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ملخّص
سؤؤلاا التحؤؤدح الي ؤؤا ح لؤؤدي اظهرؤؤلواد ه ؤؤدت مؤؤواابل وعؤؤد حول ؤ نؤؤاول

عل ؤ

ً
مصد،ف ذل اليول نب ت اظهرلواد إل غفلت م التا يخ  .وفي هذل الدباس أناقش ويثا
منش ًبا تيت عنوا (العالم اإلسؤممي والتحؤديات الي ؤا ي ) وف ؤق يلقؤي كاتبؤق تبعؤ
األزم ؤ التؤؤي يعؤؤاني من ؤؤا العؤؤالم اإلسؤؤممي ال ؤؤو عل ؤ أسؤؤلو تعامؤؤأ أق يؤؤاع العؤؤالم م ؤ
اظهرلواد ،وأق ا :إننا تجال هذا التعامأ يجب أ ال نجلؤ

مدتؤاحي ال ؤو د مؤ الؤدعاع

وأ يشتت اهلل شول م كوا شتتوا شولنا!! وال يج ز أ نتكأ فقط عل الوعد اإل لهؤي
ونصدة اظهلمناد ..فالوعد هذا في اآلي الكريو للذين يعول
أ من يزبع

ييصدو ثودة عول م ،واظهرلو

الصاليات ،إن ؤا تلكؤد

لم يزبعوا منذ قرو وال يزال

يع ش

أحم ال قظ .

[]1
مؤؤن منظ ؤ ب تؤؤأويلي ،يبؤؤدو تؤؤا يب البشؤؤري ودمتؤؤق م ؤؤدا تيؤؤد ح ؤا ح مرؤؤتود،
ّ
يرتغرق التحدح الي ا ح ماد الي ابات جلق ،والتحدح ااخأ الي ابات نفر ا
مؤؤا تبق ؤ منؤؤق ،فالتؤؤداف الي ؤؤا ح وأشؤؤكالق اظهتنوع ؤ  ،لؤؤم يكؤؤن سؤؤوي تيؤؤديات

*  -واحث من س يا.
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ح ا ي  ،ماد م توعات وشري  ،أو ح ابات مت ؤاوبة ،أو متنافرؤ علؤ مكاسؤب

جغداف أو تجا ي  ،أو في سب أ عقائد أو أيديولوج ات أو غ ؤد للؤ  .موؤا يؤتم و ؤفق

وصداع الي ابات أو دام ا أو غ د لل ..

وال ش أ االعتبابات الجغداف والتا يخ واالقتصؤااي  ،لعبؤت ً
اوبا كب ًؤدا فؤي
تشك أ خابط التحديات الي ا ي  ،ولكن الشكأ الثقافي كا األكثد تأث ًدا
ً
كائنا ثقاف ً ا في اظهقا األوا.
وشدة ،وهذا عائد إل طب ع اإلنرا  ،مو فق

ولكؤؤن سؤؤلاا التحؤؤدح الي ؤؤا ح إسؤؤمم ً ا ،لؤؤم يثؤؤد وشؤؤكأ مباشؤؤد ،إل لؤؤم يكؤؤن
لدي اظهرلواد خؤو حق قؤي علؤ هؤ يت م وايؤن م ،إنوؤا ه ؤدت مؤواابل ةوع ؤد حولؤ
ناول

عل مصد ،ح ث شكلت هذل اليول

فع شديدة ،إل حولت مع ا قفؤزة

معدف ألهلت اظهرلواد ونب ؤت م إلؤ غفلؤت م التا يخ ؤ الكبؤد ي ،فظ ؤدت األسؤ ل
الكب دة ..ولكن اإلجاوات كانت ووق ت ض ل !

ومن سلاا إل سلاا ،كا سؤلاا التحؤدح الي ؤا ح يتنقؤأ فؤي الثنايؤا العو قؤ

لألس ل اليائدة ،سلاا التقد  ،سلاا اليري والكفاح ضد االستعواب ،سلاا التحؤرب

مؤؤن ه ون ؤ القؤؤوي الكبؤؤد ي ،سؤؤلاا اله ي ؤ  ،وغ ؤؤد لل ؤ  ..األس ؤ ل التؤؤي ولغؤؤت أوج ؤؤا
ً
فكريا وثقاف ً ا وعد اليد
اجتواع ً ا في مدحل الكفاح الوطني ،والتي ولغت أوج ا

العاظه الثان  ،ح ث ترؤاوقت االيؤديولوج ات الرؤائدة ،فؤي فؤدر تصؤ بها و يت ؤا
لرلاا اله ي  ،الذح ابتبط ً
ابتباطا وث قا والتحديات الي ا ي .
ً
حاضدا عل مرت يات مختلف حت يومنا هؤذا،
وسلاا التحدح الي ا ح ،وقي
ألنق يتداخأ م جو أوجق الي اة ،ح ث اظهواج يوم ؤ ومرؤتودة ومعقؤدة ،وح ؤث
ً
ً
اترؤاعا وعوقؤا ،ورؤبب التكنولوج ؤا والتدسؤان اإلعمم ؤ
مراح االحتكؤا أكثؤد
ّ
الهائل اظهون ،لذل قلوا خم ج ؤد فكؤرح مؤن هؤذا اظهرؤأل سؤواع أكؤا طدح ؤا
يدمي إل التوا أ م الي ابة اظهعا دة ،أو إغمق البا اون ا.
واظهثقفؤ

فؤي العؤؤالم اإلسؤممي ،مؤؤازالوا ينظؤرو إلؤ اظهرؤؤأل ورؤتات ك وجوؤؤوا
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في اظه و  ،وشكأ يث د األسف ،كوا يبدو لي ،مأ إ مناقشؤ مرؤأل التحؤديات

الي ؤؤا ي  ،فؤؤي الفكؤؤد اإلسؤؤممي اظهعا ؤؤد ،تفصؤؤث عؤؤن الكث ؤؤد مؤؤن العلؤؤأ اظهن

والركون ف ق.

ؤ

[]2

ً
أنوولج ؤا واضؤ ًؤحا للتنؤؤاوا التقل ؤؤدح
وأوا هنؤؤا أ أنؤؤاقش اباس ؤ وع ن ؤؤا ،تبؤؤدو لؤؤي
إسمم ً ا لهذل اظهرؤأل  ،وهؤو ويؤث الؤدكت ب بشؤ د أمؤو ثؤ ب الكاتؤب اظهغر مؤو ،واظهنشؤ ب
تي ؤؤؤت عن ؤؤؤوا «الع ؤؤؤالم اإلس ؤؤؤممي والتح ؤؤؤديات الي ؤؤؤا ي » ف ؤؤؤي م ل ؤ ؤ الكلو ؤ ؤ ،

العدا( .) 22وأوا أ أوضث أ نقدح ظهقالتق ،هو إل حد كب د نقد لاتي ،ألني أكاا
ً
دي لنفري في ثنايا كلواتق.
أجد
يبؤؤدو أ الذهن ؤ اإلسؤؤمم عام ؤ  ،ال تؤؤزاا تنتظؤؤد نقث ؤ تي ؤ ا ،تواثؤؤأ تل ؤ التؤؤي

جعلت قبائأ متناحدة عل بماا شبق الجزيدة العرم  ،تنثلق لبناع ح ابة مزاهؤدة،

و جعلت من اظهرلواد سااة للح ابة عل مدي قرو ط يل  ،ويبؤدو لؤي أ الذهن ؤ

اإلسؤؤمم ال تؤؤزاا فؤؤي العوؤؤق من ؤؤا ،تفرؤؤد األمؤؤد مؤؤن زاو ي ؤ واحؤؤدة ،وهؤؤو اإلع ؤؤاز ال
الرنن  .و إ كا الؤبع

وثؤق والصؤمح االجتوؤاعي والقؤ م العل يؤ  ،فانؤق تغافؤأ

عن األم ب التي بافقت هذا االمتداا والصعوا.

و إ كنا وداي نعتدر عل طريق اظهعالج ( التؤي يشؤتد م ؤا الؤدكت ب بشؤ د
م معظم الكتا واظهفكرين اظهرلواد) ،ح ث يتم ً
اوما تقديم اليلؤ ا علؤ أن ؤا

الو ؤؤف الرؤؤحري  ،فؤؤا مؤؤا يثدحؤؤق الكاتؤؤب ،ل ؤؤدا عل ؤ عوؤؤق إحراسؤؤق واألزم ؤ ،
ً
ّ
ّ
وتوجرق موا خلفتق،وموا ستخلفق مرتقبم ،وعل أكثد من ع د.
ويبدأ الكاتب وأهم بمز من بم ز العالم في حقب مؤا وعؤد اليؤد العاظه ؤ الثان ؤ ،

وهؤؤي منظو ؤ األمؤؤم اظهتحؤؤدة .الش ؤ وأن ؤؤا لؤؤم تقؤؤم عل ؤ أس ؤ

عاال ؤ  ،والش ؤ وؤؤأ
نؤؤزاع او

تأس ر ؤ ا فاسؤؤد وسؤؤتبق فاسؤؤدة ،ولؤؤن ترؤؤتث حؤؤأ مشؤؤكل أو ف ؤ
الل ؤؤوع إلؤ قؤؤوة غاشؤؤو أو تي ّ ؤز ظهصؤؤلح األ قؤؤوي ،وخا ؤ أ معظؤؤم م زان ت ؤؤا موؤؤا
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يجوا وق هذا األقوي ،ف ي منذ تشك ل ا بهن إلبااة غاشو ومترؤلث فؤي ودام ؤا
ً
ً
تيديؤؤدا ،ومؤؤ ن اي ؤ عقؤؤد
مدتبثؤؤؤا ووصؤؤالث الغؤؤؤد
واسؤؤت بها ،وقؤؤد هؤؤؤأ تا يخ ؤؤا
الثوان ن ؤؤات وان ؤؤاب االتي ؤؤاا الر ؤؤوف تي ،تيول ؤؤت إلؤ ؤ ه ؤ ؤ تاوعؤ ؤ لؤ ؤ زابة الخابج ؤ ؤ

األم دك .

ً
هلو ؤا

ومؤؤا تفعلؤؤق هؤؤذل اظهنظو ؤ وقرين ؤؤا فؤؤي الرؤؤوع :ؤؤندوق النقؤؤد الؤؤدولي ل ؤ
ً
ً
ً
مقننا ،إنوا هو ترلط ريث ووقث ،أكثد تث با ونفالا واستغم ال ،واستخدا كلوؤ
(هلم) ناه

عن كلو (مقند) ف ق تجزحع وتخف ف غ د مقصواين ،فاألمد أوعؤد
ؤؤد واإل لغؤؤاع

مؤؤن الظلؤؤم والج ؤ ب ،وهنؤؤا مؤؤا يرؤؤو وؤؤالتث د العدقؤؤي واإلوعؤؤاا والت
الثقؤؤافي وتفت ؤؤت العؤؤالم جغداف ً ؤا وتا يخ ً ؤا ،واليكؤؤم عل ؤ البشؤؤري وؤؤأ تر ؤ د فؤؤي
طر يؤؤق غايؤؤ منت اهؤؤا مؤؤا انت ؤؤ إل ؤؤق الغؤؤد  .إ األمؤؤد يتعؤؤدي حؤؤدوا اله ونؤؤ ،إلؤؤ

االست صؤؤاا وفؤؤق الغايؤؤات اظهالثوس ؤ  ،وأطؤؤا يث مؤؤاك

ن ؤ باوا فؤؤي طؤؤدا سؤؤكا

الجنو إل عوق الصحداع ،ل ق وا نيب م هنا تابكاد أماكن م للعرق األف أ
(األو مؤؤو) .إنؤؤق عؤؤالم وداجوؤؤاتي إلؤ أوعؤؤد حؤؤد ..و إ كانؤؤت ثؤؤابات التؤؤا يب ونعؤؤدات

الثقاف ال تزاا تفعأ فعل ا هنا وهنا في

غ تف

ل  ،ولكؤن اظهقؤو الدئ رؤي هؤو

اظهصؤالث  ،وضؤؤون يؤ ن ؤ ومرؤؤتقبل فؤؤي وقؤؤت واحؤؤد .مؤؤأ إ التؤؤا يب والثقافؤ يؤؤتم
االهتوا م وا ليواي اظهصالث وازاهابها.
ّ
واظهصالث في طدح ا اليديث تقت ي التأويأ ،ل خدم ا اظهتخلفؤ

عؤن الدكؤب

الي ؤؤؤا ح وه ؤؤؤم ؤؤؤاغرو  .ل ؤؤؤذل ف ؤؤؤا أوش ؤ ؤ الج ؤؤؤدائم تدتك ؤؤؤب واس ؤؤؤم الق ؤ ؤ م
ً
مثم ،ال يجد ً
ضربا
العل ي ،وهي مفاه م مدكزي التفاف مؤول  ،فالعدا األم دكي
في التغاضي عن أمد هنا ،والدفاع عن جريو هنا  ،ومعاقب خرين هنال .ولكن

اليؤؤديث عؤؤن قؤ م عل يؤ  ،تيكؤؤم سؤؤلو اظهجتوعؤؤات البشؤؤري  ،وخا ؤ اظهجتوعؤؤات
ً
ؤؤديثا ط ً
واويؤؤؤا ،فالتؤؤا يب حدكؤؤ اائبؤؤ  ،واألمؤؤم الخامؤؤؤدة تكؤؤ
اظه ونؤؤؤ  ،يبؤؤؤدو حؤ
خابجؤؤق ،إل إنؤؤق اينؤؤام كي فؤؤي الصؤؤو م ،ولكنؤؤق لؤؤم يؤؤدكن إل ؤ الق ؤ م العل ي ؤ  ،إال
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عنؤؤدما ابتبثؤؤت ووقومؤؤات تجعل ؤؤا فؤؤي ؤؤدابة االهتوؤؤا  ،مؤؤأ و ووؤؤا لؤؤم يفلؤؤث سؤؤوي
اإليوؤؤا فؤؤي جعؤؤأ الق ؤ م العل ي ؤ فؤؤي الصؤؤدابة ،وم ؤ لل ؤ ال يوكننؤؤا نفؤؤي الغايؤؤات

اظهؤول ..وعصد اإليوا ( وال نقصد هنا اظهصثلث الدي بانتي) عنؤد أح م توؤ كؤا
ً
مدتبثؤا واالنتشؤؤاب والتوسؤ  ..ولكؤؤن إلؤ أح حؤؤد يوكننؤؤا اعتبؤؤاب هؤؤذا العصؤؤد خاضؤ ًؤعا
للق م العل ي ؟

فاليرو الصل ب توت تيت ستاب الق م العل ي  ،واالنكلوساكرؤون

لويؤوا

الهنؤؤوا اليوؤؤد فؤؤي م ؤؤاةب جواع ؤ ينؤؤدي لؤؤذكد فظائع ؤؤا الجبؤؤاد ،حت ؤ كؤؤااوا أ
يوحوا عدق م  ،وأ يفنوهم عن وكؤدة أمؤ م ،كؤأ هؤذا وؤدعوي نشؤد ايؤن اظهرؤ ث،
وورط بحوتق عل العؤالم .وحتؤ الفتوحؤات اإلسؤمم ! هؤأ يوكننؤا الترؤل م وأن ؤا
كانؤؤت خاضؤؤع لرؤؤن الدس ؤ ا ( ؤؤل اهلل عل ؤؤق وسؤؤلم) فؤؤي غزواتق.فثو ؤ أخثؤؤاع
كث ؤدة ابتكبؤت واسؤؤم القؤ م العل يؤ فؤؤي اإلسؤم  ،وف ؤم اظهؤؤؤبخاد اظهيؤدثاد للقؤ م
العل ي  ،قد جعل م يتعامل

م التا يب وانتقائ مخل وأس

البحث التا يخي.

الكاتب في لكد جش الشدكات والبنو األجنب  ،او أ يؤذكد
يرتف
اظهوابسات اظهخزي لخثط التنو العالم ثالث  ،م أ الثد األكثد ً
سوعا ونظؤرح،
هؤؤو ال ؤح  ،ألنؤؤق ً
أساسؤا سؤؤائد فؤؤي ترؤؤل م بقبتؤؤق لفؤؤم التورؤؤاح ،ومؤ للؤ نكتفؤؤي
وذكد هو

التوراح.

ً
ومتاوعؤا ؤؤؤ عنؤدما ي ؤ اليوؤأ عؤن
ويدهشني الكاتب ؤؤ وهو يبدو واسؤ االطؤمع
ً
اسؤتبدااا
كاهلنا وكاهلق ،ل قرب وأ «األزم التي يعاني من ا العؤالم اإلسؤممي ال ؤو

ً
وتخلف ؤا وفقؤ ًؤدا وع ؤ ًؤزا وتبع ؤ ل رؤؤت إال نت ؤ لهؤؤذل العقل ؤ النفع ؤ التؤؤي يتعامؤؤأ م ؤؤا
أق ياع عالم ال و » ،إ هذا التنصأ الكامأ من اظهرؤول  ،وتعل ق كأ مشؤكمت
ّ
ً
العالم اإلسممي عل مش ب اظهلامدة ،نظريؤ ناقصؤ ومتخلفؤ  .مؤأ أ ؤبحت مأزقؤا
تا يخ ً ا ال يرتث اظهثقف اظهرلم الفكا منق.
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وهذل النظري إضاف إل كون ا تكدس الرلب في معالج الع و والنواقص،
فان ا تز ع اإلحباط ووؤا توح ؤق مؤن عؤد جؤدوي محاولؤ الن ؤور .أل اظهؤلامدة تؤتم
عل ؤ يؤؤد أق يؤؤاع العؤؤالم ال ؤؤو  ،الؤؤذين تصؤؤعب مؤؤواج ت م ،لؤؤذل عل نؤؤا أ نرترؤؤلم
ظهص دنا هذا وجبري يائر .

[]3

و يؤؤذكد الكاتؤؤب وؤؤأ اح ؤتم ا الغؤؤد للعؤؤالم اإلسؤؤممي عائؤؤد إل ؤ تداج ؤ العؤؤالم
اإلسممي تا يخ ً ا ،لكنق ال يوضث ماه هذا التداجؤ التؤا يخي .،.ويخلؤط الكاتؤب
قص ؤ اظهؤؤلامدة ،ف نؤؤا

مؤؤاد العؤؤالم اإلسؤؤممي وولؤؤدا الجنؤؤو عام ؤ  ،وهؤؤذا ينؤؤاق
ّ
م توعات كاثول ك ؤ وأبثولكرؤ وغ دهؤا تعؤاني التخلؤف والفقؤد واظهؤدر و ووؤا
ودبج تف ق شدة عوا هو عل ق العالم اإلسؤممي .قؤد يكؤ

نافذة إل حد ما ااخأ اظهجتوعات الغرم ؤ مؤ وعؤ

ثوؤ تعؤاطف مؤن قؤوي

الشؤعو علؤ أسؤاس اينؤي أو

عدقي .ولكن من الواضؤث أ مؤا ييكؤم الر اسؤات الغرم ؤ تجؤال وؤاقي العؤالم هؤو
اظهصالث في اظهقا األوا ،ومواج الغد لإلسم هي عقل ؤ أسؤ

لهؤا االستشؤداق.

وتتعلق إل حد وع د وقدبة اإلسم عل مواج األطواع التا يخ واظهت داة للغد

في هذل البقع الي ي من العالم.

يؤ ؤ متكاملؤ ؤ للكؤ ؤ

والوج ؤؤوا

و إ كن ؤؤا كور ؤؤلواد ن ؤؤلمن و ؤؤأ اإلس ؤؤم

يعاني من التخلف والفقد والهوا والتبع  ،م أ معظم اظهرؤلواد ملتزمؤ

وؤدين م.

والي ؤؤاة ،ف ؤؤذا ال يعنؤؤي وؤؤأ ف ونؤؤا لؤؤق يكترؤؤب هؤؤذل الخا ؤ  ،فؤؤالواق اإلسؤؤممي
وكأ الق م العل ي ال تفلث في إنقال العالم اإلسممي من عللق التا يخ والرؤلوك
ً
ً
تجديؤديا
والفكري  .فقد تيولت إل شؤعابات وطقؤوس وؤدال مؤن أ تكؤ من ً ؤا

للح اة.

إ اإلسم غني وتك ينق وباق وذاتق ،ولكن اظهرلو

في الي

من عاظهنؤا
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ال و  .وهم ما ماد متخبط في ان ال ،و خد مرتغرق في خدتؤق ،منتظؤد لها..وكأنوؤا
خلق لمنتظاب .ال يوكننا أ نج ّ د التباهي واإلسؤم لصؤالث اظهرؤلواد ،وهؤم يع شؤ
عل هامش الي ابة وخا ج التا يب .والواق اإلسممي تبدو ف ق حال فصؤا حؤااة
ماد تعلق الفدا ودن ال ،وماد سع ق من أجأ خدتق.
وأبجؤؤو أال نرؤؤتغرق كث ؤ ًؤدا فؤؤي تنبؤؤلات مؤؤن يعتنق ؤ

ً
اإلسؤؤم حؤؤديثا ،فنفرؤؤدها

تفر ًدا اتكال ً ا  ،وحق ق ال أجد أح االئأ واقع ؤ تبشؤد وؤالنبوعة التؤي أشؤاب إل ؤا مؤداا

هوفوا  .مأ ال يوجد سعي لتحق ق قاعدة سنن لهذل النبوعة .إنوا شأننا االسترم
ّ
علنا نرت قظ ً
يوما لن د البشد يعلن الش ااتاد وصوت واحؤد .وأنؤا
ألحم ال قظ ،
أنظؤؤد إلؤ اظهوضؤ ع مؤؤن هؤؤذل الزاو يؤ  ،وال أسؤؤتث أ أقتنؤ وأننؤؤا وتنؤؤا وياجؤ إلؤ مؤؤن

يعتنق اإلسم خا ج ايابل ،إل ال يوكن االعتواا عل إسم يتشكأ وينوو تيت
ً
أنظاب الغد  ،وأ يك منقذا ظهرلوي األبر .مأ إ اظهرؤول أ بحت أكبد ،أل
هلالع أي ً ا س كون وياج إل ثقأ إسممي ،ينقذهم عندما يصبث عداهم مث ًدا
لل دا واظهخاو .

ومؤؤن الواضؤؤث أ الغؤؤد يدض ؤ عؤؤن اإلسؤؤم الؤؤذح يوؤؤابس مؤؤاد يديؤؤق .أل نؤؤق فؤؤي

متناولق ،ولكن يك عل أقص ابجات اليؤذب مؤن اإلسؤم الؤذح يتدسؤب خؤا ج
ّ
س ثدتق ،و إ كنت ال ّ
أحوأ الغد وحدل مرؤول تخلؤف اظهرؤلواد وهؤوان م ،مؤأ
ووا أجد حال العداع واالست عداع حالؤ تا يخ ؤ  ،فؤي عم قؤ ح ؤابتاد مأل تؤا التؤا يب

وصؤؤفحات ؤؤدام وا ،إال أننؤؤي فؤؤي الوقؤؤت نفرؤؤق ال أ ؤؤدق ناول ونؤؤا خؤؤد عنؤؤدما يبؤؤدأ

خثاوق والبرول .

إ العالم الغرمو عام يش

اظهرلم الواي الذح اختؤزا إسؤممق فؤي عؤدا مؤن

الصلوات والعبااات اللث ف  ،ويتحل والهدوع والث ب واالسترم لقدبل الغرمو ،أما
اإلسم اظهقاو  ،واإلسم الثوؤوح إلؤ تدسؤ ب ه يؤ إسؤمم واع ؤ  ،تؤدب التؤا يب
وحدك تق ،والتنظد م أس إل ن

ؤ شؤامل  ،فانؤق إسؤم مؤدا  ،ألنؤق ينؤاف
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مرتقبأ البشري  .ولهذا ال يوكن التع يأ عل اظهرلواد في الغد  ،وعل نوو أتباع

الدي ان اإلسمم هنا  ،مأ إ اظهخ ف هو أ يدث هلالع خمفؤات اظهرؤلواد الب ن ؤ
و داعات م الداخل  ،كوا ييؤدث اآل علؤ شؤبكات اظهعلومات ؤ  ،ح ؤث معؤاب

كمم ضروس ماد اتجاهات أو مذاهب مختلف  ،وأنؤا ال أبمؤي إلؤ االسؤت ان وؤدوب

الجال ات اإلسمم في أو و  ،ولكن الواق والوقائ تدا عل اظهنح الؤذح تتخؤذل

أو و ؤ وأم دك ؤ والنرؤؤب إل ؤ العؤؤالم اإلسؤؤممي ،إل ال يوكؤؤن للغؤؤد عام ؤ أ يتقبؤؤأ
فكؤؤدة ك ؤؤؤا إسؤؤؤممي مرؤؤتقأ م وؤؤؤا كؤؤؤا ؤؤؤغ ًدا ،قؤؤد يؤؤؤداف عؤؤن البوسؤؤن ن
والكوسوف ن ووؤا يؤوحي إلؤ إنرؤان تق ،ولكؤن لؤم ولؤن يرؤوث لهوؤا وؤأ تتحؤوال إلؤ

اوا إسمم النظا والتوجق.

و إشابة الكاتؤب أمؤو ثؤ ب إلؤ الكتؤب اظهدبسؤ الغرم ؤ  ،وتيامؤأ واضؤع ا علؤ
اظهرؤؤلواد واإلسؤؤم  ،هؤؤا جؤ ًؤدا و إ كؤؤا مكؤ ً
ؤروبا،ولكن ال أجؤؤد لؤؤق ؤؤل ق ي ؤ

واظهوض ع .ال ش أ الغد ييترز من اإلسم وعاظهق .ولكنق لم يأا ج ًدا في اعم
في سب أ مصاليق في مواج عدو خد .وعندما يقد اظهرؤلو

أشكاا التثد
ً
مثاال ط ًبا عل الن ور والتقؤد  ،فؤا تلؤ اظهعلومؤات اظهدبسؤ اظه ؤلل فؤي اظهنؤاه
اظهدبسؤ ؤ  ،سؤؤؤتتح ا إلؤ ؤ نقؤؤؤص معدفؤؤؤي فؤؤؤي اظهنؤؤؤاه  ،وسؤ ؤ ك

علؤ ؤ م ح ن ؤؤؤا

استدباك ا وتصح ح ا ،ل م ير وا إل ناش ت م في اظهقا األوا.
والتحؤؤذيد مؤؤن القؤؤؤوس اإلسؤؤممي وبا كث ؤ ًؤؤدا ،وهؤؤو تيؤؤذيد تقل ؤؤدح مؤؤن اآلفؤؤاق
اظهيتول التي قد يغفأ عن ا الغد  ،ف فاج ق اإلسم ووا لم ي ؤعق فؤي حرؤبانق ،إنؤق
ن ؤ ع مؤؤن الواقع ؤ فؤؤي قؤؤداعة الواق ؤ والنرؤؤب للغؤؤد  ،ولكؤؤن هؤؤذا التحش ؤ د ل ؤ باع

لمستدال ا عل عظو اظهلامدة واستحكام ا ووص د األم اإلسم م  ،أمد وات التنبق
إل ؤ مخؤؤاطدل ضؤؤرو ًيا ،وخا ؤ مؤؤن اظهثقؤؤف اإلسؤؤممي الؤؤذح يتوا ؤؤأ م ؤ اليدك ؤ

الثقاف والفكري عاظه ً ا ،وعل األخص الثريق التؤي يؤتم م ؤا عؤدر هؤذا اظهوضؤ ع
ومعالجت ؤؤق ،ح ؤؤث يبؤؤؤدو األم ؤؤد وكأنؤؤؤق ال أمؤؤؤأ للخؤؤؤم

م ؤؤن هؤؤؤذل الي ؤؤاا كوؤؤؤا
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أسؤؤلفنا،وأبجو أال نخلؤؤط مؤؤاد عظوؤ الؤؤدين اإلسؤؤممي كوصؤؤدب للتشؤؤري وكنظؤؤا
للح اة  ،وماد ف ونا لهؤذا الؤدين وموابسؤتنا ألحكامؤق ونظوؤق الفكر يؤ والرؤلوك
والنفرؤؤ  ..إ هؤؤذا الخلؤؤط مؤؤن أخثؤؤد العلؤؤأ ،أل نؤؤق يجعلنؤؤا موؤؤن يقدسؤؤ

علل ؤؤؤم

ً
أمدا كا
أ ندب

وأخثاعهم واسم الدين..وال أا ح لم ال نرتث نين اظهرلو
مندو ًوا عل الدوا في تا يخنا ،وهو أننا قد نخثئ في ف م الدين ،مأ ال عصؤو لنؤا
من أ نخثئ أح ًانؤا فؤي ف ونؤا للتشؤري الرؤواوح ،وهؤذا موضؤ ع شؤائ  ..ولكنؤق
يتداخأ م مايثدحق الكاتؤب مؤن اعؤوة للعؤالم إلؤ تبنؤي النوؤولج اإلسؤممي ،وهنؤا

حقأ ألغا ؟! أل الص غ االعتقااي الجاهزة تختلط م اظهوابسات التي توابس فؤي
الواق ؤ أو الف ؤؤم الؤؤذح يتنؤؤاوا هؤؤذل الق ؤؤايا ،وأعتقؤؤد ً
جازم ؤا ووأسؤؤف أ مؤؤا نؤؤدعول
والنظؤؤا اإلسؤؤممي غ ؤؤد ملهؤؤأ لق ؤؤااة العؤؤالم ال ؤؤو  ،وألسؤؤبا

النظا اإلسممي؟

كث ؤؤدة ،ولكؤؤن مؤؤا

ّ
أنؤؤا ال أعتقؤؤد أ النظؤؤا اإلسؤؤممي هؤؤو مؤؤا أوحؤؤال اهلل عؤ ّؤز وجؤؤأ ،واض ؤ ًحا م ّ ًن ؤا ،إل ؤ

بسولق الكريم ( ل اهلل عل ق وسلم) ،كأحكا وتشريعات ..إنوا هو من
الستخم

عؤا

األحكا والتشريعات وما يتعلق وتنظ م الي اة الدن ا وي ؤث نأخؤذ فؤي

اليربا عوابة األبر والي اة الدن ا والرعي من أجأ خاتو تبشد ودض اهلل ،وهنا

مصااب متنوع من ا ما يتفق عل ق ومن ؤا مؤا يختلؤف حولؤق وؤدبجات متفاوتؤ  ،ولكؤن

أح تص ؤ ب للنظؤؤا اإلسؤؤممي كؤؤا ول ؤؤد تفر ؤ د وشؤؤرح ظهقؤؤوالت سؤؤواوي  ..والتفر ؤ د
البشؤؤرح غ ؤؤد معصؤؤو البت ؤ  ،وحت ؤ إلا كؤؤا ؤ ً
ؤائبا ،فانؤؤق مده ؤ وؤؤالظرو التؤؤي

تغ دها ،و ووا في وقتنا اليالي قد اوتعد عن الصوا إل
أفرزتق والتي يتغ د ووقت
ّ
أوعد حد ،أل الج د اظهعدفي العقلؤي قؤأ حتؤ كؤاا يفتقؤد  ..م نوؤا اظهوابسؤ النقل ؤ
ة
طغت حت كاات أ تلغي ما أسرت عل ق.

هنا مشكمت في اعؤوة العؤالم لتبنؤي النوؤولج اإلسؤممي للو توؤ  ،أو ترؤل م

الق ؤؤااة الي ؤؤا ي للور ؤؤلواد ف و ؤؤا ير ؤؤو ق وعؤؤؤ

الؤؤؤداعاد إلؤ ؤ ه ؤؤذا األمؤ ؤد وعق ؤؤد
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اجتواعي عؤاظهي جديؤد ،أولهؤا :أ العؤالم اإلسؤممي فؤي التصؤ ب اإلسؤممي غ ؤد مقنؤ

في أ يقد ل خرين ما يف د وهو يع ش حال مز ي  ،وثان ا :أ النوولج اإلسممي

غ د متبل ب والثريق التؤي تؤوحي وأنؤق و ؤف جؤاهزة ،وثالث ؤا :مؤن غ ؤد اظهعقؤ ا تصؤ ب
العالم ال و عل أنق وانتظاب طريق إلاابتق ،ال ش أنق مامكاننا أ نرتخلص من ً ا

ً
مناسبا لكأ هد

تا يخي أو جغدافي أو معدفي ،من النصو

اإلسمم األساس

واظهلسر ؤ عل ؤؤا ،ولكؤؤن هؤؤذا األمؤؤد يؤؤدتبط وؤؤنظم التفك ؤؤد فؤؤي الي ؤؤاة واظهقؤؤدس

والتا يب واظهرتقبأ.

وموا ال ش ف ؤق أي ً ؤا أ العؤالم اظهيؤ ط والعؤالم اإلسؤممي ال يتونؤ لؤق الن ؤور

من تيت الدكا ،وال ش أ الغد يخش من اظهد اإلسممي ،وهو أمد منقوش في
لاكدتق التا يخ  ،ومدتبط وصداع ط يأ عل مدي أ وع عشد ً
قدنؤا ون ؤف ،والشؤ

 ..ولكؤن هؤذا ال

أ مقول الفصأ ماد الشرق والغد لات أساس استعوا ح وغ
ّ
نيو أ الغد مرؤؤول تخلفنؤا ،ونجلؤ فؤي منازلنؤا مدتؤاحي ال ؤو د ،مؤ
يعني أ

الدعاع وأ يشتت اهلل شول م كوا شتتوا شولنا ،ثو إشكال كب دة فؤي الواقؤ
ً
وعلوؤا وعق ؤدة .تقصؤ د
اإلسممي تبدأ والفدا البر ط ،وتنت ي وأعل النخؤب ثقافؤ
واتكال فظ ع يختلثا م ال ؤأس واالنتظؤاب الرؤلبي ،إن ؤا أزمؤ تا يخ ؤ كبؤد ي،
إن ا أزم تفك د ،ونلمن م الكاتب أمو ث ب أ مؤا يعان ؤق اظهرؤلو

ال ؤو مؤن تخلؤف

وع ؤؤز وتبع ؤ واسؤؤتبداا ومصؤؤاابة ليق ؤؤم فؤؤي تقر يؤؤد مصؤ دهم هؤؤو نت ؤ أزمؤ قؤ م
تؤؤنعك

عواقب ؤؤا علؤ اإلنرؤؤان جوعؤؤاع ،ولكؤؤن أزمؤ القؤ م هؤؤي أزمؤ ااخل ؤ فؤؤي

اظهقا األوا .ويجدب ونا هنا أ نذكد ووف ؤو القاول ؤ لمسؤتعواب الؤذح طدحؤق مالؤ
ً
من نبي .ال يوكن لإلسم أ يقد ش ا للعالم ال و  ،واظهرلو لم يبؤذلوا ج ؤدهم
في الت ديد واإلح اع اليق قي للق م الن

ي.

[]4

ونتفق م الدكت ب بش د فؤي ممحظتؤق األولؤ (

 ،)63أمؤا افتؤدار أنؤق ال حؤأ
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ّ
ظهشكل اإلسم واظهرلواد من او حأ ظهشكل الق م عل مرتوي اإلنران  ،فانق
يتؤق وؤأ اإلسؤم ملهؤأ أكثؤد مؤن
افتدار مدعب واتكالي ،وكذل وخصو
ً
خروجؤا مؤن
أح وديأ خد إليجاا مخرج لإلنرؤان مؤن اظهخؤاطد التؤي تت ؤداها ،أجؤد
الواق واظهدحل والعالم اظهعا د ،وتخ مت ع بؤ وغريبؤ  ،ومؤن قؤاا أ العؤالم ال ؤو

م وؤ علؤ البحؤؤث عؤؤن وؤؤديأ للوضؤ الؤؤداهن؟! ومؤؤا هؤؤي اظهخؤؤاطد التؤؤي يتفؤؤق عل ؤؤا

العالم وأن ا تت دا اإلنران ؟! قد يش د عالم أو طب ب والنظا األخمقي في اإلسم

عندما يمحظ أ اظهرلم محصن وأخمقق من اإل او واإليدز ،ويدعو إل قداعة هذل
اظه زة ،ولكن هذا ال يعني أنق أ بث من الدعاة إل اإلسم  ،إنق أمد ال يختلف كث ًؤدا
ً
عن إشااة والت ذيب الذح يبديق ال اواني مثم.
ويقؤؤد ا.بشؤ د مؤ يؤؤدات أطروحتؤؤق ،ف بؤؤدأ والوعؤؤد الر وؤؤاني وكأنؤؤق يكؤؤم األفؤؤوال

وو ؤؤدا أ يرؤ ق يؤ قد ن ؤ ال الل ؤؤم ال اعتؤؤدار .لقؤؤد وعؤؤد اهلل اظهؤؤلمناد الؤؤذين عولؤؤوا
الصاليات وأ يرتخلف م فؤي األبر ،ومؤا الصؤاليات التؤي نقؤدم ا لنحصؤأ علؤ
هذا االستخم ؟ إ اآلي التي ي باها الكاتؤب لتؤدا علؤ عكؤ

مؤا أباا اإلشؤابة

لؤم يزبعؤوا منؤذ

إل ق ،إن ا تلكد أ مؤن يزبعؤ ييصؤدو ثوؤدة عول ؤم ،واظهرؤلو
ّ
قرو ومازالوا يع ش أحم ال قظؤ والعؤالم يغؤذ الرؤ د نيؤو مدحلؤ أكثؤد اقؤ فؤي
تا يب البشد ولؤن يغ ؤد اهلل مؤا وقؤو حتؤ يغ ؤروا مؤا وأنفرؤ م .ويؤداهن الكاتؤب علؤ

الز يؤؤااة الرؤؤكان للورؤؤلواد إضؤؤاف إل ؤ األعؤؤداا اظهتزايؤؤدة ظهعتنقؤؤي اإلسؤؤم  ،وهؤؤذا

الن ع من الدهانات أكأ الدهد عل ا وشد  ،فؤم قؤوة الؤدأح مناطؤ وعؤدا متبن ؤق ،وال
قؤؤوة الج ؤؤوش مناطؤ وتعؤؤدااها ،وودأيؤؤو أ أهؤؤم مؤؤا أشؤؤاب إل ؤؤق الكاتؤؤب هؤؤو االهتوؤؤا

اإليجامو واإلسم من قبأ أعداا متزايؤدة مؤن الثلبؤ واظهثقفؤاد وغ ؤدهم فؤي العؤالم

الغر مؤؤو ،وأخشؤ ؤؤؤ ال سؤؤوث اهلل ؤؤؤ أ تتحؤ ا شؤؤبك اإلنتدنؤؤت التؤؤي يرتبشؤؤد كاتؤؤب
اظهقاا م ا خ ًدا ،إل حلب داع جديدة ماد الت ابات واظهذاهب اإلسمم .
ولعأ أهؤم مؤا فؤي اباسؤ الؤدكت ب أمؤو ثؤ ب هؤو القرؤم األخ ؤد مؤن اباسؤتق ،عنؤدما
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●

التحدح الي ا ح في فكد اظهثقف اظهرلم

ييؤؤاوا تقؤؤديم البؤؤديأ الي ؤؤا ح ،ومؤؤا يثدحؤؤق فؤؤي هؤؤذا اإلطؤؤاب أقؤؤد إل ؤ الواق ؤ
ً
والعصد ،ألنق عول ً ا ال يقد وديم ح ا ًيا ،ولكنق ي خث لت العالم اإلسممي

لت ؤؤاوز سؤؤلب تق ،والؤؤدخ ا فؤؤي مواو ؤ العصؤؤد تؤؤأث ًدا وتؤ ً
ؤأثدا ،مؤؤن الواجؤؤب التر م ؤ ح إل ؤ

الواجؤؤب التعل وؤؤي الؤؤذين يوكؤؤن ام وؤؤا فؤؤي نقثؤؤ واحؤؤؤدة  ،ومؤؤن ثؤؤم الواجؤؤب
اإلعم مؤؤي واسؤؤتغم ا شؤؤبك اإلنتدنؤؤت ،وواجؤؤب الت ديؤؤد الؤؤديني واالجتوؤؤاعي .وفؤؤي
الكاتؤؤب موض ؤ ع الن

ؤ اإلسؤؤمم ومؤؤن

هؤؤذا القرؤؤم األخ ؤؤد مؤؤن اباسؤؤتق يم م ؤ
ً
ؤؤن
خؤؤم ا مقومؤؤات ثمثؤ أساسؤ  :أوال إعؤؤااة ونؤؤاع اظهرؤؤلم الي ؤؤا ح القؤؤااب علؤ
ح ؤؤابة لهؤؤا خصو ؤ اإلسؤؤم وعاظه ؤ البريؤؤق والتؤؤألق ،وثان ً ؤا إعؤؤااة التفك ؤؤد فؤؤي
ً
أسال ب الدعوة إل اإلسم  ،وثالثا الت ديد الديني واظهعدفي الشامأ.
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