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رام ﷲ  -ﻣﺿﺔ اﻹﻼم  :ﻷن اﻟ ،ﻣ اﻟ واﻟ واﻷدوات ،ﻣﺎ ﻲ أن ﻻ ﻧﺎدل ﻣد اﻟﺎت ،أو اﻟا اﻟورة واﻟوﺔ ،ﺈن اﻷﺣال ﻲ اﻟس
ﻟ ، ﺎ أن اﻟا ﻣﻬﺎ ﻟ ﺎ  وﻻ ﺎ ﯾﻠ .ﺎك ﻣﺎ ﺗﺔ ﺣﺔ ،وﺎك ﻣﺎوﻻت دؤوﺔ ﻟ اﻻﺣﻼل اﻟﻰ اﻷﺑ ،وﺎك ﺗاﺟﺎت ﺣﺔ
ﻠﻰ ﻞ اﻟﺎت ،اﻟﺳﺔ ﻠﻰ اﻷﻞ ،وﺎك ﻣﺎوﻻت ﻻﺳال أو ﺗ اﻷﺟات أو اﻷوﻟﺎت .ا اﻟ ،وا اﻟاﻊ ،ﻲ أن ﻧﺎﺷ ﺣﺎً ،ﻣﺎﺷﺔ ﺣﺎرﺔ
وﺣﺎدة ،ﻣﺎﺷﺔ ﻲ ﻣﻣﺔ أوﻟﻰ ﻟﻠﻼج ،وﻣ ﺛ ﻟﯾﻞ اﻟؤﺔ واﻟﻠك ،وﺻﻻً إﻟﻰ ﺗ اﻟﺎﺋﺞ.
وذا ﺎن اﻟﯾ  اﻹﻼم ودورﻩ ﻲ ﺔ اﻟس ﺧﺻﺎً ،واﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣﺎً ،ﺈﻧﺎ ﻧث ﻠﺎً  اﻟﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺳﺔ ،ﻼ  ﻟﻺﻼم أن 
اﻟﺎﺳﺔ ،وﻻ  ﻟﻺﻼﻣﻲ أو اﻟﺳﻠﺔ اﻹﻼﻣﺔ اﻟﺳﺔ أن ﺗ ﻠﻰ اﻟف اﻟﺎﺳﺔ أو ﺗﺎوزﺎ أو ﺗﺎﻬﺎ .اﻹﻼم اﻟﺳﻲ ﻞ أﻧاﻪ وأدواﺗﻪ وﻣﻠﺎﺗﻪ ،
ﺗﺟﺔ أو ﺗ أو ﺗ أو ﺗﺔ أو ﺷﺔ ﻟﻠﺎب اﻟﺎﺳﻲ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ،إذا ﺣﻧﺎ ﻼﻣﺎ ﻠﻰ اﻹﻼم اﻟﺳﻲ اﻟﻲ ،ودورﻩ ﻲ اﻟﺔ أواﻟ أو اﻟد أو اﻟﺢ –
ﺎ ﻠ ﻟﻠ أن ﻪ – أو إﻧﺎج ﻣﻟﺔ إﻼﻣﺔ ﺗﻞ رداً ﺣﺎرﺎً وﻣﺎوﻣﺎً ،ﺈن أﻣﺎم ا اﻹﻼم ﻣ اﻟﺎت ﻣﺎ ﻲ ،ﺣﻰ ﻞ ﻲ ﻩ اﻟﻬﺔ ﺗﺎﻣﺎً ،وذﻟ
ﻟﻼﺳﺎب اﻟﺎﻟﺔ-:
أوﻻً :إن ﺛﺔ اﺳﺎﺎً ﺣﺎً ﻲ اﻟا اﻟﺎﺳﺔ ﻣ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،و ﻟ اﺳﺎﺎً ﺳﺎﺳﺎً  ،وﻟﻪ اﺳﺎب أﯾﻟﺟﻲ أﺎً .ا اﻻﺳﺎب ﯾد إﻟﻰ ﻣا
ﻣﺎﯾــﺔ وﻣﺎرﺿــﺔ ﺑــﻞ وﻣﺎﺻــﺔ ،اﻷﻣــ اﻟــ ﯾــ ﺳــﻠﺎً ﻠــﻰ دور إﻼﻣــﻲ ﻣــ وﻣﺣــ وذ رﺳﺎﻟــﺔ واﺣــة .إن ــا اﻻﺳــﺎب ﻠــ إﻼﻣـﺎً ﻣﻠﻼً وﺗﻠﻠـﺎً وواـﺎً
وﻣﺎً وﻣﺎً ،ﻷن اﻟواﺔ اﻹﻼﻣﺔ ﺗم ﺔ اﻧﺎﺋﺔ ﺟاً ،اﻷﻣ اﻟ ﯾ ﻟ  ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﻣﺔ ،وﻧﺎ ﻲ ﺗ اﻟؤﺔ واﻟواﺔ أﺎً.
ﺛﺎﻧﺎً :اﻹﻼم اﻟﺳﻲ اﻟﺗ أو اﻟﺎدم ﻠﺎً ﻟﻠﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،ﻊ ﺿﺔ اﻟﻼﺔ اﻟﻠﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ذاﺗﻬﺎ  ،ﻲ  أو زﻣ ﺗﺎﯾت ﻪ اﻟﻼﺔ ﻣﻊ اﺳاﺋﻞ،
اﻟ ،وﻣﺎ ﻲ ﺣود اﻟ ،وﻣﺎ ﻲ ﺣود اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ،وﻣﺎ ﻲ ﺳف اﻹاض  .ﻻ
ﯾﺣ ﻲ اﻟﻼم  ﻣﻞ ا اﻟﺎم اﻟﻠ و
ّ
 ﻟﻺﻼم اﻟﺳﻲ أن ّ
 ﻟﻺﻼم اﻟﻲ اﻟﺳﻲ ،أن ﯾ ﺣﻰ ﻠﻰ اﻟ اﻷدﻧﻰ ،ﻣ اﻟواﺔ اﻹﻼﻣﺔ اﻟاﺣة ،ﺎ ﯾﻠ ﺎﺳاﺋﻞ  .اﻻاف ﺎ أن اﺗﺎﺎت اﻟﻼم اﻟﻲ و ﻣﻊ

إﺳاﺋﻞ ،ﺣﻰ اﻟﻠﺔ ،ﻟ ﺗف ﺎﻣﻞ ﺷوﻬﺎ ،أ اﻹﻧﺎب ﻣ اﻷرض اﻟﻠﺔ ،وﻧﻬﺎء اﻻﺣﻼل ﺗﺎﻣﺎً ،ﺣﻰ  ﻟﺎ ب أن ﻧ ﻠﻰ ﻟﺔ واﺣة ،ﺗﺎﻩ ا اﻟﺎن
اﻟ ﻞ أراﺿﺎ.
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ﺛﺎﻟﺎً :ﻻ  ﻟﻺﻼم اﻟﺳﻲ ،أن ﯾ ﻣا ﺳﺎﺳﺔ ﻣدة ،ﻲ ﺎﺋﺔ أﺻﻼً ،ﻰ ،أﻧﻪ ﻻ  ﻟﻺﻼم أن ع ﻟﻪ ﺎب اﻟ اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻲ .اﺣﺔ
اﻛ ،ﻻ  ﻟﻺﻼم اﻟﺳﻲ أن ﯾ ﻣا ﻣدة ﻣ اﻟاع اﻟﻲ اﻻﺳاﺋﻠﻲ ،دون أن  ا وﺧﺎب ﺳﺎﺳﻲ واﺿﺢ وﺟﺎد وﺣﺎزم ،وأد إﻟﻰ ﺟﻠﻲ اﻷوﻟﻰ،
ﺎﻹﻼم اﻟﺳﻲ ﻻ  ﻟﻪ ان   اﻟﺎب اﻟﺎﺳﻲ ،وذا ﺎن ا اﻟﺎب ﻣﺎً وﻣدداً وﻣﻬوﻣﺎً ،ﺈن اﻹﻼم ﺳن ﻟ اﺎً.
راﺎً :ﻊ اﻹﻼم اﻟﺳﻲ ﻲ داﺋة اﻻﺳﻬاف اﻟوﻟﻲ ،ﻣ ﺣ ﺧﻪ ﻣ ﺗﻬﺔ اﻟة إﻟﻰ اﻹرﺎب واﻷﺻﻟﺔ واﻟد وم اﻹﻧﺎح وم اﻟﻠاﻟﺔ ،إﻟﻰ آﺧ ﻩ اﻟﻬ
اﻟﺎﻠﺔ .واﻹﻼم اﻟﺳﻲ وﻊ ﺗﺎﻣﺎً ﻲ اﻟة  ،أﺧ ﯾاﻊ  ﻧﻪ وﻲ ﻪ ﻩ اﻟﻬﺔ ،وﻻً ﻣ ﺗﻞ ﺔ اﻻﺣﻼل وﺗﻬ اﻟس إﻟﻰ ﺔ ﺎﻟﺔ ،ﺈن
ﺎدة ،ﺗف اﻟﺎء ،اﻟﯾ ن داﺋﺎً ﻲ داﺋة اﻟ ،ﺑﻻً ﻣ اﻧﺎج اﻟﻟﺔ اﻟاﺗﺔ ،اﻟﻲ ﺗﻠ ﻣ اﻟة واﻹﻣﻼء،
ﻧﻲ ﺗﻬﺔ اﻹرﺎب أﺻ ﻲ اﻟﺔ ،وا،
ً
 ﺗاﻊ  ﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،وﻻً ﻣ أن ﻧن أﺻﺎب اﻟ ،ﺗﻟﺎ إﻟﻰ ﻣﻬ ،ﻟرﺟﺔ أن ﺎك ﻣ ﯾ أن "ﯾّ ﻲ" ﻣﺎﺎ ﻣ  اﻟص .ﻟر أن ﻧﻠ

أﺷ ﻣاد اﻟﺔ
ﺗ ﻣﺎﺞ اﻟر ﻲ إﺳاﺋﻞ أو ﻲ  ﻣارس اﻟﻻﺎت اﻟة؟ ﻟر ذﻟ وﺣ ! إن اﻟﺎة اﻟﺎﺔ اﻟﻲ ﻠﻬﺎ اﻟن ﺗ ﺎدة ّ

ث وﻻ ﺣج! وﻟ ﻻ أﺣ ﻊ اﻟﻼم  .وﻟر اﻟﺎﺔ واﻟﺎﺣﺔ اﻟﻲ ﯾ ﺑﻬﺎ  ﺎدة
واﻟ ،أﻣﺎ ﻣﺎﺞ اﻟﺎت اﻟﺎوﻧﺔ اﻟﻬﻧﺔ "اﻟت" ّ
اﺳاﺋﻞ ،اﻟﯾ ﺎﻟن ﺑ اﻟ ،ﻲ اﻟ اﻟُ د ﻪ اﻟﺎس ﻣ ﺑﺗﻬ أو ﻠن أو ﺗﺎدر أراﺿﻬ .إﻟﻰ ﺎ وﺻﻠﺎ ﺗﺎﻣﺎً .ﺣﻰ ا اﻟﺿﻊ ﻟ ﻧﻊ أن

ﻧﻟﻪ إﻟﻰ ﺔ ﺎﻟﺔ ،ر ﻞ اﻹﻣﺎﻧﺎت .ﺎ ﻠ ،اﻟﺄﻟﺔ ﻟ ﻣﺄﻟﺔ إﻼﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻲ ﺳﺎﺳﺔ ﺎﻷﺳﺎس.
ّ

ﺧﺎﻣﺎً :اﻹﻼم اﻟﺳﻲ اﻟﻲ ﻟﻪ ﺣﺎﺎﺗﻪ اﻟاﺧﻠﺔ أﺎً ،ﻬ ﺣر ﻣ أن ﺗل ﻩ اﻟﺔ اﻟﻰ ورﺔ داﺧﻠﺔ ﻠﻬﺎ اﻟم أو اﻟﺎرﺿﺔ أو اﻟ اﻟﺎﺳﺔ اﻟاﺧﻠﺔ،
اﻟﻬ ﻟﻠﺎب اﻹﻼﻣﻲ ﺗﺎﻩ اﻟس واﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺄﺧ  اﻻﺎر ﺗﻠ اﻟﺎﺎت ،اﻟﻲ ﺗ ا اﻟﺎول أو
وﺎﻟﺎﻟﻲ ،ﺈن اﻟﺟ واﻟر واﻹﺳام اﻟﻲ
ّ

ﻩ اﻟﺎﻟﺔ اﻹﻼﻣﺔ.

ﻣﻊ ،وﻣﻬﺎ ﻣﺎ  ﺎﻻﺳﺎء ،ﻟﻠﻻﻟﺔ ﻠﻰ دة ﻣﺎ اﻟﺔ اﻟﻰ
ﺳﺎدﺳﺎً :وأﺧ اً ،ﺈن ﺎﻟﺎ اﻟﻲ  اﺣﻼﻻت ﻣﻠﺔ ،ﻣﻬﺎ ﻣﺎ  ﻣﺎﺷ ﺗﺎﻣﺎً ،وﻣﻬﺎ ﻣﺎ ّ 
اﻟﻬﺔ اﻻﺳﺎرﺔ ﻣة أﺧ ،و دﻟﻞ ﻞ اﻟﻰ ٍ
ﺣ ، و أﺎً ،د إﻟﻰ اﻹﻧﺎل ﺎﻟﺄن اﻟﻠﻲ ﺗﺎﻣﺎً  ،اً وﺗّﻠﺎً وﺣوﺎً إﺛﺔ وﺎﺋﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺈن اﻟﯾ 
ﺗﻧــﺎ ﻠــﻰ اﻟﯾــ ــ اﻹﺳــﻼب واﻟــ ،ــﺈن اﻟــﺔ اﻟﻠــﺔ ﺗــل إﻟــﻰ ــﺔ ﺛﺎﻧــﺔ ــﻲ
اﻟــﺔ اﻟﻠــﺔ ،ﻟــ ــن ــﺎﻟورة ﺷﺄﻧـﺎً أول أو ــﺔ أوﻟــﻰ .وذا ّأ
اﻹﻼم اﻟﻲ .وﻟ ﻣ اﻟب أن ﺗن دوﻟﺔ ﺔ ة ،ﻻ ﺗﻊ أﺧﺎر اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﺻر ﻣﺎﺑﺎ اﻷوﻟﻰ وﻻ اﻟﺎﻧﺔ ،ﺑﻞ ﻲ اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺎﺷة ،وﻟﻠﺔ،
ﺈن دوﻻً ﺻة وة ﺗﻞ ذﻟ ،و ﻞ ﻻ ﺑاءة ﻪ وﻻ ﺳاﺟﺔ .اﻟﻠﺔ ﺎ ،أن اﺳاﺋﻞ ﻻ ﺗﻞ أرﺿﺎ  ،وﻻ ﺗﻬدﻧﺎ  ،وﻟﻬﺎ ﺗﻬد اﻟﻊ ﻼ اﺳﺎء ،واﻷدﻟﺔ
أ وأوﺿﺢ ﻣ اﻻﺷﺎرة إﻟﻬﺎ ،ﻟﻬﻩ اﻷﺳﺎب اﻟﺔ ﻻ  ﻟﻺﻼم اﻟﻲ اﻟﺳﻲ أن ﻊ ﻠﻰ رواﺔ واﺣة أو ﻣﺎﻟﺔ واﺣة ﻟﺔ اﻟس ،أو اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺑﺟﻪ
ﺎم ،ﻬا اﻹﻼم ﻠ ﻲ اﻟﺎت واﻟﻠﺎت واﻟﺟﻬﺎت واﻻﯾﻟﺟﺎت واﻟﺎﺎت واﻟؤ واﻷاف  .ﻧل ذﻟ ﺑاﺔ وون ﺗﻞ وون إﺣﺎس ﻠ اﻟات أو
اﻟﻧ ،ﻧﻟﻪ ﻣ أﺟﻞ أن ﻧﻞ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺞ ﻠﺔ ﺑﻬوء ،ﺎ دﻣﺎ ﻣﻠ إﻟﻰ ا اﻟ ،ﺈﻧﺎ ﺳك اﻟﺎﺣﺔ ﺧﺎﻟﺔ ﻟ ﺳﻸﺎ إرﺎﺎً ،أو ﺗداً أو ﺧﺎﺎً آﺧوﺎً ﻻ ﻞ
ﺣﺎ ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎم اﻟﻲ اﻟﺳﻲ ،ﺳﺎﺳ ًﺔ وﻼﻣﺎً ،ﺳﻲ اﻟرﺔ ﺎﻣﻠﺔ واﻟﺔ ،ﻟﻞ ﺗﻠ اﻟﺎرات اﻟﺎة ،ﻷن ﺗﯾ
اﻟﺎش وﻻ اﻵﺧ .إن م إﺎف اﺳاﺋﻞ ّ 

ﺗــ اﺳـاﺋﻞ وﺳــﻬﺎ
اﻟﻬــ ﻠــﻪ ،ﻟﻬــا اﻟــ ــﺎﻟات ،ــﺈن اﺳــاﺗﺔ ــﺔ رﺳــﺔ أــ وأﻛــ ﺣﻣـﺎً ﺗــﺎﻩ اﺳـاﺋﻞ ،ﺿورــﺔ ﺗﺎﻣـﺎً ،ﻟﻼــﻲ اﻟﺿــﻊ ــﻞ اﻧــﺎرﻩ  .إن ّ
وﺿﻬﺎ ض اﻟﺎﺋ ﻞ اﻟﻬد اﻟﺔ اﻟﺳﺔ ،ﻻ  ﻹﻼم رﺳﻲ ﻣﺟ وﺣر أن ﻊ أو ﻰء أو ﯾاﻊ .إن ا ﺗﯾ اً ﻻ ّﺑ ﻣ اﻹﻧﺎﻩ إﻟﻪ ،ﺎﺳاﺋﻞ ﺑﺎﺔ

س واﻟﺎﻟﻲ واﻟﻊ واﻟﺎﺟ ﺎ ،واﻹﻼم اﻟﺳﻲ ﺎ ،إﻣﺎ ان ﻊ ﻲ داﺋة اﻷوﺎم ،أو ﻲ داﺋة اﻻﺳﻼم ﻟ إﻻ.
اﻟّ 
ﺗﻬ ﻞ ﺷﻲء؛ ُ
ا  ﺣﺎل اﻹﻼم اﻟﺳﻲ اﻟﻲ ،اﻟ ﺗن ﺗﺎﻣﺎً إﻟﻰ أﯾ وﺻﻠ ﻧﺎﺋﻪ ،وﻣﺎذا ﺣ؟

أﻣﺎ ﺎﻟﺔ ﻟﻺﻼم اﻟﺎر اﻟﻲ ،ﻬ إﻟﻰ ٍ
ﺣ  ﯾ ﺎﻟﺔ واﻻﺳﻬﻼﻛﺔ واﻟﺔ ،وﻟ ﻣ اﻟﺄ اﻟل إﻧﻪ ﻞ أﺎً ﺧﺎﺎً ﻠﺎﻧﺎً ﺣاﺛﺎً ،وﺗﺗﻪ أﺳع
وة ،وﻟ ﻣ اﻟﺄ اﻟل إن ا اﻹﻼم اﻟﺎر ﯾو ﻟﻠﺔ ﻣﺎ ،وﺄن ﻻ ﻼﺔ ﻟﻪ ﺎﻟﻬر ،اﻟ ﯾﺟﻪ إﻟﻪ ،أو ﺣﻰ
وأ ﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ ،اﺎداً وﺛﺎً ﺔ
ً

اﻟﺔ اﻟﻲ ﯾاﺟ ﻬﺎ .إن ا اﻹﻼم اﻟ ﺎن ﻧﺔ ﻠﺎت اﻟْﻠﺔ واﻟاﺛﺔ وﺧﺔ اﻟق واﻧﺎح اﻷﻧﺔ وﺗ ﻬﺎ ﻠﻰ اﻹﻼم ،ﻷﺳﺎب ﻻ داﻲ
ــ ــ ــم ﺷــب اﻟــب أو ﻠﻬــ ،أو
ﻟــﺎ اﻵن ،ﯾــف وﺄﻧــﻪ ﯾــ اﺳــﻼل اﻟﺻــﺔ اﻟﺎرــﺔ اﻛــ ﻣــ أ إــﺎم آﺧــ .ﻟــ ــﻊ اﻹﻼم اﻟــﺎر إﻼـﺎً ،أن ّ
ﻣ ﺣﻰ ﻲ أﻛ ﻟﺎت اﻷﻣﺔ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ ﺗﺗ اً ،إذ ﺎن ﻣ اﻟ أن ﺗن
اﻟﺎ واﻟﺎت اﻟﻲ ون ﻬﺎ ،أﻛ ﻣ ذﻟ ،ﯾو ا اﻟﻼم وﺄﻧﻪ ﺎﺋ أو ّ

ة ﺗض ﻟﻠﺢ ،ﺛ ﻧ ا اﻹﻼم ﺎرﺎً إﻟﻰ أذﻧﻪ ﻲ ﺎﻟ ﻣ اﻟﻪ ،اﻟ ﯾو ﺎذﺎً ﺗﺎﻣﺎً ،ﻲ ﻣﻊ ﺗﺎوز ﻧﺔ
اﻷﻣﺔ ﻪ  ،%60ﻟُ ﯾ ْ ِ ا اﻹﻼم اﺎﻣﺎً
ّ
ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻰ ٍ
اﻷﻣﺔ وﻻ أ ﺷﻲء آﺧ ،ﺑﻞ  ﯾ
ﺣ ، و  ﻣﻲ ﺑﻬﺎ ،و أﺎً  ﻣﻲ ﺔ دارر أو اﻟاق أو اﻟﻣﺎل ،وﻻ ﺎﻟﺎﻟﺔ أو
ّ
ّ
ﯾل ا اﻟﻪ ﯾﻞ أو
اﻟﻬر أﻧﻪ ﻠﻰ اﺗﺎل ﺎﻟﺎﻟ واﻟاﺛﺔ واﻟم ،ﻣ ﺧﻼل أﻛ ﻣﺎ ﺗﻠ اﻷﻣر ﺳﺔ وﺗﺎﺔ .وﻟ ﺎ ﺿ اﻟﻪ ،وﻟ ﺿ أن ّ

ذرﺔ أو واﺟﻬﺔ أو ﺗ أو ﺗﻠﻞ ،و ﻣﺎ ﻞ ﻼً ﻟﻸﺳ.
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أﻣﺎ اﻹﻼم ﻣ اﻟع اﻟﺎﻟ ،ﻬ اﻹﻼم اﻟدﻟﺞ ،ﺻﺎﺣ اﻟؤﺔ واﻟواﺔ اﻟﻲ ﺗر  ﺎﺎت وأﻧﺎق ﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻣﻠﺔ ،ﺈن ا اﻟع ﻣ اﻹﻼم ون ﺎن ﻣﻼً
ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺿ اﻧﺎﻻت اﺧ أﺎً ،ﺈﻧﻪ إﻼم ﺳﻬﻞ اﻻﺳﻬاف واﻟل ،ﻣ ﺧﻼل اﺗﻬﺎﻣﻪ أو ﻣﺎرﻪ ،أو ﺣﻰ ﻣﻪ ﻣ اﻻﻧﺎر .ﻬ اﻹرﺎب واﻟد وم
اﻟاﺔ واﻟ واﻟ ﺄﻣ اﻟﻼد واﻟﺎد ﺗﻬ ﺟﺎة ،ﻟﺎﺻة ا اﻟع ﻣ اﻹﻼم ،اﻟ  ن ﻣ اﻟاب أن ﻧل إﻧﻪ ّﯾﻲ اﻣﻼك اﻟﺔ اﻟﻬﺎﺋﺔ ،أو اﺧﺎﻪ

ﻟﻠؤﺔ واﻷﺳﻠب ،أو ﻣﺎرﺎﺗﻪ اﻟﺔ ﻲ  اﻷﺣﺎن .وﻟ ،وﻠﻰ اﻟ ﻣ ﻞ ذﻟ ،ﺈن ا اﻟع ﻣ اﻹﻼم اﻟ  ﻟﻠﺎﺔ واﻹﻧﺎر  ،م اﺎدﻩ
ﻠﻰ اﻷﺑﻬﺎر واﻟﺔ واﻟﻪ – وﻟ ودﻩ اﻟﻧﺎ – َُ ﺎرب ق ﯾة ،اﻷﻣ اﻟ ﯾ أن دﺎة اﻟاﺔ اﻟﺎذﺔ ،ﻠن ﻞ ﻣة ،ﻲ اﻣﺎن اﻟاﺔ ،ﻣﺎ
ﯾﻠ اﻷﻣ ﻠ وﺷﻬﺎ.
وﺎﻟﺔ ﻟﻺﻼم ﻣ اﻟع اﻟاﻊ ،ﻬ اﻹﻼم اﻟُ ﯾ َﺟﱠﻪ اﻟﺎ ﺎﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،ﻣ ﻞ أاﺋﺎ أو ﺧﻣﺎ أو اﻟول اﻟﺎﻣﺔ ،او اﻟﺎﻣﺔ ،ﻰ اﻟ ﺗﺢ ﻠﺎ اﺗﻬﺎ،
وﺎك روﺳﺎ وأﻣﺎ وﻧﺎ وﺎﻧﺎ ،وﻟ أوﻻً وﻻ أﺧ اً إﺳاﺋﻞ .ﻟﺄﻣﻞ ﻣﺎً اﻟﻲ واﻟﻬف ﻣ ﻞ ﻩ اﻟات ،اﻟﻲ ﺗﻞ أدﻣﺎ وأدﻣﺔ ﻧﺎﺷﺎ ،ﻣﺎ اﻟ ﺗﻩ ﻣﺎ ﻩ
اﻟول وﻣ ﺎ اﻟات؟ وﻣﺎ ﻲ اﻟواﺔ اﻹﻼﻣﺔ اﻟﺎﺻﺔ ﻠ واﻟس ،اﻟﻲ  ﻟﻞ ﻻء أن ﯾﺳﺎ أﻣﺎﻣﺎ؟! وﻞ ﺳﺎؤﻧﺎ ﺎرﺔ ﻣ اﺗﺎ ﺣﻰ ﺗﻠﻰء ﻞ
ﻩ اﻟات؟ وﻣﺎذا ﺳل اﻟﺎﻧﺎ ﺄن اﻟس وﻲ اﻟﻲ ﻻ ﺗدد ﻲ إﺎﻣﺔ ﻼﺎت أﻣﺔ وﺗﺎرﺔ ﻣﻊ اﺳاﺋﻞ ،وﻲ أﺎً اﻟﻲ ﺗ أن ﺗ ﻲ ﺑول اﻟب وﻣﺎدﻧﻬ؟
وﻣﺎ اﻟ ﺳﻟﻪ ﻧﺎ اﻟﻲ ﺗ إﺳاﺋﻞ ﻲ ﻞ اﻟﺎﻞ اﻟوﻟﺔ؟ أﻟ ا ﻣﺎة ﻟﻠف ﻼً أﻣﺎم ﻩ اﻟﺎة؟ ﺄﻣﺔ ﺔ ﺔ ﺗ أﻧﻬﺎ ﺟﺎة ﻟﺎدة اﻟﺎﻟ ،ﻞ
ﻣﻣ ﻞ ﻣﻰ اﻟﻠﺔ ،ﺈﺳاﺋﻞ ﻲ ا اﻹﻼم ﻟ
ﺑﻬﺎ ّ
اﻟ إﻟﻰ أن ﺗض ﻟﻞ ا اﻟو ،ﺣﻰ ﻲ ف ﻧﻣﻬﺎ .إن ا اﻹﻼم اﻟ اﻟُ ﯾ َﺟﱠﻪ إﻟﺎ  ،إﻼم ّ
ﻣﻠﺔ! أﻣﺎ دارر ﻬﻲ ﺗ اﻹﻧﺎل! واﻟاق ﻟ  وﺣة ﺟ ﺳﺎﺳﺔ! وأﺔ إﺛﺔ ﺗ ان ﺗﻊ ﺎﻟﺎدة! أﻻ  ﻟﺎ اﻟل إن ﻣﻞ ا اﻹﻼم إﻧﺎ ﻞ ﻞ
ﺟش اﺣﻼل ﺔ أو أﻛ.
ﻧق ﺎ ،وﻟ ﻧﻊ أن ﻧﻊ اﻟﺎﻟ ﺣﻰ ﺑﻣﺎ ،ﻷن اﻟﺎﻟ ﻣﺎﻟﺢ وﻟ ﻣد ﻣﺎﺟﺔ ﻠﺔ أو إﻼﻣﺔ .وﻷن اﻹﻼم اﻟﺎﻟﻲ ﻟﻪ أﺟات
ﻟﻬا ﻠﻪ ،ﻟ ﻧﻊ أن ّ
ول و ﻠﻰ اﻹﻼم ،ﻻ  ﻟﻪ أن ﻲء أو ﻠ اﻟء ﻠﻰ ﺎﺎﻧﺎ .وﻧ اﺟﺔ أﻧﻪ إذا ﺷﺣﺎ ﺎ ﻟﻠﺎﻟ اﻟﻲ
ﺗﻠ  أﺟاﺗﺎ ،وﻷن ﻣ ﻠّ 
ﺳﻬﺎ! ا ﻬ ﺳﺎذج ﺗﺎﻣﺎً ،ﺎﻟﻲ ،ﻟﻪ ﻣﺎﻟﺢ وأاف ورؤﺎ ،ﺎﻟﺄﻛ ﺳﺄﺛ ﺎﺳﻬﺎد ﻞ أو ﻧ ﺑ ،وﻟﻪ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻷﻣ ،وﻣ أﻛ ﻣ ﺳ ﺎﻣﺎً ،ﯾ

إﺳاﺋﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗ ﻣﺎﻟﻪ .ﻲ اﻟوب ﺎك ﺿﺎﺎ ،ا ل اﻟ اﻻﺳﺎر اﻟ ذﺢ اﻟﻼﯾ ،وﻣ اﻟاﺟﺔ اﻹﺎد واﻟل إن اﻹﻼم ﻣﻬﺎ ﺎن ﺎﻻً ﺳﺛ
ٍ
ﺋ ،ﺳ ،وﺄﻞ ﻣ ﺛﺎﻧﺔ واﺣة ،أن إﻼم اﻟﺎﻟ ﻠﻪ
ﻠﻰ اﻟﻬر ،إﻻ إذا اﻧﻧﺎ أﻟ ﺳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻞ اﻟﻲ واﻟﺢ ،ﻬ اﻟﯾ إﻟﻰ ا اﻟﺎﻟ ﺑﻠﺔ اﻟﺎﻟﺢ،
اﺧﻠ وأﺻﺢ ﯾث  ﻣﺎﻧﺎة اﻟﻠ وﺿورة إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ،وﺳ اﻟﺎﻟ ﺄة أن إﺳاﺋﻞ ﺔ .ﻻ  أن ﻧ ﻣ اﻹﻼم أﻛ ﻣ دورﻩ ،وﻻ  أن ﻧﻠ
اﻟون ﻟ إﻻ.
ﻣ ،
ّ
إﻼﻣﺎ داﺋﺎً ﺄﻧﻪ ّ
ﻞ أن أل إن ﺛﺔ إﻼﻣﺎً ﺎً ،ﻲء ﻞ ذﻲ وﺣﻲ إﻟﻰ ﺎﺎﻧﺎ اﻟ ،اﻟﺔ واﻟﺎﺋﺔ ،ﻣ ﺣ: 
أ -م ﺑ وﺗ اﻟاع اﻟﻲ اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ أﻧﻪ ﺻاع وﺟﻬﺎت ﻧ وﻟ ﺻاع وﺟد .
ق اﻻﺣﻼل اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﺎﺎرﻩ ﺟءاً ﻻ ﯾ أ ﻣ اﻟاﻊ اﻟ  أن ﻧﺎ ﻣﻪ .
بّ -
ﯾﻠث ﺣﺎﺗﺎ .
ﺟـ -م و اﻟﻠﺎت اﻟﻲ ﺗس اﻟا ،اﻟﻲ ﺗﻊ اﻟﻠﻲ اﻟﻲ ﻟﻠل ﺎﻻﺣﻼل ،وﺈداﻧﺔ اﻟﺎوﻣﺔ ،واﺎرﺎ رﺟﺎً ّ
د -ض اﻟﺳﺎت واﻟﺎﺑات إﻟﻰ اﻟﺎش اﻟﻲ ،وﻠﻬﺎ ﻣﻟﺔ ﻟﺟﻬﺎت اﻟ اﻟﻲ ﺗﺎوﻟﻬﺎ ﺎﺳﺎف وﻣﺎﻧﺔ .
إن اﻹﻼم اﻟﻲ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟ ﻣ اﻟ واﻟﺎش واﻟ ﺣﻟﻪ ،ﻟﺎن ﻞ ﻣﻧﺎﺗﻪ وﺗاﺎت ﻠﻪ .

اﻟور اﻟﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﺳﺎت اﻹﻼﻣﺔ اﻟﻠﺔ
إن اﻟﯾ  اﻟور اﻟﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﺳﺎت اﻹﻼﻣﺔ اﻟﻠﺔ ،ض ﺿٍ 
أﻣر أﺧ ،أن ﺗم ﻩ اﻟﺳﺎت ﻠﻰ اﺧﻼف أﻧاﻬﺎ وأﺷﺎﻟﻬﺎ وﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﺎﻻﺗﺎق ﻠﻰ
رﺳﺎﻟﺔ واﺣة ،أو أُ ﺔ وﻣﺟﺔ واﺣة ،واﻻﺗﺎق ﻠﻰ اﻟﻬر اﻟَﻬف ،واﻹﺗﺎق ﻠﻰ اﻷاف اﻟﻠﺔ ،ﻣﺔ ﺎﻧ أم دﯾﺔ أم ﺳﺎﺳﺔ  .وﻻ  أن ن ﺎك
ل أو ﻬ ﺟﻊ ﻩ اﻟﺳﺎت ﻲ ﺑﺗﺔ واﺣة ﺗد ﻼً واﺣاً .وﺎ أﻧﺎ ﻟﺎ اﻟﻼ اﻟﺣﯾ ﻲ اﻟﺎﺣﺔ،
اﺗﺎق ﻠﻰ ﻞ ذﻟ ،دون إﺎر ﺳﺎﺳﻲ وﻲ ﻧﺎّ ،
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وﺎ أن اﻟﺎءات ﻣﺣﺔ ،واﻷﺳاق ﺗﻬ ﺗﺎﺎً ﺎً وﺣﺎداً ،وﺎ أن اﻟﺿﻊ اﻟﺎﺳﻲ ﺷﯾ اﻟ ،ﺈﻧﻪ ﻣ اﻟﺔ ﺎن اﻟﯾ  ﺗﻠ اﻷدوار اﻟﺎﻣﻠﺔ ،اً 
ﺎ  ﺎﺋ ،ﺎ  ﺎﺋ ﯾﻲء  ﺿﺎﺑﺔ ﺷﯾة وﺗاﺧﻞ أﻛ واﺿاب
اﻻاض أو اﻟﺎﻟﺔ أو اﻟﻼم ﺑﻠﺔ اﻟﻲ ،وا ﻲ أﻧﺎ ﺳث ﺎ  أن ن ،ﻻ ّ
 . واﻟﯾ ﺎ ﻻ ﯾور  اﻻﻧﺎم أو اﻻﺣﻼل  ،وﻧﺎ ﯾور أﺎً  اﻟو اﻟ واﻟﺎﻲ ﺎﺔ أﺷﺎﻟﻪ وأﻧاﻪ ،ﺎﻟ اﻟﻟﺟﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ،اﻟﻲ ﺟﻠ ﻣ
ِ
اﻟﺎﺎت اﻟﻠَ ﺔ إﻟﻰ أن ﺗن أاﺎً ﺣﺔ ﻟﻠﻠﻠﺔ واﻟ
ﺿ
ﺳﺎء ﻣﺣﺎً ،وﺣﻟ ﺳﺎن اﻟ إﻟﻰ ﻣد ﻣﻬﻠ ،ﻟﺎ ﺗﻠﻪ
اﻟﺎﻟ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﻠﺔّ ،
ُ
ً
واﻹﺎﻧﺔ .
وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻧ ﻧث  واﻊ ﺎد ب ﻣ اﻟﺎﻧﺎزﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻲ اﻟﻊ اﻟﻠﻲ ،اﻟ ﯾض ﻟ ﻣ ﻠﺎت اﻟ واﻟب ،واﻟ واﻟ ،ﻠﻰ ﻣ
اﻟﺟﺎت واﻻﻧﺎءات واﻟﻻت اﻟﺔ .وﻣ ﺎ ،ﺈن اﻟﺳﺎت اﻹﻼﻣﺔ اﻟﻠﺔ ،أﻛﺎﻧ ﺣﻣﺔ رﺳﺔ ،أو ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎرﺔ ،أو ﻣﺳﺎت ﺗﺔ ﻣازﺔ ﺎﻟ واﻟﺎد
ﻣة ﺣﺎً إﻟﻰ أن ﺗ ﺟﺎً ﻲ ﺧق واﺣ ،ﻣ أﺟﻞ ﻣﻟﺔ واﺣة ﺟﺎﻣﺔ ﻲ ﺣودﺎ اﻟﻧﺎ ﻠﻰ اﻷﻞ .
واﻟب،
ّ
ﺗﻞ
ﻬﺎك ﺗﺎت ﯾة ،ﺔ وداﺔ وﻠﺔ اﻷﻣ ،ﺎﻻﺣﻼل أوﻻً  اﻟﺎﺋ اﻷﻛ واﻷ ﻲ ﻠﺎت اﻟ واﻻﻧﻼل ،ﺎﻻﺣﻼل ﻊ ﺗاﺻﻞ اﻟاﺎ ،وﻊ ّ
اﻟﻬﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،وﻞ ﻠﻰ ﺗو اﻟات اﻟﺔ ،وﻬف إﻟﻰ أن ﯾﺎ ﻣﺎت ُ ﻣﱠﺔ ﺎﻧﻧﺎً ،واﻻﺣﻼل ﻟﻪ أدواﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ورﻣزﻩ وأﺳﺎﻟﻪ اﻟﻠﺔ .
ﺗب ﺑﺔ ﻻﺳﻬاف اﻟات اﻟﺔ واﻟﻠﺔ ،ﺑون
وﺎك ﻣ اﻟﺎت ﻣﺎ ﯾﺗ ﺎﻻﺣﻼل أو ﻣﺎ ﯾﻪ ﻣ ﻣﺎرﻊ ﺛﺎﺔ وﺗﺔ وﺧﻣﺎﺗﺔ وﻼﻣﺔ ،وﻲ ﻣﺎرﻊ ّ
ِ
ﻣارﺔ وون أﺔ ، .ﺎ ﻲ اﻟﻠان اﻟﺎﻣﺔ ﺟﺎً ،ﻣرِدون
اﻛ إﻧﺎج اﻟاﻣﺞ اﻟاﺋﺔ=اﻟﻠﻧﺔ ﻲ اﻟول
وﻣﻬﻠن ﻟﺎ ﺗّﻪ
وﺎﻻت اﻷﻧﺎء اﻟوﻟﺔ اﻟ ،وﻣُ 
ُ
أ دور ﻲ اﻟﺎﺔ واﻹﺷاف ﻠﻰ ﺗﻠ اﻟاد اﻟﺋﺔ و اﻟﺋﺔ ،اﻟﻲ ﺗ إﻟﺎ ﻣ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺎل اﻟﻠﺔ ،ﻣ 
اﻟﻣﺔ ،وﻟ  ﻟﯾﺎ – ﻞ ﺎم – ُ
ﺎت أو اﺳان .إن ﻣﻞ ا اﻟو ،و و ﻞ ﻣﻰ اﻟﻠﺔ ،ﯾﻬف ﺎ ﯾﻬف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ-:

ﻣﻧﺎت اﻟﺎﻟ اﻟﻲ.
أوﻻً :ﺗﺄﺟﺞ اﻟاع اﻟﻣ ،ﺎً وﺛﺎً ودﯾﺎً وﺳﺎﺳﺎً ،ﺑ ﻣﻠّ 
ﺗﻊ ﻧ ﻧﺎذج إﺎدﺔ وﺟﺎﺔ ﻣﺔ ،ﻲ أاف وﻠ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ .
ﺛﺎﻧﺎً :ﺗ أُ ﺛﺎﺔ ّ
ﺛﺎﻟﺎً :ﻣﺎوﻟﺔ دﻣﺞ أو اﻟﻞ ﻠﻰ ﺗﺎﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﻼﻻت اﻟﻠﺔ ،ﺎﺎر ذﻟ ﺟءاً ﻣ ﻠﺔ اﻟم واﻟﺔ .
راﺎً :ﻣﺎوﻻت اﻟ وﺧﻠﻠﺔ اﻟﺟﺎت اﻟﺎﺔ اﻟﺔ واﻻﺳﻼﻣﺔ ،وﺻﻻً إﻟﻰ رﻬﺎ أو م اﻻﺎن ﺑﻬﺎ ،أو ﻠﻰ اﻷﻞ م اﺣاﻣﻬﺎ ،و ف أ أﻧﻪ ﺗ اﻟﺻل
إﻟﻪ .
ﺧﺎﻣﺎً :ﺗ اﻟاﺋﺔ اﻟﺎﻣﺔ واﻟﻠك اﻟﻣﻲ وﺎدات اﻻﺳﻬﻼك ،وﺗ أﺳﺎﻟ اﻟﺎة  ،اﻷُﺳة وم اﺣام اﻟ وﺗ اﻟﺎت اﻟدﺔ ،اﻟﻲ ﺗﺎرض ﻣﻊ اﻟ
اﻟﺎﻣﺔ ..

اﻟﺦ  ..اﻟﺦ .

ﺳﺎدﺳﺎً :إدﺧﺎل  ﺟﯾة  اﻟ واﻟة ،وﺗ اﻟ واﺣﺎر اﻟﺎﻟ واﻧﻬﺎﻛﻪ .

 اﻟل إن ﻣﺎ  ﻻ  وﺻﻪ ﺎﻟﺎدل اﻟازن واﻟار اﻟﺎء واﻟﺎﻞ اﻟ ﺑ اﻟﺎﺎت ،ﻬ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺎت واﻟﺎﻣ اﻟﻠﺔ ،ﺈﻧﻪ  ﺎﺗﺎﻩ
واﺣ ،وﺎ ل  ﺎر ﻣﻟ ﺎب "اﻟب اﻟﺎﺔ" ﺈن ﻩ اﻟب ﻲ أﺧ ﻣ اﻟب اﻟﺎﺧﺔ ،ﻷن اﻷﺧة ﺗﻰء اﻟﺎ ﺑﺎ اﻷوﻟﻰ ﺗﻠﻞ  وﺗرﺎً،
وﺗق ﻬﺎ ﺈﻟﺎح واﺳار ﻠﻰ اﻷذﺎن واﻟل واﻷذواق ﻞ ﻠﻰ ﺗﻬﺎ .
وﺎﻟﺎﺳﺔ ﺈن ﻣﺎ ﻧﺎﻧﻪ ﻣ ﻩ اﻟب ،ﺗﺎﻧﻪ دول ة وﺣﻰ آوروﺔ .و
اﻟل إن "اﻟب اﻟﺎﺔ"  ﺗ ﻞ ﺣﻰ ﻲ اﻟﻻﺎت اﻟة ،ﺎ ف ﺎك ﺑر ﺛﺎ ﻠﺎﻧﺔ ودﯾﺔ ﺗ ﺗاﺗﻬﺎ ﻲ اﻻﺧﺎرات اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺎﺳﺎت
اﻟﺎرﺟﺔ .
وﻣ وو ٍاع وﻣ وذ إﻣﺎﻧﺎت ورات ،ﻠﻰ
إن ﻣاﺟﻬﺔ ﻩ اﻟب ﻻ ﺗﻲ اﻹﻧال أو اﻹﻧﺎء إﻟﻰ اﻟراء ،ﺑﻞ ﻻ ّﺑ ﻣ اﻟاﺟﻬﺔ واﻟال ﻬ ﻣك ﻣﻣﺞ وذﻲ
ّ
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أﺻة اﻟﻠ واﻟ واﻟاﻣﺞ اﻟاﺋﺔ=اﻟﻠﻧﺔ واﻟاﺋ=اﻷﻼم واﻹﻼم اﻟﺳﻲ واﻟﺎص واﻟاز . اﻟد ﺎﻟاﺟﻬﺔ ﺎ  ،اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﻬﺔ اﻟﺎﺔ ﻟﻸﻣﺔ.
وﺎ ورد ﻲ ﻣﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﺳﺔ اﻷﻣ أﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻧ ﺎم  ،1976ﺈن اﻟﺎداة ﺎﻟاﺗﺔ اﻟﺎﺔ اﻟﻲ ﺗّﻞ  اً ﻣ أﻛ اﻟﺎﺻ ﺗ اً ﻟﻧﺎ ،ﻟ ﻣ ﻞ
ٍ
ﺗون ﻪ اﻟات اﻟاﻛﺔ ،أﻟﻲ اﻛﻬﺎ اﻟﻊ 
اﻟ اﻟ ﻻ ﺎﺋﻞ ﺗﻪ ،إﻟﻰ ﻣﺎض ﺎ ﻠﻪ اﻟﻣ ،أو ﻲ ﻣد ﺣﺔ ﻣﺗﺔ ﺎﻟﺎﻟ ،وﻟ اﻟﻞ اﻟّ 
اﻟــﺎرﺦ ،وﻟــ ﻣ اــﺎ ــ ــﻲ اﻟــ إﻟــﻰ اﻟــﺎﺿﻲ ـاة ﻟــﻊ اﻟــﻞ .وــا ــﺈن اﻟـاث اﻟــﺎﻲ ﻠــ أﺷــﺎﻟﻪ ـ ّـ ﻼً ﻟــ اﻟــات اﻟﺎــﺔ ،وذﻟــ ﺷــ اﻹﻧــﺎح
اﻟﺎﻲ اﻹﺎﺑﻲ ﻠﻰ اﻟﺎﺎت اﻟﻠﺔ .إن ﻩ اﻟﻠﺔ ﻻ م وﻻ م ﻠﻬﺎ ﺟﻬﺔ واﺣة أو د واﺣ ،ﺑﻞ ﻲ ﻠﺔ ﯾﺎﻣﻞ ﻬﺎ دور اﻟﺳﺔ اﻟﺳﺔ ﺎﻣﻞ أذرﻬﺎ،

وﻟ ﻣﺳﺎت اﻟﻊ اﻟﻧﻲ ﺎﻣﻞ ﺗﺎﺗﻬﺎ ،وﻟ اﻷاد واﻟﺎت ذات اﻟﺄﺛ اﻷدﺑﻲ واﻟﻲ واﻹﺑاﻲ
 ﻣﻪ ادﺎءات وﻣﺎ ودواﻊ
 ﻞ ﻣ ﻠﻲ ﺳﺎﺑ أو ﻻﺣ . اﻹﻧﺎم ّ
اﻟ اﻟﺎﻟ اﻟ ﻧﻪ  ﺗ اﻹﻧﺎم اﻟﺎﺳﻲ واﻷﯾﻟﺟﻲ ،و اﻧﺎم ّ
ﺟﯾة ﺗ  ﺗﺎت و ﺷﺎت ،وﺎ ﻣ اﻟ اﻟﯾ . إن ﺷﺔ اﻹﻧﺎم واﻟﺎ ﻣﻪ وﻟﻪ ﻠﻰ ﻞ اﻟﺎت ،إﻧﺎ ﻠ ﺗﺎرﺎً ﺟﯾاً وﺛﺎﺔ ﺟﯾة

وﺳﻠﺎت ﺟﯾة.
وﻻ  ﺗﺔ ا اﻻﻧﺎم ﺎً أو أﻣﺎً ،ﺑﻞ ﻻ ﺑ ﻣ اﺳام ﻠﺎت اﻟار واﻹﺎع واﻹاف ﺎﻵﺧ اﻟﻲ ،واﻹﺣﺎﺔ واﻟﻟﺔ وﺗ ﻣﺎدر اﻻﻧﺎم ،وﻬ
أﺳﺎﻪ وﻣﺎﺗﻪ وﻧع ﺎﺋﻠﻪ ،وﻟ اﻟﺎب إﻟﻰ اﻟﺎت واﻟو وﻧﺎ اﻷﻟﺎء وﻊ ﻣ اﻟ وﻠﺎت اﻟﻠ واﻟﺄﺧ واﻟﺄﺟﻞ  .اﻹﻧﺎم اﻟ ﻧﻪ ﻟ
ﻣد ﺣﺎدث ﺿﻲ ﻲ ﺗﺎرﺦ ﺛرﺗﺎ وﺷﺎ ،اﻹﻧﺎم ﺣث  ،ﺗﻣﻪ أاف ة ،وﺗ ﻣﻪ أاف ة ،وﺎك أﺟات ﺧﺎرﺟﺔ ،وﺎك اﺳﺎب وﻣﺎور،
ﻧل ﻬﺎ ﻧ اﻟﻠ ﺟﺎً إﻟﻰ ﻣد أدوات .إن دور اﻹﻼم ﺎ ،ودور ﻣﺳﺎﺗﻪ اﻟﻠﺔ ،ﻻ ﺑ ﻟﻪ إﻻ أن
وﺎك ﻣﺎﻟﺢ داﺧﻠﺔ وﺧﺎرﺟﺔ ،وﺎك رؤ اﺳاﺗﺔّ ،
ن إﻼﻣﺎً ﻣﺣاً ،ﻰ اﺧﺎر اﻟ ،وأن ن ﻣﺿﺎً ﺎﺎرﻩ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺎة ،وأن ن وﺳﺎً ﻰ اﺧﺎر اﻟﺎق واﻻﺗﺎق .
ﻧ اﻷﻣ ،ﺈن اﻹﻼم ﺎ ﻟ  ﻣ ﻠ ﻞ ﻣﺎﺗﺢ اﻟﻞ ،ﺈﻧﻬﺎء اﻹﻧﺎم  ﻣﻟﺔ اﻟﺎدة وﻣﻟﺔ اﻹاد ﻣﺎً .ﺎدة ﻣﺎ ﻬﻞ اﻹﻼم ﻣﺄﻟﺔ
وﺣﻰ ﻻ ّ
اﻟ واﻻﺳام واﻟع ﺗ اﻟﺄﺛ واﻟﻞ واﻟﻬ واﻟﻠﺔ واﻷﺟة اﻟﺔ واﻟﺿﺔ  .وﺎدة ﻣﺎ ﻬﻞ اﻹﻼم اﻟ واﻟﻬﻞ وم اﻟﺔ ﻲ اﻟض ﻲ
اﻟــ واﻟــج واﻟــﺎ وذ اﻟاﺗــ اﻟﺎﻟــﺔ  .ــﻩ ــﻲ ﺧــﺔ اﻹﻼم وﻣﺳــﺎﺗﻪ ،إﻧﻬــﺎ ذات رــﺔ ــﻲ اﻟﻬﻟــﺔ واﻟــ واﻟــﺢ واﻟــﺎرة  .وﻟــﺎ ــﺎ ﻧــث ــ ﻣــﻞ

اﻟ وﻣﻞ اﻟﺔ وﻣﻞ اﻟ . اﻟ اﻟ أﻣﺎﻣﺎ ٍ
ﺗ ، وﻻ ز ﻟﺎ ،وﻻ ﯾﻲ أن ﻧﻊ ﻲ داﺋة اﻟ واﻻﺳام وااءات اﻟﺢ واﻷﺟات .

ﻣة إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ واﺣة وﻣﺣة ﻲ ا اﻟﺄن .ون اﻟﺳﺔ ﺎ ﺗﻞ ﻣﺧﻼً دﯾﺎً وﻣﺎً وﺎً وﺷﺔ ﺛرﺔ ﻟﻠﺻل إﻟﻰ
إن ﻣﺳﺎت اﻹﻼم اﻟﻠﺔ ،ﻠﻰ أﻧاﻬﺎ،
ّ
ﻠﺔ واﺣة ورؤﺔ واﺣة ،ﻣﻬﺎ ﺗدت اﻟؤ  ،ﻣﻊ ﻣﺎﻧ ﺛﺎﺎً ،ﯾﺣﻧﺎ اﻟﺎن واﻟﻬف واﻟر ،وﺣﻰ اﻟﺳﻠﺔ ﻻ ﻧﻠ ﻠﻰ اﺳﺎﻟﻬﺎ ،وﻧﺎ ﻧﻠ ﻠﻰ
ﺗﻬﺎ .وﺣﻰ اﻟ ،ﻻ ﻧﻠ ﻠﻰ ﺣودﻩ ،وﻧﺎ ﻧﻠ ﻠﻰ اﻟﺎﺣﺎت اﻟﺔ أو اﻟﺎﺣﺔ  .ﻞ ﻧﺎج إﻟﻰ إﻼم ذﻲ أم إﻟﻰ ارادات ذﺔ ؟! ا ﺳال ﺑﺳ اﻻاد
واﻟﺎدات ﻣﺎً .
وﻟﻠﻲ أ ﺈﻧﺎ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ إرادات ذﺔ ..

اﻟﻲ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﻟﺔ
إذا ﺎﻧ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﯾﺔ ﺗﻬم اﻟﺎن وﺗ ﺗﻞ اﻟﻣﺎن ،ﺈﻧﻬﺎ ﺎﻟﺄﻛ ﺎدرة ﻠﻰ إﺎدة اﻧ اﻟﺳﻟﺟﺎ أﺎ.
إن ﺳﺳﻟﺟﺎ اﻟﺎﻟ ﻣﻠﺔ  اﻟﺎﺔ )=اﻻﻧﻧ (واﻟاﺋﻲ )=اﻟﻠن( اﻟﻲ .وﺎ ﺗﺎﺑ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم ﻠﻰ إﺿﺎءة اﻟﺎﻟ واﻛﺎف ﻪ وﻧﺎﺋﻪ وﻧﺎﺋﻪ ،ﺈن
ﻟﻟ أﺛﺎﻧﺎً ﺎﺔ أﺎً.
وذا ﺎﻧ اﻟﻟﺔ ﺗُ ﺎﻟ ﺻ وﻧ وﻼ ﺣود وﺎت ﻻ ﺣود ﻟﻬﺎ أﺎً ،ﺈن ذﻟ  ﺢ ﻣﻠﺎت اﻟﻬﺔ وﺗ اﻟات  .اﻟﻟﺔ   اﻻﻧﺎف
واﻹﺿﺎءة واﻟﺎﻣا   ،اﻟﺎﺎت اﻟة أﺎ  ،اﻟق ،و اﻟد اﻟ ل ﺟﺎﻪ ﻟ.

 اﻟﻟﺔ  ﻣ ّ ﺎ ﻲ .اﻟﺎﻣ ا ﻻ ﺗﻞ اﻟﻠﺔ ،وﺣﺔ اﻟﺎﺔ ﻻ ﺗﻊ اﻟﻠل ،ورﺎ ﺎن ذﻟ ﻞ ﻠﻰ ﺗ اﻟﻬ وﺗﻩ ،ﻷن ﺣق اﻟد ﺗ،
ﺟﯾ ﺑﻬض اﻟﺎﺔ وﻧﻬض اﻟد أﺎً .
ﺎ ﺗ اﻟﺎﺎت أﻛ ﺄﻛ .إن إﻧﻬام اﻟوﻟﺔ ﻲ  اﻟﻟﺔ ٌ
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وﻣ ﺎ،أو ،وﻟﻬا ﺎﻧ ﺣق اﻹﻧﺎن اﻟدﺔ واﻟﺎﺔ ﻣﺄﻟﺔ ﻣوﺣﺔ ة ﻲ ا اﻟ ﺎﻟات ،ﻟ  ﻞ اﻟاﻧ اﻟوﻟﺔ واﻟﻠﺔ ،وﻧﺎ  ا اﻻﻧﺎر
اﻟﻲ واﻟرة اﻻﺗﺎﻟﺔ.
ﺳﻼح أــﻰ ﺑــون اﻧــﺎ )=أﯾﯾﻟــﺟﻲ(ا ،واﻹﻼم ــة ﺿﺎﻟــﺔ ﻣﻠــﺔ ﺑــون وــﻲ ــ وــ وــف أاــﻪ ،وﻷن اﻷﻣــ ﻟــ ،ــﺈن ﻣﺄﻟــﺔ ﺣــق اﻹﻧــﺎن ﻣــﺎ
واﻹﻼم
ٌ
ﯾﺎوﻟﻬﺎ اﻹﻼم ،ﺗﻠ ﺎﺧﻼف اﻟاﻊ واﻟﻠﺔ واﻟﺟﺎت.

ٍ
اﻟر
ﺷب ٍة ﻲ ا اﻟﺎﻟ ،وﻟ اﻹﻼم اﻟﻲ ﺎﻟات ،و اﻹﻼم اﻟ و
ﺿّ ﺣﻪ اﻟدﺔ واﻟﺎﺔ ﻣ د ﻠﺔ ،ﻣُﻠﺎ ﻣﻞ
ّ
إﻧﺎ ﻧﻲ إﻟﻰ ﺷُ 

ﻟﻠواﺔ اﻟﺔ  ،ﯾﺎﻠﺎ ﺗﺎﻣﺎ ً ،ﺔ اﻻﻟام اﻷﺧﻼﻲ ﻟف آﺧ ،وﺔ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ّ ﻠﺎ.

اﻟر ﻟﻠذج واﻟﻰ اﻟﻟﺔ دوﻟﺎ ً ،ﻊ أن ﻞ ﻣ ﻪ اﻧﺎر ﺣﺎن
وذا ﺎﻧ ﺣق اﻹﻧﺎن "ﻣﺿﺔ"  اﻟﻟﺔ ،ﺈن اﻹﻼم اﻟﻲ ،اﻟ واﻟ و
ّ

ﻠﻰ ﺷﺎﺊ ﻣﻬل ﻣﺎ ،أﻛ أﺔ ﻣ ﺔ ذﺢ ﻣﻠن ﺷ ﻲ ﺑﻠ ﻲ أو ﻲ ﻣﺎﻞ إﺎ ،أو ﺗ ﺷ ﺄﻛﻠﻪ ﻲ ﻠ.

ﻲ اﻷﺷﺎء،
إذن ،واﻟﺎﻟﺔ ﻩ ،ﺈن اﻟ  ﺻﺎﺣ اﻟواﺔ ،و ﺳ اﻟد ،و ﺻﺎﻧﻊ اﻟرة ،و ﺑﻟ  ﺻﺎﺔ اﻟﺎﻟ ﺎ ﯾ ،ﻬ ﻠ اﻟﺎت ،و ﻣّ 
وــ ﻣــَِ ــ اﻟــة ،وﻟــﻪ ﺻــﺎﺔ اﻟﯾــ وﻧــﺎت اﻟﺄﺛــ وﺣــﺎﻣﻼت رواﯾــﻪ ،وــا ــﺈن ﻣﺄﻟــﺔ ﺣــق اﻹﻧــﺎن اﻟدــﺔ واﻟﺎــﺔ ﺗــﻰ ﻣﺄﻟــﺔ ﺧﺎﺿــﺔ ﻟﻠﻬــ واﻟـاج
واﻟﻠﺔ واﻟؤﺔ اﻟﺔ.

ﺎ ﻲ ﻣوﻟﺎﺗﺎ ﺎﺎرﻧﺎ إﻼﻣ ﻠ وﺎً وﻣﻠ ؟! أو ﺎﺎرﻧﺎ أﺻﺎب ﺎﺎ  ﻣﺎﺣﺔ وﻣﻠﺔ وﻣﻬﺔ ؟
وﻣﺎ ﻲ راﺗﺎ اﻟﺔ أو ﻠﻰ اﻷﻞ اﻟﻲ ﻧ ﻠﻬﺎ ؟
ﯾﺻﻠﻧﻬﺎ  اﻟﺎد  ﻣ ﺳ
وﻣﺎ ﻲ ﺛوﺗﺎ اﻹﻼﻣﺔ اﻟﻲ  ﻟﻬﺎ أن ﺗم رواﺔ أﺧ وﺳداً آﺧ وﺻرة أﺧ  ﺗﻠ اﻟﺔ أو اﻹﺳاﺔ أو ﺗﻠ اﻟﻲ ّ
؟
إن اﻹﻼم  ﺗﺟﺔ ﺣﺔ ﻟاز اﻟة واﻟ ،ون اﻟﻲ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ رواﯾﻪ اﻟﺔ ﺗﻊ ﻣ ﻣﻪ ﻲ اﻟﺎﻟ أﺎ ً.
ون ﻟﺔ اﻟﻲ ﻲ ﺟء ﻣ ﺣﻪ اﻟﻲ واﻟﻲ ،وﺎ ﻻ ﺗﻲ اﻟﺔ وﻻ اﻟﺿﺔ ،ﻣﻬﺎ ﺎن ذﻟ ﺻﺎدﻣﺎً أو ﺟﺎرﺣﺎً .
وﻧ ﺎ ﻻ ﻧ اﻟﻬﺔ وﻻ اﻟﺿﺔ  ،وﻧﺎ ﻧ اﻟﺎد ،ﺎﻟﺎﺔ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻷﻣ اﻟام واﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺎن واﻟﺎن واﻹﻧﺎن؛ اﻧﺎز ﻟﻠ ﻣﻬﺎ ﺎن ﺿﺎ ً،
ًوﻣﻬﺎ وﻣﺎً.
واﻧﺎز اﻹﻧﺎن ﻣﻬﺎ ﺎن ﻣﻬﺎ
ّ
ﻧ ،ﺈﻼﻣ ﻠﻰ ﻩ اﻷرض  ،ﺗﻊ ﻠﺎ ﻣوﻟﺔ اﻟل ﺎ ﯾﻲ ،وﻊ ﻠﺎ واﺟ اﻟد ؛ ﺳدا ً ﻠﺎ ًﻧﻬﺎ ًﯾﺎز ﻟﻺﻧﺎن واﻟ واﻟل ،ﻟﻠﺎﯾ اﻟواﺔ
اﻟﻠﺔ – ﻠﻰ ﺿﻬﺎ أو م وﺻﻟﻬﺎ –  رواﺔ اﻟﻞ واﻟﺎﻟ واﻟ.
ﻟن ذرً ﺔ
اﻟﺎﻟ ﻣد َﺣﺔ ،واﻹﻼم اﻟ اﻟ ﻊ أن َ ِرواﯾﻪ ﺟا ً ،و ﻟﻬﺎ ذراﺋﻬﺎ اﻷﺧﻼﺔ وﻣراﺗﻬﺎ اﻹﻧﺎﻧﺔ ،ﺑﻞ وم ﺑﺄوﻞ اﻟص اﻟﺳﺔ
َ
ٍ
وﻣ ْــﺔ ،وــﻲ ــ اﻧﺎرــﺎ وــة ﺣرــﺎ ــﺎدرة ﻠــﻰ اﻟﺄﺛــ
أﺧــ ﺑــﻩ ﻣﻬــﺎ اــﺔ وﺟﻬــﺔ ــﻲ وﺟــﻪ ﺧﻣــﻪ ،وــﻊ أن ﻣﻬــﺎ ــﺔ ــﺎة وﻣـة وﻣــﺔ ُ
واﻟ.
وﻻ  ﻟﻧﺎ أو ﺳدﻧﺎ أو ﺻرﺗﺎ أن ﺗﻞ دون ة اﻟر واﻟﺄﺛ أﺎ ً.
ﻞ ﻧل إن إﻼﻣﺎ ﺎﺟ ﻷﻧﻪ ﺟء ﻣ ﺟﻬ ﺟﺎﻲ ﺎﺟ؟!
وﻞ ﻧل إن رواﺔ اﻟ ﺎدة ﻣﺎ ﻻ ﻬﺎ أﺣ ؟!
وﻞ ﻧل إن ﺣﺎ ﺿﺎﺋﺔ  أن إﻼﻣﺎ ﺎﺟ ،أم أن اﻟﻠﺔ اﻟﺎرﺔ اﻟﺔ ﻠﻬﺎ ﺎﺟة؟!
ﺗ ﻪ اﻟﺎرﺗﻼت اﻟﺎﺔ اﻟ اﻟﻲ ﺗُﻠﻲ اﻟﺢ ﻠﻰ اﻟﺔ ،واﻟﺔ ﻠﻰ أ ﺷﻲء إﻧﺎﻧﻲ
أﺳﻠﺔ ﺣﻬﺎ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ أﻛ ﻣﺎ أﺣﻬﺎ ﺷﺎً   .ﻲ ّ 
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ﺣﺔ اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ  -ﺢ
آﺧ.
وﺣﺎت ،وﺗﻠ ﻪ اﻟﺎﻣ ا دو ار ً ﺎﻣﺎ وﺛرﺎ ً ،ﺧﺎﺻﺔ  أن ﺗ اﻧﺎل اﻟﺎﺔ ﻣ اﻟب إﻟﻰ اﻟﺋﻲ.
وﻧﺎ  ،ﺻاع أﯾﯾﻟﺟﺎت َ
وﻠﻪ ﺈن ﺣ اﻹﻧﺎن ﻲ اﻟ واﻟ وﺣﺔ اﻟﻞ واﻟﺎدة ،وﻞ ذﻟ ﺣﻪ ﻲ ﺗ ﻣﻩ ،ﻠﻬﺎ ﻣﺎﺋﻞ ﺗل إﻟﻰ أﺳﻠﺔ ﻣ ﻧع آﺧ أو ﺎﻣﺔ أو ﺗض ﻟ
ٍ
وﺗل اﻟﺎﻟ إﻟﻰ ﺎﻟ ااﺿﻲ.
ﻣذ ﻲ ٍ زادت ﻪ اﻷﺿاء واﻷاء ّ
 اﻟﺎرﺦ أﺎً .
وﻲ ﻣﻞ ا اﻟﺎﻟ ،ﺈن اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ﯾاﺟﻪ ﻟ  اﺋ اﻻﺣﻼل ،وﻧﺎ اﺋ ﺗَ ّ
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