
العربي الذي أظهر أن االمة العربية أقامت حضارة متقدمه راقية قبل االسالم 
دثا دينيا صرفا ال وبعده على السواء، وبهذا لم تكن الحضارة العربية حا

يملك النصارى العرب أن يشاركوا فيه، بل العكس هو الصحيح وهو: أن 
لتلك الحضارة مالمح منقطعة الصلة بالدين كما أثبت الواقع الذي انصب 
الباحثون الغربيون على كشفه). وليت شعري من سبق حازم نسيبة بهذا 

الباحثين أو من  الرأي سواء كان من ذراري الصليبين من المستشرقين أو
أن ينكر صلة االسالم بالحضارة العربية  -المستغربين  - ذراري المسلمين 

أبدا، وأين حضارة العرب قبل االسالم؟ أهي حضارة عنترة أو أبي جهل أو 
  أبي لهب، ولعلها حضارة مسليمة الكذاب. 

وأخيرا فإنا نقول: إن واقع العرب يدل داللة واضحة على النتائج التي 
  ت إليها الدعوات القومية واالقليمية والعلمانية: توصل

  قطع صلة العرب بالدول االسالمية.  - 1

تمزيق العالم العربي الى دويالت هزيلة حتى تبقى في قبضة العالم  - 2
الغربي والشرقي، تتسابق في والئها ألمريكا أو إلى روسيا لتحمي أنظمتها 

  في المنطقة. 

ي الذي أصبح تنينا يفتح شدقيه يبتلع كل فترة تضخم الكيان االسرائيل - 3
  جزءا من بالد العرب. 

انهيارات في معظم النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية  - 4
  والعسكرية. 

نشوء أجيال ليس لها هوية معينة، وليس لها أي مبدأ في الحياة، ال تعلم  - 5
أسريا، أفئدتهم هواء،  لماذا تعيش؟ ممزقة خلقيا متفسخة اجتماعيا، متفككة

تراهم كل يوم في رأي، يغيرون أفكارهم كما يغيرون أزياءهم في االعتقاد 
مخاطبا  - زعيم المنصرين  - واالقتصاد والثقافة واالجتماع يقول زويمر 

المبشرين (إنكم أعددتم شبابا في ديار االسالم ال يعرف الصلة با واليريد 
السالم فجاء النشئ االسالمي طبقا لما أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من ا

أراده االستعمار ال يهتم للعظائم ويحب الراحة والكسل وال يصرف همه في 
  ). 98الدنيا إآل في الشهوات) (

إن هذا الشرق لم يشهد في يوم من األيام وحدة وال عزة ولم يكن له كيان إآل 
   باالسالم. باالسالم الذي وحده أول مرة ولن يجد نفسه مرة ثانية إآل

لقد مزقت القومية أوربا فنقلها العرب ليمزقوا امتهم االسالمية، بل ليفتتوا 
) (فهل من الضروري حقا أن 99الشعوب العربية نفسها. كما يقول توينبي(

يتفتت العالم العربي كما تفتت األمبراطورية االسبانية في أمريكا لسوء الحظ 


