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إذا كانت األنظمة العربية واإلسالمية قد أفشلت حتى اآلن محاوالت الوحدة العربية وقضت علـى               
ما قام منها فإن أمال بالوحدة يأخذ بالتبلور بفضل التحدي الذي تفرضه كل من إسرائيل والواليات                

تبدد ذلك األمل الكبير الذي ساد في مختلف أنحاء الوطن العربي وبعض العالم             . ظمة واألن المتحدة
اإلسالمي منذ أوائل القرن الماضي بجهود األنظمة العربية المدعومة من الـدول األجنبيـة التـي      

لكن يبدو أن ما خططت له الدول الغربية وإسرائيل آخـذ بالتشـقق             . خططت أصال لتفتيت األمة   
أمريكا تتبع اآلن سياسة الغزو كبديل لسياسة التفتيـت         . ا القمعية اإلذاللية ضد األمة    بسبب سياساته 

 .مما يشكل عنصر انطالقة شعبية تعبر عن إرادة األمة في مواجهة الغزاة وأتباعهم من األنظمة
-تطورت األوضاع العربية واإلسالمية من زوايا معينة بطريقة ال تتوافق مع السياسات األمريكو            

ئيلية  فظهرت مثال طالبان الداعمة للقاعدة، وظهرت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، وظهر             إسرا
 أنظمـة سـوريا     حزب اهللا، وصمدت أنظمة تحاول أن تنهج سياسات استقاللية إلى حد ما مثـل             

وعلى الرغم من حرص أمريكا الشديد على اسـتمرار         .  أخيرا ا انهار نظامه  وإيران والعراق التي  
عربي اإلسالمي إال أنها وجدت العنف يالحقها في عقر دارها، ووجدت إسـرائيل أن              االنصياع ال 

المعركة قد انتقلت إلى تجمعاتها السكانية بعد أن كانت حريصة على إبقائها على رؤوس العـرب                
، والقيـام   "التمرد والرغبة في االستقالل   "والنتيجة هي تكثيف الحصار على مواقع       . والمسلمين فقط 

حوصرت كليا أو جزئيـا العـراق وإيـران وليبيـا           . ي إن دعت الضرورة إلى ذلك     بعمل عسكر 
 ووجدت أيضا أن أنظمة عربية ظالمية فـي         .وقصفت السودان وليبيا وإيران وأفغانستان والعراق     
 .شبه الجزيرة العربية قد باتت تحت مطرقة المجاهدين

 يتعلق األمـر األول بعمليـة فـرز         :بأعمالهما العدوانية، ساهمت أمريكا وإسرائيل بأمرين هامين      
ويتعلق الثاني بفـرض    . المواقف العربية بحيث لم تعد أكاذيب األنظمة العربية تنطلي على الناس          

التحدي على أبناء األمة باألخص في الدول التي انهارت أنظمتها أو تأثر استبدادها بطريقة قلصت               
 والجزرة وكان على كل نظام أن يختار علنا         ساقت أمريكا األنظمة بالعصا   . من قدراتها االستبدادية  
اإلسرائيلي، لم يعد من الصعب التمييز بـين        -فيما يخص الصراع العربي   . الجهة التي ينحاز إليها   

وقد تجلـى هـذا     . الدول التي تصر على الحقوق العربية وبين تلك التي تساوم على هذه الحقوق            
عات واألفراد أصبحوا محشورين في زاويـة       الفرز أيضا على الساحة الفلسطينية بحيث أن الجما       

 .تحديد المواقف
انتهت مرحلة الضبابية ولم تعد التصريحات الرنانة أو الخطب الحماسية تضلل الناس أو تجـدي               

إما مع أمريكـا وإسـرائيل وإمـا مـع العـرب            : نفعا وأضحت األمور أقرب إلى الحسم اللوني      
المية مواقفها، وبات على الشارع أن يقرر كيـف       حسمت أغلب األنظمة العربية واإلس    . والمسلمين
وكذلك انتهت مرحلة االحترام المتبادل على الساحة الدولية والمقرون بمحاوالت التفاهم           . يتصرف

 .وذلك بإصرار الواليات المتحدة على السيطرة والهيمنة والتحكم وفرض إرادتها على الغير
قع عربي وإسالمي، وأعوانه الـذين فتحـوا لـه          الذئب األمريكي اآلن في بيوتنا في أكثر من مو        

إنه ذئب كاسر يحمل على ظهره إسرائيل ليسـلمها مفـاتيح األرض            . األبواب ينتشرون فيما بيننا   
لم تعد أمريكا مجسدة بأنظمتنا وإنما موجودة بجنودها الـذين          . واالقتصاد والعبث الفكري والثقافي   

 مخابراتها الذين يتمركزون علنـا فـي أغلـب          يتجولون في شوارع أفغانستان والعراق، وبرجال     
 .وهي تهدد بمزيد من الغزوات وتوسيع رقعة األراضي المحتلة. العواصم العربية واإلسالمية



العرب والمسلمون يواجهون اآلن عدوا واحدا غازيا محتال ومجرما قاتال فـي فلسـطين ولبنـان                
وربما تكون هذه هي    .  إيران وسوريا  ، وهو يهدد   وشبه جزيرة العرب   وسوريا وأفغانستان والعراق  

الفرصة األكبر أمام الشعوب العربية واإلسالمية للعمل معا ضمن رؤية وبرنامج واضـحين مـن               
إذا كانت المصالح المشتركة واللغة والدين والتاريخ قد أخفقت في بعث الشعوب من             . أجل التحرير 

 .لها لتتطلع نحو فجر جديداألموات فإنه من المحتمل أن يكون الخطر المشترك المحرك 
ن المجاهدون في البوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان وذلك عندما تدفق          توحد العرب والمسلمو  

مطلوب منهم اآلن أن يتحـدوا ويتوجهـوا        . المتطوعون للقتال ضد الغزاة أو دفاعا عن المسلمين       
السـتقالل والحريـة والعـزة      بقلب واحد في مواجهة الغزاة والقتال دفاعا عن األرض والثروة وا          

لم يعد المشوار طويال للحاق بالجبهة، ولم تعد هناك أنظمة لها جيوش يتحرج المرء من               . والكرامة
العدو هنا بيننا على األرض في العـراق وأفغانسـتان          . قتالها مخافة الفتنة وتفتيت الجبهة الداخلية     

لكبير أو النفقات الكثيرة أو البراعة الفائقـة        وال تتطلب الرحلة لقتاله العناء ا     وفي الجزيرة العربية    
أما الجيوش فلم تعد في عدد من الدول خليطـا مـن المرتزقـة والـوطنيين                . في اجتياز الحدود  

جيش أفغانستان فـي   . والنفعيين والباحثين عن عمل بقدر ما أصبحت من صنف واحد مؤيد للنظام           
، وجيوش الدول العربيـة  ن على ذات النمطخدمة السياسة األمريكية، وجيش العراق المتوقع سيكو 

 . في الجزيرة العربية ووادي النيل والمغرب العربي لقمع الشعب وخدمة الغرباء
مثلما انهارت الضبابية على الساحة الرسمية العربية، من المطلوب أن تنهار كذلك على المستوى              

اآلن أمام العرب والمسلمين فرصة تاريخية إللحـاق الهزيمـة          . الشعبي الذي يتطلع نحو التحرير    
وحتـى يتسـنى    . بالقوات األمريكية بعد أن أتت البالد بجيوش جرارة وبنوايا استعمارية احتاللية          

 :ذلك، أرى التركيز على النقاط التالية
وحدة المثقفين والكتاب والمفكرين الملتزمين بقضايا الحرية واالسـتقالل بحيـث تصـب              -1

 أقالمهم نحو تعزيز فكر المقاومة ووحدة المقاومين؛
. السعي لدى وسائل اإلعالم لكي توازن في تقاريرها وبرامجها بين مختلف وجهات النظر             -2

يعطي اإلعالم نصيب األسد للسلطات الحاكمة وللقوى الغازية خاصة في نشرات األخبار،            
وأقرب دليل على ذلك    . لخبرومن المطلوب أن يتم عرض الوجه اآلخر لتفسير الحدث أو ا          

هو  التغطية اإلعالمية للمؤتمر االقتصادي العالمي والتي غيبت وجهات النظر اإلسالمية            
الغالبية الساحقة من التعليقات على األخبار      . والقومية والدول غير المشاركة إلى حد كبير      

اصة فيمـا   الخاصة بهذا األمر تركزت لصالح المشاركين على حساب الرافضين للفكرة خ          
 .يتعلق بإسرائيل

. الضغط باتجاه وحدة المقاومة ميدانيا تحت شعار التحرير سواء من نير الغزاة أو األنظمة              -3
يتطلب هذا تواري الخالفات الدينية والعرقية والمذهبية والقومية إلى ما بعد التحرير إنمـا              

المعنى . مةتحت افتراض مسبق بأن احترام وجهات نظر اآلخرين يشكل أساس وحدة األ           
 .أنه ال وقت اآلن لسنة وشيعة وعرب وأكراد وأفغان ومتدينين وغير متدينين

تشكيل وحدتين قياديتين إحداهما سياسية علنية للدفاع عن المقاومـة العربيـة اإلسـالمية               -4
ومشاركتها عبر وسائل اإلعالم في تصحيح المسار واتباع السبل األنجع في المواجهـة؛             

كرية سرية تعمل بقدر اإلمكان على تنسيق الجهـود وتوحيـدها،           واألخرى استشارية عس  
 . وعلى استقطاب المجاهدين من مختلف أنحاء العالم اإلسالمي

تشجيع تقديم التبرعات المالية الشخصية للميدانيين بوسائل مختلفة وذكية تفلت من رقابـة              -5
نات التي تقـدمها    التبرعات الشخصية هامة وحاسمة ألن المعو     . األنظمة وأسيادهم الغزاة  



وأخـرى  ) logistic(الدول غير مضمونة وألن المقاومة ذاتها تتطلب نفقـات تزويديـة            
يستطيع أئمة المسلمين من كافة الهيئات والمراجع توظيف أموال الصدقات لدعم           . معيشية

 .      المجاهدين
اون مـع   األمل في أن يخرج إمام األزهر من برجه البعيد ليخوض معركة المسلمين بالتع             -6

أئمة المسلمين اآلخرين مثل الشيخ حسن نصر اهللا والشيخ القرضـاوي وآيـة اهللا علـي                
. الخامنئي والشيخ الحكيم والشيخ الضاري والشيخ الغنوشي والشيخ حسن الترابـي، الـخ            

وهنا علينا أن نتذكر بأن الجهاد فرض على كل مسلم ومسلمة ومن المطلوب أن يتـذكر                
 أن ال فريضة تعلو على فريضـة الجهـاد عنـدما تـداس أرض               اإلمام الديني والداعية  

المسلمين وتدنس، وأن كل المواعظ واإلرشادات والصلوات تتحطم بال قيمة إن لم يكـن               
حول العديد من أئمة المسلمين وقادتهم الدين إلى صومعة كهنوتية هربا           . اإلمام قدوة للناس  

هؤالء يخشون الحاكم والمخابرات أكثر     من المواجهة التي تتطلب التضحية والفداء، وكأن        
مشكلة المسلمين اآلن ليست في الحيض والنفاس ومالبس النساء والسالم          . مما يخشون اهللا  

 . مع إسرائيل وإنما في االنعتاق من االستعباد ومن نير األنظمة واألمريكان
 هموم الجمهور

الح المعيشية اليومية للنـاس مـن       من المهم أال تنفصل المقاومة عن الجماهير وأال تستهين بالمص         
حزب اهللا عبارة عن تجربة رائدة وعظيمة في هـذا المجـال            . أجل أن تبقى الجماهير سندا داعما     

على المقاومة أال تخـوض تجربـة       . وتوفر دروسا مفيدة في العالقات العامة والعالقات النضالية       
موال وأسـاءت إلـى عالقـات       منظمة التحرير التي فرقت بين الناس وكرست الفئوية وتبديد األ         

الفلسطينيين مع الشعوب العربية واإلسالمية وانتهت إلى قبول ما اعتبره الفلسطينيون عبر الـزمن              
 .من المحرمات

عانت جماهير الشعب العراقي كما تعاني مختلف الشعوب العربية واإلسالمية مـن قمـع النظـام          
. لغباء أن تقوم مقاومـة علـى إرث كهـذا         وتبذير األموال واإلرهاب الفكري والمادي وإنه من ا       

إنها ال تبخل بتقديم التضحيات ولـديها       . الشعوب مقهورة ومكبوتة وخائفة وبحاجة لمن يأخذ بيدها       
داست األنظمـة  . االستعداد ألن تتحمل الجوع وشظف العيش، إنما دون المس بكرامتها واحترامها         

لمقاومة أن تحرص على بنـاء تجربـة        على الشعوب ولم تترك شخصا باحترامه وأنفته، وعلى ا        
ال مقاومة بدون سند شعبي وال سند إن لـم          . جديدة مختلفة تماما عن ذلك التراث التسلطي المقيت       

 . يشعر المرء أن المقاومة تعبر عنه هو وعن آماله وطموحاته
ومن المهم أيضا الضغط باستمرار على األنظمة التي تصنف ذاتها قومية وإسـالمية مـن أجـل                 

راء إصالحات داخلية حيوية وجذرية تؤدي إلى مشاركة شعبية واسعة مـن شـأنها أن تـدعم                 إج
أي من المطلوب مواصلة الضغط على إيران وسوريا ألن أفضل حماية           . المقاومة وتحمي النظام    

المقاومـة بحاجـة    . للنظامين تتأتى من دعم الشعب وتأييده وليس من خالل الجيش وأجهزة األمن           
يران وسوريا، وسوريا وإيران بحاجة للمقاومة إذا صممتا على الصمود، لكن المحنة            ماسة لجهود إ  

إذا بقي النظامـان    . تبقى في النظامين السياسيين القائمين في البلدين واللذين ال يتسعان لكل الناس           
 . على ما هم عليه سياسيا فإنهما لن يكونا عونا حيويا لنفسيهما أو لآلخرين


