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يا؟  لماذا مالي  

 : األساسيةالمحاور 

 

ي ان اإلسالم يتصادم مع أي  متداولةال المقولة تفكيك دولة إسالمية، وهذا يقودنا ال ألنها  -1
نهضة،  ةفز

اث اإلسالمي افشلت كل المحاوالت السابقة، وكانت المحاوالت اما  عىل اعتبار ان منظومة الير

ي 
البهلوية،   إيرانمحاوالت فشلت الفتقاد الرؤية المتكاملة، او التباع أسلوب التغريب كما حدث فز

ي صفوف 
الدول المتقدمة وتركيا الكمالية. ولذلك ال يمكن ان نضع اية دولة من الدول اإلسالمية فز

يا يمكن لها ان تجيب هل يمكن   ز ي أي مجال من المجاالت. فدراستنا لمالي 
ليس كليا فحسب بل فز

ز اإلسالم والتقدم ي هذا بدال عن التصادم المزاوجة بي 
يا فز ز ؟ وما هو الدرس الذي تقدمه لنا مالي 

 الصدد؟

 

ي اسيوية دولة  ألنها  -2
ق محصور فز ي االذان ان الشر

اق رسخت فز قية، ومنظومة االستشر  زاوية شر

ي األمور الروحية واألديان والمذاهبا
، والعقل الكىلي غي  مؤهل فيه الي ... الخلغيبيات واالستغراق فز

ي مجال التكنلوجيا 
. وعندما شذت اليابان عن هذه القاعدة تم اتهامها من المدرسة  تقدم فز والعلمي

ي بجديد 
قيا بل منجزا غربيا، عىل اعتبار انها لم تأتر بل انها  المحافظة بان منجزها ليس منجزا شر

اخذت العلوم الغربية واضافات عليها إضافات شكلية، وأيضا احيلت هذه النهضة اليابانية ال الدور 

ي العزلة او 
ها نحو االنكفاء كما فز كي الذي يصور بانه الملهم والمنقذ لليابان عندما تنعطف بسي  األمي 

ي ز ز مالي  ي حي 
ي الحرب العالمية الثانية. فز

ة التنمية  العسكرتاريا كما حدث فز ي مسي 
ا كان قدوتها العلنية فز

قية )اليابان(، والواليات المتحدة لم تحتلها وال تستطيع المدرسة المحافظة االدعاء انها   هي دولة شر



 
يا؟لماذا  2 ز مالي   

ي الحالة اليابانية. وهنا سنحاول الوصول ال الدرس الذي 
كانت الملهمة او المرشدة كما هو الحال فز

يا، وهل يمك ز قية أخرى؟ تقدمه لنا تجربة مالي   ن تبنيه لدول شر

 

 

، بمعنز انها تعتمد بشكل ، اغلب الدول النفطية زراعية نفطيةمن  ألنها  -3 هي دول ذات اقتصاد ريعي

ي بناء تنمية    بأيةكامل تقريبا عىل موارد النفط، ولم تقم  
محاوالت جادة لالستفادة من موارد النفط فز

ي تحويل بنيتها  فضال عن مستدامة او حكم رشيد. 
ان الكثي  من الدول الزراعية تواجه صعوبة فز

. االقتصادية ال دول ذات اقتصاد متنوع الموارد ال  مغذية للدخل القومي

 

ي دولة ديمقراطية، و  ألنها  -4
ي ظل الديمقراطية النر

ال يكون فيها هذا يسلط الضوء عىل إشكالية هل فز

ي تفتقد ال المؤسسات الراسخة  
قية النر ي دولنا الشر

ثبات او استقرار لشكل الحزب او السلطة قدرة فز

 إمكانية لبناء الدول؟ 

 

 

، فضال  ألنها  -5 ي اتيج  ة، وال تتمتع بموقع اسير ة وصغي  دولة ذات جغرافية صعبة، مجموعة جزر كبي 

ي 
انها. فلماذا لم يعطل موقعها الجغرافز ي خالفات وحروب وضاعات مع جي 

عن انها دخلت فز

 نهضتها؟

 

ي تنفرد بوحدة ثقافية وعقائدية لشعبها،  ألنها  -6
بل ان دولة مكونات، فهي مثال ليست مثل اليابان النر

ة، وهذه المكونات غي  منسجمة،  ي  ا بينه وفيما فيها مكونات كبي 
ضاعات وخالفات واشكاليات فز

 التعايش. 


