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 كيف احلال

 

حال األمة العربية واإلسالمية سري العقول العاقلة ملا فيها من إن 

ضعف وانقسام وغباء أحياًنا, ومن ذلك ما حدث قبل سرك طاغية 

اخلاسر يف هـذا التةـرك بـالطبع     العراق ضد جارته الكويت, وهو

من وجوه عديدة, كما أن األمة مبجملها خاسرة ومتضررة بصنيعه 

وسركه, وبالتالي فإن ما قام به من عمل يزيد الشروخ والعداوات 
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ام ومـن علـى شـاكلته    يف هذا حيث أن صـد   ةويصدع األمة وال غراب

ال يـــن تربـــوا علـــى مبـــادا حزبيـــة بعيـــدة عـــن األمـــة وعـــن تراثهـــا  

ــا أي حســـاب,    ــة الـــع ينتمـــون إليهـ ــا  وحيســـبون ملصـــاجل األمـ مهمـ

 كونوا من قوة فهي نكبة عليهم وعلى األمة أ ع.

ــة,        ــا ليســت غريب ــها وخارجه وحــال األمــة مــع أعــدائها مــن داخل

وكــثري مــن النــا  يســتغرب تفــوق أعــداء األمــة عليهــا, ولكــن يف    

ــه لألمــور, فجميــ     ــا يف ننرت ــدول الوقــت نفســه ال يكــون واقعًي ع ال

ت مصـاحلها  وا تمعات تسـعى إىل مصـاحلها دون تـردد, فـإن التقـ     

ومرحًبـا و ـدها  ـد يف العمـل وأن م      مع مصاجل اآلخرين فـرهالً 

تلتقي فهي وال شك تقـدم مصـاحلها علـى كـل شـيء دون اسـتثناء,       

ــع     ــو األصـــل يف  يـ ــه, وهـ ــة فيـ ــًدا وال غرابـ ــر طبيعـــي جـ ــذا أمـ وهـ

الشـعوب, ولـذلك فإنـه مـن اجلانـب      التصرفات لدى ,تلـف األمـم و  

ــذا األمــــر ويــــدركوه    اآلخــــر علــــى العــــرب واملســــلمني أن يعــــوا هــ

أوضاعهم من هذا املنطلش, كما أن علـيهم أن يدرسـوا    اويتداركو

تارخيهم ويعوه وعًيا جيًدا ويستفيدوا من ذلـك يف سسـني أحـواهلم,    

ن فهم إن م حيسنوها برنفسهم فـإن أعـدائهم ال يريـدونها أن تتةسـ    

 وهذا هو األمر الطبيعي واملنطقي.

ــة التـــاريخ جنـــد أن املســـلمني مـــرت علـــيهم نكبـــات    ومـــن دراسـ

ومصائب ,تلفة نكن أن يرخذوا منها العـ  والـدرو  ومـن ذلـك     
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الغزو املغولي والغزو الصلي  واالستعمار األوربي وغريهـا ونسـتطيع   

هلجـري  أن نرخذ بعا الدرو  من الغزو املغـولي يف القـرن السـابع ا   

ــات       ــك م  ــداد ومهل ــة العباســية يف بغ ــذي أدى إىل ســقوط اخلالف وال

األلــوم مــن أهلــها وتــدمري احلضــارة اإلســالمية آنــذاك, وقــد جــرت 

خالل تلك األحداث قصص عديدة تؤخذ منها ع  وعنات ,تلفـة.  

ومـن هـذه القصـص املشــهورة مـا ذكـره املؤرخــون مـن حـوادث تــدل        

 اخلالفة ا لعباسية. على فارق االهتمام بني املغول و

وهــو أمــري مســتقل عــن املوصــل قــد   ,يــذكر أن بــدر الــدين لؤلــؤ

لشـره, ويف الوقـت نفسـه كـان      اتقاًءإعالقة قوية مع هوالكو  أقام

ال يـزال علــى عالقـة جيــدة باخلالفـة اإلســالمية يف بغـداد, فوصــلت     

إليه أثناء تقـدم املغـول إىل بغـداد يف وقـت واحـد ُرسـل مـن هوالكـو         

منه إمدادهم باألسلةة واملنجنيقات, وما يلـزم فـتح األسـوار    يطلبون 

استعداًدا للهجوم على بغداد, كما وصلت ُرسل اخلليفـة يف الوقـت   

نفســـه يطلبـــون مغنيـــة عنـــد صـــاحب املوصـــل قـــد ذكـــرت جبمـــال  

الصــــوت وحســــن الشــــكل, فقــــال صــــاحب املوصــــل حــــني تلقــــى 

ا علــى الرســالتني ملــن حولــه: اننــروا إىل هــذين الرســولني وابكــو      

اإلســـالم وأهلـــه!! وبالفعـــل كانـــت النتيجـــة متوقعـــة ومعروفـــة منـــذ 

البداية, وليس األمر متعلش باإلطالع على الغيب والكهانـة وحنوهـا   

ولكن األمور  ري بنواهرها وبرسبابها فرمـة جعلـت همهـا الغنـاء     
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ــوة       ــا القـ ــت همهـ ــة جعلـ ــت كرمـ ــة ليسـ ــود إىل الراحـ ــرتم واخللـ والـ

توقــع صـــاحب املوصــل. فقــد وصـــلت     واالســتعداد هلــا, وكـــان مــا   

جيــوح املغــول بغــداد وأحاطــت بهــا مــن الناحيــة الغربيــة والشــرقية,  

ن عشرة آالم مقاتل يف وقـت  ووكان املدافعون عن بغداد ال يتجاوز

وصل فيه سكان بغداد إىل أكثر من مليون نسمة انشغل معنمهم 

اب باألكل والشرب متناسني واجبهم, وبالتالي فإنه أصابهم ما أص

كـل النـا  علـى يـد املغـول مـن قتـل وتشـريد, ولـو أنهـم اشـرتكوا            

ــال بعضــهم شــرم        ــة األعــداء لن ــاد واإلعــداد ملواجه ــا يف اجله  يًع

الشهادة ونـال البقيـة مـنهم النصـر والعـزة وحفنـوا أنفسـهم وبلـدهم         

 من األعداء.

أذكر هذا اآلن يف وقت يتعرض فيه املسلمون الستضـعام علـى   

ذكــر بــرن علينــا أن أطني والبوســنة وغريهــا, ويــد أعــدائهم يف فلســ

نقرأ التاريخ لنعرم كيف حال أعدائنا ولـو لبسـوا ثيابنـا أحياًنـا يف     

نعــرم كيــف نتصــرم معهــم  الوقــت الــذي علينــا أن نقــرأ التــاريخ ل 

ن نكــون أذكيــاء وجــادين يف  أيســعى ملصــلةته و ونعــرم أن كــاًل

 هذا ا ال, واهلل املستعان وعليه وحده التكالن.

 

 


