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 يا قدس .. يا حبيبة السماء

 2018مايو  20نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

هكذا بكل بساطة تتساقط األقنعة عن ذلك الصنم الضخم الكبير، 
عن هُبل القرن الواحد والعشرين عن أمريكا التي تدعي أنها حاضنة 
الديمقراطية ومحررة الشعوب من قيود العبودية والديكتاتورية، 

 يقول لها كفى. من – اآلن حتى –عن تلك الدولة التي لم تجد 

األقنعة، ومازال الليبراليون والمتصهينون العرب يحلمون سقطت 
بعز أمريكا وهيمنتها على العالم كله، فهم يحلفون باسمها 

 هؤالء –ويركعون في محرابها ويحرقون البخور إلرضائها، وهم 
يجدون أي غضاضة في أن تكون  ال – الذين يتسمون بالعرب

 يل.القدس عاصمة لكيان طفيلي وثني هزيل اسمه إسرائ

ال أعرف ما الرابط بين الملك قارون وأمريكا، ولكن هذه المقارنة 
 ؟ تحوم في رأسي منذ عدة أيام، ولكن من قارون وما قصته

قارون كما ورد في سورة القصص كان من قوم سيدنا موسى عليه 
السالم، أي كان من اليهود، وفتح اهلل سبحانه وتعالى عليه الزرق 

والكنوز حتى أن اآليات تصف ذلك وتقول وأصبح لديه الخير الوفير 

(، وهذه فقط المفاتيح إذ َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَِّة)
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يصعب على أهل القوة حملها، فما بالنا إن تحدثنا عن الكنوز 
 ؟ نفسها

راء ومشاركتهم وعندما نصحه قومه بالرحمة على الناس والفق

َقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم »أفراحهم وأحزانهم تكبر وبغى وقال بكل صفاقة 

ِهُم َجْمًعا َوَلا ُيْسَأُل َعن ُذُنوِب ِعنِدي َأَوَلْم َيْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك ِمن َقْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقوًَّة َوَأْكَثُر

 «.اْلُمْجِرُموَن

وهكذا أمريكا اليوم، تعتقد أنها القوة األعظم في هذا الكون، وأنها 
تستطيع أن تفعل ما تشاء وكيفما تشاء، وتمنح هذا لذلك وتمنع 
هذا من ذلك، فتبجحت وتغطرست كما فعل قارون، وعند ذلك بلغ 
ذروة غطرسته وطغيانه، ويصف اهلل سبحانه وتعالى هذا التبجح 

  وله:بق

اُرونُ ِإنَّهُ َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم َفَخَرجَ َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه َقالَ الَِّذينَ ُيِريُدونَ اْلَحَياةَ الدُّْنَيا َيا َلْيتَ َلَنا ِمْثلَ َما ُأوِتَي َق»

َوَعِمَل َصاِلًحا َوال ُيَلقَّاَها ِإال ( َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب اللَِّه َخْيٌر لَِّمْن آَمَن 79)

 «.(80الصَّاِبُروَن)

هكذا تبجح وتكبر قارون وخرج على قومه بكل قوته وجبروته، 
ليبهرهم ويركعهم، ويقول لهم إنه األفضل من بينهم، فركع في 
محرابه الكثير من الناس، وخاصة الذين كانوا يعبدون المال والثروة 
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ارون وسجدوا تحت أقدامه، وربما رقصوا والمظاهر، وحلموا بعزة ق
على إيقاعاته فرحًا، ولكن اهلل سبحانه وتعالى كان له ولهم 

 بالمرصاد؛ إذ قال تعالى:

َبَح َوَأْص (81يَن)َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه األْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمن ِفَئٍة َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ِمَن اْلُمنَتِصِر»

ْقِدُر َلْوال َأن مَّنَّ اللَُّه َعَلْيَنا الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمَكاَنُه ِباْلَأْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اللََّه َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَي

ُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي األْرِض اآلِخَر الدَّاُر ِتْلَك (82َلَخَسَف ِبَنا َوْيَكَأنَُّه ال ُيْفِلُح اْلَكاِفُروَن)

 سورة القصص.« (83َوال َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي)

وفي لمحة بصر انتهى قارون، بكلمة واحدة من اهلل تعالى )كن( 
فكان، وال رادّ لكلمته، وهكذا أمريكا، تخرج علينا اليوم بكل 
غطرستها وتبجحها وغرورها، بكل أسلحتها وعتادها، تهدد هذا 
وتنكل بذلك، ال رادع يردعها وال كلمة تخوفها، فهي التي تقرر وهي 

لغت اليوم ذروة قوتها، كما بلغ قارون التي تفعل ما تريد، وقد ب
ذروة جبروته، ولكنهم نسوا أو تناسوا أنه من البديهيات التي 
يذكرها علماء االجتماع أنه عندما تبلغ الحضارات أوجهها فإنها 
تكون على مشارف انهيارها لحظات، فهكذا انتهت بريطانيا 

لكرة العظمي واالتحاد السوفيتي وكل الحضارات التي مرت على ا
األرضية، بسبب الغرور والبطش والغطرسة، لذلك فنحن اليوم أشد 
إيمانًا بأن أمام أمريكا طريقا واحدا ال محال من بلوغه سواء كان 
اليوم أو في الغد، وما نعتقده ونؤمن به أن الذي سيتسبب في 
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انهيار هذه الكتلة الضخمة من الغرور هو الجشع اليهودي 
 ريخ أبدًا.وحقدهم، ولن يرحمهم التا

 - يقول )أوليغ بالتونوف( صاحب كتاب )لهذا كله ستنقرض أمريكا
إن أمريكا ليست دولة وال قومية، بل »الحكومة العالمية الخفية(: 

هي مجرد مساحات واسعة، يقطنها مؤقتًا أناس يتحدرون من 
بلدان مختلفة، والمهم هو أن أمريكا تفتقر إلى النواة القومية، إلى 

األصيل لكيان الدولة المتين. إن ما يسمى  األساس –شعب الدولة 
الشعب األمريكي هو تعريف غير أصيل وغير متجانس، بل هو 
خليط مصطنع من األشخاص، الذين ال يمتون إلى بعضهم البعض 
بصلة، باستثناء الرغبة المشتركة في االستهالك والكسب 

بحق  والخوف الغريزي من المسؤولية عن الجرائم التي اقترفوها
البشرية. إن خليطًا كهذا ال يمكن أن يبقى متراصًا إال لفترة زمنية 
قصيرة نسبيا، والتاريخ غني باألمثلة على أنه يتداعى لدى أول 
صعوبات جدية، لم تعان منها أمريكا بشكل حقيقي بعد، لكن 

 «.تقف اآلن على أعتابها

الدولة من الواضح جدًا أن سياسة »وفي مكان آخر من الكتاب يقول 
في الواليات المتحدة األمريكية تجاه شعب أمريكا األصلي نسخة 
طبق األصل عن الموديل التلمودي اليهودي لعالقة اليهود بالغرباء 
)أكوم، نوهر.. الخ(، حيث يطالعنا الموقف عينه من الناس كأنهم 
دواب، والوحشية الفظيعة نفسها والشعور بأن كل شيء مباح، 

 «.يهود المتعصبينالسمات المميزة لل
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وهذا ما فعلته الحضارة الغربية األمريكية التي تدعو إلى الحرية 
والعدالة والمساواة لسكان أمريكا األصليين، فيا ترى ماذا يمكن أن 

؟ وهل يعتقد اإلخوة المتصهينين  تفعل في بقية الشعوب
والليبراليين العرب أن أمريكا ستستنكر ما تفعله إسرائيل اليوم 

؟ إنهم يعيشون في  فعله غدًا في إخوتنا في فلسطينوما ست
 الوهم.

إن أمريكا أيها السادة لم تقم إال على تجارة الرق واستعباد 
الشعوب، والخمور والمخدرات، والمومسات وسرقة األراضي 
واألموال، والمرابحة بالدين وجمع األموال في الكنائس، فهل يمكن 

 أفيقوا. ؟ أن نثق بمثل هذه الحضارة

 – 1981سنة  أي –قبل عشر سنوات من انهيار االتحاد السوفيتي 
 ونشر الغربية الحضارة بسقوط المفكر األوروبي إيمانويل تود تنبّأ

 تحدث «اإلمبراطورية بعد ما» عنوان تحت كتاب في 2003 عام ذلك
 خاصية وفقدانها األمريكية، اإلمبريالية القوة سقوط عن فيه

ياسات الدولية. ويؤكد تود في خاتمة بالس المتحكمين أهم كونها
كتابه أنه ليس من الضروري أن يعنى انهيار أمريكا اختفاءها من 
على خريطة العالم، أو تفككها جغرافيا، أو حتى تحوّلها إلى دولة 
فقيرة، بل يعني أن تنفلت خيوط اللعبة السياسية الدولية من بين 

ألول إلى مجرد طرف أيديها، أو بمعنى آخر أن تتحول من المهيمن ا
 فاعل، مثلها مثل دول أخرى.
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وإن كنا نؤمن أشد اإليمان بانهيار الغرب وحضارته القائمة على 
القتل والسرقة، سواء ذكر ذلك أبناء الغرب والشرق أنفسهم أم ال، 
إال أننا سقنا بعضا من تلك األدلة من أجل الذين مازالوا يصلون 

، وكل الذي نطلبه منهم أن ويركعون ويسجدون في محرابهم النتن
يخلعوا نظارتهم السوداء حتى يروا حقيقة هذا الكيان المصنوع 

 من الوهم.

وعلى الرغم من ذلك فإننا لسنا هنا نرغب في الحديث عن انهيار 
الغرب وما الذي يحاول الغرب أن يعمله للسيطرة على الشعوب، 

مية ماذا فهذا شأنهم، ولكن سؤالنا إلى شعوبنا العربية واإلسال
فعلنا نحن وماذا نحن فاعلون عندما أعلنت أمريكا في السادس من 

على العالم كافة أن القدس عاصمة لدولة ليس لها  2017ديسمبر 
وجود إال في مخيلتهم. فإن كان بلفور وعدهم بدولة فإن ترامب 

 أعطاهم العاصمة.

 ؟ هل سنكتفي بالعويل والتنديد والتهديد واآلن ماذا نحن فاعلون
 ؟ والوعيد ثم ال شيء

بكل بساطة، نحن والغرب يعلم ماذا يمكننا أن نفعل، نصرخ 
ونولول لبضعة أيام، وبعد بضعة أيام سينتهي كل شيء، فال 
شيء يتغير وال قرار يتخذ، اللهم بضعة قرارات هزيلة كلها شجب 
واستنكار، ثم ال شيء، هذا على الرغم من أننا في شهر رمضان 

تصارات المسلمين األوائل. ولكن الحقيقة اليوم المبارك، شهر ان
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تقول إن رمضان القديم انتهى، ذهبت االنتصارات وذهبت 
البطوالت، وأتت الشاشات الكبيرة المسطحة التي امتألت فيها 
قنوات التلفزيونات العربية بالمهازل والمسلسالت الهابطة 

 والممجوجة والسخيفة، وكأنه ال ينقصنا إال هذا.

سادة، نحن العرب اليوم في أسوأ األوضاع انحطاطًا، فهل أيها ال
 ؟ نربي أطفالنا على هذه المسلسالت وهذا التهريج وهذا السخف

أيها السادة، اسمعوا هذه الحكاية التي ترويها كتب التاريخ: كانت 
هناك مدرسة تدعى المدرسة القادرية، وكانت هذه المدرسة في 

القادر الكيالني، وكان نظام  عبدبغداد، وكان معلمها الوحيد يدعى 
أفراد فقط ومعلم واحد،  6هذه المدرسة غريبا فكان عدد طالبها 

وكان هدف هذه المدرسة تحرير المسجد األقصى من نير 
 االستعمار الصليبي.

وفي يوم من األيام كان يجلس التالميذ مع المعلم يتكلمون عن 
ة سأل المسجد األقصى وعن قدسيته للمسلمين، وفى الجلس

فضحك أحد «. ؟ من فيكم سيحرر المسجد األقصى»المعلم: 
األطفال وكان هذا الطفل )يوسف بن أيوب المشهور بلقب صالح 
الدين األيوبي(، فطُرد صالح الدين من المدرسة مدة ثالثة أشهر 

 عقابًا على ضحكه من السؤال، مجرد سؤال.
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تلك لم  وعندما رجع صالح الدين إلى المدرسة بعد فترة العقاب
يرجع صالح الدين الذي كان موجودا قبل ثالثة أشهر، وإنما تغيرت 

  شخصيته تمامًا، فلم ُيعد يُرى ضاحًكا منذ ذلك اليوم.

لماذا ال »وتمضي األيام وعندما سُئل صالح الدين ذات يوم: 
كيف »فأجاب بعبارته التي سجلها التاريخ حتى اليوم:  «؟ تضحك

 «.؟ أضحك واألقصى أسير

يُر الناصر صالح الدين األيوبي يضحك بعد تلك اللحظة قط إال  ولم
هـ،  583رجب سنة  11حينما حرر القدس وبيت المقدس في يوم 

 «.اآلن أضحك»، وقال حينها: م1187سبتمبر سنة  20الموافق فيه 

وأنتم اليوم اثخنتم شاشات التلفزيون في رمضان بكل ما هب 
ض كل هذه السخافات ودب، وكأن شهر رمضان موسم الستعرا

 والمبتذالت.

إذن ماذا نحتاج في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ العالم العربي؟ 
 ؟ عن ماذا يجب أن نبحث

بكل بساطة إننا يجب أن نبحث عن هويتنا العربية اإلسالمية 
الضائعة، يجب أن نعيد تشكيل اإلنسان العربي وعقله حتى 

إلعالم العربي إلى يفهم ويستوعب أولوياته، يجب أن نوجه ا
أساس القضية األم من بين كل هذه المهازل، يجب أن نعيد بناء 
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المناهج التعليمية، كل هذا من أجل إعادة بناء تشكيل العقل 
 العربي، عندئذ يمكننا أن نتحدث.

أيها السادة، ليتني أستطيع أن أبكي، ليس على فلسطين 
على حالنا  واألقصى، فلألقصى رب يحميه، ولكن نفسي أن أبكي

 ونحن ننحدر إلى قعر الحضارات، وأصبحنا ال حول لنا وال قوة.

 


