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بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

لقـد �حب �ملسـيح �ملوعـو � �لعر� حبـا �ا حلبه 
�لصا' لسـيد& �سـيدنا �ملصطفى �، �كتب كث�� من 
 ()�2قيق �لعبا2�1 �ل0 تفيض باملحبة ��لشـو' () �لعر� 
�للقـا? ֲדم �=يا2> يا2هم �سـككهم، منهـا قوله �:

"�لسالG عليكم، �يها �ألتقيا? �ألصفيا? من �لعر� �لَعْربا?. �نتم 
 J2� Kَخُ� حز� �هللا �ألعلى... يا سكا� Gخُ� ُ�مم �إلسال
�طأته قدGُ �ملصطفى، S2كـم �هللا �2ضي عنكم ��2َضى، �
 2�حي للقائكـم غليل. يا عباَ Y�(K ظ\ فيكـم جليل، 
 2َ��ِهللا، �(` َ�ِحنُّ () ِعياKِ بالكم، �بركا1ِ سو�ِكم، أل=
 ،aجعـَل ُكْحَل عي\ تلك �لثر�� ،a2خِ� �لو Gِ�َموِطَئ �قد
�َأل=�2َ صالَحهـا �ُصلحاَ?ها، �َمعاِلَمهـا �ُعلماَ?ها، �َتَقرَّ 
عي\ برhيِة ��لياِئها، �َمشـاهِدها �لكag. فَأْسَأf �َهللا تعا) 
�K يرُ=َق\ h2يَة ثر�كم، �َيُسـرَّ` َمبرjكم، بعنايِته �لعظمى.

يا (خـو�K.. (` ُ�ِحبُّكـم، �ُ�ِحبُّ بالَكـم، �ُ�حبُّ 2َْمَل 
ُ��ِثُركم على كلِّ ما Y �لدنيا."�ُطُرِقكم �َ�حجا2َ ِسَكِككم، 

(٤١٩ () ٤٢٢ t ٥ v ،حانية��(مرj> كماال1 �إلسالG، �خلز�ئن �لر

#� #خال5 �أل3دية ++ال1ها للعا0 �إلسالمي +�لعر( منذ تأسيسها #" يومنا هذ� غّ� عن �لبيا�.
 +لقد كانت قضايا �لعر@ +�ملسلمني = صلب �هتماماִדا 7+ما.

�على ميني حضرته جنله � سيدنا �ملسيح �ملوعو
 �ملصلح �ملوعو حضر> مر=� بش� �لدين ~مو �Sد �
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� Eموقف خليفته �لثا
نتيجة �ذ� �حلب �لذ� غرسه �ملسيح 
نفو�   Y للعر�   �  �ملوعو
�تباعه.. �حّبهم خلفاh& مبا ال مثيل 
له، ��هتمو� بالقضايا �لعربية �هتماما 
مساعد>  �لعر�   ���ساعد كبً��، 
�قّضْت مضاجع �الستعما2، �قّدمو� 
ُنْصَح   Gها حد�  كل  عند  �م 
�لناصح �ألمني. نقدG فيما يلي بعض 
هذ& �ألحد�� بشي? من �لتفصيل.

�لقضـية �لفلسـطينية
لتمزيق  �طط  �الستعما2   Kكا ملا 
باخلطر  �لعر�  �حس  فلسطني 
 �لوفو ��جتمعت  ֲדم،  �ملحد' 
�لعربية ملناقشة هذ& �لقضية �حلساسة 
مع �ملستعمر Y لندK سنة ١٩٣٩.. 
�قد �يد حضر> (ماG �جلماعة �خلليفة 
�لثا` � �لوفوَ �لعربية كل تأييد، 
بالتوفيق.  �ألعما'  من  �م  عا �
 () برقية   � حضرته  بعث  �قد 
 Kلند Y د�Sلد�عية �إلسالمي �أل�
موالنا جالf �لدين �س.. ليقر�ها 
على مسامع �لوفو �لعربية Y مأبة 
مسجد   Y �جلماعة  �قامتها  كب�> 
"�لفضل" ترحيبا ֲדم �تكرميا �م.. 
مائ0  على  ينو�  ما  حضرها  �قد 

�ململكة   ��مند منهم 
(بر�هيم  �لسعوية 
 <�سعا  ،Kسليما
حافظ   vحلا� �لشيخ 
�ململكة  �=ير  �هبة 
�لسعوية  �لعربية 
 ،Kلند  Y  Jملفو�
�فؤ� بك Sز> نائب 
لألمو2  �لسكرت� 
�لسعوية،  �خلا2جية 
 2شا  ��h2 ��لسيد 
�لعر�'،  سف�   ��
توفيق  �لسيد  �معا� 
�=ير  �لسويد�  بك 

�هللا  �عبد  سابقا،  �لعر�'  خا2جية 
بك سكرت� �=ير خا2جية �لعر�'، 
بك   Kعو فلسطني  من   Kبو���ملند
عمر�  علي  ��لقاضي   ،���ا

��لقاضي ~مد ��عي �غ�هم.
ها: �هذ� نصُّ

�مللكي  �لسمو  بصاحب  ْب  "2َحِّ
�كذلك  ع\،  نيابة  فيصل  �ألم� 
�لفلسطي\،  للمؤمتر  �ملند�بني  ببقية 
�إلسالمية  �جلماعة   K� ��خgْهم 
 K� هي تدعو �هللا��ألSدية معهم ، 
يكلل مساعيهم بالنجا� ��لفال�، 
�إلسالمي  �لعا�   <لقيا �يوفقهم 

�خلليفة �لثا` حضر> مر=� بش� �لدين 

~مو �Sد �

كب�>،  �غربية  عربية  شخصية 

موالنا جالf �لدين �س لدa �ستقباله 
Kمسجد �لفضل بلند Y ألم� فيصل�
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�إلسالمـية   K��لقر  Y كما 
."(��أل

"Mلكفر ملة +�حد�"
فلسطني  �الستعما2  مز'  عندما   �
�ملتحد>  �ألمم   Y تقسيمها  ��قّر 
�لثا`  �خلليفة  كتب   ١٩٤٧  Gعا
�ملتحد>  �ألمم  "هيئة  نشرتني:   �
�قر�2 تقسيم فلسطني" �"�لكفر ملة 
��حد>".. بّين فيهما موقف �جلماعة 
عا � �حلساسة،  �لقضية  هذ&  من 
فيهما �لعا� �إلسالمي لنبذ �خلالفا1 
(سر�ئيل.  ملحا2بة  �لصفو�  �توحيد 
�قاG بتو=يع �لنشرتني Y �لعا� �لعر  
من  نقتبس  جد�.  ��سع  نطا'  على 
كتيب: "�لكفر ملة ��حد>" ما يلي: 
"ال تظنو� �K �لغر� �ليوG عد� لكم 
حتسبو�  �ال  صديقكم،  ��لشر' 
�نبهكم  (ن\  �يضا صحيحا.  �لعكس 
�K �مريكا ليست صديقة لكم، كما 
2�سيا �يضا ليست صديقة لكم.  K�
(¤ما قوتاK متفقتاK على �لتآمر ضد 
�إلسالG. �� يبق فيكم شي? من �لغ�> 
�ُحبِّ �إلسالG ح¥ تنبذ�� �نتم �يضا 
عد���تكم �لد�خلية �تتحد�� من �جل 
�إلسالG؟..... (K قضية فلسطني ִדّم 
�لعا� �إلسالمي كله. (K فلسطني على 

فيها  �ل0  �ملقدسة   J2أل� من  مقربٍة 
�ملصطفى  مرقد سيدنا �موالنا ~مد 
 Y ©الفه   �ليهو كانت  �لذ�   ،�
�عماله   Y �تعا2ضه  �يضا،  حياته 
بكل �قاحة، مع �¤م � ير�� منه (ال 
��خل� ��لكرK) .G �حلر�� �ل0  gل�
�كثرها  �لعر�  �بني   � بينه  نشبت 
�حتريضهم،   �ليهو بإغر�?  كانت 
 K�ير)  aكسر  ���ستثا2 �لذين  �هم 
 ��للد  ��لعد هذ�   .� قتله  على 
�لة يريد �آلK� K يرفع �2سه بصو2> 
�ملنو2>  �ملدينة  من  مقربة  على  قوية 
 K� مها�تها بعد��لتقدG ¬وها  بنية 
 Kكا  K) فلسطني.   Y �قد�مه  يرسخ 
هنا مسلم يرa غ� هذ� �يظن �نه 
ليس هنا �ية �سبا� قوية ملثل هذ� 

�خلطر، فال شك �نه ®طئ. �ما �لعر� 
جيد�،  �حلقيقة  هذ&   Kيفهمو فهم 
على  مزمعة  �لصهيونية   K�  Kيعلمو�
فقد  �لذلك  �طنهم،  من  (جالئهم 
قامو� ضد �لصهاينة كرجل ��حد.... 
فلسطني،  قضّية  ليست  �لقضّية   �#
 .MRملنو� �ملدينة  قضية  هي  +#منا 
 ،Tملقد� بيت  مسألة  ليست  �ملسألة 
�Uִדا.  �ملكرمة  مكة  مسألة  +#منا هي 
�لقضّية ليست قضّية Wيد V+ عمر+، 
بل هي قضّية ِعرZ �مد RسوY �هللا 
�إلسال[  ضد  �لعد+  �ّتحد  لقد   .�
بينه،   M`لكث�  aخلال� V+جه  متناسًيا 
�ملناسبة   eֲדذ �ملسلمو�  يّتحد  Vََ+َال 
Rغم +جوj 7الa من V+ُجه �الحتا7 
بينهم؟ �ال تر�K� K �ألعد�? مع شد> 

موالنا جالf �لدين �س يقر� نص برقية حضر> �خلليفة �لثا` على مسامع �لوفو �لعربية
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١٩٤٨/٠٦/٢٩ جريد> "�لقبس" عد

Ö�“’\

ÎÅt\Â;Ï÷Ÿ;

ها، (` �´ّكر �ملسلمني ��نّبههم كي يعرفو� 
خطو2> �ملوقف �شد> �خلطب، �يعلمو� �نه 
�لنµ �: "�لكفر ملة   fقد حتقق صد' قو
��حد>". لقد قاG �لصهاينة قومَة 2جل ��حد 
ملحو عظمة �إلسالG.... �� يأK للمسلمني، 
 �� ،Kفغانستا� �� ،Kسو�? �كانو� من باكستا
� ماليزيا، �� (ند�نيسيا، �� �فريقيا، � ،K�ير)

� تركيا، �� غ�ها من �لبال �إلسالمية..�

١٩٤٨/٠٨/٠٢ جريد> "�ألخبا2" عد

١٩٤٨/١٠/١١ جريد> "�لب�'" �لب��تية عد

 � جر�ئد عربية تث\ على جهو �ملصلح �ملوعو
لنصر> �لفلسطينيني
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بينهم  فيما  �خلالفا1  �كثر>   <��لعد�
 ،Gإلسال� ضد  صفوفهم   ���حد قد 
�آل�نة  �ملسلموY K هذ&  يّتحد  فهال 
بينهم   �الحتاِ ��عي � �لعصيبة، 
هل  �نقر2  نفكر   K�  Kحا كث�>؟ 
يليق بنا �K منو1 متفرقني �اعة بعد 
 fنبذ��اعة، �� نكوK يد� ��حد>، 

كل جهدنا لالنتصا2 ·تمعني.
�ملسلمني   �ينا �لوقت   K�  a2�
 ��بصو1 عاK� f يبّتو� �2يهم �يعقد
 Y مناضلني  ميوتو�   K� على  عزمهم 
 �� حقوقهم،  على   fحلصو� سبيل 
 Gإلسال� ضد  �لدسائس  يستأصلو� 

كلية....
ها، (` �´ّكر �ملسلمني ��نّبههم كي 
يعرفو� خطو2> �ملوقف �شد> �خلطب، 
 µلن� fيعلمو� �نه قد حتقق صد' قو�
 Gقا لقد  ��حد>".  ملة  "�لكفر   :�
�لصهاينة قومَة 2جل ��حد ملحو عظمة 
�إلسالG.... �� يأK للمسلمني، سو�? 
 ،Kفغانستا�  ��  ،Kباكستا من  �كانو� 
(ند�نيسيا،   �� ماليزيا،   ��  ،K�ير)  ��
غ�ها   �� تركيا،   �� �فريقيا،   ��
 ��يوّحد  K� �إلسالمية..   �لبال من 
 ��يتحد  K� �م   Kيأ   �� كلمتهم؟ 
�هم ير�K� K �لفأ� قد ُ�ضعت على 
�ألماكن  �تعرضت   ،Gإلسال�  2�جذ

 K� �م   Kيأ  �� لألخطا2؟  �ملقدسة 
�يدفعو�  �لعر�  مع  كلهم  يقومو� 
ֲדا  يريد  �ل0  �لنكر�?  ��جما1  هذ& 
�لعد� كسر شوكة �ملسلمني �جعلهم 
�´ال? ُمهانني." ("�لكفر ملة ��حد>" 
 /٥/٢١ "�لفضل"  جريد>  عن  نقًال 

(١٩٤٨
على  �لعربية  �لصحف  علقت  �قد   
فمثال  ��حد>"،  ملة  "�لكفر  نشر> 

كتبت صحيفة "�لنهضة" �حللبية:
كر�سة   ~مو مر=�  �لسيد  "�هد�نا 
�لذ�  �خلطا�  على  حتتو�  صغ�> 
يدعو   ..Kباكستا الهو2،   Y �لقا& 
��لعمل   �الحتا  () �ملسلمني  فيها 
�حلاسم إلنقا´ فلسطني من �لصهاينة 
بأبنا?  يهيب  �نه  كما  �ملجرمني. 
 ()  ��2يبا  K�  <2gل�  Kلباكستا�
 ،fباملا فلسطني  عر�  مساعد> 
 ،� �لكرمي   fبالرسو �يذّكرهم 
فيها  �ّض  شريفة  بآيا1  مستشهد� 
��حد�  يقفو� صفا   K� �ملسلمني على 
�ملجرمة....  �لصهيونية  سيل   Gما�
حسنة  عاية � جيد>  خطبة  �هي 
 K� �هللا  ندعو  ��ملسلمني.  لفلسطني 
سبيل   Y �لعذبة  ��مانيه  jمالنا  �قق 
يننا �لقومي، ��هللا من �2�? �لقصد". 
 ١٢ �حللبية، عد "�لنهضة"  (جريد> 

يوليو ١٩٤٨)
�كتبت جريد> "صو1 �ألحر�2":

 K�لعنو� ֲדذ�  ��حد>"،  ملة  "�لكفر 
�Sد   ~مو مر=�  �لسيد  �لقى 
خطبة  �ألSدية...  �جلماعة   Gما)
�عنف  بشد>  فيها  Sل  مطولة 
 ��على �لصهيونية �آل¹ة �ملجرمة. 
 ºُيخِف �ستغر�به �لعميق من �جتما
�ملتناقضا1 ��حتا �ألعد�? Y سبيل 
��العتر��  فلسطني  عر�بة  (نكا2 
�يتابع Sلته  .Gملوهو� بكياK �ليهو
�لشديد> ضد �لسياسة �الستعما2ية 
 fَالستغال� ��بد�  �ما  تنشد  �ل0 
هؤال?  موقف   K2يقا  � ��لظلم، 
�ملعتدين من قضية فلسطني مبوقفهم 
 () ��ُلص  كشم�،  قضية  من 
 fالستقال�  () سبيل  ال   Kْ�  fلقو�
بغ�   µجن� ن�  كل  ِمن   tخلال��

��لتآلف."  �الحتا


