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 أسباب عطالة األمة وعدم فاعليتها
 (*)عبد هللا ابه

ـــعــودة األمة إىل هـويتـها هي الضمـان لتجــديد دورهـا احلض ـ وال يـتأتى ذلك إال .. ـاريـ
برتشيد الصحوة اإلسالمية، واعتماد روح احلوار اهلادف وسيلة لنشر اإلسالم، وإقنـا  

 .اآلخرين بدوره يف إنقاذ احلضارة املعاصرة وإحلاق الرمحة ابلعاملني
 

والصالة والسالم على نبينا دمحم املبعـو  رمحـة للعـاملني، .. احلمد هلل رب العاملني
 ;الطيبني الطاهرين وأصحابه الغر امليامني وعلى آله

اجلليــر ربعــي بــن عــامر ا يف دــرب القادســية اإلســالم هــو، قمــا قــا  الصــحا  
حنــن قــوم بعهللانــا   »: فــرد قــارالا ? مــن أنــت ، ومــا مهمــت  : دــني ســأله رســت  قارــد ال ــر 

دنيا إىل سـعتها، ومـن لنخرج النا  مـن عبـادة العبـاد إىل عبـادة   ودـده، ومـن  ـي  الـ
فهــو نمــام   الشــامر الــ ي .. نعــ  فــاألمر قمــا قــا . «جــور األد ن إىل عــد  اإلســالم

وهو أقرب إليه مـن دبـر الوريـد، لتنمـي  دياتـه خل  اإلنسان ويعل  ما توسو  به ن سه 
لمني، ـــــلمني وغـ  مســـــطه، مســـه وبربـه وححيـــــبط عالقاته بن ســـالدنيوية واألخروية، و 

ومـا للقيصـر، يقـو  أفراداا ومجاعات أو دوالا، يف السل  ويف احلرب، فلـ  ي ـرق بـني مـا هلل 
 ...ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ  : تعـــاىل

وهــو ديــن الوســطية، ألنــه خالصــة متواينــة بــني روديــة املســيحية وماديــة (.. 77:القصــ )
 .اليهودية

                                                 

 .(السنغال).. أكاديمي ..احثب (*)
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قواعــد الدولــة اإلســالمية األوىل يف  وهبــ ا امل هــوم العــام لأســالم، أرســى النــ  
املدينة املنورة، فانطلقت منها طالرـ  املسـلمني بنـور التوديـد إلنقـاذ بـر البشـر مـن بـرا ن 
الشرك، وحتريره  من قيود العبودية، فرفرفت يف يمـن قياسـي را ت اإلسـالم خ اقـة فـوق 

بقوة إميان الرجا ، وعدالة اإلمرباطور ت اجملاورة، فقبلت حب   املسلمني وقيادهت  للعامل، 
  ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  : اإلســــــــــــــــــــــالم، وشــــــــــــــــــــــ قته ابإلنســــــــــــــــــــــانية

 (.707:األنبياء)
ــا  ول ــن بعــد العصــور ال هبيــة مــن  ريــن اإلســالم ســرعان مــا انقلبــت األمــور رأسا
على عقـ،، وان لـت مـن أيـدي املسـلمني يمـام القيـادة إىل غـ ه ، ويدمدـوا عـن مـر قـم 

وهلـــ ا .. أصـــبحوا يف اجملتمـــ  اإلنســـا  أ ـــي  مـــن األيتـــام يف موارـــد الل ـــامالـــدوران، دـــ  
الرتاجــ  اريطــ  يف دور األمــة اإلســالمية احلضــاري، وحتوهلــا إىل شــراذم منمويــة تعــي  يف 

 :هام  احلياة مستهل ة من إنتاج اآلخرين، أسباب أمهها يف نمري
 :االنسالخ عن اهلوية اإلسالمية -1

األو  للصدارة، وهي التمسـك ابل تـاب والسـنة، فقـد د  ـ  اليت رشحت الرعير 
نة النبوية على دياهت  اليومية، يف ــــــــر الودَي اإلهلَي ممهللاالا يف القرآن والســــلمون األوارــــاملس

عوا أن سـه  ــــــلوقه  العـام واريـا ، فو ـــــــــعقارده  وعبـاداهت  ومعـامالهت  وأخالقهـ  وس
 أو مراقبة الواي  الدير، املرقوي يف  مارره  احلية، فعاشوا سعداء قـانعني حتت مراقبة  

حــا قســ    هلــ  مــن ريق، و اهــدين يف ســبير   لتبليــا رســالته  اإلنســانية إىل شــعوب 
العامل، رافعني منارات العل  ليقتبس من نورها العامل الغر  عن طري  جامعات األنـدلس، 

ا، ومــن خــال  احلــروب الصــليبية يف الشــرق، دــ  جــاء بعــده  وصــقلية، وجنــوب إيطاليــ
جيـر أصــي، حــرع اجلشـ  واالســتغراق يف املــاد ت، فــانبهروا حـا يف الغــرب مــن دــر ت 
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ممي ــــة، ومــــدنيات مــــمورة، ودضــــارة براقــــة ل نهــــا مغشوشــــة، فتخلــــوا عــــن دســــتور األمــــة 
ه  أدرى بشؤون دياهت  ومصدر سعادهت ، وادت موا إىل القوانني الو عية، ألهنا يف نمر 

: املعاصرة، ودلوهلا أقهللار مناسبة لقضا ه  النابعة من روح العصر، فرتقوا دلو  من قا 
، ألهنــــــا يف (54:املارــــــدة)  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ــــــ 

يعمه  قد ع ى عليها الممن، ولـيس معقـوالا يف مـنطقه  أن تعـاا قضـا  القـرن العشـرين 
ورها ـــــــــحبلو  ادتمالية و عت يف مطل  القـرن السـاب  املـيالدي ألمـة بدويـة متخل ـة قص

 ـــ  ـــ  ــ  ـــ  ـــ  ــ  : مجاهلــا، فصــدق علــيه  قولــه ســبحانه وتعــاىل علــى وهــور
ــــ  ، و خــــروا عــــن رقــــ، (77:الرعــــد)  ــــ  ـــــ  ـــــ  ــــ  ، فحــــر هبــــ  اهلــــوان وال

احلضارة اإلنسانية، وانتمعت منه  راية احلضارة اإلنسانية، وأصبحوا  بعني بعد أن قـانوا 
 .متبوعني

 :اجلهل واألمية -2
اإلسالم دين العل ، شـرففه وقـرم املشـتغلني بـه، ودـه عليـه القـرآن  قهللاـر مـن آيـة، 

 ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ : و سالي، خمـتلـ ة، منـها قـو    تعـاىل
  ـ ــ : ، وقولــه تعــاىل(9:الممــر)

ــ

  ـ

ــ

  ـ

ـ

  ـ

ــ

  ـ

ــ

  ـ

ــ

 ، وقــو (54:النحــر) ـ
، بــر (7:آ  عمــران)  ـــ ــ  ـــ  ــ  ـــ  ــ  ـــ   ــ : ســبحانه وتعــاىل

 .جعر معرفة   بص اته وأمساره وأفعاله شرطاا لصحة اإلميان به
ـأنـه، وجعـر طلبـه فريضة على قر ــــــــ، ورفــ  مـن شو    ــــــقـما نــوفه ابلعـل  رسـ

ـــر العــامل علــى العابــد فضــر القمــر ليلــة البــدر علــى ســـــــمس ـــل ، وفـض  وال .. ارر ال واقــ،ـــ
 .مي ن أن يتصور أي تقدم دضاري حعم  عن العل  والعلماء
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وإذا در اجلهر حمر العل  يف أي  تمـ  إسـالمي، ونـدرت الهللاقافـة اإلسـالمية، قمـا 
ـــة، ت شـــت الشـــعوذة  هـــو احلـــا  يف عمـــ  الـــوطن اإلســـالمي يف جنـــوب الصـــحراء اإلفريقي

تمــار  واالســتعانة ابملــوتى واملقبــورين وأ ــردة واريــمعبالت والســحر والرقــى غــ  املشــروعة وال
الصـــاحلني واألوليـــاء والنـــ ر لغـــ    وتقـــدا القـــرابني لـــه، والطـــ ة والتنجـــي  وقـــراءة دمـــو  
النــا  يف ال ــ  أو اريطــوا علــى األرع أو يف ال ــؤو  وال نــاجني، اعتقــاداا مــن ال هنــة 

 ـ اا سـلباا أو إًبـاابا يف ديـاة النـا  والعرافني ومـن تتـيه  ويصـدقه  أن هـ ه اريرافـات هلـا  
ويف تغيـــ  القضـــاء والقـــدر، ومـــ  ذلـــك ي صـــلوون ويصـــومون، وال يـــرون أن هـــ ه املمارســـات 

ــــداا ــــان أب ــــاا مــــ  اإلميــــان ابهلل ويســــ ان يف انــــاهني معاقســــني ال يلتقي وإذا .. الشــــرقية تتن
 !ل  اجلديدد رهت  من خطورهتا على العقيدة اإلسالمية وص وا عملك  نه الع

وقد يرى اإلنسان من جهلة املسلمني يف بعض املدن اإلفريقية من يتخ  أصناماا 
مــن احلجــارة واريشــ، يف غرفــة خاصــة بنيــت يف إدــدى يوا  داره، يقــرب هلــا القــرابني 
من ال ابرح واللنب، دون أن يـدرك خماطرهـا علـى عقيدتـه وإميانـه، حبجـة أنـه ور  هـ ه 

داد، وأنه حيت ظ هبا ليس رغبة فيها بر رهبة منها، مدعياا أنـه األصنام عن اآلابء واألج
لو دـاو  الـتخل  منهـا أو منـ  القـرابني عنهـا ألمطـرت عليـه وابـالا مـن املصـار،  تـد 

وال يعـويه إيـراد اريـرافات و ــرب األمهللاـا  حــن دــاو  أن .. آ ــارهـا إىل أبنــاره وأدـ ـاده
ـده، ــــيــاا  ـــمق جســـــفـأصبــح ذات يـــوم حتـــت وطـــأة الـسيتمـرد عــلى تقــاليد األســـرة، 

ا، فا ـــطر إىل أن يتـــوب ويقـــدم القـــرابني ل صـــنام أان : ولـــو قلـــت لـــه.. وال يــــرى أدـــدا
دياتـك غاليـة علــي : لـرد عليـــك قـارالا .. أق يـك عنهـا، لـو أذنــت ي لرميتهـا يف البحـر
 !!وال أريد أن  وت أو تصاب أسرتك بسوء

 قإقنــا  مهللاــر هــ ا الرجــر اجلاهــر إذا قــان نــن اقتناعــه يف نمــره هــو املــوت فمــن ي
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وأي دور دضــاري ننتمــره مــن عــامل عشــع  اجلهــر علــى بعــض ! ?واهلــالك لــه وألســرته 
ــــه و ــــربت فيهــــا اريرافــــات أطناهبــــا، وســــدت األوهــــام واملمارســــات  ــــه وانء ب ل ل أجمار

وأي غبــاوة مي ــن أن !! ?قــر املنافــ   الشــرقية أمــام نــور العلــ  واحلقيقــة والتوديــد اريــال 
 !?نسميها تقدماا إذا قانت تتنمر على عقيدة األمة اإلسالمية، وتقل، هلا وهر اجملن

 :املرض والفقر -3
ــــــدمياا ــــــد قيــــــر ق ــــــدا  واالبت ــــــار يف العلــــــوم «إن العقــــــر الســــــلي »: وق ، رارــــــد اإلب

، امل تـو  السـواعد القـادر «يف اجلسـ  السـلي »الت نولوجية الضرورية لتطوير دياة األم ، 
ـــا نقطـــة  علـــى اإلنتـــاج االقتصـــادي لضـــمان األمـــن الغـــ اري للشـــعوب، والـــ ي يعتـــرب دقا

وقــد صــدر عــن منممــة .. االنطــالق لتقــدمها يف  ــاالت احليــاة األخــرى وارتيــاد شــعبها
م، حناســـبة اليـــوم العـــاملي ملـــرع نقـــ  املناعـــة 7/71/7997األمـــ  املتحـــدة تقريـــر يـــوم 

، جاء فيه أن ال ين حيملـون فـ و  هـ  املـرع اريبيـه يف العـامل بلـا «السيدا»امل تسبة 
م إىل أربعــــني مليــــون نســــمة، 1070عـــدده  عشــــرين مليــــون نســــمة، وسيصــــر يف عــــام 

ــــ  شــــخ  ــــا وآســــيا ســــتة عشــــر أل ويف الشــــما  تن ــــ  .. ويصــــاب بــــه يومياــــا يف أفريقي
يف اجلنــوب ســتة احل ومــات يف عــالج مصــاب وادــد ســتة عشــر ألــ  دوالر أمري ــي، و 

ــــها املـاتـــــ انـــعشـــر دوالراا أمري ياـــا فقـــط، ألن إم ــــلــيــــ ـادية الضـــ   أن تغطـــي ـطيــــــستـــة ال تـ
أنــان األدويــة الضــرورية وتــوف  أمــاقن اليمــة لالدت ــا  هبــا، وهتي ــة اجلــو املناســ، فيهــا 

.. جني يف عمــ  الــبالدلرتقيبهــا ال يمــاوي، وتســخ  الوســارر ال عالــة لتوييعهــا بــني ا تــا
ومعلــوم أن العــامل اإلســالمي يتشــ ر مــن آســيا وأفريقيــا ابســتهللاناء جيــوب لــه أو تغلغــالت 

 !بشرية يف أورواب وأمري ا
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إن املـرع وال قـر : من منطل  هـ ا التقريـر، نسـتطي  أن نقـو  ب ـر صـدق وأمانـة
مـــ  يشـــ الن أخطـــر حتـــد يف طريـــ  تقـــدم الشـــعوب اإلســـالمية للوصـــو  إىل مصـــاف األ

الراقية وإىل مرقم صن  القرارات اريطرة لتصحيح مسار العامل، وترشيد توجهاته السياسـية 
 .واالقتصادية واحلربية

 :احلروب والنزاعات احمللية واإلقليمية -4
تعــرع العــامل اإلســالمي لصــراعات مريــرة وأدــدا  دمويــة، راح  ــحيتها  بــة مــن 

وأصــــابته يف بعــــض أجمارــــه بشـــــلر، فلــــ ات قبــــده، فأهن ــــت قــــواه واســـــتنمفت خ اتــــه، 
وعر ــته لتــدخر أجنــ  يف شــؤونه الداخليــة، وأعاقــت تنميتــه، ح هومهــا العــام، وســامهت  
قهللا اا يف هتمـي  دوره احلضـاري بـني شـعوب العـامل، فهـي مـ  قهللارهتـا وتنوعهـا وت اوهتـا يف 

لمسـ ة ددة التأ   سلباا على دياة الشعوب اإلسالمية ويدمدتها عن مقصورة القيـادة ل
 :احلضارية، مي ن عر ها وربطها حناطقها اجلغرافية على النحو التاىل

 :إفريقيا جنويب الصحراء/ أ
إن املو وعية أو أمانة التعامر م  احلقار  التارخيية بشيء من الواقعية تقتضي منا 
أن ننمــر إىل هــ ا اإلقلــي  حنمــار مــن الشــمولية، نمــراا للــرتابط التــارخيي الو يــ  بــني دولــه، 
وتــداخر دــدودها اجلغرافيــة والبشــرية، وعالقــات الــدم واللغــة والهللاقافــة والعــادات والتقاليــد 

ليت قاومت أطما  االستعمار فقضفـت مضـجعه، واصـطدم جشـعه التوسـعي بني شعوهبا ا
علـــى دســـاب اآلخـــرين بصـــخرة إرادهتـــا الصـــماء، دـــ  إذا أدرك أن  مـــه يف طريقـــه إىل 
األفــــو ، ومل يبــــ  لــــه إال املغــــادرة النهاريــــة، أخــــ  بتقطيــــ  أوصــــا  املنطقــــة برســــ  دــــدود 

ار وسلســـلة جبـــا  وامتـــدادات عشـــوارية غـــ  مبـــا  يف ذلـــك ابل واصـــر الطبيعيـــة مـــن أهنـــ
عمرانيــة وبشــرية، فــأدى ذلــك إىل تقســي  بعــض مــدن وقــرى ونمعــات قبليــة بــني دولتــني 
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 .من صلتني، أو إقامة دولة داخر دولة أخرى
قر ذلك ًبعر احلديه عن معوقات التقدم احلضاري يف دو  األغلبية املسـلمة، 

ا غ  منسج ، فالتنميـة البشـرية يف عم  العامل اإلسالمي، حعم  عن دو  اجلوار وناهله
مهللاـر هـ ا الو ـ  الغريــ،، تتـأ ر قإفـرايات األدـدا  االجتماعيــة ال ـربى، وتتجـاوب مــ  
ــــة قانــــت قــــاحلروب األهليــــة واالنقــــالابت العســــ رية لأطادــــة  أصــــدارها املؤملــــة، داخلي
حب ومـــــات منتخبـــــة، وتمويـــــر االنتخـــــاابت، واألعمـــــا  اإلرهابيـــــة، واغتيـــــا  شخصـــــيات 

احلـروب األهليـة، ومـا يرتتـ، عليهـا مـن  ريـ،  ي ـجالية، أو خارجيـة قمخيمـات سياس
األرا ــــي المراعيــــة، وهنــــ، ممتل ــــات املــــواطنني وتلويــــه البي ــــة، وانتشــــار أمــــراع وابريــــة 
وأعبــاء، إعــالن دالــة اســتن ار عســ ري يف احلــدود، إذا حتولــت احلــرب األهليــة يف دولــة 

ل صــارر املتنــادرة اســتخدام أرا ــي دو  اجلــوار  ــاورة إىل دــرب عصــاابت حتــاو  فيهــا ا
لشـــن أعمـــا  دربيـــة، ف تبـــك األمـــن الـــداخلي، الـــ ي يعتـــرب الرقيـــمة األوىل يف أي رقـــي 

 .دضاري أو مد ، وينهار االستقرار االقتصادي
وه ا ما دد  ابل عر يف اإلقلي  من جراء دروب أهلية ودشية أتت على اليـابس 

وال ونغــو الدميقراطيــة، وبورنــدي، وليــرب ، وغينيــا بيســاو،  واألخضــر يف ال نغــو الشــعبية،
عـالوة علـى ذلـك .. وس اليون، رغ  أهنا ليست من الـدو  اإلسـالمية ول نهـا  ـاورة هلـا

ــــفقـــد ط ـــرد منهـــا مـــن  ـــا مـــن املـــوت مـــن اجلالي ــــات املسـ ــــلمة املســ واق ـيطرة علـــى األســـــــ
صـــدراا ســـخياا لـــدع  اقتصـــاد ت بالدهـــ  التجاريـــة، بعـــد أن هنبـــت أمـــواهل  الـــيت قانـــت م

 .احلالة املعيشية فيها لشرحية قب ة من األسر املسلمة ولتخ ي  املسلمة،
وقد حتـد  مـن دـني آلخـر بعـض أدـدا  م معـة بـني الـدو  اإلسـالمية ن سـها، 
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وإن مل تصـر إىل درجـة الغليــان احلـر ، ول نهـا تــؤ ر قهللاـ اا يف توسـي  هــوة اريـالف وســوء 
وإاثرة األدقاد والعداوات بني شـعوب اإلقلـي ، وإشـاعة دالـة مـن الن ـور وعـدم الت اه ، 

اليت ما يالت آاثرها السلبية دـ  اآلن ما لـة -م 7999الهللاقة بني القادة، قأددا  عام 
 موريتانيــابســب، خــالف بــني مــمارعني يف مجهوريــة الســنغا  ورعــاة يف مجهوريــة  -للعيــان

ة، أدى إىل أعمــا  عنــ  راح  ــحيتها عشــرات احلدوديــ( نــدو نــدوخوري)دــو  جميــرة 
من األبر ء من جاليات البلدين لدى الطرف اآلخر، بعد هنـ، حمالهتـ  التجاريـة ودـرق 
ممتل اهت ، وقادت الدولتان الشقيقتان تدخالن يف دوامة درب  رو  لوال أن أدرقهما 

 .  برمحته
 :أفريقيا مشايل الصحراء/ ب

دـاالا مـن جنوبيهــا ديـه اال ـطراابت والنماعــات ولـيس اـاي الصـحراء  دســن 
 .واالقتتا  الداخلي ال ي ينهك األمة والدولة على دٍد سواء

 :االستعمار -5
قد ال نستطي  أن  رد االستعمار من أي أ ـر إًبـا  يف تطـوير أسـالي، ديـاة 

.. شــعوب إفريقيــا املســلمة، وحنملــه املســؤولية ال املــة يف  ل هــا وقــر ســلبيات ذلــك
وجـــدها   -علـــى األقـــر-الواق  التـــارخيي ال يقـــر هـــ ه ال  ـــرة، وي  ـــي لتربيرهـــا أنـــه فـــ

قيــاانت وقوميــات صــغ ة يف نمعــات بشــرية مت رقــة يف صــورة ممالــك وإمرباطــور ت 
متنــادرة ومتصــارعة فجمعهــا يف قيــان مودــد وقوميــة قــربى، وصــهرها يف بوتقــة دولــة 

ـــ  اجلميـــ    ـــداء جنســـية وادـــدة وو  خطـــط فيهـــا املـــدن .. طنيـــة مودـــدةوادـــدة تـ رع ا
العصرية، وبىن فيها الطرق والعمارات الشاخمة واملستش يات  هـمة  دـد  املعـدات 
الطبية العصـرية وأنـوا  مـن األدويـة خمتل ـة، حتـت إشـراف أطبـاء مهـرة مـن  صصـات 
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خمتل ة، ومد شب ات املياه وال هرابء على طو  البالد وعر ها، وأرسى فيهـا قواعـد 
 .ونمام الختيار احل ام وممهللالي الشع، للح  ،

أنـــه أخــ  واســت اد أقهللاــر ممــا أعطـــى : إال أننــا نســتطي  أن نقــو  وبــدون إجحــاف
فقـــد روج يف أمري ــا وأورواب نـــارة الرقيــ  إلســـعاد شــعوهبا علـــى دســاب شـــرف .. وأفــاد

ة يف الشعوب اإلفريقية وقرامتها، وأنشأ أسطوالا حبر ا لشحن العبيد من صـ وة أبنـاء القـار 
( غــوري الســنغالية)األغــال  والسالســر إىل الغــرب يف ردــالت بــدون عــودة، مــن جميــرة 

الــيت ســتمر ومــا حتتــوي عليــه مــن دار العبيــد التارخييــة وغرفهــا وممراهتــا اململمــة وسالســلها 
 .املعلقة، ومسة عار على جبني الغرب

.. ه من رودهبىن اجلس  وفرغ.. نع  قد دمر االستعمار وخرب أقهللار مما بىن وعم ر
غــ  مــن  قافتنــا اإلفريقيــة، وتربيتنــا اإلســالمية، ودــاو  قطــ  قــر صــلة لنــا حا ــينا اجمليــد 
املشرق بنور اإلسـالم، فـأغل  ال تاتيـ، القرآنيـة واملـدار  العربيـة اإلسـالمية  سـلوب يف 

يت  غاية الرببرية، وقيد بقاءهـا م تودـة بشـروا تعجيميـة، وأدـر حمـر تعلـي  اللغـة العربيـة الـ
قـــان مـــن امل ـــروع أن ت ـــون اليـــوم اللغـــة الرمسيـــة للعـــامل اإلســـالمي قافـــة، تعلـــي  اللغـــة 

 .اإل ليمية أو ال رنسية العلما 
وب لك   ن االستعمار من خل  دواجم لغوية بني الشعوب اإلسالمية، وفــرع 

هلــ  فيهــا وال  نمـــام التـجـنـــيد اإلجبــــاري عـــلى األفـــارقة لتمـــوير مشـروعـــات دربـــية ال انقــة
مجـــــر، لتحقيـــــ  أطماعـــــه التوســـــعية، أو إلضـــــاد  ـــــورات وطنيـــــة يف بعـــــض أجـــــماء العـــــامل 

 .ة بني الشعوب اإلسالميةو اإلسالمي، وب لك  ح يف خل  العدا
وهلـــــ ا مل اســـــتغرب دـــــني وقـــــ  بصـــــري، وأان طالـــــ، يف األيهـــــر، علـــــى مجلـــــة يف 
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ريقيـــة، ل اتـــ، عـــر  الصـــ حة األوىل مـــن قتـــ، مـــن سلســـلة الشـــعوب اإلســـالمية اإلف
ويف الســـطور .. «إن الـــن س يف بـــالدان ال تـــر ح إىل قلمـــة الســـنغا »: مشـــهور، تقـــو 

التاليـــة يعلـــر ال اتـــ، هـــ ا الن ـــور،  ن الســـنغاليني قـــانوا حيـــاربون إىل جانـــ، اجلنـــود 
 .ال رنسيني يف سورية إلجهاع  ورهتا الوطنية  د االدتال  ال رنسي

األقليـات املسـيحية علـى دسـاب األغلبيـة املسـلمة،  قما اعتىن االسـتعمار برعايـة
ف ـــــون عناصـــــر منهـــــا ومـــــن األســـــر املســـــلمة، ل نهـــــا متغربـــــة، يف مـــــدار  اإلرســـــاليات 
التبش ية، أو يف جامعات أورواب، فرابه  على منط ال  ـر الغـر ، وغـ اه   لبانـه امللو ـة 

ســتعمار يف  وبــه اجلديـــد ب ــ و  قراهــة اإلســالم و قافتــه وف ــره، فتـــأهلوا حلمــر رايــة اال
مدعمني ابلقواعد العس رية لضمان استمرار مهينته على املؤسسات التشـريعية والتن ي يـة 

 .والعس رية واالقتصادية وتسخ ها ريدمة مصاحله
فإذا قنـت مـهللاالا نيـد القـراءة إلشـارات المـروف، وت هـ  إحيـاءات املالبسـات الـيت 

، %94، تصـر نسـبة املسـلمني فيـه إىل وصلت بغ  مسل  إىل سدة احل ـ ، علـى شـع
فـــإن قراءتـــك وفهمـــك ال ميــــ ن أن يقــــوداك إىل بدارــــر أخـــرى غـــ  هـــ ا الـــ ي نقـــو ، 
وي  ي دليالا تعب ه بن سه عن اجلان، اري ي من رسـالته االسـتعمارية أ نـاء ي رتـه للمقـر 

 ن أستطي  أن ال أستطي  أن أدو  بني املسلمني وعقيدهت ، ول: البابوي يف روما، قارالا 
 .أجعله  أسوأ مسلمني يف العامل

من ه ا العرع يتضح لنا أن االستعمار، بتعاون م  عمالره، يشـ ر أخطـر حتـد 
يعـــوق مشـــاري  األمـــة اإلســـالمية احلضـــارية، ويبـــدد جهودهـــا الســـتعادة دورهـــا القيـــادي 

 .لشعوب العامل
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 مقومات النهوض التي تمتلكها األمة المسلمة
املســـلمة، ومــا تعر ـــت لــه خـــال   رخيهــا الطويـــر مــن عمليـــات  إن مســ ة األمــة

التمدد واالن ماش، أو املد واجلمر، تودي  ن احلالة اليت آلت إليها األمة اإلسالمية من 
التـــــد  والـــــ بو ، والتقهقـــــر واألفـــــو ، نتيجـــــة لتغـــــ  األدـــــوا  السياســـــية واالقتصـــــادية 

قبـــوة فاجأهتــــا يف قارعــــة الطريــــ ، واالجتماعيـــة ســــلباا مــــن عصـــر إىل آخــــر، مــــا هــــي إال  
وســتقا  مــن عهللارهتــا، وال يتصــور حبــا  مــن األدــوا  أن ت ــون هنايــة ملســ هتا العريقــة، بــر 
هـــي قجمـــرة تـــراق  عليهـــا رمـــاد قهللايـــ  فملـــت قابعـــة يف عملتهـــا عـــن عوامـــر االنتعـــاش 
واالشـــتعا ، تنتمـــر ال رصـــة األوىل مـــن هبـــوب الـــر ح لتســـ ي عنهـــا دجبهـــا لتعـــود إىل 

وت ــون مصــدر النــور والــدفء، تبــه يف احليــاة طاقــة جديــدة لالنــدفا  جج والتوقــد، التــأ
 .إىل حتقي  مميد من سعادة الشعوب ورفاهيتها

ـــه ـــادة األمــة اإلســالمية هويتــــها اإلســالمية، ـــــ ـــة ت مــن يف استعـ  ه ال رصـــة ال هبيـ
مـة جســر العبــور الـيت  يمهــا عـن غ هــا مـن األمــ ، وتعــاا قـر األســباب الـيت شــ لت ل 

: العل ، يقو    سـبحانه وتعـاىلإىل و عها احلاي، وتستـجي، ألمــر رهبا بسلوك طري  
: ، ويقـــــــــو  الرســـــــــو  (9:الممـــــــــر)  ـــــــــ ــــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ 
 .(1) «طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم  »

ــــني، فيقــــو  ويــــدعو الرســــو   أَلْن ََيَْتِطببببب »: إىل العمــــر والعــــي  بعــــرق اجلب
 .(2)«َأُحدُكم ُحْزمًة على ظهره خرٌي له مْن أْن يسأَل أحًدا فيعطيه أو مينعه

تَببَر  اْلُمبْمِمِنَ  ِ   »: ونب  اريالفات، فيقو  قما يدعو إىل الوددة والتآل  
ْم َوتَبَعببباطُِفِهْم   َِ ِّْ ِهْم َوتَببببَوا ًَى ُعْضبببًوا تَبببَداَعى لَبببُه َسبببا ُِر تَببببَراهُِ َْا اْىبببَت َكَمثَبببِل اجلََْسبببِدا ِإ

                                                 

 . أخرجه ابن ماجه (1)
 . أخرجه البخاري  (2)
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بببببى بببببَهِر َواحْلُم  ــــــودية لغـــــــ   ، . (1) «َجَسبببببِدِه اِبلس  ويـــــدعو قـــــ لك إىل قســـــر قيـــــود العبـ
 .واالندفا  يف آفاق احلرية

مـــ  اســـتعبدس النـــا  وقـــد ولـــدهت  »: ايقـــو  أمـــ  املـــؤمنني عمـــر بـــن اريطـــاب 
 !?«أمهاهت  أدراراا

فعــــودة األمــــة إي هويتهــــا اإلســــالمية هــــي الضــــمان الوديــــد الســــتعادة مرقمهــــا 
ا إذا أدسن قبار علماء األمة  القيادي ونديد دورها احلضاري، وال أرى ذلك مستبعدا
اإلسالمية رعاية وترشيد الصـحوة اإلسـالمية، الـيت بـدأت ت ـرع ن سـها يف قـر م ـان 

التعليميـــة الغربيـــة، ل مســـوا معـــامل الطريـــ  لنهضـــة األمـــة اإلســـالمية، دـــ  يف املؤسســـات 
بعيدة عن قر مماهر التطرف والتعص، الدير والتقوق  يف إطار أف ـار دينيـة  ـيقة، 
ومراعية وسطية اإلسالم، واعتماده روح احلوار احلر اهلادف وسيلة للدفا  عن مبادرـه، 

 .وإقنا  اآلخرين، وما ذلك على   بعميم

                                                 

 . أخرجه البخاري  (1)


