مرض السهولة وانتظار البطل
د .محمد العبدة
فً أواخر القرن التاسع عشر كانت الدولة العثمانٌة فً
عهد السلطان عبد الحمٌد بحاجة إلى حلٌف مثل ألمانٌا
للوقوف فً وجه األطماع البرٌطانٌة والفرنسٌة ،كما هً
حاجة ألمانٌا للخروج من عزلتها األوربٌة ،وتحقٌق بعض
المنافع االقتصادٌة .ونتٌجة للصداقة التً انعقدت بٌن
الطرفٌن قام إمبراطور ألمانٌا (ولٌم الثانً) فً عام
1181م بزٌارة لبالد الشام ،واستقبل اإلمبراطور فً
دمشق استقباالً حافالً ،وأرسل من دمشق رسالة إلى قرٌبه
(نٌقوال) قٌصر روسٌا ٌقول فٌها "كان شعوري الشخصً عند مغادرتً المدٌنة المقدسة (القدس) ملٌ ًئا
بالخجل تجاه المسلمٌن…".
هذه العالقة بٌن الدولة العثمانٌة وألمانٌا شجعت أصحاب جرٌدة (نبراس المشارقة والمغاربة)[ ،]1على
توجٌه رسالة إلى ملك ألمانٌا ٌدعونه فٌها إلى اإلسالم( :ثم على جناب اإلمبراطور بعد ذلك أن ٌراجع ما
كتبناه إلى جنابه عن وجوب استعمال النظر وتحكٌم العقل فً مراشد الدٌن اإلسالمً ،ومكارم تنبٌهاته).
وبعد ذلك ٌطلبون من اإلمبراطور أن ٌدعو (مٌكادو) الٌابان إلى اإلسالم ،وبذلك ٌتكون منه ومن أمته
ومن (المٌكادو) وأمته والخلٌفة (عبد الحمٌد) وأمته أمة واحدة ٌوحِّ دون هللا.]2[...
كان الشماخً والعمري ٌعتقدان أنه بإسالم (المٌكادو) وملك ألمانٌا سٌسلم الشعب الٌابانً بأسره ،وكذلك
الشعب األلمانً ،وكانت الٌابان قد انتصرت فً هذه المدة على روسٌا ،وفرح المسلمون لهذا االنتصار
على أكبر عدو لهم آنذاك.
وٌعود الرَّ حَّ الة أحمد الجرجاوي إلى تأكٌد الفكرة نفسها فً رحلة الٌابان عام 1801م من أجل نشر
اإلسالم ،وٌرى أن أسلمة الٌابان سوف تجعل منها ومن الدولة العثمانٌة الدولتٌن القابضتٌن على الشرق،
وشبَّه النهضة التً ستحصل إذا أسلم (المٌكادو) بما وقع فً عصر صالح الدٌن.
ال نرٌد محاكمة هذٌن الصحفٌٌن وهذا الرَّ حَّ الة إلى واقعنا الٌوم ،ولكن هذه المحاولة تنبئ عن شًء فً
عقل المسلم ،وهو اعتماد السهولة وتبسٌط األمور إلى درجة مخلة!!
فلماذا نتعب فً تقوٌة الصف اإلسالمً تجاه الغرب؟ ٌكفً أن ٌسلم شعب قوي فتً مثل الشعب الٌابانً
أو األلمانً وتنتهً مشكلتنا ونجابه الغرب النصرانً!!
إن فكرة انتظار البطل (صالح الدٌن) هً أٌضًا ضمن مخلفات مرض السهولة عندما نرٌد حالًا بال تعب
وال كلفة؛ ففً واقع األمر الٌوم فً الدول العربٌة -مثالً -شراء منتجات مصانع اآلخرٌن أسهل من
التفكٌر بالصناعة ،وإشاعة الجو العلمً الذي ٌهٌئ لالستغناء عن اآلخـرٌن!!
ً
جاهزا ،فإنشاء المؤسسات التً تفرز عقلٌة (الفرٌق) أكثر صعوبة من انتظار الفرد البطل
نرٌد شٌ ًئا
المعجزة.

وقد ٌقول قائل :هل تمنع داعٌة أن ٌرسل رسالة إلى ملك دولة ٌدعوه فٌها إلى اإلسالم؟ ونقول :معاذ هللا!
فدعوة الناس لإلسالم واجبة ،سواء أكانوا رؤساء أو مرءوسٌن .ولكن الرسائل التً أرسلت إلى ملك
ألمانٌا لم ترسل إال لظن أصحابها أن هذا الملك اقترب من اإلسالم بسبب العالقات الحسنة مع الدولة
العثمانٌة ،كما ٌنظر بعض المسلمٌن الٌوم إلى األمٌر (تشارلز) ولً عهد برٌطانٌا ،وٌظنون أنه ٌمكن أن
سرا بسبب خطابه المتعقل والدبلوماسً عن اإلسالم.
ٌكون قد أسلم ًا
وهل إذا أسلم اإلمبراطور أو (المٌكادو) سٌسلم تبعًا له الشعب بكامله؟! هذا هو التبسٌط المخل ،أو
السذاجة التً ال نرٌدها للمسلم.
المصدر :موقع :قصة اإلسالم2010/6/21 ،
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