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، وتصرخ متلوية ألما في حضرة جثمان اهدى ابنة فلسطين تشهد ذبح أفراد عائلتها أمام ناظريه
والدها الممدد على رمال غزة وال من مجيب، وعبير ابنة العراق تقع ضحية االغتصاب على 

أمة عربية مستباحة ال يهزها قتل .  وال من مجيبأنقاض الفلوجة وتلقى هي وأفراد عائلتها الذبح
وال انتهاك أعراض وال غيرة على شرف أو أرض أو وطن، ال مشاعر لديها وال أحاسيس، 

 .وكأنها تتلذذ على مناظر الغير وهم يعبثون بكرامتها وتاريخها وأمجاد أولئك الذين كانوا
قي المنحط لالحتالل بصورة عامة عن حالتين معبرتين عن المستوى األخالعبارة هدى وعبير 

قتل واغتصاب وسفك دماء وحرق وهدم بيوت . وللجيشين اإلسرائيلي واألمريكي بصورة خاصة
واقتالع شجر بال سبب سوى هواية تعذيب اآلخرين والشعور بالنشوة على أنات األطفال وآهات 

 .هايةإنها سادية قاتلة ال بد أن تقتل صاحبها في الن. األرامل والمنكوبين
إنما المشكلة قد ال تكون في السادي الذي يسفك الدماء، وإنما في ذلك الذي يجعل رقبته هدفا سهال 

تركت ) لو( المشكلة بالتأكيد عندنا وليس عندهم؛ واللوم يقع علينا قبل أن يقع على غيرنا، و .للذبح
حترم نفسها وال تثأر نحن أمة ال ت .أمم أنفسها في العراء لتكالب عليها المغتصبون الطامعون

لكرامتها وال تمتلك معنى لكيان خاص بها، ونحن نطوع أنفسنا مطايا لمن يريد أن يمتطي، وال 
أمة منهارة متهاوية ال تستطيع الدفاع ال عن هدى وال . ننال في النهاية إال حصاد سوء صنيعنا

م عما جرى أكبر من عن عبير، وفي ظل هذا الخنوع والخضوع والذل الذي نحن فيه يكون الكال
أتحدى أن يقف زعيم عربي واحد موجها خطابا لجماهير األمة حول ما . أن تستوعبه طاقاتنا

 .جميعهم يلوذون إلى الجحور صامتين. جرى والدروس والعبر المستفادة
ال أريد أن أستحضر هنا المعتصم وصرخة االستغاثة بشهامته وإسالمه وعروبته، إنما أستحضر 

ماذا عسى أبو جهل أن يعمل لو سمع وهو في الجاهلية بما فعله ". أبو الحكم"أو " أبو جهل،"
له قد غضب اإلسرائيليون بعائلة هدى، وبما فعله األمريكيون بعبير؟ ال أظنه كان سيسكت، وأخا

كان أبو جهل رجال . ، وجمع القبائل زاحفة إلى الشام"لبيك يا ابنة العرب"وشهر سيفه وصرخ 
وعده، ويحرص على عدم خدش شهامته وكرامة قبيلته، وما كان ليتلكأ في الزحف يحترم كلمته و

 .ونصرة المستصرخ ولو على جثته
اآلن ال يوجد لدينا أبو جهل وإنما أصحاب فخامة وجاللة ونيافة وإلى غير ذلك من األلقاب التي  

كانوا لما كنا كما ) لو(هل، وليتهم كانوا أبو ج. تعبر إال عن تفاهاتنا ونفاقنا ودجلنا على الشعوبال 
إيماني برسول هللا عليه الصالة والسالم واحترامي لما قاله بشأن الرجل ) لوال(و. نكون اآلن

 .لدعوت اهللا له بالمغفرة
لست من الذين يحسبون أن لدى دولة عربية اآلن أو دول مجتمعة قدرة على قتال أمريكا 

إسرائيل عبارة عن مشاركة في استباحة وإسرائيل، لكنني أحسب أن السقوط في أحضان أمريكا و
وبا من زعيم عربي أن يجيش الجيوش اآلن ليس مطل. أرضها وأموالها ودمائهاأعراض األمة و
ة سهلة، لكن المطلوب هم العودة إلى الذات والحرص على االستقالل الحقيقي لكي يتلقى هزيم

لكن هذا الطلب لن تتم تلبيته، . والتوجه نحو الوحدة وذلك إعدادا للتقدم والتحصين وردع العدو
 .ولست أنا أفصح بيانا من الماليين الذين سبقوني وووجهوا ذات الطلب



لقد . وفي االحتفاظ ببعض األمل فيما يمكن أن يصنعوا الحكام يبدو أننا استهلكنا أنفسنا في مناشدة
األزمة ولهذا أرى أن . جربنا الحكام واستصرخناهم واستغثنا بهم وقبلنا أياديهم وما من مستجيب

هذه الشعوب التي تناشد الزعماء العرب . ليست عند القادة والحكام والزعماء وإنما عند الشعوب
لم يعد من مبرر أمامنا لتبرئة . لجهل تغرق فيه أو نفاق تختفي خلفهعبارة عن جموع خاوية إما 

الجماهير العريضة من مسؤولياتها، ولم يعد خافيا علينا بأن جماهيرنا ال تنبض بتلك الحياة التي 
جماهير أمتنا ترى الظلم يمارس عليها في وضح النهار، . تنبض بها الشعوب واألمم األخرى

ذالل مع كل وجبة طعام، وتعرف أن أموالها وثرواتها هدفا للناهبين لكنها وتذوق طعم الهزائم واإل
 .ال تقوى إلى على دعاء خجول وبالسر أحيانا كثيرة

لهالك لة قليلة جدا، يقودون األمة إلى االمثقفون والمفكرون ورجال الدين وقادة األحزاب، إال من ث
أمة ال يمكن أن تقف على أقدامها بكالم هذه . بتخليهم عن مسؤولياتهم وتفضيلهم جانب السالمة

معسول أو خجول، أو بمقال تشخيصي، أو ببيانات سياسية تصدرها أحزاب وفصائل، وال برجال 
هذه . دين يصدرون الفتاوى، وإنما بأناس يتحدون األنظمة ويبارزونها ولديهم االستعداد للتضحية

ن يرضون ألنفسهم ضنك العيش وشظفه أمة ال يحررها المعارضون المسترخون وإنما أولئك الذي
 .ويدركون أن للحرية ثمنا ال مفر من دفعه

ية تهجمت على اركنظر العربي كيف هب مثقفون وإعالميون ورجال دين ضد رسومات دانميل
وا ضد الدانمارك إلدراكهم بأن لقد هب. رسولنا الكريم، وكيف هو رد فعلهم من أجل هدى وعبير

. قهم وستغني في السرب معهم، أما الهبة من أجل هدى وعبير تكلف غاليااألنظمة العربية لن تالح
وإذا كان لنا أن نقدر مدى االستهتار باألمة واإلذالل الذي يمارسه اآلخرون، فإن ما تم في عقر 

 .دارنا ضد هدى وعبير أشد خطر وأعظم وقعا
 
 


