
 

 

 :  أما بعد أرتعُت،وصحبو لوآ زلمد وعلى نبيناهلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت  احلمد

معايل األمُت العام لرابطة العامل اإلسالمي الدكتور العالمة عبد اهلل بن عبد يسعدين ويشرفٍت وبتكليف من ف
: بورقة عمل يف ىذه الندوة العلمية ، وعنواهنا العام أن أشارك احملسن الًتكي،، 

. على ىامش مسابقة األمَت سلطان للقرآن الكرمي  واليت تقام الدعوة اإلسالمية وتحدياتها المعاصرة 

كما أذتن دلدير مكتب الرابطة يف السنغال وأعضاء مكتبو جهودىم يف اإلعداد والتهيئة  ذلذه الندوة ادلباركة 
.. اذلادفة

 -إفريقيا نموذجا- الدعوة اإلسالمية وتحدياتها المعاصرةوعنوان ىذه الورقة 

: ىيوأسئلة عدة ورقة على ىذه ال جيبتو

ما مفهوم الدعوة اإلسالمية؟  .1
 ما مقاصد الدعوة اإلسالمية؟ .2
مهية تناول ىذا أوما يف إفريقيا؟  العصر احلاضرما مفهوم التحديات اليت تواجو الدعوة اإلسالمية يف  .3

  ادلوضوع بالدراسة الوصفية والتحليل العلمي؟
  ؟..ادلعاصراإلفريقي ما أبرز وأخطر التحديات اليت تواجو الدعوة اإلسالمية يف الواقع  .4
   ؟ يف القارةالدعوة اإلسالمية على   السلبية ما أبرز آثار تلك التحديات .5
  التحديات اليت تواجو الدعوة اإلسالمية ؟خطر أىم احللول وادلعاجلات الكفيلة باحلد من ىي ما  .6

:وىنا عدة وقفات لإلجابة على ىذه التساؤالت بالقدر الذي يتناسب مع الوقت ادلتاح



 

 

. مفهوم الدعوة اإلسالمية: الوقفة األولى

: وحقيقتها أهنا دعوة إىلوصحابتو رضوان اهلل عنهم الدعوة اإلسالمية ىي دعوة الرسول 

 يف أفعالو، ويف أمسائو وصفاتو، وأفعال ادلكلفُت، وإخالص العبادة لو بعيدا عن الشرك : توحيد المرِسل (1
 .أكربه وأصغره

 .فال ابتداع يف الدين، وال تعصب لرأي أو مذىب. يف ادلتابعة:توحيد المرَسل (2

 . يف إحياء األخوة، ويف كافة ادلعامالت االجتماعية وادلالية غَتىا:التخلق بأخالق السلف (3

إزالة ادلنكر أو  كل عمل دعوي يضمن نصرة احلق وإظهاره، أو: وديكن إرتال مفهوم الدعوة يف عبارة وجيزة بأهنا
ومن أحسن قواًل ممن دعا إلى اهلل وعمل }: قولو تعاىلواألصل فيو . تقليلو على أرتل الصور وأحسن احلاالت

وقولو  (1) "نضر اهلل  امرأ سمع منا حديثا فبلغو كما سمعو   " :قولو  و{صالحا وقال إنني من المسلمين
 : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانو فإن لم يستطع فبقلبو وذلك أضعف

 (2) "االيمان

 .  مقاصد الدعوة اإلسالمية: الوقفة الثانية 

حتقيق مصاحل العباد ودرء ادلفاسد عنهم يف العاجل : هتدف الدعوة اإلسالمية إىل مقصد عام ديكن إرتالو يف 
. واآلجل

إن الشريعة اإلسالمية جاءت بتحصيل ادلصاحل وتكميلها، وتعطيل :" بن تيمية  اقال شيخ اإلسالم 
 (3)" ادلفاسد وتقليلها
: فإن مقاصد الدعوة اإلسالمية تشملأما تفصيال 

وإخراج ادلبتدع من ،إخراج الناس من الظلمات إىل النور، أي إخراج الكافر من ظلمة الكفر إىل نور اإلديان  .1
ظلمة البدعة إىل نور السنة، والعاصي من ظلمة ادلعصية إىل نور الطاعة، واجلاىل من ظلمة اجلهل إىل نور 

. العلم
.  كما أرادىا رب السماوات واألرضتبليغ رسالة اإلسالم كاملة .2

                                 
 .إسناده صحيحنعيم يف ادلستخرج على صحيح مسلم واحلاكم يف ادلستدرك و رواه ابن حبان يف صحيحو وأبو(  1)

 (49) برقم رواه مسلم(  2)

 20/48، ورلموع الفتاوى 1/551منهاج السنة النبوية (  3)



 

 

. حفظ الدين اإلسالمي وزتايتو من عبث العابثُت وتأويل اجلاىلُت .3
 .إشاعة األمن والسالم واالستقرار يف ديار اإلسالم وديار ادلعاىدين .4

وتبلغ الدعوة اإلسالمية أعلى معانيها وأهبى صورىا حُت جيمع بُت التعريف باإلسالم ، وجتديد الدين، 
 عرض أصول اإلسالم وزلاسنو والًتغيب فيو عرضاً  فكرياً حوارياً فيستهدف الشق األول أمة الدعوة،حيث يتم 

حيث .. بينما يتوجو الشق الثاين إىل أمة الرسالة، الدين المعاملة:  الشرعيادلبدأسلوكياً خدمياً من منطلق 
 إحياء ما انطمس واندرس من معامل السنن، ونشرىا بُت الناس :األمر األول: يقصد بالتجديد أمرين عظيمُت

. ودعوهتم إىل العمل هبا
 . قمع البدع واحملدثات، وتوعية أىلها، وتنقية اإلسالم شلا علق بو من أوضار اجلاىلية:األمر الثاني

. مفهوم التحديات التي تواجو الدعوة اإلسالمية في قارة إفريقيا، وأىمية دراستها: الوقفة الثالثة

 .التحديات  مفهوم: أوالً 
يف إفريقيا ، اإلسالمية  يعٍت هبا الصعاب وادلعيقات والعقبات ادلادية وادلعنوية اليت تقف أمام الدعوة :التحديات

 .هتا أو حتد من فاعليأىدافها،وحتول دون حتقيق 

 قبل اخلوض يف احلديث عن ماىية التحديات جيدر بنا أن نشَت ىنا إىل أمهية ىذه :أىمية ىذه الدراسة: ثانيا
ىذه   ىذه التحديات من إشكاليات كبَتة أمام الدعوة اإلسالمية يفحتملووذلك دلا الدراسة يف الوقت احلاضر؛

  . على ديننا وأمتنا اإلسالميةرتة القارة اذلامة اليت تتعرض دلخططات ومؤامرات كبَتة تنذر مبخاطر

ادلعاصر من خالل احلقائق  أمهية دراسة التحديات اليت تواجو الدعوة اإلسالمية يف قارة إفريقيا يف الواقع وتربز
  :التَّالية

التقارب اجلغرايف الكبَت بُت القارتُت آسيا وإفريقيا إىل جانب التقارب االجتماعي والديٍت والثقايف    -1
 القارة اليت تلي قارة آسيا يف انتشار تعدوالسياسي واالقتصادي والتارخيي السيما إذا علمنا أن قارة إفريقيا 

 ، وأهنا ذات ثقل تارخيي ملحوظ منذ آماماد بعيدة ، شلا يفسر لنا جانبا من اىتمام الرسول اإلسالم
 يطرققبل أن  بأمره صحابة رسول اهلل من  عدد كبَتحيث ىاجر إىل احلبشة وادلسلمُت األوائل هبذه القارة، 



 

 

لتقبل اإلسالم  مبخاطبة القادة األفارقة ودعوهتم     كما بادر رسول اهلل.. النبوية ادلدينةأسوار اإلسالم 
فعم  مث تزايد تقبل األفارقة لإلسالم ،مبصر (ادلقوقس)ملك احلبشة و (النجاشي)مع  ومناصرة الدعوة كما فعل

. أرجاء القارة إال أطرافا يسَتة تأخر دخول اإلسالم إليها

جعل القارة اإلفريقية زلسوبة ديثلون أغلبية ساحقة من سكان القارة، وىو ما ادلسلمُت يف قارة إفريقيا أن   -2
حتديات كثَتة من قبل األعداء الذين يواجهون ادلسلمُت ويرموهنم سبب ذلك  بتواجوف ،على العامل اإلسالمي 

 وىذا ما حيتم  فما من أزمة تصيب العامل اإلسالمي إال وكان إلفريقيا منها أوفر حظ ونصيب ،، بقوس واحد
  . من حتدياتاضرورة دراسة وضع الدعوة اإلسالمية يف القارة اإلفريقية وما تواجهو

اليت تعاين منها دول وبلدان قارة إفريقيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، واألزمات الصعاب ضخامة -3
 اليت دتر هبا معظم دول وبلدان القارة اإلفريقية إىل جانب تفاقم البطالة والفقر ، ىذه الظروفوالزيادة السكانية 

دراسة ب الدعوة اإلسالمية يف القارة اإلفريقية وتوجب االىتمام ا، ىي ما تضاعف من التحديات اليت تواجهو
 .ىذه القارة وتقدمي احللول وادلعاجلات الكفيلة بإزالة التحديات أو احلد منهاشئون 

هتدد سالمة وأمن اجملتمع وغزوات رافضية، وىجمات غربية شرسة إن قارة إفريقيا تتعرض دلؤامرات تنصَتية   -4
امتصاص خَتات ىذه القارة الغنية  السٍت، كما تستهدف  وتستهدف استئصال الوجود اإلسالمياإلفريقي
 لبسط النفوذ والسلطان ادلناىض للحضارة واألخالق موقعها االسًتاتيجي واستغالل  ،ورتاذلا الفطريُتبثرواهتا 
  ..اإلسالمية

يف جانب التحديات اليت تواجو الدعوة اإلسالمية يف القارة اإلفريقية فإنو من الضروري  نظراً لقلة الدراسات- 5
 الدعاة اليت من شأهنا تطوير جهود وقدرات اإلسهام ادلركز يف إثراء البحوث والدراسات الدعوية اإلسالمية

يف تشخيص الداء وتقدمي احللول  االعتماد على البحث العلمي والرؤية العلمية، ذلك ألن يف قارة إفريقيا
 .الدعوة اإلسالمية من االرجتال والعشوائية وادلزاجية والعفوية العملية ىو ما حيميووادلعاجلات العلمية 

 



 

 

. التحديات التي تواجو الدعوة في إفريقيا: الوقفة الرابعة

 تواجو الدعوة اإلسالمية يف قارة إفريقيا حجر الزاوية واإلشكالية الرئيسة اليت تقف التحديات اليت     تعد 

أمهية الوقوف  األمر الذي يضاعف من ،فاعلية الدعوة القائمة على كتاب اهلل وسنة رسولو حائالً أمام 
 .لنا جتاوز ىذه التحديات تكفلثاقبة عند ىذه القضية والتعامل معها بوعي ومسؤولية ورؤية عملية 

 تقدم يتمحور حول التحديات اليت تعيق ىاورقة حيث أن جوىرىذه ال صلب ي هتعد ىذه الوقفة ىذاوعلى 
. قارةالالدعوة اإلسالمية يف 

 احملتمولذلك كان من األخطر؛ أن البعض منها ديثل العائق األكرب والتحدي   وىذه التحديات كثَتة جداً إالَّ 
على أن تكون تلك الدراسات والدراسات ادليدانية، التعرف على ىذه التحديات من خالل البحث العلمي 

  .ومعاجلات كفيلة بإزالة تلك التحديات ذات صبغة منهجية علمية حبيث تصل إىل حلول

حتليلية يف إبراز أىم وأخطر التحديات اليت تواجو الدعوة  مقاربات نظرية علمية وصفيةومبا أن ىذه الورقة دتثل 
 اتواجو  اليتتعلق األمر بتلك أو ،ن غَت ادلسلمُتمسواًء التحديات اليت تواجو الدعوة  اإلسالمية يف إفريقيا
:  يف شقُتعأنفسهم، فإن من ادلستحسن تناول ادلوضو ادلسلمُت الدعوة من جهة

 . خاص بالتحديات اخلارجيةوالثاين حول التحديات الداخلية، األول 

: فلنبدأ بالتحديات الداخلية

تأكل األخضر ف اليت تأخذ طابع ادلد واجلزر فتهدأ فًتة وتثور فًتات أخرى الحروب األىلية واإلقليمية  -1
احلروب الطاحنة يف الصومال، وبُت إريًتيا واحلبشة، ويف آثار  وعلى سبيل ادلثال صلد يف واقعنا ادلعاصر ،واليابس

ال تزال ، وليبيا اآلن، وساحل العاج، ويف كاسامانس ، ىذه احلروب والنزاعات الصحراء الكربى والسودان، 
 أنذلك يف ، وديكن تشخيص الضرر الكبَت بالدعوة إىل اإلسالم   رتيع رلاالت احلياة تلحقيفالضارة آثارىا 

 من احلقوق واحلريات والكثَت ،ادلراكز اإلسالمية وادلدارس وادلعاىد الشرعية دمرت وأحرقتادلساجد و من العديد
ورملت النساء، وخربت البٌت التحتية يف يُ تِّمت األطفال ، ف  األنفس، اآلالف منمئات أُزىقت ا كم،صودرت



 

 

من الشعوب اإلفريقية بسبب ىذه احلروب إىل الجئُت ال حول ذلم وال قوة ، ادلاليُت أكثر من بلد، وحتولت 
، وتضرر الكثَت من الدعاة فتعرضوا احلقوق والرعاية الصحية واحلاجات الضروريةواألقارب، وسلبوا  األىل فقدوا

مناصرة طرف ضد آخر بكثَت من  ةم توإلصاق، فقدت الدعوة جوىرىا ومرجعيتها بللمهانة واإلذالل 
 .، كما قتل بعضهمالسجون غياىب يف ببعضهم  الدعاة،ومن مث زج

 النفسي واالجتماعي والثقايف والسياسي والضرر أن احلروب أَدت إىل اخلوف والرعب والفزع أضف إليو
  .واالقتصادي واضطراب احلياة بشكل عام شلا أدى إىل خلخلة اجلهود واألنشطة الدعوية وعرقلتها

فاألول  ..ىذا ادلثلث الرىيب الذي يتولد بعضو من بعض أهنكت القارة اإلفريقية :الفقر والمرض والجهل -2
معظم   إذ يسيطر الفقر ادلدقع على؛التحديات اليت تواجو الدعوة اإلسالمية يف قارة إفريقيا من أخطر وأشد

ادلؤكد ووفقاً لإلحصائيات  أصبح منو ،الفقر  ما عدا القليل حتت خط السكان ويعيش معظم،قارة البلدان 
 (1) :احلديثة

 أنو يعيش ما يقرب من نصف سكان القارة اإلفريقية يف حالة فقر شديد.  
 أنو يعاين حوايل ثلث سكان القارة اإلفريقية من نقص كبَت يف الغذاء.  
  من األسر تعيش بأقل من دوالر واحد يف اليوم (%40)أن أكثر من.  
  حاالت غذائية طارئة بسبب اجلفاف والصراعات ( جنوب الصحراء الكربى)بلداً  (52)ويواجو حوايل

  .وارتفاع أعداد النازحُت داخلياً وغَت ذلك
  نذر باخلطر الفادحي بشكل مباشر يف إفريقيامليون نسمة  (30)هتدد اجملاعة.  
 ثروات يف وسيطرة الدول الكربى العودلة وفرض حتكم و ،وضاعف من ذلك الفقر النظام الدويل اجلديد

  .الدول الفقَتة

 :اآلثار السلبية للفقر يف القارة اإلفريقية على الدعوة اإلسالمية  من أبرز وأخطرو

                                 
 :قم بزيارة ىذا ادلوقع للوقوف على أرقام مهولة(  1)

 http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=5699 
 

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=5699
http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=5699


 

 

 اإلمكانات يف رلال العمل  الفقر يؤدي إىل شح اإلمكانيات ادلادية والبشرية والتقنية، ونقص ىذه أن
  .ضيقةالدود احل يف رلال ادلمارسات التقليدية وواحتباسهاالدعوي يؤدي إىل ضعف الدعوة، 

  واألوقاف، ومراكز الفقر يسهم كثَتاً يف تأخَت بناء ادلدارس وادلعاىد الشرعية وادلراكز اإلسالمية الدعوية،
  .، واليتامى واألراملودعم ورعاية النشء البحث والتوثيق، 

  الفقر يشغل اإلنسان بالضروريات عن التفكر واالنفتاح واإلبداع يف رلال الدعوة والفهم واالستيعاب
  . كتابا وسنةدلضامُت اإلسالم العظيمة

  بيئة خصبة الستغالل الظروف وحتقيق أىدافها وفرض والتشييعية الفقر يكسب ادلنظمات التنصَتية
 ..وقل بشأن ادلرض واجلهل ما قلناه عن الفقر . ىامحتك

 القيام هبا يف الواجب ستوعبة للمهاماملتكاملة وامل اتسًتاتيجيواإلألىداف ل الواضحة غياب الرؤية- 3
األىداف ادلتوخَّاة من خالل  وحتقيق،  وجتاوز الصِّعاب ، وطرق حتاشي ادلخاطر،الواقع وظروفو ومتطلباتو

يف  والقدرات والطاقات ادلتوفرة بأقل جهد واالستغالل األمثل لإلمكانات ادلتاحةاخلَتة ، توحيد اجلهود 
. شلكنةفًتة زمنية أقصر 

 والتطوير ادلتابعة والتقومي،واعتماد سياسة  فادلهماألىم البدء ب واتالكبير في تحديد األولوي القصور- 4 

 .يف عملية الدعوة واإلرشاد

 وتضارهبا وتشعبها بسبب القصور الكبَت يف استيعاب هنج اإلسالم الدعوية تبعثر وتشتت الجهود- 5
على مراعاة السنن ادلتزن، والقائم اذلادف اجلماعي التخطيط والتنظيم والعمل القائم على التنسيق و
  .والفردية العفوية واالرجتالية يف الدعوة إىل اهلل، شلا أدى إىل غلبةالشرعية والكونية 

اجلمعيات معظم  وانسحاب بسبب القصور الكبَت يف الدعم وتقليص ادلوارد ادلالية  اإلمكاناتشح  -6
ات أوقاف واستثمارمن ثابتة سلصصة لألعمال الدعوية   بديلةوعدم وجود مصادر، الطوعية اخلَتية 

  .داعمة

اإلفريقية  الذي قد يصل إىل العداء بُت القائمُت على العمل الدعوي يف القارةوالتنازع  الخالف  -7
من خالل التنسيق والتكامل  يف ظل غياب اجلهة ادلركزية أو ادلرجعية ادلوجهة اليت توحد اجلهود الدعوية

. إىل نصرة احلق وخدمة الكتاب والسنة ادلشًتك واذلادف



 

 

طابعها  واليت يغلب على القادمة من خارج القارة،الطوعية اخلَتية وشلا يؤسف لو أن بعض ادلؤسسات  
 إىل اتصدير خالفاتو عملت على والتصادم احلركي ،واجلمود الفكريواحلزبية ادلمقوتة،التعصب العملي 

، فأصبحنا نرى لكل خالفاهتم وحساسياهتم أطيافا وظالال منعكسة إفريقيا  ساحة الدعوة اإلسالمية بقارة
 .على  ساحاتنا الدعوية

  :جانب التأىيل والتدريب القصور في- 8

والضعف العام يف رلال ىندسة من الركود واجلمود والتحجر -  يف معظمو– يعاين يف إفريقياالعمل الدعوي إن 
واالنفعال والعزف على أوتار العاطفة  على منهج اإلثارة والتهييجبدالً من ذلك  األفعال وردودىا، واالعتماد 

  ويرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل اخللل يف التأىيل العلمي،والربىان ن سلاطبة العقل واعتماد احلجةع بعيداً 
رتود البعض على األساليب والوسائل التقليدية دون الوعي بأن إىل جانب ،  والتدريب العملي(التفقو يف الدين)

 مبا يتالءم مع  يف الوسائل ر والتجديديالتطو اإلسالمية مع ثبات أصوذلا ىي مرنة يف تطبيقاهتا تقبل الدعوة
اإلسالم قد حارب اجلمود على ادلألوف والتقليد الذي يعمي ، ومقتضيات العصر وحاجاتوأصول اإلسالم و

  . عن رؤية احلقهأصحاب

يف اآلونة األخَتة، وحتاشي الكثَت من  احلكومي واإلسالمي المؤلم للجهد الرسميالتباطؤ - 9
عن القيام بأي جهد إنشائي واضح وثابت يف دعم الدعوة ، مع السفارات وادللحقيات الثقافية واإلعالمية 

قارة وتطويع الكثَت من الاجليد يف العديد من دول  د من ادلناخ الدديقراطياستفه كان من ادلتوقع أن يأن
.  البشرية جوانب العودلة ذلداية

 مل حينادلستعجل إىل خطوات الداعية  شلا جير  من األعداءواالستضعاف  األذىاستعجال النتائج لكثرة- 10
. شرعا وال عقال، فيًتتب عليو ما يؤخر وال يقدم أواهنا ال

عدم إدراك العمق احلقيقي للفساد يف النفس البشرية، فيلغي ادلستعجل من حسابو حجم واالستعجال إمنا يأيت نتيجة ل
 . الزمن جاىال أن من السنن اإلذلية انتشار احلق بتدرجيطويالسنُت اليت مت فيها الفساد، فَتيد أن 

 من أخطر التحديات أن اإلسالم يف كثَت من مناطق إفريقيا يف حاجة إىل .القصور في مجال التصفية- 11
التصفية شلا علق بو من أوضار اجلاىلية؛ فإن ىذا الدين قد وصل إىل ىذه ادلناطق وأىلها غارقون يف ظلمات الوثنية 

ادلستحكمة، وقبل أن يتمكن الدعاة األوائل من القيام بتصفية جادة تنفي اخلبث عن الدين تسربت إىل اإلسالم رتلة 
من بقايا اجلاىلية األوىل، ألبست فيما بعد لبوس اإلسالم باسم التزكية والًتبية وادلشيخة، حينا، وباسم علم األسرار 



 

 

 .والباطن أحيانا،فأصبح لفظ الشيخ مشًتكا بُت الشيخ الفقيو ،والصويف، والكاىن، والعراف
:  أما التحديات الخارجية فمنها

 . التنصير -1               

الكشوفات اجلغرافية  دخل ادلنصرون ربوع إفريقيا منذ بداية القرن اخلامس عشر ادليالدي يف أعقاب لقد
م اجتهت اإلرساليات التنصَتية 1878 ومنذ عام… إفريقيا الغربية،  الربتغالية، وتال ذلك إرساليات التنصَت يف

وزاد  ادلغرب العريب مرافقة للبعثات الطبية والتعليمية والثقافية، إىل إفريقيا الوسطى وانتشرت بعد ذلك يف دول
 االستعمارالتنصَت قوهتا من قوى ت حركة  حيث استمدلومن تضاعف عملية التنصَت زتاية االحتالل الصلييب 

اخلدمات الصحية والتعليمية،  تقدميالتنويع يف الوسائل كإىل مستوى فيما بعد  ووصل النشاط التنصَتي ،الغازي
  .االقتصاديةادلشاريع وادلعونات الغذائية وادلالية و

ادلوجهة  (ادلسيحية ادلنظمات اإلذاعية)األمر عند ذلك بل تطور العمل التنصَتي يف إفريقيا إذ تؤدي  ومل يقف
رلال اإلعالم التنصَتي الفعال ومن أبرز ىذه   كبَتاً يفجهداً – مبا يف ذلك إفريقيا – إىل العامل اإلسالمي 

  :ادلسموع ادلنظمات يف رلال اإلعالم اإلذاعي

    الرابطة الدولية الكاثوليكية للراديو والتلفزيون.  
    الرابطة العادلية لإلذاعة ادلسيحية.  
    الرابطة الدولية لإلذاعيُت ادلسيحيُت.  
    ادلنظمة الدولية لإلعالم ادلسيحي.  
     بثالثُت لغة من بينها اللغة العربية بصفة خاصة، ويوجو بثو إىل الشرق يبثراديو الفاتيكان، والذي 

  .األوسط، وقارة إفريقيا
   وتنزانيا   برارلها من أديس أبابا ويوجد ذلا استوديوىات يف نيجَتيااليت تبثصوت اإلصليل  إذاعة

.  وتستهدف ادلسلمُت األفارقةوغَتىا،،ومدغشقروالكامَتون، 
     إذاعةEternal Love Winning Africa  أشهر  وىي من "باحلب األبدي نكسب إفريقيا":  أي

 .اإلذاعات التنصَتية ادلوجهة إىل إفريقيا



 

 

   وىي إذاعة تبدو يف ظاىرىا رلرد إذاعة جتارية، لكنها يف حقيقة األمر ذلا توجهاهتا : إذاعة مونيت كارلو
ادلستمعُت يف وقلوب  وىي إذاعة سرية ، تتسلل إىل عقول (1)السياسية ادلعادية، والتنصَتية الواضحة،

  .وقت متأخر من الليل

أما القنوات الفضائية التنصَتية فال سبيل إىل حصرىا،، وأكرب دليل على كثرة ىذه القنوات أنو بالبحث عن 
وكثر . مرة (1 640 000) تبلغ النتيجة  Googleبواسطة زلرك البحث العادلي   (قنوات تنصيرية)عبارة 

. دوران أي لفظ على ذلك احملرك دليل على جتذره، وقوة دتكنو يف عامل الواقع

 تنشيط التعاون بُت ادلؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية التنصَتية يف سلتلف اجملاالت وتستهدف ىذه القنوات

 وتنشيط  ،النصرانية عن طريق الدعاية الدينية وتفعيل جهودىا الرامية إىل نشر الديانة، وتوسيع نطاق عملها 
  .، مستخدمة مراسليها للكشف عن أحوال ادلسلمُتأىدافها إعداد الدراسات وإجراء األحباث اليت حتقق

  .االشبكة العادلية للمعلومات ادلعروفة باإلنًتنت مبختلف خدماتو يضاف إىل ذلك استخدام

"  اإلرىــــاب "مكافحة شعار  محـاربة اإلسالم تحت- 2

الدعوة إىل اإلسالم يف أرجاء األرض على عشر من سبتمرب كان ذلا آثارىا الضارة  إن تداعيات أحداث احلادي
باإلرىاب والتطرف  ادلؤسسات الدعوية زلطة إللصاق التهمو على الدعوة، إذ أصبح القائمون ؛إفريقيا يفو

األمريكي واألورويب إىل استعداء العامل ضد   عمد اإلعالم الدعائي الصهيوين، والغريبحيثواخلطر على البشرية 
مد إثارة الكراىية واحلقد يف نفوس ت وتع،اخلَتية الدعوية أو الرمسية  اذليئات وادلؤسسات واجلمعيات الطوعية

خالل  العمل الدعوي ومؤسساتو الشعبية والرمسية مناإلسالم ووتوجهات الرأي العام العادلي ضد  ومفاىيم
من ، ب زلاربتوتج، على مبدأ من مل يكن معنا فهو إرىايب احلقائقوتزييف الكاذبة التضليل واخلداع والدعاية 

ليضعوا بذلك حاجزاً   لدى الرأي العام الدويلودعاتو تشكيل صورة ذىنية حاقدة على اإلسالم مت ذلك كلو 
     َويَْأَ  الّلُو ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ .بُت البشرية وىدي اإلسالم احلنيف 

، مل تكن القارة اإلفريقية يف يوم من األيام موطنا للتشيع، قبل قيام ثورة اخلميٍت الحملة العالمية للتشييع- 3
يف إيران، وبعد قيام ىذه الثورة بدأت بوادر الدعوة إىل التشيع تلوح من خالل بعض اجلاليات الشرقية ادلقيمة يف 

                                 
..  الفضائيةFrance 24شأهنا يف ذلك شأن قناة (  1)



 

 

قبل االىتمام بتحويل الناس عن " اإلسالمية"إفريقيا،، ومعلوم أن هنج اخلميٍت كان يرتكز على تصدير الثورة 
معتقداهتم الدينية فرسم إسًتاتيجية اجملاملة مع الشعوب،، ولذلك دتكن من استمالة معظم اجلماعات اإلسالمية 

السياسية والثورية حينا من الدىر،، أما خلفو خامنئي فَتتكز منهجو على تصدير ادلذىب فكانت رلاملتو 
للحكام ادلسلمُت ىي األبرز،، وىذا األمر فتح إليران عالقات واسعة يف إفريقيا مع احلكومات احمللية،، فأقامت 
ادلؤسسات االقتصادية،وادلراكز الثقافية، وادلعاىد، واجلامعات، واحلوزات واحلسينيات على نطاق يفوق تقديرات 
كل ادلراقبُت، وحتولت سفاراهتم إىل مراكز للدعوة إىل التشيع، كما فتحت مؤسساهتم التعليمية يف إيران ولبنان 
أبواهبا ألبناء القارة اإلفريقية إلعدادىم وخترجيهم ليحملوا رايات التشييع يف بلداهنم،، وىذا الواقع ال يستثٌت منو 

 (1).بلد يف إفريقيا اليوم

ويف رلال اإلعالم فإن القنوات الفضائية الشيعية على النايل سات وعرب سات قد جاوزت اخلمسُت قناة 
. دعوية مبختلف اللغات، فضال عن وجود كثيف يف أقمار صناعية أخرى

 إذ ال لوم على من لديوواحلق يقال أننا ال نلوم ىؤالء وأولئك على ما يبذلونو من جهود جبارة خلدمة مبادئهم؛ 
 .قدرة على التوظيفالعليو مع معرفة بطريقة الوصول إليو، واحلصول  و،ريدي واضحة دلا إسًتاتيجيةرؤية 

مث خيضع للضغوط فينسحب من - رسالة الكتاب والسنة- ولكن اللوم كلو ينصب على من حيمل رسالة احلق
ادليدان لدرجة العجز عن إقامة جامعة واحدة قوية يف إحدى احلواضر اإلفريقية اذلامة، أو مركز ثقايف ذي أثر 

. يذكر، أو يناصر على األقل اجلهود السنية القائمة يف رلال الدعوة والتعليم

  .القصور في إنشاء مراكز بحث خاصة بالقارة- 3

إن بعض ادلناصرين للدعوة من خارج القارة خاصة من إخواننا العرب، لديهم قصور الفت للنظر يف رلال دراسة 
، وما ىنالك من مراعاة خصوصيات الشعوب واجملتمعات اإلفريقيةنفسيات األفارقة، وعاداهتم، وتقاليدىم، و
يف حُت صلد أىل التنصَت وقادة احلمالت التشييعية يقومون .. خطوط زتراء يؤثر جتاوزىا سلباً على الدعوة

                                 
 .للمطريف" التشيع يف إفريقيا: "راجع كتاب نفيسا يف ىذا ادلوضوع بعنوان(  1)



 

 

وىذه الدراسات ىي - ومن بينها اإلفريقية–بتقدمي دراسات ميدانية معمقة عن كل اجملتمعات اإلسالمية 
   (1).  ومذاىبهممعمدهتم فيما يقومون بو من عمل دعائي لعقائده

. الحلول والمعالجات الكفيلة بالحد من ىذه التحديات:  الوقفة الخامسة
 اجلمعيات اخلَتية واالجتماعية والتعليمية واإلرشادية والصحية العمل من جديد على إحياء .1

 وحفر اآلبار وبناء ادلراكز وادلستوصفاتتشييد ادلساجد وادلدارس العاملة يف رلال التنموية 
الدعوية والقيام بأعمال اإلغاثة وكفالة األيتام والدعاة والطالب ورعاية ادلشردين والعجزة 

 ورعاية ، والتأىيل والتدريباذلادف والنشر واإلعالم الدعوي ،واألرامل ورعاية األمومة والطفولة
  .،وكل الربنامج اليت هتدف إىل زلاربة الفقر واجلهل وادلرض اجلدد هبدف تثبيتهم ادلهتدين

 وإبراز عظمة يف العقيدة والعبادة والسلوك،اإلسالمية الصحيحة، توضيح ادلفاىيمالعمل على  .2
إىل جانب الكشف عن األخطاء  اإلسالم وإنسانيتو ووسطيتو وتسازلو وتعايشو السلمي
  .وهبتاناً  الشائعة حول الدين اإلسالمي وما ينسب إليو زوراً 

 ، العمل الدعوي بالقارة اإلفريقيةية وثابتة لضمان استمرارموطَّنةالعمل على إجياد مصادر دتويل  .3
 .، وما يف معنامهافواألوقاومن تلك ادلصادر الزكاة 

ذات العالقة ببحوث ودراسات الدعوة األىلية دعم ومساندة ادلؤسسات العلمية األكادديية  .4
هتدف  اليت الكلية اإلفريقية للدراسات اإلسالمية في السنغالاإلسالمية يف إفريقيا وذلك مثل 

 ..، وادلؤسسات ادلشاهبة، مع إنشاء ادلزيدإفريقياغرب  يف إعداد العلماء والدعاة  إىل
. المقترحات:    أخيرا 

 بسببإننا نعيش يف عصر باتت فكرة االحتجاب عن اآلخرين ضرباً من اخليال وجزًء من ادلاضي، - 1
الثورة التكنولوجية اليت حوَّلت الكون إىل خيمٍة صغَتة، فالصحيفة اليت تطبع يف لندن ديكن أن تسحب 
صفحاهتا يف كل من الدار البيضاء وطوكيو يف نفس اللحظة، والقناة الفضائية الواحدة ديكن أن يتابع 

 ادلاليُت من الناس يف سلتلف أرجاء ادلعمورة حلظة بثها، أما الشبكة العنكبوتية فحدث عشراتبرارلها 
عنها وال حرج، فقد غزت كل البيوت يف ىدوء وانسيابية غَت مسبوقة، وأثَّرت يف اجليل الصاعد آثارا 

 . غَت منكورة

                                 
 .انظر مقدمة ادلصدر السابق، فإن فيها مناذج من الدراسات ادليدانية اليت يقوم هبا الشيعة دلعرفة أحوال اجملتمعات اإلسالمية قاطبة(  1)



 

 

ن وسائل اإلعالم يف ىذا العصر مل تعد َتعرف للحدود ادلكانية معٌت، فمن ادلمكن حتويلها إىل أدوات طيِّعة إ
ة للدعوة إىل اخلَت والسالم، واحملبة والوئام، ونشر الفضيلة،ونبذ الرذيلة، وتعريف الناس بثقافات  ومطايا خَتِّ

ما مل يكن ىناك وإصلاح الدعوة األمم، وأمناط عيشهم وتفكَتىم؛ إذا ال سبيل إىل التفاىم والتعايش السلمي 
ثل العليا وادلقدسات، واخلطوط احلمراء واخلضراء لكل 

ُ
فهٌم متبادل، وتعارٌف عن كثب يف العادات والتقاليد وادل

. أمة وشعب من الناس
 القاصرةلذا أقًتح زيادة القنوات الفضائية اليت تعرِّف باإلسالم وتقربو إىل الناس يف صورتو احلقيقية، ال يف الصورة 

ادلشاىدة اآلن ، وال بد من التعدد اللغوي يف ىذه القنوات وإال ظلت الفائدة منها زلدودة على فئة معيَّنة، وقد 
. منذ عقود إن مل أقل قرونوتوارثتو تكون ىذه الفئة قد عرفت اإلسالم 

شلثلًة يف سفاراهتا وشلثليَّاهتا الدبلوماسيَّة السنية  يف الدول العربية واإلسالمية ادلعنيُتلعلَّ من ادلناسب دعوة - 2
لتجعل من أولوياهتا إنشاء مراكز ثقافية تابعة ذلا يف سلتلف البلدان، لتكون ىذه ادلراكز نقاط تواصل وتبادل بُت 
سلتلف الثقافات واحلضارات، وتكون مرآة ثقافية ومعرفية تعكس ما ذلذه الشعوب اإلسالمية من حضارة وتقدم 

 .، وتكون منطلقا لرسم االسًتاتيجيات الدعوية الناجحةومَتاث أصيل يف أكثر من رلال
 ومن ادلنطلقات الثقافية اليت ال جيوز إمهاذلا حبال من األحوال فتح آفاق تعاونية مع كربيات ادلؤسسات -3

التعليمية من جامعات ومراكز حبث يف رلال الثقافة والبحث العلمي، واالجتماعي، وبناًء على ذلك أقًتح دعم 
اإلفريقية ادلوجود وإنشاء ادلزيد من األكاددييات السعودية والكراسي اخلاصة بالدراسات اإلسالمية يف اجلامعات 

العريقة ذات األثر العلمي ، وكذا دعم األقسام العربية يف اجلامعات اليت توجد فيها أقسام عربية، أقول ىذا 
الكالم ومشاعري جتربين على ذكر القسم العريب يف جامعة داكار،، ىذه اجلامعة اليت تعد من أقدم وأكرب 

 أربعُت جنسية إفريقية أكثر من سبعُت ألف طالب وطالبة من قرابةيدرس فيها حيث اجلامعات يف إفريقيا، 
، لكننا نالحظ ىنا أن القسم العريب يف ىذه اجلامعة .. الفارسيحىت القسم وغَتىا، وتوجد هبا أقسام متعددة 

يعد من أقدم األقسام وأضعفها يف الوقت ذاتو، فينتظر من العامل العريب بشكل عام ومن ادلملكة العربية 
. السعودية بشكل خاص زيادة االىتمام هبذا القسم كمقًتح أضيفو إىل بقية ادلقًتحات

لألمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة ادلكرمة، والشكر موصول أكرر شكري وتقديري : وأخيرا
 . اجلبارة يف إصلاح ىذه الندوةمللمكتب اإلقليمي يف داكار مديرا وأعضاء على جهوده

..   ه أرتعُتوصحب على نبينا زلمد وعلى آلووسلم وصلى اهلل 
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