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من إندلس الشيئ أي 

والمقصود بها ,   إختفى  
المحق واإللغاء التام للوجود 
 .العربي في أرض العرب

  
 
بعد ثمانية قرون متوهجة 
بالثقافة واإلبداع والفكر 
والعروبة، تم محق الوجود 

من (العربي اإلسالمي
، وأصبح العرب )االندلس

  ).موريش(المسلمون 
   
  
  
إن تم ذلك في بالد 
األندلس ، فهل يمكنه أن 
يتحقق في بالد العرب، أي 
في عقر ديار العرب 
  والمسلمين؟

  
  
ربما العرب من أكثر 
المسلمين جهال بالقرآن 

  !!وأشدهم أمية
  
  
العربي يقرأ القرآن وال 
يعرف منه إال رسمه ، وال 

يفقه معنى اآليات  يمكنه أن
لكنه يتوهم بأنه ,  والكلمات 

يعرف، وما ذلك إال ضالل 
وبهتان، ألن فعله ال يعبر عن 
فهم للدين، وإنما إدعاء 
  .وتوهم بذلك

  

والمقصود بها المحق واإللغاء التام للوجود العربي في أرض ,   من إندلس الشيئ أي إختفى  
معروفة أيضا،  1492محق العروبة واإلسالم فيها بعد عام  واألندلس معروفة ، وأساليب,  العرب 

فبعد ثمانية قرون متوهجة بالثقافة واإلبداع والفكر والعروبة، تم محق الوجود العربي اإلسالمي، 
  ). موريش(وأصبح العرب المسلمون 

ب وإن تم ذلك في بالد األندلس ، فهل يمكنه أن يتحقق في بالد العرب، أي في عقر ديار العر
  والمسلمين؟

فاألسباب التي أدت إلى محق الوجود العربي ,  هذا ليس بخيال مخمور أوهالوس مألوس 
اإلسالمي في بالد األندلس هي ذاتها الفاعلة في ديارنا، وما هي إال بضعة قرون حتى يتم قطف 

  . ثمارها
  :ها باآلتيوأبرز هذه العوامل التي تلعب دورها الخفي والمؤثر في إندالسنا يمكن إجمال

  
  رآنــل بالقــــــــالتجهيــ: أوال 

  !!ربما العرب من أكثر المسلمين جهال بالقرآن وأشدهم أمية
لكنه ,  فالعربي يقرأ القرآن وال يعرف منه إال رسمه ، وال يمكنه أن يفقه معنى اآليات والكلمات 

وما ذلك إال ضالل وبهتان، ألن فعله ال يعبر عن فهم للدين، وإنما إدعاء وتوهم  يتوهم بأنه يعرف،
  .بذلك
  

  ــادــــة الضــــــل بلغــــالتجهي: ثانيــا 
فقد تعرضت ألشد أنواع التكريه بها، وتقديمها ,  العربية صارت لغة أجنبية عند بعض العرب 

على أنها لغة صعبة وقديمة ومن األفضل الكالم بغيرها ، حتى صارت بعض المجتمعات العربية 
تعلم وما وجدنا دولة عربية تشترط على الوافدين إليها ,  تتحدث بلغة أجنبية أكثر منها بلغة الضاد 

اللغة العربية ، بل العكس يقوم العرب بتعلم لغة الوافد إليهم، وهذه من عجائب السلوك العربي 
  .اإلنهزامي واإلندثاري

  
  يـب الطائفــــــــالتعصــ: ثالثــا

و أن يقوم المسلم بقتل أخيه المسلم، وفقا من أعظم األسباب التي ستؤدي إلى اإلجهاز على الدين ه
  . لفتاوى ومشاريع طائفية ومذهبية ، غايتها القضاء على الدين اإلسالمي

وآيات ذلك واضحة وجلية، وقد عبر البعض عن أقسى وأبشع قدرات إنتحار الدين وتدميره 
ن ضد الدين وتفتك بواسطة المسلمين أنفسهم، بعد أن تم وضع العمائم في أحزاب وكراسي، لكي تكو
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العربية صارت لغة أجنبية 
فقد ,  عند بعض العرب 

تعرضت ألشد أنواع التكريه 
بها، وتقديمها على أنها لغة 

ل صعبة وقديمة ومن األفض
  .الكالم بغيرها

  
  
على مدى قرن كامل، 
فشل العرب في اإلتحاد 
والتوحد، وإزدادوا تفرقا 
وعداًء لبعضهم البعض، وصار 
من الصعب أن يسافر العربي 
إلى بلد عربي، ألنه سيتعرض 
  . ألنواع المعوقات والمساءالت

  
  
العرب خانعون، ال يعرفون 
القدرة على تقرير المصير، 

آلخرين فدولهم مرهونة با
األقوياء الذين يملون عليهم ما 
يرضي مصالحهم ويحقق 
  أهدافهم

  
  
العرب تعاونوا مع 
األجنبي ضد العربي، بل أن 
أبناء البلد الواحد تعاونوا مع 
  األجنبي ضد أبناء بلدهم

  
  
الدول العربية دول نفطية 
، وعائداتها تكفي للقضاء على 
الفقر والجوع ، لكن ذلك لم 

الجوع يزداد  يتحقق ، وإنما
  .والفقر يتنامى

  
كل منا يدالس ويوالس 

وما دمنا ,  أي يخادع ويغدر 
, في دلسٍ فأن النور بعيد 

وما هي إال بضعة قرون حتى 
  نبيد

ألنها سكرى بالمطامع والرغبات واألوهام , بالعقيدة اإلسالمية دون وعي منها أو فهم وإدراك 
  . السياسية والثأرية

وبنيت , وإرتضى البعض القبول بالمناهج الطائفية والعمل بموجبها مما تحققت أضرار مروعة 
  .لمأساة وجسامة الويالت القادماتأسوار ما بين المسلم والمسلم، وهذا يشير إلى فداحة ا

   
  ـاقـــة والشقــــالفرقـــ: رابعـــا

على مدى قرن كامل، فشل العرب في اإلتحاد والتوحد، وإزدادوا تفرقا وعداء لبعضهم البعض، 
  . واع المعوقات والمساءالتوصار من الصعب أن يسافر العربي إلى بلد عربي، ألنه سيتعرض ألن

وأمست الدول العربية متناثرة متكارهة، ال قدرة لها على لم الشمل وقول كلمة واحدة بشأن 
وبسبب الفرقة والشقاق ، فأن الدول العربية ، وبرغم توفر عوامل قوتها وعزتها، فأنها ,  مصالحها  

  .من الدول الضعيفة المملوكة اإلرادة والمصير
  

  ـروع لآلخـــالخنـــ :خامســـا 
العرب خانعون، ال يعرفون القدرة على تقرير المصير، فدولهم مرهونة باآلخرين األقوياء الذين 

  . يملون عليهم ما يرضي مصالحهم ويحقق أهدافهم ، وما عندهم خيار حر في أي شأن
ول العربية مرهونة ، فأن مصيرها معلوم وإستجاباتها مرسومة ، وتدحرجها في وما دامت الد

  .وادي الضياع والهالك مسار ال خالص منه
  

  مــي والمسلــن األخ العربــل مـر للنيـــع اآلخـــاون مـالتع: سادسا
وا مع األجنبي ضد العربي، بل أن أبناء البلد الواحد تعاونوا مع األجنبي ضد أبناء العرب تعاون

وما جرى ويجري في بعض البلدان العربية ، أبرز مثال ، على تعاون العربي مع األجنبي ,  بلدهم 
  .ومثل ذلك قد تحقق في بالد األندلس فتم أكل الممالك واحدةً بعد األخرى,  ضد العربي 

  
  رضـــر والمـــــوع والقهـــوالجـــر ة الفقـإدامـ :سابعـا 

فالدول العربية دول نفطية ، وعائداتها تكفي للقضاء على الفقر والجوع ، لكن ذلك لم يتحقق ، 
لة من الذين يربطون مصيرهم بحماية الطامعين وإنما الجوع يزداد والفقر يتنامى ، ويحتكر ثرواتهم ق

  . بالنفط لهم
وهذا الوضع يخلق حالة من الرفض والتناقض والعداء الذي يوفر األجواء لآلخرين لتدمير الوجود 

  .بأكمله
   

وما هي إال بضعة , وما دمنا في دلسٍ فأن النور بعيد ,  وكل منا يدالس ويوالس أي يخادع ويغدر 
 .دقرونٍ حتى نبي
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