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حدوا
ّ
 يا مسلمي العامل ات

 رمضان البوطيالرباين الشهيد حممد سعيد العامل 
 :يا مسلمي العامل

أنتم أغىن الناس بالثروات اليت أودعها اهلل ذخراً يف أوطانكم، وأنتم أقوى الناس فيما متلكون من 
مبا أوتيتم من القيم اإلنسانية الراشدة، ودعائم حوافز الوحدة والتضامن فيما بينكم، وأنتم أعزح الناس 

احلضارة املثلى، والعقائد اإلميانيحة اليت يسجد هلا العلم، وال ريب أن هذه املزايا الثالث ترشحكم لتبوء 
 مركز القيادة على مستوى األسرة اإلنسانيحة يف العامل، لو صدقتم معها وحفلتم هبا.

ذمت قراركم النحافذ بأن غري أنحكم حكمتم على أنفسكم بالتح  خلحي عن هذه املزايا الثالث عندما اّتح
سوا مربرات  تركنوا إىل الشقاق بداًل عن الوفاق، وبأن تؤثروا اخلصام فيما بينكم على الوداد، وبأن تتلمح

 متوافٌر وكثري أمامكم من موجبات االتحفاق والوئام.النحزاع بدالً من التعامل مع ما هو 
أمام النقع الذي يتعاىل متزايدًا من آثار خصوماتكم املهتاجة أثَ َر اإلسالم لقد نسي العامل 

يعد يعرف إال ما يفرزه  العجيب يف توحيد القبائل املتعادية، وضفر املشاعر املتنافرة باألمس .. فلم
اليوم من التناحر املتزايد فيما بينكم، ومن تسلحط كل عضو منكم باإلتالف  ()اإلسالميواقعكم 

 !!ذين كنتم يوماً ما كاجلسد الواحدالعضو اآلخر، وأنتم ال على
أَما إنحه لثمن رخيص جدًا هذا الذي أخذمتوه لبيع ثرواتكم الظاهرة والباطنة، وللتخلحي عن 

 صرمة.كم اليت شهدت لكم هبا القرون املنمركزكم احلضاري وعن مصدر قوحت
لتموه ..تموهقاضيولست أدري أتئنحون اليوم من الثمن البخس الذي ت إنحكم تئنحون من ، أم بل ّتمح

 ؟؟منطق تتعاملون أيحها املسلمون .. بأيتأخذ اليوم منكم باخلناقالتبعات الثقيلة اليت 
سالمكم هذا مازال إن كنتم ال تزالون تتعاملون مبنطق إسالمكم الذي عاهدمت اهلل عليه فإنح إ

 101آل عمران :  ((وال تفرحقواواعتِصموا حببِل اهلِل مجيعاً ))يناديكم قائاًل: 
 64األنفال :  ((هَب رحُيُكمذوال تنازعوا فتفِشلوا وت))ويالحقكم بتحذيره : 

كم كلحها رهن غيبٌّ ال يعلم أن مصاحلوإن كنتم تتعاملون مبنطق املصاحل فليس يف النحاس كلحهم 
ادكم وتضامنكم  .باّتح

قاق والتحشرذم، ولتعلموا أنح منطق وإن كنتم تتعاملون مبنطق القوميحات فاهنؤوا  مبزيٍد من الشح
 .يا وحدتكم وحطحمت به طوق خالفتكمالقوميحات كان وال يزال السالح الذي قوحضت به بريطان
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 : يا مسلمي العامل
ليس أمامكم من عالج ملا ترزحون ّتته من مصائب وما تئنحون منه من ّتلحف، وما تشكون من 

 ال أن تعودوا إىل سابق وحدتكم وتضامنكم.احلاجة والفقر، إمن  -على الرحغم من غناكم-
ولن تعودا إليها إال إن جذبكم إليها حمور جامع، وليس احملور اجلامع بالنسبة إليكم إال 

 اإلخالص والصدق يف انتمائكم إىل اإلسالم.
لتعامل فإن عزح عليكم وضع هذا احملور اجلامع واكتفيتم باهلتافات والشعارات عن الصدق يف ا

قاق والتشرذم، ولسوف تبتلعكم عوملة الغرب، ولسوف  مع اهلل، فلسوف تنحطحون إىل مزيٍد من الشح
من جهاز تدور يف فلك ولسوف تتحوحلون إىل قطعة  (())نظام التجارة العامليحةتسحقكم تشلحكم مثح 

 املصاحل الغربيحة.
هر حنُن ) :وهو يرتجم كلمة عمر بن اخلطحاب وبوسعكم عندئٍذ أن ُتصغوا جيحدًا إىل حديث الدح

 ..(أذلحنا اهلل ،نا العزح بغري ما أعزحنا اهلل بهقوٌم أعزحنا اهلل باإلسالم فمهما طلب


