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  السإلميةالسإلمية  مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة
في القومي الخط شديد وباختصار تبعيت أن المؤلف حرص

في وحكمه السإلما رأي أبدى ثم والعربية السإلمية المنطقة
.إليها والدعوة اعتناقها في الشرع وحكم القومية

الهإــداء

وينشـدون يعرالحـق أن مخلصـين يـودون الـذين إلـى
اتباعه.

بـعـواطفهم ـصـادقين الطرـيـق عـلـى سإاروا الذين إلى
الحقة الجادة اسإتبانة قبل ولكن وقلوبهم

صراطهم. في النور اتضاح وقبل
وحـل ـمـن وأنـقـذونا اللـه طريـق عرفوـنـا الـذين وإلى

التي وضللا الجاهإلية
النور. لرؤية أبصارنا وفتحوا

يحرمنا ل أن الله من  راجيا المتواضع البحث هإذا أقدما
أجمعين. الثواب
    الكريم ربه عفو راجي

         عزاما الله عبد
                      

وـمـن ونستغفأنفـسـنا ونستعينه نحمده ، لله الحمد إن
يضلل ومن له مضل فل الله يهده من أعمالنا، سإيئات

وأشهد الله إل إله ل أن ونشهد له، هإادي فل
ورسإوله. عبده  محمدا أن

الـحـزن تجـعـل وأـنـت  سإهل جعلته ما إل سإهل ل اللهم
وبعد: ، سإهل شئت إذا

ـا ـغلني فلطالـم ـذا ـش ـر هـإ ـثيرا الـم ـة  ـك ـد خاـص أن بـع
ـة أـصـبحت ـا القومـي ـا  زـي باسـإـمه تهـتـف  رائـجـا  فكرـي



والصــحف القلما مــن كــثير بــه وتنــادي الحنــاجر،
والدوريات.

الـصــوات هـإــذه دوي ـمــع  ـحــائرا النـســان وأـصــبح
ويرـيـد الـحـق، ينـشـد طريقه يتلمس فأخذ والشعارات

صـاف ـمـورد عن ويبحث الكبير، التيه هإذا من الخلص
الجداولا. واتصلت الينابيع اختلطت أن بعد

الســرطان كتبت أن بعد الخوة بعض مني طلب ولقد
يوفيه  صغيرا  بحثا الموضوع هإذا في أكتب أن الحمر
إسإلمية بيد كتب  كتابا أرى أن تشوقت ولطالما حقه،
ـمـع حـقـه وـيـوفيه التاريخية الناحية من الموضوع يتتبع
ـاريخي الخط هإذا على أضواء إلقاء اـلـتي والـصـابع الـت
وـلـم الـخـط، هإذا بقلمها وترسإم التيار هإذا تحرك كانت
ـثر ـى أـع ـاب عـل ـي واف كـت ـذا ـف ـوع، هـإ ـل الموـض ولـع

تجـعـل ـكـانت السإلمية بالمنطقة مرت التي الظروف
أن حرصــت ولقد الموضوع، هإذا عن يحجمون الكتاب

المنطـقـة ـفـي الـقـومي الـخـط ـشـديد وباختـصـار أتتبع
ـفـي وحكمه السإلما رأي أبديت ثم والعربية السإلمية

فإن إليها، والدعوة اعتناقها في الشرع وحكم القومية
الـشـيطان وـمـن فمـنـي أخـطـأت وإن الله فمن أصبت

ـبيل قصد الله وعلى  صادقا اجتهدت أني وحسبي الـس
الوكيل. ونعم حسسبنا وهإو التوفيق ولي وهإو

    المؤلف
العربية القومية

)ARABICNATIONALISM( 
ـة: مـصـدر ـاء بإـضـافة ـصـناعي القومـي ـاء النـسـبة ـي وـت

غلـب ـثـم ـقـاما المصدر في والقوما القوما، إلى التأنيث
علىالنساء. قوامون لنهم النساء دون الرجالا على

رجل: شيعت كل وقوما
ـفـي ) والنهاية12/505( العرب ). [لسان1وعشيرته(

)].4/124( الثير لبن الحديث غريب



يفـضـل اجتمـاعي سإياسإـي : مـبـدأ اصـطلحا القومـيـة
يتعـلـق مـمـا سإواه على بأمته يتعلق ما كل صاحبه معه

هإو: أو بغيرهإا
جماـعـة النـسـان فـيـه يمجد  جديدا  وعيا تصور عقيدة

ـابت، جغراـفـي إـطـار يـضـمها الـنـاس ـمـن مـحـدودة ـث
عرقـيـة أـصـولا إـلـى وتنتـمـي مـشـترك ـتـراث ويجمعها
حسين محمد د. محمد والحضارة ).[السإلما1واحدة(

].201 صـ
كلـهـم اليـمـن أبو قحطان بن يعرب إلى العـرب: نسبة

ـم ـرب وهـإ ـة الـع ـابلهم العارـب ـرب (الخالصــة) ويـق الـع
العرب بلد سإكنوا الذين المستعربة

العربية. العربية) وتكلموا (الجزيرة
اسـإـتوطنوا اـلـذين هـإـم والـعـرب، والعراـبـي: الـبـدوي

والمدن. القرى
العرـبـات وادي سـإـكنوا لنهم  عربا العرب سإمي وقيل
(وأـقـامت الـعـرب لـسـان فـفـي واـلـراء)، العـيـن (بفتح

ـفـي الـعـرب سـإـائر وانتـشـر بـهـا فتنـحـت بعربة قريش
( العرب ). [لسان2عربة)( إلى كلهم فنسبوا جزيرتها
1/588.[(
والعـرب السإلما

فقط العربية الجزيرة على تطلق كانت العرب بلد إن
الـلـه جـنـد وافتـتـح الرض في السإلما نور امتد وعندما
نصف في الرض نصف العرب المسلمين من عزوجل

أن السـإـلما ـفـي دخـلـت التي للشعوب بد ل كان قرن
ـمـن ـبـد فل عبادتـهـا ـشـعائر ـتـؤدي ـحـتى العربية تتعلم
ـم ـرآن تعـل ـم الـق ـلتهم لن الكرـي ـوز ل ـص بتلوة إل تـج

حـفـظ ـمـن ـبـد ول الـمـبين، العرـبـي باللـسـان الـقـرآن
أـحـاديث معرـفـة ـمـن ـبـد ول بالعربـيـة والدعية الذكار

ـمـن  أسإاسـإـيا ـجـزء العربـيـة (ص) فأـصـبحت الرسإولا
، ـتـدريجيا تتـعـرب فأـخـذت السـإـلمية الـشـعوب حـيـاة
(ص) بـنـبيه وعرـبـي قرآـنـه بلـغـة عرـبـي مـسـلم فـكـل



ـمـرات خـمـس يوما كل إليها يتوجه التي وقبلته العربي
ـمـن إلـيـه يـسـعى اـلـذي وحـجـه الـعـرب بلد في واقعة

عرـبـت أن وبـعـد الـعـرب، جزـيـر ـفـي سـإـبيل اسـإـتطاع
 هإـ68 - 56( مروان بن الملك عبد زمن في الدواوين
باللـغـة ـكـانت أن بـعـد المـسـلمين أـيـدي إـلـى ) ونقلت
الـعـراق) وبالرومـيـة ـفـي القديـمـة (الفارسإية الفهلوية

العـصـر ـفـي القديـمـة (المصـرية وبالقبطية الشاما في
-محـمـد الغربـيـة والحـضـارة ) [السـإـلما1المـسـيحي)(

لـغـة العربـيـة )].  فأـصـبحت215( حـسـين- ص محمد
بـيـن والـمـتزاج الختلطا وبازدـيـاد والـشـعوب، الدوـلـة

التعرـيـب ازداد المفتوـحـة والـشـعوب العرب الفاتحين
الـمـوالي خاـصـة العربية تعلم إلى المسلمون وتسابق

وفاقوا هإؤلء ونبغ العرب بلد في يعيشون كانوا الذين
ـرب ـليين الـع ـة الـص ـتلموا باللـغ ـاء فاسـإ ـوا القـض ونقـل
ـطـاووس السإماء هإذه من وحسبك والتفسير الحديث

عـبـاس اـبـن تلمـيـذ ـمـن ومجاهـإـد وعكرـمـة ومكـحـولا
الخـطـاب ـبـن عـمـر سـإـألا وقد الله دين لنا نقلوا الذين
ابـزي ابـن فقـالا مـكـة على بعدك أنبت من مكة والي
فـقـالا: ـمـولى؟ عليـهـم ت فقالا: أمر موالينا من رجل

سـإـمعت عـنـه: (لـقـد الـلـه رضـي عمر فقالا أعلمنا إنه
الكـتـاب بهـذا يرـفـع اللـه (ص) يـقـولا:  إن الله رسإولا
البخاري]. )[رواه1)( آخرين به ويضع  أقواما

النـحـاة ـمـن سـإـيبويه الفقـهـاء، ـمـن حنيـفـة أـبـو كان ثم
حـبـان وابن والفرابي سإينا وابن اسإحق وابن والبخاري

ماجة وابن والنسائي والترمذي داود وأبو
الـعـرب من ليسوا كلهم وهإؤلء والسرخسي، والرازي

السإلما. بهم عر ولكن ، أصل
ـمـن والعربـيـة الـعـرب على والقرآن السإلما حافظ ثم

العربـيـة، لمـحـو المـسـتميتة المـحـاولت رـغـم الـنـدثار
فأصبحت العربية الرقعة وتوسإعت



لـسـانها السـإـلما ب ـعـر التي الشعوب كل على تطلق
(بأكملـهـا) والـشـاما مصر فصارت بيانها القرآن وأفصح

وكــان العــرب، مــن الفريقــي والشــمالا والعــراق
واـحـتراما إجللا نـظـرة الـعـرب إـلـى ينـظـرون العاجم

فكـيـف ومنقذوهإم ومعلموهإم وأسإاتذتهم قادتهم لنهم
ـرن في والعرب السإلما بين النكد النفصاما حصل الـق

الخير؟
القومية الدعوة وراء الحقيقية السإباب

ـة الرئيـسـي: هـإـو - الـسـبب1 اسـإـتبعاد الـغـرب محاوـل
مـكـانه. جدـيـدة رابـطـة واحللا وحيدة كرابطة السإلما

أن ـفـاراد الـصـليبية الـحـروب ـفـي الـغـرب فـشـل بـعـد
ـك بدلا واللسان الفكر اسإلوب يستعمل ـنان. وذـل الـس
بـعـد بلدـنـا. خاـصـة ـفـي أـقـدامه تثبيت للغرب ليسهل

مصر. على نابليون حملة
عـمـل إـلـى باشا وابراهإيم باشا علي محمد  - طموح2

عربية. قومية امبراطورية
حـتى علـيـه والقضـاء المسـلمة تركيا من  - التخلص3

. ممتلكاتها الغرب يرث
ـكـانت لنـهـا تركـيـا ـمـن التخـلـص النصارى  - محاولة4

ـتي السإتثنائيه الواجبات وبعض الجزية عليهم تطبق اـل
بالجندـيـة والقـيـاما الزـكـاة دـفـع المـسـلمين عـنـد تقابل

السإلمية. الدولة لحماية
اـلـتي المجتمـعـات يـقـودوا أن المـسـيحيين من وطمعا

وعلـيـة سإـادتها ويصـبحوا دفتهـا ويوجهوا فيها يعيشون
أقوامها.
القومية للفكرة التاريخي التطور

تحوـيـل بداـيـة ـفـي الوـلـى النقطة نابليون حملة تعتبر
هـإـذه اختـمـرت وـقـد القومـيـة إـلـى السإلما من العرب

اـلـتي المقاوـمـة أـثـر عـلـى ـنـابليون ذهـإـن ـفـي الفـكـرة
بهـذه الغـرب اـكـبر) واقتنـع (اللـه بـنـداء الزهإر حركها

الفكرة.



ـد جاء و مصر  من1904 سإنة الفرنسيون وخرج محـم
يـعـرف ألبانـيـا- ل  ضابطا علي محمد باشا. وكان علي

مصـر إلى الخليفة أرسإلها التي الحملة مع جاء العربية
ذكـيـا  طموـحـا يتيما علي محمد وكان نابليون لمقاومة

بـسـبب النـقـص بعـقـدة  مـصـابا فـكـان  أميا كان ولكنه
عـلـى فقـضـى ويطورهـإـا مـصـر يحـضـر أن ـفـأراد أميته

باشا علي محمد مصر على حاكما به ونودي المماليك
منــذ بالفرنسيين  معجبا علي محمد كان والفرنسيون

)Lion ( )1( لـيـون اسـإـمه بفرنسي صلة على صغره
ثم ].104ص هإامش النكونيوس جورج العرب [يقظة

الفرنـسـليكون د. (كلوت) الـطـبيب مصر إلى اسإتقدما
عـنـي (وـقـد القومـيـة بفـكـرة علـيـه فأـشـار مستـشـاره

كان التي العليا المدارس في الطلب يطبع بأن كلوت
)2)( العربـيـة بالقومـيـة الـصـحيح الـشـعور على يديرهإا

عـشـر/ ـجـورجي التاسـإـع الـقـرن في الشرق [مشاهإير
فرنـسـا إـلـى البعـثـات يرسإل علي محمد زيدان]. وبدأ

بين ومن القومية الفكرة بذور تحمل البعثات فرجعت
ـؤلء ـة هـإ ـاوي رفاـع ـذي الطهـط ـاما اـل ـي أـق ـاريس ـف ـب
ــ 1826 ــورة فـكــرة  فحـمــل1831ـ- الفرنـســية الـث

القومية.
الشاما بلد في باشا ابراهإيم

عربـيـة امبراطورـيـة ـفـي يطـمـع باشا علي محمد كان
الـمـر هـإـذا ـلـه زـيـن وـقـد العثـمـاني الحكم عن تنفصل
باشا ابراهإيم ابنه بالذات) فأرسإل (الفرنسيون الغرب
الشاما بلد في ابراهإيم حكم ومكث كلها الشاما واحتل

ما.1840 - 1833 سإنوات سإبع
مـجـرى تغيـيـر ـفـي عمـيـق أثر السنوات لهذه كان وقد

ونيف. قرن ولمدة الشاما في الحداث
الشاما؟ في باشا ابراهإيم صنع فماذا



النـصـارى عـلـى المطبـقـة السإلمية الحكاما  - ألغى1
ـل وكذلك بالمسلمين بمساواتهم ونادى الشاما في فـع
مصر. في أبوه

أـبـوه وأـمـا ومدارسـإـها التبـشـيرية الجمعيات  - شجع2
الســفراء مــن  دائمــا جلســاؤه فكــان مصــر فــي

ـفـي الـشـرق ) [مـشـاهإير1( والمبـشـرين والـسـائحين
الـعـرب/ يقـظـة زـيـدان ـجـورجي عـشـر التاسـإـع القرن
ـذا نتيجة ].وكان102 ص انطونيون جورج ـجيع هـإ التـش

الشاما. في للمبشرين
ـمـن (المريكـيـة) وـكـان البروتستنتية البعثات أ- قدوما

رجالته:- بين
ـمـن للنـصـرانية دائبا يعمل مكث الذي سإمث  - إيلي1

1834 - للبعثـة كـانت التي المطبعة فنقل  ما1857 
أولا وهـإـي بالعربـيـة تطـبـع وـبـدأت بيروت إلى مالطةم

هـإـو سـإـمث وأـقـاما الـشـاما، بلد ـفـي نوعها من مطبعة
بـيـروت ]. ـفـي112 هـإـامش العرب )[يقظة1وزوجته(
ـاما بلد في مدرسإة أولا وهإي للبنات مدرسإة ـن الـش ـم

النوع. هإذا
ـة ـمـع  طبيبا جاء فانديك كورنيليوس  - الدكتور2 البعـث

ـا الشاما بلد في  سإنة55 يعمل وبقي المريكية (وربـم
الفردية الجهود أكبر جهوده كانت

ـفـي الثـقـافي التـطـور ـفـي  أثرا وأكثرهإا قيمة الجنبية
].112 هإامش العرب )[يقظة2البلد)( هإذه

ــازجي: (  - ناـصــيف3 ــاني1871ـ-ــ 1800الـي ما) لبـن
ـع مطبعتها المريكية. وفي البعثة مع عمل نصراني، ـم
ـمث ـديك، سـإ ـاما وفاـن ـو ـق ـه هـإ ـم وابـن ـازجي ابراهإـي الـي
اسـإـس ـمـن أولا هإو ابراهإيم ابنه وكان التوراة بترجمة
وشعارهإا القومي الطابع السرية) ذات بيروت (جمعية

نفسه. ابراهإيم شعر من بيت
في لنا يخيب فلن    مأربنـا السيف بحد لنطلبن          

 أرب جنبه



ـا ـعـاش  ماسإونيا ، نصرانيا كان هإذا وابراهإيم ( بـيـن ـم
ـ 1847 ـه و مـصـر ـفـي  ) ـمـات1906ـ- المحاـفـل نعـت

ـان اللتين القصيدتين صاحب وهإو فيها الماسإونية تنادـي
التراك. على بالثورة
العــرب أيها واسإتفيقوا تنبهوا

 الركب غاصت حتى السيل لقدطما 
 نازلـة الترك عيون في أقداركم
منتهـب الترك أيدي بين وحقكم
والثانية:

لواحظـهــا وهـإــوى       لواـنــس الغيـــــدا مجـلــس دع
النواعس

ـــم أي ـــن النعي ـبيت لمـ ـى           ـي ـراش عـل ـذلا ـف اـل
جــالس
المشـاكس إل لديهــم             يفـوز ل قــوما فالتـرك

ـ-ـ 1819البـسـتاني:   - بـطـرس4  وهإولبـنـاني1883 
بيروت في المريكية القنصلية في  مترجما يعمل كان

صــداقته بسبب بروتستنت إلى ماروني من دينه وغير
ـفـي  مدرسـإـا المبـشـرون وفاـنـديك. وظـفـه سإمث مع

ـفـي واسإتغرق سإمث مع التوراة ترجمة عبية، مدرسإة
ـاموس سإــنوات. أصــدر عشــر الترجمــة ـط ـق (محـي

المعارف المحيط) و(دائرة (قطر المحيط) ومختصره
للبستاني).

ـفـي واـلـدروز النـصـارى  (بـيـن1860 فتـنـة ـفـي أصدر
الوحـدة إلـى سـإـورية) ـيـدعو اسإمها(نفير لبنان) مجلة

ـس ـة. أسـإ ـة1863 القومـي ـان  (المدرسـإ ـة) ـك الوطنـي
ـة1870 فيها. أصدر اليازجي وناصيف هإو يدرس  مجـل

ـان) ـصـحيفة ـة سإياسـإـية ـشـهرية نـصـف (الجـن - وأدبـي
اليمان). من الوطن (حب شعارهإا
يقـظـة )[أنـظـر1(الجنة) و(الجنينة) ( صحيفتي وأصدر
].222 الغربية والحضارة  والسإلما112ص العرب



ـرواد من والبستاني اليازجي ويعتبر لفـكـرة الواـئـل اـل
ـة ـي القومـي ـد العرـب ـاما فلـق ـذهإم ـق ـات تلمـي بالتنظيـم
القـصـاء هإذا وأثمرت بعد فيما أكلها آتت التي القومية

يعـتـبرون اـلـذين اـلـرواد وتربـيـة الحـيـاة ـعـن الله لدين
والتضحيات. القرابين له تقدما العلى مثلهم القومية

ـة ثمــار ومــن ـة البعـث ـراز عــدا المريكـي ـازجي إـب الـي
الفكر لحضانة معهد أكبر بانشاء قامت أنها والبستاني

وهإو: القومي
1866 بيروت في المريكية الجامعة

النجيلـيـة) الـسـورية (الكلـيـة البداـيـة في اسإمها وكان
أمريـكـي راهـإـب بـلـس دانـيـالا هإو لها رئيس أولا وكان
للجامـعـة  رئيـسـا وبـقـي اللهإوت في الدكتوراة يحمل
ـة أثر بلس. وأن هإوارد ابنه  وخلفه1902 حتى الجامـع

الفـكـرة ـفـي أـثـر أي يوازيه ل المنطقة في المريكية،
بلد ـقـادة ـمـن  أجـيـال الجامـعـة خرجت القومية. ولقد

أسإــاتذتها ونيــف. ومــن قــرن مــدى علــى الشــاما
زريـق قسـطنطين الـقـومي الفـكـر برعاية المعروفين

حبش. جورج يديه على تخرج الذي
بإنشاء قامت وقد ، - اليسوعية الكاثوليكية  - البعثة2

مدرس  وأسإست1847 حجرية مطبعة
ـتي يوسـإـف الـقـديس ـا عرـفـت اـل ـد فيـم ـة بـع بالجامـع

اليسوعية.
لبنان. ) في طورة (عين كلية  - اللعازريون: افتتحوا3

القومية الجمعيات
إنـشـاء التبشيرية البعثات بها قامت التي العمالا ومن

وأهإمها: القومي بالفكر تنادي التي الجمعيات
1847 والفنون الداب  - جمعية1

رأسـإـهم وعـلـى المريكـيـة التبـشـيرية البعـثـة أسإـسـتها
ـديك سـإـمث ـازجي. ـلـم وناـصـيف والبـسـتاني وفاـن الـي
ـوا خمسين أعضاؤهإا بلغ حتى عامان عليها يمضي عـض
يـكـن وـلـم بـيـروت في السوريين النصارى من أكثرهإم



خـمـس الجمعـيـة درزي. وبقـيـت ول واحد مسلم فيهم
سإنوات.

وكان اليسوعيون  أسإسها1850 الشرقية -الجمعية2
دبرونر. الب عليها يشرف

ما1857سإنة السورية العلمية - الجمعية3
ـغ ـاؤهإا بـل ـة أعـض ـوا وخمـسـين ماـئ ـترك عـض ـا اـش فيـه

البـعـث أتـبـاع ـمـن النـصـارى مؤسإـسـيها إـلـى بالضافة
اـعـتراف ونـالت واـلـدروز المسـلمين بعض المريكية،
ما.1868 بها الحكومة

هـإـو القومـيـة الـعـرب لحرـكـة ظـهـر ـصـوت أولا (ـكـان
ـفـالقى الجمعـيـة أعـضـاء أـحـد الـيـازجي ابراهإيم صوت

)[يقـظـة1الـقـومي) ( النـشـيد ـصـورة اتـخـذت قـصـيدة
].120 العرب
م1875 السورية بيروت جمعية

ـفـي منظـم جـهـد أولا (يرـجـع انطونـيـوس جورج يقولا
 القومية العرب حركة

- بـسـنتين الـعـرش عبدالحمـيـد ارتـقـاء قبل  أي1875
الكلـيـة ـفـي درسـإـوا الذين من شبان خمسة ألف حين

ـبيروت -الجامعة السورية البروتستنتينية ـة- ـب المريكـي
ولكنـهـم النـصـارى ـمـن  جميـعـا وـكـانوا سـإـرية جمعـيـة
ـوا ـة أدرـك ـدروز المســلمين إنضــماما قيـم ـم، واـل إليـه

اثنيــن نحــو الجمعيــة الــى يضــموا أن فاسإــتطاعوا
ـرين ـا وعـش ـون  شخـص ـى ينتـم ـف إـل ـف مختـل الطواـئ

ـفـي المـسـتنيرة المخـتـارة الـصـفوة ويمثـلـون الدينـيـة
ذلك قبل دخلت قد الماسإونية وكانت البلد
فاسإــتطاع أروبا، عرفتها التي صورتها على الشاما بلد

أن زملئهم أحد طريق عن السرية، الجمعية مؤسإسو
ـقـد ـكـان اـلـذي الماسـإـوني المحـفـل إليـهـم يـسـتميلوا

)1أعـمـالهم) ( ـفـي ويـشـركوه قريب عهد منذ أنشيء
].149العرب [يقظة

ندرك:- هإذا من



بلد ـفـي ـكـان المنـظـم الـقـومي العـمـل بداـيـة  - أن1
النصارى.  طريق عن الشاما

والـيـازجي البـسـتاني تلميذ من النصارى هإؤلء  - أن2
المريكية. البعثة جهود ثمرة وكانوا محبيهم من أو
ـازجي ابراهإيم المؤسإسين بين من  - ان3 ـاحب الـي ـص

الجمعية. شعار
جنبه في لنا يخيب فلن      مأربنا السيف بحد لنطلبن 

 إرب
لبناني) وصــهره باشا(نصراني نمر فارس كان وكذلك
ـة مؤسإسيها. وهإؤلء من يوس مكار شاهإين ـمـن الثلـث

المعروفين. الماسإونيين كبار
فـكـرة تبـنـت التي - هإي - اليهودية الماسإونية فاليادي
تـحـرك ـكـانت التي اليادي نفس وهإي العربية القومية

ـتي الطورانية القومية ذاته الوقت في ـا اـل يـهـود يتبناهـإ
بـيـوت ـفـي اجتماـعـاتهم وتعـقـد سـإـالونيك في الدونمة

اليطاليين. اليهود
ـذي (وان ـى اـل ـرة أوـح ـة تأسإــيس بفـك ـروت جمعـي بـي

ذوق بـلـدة ـمـن حـبـالي الياس يسمى رجل هإو السرية
ـفـي يدرسـإـها الفرنـسـية للـغـة  اسـإـتاذا وـكـان مكاـيـل

ــة الجامـعــة ــازجي فيـهــم ـصــف لطلب المريكـي الـي
السـإـتاذ وـكـان مـكـاريوس وـشـاهإين ـصـروف ويعقوب
الجدـيـدة ).[الـشـعوبية1الفرنـسـية) ( ـبـالثورة  معجـبـا

ـد ـطفى لمحـم ـان مـص ـن  نقل156ص رمـض ـاب ـع كـت
بيروت]. جامعة الداب كلية العربي المجتمع

الماسـإـونية باـشـا- زعـيـم ـمـدحت أن يـشـك ـكـان وـقـد
ـد الجمعية، تشكيل - وراء الحرار بأبي يكنى وكان فـق
حزيران في البريطاني القنصل أرسإلها برقية في جاء

عـلـى تـحـض منـشـورات بـيـروت ـفـي  (ظـهـرت1880
) [مكتـب2هإومنشـئها)( مـدحت أن فـي يشـك الثورة

:195 ) رـقـمF.O( الخارجـيـة وزارة العامة السلجالت



أـنـذاك ـمـدحت ]. وـكـان153ص الـعـرب  يقظة1306
الشاما. على  واليا

للجمعـيـة ومـتـابعته عبدالحمـيـد الـسـلطان ـحـزما ولكن
ـد ومنشــوراتها ـان نشــاطها جـم ـم وـك منشــورات آهـإ

ـة ـالث المنـشـور هـإـو الجمعـي 31 ـفـي ـصـدر اـلـذي الـث
) [يقظة3( نقاطا بأربع مطالبهم  وحدد1880 ديسمبر
].155ص العرب

السإتقللا. لبنان مع سإوريا  - منح1
رسإمية. لغة بالعربية  - العتراف2
.  التعليم حرية عن الرقابة - رفع3
خارج التراك مع للحرب العرب أبناء إرسإالا  - عدما4

بلدهإم.
القاهإــرة الى  الهجـرة

ـد وفريدة فذة عبدالحميد السلطان شخصية كانت وـق
يعـيـش ـكـان أنه إذ القلوب على حبه وفرض مكانه مل

ـكـل إقـصـاء ـمـع ترهـإـل ول ـتـرف دون زاهـإـدة عيـشـة
ولـذا القصـر فـي وجـدهإا التي والتحلل الترف مظاهإر

ـفـي ينـشـطوا أن وتلمـيـذهإم المبـشـرون يـسـتطع ـلـم
تعـيـش ـحـتى الـقـاهإرة إلى الرحيل فكرة وجاءت أيامه

ـة الرعاية محضن في القومية الفكرة حـيـث البريطانـي
الـعـائلت فـهـاجرت البريـطـاني المعتـمـد كروـمـر يجثم

ـرانية ـاب النـص ـارى والكـت ـى النـص ـاهإرة اـل ـون الـق لتـك
الفكــار ولنشــر تركيــا لمحاربــة  منطلقــا القــاهإرة

ـة ـة العلمانـي ـدريجيا لتحــل والقومـي السإــلما محــل ـت
بين ومن السإلمية الرابطة بدلا عربية رابطة ولتكون

هإاجرت: التي السإماء هإذه
- ماسـإـونيان، الـيـازجي ناـصـيف بن اليازجي ابراهإيم ــ

الـقـاهإرة. ـفـي الماسـإـونية المحافل نعته هإذا وإبراهإيم
جريدة(الضياء). وأسإس



ـصـاحب مـكـاريوس ـشـاهإين وـصـهره نـمـر ـفـارس ــ
ــدة ــة جرـي ــة (المقطـــم) اليومـي (المقتطـــف ومجـل

ماسإونيان. نصرانيان الشهرية) وهإما
يومـيـة) (جرـيـدة الهـإـراما اسـإـس تقل: اـلـذي سـإـليم ــ

هإذا.  يومنا حتى تصدر
مؤلـفـات وـلـه دارالهللا زـيـدان: ـصـاحب ـجـورجي ــ

كثيرة.
نـقـاش (مـصـر) وسـإـليم صحيفة (مدير اسإحق أديب ــ

مـن النـصـرانيان التجارة) وهإـذان صحيفة إدارة (مدير
وهـإـو الفغـاني الـدين جمالا بارشاد يعملن كانا الشاما
ـذي ـاتين أسـإـس اـل ـخ1( الـصـحيفتين هـإ السـإـتاذ )[تارـي
الغربـيـة والحـضـارة السـإـلما كـتـاب  أنظر1/45 الماما

].66ص حسين محمد لمحمد
تظاهإر ثم نصرانية الشاما من - جاءت روزاليوسإف ــ 

ـلما ـمت بالسـإ ـها وسـإ ـة نفـس ـا اليوسـإـف فاطـم ولكنـه
اليوسإف). (روز القديم باسإمها المجلة أصدرت

اعتنـــق - مـــاروني الشـــدياق فـــارس أحمـــد ــ
مـصـر ـجـاء ـثـم المريكـيـة البعثة يد على البروتستانتيه

ـبـاي ـيـد عـلـى أسـإـلم ) ـثـم (الـجـوائب ـصـحيفة وأصدر
تونس.

والكواكبي وعبده الفغاني
ـكـانوا مـمـن اـلـدعاة ـمـن ثلـثـة إلى نشير أن هإنا بد ول

كـلـه الـعـالم ـفـي مـشـهورون وهإم العلماء بزي يتزيون
اـلـوقت ـفـي أنـهـم ـمـع السـإـلمية الوـحـدة إـلـى كدعاة
الخلفة صرح هإدما إلى ويسعون تركيا يهاجمون نفسه

. وهإم:
واليـهـود النـصـارى ـمـن  ـكـثيرا يحتضن الفغاني: وكان

حـضـر وـقـد ،  يهوديا هإارون اسإمه الخاص طبيبه وكان
كونجي) وكان (جورجي اسإمه آخر ونصراني هإو موته
(بلـنـت) البريـطـاني مـسـتر على  ضيفا لندن في ينزلا

ـاب صــاحب ـدما (مســتقبل كـت ـاولا السإــلما) وعـن ـح



ـه توسإط تركيا من الخروج من الفغاني منع الخليفة ـل
ـفير ـاني الـس ـان البريـط ـرج. وـك ـاني وـخ ـا الفـغ رئيـس
السإــلما ). [كتــاب1( الماسإــوني الشــرق لمحفــل

وكتاب عبده ومحمد الفغاني فصل الغربية والحضارة
للتوبة]. المعاصر السإلمي الفكر

وـصـرح لكرومر  حميما  صديقا عبده: فكان محمد أما
ـمـادامت لمـصـر مفتيا سإيبقى عبده الشيخ بأن كرومر

الميرة صالون رواد ومن ماسإونيا وكان فيها، بريطانيا
ـازلي ـذه: أحـمـد وـمـن فاـضـل، ـن الـسـيد لطـفـي تلمـي

ـاني ـذي العلـم ـن اـل ـره أعـل ـواح كـف ـي الـب صــحيفته ـف
كتاب (صاحب أمين . وقاسإم زغلولا (الجريدة) وسإعد

مـجـرى ـفـي عميق أثر لهم كان المرأة) وهإؤلء تحرير
والحـضـارة السـإـلما ) [كـتـاب1( مـصـر ـفـي الـحـداث

الفـكـر وكـتـاب عـبـده ومحـمـد الفـغـاني فـصـل الغربية
للتوبة]. المعاصر السإلمي

ـدالرحمن  ـبي وعـب ـ 184 الكواـك ـدقاؤه1903ـ-  وأـص
ن وتلميـذه لمين م . كـانت والنصـارى واليهـود المس

خليـفـة بمبايـعـة (سـإـبلنددبار) ـنـادى مقهى في دروسإه
اسـإـمه آـخـر كـتـاب الـقـرى) وـلـه (أما كـتـابه ـفـي عربي

الدـيـان بـيـن المـسـاواة إـلـى دـعـا السـإـتبداد) ، (طبائع
حياتـنـا ـنـدبر (دعونا . ويقولا القومي التماسإك لتحقيق

نجتمع دعونا فقط، الخرى تحكم الديان ونجعل الدنيا
الوطن، فليحيا المة، فلتحيا وهإي أل سإواء، كلمة على

أعزاء). طلقاء فلنحيا
لطراـئـق العـلـم هـإـداهإا قد وأمريكا اوسإتريا أمم ( هإذه
دون الجنـسـي والوـفـاق اـلـديني، دون اـلـوطني التحاد

ــاطا المـــذهإبي، )1الداري)( دون السياسإـــي والرتـب
لسفر العلمانية  أنظر113-112 ص السإتبداد [طبائع

].172 ص العرب يقظة  وأنظر580 ص الحوالي
فـقـد للعلمانـيـة  تمهـيـدا أفـكـارهإم ـكـانت الثلـثـة هإؤلء
العالم إلى العلمانية عليها عبرت قنطرة اراؤهإم كانت



ـا السإــلمي ـولا كـم ـبرت يـق ـوراني( اـل ـر2ـح ). [الفـك
 وانـظـر144 ص ـحـوراني المعاـصـر/ اـلـبرت العرـبـي

حسين محمد لمحمد الغربية والحضارة السإلما كتاب
].83ص

والمـسـلمين الـكـافرين بـيـن النفـسـي الـحـاجز وحـطـم
ـبحت ـوس وأـص ـلمين نـف ـة المـس ـل قابـل ـار لتقـب الفـك

ـحـوراني اـلـبرت يـقـولا القومـيـة رأسـإـها وعلى الواردة
مـنـاظراته فـي عبده لمحمد يقرأ الذي أن الحق (ومن

يقيم أن يريد كان آنه يحس انطون فرح ومع رينان مع
ـدا ـي  سـإ ـه ـف ـاه وـج ـاني التـج ـع يحـمـي العلـم المجتـم

هإـذا أن هإـو حـدث الـذي ولكـن طوفانه من السإلمي
إـلـى علـيـه ـعـبرت للعلمانـيـة قنـطـرة أـصـبح ـقـد السد

)1الـخـر) ( تلو الواحد المواقع لتحتل السإلمي العالم
تاريخ عن  نقل83-70 ص الغربية والحضارة [السإلما
].145-144 ص الماما السإتاذ

ـودوا التيار هإذا ليعمقوا عبده محمد تلميذ جاء ثم وليـق
بعلمانتيهم. المجتمع

وتزـعـم القليمـيـة الوطنـيـة السيد: عمق لطفي  فمثل
الفرعوني. التاريخ الى الدعوة

المـعـارف وزارة كروـمـر : وسـإـلمه زغـلـولا سإعد وجاء
ـادي عـلـى الفرـعـوني القليـمـي اـلـوطني بالتـجـاه ليـن

ـبـأني كروـمـر ويقولا والجتماعي السياسإي الصعيدين
)2عبده( الشيخ تلميذ من لنه المعارف وزارة سإلمته

].605ص [العلمانية
مجـمـل ويفـصـل العموميات أمين: ليوضح قاسإم وجاء

الحـجـاب بـخـل ويـنـادي عـبـده الشيخ إليه يدعو كان ما
(تحرـيـر كـتـاب أن ـحـتى الـمـرأة حـيـاة من الحياء ونزع

عـلـى اطـلـع وـقـد عـبـده الـشـيخ إعـجـاب الـمـرأة) ـنـالا
سإـنة جنيـف فـي السـيد لطفـي وتلمـيـذه هإو مسودته

)1( أمـيـن وقاسـإـم الـسـيد لطفي ذلك ذكر  كما1897
].628ص [العلمانية



الـشـيخ إـلـى الكـتـاب ـفـي الفقهـيـة تعزالفـصـولا وـلـذا
ـلـه عـلـم ل أمـيـن قاسـإـم يـظـن- لن -كـمـا عبده محمد
القضايا. بهذه

(مجلة صاحب مظهر اسإماعيل المجالا هإذا في ويذكر
ـمـن ـبـد ل وـكـذلك الـسـيد، لطـفـي صهر العصور) وهإو

ـدالعزيز وهإو التخريب أصابع من إصبع إلى الشارة عـب
الثالث وصديقهم الحميم، السيد لطفي -صديق فهمي

كـفـره بـسـبب الجامـعـة ـمـن فـصـل اـلـذي حـسـين طه
الـسـيد لطفي الجاهإلي) فاسإتقالا (الشعر في الصريح

ـا للمعارف  وزيرا ( وكان الوزارة من ـى  ) احتجاـج عـل
ين طـه فصـل ن حس رية( الجامعـة م )[أنظـر2المص

].278ص العلمانية
ـمـن المـصـري الـشـعب ـغـت ـفـر ـقـد المجموـعـة هإذه

الفرعونـيـة مـن جديـدة  أفكـارا محـلـه لتحـل السـإـلما
اللدينية. والوطنية والعلمانية

الـشـيخ وبـيـن هـإـؤلء بـيـن الحميمة الصداقة تكون وقد
مــن الفئة هإذه لتقريب محاولة إل هإي إن عبده محمد

أـجـل ـمـن تـسـاهإل أن بـعـد يـسـتطع ـلـم ولكنه السإلما
تـحـدد اـلـتي الـشـرعية القواـعـد ـمـن ـكـثير ـفـي جذبهم
بـكـثير وأـفـتى والمقاطـعـة والـصـداقة والعداوة الولية

كروـمـر وبـيـن بيـنـه الحواجز رفع أجل من الفتاوي من
مـثـل أـخـرى، جـهـة ـمـن الفئة هإذه وبين وبينه جهة من

ـوى ـواه الترنســفالية الفـت والطلق المــرأة فــي وفـت
الغيبية اليات من  كثيرا تفسيره إلى بالضافة والتعدد

العرـبـي اللـسـان عن يخرجها يكاد  تفسيرا القرآن في
بالكلية. مضمونها ويلغي
ـاء ـي ـج ـر ـف ـر تقرـي ـنة كروـم ـدما1906 سـإ ـى  المـق إـل

( ... عـبـده محـمـد ـحـزب - ـعـن البريطانـيـة الحكوـمـة
ـوانهم مواطنيهم مصالح ترقية في راغبون وهإؤلء واـخ

الجامـعـة ـبـدعوى مـتـأثرين غـيـر اـلـدين. ولكنـهـم ـفـي
ـحـق فهمـتـه كـنـت - إن برـنـامجهم ويتضمن السإلمية



ادخالا في معارضتهم ل الوروبيين مع - التعاون الفهم
والحـضـارة )[السـإـلما1بلدهإم)( إلى الغربية الحضارة

].79ص الغربية
ي كرومـر ويقولا ديقي أن  كـثيرا أشـك (إن محمـد ص
ــده ــان عـب ــا إل ـك [السـإــلما )Agnostic( )1  إدرـي

].79ص الغربية والحضارة
أن أقولا أن - (أخشى النجليزي بلنت صديقه ويقولا 

ـم المفتي أنه من - بالرغم عبده محمد ـس العـظ - لـي
ـفـي الثـقـة ـمـن مـمـالي أـكـثر بالسـإـلما الثـقـة ـمـن ـلـه

My بلـنــت ) [ـمــذكرات2الكاثوليكـيــة)(  Dairisesج 
)].1900 سإنة  (يناير1/346

الـشـيخ كلـمـة وـشـيخه عبده محمد في كلمة وأصدق 
محـمـد الـشـيخ (فلـعـل السـإـلما شيخ صبري مصطفى

في يلعبا أن أرادا الدين جمالا شيخه أو وصديقه عبده
- ـفـي البروتـسـتانت وكلفن- زعيمي لوثر دور السإلما

ـحـديث دـيـن بتأسإيس المر لهما يتسن فلم المسيحية
ـلمين، ـا للمـس ـر وإنـم ـعيهما اقتـص ـى سـإ ـاعدة عـل مـس

ـشـيخ )[كـتـاب3والتجدـيـد)( ـبـالنهوض المقـنـع اللـحـاد
والعـلـم العـقـل - موـقـف ـصـبري -مـصـطفى السـإـلما
- أجزاء4- المرسإلين وعباده العالمين رب من والعالم

ص الغربيــة والحضارة السإلما كتاب  وأنظر1/144ج
107.[

- ـكـذلك(أـمـا ـصـبري مـصـطفى السـإـلما ـشـيخ ويقولا
عـبــده محـمــد إـلــى المنـســوبة الـصــلحية النهـضــة
اـلـدين علـى جـمـوده مـن الزهـإـر زـعـزع أنه فخلصتها

وـلـم خطوات اللدينين إلى الزهإريين من كثيرا فقرب
أدـخـل اـلـذي وهـإـو خـطـوة، اـلـدين إلى اللدينين يقرب

اـلـدين جـمـالا ـشـيخه بواسـإـطة الزهـإـر في الماسإونية
عـلـى أمـيـن قاسـإـم ـشـجع اـلـذي هـإـو أنه الفغاني. كما

الوطنـيـة ) [التجاهـإـات1مـصـر)( ـفـي الـسـفور تروـيـج
].85-2/75ج حسين لمحمد



العشرين القرن بداية في القومية الدعوة
تجـمــد أن الفــذة عبدالحمـيــد شخـصــية اسـإــتطاعت

مسلمي (يا شعار رفع وأنه خاصة القومية إلى الدعوة
اتحدوا). العالم
ـالا مؤتمر عقد عشر التاسإع القرن نهاية وقبل ـنة ـب سـإ

ـفـي لليـهـود وـطـن انـشـاء وـقـرروا  الـصـهيوني1897
ـد الـسـلطان هإرتزلا وزار فلسطين، مرتـيـن عبدالحمـي
وانشــاء جنيــه ) مليــون150( مبلــغ عليــه وعــرض
ـدفاع عثـمـاني اسـإـطولا ـا ـفـي سإياسـإـته ـعـن واـل أورـب
ـل العثمانية الدولة ديون من كثير وسإداد وأمريكا مقاـب
فلسطين. في الراضي بعض بشراء لليهود السماح

قـطـع (ـبـأن قاطـعـا عبدالحمـيـد السلطان جواب وكان
فلسـطين تقطع أن من  علي أهإون أعضائي من عضو
العثمانية). الدولة - من

الـسـلطان ـضـد نـهـار لـيـل تعـمـل الـبـث أجـهـزة فبدأت
مراـكـز أهـإـم وباريس القاهإرة أصبحت وقد عبدالحميد

كـيـف قلـيـل قـبـل أـشـرنا وـقـد السـلطان عـلـى التـآمر
ـت ـع عمـل ـوى جمـي ـا الـق ـي -تقريـب ـاهإرة - ـف ضــد الـق

الـشـيخ - أمـثـالا المعروـفـون اـلـدعاة - حتى السلطان
ــالا ــدين جـم ــد اـل ــده ومحـم ــى عـب ــلطان - عـل الـس

تركـيـا ـشـباب ـكـذلك الـقـاهإرة ـفـي عبدالحميد. وتجمع
القوميــة وأدعيــاء اللــه أعــداء مــن - وهإــم الفتــاة

ـة ـم الطورانـي ـابع - تحركـه ـة أـص ـي اليهودـي سـإـلنيك ـف
وأسإبانيا. وايطاليا

نـصـارى إـلـى فبالـضـافة العربـيـة القومـيـة دـعـاة وأـمـا
مـصـر في الفكر توجيه تولوا الذين القاهإرة في الشاما

)[يقظـة1( بـاريس فـي الخـر المركز في فهناك كلها
].174 ص العرب
عازوري. ومنهم: نجيب السوريين النصارى بعض
1904 سـإـنة أـلـف سإوري نصراني وهإو عازوري نجيب
ـبـاريس. وـكـان العرـبـي) ـفـي اـلـوطن (عـصـبة جمعية



ـذي هإــدفها ـه اـل ـر أعلنـت مــن والعــراق الشــاما تحرـي
(يقـظـة  كـتـاب1905 سـإـنة ونـشـر التركـيـة، السيطرة

ـمـع بالـشـتراك وأصدر الفرنسية العربية) باللغة المة
العرـبـي) ـصـدر (السـإـتقللا مجـلـة الفرنسيين الكتاب
ـدد ـا الولا الـع ـل منـه ـوقفت1907 سـإـنة ابرـي ـد  وـت بـع
 ما1908 سإنة دسإتور اعلن
بنجـيـب ابـتـدأت القومـيـة ( إن الحـصـري سـإـاطع يقولا

فرنـسـة في السورية العربية آماله يضع الذي عازوري
)   ثانيا انجلترا وفي  أول

ـؤتمر  تمهيدا عازوري نجيب أعمالا وكانت ـاريس لـم ـب
ما1913 سإنة باريس مؤتمر ما1913 سإنة
ـمـؤتمر يعـتـبرون العربـيـة القومـيـة كتاب من كثير يكاد

ــاريس ــة أسإاسإـــا ـب ــة، للقومـي ــان الحديـث ــدد وـك ـع
المســيحيين مــن نصــفهم   عضــوا24 المشــتركين

الصايغ أنيس عنه فيقولا المسلمين أبناء من ونصفهم
تحــرج ل حتى بالسإتقللا المطالبة من  خاليا كان بأنه

ـة اـلـدولا بـعـض الحرـكـة تـشـجع ـكـانت اـلـتي الوروبـي
رئـيـس الزهإراوي صرح بالموالا. وقد وتمدهإا القومية
ـؤتمر ليس بأنه الفرنسية الطان لمراسإل المؤتمر للـم
الـشـمالا - أي العثمانـيـة غـيـر الـعـرب بولـيـات علـقـة

وهـإـي الـمـؤتمر عـلـى تـشـرف فرنـسـا - لن الفريـقـي
ـة وزارة وشــكر الفريقــي الشــمالا تحكــم الخارجـي

ـض الفرنســية ـؤتمرون ورـف ـي مصــر اشــراك الـم ـف
ـفـي رسـإـمية العربـيـة اللغة بجعل طالبوا وقد المؤتمر

ــطرت البلد ــة. واـض ــة العربـي ــة الحكوـم أن التحادـي
وخمـسـة ـعـرب  وزراء3 بادـخـالا وترـضـيهم تفاوضهم

الدولة سإلك في كذلك عرب الولة من
القومية الحركة تطور في هإامة عوامل
ـنـار تأجـيـج ـفـي ـكـبير أـثـر لـهـا كان هإامة عوامل هإنالك

ـرن من الولا الربع في العربية القومية العـشـرين الـق
العوامل: هإذه أهإم ومن



ـا ـفـي الحـكـم والترقي التحاد جمعية  - اسإتلما1 تركـي
سـإـنة  نيسان27 في عبدالحميد السلطان اسإقاطا بعد

التركـيـة الطورانـيـة بالقومـيـة المـنـاداة  وـبـدأت1909
ـتي -اليهودية أديب خالدة فلسإفتها ومن ـبحت - اـل أـص
وهـإـو أـلـب ـضـياكوك للمعارف. وكذلك وزيرة بعد فيما

مويزألب الخر اليهودي وتلميذ دوركايم اليهودي تلميذ
)Moizalp( اد قـادة أن المعلـوما ومـن والـترقي التح

واـحـد منـهـم ولـيـس الماسـإـون من الطلق على كلهم
جاوـيـد بولـنـدي، الـعـرق. ـفـانور تركي أو الصل مسلم
ـود ـو -يـه ـة- كراسـإ ـودي دونـم ـدأت - يـه ـباني... وـب اسـإ
عـلـى التترـيـك عملـيـة بـفـرض واـلـترقي التحاد جمعية
التركـيـة وغيرهـإـا. ففرـضـت العربية المحافظات جميع

والمناهإج. والمدارس الدواوين في
وـقـد الدوـلـة أجـهـزة ـفـي ـكـذلك التتريك عملية وبدأت
ـر ـذا ظـه ـي  واضــحا هـإ ـات ـف ـس انتخاـب ـواب مجـل الـن

سإنة الدسإتور إعلن أثر على انتخب (المبعوثان) الذي
عـلــى واـلــترقي التـحــاد جمعـيــة  فأـشــرفت1908

اـلـتركي الجـنـس ـجـانب ـفـي النتيجة لتكون النتخابات
 ـمـن60 و الـتـراك  ـمـن150 نـجـح أن النتيـجـة فكانت
بنـسـبة السكان عدد في متفوقون العرب بينما العرب

5 : 2
عبدالحميد السلطان أيادي بتكبيل الفرحة غمرة وفي

 أيـلـولا2 العثماني) ـفـي العرب الخاء (جمعية أنشئت
الجمعية هإذه فعاشت بشهر الدسإتور  بعد1908 سإنة

التحادية. الجمعية حلتها ثم أشهر ثمانية
إلى أدى الدونمة يهود يد على الجبري التتريك وعملية

ـل ردود ـة فـع ـدى عنيـف ـرب ـل ـات بانشــاء الـع الجمعـي
والعلنية.  السرية

تـنـادي اـلـتي والـسـرية العلنـيـة الجمعـيـات  - تشكيل2
ـعـن العربـيـة اـلـدولا بفـصـل وتـنـادي العربـيـة بالقومية
الدولة داخل في الذاتي الحكم القل على ولو التراك



ـمـن الداخلـيـة أـمـورهإم إدارة للـعـرب يـكـون العثمانـيـة
ـفـي العثمانـيـة الدولة ومشاركة وثقافة واقتصاد تعليم

كالدفاع الخارجية المور
وغيرهإا.

منها: جمعيات عدة تشكلت وقد
أ- العلنية: منها: 

 اسإتانبولا في الدبي المنتدى  - جمعية1
تأسـإـس وـقـد العثـمـاني الدارـيـة اللمركزية  - حزب2

ما1912 سإنة القاهإرة في
السرية: منها: ب- الجمعيات

ـان المصري عزيز القحطانية: أسإسها  - : الجمع1 وـك
جمعيــة أعضاء ومن الجيش في البارزين الضباطا أحد

-1908 سـإـنة الحـداث فـي واشـترك والترقي التحاد
ـفـي يحاـضـر . وـكـان عبدالحميد السلطان  ضد1909

ـة تحويل الجمعية وهإدف الركان كلية ـة الدوـل العثمانـي
ــى ــة إـل ــاجين ذات مملـك ــل (ترـكــي ـت ــي) مـث وعرـب

المـجـر) . وـكـان ـمـع (النمسا النمساوية المبراطورية
ـفـي المـصـري عزـيـز الجزائري) يعـيـن (سإليم الضابط

الجمعية. إدارة
سـإـنة ـبـاريس ـفـي أسإـسـت الفتاة (العربية  - جمعية2

ـعـوني منهم المسلمين أبناء من سإبعة يد  على1911
مـهـدت الجمعـيـة وهـإـذه التميـمـي وتوفـيـق عـبـدالهادي

ما1913 سإنة باريس لمؤتمر
1913 سإنة المصري عزيز (العهد) أسإسها - جمعية3

ـعـادلا أحدهإما اثنين عدا العسكريين من أعضائها وكل
ـى نسبت التي البطولت كل . ورغم أرسإلن ـز إـل عزـي

وـفـي ـلـدي غامـضـة زاـلـت ل شخصيتة أن إل المصري
ـز  اعتـقـل1914 سـإـنة اسـإـتانبولا ـفـي المـصـري عزـي
البريطاني السفير وتدخل للطليان برقة بتسليم واتهم

مقــالت أربع التايمز وكتبت (كتشز) لنقاذه مصر في
الـعـالم ـفـي ـكـبرى ـضـجة وـقـامت عـنـه تدافع افتتاحية



بالـضـغط ولـكـن بالـعـداما علـيـه حـكـم عـنـدما العرـبـي
ـان12 في ووصل سإراحه أخلي البريطاني ـنة  نيـس سـإ

. رائع شعبي اسإتقبالا مع مصر  إلى1914
وـكـانت الـشـاما بلد عـلـى  والـيـا باـشـا جـمـالا - تولية4

جـمـالا اـضـطر سـإـره. وـقـد أمينة اليهودية أديب خالدة
الحرب بداية في إليهم يحسن و العرب يهادن أن باشا

تركيا ضد الحلفا معسكر إلى العرب ينضم لئل الكبرى
سإوريا في الرابع الجيش قيادة باشا جمالا اسإتلم وقد
القومـيـة التجمـعـات بوجود يحس باشا جمالا كان وقد

ـضـاقوا الـعـرب أن يعـلـم وـكـان الشاما بلد في السرية
لتركـيـا. فـكـان وبتعـصـبهم التـحـاديين بتصرفات  ذرعا

ـاؤهإم واتصل مخرج عن يبحثون العرب بفرنـسـا. زعـم
ـفـي الفرنـسـية الـسـفارة يقتـحـم باشا جمالا جعل مما
ق و بيـروت مـن كل تثبـت فيهـا وثـائق ويضـبط دمش

بفرنـسـا العربـيـة والجمعـيـات التنظمـيـات قادة اتصالا
جمـالا أن إل العثمـانيين عـن سـإـوريا بانفصـالا وتنادي

ـفـي  طمـعـا القـضـية ـعـن الـطـرف يغض أن أراد باشا
الحرب. في تركيا لجانب العرب وقوف

ـبـدخولا حـسـين الـشـريف بنـيـة جـمـالا احـسـاس وبعد
اسإتشـاطا بريطانـيـا وجـانب والـى تركـيـا ضـد الـحـرب

في عربية  شخصية11 بإعداما وأمر  غضبا باشا جمالا
ـد1915 سـإـنة  آب12 ـة  بـع ـفـي العـسـكرية المحاكـم

عاليه.
عربـيـة شخـصـية21 ـشـنق1916 سـإـنة ) أـيـار6( وفي

ـد منـهـم أـخـرى ـراوي عبدالحمـي ـمـؤتمر (رئـيـس الزهـإ
ـاريس ـس وعضــو ـب ـان مجـل ـتركي) وسإــليم العـي اـل

ـري ـز مســاعد الجزاـئ ـة فــي المصــري عزـي الجمعـي
ـفـي الثانـيـة للـمـرة كذلك المحاكمة وكانت القحطانية

. عاليه
الـعـالم ـفـي عنيـفـة هـإـزة الـعـدامات هإذه ولقدأحدثت

توسـإـط بـعـد الـعـداما باـشـا جـمـالا نـفـذ ولـقـد العرـبـي



إليهمـا. يصـغ لـم أـنـه إل فيـصـل وابنه حسين الشريف
دمـشـق ـفـي آنذاك الحسين بن فيصل المير كان وقد

ـى ـوفيته فرـم ـى ـك ـالا وداسإــها الرض عـل ـاب وـق (ـط
].285-276 العرب يقظة ) [انظر1عرب)( يا الموت

الـحـرب حـسـين الـشـريف الراـبـع: دـخـولا  - العامل4
ـة ـا بجــانب العالمـي ـد ضــد بريطانـي ـا. فلـق ـي تركـي بـق
ـكـان إذ  عاـمـا عـشـر سـإـتة تركـيـا في حسين الشريف
الدسـإـتور اعلن وبعد منه يخشى عبدالحميد السلطان

ليـكـون واـلـترقي التـحـاد جمعـيـة  اخـتـارته1908 سإنة
)1التعيـيـن( هـإـذا ـفـي عبدالحمـيـد وعارض لمكة  أميرا

].178ص العرب [يقظة
 بعد1908 سإنة  تموز24 في الدسإتور اعلن كان وقد

التـحـاد جمعـيـة أعـضـاء ـيـديرهإا المدى طويلة مؤامرة
أو (الدونـمـة اليـهـود ـمـن معظمهم كان الذين والترقي
ـابع بهم تلعب الذين المتهودين التراك ـونية أـص الماسـإ

ـي ـل ـف ـد سإــالونيك محاـف ـانت وـق ـة ـك ـد الجمعـي تعـق
الجنـسـية اـلـى المنتمـيـن اليـهـود بـيـوت في اجتماعاتها
. اليطالية

الحـلـولا ) [انـظـر2( يـقـولا وتـسـون سإتون كتب فقد 
ـاب عن  نقل165ص للقرضاوي المستوردة نـشـوء كـت

].87-86ص لزين العربية القومية
التحــاد جمعيــة تكــوين فــي البــارزة الحقيقــة (ان

تأسإيســها فمنذ اسإلمية، وغير تركية غير انها والترقي
اـصـل ـمـن واـحـد عـضـو وقادتـهـا زعمائها بين يظهر لم

مرـتـد بولـنـدي رـجـل اـبـن هـإـو باشا فأنور صاف، تركي
دونـمـة المعروـفـة اليهودـيـة الطائـفـة ـمـن جاويد وكان

مديـنـة ـفـي الـقـاطنين السـإـبان اليـهـود ـمـن وكراسـإـو
اعتـنـق غـجـري أـصـل من باشا طلعت وكان سإالونيكا،

تـلـك ـفـي زعـمـائهم أـحـد رـضـا أحمد أما ، دينا السإلما
جانب الى  غجريا ونصفه شركسيا نصفه فكان الفترة

الفلسفية). كومت مدرسإة اتباع من كونه



ـائل وتـسـون سـإـتون ويـضـيف العـقـولا اـصـحاب ان  ـق
ـمـن مـسـلمين أو  يـهـودا ـكـانوا الحرـكـة وراء المحركة

ـعـن يجيئـهـم فـكـان الـمـالي الـعـون وأمـا يـهـودي أصل
أـنـه الثرـيـاء.... كـمـا سإالونيكا (الدونمة) ويهود طريق
- الدولـيـة الرأسـإـمالية ـمـن مالية معونات تأتيهم كانت

وربما وبرلين وبودبست فينا - من بالدولية الشبيهة أو
ولندن). باريس من

أبري: برت هإر ويقولا
(بالدونـمــة) - أي ويعرـفــون سـإــالونيكا يـهــود (ـكــان

وهإــؤلء ، الحقيقيين التركية الثورة المرتدون- شركاء
يـكـون ل ـقـد معتـقـدهإم ولـكـن اليهودي، العرق من هإم

. أصل  يهوديا
ـاد ـن الـشـائع والعتـق ـاس بـي ـو: أنـهـم الـن مـسـلمون هـإ

موسـإـى... ـتـوراة اتـبـاع ـمـن فإنهم بالفعل أما بالسإم،
ـن أحد يعرف لم بصددهإا نحن التي الفترة تلك وفي ـم

المختـصـين العلـمـاء من قلة سإوى ، عنهم شيئا الناس
يجرؤ الناس من أحد يكن ولم الدنى، الشرق بدراسإة

(بالدونمة) سإتلعب المعروفة اليهودية هإذه أن يتنبأ أن
سإــير في خطيرة نتائج لها كان ثورة في  رئيسيا  دورا

ـخ ـولا1( التارـي ـن  نقل165 ص المســتوردة )[الحـل ـع
].208-207ص زين لزين القومية

للتخـلـص المناسـإـبة يتلـمـس حسين الشريف كان وقد
التـحـاديين أن أـحـس وأـنـه خاـصـة اـلـتركي الحكم من

ـدالله منه. وـكـان التخلص  يريدون1914 سإنة ـبـن عـب
ـتركي البرلمان في نائبا آنذاك الحسين اتـصـل وـقـد اـل
مصر) ورونالدسإتورز في البريطاني (المعتمد بكتشنر

البريطــاني. دارالعتمــاد فــي الشــرقي المستشــار
الـتـراك وبـيـن أبـيـه بـيـن الـشـديد النـفـور على وأطلعه
الـشـريف بـجـانب بريطانـيـا وـقـوف امكانية عن وسإأله

ـلـم أـنـه إل تركـيـا عـلـى الحرب الشريف أعلن إذا فيما
ـق ـالا منهمــا تشــجيع أي يـل ـس وـق مــن كتشــنر: لـي



)[يقـظـة2( أبيـك بـجـانب بريطانيـا تـقـف أن المحتـمـل
].206 العرب

ـان ـر (وـك ـدالله المـي ـي  عضــوا نفســه عـب إحــدى ـف
التفــاهإم بفوائــد مؤمنــا وكــان الســرية الجمعيــات

الـعـرب ) [يقـظـة1ـلـه) (  متحمـسـا العرـبـي النجليزي
208.[

 وـكـان1914 سـإـن أب ـفـي الـكـبرى الـحـرب ونـشـبت
كان بينما تركيا، على الحرب لعلن  متحمسا عبدالله

1915 سـإـنة معهـا. وفـي الوقـوف يـرى فيصل المير
إـلـى إنـضـم دمشق وفي واسإتانبولا دمشق فيصل زار

نصرتها. على الفتاة) وأقسم (العربية جمعية
5 الثنـيـن ـيـوما تركـيـا عـلـى الـحـرب الـشـريف وأعـلـن
هإزيـمـة رـبـي! ـكـانت  (وسـإـبحان1916 سـإـنة حزيران
ن1967 سإـنة الثنيـن يوما  حزيران5 في العرب ) وم
ـبر ـجـانب ـدالمطلب ـبـن حـمـزة ـق ـة عـب أعـلـن بالمديـن
الـعـرب بلد باسـإـتقللا بريطانـيـا وعدته أن بعد الحرب

وزـيـرا أـصـبح ـقـد كتـشـنر وـكـان عليـهـا، ملكا وبتتويجه
ــة ــة للحربـي ــتلم البريطانـي ــاهإون واسـإ ــدا مكـم معتـم
ـه المعروفة المكاتبات وحدثت مصر، في  بريطانيا بيـن

ـن ـاهإون وبـي ـدوه و مكـم ـة البلد بمـلـك وـع ـد العربـي بـع
اسإتقللها.

نارالحمـيـة يؤـجـح ـطـاقته بكل حسين الشريف واندفع
التراك. وهإزما التراك ضد العربية

ـة البلد لتقـسـيم بيكو سإايكس اتفاقية وحصلت العربـي
بوعــد لليهود فلسطين واعطيت وفرنسا بريطانيا بين

نفـتـه أن حـسـين للـشـريف الجميل الجزاء وكان بلفور
ـكـانت ولـقـد ملـكـه، وسـإـلبت سـإـنوات سـإـت بريطانـيـا
الفاـلـج داهإـمـه ـحـتى الشريف لعصاب عنيفة الصدمة

غـضـبه ـجـاما يـصـب وـكـان  وألـمـا حسرة جسده وذاب
- اـلـوزير ـجـورج ولوـيـد مكـمـاهإون عـلـى حـيـاته طيـلـة

المعروف. البريطاني



].275 العرب ) [يقظة1( انطونيوس جورج يقولا
قلـصـه وـقـد ما1931 سـإـنة بأشهر موته قبل زرته (لقد

... الـمـوت ـشـحوب ـمـن الوسـإـيم وجهه وابيض الفالج
أـقـوالهم ـفـي شرفاء، قوما ولدي يا لي: النجليز فقالا

ماعـدا أقولا: شرفاء، والضراء، السراء في وأفعالهم،
أشــبه فهو جورج لويد الهماما الموقر السعادة صاحب

رـحـم مقاـمـك حاشا وبالثعلب. أقولا: ثعلب، بالبهلوان
كتشنر). السعادة صاحب الله

النجليز مع للتعاون الليمة السإيفة النتيجة هإذه كانت
تطيـعـوا ان آمـنـوا اـلـذين أيـهـا (ـيـا العظـيـم الله وصدق
خاسـإـرين فتنقلـبـوا أعقابكم على يردوكم كفروا الذين

عـمـران: )[آلا1) ( الناـصـرين خير وهإو مولكم الله بل
149-150.[
من حسين الشريف العقلء الصادقين بعض حذر ولقد
فـقـد المتوقـعـة الفاجـعـة هـإـذه ومن النجليز غدر مغبة
الغربيــة والحضارة ) [السإلما2( أرسإلن شكيب كتب
الـشـريف ـعـزما بلـغـه عـنـدما الـشـريف ]. إلى228ص

الـعـرب أتقاـتـل  ـقـائل الحلـفـاء جيوش مع سإوريا لغزو
ـقـاتلهم دـمـاء ثـمـرة تـكـون ـحـتى المـيـر، أيـهـا بالعرب

وفرنسا العرب جزيرة على انجلترا اسإتيلء ومقتولهم
فلسطين). على واليهود سإوريا على
د السـبعة الحكمـة أعمدة في لورنس يقولا كـنـت (لق
سإتصبح للعرب عهودنا فإن الحرب كسبنا اذا اننا أعلم

لنصــحتهم للعرب  شريفا  ناصحا كنت ولو ميتة أوراقا
العربيـة الحرـكـة قـادة ـكـان بيـوتهم. لـقـد إلى بالعودة

ـبـدويا  عـشـائريا  فهـمـا الخارجـيـة السياسـإـة يفهـمـون
بمـنـاورات يقوـمـون والفرنـسـيون البريـطـانيون وـكـان
وبساطة وصعفهم العرب سإذاجة على  اعتمادا جريئة

ـمـا أـكـثر بالـعـدو... إنـنـي ثـقـة ولهم وتفكيرهإم قلوبهم
المعارك في يسفك لم النجليزي الدما أن  فخرا أكون



لم لنا الخاضعة القطار جميع لن خضتها التي الثلثين
واحد)  انجليزي موت نظري في تساوي تكن

دمات لـورنس لنا قدما (لقد وايزمان ويقولا ة) خ جليل
ـر العرب - ملك يسمونه كانوا الذي لورنس هإو هإذا غـي

المتوج. 
واسإتراحت الحكم الى والترقي التحاد جمعية وصلت

وأرق مـضـجعها أـقـض طالـمـا الذي الرهإيب الغولا من
دمـيـة السـإـلمية تركـيـا (عبدالحميد) وأصبحت أجفانها

ارادت. وأنى شاءت كيف تحركها اليهودية يد في
ـذئاب  مـسـتباحا حمى مقاطعاتها وأصبحت ـة لـل الغربـي

(الدوـلـة الجـبـار الـمـارد هـإـذا وأصبح السإلما اعداء من
الشاعر: قالا وكما  شلوا  شلوا العثمانية) يؤكل

أـمـوت واراني            وسإفل علوا الفناء في رب    
فعضوا عضوا

والمـجــر النمـســا البلـقــان دولا  أول الـغــرب ـفــابتلع
1908 سـإـنة الولا تـشـرين ـفـي والهرسـإـك والبوسـإـنة

وبـعـد الـمـور واـلـترقي) زـمـاما التـحـاد تـسـلم بعد (أي
بلغاريــا وانفصــلت فقــط بشــهرين الدسإــتور اعلن

ـم1911 سـإـنة خريف في ليبيا على ايطاليا واعتدت  ـث
ـبت ـرب نـش ـة الـح ـنة البلقانـي ـي ،1912 سـإ ـذه وـف هـإ

ولياتـهـا جمـيـع العثمانية الدولة فقدت القلية السنوات
يقـظـة ) [انـظـر1الـشـرقية) ( تراقـيـا (ماعدا اوربا في

ذـلـك ]. وفـقـدت181 ص انطونـيـوس لـجـورج الـعـرب
طرابـلـس ولـيـتي ـمـن يـتـألف اـلـذي ليبـيـا ـمـن الـجـزء
ليبيا من تركيا انسحبت - لقد - بعد غازي وبني الغرب

عينـيـن ذي كل على تخفى ل مكشوفه خيانية بمؤامرة
اسـإـاتذة هـإـم اليـطـاليين اليـهـود أن ـنـذكر أن يفوتنا ول

هـإـولء بـيـوت وـفـي سـإـالونيك في الماسإونية المحافل
التـحـاد جمعية اجتماعات تعقد كانت اليطاليين اليهود

ـترقي ـس واـل ـبيرا فلـي ـة تعطــي أن  ـك التحــاد جمعـي



جمـيـل ـكـرد ايطالـيـا اـلـى متواضعة هإدية ليبيا والترقي
الكبير. السابق صنيعهم على
وـكـانت كرـيـت فـقـدت الخـسـارة هإذه عن  وفضل   

النفقاتالعسكرية. بأعباء تنوء تركيا ميزانية

الولى الحرب بعد القومية
المســلمة تركيا ضد الحلفاء بجانب العرب وقفة تعتبر
عـلـى والتجـمـع الـقـومي الفـكـر في كبرى تحولا نقطة

ـوما ـفـي يحلمون النجليز يكن لم القومية. اذ اسإاس ـي
اما من ف أن الي انبهم العـرب يق د ككفـار بج بنـي ض

وعقيدتهم. دينهم
 سـإـنة433 الـعـدد المجتـمـع )[مجـلـة1( ـلـورنس يقولا

البريطــاني المخــابرات فــبراير]. ( رجــل1979/20
): يسمونه كما العربية الصحراء وملك

هـإـل وأتساءلا سإوريا إلى الطريق طيلة افكر (وأخذت
ى يـوما ذات القومية تتغلب وهإـل الدينيـة؟ النزـعـة عل
وبمعـنـى الدينـيـة؟ المعتـقـدات اـلـوطني العتقاد يغلب
اـلـوحي مـكـان السياسـإـية العلـيـا المثل تحل هإل أوضح

بمثلـهـا اـلـديني العـلـى مثلها سإوريا وتستبدلا واللهاما
الوطني). العلى
مرحـلـة اـلـى تـحـولا نقـطـة الموقف هإذا الغرب ويعتبر
القومي. التفكير في جديدة
 تـحـت1962 سـإـنة حزـيـران ـفـي اليكونومست كتبت

الجدـيـدة )[الشعوبية1) ( القومية ضد (السإلما عنوان
]. مايلي:54 ص رمضان مصطفى لمحمد

القومـيـة الولى العالمية الحرب منذ العرب وضع (لقد
- الكـفـار النجلـيـز بجانب قاتلوا حين الولا المكان في
لمين مـن التحـرر أجـل من تثناء المس راك. وباسإ الت

في هإناك فليس المسلمين الخوان من الهزيلة البقية
يـضـعون سإياسإي تفكير ذوو اناس اليوما العربي العالم
العربية) قوميتهم فوق السإلمية الدولا مجتمع



القومـيـة التجرـبـة ـكـانت وإن الولى الحرب بعد ولكن
وهإو: جديد عامل برز أنه إل مريرة
العرـبـي الـعـالم كاهـإـل عـلـى بثقـلـه السـإـتعمار جـثـوما
دـعـاة علـيـه يـعـزف  جدـيـدا  وـتـرا العاـمـل هـإـذا وأصبح

ـة الهجرة ازدياد بعد خاصة ومفكروهإا، القومية اليهودـي
 الفلسطينية.1936 سإنة ثورة وقياما فلسطين إلى

ـة الولى الحربين مابين بارزة نقاطا فهناك أدت والثانـي
أهإمها: القومي التفكير ازدياد الى

معه: نقل وقد والفرنسي البريطاني - السإتعمار1
الطبقة ورفع الدولة أجهزة (اللدينية) إلى أ- العلمانية

للنـفـاق المستعدة أخلقيا المتفلتة ، اجتماعيا الممزقة
الجديد. للحاكم الشموع واشعالا البخور وايقاد

وإن الجدـيـد المـسـتعمر هـإـي الطبـقـة هـإـذه وأـصـبحت
المنطقة. ابناء من كانت

ــاداة ب ــار - المـن ــة بالفـك ــديل القومـي ــلما كـب للسـإ
اـلـديني التجاه من والتنفير والتجمع للتفكير وكأسإاس

اـلـدين لرـجـالا المرـيـر السإود التاريخ من العبرة وأخذ
أوربا في الوسإطى العصور في

دسـإـمة ـمـادة السـإـتعمار ـمـن التـحـرر نـغـم - أـصـبح ج
تجـعـل أن ترـيـد واـلـتي السإلما على الناقمة للطبقات

ـذي للسإلما، صورة التركي الحكم فترات بعض من اـل
والنحطاطا!؟؟ والتأخر الجمود يمثل

ـالا مصطفى يد على الخلفة  - اسإقاطا2 ـاتورك كـم اـت
حرـكـي تنظـيـم بانـشـاء ـجـدي تفكـيـر ـمـن ذـلـك وماتبع

(الخــوان حركــة وقيــاما الخلفــة لعــادة اسإــلمي
البنا حسن يد المسلمين) على

يقودهإا تنظيمات شكل على القومي التفكير  - بروز3
الـعـرب، والقومـيـون البـعـث، ـحـزب وبرز المسيحيون
الجامـعـة وـكـانت السطح، على السوريون والقوميون
الفكار). هإذه لكثيرمن  دافئا  محضنا المريكية



الشتراكي العربي البعث حزب

 حزبين من الشتراكي العربي البعث حزب تكون
ـزب1 ـث - ـح ـد البـع ـي: وـق ـه العرـب ـوزي أسإـس الرسـإ

وعفلق. 
سـإـنة أسإـسـه : الذي الشتراكـي العـربي  - الحـزب2

1938، أـكـرما إـلـى قـيـادته آلت ثم الحوراني عثمان  
 إـلـى1936 سـإـنة الحوراني أكرما انضم وقد الحوراني

1938 سـإـنة مـنـه وانسـحب الـقـومي السوري الحزب
الشتراكي. العربي الشباب حزب إلى لينضم
فكونا والثاني الولا الحزبان  انضم26/1/1952 وفي
الشتراكي. العربي البعث حزب
العربي البعث حزب

عفـلـق ميـشـيل ـقـالا من فمنهم المؤسإس في اختلف
أن إل الرسـإـوزي زـكـي قالا من ومنهم البيطار وصلح
النـصـيري جدـيـد ـصـلح عملـهـا اـلـتي  شباطا32 حركة
روحـيـا  أـبـا الرسـإـوزي أحـلـت سـإـوريا  في1966 سإنة

الـقـومي) العـمـل (عـصـبة وارث هـإـو والبـعـث للـحـزب
ـارة وهإــي ـواة عــن عـب ـق مــن كــل تنظيمــي ـن عفـل

ـوزي ـد والرسـإ ـت وـق ـذه بقـي ـن العصــبة هـإ -1932 ـم
1939.

الـحـزب وـشـكل منـهـا الرسإوزي  انسحب1939 سإنة
ص من الجندي لسامي ) [البعث1العربي) ( (القومي

1-27.[
العربيــة يتكلم ل ملحد، نصيري، رجل الرسإوزي زكي
كتــاب خاصة وبالنازية الفرنسية الثورة بمباديء متأثر

ونـشـوء الـلـه ـمـوت ـعـن زرداشت تكلم (هإكذا نيتشه
ـدأ النـسـان سـإـنة بـعـد العربـيـة يتعـلـم الـسـوبرمان) ـب

مثـلـه العربـيـة الجاهإلـيـة يرى الرسإوزي وكان ،1940
. العربيةالذهإبية المرحلة ويعتبرهإا العلى



 بـالقرآن1946 سـإـنة (ناقـشـته الجـنـدي سـإـامي يقولا
].28 ص )[البعث1الدينية) ( نزعتي  علي فعاب

البعث حزب مباديء
ـشـكله اـلـذي الـقـومي الـحـزب مـبـادئ ـعـن المنقوـلـة
النمر  رمزه1939 سإنة الرسإوزي

واحدة أمة - العرب1
الـمـة إمكاـنـات ـمـن يتجـلـى واـحـد زعـيـم  - للـعـرب2

عنها ويعبر يمثلها العربية
ـه المقدسإات، القومي. مصدر وجداننا  - العروبة3 عـن

الشياء. قيم تقدر إليه وبالنسبة العليا، المثل تنبثق
مستشهدا الرسإوزي وفسرهإا ، القدر سإيد - العربي4

أبيـكـم بأمر إل رؤوسإكم من شعرة تسقط (ل بالنجيل
السموات). في الذي
].26ص )[البعث2( الجندي يقولا

الرسإــوزي فقالا غرفة في  كنا92/11/1940 ( وفي
العربي). البعث حزب نسميه  حزبا نؤسإس أن أرى

ـحـزب مـبـادئ هـإـي الـقـومي الـحـزب مـبـادئ أـصـبحت
].27ص )[البعث1( هإي هإي العربي البعث
الجندي: سإامي ويقولا

ـل أعداء القديمة، القيم كل على تمردنا عصاة (كنا لـك
والعلقات الطقوس بكل الحدنا البشر، عليه ماتعارف

وـكـان باللـحـاد ]. (اتهمـنـا34ص )[البـعـث2والديان) (
بـعـد فيـمـا البعثيون مازعم كل رغم  أيضا  صحيحا ذلك
].27 ص )[البعث3التبرير)( مزاعم من

عفلق مشيل أما
ـان ـأثرا فـك Andray ـشـهبنت  مـت  Geedـة ـد، واندرـي وجـي
القلق فيه وغذيا السإلوب والثاني الثورة الولا أعطاه
ـكـان واـلـتردد، بالتأرـجـح السياسـإـية حـيـاته وسإم الذي

ـعـن  تـعـبيرا الـحـزب ـكـان مظـهـره، في  كسول عفلق



مــواهإبه الولى الياما منذ الحزب في فتجلت انسانيته
وقرـفـه وعـصـبيته الفـنـان طـيـب عفـلـق وفي وضعفه،

ينـقـذ وـلـم الفـنـان قـتـل عفـلـق تناقض إن ظنه، وسإوء
].34 ص )[البعث1السياسإي(

البعث فأيده الزعيم حسني  جاء1949 سإنة آذار في 
فكـتـب الـسـجن ـفـي عفـلـق بمشيل فالقى اختلفوا ثم

بـعـد الحـنـاوي ـجـاء ـثـم فـخـرج ـلـه اسـإـتعطاف ـمـذكرة
للمـعـارف  وزـيـرا عفلق ميشيل فاختار الزعيم حسني

دراسـإـية بعـثـات ـفـي البـعـثيين ليرسإل فرصة فاغتنمها
والدارات. الجامعات واسإتلموا فعادوا فرنسا الى
في أنه حتى الحزب قادة بين أشده على الصراع كان

يقوـلـون ـكـانوا القطري  للمؤتمر1955 سإنة انتخابات
ــق ــزي جاسـإــوس (عفـل فرنـســي والـحــوراني انجلـي
].71 ص )[البعث2) ( دولة من لكثر عميل والبيطار

عنهــا فحدث الخلقية والجرائم بالسرقة التهامات أما
حرج. ول

الملحظات بعض نسجل وهإنا
الـنـاقمين ـكـل فـيـه يتجـمـع ـمـأوى الـحـزب كان - لقد1

الحـكــم: ـفــانتبه ـفــي أوالـطــامعين السـإــلما عـلــى
دولتهـم إلـى  سإـلما ليكـون ودخلـوه إليـه النصـيريون
ـيرية، ـل النـص ـه ودـخ ـماعيليون فـي ـل السـإ ـامي مـث سـإ

الجندي. وعبدالكريم الجندي
حاطوما سإليم والدروز: مثل
ـفـي للحزب  رئيسا كان الذي رباح أحمد واليهود: مثل

 دمشق
جدـيـد/ لمحـمـد ـمـن ـكـوهإين ) [إيـلـي1( ـكـوهإين وإيلي

ـن وجاسـإـوس كـشـك، ـرائيل ـم ـاتب اسـإ ـي]. : لـك غرـب
إلــى ذهإــب الــذي السإــرائيلي المخــابرات ضــابط

دـخـل ـثـم الـحـافظ أمـيـن ـمـع ـصـداقة وأقاما الرجنتين
(أبورمانة حي ثابت) وسإكن أمين (كامل باسإم سإوريا
اـلـذي الحـصـين الحـصـن شقته وأصبحت دمشق ) في



نخب شرب كوهإين أسإرة وفوق البعث قادة إليه يأوي
ـر ـليم النـص ـاطوما سـإ ـدالكريم ـح ـدين وعـب ـوما زهإراـل ـي

علـــى ) وعرضـــت1963  آذار8(  البعـــثي النقلب
وزراء رئـيـس غورـيـون ـبـن واسإتـشـار اـلـوزارة كوهإين

الـثـوري الـشـاب يـسـمى يواـفـق. وـكـان فـلـم اسإرائيل
ـان الولا ـدني الـشـخص وـك ـد الـم ـذي الوحـي ـدخل اـل ـي

ـرا العـسـكرية، والقواـعـد المـطـارات اكتـشـفت  وأخـي
ـة الســفارة ـه الهندـي ـودي أـن ـن يـه الشــارات خللا ـم
وـكـانت ، يومـيـا اسـإـرائيل اـلـى يرسإلها التي اللسإلكية

هـإـم يحاكمه الذي وكان كوهإين وحوكم عالمية فضيحة
سإــراحه يخلي بأن وعد - ولعله حجره وربائب تلميذه

سإليم الحاكم.. وكان البعثي الحزب مصائب أخفى إذا
حـاكمته اـلـتي العسـكرية المحكـمـة رئيس هإو حاطوما

ليـطـوي ـكـوهإين وأعدما القضية طويت فائقة وبسرعة
اـلـذين البـعـثيين الـصـبية ونكـبـات مآسـإـي ـصـدره ـفـي

والكأس. المرأة خللا من العالمية اليهودية تديرهإم
أـصـل مسلمين ليسوا البعث لحزب المؤسإسين - إن2
عفـلـق وميـشـيل ملـحـد، نـصـيري الرسـإـوزي فزـكـي ،

. الصل يوناني أنه مسيحي- قيل
مصدر (العروبة صريح، كفر البعث حزب مبادئ - إن3

تقدر إليه وبالنسبة العليا، المثل تنبثق عنه المقدسإات
هـإـي العلـيـا سـإـيدالقدر) المـثـل العرـبـي الـشـياء، قـيـم

والسنة. القرآن أو السإلما وليس العروبة
للدـيـان أـعـداء ملـحـدين، الواـئـل البـعـث أتـبـاع كان -

. جميعا
عليـهـا تـعـارف اـلـتي الـشـرائع عـلـى ـخـوارج كـنـا (لـقـد

الجـنـدي لـسـامي )[البعث1) ( جمعيا فنسفناهإا الناس
].37ص
ـم والوطنية القومية إدعائه رغم الحزب  - إن5 ـد ـل يـع

القضي عن دراسإة



ـة قـضـية )[البـعـث]. أخـطـر2الفلـسـطينية( ـفـي عربـي
. الحديث العصر

البـعــث سـإــلم عـلــى النـصــيريون تـســلق - لـقــد6 
وـفـي  وـمـدنيا  عـسـكريا البلد يستلموا أن فاسإتطاعوا

- النـصـيري جدـيـد ـصـلح  ـقـاما1966 سـإـنة  شباطا32
من السنة اهإل عناصر إقصاء أي - التصحيحية بحركته
ـحـافظ ـجـاء  عـنـدما1970 سـإـنة وـفـي الـقـوى مراـكـز
خالصة. نصيرية الدولة جعل السإد

(عقيــدة أيديولوجية لها ليس القومية الحزاب  - إن7
إـطـارا بقـيـت وـلـذا والحـيـاة والنـسـان الـكـون ) تـجـاه
ـط ـذا مـضـمون دون فـق ـا تمل أن اـضـطرت وـل فراغـه

الـحـزاب فإن ولذا والشتراكية، بالماركسية العقائدي
أصبحت:- كلها القومية
والمخبر) الحقيقة شيوعية والمظهر الطار (عربية
(حقيـقـة كـتـابه ـفـي الـسـيد جللا ـبـه أـقـر اـلـذي وهـإـذا

ص العربـيـة القومـيـة ) [حقيـقـة1) ( العربـيـة القومـيـة
ـأن / جللا379 ـك الســيد]. ـب ـار هإناـل ـوي تـي ـاما عـف ـق

ـت قد الرواسإب لن القتصادية المواضيع بصياغة أطـل
هـإـي الـشـيوعية وبأن والشتراكية التقدمية سإتار تحت

التيار. هإذا حقيقة
ـد الحكم إلى وصوله بمجرد الحزب انتحر  - لقد8 ولـق

تـسـلط سـإـوريا  ـفـي1965 سـإـنة عفـلـق ميشيل انتقد
اللـجـان من المدنيين وإقصاء الحزب على العسكريين

بالـعـداما عليه حكم بل عفلق فطرد للحزب المركزية
ـق ثم البيطار صلح الخر والمؤسإس هإو ـار لوـح البيـط

 وأـمـا1981 سـإـنة ـبـاريس ـفـي النـصـيرية اغتالته حتى
إـلـى وـصـوله بـعـد العراـقـي البعث احتضنه فقد عفلق
ـعـارف. عـبـدالرحمن  عـلـى1968 انقلب ـفـي الحكم
لرئـيـس  نائبا أصبح الذي حسين صداما تلميذه به فجاء

العراق. لجمهورية  رئيسا بالتالي ثم الجمهورية



صــحفية مقابلة - في حسين صداما الرئيس سإئل وقد
.1981 سإنة الردن في ووزعت طبعت له
الـبـن ـصـداما: علـقـة ـفـرد عفـلـق؟ بمشيل علقتك ما

ـأبيه ـول ـب ـا ميشــيل وـل ـان ـم ـن شــيئا صــداما ـك . وـم
لميـشـيل  خاـصـا  حارسـإـا ـكـان  ـصـداما أن المـعـروف

يـسـتعمله ميـشـيل الـسـتينات. وـكـان بداـيـة من عفلق
 صــفى1979 سإنة السياسإيين. وفي خصومه لتصفية
- لحكـمـه الوـلـى الـيـاما - مـنـذ حـسـين صداما الرئيس
لرئاسإته. المبدئية لمعارضتهم الحزب قادة معظم
اـلـدكتور مـثـل ـقـادته بـعـض الـحـزب مأسإاة عن وكتب
( حزب الصفدي المرة) ومطاع (التجربة الرزاز منيف
المصير). ومأسإاة المولد مأسإاة البعث
علـيــه تـســلق اذ سـإــوريا ـفــي الـحــزب انتـهــى لـقــد

عـلـى بالتعدي يتفكهون وأصبحوا قتلوه، ثم النصيريون
ـبـذراري  أول . فاسـإـتعانوا والمبادئ والقيم الديان كل

ـة المـسـلمين ـصـفوهإم ـثـم البـعـث ـحـزب ـفـي الداخـل
. تدريجيا
الجـهـزة: كـتـب كل في الدولة شعار هإو الكفر وأصبح

الـسـورية الـشـعب جـيـش مجـلـة ـفـي خلص ابراهإـيـم
الـعـرب حضـارة لتـشـييد الوحيد (والطريق 25/4/67

الـشـتراكي النـسـان خـلـق هـإـي العربي المجتمع وبناء
والقـطـاع والدـيـان الله أن يؤمن الذي الجديد العربي
اـلـتي القـيـم وكل والمتخمين والسإتعمار المالا ورأس
ـفـي محنـطـة دـمـي إل ليست السابق المجتمع سإادت
والسـإـلما الـعـرب كـتـاب )[مقدـمـة1التارـيـخ.( متاحف

للندوي].
: صداما يمدح الكمالي شفيق وقالا
بالجللا ينضح الله كوجه     فينا القدسإي وجهك تبارك

 ـكـانت1964 سـإـنة حـمـاة البعث قوات دخلت وعندما
قائلة: تهزج
وراح ولى محمد دين          سإلح خذ سإلح هإات



والحزبـيـوين اـلـدفاع سـإـرايا  خرـجـت1980 سإنة وفي
ربنا)  الله) (السإد (يسقط يهتفون

ـه (ل ـوطن إل إـل ـولا ول اـل ـث) ( إل رسـإ ـة2البـع )[مجـل
ـار شهر  هإـ1400 سإنة  رجب17 العدد النذير ـنة أـي سـإ
ما].1980

الشغور جسر في يهتف فكانوا يون النصير وأما
المرشد-) سإليمان - بن إلسإاجي إله (ل
الـثـاني الـحـرب بداـيـة ـمـع البـعـث حزب ابتداء  - لقد9

الـعـالم برنينها تمل والفاشستية النازية وكانت 9391
بنيتـشـة مـتـأثر الرسـإـوزي زـكـي ـتـأثر.. فمثل فقد ولذا

ـابه خاصة النازية فيلسوف زرداـشـت تكـلـم (هإـكـذا كـت
ـكـذلك مـتـأثر فـهـو عفـلـق الـلـه....) وأـمـا ـمـوت ـعـن

لللـحـاد  تلخيـصـا أفـكـارهإم (بنيتـشـه) وجـيـد. فـجـاءت
ـان الذي نيتشه منه يعاني كان الذي والقلق يـسـمي ـك

العلمانية )[تهافت1العرجاء) ( الكلب (دين المسيحية
ـدين د. عـمـاد ـكـولن كـتـاب ـعـن  نقل92 ص خلـيـل اـل
ص زـكـي أنـيـس الحـضـارة) ترجـمـة (سـإـقوطا ولـسـن

في تتلخص نيتشة فلسفة سإمات وأهإم ]. ،174-179
نقاطا: ثلث

 - اللحاد1
المـسـيحية ـمـن جعـلـت اـلـتي هإي القيامة فكرة - ان2

جعلهم القوياء تجاه الضعفاء حقد أن عبيد) إذ (أخلق
القوـيــاء فاسإتـســلم الـخــرة بفـكــرة لـهــم يوـحــون

 العالم المسيحية ظلما وعم للسإاطير
ـأس3 ـذان  - الـي ـق: الـل ـا والقـل ـرطان هإـم ـان ـش دائـم

ـة )[المذاهإب2( النسانية للعظمة ـجـوليفيس الوجودـي
].63 ص

النازـيـــة وكلما عفـلـــق كلما بـيـــن مقارـنـــة وإلـيـــك
ص للقرـضـاوي المـسـتوردة )[الحـلـولا1والفاشستيه(

والخـطـأ) لدـيـب (التجرـبـة كـتـاب عن  نقل306-311
].48-46ص نصور



ـوليني كلما العربية) يقابل المة قدر  - (البعث1 موسـإ
الـحـق اليطالـيـة) وهـإـو الـمـة ـقـدر هـإـي (الفاشـسـتية

ـي ـد اللـه ـر عـن ـو هإتـل ـس وهـإ (ان تروتســكي كلما نـف
للحتمـيـة تجـسـيد لـنـه يخطـيـء ل الـشـيوعي الـحـزب

التاريخية)
بالعـقـل إليـهـا الوـصـولا يمـكـن ل البعث عقيدة  - ان2

وحده) باليمان ولكن
ـل ـوليني كلما يقاـب ـتية موسـإ ـاقش ل (الفاشـس ـا تـن إنـه
بالحساس)  تدرك

ق أعطانـا البعـث رسإـالة حملنا الذي القدر - ان3 الح
كلما نفـس وهـإـو بقسـوة ونتـصـرف بقـوة نأمر أن في

الفاشـسـتية رسـإـالة حملـنـا الذي القدر (ان موسإوليني
بقسوة) ونتصرف بقوة، نأمر أن في الحق أعطانا

تمشــي أن الجماهإير الطليعة،وعلى هإو البعث  - ان4
وراءهإا)

حـكـم هـإـي الفاشستية (ان موسإوليني كلما نفس وهإو
الجماهإير)  تقود أن وعليها المختارة الصفوة

والقومية العسكرية النقلبات
عـسـكرية قـيـادات ـمـن لـهـا لـبـد الجدـيـدة الفـكـار ان

ـة وتـسـتبدلا بالقوة أراءهإا تفرض والـشـتراكية القومـي
بالسإلما.

ــذا ــا، ـفــي الغربـيــة اـلــدوائر أوـصــت فـقــد وـل بلدـن
شــابة بقيــادات المجيــء بوجــوب والمستشــرقون

ـمـن الـغـرب يرـيـد ـمـا خللـهـم ـمـن يـفـرض عـسـكرية
مبادئ.

ثـقـافته الدـنـى ) [الـشـرق1رزـيـق( قـسـطنطين يقولا
ـه ـاب  أنـظـر335ص ومجتمـع ـارة السـإـلما كـت والحـض

عـهـدهإم ـفـي لـهـم لـبـد الـعـرب ]. (إن126ص الغربية
ينـبـذوا أن عليهم وأن وتقدمية قديرة قيادة من الجديد

تستطيع فقط  وعندئذ الرجعية، العناصر تقاليدهإم من



العناصـر ضـد كفاحهـا تواصـل أن المسـتنيرة الطائفة
الغرب). مع بالتعاون الرجعية
ـى ) :[الشــرق1( جــب ويقــولا  أنظــر325ص الدـن
].131 الغربية والحضارة السإلما

الـقـادة عـلـى بعـيـد ـحـد إلى يتوقف التطور نجاح (ان 
منـهـم الـشـباب وعـلـى السـإـلمي العالم في والزعماء

خاصة)
تـخـدع أن تـسـتطيع براقة جذابة قضية القومية وفكرة

والوطنية. والتقدما التحرر باسإم بسهولة الجماهإير
والمـسـتقبل والـغـرب السإلما ) :[مقدمة2جب( يقولا

].9ص الطويل صبحي ترجمة لتوينبي
المتغربـيـن طبـقـة ـبـه اسـإـتطاعت اـلـذي السإلوب (إن

الدوـلـة.... ـفـي الـسـلطة عـلـى الثابـتـة قبـضـتها ـتـأمين
). تماما غربية فكرة هإي فالقومية

الـمـم ـبـادارة لهم علم ل العسكريين أن المعلوما ومن
ــة ول ــعوب رعاـي ــة ول الـش ــاهإير سإياسـإ ــذا الجـم وـل

ـدارالبلد ـن ـت ـد ـم ـم. لـق ـتيف وـصـف خللـه ـد) (سـإ مـي
العسكر - فئة المريكية الخارجية وزارة من المبعوث
يـصـلح  دقيـقـا  وـصـفا مـصـر  ـفـي1952 سـإـنة لنقلب

:فيقولا العسكريين لكل
(روبين عصابة أعضاء أنفسهم يظنون الولد هإؤلء إن

(أبطالا صفة يحملون بأنهم فرحون وهإم هإود) الهزلية
ـلـي يـشـرح أن اسـإـتطاع  واحدا أجد لم الثورة) ولكني

بالسياسإة.. يهتمون ل الثورة... إنهم هإذه هإدف هإو ما
معـنـا... انـهـم وعبدالناـصـر نـحـن حظـنـا ـمـن هإذا ولعل

)1ويعمـلـون)( يفـكـرون ماذا لهم يقولا من إلى بحاجة
(الدبلوماسإية وتحليله ،64المم/ مايلزكوبلند/  [لعبة

].199ص صادق د. محمد والميكافيلية
عامر-غداة عبدالحكيم الجيش ضباطا بعض سإألا ولقد

المنشية- سإنة ميدان في عبدالناصر على النار اطلق
1954



صــراحة في فقالا الحادث وأسإباب الثورة حققته عما
هـإـو جـمـالا وأن الـثـورة تحققه عما  شيئا يعرف ل (انه

خـطــوات يـعــرف اـلــذي وهـإــو ونـفــذ خـطــط اـلــذي
حمروش لحمد  يوليو23 ثورة ) [قصة2المستقبل) (

237ـ/ـ 1ج التارـيـخ ـمـن صفحات كتاب  وأنظر2/40ج
شادي]. لصلح
اليوما) العربي (العالم كتابه في بيرجر مورو ويقولا

مـصـر ـفـي الدـنـى الـشـرق ـفـي العسكرية النخبة (ان
ـكـانت وباكـسـتان وإـيـران وتركـيـا والـعـراق والسودان

ـل ـة عواـم ـر... فأـصـبح جـلـب ـفـي هإاـم الـعـرب التغيـي
أوربا). إلى الذهإاب يتكلفوا أن بدون متغربين

 وتحليلة124 ص المم [لعبة )1( مايلزكوبلند يقولا 
].149والميكافيلية) ص (الدبلوماسإية

عليها كان لعبتنا فإن ولد قد يكن لم لو عبدالناصر (ان
ـفـإن وـلـذلك مثله دكتاتوريا حاكما تربي تخلقه) أي أن

باـشـارة  ـكـان1954 سـإـنة بالقومية عبدالناصر مناداة
المـخـابرات - رـجـل كوبلـنـد مايلز ذلك بين كما أمريكا

-المريكي
ـا  أثرا بالقومية عبدالناصر لمناداة كان ولقد ـي  بالـغ ـف

هـإـذا لهـا يـكـون أن للقومـيـة ـكـان ومـا العرـبـي العـالم
لهذا عبدالناصر مهد ولقد وزعيمها مصر ل لو النتشار

الـشـيوعية وتغلـغـل البـعـث ونـجـاح القومـيـة النتـشـار
ـتي الفكار كلها. ولكن المنطقة من انحسارالسإلما اـل

- الرض فوق من اجتثت بالقوة المنطقة على فرضت
قرار- من مالها الرض فوق من اجتثت خبيثة كشجرة

لويس: برنارد يقولا كما
بـلـد ـمـن فـقـط لـيـس جاهإز سإياسإي نظاما أي أخذ (إن

بواسـإـطة وفرـضـه مختلـفـة حـضـارة ـمـن ـبـل مختـلـف
ـن ـاما أو الغربيـي ـن الحـك ـي المتغربـي ـل الشــرق ـف عـم

ـات بأوامر الديمقراطية فرضت فلقد خاطئ، وفراماـن
له لصلة نظاما قياما النتيجة المطلق... فكانت الحاكم



) مستقبلة بحاجات له صلة ول البلد بحاضر أو بماضي
كـتـاب ـعـن نقل للقرـضـاوي المـسـتوردة )[الحـلـولا1(

].86-85 الوسإط والشرق الغرب
ـة لدولة عن الدين بفصل ألب كوك نادى ولقد (علمانـي

بـحـذافيرهإا الـغـرب مدنـيـة أـخـذ بوجوب الدولة) ونادى
يرـيـد و أدق بعـبـارة أو القومـيـة بالثقاـفـة الحتـفـاظ مع

الـسـماح ـعـدما ـمـع الحـيـاة ـعـن نهائـيـا السـإـلما اقصاء
ـى بل زندقة أو  إلحادا العمل هإذا يسموا أن للناس عـل
. اسإلما السإلما هإدما يسموا أن لناس
النظرـيـة السـإـس (واـضـع أـلـب ـكـوك الغربيون ويعتبر
ـمث ولد هإار يقولا ) كما لحديثة التركية للدولة )1( سـإ
السإلمية الثقافة ،358 جب هإاملتون السإلما [وجهة

ــاة ــاب  أنـظــر73ص المعاـصــرة والحـي السـإــلما كـت
ص حـسـين محـمـد محـمـد لـلـدكتور الغربية والحضارة

147.[
) ( الطورانية التركية القومية

جمعية وهإي والترقي التحاد جميعة نغادر  أن قبل لبد
عـنـد هإنيـهـة نقف الفتاة- أن -تركيا تركيا شباب شكلها

التركية. القومية
ى البذور بذرت لقد ي التركـيـة للقوميـة الول ل ف داخ

ـة ـكرية الكاديمـي ـي العـس ـتانبولا ـف ـع اسـإ ـاتذة ـم السـإ
لـيـدربوا الكلـيـة إـلـى وـفـدوا الذين اللمان العسكريين

على مدرب قوي جيش الى بحاجة كانوا الذين التراك
خاـصـة العالـيـة القـتـالا وأسإاليب الحديثة القوة وسإائل

واحدة قوس عن يرميها بأسإره العالم تقابل تركيا وأن
3881 سإــنة ألمانيــة عســكرية بعثــة وصــلت فقــد

ـل  يرأسإــها ـون الكولونـي )[يقظــة1درجولســن) ( (ـف
ـرب ـورج الـع ـوس ـج ـي144ص/ انطونـي ـل ]. وبـق يعـم

القومية. بذرة خللها تمت سإنة عشرة ثلث قرابة
هـإـو: الطورانـيـة القومـيـة لنـشـوء الـثـاني العاـمـل وأـمـا

بـعـد تركـيـا إـلـى والبولـنـديين المجريين اللجئين هإجرة



السـإـلما هـإـؤلء واعتـنـق ،8481 سـإـنة ـثـورتهم فـشـل
بـيـن وـمـن الدوـلـة ـفـي المتنـفـذة الطبقة من وأصبحوا

ـد نفسه سإمى بورزيسكي) وقد (قسطنطين هإؤلء بـع
الرـجـل هإذا كان فلقد باشا، الدين جللا مصطفى ذلك
ـولا الى سإمها نقلت التي القومية الفعى رأس هإو عـق

برناردلويس. التراك. يقولا ونفوس
البولونـيـة القومـيـة نـقـل عـلـى يورزيسكي عمل (ولقد

ما العمل هإذا على تركي. وسإاعده قالب في ووضعها
الـبـاحثين الغربيـيـن المستـشـرقين أعـمـالا ـمـن عرضه

تـقـدير ـفـي هـإـاما تأثير لها التركية... وكان الشئون في
الممـيـزة) ( بالهوـيـة والعتـقـاد القديم، التركي التاريخ

].160ص/ المستوردة [الحلولا )1
واـلـترقي التـحـاد جمعـيـة بأن فنذكر نعود أن يفوتنا ول

هإم سإالونيك يهود ) وأن عالمية (يهودية ماسإون كلهم
فيـهـا. ونـعـود داخلون وهإم الجمعية لهذه المحركة اليد
الحقـيـق (إن وتـسـون سـإـتون بكلما فـنـذكر أخرى مرة

غـيـر أنـهـا واـلـترقي التـحـاد جمعـيـة تكوين في البارزة
زـيـن زـيـن القومـيـة، )[نـشـأة1اسـإـلمية) ( وغير تركية
ـر ،87-86ص/ ـولا انـظ ].164ص/ المســتوردة الحـل

وبالسإلما. وبتركيا بعبدالحميد فأطاحت
سـإـيئا  أثرا التركية القومية الى الدعوة لهذه كان ولقد

تخـضـع اـلـتي السـإـلمية الـشـعوب نـفـوس في انعكس
ــيادة ــة للـس ــدأوا العثمانـي ــالبون وـب ــتقللا يـط بالسـإ
بعد خاصة تركيا لمحاربة السرية الجمعيات ويشكلون

جمعـيـة علـيـه سـإـارت اـلـذي الغريب المشين السلوك
الـعـرب الـشـعوب هـإـذه رأس وعـلـى واـلـترقي التـحـاد

بجـانب للوـقـوف  مبررا السلوك هإذا من اتخذوا الذين
بقيادة الكبرى العربية الثورة في التراك ضد بريطانية
عـلـى الوخيـمـة النتاـئـج ـمـن لـهـا وكان حسين الشريف

السإلمي. العالم



لتوينبي والمستقبل والغرب )[السإلما2توينبي( يقولا 
صبحي]. :  نبيل  تعريب20ص
ـة هإي الحميدية تركيا في الضباطا (ان ـدة الطبـق الوحـي
ـعـن تنـفـذ دائمة فكرية نافذة تفتح أن اسإتطاعت التي

1908  سـإـنة فـفـي ـلـذلك الغربـيـة الـتـأثيرات طريقـهـا
ـكـان مظـلـم اسـإـتبدادي حـكـم ـمـن  عاـمـا ثلثـيـن وبعد

الحربة رأس هإو العسكريين من الجديد التركي الجيل
ـوما ـة لـج ـة الليبرالـي ـى الغربـي ـة عـل ـا) مقارـن ـن تركـي بـي

العربية والقومية الطورانية القومية
أهإمها: أشياء على الطوروالعربية القومية التقت لقد

تركـيـا عـلـى القـضـاء هـإـو منهـمـا كل من الغرض - ان1
بالذات. عبدالحميد السلطان وعلى المسلمة،

وإن  تقريبـا واـحـد وـقـت ـفـي القوميتـان بدأت - لقد2
الطورانية على قليل تقدمت قد العربية القومية كانت

السـإـلما اسـإـتبعاد عـلـى اتفقتا علمانيتان - القوميتان3
. الحياة عن

أجنبـيـة، محاضـن ـفـي نـشـأتا القوميتين من  كل - إن4
وفي المريكية المحاضن في نشأت العربية فالقومية
المحافل في نشأت الطورانية بينما المريكية الجامعة

السإــبان اليهود عليها يشرف التي اليهودية الماسإونية
واليطاليون. والبولنديون

يكوـنـوا ـلـم اـلـدعوتين ـمـن لـكـل الواـئـل الرواد - إن5
إـلـى ـيـدعون اـلـذي الجـنـس ـمـن ول  أـصـل مـسـلمين

مصطفى نفسه سإمى (بورزيكي) الذي فمثل قوميته،
القومـيـة نقـل علـى الصـل- عمـل - بولندي جلالدين
جمعية تأسإيس ومنذ تركي، قالب في وصبها البولندية

ن يظهر لم والترقي التحاد ا بي ا زعمائه عضـو وقادته
باـشـا- بولـنـدي ـفـأنور ـصـاف، ترـكـي أـصـل ـمـن واـحـد

(دونمة) وكراسإــو اليهودية الطائفة من مرتد- وجاويد
ـا وطلعت سإالونيك السإبان) في اليهود (من ـن باـش ـم
ونصفه شركسي رضا- فنصفه أحمد وأما غجري أصل



/ العربـيـة القومـيـة )[نـشـوء1بـكـومت( ومـتـأثر مجري
 ].86-85 ص زين زين

ـر ـمـن  جميعا كانوا العربية للقومية الوائل والرواد غـي
ـتاني، بـطـرس ـمـن المـسـلمين ـه وناـصـيف البـس وابـن

ونـقـاش اسـإـحق وأدـيـب والـشـدياق الـيـازجي، ابراهإيم
ومـشـاقة. ـكـل ونـمـر وزـيـدان وـصـروف وتقل وشميل
ـؤلء ـى هـإ ـم النـصـارى ـمـن الطلق عـل ـاء ـث ـرن ـج الـق

ـيل الرسإوزي قادتهم: زكي من وكان العشرين وميـش
البعث. - قادة عفلق

الحزب قادة - من عبدالمسيح وجورج سإعادة وانطون
الـقـوميين ـقـادة حـبـش- ـمـن وجورج السوري القومي
العرب.

الكويتيــة ) [الخبار1للبابا: ( بريتولي الكاردينالا يقولا
هإـ].1399 سإنة ،1979  سإنة14 عدد
الحـرك زرعـت الـتي هإـي الشـرق في المسيحية (إن

عفـلـق ميـشـيل أسـإـماء وإن التغيـيـر، وحركات الثورية
أعنيه) ما تفسرلك قد حبش وجورج سإعادة وأنطون

ـانت الماسـإـونية الـصـابع - إن6 ـة- ـك تـحـرك - اليهودـي
ـفـي وترعرـعـت الفـكـرة نمت لقد بل الحركتين طلئع

أنـشـأوا اـلـذين الواـئـل فالخمـسـة الماسإونية المحافل
وـكـذلك الماسـإـون ـمـن السرية) كلهم بيروت (جمعية

الماسإون. من هإم بالطورانية نادوا الذين كل
بالسـإـلما للطاـحـة الـمـدبرة الرؤوس بعض  - هإنالك7

الـقـاهإرة. فمثل ـفـي عملـهـا لتواـصـل انتقلت تركيا في
ـثـم واـلـترقي التـحـاد جمعـيـة ـفـي كان المصري عزيز
القحطانية) (الجمعية أنشأ

- اسـإـتانبولا ـفـي اليـهـودي العـهـد) والحاـخـاما و(جمعية
الخلـفـة اسـإـقاطا بـعـد القاهإرة إلى حايم- انتقل ناحوما

تركيا. في
المصـرية. السياسـإـة فـي تأثير الحاخاما لهذا كان ولقد
لـفـترة العـلـم ـجـائزة ـمـن  محروـمـا العـقـاد ـكـان فلقد



ـة ـوما وذات طويـل ـاحوما زار ـي العـقـاد ـفـأعطى ـحـايم ـن
عبدالناـصـر. قـبـل ـمـن الـتـالي الـيـوما ـفـي العلم جائزة

والنحل/ الملل ) [ذيل1أدهإم( أحمد (اسإماعيل وكذلك
ـا من ]. جاء91ص كيلني سإيد محمد مـصـر إـلـى تركـي
ـف ـاب وأـل ـاذا كـت ـا (لـم ـد) وأسإــس أـن ـع ملـح (المجـم

العـصــور مجـلــة اللـحــاد) وـكــانت لنـشــر الـشــرقي
أراءهإم. تنشر مظهر لسإماعيل

ـأثرت8 ـة - ـت ـة القومـي ـات العربـي السياسإــية بالنظرـي
الفرنسية. بالثورة الطورانية وتأثرت المريكي

عـبـد الكفري/ د. عـلـي ) :[الغزو2حتى( فيليب يقولا 
].182 ص محمود الحليم
ـاج السورية العقلية بين الحتكاك نتيجة من (كان والنـت

العربـيـة القومـيـة مـبـادئ توـلـدت أن الغرـبـي الفـكـري
ـا واسـإـتمدت الـشـاملة، ـالكثر وحيـه ـات ـمـن ـب النظرـي
ـة، السياسـإـية اـلـتي التركـيـة القومـيـة بخلف المريكـي

من الهامها اسإتمدت والتي العربية عن متأخرة جاءت
الفرنسية). الثورة مبادئ

القومـيـة ـفـي ـبـارزة اليهودـيـة الـصـابع ـكـانت - لـقـد9
الـعـرب رـبـط عـلـى يحرـصـون اليـهـود زالا ول التركية،

بقوميتهم.
وزـيـر (لوـثـر) إـلـى السـإـتانه ـفـي بريطانيا سإفير كتب

يقولا: 29/5/1910  (هإادينغ) بتاريخ بريطانيا خارجية
(تركـيـا واـلـترقي التـحـاد حرـكـة مـقـر سـإـالونيكا (ـفـي

)08( ، اليـهـود ـمـن   الـفـا140 ـحـوالي الفتاة) يـسـكن
سـإـبط طائـفـة ـمـن  ) الفا02( و أسإباني أصل من  ألفا

بالسإــلما، تظــاهإروا يهــود - وهإــم اللوي- اللوييــن
فــي حصل قد الصل السإبانيون اليهود هإؤلء ومعظم

ـة الجنـسـية عـلـى الماـضـي ماسـإـونيون وهـإـم اليطالـي
ـلـوزاتي ـفـاليهودي اليطالـيـة، المحاـفـل إـلـى ينتـمـون
وزارة، رؤوسإـاء من وسإونتيو ا ال اء مـن وغيرهإم أعض
ـمـن يظـهـر فيـمـا أيـضـا هـإـم والـنـواب الـشـيوخ مجلس



الماسإـونية محـافلهم بـأن يرعمـون وهإم الماسإونيين،
ـي ـرع هـإ ـن ـف ـل ـم ـديم السإــكتلندي المحـف ـع الـق وتـب

ـل طقوسإــه، ـل اسإــس أعــواما بضــعة وقـب (عمانوئـي
ويمثـل سإـالونيكا ـمـن ماسإـوني يهـودي قراصو) وهـإـو

العثـمـاني المبعوـثـان مجـلـس في سإالونيكا مدينة الن
ـو ـابي المجـلـس (وهـإ ـذي النـي ـل اـل الطواـئـف ـكـل يمـث

أو كانوا مسلمين العثمانية الدولة رعايا من والطبقات
محفل اليطالية الماسإونية مع مسلمين) بالتعاون غير
أن المـقـدوني). ويـبـدو (بالمحـفـل سإمي سإالونيكا في

وـمـدنيين  ـضـباطا الفـتـاة تركـيـا رـجـالا اقنع قد قراصو
النفوذ فرصة ذلك من وهإدف الماسإونية، إلى بالنتماء

ـة الوـضـاع المستـسـاغ- عـلـى - غـيـر اليـهـودي التركـي
مـسـاعدة يرـيـد انـمـا ـبـانه يتـظـاهإر ـكـان وإن الجدـيـدة

الـسـلطان جواسـإـيس تـضـليل ـفـي الفـتـاة تركيا رجالا
عبدالحميد

المحـفـل هإذا لن الماسإوني محفله في المن ومنحهم
بالحـصـانة يتمـتـع أجـنـبي بـيـت ـفـي ينعـقـد الماسـإـوني
الملحـقـة ـضـد العثمانية الدولة في للجانب الممنوحة

بك رمزي رفع على الماسإونية عملت والتفتيش) وقد
مرـكـز إـلـى بالسـإـلما - تـظـاهإر ماسإوني يهودي - وهإو
ـمـا وعـنـد رـشـاد، محـمـد السلطان حرب أركان رئيس
مـشـرفا لرـمـزي أخ عـيـن عبدالحمـيـد الـسـلطان نـقـل

هإـ1402 سإنة المسلم/ محرما/ صفر )[مجلة1عليه) (
ليبيا)]. السإلمية (والجماعة

ـلـدى الـقـومي الـشـعور بـقـاء عـلـى اليـهـود ـحـرص أـمـا
ـرب ـو الـع ـاهإر فـه ـا ـظ ـن  خوـف ـودة ـم ـرب ـع ـى الـع إـل
السإلما.

الـعـدد الكويتـيـة المجـمـع ) [مجـلـة1( إيـبـان أـبـا يـقـولا
محاضرة - في اسإرائيل لخارجية  وزيرا ]. - كان433

برنستون/ أمريكا: جامعة في له



نسـبة علـى يتـعـرف أن العـرب الزعماء بعض (يحاولا
الخـطـر ذـلـك وفي الخيرة الهزيمة بعد السإلمي المد

أن واجباتنا أولى من كان ولذا اسإرائيل على الحقيقي
ل الـقـومي بنـسـبهم راسـإـخ يقـيـن عـلـى الـعـرب نبـقـي

السإلمي).

العربية القومية في السإلما حكم

جدـيـدة مـبـادئ عـلـى البـشـرية الـيـوما منذ السإلما جاء
ـون ـون يتجمـع ـا. ويلتـق ـي عليـه ـا ـف ـاء ظلـه ـل وـج لينـق

إلى والطين التراب من به فيرتفع بعيدة نقلة النسان
الباـطـل. ويبـطـل الـحـق ليـقـر وـجـاء واـلـدين العقـيـدة
يكوـنـوا أن النـاس ما وـعـل حـقـه حـق ذي ـكـل ويعطي
لله. شهداء بالقسط قوامين

للــه شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها (يا
ـن إن والقربين الوالدين أو أنفسكم على ولو ـا يـك غنـي
ـدلوا أن الهوى تتبعوا فل بهما، أولى فالله   فقيرا أو تـع

خبيرا)( تعملون بما كان الله فإن تعرضوا أو تلووا وان
].135)[النساء: 1

عبدالله قالا الرض. فقد في العدلا ليقيم السإلما جاء
بعث لما رواحة بن

ثـمـارهإم خـيـبر أهـإـل عـلـى (ص) يـخـرص الـلـه رسـإـولا
فـقـالا: والـلـه بهم ليرفق يرشوه أن فأرادوا وزروعهم

إلي أبغض ولنتم  إلي الخلق أحب عند من جئتكم لقد
ـحـبي يحملـنـي وـمـا والخنازير القردة من أعدادكم من

فقالوا: فيكم، أعدلا ل أن على لكم، وبغضي إياه،

اـبـن مختـصـر )[أنظر1( والرض السموات قامت بهذا
ابوني كثير ي1/447 للص التمـر: يقـدر يخـرص  ومعن

كميته]. 



ـدما ـو سإــرق وعـن ـرق بـن ـة أبـي ـا (طمـع أوبشــير) درـع
ـكـادت زـيـد) ـثـم ـبـن (رفاعة بيت من وطحينا  وسإلحا
ـفـي الـسـلح طعـمـة ـفـألقى طعمة عند تظهر السرقة

وـكـاد يـهـودي، أـنـه الرواـيـات بـعـض في -جاء آخر بيت
واسإــمه اليهودي هإو السارق أن (ص) يصدق الرسإولا

ـتـبرئ الـسـماء من آيات عشر السمين- نزلت بن -زيد
المـنـافق عـنـد السرقة وتثبت اليهودي السمين بن زيد

ـقـالا اـلـذي أبـيـرق ـبـن طعمة وهإو السإلما يظهر الذي
:الشكوى جاءته (ص) عندما الله رسإولا عنه

ترميهم وصلح اسإلما منهم ذكر بيت أهإل إلى (عمدت
اـبـن مختـصـر )[انظر1ولبينة) ( ثبت غير من بالسرقة

سـإـورة ـمـن والـيـات ،437-1/434 للـصـابوني ـكـثير
].115-105( آية من النساء

اـلـتي الحـيـوان حـيـاة ـمـن الـنـاس ليخرج السإلما وجاء
إـلـى والحظـيـرة الكل عـلـى فيـهـا القطـيـع تجـمـع يكون

الـقـرآن وـنـزلا والمـبـادئ العقـيـدة أسإاس على التجمع
ـدالعزى يلعــن ـالهب- عـب ـن أـب ـدالمطلب ـب - عــم عـب

وعـمـار  بلل ويرفع القرشي، (ص) الهاشمي الرسإولا
ـم نفـسـه يصبر (ص) أن الرسإولا ويأمر  وصهيبا ؛ معـه
والعـشـي بالغداة ربهم يدعون الذين مع نفسك واصبر

الحـيـاة زيـنـة ترـيـد عنـهـم عيـنـاك تعد ول وجهه يريدون
].28)[الكهف: 2الدنيا«(

عليـكـم، سـإـلما فـقـل بآياتـنـا يؤمـنـون الذي جاءك ( واذ
)[النـسـاء:3....) ( الرحـمـة نفـسـه عـلـى ربـكـم كـتـب

54.[
الـغـزاري حـصـن ـبـن وعييـنـه ـحـابس ـبـن الـقـرع ـجـاء

وعـمــارا  وبلل  ـصــهيبا رأوا (ص) وعـنــدما للرسـإــولا
تأتـيـك الـعـرب وـفـود (إن محـمـد قالوا: يا حوله  وخبابا

ـتحيي ـا أن فنـس ـرب تراـن ـع الـع ـؤلء ـم ـد هـإ )1) ( العـب
].1/581 كثير ابن [مختصر



مجلـسـا الـعـرب لزعـمـاء يـقـرر أن (ص) يواـفـق فـكـاد
(ول له ويقولا ينهاه بالقرآن السلما عليه جبريل فنزلا
يرـيـدون والعـشـي بالـغـداة ربـهـم ـيـدعون الذين تطرد
حسابك من وما شيء من حسابهم من عليك ما وجهه
ـالمين)( من فتكون فتطردهإم شيء من عليهم )2الـظ

].52[النعاما: 
هإـشـاما- ـبـن -عـمـر جهل (ص) أبا الله رسإولا وسإمى 

. قرشيا  مخزوميا كان وإن المة هإذه فرعون
ـل أن عمر رأي وكان بدر، في أباه عبيدة أبو وقتل يقـت

أـقـاربهم وـمـن قرـشـيين ـكـانوا وإن ـبـدر ـفـي السـإـرى
هـإـولء بأمـثـالا السـإـلما أدـنـى) وانتـصـر (جـمـع الدنـيـن
ـد المعاـنـدين القرـشـيين التارـيـخ عجـلـة وـطـوت العـب
الـمـة. هـإـذه تارـيـخ ـصـفحات ـفـي  وـعـارا لعـنـة ليبـقـوا

ـت ـن واختـف ـن ـم ـاس بـي ـك الـن ـرات تـل ـة النـع الجاهإلـي
ـرة والصــوات ـتي المنـك ـانت اـل ـج ـك ـار تؤـج ـرب ـن ـح
ـصـوت واختـفـى والـغـبراء، داـحـس وـحـرب البـسـوس

الصمة بن دريد الشاعر
غزـيـة ترـشـد وإن غويت      إنغوت غزية من ال أنا وما

أرشد
بنشيده: الجديد الصوت ليرتفع الصوت هإذا اختفى

أو بقيس افتخروا إذا        سإواه لي اب ل السإلما أبي
تميم

ـب أو لبكر بالنتصار تنادي التي الصوات واختنقت تغـل
ـة أو ـدما لخزاـع ـوحي صــوت دوى عـن ـي اـل ـات ـف جنـب

الرض.
وجعلـنـاكم وأنـثى ذـكـر مـن خلقـنـاكم إنا الناس أيها (يا

أتـقـاكم، عـنـدالله أكرمكم إن لتعارفوا، وقبائل شعوب
].13) [الحجرات: 1خبير)( عليم الله ان

مسلم: كل أنشودة وأصبحت
لنــا والكل لنا والعرب       لنــا والصين لنا الهند

وطنا لنا الكون وجميع      دينا لنا السإلما أضحى



سإكنـا له القلب أعددنا         نور لنا الله دسإتور
حكـم لـنـرى العربيةالحديـثـة القومـيـة إلـى نـأتي والن

فيها. السإلما
حكمنا: عليها نبني قضايا عدة هإنالك

ـى واللقاء التجمع تقيم العربية - القومية1 أسـإـاس عـل
ـس ـدلا والرض الجـن ـذا ـب ـدة. وهـإ ـطدما العقـي ـع يـص ـم
السإلما.

عـلـى العرـبـي المـسـيحي تفـضـل العربـيـة  - القومية2
الـقـرآن يـنـاقض وهـإـذا اـلـتركي أو الباكستاني المسلم

أتقاكم...) عندالله أكرمكم (إن
ــة3 ــة  - القومـي ــر العربـي ــودي تنـص ــي اليـه أو العرـب

أو الباكـســتاني المـســلم عـلــى الـعــرب المـســيحي
أو الفـغـاني أو للباكـسـتاني الـحـق ـكـان وإن الفـغـاني

إخواـنـا....) بنعمـتـه (فاـصـبحتم يـنـاقض اليراني. وهإذا
يسلمه) ول يظلمه ل المسلم أخو (المسلم

ادة وتتبع الكفار العربية: توالي - القومية4 ار الق الكف
ـي ـدما فـه أو حـبـش ـجـورج أو عفـلـق ميـشـيل كلما تـق

وـلـو آـخـر كلما أي على وروسإو نيتشة أمثالا اسإاتذتهم
اـلـذين أيـهـا (ـيـا يـقـولا (ص) . والله الرسإولا كلما كان

أولـيـاء بعـضـهم أولـيـاء والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا
) [الماـئـدة:1منـهـم...)( ـفـإنه منكم يتولهم ومن بعض

]ز51
ـمـن قانونـهـا تجـعـل أن تقـبـل ل العربـيـة  - القومـيـة5

كما والطائفية الدينية النعرات اثارة من خوفا السإلما
ـاء % ـمـن90 تبـعـد أن ترـيـد فـهـي ـيـدعون اـلـدولا أبـن
مراـعـاة دينـهـم ـعـن وتخرجـهـم اسـإـلمهم ـعـن العربية
ـرب المسيحيين من قليلة فئة لشعور ـل . (وإذا الـع قـي

رأـيـت الرسـإـولا واـلـى الـلـه اـنـزالا ـمـا اـلـى تعالوا لهم
أـصـابتهم إذا فكـيـف  ـصـدودا عـنـك يـصـدون المنافقين

].62-61)[النساء: 2أيديهم....)( قدمت بما مصيبة



لـهـذا ـصـالح السـإـلما أن ـتـرى ل العربـيـة -القومـيـة 6
ـذلك الزـمـان ـثيرا وـل ـا  ـك ـة السـإـلما تـصـف ـم بالرجعـي
اـلـدين ـمـن والتحلل العلمانية وتصف والتأخر والجمود

والتحرر. بالتقدمية
وثبات من وثبة السإلما أن يرون العرب  - القوميون7

فهـنـاك الـيـوما وأـمـا ومـضـت دورهـإـا أدت العربية المة
ليستطيع الذي السإلما دون دورهإا تؤدي أخرى مبادئ

العصر. يواكب أن
ـلـه جدـيـد دين العربية القومية أن يرون  - القوميون8

وقديسوه وأتباعه وحواريوه سإدنته
السـإـتاذ كـتـاب مقدـمـة ) [أنظر1( تيمور محمود يقولا

المـسـتوردة الحـلـولا وكـتـاب والسإلما، العرب الندوي
هـإـي أمانة أعناقهم في العرب كتاب ]. : (وان170ص
- القومـيـة- الـصـادقة النـبـوة لتـلـك حواريين يكونوا أن

باقلمهم)  يزكونها
ـي )[ المصدر2( الدين ناصر علي ويقولا ـابق]. ـف الـس
3العرب) طا (قضية كتابه مقدمة

الـعـرب- الـقـوميين - نـحـن عـنـدنا دين نفسها (العروبة
ولئـن ومسـيحيين، مسـلمين مـن العريقيـن المؤمنين

العربـيـة القومـيـة إن المقدسـإـة، نـبـوته عصر لكل كان
العصر). هإذا نبوة لهي
السإــتاذ كتاب مقدمة )[انظر1( العربي مجلة في جاء

المـسـتوردة الحـلـولا وكـتـاب والسإلما، العرب الندوي
العربـيـة (الوـحـدة 59  يـنـاير9  ص2 ]. ـعـدد170 ص

مـنـزلا ـكـانوا أينـمـا الـعـرب قـلـوب ـمـن تـنـزلا أن يجب
مؤمنين). قوما قلوب من الله وحدة

العرب): ينهض (كيف فاخوري عمر ويقولا
المـبـدأ - أو العربـيـة أـصـبحت إذا إل الـعـرب ينـهـض (ل

عـلـى المـسـلم يـغـار كـمـا عليها يغارون - ديان العربي
تـشـكيل الكـتـاب هـإـذا من وغرضي الكريم النبي قرآن
العربية) العنصرية أو الجنسية هإي جديدة ديانة



السـإـلما عـلـى للجاهإلـيـة تـقـديم العربـيـة  - القومـيـة9
حكمـا اللـه مـن أحسن ومن يبغون؟ الجاهإلية (أفحكم

يوقنون) لقوما
الله. حكم غير حكم كل : هإي والجاهإلية

لـسـامي )[البـعـث2( الرسـإـوزي زـكـي أن رأيـنـا ولـقـد
الـفـترة هإي العربية الجاهإلية أن ]. يرى28 ص الجندي
العلى.  مثله ويراهإا العرب حياة في الذهإبية

ـة: ـطـاغوت01 ـد  - القوميةالعربـي ـد) (ـصـنم جدـي جدـي
من أطيع ما وكل الله، حكم غير حكم والطاغوت: كل

سـإـواء الله، دون الناس إليه تحاكم من وكل الله، دون
ـا أو  ـشـيطانا أو  كاهإـنـا أو  ـصـنما ـكـان وطـنـا أو  قانوـن

. بلدا أو عشيرة أو قبيلة زعيم أو قوماأو
يزعـمـون اـلـذين إـلـى ـتـر (أـلـم القرآن بنص كفر وهإذا
ان يريدون قبل من أنزلا وما إليك انزلا بما آمنوا أنهم

ويريد به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا
تـعـالوا لهـم قيل وإذا  بعيدا  ضلل يضلهم أن الشيطان

المـنـافقين رأـيـت الرسـإـولا وإـلـى الـلـه أـنـزالا ـمـا إلى
بـمـا مـصـيبة أـصـابتهم إذا فيـكـف  صدودا عنك يصدون
ديهم قدمت اءوك ثـم أي الله يحلفـون ج ا إن ب إل أردن
].63-60 النساء )[سإورة1وتوفيقا)(  إحسانا
الحـسـان إل نرـيـد ل يقوـلـون العظيم: إنهم الله صدق

أن ونرـيـد الوطنية الوحدة إل نريد بالقوميةل والتوفيق
والدينية. والطائفية المذهإبية الخلفات نتلفى
].119-13/118ج والنهاية )[البداية1( كثير ابن يقولا
ـبـن محـمـد عـلـى المـنـزلا المحـكـم الـشـرع ـتـرك (من

الـشـرائع ـمـن غـيـره إـلـى وتحاكم النبياء خاتم عبدالله
ى تحـاكم بمن كفر. فكيف فقد المنسوخة - الياسإـا إل

- ل السـإـلما - عـلـى علـيـه - وـقـدمها جنكيرخان قانون
المسلمين. باجماع يكفر هإذا أن شك

اـلـوثن عاـبـد عـلـى يحـكـم اـلـذي (إن سإيدقطب ويقولا
الـطـاغوت إـلـى يتـحـاكم اـلـذي على يحكم ول بالشرك



ـمـن عـلـى ـبـالكفر - الحكم هإذه من بالشرك. ويتحرج
هـإـؤلء إن تـلـك، من يتحرج - ول الطاغوت إلى يتحاكم

أنزلا،وليأخذوا كما القرآن فليقرأوا القرآن، يقرأون ل
).1لمـشـركون)( إنـكـم أطعتموهإم (وان بجد الله قولا

وبعد:
ـمـن الـقـومي تخرج منها واحدة كل عشرة نقاطا فهذه

السإلمية. الملة عن ينقله  كفرا وتكفره السإلما
الكريـمـة النـصـوص بعض إليك أنقل الطمأنينة ولزيادة

الشريف. النبوة فم من
الرسـإـولا إـلـى  مرفوـعـا عـبـدالله ـبـن جـنـدب  - ـعـن1

أو عـصـبية إـلـى يدعو عمية، راية تحت قتل (ص) (من
) .2جاهإلية)  ( فقتله عصبية، ينصر
العصــبية، ينصر عمية، راية تحت قتل (من رواية وفي

)3جاهإلية)( فقتلته للعصبية، ويغضب
دـعـا ـمـن مـنـا (لـيـس  مرفوعا مطعم بن جبير  - عن2

ولـيـس عـصـبية، على قاتل من منا وليس عصبية، إلى
) .1عصبية) ( على مات من منا
ـقـومه نـصـر ) (ـمـن2(  مرفوـعـا مـسـعود ابن  - عن3

ـو مهواة في ردي الذي كالبعير فهو الحق غير على فـه
) .3بذنبه) ( ينزع

بـعـزاء يتـعـزى الرـجـل رأيـتـم (إذا  مرفوعا أبي - عن4
) .4تكنوا) ( ول أبيه بهن فاعضوه الجاهإلية
ـك أير له: عض قولوا أبيه: أي بهن أعضوه ـذا أبـي - هإـك

لبن النهاية في
الثير.

يفتخــرون أقواما (لينتهين  مرفوعا هإريرة أبي  - عن5
أهإون ليكون أو جهنم فحم هإم إنما ماتوا الذين بابائهم

ـه إن بأنفه، الحزء يدهإده الذي الجعل من الله على الـل
هـإـو إنـمـا بالـبـاء وفخرهـإـا الجاهإلية ة عبي عنكم أذهإب
ـو كلهم الناس شقي، فاجر أو تقي مؤمن وأدما آدما، بـن
) .5) ( التراب من خلق



بمن فكيف الجاهإليين، بآبائه يعتز فيمن النصوص هإذه
ـولا بمن وكيف ؟ السإلما على الجاهإلية يقدما : (إن يـق

تنبـثـق عـنـه مقداسإاتنا، ومصدر إلهامنا، مصدر العروبة
ـل ـا، المـث ـبة العلـي ـه وبالنـس ـدر إلـي ـة تـق ـياء قيـم ، الـش

).1القدر)( سإيد هإو والعربي
ـعـن جرـيـدته ـفـي كتب الذي البعث على تحكم وكيف
شاعرهإم:  وقالا العائد الله عفلق مشيل

 حسبي فتاتكم ألم حسبي      ومعبــبدي سإيــدي يا
)2يقولون:( الذين السوريين البعث على تحكم وكيف

ـق (إن ـوحي الطرـي ـييد اـل ـارة لتـش ـرب حـض ـاء الـع وبـن
ـع ـي المجتـم ـي: هـإ ـق العرـب الشــتراكي النســان خـل

والقـطـاع والدـيـان الله أن يؤمن الذي الجديد العربي
اـلـتي القـيـم وكل والمتخمين والسإتعمار المالا ورأس
ـفـي محنـطـة دـمـى إل ليست السابق المجتمع سإادت
التاريخ) متاحف

ـتي النصوص بعض إلى قليل قبل أشرت وقد ـبر اـل تعـت
أن يـجـب بالعروـبـة واليـمـان نبوتـهـا لـهـا ديـنـا العروـبـة

لله. بالوحدانية كاليمان يكون
بكل (ألحدنا قادتهم لسان على يصرحون القوميين إن

وـكـان باللـحـاد اتهمـنـا والدـيـان، والعلـقـات الطقوس
ـمـن يـعـد فيما البعثيون مازعم كل - رغم  صحيحا ذلك

ـتي الشرائع كل على خوارج كنا التبرير- لقد مزاعم اـل
)  .1فنسفناهإا)( الناس عليها تعارف

الملة عـن ينقل كفر القومية مبادئ اعتناق
العربـيـة القومية مبادئ اعتناق فإن تقدما ما على وبناء
المـلـة ـعـن ينـقـل كـفـر واليرانـيـة كالكرد العربية وغير

السإلما. من ويخرج
فل السـإـلما من يخرج فإنه القومية مبادئ اعتنق فمن

ـل ـه، تؤـك ـح ول ذبيحـت ـت تنـك ـة، البـن ـزوج ول القومـي ـي
ول يكـفـن ول يغـسـل ول المـسـلمين بنات من القومي



ـيـرد ول المـسـلمين، مـقـابر ـفـي يـقـبر ول عليه، يصلى
ـه ـترحم ول الـسـلما، علـي نـقـولا ـــفل ـمـات إذا علـيـه ـي

ـه ـه- ول يرحـم ـرث الـل ـومي الشــاب ـي ـن الـق ـه ـم أبـي
ويـخـالفونه مـسـلمين كانوا إن أبناؤه يرثه ول المسلم،

وهـإـو القومـيـة الـشـاب اعتنق القومي. وإذا مذهإبه في
بقـيـت وإذا علـيـه وتـحـرما مـنـه فتطـلـق مسلمة متزوج

ـا، بينهـمـا الجنسية فالصلة به، صلة على وأولدهإـمـا زـن
ـة الفتاة أماما المسلمة المرأة وعورة زنا، أولد القومـي

أـمـاما رأسـإـها كـشـف لـهـا يحل فل الرجل أماما كعورتها
وهـإـي القومـيـة اعتنـقـت اذا القومـيـة. والـمـرأة الفـتـاة

حال. العقد ينفسخ  مسلما متزوجة
أحياـنـا ويـصـوما يـصـلي بعـضـهم أـنـاس: ان - سإيقولا1

العقيدة فساد مع يقبلن ل والصياما الصلة فنقولا: إن
ـرك، ـد والـش ـان فلـق ـاهإليون ـك ـلون الـج ـون يـص ويحـج

ـة ليست لنها كلها أعمالهم رد الله ولكن ويدعون مبنـي
ـى ـان عـل ـالله إيـم ـوله ـب ـدينه، وبرسـإ ـالا ولن وـب الفـع

الكفار. من تقبل ل الصالحة
منتفعون الحزبيين من  كثيرا آخرون: إن  - وسإيقولا2

الـحـزب، عـلـى يقبـلـون والـمـوالا المناـصـب أـجـل من
عليهم: فنرد
الـظـاهإر عـلـى أحكامـنـا ونـجـري الغـيـب نعـلـم ل نـحـن

قـلـوبهم وـنـدع أـفـواهإهم ـمـن يخرج ما على ونحاسإبهم
العامة: وجل- فالقاعدة الله- عز إلى
عـمـوما من اسإتثناء هإو إنما والسإتثناء كافر القومي أن

أي الـصـل على يرجح قوي بدليل إل يثبت فل القاعدة
ويـحـب القومـيـة يـكـره أـنـه ـشـاب ـمـن تأـكـدنا إذا أنـنـا

لـه نحكـم فإننـا انتشـارهإا الواقـع فـي ويقاوما انتهاءهإا
بالسإلما.

الكـفـر انصار هإم المنتفعين هإؤلء أن معرفة من بد ول
يقوما.  أكتافهم وعلى ينتشر بهم



جهـلـة الـفـراد معـظـم ـثـالث: إن فرـيـق  - وسـإـيقولا3
عليهم: فنرد الشرعي بالحكم
يحـكـم ـفـإنه أـصـر ـفـإن الحـكـم ـلـه ويبين يعلم الجاهإل

ض كتـب بـالكفر. فـإذا عليـه اء بع ذين العلم ق ال يوث
هـإـذا ـفـإن الـقـوميين تكفـيـر في  كتبا أو مقالت بدينهم
البيان. بعد  عذرا الجهل يبق ولم التبليغ في يكفي

ـاب إذا القومي حكم قومي: ما شاب يسألا  - وقد4 ـت
والصياما؟ الصلواة يقضي ورجع: هإل

(يقـطـع) مـا يـجـب المستعان- (السـإـلما -والله فنقولا
والصياما. الصلة يقضي أن عليه ) فليس1قبله)(
اسـإـلمه، فحـسـن العـبـد أسإـلم ) (إذا2( الـحـديث وفي
(قدمها) . زلفها كان سإيئة كل عنه الله يكفر

ـي ـديث وـف ـر( الـح ـد أسإــلم ) (إذا3الـخ فحســن العـب
ومحـيـت أسـإـلفها، ـكـان حـسـنة ـكـل الله كتب اسإلمه،

) .4أزلفها) ( كان سإيئة كل عنه

القومية في أخيرة كلمة

السإئلة: بعض القوميين نسألا أن نريد  وختاما
ومــن قوانينكم، تصوغون وكيف مبادؤكم؟ هإي  - ما1

تستقونها؟ أين
والحياة؟ والنسان الكون نحو نظرتكم هإي  - ما2
ـــاهإي3 ـــم  - ـم ـــة، القتصــــادية، أنظمتـك والخلقـي

والسياسإية؟ والعائلية، والجتماعية
 دعواتكم؟ من السإلما يقع - أين4
إذا شــعوبكم عليها سإتعاملون التي السإس  - ماهإي5

الخرى.؟ الرض شعوب سإتعاملون وكيف حكمتم؟
ـف6 ـون السإــلمية؟ الشــعوب سإــتعاملون  - كـي أتـك

ــة الوثنيـــة كالشـــعوب  تمامـــا معـــاملتهم - البوذـي
الغرب. في النصرانية كالشعوب أو والهندوسإية،



ـا ـادئ أـم ـم المـب ـلوا : فـل ـتى يـص ـى الن ـح ـف إـل تعرـي
يسألون الحزبيون الجندي: (بدأ سإامي يقولا لحزابهم

أسـإـبق أيهـمـا البـعـث، وـحـدة هـإـي ـمـا البـعـث؟ هـإـو ـمـا
م الشتراكية؟ أو الوحدة ادة تجـب ل تطيع ول القي تس

) .1الن( حتى تجيب أن
- ـعـدا مـصـدر أي مـن سـإـيأخذونها القوانين: فإنهم أما

النظر السإلما- أما
والنـسـان الـكـون إـلـى والنـظـرة الـلـه، (العقيدة) ـفـي

لـجـاؤا وـلـذا هـإـذا، ـفـي نصوص عندهإم فليس والحياة،
عندهإم. الفكري الفراغ لمل الماركسية إلى
فــي والحــراما الحللا قائمــة بيــان الخلق: أي أمــا

ـذا من شيء أي هإنالك فليس العربي المجتمع ـذا هـإ وـل
ـأخلق ـات ـف ـة المجتمـع ـدون العربـي ـلما- اخلق -ـب اسـإ

العاجلــة. المؤقتة والمنفعة المصلحة على تبنى نفعية
ميكافيلي. قالا كما الوسإيلة تبرر والغاية

الماضي في إليه النظرة في اختلفوا السإلما: فقد أما
ـمـن ينـبـذ أن يجب أنه اتفاق على فهم الحاضر في أما

الماضي: في للسإلما بالنسبة أما الحياة،
زريق قسطنطين : مثل  أبدا لفضله الجاحد - فمنهم1

ـذي ـرى اـل ـرب أن ـي ـم الـع ـة هـإ ـان لحضــارة نقـل اليوـن
حضارة. يصنعوا ولم والرومان

(السـإـلما عـبـدالرازق علي : أمثالا المغفل  - ومنهم2
نبدأ) الذين هإنا (من خالد محمد الحكم) وخالد وأصولا

يجب ولذا والتمزق التفرقة أسإاس هإو الدين أن يرون
المجتمعات. من إبعاده

ـبـالمرة: مـثـل  جاـحـدا ولـيـس فـقـط المنكر - ومنهم3
وثـبـات ـمـن وثـبـة السإلما أن يرى : فهو عفلق ميشيل

والنـبـوة اـلـوحي إـلـى ذـلـك ـيـرد ل ولـكـن العربية المة
ـحـتى الماـضـي ـفـي تجمـعـت العربـيـة الـمـة فقدارات

.  محمدا أنتجت



- من نسيبة حازما والمنافق: مثل المذبذب - ومنهم4
ـلمين ذراري ـو المـس ـولا - فـه ـد1( يـق انـصـب ) : (وـق

ـقـواهإم بـكـل عـشـر التاسـإـع القرن في المستشرقون
ـبـالنواحي اهإتموا مما أكثر الدينوية النواحي بحث على

الـمـة أن أظـهـر اـلـذي العرـبـي التارـيـخ ـمـن اللهـإـوتيه
السـإـلما قـبـل راقـيـة متـقـدمه حـضـارة أقامت العربية
العربـيـة الحـضـارة تـكـن ـلـم وبهذا السواء، على وبعده
ـا ـا  حادـث ـك ل  صــرفا  دينـي ـرب النصــارى يمـل أن الـع

لتلـك وهإـو: أن الصـحيح هـإـو العكس بل فيه، يشاركوا
أثـبـت كـمـا باـلـدين الـصـلة منقطـعـة ملـمـح الحـضـارة

كـشـفه) عـلـى الغربـيـون الـبـاحثون انصب الذي الواقع
سـإـواء اـلـرأي بهذا نسيبة حازما سإبق من شعري وليت
أو المستـشــرقين ـمــن الـصــليبين ذراري ـمــن ـكــان

- أن - المســتغربين المسلمين ذراري من أو الباحثين
حضارة وأين  أبدا العربية بالحضارة السإلما صلة ينكر

جـهـل أـبـي أو عنترة حضارة أهإي السإلما؟ قبل العرب
الكذاب. مسليمة حضارة ولعلها لهب، أبي أو

واـضـحة دلـلـة ـيـدلا العرب واقع نقولا: إن فإنا وأخيرا
القومـيـة اـلـدعوات إليـهـا توـصـلت اـلـتي النتاـئـج عـلـى

والعلمانية. والقليمية
السإلمية. بالدولا العرب صلة  - قطع1
ـحـتى هإزيـلـة دويلت اـلـى العرـبـي الـعـالم  - تمزـيـق2

في تتسابق والشرقي، الغربي العالم قبضة في تبقى
ـفـي أنظمتـهـا لتحـمـي روسـإـيا إـلـى أو لمريـكـا ولئـهـا

المنطقة.
يفـتـح  تنيـنـا أـصـبح الذي السإرائيلي الكيان  - تضخم3

العرب. بلد من  جزءا فترة كل يبتلع شدقيه
ــارات4 ــي  - انهـي ــواحي معظـــم ـف ــة الـن الجتماعـي

والعسكرية. والقتصادية والسياسإية
أي لـهـا ولـيـس معيـنـة، هإوية لها ليس أجيالا  - نشوء5

خلقـيـا ممزـقـة تعـيـش؟ لـمـاذا تعلم ل الحياة، في مبدأ



ـدتهم ،  أسـإـريا متفككة ، اجتماعيا متفسخة هـإـواء، أفـئ
يغـيـرون كما أفكارهإم يغيرون رأي، في يوما كل تراهإم

والجتـمـاع والثقاـفـة والقتـصـاد العتـقـاد ـفـي أزياءهإم
ـا المبشرين - زعيم زويمر يقولا المبـشـرين  - مخاطـب
الـصـلة يـعـرف ل السإلما ديار في  شبابا أعددتم (إنكم
السإلما من المسلم وأخرجتم يعرفها، أن وليريد بالله
ا السإـلمي النشئ فجاء ا  طبق تعمار أراده لم ل السإ
هإمــه يصرف ول والكسل الراحة ويحب للعظائم يهتم
)  .1الشهوات)( في إل الدنيا في
ـاما من يوما في يشهد لم الشرق هإذا إن ول وـحـدة الـي

أولا وـحـده اـلـذي بالسـإـلما إل كيان ( له يكن ولم عزة
بالسإلما. إل ثانية مرة نفسه يجد ولن مرة
امتهم ليمزقوا العرب فنقلها أوربا القومية مزقت لقد

نفسها. العربية الشعوب ليفتتوا بل السإلمية
أن  حـقـا الـضـروري ـمـن ) (فـهـل2تويـنـبي( يـقـولا كما

المبراطورـيــة تفـتــت كـمــا العرـبــي الـعــالم يتفـتــت
دولــة عشرين - إلى الحظ لسوء أمريكا في السإبانية
غربـيـة ـضـيقة ـقـوالب ـفـي تعـيـش بعضها عن مستقلة

الغربـيـة لحـضـارتنا الكالح الثاني الوجه هإو النمط. هإذا
بالعربـيـة الناطـقـة الـشـعوب تقـلـده أن المؤسإف ومن

ـالا في جذاب القومية سإحر . إن تاما  تقليدا ـذه أمـث هـإ
تقود لن القومية ولكن المبعثرة السإلمية المجتمعات

حـكـم إـلـى ـبـل جدـيـدة، حـيـاة اـلـى المجتمـعـات هـإـذه
والفناء. بالموت

العالم في المتسلطة الطبقات عزفتها التي النغمة ان
معزوـفـة وهـإـي القومـيـة نغـمـة هإي والعربي السإلمي

مخدرات ولكنها القلوب، وتبهح السإماع تشنف جميلة
قرابين الشهوات مذابح على خللها من الشعوب تذبح

الخرـيـر وإن والـطـاغوت الطـغـاة سـإـبيل ـفـي رخيـصـة
ـكـثيرا ـجـذب ـقـد اـلـدموي النزيف صوت يعكسه الذي



البئيـسـة ونهايتـهـا ـمـذبحها إـلـى لتـسـتاق القطـعـان من
الليمة.

ـبـه اسـإـتطاعت اـلـذي السـإـلوب ) : ( إن1( جب يقولا
الـسـلطة عـلـى الـثـابته قبـضـتها تأمين المتغربين طبقة

فـكـرة هـإـي القومـيـة... فالقومـيـة الدوـلـة... ـكـان في
) تماما غربية

هـإـو العرـبـي الـعـالم ـفـي القومـيـة انتـشـار سـإـبب وإن
السإلمي. العالم على نفسه الغرب سإيطرة

مـنـذ نفـسـه الـغـرب يـجـد اـلـذي الحاـضـر الوقت (ففي
ـمـن أـكـثر إـلـى مجزء أنه ويرى الثانية العالمية الحرب
ـا يهدد سإيادة ذات مستقلة قومية دولة أربعين ـار ـب نهـي
هإـكـذا انقـسـامه بـسـبب فيه من على كاملة كله البيت
نفسه. على
ـوة من له يزالا ل الغرب اعتبار فإن ذلك ومع ـي الـق ـف

عـلـى ـقـادرة الغربـيـة القومـيـة جرثومة يبقى ما العالم
ـالم يـسـتطيع أن المأمولا والعدوى. ومن السريان الـع

اـلـداء هـإـذا انتـشـار ايـقـاف ـحـالا ـكـل عـلـى السـإـلمي
ـة- ـعـن الغرـبـي السياسـإـي الـشـعور طرـيـق - القومـي
) .1بالوحدة) ( القومي السإلمي

داء هـإـي بل لمراضنا، الناجع الدواء ليست القومية ان
أصابنا. مما عضالا
أن يدلا الحديث الدنى الشرق : ( وتاريخ سإمث يقولا

للنهـوض الملئمـة القاـعـدة ليسـت المجـردة القومية
إسـإـلميا العـلـى المـثـل يـكـن وـمـالم الشاق، بالواجب

البتة)  الجهود تثمر لن الوجوه، من وجه على
هإذا بها ننهي الخطاب بن عمر نا سإيد كلمة أجمل وما

البحث:
- الـعـزة ابتغيـنـا ومهما الدين بهذا الله أعزنا قوما (نحن

الله). - أذلنا طريقه غير عن
ـد ـا (لـق ـم أنزلـن ـا إليـك ـه كتاـب ـم فـي ـون) أفل ذكرـك تعقـل

الكـتـاب هإذا من فبسبب بالقرآن يذكرون فالمسلمون



إـلـى ـمـرة أولا الـعـرب تـقـدما ولـقـد الـمـة، هـإـذه تذكر
بزـمـان وأمـسـكوا الـقـرآن، هـإـذا هـإـدي عـلـى البـشـرية
حياتهم. في وأقاموه بالكتاب تمسكوا أن بعد البشرية

تسألون) . وسإوف ولقومك لك لذكر (وإنه
تقيـمـوا ـحـتى شـيء علـى لـسـتم الكتـاب أهـإـل يا (قل

)1)( ربكم من إليكم أنزلا وما والنجيل التوراة
.

قيـمـة ول لـهـم وزن ل شيء، على ليسوا القرآن فأهإل
ـاتهم، ـفـي به وعملوا فيهم، أقاموه إذا إل وطبـقـوه حـي

واقعهم. في
لـهـم  خـيـرا لـكـان ـبـه يوعـظـون ما فعلوا أنهم (... ولو

ولـهـدينا عظيما  أجرا لدنا من لتيناهإم وإذا  تثبيتا وأشد
) . 2)(  مستقيما  صراطا هإم
فـي العـاما فرنـسـا - قنـصـل ديلـسـبس تقرـيـر في جاء

ــذي19/8/1956 ـفــي سـإــوريا ــه  اـل بمـســاعدة كتـب
اـلـتي الحـقـائق أـبـرز (ـمـن مـسـاعده(بلـنـس) ـمـايلي

اـلـتي المكاـنـة البـلـدان هـإـذه درس يرـيـد ـمـن يلحظـهـا
ـفـي له التي والسلطة الناس، نفوس في الدين تحيلها
ـكـل وـفـي مـكـان ـكـل ـفـي يظـهـر فالدين الناس، حياة
أمر.
الخلق فـي الـدين أثـر يظهـر الشرقي المجتمع ففي

ــة، ــي العاـم ــة وـف ــي اللـغ ــي الدب، وـف ــع وـف جمـي
الجتماعية. المؤسإسات

ـل ـرقي والرـج ـي ل الـش ـى ينتـم ـن إـل ـد وـط ـه وـل - فـي
فـيـه، ولد الذين الدين إلى وطن- بل له ليس الشرقي

ـفـي فإنه وطن، إلى ينتمي الغرب في الرجل أن وكما
هـإـي الـشـرقي الرـجـل واـمـة دـيـن، إلى ينتمي الشرق

يعتنقه الذي ذاته الدين يعتنقون الذين الناس مجموعة
إليه بالنسبة هإو الدين حظيرة عن خارج فرد وكل هإو،

) .1غريب) ( أجنبي رجل



الجاهإلية والقليميات القوميات

نغـمـات مـكـان ـكـل ـفـي وتلمـيـذه الـغـرب ـحـرك لـقـد
يقـطـع ـحـتى السـإـلما تسبق التي بالجاهإليات الرتباطا

ويتجاوزهإا. بالسإلما الصلة
ـية الدارة المغرب: حاولت ففي ـد أن الفرنـس أزر تـش

ـصـدار ـبـا فـقـامت مراـكـش برـبـر بـيـن الجنسية الروح
قـضـى  الذي1930 سإنة  مايو61 في البربري الظهير
الـخـاص وـقـانونهم البربرـيـة العرفـيـة الحـكـاما بتنفـيـذ

وـفـي السـإـلمية الـشـريعة ـبـدلا الشخـصـية ـبـالحوالا
 - الهندوكية الجاوية الحضارة اندونيسيا: اكتشفت

وفيكـتـور السـود يوسإف و عقل سإعيد لبنان: أثار وفي
إـلـى ينتـمـي ل لبـنـان وـقـالوا: ـبـأن الفنيقية شبح خلطا

- ايطالـيـا، المتوسإط البحر حضارة من جزء بل العرب
اليونان.

بـعـد خاـصـة الفرعونـيـة الحـضـارة : اثـيـرت مصر وفي
حـجـر شاملبيون حل أن وبعد آمون عنخ توت اكتشاف

سإعد ثم السيد، ولطفي موسإى، سإلمة وتولى روزيتا،
وبـدأت الفرعونـيـة إلـى اـلـدعوة حسـين وطه زغلولا،

أبوالهولا، نقمرتيتي، الهإراما رعمسيس، أسإماء تظهر
زـمـن وـفـي مصر نهضة ليمثل  شعارا الهولا أبو واتخذ

هإـمـة اليونـسـكو فأثارت العالي  السد أقيم عبدالناصر
ـل الفرعوني، سإنبل أبي معبد لنقاذ العالم ـالا ونـق تمـث

ـيس ـون رمـس ـى - فرـع ـى- اـل ـاهإرة موسـإ ـف الـق وكـل
ـراك) (تركيا بشعار ينادون التراك وأصبح المليين للـت

(للمصريين)  ومصر
ـقـد )  (أـنـه1( توـمـاس ـلـويس كويلرينغ« ـعـن ؛ يقولا

للظــروف العريضــة الخطــوطا يرسإــم أن اسإــتطاع
بالزعـمـاء انتـهـت اـلـتي للحرـكـة والجتماعية التاريخيه

ـذا للتراك تركيا مبدأ تحقيق إلى المحدثين التراك وهـإ
ـة شعوب أغلب عليه سإار الذي المبدأ ـذلك المنطـق وـل



إسـإـلما نبـنـي أن ) (نرـيـد2( يقوـلـون الكـمـاليون ـكـان
على الجديد مجتمعنا في  وجزءا لنا  ملكا يصبح  تركيا
عـلـى مـسـيحية هـإـي اـلـتي النجليكانـيـة الكنيـسـة نـحـو

أـضـواء ـكـانت العربـيـة مـصـر النجلـيـزي) وـفـي النمط
المـصـرية الببـغـاوات فتـحـرك تتـجـاوب الـصـيحات هإذه
بالـذات) (النجليزـيـة الغربـيـة الصـابع بـهـا تلـعـب التي

(المـصـري حـسـين طه مصر) فقالا (بفرعونية فتنادي
وقـفـا (ـلـو ـطـه ) وـقـالا  عربـيـا يكون أن قبل فرعوني
إسـإـلمي) وـقـالا لنـبـذت فرعونيتي وبين بيني السإلما

شوقي:-

ربكـم يغضب ليس الكنانة وجــه
 معبودا كوجهـــه تجعلـــوه أن 

مصر:   مخاطبا شوقي ويقولا
وجهـــي البيت قبـل إليك أدير
 والمتــــابــا الشهـادة فهت إذا

) .1بالهرما(  متغنيا شوقي ويقولا
أنــه إل الظلم بنــاء من هإو

ويشرق منه الظلم وجــه يبيض
آمون:  عنخ توت في شوقي ويقولا
أتـى حتى القهقري القرون وطوى

وشـرابه طعامـه بين فرعــون
الهولا:  أبي في شوقي ويقولا

 تكون ماذا البــدو تحيــرت
 الحضر الظنون بــوادي وضلت
ابراهإيم: حافظ ويقولا

الفنا أعيا الذي الدهإر هإرما      بنى من بناني مصري أنا
مصر:  مخاطبا شوقي أحمد ويقولا
الـشـهادة فـهـت إذا      وجـهـي اـلـبيت قـبـل إلـيـك أدـيـر

والمتابا



الـغـرب اهإتـمـاما نفس أن الغريب من ليس فانه وعليه
ـقـرن قـبـل فتأسإست الوطنية والمتاحف بالثار الكبير
فــي التنقيـب علــى للشــراف غربيــة هإيئات  تقريبا

ــــم ــــربط ، السـإــلمي العال ــــن ل ــــار المسلمي بالثـ
السـإـلما مجـيـء قـبـل كانـــوا اـلـذين والعلما وبالقيــم

ـــاء ـارد فج ـا) ولـي ـى (بوـت ـراق إـل BOTTA الـع  AND
LOYARD(ومارييت)  MARIET وسإـشـلمانمص في

مSCHLIMAN )1 تركيا في الـثـار دواـئـر أنـشـئوا ) ث
تبرع ندرك ذلن بعد  عجيبا وليس الوطنية، والمتاحف
ـة« بعـشـرة كفـلـر ؛رو مؤسإـسـة دولر مليـيـن اليهودـي

رـجـالا لتخرـيـج ومعـهـد الفرعونية للثار متحف لنشاء
ـفـي الـنـص سـإـبب إـلـى نـصـل هإذا بعد ) ولعلنا1الثار(
):12ـمـادة( فلـسـطين عـلـى البريـطـاني النتداب صك
ـى السنة في وتنفذ المنتدبة الدولة تضع أن يجب الوـل
بالثاروالعاديات).  خاصا  قانونا النتداب هإذا تاريخ من
وربطـهـم باسـإـلمهم المـسـلمين ـصـلة لقـطـع هـإـذا كل

يـسـتعبدهإم أن للـغـرب يتـسـنى ـحـتى الولى بالجاهإلية
يده. تحت ويذلهم

السـإـلمية الثقافة مؤتمر ؛ولسون« في الدكتور يقولا
« برنـسـتون ؛ جامعة في عقد الذي المعاصرة والحياة

في إن ( PRINSTON UNIVERCITY  1952 سإنة
نهـضـة هـإـذالياما ـفـي والوسـإـط الدـنـى الـشـرقين بلد

أـخـرى ناحـيـة - جدـيـدة- وـمـن ـنـاحيه من هإي حضارية
وحرـكـة المـسـيحي الـغـرب نهـضـة ) إن الـقـديم بـعـث
والـجـدلا التفكـيـر عملـيـات ـقـامت فيه المعارف إحياء
والوثنية). الكلسإيكية العمالا على فيها

ـي ـران( وـف ـاما1إـي ـفويون ): ـق ـم الـص ـوي والحـك البهـل
الحـكـم فأنـشـأ السـإـلمي الـعـالم ـمـع العلـقـة بـتـوهإين
ـفـي العربـيـة المـفـردات للتخلـصـمن أكاديمية البهلوي

ران مجـد الكاديميـة واكتشـفت الفارسإية القديمـة اي
ـا مكانا واحتل جديد من زرداشت مذهإب وبزغ مرموـق



الجدـيـدة العـمـارات وـبـدأت والـشـمس السبع بلد في
محمد الشاه وأقاما القديم الخميني الطراز على تبنى
عـلـى ) قرـنـا52( ـمـرور بمناسـإـبة  احتـفـال بهلوي رضا

اـيـران وـثـارتفي الفارسـإـية المبراطورية صانع كورش
 العرب - الكراد، : البلوش أخرى: مثل قوميات

بالقومـيـة بعـضـه فـنـادى النـعـرات، العراق: ثارت وفي
والـتـراك الكردـيـة، بـقـوميتهم الـكـراد وـنـادى العربـيـة
والكلدانية الشورية الدعوات وثارت بالتركية

الهنود وأصبح الهندية، العصبية نار الهند: تأججت وفي
فـي زمـزما ماء عن النقطاع يرون و بالهندية يفخرون

(بهيـم الهـنـدوس بأبطالا (جنجا) ويتغنون نهر إلى مكة
) . 1هإا)( راما أرجن،

ـى ينظــرون وأصــبحوا ـح إـل ـي الفـت أناسإــتعمار العرـب
اـلـذي وهـإـذا اـلـوطن لرض الغرـيـب واحتللا واسإتعباد

بقياما ينادون المسلمين جعل مما المسلمون به يفخر
اسـإـلمي. وبفـكـر اسـإـلمية، حـيـاة فيـهـا يعيـشـون دولة

ودينــه عقيــدته هإــي المســلم جنســية فيهــا تكــون
واسإلمه.

)  :2كان-( - حيث المسلم يخاطب إقبالا قالا وقد
الرسـإـولا أـمـة ـفـإن أمـتـك، عـلـى الغرب أمم تقس (ل

ـا أولئك تركيبها، في (صفريدة الهاشمي ـدون إنـم يعتـق
يـسـتحكم انـمـا ولكن والنسل، الوطن على باجتماعهم
الدين). بقوة المسلم أيها اجتماعك

وفلسطين:  الردن وفي
ـة القبلية بالمجاد بالتغني الصوات - ارتفعت1 القديـم

ـفـي والجـنـوب الـشـمالا قباـئـل بـيـن النزاعات وقامت
ـشـرق أبـنـاء وبـيـن الفلـسـطينيين وبـيـن الردن ـشـرق
عمون. فيلدلفيا، مؤاب، نسمع وأصبحنا الردن
عدالة ول الطغاة وشردنا         ولجهاد العــدو فمزقنا
ـاتت ـة وـب ـلما أـم ـرى السـإ ـات       حـي ـا وـب ـي رعاتـه ـف

شرحالة



أو رـصـيد ـمـن وـصـك      رغـيـف أو ـثـوب الجـمـع وهـإـم
حوالة

أبالـــه( ل عميل ويرعاهإـا           يهـود يدبرهإا مؤامرة 
1 (

اللــه يحادون الذين (إن العزة رب قولا فينا صدق لقد
) .2الذلين)( في أولئك ورسإوله
ـري، ـعـن أـعـرض (وـمـن ـإن ذـك ـه ـف ـضـنكا معيـشـة ـل

) .3أعمى)( القيامة يوما ونحشره
ـيـدي بـيـن بالـسـيف (ص) (بعـثـت الـلـه رسـإـولا وصدق

وجـعـل رمـحـي، ـظـل تـحـت رزـقـي وجـعـل الـسـاعة،
بقوما تشبه ومن أمري، خالف من على والذلة الصغار

) .4منهم)( فهو
ماـجـة اـبـن رواه ) اـلـذي1( الـصـحيح الـحـديث - وـفـي

عـشـرة عاـشـر (كـنـت  مرفوـعـا عمر ابن عن والحاكم
(ص) فأقـبـل الـلـه رسـإـولا عـنـد المـهـاجرين ـمـن رهإط

ـا ـه رسإــولا عليـن ـوجهه الـل ـا (ص) ـب ـالا: ـي معشــر فـق
تدركوهإن. أن بالله أعوذ خصالا المهاجرين! خمس

بـهـا أعلـنـوا ـحـتى قط قوما في الفاحشة ظهرت - ما1
ـوا ال ـالطواعين ابتـل ـاع ـب ـتي والوـج ـم اـل ـن ـل ـي تـك ـف

مضوا. الذين اسإلفهم
وـشـدة بالـسـنين ابتـلـوا إل المكـيـالا قوما نقص  - ول2

السلطان. وجور المئونة
ـمـن القـطـر منـعـوا إل أـمـوالهم زكاة قوما منع  - وما3

يمطروا. لم البهائم ولول السماء
مـن ـعـدوا عليهم الله سإلط إل العهد قوما خفر  - ول4

أيديهم. في ما بعض فأخذوا غيرهإم
إل كـتـابه ـفـي الـلـه أـنـزلا بـمـا أئمتهم تعمل لم  - وما5

.  شديدا بينهم بأسإهم جعل
من عدونا علينا فسلط الله مع العهد خفرنا أمة فنحن

عـلـى الكـلـة تداعت كما المم علينا وتداعت جهة، كل
قصعتها.



ـاء وتاجروا الله كتاب حكامنا ترك أمة ونحن ـن بالغـث ـم
. ـشـديدا بينـنـا بأسـإـنا فجـعـل والـشـرق الـغـرب أفـكـار
بعـيـد) ـشـقاق لفي الظالمين (وإن العظيم الله وصدق

)1.(
بذنب إل بلء نزلا (ما عنه الله رضي علي سإيدنا يقولا

إل بلء رفع ول
بتوبة).
يـصـيبه أـحـد لـيـس أـنـه (بلغـنـا البـصـري الحـسـن وقالا

وما بذنب إل عرق خلجان ول قدما نكبة ول عود خدش
) 2أكثر) ( عنه الله يعفو
آلما وتجرعـنـا الـلـه، كـتـاب ـعـن بـعـدنا ـمـرارة ذقنا لقد

القومية بذور من زرعنا ما وحصدنا الله، لطريق تنكبنا
والخـسـران والـخـذلن والضياع والتمزق القطيعه ثمار
ـم مرتين أو مرة عاما كل في يفتنون أنهم يرون (أفل ـث

) . 1يذكرون) ( هإم ول يتوبون ل
ـكـل أـيـدينا ـمـن وننـبـذ ، الـلـه إـلـى نرـجـع أن لنا آن لقد

طرـيـق إـلـى ـبـالعودة أنفـسـنا وـنـدعو الجاهإلية، أوضار
) .2يشقى) ( ول يضل فل هإداي اتبع (فمن السعادة

. الدمار أو السإلما إما الفناء، أو الله إما
أـنـت إل إـلـه ل أن أـشـهد وبحـمـدك، اللـهـم وسـإـبحانك
إليك. وأتوب أسإتغفرك


