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فعندمـا نـردد هـذا الشعـار، وعندما يقول البعض ما 
ــعارن نقول ل    ــعار ب بد هذا قيمة مثل هذا الش الش

من  يف حتقيق النصــر يف هذا ارعر ة علا األقل، ب 
 بد من  يف حتقيق النصـــر يف هذا ارعر ة معر ة أ 
يســبقنا األمريويو   أ أفوارنا و أ أفوار أبناه هذا 
الشــع ، و أ أفوار أبناه ارســلمني وبني أ  نســبق   
حنن. أ  نرســـخ يف أنهـا  ارســـلمني  أ  أمريوا هي  
اإلرهاب، أ  أمريوا هي الشر، أ  الي ود والنصارى ه  
الشـــر حتا ب يســـبقونـا  أ أ  يا   النـا  هــذا   

 األمريوية.ارصطلحات بارعاني 
حنن نرفع   -أي ا اإلخوة  -فعندمـا نرفـع هذا الشعار 

وجند أ  لــــ  أثرا الوب  يف ناوسنا، ويف ناو  من 
يسـمعو  هذا الشعار، حتا من ب يرددو  هذا الشعار  
فإننا برتديدنا للشعـار مـن حوهلـ  سنتـرك أثـرًا يف 
ناوســـ  ، هـذا األثر هو أ  الي ود ملعونني، ونــذ ر  

هذا الشخص الـذي ب يرفـع هـذا الشعـار بتلـك  مثل
اآليـات القرآنيـة، وعندمـا يسمـع ]الشعـار[ وحنـن 
ن تف ب  ويعود ليقرأ ]ســورة البقرة[ و]آل عمرا [ 
و]ارائدة[ و]النســاه[ وه ها من السور الحت حتد  
اهلل في ا عن الي ود والنصــارى سيا م   بشول آخر، 

يسمع هذا الشعار يرتدد من  سيا م   أ ثر من قبل أ 
 حول .

وحنـن عندمـا ن تف ب ذا الشعار يرتافق مع  توعية 
 املة،  ل ا تقوم علا أســا  أ  منابع الشــر و ذور  
الشــر، الاســاد يف األرإل، اإلرهاب لعباد اهلل، ال ل  
لعبـاد اهلل، الق ر للبشـــريـة  لـ ا ه  أوليك الذين    
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ـ  ك الي ود، ه  لعن   اهلل يف القرآ  الوري ، ه  أولي
 أمريوا و سرائيل و ل من يدور يف فلو  .

ب بــد أ  نوو  واعني، أ  نوو  فــاهمني، علينــا أ  
نتحمل ارسـيولية القرآنية بوعي، أما  نا أصبحنا  أ  

ي وب نا   ما يعمل اآلخرو ، وب نعي وب ـنعدر ة ب 
دور من حولنا فإ  نلك يعين أننا ـا يـورة مـنا   خط

حالة أسوأ مما حنن في . أوليس  ل واحد سنعيش يف 
ـ منا يعرف أ  م دور يف هذا العامل من أحدا   ل ا ـا يـ

ارســلمني، و ل ا حرب  ــد اإلســ م  تدور علا رؤو 
 وارسلمنين أليس هذا شيه ما وم لدينا مجيعًان

ــ من هو هذا  ــلمو ن ه  حنن، وما هو اإلس من ه  ارس
نا   مانا  الـدين الـذي نـدين بـ .  نا أصـــبحنا ب    

يعملو ، وممـا يعملو  هو أن   يعملو   ـاهدين علا   
 ترسيخ هذا ارااهي  ارغلوطة.

علا  ل واحد منا أ  يتحرك، وعندما يتحرك ســي د 
ــيه الوث  يف موا  ة   ــتطاعت  أ  يعمل الش أن  باس
أوليك. أم أننا سنن ر  أ هذا األحدا  تلك الن رة 

ة طويلة يف هذا الحت ســار علي ا العرب ومعماؤه  فرت
اررحلـة ارتـرخرة من هـذا الارتة الزمنية الحت حنن    

 في ا.
الي ود يتحر و ،  ل  بِح وا، األمريويو  يتحر و ،

أوليــك يتحر و  بوــل مــا يســـتطيعو  يف موا  ــة 
ارسـلمني، يف سـبيل  نبل ارسلمني، يف سبيل حتطي    
اقتصـاده ، يف سـبيل مسخ ثقافت  ، يف سبيل  فساد   

 ، ث  أيضًا حرب مسلحة  د خمتلف ارسلمني أخ ق 
يف خمتلف بقاع الب د اإلس مية، أليس هـذا هـو مـا 
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نشـاهدان ما هو اروقف الذي نسمع  دائمًا يرتدد علا  
أفواا معماه العربن علا شــااا معماه ارسلمني  ل  ن 
أليس هؤبه ه  من يقــابلو  احلرب بولمــة ســـ م 

وحنن نسعا للس م،  فيقولو   ]حنن نريد الســ م،
 وحنن نطال  بالس م[ن

أليس عرفات ظل ي تف ب ذا الولمة وحبرصــ  علا 
الســـ م وأنـ  حريص علا عملية الســـ م أ  تبقا  
ــلرب  دولت  و ـــرب  طائرات ،   ســـليمـة بعد أ   ـ
و رب  مباني حوومت ، و رب  قوات أمن  وشرطت ، 

 ومع نلك ما مال يردد  لمة س م.
وم أ  ا تمع معماه ارســـلمني يف أن ر  لمـة مجيلة ي 

]الدوحة[ قال الرئيس الســوداني  ]حنن يف مواثيق 
)من مة ارؤمتر اإلس مي(  نا قد ألغينا  لمة )  اد( 
وقلنا نريد أ  نعيش بس م مع اآلخرين، وحنن دعاة 
سـ م، وحنن نريد سـ مًا، فل  جند س مًا من أوليك،   

ولمة[ ث  قال ]   مـا و دنـا س مًا، وب قبل  هذا ال
علينا أ  نعود  أ اجل اد، أ  نعود  أ القرآ [. )لقد 
ألغينــا من مواثيق من مــة ارؤمتر اإلســـ مي  لمــة 
)  اد(  شــف هو أ  معماه ارســلمني يف مواثيق    ـ 
)من مة ارؤمتر اإلس مي(  انوا قد ألغوا هذا الولمة 
علا أســا  أننا يف عصــر ن  أ  تعيش الشعوب مع 

عضــ ا بعض تعايشــًا سلميًا ومصاب متبادلة، وحقو  ب
 وار متبادلة، وحنن دعاة س م، وحنن نريد الس م. 

 وهوذا ترتدد هذا الولمة  ث ًا.
حنن من نشــاهد تلك األحدا ، ألسنا نسخر من هذا 
ــبحنا نا   أن ا  لمة ب   ــنا أص الولمة يف األخ ن ألس
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لعرب أحد من أوليك يســمع ان هل  ســرائيل تســمع ا
عنـدمـا يقولو  نريـد الســـ من أم أن ا تتحرك هي    
ــرائيل اي  العرب   ــرب وتقتل وتدمرن هل  س فتض
عندما يقولو  نريد الس من هل األمريويو  نيبو  
العـرب عندمـا يقولـو  نريـد السـ من لقد أصبحنا 
مجيعـًا نعل  أ   لمـة )ســـ م(  لمة ب قبول هلا عند   

لمة ظل يتمسك ب ا معماه أوليك. وأ   لمة ]س م[  
العرب بعد أ  أصبحوا علا يقني من أن ا  لمة ب أحد 

 يست ي  هلا من أوليك.
وحنن  نا ما ن رنا  أ هذا األحدا  علا هذا األسا  
فإمنا حنن أيضًا انعوا  آخر ألوليك الزعماه الذين 
ظلوا ي تاو  ب ذا الولمة أمام  ل حد  يوو   حيت  

 أرواح و حرا  مزارع.تدم  منامل و مها  
عندمـا بـدأت هذا األحدا   لنا رس أ  هناك حترك 
ــوف، حترك ترافق  عبارات  من نوع آخر، حترك موش
صـــرتـة تنب  عن نوايا ســـيية، تنب  عن أهداف  
شــريرة  ــد ارســلمني يف  ل بلد، ومع نلك يبدو أ  
تلك الولمة بدأت تتســرب أيضــًا  أ مشــاعرنا حنن  

ارعنا الذي تردد  ث ًا ومل  لمـة ]ســـ م[ بـذلـك    
 يست   ل  أحد.

ها حنن نســمع أ  اليمن ناســ  يوا م  حبملة دعائية 
أنـ  دولـة  رهابيـة وأنـ  بلـد خص  لإلرهاب. نسمع 
ــًا بــر  هنــاك لــاولــة بــل هنــاك فعً  دخول   أيضـ
لألمريويني  أ اليمن، األمريويني قــد دخلوا   نود 

ـد يتحـد  مع النا   باريات  أ اليمن، و نا  اه أح
   علينا أ  نســتيقأ أمام ما نشــاهد، وأمام ما نسمع، 
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   العواق  ستوو  سيية،    ارصيبة  ب ة،    نوايا 
أوليك ســيية،    علينا أ  نستيقأ،    علينا أ  نعد 
أناســنا حتا ب نوو  من يســمل ألوليك أ  يعملوا ما 

 حية  يريدو ، حتا ب نرى أناسنا يف يوم من األيام
يف الوق  الذي ب نسـتطيع أ  نعمل في  شييًا. هناك  
من قد يرى أ  السووت هو أسل ، وأن  ن  أ  نطال  

 بالس م وأ  حنافأ علا الس م.
 -حنن ننسا أمـام  ـل حـد ، أمـام  ل حرب نوا   ا 

ــا ل الوب ة علينا  ــا أ   -وهذا هي من ارش حنن ننس
ســا أننا عبيد اهلل، نعود  أ القرآ  الوري ، حنن نن

واهلل هو رحي  بنا، وأ  اهلل هو )الس م( وهو من مسانا 
)مســـلمني(، وهو من مسا حتا  نت  )دار الســـ م(. 
أليس الس م هو من أمساه اهلل احلسنان أوليس ديننا 
هو اإلســ من أوليســ  اجلنة هي )دار الســ م(ن أومل 

 َقْد}يقـل اهلل ســـبحـانـ  وتعاأ يف  تاب  الوري      
ـِْدي ِب ِ   ـماهم مْ  ِمنم اللـِِ  نلورو ومِ تـمابو ملِبنيو     الِل ل ممن  يم 

 .(61)ارائدة  من اآلية {اتَّبمعم ر ْ ومانم ل سلبللم السَّ م 
ننســا أ  من أمساه اهلل احلســنا )الســ م(، وننسا 
أننا حنمل اسـ   لمة ) س م(، وننسا برننا نسعا أل   

الســ م(، وننســا أيضًا  حن ا بر  نوو  من أهل )دار
بر   تابنا القرآ  الوري  ي دي  أ ســـبل الســـ م. 
فلمانا ب نعود  أ القرآ  لنعرف مـا هـو هـذا السـ م 
الـذي هـو اسـ  مـن أمسـاه اهلل احلسنا. ما هو نلك 
الســـ من وأين هي ســـبل الســـ م الحت ي دي  لي ا 

 القرآ  الوري ن  نا  نا نبحث عن الس م.
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 ا  معماه العرب يبحثو  عن الســـ م فإ  علي    نا 
أ  ب يبحثوا عن السـ م من أمريوا أو من  سرائيل أو  
من بلدا  أوروبا، أوليس هذا هو مـا تصـلن عرفـات 
عندما أصبل س ينًا يف بيت  يو   خطاب   أ أمريوا 
يناشــدها بالســ م، والزعماه  ل   علا طول الب د  

   أمريوا بالس م.العربية وعر  ا يناشدو
هل نسيت  أي ا العرب أ  ربو  هو الس من هل نسيت  

 {هلوم سممَّا م ل اْلملْسِلِمنيم}أ  امسو  مشــتق من الس من 
وحنن حنمـل اســـ  )مســـلمني(. هل   (88)احلج  من اآليـة 

َقْد  ماهم مْ  ِمنم }نســيت  أ  اهلل ســبحان  وتعاأ قال  
ـْوم انم ل الِلِ  نلورو ومِ تمابو ملِبنيو يمْ ِدي ِبِ  الِل ل ممن  اتَّبمعم ر  ـ

ــلبللم السـَــّ م  فلمانا ب نعود  أ  (61)ارـائدة  من اآلية  {سـ
بل الحت ي دي القرآ   نا  نا ننشد الس م لنعرف الس

 لي ان أليس هذا هو احللن
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