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ال ينفك زعماء الدول الغربية ووسائل إعالمهم يؤكدون أن الحرب في أفغانسـتان ضـد               
يؤيدهم في هذا التأكيد بعض الحكومات العربية والمثقفين        . اإلرهاب وليست ضد العرب والمسلمين    
لها الغرب وبعض رجال الدين الذين يعملون لدى السالطين         بخاصة الذين يشرفون على مراكز يمو     

لكن األحـداث تثبـت     . أو ينظرون إلى ابن الدن كقيادة منافسة تحاول إعطاء الدين تفسيرا خاصا           
عدم صحة األقوال وأن التصريحات ال معنى لها أمام تطورات األحداث على المستويين التاريخي              

 .والحاضر
اليات المتحدة وحلفائها حول المنطقة العربية واإلسالمية وذلـك         تنجلي األيام عن نوايا الو    

من خالل التدرج في إعالن تنظيمات وجمعيات عربية وإسالمية على أنها إرهابية أو متعاونة مع               
مع بداية الحملة األمريكية االنتقامية لما حصل على أراضيها أعلنت الواليات المتحـدة             . اإلرهاب

ات على أنها إرهابية وعملت هي وحلفاؤها علـى تجميـد أرصـدتها             عن عدد محدود من الجمعي    
ثم أخذت تتحدث عن دول عربية وإسالمية تمارس اإلرهـاب          . والسعي نحو التحقيق في نشاطاتها    

أو تدعمه في محاوالت لجس نبض ردود الفعل العربية ولتهيئة العرب شـعوبا وحكومـات لمـا                 
 تنظيمات وحركات لبنانية وفلسطينية، ولوال حساسـية        وتوسعت الدائرة لتشمل  . ستنبثق عنه األيام  

الوضع الذي تعيشه القيادة الباكستانية لتم اإلعالن عن أحزاب وجمعيات باكسـتانية علـى أنهـا                
 . ووصلت التقديرات اإلرهابية أخيرا إلى جمعيتي البركة والتقوى. إرهابية

 وما يرافقها من تهديدات وتهيئـة       ستشهد األيام القادمة المزيد من توسيع القائمة األمريكية       
وسيبقى هذا التوسيع   . وضغوط على الحكومات العربية من أجل التساوق مع المتطلبات األمريكية         

منسجما تماما مع الخطوط الرئيسة للسياسة التاريخية للدول الغربية تجاه العرب والمسلمين والتي             
 .قالب الثقافيالتفتيت وتنصيب حكومات موالية للغرب واالن: تقوم على

منذ عهد محمد علي باشا والدول الغربية تقف ضد وحدة العرب والمسلمين وضد تقـدمهم     
في مختلف الميادين إال من الحداثة االستهالكية واالستخباراتية الموجهة ضد أبناء األمة، وتعمـل              

ير قادم أو   ضد تعاونهم وتكاتفهم إال إذا كان على مستوى رسمي من شأنه أن يوهم الناس بأن الخ               
فمثال إنفاق الحكومات العربية على الشوكوالته المسـتوردة        . يعود بفائدة على الدول الغربية نفسها     

وتعاون الحكومات العربية مـثال فـي مالحقـة         . والبسكويت أكثر من إنفاقها على البحث العلمي      
النتزاع الحقـوق   الراغبين في الجهاد ضد إسرائيل أكثر بكثير من تعاونها من أجل حشد القدرات              

 . الفلسطينية التي يتم الحديث عنها في التصريحات اإلعالمية
جزأت بالد الشام وشبه الجزيرة العربية      : تآمرت الدول الغربية عل تفتيت الوطن العربي      

ووادي النيل والشمال اإلفريقي، أخرجت الهاشميين من مكة حتى ال يكون لهم ثقل أخالقي وديني               
ي ونصبت بعضهم عمالء يعملون لحسابه، انتزعت أراض عربية لصـالح           في أقدس مكان إسالم   

أعداء األمة، ضربت القبائل العربية بعضها ببعض وبثت المزيد من الكراهيـة والبغضـاء بـين                
مختلف فئات الناس، أتت بحكام يأتمرون بأوامرها وينفذون لها سياساتها على حسـاب الشـعوب               

ثارت فتنا وحروبا كثيرة، والحقت كل شخص أو جماعة         وقضاياها، دعمت أحزابا ضد أحزاب وأ     
حاربت الحركات القوميـة مثـل الناصـرية        . أو حزب بشّر بالتغيير وإمكانية التفاف الناس حوله       

والبعث وحركة القوميين العرب، ووظفت جهودا كبيرة في قتل الوحدة بين سوريا ومصر وحالت              



عا عن نظام لم يكن يعترف بالعروبة واإلسالم،        أنزلت قوات في لبنان دفا    . دون توحد دول عربية   
وأرسلت بقواتها إلى لبنان لتحتفل على أنقاض قوات المقاومة الفلسطينية، وهددت بإنزال قوات في              

حاصرت ليبيا والعراق وإيران    . األردن دفاعا عن النظام في مواجهة القوات الفلسطينية والسورية        
 .ائم الغربية طويلة وأكثر طوال من أن تحصىقائمة الجر. والسودان، وقصفت دوال عدة

أمريكا ومن معها ال يحاربون اإلسالم فقط وإنما يحاربون العروبة أيضا، وعلى اسـتعداد              
ألن يحاربوا الشيوعيين العرب أو أي جماعة أخرى إن هم أصبحوا على قوة تمكنهم من توحيـد                 

 لها ال يعنيان الشـيء الكثيـر إن بقيـا           الدين والعروبة بالنسبة  . العرب أو عدد من الدول العربية     
ضمن حيز رومانسي يتم تبجيله في صفحات تاريخ بالية وال يتحوالن إلى أي بعد حركـي يغيـر                  

أمريكا على استعداد أن تدعم بناء المساجد وأن تقدم أمواال          . وجه الوطن العربي والعالم اإلسالمي    
وال . د وجلسات الذكر واحتفـاالت األعيـاد      لطباعة نسخ من القرآن الكريم وألن تشارك في الموال        

شك عندي أن الرئيس األمريكي لديه االستعداد ألن يصوم في رمضان وإنما ليس الشهر كله، وأن                
يقيم مآدب اإلفطار ويذهب إلى مطار ريغان لوداع حجاج بيت اهللا الحـرام، وأن يسـتقبلهم عنـد                  

والشرط واضح وهو أن يبقـى      .  المقدسة العودة متناوال كوبا من ماء زمزم وحبة تمر من األرض         
أي أن  . اإلسالم ضمن حيز الشعائر واالبتهاالت واالنفصال عن مشاكل اإلنسان في الحياة الـدنيا            

 .   يبقى الدين كما يريده حكام العرب
لكن هذا ال يعفي الغرب والواليات المتحدة من تهمة محاربة العرب والمسلمين وذلك بناء               

 :يةعلى البينات التال
 تزخر كتب التاريخ المنهجية التي يتم تدريسها في المدارس الغربية بعبارات الهجاء             :أوال 

ال يتوقف هذا عند هزائم الحكام العرب أمام إسرائيل وإنمـا           . للعرب والمسلمين والسخرية والتندر   
بهـا  صحيح أن بعض األعمال التي يقوم العرب والمسلمون         . يمتد إلى العمق التاريخي الحضاري    

 .أو قاموا بها مشينة، لكن الموضوعية التي تقتضي ذكر السلبيات واإليجابيات غائبة إلى حد بعيد

 تركز وسائل المعرفة والدعاية في الغرب على بعض القضايا التـي يعتبرونهـا              :ثانيا 
ون إنهم يركز . مسيئة لإلسالم وال يذكرون ما يزخر به اإلسالم من تعاليم إنسانية وجمالية وعلمية            

 الرأس والزواج من أربع وقطع يد السارق وقطع الرأس إلى درجة أن الفرد الغربـي                على غطاء 
أنا كمسلم لي تحفظ على التفسير المتوارث فيمـا         . العادي أخذ يفسر اإلسالم بناء على هذه القضايا       

يخص غطاء الرأس والزواج من أربع، لكنني أعتبر التركيز على هذه المسائل ال يهدف إال إلـى                 
ووصل العداء الغربي من هذه الزاوية إلى الهجوم على النساء الالتـي يضـعن              . لإلسالماإلساءة  

وقفت فرنسا بأكملها ضـد فتـاة   . الغطاء وحشرهن وعائالتهن في حاالت اجتماعية ونفسية صعبة   
تضع غطاء الرأس ضاربة بعرض الحائط بكل ما تدعو إليه مـن قـيم الحريـة والديمقراطيـة،                  

 . جماليا وإنما حضارياوالهدف ليس بالتأكيد
أما بالنسبة للعرب، يركز الغرب على حروبهم مع إسرائيل من أجل إعطائهم صور الجبن               

العربي بالنسبة لهم شره ومخمور وال يتقن سوى الهـروب          . والتخاذل والفرار من أرض المعركة    
احترام ال على   وهذا ينطبق على أصدقائهم من قادة العرب الذين ال يحظون بأي            . ومالحقة النساء 

الزعيم العربي، بالنسبة لواشنطون، عبارة عن نموذج يجسد التخلف         . المستوى الرسمي أو الشعبي   
 .العربي واالنهماك في الجري وراء الشهوات والملذات

 عدد من هذه الحركات التي يصفها الغرب اآلن باإلرهابية لم تكن بالنسبة له كذلك               :ثالثا 
أمريكا هي التي دعمت الحركـات      . إسالمية تدافع عن حقوق اإلنسان    في أوقات سابقة، بل كانت      

فـي األردن أيـام     ) التي انبثقت عنها حماس   (اإلسالمية في أفغانستان، وحركة األخوان المسلمين       



محاولة حزب البعث اإلطاحة بالملك، وتعاطفت مع الحركة في عهد عبد الناصر، وهي التي تقدم               
لمواجهة صدام حسين، وهي اآلن تدعم حركـات إسـالمية فـي            دعما لحركات إسالمية عراقية     

 .أفغانستان ضد طالبان
إنها تحارب أحبابها السابقين في أفغانسـتان       . أمريكا أيضا تحارب الحقا من دعمتهم سابقا       

إنها تحارب اآلن حركة حماس لكنهـا علـى اسـتعداد           . وهي ستحارب أحبابها الحاليين مستقبال    
. المسلمين، إن هي طلبت ذلك، لمحاربة النظام في سوريا أو في العـراق            لمساعدة حركة اإلخوان    

وهي اآلن تدعم إجراءات الحكومة المصرية ضد اإلخوان المسلمين والتـي هـي ذاتهـا نفـس                 
 . اإلجراءات التي كانت تدينها أيام عبد الناصر

 القوى العربية   باختصار، أمريكا ال تريد عروبة وال تريد إسالما ولديها االستعداد لتوظيف           
المهـم أن تبقـى     . واإلسالمية لمحاربة بعضها البعض خدمة للمصالح األمريكية والعربية عموما        

األنظمة العربية واإلسالمية ضمن الفلك األمريكي حتى لو كان حكمها مناقضا للقيم النظرية التـي             
 .يتحدث بها العرب

واليات المتحدة، فلماذا ال تدرسـه       إذا كان اإلسالم دين تسامح ومحبة كما تقول ال         :رابعا 
تعاني الشعوب العربية واإلسالمية مـن قمـع الحكـام          . ألصدقائها من الحكام العرب والمسلمين    

والحكومات، وال تجد من الواليات المتحدة سوى إشارة إلى ذلك في تقريرها السنوي حول حقوق               
مصالح الغربية للخطـر؟ ينتهـك      أم أن اإلسالم يصبح دين تسامح فقط عندما تتعرض ال         . اإلنسان

الحكام العرب حرمات شعوبهم كل يوم وفي وضح النهار وعلى مرأى من الـدول الغربيـة، وال                 
لم نسمع من   . يترددون في إصدار الفتاوى الجميلة حول اإلسالم خاصة خالل حجهم إلى واشنطون           

 .يم الدين اإلسالميرئيس أمريكي توبيخا ألي من هؤالء القادة حول أعمالهم المخالفة لتعال

 يتبنى الغرب وباألخص الواليات المتحدة األمريكية برنامجا مدروسـا لغـزو            :خامسا 
يقول البعض أن أمريكا ال تخص الوطن العربـي         . الوطن العربي والعالم اإلسالمي فكريا وثقافيا     

النـاس ألنهـا    ليكن، لكن أعمالها تستفز     . والمسلمين بهذا الغزو فقط وإنما تعمل على غزو العالم        
. تعمل على تحطيم األصالة العربية وإحالل الثقافة والفكر الغربيين محل الثقافة والفكر اإلسالميين            

صحيح أن فكر المسلمين متخلف في كثير من األحيان وهناك مسلمون يتحدثون باسـم اإلسـالم                
ن وحكام العرب   يسيئون، كما أرى، إلى اإلسالم والمسلمين، وهناك فتاوى مثل بعض فتاوى طالبا           

تبعد الناس عن اإلسالم أكثر مما تقربهم، لكن مسألة تطوير الفكر اإلسالمي واالنطـالق بالثقافـة                
 .اإلسالمية تبقى شأنا للمسلمين وليس لبوش وبلير

من أجل تعزيز غزوه الثقافي، يعزز الغرب سياساته بمراكز أبحـاث وجمعيـات تحمـل                
ر المرأة جّل همها تبني القيم الغربية على حساب األصـالة           شعارات الديمقراطية والمساواة وتحري   

إنها تغدق األموال على هذه المراكز من أجل أن تشكل قيادات للنشـاط             . والتطوير المستند عليها  
طبعا هذا ليس دربـا     . الفكري والتطوير الثقافي المعادي في كثير من األحيان لإلسالم والمسلمين         

دى الكثير من المثقفين، ويعترف عدد من المستفيدين ماليا بأنهم          من دروب الغيب بل هو معروف ل      
 .يعملون على تغييب الشخصية العربية لصالح شخصية راعي البقر الغربي

الحديث أعاله ليس شطحة مثقف وإنما يعبر عن فهم الناس البسطاء للسياسـات الغربيـة                
لفهم نتيجة تحلـيالت عقليـة أو معـاداة         لم يتطور هذا ا   . واألمريكية في البالد العربية واإلسالمية    

ال توجد قناعة لدى النـاس بصـورة        . ثقافية وإنما نتيجة خبرة طويلة امتدت على عشرات السنين        
حتـى  . عامة وليس مطلقة بأن الغرب يمكن أن يكون صديقا نظرا لما خبروه من أعمال العـداء               

أن أمريكا دافعت عن شـعب      بالنسبة للكويت، قلة من الناس على طول الوطن وعرضه يشكون ب          



ولهذا ال تجدي عمليـات     . لو لم تكن ألمريكا مصالح لما التفتت إلى أن هناك شعبا كويتيا           . الكويت
إن شاءوا أن تكـون هنـاك       . التزيين التي يقوم بها الرئيس األمريكي والزعماء الغربيون عموما        
على فترة طويلة مـن الـزمن       جدوى فما عليهم إال إثبات الصداقة من خالل سياسات عملية تمتد            

أما أن يدعي رئيس أنـه ال يحـارب المسـلمين           . كفيلة بأن تقنع العربي والمسلم بتجاوز الماضي      
ويعلن عن حزب اهللا الذي يعتبر رمزا عظيما للعرب والمسلمين أنه إرهابي إنما يكرس العـداوة                

 .وال يريد لمنابع للبغضاء أن تنحسر
sattarkassem@hotmail.com     


