
آراء
االثنني ١ يناير ٢٠١٨

PDF 07ملشاهدة الصفحة

waha2waha2waha@hotmail.com
 ذعار الرشيدي

طالل العيار.. 
السياسي النبيل
لم يكن الراحل طالل 
العيار سياسيا عاديا، 
بل كان استثناء لكل 

القواعد التي بنيت عليها 
السياسة الكويتية، فكان 
حكوميا فقط فيما يصب 

في مصلحة املواطنني 
ومعارضا عندما تكون 

املعارضة من اجل 
الشعب، ومع هذا كان 
يحسب في الغالب في 

معسكر احلكوميني، ولكن 
أيا من املعارضني لم 

يكن ميسه بكلمة انتقاد 
واحدة، حتى عندما تولى 
احلقيبة الوزارية انصبت 

االنتقادات على قراراته 
ال على شخصه، رغم أن 

قواعد اللعبة السياسية 
تفرض على املنتقدين ان 
ينالوا من قرارات الوزير 
وشخصه بذات الدرجة، 

إال أن العيار رحمه اهلل لم 
ينل شخصه أي انتقاد، 
فحتى لو انتقده النواب 
أو اإلعالميون كانوا ال 

يقللون أبدا من احترامهم 
له، بل ان أيا منهم لم 
يخف إعالن احترامه 

للعيار، وكما ذكرت كان 
العيار حالة استثنائية لكل 

قواعد اللعبة السياسية.
> > >

منذ خوضه غمار املعترك 
السياسي كان دائما ما 

يحصل على املركز األول، 
منذ العام 1992 وحتى 

2006 وهو عالمة فارقة 
في كل انتخابات، وأسس 

وترأس كتلة املستقلني 
في املجلس وكان عالمة 
فارقة في املجلس أيضا 

وكما ذكرت كان يقف 
من موقعه كمستقل مع 

الشعب معارضا للحكومة 
فيما يصب مبصلحة 
الناس وحكوميا اذا ما 

اقتضى األمر ملصلحتهم 
أيضا، كان بحق نائبا 

وطنيا لم يذكر إال بخير 
في كل موقف سياسي 

اتخذه أو وقفه أو سانده.
> > >

واليوم في ظل التجاذبات 
السياسية الضبابية 

نحن أحوج ما نكون الى 
نواب يتحلون بكاريزما 
وأسلوب الراحل طالل 

العيار في املجلس، 
فكتلة املستقلني التي 

كان يترأسها باملجلس 
أشبه ما تكون بالطبقة 

الوسطى في املجتمع من 
حيث أهميتها وتأثيرها 

وقدرتها على حفظ توازن 
األمور، نحن بحاجة الى 

االخالقيات السياسية 
التي كان يتمتع بها 

الراحل طالل العيار، 
فبسبب فقدان االتزان 

أصبنا بحالة من الضبابية 
التي أصبحنا معها ال 

نعرف أين يفترض بنا ان 
نقف او من نصدق.

> > >
الراحل طالل العيار وعلى 

مدار 14 عاما من العمل 
البرملاني وضع أسسا 

الستقاللية العمل النيابي 
التي أرى أننا افتقدناها 
خالل املجالس االخيرة 

السابقة.
> > >

تذكرت الراحل طالل 
العيار رغم مرور نحو 9 
سنوات على رحيله لكون 
املشهد السياسي بحاجة 
الى نواب على شاكلته، 

رحم اهلل طالل العيار 
وأسكنه فسيح جناته 

وجعل قبره روضة من 
رياض اجلنة.

> > >
توضيح الواضح: اذا ما 
أراد شخص االنصاف 

في رسم صورة واضحة 
لعمل الراحل طالل العيار 

فعليه بسؤال الزمالء 
الصحافيني البرملانيني 
الذين عاصروه طوال 

فترة نيابته على مدار 14 
عاما وسيخبرونكم بأكثر 

بكثير مما ذكرت في 
سطوري هذه. 
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محمد خالد الياسين 

عالية فيصل حمود الخالد

قبل سنة تقريبا دخلت في نقاشات مع بعض الزمالء 
حول مجلس األمة واختلفت مع البعض منهم حول ما 

أفرزته االنتخابات من نواب ميثلون الشعب، وكانت 
وجهة نظري وبأمانة شديدة أننا مطالبون بأن مننح 
من وثق بهم الناخبون الفرصة الكافية ليثبتوا أنهم 

على قدر املسؤولية التي منحها أبناء الكويت لهم، 
كنت أظن أن أداء املجلس سيتحسن ولكنني تأكدت 

أن األداء من سيئ إلى أسوأ، كنت ألتمس األعذار لرمبا 
أكون مخطئا في اتساع الهوة بني ما يريده الشعب 

وما يتم حتقيقه في املجلس من قرارات تالمس 
االحتياجات وتلبي الطموحات، لألسف إن مجلس األمة 

في الوقت احلالي ليس بالطموح املطلوب، هناك عدة 
قضايا بعيدة كل البعد عن ذهن بعض إخواننا النواب، 

البد أن يضعوها من األولويات، لألسف الشديد في 
وقتنا هذا مجلس األمة صار في خبر كان، وتبني لنا 
ان بعضا من أعضاء املجلس همهم الوحيد املصلحة 
الشخصية وليس املصلحة العامة، يا سادة يا نواب 

األمة يجب علينا أن نكون يدا واحدة لكويت املستقبل، 
لكويت أجمل، كويتنا احلبيبة حتتاج إلى تعاون اجلميع 

وتضافر اجلهود لتحقيق اإلجنازات، ويجب أن يعي 
النائب انه ورغم مراقبته ألداء احلكومة فإن أداءه هو 
اآلخر مراقب من قبل املواطنني ويجب أن يكون هناك 

تعاون بني أعضاء املجلس مبا ينفع البالد بعيدا عن 
دغدغة املشاعر والتكسب االنتخابي، وهذا يتطلب من 
كل نائب في مجلس األمة أن يحافظ على تواصله مع 

الناس، وأن يعمل جاهدا على حتقيق الصالح العام 
وخدمة الوطن ألنه بالنهاية هو اخلاسر الوحيد..

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

نطالب اليوم بالتنمية وهي اصطالحا خطوات تقدمية 
نحو األمام أو لالرتقاء، واصطالح »خطوات تقدمية« 

يعكس ويشير إلى معنى »تغيير«. فسنة احلياة 
هي التغيير، النمو اجلسماني واملعرفي والهرموني 
هو تغيير، والوقت بجوهره هو تغيير فال ميكننا 

فهم الوقت وقياسه دون التغيير في دوران األرض 
والكواكب، فاحلركة هي أساس الكون مبوجوداته، لذلك 
يقول هيراقليطس »قد يكون التغيير هو الثابت الوحيد 

في الوجود«. 
ومبا أن التنمية خطوات تقدمية وتغيير فهي إذن تعني 

إنتاجا وزيادة فيه من خالل جهود علمية فكرية وثقافية 
مشتركة بني أفراد ومؤسسات. 

وفي هذا الصدد يشرح د.علي الوردي اإلنتاج بأنه 
»براعة تنال باجلهد واملران«، ونالحظ هنا ترابطا 

بني مصطلحي البراعة واملران، فالبراعة ال تكون إال 
باملران، واملران عبارة عن تكرار وممارسة يكتنفها 
النجاح والفشل في مسيرة بلوغ الهدف وتطويره، 

فال يعتبر الفشل وال النجاح أسبابا كافية أو صحيحة 
لتوقف اجلهود واملران، فمن الفشل يظهر النجاح كما 

يظهر النور من العتمة. كما أن هذه اجلهود والبراعة ال 
تتحققان أو تزيدان إال بوجود مجال مليء باخليارات 

وتوسعها، فاخليارات عبارة عن احتماالت جتريبية يتم 
انتقاؤها بناء على املعرفة وسعتها وبناء على الهدف 
الدقيق املرجو ضمن بيئة صحيحة بعوامل متعددة 

تضمن املمارسة والتجريب، فالتخطيط للهدف ال يعني 
حتمية النجاح لكن زيادة فرص النجاح وقبول الفشل 

إن حصل لفهم أسبابه ومعاجلتها خللق التطور املعرفي. 
واخليارات ال تتحقق إال بوجود وعي ذاتي لدى الفرد 
)أي تكون ووجود حلدود دائرته الذاتية والتي يعرف 

منها »ماذا يريد« بكل دقة ووضوح(، فاإلنسان الواعي 
لذاته وملا يريد تكون خياراته عديدة فيكون بذلك فردا 

متقبال متعدد األبعاد، أما غير الواعي فخياراته محدودة، 
لذلك يكون فردا تابعا ذا بعد واحد امتثالي يصعب عليه 

رؤية اخليارات فتصعب عليه التنمية تباعا. فسيارات 
القيادة الذاتية والتي ستكون القادم التكنولوجي اجلديد 

للسيارات احلديثة )وهي سيارات تسير في الطرق 
دون حاجة لسائق( بدأت بفكرة من أفراد في بداية 

حقبة التطور التكنولوجي واحلواسيب في الستينيات، 
ومت العمل بها فعليا في فترة الثمانينيات )بعد التأكد 
من إمكانية عملها بسبب التطور التكنولوجي( ضمن 

مخطط واضح يعكس الهدف بكل دقة ومن ضمن 
بيئة صحيحة تقبل الفشل وحتوله لنجاح باملمارسة، 

ومن خالل جهود أفراد واعني مبا يريدون ومن ضمن 
خيارات تتيح التجريب. بعد أربعني عاما من »البراعة 

واملران« )كما يسميها علي الوردي( أصبحت اليوم 
تكنولوجيا هذه السيارات حقيقة ودخلت ضمن 

مخططات شركات صناعة السيارات مؤخرا بتوقع أن 
تتواجد فعليا في الطرق بعد سنتني أو ثالث، ومت مؤخرا 

وفي عام 2017 قبول تشريعاتها املبدئية في أميركا من 
قبل US House Committee. حصل هذا التغيير بسبب 
فكرة وضعها أفراد وعملت عليها مجموعة أخرى من 

األفراد تالقوا بالهدف وجمعتهم بيئة عمل صحيحة 
ألنهم جميعا يعرفون »ماذا يريدون« ولم ينتظروا أحدا 

ميلي عليهم ونيابة عنهم »ماذا يريدون« ولم ينقطع 
العمل بخروج أفراد ودخول آخرين ألنهم اتفقوا على 

هدف يشكل جوهر حتركهم. 
البداية الصحيحة دائما تنطلق من الفرد ذاته، فإن 
كان ضائعا بذاته فسيكون ضائعا بالعالم اخلارجي 
وإن كان واعيا فاهما ومدركا بذاته فسيكون فاعال 

ومنتجا بالعالم اخلارجي ألنه ميتلك بوصلة معرفية 
حتدد وجهته وتعيده للطريق إذا تاه عنه نتيجة 

ظروف بيئية خارجية، فال ميكن أن نطالب مبجتمع 
نزيه إن لم منارس النزاهة وال مجتمعا صادقا إذا 

لم منارس الصدق وال مجتمعا منتجا إن لم منارس 
اإلنتاج، وقس على ذلك القيم األخرى املختلفة كالعدل 

واملساواة واحلرية التي نطالب بها ليل نهار، يقول 
أبو األسود الدؤلي: »ال تنه عن خلق وتأتي مثله، عار 

عليك إذا فعلت عظيم«، وتقول سونيا جونسون الكاتبة 
والناشطة النسوية »شخص واحد عاقد العزم ميكن 

أن يقوم بعمل تغيير كبير، ومجموعة صغيرة من 
األشخاص فاقدي العزم ميكنها أن تغير مسار التاريخ«.

خبر 
كان

من أين تبدأ 
التنمية؟

زبدة احلچي

طريق البداية

ليس سهال ما يجري في إيران، وموسم القطاف 
سوف يطول ويطول، ولن تضع الثورة أوزارها 

قريبا، وسيموت خلق كثيرون ويتشتت عباد 
وستنفطر قلوب أمهات وستتعدد الثكالى وستزيد 
األرامل ويتيتم أطفال كثر، ال بسبب ضعف الثوار 
الذين مألوا الشوارع وامليادين اإليرانية، ولكن ألن 
النظام سلطوي ودموي ال يأبه مبا يريق من دماء 

وال مبا يصيب البالد من بالء وخراب.
وفي كتاب صدر قبل سنوات للقاضية اإليرانية 

الفائزة بجائزة نوبل شيرين عبادي مألت الكثير 
من صفحاته بهول نظام املاللي وقسوته ودمويته 

واستعداده للذهاب إلى آخر الطريق في سبيل 
استمراره على رأس السلطة مهما كانت اخلسائر 

والضحايا. وأرواح املواطنني ليست ذات أهمية 
عنده، وإشعال البالد وحرقها ال يهز شعرة في 

جفن أصغر أفراده.
وهي بذلك ال تتحدث عما جرى قبل سنوات 

في إيران من ثورة شعبية تزامنت مع ما سمي 
بالربيع العربي وال ما جرى بعد فوز أحمدي جناد 

بالرئاسة املزورة على حساب منافسيه حسن 
موسوي ومهدي كروبي، بل أبعد من ذلك بكثير 
أيام اخلميني وقبل أن تقوى شوكة النظام مثلما 

هي اليوم.
ولكن هذا ال يعني أن الثوار سيلقون بأسلحتهم 
ويتوسدون أيديهم نائمني حتت ظل شجرة، بل 

هم مستمرون إلى آخر مدى وحتى يخرجوا 
الثعابني من غيرانها، ليعلنوا حترير بالدهم من 
نظام عاث بهم وببالدهم وبلدان غيرهم فسادا 

وقتال ودمارا وأنفق أموالهم على نشر الفنت 
والقتل واحلروب وجعلهم فقراء يتسولون لقمتهم 

وقوت عيالهم.
لقد بالغ النظام اإليراني في تيهه وصلفه وغروره 

فراح يشعل النيران في بالد هادئة مطمئنة ال 
ناقة له فيها وال جمل سوى طموحه في التوسع 
واسترقاق الشعوب وجنح في إيجاد أذيال له في 

بعض البالد العربية مع األسف كالعراق التي تعامل 
معها بحقد تاريخي دفني فراح يغير معاملها العربية 

التاريخية ليصبغها بصبغته احلاقدة الكريهة.
ولم يكتف بجارته العراق بل راح ميد أذرعه إلى 

سورية ولبنان واليمن، ويثير الفنت في البالد 
املطمئنة ويؤلب الشعوب ضد بلدانها.

كان البد للنظام اإليراني أن يعي أن النار التي 
أشعلها في بالد اآلخرين سوف يصل شررها 

وشرها إليه ذات يوم، ولكن غروره وصلفه أغلقا 
عينيه عن تلك احلقيقة.

ال يختلف اثنان على أن اخت الرجال قوال وعمال 
السيدة الفاضلة هند الصبيح )ام احمد( خير 
خلف خلير سلف للجيل الذهبي من مبدعي 

ومؤسسي العمل التعاوني كفكرة رائدة جليل 
ستينيات القرن املاضي، اجلامع ما بني نظام 
الرأسمالية واالشتراكية التجارية ألساسيات 
لقمة العيش اليومية، من رغيف العيش يعني 
خبز الطبقة الكادحة، وما يليها من مستويات 
املجتمع الواحد بطبقاته ومستوياته املعيشية، 

سواء بسواء، بل يتساوى اجلميع في احلقوق 
والواجبات، للمشاركة بهذه الصفة التعاونية، 

مساهمة مادية ومعنوية وفنية، بقصد العرض 
والطلب بالتساوي حتت مظلة التعاون، للبيع 
والشراء، ربحا وخسارة، وعائدا ماديا نهاية 
كل عام بنجاح رائع لهذه الفكرة، دليل ذلك 
انتشاره وقوة قبوله يشمل كل محافظات 

الديرة وخارجها بنجاح تنافسي مواز للمراكز 
التجارية احمللية والدولية، اسما وعالمات جتارية 

عمالقة، برزت اخيرا عالمات ومتلمالت لها 
دليلها للضغط وحتجيم وتهميش ذلك العمالق 
التعاوني الكويتي الناجح! ألسباب كثيرة يعتقد 

الكثيرون من اهل الديرة انها ابرز ما حتاول 
توازنه معالي الوزيرة الفاضلة، حلماية االغلبية 
الكادحة معيشة ومداخيل، وتعقيدات اجتماعية 

ملظاهر لها خصوصيات اسرية حتتاج إلذابة 
الفوارق بني الطبقات، ليكون الناس سواسية، 

وحزمة وقوة للمجتمع الواحد نسيجا ألهل 
الكويت. ومن بني تلك التحركات على سبيل 
املثال ال احلصر: نظام انتخابات اجلمعيات 
التعاونية االخير وتشتيت االنسجام ما بني 
املجالس وجتريد الكفاءات من فرص ادائها 
وإقرار ذلك عبر جلان مجالسنا التشريعية، 

لالسف قوانني ولوائح التوظيف والتعيينات، 
بتلك اجلمعيات بحجة التكويت وهدر الكفاءات 

الوطنية والوافدة اخيرا مما اربك العمل التعاوني 
وتعزيز متيزه وإنتاجه ادارة بعض مراكز 

اخلدمة احمللية كالصيدليات وجناح ضبط 
وربط العاملني خاللها باجلمعية األم، وصدور 
قانون رسمي لتعيني طبيب خارجي إلدارتها 
ال يخضع ملتابعة اجلمعية التعاونية وتسويق 
وشراء النافع املناسب من ادويتها ليكون ذلك 
املوظف، مبسماه الطبي، االمر الناهي خاللها، 
ومن توقعات ذلك زيادة مؤشرات فساد فكرة 

التعاون والعبث بأساسياتها والناجت تردي 
األداء! وأمثاله كالبضائع واملطاعم، واألقسام 

االخرى. الغريب ملثل ذلك املستجد عدم تدخل 
الوزارة املعنية، ومثلها بعض األعضاء النواب، 
والتهرب من شكاوى واعتراض بعض مجالس 

ادارات اجلمعيات باعتبار االمر يعني اجلمعيات 
العمومية لتلك اجلمعيات التعاونية! فهل للوزارة 

املعنية، الفاضلة الوفية، تفسير او بديل لذلك 
التعديل الذي مييل لهدم أساسيات وفكرة 

العمل التعاوني النزيه، ماضي وحاضر، ونهايته 
مستقبال.. طالت اعماركم، افيدوهم يرحمكم اهلل.

قام جوزيف غوبلز وزير الدعاية واإلعالم في 
عهد هتلر بإرساء قواعد نظرية تعتبر من أخطر 

وأقوى أدوات التأثير والتي استثمرها أهل 
السياسة واإلعالم باحترافية الجتذاب عقول 

اجلماهير وحصر خياراتهم في دوائر محددة 
يتحكمون مبساحتها وفقا ألجندتهم فيما 

يعرف باسم »نظرية التأطير« وذلك عن طريق 
االستعارات املجازية والصور املوحية وعبقرية 

صناعة العبارات حيث تقوم فلسفة هذا األسلوب 
على فرض خيارات محددة ملنع العقل من البحث 

عن خيارات أخرى.
ففي حادث حتطم طائرة جتسس أميركية فوق 

األجواء الصينية وبعد توتر العالقات بني البلدين 
خرج الرئيس األميركي وقال: إن اإلدارة األميركية 

تستنكر تأخر الصني في تسليم الطائرة.
فجاء الرد القاسي من احلكومة الصينية بأنهم 
سيقومون بتفتيش الطائرة للبحث عن أجهزة 

تنصت قبل تسليمها!
احلقيقة هنا أن القضية هي هل ستسلم الصني 

الطائرة أم ال؟ لكن اخلطاب األميركي جعل القضية 
هي التأخر فجاء الرد الصيني مبوافقة ضمنية 

بتسليم الصني للطائرة بعد التفتيش وهو ما أراده 
األميركيون!

وعندما صرح نتنياهو بأنه لن يبني مستوطنات 
إسرائيلية جديدة بل سيقوم بالتوسع 

باملستوطنات القائمة استجابة للنمو البشري 
الطبيعي! في محاول إلعادة تأطير القضية 

إلكسابها صفة قانونية حينما غير زاوية النظر 
للقضية، وفي اإلعالم عندما يتم التقاط صورة 
لشخصية سياسية في أحد املؤمترات وهي في 

حالة سبات ويتجاهل التفاعل من بقية احلضور 
فهو بذلك يرمي لبناء انطباع معني عن املؤمتر 

بهذا اإلطار الذي أراد للمشاهد أن يراه. 
لو قال أحد اجلراحني ملريض تستدعي حالته 

عملية جراحية بأن 80% ممن أجروا هذه العملية 
عاشوا حياة طبيعية بهذه احلالة سيتجه املريض 

نحو خيار إجراء العملية، وفي املقابل لو أخبر 
املريض بأن 20% ممن أجروا تلك العملية قد ماتوا 

فسيكون خيار الرفض هو األقرب، على الرغم من 
أن املعلومة هي ذاتها لكن متت إعادة صياغتها في 

إطار آخر يتغير معها القرار متاما.
فرمبا خضعنا ألسلوب التأطير في حياتنا من 

تيارات أو مفكرين أو شخصيات سياسية دينية 
أو إعالمية وغيرها لكن دون أن نشعر وهذه 

اللمسة الساحرة بهذا األسلوب، لكننا حني نسبر 
أغوار هذا األسلوب املؤثر ونضعه في منظومة 

حياتنا ونستثمره للتأثير في املجتمع واجلماهير 
من خالل كتاباتنا أو في تقدمي البرامج التلفزيونية 

أو اإلذاعية أو الدورات التدريبية أو خالل 
حواراتنا اليومية نكون بذلك قد أضفنا لرصيدنا 

إحدى أهم النظريات التأثيرية الفعالة.

العداء الغربي لإلسالم ليس ناشئا عن ذنب أو 
جريرة، وإمنا ناشئ عن حقد وجتّن مع سبق 
اإلصرار والترصد، ويحاول بكل ما أوتي من 

أسلحة وفكر أن يكيد لإلسالم واملسلمني، نفهم 
من ذلك أن الغرب يوجه كل أسلحته احلربية 
والعلمية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية 
حلرب اإلسالم، وأنه أوجد إسرائيل في قلب 

العالم اإلسالمي كجزء من هذا املخطط املرسوم، 
واحلقيقة التي يعجب لها ظهور كمية العداء وعمق 

هذا الظلم الفاضح وكثافة هذه احلرب الضروس 
ألهل الفضل على أوروبا وأهل احلضارة التي 

اقتبس منها اجلميع ويقّر بها أصحاب الضمائر 
احلية من الغربيني، وهنا يحضرني قول 

املستشرقة األملانية »سيجريد هونكه« تقول كلمة 
حق وهي »كل موجة علم أو معرفة قدمت ألوروبا 

كان مصدرها البالد اإلسالمية وان أوروبا تدين 
للعرب واحلضارة اإلسالمية وان الدَّين الذي في 

عنق أوروبا وسائر القارات األخرى للمسلمني 
كبير جدا، وكان يجب على أوروبا أن تعترف 

بهذا الصنيع منذ زمن بعيد، لكن التعصب الديني 
واختالف العقائد أعمى عيونها وترك عليها غشاوة 

حتى نقرأ 98 كتابا من 100 فال جند فيها إشارة 
لفضل العرب وما أسدوا إلينا من علم ومعرفة.«.

منذ زمن وإلى عهد قريب كنا نظن حسن 
النية أننا حتررنا من االستعمار وتخلصنا 

من السلط األجنبي ألن جنوده قد رحلوا عن 
أرضنا ومعسكراته قد أزيلت وأعالمه، املرفرفة 

في أجوائنا قد طويت، فرحنا بهذا وسعدنا به 
وانتظرنا النسيم العليل، فإذا به الريح العقيم 

وتطلعنا إلى الفرج القريب فإذا به الكرب 
الكئيب وحتول العدو الراحل الى حية رقطاء بني 

ثيابها وانقلب االحتالل املجسم إلى وحي في 
النفوس وخطط على الواقع وهيمنة على األفكار 

والتوجهات، واليوم  وبالعني املجردة وبغير 
مشقة تستطيع أن نرى املخططات العدائية ضد 

املسلمني، ونالحظ النوايا السيئة تعمل عملها. أما 
دعوة الصدام احلضاري التي يروج لها الغرب 
فال تعدو أن تكون مجرد سبب وغطاء فكري 

لتبرير تسيده وهيمنته على األمة، لكن هل 
ستستمر األمة العربية واإلسالمية وتظل هكذا 

أمة شهيدة مهدرة الدماء، وهنا أستشهد بأستاذ 
نظم احلكومات ومدير معهد جون أم للدراسات 

االستراتيجية في جامعة هارفارد الكاتب »صمويل 
بي هانتنغتون« في كتابه »اإلسالم والغرب«، 

يقول »إننا ننظر إلى التفاعل بني اإلسالم والغرب 
على أنه أكثر من صراع بني احلضارات ألن 

املواجهة القادمة للغرب ستتجه بال ريب لتأتي 
من العالم اإلسالمي الذي يحمل رسالة يصعب 

مقاومتها«.
إن اخلوف من اإلسالم يكمن في حيويته وسالحه 

الفطري الرباني، ويكمن في نظامه الفريد وفي 
قدرته على التوسع وفي حيويته، ولهذا ال ميلك 

أعداء اإلسالم مهما عادوا اإلسالم ووقفوا في 
طريقه إال  أن ينحنوا له في النهاية إجالال لعظمته، 

فأقول سبحان اهلل )إمنا يخشى اهلل من عباده 
العلماء(، أما اجلهالء وفاقدو البصيرة فإنهم 
ينادون من مكان بعيد وقد ختم على قلوبهم 

وأبصارهم وعقولهم، وهنا أتساءل: هل يستطيع 
الباطل مهما عال أن يقف في وجه احلق وأن 
يصارع القدر؟، ال وألف ال، ألن صوت احلق 
يجلجل في األسماع صباحا ومساء )يريدون 

ليطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل متم نوره ولو كره 
الكافرون(.
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