن االحتاديني الذين حيقدون على أوجوكو وشعبه حقًد
 يف االحتاد. اوقدرته على أن حيتل الصدارة دائًم ،عليهم اإليبوهذا هو تفوق 
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االحتاديني هو الذي دفعهم إىل ارتكاب أفظع اجلرائم  هذا احلقد الذي تضج به صدوُر
عليهم من  واملساعدات اخلارجية اليت اهنالْت ،مستغلني قوهتم العددية ،اإلنسانية حبق الشعب

فضربوا حصار اجلوع على بيافرا، وتركوا سكاهنا ميوتون  ،جهات متعددة إفريقية وأجنبية
 م يف إضعاف مقاومتهم.منه اًلأم ؛اونساء وشيوًخ اًل: أطفااجوًع

دون  ،على املوت عن بكرة أبيهم اًلمون فعفالواضح أن البيافريني مصمِّ ،ومع ذلك
 البالء. االستسالم إىل االحتاديني الذين ساموهم شرَّ

واقع يف أسر  ،فريقياإأنه يستطيع أن يلعب دور لينكولن ه إن غوون الذي يصور له غروُر
وإصرارهم على هذا الصمود  ،مودهم ومقاومتهم البطوليةلص ؛اإليبوضباطه الناقمني على 

 ."والتشريد ،واهلزائم ،رغم اجلوع
 اًلتنشر اجمللة اللبنانية ما يزعمونه حتلي ،مبثل هذا األسلوب اململوء بالدس واملغالطة والطعن

 للموقف يف نيجرييا.
ام بتمزيق البالد، ال هوا نقدهم إىل من قلقد كان األجدر هبؤالء الصائحني الباكني أن يوجِّ

 عن التعصب واهلوى. إىل من يسعى لوحدهتا، وأن يعاجلوا الوضع معاجلة بعيدًة
عما جيري يف  هل تظل الدول اإلسالمية بعيدًة ،وبعد هذا االستطراد الذي اقتضاه املوقف

 !؟نيجرييا، وكأنه ال يهمها، وكأن الدول النصرانية هي املسؤولة عما حيدث هناك
عىن بشؤون املسلمني أن ُت -ها وعقيدهتا كما ميليه عليها ديُن -لدول اإلسالمية إن واجب ا

ب عليهم الذين تتألَّ ،يف كل مكان، وأن تبذل قصارى جهدها ملؤازرة املسلمني يف نيجرييا
تريد  ،حاقدة معادية هلم حتكمهم قلٌة ،مشتتني التجعل من أغلبيتهم أناًس ؛قوى الشر

 إبادهتم.
وإن من أشد العوامل يف تراكم املشاكل عليهم  ،سلمني متشاهبة يف كل قطرإن قضايا امل

ل على مما سهَّ ؛ابتعاد بعضهم عن بعض، وعدم اهتمامهم بأمور املسلمني يف البلدان األخرى
ألن يف اجتماع  ؛والتخطيط لذلك بدهاء وخبث ،وتفريق مشلهم ،ابلًد اهم بلًداألعداء التهاَم
 العدو املتربص. وخذالَن ،واملنعة كلمتهم القوَة
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ثبتوا أهنم جديرون حبمل األمانة امللقاة على ، وُيوحكوماٍت ااملسلمون شعوًب فعسى أن يهبَّ
الشرور اليت تزحف  وإبعاد ،ليساعدوا على استقرارها ؛عاتقهم، وأن يلتفتوا صوب نيجرييا

 للقضاء عليها.
لتعود إىل هنج  ؛مفيدة َبوجتاِر ،فيةكا ارًبيف أن أمة اإلسالم قد أخذت ِع إن األمل قويٌّ

 .(12)وتعاون مثمر ،حكيم
 

                                     
 .هـ25/5/88تاريخ  ،(166العدد ) ،جريدة الدعوة (12)
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 (13)الوحدة العربية والوحدة اإلسالمية
لرغبات أمة من اخلليج إىل احمليط، ومن يشذ  ساٍم كل عريب، ومطمٌح الوحدة العربية أمُل

وليته ومشاعر قومه، وعلى هذا ؤأو جاهل مبس ،فهو إما خائن ألمته ،عن هذه القاعدة
أو وحدة  ،أو احتاد عريب ،ساس فنحن نشعر بغبطة وهبجة لدى حصول أي تقارب عريباأل

 ﴾َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة﴿ :ويف تعاليمه ،دين الوحدة واجلماعة واإلسالُم ،عربية
ومعظم العرب  ،[46]األنفال:  ﴾َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم﴿ ،[52]املؤمنون: 

فاإلسالم ال يقتصر على دعوة  اويفخرون هبذا االنتساب، وإًذ ،ينتسبون إىل دين اإلسالم
اليت ال تتناول  ،وهي الوحدة اإلسالمية ،وأوسع أمشَل وإمنا يدعو لوحدٍة ؛عربية وحسب

ُس ِإنِّي َأيَُّها النَّا ُقْل َيا﴿ ؛قد بعث إىل الناس كافة وإمنا حممد  ؛مائة مليون نسمة وحسب
منا أنه يدعو لوحدة ال تقتصر على علَّ ،[158]األعراف:  ﴾َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم َجِميًعا

واألجناس املختلفة  ،وإمنا تشمل األبيض واألسود واألصفر ؛أو وطن ،أو لون ،جنس
 ؛واعتزازهم هبا ،سر فرحة العرب بالوحدة العربية أدركنا ،األلسن املتعددة ينتمون لإلسالم

وإذا كان  ،وتذود عن حياضه ،ألهنم يأملون فيها نواة وحدة إسالمية كربى حتكم الشرع
يف سبيل  واملرختصوبذلوا الغايل  ،ولية نشر اإلسالم يف نشأتهؤالعرب هم الذين محلوا مس

وأن يشرق  ،وإمنا يريدون أن ينتصر اإلسالم ؛اعرضيًّ اوال مغنًم ،اماديًّ اال يطلبون كسًب ،اهلل
مهما بذلوا يف  ،والفنت واملنازعات ،وظالم الشرك ،العامل الغارق يف دياجري الظلمة على
 ولسان حاهلم ينشد: ،ذلك

 يِعَرْصَم ِهي اللَِّف اَنَك ٍبْنَج يِّى َأَلَع =ا ًمِلْسُم ُلَتْقُأ نَيي ِحاِلَبُأ ُتْسَلَو
إن العرب الذين  ،ونزاع بعد طول فرقٍة ،فال غرو أن يبتهجوا بوحدة العرب ومجع مشلهم

هم الستعادة جمدهم بد أن تتوق نفوُس ال ،ف واجلهل واالستعمارمن التخلُّ هبم عصوٌر ْتمرَّ
تدعو إىل اهلل  ،وهادية إىل الرشاد ،ة قوية قائدة إىل اخلريكأمَّ ،ومكانتهم السالفة ،السابق

                                     
 .هـ19/12/82يف  ،381العدد  ،اليمامة (13)
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م يف احلضارة وتسه ،ومجاعات اوجتاهد يف سبيل اهلل بالنفس واملال أفراًد ،وإىل شرعه
 بنصيب.

الوحدة اليت كانت  كهم للعمل حبماس واندفاع ذكرياُتهم وحترِّبد أن هتز مشاعَر وال
 ،ولذلك فهم يطربون للوحدة ؛وازدهار أيامهم ،العرب يف أوج جمدهم تسود بالَد

وأن تسترد حقوقهم املغتصبة يف فلسطني وبعض  ،على أمل أن تعيد جمدهم ؛ويتلهفون هلا
بد أن  فال ،ولكن الوحدة العربية إذا ما أريد هلا الثبات والتحقق ،يف الوطن العريباألجزاء 

وبذلك يشعر العرب يف  ،ينعلى الدِّ وأن تكون مرتكزًة ،تبىن على أسس إسالمية قومية
وهي الطريق  ،تسعى خلري اجلميع وللصاحل العام ،مجيع أوطاهنم أهنا وحدة صحيحة بناءة

 ماهلا.آوحتقيق أمانيها و ،إلعادة أجماد األمة
عندما جيري  ،كر اإلسالم واحلديث عنهِذ مدهش أن حياول البعض استبعاَد وإنه لشيٌء

حىت  ؛اخميًف اإن الدين اإلسالمي ليس بعبًع ،احلديث عن الوحدة العربية واالحتاد العريب
على أن دين  من دساتريهم النصَّ دونبِعوُي ،اوحياول إمهاله تعمًد ،هكَريتحاشى البعض ِذ

فما هو الغرض من ذلك؟ وما الذي يرهبهم من اإلسالم؟ إن  ،الدولة الرمسي هو اإلسالم
حىت يتحاشى أولئك الناس  اأو عاًر وليس سبًة ،وهو مبعث االعتزاز ،اإلسالم دين احلق

وخطبهم  ،ه يف أنديتهم وجمالسهمخرُب وحىت يهجروه وكأنه شيء ال يليق أن ميرَّ ،هكَرِذ
 هم الطويلة العريضة.وأحاديث

وما هي األسباب الداعية إليه؟ يف الوقت الذي يتوق  ؟إننا ال ندري ما هي الدوافع لذلك
يأملون منها إعادة األجماد  ،ألهنا نواة لوحدة إسالمية كربى ؛فيه العرب إىل الوحدة

 ء.، وأشرقت بنوره الوضاوالعزة العربية اليت غذاها هدى اإلسالم ،اإلسالمية الصحيحة
على أسس  ًةومبنيَّ ،وإن الذي نفهمه أن واجب الوحدة العربية أن تكون متينة ،هذا

وعلى أساس  ،ن ديارهموتباُي ،وأن تكون هادفة لوحدة املسلمني يف شىت أقطارهم ،إسالمية
فنحن نفرح بأي وحدة عربية  ،املاليني من العرب هذا الفهم الذي يشاركنا فيه عشراُت

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَلا ﴿ ؛ونتمىن هلا النجاح ،خرآر العرب وبني أي قطر من أقطا
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َمِتِه ِإْخَواًنا َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْع
 ﴾ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَنَوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة 

باب والشتائم واملؤامرات طريقة السِّ وحنن مع ذلك منقت انتهاَج ،[103: ]آل عمران
وتأيت  ،ب الصفاءذِهوُت ،وهي تباعد بني القلوب ،ألهنا طرق غري رشيدة ؛لتحقيق الوحدة

 ،شريفة وبوسائَل ،م فإن الدعوة إىل احتاد العرب على أسس سليمةومن َث ،عكسية بنتائَج
ولن خيشاها يف هذه احلال  ،ماهلمآعظيم من  وأمٌل ،هي مطلب مجيع العرب ،ولغاية نبيلة

 أو مكابر. صريح ال مياري فيه إال خمادٌعموقف هذا  ،همالعرب واملسلمني وأعواُن إال أعداُء
والسالم على من  ،أن يوفق املسلمني والعرب لليت هي أقوم -تعاىل  - اهلل فإنا لنسأُل ،دوبع

 اتبع اهلدى.
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 (14)نريدها جامعة إسالمية
بل إن الغرابة تكمن يف أن  ؛أن تكون اجلامعة اإلسالمية هي أمنية كل مسلم اليس غريًب

وأن يستعاض عنها بأمساء  ،مل خترج إىل حيز الوجود يف هذا العصر تكون هذه اجلامعُة
وقطعت األواصر  ،اجلمع بل إهنا شعارات شتََّتِت ؛وشعارات ال تسمن وال تغين من جوع

 خرين بانفصاهلا وانطوائها على نفسها.وقوميتها اليت تشعر اآل ،بانعزاهلا وإقليميتها الضيقة
وفيها قوة  ،ط الدينيةاإلسالمية والرواب وتفرضها األخوُة جلامعة اإلسالمية يدعو هلا الدين،وا

 ،هم وعزهتمويتعاونون ملا فيه كرامُت ،هائلة لستمائة مليون نسمة ينضوون حتت لواء التوحيد
 ،يف كل النواحي اويكمل بعضهم بعًض ،ويتفامهون يف إطارها ،يلتقون فيها وجتمعهم جامعٌة

 ن األرض.أم عسكرية يف رقعة فسيحة م ،أم سياسية ،أم ثقافية ،سواء أكانت اقتصادية
والتفاهم  وإذا مت بينها التعاوُن ،والثروات العظيمة ،واملواقع اهلامة ،ففيها املنتجات املتنوعة

ودرء األخطار اليت جتابه  ،والتكاتف لنشر اإلسالم ،فإن ذلك فيه القوة للمسلمني ،واللقاء
ون مثرات وستك ،واشتراكية وصهيونية وصليبية وماسونية اإلسالمية من شيوعيٍة البلداَن

كما أن  ،ولكنها للبشرية مجعاء ؛على املسلمني وحدهم اجلامعة اإلسالمية ليست مقتصرًة
 ،وأجناسهم وأوطاهنم ،ال فرق بني ألواهنم ومعتقداهتم ،دين للناس كافة دين اإلسالم هو

عيه اجلاهلون واملخرفون وذوو مما يدَّ اسليًم اوعرض نقيًّ ،ولو فهم العامل حقيقة اإلسالم
عليه الشقوة واالستكبار عن  إال من غلبْت ،له اجلميعأن يتقبَّ اكان حريًّ ،ألغراض السيئةا

 ، وهو الصاحل لكل زمان ومكان.أمجعني وفيه ما يسعد البشَر ،فهو خامت األديان ؛احلق
لتتبوأ األمة  ؛ة تدعو إليهافإن احلاجة ملحَّ ،وإذا كانت اجلامعة اإلسالمية يفرضها الدين

 ،الكون هإل ،إال هلل رب العاملني ال يعرف اخلضوع والذلَّ اولترفع رأسها شاخًم ،االئًق امكاًن
 ومدبر اخلليقة.

 اك والضعف الذي خيم على بالد املسلمني أزماًنثار االستعمار والتفكُّآوقد كان من 

                                     
 باختصار. 18/6/86يف  ،(2336العدد ) ،نشرت يف الندوة (14)
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 ،وصار يتلقف الشعارات ،أن أشاح بعض املسلمني عن فكرة اجلامعة اإلسالمية ،طويلة
 ،ه فاشاًلآألنه ر ؛لريفضه بعد مدة اوكل يوم خيتار شعاًر ،اإلسالم جه أعداُءق ما يروِّويعش

 ،عاجٌز عن حتقيق اهلناء والسعادة )وفاقد الشيء ال يعطيه( اًلوألنه فع ،غيتهق ُبال حيقِّ
ه من املكاسب؟ وما الذي ما الذي حققْت :اواجلامعة العربية اليت مضى عليها عشرون عاًم

وسريها يف ركاب من  ،وإضرام املنازعات ،ق واالهتاماتا سوى أهنا ميدان للتراُشنتج عنه
 !ها؟َلُثوهتدم عقائدها وُم ،األمة وأجمادها تناقض تراَث َئومباد ،راء شاذٍةآيوم ب خيرج كلَّ

 ؛ال تتعدى حدود التصرحيات ،منمقًة ويف أحسن حاالت هذه اجلامعة أن تصدر بياناٍت
 مما هي إثارة لالنتباه. لسخرية أكثَرحىت أصبحت مدعاة ل

الذي يضم دولة شيوعية  ،احلياد كشعار دول ،وأقل جدوى والشعارات األخرى هي أسوُأ
الشعار  اوأخرًي ،أو دول مؤمتر باندونج ،فريقيةسيوية واإلوالتكتل على أساس اآل ،اًلأو دو

وهي  - امتويًه -عند بعض املهرجني باسم لقاء الدول الثورية  االذي أضحى هوًس
 الشيوعية على األصح.

وهي ال تقوى  ،إجيابية أو فوائَد ،حسنٍة وكل هذه الشعارات ال ميكن أن تؤدي إىل نتائَج
أما  ،وحىت االجتماعية والسياسية ،هم النفسية والروحيةعلى أن جيد فيها امللتقون حوهلا بغيَت

م فإن ومن َث ،االنضواء حتت لوائهو ،فهو دين اإلسالم ،ها وهناءهاالذي حيقق لألمة سعادَت
 ،خملص غيور وهو ما جيب أن يسعى له كلُّ ،اللقاء يف جامعة إسالمية هو أمل املسلمني

 حىت يستعيد املسلمون جمدهم وعزهتم. ؛مدرك لواجبه حنو دينه وأمته وبالده
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 (15)حنو اجلامعة اإلسالمية
ذلك أن هذه  ؛ن اجلامعة العربيةم أفضَل يف حلقة سابقة عن ضرورة إجياد بديٍل حتدثُت

 -مع األسف  - على هنج سليم، وإمنا أصبحْت ْرِساجلامعة مل تنجح يف قضية واحدة، ومل َت
 اوليس هذا القول كالًم ،لنبش احلزازات وإثارة الشحناء اللتفريق والتشتيت، وميداًن وسيلًة

 ،اب املوجبة لذلك كثريٌةر أو دراية، ولكنه الواقع، واألسبيلقى على عواهنه بدون تبصُّ
ل السافر من إحدى وبعضها ناتج من التدخُّ ،عليها إىل األسس اليت قامْت بعضها عائٌد

وألضرب ثالثة أمثلة تعطي  ،الدول العربية، واحنياز كبار موظفي األمانة العامة هلذه الدولة
 :وإن كان األمر من الوضوح حبيث ال حيتاج إىل أمثلة ،الدليل على ما نقول

وإذاعة  ،ه هلا اجلامعة سوى االجتماعات الطويلة العريضةما الذي عملْت ،قضية فلسطني
واستغالهلا أفظع استغالل من قبل إحدى الدول  ،والتصرحيات الطنانة ،األسرار العسكرية

 !؟اليت تسعى لفرض اشتراكيتها احلمراء على دول اجلامعة ،العربية ذات احلكم العسكري
إسالمية كان من  بل إن فصل قضية فلسطني عن كوهنا قضيًة ؛هذا احلد مل يقف األمر عند
والعجب أن بعض الدول  ،اإلسالمي حنو هذه القضية اخلطرية ف الشعورنتائجه أن بدأ يضُع

وحترص على اتساع شقة  ،على االبتعاد عن الدول اإلسالمية ادائًم االشتراكية العربية تصرُّ
ليست على أي حال يف صاحل العرب  رَبآمل ؛والعربيةالتباعد بني الدول اإلسالمية 

 وإن كانت ختدم الشيوعية املاركسية. ،واملسلمني
بسبب املوقف املعادي الذي وقفه بعض  ؛ابتعاد تونس عن اجلامعة العربية :واملثل الثاين

 يف صفوف دول اجلامعة. افأحدث تفكًك ،احلكام العرب
بل وتزيد  ؛كة مع أهنا تقوم بالتزاماهتا حنو اجلامعة كاملةقضية الربميي، فاململ :واملثل الثالث

، وكأهنا ال تعين امائًع افإن موقف اجلامعة من هذه القضية كان موقًف ،به على ما التزمْت
 ، وهكذا يف كل قضية.اجلامعة من قريب أو بعيد

                                     
 .هـ21/10/1386يف  ،2441العدد  ،الندوة (15)
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 ؛وأمشل أقوى اهب جامعة استبدالفمن األفضل  اوإًذ ،حمقق إن فشل اجلامعة العربية شيٌء
 ؛وذلك مما ال حيتاج إىل عناء كبري ،اوالتعاون مثمًر ،والصالت قوية ،اليكون اللقاء نافًع

 ،هو السبيل األمثل - فالتقارب بني الدول اإلسالمية، والتعاون بينها على أسس قومية
 والنهج األقوم.

عاضة عن اجلامعة واالست ،املشتركة وتقتضيه املصاحُل ،وحتتمه األخوة ،وهو مما يوجبه الدين
 وتسعى جملدهم ورفعتهم. ،د شتات املسلمنيالعربية جبامعة إسالمية توحِّ

ستمائة مليون مسلم تربطهم أقوى  تكون جامعة تضم ،من مثانني أو مائة مليون عريب اًلوبد
ووصول إىل  ،يهلوْح وحتكيٌم ،ويف هذا استجابة ألمر اهلل ،الوشائج دهم أمنُتوتوحِّ ،الروابط

 اص من املشاكل اليت تزداد تعقيًديف عالج األدواء والتخلُّ ، والطريقة الصحيحةية املثلىالغا
واألسباب كامنة يف االبتعاد عن  ،من التقهقر الذي يزداد حدة وضراوة وجناٌة ،بعد يوم ايوًم

وإمنا تضرب متاهات شديدة احللكة،  ؛النهج الواضح إىل سلوك طرق ال تؤدي إىل اهلدف
 باب، قامتة أياُمها، داكنة لياليها.كثرية الض

وقد يكون يف التجارب الفاشلة عربٌة لصاحبها؛ كي يثوب إىل الرشد، ويسري على بصرية 
 وعرفان، فال يبقى هنًبا للضواري، أو صيًدا لقطَّاع الطرق.

ومتعن يف  ،فسوف تظل تتخبط يف دياجري الظلمة ،ومهما غفلت األمة عن السلوك السويِّ
يف املتاهات  االجًّ ،رأسه ايرضى لنفسه أن يكون راكًب اًلوما أحسب عاق ،لتالشياهلزال وا

ها لون انبثاق فجر جديد يعيد ألمة اإلسالم جمَدومن مث فإنا متفائلون، ومؤمِّ ،املردية
 وازدهارها.
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 (16)الناقمون على وحدة املسلمني
فة إما مغلَّ :ولكنها بني شيئني ؛ر، ودعاواهم كثريةهم حميِّالناقمون على وحدة املسلمني أمُر

وإما أهنا أوهام ال تلبث أن تضمحل أمام  ،إلخفاء األهداف املعادية ؛بأسباب غري حقيقية
 نور احلق.

ومن  ،من الشيوعية العاملية وحنن مع ذلك نعترف بأن أي تقارب إسالمي سيلقى معارضًة
ون يف سلوك هذه الطريق ؤولكن ما عذر العرب الذين يتلك ؛ومن الصليبية ،الصهيونية

ال شك أهنم تذرعوا مبا تذرعوا به من  ؟)طريق التضامن والتقارب والوحدة بني املسلمني(
 تبدو عند التمحيص أهنا ليست ذات موضوعية. ،أوهام

 ،اوهذا القول على ما يبدو من منطقيته ظاهًر ،ن من إثارة الدول املسيحيةْوقالوا: إهنم خيَش
 ،املسيحية العقائَد وتبثُّ ،فالدول املسيحية تنشر املدارس الصليبية ؛لتأمُّفهو غري وارد عند ال

وتنفق على الكنائس  ،وترسل املبشرين إىل كل مكان ،الطائلة وتبذل يف ذلك األمواَل
 ،ها بأحالف سياسية وعسكرية واقتصاديةوترتبط دوُل ،هائلًة والدراسات املسيحية نفقاٍت

 روبية املشتركة.والسوق األو ،كحلف األطلسي
هي  ،إن من دول اجلامعة دولة يرأسها مسيحي :وقالوا يف معرض املقاومة لتعاون املسلمني

وهذا يعين أن لبنان سيخرج عن جمموعة الدول اليت تتكون منها اجلامعة اإلسالمية لو  ،لبنان
على  وليس يف حياده ضرٌي ،اونقول: إن من مصلحة العرب أن يبقى لبنان حياديًّ ،جدْتُو

 ،امث لو قدر أن خسارة العرب للبنان ستفقدهم نصرًي ،بل إن العكس هو الصحيح ؛العرب
 ما جيعل ذلك التعليَل ،هلم من القوة املادية والبشرية ومن الكثرة افإهنم سيكسبون أنصاًر

وة إىل فإن الدع ؛اإًذ !فأيهما أوىل باإليثار؟ ،من مليونني مخسمائة مليون اًلفبد ،ملربراته افاقًد
الشديدة من أعداء  إمنا جتد املقاومَة ،أو إنشاء جامعة إسالمية بينهم ،التضامن بني املسلمني

 وهؤالء املتشدقون بالعروبة واملعارضون لتقارب املسلمني هم يف احلقيقة أبواٌق ،اإلسالم

                                     
 .هـ29/10/1386يف  ،2442العدد  ،نشرت يف الندوة (16)

http://www.alukah.net/


39 
 

www.alukah.net 

 الوحدة اإلسالمية

 ألولئك األعداء من الشيوعيني وغريهم.
للحركات اليسارية  نيملتزعمااملسلمني قارب بني أعداء الت وجند يف الوقت الراهن أن من ألدِّ

 ،هلا الشيوعية احلمراءآوهي يف م ،االشتراكية اليت يضفون عليها اسَم ،واملذاهب الشيوعية
على أهنم يلتقون معهم  ادونه من صدى للمعارضة الشيوعية الدولية إال برهاًنوليس ما يردِّ

قطيع األواصر الدينية والروابط وأن حرصهم على ت ،يف خط واحد يف هناية املطاف
ه وهذا ما أكدْت ،اإلسالم على أهنم يهدفون إىل إحالل الشيوعية العاملية حملَّ اإلسالمية دليٌل

ومل يعد هذا الشأن  ،ها من صحف املعسكر االشتراكي الشيوعيالصحافة الروسية وغرُي
 .لكل متبصر افقد أصبح معروًف ؛اخافًي

فإهنم ال ينعتون  ،تقارب إسالمي عندما يتزعمون مقاومة كلِّ عون للعروبةوهؤالء املدَّ
ويضطهدون  ،إسالمية واسعة امع أهنم يستعمرون بالًد ،الشيوعية باالستعمار الدوَل

هم العسكرية وأحالَف ،هم اإلحلاديَةوال يعيبون عليهم تكتالِت ،اضطهاد املسلمني أعظَم
كل تعاون بني املسلمني أو مسعى على تشويه  اولكنهم يصرون دائًم ؛كحلف وارسو

 وذلك خدمة لألهداف الشيوعية املاركسية. ؛لتضامنهم
 زرهم؟ أمآوتهل يلتفت املسلمون إىل نعيق املعارضني لتجمع املسلمني  ،وبعد هذا الواقع

فتصبح معارضتهم  ،لألمة اإلسالمية وما يبيتونه من شرٍّ ،هلم ما يرمون إليه وضحأهنم قد 
 ،وهذا ما يتمناه املخلصون لدينهم ؟خي والتضامنآإلسالمية حنو التعاون والتلألمة ا ادافًع

 د أمتهم.واحلريصون على جْم
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 (17)هذه طريق العزة
هلا إال  أن مشاكل املسلمني املتعددة ال حلَّ ،اها بعًضيف كل يوم تأيت الرباهني يتلو بعُض
 ،رغم التجارب الكثرية - وأهنم ،بينهم والتعاوِن ،بالتضامن اإلسالمي بني املسلمني

 والشعوِر ،باع تعاليم اإلسالمتِّاوالعزة إال يف  لن جيدوا اخلالَص -والشعارات العديدة 
: قول الرسول  على حدِّ ،أجناسهم وتعددْت ،همدياُر القوي بأهنم إخوة وإن اختلفْت

 .((ااملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًض))
 أن التحزباِت ،واملستحسنني لكل ما يقع يف جمتمعاته ،لقد خيل للمعجبني ببدع الغرب

عن  اوكانت النتيجة ابتعاًد ،والرقي والعصبيات القومية واإلقليمية فيها التطوُر ،العلمانيَة
 ،ه املستعمرون الصليبيون والشيوعيون امللحدوناستغلَّ اًقوتفرُّ اوتفكًك ،إخوهتم يف اإلسالم

 نفع عظيم لو أهنا وجدْت ذاَت اوقد كانت دروًس ،نوطمع فيهم من ال وزن له وال شأ
 أطماٌع والتقْت ،من الشرق والغرب املؤامراُت ِتيَكفقد ِح ،للخطر اإصغاء وإدراًك

يف اقتسام خريات بالد املسلمني  والرغبُة ،اإلسالم عداُءمجعها  ،متباينة واجتاهاٌت ،متناقضة
عي الزعامة املهرجني من مدَّ بعُض ْكحرِّومل يت ،دول إسالمية وهتاونْت ،والسيطرة عليها
 ،عليهم اخلناق قتل املسلمون يف قربص وضيِّوُق ،املذابح يف زجنبار ِتَرالعربية عندما َج

وسعى املتعصبون لفتنهم  ،اخرجوا من ديارهم وأمواهلم ظلًموُأ ،د املسلمون يف اهلندوشرِّ
ونيجرييا الدولة  ،مر صلييبآوطغيان وت ويف أريتريا ينال املسلمني عسٌف ،عن دينهم

 ،ولتصبح دولة صليبية ،ليسلموها إىل النصارى ؛اإلسالمية الزاهرة قد طوح هبا الصليبيون
وضد  ،ه ضد السودانحتاك خيوُط مٌرآفهناك ت ؛ولن تقف املطامع واملؤامرات عند هذا احلد

ليت حتيق خطار اومع األسف فإن املسلمني مل يتنبهوا لأل ،الصومال )واحلبل على اجلرار(
 ،بل إن بعض أدعياء العروبة وأبواق الشيوعية يف العامل اإلسالمي واليت تكاد تبتلعهم؛ ،هبم
 البطولة والتحرر. ويضفي عليهم ألقاَب ،ويكيل هلم املديح ،د أعداء اإلسالميؤيِّ

                                     
 .هـ11/4/1386يف  ،(718العدد ) ،املدينة (17)
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اإلعراض  ا جند أن السبب األقوى هوفإنَّ ،وإذا نظرنا إىل األسباب املؤدية هلذا الوضع املؤمل
التفرق بني  ِذونْب ،إليه من االعتصام حببل اهلل عواِنوما يْد ،عن كتاب اهلل وسنة رسوله

وهذا إنذار باخلطر  ،ه ألمل بعضهبينهم كاجلسد الواحد يشتكي مجيُع والتكاتِف ،املسلمني
 !بعد غشاوة طال أمدها؟ اووعًي افهل يلقى اهتماًم ،وما يكيده األعداء
 ادامًه اوذاد خطًر ،املسلم الذي دافع بقوة وإميان وجهاد عن وطن مسلمفالصومال البلد 

هذا البلد العظيم يدق  ،حبكم موقعه يف الواجهة اجلنوبية ،عن قبلة املسلمني وجزيرة العرب
وليتهم ؤليضطلعوا مبس ؛ه املسلمني يف شىت أقطارهماخلطر لينبِّ التخطيط فيه جرَس وزيُر
 - 3 - 22يف  (702)ه جريدة املدينة يف عددها مايل فيما نشرْتيقول الوزير الصو ،اهلامة
76: 

على  يستهدف احلفاَظ ،من التحالف العسكري بني كل من كينيا واحلبشة اإن هناك نوًع"
واحليلولة بني سكان هذه  ،من الدولتني من األراضي الصومالية ها كلٌّاملناطق اليت اغتصبْت

بل إنا جنزم أن التحالف بني  ؛"م الطبيعي يف تقرير املصريوبني حقه ،املناطق من الصوماليني
العدوان  وما الذي جيمع بني كينيا واحلبشة غرُي ،الدولتني يرمي إىل أبعد من ذلك بكثري

فقد سئمنا  ؛مر ضد املسلمني؟ إننا نريد أن نسمي األشياء بأمسائهاآوالت ،والبغض لإلسالم
 عة.فاظ املنمقة، والعبارات املصطنمن األل

وهو يعين أن الدول  ،ر خبري كثريوإن يف الدعوة إىل التضامن والتكاتف بني املسلمني ما يبشِّ
فيها سنوات  ْتبعد ختبطات ومتاهات ضلَّ ،تسري يف الطريق الصحيح اإلسالمية بدأْت

ليتخذوا  ااملسلمون مجيًع ب الطويلة أن يهبَّوالعربة اليت جيب أن تستفاد من التجاِر ،عديدًة
وليدافعوا  ،ليستعيدوا جمدهم ؛والذود عن حياضه ،ماكنهم يف خطوط الدفاع عن اإلسالمأ

حىت شهدوا  ؛لقوه من السلبية وعدم االكتراث وحسبهم ما ،عن عقيدهتم وأمتهم وبالدهم
 اًلاإلسالم دو ها أعداُءل حملَِّحدول إسالمية لُي وزواَل ،والكوارَث بأم أعينهم النكباِت

 .مناهضة لدين اهلل
وإن كنا  ،ون اإلسالم واملسلمنيؤبنصيب طيب يف االهتمام بش وإن هذه البالد قد قامْت
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ونتمىن  ،مع كل مسلم يف مشارق األرض ومغارهبا نتطلع إىل املزيد من ذلك العمل اجلليل
وطريقها إىل االزدهار  ،هاففي ذلك عزُت ؛اًلأن تقوم الدول اإلسالمية األخرى بنصيبها كام

 والتطور.
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 مؤمتر إسالمي
ها لتأييد بعُض ،من التكتالت واحملالفات واملؤمترات اًليشهد الناس يف هذا العصر أشكا

فنرى حلف وارسو للدول  ،منها للدفاع عن جهات إقليمية خر، وبعٌضآمذهب ضد 
سيا، واحللف آالشيوعية، وحلف مشال األطلسي للدول الرأمسالية، وحلف جنوب شرقي 

ألوروبية املشتركة، واملؤمترات كمؤمتر باندونج، ومؤمتر القمة العريب، املركزي، والسوق ا
 ومؤمتر دول احلياد وعدم االحنياز.

هذه )األمور(  يف بيان ما تعنيه تلك التكتالت واالجتماعات، وإمنا أثارْت وليس املقام هنا
ذاهب حيث حتتدم امل ،ويف هذا الوقت بالذات ،أرى من املناسب عرضها ،خاطرة يف نفسي

، وأن يضمحل ما سواه إن ه املنتصَريريد أن يكون مذهُب املتعددة، والنظريات املتباينة، كلٌّ
أن فيها  - اومًه -وا ظنُّ بالرغم من أن أغلب أولئك املذاهب ابتدعها أناٌس ،اًلوإن باط احقًّ

خلري كل واخلراب، ولكن السعادة وا واالزدهار للبشرية، وكانت نتيجتها الدماَر السعادَة
، اخلري يف دين اإلسالم، وشريعته السمحاء، واليت حتوي كل ما يف تلك املذاهب من حسن

 .ئه من مساووتنفي ما تضمنْت
وال بني  ،ال فرق بني أبيض وأسود وأصفر -إن هذا الدين الذي جاء هلداية البشرية مجعاء 

م املسلمون وذوو األنظار حنوه، وأن يقوم احلكا هو ما جيب أن تتجه -مذهب ومعتقد 
 االستطاعة بالدعوة إليه مبختلف األساليب والطرق.

بني املؤمترات اليت تلبس شىت  اومن املؤسف أن يكون حظ املؤمترات اإلسالمية ضعيًف
 وأوهى األسباب. ،األلوان

لإلسالم على ألسنة أولئك الزعماء، وكأمنا هم يرونه  اكًرأن تسمع ِذ ويف تلك املؤمترات قلَّ
 ه، وال حيسن اإلفصاح عنه.كُرال يليق ِذ اشيًئ

استمع العامل إىل خطاب فيصل يف مؤمتر الدول غري  ،ـه1384 - 7 - 3وباألمس يف 
من الزعماء  عنها كثرٌي وفيه املعاين واألهداف اليت طاملا صدَّ ،افكان أسلوبه صرحًي ،املنحازة

ن فيصل يف وضوح أن سياسة أعل ،رون لشعوهبم وأممهم، وهم بذلك يتنكَّامتعمًد اعزوًف
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 ،هذه البالد ترتكز على دعائم احلضارة العربية، ومهبط الوحي والرسالة اإلسالمية اخلالدة
م، وستبقى على مر العصور وتقدُّ ه له من حضارٍةاليت أفاضت على العامل أمجع مبا قدمْت

  هتوي إليها أفئدُةاليت ،واحلامية ألماكن اإلسالم املقدسة ،نة على التراث اإلسالمياملؤمَت
 ،من أركان دينهم اهامًّ اون فيها ركًنبلتها، ويؤدُِّق ايستقبلون يوميًّ ،ستمائة مليون من البشر

لدى أناس يتشبثون خبيط  اومستغرًب اوإن كان جديًد ،وليس ذلك جبديد على فيصل
 اإلسالَم مستوردة، ويغفلون مدمرٍة ومذاهَب ،العنكبوت، وينادون بعنصرية وإقليمية ضيقة

 .اشائًن اًلإغفا
ه ويعلنون يف املؤمترات واجملالس صوَت إىل رجال جيهرون بالدعوة لإلسالم، العامَل وما أحوَج

عو إىل عقد املؤمترات ونطلب من حكومات ودول العامل اإلسالمي أن تْد !املدوي
البالد باملبادرة  ن هذهن أجدر ِموَم ،اإلسالمية، وتسعى لتقوية أواصر الصداقة املتنوعة بينها

 الدول وإىل زيادة التعاون الثقايف واالقتصادي والسياسي بني ،إىل عقد مؤمترات إسالمية
 !؟اإلسالمية

وهي اليت ترنو إليها شعوب العامل  !؟ومن أحرى منها بأن تضطلع هبذه املهمة اخلطرية
حىت يكون منهم  ؛ملتعيد للمسلمني أجماده ؛اإلسالمي، وتنتظر الوثبة اإلسالمية من ربوعها

 ،مسلم غيور ذلك ما يؤمله كلُّ ،ومركزها املرموق ،قوة عظيمة هلا شأهنا، ومكانتها املهيبة
ولني ما يطمئننا إىل حتقيق هذا اجملد الذي تطمح ؤويف سائر املس ،ولنا يف فيصل األمل الكبري

 .(18)ومن اهلل التوفيق ،وشىت ديارها ،إليه األمة اإلسالمية يف سائر أقطارها

                                     
 .هـ28/6/1384يف  ،(19العدد ) ،صحيفة اجلزيرة (18)
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 (19)مؤمتر القمة اإلسالمي
 ،الضخمة من النجاح والتجاوب ما جعلها تتخطى احلواجَز دعوة التضامن اإلسالمي لقيْت

 ،شغاف القلوب فقد مسْت ،أجل ،يف ظرف وجيز امللونَة والشعاراِت ،املنيعة والسدوَد
املشارق  ها العاطر يفكُروسار ِذ ،أصداؤها يف اخلافقني وترددْت ،املشاعر كِتوحرَّ

الزائفة  ىاليت كانت الدعاو ،فإذا األمة اإلسالمية تصحو على حقيقة وجودها ،واملغارب
ن آوقد  ،رسالتها أو كادت يف حقب مضْت وإذا هبا تدرك أهنا قد جانبْت ،بهاحتاول حْج

 وتقوم بواجبها. ،هلا أن تعود لتؤدي دورها
أو احلصول  ،لنيل زعامة اًمأو سلَّ ،فردية فالدعوة إىل التضامن اإلسالمي ليست مصلحًة

الذي بعثه اهلل  ونادى به الرسول  ،نآولكنها قيام بواجب ديين دعا إليه القر ؛على جاه
 .تعاىل رمحة للعاملني

ع عن ابتهاج املسلمني بدعوة التجاوب معها ْقوُص من كل فجٍّ ىَرْتوقد جاءت األخبار َت
 هذا من اجلانب الشعيب. ،وبسرعة مذهلة ،ةشيئان قد حتققا بطريقة عجيب ،والنجاح هلا

فإن  - وهو دور احلكومات وامللوك والرؤساء يف العامل اإلسالمي - أما اجلانب الرمسي
وإمنا  ؛واالبتهاج النفسي ،الشعوب اإلسالمية ال تقنع منهم أن يكتفوا باملشاعر الطيبة

ولذا فهم  ؛تسويفال تقف عند حدود التمين وال عاجلًة خطواٍت يريدون أن يشهدوا
وعن األعمال اليت توشك أن تتم.  ،يف هذا املضمار يتساءلون بلهفة عن اخلطوات اليت متْت

ل امللوك والرؤساء يف مؤمتر تئام مْشويف طليعة ما يترقبونه التشوق إىل معرفة ما أجنز حنو اْل
قضاياها  جلِةومعا ،هتدف إىل مجع األمة اإلسالمية ،تتخذ فيه قرارات هامة ،قمة إسالمية

ذلك أن مشاكل  ؛وعلى مجيع املستويات االقتصادية والثقافية والعسكرية ،بطرق صحيحة
ولو أردنا استعراضها  ،وعالجها يكمن يف تعاوهنا وتضامنها ،الدول اإلسالمية متشاهبة

 وكل العالجات واحللول األخرى باتْت ،واحدة أللفيناها ال خترج عن هذا اإلطار واحدًة

                                     
 .هـ1/11/1387يف  ،(180العدد ) ،صحيفة اجلزيرة (19)
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 وغري ذات موضوع. ،القيمة عدميَة
 نظرة على بعض هذه املشاكل: ولنلِق

هذا  ،عمان ،نيجرييا ،زجنبار ،الربميي ،القرم ،التركستان ،قربص ،كشمري ،أريتريا ،فلسطني
 ومن بينها اضطهاد األقليات اإلسالمية يف بلدان كثرية. ،إىل جانب املشكالت األخرى

 ئوسواها من املباد ،واحلزبية امللحدة ،وطنيةوالقومية وال ،إن االشتراكية والشيوعية
 ،لن حتل هذه املشكالِت -اليت ال تسمن وال تغين من جوع  ،واملذاهب والشعارات الطنانة

فهي تؤدي إىل  ؛ها يف متجيدها وإطرائهاهم مهما غاىل أصحاُبولن تعيد للمسلمني عزَت
وال بصيص له من  ،نجاحال أمل فيه لل ،إىل طريق مسدود والوصوِل ،التخبط والفوضى

 النور.
وإن الشعوب  ،واخلري واحملبة تقائهم على صعيد احلقوقوة املسلمني هي يف تعاوهنم واْل

 والسمو إىل مستوى الئق. ،اإلسالمية تسعى جاهدة لتحقيق هذه األغراض
وأن  ،ها ما هي به جديرٌةءبالقضية وإيال وتطمح أن جتد يف زعمائها وقادهتا االهتماَم

عن موعد انعقاد مؤمتر  وتتساءل هذه الشعوُب ،روا باختاذ اخلطوات اجلريئة احلازمةيباد
على  صممْت الذي يؤمل منه أن حيقق األهداف السامية الكرمية ألمٍة ،القمة اإلسالمي

وإهنا  ،املضللني ودعاوى ،ال تلتفت إلرجاف املرجفني ،املضي يف طريق العزة والكرامة
ومن استئناف مسريهتا املظفرة  ،وسؤدد ما تصبو إليه من جمٍد وبالغٌة -بإذن اهلل  -ملنصورة 

 يف موكب العلم واهلداية واإلشراق.
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 (20)سوق إسالمية
 ،أفكر يف أشياء كثرية ،ىوأنا أتطلع للجموع احلاشدة يف مًن ،(21)كنت يف حج هذا العام

 بيانه.صر القلم عن ِتوحي ،ز اللساُنعِجعنه، ومنها ما َي منها ما يستطيع املرء التعبرَي
وجاء يرجو ثواب اهلل وابتغاء  ،وتكبد املشاق ،ه الدينيةه عقيدُتفهذا العدد اهلائل الذي دفعْت

 من األحاسيس واملشاعر. اه يف النفوس كثرًيآبد أن يبعث مر ال ،مرضاته
 ،طاقاليت يستفاد منها على أوسع ن هت الوجهَةأفكر فيه هو قوة املسلمني لو وجِّ ومما كنُت

ما كانت قوة  االيت كثرًي ،وانتفاعها بثرواهتا ومصاحلها ،وأمهية البلدان اإلسالمية االقتصادية
 يشهر يف وجوه املسلمني. األعداء اإلسالم، وسالًح

اإلسالمي  والديُن ،قيادة أو سوِء ،أو تفرق ،نتيجة جهل ؛اودور املسلمني يكاد يكون سلبيًّ
 ،)املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف) ؛يدعو ألخذ وسائل القوة والعزة

 .(ويف كل خري(
أما املسلمون  ،وقد رأينا الدول الشيوعية واملسيحية تتجمع يف تكتالت عسكرية واقتصادية

 .اعن قصد أو غري قصد غالًب ،واملساعد هلذه القوى املعادية املمول لون دوَرفهم ميثِّ
 اخطاء سابقة، ولكن الرغبة يف أن تنهج البالد اإلسالمية هنًجأل تعديٍد وليس اجملال جماَل

وإذا  ،على أساس من الشريعة السمحاء ،، يكون فيه قوة املسلمني من مجيع النواحياجديًد
فإن الشعور بأن املؤمتر اإلسالمي املنعقد مبكة  ،فائدة جليلة كانت املؤمترات اإلسالمية ذاَت
 وهو شيء له نتائج مرضية حبول اهلل. ،ديدةهذا العام هو بداية النطالقة ج

 سوق إسالمية مشتركة. ومن املقترحات املقدمة للجنة االقتصادية واالجتماعية إنشاُء
قوة اقتصادية هائلة،  فالبالد اإلسالمية ذاُت ؛عليه مرور عابر مرَُّي الَّإن هذا االقتراح جيب أ

ها، وحاولت االستغناء عت منتجاُتات، وتنوَّللصناع الذايت، لو اجتهْت ويف إمكاهنا االكتفاُء
وكماليات، واستوردت هذه األشياء  عن بضائع البلدان األجنبية من سيارات وأقمشٍة

                                     
 .هـ4/1/1385يف  ،(43العدد ) ،اجلزيرة (20)
 .1384أي عام  (21)
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 وغريها من البلدان اإلسالمية اليت تنتج مثل هذه.
 ،وأنواع املعادن ،واحلديد ،ولدى البلدان اإلسالمية من الثروات العظيمة: من الزيت

م بذلك من ميكنها من أن يكون هلا وزن عظيم يف عامل االقتصاد، وتسَل ما - واملزروعات
 هلم. اوكوهنا تبًع ،مات األجانبحتكُّ

عليها أن  ،إن الدول اإلسالمية اليت تسعى إىل التحرر من االستعمار جبميع أشكاله ومظاهره
 ها وقوهتا.ففي ذلك خرُي ؛اواقتصاديًّ اتتحرر منه ثقافيًّ
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 درس من زجنبار
هو  - إن ما تتناقله اإلذاعات والصحف ووكاالت األنباء عن االنقالب الشيوعي يف زجنبار

قتل العرب واملسلمون باأللوف يف عملية إبادة فهناك ُي ،شيء غاية يف الفظاعة والوحشية
 ،اإلحلادي ضد العرب املسلمني والتعصَب ،العنصري مجاعية، وجمزرة رهيبة، تربز احلقَد

 عليهم القوى الشيوعيُة بْتنور واملعرفة، ودعموا اقتصاد هذه البالد، فتألَّالذين نشروا ال
وال مسلم، ومع ذلك فإنه كانت هناك  حىت ال يبقى فيها عريبٌّ ؛اهم هنائيًّاستئصاَل لًةحماِو

لتأييد  اوكان من املمكن أن يعمل العرب واملسلمون شيًئ ،هلذا احلديث الفظيع سابقٌة بوادُر
كانوا غارقني يف  -مع األسف  -إال أن العرب واملسلمني  ،هذه البالدإخواهنم يف 

هم وعقائدهم وتارخيهم اجمليد، ال تتفق ومبادَئ َئومباد ،دخيلٍة ومحاستهم ملذاهَب ،خالفاهتم
ال يعنيهم يف قليل أو  شيٌء ،وما حيف به من خطر حمدق ،وكأن أمر املسلمني يف زجنبار

 كثري.
كانت الدعايات  ،املسلمون على زلزلة كياهنم وسلطاهنم يف زجنبارويف الوقت الذي يوشك 

 ،مبا تروج له من عنصرية وقومية ،الطويلة العريضة تنادي بالتفكك بني العرب واملسلمني
بني  َدب الفرقة بني أبناء البلد الواحد، وباَعمما سبَّ ؛واشتراكية مستوردة ،ونعرة وطنية

 املسلمني من العجم والعرب.
مناصرة املسلم ألخيه املسلم،  هم الديين حنوا يفرضه واجُبمَّاملسلمون والعرب ع وغفل

 وجهاده يف سبيل اهلل بالنفس واملال، وبكل وسائل اجلهاد.
يف األندلس  ،باملسلمني أن يعتربوا بأحداث التاريخ القريبة والبعيدة اولقد كان جديًر

 احلديث، ويف حرب السويس، ويف الضائع، واحلروب الصليبية، ويف االستعمار الغريب
وغريمها من الدول  ،االضطهاد الشيوعي للمسلمني يف االحتاد السوفييت والصني الشيوعية

 الشيوعية املاركسية.
وأمسى  ،حكيمة ألعظم هدف وسياسًة ،احازًم اباملسلمني أن يتخذوا موقًف اوكان حريًّ

حيث تذوب  ،العقيدة السليمةومؤازرة احلق و ،وهو نصرة اإلسالم واملسلمني ،غاية
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 الفوارق اجلنسية والوطنية والقومية والشكلية.
باضطهاد املسلمني وتشريدهم، ونقرأ عن اجملازر املتعمدة  -مع أشد احلزن  -إننا نسمع 

هم يف البالد اإلسالمية، وال يعلنون غضَب ك الزعماُءفال يتحرَّ ،إلبادهتم يف بالد كثرية
والفنت  ،ون معونتهم إلنقاذ إخواهنم املسلمني من احملن العصيبةمواستنكارهم، وال يقدِّ

 الكربى.
ض بعض األفراد الشيوعيني املخربني يف وهتدد عندما يتعرَّ بينما جند الشيوعية العاملية حتتجُّ

جن يف زجمرة وصراخ إذا ُس أي بالد إىل اعتقاالت أو حماكمات، ونرى الدول الغربية هتبُّ
 يف أية دولة.أي فرد من شعوهبا 

حىت أطاحوا  ؛الدنيا وأقعدوها هد البوذيون يف فيتنام اجلنوبية أقام البوذيونوعندما اضُط
 باحلكومة اليت كانت متارس اضطهاد البوذيني.

ض ألقسى أصناف عربية بكاملها متحى من الوجود، وتتعرَّ اًلفإن دو ،أما العرب واملسلمون
ثهم باسم بل وخيجلون من حتدُّ ؛اكون ساكًنالتعذيب واالضطهاد الوحشي، فال حيرِّ

 حىت ال يقال عنهم: إهنم طائفيون ورجعيون. ؛اإلسالم، والدفاع عن إخواهنم املسلمني
 وأي عجب هلذا الواقع املؤمل؟! ،عجب

 موحدًة يف سياستهم هذه، وأن يتخذوا مواقَف إنه جيب أن يعيد الزعماء املسلمون النظَر
ة املسلمني املضطهدين يف أي ناحية يف العامل، وأن يعلنوها تقوم على أسس نصر ،ثابتة

 صرحية بال تورية.
والعلم املثمر  ،والكلمة املسموعة ،وهلم من القوة املادية والبشرية ما يكفل هلم االعتبار اهلائل

 .، وصدق العزميةإذا ما توفر حسن النية -
 ،واحلبشة ،وقربص ،يف فلسطني ونة يتعرضون ألقسى مؤامرة وحشيةإن املسلمني يف هذه اآل

إخواهنم  وألبانيا، وواجب املسلمني يف كل مكان مناصرُة ،والتركستان ،وعدن ،وعمان
 هؤالء املضطهدين بكل وسائل املناصرة.

حسب املخططات  ،والتشريد فسوف يأيت دورهم يف التصفية والفنت ،وإن مل يفعلوا
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أو أهنم يف غفلتهم  ،ون مبا حدثفهل يتعظ ،املرسومة من أعداء العرب واملسلمني
 .(22)ويف بعضه كفاية ،وكل ما نأمله أن يأخذوا العربة مما جرى !سادرون؟

                                     
 .هـ9/6/1383يف  ،(454العدد ) ،اليمامة (22)
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 (23)العرب واألتراك
 ،الرجل املريض تركَة قوية، وبعد أن تقاسم االستعماُر كانت العالقات العربية التركية متينًة

ذ اجتذاب تركيا للتغرب ونْبم عرى التعاون بني العرب واألتراك، وحاول ل على فْصعِم
فهم، وأعلن مصطفى كمال األتراك أن تدينهم هو سبب ختلُّ اإلسالم، وأوهم زعماَء

تركيا األحالف العسكرية واالقتصادية  أتاتورك علمانيته وإعجابه بالطريقة الغربية، ودخلْت
 الغربية.

 ،الدين يف النفوس بطَةمما أضعف را ؛بالقوميات والعصبيات قة البعاد املناداُةوزاد يف ُش
مما  ؛وجتاه الدين اإلسالمي ،من جانب الزعماء األتراك جتاه العرب طيبٌة تظهر بوادُر واليوَم

 .ابل لصاحل املسلمني مجيًع ؛لصاحل الطرفني مثمرٍة يبشر بنتائَج
ب ورمبا كان يف إدراك األتراك أن الغرب لن مينحهم صداقته مهما فعلوا معه من تقرُّ

 من أن حتصر أو تعد أمثلٌة ره يف معاملته أكثَرسيِّصليبية، وُت ألن الغرب تدفعه أحقاٌد ؛وتودد
 شهرهتا تغين عن حتديدها. ،قريبة وبعيدة

 من األمثلة القريبة. اإن خذالن الغرب لتركيا يف قربص قد يكون واحًد
ة يف ظاهر ،وحبه للمسلمني هو سبب جوهري ،وإن إصرار الشعب التركي على التدين

الئقة هبا من  مقابلًةالتركية  ولكننا ال ندري ملاذا ال تقابل هذه اجلهود ؛التقارب اجلديد
 !مجيع العرب؟

اهتمام على ما يظهر بالتقارب بني العرب واألتراك،  إن بعض البالد العربية ال تبدي كثرَي
لقول بينما تتعلق بصداقات رمبا كانت ومهية واستهالكية غري عملية، وتعطي معسول ا

التباين والتناقض، ولن يكسب العرب  ومع دول بينها وبني العرب كلُّ ،وتطعن من اخللف
 !فائدة من صداقتها أيَة

 ،واملصلحة ،حسبما يفرضه الديُن اكرمًي اإن موقف اململكة بالنسبة لألتراك كان موقًف

                                     
 .هـ24/12/1384يف  ،(344العدد ) ،املدينة (23)
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ما ملاذا؟ أ ،مل تكن يف نفس املستوى -مع األسف  -ولكن بعض الدول  ؛والتعاون النبيل
 اخلفي! ، والسرَّفقد يكون يف السنوات املقبلة ما يبني العلة الكامنة

هي  - العالقات معهم من العرب وحتسنَي ها التقرَبوحماولَت ،فإن تراجع تركيا ،وبعد
 ،ومساندة بعضهم لبعض ،برهان من مئات الرباهني على أن التعاون بني املسلمني والتكاتف

قني ودون التفات للمعوِّ ،جيب عليهم أن يسريوا فيه دون توقف هو السبيل األمثل الذي
، وكذا تأييد اخملًص اصرحًي اوما تأييد باكستان حلقوق شعب فلسطني تأييًد ،لنيواملخذِّ

ر ال تؤثِّ ،متينة قريبة ناطقة أن عالقة املسلمني جيب أن تكون قويًة أفغانستان وغينيا إال أمثلٌة
 رية والشيوعية والصهيونية.االستعما فيها الدعاياُت

بل  ؛إن ذلك واجب الزعماء والعلماء ورجال الصحافة والفكر يف مجيع بالد اإلسالم
 واجب كل مسلم يف شرق األرض وغرهبا.
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 (24)عربة األحداث يف قربص
وما  ،لالستنتاج ومراقبة ما جيري ر السائد فيها مدعاٌةاالشتباكات اجلارية يف قربص، والتوتُّ

 الشديد. يتمخض عنه هذا الزناُع أنميكن 
لنشهد قربص يف  ؛بد لنا من إعادة الفكر عرب التاريخ ال ،وحنن إذا نظرنا إىل هذه األحداث

إسالمية يف معظم  ابلًد ْتحتت لواء اإلسالم، وظلَّ الفتوحات اإلسالمية وقد انضوْت
حاول هؤالء  ،ىف املسلمون، وهتيأت الفرصة للمستعمرين النصارحىت إذا ضُع ،أطوارها

كبرية يف كل بلد  اكما بذلوا جهوًد ،عن نطاق اإلسالم دوا اجلزيرَةبِعالصليبيون أن ُي
 للصليبية احلاقدة على اإلسالم. اخاضًع امسيحيًّ اجلعله بلًد ؛إسالمي أو غري إسالمي

 كما فعلوا ،وكما حاولوا أن يقصوا اإلسالم من بالد كثرية، وأن يقووا السيطرة املسيحية
ليكونوا مطمئنني إىل أهنا لن تعود لإلسالم مرة أخرى، كذلك أرادوا أن  ؛يف لبنان وقربص

قوا لكمال أتاتورك يف علمانيته وابتعاده عن تاريخ يبعدوا تركيا من حظرية اإلسالم، وصفَّ
والزنوع إىل حضارة الغرب ومدنيته  ،سالمعوه على قطع صلة بالده باإلوشجَّ ،تركيا اجمليد

 ة.الزائف
وليكون مصريها  ،املسيحية ا تركيا باالنضمام إىل السوق األوروبيةْوومنذ مدة قريبة أغَر

 هم هلا باألحالف العسكرية كان هلذه الغاية.وربُط ،كاألندلس
يف تورط األتراك  وكان لالبتعاد بني العرب واألتراك بسبب الدعوات القومية واإلقليمية أثٌر

دت حبماس كما أن بعض الدول العربية قد أيَّ ،جملال هلايف التقرب من إسرائيل وفسح ا
 اليونانيني يف قربص قبيل نيل االستقالل.

دوها مع أيَّ ،وفتحوا األسواق هلا ،ولكن اليونانيني القبارصة بذلوا الصداقة السخية إلسرائيل
 ها بعض الدول العربية.وقد كانت غلطة ارتكبْت ،األسف

أن بريطانيا الصليبية  -حسب ظننا  -بعد أن اتضح لتركيا ن األوان لتدارك اخلطأ آوقد 

                                     
 .هـ21/8/83( يف 449العدد ) ،اليمامة (24)
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وأن عالقات تركيا  ،العقد الصليبية نتيجَة ؛تقف ضد األتراك وحقوقهم املشروعة يف قربص
 اه أضعاًفمما رحبْت على تركيا من اخلسائر املادية واملعنوية أكثَر ْتمع إسرائيل قد جرَّ

عالقاهتم مع تركيا هو من صاحل الطرفني  أن حتسني مضاعفة، وحنسب أن العرب علموا
 ع على هذا الظن.والبوادر الطيبة تشجِّ ،كليهما

إننا ال نستغرب أن يكون هدف بريطانيا يف املسارعة إلرسال القوات العسكرية إىل قربص 
هو حلماية إسرائيل ضد  - حبجة محاية الرعايا الربيطانيني، والوفاء مبعاهدات استقالل قربص

ال تريد أن يسيطر األتراك  اولكن بريطانيا أيًض ،فذلك ما ال ريب فيه ؛ملسلمنيالعرب وا
 ترفرف عليه راية اإلسالم. اإسالميًّ اتكون يف يوم من األيام بلًد حىت ال ؛على جزيرة قربص

وأن يكون لنا  ،وأن نأخذ لألمر عدته ،ناإننا على ضوء هذه األحداث جيب أن نعرف عدوَّ
 حىت ال نؤخذ على غرة. ؛ء هذه األحداثإجيايب إزا موقٌف
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 قضية قربص
وهي تقترب من  ،العام العاملي مبا فيه هيئة األمم وجملس األمن هذه القضية تشغل الرأَي

االنفجار، وتوشك أن تندلع حرب بني اليونان وتركيا بسببها، وقد ال يقتصر األمر على 
ولذا فال عجب أن  ؛تلك األسلحة النوويةهاتني الدولتني، وإمنا يتعدامها إىل دول كبرية مت

ال  ويتطلع بقلق إىل ما سوف تتمخض عنه من عواقَب ،العام بأحداث قربص يهتم الرأُي
ر على والبالد العربية ما هو موقفها من هذه األحداث اليت قد تؤثِّ ،يعلم مداها إال اهلُل

 عالقاهتا الدولية بعضها مع بعض؟و ،مستقبلها
ولكن  ،د موقفها من هذه القضية رغم خطورهتاأن الدول العربية مل توحِّإن مما يؤسف له 

د موحَّموقف هو: كيف تتفق الدول العربية على  ،الذهن سؤالبد وأن يتبادر إىل  ال
 .وهذا حق ؟يؤيد األتراك ، وبعضهاوبعضها يؤيد اليونانيني

أن  ،ب الصليبية املتنوعةمن االستعمار واحلر ا كان األجدر هبذه الدول وقد عانْتولكن أَم
 ،إن احلرب يف قربص حرب بني اإلسالم و)الصليبية( !؟هبذا الصدد ايكون رأيها موحًد

يتردد العرب يف الوقوف إىل جانب  الَّومن مث فإن الواجب أ ،ما يريدونخرون ها اآلوليسمِّ
 ال لشيء إال ألهنم مسلمون. ،الذين يفتك هبم اليونانيون املتعصبون ،األتراك

على أساسها االستقالل، وتريد  العهود اليت نالت اجلزيرُة ِتإن احلكومة القربصية قد نقَض
حىت  ؛ه األتراك على الذوبان فيهم، أو إعمال السالح يف رقاهبمكِرأن تنضم إىل اليونان، وُت

 خرهم.آيفنوا عن 
وأمريكا ال  ،أييدها بالسالح والتوالدول الغربية النصرانية متدُّ ،إن هذا منطق حكومة قربص

ل باألتراك القبارصة املسلمني، ولكن عندما تريد تركيا إيقاف نكَّعندما ُي احترك ساكًن
القوات التركية عن  يتحرك األسطول السادس األمريكي لصدِّ ،هالعدوان الغاشم عند حدِّ

 واعتداء. افيزدادون عناًد ،أما اليونانيون القبارصة ،االقتراب من قربص
عربة األحداث يف " :بعنوان ـه83 - 8 - 21ة أشهر نشرت كلمة بتاريخ منذ مثاني

وكان لالبتعاد بني العرب واألتراك بسبب الدعوات القومية "وقلت فيها:  ،"قربص
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كما أن بعض  ،يف تورط األتراك يف التقرب من إسرائيل وفسح اجملال هلا أثٌر - واإلقليمية
  يف قربص قبيل نيل االستقالل.الدول العربية قد أيدت حبماس اليونانيني

ولكن اليونانيني القبارصة بذلوا الصداقة السخية إلسرائيل، وفتحوا األسواق هلا، وأيدوها 
ن األوان لتدارك آها بعض الدول العربية، وقد مع األسف، وقد كانت غلطة ارتكبْت ارًيكث

صاحل الطرفني  اخلطأ، ونعتقد أن العرب علموا أن حتسني عالقاهتم مع تركيا هو من
 ."كليهما

من األتراك ومئات املاليني من  اإنين أكرر النداء مرة أخرى أن كسب ثالثني مليوًن
ولن ينفع  ،مل يهتموا بالتأييد السابق ،أوىل من تأييد أربعمائة ألف يوناين قربصي ،املسلمني

 دواهنم.فاربعوا على أنفسكم أيها املتحمسون لتأييدهم يف ع ،الالحق فيهم التأييُد
من  اوأطلب منها مزيًد ،ه عن مراسلها يف تركيااجلزيرة مبا نشرْت ئوال يفوتين هنا أن أهن

 .(25)أمثال هذه الرسالة اللطيفة

                                     
 .هـ3/4/1384يف  ،(7العدد ) ،اجلزيرة (25)

 ويف الكتب املعاصرة بالصاد. ،وقربص تكتب يف املؤلفات التارخيية القدمية بالسني
 هـ28سنة  -رضي اهلل عنهما  -أيب سفيان يف خالفة عثمان بن عفان وقد فتحت قربص على يد معاوية بن 

اهلل بن سعد بن أيب سرح جبيش من قد سار إليها جبيش من الشام، وعبدوكان معاوية  ،م648املوافق 
ون مثلها يؤدُّ ،الف دينار كل سنةآومت الصلح بني املسلمني وأهل قربص على سبعة  ،فاجتمعا عليها ،مصر

وحيق للمسلمني  ،وعلى أن خيربوا املسلمني بتحرك عدوهم من الروم إذا قصدوا املسلمني حماربني ،إىل الروم
 الزنول هبا يف طريقهم لقتال العدو.

فغزاهم  ،أعان أهل قربص الروم على املسلمني يف البحر مبراكب أعطوهم إياها ،653 - هـ32ويف سنة 
شر ألف رجل من املسلمني لإلقامة فيها بعد أن مت وبعث باثين ع ،معاوية مرة أخرى يف مخسمائة مركب

 فبنوا فيها املساجد. ،الصلح بينه وبينهم
وأسر منهم بشًرا، مث أمر الرشيد  ،أحدثوه حلدٍث ؛ويف خالفة هارون الرشيد غزاها محيد بن معيوف اهلمذاين

 األسرى بعد أن استقام أهل قربص وخضعوا حلكم املسلمني. بردِّ
 ن واإلفرنج واملسلمني واإلجنليز.دوار خمتلفة من حكم الفراعنة واليونان والفرس والروماوقد مرت قربص بأ

وبعد معركة  ،بعد حصار استمر أربعة عشر يوًما ،م استوىل األتراك العثمانيون على اجلزيرة1571ويف سنة  
م 1878ويف سنة  ،الذي جهز مائيت سفينة لغزوها ومائة ألف رجل ،حامسة يف عهد السلطان سليم الثاين
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 قربص بني العدل والعدوان
األنباء  الساسة واملعلقني، وتتناقله وكاالُت ما زال احلديث عن قربص يشغل أذهاَن

تركيا واليونان، وال أحد يعلم  بني اضروًس اشعل حرًبأن توقد كادت  ،واإلذاعات العاملية
بد من التساؤل عن األسباب الداعية إلقدام تركيا على  وال ،إال اهلل - لو وقعْت -بنتائجها 

وال  ،وإما احلرب ،: إما أن تقبله اليونان وحكومة مكاريوس القربصيةاصرحًي اأن توجه إنذاًر
ركيا على هذا اإلجراء الصارم؟ هل له أسباب قوية ترى ملاذا أقدمت ت ،خيار وال مراجعة

وما يترتب عليه من أخطار  ،وتركيا تدرك ما يعنيه هذا اإلنذار ،هذه اجملازفة تستوجب كلَّ
 ادحة؟ وهذا السؤال وارد بال ريب.ف

إلقدام تركيا على هذه  الكثريَة بد أن جيد املربراِت ولكن املتعمق يف حبث قضية قربص ال
لألتراك يف احملافظة على  ها تعطي احلقَّقربص مبوجبها استقالَل اليت نالْت التفاقياُتفا ؛اخلطوة

أفظع اجلرائم  وارتكبْت ،انتهاك ه حكومة قربص أبشَعوهذا ما انتهكْت ،سالمتهم وأمنهم
ما  إزاء ايًّبسل اتقف موقًفال لشيء إال ألهنم مسلمون، ومل يكن من الالئق أن  ،حبق األتراك

 وحماولة لإلبادة، بدافع التعصب واحلقد. ،له األتراك يف اجلزيرة من عدوان صارخ ضيتعرَّ
حتاول،  اولكن عبًث ،ام اجلزيرةعسى أن يرعوي حكَّ ؛الوسائل تركيا كلَّ لقد استنفدْت

 :ير والتخيري بني العدل أو احلربوهو التحذ ،بد مما ليس منه بد وكان ال

                                                                                                    
على أن تبقى يف  ،سيويةتركيا اآل ئتنازلت الدولة العثمانية عن قربص إلنكلترا يف مقابل دفاعها عن شواط

وذلك مبساعدة  ،يدها حىت إجالء الدولة الروسية عن القرى والبالد اليت استولت عليها من أرمينية العثمانية
 طانيا.م ضمت إىل بري1914ويف سنة  ،القوات الربيطانية

ونقضوا ما اتفق عليه قبل نيل االستقالل من  ،وصار احلكم لليونانيني القبارصة ،م1960ب عام آاستقلت يف 
 ،مياًل 40وقربص تبعد عن تركيا  ،وحصلت نزاعات كثرية ،يف احلكممشاركة القبارصة األتراك املسلمني 

 ،كيلو متًرا 700حنو  :أي ؛ تقريًبامياًل 435وعن اليونان  ،مياًل 240وعن مصر  ،مياًل 60 سورياوعن 
ئة ابامل 2و ،ئة من أصل تركيابامل 18و ،ئة من أصل يوناينابامل 80 :وعدد سكاهنا حنو نصف مليون نسمة

 من عرب وعجم وأرمن ويهود وغريهم. ،وجنسيات متنوعة ،من عناصر خمتلفة
 (."القاموس السياسي"، و"قربص جزيرة السحر واجلمال"كتاب  :)وانظر 
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 اَهوُبُكَر الَِّإ رَِّطْضامُل ُةيَلا ِحَمَف=  اًبَكْرَم ُةنَِّساأَل الَِّإ ْنُكَي ْما َلَذِإ
تركيا عن  َيحياولون ثْن ،أمريكا وحلف األطلسي وبعض الدول الغربية األخرى ْتوقد هبَّ

 اموقًف ق الذي قد يستعصي على الراتق، وقد سبق لتركيا أن اختذْتعزمها، ويرتقون الفْت
على  إىل تركيا إذا هي أقدمْت اهتديًد هْتكربى وجَّ غري أن دولة غربية ،امشاهًب احازًم

ولكن من أجل اخلوف على  - اطبًع -ليس بدافع احلرص على سالمة تركيا  ،احلرب
ويف  ،بعض الدول النصرانية يف هذه األيام وما موقُف ،الصليبيُةاليونانيني الذين تربطهم هبا 

بة ضد املسلمني املرتَك تجاهل الفظائَعاملوقف الذي ي بذلك شبيٌهإال  ،هذه القضية بالذات
ولعل يف موقف بريطانيا ومنعها الطائرات التركية من  ،ويسارع إىل محاية املعتدين ،األتراك

ما  - على الرجوع بذريعة واهية التركيَة وإجبارها الطائراِت ،التحليق فوق جزيرة قربص
 يكشف احلقائق.

، وقد تندلع اًلفإن خطر احلرب ما يزال ماث ،ما انوًع ْتوإذا كانت حدة التوتر قد خفَّ
املبدئي الذي توصل  ال سيما وقد وردت أنباء تفيد أن مكاريوس يعارض االتفاَق ،احلرب

فال يغيب عن األذهان  ،ه من هذه األحداثوالذي ينبغي استخالُص ،إليه بني تركيا واليونان
وأرترييا  ،سطني وكشمريكفل ،أن قضية قربص هلا شبه كبري بقضايا إسالمية مماثلة

على  احنًق ؛مر عليهاآمما عمل املستعمر على التخطيط والت ،ونيجرييا وزجنبار ،والصومال
 ،البلدان اإلسالمية إىل بلدان نصرانية يف تفتيت القوى اإلسالمية، وحتويِل وشهوًة ،املسلمني

 اقروًن اإسالميًّ ابلًد الساطع، كانت لإلسالم، وقربص تعطينا الدليَل عاٍدأو إىل أي مذهب ُم
وهي  ،فاقتطعوها من اخلالفة العثمانية ،املستعمرين الصليبيني مل يعجبهم ذلك طويلة، ولكن

ه ال يفارق صليُب ا، ونصبوا عليها قسيًساًلمي 40اليت ال تبعد حدودها عن تركيا أكثر من 
 هذا ما أرادوا. يف التشفي من املسلمني واالنتقام منهم، ولقد نفذ هلم اإمعاًن ؛هصدَر

ألهنا تدافع عن حق  ؛تتردد يف تأييد تركيا وواجب العرب ومجيع الدول اإلسالمية أالَّ
فهو احلصن  ؛املسلمني حلل قضاياهم املتشاهبة هو الطريق الصحيح َنوإن تضاُم ،مشروع

مجيع القضايا  املنيع الذي تتحطم عليه خمططات العدو، وهو السبيل األمثل إىل حلِّ
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 مبا فيها قضية فلسطني. ،ميةاإلسال
فأيدت العرب بعد عدوان الصهاينة عليهم،  ،اوحكيًم امشرًف اموقًف وإن تركيا قد وقفْت

وهذه  ،والترحيب بالتضامن بني البالد اإلسالمية ،رغبة أكيدة يف التقارب اإلسالمي وأبدْت
بقاع األرض القاصية  بالدول العربية اليت تربطها جبميع املسلمني يف حريٌّ ،طيبٌة بوادُر

 أن يقابلوها بالترحيب والتأييد. ،اإلسالم والدانية رابطُة
واملذاهب  ،وا يعاجلون قضاياهم على أمناط من الشعارات اهلدامةأما إن جتاهلوا ذلك، وظلُّ

فسوف يقعون فريسة للعدوان، ويتخبطون يف سريهم، دون  ،والنعرات اجلاهلية ،املشتتة
فعلى األمة اإلسالمية يف شىت ديارها أن تدرك سبيل  ،من جناح أو أمل ،بصيص من نور

وعسى أن  ،بل هو واضح لكل ذي بصرية نرية ؛اوطريق فالحها، وهو ليس خافًي ،جناهتا
 ، وقادم لياليها!تسترشد هبا يف مقتبل أيامها ارًبهبا الطويلة ِعمن جتاِر تكون قد أخذْت
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 سياستنا اخلارجية
، والصحف اليت إليه قلٌة فإن األقالم اليت تطرقْت ،تهم أمهيته ودقَّورغ ،هذا موضوع حساس

املشاكل  ومعاجلَة ،األهم على املهم ورمبا كان السبب تقدمَي ؛نشرت عنه قليلة كذلك
ه ال مينع من إال أن هذا كلَّ ،على النهوض بالبالد وتطورها قبل ذلك الداخلية، واحلرَص

 دنا.االهتمام بالسياسة اخلارجية لبال
تقوم على أساس من عقيدتنا  ،بد من رسم سياسة خارجية واضحة وحنن نشعر أنه ال

عندما تشعر بزوال  ال اليت ،ومبادئنا، ومن مصاحلنا املشتركة مع الدول اليت تبادلنا الشعور
 اخلطر عنها واستغنائها، فال تبايل بعد ذلك مبشاعرنا ومصاحلنا.

صرحية يف تأييد القضايا اإلسالمية،  ا واضحًةوحنن كشعب مسلم جيب أن تكون مواقفن
 والوقوف إىل جانب إخواننا املسلمني ضد املعتدين.

وإىل جانب املضطهدين  ،جيب أن نقف مع احلق ،وحنن كأناس ندعو ملناصرة احلق
 واملغلوبني على أمرهم.

، وإمنا رمًةلنا ح ال يرعون ٌماأقويتشدق هبا لشعارات  وال ينبغي أن جنامل أو نداهن إرضاًء
 جيب أن نرسم سياسة صرحية تنبعث من أعماقنا وعقائدنا ومصاحلنا، ال تبعية وال حماباة.

أو رئيس الوفد يف األمم  ترك لرأي السفريأو ُت ،وال نريدها سياسة تتسم بعدم املباالة
بذلك الثقة أو يورط البالد يف مشاكل  الًّومستغ ،هها حسب مزاجه وميولهفيوجِّ ،املتحدة

 نتيجة تصرفه املغلوط.
ومن املعتزين بعقائدهم  ،لونا يف اخلارج من صميم أبناء البلدكما نريد أن يكون ممثِّ

مسعتها، سواء كانوا من غري وومصلحتها أما أولئك الذين ال يهمهم أمر البالد  ،وتقاليدهم
، أو كانوا ممن يدٍةعد َبللثقة يف جتاِر همأهليُت أبناء البلد، أو من املتجنسني الذين مل تثبْت

لني لبالدهم يف ولية امللقاة على عاتقهم كممثِّؤرون املسيسيئون إىل مسعة البالد، وال يقدِّ
 على املصلحة العليا. احرًص ؛فهؤالء جيب استبعادهم ،اخلارج

ومثقفني، ومع احتياجنا  اوكثريون يف الدول العربية ال يعرفون أن يف بالدنا إذاعة وصحًف
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ووضعها يف  ،يعمد البعض إىل إخفاء صحفنا احمللية ،اية يف اخلارجالشديد للدع
 املستودعات.

رغبة يف رفع  ؛إزاء هذه األشياء وغريها ،إننا نرجو أن تكون سياسة خارجية حازمة
 .(26)والسالم ،مستوى البالد وهنضتها

 

                                     
 .هـ26/10/1382يف  ،369العدد  ،اليمامة (26)
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 نظرة إىل سياستنا اخلارجية
باستثناء الدولة اليت حنن يف  ،ع الدولاملعاملة مع مجي سياسة حكومة هذه البالد هي حسُن

فعل لعدواهنا، وطريقة املساملة  كردِّ -وهي دولة إسرائيل املزعومة  -حالة حرب معها 
يف الطريق  وسارْت ،األمثل النهَج ِتتكون الدولة قد هنَج ألْن وحسن املعاملة يكفياِن

 .الصحيح
 نعم. شك أنه يف كثري من احلاالت سيكون اجلواب أْن ال

 ،رون هذه املواقف النبيلةال يقدِّ ،حامتيٍّ ولكن بعض من تبذل هلم الصداقة الدائمة بكرٍم
 قال الشاعر العريب: اوقدمًي ،النظر يف موقفنا منهم ومن مث ينبغي إعادُة

 ىَدالنَّ ِعِضْوي َمِف ِفْيالسَّ ِعْضَوَك رٌِّضُم = اَلالُعِب ِفْيالسَّ ِعِضْوي َمى ِفَدالنَّ ُعْضَوَو
 خر:ويقول اآل

 ُدِتالَوَو يِّاحَل ُرْيَع ِنالََّذاأَل الَِّإ=  ِهِب اُدَرُي ٍرْيى َضَلَع يُمِقُي اَلَو
ولكين  ،ومتاعَب حىت ال نثري حفيظة أحد، وال نتعرض ملشاكَل ؛وال أريد أن أضرب األمثلة

والعجيب  ،ثقفنيحىت على غري امل اها خافًيأمُر ْدُعومل َي ،اأقول: إن تلك الدول معروفة جدًّ
من  ،من العنت والعدوان من هذه الدول أن البالد العربية واإلسالمية تتعرض أللواٍن
وهذه  ،اإلعالم من صحافة وتلفزيونات وإذاعة الرمسيني يف احملافل والتصرحيات، ومن أجهزة

ال بأس به من صنوف األذى، ويف نفس الوقت يطلب البعض أن تكون  االبالد نالت قسًط
على ما  ،ويريدون فرض رأيهم بطريقة قسرية ،باعساملة هلؤالء هي الطريق الواجب االتِّامل

 فيه من جمانبة للمنطق والواجب!
وملاذا ال نقف  !فلماذا ال نعامل تلك الدول باملثل؟ ،منطقية شرعية إن املعاملة باملثل طريقٌة

وملاذا ال جنربهم على احترامنا  !نا ومعتقداتنا؟حسب ما ميليه علينا ديُن احازًم امنها موقًف
 ،ولو مبقاطعتهم ،هم وطمعهم واستغفاهلم لناا يف غيِّْولئال يتماَد ؛باستعمال احلزم معهم

 ؟!وبيان عدواهنم وجرائمهم
ألصدقائنا، وأن نسعى لتكتيل اجلهود  اوسلًم ،ألعدائنا اإننا نريد أن تكون سياستنا: حرًب
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وكلنا "وأطماع املستعمرين متشاهبة  ،مشترك فالعدوُّ ؛مدالصا لنقف هذا املوقَف ؛اإلسالمية
 ."يف اهلم شرق

ال تكفي، وال تناسب  ،أن اللني واملساملة وحسن املعاملة من جتارب أثبتْت وحسبنا ما مرَّ
 األعداء واحلاقدين.

فلدينا الثروات  ا، وحنسن االستفادة من هذه القوة؛إننا أقوياء عندما نعرف مصدر قوتن
وهذه البالد والبالد اإلسالمية قد عرفت باالستبسال  ،القومية ُئة، واملبادالعظيم

ذلك  ؟ويعملون إلبرازها ،ق الزعماء والقادة فيها إلدراك هذه احلقيقةوالبطوالت، فهل يوفَّ
 .(27)ما نتمناه

 
 

                                     
 .هـ12/5/1383يف  ،421العدد  ،اليمامة (27)
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 (28)عاالستعمار املقنَّ
فقد خيتلفون  ،اوهدًف ايًةمتعددة، وهم وإن اتفقوا غ متنوعة، وأساليُب املستعمرون هلم طرٌق

من األساليب حسب  اأنواًع -بكسر امليم  -رة ، وقد تستعمل الدولة املستعِماذريعة وسلًم
 وهديِر ،الطائرات وأزيِز ،السيوف وصليِل ،سم بالقوةفهناك االستعمار الذي يتَّ الظروف،

 املدافع.
اإلطاحة  التحرير استطاعِت إال أن موجات ،ه بريطانيا وفرنسا والربتغال وغريهاوقد جربْت

مع أن  ،م(َعْشَق مُّا ُأَهَلْحَر ْتَقْلَأ ُثْيى َحَلباملستعمرين، وبأساليبهم القاسية، وقذفت هبم )ِإ
 ،وإبادة املمتلكات ،وإزهاق األرواح ،يف ضروب الوحشية ااملستعمرين مل يألوا جهًد

 ئل.لوا يف االستمرار هبذه الوساإال أهنم فِش ،ووسائل التعذيب
خر يفضل احلذر والتخفي على الربوز واجملاهبة، وقد يكون يف صورة آ وهناك استعماٌر

 ؛مث ال تكتفي بذلك ،اقتصادية أخرى شركات جتارية، تدرج من حميطها التجاري إىل نواٍح
 ،هلا اانتباًه ِتفإن وجَد ،اًلوهي جتس النبض أو ،بل تريد أن يكون هلا شأن يف كل أمر

وإن مل جتد مقاومة  ،نشاطها إىل أن ترى هلا فرصة ساحنة مجدْت ،الزاحف هاملدِّ اووقًف
 لها يف شىت اجملاالت االقتصادية والسياسية والدينية والعسكرية.تدخُّ يف استمرْت
والغالب على هذه  ،من االستعمار املكشوف اأشد خطًر اًعمقنَّ اتصبح استعماًر وحينئٍذ

وإخفاء  وجتعلها ذريعة للتمويه ،ومات تقف وراءهاحلك ل أدواٍتستعَمالشركات أهنا ُت
 احلقائق عن الشعوب.

تكاد  ،هانشاَط وقد يكون من األدلة الواضحة أن البالد اليت تزاول فيها هذه الشركاُت
فتجد أكثر الواردات منها، ومنها  ،تعتمد على الدول اليت تنتمي إليها تلك الشركاُت

القتصادية والثقافية والعسكرية، ومنها املهندسون اخلرباء واملستشارون يف اجملاالت ا
 ويقوون سيطرة دولتهم عليها. ،واملعلمون وغريهم ممن يتغلغلون يف حياة األمة

                                     
 .هـ23/9/1383يف  ،458العدد  ،اليمامة (28)
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م فإن دولة كربيطانية ومن َث ،ونة األخريةيف هذه اآلوهذا هو الشعار اجلديد لالستعمار 
و األخرى، ولكنها حتاول ضم تل الواحدة راهتاممستععريقة يف االستعمار جندها تتخلى عن 

لكي ال ختسر فوائدها االقتصادية  ؛هذه املستعمرات بعد استقالهلا إىل دول الكومنولث
ب وال رَه، ال ُيامقنًع اليكون استعماًر ؛والتجارية، وتقدمي اخلرباء واملهندسني وأشكاهلم

درك )ما ال ُي :ملثلعلى حد ا ،فبعض استعمار ،اًلكام ام بضراوة، وإن مل يكن استعماًريقاَو
واألساليب اجلديدة  ،ولكن وعي الشعوب يدرك اخلطط االستعمارية ،ترك جلُّه(ال ُي ،كله

 ،لغرض فرض سيطرته ؛يضعها يف الواجهات من أبناء البالد لالستعمار الذي يتخفى بستائر
 واستمرار استعماره.

ولن جيديهم  ،حارإىل ما وراء الب يب االستعمار، ويقذف باملستعمرينوسيحبط أسال
 ،مكشوفة لكل ذي عينني بل أصبحْت ؛ألهنا مل تعد مقنعة ؛تواؤهم ووسائلهم املخدرةاْل

 لناظره قريب. اوإن غًد
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 (29)احلقائق تتجاهل هلصحافة بريطانيا 
إن "ورئيس جملس الوزراء الربيطاين احلايل:  ،اقال السري ألك دوجالس هيوم )اللورد( سابًق

ربية للشركات الربيطانية اليت تتعامل مع إسرائيل، ووضعها يف القائمة مقاطعة الدول الع
ومنذ أيام استقال  ،"وإجراء يؤسف له ،يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة عمٌل - السوداء

بسبب  ؛خرآمث تبعه صهيوين  ،صهيوين يف شركة احتاد نورتش الربيطانية للتأمني عضٌو
ألن  ؛عو بالويل والثبور وعظائم األمورصحافة الربيطانية تْدثائرة ال وثارْت ،املقاطعة العربية

يف  ٌلتدخُّ -يف زعم هذه الصحافة  -املقاطعة العربية للشركات الصهيونية واملتعاملة معها 
غري الئق، ولكن هذه  وعمٌل ،للقوانني ومناٍف ،ون بريطانيا الداخلية من جانب العربؤش

الف من عرب ل اآلتنسى قْت - الناس أن يصفها!كما حيلو لبعض  -الصحافة )املتزنة( 
صبت واغُت ،خرجوا من ديارهم بغري حقُأ ئوتتجاهل تشريد مليون الج ،فلسطني املسلمني

 وزمهرير الشتاء. ،ارة القيظركوا يف العراء مشردين حلّموُت ،حقوقهم
كرومر وتشرشل  هم إجنليز ،قلب األسد شاردتريفإجنليز  ؛مَزنعرفها من أْخ ٌةَنِشْنولكنها ِش

 وبلفور وهيوم!
إن هذه حقيقة  ،صالح الدين إىل اليوم همَراحلقد الصلييب ما زال حيرك اإلنكليز منذ دَح

تتضح يف أعمال اإلجنليز يف كل بلد إسالمي استعمروه وبسطوا نفوذهم عليه، سواء أكان 
 .اأم إفريقيًّ اسيويًّآ

 :الذين يقولون عنهم -ه من املسلمني وا إىل بيت املقدس ليخلصوؤوالصليبيون الذين جا
هم الصليبيون الذين استعمروا مصر والعراق وسوريا  ،وليجدوا العسل واللنب -الكفرة 

مع  ،هؤالء أولئك هي اليت دفعْت والدوافع اليت دفعْت ،فريقيةواهلند والقارة اإل ،وفلسطني
 تنوع يف الوسيلة، وتبدل العسل واللنب بالبترول واملعادن.

م البالد لتقدُّ التكون عائًق ؛أجل ذلك غرست الصهيونية يف قلب البالد اإلسالمية ومن

                                     
 .هـ7/8/1383يف  ،445العدد  ،اليمامة (29)
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وال عجب أن يؤيد  ،وأداة استعمارية يتذرع هبا املعتدون لتنفيذ خمططاهتم ،اإلسالمية
 جيمعها حقٌد -وأن تعلن دول  ،يف التجربة واخلطأ - كما أوضح -يزمان ااإلجنليز و

 إسرائيل، واحلرص على سالمتها. محايَة -لعرب يف بالد ا صلييب، ومطامُع
وتنسى أن ثالثة  ،وة األممولكن هذه الدول تتجاهل منطق األشياء، ووعي الشعوب، وصْح

وأن ستمائة مليون نسمة ال ميكن  ،أرباع احتياطي الزيت هو يف منطقة الشرق )العريب(
 هتم وخطرهم.إغفال قوَّ

، فقد على العرب للصلح مع إسرائيل امناورة وضغًطجنليز يريدون إذا كان اإل ،ومرة أخرى
وهم اخلاسرون  ،وا هبمؤفليهن ،وإذا كانوا جادين يف احنيازهم إىل جانب الصهاينة ومهوا،

 !تَر العجب ْش، وِعاقطًع
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 الدبلوماسية والكذب
والسري على سياسة  ،يتصور بعض الناس أن احلنكة السياسة تكمن يف اخلداع واملراوغة

 .الواسطةر يلية ترى أن الغاية تربِّميكاف
بالفشل التام، وصارت الصراحة هي  ولكن هذه النظرية باءْت ،وعبقرية ويعد ذلك دهاًء

العصر، ومن يشذ عن هذه القاعدة فسرعان ما  واحملور الذي تدور عليه سياسُة األساَس
 يتالشى.

يقول:  والرسول  ،ادقنيواإلسالم يدعو إىل الصدق، وينادي املؤمنني أن يكونوا مع الص
فإن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وما يزال الرجل  ؛عليكم بالصدق))

فإن الكذب  ؛وإياكم والكذَب ،احىت يكتب عند اهلل صديًق ،ى الصدقيصدق ويتحرَّ
 ،يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب

 .((اىت يكتب عند اهلل كذاًبح
 كذبة األمري

فإذا تعلقتم  ،ما قاله زياد بن أبيه يف خطبته البتراء: إن كذبة األمري بلقاء مشهورة وما أحسَن
 لكم معصييت. ْتفقد حلَّ ،بكذبة عليَّ

 نادرة
 ،موا من عاملها إىل املأمون: أن أهل الكوفة تظلَّ"األذكياء"ذكر ابن اجلوزي يف كتاب 

منه، فقال رجل من القوم: يا أمري املؤمنني، فقد لزمك أن  ايل أعدَليف عمَّ : ما علمُتفقال
نا بأكثر من ثالث سنني، فضحك فال ختصَّ ،من عدله، فأما حنن اجتعل لسائر البلدان نصيًب

 املأمون وأمر بصرفه.

http://www.alukah.net/


70 
 

www.alukah.net 

 الوحدة اإلسالمية

 مواعيد عرقوب
 يضرب هذا املثل ملن يعد مث خيلف وال ينجز ما وعد.

هذه  فقال له عرقوب: إذا أطلعْت ،له يسأله أتاه أٌخ ،يد: وهو رجل من العماليققال أبو عب
 ، فلما أبلحْتاها حىت تصري بلًحفقال: دْع ،فلما أطلعت أتاه للعدة ،هافلك طلُع ،النخلة

فلما أرطبت قال:  ،ا، فلما زهت قال: دعها حىت تصري رطًباقال: دعها حىت تصري زهًو
أخاه  ، ومل يعِطهاذَّفجعمد إليها عرقوب من الليل  ،لما أمترت، فادعها حىت تصري متًر

 وفيه يقول األشجعي: ،يف اخللف اًلفصار مث ،اشيًئ
 ِبِرْثَمَواِعيَد ُعْرُقوٍب أَخاُه ِبَي =َسِجيًَّة  َوكَاَن اخُلْلُف ِمْنَك َوَعْدَت

 خر:آوقال 
 ِج ِمْن ُزَحْلِئاَوي احَلا ِفًمُشْؤ ْبَيُنَأَو =َب َلْهَجًة ِرْثْكَذُب ِمْن ُعْرُقوِب َيَأَو

 عدل غريب
: قال ابن خلف: اختصم رجالن إىل بعض "احلمقى واملغفلني"ذكر ابن اجلوزي يف كتابه 

 فضرهبما وقال: احلمد هلل الذي مل يفتين الظامل منهما. ،فلم حيسن أن يقضي بينهما ،الوالة
 .(30)خرآوإىل لقاء 

 

                                     
 .هـ17/9/1384يف  ،1817العدد  ،جريدة الندوة (30)
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 (31)حلساب من هذه اخلصومات؟
ن؟! ومن الذي يسعى حلساب َم ،وهذه املهاترات والتهديدات ،ه اخلصومات بني العربهذ

 ، ويعمل على إثارهتا؟!لبقائها
ن تقوم؟ ومن الذي من أجل َم ،وهذه التمردات واالنقسامات يف داخل بعض الدول العربية

يكفي مقال أو  ويطرب هلا؟ وبالتايل: من الذي يستفيد منها؟ وقد ال ،ض عليهاوحيرِّ ،هلاميوِّ
وتوضيح ما هو الزم هلذا  ،وشرح البواعث ،عدد من املقاالت لسرد العوامل واألسباب

بد من اللباقة يف موضوع كهذا، والتقيد  مث إنه ال ،املقام حبيث يضع النقط على احلروف
حىت ال يقع املرء يف ورطة هو غين عنها! ولكن ما احليلة واألمر  ؛باألساليب الدبلوماسية

بل  ؛وال يعين هذا عدم اللباقة ،واجلدية إذا ما أريد الوصول إىل احلقيقة طلب الصراحَةيت
 فما نريده هو اللباقة مع الصراحة. ،على العكس

 ،من ماهلم ودمهم ، وتستزنف الكثرَيابني العرب تعصف هبم عصًف ولقد رأينا هذه اخلالفاِت
 .ومسعنا كيف يبذل يف سخاء ،وعزمهم وعرقهم

والتشتت ومتزيق بعضهم من اخلالفات  ة العربية واإلسالمية قد ذاقت الويالِتإن األم
 وكلُّ ،احلاقدة والشيوعية والصهاينة والصليبية ب عليهم االستعماُروتكاَل أوصال بعض،

ليسهل القضاء عليهم، ولينتقموا منهم  ؛الزناع بني املسلمني أولئك يهمهم أن يستمرَّ
ومن جهة أخرى ليسهل  ،هذا من جهة ،ى اإلسالم والعربويشفوا أحقادهم الدفينة عل

 ؛املخربة بينهم بدون مقاومة ولينشروا املذاهَب ؛واستزناف خريات بالدهم ،هنب ثرواهتم
 ، وعدم تعكري صفوهم.وليمكنوا للصهاينة من االستمرار يف البقاء

البالد اإلسالمية  ولتقطيع أوصال ،ع لتصفية القضايا اإلسالمية والعربيةإن املخططات توَض
واملؤامرات اليت  ،وإذا نظرنا إىل ما جيري يف فلسطني وكشمري وأريتريا وإندونيسيا ،والعربية

واالستعمار  ،زعيمة الصليبية اجلديدة -وموقف أمريكا  ،حتاك ضد املسلمني يف هذه البلدان

                                     
 .هـ29/5/1383يف  ،426العدد  ،اليمامة (31)
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الضغط السياسي سالح، ووتأييدها للبلدان املناوئة لإلسالم باملال وال -بأسلوب اقتصادي 
سم للقضاء على األمة اإلسالمية يف شىت علمنا أي خمطط جهنمي قد ُر - واالقتصادي

 ؛والصهيونية يهمها أن يبقى العرب واملسلمون متخاصمني متعادين ،أقطارها وأمصارها
 لتستمر إسرائيل يف اغتصاهبا وعدواهنا.

لتنشر مذاهبها  ؛لفني متناحرينوالشيوعية العاملية هي األخرى تريد أن يظل املسلمون متخ
كثرية، وجهات متعددة ضد العرب  حلادية، وهكذا تتكتل جهوٌدومبادئها اإل ،اهلدامة

 ،واملسلمني، ومع األسف فالعرب واملسلمون مل يشعروا مبا حياك هلم من شرور ومؤامرات
حتمالني وكال اال ،جسيمٍة ومصائَب ،أخطار فادحة أو أهنم يتجاهلون ذلك على ما فيه من

 فظيع.
فهذا  ؛انبذوا اخلالفات، واهرعوا إىل التصايف بينكم والتعاضد ،أيها العرب، أيها املسلمون

، وحسبكم ما أصابكم من املستعمرين اوتشتًت اوليتكم، فكفى خصاًمؤوهذه مس ،واجبكم
 !فهل أنتم فاعلون؟ ،وأعداء العروبة واإلسالم
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 (32)نزاع غري منتظر
 العريبِّ كان مفاجأة غري سارة بالنسبة للعاملنِي ،بني املغرب واجلزائر اهذا الزناع وقع أخرًي

، اكرمًي اي املغرب واجلزائر موقًفواإلسالمي، فلقد وقفت الدول العربية واإلسالمية من قضيَت
ونضال مستميت، وبعد  ،ري االستعمار الفرنسي بعد جهاد مريرزرهتما حىت ختلصتا من ِنآو

الفرحة  وكانت ،ومواٍشقرى وبساتني  وتلفْت ،أنفس رة، وأزهقْتدماء غزي أن نزفْت
 .والتهنئات الطربة باستقالل البلدين ،اجلذىل

يف العسف،  اإمعاًن ؛ثقيلة وراءه ف تركًةوال شك أن االستعمار ال يرحل إال وقد خلَّ
فسهم، أنفسهم بأن َمولكي يظهر أن هؤالء قوم قصر ال يستطيعون حْك ،يف االنتقام اًلوتوغ

وقضايا احلدود يف  ، ورمبا أمل يف العودة،امذكوًر اه هلم مل يكونوا شيًئلوال متديُن ،وأهنم مهج
 ،وهذا ديدن املستعمر يف جسم األمة، ابد أن يبقى جرًح كل بلد يرحل منه االستعمار ال

 ه الرتيبة.وتلك خطُت
 ،جلزائر بشأن احلدودومل نستغرب أن يكون هناك اختالف يف وجهات النظر بني املغرب وا

ولكن املدهش أن يتطور الزناع إىل صدام مسلح،  ،يزيل سوءها وميلها وتعديلها على حنٍو
 ،ومدرعات ،وطائرات ،جبميع أنواع األسلحة من دباباتوأن تشتبك قوات الدولتني 

ف من جانب هلذا التصر مذهلة! فليس هناك مربٌر مفاجأًة كانت حبقفلقد ومدافع ثقيلة! 
ل، فاخلالف على احلدود أبسط من أن يصل إىل هذا احلد من القطيعة والتقاُت لتني؛الدو

 َضأما أن حياول كل فريق فْر ،املشاكل بني البلدين فباملفاوضات والطرق السلمية ميكن حلُّ
ويقضي على األمل يف وحدة  ،للفريقني جسيمًة ب خسائَرفهذا مما يسبِّ ،رأيه بالقوة املسلحة

 الذي هو جزء من وحدة عربية شاملة. ،ريقي )أو املغرب العريب املوحد(فالشمال اإل
لتخفيف حدة التوتر،  ؛هم املشكورةاملخلصون من العرب باذلني مساعَي م فقد هبَّومن َث

ولكن بعض  ؛وهذا شعور نبيل بال تردد ،وإهناء هذه الزوبعة اليت ليست يف صاحل الطرفني

                                     
 .هـ3/6/1383يف  ،427العدد  ،مةاليما (32)
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وهذا  ؛باحنيازها إىل إحدى الدولتني رفْتللتوسط قد ُع االدول العربية اليت أبدت استعداًد
 ناجحة على األغلب. ها غرَيمما جيعل وساطَت

أن ترى احلالة بني الدولتني تصل إىل هذا  ايؤملها كثرًي - اوشعًب حكومًة -وهذه البالد 
 ومن أجل ذلك فإن وساطة حكومة هذه البالد يف ؛ها واضح ال غبار عليهوموقُف ،املستوى

وحنن ننتظر من حكومتنا  ،حسنة ومثاٌر ،طيبٌة قد يكون له نتائُج ،الزناع بني املغرب واجلزائر
 ، وما إخاهلا إال فاعلة!خطوة يف هذا اجملال

وإنا لنأمل أن يتغلب جانب احلكمة والعقل بني الدولتني العربيتني الشقيقتني، وأن  ،هذا
 اخلصام، فذلك ما ميتناه كل عريب ومسلم. تعود املياه إىل جماريها، وأن حيل الوئام بدل
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 ملاذا هذا العنف؟
ال غرابة  ر احلكومات وتبديل الوزارات شيٌءوتغيُّ ،عادي وقوع األحداث يف أي بلد أمٌر

إننا نسمع  ،فيه، ولكن سلوك بعض هذه احلكومات والوزارات غري إنساين وغري أخالقي
ستعمل وُي ،الضجيج ثارُيأن دون  ،يف العامل باستمرار تغري الوزارات والرؤساء واحلكومات

مها، فال ينتقم هما غرُيوحيل حملَّ ،أو احلكومة ل الرئيسييستق ،الشتائمكال وُت ،السالح
بكرامته  ابل يظل السابق حمتفًظ وال تسيل الدماء وتنتهك احلرمات؛ اخللف من السلف،

نصب له املشانق، وال يسحل فال ت ،اوقد يكون له أخطاء فادحة حصلت اجتهاًد ،وتقديره
صى عن الوظيفة يف هدوء، ويف ويق ،بل ينتقد ؛وال ينعت بأقذع النعوت ،يف الشوارع

 عدل.
املتحدة  تياالوالترومان رئيس  :ولكن على سبيل املثال ،حباجة إىل التشخيص ولسُت

إنه ما زال  ،نة على الياباعاملية بإلقاء القنابل الذري الذي ارتكب جرميًة ،األمريكية السابق
اليت هي من أفظع  ،قد يف تصرفاته، ولقي االستنكار لفعلته الشنعاءوإن انُت ،له مكانته ،احيًّ

 اجلرائم وأشدها مهجية.
ومع هذا ال يزال  ،بعده وتعاقبت وزاراٌت ،لقد نيف على الثمانني من عمره ،"وتشرتشل"

 .(33)لعديدةارغم أخطائه يلقى االحترام من مواطنيه من خصوم وأصدقاء 
وسفك الدماء، وإنه  ،والقسوة ذا العنُفللعامل العريب ه اولكن املؤسف أن يصبح طابًع

تثور على  ،فئة أو فئات من الشعب لشيء خطري أن تكون قاعدة مطردة أنه كلما غضبْت
 مث تنتقم من احلكام بطريقة فظة عنيفة يعرفها اجلميع. ،احلكومة احلاضرة

فوا من غلوائهم، فال ُيمعنون يف االنتقام ليخفِّ ؛عتربون بسلفهموليت أولئك املنتقمني ي
ما داموا قد اتبعوا أسلوبه  -ألهنم سائرون على الدرب الذي هنجه سلفهم  ؛والتشفي
وأي  !؟بني من خيتلفون يف الرأي اوأي مأساة تقع إذا كانت الدماء تسيل أهناًر -العنيف 

                                     
 زال حيظى هبذا التقدير بني مواطنيه بعد وفاته رغم أخطائه العديدة. وما (33)
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 !؟باء لألبناء واألحفادألفعال القاسية اليت يورثها اآلالعربية من هذه ا نتائج ستجنيها األمُة
إذا رأت  -ر حكوماهتا غريه من الشعوب اليت تغيِّ وملاذا ال حيتذي العامل العريب حذَو

 !؟يف هدوء واطمئنان -مصلحة يف ذلك 
يدعو لإلخاء  ،امسًح اهنم يعتنقون ديًنإحيث  ،ن تلك الشعوب هبذا وأوىلِم فالعرب أحقُّ

ائدة: ]امل ﴾َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى﴿ ؛لةوالعدا
يفتح باب  اديًن ،له وعرضهواألمن على دينه وما ،يدعو إىل حفظ كرامة اإلنسان اديًن ،[8

فإن اهلل  ،كان مث تاب مهما ااالجتهاد، ويدعو للتسامح واحملبة، ويوضح أن من اقترف إمًث
 .ايغفر الذنوب مجيًع

ن يكون الشقاق األجنبية احلاقدة، وأ للدول ولكن احملزن أن يصبح العامل العريب فريسًة
وهم يبعثرون  ،ويفرحون لواقعهم األليم ،بينما أعداؤهم يشمتون هبم والتناحر َدْيدهنم،

 ،قومية ٍلُبيها العرب! فما هذه بُسأ اًلفمه ،هم فيما يضرهم وينفع أعداءهمهم وطاقاِتجهوَد
 عند القوة وسكرة احلكم قول الشاعر: ، وتذكرواسليمة ٍقُروال ُط

 ايَنِرَخآِب اَخَنَأ ُهَلِكاَلَك  =اٍسَنى ُأَلَع رََّج ُرْها الدَّا َمَذِإ
 ايَنِقا َلَمَك وَنُتاِمى الشََّقْلَيَس = وايُقِفَأا َنِب نَيِتاِملشَِّل ْلُقَف

فيه  ْتبد وأن يشعر باألمل واألسى هلذا الواقع الذي تردَّ ل يف العامل العريب الإن أي عاق
وما ذلك على  ،هم اهلل إىل ما فيه خري الدين واألمة والشعبويرجو أن يهدَي ،العربية األمُة

 .(34)اهلل بعزيز
 

                                     
 .هـ8/3/1383يف  ،403العدد  ،اليمامة (34)
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 (35)إىل مىت؟
وما  ،عصف هبا ثورةن هتدأ ثورة حىت تأفما  !إىل مىت والعرب يف انقالبات وثورات ودماء؟

حىت أضحت االنقالبات والثورات يف احمليط  ،ن حيدث انقالب حىت يطيح به انقالبأ
 من االنتباه. االعريب وكأهنا أمر عادي ال يثري كثرًي

الف، واألرحام الف وعشرات اآلوالضحايا باملئات واآل ،مع أن الدماء تسفك بغزارة
 ،الدمع بغزارة َنن األبوين، والثكاىل يذرْفدين بعد حناتقطع، واألطفال يصبحون مشرَّ

عن مسرح  اوقد وجد من خيدمه يف متزيق العرب واملسلمني، ويظل بعيًد ،والعدو قرير العني
على الفريسة املثخنة باجلراح بعد أن  حيركها من بعيد، ويترقب الفرصة لينقضَّ ،األحداث

تطرب  -البالد اإلسالمية والعربية اخلنجر املسموم يف قلب  -تسقط من اإلعياء، وإسرائيل 
 .(36)ومتضي هي يف خططها العدوانية ،هلذا التناحر

واهم إىل تثبيت دعائم وهؤالء القائمون بالثورات يف البالد العربية منصرفون بكل ُق
ولكنين  ؛امعيًن اأو انقالًب ،إنين ال أقصد ثورة واحدة ،الذي ينهار قبل إرسائه ،حكمهم

غري  -إذا كان اهلدف اإلصالح  -لإلصالح  ن: ترى أليس هناك وسيلةأتساءل مع الكثريي
ول عن هذه األحداث ؤن املسوَم !والدماء تصطفق مع الدماء؟ ،االنقالبات تلو االنقالبات

 !؟قواهم وهتدُّ ،اليت حتطم كيان العرب
 ،ريعهبا مشا أقيَم ،ولو أن هذه األموال اليت تذهب يف إحداث االنقالبات، وتثبيت احلكم

 حينئٍذ أليسْت ،فع هبا من مستوى الفالح والفقري يف العامل العريبهبا مصانع، وُر سسْتوُأ
إىل أعمال البناء  لو صرفْت ،والنشاط املتدفق حيوية ،وهذه السواعد القوية !؟أجدى وأنفَع

 !؟ من بعثرهتا يف ثورات وانقالباتأمل يكن أوىل ،والتشييد
لتعبري ملن يريد النقد واملعارضة، وحاولوا تصحيح األخطاء، ولو أن احلكام أتاحوا فرصة ا

                                     
 .هـ5/7/1383يف  ،436العدد  ،اليمامة (35)
ما  ،نكراء ب هزميًةعندما أحلق العدو بالعر ،بعد ثالث سنوات ونصف استبانت احلقيقة لكل ذي عينني (36)

 وعسى أن تكون دافًعا لتاليف األخطاء واالستعداد. ،برحوا يتجرعون غصصها
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 سي الدامية.آصوا األمة العربية من هذه املطويلة، وخلَّ فلرمبا سلموا من مشاكَل
والسعي لالستيالء  ،راء بفرضها بالقوةآمن له  لكي يقوم كلُّ اوإن كان هذا ال يكفي مربًر

 على احلكم بالبطش واإلرهاب وسفك الدماء.
ننا نتمىن أن تقتصد األمة العربية يف هذه األحاديث الفاجعة، وأن ختطط ملستقبلها على إ

غ املؤمن من جحر لَدوال ُي"واخلربات املتكررة  ،سليمة فيها نتيجة التجارب املريرة أسٍس
والبناء احلكيم، وتقوية بالدها يف مجيع  ،وأن توفر إمكانياهتا للعمل اجلاد املثمر ،"مرتني
 وصناعتها وجيشها. ،يف ثقافتها واقتصادها ،تاجملاال

 وفق اهلل األمة اإلسالمية إىل ما فيه اخلري والعز واالزدهار.
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 (37)ثورات دموية
لبعض  فعٍل جاءت ردَّ ،منطقة الشرق األوسط يف السنوات املاضية ثورات شهدْت

 ذه الثوراِتب هوقد صاَح ،ر من تصرفات احلاكمني وأعواهنماألوضاع السيئة، والتذمُّ
كالمية من إذاعات وصحف خارج حدود تلك  د هلا حتريضاٌتوأقاويل، ومهَّ دعاياٌت
وظنوا أن  ،هقوا ما زعمْتمن الشباب بتلك الدعايات الرباقة، وصدَّ وقد اخندع كثرٌي ،البلدان

ورياحني،  اوخالوها وروًد ،هم، وتعود عليهم بالرفاهية والرغدتلك الثورات ستحل مشاكَل
فيما قيل من مبالغات عن  ْتحىت شكَّ ،عاصفة العواطف املخدوعة ن هدأْتأن ما ولك

 ذاب.مال ِعآه من الثورات اجلديدة من لْتوما أمَّ ،األوضاع السالفة
األغشية عن العيون، فإذا هي ترى ما مل يكن هلا يف احلسبان، وإذا هي تنكشف  وبدأْت
وإذا هي يف  ،والوحشية الناشبة أظفارها ،ةالفظيع القسوُة طابعها ،ة رهيبةدمويَّ ثورات

وال  ا، وال حتترم أدياًن، وال ترعى لإلنسان كرامًةااألغلب شيوعية محراء، ال تقيم للفرد وزًن
 .مقدساٍت

 األفاًظ إىل قواميسها اللغويِة مل تكن تعرفها، وأضافْت فظيعًة وعرفت تلك البلدان أساليَب
حق العلماء  وشهدْت ،اه يطبق عياًنبعد أن رأْت ،لسحلعرفت ا :اما كانت لتدري عنها شيًئ

 من التعذيب واهلمجية! ا، ورأت ألواًنوالشرفاء بدعوى أهنم رجعيون متعصبون
ولني قبل الثورة مهما كان األمر، ؤعلى كل ما قيل عن أولئك املس أن لو صربْت ْتومتنَّ

ال  ،هبم يف هوة سحيقة ْتأن األكاذيب والتضليالت وحرب اإلذاعات قد زجَّ وأدركْت
ومىت؟ وهي ثورات قد فرضت القوة البوليسية، واحلكم  ؟يعرفون كيف اخلالص منها

يف الطغيان واجلاسوسية  بينها الرعب والقالقل، وأمعنْت ، ونشرْتاالعسكري عليها قسًر
 ، وإمنا نريد أن نكون يفاوحنن ال حنبذ تصرفات أولئك احلاكمني السابقني مجيًع ،واالعتداء

 ،نظل إمعات الَّة الطريق السوي حلل مشاكلنا، وأمتكننا من معرف ،حال الوعي واإلدراك

                                     
 .هـ29/5/1382يف  ،(348العدد ) ،اليمامة (37)
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 اخلادعة. واألوهاُم ،الفارغة ختلبنا الدعاياُت
 ،إلزالة األضرار التعاوَن -لألخطار واملفاسد  اودرًء -فإن من الواجب  ،ومع هذا

 ،حيصل من خطأ وتقصريولني فيما قد ؤوإبداء النصيحة للمس ،والرجوع عن األخطاء
 ل وجهات النظر واملشورات.وتباُد

ولني أن يفتحوا صدورهم، وأن يدركوا أن من اخلري هلم ولألمة مجعاء أن ؤوإن على املس
وأن يقدموا املصلحة  ،وأن يعملوا للتخلص من العادات الضارة ،لوا النقد برحابةيتقبَّ

لكل ما فيه  ٍبوجتاُو ا حبزم وسرعةالكربى على املصاحل الشخصية واألسرية! وأن يعملو
 من الشرور واألخطار. على جتنيب البالد الكثرَي احرًص ؛مصلحة البالد واألمة

ننقاد  أن ننبذ الغطرسة والغرور، وأالَّ ،والضمري والعقل السليم إنه واجب ميليه الديُن
بظهور نتائجها ل املنافقني، ويعجِّ ميد يف حبلها ملُق ،دخيلٍة لعنجهية سخيفة، ومظاهَر

وعزوف عن األعمال  باملخلصني، ضمائر احلية، واستخفاٌفعن ذوي ال الرهيبة صدوٌد
 لألنانيات الصبيانية، والوجاهة الومهية. اللزنوات الشهوانية، وتأثرًي ااتباًع ؛املثمرة النافعة

: آل عمران] ﴾َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر﴿ ؛إىل التناصح والتشاور القد جاء اإلسالم داعًي
)الناس سواسية ) ،()الدين النصيحة() ،[38: ]الشورى ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم﴿ ،[159

من  دُمآو ،دَم)كلكم آل) ،(إال بالتقوى( ،)ال فضل لعريب على عجمي) ،((كأسنان املشط
 ا.وأن نعمل على حتقيق مقاصده ،يلةومن اخلري أن نفهم هذه املعاين السامية اجلل ،(تراب(
وقد ينظر إليها  ،ولية، والقيام بالواجبؤفهذه كلمة نقوهلا بدافع من الشعور باملس ،وبعد
عد وقد تغلب احلكمة وُب ،خرون فيزجمرونآمن زاوية خاصة فيغضبون، وينظر إليها  أناٌس
، وإمنا قيلت ا، مل تؤازر طائًشاًلمبِط ئمل متال أهنا كلمة حق، فيدرك أولئك وهؤالء ،النظر
 .وباهلل التوفيق ،ومن أجل احلق قيلت ،حق ألهنا
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 أمنوذج ملدعي التقدمية
ث بكرسي احلكم بكل وسيلة الذي يتشبَّ ،ومن يكون يا ترى هذا النموذج الغريب األطوار

 !؟ذلك على بالده من تدهور وفوضى جرَّ اممه
يون دوالر من من ألفي مل ل خزينة بالده أكثَرالذي محَّ ،التقدمي االشتراكي "سوكارنو"إنه 

تسي تونج وواملعجب مبا ،وتدهور االقتصاد يف ظل حكمه اجلانح إىل املاركسية ،القروض
 إىل حد فظيع!

 دخيلٍة َبه يف جتاِرخالهلا بالُد طْتختبَّ ،امن احلكم بعشرين عاًم امل يكن سوكارنو قانًع
ويصر على أنه  ،حىت وإن كرهه الشعُب ،ل الشعَبيزعم أنه ميثِّ فرضها تقدميٌّ ،ومةؤمش

ليفسح اجملال ملن  ؛صاحب السيادة املطلقة، وإذا كانت املصلحة تقضي أن يبتعد عن احلكم
 ؛ففي رأيه ال يهم ذلك ،يريدون أن يصححوا أخطاءه، ويسريوا باألمة على طريق صحيح

 فنريون يقهقه وروما حتترق.
وإذا قيل:  ،مها يتفقان : بلرد يف عجب وتيٍه ،وإذا قيل: اإلسالم والشيوعية ال يلتقيان

أن ذلك يف مصلحة  اًدمؤكِّ ،اأىب إال أن يكون موجًه ،ض لالهنياره معرَّاالقتصاد املوجَّ
 ،واالحنياز حنو الكتلة الشيوعية ،وإذا عارض معارضون يف تكبيل البالد بالقروض ،الشعب

 ها.رد بأنه أدرى مبصلحة بالده، وأشياء يطول وصُف
فئات من الشعب عن  وأعربْت ،امهما كان الثمن باهًظ ،كرسيوهو يريد أن يلتصق بال

املعاداة املتعمدة للشعوب اإلسالمية  من وامشأزْت ،استنكارها هلذه التصرفات احلمقاء
وحتبيذ األفكار اإلحلادية، ومل جتد لدى املسيطر على  ،)كماليزيا(، ومطاردة دعاة اإلسالم

جتماعات واملناقشات، وكوشف باألمر وعقدت اال ،، وقامت املظاهراتااحلكم شيًئ
 على اليسار. فأصفاٌر ،أما الباقون ،ازعيًم اولكنه يأىب إال أن يظل حاكًم ،اجديًّ

 امتاًم اومناقًض ،هذا ق هبا أمثاُلللدميقراطية اليت يتشدَّ اوكان هذا الوضع الشاذ جمافًي
وهو يقسرها  ،ري عن رأيهاوطريقة التمثيل للشعوب والتعب ،وأصول العدالة ،ألساليب احلكم

 دة.رائه غري املسدَّآوهتيم ب ،وأن تتفاىن يف حبه ،على أن ختضع لرغباته
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نتيجة إصرار سوكارنو على أن  ؛ت أعنَفآومفاج ،ندونيسيا ألخطار أشدَّإتتعرض  واليوَم
 ،أهلية اوتوشك إندونيسيا أن ختوض حرًب ،واحلاكم املطلق رغم إرادة الشعب يكون الزعيَم

 ؟ر عنهفوماذا ستس ،يعلم مدى خطورهتا إال اهلل ال
وقال فيه: أستطيع أن أقول: إين  ،1945يف منظمة جيل عام  اوقد ألقى سوكارنو خطاًب

فكيف يستطيع الناس منعي؟! وهكذا كشف عن حقيقته  ،وأنا ماركسي بقليب ،ماركسي
ضوخ للشيوعية وخيضعه باإلرهاب للر ،امسلًم اعلى أن حيكم شعًب وأصرَّ ،الشيوعية

 املاركسية.
وأمثال سوكارنو على نفس النهج واألسلوب، ونظرة واحدة إىل أسلوهبم يف احلكم 

وتعبرياهتم  ،هم وأعماهلمقلوُب أهنا تشاهبْت اًلدلي تعطي -وطغياهنم الذي يزداد حدة وضراوة 
لى يثوروا ع أن همكماشُتعليها  من الشعوب اليت أطبقْت وإرهاهبم، مما حدا بكثرٍي

ويتركوهم صرعى غري مأسوف عليهم، أو يلقوا هبم  ،وينبذوهم نبذ النواة ،استبدادهم
 اويريدون أن يشعلوها فتًن ،افيسعون يف األرض فساًد ،خارج بالدهم تتقاذفهم املتاهات

ولو فين الشعب من جراء  ،من أجل أن يعودوا إىل احلكم ؛اجتري فيها الدماء أهناًر ،مظلمة
 فتنهم.

، اعوهنا هبًتويدَّ ،اجعت الدميقراطية مبن يلبسوهنا زوًروُف لمت التقدمية،كم ُظوبعد، ف
 !والعتو والطغيان ،وحيكمون بامسها باحلديد والنار

هوا وشوَّ ،وأمعنوا يف التزوير ،ذانبأولئك الذين صموا اآل اخرًي من ظنَّ يفقهه اوليكن درًس
 واألفكار الطائشة. ،اهلدامة ئوأن يفرضوا املباد ،من أجل أن حيكموا ؛احلقائق

 .ونلاملبطوالغلبة للحق وإن عاند  ،ىًدوالسراب ُس ،فاًءُج ُدَبوسيذهب الزَّ
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 (38)سوكارنو وابن بال
ومها بعد:  ،وحىت يف األمساء ،يف كثري من األشياء فق االثناِنمن الصدف الغريبة أن يتَّ

قت هما فترة من الوقت، وعلَُّبشعو هبما ووثقْت ،زعيمان يف بلديهما، كافحا االستعمار
تستنكر اجتاههما، وسحبت الثقة منهما، وكانت  عظيمة، ومع ذلك قامْت اًلماآعليهما 

بلديهما يف ارتباكات وفوضى  يتراجعا عن خطتهما اليت أوقعْت حماوالت يائسة بالنسبة ألْن
فأطيح بابن  ،ه بد(بد مما ليس من )وكان ال ،نتيجة اإلصرار على اخلطأ ؛اقتصادية واجتماعية

 بال، وأزيل حكمه من اجلزائر املسلمة.
أظافره، واستوىل اجليش على السلطة، وسجن  وقلصت صالحيات سوكارنو، وقلمْت

الف آالوزراء الشيوعيني، وطارد املاركسيني يف كل مكان من اجلزر اليت تقارب ثالثة 
رأيه يف أن احلزب كل ذلك وسوكارنو مل يتراجع عن  ،وضيق عليهم اخلناق ،جزيرة

 ؛وهي مغالطة بديهية ،كما يزعم ماركسي مسلم! اندونيسيا، وأنه شخصيًّالشيوعي الزم إل
 مسلم يعلم أن الشيوعية مناقضة لكل دين، وأهنا حرب على اإلسالم. فكلُّ
فالواضح أنه على  ،ندونيسيا باسم سوكارنوإحل احلزب الشيوعي يف  كان توقيعوإذا 

السابقة، واستماتته يف اإلبقاء على الوزراء  وتصرحياته ،ال بطل(طريقة )مكره أخاك 
والطريقة االشتراكية اليت حيبذها ويسري  ،كه بذوي امليول اليسارية منهمالشيوعيني، ومتسُّ

يف اختاذ خطوة حامسة مع احلزب  اأنه مل يكن خمتاًر ها تعطي الدليل اجلليَّكلُّ - عليها
 ن؟!اآلكيف وهو شبه معتقل  ،الشيوعي

وهو اجتاهه  هور االقتصاد يف بالده لسبب واحد،ومن الغريب أن سوكارنو شهد تد
 ،ولكنه مل يعترف بأن العلة يف هذا التدهور املخيف هو اجتاهاته اليسارية ؛االشتراكي

 وأضراب هلما. ،وماركس ،وإعجابه مباوتسي تونج
حلل املشكلة  الكفاءَة حىت إن سوكارنو طلب من شعب إندونيسيا أن من يأنس يف نفسه

                                     
 .هـ17/12/1385يف  ،(283العدد ) ،جريدة الرياض (38)
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 فليتقدم ليتوىل رئاسة الوزراء. ،االقتصادية
 ؛اأو مذهًب ال يرضى بغري اإلسالم حنلًة ،مسلم أن إندونيسيا بلٌد أو تناسى سوكارنونسي 

 وحياة هانئة سعيدة. ،ما حتتاجه البشرية من أمن واستقرار ألنه دين كامل فيه كلُّ
فإذا مسى  ،ال تبطل الصواَب الدعاوىور احلقائق، وغاب عن باله أن األمساء ال تغيِّ

ر ذلك من وقال: إهنا ال تتعارض مع اإلسالم، فلن يغيِّ ،املوجهة ه االشتراكيَةاشتراكيَت
مما بني  ، وبينهما أبعُداوهي أهنا شيوعية محراء ال تلتقي مع اإلسالم إطالًق ،احلقيقة الثابتة

ومل يعبأ الشعب املسلم  ،د ما بني احلق والباطلعالسماء واألرض، بل إن البعد بينهما ُب
 عن بكرة أبيه يقاوم فهبَّ ،بة، واملذاهب اهلدامةفقام يناهض هذه األفكار املخرِّ ،بالدعاوى

 .(39)وأخفق دعاة الشيوعية وأنصارها ،وجنح الشعب ،الشيوعية مهما كان لوهنا وشكلها
، وثقتهما كانت نظرهتما متشاهبًة فقد ؛كبري بني ابن بال وسوكارنو وكان هناك تشابٌه

 .حدةانسخة وان يكوننان هبا وباإلسالم يكادان باملاركسية، ودعوامها أهنما يؤِم
لنفس األسباب اليت ثار الشعب  ؛وقد أطاح جيش اجلزائر املسلمة وشعبها الباسل بابن بال

ظريات بفعل التأميمات والن ورأب صدع االقتصاد املنهار من أجلها، ندونيسيُّاإل
 التخبطات االشتراكية. :أو على األصح ،االشتراكية

ذاق فيها حنظل  ،عجاف به سنواٌت ْتبعد أن مرَّ ،وبدأ يسري يف الطريق الصحيح
ولوال أن قيض اهلل عقالء حيمون بالدهم قبل أن تقع فريسة للشيوعية  ،االشتراكية احلمراء

ملاثلة يف ألبانيا والقرم والتركستان، فلرمبا كانت كارثة فظيعة كإحدى الكوارث ا ،احلمراء
 ت املأساة.ولتكرر

ولكنهما  ؛ومع ذلك ثار شعبهما ،انًفآ كافحا االستعمار كما قلُت ،سوكارنو وابن بال
فزادا  ،ا فيها تصحيح األوضاع اليت خلفها املستعمرون الصليبيونوظنَّ ،أعجبا بالشيوعية

 كما عرب عن ذلك الشاعر: ،الناروصارا كاملستجري من الرمضاء ب ،ةلَّالطني ِب

                                     
 عنه. وتولية سوهارتو بداًل ،ومت عزل سوكارنو (39)
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 اِرالنَِّب اِءَضْمالرَّ َنِم رِيِجَتْسامُلَك=  ِهِتَبْرُك َدْنو ِعٍرْمَعِب رُيِجَتْسامُل
 ،وكان لكتابات ومؤلفات ماوتسي تونج ،املوهومة عن الشيوعية ومناهجها اكثرًي اقرأ

ومل  ،ق الرغد والرخاءحتقِّ ها يف نفسيهما، وختيال أن تطبيق اشتراكيتهموماركس أثُر ،ولينني
يكن لديهما من الثقافة الدينية والعلوم اإلسالمية ما يتبينان منه التناقض اهلائل بني الشيوعية 

 واإلسالم.
 ،واملنجزات العلمية ،الشيوعيني يف احلكم واحلياة االجتماعية واالقتصادية دعاوىقا وصدَّ

 .ضليالتىل ما هنالك من مصطلحات وتإ ،والثورات الشعبية
ونسيا ما يعانيه الشعب السوفييت والشعب الصيين ودول أوربا الشرقية احملكومة من 

 وإهدار كرامة الفرد. ،نوالطغياوالكبت  ،هبا من النكسات والنكبات وما حلَّ ،الكرملني
وعندما قام  ،اخلاطئ ولتيهما هذا االجتاَهجه رئيسا دأن يتَّ ِنْيزء البلدين املسلَموكان ُر

 السليم، كان ذلك مما أثلج صدوَر لريجع األمور إىل جمراها ؛يف جيشه اًلب ممثَّالشع
 ،ولطف اهلل ال حدود له ،أو كادوا يت فقدوها،من الثقة ال ا، وأعاد إليهم كثرًياملسلمنَي

 وحكمته قد هبرت العقول واأللباب.
 بيت من الشعر:

 اُمَسْجا اأَلَهاِدَرُمي ِف ْتَبِعَت=  ااًرَبِك وُسُفالنُّ ِتاَنا َكَذِإَو
 وإن كان حيفظها منذ سنني. ،ةاليت حيس املرء عند مساعها بلذَّ ،الطيب أيبم َكإحدى ِح
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 ماذا ينتظر للعامل اإلسالمي؟
فهذا السؤال الذي يوجهه صديقنا األستاذ عبدالقدوس  ،وبعد ،احلمد هلل رب العاملني

املفكرين واملثقفني يف  ما أحوَج ،رائع ؤاٌلس ،لينشره يف املنهل املتدفق الرقراق ؛األنصاري
 !والبحث يف جوانبه املختلفة ،العامل اإلسالمي إىل تناول أمثاله

؟ لكان له ـه1388ولو كانت صيغة السؤال هكذا: ماذا تتمىن للعامل اإلسالمي يف عام 
 .اويسيح يف دروب طويلة جدًّ ،جواب قد يغرق يف اخليال

هي على رحابتها واتساعها  ،إذ فيها حتديد لنقطة معينة ،خرآولكن الصيغة جاءت على حنو 
مث الربط بني  ،واالستنتاج املبين على املقدمات واملقارنات والدراسات ،تعين التأمل الفاحص

 كما يقول املناطقة. -املقدمة والنتيجة 
كل ما  ال يلزم منه أن حيصل ،ع ما حيدث للعامل اإلسالمي والعريب خالل عاموإن كان توقُّ

فإن الغرض على ما أتصوره  ،أو طوارئ مل تكن يف احلسبان ،أو إبطاء ،ع دون ختلفتوقَُّي
 املدروس. من السؤال االستنتاُج

األحداث  ،وعلى هذا املفهوم املعقول أقول: إنين متفائل على الرغم من الظواهر غري السارة
هلا  أبانْت - اًلمث -من الزمان  السابقة والتجارب اليت مرت هبا األمة اإلسالمية خالل قرن

 ،وهو األساس املكني ،عنه طاملا غفلْت على شيء هام اأخرًي ْتَحوَص ،من احلقائق الكثرَي
 ،وعسكرية اوسياسة، واقتصاًد اوتعاوًن ،اذلك هو اإلسالم، عقيدة وحكًم ،واحلصن املنيع

وا بعد لُّوَذ ،ق مشلهمتفرَّو ،عمرت بالدهماسُت فكانت النتيجة إلغفال هذا الركن املتني أِن
وصاروا تابعني بعد أن كانوا سادة الدنيا وعظماءها ورواد الفكر  ،وهانوا بعد الكرامة ،العز

 ،وقد عرفوا من التجارب أن املذاهب والعقائد املناقضة لإلسالم ،والعلم واهلداية
إين أتصور أن هي عوامل فرقة وضعف، ومن مث ف - والشعارات املنافية للمعتقدات الدينية

العامل اإلسالمي سيربز حقيقة التضامن اإلسالمي والتقارب بني الدول اإلسالمية بشكل 
ل بسبب هذا َحسُت ،افيها الدول الصليبية عدواًن مرْتآمن القضايا اليت ت اوأن كثرًي ،أقوى

ود بني ي أواصر ال، وأتوقع عقد مؤمتر قمة إسالمي يقوِّاأو جزئيًّ االتقارب اإلسالمي كليًّ
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 من املشكالت. اويعاجل كثرًي ،املسلمني
 ،يكون فيها النصر للمسلمني ،وأنتظر أن تقوم حرب بني املسلمني واليهود يف فلسطني

وأتصور أن  ،وتضطلع الباكستان بدور عظيم ،ستخلص القدس من رجس الصهاينةوُت
هلا وزهنا يف  وسيكون ،من الدول الكبرية الدول اإلسالمية ستفرض احترامها على كثرٍي

يف مجيع  - اتقريًب - اموحًد اوتسلك هنًج ،حيث ستتوحد كلمتها ؛اجملاالت الدولية
لئال تتعرض ملقاطعتها  ؛دول العامل ألف حساب وحساب حىت حتسب هلا مجيُع ؛قضاياها
 ،من قارات عديدة ،أو خوض حرب ضدها تفتح فيها جبهات كثرية ،اوسياسيًّ ااقتصاديًًّ

كدولة ذات شأن يف  لدول اإلسالمية ستظهر على مسرح األحداثوأظن أن بعض ا
 النواحي العلمية والصناعات اخلفيفة والثقيلة.

 ،فريقياإسيا وآوال سيما بني القبائل الوثنية يف  ،على الدخول يف اإلسالم اًلوأترقب إقبا
ة هبذه واهتمام بعض احلكومات واملؤسسات يف البالد اإلسالمي ،ونشاط الدعاة املسلمني

 املسائل احليوية.
ة الصليبية دول إسالمية على مناورات الدول االستعماري وأنتظر هذا العام أن تنتصَر

 وينخذل املنشقون، وتقوَم ،نيجرييا ويتغلب فيها املسلمون فتتحَد والشيوعية والصهيونية،
سودان على ال ا، وتقضَيْورجعهم من حيث أَتوُت ،ندونيسيا بوقف نشاط املبشرين النصارىإ

الشيوعيون الذين هلم صوالت وجوالت يف بعض  حماولة التمرد، وهتدأ فيها األحوال، وينبَذ
وخيرجوا بقضيتهم إىل نطاق  ،أنظار العامليلفت  ااألريتريون نشاًط البالد اإلسالمية، ويبدَي

 ايوفروو ،وينهي اليمنيون نزاعهم ،املساندة والتعضيد من البلدان اإلسالمية اوجيدوأوسع، 
ويقوم  اإلنتاج املثمر البناء،ومن  ،اءجهودهم لبناء بلدهم على أسس من الشريعة الغر

 اويستعيدو ،دين يف قربصاملضطَهاألتراك بدفع غائلة التعدي والتعصب عن إخواهنم 
 وان.طون بعد فوات األحقوقهم املمتهنة، ويندم حكام قربص املتسلِّ

اث هذا العام، وأن يكون هلا شأن يف املسامهة مع البلدان يف أحد اهامًّ اوأترقب لتركيا دوًر
 اإلسالمية األخرى.

http://www.alukah.net/


88 
 

www.alukah.net 

 الوحدة اإلسالمية

بل يكون املسلمون فيها  ، فال تظل مرتبطة بعجلة اهلنود؛وأنتظر لكشمري نيل استقالهلا
 متعاونني مع إخواهنم املسلمني يف الباكستان وغريها. اأحراًر

ها عليهم الدولتان العزلة اليت فرضْتوأنتظر أن يهب املسلمون يف روسيا والصني من هذه 
ل ثورهتا العادلة قاَبيكون هلا دوي هائل، وُت ،الطاغيتان، وينتفضوا انتفاضة إسالمية

 الذي سيؤازرها ويساندها. ،وال سيما العامل اإلسالمي ،باإلعجاب يف سائر أحناء العامل
سرف أو إنفاق واحلد من ال ،وأتوقع حتسني بعض األوضاع يف بلدان إسالمية عديدة

 وتدفع هبا إىل اجملد. ،والصرف يف الوجوه النافعة اليت ترقي شأن األمة ،األموال يف غري طائل
أسوة ببقية البلدان اإلسالمية اليت استفادت مما  ،من الدروس والتجارب اوسوف تعي كثرًي

تار هلا أن اإلسالم يرشدها لكل خري، وخي وأدركْت على تصحيح األخطاء، ، وعملْتهبا مرَّ
 .(40)لناظره قريب اوإن غًد ،به يف مسريهتا املظفرة واهتدْت ،إليه واهلًة بْتآف ،العزة والفالح

 

                                     
 .هـ1388 ،عدد حمرم ،املنهل (40)
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 (41)يف دعوة اإلسالم عز العرب
يرهبون  ،اخميًف احىت يتصوروه بعبًع ؛أدري ما الذي يفزع هؤالء الناعقني من اإلسالم لسُت

 !؟ويكرهون مساعه ،كرهِذ
ون إىل دعوة اإلسالم وقالوا: نريد التعاون والتكاتف بني املسلمني فإذا ما تنادى املصلح

وعظائم الدواهي  ،عون بالويل والثبورقام أناس يْد ،الدين والعقيدة ئعلى أسس من مباد
َوِإَذا ُذِكَر اللَُّه َوْحَدُه ﴿ ؛اوهلًع اويصرخون فزًع ،ايستشيطون غضًب ،وفجائع الدهور

 ﴾يَن َلا ُيْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة َوِإَذا ُذِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَناْشَمَأزَّْت ُقُلوُب الَِّذ
املشوهة: هذه أحالف استعمارية،  ىدعاوالو ،وأطلقوا األلقاب املنفرة ،[45: ]الزمر

هذا كثري، ولكن األمر خيتلف يف نظرهم عندما تكون  ومثُل ،وتلك جتمعات أجنبية
أو  ،أو حزبية إحلادية ،ت واحملالفات واملؤمترات مع دول شيوعية أو اشتراكيةالتكتال
 م.والتقدُّ فهي هنا رمز التحرر ؛عنصرية
، فما د أولئك من مزاعَموأي عجب؟! لقد اجنلى الظالم، ووضح األمر، فمهما ردَّ ،عجب
واألخوة  والتعاوِن وشائج احملبة، حقيقتها إال مناوأة لإلسالم وما أمر به، من تقويِة يفهي 

فال تنطلي  ،نواياهموكل يوم يأيت برهان جديد على أن هذه أهدافهم، وتلك  لمني،بني املس
وماذا جىن العرب واملسلمون  ،أن يعترف باحلق إال على أعمى البصرية، أو مكابر ال يريد

عن مبادئ اإلسالم  امن الشعارات اليت عشقها بعض املخدوعني، وأعجبوا هبا عوًض
وضياع أقسام  ،وظهور العصبيات والقوميات ،تشريعاته؟! سوى التفكك واالنقسامو

حىت أوشكت أن تلفظ أنفاسها  ،وختلخل البناء يف جسم األمة العربية واإلسالمية ،كثرية
ولوال نوازع من خري، وطائفة من أمة اإلسالم ال تزال على  ،لطف اهلل هبا لوال أْن ،األخرية

 م الساعة.إىل قيا احلق ظاهرًة
للعرب  ال جمَد يقنع كل من ينتمي لإلسالم أْن لقد كان يف التاريخ ودروسه ما يكفي ألْن

                                     
 .هـ17/12/85يف  ،(2175العدد ) ،نشرت يف جريدة البالد (41)
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ويف املشاهد القريبة ما  ،واملسلمني، وال قوة، وال نصر إال باإلسالم، والتعاون بني أبنائه
 يزيل االلتباس.

 ،العرب وأرومتهموإن هذه البالد اليت تتشرف خبدمة احلرمني الشريفني، وهي قلب بالد 
خي بني املسلمني، وتقوية آأال وهو طريق اإلسالم، والت ،ٌبعندما تنادي بأن الطريق الِح

مع قطع النظر عن اللون واجلنس والوطن، فإهنا تقوم بواجبها، أو ببعض  ،الروابط بينهم
 ،ينبغي أن يشد على يدها فيه ،اصحيًح اواجبها يف هذا الشأن العظيم، وهي تسلك طريًق

 أن تنال املؤازرة والتأييد.
راء املشبوهة، فتلك واآل ،واألفكار اإلحلادية ،أما التهريج والتشكيك، وأما الشعارات الزائفة

 ،وتضييع اجلهود ،ألهنا ال تؤدي إال إىل اخلراب ؛ابد من نبذها وإلقائها أرًض أشياء ال
 م وأنصاره.واهلل أكرب والنصر لإلسال ، واالنتكاسة املدمرة،وتشتيت األمة
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 (42)الذين حياربون تقارب املسلمني
 ،كر، أيام اللقاء بني املسلمني يف أشرف البقاعهذه األيام املباركات أيام احلج والعبادة والذِّ

َربََّنا ِإنِّي ﴿ :استجابة لدعاء خليل الرمحن يف قوله ؛يف مهبط الوحي، وحول الكعبة املعظمة
اٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصََّلاَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَو

ن أن يؤذِّ لرسوله  -تعاىل  -ألمر اهلل  اًلوامتثا ،[37: ]إبراهيم ﴾اِس َتْهِوي ِإَلْيِهْمِمَن النَّ
اِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجاًلا َوَعَلى ُكلِّ َوَأذِّْن ِفي النَّ﴿:  - تعاىل - يف الناس باحلج يف قوله

ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأيَّاٍم َمْعُلوَماٍت  *َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق 
، 27]احلج:  اآليات ﴾اْلَباِئَس اْلَفِقرَيَعَلى َما َرَزَقُهْم ِمْن َبِهيَمِة اْلَأْنَعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا 

28]. 
باملسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا أن يدركوا احلكمة  وهذه املواسم الفاضلة جديٌر

تفاهتم ملا فيه خريهم واْل ،ورفعة املسلمني ،اإلسالم فيها، وأن يعنوا مبا هتدف إليه من عزِّ
املناهضة  ،ة من الشرك واخلرافاتوظل العقيدة السليم ،وإسعادهم حتت علم اإلسالم

ذيان لينني واالستعاضة عنه هَب ،لإلحلاد والشيوعية واالشتراكية اليت تريد القضاء على اإلسالم
وأجنلز وماركس وماوتسي تونج، وأن ينتبهوا لألخطار احمليطة هبم من االستعماريني الذين 

الصليب، ويسعوا  عليها علم لوا بالد اإلسالم إىل بالد نصرانية يرتفعيريدون أن حيوِّ
 هم لتفتيت األمة اإلسالمية ومتزيق مشلها.جهَد

اليت هي حربة مسمومة يف قلب  ،باملسلمني أن يستعدوا ملقاومة الصهيونية املاكرة وحريٌّ
إن املسلمني عندما متر هبم هذه األيام الكرمية فما أحراهم بأن يتذكروا جهاد  ،بالدهم

 ديمكار له من مبا يالقيه من أذى وطعن، وما يدبَّدائد، واستهانته وصربه يف الش ،رسول اهلل
 على الكافرين. احرًب ،للمؤمنني اسلًم ،واحدة اودسائس، وأن يكونوا يًد

متنوعة، ومن واجبها أن تشمر عن  اوأخطاًر ،إن البلدان اإلسالمية تواجه أعداء كثريين

                                     
 .هـ17/12/85يف  ،(2175العدد ) ،نشرت يف جريدة البالد (42)
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 الَّف العدواين قبل وقوعه، وأف الزحلتقضي على الشر يف مهده، وتوِق ؛ساعد اجلد
وال يلدغ املؤمن  -فقد ذل من غزي يف عقر داره " ؛واخلضوع ألعداء اهلل تستكني للذلِّ

يستفاد منها يف كل حقل  إن هذه املناسبات الساميات فرصة ألْن ،"من جحر مرتني
هكذا  ،ون اإلسالميةؤويف كل شأن من الش ،إسالمي نافع يف علم الشريعة اخلري والصالت

 .وهذا ما ينبغي لكل مسلم أن يعيه ،جيب
 ،وخيلصون له التوحيد ،لونهرونه ويهلِّيعبدون اهلل ويكبِّ ،املسلمون يلتقون يف صعيد واحد

بون إىل اهلل مبا حيب من الطاعات، ويعملون أنواع الرب والتعاون ويشهدون منافع هلم، ويتقرَّ
 على اخلري.

اْلَحجُّ ﴿ ؛اوقوة وتعاوًن ،مروا أن يكونوا صفاء وعبادةا ُأهبذا جاءت الشريعة املطهرة، وهبذ
َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُلوا 

]البقرة:  ﴾ْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأوِلي اْلَأْلَباِبِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه اللَُّه َوَتَزوَُّدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّ
197]. 

فإن من متام ذلك أن   واقتداء برسوله ،ملثوبة اهلل اوعندما يقوم املسلم بأداء احلج طلًب
ر بل يتدبَّ ؛وحماكاة اأو تقليًد ،دون وعي وتبصر اليًّآي، ال يقوم به ملا يؤدِّ ايكون فامًه

 -كما قال الرسول  ؛((يفقهه يف الدين امن يرد اهلل به خرًيـ))ف ؛ويستنريويتعلم  ،ويتفكر
 .صلى اهلل عليه وسلم

دوا من دوا يف لباسهم، وليتجرَّليتوحَّ ؛د الناس من مظاهر الدنيا وزخارفهايف اإلحرام يتجرَّ
 !ه من مشهدفما أروَع ،وإياه يعبدون ،إليه ينيبون ،واحد املثبطات والعوائق، وليتجهوا إللٍه

اإلسالم أن تنضوي حتت لواء التوحيد، والتعاون ملا فيه  ق بأمِةوأخِل !ا أعظمه من موقفوم
 !خري اإلسالم واملسلمني

يقوم بني  ،ومن املصائب أنه يف الوقت الذي حييط األعداء باملسلمني من كل جانب
ربة اهلدامة بينهم، ويروج لألفكار املخ هم، وينشر املذاهَبق كلمَتن يفرِّاملسلمني َم

وغريب أن جيد أولئك اهلدامون من يصيخ  ،إهنا مصيبة وال ريب ،والشيوعية احلمراء
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 عن احلق فال يفرق بينهما. هبم، وتغشيه الضاللُة لكالمهم، وحيسن الظنَّ
تقارب بني  وأولئك حياربون كلَّ ،إن اهلل يأمر املسلمني أن يتعاونوا على الرب والتقوى

واهلل يهدي من يشاء إىل  ،رين من تفاوت، وما هلما من نتائجوشتان ما بني األم ،املسلمني
 صراط مستقيم.
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 (43)األمة اجمليدة
أن ينال  اواإلنسان يركض من غري ما شعور مبا عساه مالقيه، وليس فخًر ،سريعة األيام مترُّ
يف  ترى كم من األوقات تضيع هباًء ،اولكن أن خيلد ذكًر ،اًلوما اوسلطاًن ااملرء جاًه

وقد كان ساٍم وغاية نبيلة ال تزنل إىل مستوى اإلحن واألحقاد صام واحلسد واملعاداة، اخل
 .والشتائم واالنتقام

ال  ،إن اجملد يف نشدان السمو باألمة والوطن والبشرية مجعاء يف أن ترتقي مهتدية مستنرية
 أي فخر يف ،ومذاهب اهلدم والتخريب ،وأوحال الشكوك ،تتخبط يف متاهات الضالل

وأي بطولة يف  !وأي عز يف قتال املسلم ألخيه املسلم؟ !استطالة اإلخوة على بعضهم؟
رغم  -مال ال ختبو ولكن اآل !اقترفوه؟ ك دماء الوادعني املساملني من غري ما ذنٍبسْف

على أسس عقيدة من  ،بأن األمة اإلسالمية ستحاول بناء جمتمعها من جديد -املصائب 
 ،الفكري االستعماَر نابذًة ،ل كل نافع مفيدا الزاهر الذي يتقبَّوتراثه ،تارخيها الوضاء

اليت تريد لألمة التقهقر والتناحر يف  ،السياسي وخملفاته واالستعماَر ،العسكري واالستعماَر
]األنفال:  ﴾َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم﴿ ؛كاذب وسراٍب ،خادع سبيل وهٍم

 فيها: أليب الطيب املتنيب يقول ات أبياًتولقد تذكر ،[46
 ااَنَنَع َما ِهِرْمَأ ْنِم ْماُهَنَعَو=  ااَنَما الزَّا َذَنَلْبَق اُسالنَّ َبِحَص
 ااَنَيْحَأ ْمُهَضْعَب رََّس ْنِإَو ُهـ=  ـْنِم ْمُهلُُّك ٍةصَُّغا ِبْولََّوَتَو
 ااَنَسْحاإِل ُردَِّكُت ْنِكَلَو ِهـ=  ـيلِاَيَل يَعِنالصَّ ُنِسْحا ُتَمبَُّر
 ااَنَنِس اِةَني الَقِف ُءْرامَل َبكََّر=  اًةَنَق اُنَمالزَّ َتَبْنا َأَملَُّك

 شوقي: وخطر ببايل قوُل
 اَماَلى َعَرْبالُك ُةجَّي الضَِّذَهَو=  اَماَلِإ ُمُكَنْيَب ُفْلاخُل َماَلِإ
 ااَمَصاخِلَو َةاَوَدالَع وَنُدْبُتَو=  ٍضْعَبِل ُمُكُضْعَب يُدِكَي يَمِفَو

                                     
 .هـ22/10/1383يف  ،464العدد  ،نشرت يف جريدة اليمامة (43)
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 ااَمَها السِّاَهَمْرَم َرْيوا َغلَُّحَأ=  ٍءْوَس اَةَمُر اُةَمالرُّ اَنا َكَذِإ
 ؛تثوب إىل حمتدها ،سوف تعود إىل رشدها ،حافلة التاريخ ،من أمة عريقة يف اجملد أيئسومل 

 ديضاء ومكاولتغرس الثقة اليت كاد يقتلها التشتت والبغ ،هاها وعزَّلتعيد لألمة كرامَت
 األعداء.

ِإنَّ ﴿ ؛منرية كالقمر ،واضحة كالشمس ،وشريعة خامت النبيني ،وعندها كتاب اهلل املبني
فهل تتحقق هذه األماين  ،[92]األنبياء:  ﴾َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن

 متفائلني.ولنكن  ،ممتنعواألحالم العذبة؟ إن ذلك غري مستحيل وال  ،اجلميلة
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 (44)هناية املأساة
بعد  ،اًلوهتدأ با ،اعيًن وأن تقرَّ ،ن حيق لألمة العربية واإلسالمية أن تتنفس الصعداءاآل

بال  ،ه بنفسهوعلى أن يقرر شعب اليمن حكومَت ،ااالتفاق على إهناء احلرب يف اليمن فوًر
 ضغط وال إكراه.

فقد ذهب يف فتنتها ما يزيد على  ؛أمة العرب واإلسالم على لقد كانت مأساة اليمن كارثًة
ه يف وجه أخيه العريب املسلم سالَح وشهر العريبُّ ،أخاه وقتل األُخ ،مائيت ألف نسمة

 ،وأن تعد تلك العبارات الرنانة سخرية ومهزلة ،وكادت ثقة الشعوب أن تتزحزح ،املسلم
وُيذكون وقوده  ،ويريدون اضطرامه ،وكان أعداء العرب واملسلمني يطربون هلذا الزناع

والرجوع إىل احلق  ،يف النهاية ولكن احلكمة تغلبْت ؛وإيغار الصدور ،بالدسائس والتشكيك
 من التمادي يف الباطل. خرٌي

 .إن شاء اهلل -وها هو فيصل ومجال يوقعان االتفاقية اليت سيكون يف عقباها اخلري العميم 
إجراء استفتاء شعيب ميثل اليمنيني على اختالف وجهات  وإذا كان هناك فترة انتقالية قبل

املسلمني يف املاء  حىت ال يصطاد أعداُء ؛فإن احلذر واحليطة جيب أن يكونا دائمني ،نظرهم
وأن الثقة  ،وأن يبذلوا قصارى جهودهم للمحافظة على مكاسب االتفاق ومثراته ،العكر

 جيب أن تكون سائدة.
وأعداؤهم من الصهاينة  ،اإلسالمية يف حمنة وتشتت على األمة ثالث سنوات مرْت

وتستزنف قواها يف فتنة ال  ،اواملستعمرين يتفرجون على هذه البلدان اليت ينهك بعضها بعًض
 لكثري منهم فيها وال مجل. ناقَة

تون ويبيِّ ،ويتحرشون حبدودكم ،إن الصهاينة يتربصون بكم أيها العرب وأيها املسلمون
مال آليحققوا  ؛لوثوب على البلدان العربية املتامخة للمنطقة احملتلةويضمرون ا ،الشر

وتريد أن تستجلب اليهود  ،لتملك السالح النووي وهي تستعدُّ ،(45)الصهاينة ومطامعها
                                     

 .هـ12/6/1386يف  ،114العدد  ،نشرت يف جريدة اجلزيرة (44)
مبا فيها احلرب اليت وقعت بني العرب وإسرائيل يف أواخر  ،بعد ذلك وقد أظهرت األحداث اليت جرْت (45)
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 سي اليمن وأحزانه.آويف هذا الوقت بالذات كانت م ،تني يف أحناء العاملاملشتَّ
اخلواطر هلذا االتفاق الذي نأمل أن يكون  ِترَّوُس ،النفوس فال عجب إن ابتهجِت ؛ولذا

وأن توفر القوة املادية واألدبية املمزقة على جبال  ،كثري لألمة اإلسالمية مجعاء من ورائه خرٌي
واالستعداد خلوض املعركة املرتقبة بني  ،اليمن ووهاده يف رفع مستوى األمة والنهوض هبا

 اإلسالم وأعدائه.
 

                                                                                                    
نظًرا النشغال  ؛ا يف كسب إسرائيل للمعركةأن حرب اليمن كانت عاماًل قويًّ ،هـ1387شهر صفر 

 وضعف. كتفكُّه هذه احلرب من فضاًل عما أورثْت ،بعض القوات العربية باحلرب يف اليمن

http://www.alukah.net/


98 
 

www.alukah.net 

 الوحدة اإلسالمية

 (46)حق وباطل
وتطبيق  ،هم لنشر أباطيلهمبل قرون عديدة وأهل الباطل جيهدون أنفَس ؛ةنون طويلِس

بوا عليه وحاصروه وتألَّ ،همبون إليه سهاَميصوِّ اإلسالم كهدٍف َوكانوا يريدون حْم ،ضالهلم
 ،مقاومة اإلسالم ، فالصليبيون والشيوعيون واليهود مجعتهم جبهُةاًلوحن وعقائَد ،اوفرًق اشيًع

فشنوا الغارات الشعواء  ،هم لدين اإلسالمدهم بغُضووحَّ ،اًلوحن ومذاهَب واختلفوا طرائَق
بيدونه عن وُي ،اوشىت السبل، كانوا يظنون أهنم سيتخلصون منه هنائيًّ ،مبختلف األساليب

من مرادهم، وكانت  اقوا شيًئوحقَّ ،واختذوا لذلك كافة الوسائل املادية واملعنوية ،خرهآ
 ؛اوأكثر مكًر ،وأقسى نكبة ،ضراوًة وعداًء االشتراكية املاركسية أشدَّو ،الشيوعية اللينينية

ه وكما أوصى لينني أتباَع ،كما حتمت الباطنية اإلحلادية ،هاألهنا تلبس لكل حالة لبوَس
 تربر الواسطة. -مهما تكن  -فالغاية عنده  ؛ومريديه أن يكونوا

من الناس يف  ووقع كثرٌي ،ب الفكريواالضطرا ،وعاشت األمة يف دوامة من القلق النفساين
وترشد  ،وتكشف احلقائق ،وكانت فئات تبني وتوضح ،يف شأهنم وتردٍد ،عماية من أمرهم
 ،يهتدون هبدى اهلل ،وال يتيه السائرون على ضوئه ،هال يضل سالُك ،إىل هنج صحيح

 .خلفه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من ويستنريون بكتاٍب
 هاودعاو ،تضيع بني صيحات الباطل املنكرةلئك الدعاة املرشدين تكاد كانت أصوات أو

 ،اوالباطل يتراجع ويرتد حسرًي ،ويسمق وبدأ صوت احلق يعلو ،وأصواته الناشزة ،املزوقة
وتشمئز  ،وارتفعت األيدي تلوح للحق ،وقوي الصوُت ،رغم العناد واإلصرار على الضاللة

وجتاوبت مع أصداء  ،وا ملا فيه خري األمة وإعالء دين اهللوتكاثر الداعون وتفامه ،من اإلحلاد
ونزلوا عند إرادة الشعوب  ،من بعض زعماء املسلمني وقادهتم هذه األصوات املؤمنة رغباٌت

 وتلك الشعوُب وأدرك هؤالء الزعماُء ،النهج الصحيح هااليت تريد أن ينهج قادُت ،اإلسالمية
 ،وحشرجت أصوات الباطل ،وهناء شعوهبم وتقدمها ،هم وأمنهميف الدين اإلسالمي سعادَت

                                     
 .ـه1386 ،عدد حمرم ،نشرت يف املنهل (46)
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وعرف هدف مروجيها  ،هاوحتريفات سرعان ما بان زيُف ،وغمغمت بكلمات ملتوية
 ،العروبة وانكشف الشيوعيون الالبسون ثياَب ،فقد انبلج الصبح ؛)ورب ضارة نافعة(

 .اوهبتاًن اعون لإلسالم ميًنواملدَّ
وها هي ذي الدعوة إىل  ،مللحدين والصليبيني والصهيونينيا بناُء َمويف أوقات قليلة هتدَّ

وها هي ذي الشيوعية واالستعمار  ،جتد الترحيب والسرور ،تعاون املسلمني وتكاتفهم
 هما البغيض.ظلِّ ومها يشهدان احنساَر ،يقفان يف انكماش واضمحالل

اهلل من ن الذي حفظه آومعجزات القر وهي إحدى املعجزات للرسول  ،إهنا أعجوبة
فقد عادوا برغبة  ،على أن يعودوا إىل اإلسالم وإذا صمم املسلمون اليوَم ،التحريف والتبديل

هذا  وقد حتققوا عن جتربة ومعاناة أن الطرق غري -بإذن اهلل  -قهر وعزمية ال ُت ،حدَّال ُت
وبوار  ،املنكرة ئوضحايا املباد ،وهم قد شهدوا مصارع املذاهب اهلدامة ،مسدودٌة الطريِق

من تدهور اجتماعي  اوما أصاب هؤالء مجيًع ،عني ألتباع ديانات حمرفة ومنسوخةاملدَّ
 وتفكك وفراغ روحي. ،فظيع

 اهلل أكرب وله احلكمة الباهرة.
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 (47)إسالمية ال عنصرية
 ،والبغضاء هم اإلحُنومزقْت ،هم احلروبقد أهنكْت ،كان العرب قبل اإلسالم مشتتني ضعفاء

 الفنت الفخُر ويؤجج نرياَن ،تربص بالقبيلة األخرى وحتاول القضاء عليهاقبيلة ت كلُّ
وإلصاق النعوت  ،خروتعايل كل قبيل على القبيل اآل ،يف األنساب والطعُن ،باألحساب

 ،مون الطواغيتوحيكِّ ،ويستسلمون للخرافات ،وكانوا يعبدون األوثان ،الذميمة مبناوئه
 ل.باءهم يف اجلهل والضالآدون ويقلِّ

ودخل  ،عريب مبني بلساٍن ،وعندما جاء اإلسالم على لسان حممد بن عبداهلل القرشي اهلامشي
 ،أزال اهلل عنهم الرجس واخلرافات والعادات اجلاهلية ،واطمئنان اعن اقتناع ورًض فيه الناُس

وكان  ،والتحزبات اجلاهلية ،ومجدت الدعوات العنصرية ،ف اهلل بني قلوهبم بعد تشتتوألَّ
وكثريون من املواىل والفرس  ،القبائل والبطون العربية ممن دخل يف الدين اإلسالمي أشتاُت

ال فضل لعريب على  ،[13: ]احلجرات ﴾َد اللَِّه َأْتَقاُكْمِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْن﴿ ؛والروم والترك
 .عجمي إال بالتقوى

واألتراك والفرس والرببر ت الفتوحات اإلسالمية على أيدي العرب وامتدَّ ،وانتشر اإلسالم
ونظرة إىل الفتوحات اإلسالمية يف إفريقيا والسند  ،على خمتلف العصور ،واألكراد وغريهم

 ؛ىوأمساء أبطاهلا تعطيك الدليل على أن الدين قام به مسلمون من أجناس شتَّ ،واألندلس
النور بإذن اهلل ج الناس من الظلمات إىل خِروصراط مستقيم جاء لُي ،دعوة للهداية عامة فهو

 إىل صراط العزيز احلميد.
ن واحلديث والفقه والعربية آفيه يف تفسري القرواته ومؤلِّلة العلم وُرَمتفاتة إىل َحواْل

ريبة يف أن  ال يدع أيَّ تظهر مبا -وأمساء الرجال يف اجلرح والتعديل  ،والقواميس اللغوية
 ،ألنه دين البشرية مجعاء ؛اسهمهذا الدين قام به مسلمون على خمتلف أقطارهم وأجن

أو بني  ،بوادر التحزب والقبلية بني العرب والرببر وظهرْت ،ت الفتنة يف األندلسوعندما هبَّ
                                     

 ،العدد التاسع ،يف اجمللد العاشر ،، وجملة البعث اإلسالمي اهلنديةهـ1386يف حمرم  ،7ج ،جملة احلج (47)
 .هـ1386صفر 
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وصار بينهم  ،ف شأهنمضُع - أو املضرية والقحطانية ،كقيس ومين ،العرب مع بعضهم
شتت واألهوال ما ولقي املسلمون من اهلوان والت ،ى إىل ضياع األندلسأدَّ ،وقتال عداٌء

على أيدي حماكم التفتيش والنصارى  ،ويفزع اجلبابرة ،ويبكي املارد ،يشيب الوليَد
حىت صاروا لقمة سائغة  ؛الذين صفا هلم اجلو بتمزيق املسلمني بعضهم لبعض ،احلاقدين

 ألعدائهم.
ا م - والكثريين من األتراك والفرس وغريهم ،وصالح الدين األيويب ،إن طارق بن زياد

 ،يزالون يعطون الربهان اجللي على أن الدعوة إىل النعرات والعصبيات اجلاهلية هي بدع
 ق وال جتمع.وتفرِّ ،دت وال توحِّوتشتِّ ،وال تنفع كانت وما فتئت تضرُّ

 ىلَُّجقد أدوا خدمات  - إن صالح الدين وطارق بن زياد وحممود الغزنوي وحممد الفاتح
وأن البخاري  ،اوهم ليسوا عرًب ،على أيديهم َيِوإلسالم وَقوانتشر ا ،لإلسالم واملسلمني

معرفة السنة  يهتدى هبم يف اوكانوا أعالًم ،هبم الديَن وأضراهبما قد حفظ اهلُل اومسلًم
وأن األفكار اليت تنادي بقوميات وعنصريات يف هذا العصر  ،ومل يكونوا من العرب ،النبوية

 ،اوأضعفت األواصر والروابط بني املسلمني مجيًع ،نيباإلسالم واملسلم اكثرًي ْتقد أضرَّ
عند كثريين أقوى من رابطة الدين رابطة  وصارْت ،وضعف شأن الدين والعقيدة يف النفوس

 ،بالعامل اإلسالمي ْتحلَّ وعلى هذا املسلك غري احلميد رأينا نكساٍت ،الوطن والقومية
كدعوة مصطفى كمال أتاتورك  ،الدعوات القومية والعنصرية اوأفدحهوأقوى أسباهبا 
زعماء العرب يف مطلع  والدعوة إىل القومية العربية اليت نادى هبا بعُض ،للقومية التركية

 القرن العشرين وإىل هذا احلني.
 ،بل يف العامل أمجع ؛عن مكانتها العظيمة يف العامل اإلسالمي ْتوختلَّ ،تركيا فقد انعزلْت

بعد  ،مبا ميدها به من معونات وقروض ،وعنجهية عليها مبنٍّيتفضل  للغرب، اًبَنَذ وأصبحْت
 وهيبتها احملترمة. ،هلا صوهتا اجمللجل ،يف العامل اإلسالمي اأن كانت رأًس
وأدركت أن الغرب الذي  ،ونة األخريةيف اآل طيبًة بوادَر تركيا قد أظهرْتوإن كانت 

ألن العداء  ؛الن يكون هلا صديًقته العسكرية تكون حلقة متينة يف أحالفه واقتصاده وقوَّ
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وذكريات احلروب الصليبية تسيطر على  ،يف نفوس زعماء الغرب االقدمي ال يزال مغروًس
 .عقلياهتم وتفكريهم

واخلصومات والتشتت  ،وزوال زجنبار العربية املسلمة ،وشهدنا يف هذا العصر نكبة فلسطني
وات اجلاهلية إىل القومية ذلك بسبب الدع وكلُّ ،بني املسلمني من عرب وغريهم

 رابطة الدين والعقيدة. ،وتقدميها على الرابطة اإلنسانية اخلالدة ،والعنصرية
مدعوون يف  - ه والقائمني على وسائل اإلعالمري العامل اإلسالمي وعلماءه وقادَتإن مفكِّ

وأن  ،ةشعواء على دعاة التفرقة والعنصري اإىل أن يعلنوها حرًب ،كل قطر ومصر بكل وسيلة
وتضامن إسالمي يف كل  ،ووحدة إسالمية ،خملصة إىل تعاون إسالمي يوجهوها دعوًة

فهو السد املنيع يف وجه  ؛وأن الواجب العمل لذلك ،يف الثقافة واالقتصاد وغريمها ،جمال
واملكانة املرموقة  ،ويف ذلك القوة املتينة ،واملذاهب اإلحلادية والتفرق ،األطماع االستعمارية

 ون العاملية والدولية.ؤلمني كقوة فعالة ذات خطر عظيم ووزن يف الشللمس
 وقبل أن تبتلعهم الدوُل ،مسلم بقدر طاقته قبل فوات األوان إننا نطلب ونلح أن يقوم كلُّ

إن خمططات االستعماريني  ،ويصبحوا كحال أهل األندلس ،قوا شذر مذرويتمزَّ ،احلاقدة
مل تعد حتتاج إىل  ، للقضاء على اإلسالم واملسلمنيالصليبيني والشيوعيني والصهيونيني

 واألضاليل اخلداعة. ،ل مل يعشه الظالم الدامسفهي واضحة لكل متأمِّ ؛براهني
ويصبحون أشالء ممزقة  ،فسوف تذهب رحيهم ،وما مل ينتبه املسلمون ملا حييكه هلم األعداء

 تذروهم الرياح.
 ،سلمون بدور عظيم يف مقاومة التيارات امللحدةيف أن يقوم امل اإن األمل ال يزال قويًّ

 ، وباهلل التوفيق.والدعوات الضالة ،رغم الظالم الدامس ،والدعوات اجلاهلية
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 (48)ال يستويان
ومن ينادي باالشتراكية والشيوعية، ومن يتجشم  ،عو إىل اهلل وإىل نشر الدين احلقمن يْد

زر آوحيث املسلمني على التضامن والت ،لكي يبني حقيقة اإلسالم ؛املصاعب وجيوب األرض
الشيوعية احلمراء  ئويلقن اجلاهلني مباد ،ومن يصد عن سبيل اهلل ،هم وعزهتمملا فيه خرُي

ومن يشيد معاهد  ،والضالالت العمياء، ومن يبين املساجد ويؤسس املدارس اإلسالمية
ومن يتخبط يف  ،للبصائر اًروتنوي ،واية، من ينفق املال ابتغاء مثوبة اهللاإلحلاد ويشجع الَغ

لبذر الفنت ونشر الفوضى واخلراب، ومن ينادي باأللفة واحملبة  ؛ويسرف يف بذهلا ،األموال
ه وهناره إلراقة ومن يعمل ليَل ،والسالم واجتماع الكلمة على هدى من اهلل وحتكيم لشرعه

 ،ر علماء اإلسالموبث البغضاء واإلحن، ومن يقدِّ ،وحتطيم التعاون بني املسلمني ،الدماء
وينكل بالعلماء  ،وميأل السجون ،ومن ينصب املشانق ،وحيلهم املكانة الالئقة ،وجيلهم

ومن  ،ويشجع على إحياء التراث اإلسالمي وتوزيعه ،اإلسالم َبتكيطبع األتقياء، ومن 
ويستميت يف بث الكتب الشيوعية والتعاليم املاركسية،  ،ويشحن املطابع يغرق األسواَق

ومن يسري وسائل  ،ه إذاعاته وصحفه إىل أن تقول احلق وتدعو إىل اهلل على بصريةن يوجِّوم
وإىل نشر اإلحلاد  ،البالد املنكوبة به إىل متجيد أعداء اهلل وأعداء دينه ورسوله اإلعالم يف
 والفجور.

ي يف ومن يرمت ،الشمل مِّعلى التقارب والتعاون وَل اومن ينتقل بني بالد املسلمني حاثًّ
 وهو ميشي يف الربوع اليت شهدْت اويتيه فخًر ،لإلسالم عدوٍّ أحضان الشيوعية ويصايف كلَّ

 .ويطرب ملصادقة السفاحني اجملرمني ،جمازر املسلمني
ويقف إىل  ،يصادقها زعماءيعرف ما لقيه املسلمون يف البلدان اليت  فكلٌّ ،اوال نذهب بعيًد

هم َمليلقوا من فوق منابر بالد اإلسالم هتجُّ ؛ة كاملةويعطيهم احلري ،املسلمني جانبهم ضد
 املنكرة. ومبادئهم ،الباطلة همادعاووترويج  ،هم بعلمائهوسخريَت ،على الدين

                                     
 .هـ12/6/1386يف  ،(114العدد ) ،نشرت يف صحيفة اجلزيرة (48)
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فقد وضح السبيل لكل من كان له قلب  ؛ولن نكثر من األمثال ،املقاومةلن نطيل يف 
حصة إىل واقع أولئك ويكفي عن االسترسال، ونظرة فا ،مما يغين عن التعداد ؛وبصرية

ما جيلو  ،وعلى بالد املسلمني عامة ،وه من نكبات على بالدهم خاصةاملخربني وما جرُّ
بد أن تظهر  ، ولكنها الاواألباطيل اهلوجاء حيًن ،اجلوفاء احلقيقة اليت قد حتجبها الدعواُت

ويزهق  ،ليحق احلق ؛ومن خالل الدخان الكثيف ،ها بني العواصفطريَق شاقًة ،متأللئة
 الباطل.
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 (49)يف تضامن املسلمني قوهتم
ر املسلمني من ب فيه، وحذَّوقد أمر اهلل به ورغَّ ،االتضامن بني املسلمني واجب شرًع

وهوان املسلمني على  ،وإهدار القوة ،ن ما يف اإلخالل به من خطر التمزقإمهاله، وبيَّ
ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ﴿ ؛الناس

 :إىل قوله [103 :]آل عمران ﴾َقَذُكْم ِمْنَهاِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْن
اَءُهُم اْلَبيَِّناُت َوُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َوَلا َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َج﴿

ه املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعُض))يقول:  والرسول  ،[105 :]آل عمران ﴾َعِظيٌم
 .((ابعًض

على احلق،  ليكونوا األعزاء الثابتنَي ؛وهداية من اهلل لعباده ،وتوجيه حكيم ،نداء كرمي
 للوهن والذل إىل نفوسهم. املنافحني عن دينهم بعزم ومضاء، ال سبيل

بعني يف ذلك متَّ ،وينهجوا الطريق األمثل ،لقد أرشد اهلل املسلمني إىل أن يتضامنوا ويتعاونوا
 وصفوفهم متراصة، وجهودهم مثمرة، ويوَم ،اليكون بناؤهم قويًّ ؛شرع اهلل وما أمر به

والعز  ،ا اجملد السامقبلغو ،النافعَة واإلرشاداِت ،احلكيمَة كانوا واعني هذه التوجيهاِت
 العامل.املكني، ونشروا لواء اإلسالم يف أحناء الدنيا، وسادوا أكثر بالد 

واخلالفات  ،والشعارات املفرقة ،املدمرة ئا عن هذا السبيل، وركنوا إىل املبادْووعندما ختلَّ
لصليبيني ألعدائهم من الشيوعيني وا افصاروا مطمًع ،اوتقطعوا شيًع ،امتزقوا إرًب ،املشتتة

ق والنحل َرالِف بِت، وتألَّاهم على أحقر األمم وأقلها شأًنواليهود وغريهم، وحىت هان أمُر
مما  ؛ون هبمويستخفُّ ،ويقتسمون ثرواهتم ،يغزوهنم يف عقر دارهم ،وامللل على املسلمني

وال غريون، ويضامون وال يدافعون، ويهانون غار عليهم وال ُيُي اجعلهم يف نظر العامل قوًم
 واإلقدام العظيم. ،اءواهلمة الشمَّ ،العزة القعساء يستشيطون، وقد كانوا أهَل

 ،وإعراضهم عن تعاوهنم ،، وشهدوا ما ناهلم بسبب إغفاهلم لدينهماوقد جربوا كثرًي

                                     
 (.151العدد ) ،هـ25/3/1387يف  ،اجلزيرة (49)
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وإال فهل يعقل أن  ،املصائب وشنيَع ،اخلطوب مما أحلق هبم فادَح ؛واتكاهلم على أعدائهم
يغلبون مائة مليون عريب  ،الذين ال يتجاوزون املليونني ،شردونيكون شراذم اليهود امل
 والتمادي يف الباطل. ،ولكنها نتيجة اإلعراض عن احلق !ومخسمائة مليون مسلم؟

ولقد كان من أوىل واجبات الزعماء املسلمني أن يتضامنوا فيما بينهم، وأن يتعاونوا على 
 ،لتعاليم الربانية يف شد أزر إخواهنم املسلمنيوهنم، وأن يطبقوا اؤفيما يصلح شاحلق والعدل 

 .اوتشاورهم وتعاوهنم مجيًع ،وتوادهم معهم
 ،واخلطوب اجلسيمة ،قريبة من اخلري، رغم الشرور املدهلمة -حبمد اهلل  -وإن أمة اإلسالم 

 ،ماهلم يف بعض البالد العربية واإلسالميةآم بعض من ال ميثلون رغبات املسلمني ووتزعُّ
الدول اإلسالمية قد تنادت وبادرت إىل نصرة العرب يف كارثتهم، وهي مستعدة وهذه 

 ورغبة يف اللقاء. ،مصغية اأذًنما وجدت  للتفاهم والتعاون معهم إذا
على االعتزاز والتفاؤل بأن هذه  يبعُثوإن موقف باكستان الصلب ضد الصهاينة وأعواهنم َل

وشعارات  ،فاجعٍة وكوارَث ،عرضت حملن خطريةوت ،هادياُر األمة اإلسالمية مهما ابتعدْت
إذا ما اتعظت مبا  ،منيعة قويًة -بإذن اهلل  -فإهنا ال تزال خبري، وستنهض من كبوهتا  ،منفرة

ويف مقدمة  ،ب املاضنيواستفادت من جتاِر ،مر هبا، ووعت الدروس القاسية اليت عاصرهتا
 هلل وأمره من خسارة ووبال.عن شرع ا به االبتعاُدما سبَّ هذه التجارب إدراُك

وا ؤومن هنا جيب أن يبد ،جناهتم وطريُق ،خالصهم زرهم سبيُلآإن تضامن املسلمني وت
 فذلك هو السبيل القومي. ؛وأسس سليمة ،سائرين على قواعد ثابتة
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 (50)جامعة الدول اإلسالمية
والشعارات اليت ال  أن اللجوء إىل التجمعات يف البلدان اإلسالمية ثبَت طويلٍة َببعد جتاِر

 .اذريًع اًلهي فاشلة فش -تنضوي حتت لواء اإلسالم وتواكب تشريعاته 
 ،والتعصبات اإلقليمية ،والدعوات االشتراكية اهلدامة ،من الدين اًلفاملناداة بالقومية بد
وانتشار مذاهب اهلدم  ،يف فرقة املسلمني وضعفهم اكانت سبًب - والتكتالت اجلغرافية

 ني صفوفهم.والتخريب ب
 ،والعرب الذين أقاموا اجلامعة العربية بلجاهنا ومؤمتراهتا واجتماعاهتا ذات اخلطب الطويلة

عن  اإن من حق املرء أن يتساءل بعيًد !ا من مثارها؟ْووماذا جَن !ماذا ربح العرب منها؟
على للعرب  اوهل كانت مجًع !رة؟املوقَّ ه اجلامعُةالعريضة: ماذا حققْت ىضوضاء الدعاو
 افازداد غري العرب من املسلمني وثوًق ،وتقوية ألواصر املودة بني املسلمني ،دعائم اإلسالم
البعض على جتاهلها؟ فلم  ة اليت يصرُّأن العكس هو احلقيقة املرَّ أم ؟منهم ابالعرب وقرًب

 ومل جيِن -من تعصب بعض زعمائها  :أو على األصح -تستفد تركيا من تعصبها لقوميتها 
ك الروابط اإلسالمية بينهم وبني املسلمني وتفكُّ ،رب من مناداهتم بالقومية إال التشتَتالع

 من غري العرب.
تفشت املذاهب  أْن :البعض يف الدعاوى القومية يوكان من األسباب الرئيسة لتماد

م يف العقيدة اإلسالمية تقاو حيث مل جتد من أنصار القومية، واملنادين هبا صالبًة ؛الشيوعية
 الشيوعية احلمراء على أوسع نطاق. ه بثُّبل كان من املنادين هبا من هدُف ؛الضالة املبادَئ

حل املناقضة لإلسالم، من املذاهب والنِّ اصنوًف -كما جرب غريهم  -وجرب العرب 
وأدركوا ما تنطوي عليه من أضرار يف الدين والدنيا، وبالنسبة للفرد واجملتمع، وما ينتج 

عو إىل تْد وتدوي أصواٌت ،بارزٌة تبدو يف األفق عالئُم واضطرابات، واليوَم عنها من فنٍت
 ،والتضامن بني املسلمني ،اإلسالمي حيث التعاوُن ؛احلق والصواب، إىل طريق الحٍب

                                     
 .هـ24/12/1385يف  ،289جريدة الرياض، العدد  (50)
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 -زرها ملا فيه خريها وسعادهتا، واستجابة ألمر اهلل آوت ،وتقوية الصلة بني البلدان اإلسالمية
 .[10جرات: ]احل ﴾ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴿ :يف قوله -تعاىل 

ومتلؤها الغبطة  ،والدعاوى املضللة ،املفرقة املذاهَب وتصغي الشعوب اإلسالمية اليت سئمِت
راء واآل ،ألمانيها ورغباهتا، ويف خضم الدعوات املؤيدة اوحتقيًق ،اكثرًي اوترى فيه خرًي

خيرج عن نطاق التعميمات اليت قد ال يدرك  ،اويًّق اطابًعاملعارضة، أرى أن يأخذ التعاون 
كخطوة يف سبيل  اليت يسعى إليها اجلميُع من الناس مغزاها، وأن يكون من األهداف كثرٌي

جامعة الدول اإلسالمية على غرار جامعة الدول العربية، جامعة  قياُم :التضامن اإلسالمي
 ،والتراث احلافل ،ر الثقافة اإلسالميةونْش ،املودة بني الشعوب اإلسالمية ها تقويُةهدُف

 هم.املسلمني وعزُت ففي ذلك قوُة ؛والتعاون املثمر
هذه األفكار املعارضة ال يسعنا إال أن نستبشر بالدعوة إىل مجع كلمة املسلمني  وإننا وسَط

ن، وإن من واجب كل مسلم يف أي بقعة من األرض آعلى كلمة التوحيد، وحتت راية القر
 تعاون بني املسلمني. أن يؤيد كلَّ

ب العرب واملسلمني وحْس ،هزم الشيوعية واالشتراكية ودعاهتماوُت وبإذن اهلل سينتصر احلق،
هم ما واملناهضني للدعوة اإلسالمية ولعلماء الدين، وكفى شعوَب ،ما لقوه من دعاة الضالل

عية هم الشيوومل تعد خطُط ،وبطش وعدوان ،عانوه من تدهور اقتصادي واجتماعي
وإن ، ها، وعرف مروجوها على حقيقتهمفقد كشف قناعها، وبطل سحُر ؛احلمراء خافيًة

 لناظره قريب. اغًد
 ْرِسَكْنَي ْنَأ ِدْيلَقِل دَُّب اَلَو=  يِلَجْنَي ْنَأ ِلْيلَِّلُبدَّ  اَلَو

 بطل السحر والساحر. ،وألقى العصا وإذا جاء موسى
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 (51)بد منها كلمة ال
والنحل،  عاتية من الشرق والغرب، وتصطرع املذاهُب اإلسالمية رياٌح على األمة هتبُّ

ه يف عقر داره، وإليقاف انتشاره. لغزِو ؛ب القنابل حنو اإلسالمراش السهام، وتصوَّوُت
كالنحل  ،كاحلزبية القائمة على اإلحلاد ،وغري هذه وتلك ،فالصليبية والصهيونية والشيوعية

واجلمعيات ذات األهداف املشبوهة  ،اسونية والوجوديةكامل ،املتفرعة عن بعض أولئك
لشرورها،  اومركًز ،هلا امنها تريد أن جتعل من بالد املسلمني مقرًّ كلٌّ ،والغايات التخريبية

 ،وجتهد نفسها يف صبغ أمة اإلسالم بصبغتها امللوثة، وتأمل أن تقضي على دينها ومقوماهتا
حمموم بني تلك الفئات لتحقيق  ية، وجيري سباٌقوتئد روحها املعنو ،هات صالبَتوتفتِّ

 أحالمها.
أن ال يقتصر هذا البالء على أعمال األجانب، وإمنا يقوم بوزره  خطورًة ومما يزيد األمَر

 من اخلارج. ان التوجيهات غالًبْوويتلقَّ ،ممن ينتسبون لإلسالم أو العرب بعٌض
يت ميوهون هبا على بعض من ال يسربون ال ،هم الشريرةوطرُق ،هم املاكرةوهلؤالء أساليُب

ولذا  ؛فيسريون يف مواكب الضالل ،واملقاومة الصلبة ،الكافية وليس لديهم املناعُة ،همغوَر
 ولية عظيمة.ؤواملس ،فإن العبء كبري

تفاف املسلمني ا باْلْوفناَد ،اإلسالمية من أخطار وقد فطن كثري من املصلحني ملا يهدد األمَة
والعمل لغرس العقيدة الصافية يف عقول  ،وحتكيم الشريعة السمحة ،يدحول راية التوح

الصغار، وبعث الدعاة واملرشدين، وإىل إصالح مناهج التعليم، وإىل أن جتعل وسائل 
عو إىل ترشد للخري، وتْد ،خريًة اإلعالم يف اإلذاعة والصحافة والتلفزيون وغريها وسائَل

ضد الكفر والشرك واإلحلاد، ووسيلة  اتكون سالًح لكي ؛للسالكني النبل، وتنري الطريَق
 والدعوة إىل هداية الناس إىل اإلسالم. ،إلعالء كلمة اهلل

َأِذلٍَّة َعَلى ﴿ ؛ويكونوا قوة هلا شأهنا ،ونادى املصلحون أن يتعاون املسلمون ويتضامنوا

                                     
 .ـه7/3/1386يف  ،(689نشرت يف جريدة املدينة، العدد ) (51)
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]املائدة:  ﴾اللَِّه َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍماْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل 
 اهلل.كما وصفهم  ،[54

 ،عون إليهبول ما يْدوال بد مع ذلك كله أن يصلحوا األخطاء اليت تكون عقبة يف َق
مع أن اإلسالم منها براء )براءة  ،هموإلصاق التُّ ،ويستغلها أعداء اإلسالم يف التنفري عنه

 ب(.الذئب من دم ابن يعقو
 ،لنيواملطبِّ افنيتَّهلل، وال أن يصغى "مما كانليس يف اإلمكان أبدع "ال يكفي أن يقال: 

 عوا.وتصنَّ الذين يهمهم الغنائم العاجلة، وإن كذبوا ونافقوا
 واملقاومة الناجحة للغزو الفكري املختلف االجتاهات واملشارب، واملتنوع املصادر واملوارد

ال  ،على أسس قوية لكي تكون املقاومة مرتكزًة ؛باحلق اوجهًر اتتطلب صراحة وحزًم -
 .دها االصطناعتزعزعها الرياح، وال يبدِّ
أن جيند نفسه ملكافحة األخطار اليت حتيط بأمة اإلسالم، واليت  إن كل مسلم جيب عليه

أو التهاون به حبال من األحوال،  ،يف ذلك ُدتسعى إلبادته والقضاء عليه، وال جيوز التردُّ
إلصالح  ،غري متعسف وال منتقم ،بد من التعاون الذي ينشد احلقيقة ويف نفس الوقت ال

 وتقومي االعوجاج. ،اخلطأ
وما يتحملونه من عبء  ،ولية علماء اإلسالم وقادتهؤوذلك بال ريب مما يضاعف من مس

 وجسامة األمر. ،األمانة
ومجاعات أن  اا، ومن اخلري هلا أفراًدمبرحلة من أدق املراحل يف حياهت وإن األمة اإلسالمية مترُّ

وفقهاء  ،الشريعة ويف طليعتهم علماُء ،ه وعقيدته يف هذا الشأنمبا يفرضه عليه ديُن يقوم كلٌّ
 األمة.

، ال اسريًع من أجل تثبيت باطلهم، والوقت ميرُّ اولنتذكر أن األعداء يعملون الكثري جدًّ
 وليتهم قبل فوات األوان؟!ؤحيتمل التسويف والتواكل، فهل يضطلعون مبس

 

http://www.alukah.net/


111 
 

www.alukah.net 

 الوحدة اإلسالمية

 أين نقف؟
والتيارات واملطامع؟  ،ئما هو موقفنا من هذا العامل املضطرب الذي ميوج باألفكار واملباد

ويف  ،ري العرب يف هذه األوقات بالذاتالكثري من مفكِّ لعل هذا السؤال هو ما يشغل باَل
 مجيع األوقات.

دنا والغزو الذي يتهدَّ ،اث اجلارية من حولناونتجاهل األحد ،هل نكتفي بالسلبية والتفكك
الوارد  ،يف كل ناحية من نواحي حياتنا: الغزو العسكري والفكري واالقتصادي والسياسي

 ومن الشيوعية والصهيونية والصليبية. ،من الشرق والغرب
فهذا التغافل عن األخطار هو أشد النكبات  ؛عو لألسىيْد إن موقف العرب موقٌف

 ،غريبٍة فبعض العرب ال يزال يتشبث بعقائَد ،يف حياة العرب البائسة اأبعدها أثًرو ،وأقساها
وهي بالتايل تعادي  ،وما فتئت االنتكاسات تالحق معتنقيها ،ْتقد حلقها الفشل أىن حلَّ

 .اوشيًع اقهم أحزاًبوتفرِّ ،هموتشتت جهوَد ،وهتدم قوة املسلمني ،اإلسالم
والعافية من شر هذه  ،أن املساملة فيها الغنيمة باإليابويظن  ،خر جيامل ويداريآوبعض 

 ن يقاوم هذه التيارات املعادية.الزمرة اليت تنشب أظفارها يف كل َم
 ،ينتمون للقوميات واإلقليميات ،لألفكار والعصبيات اهنًب ،واملسلمون يظلون مبعثري القوة

ولقاء أخوي جتمعه  ،ماع إسالميوا الجتُعفإذا ما ُد ،والنعرات اجلنسية والعصبيات القومية
وإذا باألصوات املنكرة  ،إذا بالدعوات املضادة تشتعل ،وأمنت األواصر ،أقوى الروابط

ساعات وحملات ال تقوى على الصمود  فال يكون االجتماع وال اللقاء إال يف ،ترتفع
ريب املسلم ويقف الع ،والنجاح تقائها العزُةوتتبعثر القوى اليت يف اْل ،والبحث والتخطيط

من  افقد جرب العرب ألفاًظ ؛هلذا االبتعاد وهذا التشتت اال جيد مربًر ،اًلمذهو احائًر
من الضعف  اوأنواًع ،وخياالت اووجدوها أوهاًم ،من التكتالت اوألواًن ،الشعارات
واألخوة الصحيحة إال يف  ،الصادق اجلد التعاوَن ومل جيد العرب حني جدَّ ،والتمزق
هناية  ،وعرة اويتساحمون عنهم يف ابتعادهم وتفضيلهم طرًق ،لذين يكنون هلم الودَّا ،املسلمني

 مطافها اهلالك.
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مما يقوي  ؛هم من النواحي املختلفة يف االقتصاد والثقافةويف اجتماع املسلمني وتعاوهنم قوُت
يق هو الذي الوث والتعاوُن ،واإلنتاج املختلف ،لديهم من الثروات املتنوعة ،الناحية السياسية
يعملوا مع بعضهم يف تنمية هائلة إذا ما أحسنوا االستفادة مما ميلكون، فْل جيعل منهم قوًة

الذي يبين هبا  ،من أن يكون جين مثارها من نصيب العدو اًلبد ،هذه القوى واستثمارها
 تني.هها إىل صدور املسلمني حني يلقاهم مشتَّليوجِّ ؛ر أسلحتهويطوِّ ،همصانَع

 ،عالية يف هذا اجملتمع الصاخب هم واحتالهلم مكانًةعاون املسلمني وتضامنهم عزَتإن يف ت
 وذلك العامل املضطرب.

مع كثرة  ،هميواجه العرب هزمية على يد عصابات االحتالل الصهيوين ومن ميالُئ واليوَم
من  ألهنم ابتعدوا عن االستفادة ؛ووسائلهم الفائقة ،وموقعهم اهلام ،عدد العرب وثرواهتم
 ،إعداد القوة إىل الدين وما يأمر به من وأهم ذلك الرجوُع ،صحيح وسائلهم على وجٍه

 ك التفرق واالختالف بني املسلمني.وتْر ،اواالعتصام حببل اهلل مجيًع ،وأخذ احلذر
وأن ينبذوا  ،فعليهم أن يتعاونوا مع إخواهنم املسلمني ،وإذا ما أراد العرب االنتصار

وإهنم ملنتصرون  ،وأن جياهدوا يف سبيل اهلل وإلعالء كلمته ،والوطنيةالعصبيات القومية 
 الصباح حيمد القوم السرى. وعند ،بإذن اهلل
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 الصفحة  املوضوع

 2 املقدمة

 4 هكذا نفهم مسؤوليتنا

 6 حقيقة املسألة

 10 قضايا إسالمية تريد اإلجيابية

 13 لئال تتكرر مأساة فلسطني

 15 موقف غريب

 17 طني والتصرحيات اجلوفاءفلس

 18 نيجرييا ومؤامرات االستعمار

 19 ؟هل هم متمردون

 21 نيجرييا واحلرب الصليبية

 23 واجب األخوة حيال املضطهدين

 27 موقف املسلمني من نيجرييا

 31 الوحدة العربية والوحدة اإلسالمية

 34 نريدها جامعة إسالمية

 36 حنو اجلامعة اإلسالمية

 38 اقمون على وحدة املسلمنيالن

 40 هذه طريق العزة

 43 مؤمتر إسالمي

 45 مؤمتر القمة اإلسالمي
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 47 سوق إسالمية

 49 درس من زجنبار

 52 العرب واألتراك

 54 عربة األحداث يف قربص

 56 قضية قربص

 68 العدل والعدوان نيقربص ب

 61 سياستنا اخلارجية

 63 نظرة إىل سياستنا اخلارجية

 65 االستعمار املقنَّع

 67 صحافة بريطانيا تتجاهل احلقائق

 69 الدبلوماسية والكذب

 71 ؟حلساب من هذه اخلصومات

 73 نزاع غري منتظر

 75 ؟ملاذا هذا العنف

 77 إىل مىت؟

 79 ثورات دموية

 81 أمنوذج ملدعي التقدمية

 83 سوكارنو وابن بالَّ

 86 ؟ماذا ينتظر العامل اإلسالمي

 89 يف دعوة اإلسالم عز العرب

 91 الذين حياربون تقارب املسلمني

 94 األمة اجمليدة
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 96 هناية املأساة

 98 طلحق وبا

 100 إسالمية ال عنصرية

 103 ال يستويان

 105 يف تضامن املسلمني قوهتم

 107 جامعة الدول اإلسالمية

 109 بد منها كلمة ال

 11 ؟أين نقف

 113 الفهرس
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