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 متى ستلد األمة العربية ؟

 2016يونيو  19النشر في جريدة أخبار الخليج: تاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

عندما امتدت يد الغدر لتطعن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب 
رضى اهلل عنه، لم يكن هدفها عمر وإنما كانت تلك اليد تعرف أن القضاء 

ويلثم في دولة على عمر يعني فتح باب الفتنة على أوسع أبوابها، 
البدأ في حمل معاول اإلسالم ثلمة كبيرة يصعب سدها، عندئذ يمكنهم 

لتحطيم هذه األمة التي تمكنت في سنوات قليلة من هزيمة  الهدم
اليهود والنصارى وكذلك المجوس، بل والقضاء عليها وعلى حضارتها 
المأفونة التي تحكمت في رقاب البشر فجعلتها طبقات ورتب وعقول 

 مهمشة ونفوس محطمة.

 ذلك منذ العربي بالوطن يمر شر لكل المدبر العقل وهم –أتفق اليهود 
 والعروبة، اإلسالم على للقضاء والمجوس النصارى مع –ليوم حتى اليوم ا

أبو لؤلؤة المجوسي فتجمع كل هذا الحقد الدفين في شخص واحد وهو 
وكانوا يعلمون أنه لن يطعنون عمر الذي نفذ مسرورًا هذه المهمة، 

الوليدة التي استطاعت خالل سنوات  ةفحسب وإنما يطعنون هذه األم
أن تهز عروش العهر والفجور والعبودية والكراهية، تلك العروش التي 

 نشر الفساد في كل بقاع األرض.
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راح عمر رضي اهلل عنه، وبدأت الفتن تخترق وتحرق ثوب األمة اإلسالمية، 
ثم يجئ ذو النورين عثمان ويغدر به أيضًا وكذلك علي كرم اهلل وجهه، 
ويستمر المسلسل ويتم القضاء على سبط رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يعتقد هذا الثالثي وسلم الحسين بن علي رضى اهلل عنه، عند ذلك 
)اليهود والنصارى والمجوس( أنه قضى على الدولة وعقيدتها وروحها، 

 ،بقوةوالدولة األموية فيهدؤون نوعًا ما، ولكنهم يتفاجؤون بقيام 
تتحكم في األرض وتعيد المجد العربي ذه الدولة وهوبالفعل تبدأ 

اإلسالمي الضائع، وتتوج الدولة األموية بالراشد الخامس عمر بن عبد 
العزيز رضى اهلل عنه الذي استطاع خالل عامين أن يعيد التوازن لهذه 
األمة التي كانت مساحتها تتراوح ما بين الصين واألندلس، فيغضب 

ك في الظالم للقضاء على هذه الدولة، فينخر فيتحرالمثلث الحقود ذلك 
فيها بالنساء والرشوى والفساد اإلداري والمالي وكل أنواع الفساد فما 

المثلث الحقود هي إال سنوات حتى تسقط، ولكن وفي غفلة من هذه 
سلم الراية من الدولة األموية الدولة العباسية وأيضًا تبدأ هذه الدولة تي

، وينخر الفساد في هذه الدولة، فتسقط ناريوفي النهوض، ويعاد السي
الدولة، ويستمر هذا وضع األمة العربية اإلسالمية بين مد وجز، تارة 

والترهل  ينخرون فيها بالفساد اإلداري والفساد المالي، والثراء المجنون
، وتارة بالنساء والعهر والفجور، ومرة أخرى يوغرون عليهم الذي ال حد له

ن معهم ويدلونهم حتى على طرقات بغداد الضيقة كل التتار فيتعاونو
هذا في سبيل القضاء التام على هذه األمة، ولكن على الرغم من كل ذلك 
وبعد سقوط يفيقون ويأتي زعيم يوحد هذه األمة بطريقة أو بأخرى، 
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فمرة صالح الدين ومرة قطز وهكذا، حتى أتت الدولة العثمانية والتي 
دها ولكن أيضًا تم التالعب بها، فسقطت أعادت إلى هذه األمة رش

، 1924وبسقوطها أعلن مصطفى كمال سقوط الخالفة اإلسالمية عام 
عندئذ أنقطع حبل السبحة وتناثرت الحبات وسقطت الدول العربية في 

 بي الذي يعد أحد أجزاء المثلث الحقود.يبراثن االستعمار الصل

 التي بيكو –ة سايس تتويج لمعاهدوكان سقوط الدولة اإلسالمية هي 
 وفرنسا بريطانيا وهي النصرانية الدول بين 1915 عام عليها االتفاق تم

 الرجل تركة ووزعت العقد، وتفكك الدول وقسمت القيصرية، وروسيا
. قائمة اإلسالمية العربية لألمة يقم لم الوقت ذلك ومنذ بينها، المريض
كلها بينهم ولكنهم  العربية الدول قسمت النصرانية الدول أن ويالحظ

لم ينسوا الذين عاضدوهم منذ السنوات األولى للقضاء على الدولة 
لتأييد الحكومة  1917اإلسالمية وهم اليهود لذلك جاء وعد بلفور عام 

، وذلك بعد وعد البريطانية إلنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين
ين، بتأمين وطن قومي لهم في فلسط 1897تيودور هرتزل لليهود عام 

على السلطان عبد الحميد الذي وخالل كل تلك الفترة كان هرتزل يراوح 
حتى يسمح لليهود بالهجرة لفلسطين، ويراوده كان أمير المؤمنين آنذاك 

قال السلطان كلمته الشهيرة وبعد أن تكررت زياراته وتوسالته 
بأال يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، فإني  انصحوا الدكتور هرتزل"

ال أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من األرض، فهي ليست ملك يميني، 
بل ملك األمة اإلسالمية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها، 

ا فإنهم فليحتفظ اليهود بماليينهم، وإذا مزقت دولة الخالفة يومً
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بال ثمن، أما وأنا حيّ، فإن عمل  يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين
المبضع في بدني ألهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة 

إني ال أستطيع الموافقة على تشريح  ،اإلسالمية، وهذا أمر ال يكون
، ولألسف مزقت دولة الخالفة وعمل "أجسادنا ونحن على قيد الحياة

يالت الدويالت حتى المبضع المثلث الحقود فيها، فغدت دويالت ودو
 وصلنا بنا الحال الى الوضع الذي نحن فيه اليوم.

سنة منذ  60سنة منذ سقوط الخالفة وأكثر من  90واليوم وبعد حوالي 
االحتالل اليهودي ألرض فلسطين، يعاد السيناريو مرة أخرى ولكن هذه 
المرة أشد وأقصى، حيث ال يجلس المجوس ويتفرجون فحسب كما كان 

 وإنما هذه المرة ،الخيانة وتآمرعهود والذي كان يتلخص في  منذدورهم 
العراق وسوريا  ايطالبون بنصيبهم من األرض، فيأخذوأصبحوا 

ويحاولون في لبنان واليمن وبعض الدول األخرى وكل ذلك باالتفاق مع 
اليهود والنصارى ومن يقول غير ذلك فهو لم يقرأ التاريخ، ولم يقرأ كل 

يانات التي حصلت على مر التاريخ، منذ أبو لؤلؤة تلك الحوادث والخ
 المجوسي حتى اليوم.

كل تلد السنوات والعرب ينتظرون عودة الزعيم الذي سوف يولد من هذه 
األرض، يشرب ماءها ويأكل نباتها وتسفعه شمسها، سنون طالت، 
والزعيم يأبى الخروج، وخالل كل تلك السنوات نسمع أن األمة العربية في 

مخاض، وأنه كلما زاد المخاض ألمًا وتوجعًا فإن زمن الزعيم يقترب، حالة 
والعرب ينتظرون هذا الزعيم اإلسطوري الذي لم يولد بعد، وفي المقابل 
فإن أعداء األمة يحملون سيوفهم وبنادقهم ويقطعون في أوصالها شر 
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ممزق، يزحفون وينتشرون وينخرون بكل وسائل النخر والفساد وهدفهم 
، الوصول إلى مكة والمدينة للقضاء على أقدس مقدسات هذه األمة األكبر

يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ "وهذا مصداقًا لقوله صلى اهلل عليه وسلم 
األُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَتَدَاعَى األَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا، قُلْنَا: مِنْ قِلَّةٍ بِنَا 

أَنْتُم يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، يَنْزَعُ اللَّهُ  يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: ال،
الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ، قِيلَ: وَمَا الْوَهَنُ ؟ 

 . "قَالَ: حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

اليوم في  اواضحًأصبح جليًا الذي كان دفينًا باألمس وويستمر الحقد 
كل الوسائل بتحطيم األمة بكل الوسائل الحربية والمعنوية و

الخسيسة، ليس ذلك فحسب وإنما بدأوا يستخدمون اإلعالم وكذلك 
اء األمة نفسها في تحطيم معنويات الحس الوجداني بنخيانات أ

ال من ورق وأناس يدعون والروحي لهذه األمة، وبدأوا يصنعون أبط
وحتى وصل بهم البطولة والعظمة ولكنهم يبيعون األوطان بثمن بخس، 

األمر إلى صنع جماعات تدعي اإلسالم وهم بعيدون كل البعد عن اإلسالم 
ولكنها صنيعة الحقد والكراهية وهذا المثلث المشؤوم الحقود 

من األحزاب  وحزب اهلل والعديد وربيبتهم مثل طالبات والقاعدة وداعش
كل ذلك من أجل الوصول إلى روح  والتكتالت األخرى التي ال يعلمها إال اهلل

األمة المعنوية ومصدر عزها والذي لخصه الفاروق عمر بن الخطّاب رضي 
لقد كنّا أذالء فأعزنا اهلل باإلسالم، فإذا ابتغينا "اهلل عنه في هذه الكلمات 

للتاريخ وربما يختلف معي كثيرون  . وهذه كلمة"العزة بغيرهِ أذلنا اهلل
ولكني مؤمن بهذه األمة التي تستطيع أن تعيد تأهيل نفسها بنفسها، 
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فلسنا بحاجة إلى قوة خارجية تعيد لنا التوازن على أرضنا فنحن أقوياء 
فال تنفعنا أمريكا أو روسيا وحكوماتنا وزعمائنا بديننا وبأمتنا وبشعوبنا 

فكل تلك الدول متآمرة علينا أو تأمرت رائيل أو إيران أو إسأو بريطانيا 
علينا ذات يوم، ونحن ال يمكننا أن ننكر ما جاء في قرآننا الذي أنزله اهلل 

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَالَ تعالى )على نبي هذه األمة والذي قال فيه 
وَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُ

( سورة أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَالَ نَصِيرٍ
 .اهلل ونكذب كان أيًا نصدق أن يمكن فال ،120 اآلية –البقرة 

هذه المحن التي تمر بها هذه األمة إال إننا نؤمن كل وعلى الرغم من 
بصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في الحديث الذي يرويه 

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،الصحابي الجليل أبو هريرة رضي اهلل عنه
إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ ) وَسَلَّمَ أنه قال

(، لذلك فنحن على موعد مع زعيم يجدد هذه األمة شاء دِينَهَايُجَدِّدُ لَهَا 
، وهذا أملنا في هذه األمة التي اليهود والنصارى والمجوس أم لم يشاؤوا

 ستلد هذا الزعيم.

وإن كنا بالفعل في انتظار أن تلد هذه األمة فلن نحفل بما يفعله اليهود 
ى أيًا ما كانت أيًا ما كان اسمهم ومسماهم، ولن نحفل بدول النصار

تذهب البصر والعقل، ولن نحفل بالمجوس من التي وعودهم براقة ملونة 
 .والقرود يشايعهم، فهذا المثلث الحقود لن يلد إال األفاعي والعقارب
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 ال نستكيننعمل بجد وولكن حتى يجيء هذا الزعيم ويبرز يجب أن 
، وأن ويجب أن نحافظ على أوطاننا من غدر الغادرين وكرهه الكارهين

نتماسك مع حكوماتنا ونقف معهم صفًا واحدًا بهدف أن ال تتقاذفنا 
  .األمواج بعيدًا

 

 

 


