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اإلسالم والبرود
(1)

في الغرب 
(*)

  

 (**) الدكتور مراد ولفرد هوفمان

 عبد اهلادي دمحم عمر متيم.د.أ: عن اإلجنليزية هترمج

للثقافة واملعتقدات اً تني ــلمني يف الغرب حتليال مسـرتاتيجية الدعوية للمســتتطلب االس 
اإلســالب برــوقم مقنعــة بوةــ   الغربيــة املعاةــرمن ومــح ا عــرت املعايــات الــ  يقــدم ا 

 .فاإلسالب ميكن  أن يقدب ما حيتاج  أمر إنقاذ الغرب.. دواء
 

 الجاليات اإلسالمية في الغرب
  :امليول واملؤثرات -

سـطنوو،ن يقـدق عـدد املسـلمني اءزء اوأوقو ي مح ترييـا والعاةـمة بغض النظر عح اي
سنجك )وفو ـــك ويســـــنة واهلرســـــالووسون يف ــــيف أوقاب بنحو ثالثني مليوًًنن نر  م يعيش

الشــمالية فــ ن ن بينمــا يعــين النرــق الوــااب  يف أوقاب الغربيــةن أمــا يف أمريكــا  (2) (وابزاق
يــرتاوت بــني ســتة ومانيــة ماليــنين بيــن م عــدد يوــي  -وهــو ينمــو ابســتمراق - املســلمني عــدد

 .مح اوأمريكني السود

                                                 

 . «اخضرار أمريكا»استعمال مجازي في مواجهة مفهوم جارلس رايخ  «البرود»قصد من كلمة  (1)
 .المترجم -تدور الورقة حول المفهوم اإلسالمي وما يطرحه من حلول لمشكالت الحضارة الغربية (*)
 .(ألمانيا)اعتنق اإلسالم  ..سفير سابق (**)
كوسوفي مسلم سيستطيعون البقاء في مواجهة التطهير العرقي الذي حتى هذه اللحظة لم يتضح كم من المليوني  (2)

  !يمارسه الصرب، وهل سيتمكنون من العودة إلى ديارهم
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أوقاب الغربيـــة يف أعقـــاب اعـــرب العامليـــة الثانيـــة إثـــر لقـــد تنامـــد أعـــداد املســـلمني يف 
( 3)ماليـــني مـــح املغاقبـــة يف فرنســـا ن و( 4)مليـــون تريـــ  إي أملانيـــا و ـــو ( 1,2)هجـــرم 

ومـح الطويعـ  . وأغلب هؤالء مح العمـا، غـي امل ـرم. مليون ابيستاين وبنغايل يف بريطانيا 
مثـــي الوجـــود املســـلم يف أمريكـــا أن ختتلـــق وةـــعية هـــؤالء ومثـــي وجـــودهم عـــح أوةـــا  و

الشــماليةن ثيــأ يتــتلق املتمــه املســلم هنــاري ـ بدقجــة يوــيم ـ مــح الطــالب واوأيــادمييني 
 .امل اجريح إةافة إي املواعنني السود الذيح اعتنقوا اإلسالب يف مراثل خمتل ة

ويف أوقاب يان الوجود املكثق ملسـلمني ينتمـون إي وموعـات عرابيـة  ـددم سـ ل 
ييءزها أمرًا يف غـي ةـاذ هـذمج ايماعـات يف قـل واابـه يتهـافر فيـ  التعرـب العرابـ  مـه مت

مشــاعر العــداء ل ســالب الــ  ترجــه جــذوقها إي أثــداة اقتيــة يف ذايــرم املتمــه ابــرون 
 .عدًدا

فاوأملان على سويل املثا،ن يتذيرون أن الدولـة العثمانيـة قلـد عـوا، املـدم الواابعـة 
عشر والقرن الثامح عشر متثل اخلطر اوأيرب الذي يت دد النراقى يف بني القرن اخلامس 

 .وسط أوقاب
ومنـــذ ذلــــك الوابـــد اعتــــرب اإلســــالب دينًـــا ترييةــــان واعتــــرب القـــر ن تــــوقام اوأتــــراري 

وتــــنعكس هــــذمج اعقيقــــة ســــلًوا علــــى وتمعــــات العمــــا، امل ــــاجريح الــــذيح . وِإجنــــيل م
أتراهم هبجرهتم هذمج املسـاملة يف قاهرهـا . تستهي  م يل مح النمسا وسويسرا وأملانيا

هكـذا يتسـاء، ! حتقيق ما عجءزت عن  سـيوف م املقوسـة اعـادم عنـدما ثاةـروا فينـا 
 .الوعض اآلن يقلق

يما أن ذيرايت االثتال، االستعماقي وما شاب  مـح سـوء معاملـة لتلـك الشـعوب 
فرنســا ن وابلنســوة ملســلمني يءزيــد الوةــه ســوءًا ابلنســوة للمغاقبــة وايءزانــريني والتونســيني يف 
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شو  القاقم اهلنديـة يف بريطانيـان بينمـا تقـق ابهـية فلسـطني وأسـلوب تنـاو، أج ـءزم اإلعـالب 
 .الر يونية هلا عقوة يربى أماب مسلم  أمريكا الشمالية

ختتلــق  أوضاااا الاليااات املساالمة ب ال اار يف قــل هــذمج الظــروأن جنــد أن  -
 .اختالفًا يويًان وختتلق توًعا لذلك فرص الدعوم املتاثة هلا

 (:أو التحو، إي وتمعات مغلقة مثل الغيتو الي ودي: )التقوقع /أ
ينءز  يثي مح امل اجريح املسلمنين خاةة أولئك الذيح ال يعرفون القراءم والكتابة 

تقـوب حتـد قـروأ الرـدمة  ن إي تكـويح وموعـات عرابيـة مغلقـة(للغات بلدان امل جـر)
اعهاقية ال  تعيشـ ا بتـوفي اخلـدمات االجتماعيـة اوأساسـية وأفرادهـان ومتـنح م يـذلك 

ويف هذا املرثلة يودأ الرتاة الشـع  ويتهـمح . ما ي قدون  مح إثساس ابالنتماء للوعح
ة مبـا  الديحن يف التحو، إي عامل أهم بكثـي عنـد أفـراد اييـل اوأو، مـح امل ـاجريح مقاقنـ

 .يان علي  اعا، يف بلداهنم اوأةلية
ل ابــد غــادقوا بلــداهنم يف اوأســاس وأســواب اابترــادية ــــــــذا اييـــــــــوملــا يــان أفــراد ه

أيثــر من ــا سياســيةن فــ هنم عــادم مــا يعتءزمــون الرجــو  إي بلــداهنم مبجــرد ملــا يك ــي م مــح 
 .املا،

سـات والتنظيمـات الدينيـةن بـل   وابلتايل فـ ن هـذا اييـل ال يريـءز يثـيًا علـى املؤس
وبــدال عــح ذلــك يــان . ي كــر يف القيــاب ابلــدعوم يف الوســط غــي املســلم الــذي يعــين فيــ 

ـــدفا  عـــح مظـــاهر عـــاداهتم اخلاةـــة يف املوســـيقى والطعـــاب  ـــل اوأو، حيـــاولون ال أفـــراد ايي
ملنتمـــني واوأعيـــاد واوأزايء والقـــيم االجتماعيـــةن واســـتمروا يف االهتمـــاب  وعـــاهنمن خاةـــة ا

 .من م إي بلدان ابريوة مح أوقاب مثل بلدان مشايل إفريقيا وترييا 
وابد ش دت أمريكا الشمالية أيًها تطوقًا مماثال ولكح بدقجة أابلن متثلد مظاهرمج 

 .يف بعض املساجد اخلاةة ابهلنود أو العرب أو السواد



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري لألمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -870 -

ــــى علــــى أن اياليــــات املســــلمة يف أمريكــــا الشــــماليةن إذا اســــتوعدًن  الترــــنيق عل
أساس ديينن ه  أوفـر ثظـةا بكثـي مـح ثيـأ االنـدمات يف املتمـه واالن تـات عليـ ن وابـد 
ثقق يثي مح املنتمني إي هذمج ايالياتن املـؤهلني أيادمييةـان جناًثـا مشـ وًدا يف وـاالت 
ان فـ ن يثـيًا  خترراهتمن ونسـوة وأن الـوالد اوأةـلية ملسـلم  أمريكـا الشـمالية بعيـدم جـدة
مــن من وأســواب تتعلــق ميــاقاهتم السياســيةن ال يعتءزمــونن أو لــيس متاًثــا هلــمن العــودم إي 

 .أوعاهنم
 : تكوين جزر لالحتماء /ب

ـــل اوأو، مـــح املســـلمني امل ـــاجريح ت ـــق عـــادم يف حتقيـــق ثلـــم  لقـــد توـــني أن ايي
ـــــاءهم  ـــــب هـــــو أن أبن ـــــوعحن ولعـــــل الســـــوب الغال ـــــاين مـــــح : أي)العـــــودم إي ال اييـــــل الث

 .يرفهون العودم مع م إي الوعح( امل اجريح
ويشعر أفراد هذا اييل ابلتمييءز ةدهم سواء يف بلد امل جر أو يف مـوعح  ابن ـمن 
إذ إهنــم يف يثــي مــح اوأثيــانن ال يتقنــون أاية مــح لغــ  الولــديح ابلقــدق الــذي ميكــن م مــح 

ظــروأ تقــرق أن تنشــ  املنافســةن لــذا فــ ن اياليــات املســلمة عنــدما تواج  ــا مثــل هــذمج ال
ومــح أمثلــة ذلــك بنــاء املرايــءز اإلســالميةن وتشــييد . لن ســ ا الو ــس اوأساســية اخلاةــة هبــا

 .جوامه مكتملة مبآذهنا بد، مساجد ةغيم يف اوأفنية اخلل ية لألدواق العلوية
الـ  )هذا هو اعا، يف الوابد اعاةرن يف يل مكان تقريًوا يف أوقابن مح فنلندا 

والســــويد ن إي هولنــــدا ن وبلجيكــــا ( جاليــــات مســــلمة إقيرتيــــة وةــــوماليةتعــــين في ــــا 
وتـوفي  ويف أملانيا وثدها أدى هذا االستعداد إلنشاء هذمج املؤسسات. وإيطاليا وإسوانيا

ومعظم . ب2991لو، عاب ـحــمريءز إسالم  ب 1022و اوأموا، الالزمة هلا إي ق وق  
ـــثـمـهــذمج املرايــءز ت تعتــرب أابواهــا ن ــوًذا املؤسســات الرتييــة ملــ  ابــوقس ابوميــات بعين ــا و  لـ
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(milli Gorus ) وثريــة ســليمان لــيالق(VIKY ) ويرجــه ال هــل يف )واعريــة النوقســية
 (.مسيس ا إي امل   الكردي الراثل سعيد النوقس 

وتقـوب التنظيمـات املـذيوقم ابلـدعوم اآلنن ولكـح ذلـك ـ لألسـق ـ يكـاد ينحرـر 
 .مقترر على املتمه املسلميف إعاق و ود دفاع  

هـــذمج ايـــءزق اإلســـالمية هـــري تكوين ـــا نتيجـــة مل ـــودات أشـــ اص ي رةـــون علـــى 
ن ولتـوفر مـواقد ماليـةن ثيـأ تنشـت توًعـا لـذلك هـذمج التجمعـات الـ   أن س من التءزاًمـا ابـواية
ختــق ابوميــات بعين ــا يــاوأتراري والووشــناو واوألوــان واإلثيــوبينين فتمــنح م الشــعوق  هنــم 

بالدهم وتعين م يف احملافظة علـى إسـالم من إن ابعـث م القـوي علـى الـدفا  عـح تلـك  يف
التجمعــات املنظمــة هعل ــم ال يســتطيعون بــذ، و ــود ثقيقــ  للتمييــءز بــني مــا هــو وــرد 
عــادات ذات ةــلة اهــاقاهتم وبــني مــا هــو ًنبــه مــح الشــرو اإلســالم ن ولــذلك جنــد أن 

نـد وترييـا تسـتمر يف بريطانيـا وأملانيـا إي اعـد الـذي االنقسامات الطان ية املوجـودم يف اهل
 .يربك بل وين ر مواعين الدو، املهي ة مح الراغوني يف التعرأ على اإلسالب

وهذا ي سر عجءز ماليني املسلمني املقيمني يف أوقاب الغربيـة عـح جـذب أعـداد أيـرب 
ح اوأتراري يف أملانيا علـى البن إذ   يقدق مليوًنن مـمح سكان الدو، املهي ة العتناو اإلس

اجتــذاب أيثــر مــح ســتني ألــق أملانيةــا العتنــاو اإلســالبن وذلــك خــال، مــدم ال تقــل عــح 
ولألسق ال ينتظر مح هذمج اعريلة إال أن تستمر سلوية ما اسـتمرت غالويـة . ثالثني عاًما

ح موادئ يما، ياست ا مـــاوأتراري يف أملانيا يف الرتييءز على إعادم أسلمة ترييا ال  تستمد س
 .أاتوقرين بدال مح الرتييءز على نشر اإلسالب يف أملانيا ن س ا

فـاوأمريكيون السـودن . ومرم أخرى جند أن الروقم يف أمريكا الشمالية أيثر إشراابًا
بل .. ابعتواقهم ليسوا مح امل اجريحن ليسد لدي م بلدان أخرى يريءزون و وداهتم علي ا
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أولئــك القــادمني مــح فلســطني وســوقاي والعــراو ولونــان  ثــا املســلمني امل ــاجريحن خاةــة
ومرر ن ف هنم متمسكون اقواب م ومنظمون يف تعامالهتم قغم اعواجءز العرابيةن وابادقون 

وتشـــمل . مـــح الناثيـــة ال كريـــة علـــى التـــتابلم مـــه احملـــيط غـــي املســـلم الـــذي يعيشـــون فيـــ 
سـالمية يف ليـءزبيون وايمعيـة الونيات اخلاةة هبم مدقسة الدقاسات االجتماعية العليـا اإل

ـــــــات اإلســـــــالمية اوأمريكيـــــــة (ISNA)اإلســـــــالمية وأمريكـــــــا الشـــــــمالية  ن وولـــــــس العالاب
(CAIR) ن واخلدمة اإلعالمية اإلسالمية(I.I.S )يف لوس أجنلوس. 

ولـيس مـا ذيــرًن سـوى نــءزق يسـي مــح املؤسسـات والتنظيمــات اإلسـالمية املوجــودم 
مــح ثوهلــا وتهــطلهن علــى خــي وجــ ن مب مــة شــرت ديــح هنــارين والــ  تلــ  ثاجــة الواابــه 

 .اإلسالب ملح ي تم بذلك
 : التحدي /جـ

. تواج  املسـلمني ذات التحـدايت( أوقاب وأمريكا الشمالية: أي)ويف يلتا القاقتني 
إذ يتعـــني علـــى اييـــل الثالـــأ أن يكـــوةن وتمعـــات إســـالمية ياملـــة االنـــدماتن ايـــأ ال 

 .عين اتسيطر علي ا عناةر عرابية ب
ـــوهــب علــى هــذمج املت ـ ـــمعات املتكاملــة أن تقلــل شـ ـ ـ ـ ـ ـيًئا فشـ ــ ـ ـ يًئا مــح الرتييــءز ـ

ـــمام ا ابلعـعلــى ذواهتــان وأن تءزيــد مــح اهتــ ـ ـ ـــا  مــح ثولـ ـــمكح مــح نشـ ا ثــا تتـــ ـ ر ـ
 .الديح اعنيق
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 ما هو الهدف؟
 :توكيد الذات -1

إلخـــواهنم يف أمريكـــان يســـعون إن مســـلم  أوقاب الغربيـــةن يمـــا تقـــدب معنـــان خالفًـــا 
ـــادئ  فقـــط إي أن يلقـــوا التســـاما يف الولـــدان املهـــي ةن وأن ي عـــاملوا وفـــق مـــا تقتهـــي  مو
القـانون والعدالــةن ويعـد هــذا الطمـوت احملــدود أمـرًا معتــاًدا ملثـل هــؤالء امل ـاجريح الــذيح ال 

مت من يمـا هـو يس ل علي م اعرو، على وةعية املواعنة يف الولدان الـ  اختاقوهـا إلابـا
ومـا داب الواثـد مـن م حيـذق خطـر اإلبعـادن ف نـ  يكـون عـادم بعيـًدا . اعا، يف أملانيا مـثال

 .عح وا، الثقة ابلن س وتوييد الذات
 ن معلومــات اوأوقبيــني اليــوب عــح اإلســالبن : وعليــ  ف نــ  لــيس مــح املوالغــة القــو،

يثـــيًا عمـــا يـــانوا يعرفونـــ  عـــح وعلـــى الـــرغم مـــح وجـــود ماليـــني املســـلمني بيـــن من ال تءزيـــد  
اإلســالب عنــدما يانــد معــرفت م ابلشــرو مســتمدم ابلدقجــة اوأوي مــح  داب االستشــراو 

 .وابرق املغامراتن إن  لواابه  ءزنن بيد أن  عني اعقيقة
 : التفاؤل -2

علــــى القرــــوق يف العمــــل الــــدعوم يف القــــاقم القدميــــة ال يعــــود إي ةــــعق أوةــــا  
وايهتم التعليميــة أو انشــغاهلم  ن ســ م أو  وعــاهنم فحســبن بــل إن أو تــدين مســت امل ــاجريح

ف ـ  قـل مشـاعر العـداء املتتةـل ل سـالب يف .. هناري أيًها ابدقًا يويًا مـح التشـا ب االهنءزامـ 
ــيوـــدو واابعيةـــا أن ن ـــرت  أن أابرـــى مـــا يطمـــا إليـــ  الش (1)أوقاب ــ ــ ــ ــاعر املســ ــ ــ ــ ــ لم هنـــاري هـــو أن ـ

 .وأسوأ ما يتوابع  هو أن مياقس ةدمج التمييءز املرحوب ابلعنقيقابل ابلتسامان 
                                                 

ـــان  «نورمــان دانيــال»يــعـــــتبر  (1) ـــخ فــي ا  هـــ ـــالم الــذي ترســ ـــداء لذســــ ـــر العــ ـــن ومـــار ومــظــــاهــ ـــبر العــــــــلـمـــاء المهتــمـــيـ أكـ
 . عبر القرون 
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 :التعقل التكتيكي -3
قمبـــــا يكـــــون مـــــح التعقـــــل التكتيكـــــ  أال ي وـــــال  يف الطموثـــــات وأال يســـــتعجل يف 
ــا مكــاًًن للتعدديــة الدينيــةن بــل إهنــا ع رفــد  حتقيق ــان فــتوقابن علــى أيــة ثــا،ن   تكــح يوًم

ونيةا على محاس ا للتوشي ابملسيحية وحتقيق السيادمن بعدب التساما الديينن ويان ذلك م
ميثــل مشــكلة ن ســية يــربى علــى ( اإلســالب)ايــأ أةــوا الظ ــوق امل ــاج  لــديح جديــد 

 .املستوى ايماع 
ومما يءزيد اوأموق سوًءا أن اإلسالبن خالفًـا للي وديـة علـى سـويل املثـا،ن هـو الـديح 

ن وعرًثـا مناابًهـا هلـان ملـدم تءزيـد علـى سـنةن عين  الذي اعترب أيرب خطـر يت ـدد املسـيحية
 ن بل وقعايت ا (اإلسالب يف قأي م: أي)ف ل  ن اوأوان للرتثيب ابهلرعقة 

وال ميكح ثا مح الناثية الن سية أن تنسى أوقواب بني عشية وةحاها ترايمـات 
ب الســــنني مــــح  يق الدعايــــة الغربيــــة اخلويثــــة املعاديــــة ل ســــالبن والــــ  اســــتمرت مــــح أاي

 .اعمالت الرليوية مروقًا ابعقوة االستعماقية إي القرن العشريح
يــــذلك لــــيس مـــــح العقالنيــــة يف شــــ ء أن ن ـــــرت  أن إابامــــة املــــآذن إي جنـــــب 
الكاتـــدقانيات ميكـــح أن يرـــادأ ابوـــوال فكـــراية يف الغـــرب أو أن تـــروو وأهلـــ  ق يـــة هـــذمج 

مـة املـآذن القرـيم هنـا وثا إذا تقول بعض أهل الغربن على غيظ ومهـض إابا. املآذن
وهنــارين فــ ن االعــرتا  علــى اوأذانن أي مــا يتهــمح مــح شــ ادم أن  مــًدا قســو،  ن 

يف )يظل على أشـدمج إال يف ثـاالت ًندقم معظم ـا يف منـاعق ًننيـة مثـل منطقـة فيـنكس 
 (.أقيءزوًن  مريكا

 ويف قل هذمج القابلية لنشوب ةرا ن ف ن مح اعكمة عدب إيقم امل ـاوأ ب ـر 
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التغيــي يف عقانـــد قاســـ ة وأًنس ب روـــد عقـــوهلم لعــدم ابـــرون ةـــد اإلســـالبن وذلـــك مـــح 
 .خال، محالت التشوي  املنظمة

ويتوني أن اعذق أمر جوهري خاةة إذا وةعنا يف اعتواقًن أن اإلسالب يودو ثا، 
انتشـــاقمج خطـــرًا يت ـــدد أســـلوب اعيـــام يف الغـــرب فتثكامـــ  تطـــا، يـــل عرانـــق اعيـــام مـــح 

امل رعــة إي مــذهب املتعــة واهلــوىن وهــو أيًهــا مينــه التــدخني ( Individualism)ة الذاتويــ
 .وشرب اخلمر وأيل عم اخلنءزير

إن الت ــوأ مــح قدم فعــل شــع  عــاب ثــا، حتقــق جنــات ســريه ومــؤثر هــو أمــر لــ  
وهذا ما ي سر قاهرم تراعد النءزعات اليمينيـة يمـا هـو اعـا، يف أملانيـا . ابل عل ما يربقمج

ن ويذلك التنام  املقلق للجماعات النررانية املتطرفةن امليَّالـة إي املرـادمة والـ   وفرنسا
 .تنطلق مح أقةية عداء سافر ل سالب

فــ ن . ويف ثــني ال يعتــرب العــداء ل ســالب أمــرًا غــي مقوــو، مــح الناثيــة السياســية
 .فال أما العداء للسامية العربية. العداء للسامية الي ودية يعد مح احملرمات

 : حتدي التنوير -4
إن التشا ب بشتن ال رص املتاثة للدعوم اإلسالمية يودو مـربقًا علـى  ـو أابـوى يف 

 ن اإلجنـازات الغربيـة الـ  : قل القوو، الواسه الـذي تالابيـ  وج ـة النظـر اعديثـة القانلـة
 .ينوغ  اتواع ا على مستوى العا حتققد يف أعقاب ثقوة التنوير ه  ابيم عاملية 

وموـــــــادئ الـــــــنظم ( Westminstaer)ويف هـــــــذا إشـــــــاقم إي دميقراعيـــــــة وستمنســـــــرت 
ـــــايم  ـــــوقية والعلمــــ ـــــانية والعــ اتوــــا  مــــن   العلــــوب الطويعيــــة يف ســــانر ثقــــو، : أي)لمية ـــ
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ان الــــ  تتهــــمح موــــدأ حتريــــر املــــرأم ومســــاواهتا ــــــــوو اإلنســـــــ  الغريوــــة عقـــــــوالري( املعرفــــة
وي العقليـة املؤيـدم للتعدديـة يف ثقوـة مـا بعـد اعداثـة ي رتةـون دون بـل ثـا ذ. ابلرجل

اســتثناء أن اإلســالب يف اوأســاس ال يتوافــق مــه هــذمج اوأجنــدم الداعيــة إي العوملــة الثقافيــة 
 .والسياسية
 : بل التقبل... ليس التسامح -5

 لكـح وعلـى الـرغم مــح يثـرم املعوابـاتن فـ نين أدعــو بشـدم إي أن يسـعى املســلمون
يف يل مكان ال إي أن ي قابلوا ابلتساما فحسبن بل إي أن يلقوا التقول وهدوا القوو، 

 .لدى املتمعات املهي ة
ــــ »وابــــد أدقري  منــــذ مــــان  عــــاب أن مــــح يقابــــل فقــــط  «يوهــــان ول غــــان  فــــح جوت

هـب أن يكـون التسـاما ف ـو يرابـ  إي أن : )ابلتساما فقد ابو، يف واابه اوأمـر ابإلهانـة
ممــر ابالعــرتاأ , (2)ابلطوــه فــ ن التعدديــة اعقيقيــة يمــا توين ــا اآليــة. (1) (يكــون إهانــة

 .املتواد،ن وأن تتقول اوأعراأ املعنية بعه ا بعًها على أساس املساوام
اما ــــــــو، فقــط ولــيس وــرد التســــةن وأن القوــــــــوهريــويعــد هــذا اهلــدأ ذا أ يــة ج

هـــو اوأةـــل يف اوأســـلوب الـــذي هـــب أن ي نظـــر بـــ  إي اوأابليـــات املســـلمة ونشـــاعاهتا 
ا ولــح يرـوا اإلسـالب يف مــتمح إال بعـد اعرــو، علـى هــذا .. بوةـ  ا أمـًرا عويعيةــا متاًمـ

 .الوةه الطويع 

                                                 

(1) John Wolfgang Van Goethe, Vol. VI Maximen und Reflexionen, No.121.                         
ـــي قــــولــــه تعـــــالى (2)  ... كتاب بــال م مقــدلاا ليــا يــين ادكــب مــن الكتــاب ومهيينــاا   يــبـــــك الــــــزلنا إليــــوأن   : فــ

 . (84: المائدة)
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 : الوضع السوي -6
ميكــح مشـــاهدم مــا يعنيـــ  الوةـــه الســوي مـــح منظـــوق التعدديــة الدينيـــة يف دمشـــق 

أمــا يف أوقواب وبعــد ابــرون مــح . والقــاهرم وعمــان واســطنوو، ويــذلك يف أمريكــا الشــمالية
اعــروب الداخليــة بــني الطوانــق املســيحيةن فقــد غــدا مــح املعتــادن علــى اوأابــلن أن تــرى  

وال .. وتسـتاند ابوالـة بعهـ ا أو جنوًـا إي جنـب يف ابلـب املدينـةينانس الكاثوليك والرب 
ميكننـــــــا أن نتحـــــــدة عـــــــح التطويـــــــه إال إذا ابـــــــاب مســـــــجد يف ذات املكـــــــان إي جانـــــــب 

 .الكنيستنين سواء يف أوقاب أو يف أمريكا الشمالية
ــــواب ــــد أعطـــ ــــد الكنيســ ــــة الكاثوليــــــــ ـــًدا علـــى مـــا ميكـــح أن يتهـــمن  ـــ ـــاال جي كية مث

م  وب التطويهن ف ال، انعقاد امللس الثاين لل اتيكان يف مطله السـتينات وةـلد قومـا 
إي ثــــد اعتوــــاق اإلســــالب وســــيلة ةــــحيحة موةــــلة إي النجــــام واخلــــالصن إال أن قومــــا 

هو اهلادي والقاند ملـح سـلك هـذا الطريـق  قفهد وال تءزا، ترفض اإلابراق  ن  مًدا 
 .القومي

لحواق بني النررانية واإلسـالب معـسن ولـح يكـون ثـواقًا بـني وأعتقد أن  لح يكون ل
 .ندةيح إال بعد اإلابراق بنووم دمحم واإلميان  ن القر ن هو يالب  

 ما ك تاجب الغرب
 : الطلب مقابل العرض -1

والـذي أقامجن مـح وج ـة نظــري اخلاةـةن أن الـدعوم اإلســالمية سـوأ حتقـق تقــدًما 
 .اإلسالب وةاق أمرًا متلوفًايف الغرب فقط إذا مت تقول 

والتطويه املنشود ال ميكح أن يتحقق إال إذا نظ ر إي املسـلمني لـيس علـى أسـاس أهنـم 
بن بـــل ـــــــفحس( ة القانونيــةن القوـــو،ــــــاما املواعنـــةن اعمايـــــالتس)يًئا ــــــــــوموعــة تطلــب ش
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تقـدمج الغـرب دون أد  أهنم أًنس لدي م ش ء جوهري ميكن م تقدمي ن شـ ء ي  اســعلى أس
 .شكن وحيتات إلي  إذا أقاد عهاقت  الوقاء

ـــذات اييـــل  ـــة الســـليمة للمســـلمني يف الغـــربن وابل وتتطلـــب االســـرتاتيجية الدعوي
الثالأ مح امل اجريحن ابدئ ذي بدء حتليال مستنيًا للثقافة واملعتقدات الغربية املعاةرمن 

عـــرت )قـــدم ا اإلســـالب برـــوقم مقنعـــة وعلـــى ذلـــك اوأســـاس يـــتم عـــرت املعايـــات الـــ  ي
 (.اإلسالب بوة   دواءً 

 :نصر أجوف -2
قمبــا يكــون الغــرب ابــد ثقــق نرــرًا أيــدلوجيةا وعســكراية واابترــاداية علــى الشــيوعيةن 
وأمســـد الـــوالايت املتحـــدم اوأمريكيـــة منـــذ غـــرب مشـــس االحتـــاد الســـوفي  الســـابق القـــوم 

 .العظمى الوثيدم على املسرت الدويل
أن العوملـــة التقنيـــة واالابترـــادية قمبـــا تكـــون عريًقـــا ذا ا ـــامج واثـــد يقـــود مـــح يمـــا 

وابـد يكـون الغـرب أيًهـا هـو املت ـوو علـى . الشما، إي اينـوب ومـح الغـرب إي الشـرو
املســتوى العــامل  مــح ثيــأ دخــل ال ــرد ونســوة املتعلمــني يف املتمــهن ومتوســط اوأعمــاقن 

 .املشاقية السياسيةوالعناية اقوو اإلنسان مبا يف ذلك 
يل ذلك ابد يكون مسلًما ب  لكح هذمج اينة الغربية ال  أخـذت تقـر  اوأجـراس 

ن وتـدو عوـو، اعـرب مهًوــا (وفًقـا ملـا يقـو، بــ  فرانسـيس فويوايمـا)إيـذاًًن ابنت ـاء التـاقي  
ن هــذمج (مويل هنتنغتــونــــــوفًقــا للرــوقم الــ  ير  ــا ة)اقات اوأخــرى ـــــــللرــرا  مــه اعه

اينــة الغربيــة بــرغم يــل ذلــكن تعــاين ةــراًعا عميًقــا يــرتوط  ســواب وجودهــان وذلــك مــح 
 .اي تني النظرية والعملية
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 :التخلي عن املسيحية -3
لك  ن  م الوةـه اوأخالابـ  للعـا  الغـر ين ال بـد أن نـدقري الت ـرد الـذي تتسـم بـ  

متثل أو، وتمه على اإلعالو ف   . اعهاقم الغربية املعاةرم يف التاقي  اإلنساين العامل 
واملتمه الغـر ي هـو أيًهـا أو، وتمـه . يعين دون أن يرتوط اقتواعًا فعليةا مبجا، الظنيات

علــى أســاس ( أو علــى اوأابــل يتوــه موــدأ ال أدقي ثيــا، الغيويــات)يعــين اإلعــاد عمليةــا 
 .معريف

. د املسـيحيةإن أوقاب ابد دخلد بدقجة أيرب مح الوالايت املتحدم يف ع د مـا بعـ
لقد تراجعد املسيحية يف أوقاب إي اعد الـذي   تعـد معـ  عـامال فـاعالن ال يف السياسـة 

وابــد (. تقنيــة ايينــات)وال يف االابترــادن ولــيس هلــا ســوى مثــي ةــئيل يف ثقــل العلــوب 
 .اةمحل أثر املسيحية يذلك على أخالابيات اوأفراد

لعامــــة ال تــــءزا، تنــــدثر ابنــــديق وعلــــى الــــرغم مــــح أن العديــــد مــــح منــــاث  اعيــــام ا
املسيحيةن ف ن املادية املطوقـة ومـذهب التنكـر ال لسـ   للعينـات ونسـوية اوأخـالون هـ  

 .اآلن املظاهر ال  ترسم مالما الواابه اوأوق ي يف يل وا، تقريًوا
وعلى الرغم مح وجود جيـوب هنـا وهنـاري توشـر بوعـأ مسـيح  جديـدن فقـد بلـ  

رب ثدةا جعل ما يان مشرتًيا بني العساير املسيحيني واملسلمني انديق املسيحية يف الغ
يف العروق الوسـطى مـح إميـان ابإ وإميـان ابلـوث  أيثـر بكثـي ـ ثـا يف أثلـك قـروأ 

 .الررا  ـ مما هو مشرتري بني املسلمني ومعظم شعوب الغرب يف هذا العرر
 :عهد ما بعد املسيحية -4

املسيحية ابد تالشـدن فقـد اسـتمر بقـاء الكنـانس  ليس املقرود مح هذمج العواقم أن 
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يمؤسســـاتن وال يـــءزا، للوـــااب إـــاهي قهـــح إشـــاقت ن وســـوأ تســـتمر اآليق عويلـــة اوأجـــل 
 .للعقيدم املسيحية لوعض الوابد

ـــــة بروتســـــتانتيةن و يق مـــــح اوأةـــــولية  ـــــاري يف الواابـــــه ثريـــــات شـــــعوية إجنيلي إن هن
وهنـاري  ـاوالت مـح . يف الوالايت املتحدم املسيحية امليالة إي املرادمة والعنق وخاةة

بعض قجا، الديح املسيح  لتطويه املسيحية لتالنم أساليب وتقنيات عرر املعلومـاتن 
 .أمال يف جعل املسيحية أوثق ةلة مبعطيات هذا العرر

وابلطوـــه يمـــا تنوـــت القـــر نن فـــ ن املســـيحيني اعقيقيـــني امللتـــءزمني هـــم الـــذيح يوـــدون 
وينطوــق )مــه املســلمني يف الشــئون االجتماعيــة علــى املســتوى احمللــ  االســتعداد للتعــاون 

 (.ذلك على الربوتستاند أيثر من  على الكاثوليك أو اوأقثوذيس
ويعلــم هــؤالء املســيحيون امللتءزمــون أهنــم ابــد ةــاقوا بــدوقهم أابليــة دينيــة يف الغــربن 

املموعتني توحـران ف م ابلتايل يعيشون ذات الظروأ ال  يعيش ا املسلمونن إذ إن يلتا 
 .يف خهم مح اإلعاد يءزداد ابعراد

وهنــاري أيًهــا ةــرب مــح التشــرد الــديينن وهــو قــاهرم مشــاهدم علــى امتــداد العــا  
شـــواب ةـــلوا عـــريق م يف اعيـــام وشـــعروا موان ـــان فراثـــوا ابلتـــايل يوحثـــون عـــح : الغـــر ي

 ـم يتنقلـون مـح توعيـة اإلثساس ابلديح وعح املتمه املتديح وعح أثر الـديح يف اعيـامن ف
يــاهح إي  خــرن ومــح  لــة غامهــة إي أخــرىن مبــا يف ذلــك النســ  الغربيــة مــح الووذيــة 

 .والشامانية
 :«مشروا احلداثة»إخفاق  -5

إن قدود ال عل املذيوقم وغيهان ال تِعد  ـ ولعل ـا لـح ت عـل أبـًدا ـ ثـا اآلنن بتغـي 
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اعداثــةن وهــو النــات  املســتمر ملــا أعلــق ثــوقي واســه النطــاو يف املشــرو  الغــر ين مشــرو  
 .علي  عرر العقل وفرتم التنوير ال  اقتوطد ب  يف القرن الثامح عشر

إن  ـاوالت املســلمني ملاهبــة هــذا الوةــه هــب أن تنطلــق مــح حتليــل متعمــق هلــذا 
 .النموذت امل رط يف جناث ن الشديد يف خطوقت 

 : وقفة أخرى مع فرتة التنوير (أ
اقيـ  التطـوق ال كـري يف الغـرب ويف العـا  اإلسـالب متءزامنًـان ثـا عرـر لقد يـان 

ولكـح اللحظـة .. الن هة الـذي ابـل فيـ  االهتمـاب ابلـديح يف الغـربن وانرـب علـى ال ـرد
اعا ـــة جـــاءت يف النرـــق الثـــاين مـــح القـــرن الثـــامح عشـــر عنـــدما بـــدأ م كـــرو أوقاب يف 

ـــاق التحـــرق التـــدقه  مـــح ســـيطرم الكنيســـةن  عالن ـــ م مـــح شـــتن العقـــل اإلنســـاينن واعتو
 .ثكم  هو ال يرل يف أموق الديح

ويان أش ر الش ريات ال  سلكد هـذا الطريـق هـم ابلطوـه فالسـ ة مـح أمثـا، 
ن (2121ـ  2141)ن وغوت ريــد فــيل لم ليونتــءز (2102ب ـ 2091)قينيــ  ديكــاقت 
فة إي ن إةــا(2124ـ  2114)ن وإميانويــل يانــد (2111ـ  2122)ودي يـد هيــوب 

ن وغت ولـد إفـرامي ليسـت  (2111ـ  2194)عـدد مـح يوـاق الكتـاب مثـل فرانسـوا فـولتي 
ن وامللك فردقيك (2131ـ  2149)ن وجوهان ول غان  فون جوت  (2112ـ  2119)

 (.2111ـ  2121)ملك بروسيا ( فردقيك العظيم)الثاين 
اإلميـــان  لـــ    يكـــح هـــؤالء مالثـــدمن بـــل يـــانوا يعتقـــدون مبـــذهب الربوبيـــةن وهـــو 

 .واثدن ولكح مح خال، التتمل والتدبر
و  يكـح هــدف م القهــاء علــى الـديحن بــل يــانوا يرمــون إي حتريـر اإلنســان مــح نــي 
العقانـــد الـــ  أمســـكد مناابـــ ن ومـــح الظالميـــة والهـــوط والتقييـــد والرابابـــة الرـــاقمة الـــ  
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ونظرًا لتمسك دعام اعرية التنويرية مبودأ ثرية ال كر . يحيةـــت ا ةدمج الكنيسة املســــماقس
والتساما وحتكيم العقلن فلـيس مـح املسـتغرب أن يكـون بـني أنرـاق اعريـة التنويريـة مـح 
اعـــرتأ بت هـــيل  نظـــراية ل ســـالب دون أن يعتنقـــ ن ملـــا فيـــ  مـــح عقالنيـــة علـــى املســـيحية 

لـ  تتوع ـان ومـح أمثـا، هـؤالء -تثليـأ ا فكاقها ال  تستعر  علـى املـداقرين وعقيـدم ال
 (.وجوت )و( فردقيك الثاين)و( ليسن )

 : (*)من التنوير إىل العدمية ( 
حتو، انعتاو اعرية التنويرية يف القرن التاسه عشر مح سـلطة الكنيسـة ـ لألسـق ـ 
إي انعتـاو مـح الـديح ن سـ ن فلـم تنوـذ فقـط عقانـد الكنيسـة ابعتواقهـا غـي عقالنيـةن بـل 
اعتــرب اإلميــان بوجــود   ن ســ  أمــرًا غــي عقــالينن وبــدأت ثايميــة   ت ســتود، تــدقهيةا 
ابعريــة الذاتيــة للوشــرن الــ  أةــوحد بــذلك ال يرــل يف ابيــاس يــل اوأمــوقن بــل أةــوا 
العقل ن س  دينًـان وةـاق العلـم ال يقـل يف تءزمتـ  وابلـة تسـا   عـح الكنيسـةن وعـ رت العلـم 

 .ا للحقيقة منءزًها عح اخلطتبوة   ترويرًا ةادابً 
وهكذا أدى ي ر اإلنسان برب  إي ملي   لن س  أو للدولةن مثلما  لد إليـ  اعـا، 

 .يف اوأنظمة ال اشية والشيوعية الثًقا
لــود فــي  أنــدقايس : ويــان أهــم الش رــيات علــى هــذا الطريــق امل هــ  إي اهلــالري

ـــــوقاب   ن وتشـــــاقلس داقويـــــح (2113 -2121)ن ويـــــاق مـــــاقيس (2111-2124)في
ن وســــــــــيجموند فرويــــــــــد (2922 -2144)ن وفــــــــــردقين نيتشــــــــــة (2111 - 2129)
يان هؤالء هم اآلابء الروثيني لكواقة عجيوة ثلد  وقاب خال، (. 2939 -2101)

 .القرن العشريح

                                                 

 .المترجم -القيم التقليدية ويقول وعبثية الوجود ه العدمية مذهب يسف   (*)
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بــــل عــــرت (  )ن ف نــــ    يقتــــل (1)ابــــد مــــات(  )وعنــــدما أعلــــح نيتشــــة أخــــيًا أن 
ن فكرم اإلل  ابد انت د وزالـد مـح ابلـوب املاليـني وسـوأ يسـتمر اوأمـر  تش يًرا م ادمج أ

 .ابد مات فكل ش ء ابد ةاق مواًثا( اإلل )وسرعان ما أدقري الناس أن  إذا يان . يذلك
وفقــط يف هــذمج املرثلــة مــه هنايــة القــرن العشــريح ق ــرت بشــكل مســتقل اوأفكــاق 

 .غي اخللقية( Individualism)السياسية هلوبءز الداعية إي الذاتوية 
 : خصخصة الدين (ج

.. وثيا، هذمج التوج ات دخلد الكنيسة معرية خاسـرم وال تـءزا، ختسـر إي اليـوب
واوأسوأ أن بعـض الكنـانس الربوتسـتانتية مابلمـد مـه هـذا املـءزات السـاند إي ثـد القوـو، 
بتنـــــازالت خترج ـــــا عـــــح نطااب ـــــا ممـــــا أةـــــر هبـــــا أبلـــــ  الهـــــرقن وهكـــــذا جنـــــد أن أغلـــــب 

ومـح . الربوتستاند يف أملانيا   يعودوا يؤمنون  لوهية يسـو  وال بعذقيـة أمـ  السـيدم مـرمي
اوأشياء ال  ال تردو يف هذا السياو أن بعض وعاق م أعلنوا ةراثة أهنم مـح الشـواذ 
جنســيةان أو أهنــم ال يؤمنــون ابلوعــأ بعــد املــوتن وةــمح هــذا الســيناقيو أةــوا الــديح يف 

 .نتقانيةا ابلكاملن وأمرًا خاةةا يف ومل الغرب ذاتيةا وا
 :الليربالية املدمرة (د

عــح عرشــ  بوةــ   مرــدًقا وةــامًنا لألســس اخللقيــةن ثــا ( اإللــ )ومــا أن   ــو 
ت شـــد النســـوية اخللقيـــة واال ـــال، االجتمـــاع ن علـــى  ـــو مثـــي للقلـــقن لقـــد جنـــد 

ـــــالليرباليــــة علــــى ن س ـــــ ا  عالاب ــــا وأهــــــ ـــــيــــب علي ــــان دون أي إعــــاق خلقواء ال قابـ   ـــ
وبينمــا تتــات وأشــ اص اســتثنانيني مماقســة ثيــام خلقيــة مســتقلة مســتمدم مــح . ةــابط

                                                 

(1) Friedrick Neitzsche. Die Frohliche Wissenschaft, Book 5, Werke, Vol.1 p.489.                 
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القانون الطويع  أو مح ف م م للكرامة اإلنسانيةن ف ن عامة الناس ال يوـدو أهنـم ابـادقون 
يـق مبسـتوى خلقـ  النـق مبعـءز، عـح الـديحن إن أغلـو م يغتـوط بسـلوري الطر  على االلتـءزاب

 .الذي يرى أن  حيقق ل  السعادمن يما يقو، ولياب أ فَلس
ن هــو الظــاهرم (اهلولويوســد)إن اال ـال، اوأخالابــ ن يمــا يرمــءز لــ  مبحرابــة الي ــود 

الـــ  اتهـــحد شـــيًئا فشـــيًئا خـــال، القـــرن العشـــريح لترـــل إي دقري االهنيـــاق اخللقـــ  يف 
 .واالستغال، الرأ ايلثال  ال اشية والشيوعيةن والتعرب للقومية العربيةن 

هـــل يانـــد ةـــدفة أن القـــرن العشـــريح شـــ د أشـــرس اعـــروب يف اقيـــ  الوشـــريةن 
اســـــت دمد في ـــــا اوأســـــلحة الكيماويـــــة والذقيـــــةن وجـــــرت فيـــــ   ـــــاوالت مروعـــــة إلابدم 
وموعـــات ياملـــة مـــح الســـكان مثـــل املـــءزاقعني يف قوســـيا الســـوفيتيةن والي ـــودن والغجـــرن 

يا النازيةن واملسلمني يف يوغسـالفيا السـابقة  هـل يـان ةـدفة أن والشواذ جنسيةان يف أملان
 عجءزت الكنانس والوااب ومواثيق ثقوو اإلنسان يف إيقاأ ذلك املد املدمر 

 : معالة النفس (اها
تــد  بعــض املــراابوني الغــربيني أن ســ م ابالعتقــاد  ن مــا يرونــ  ال يعــدو أن يكــون 

 .واوأخالو إي وموعة أخرى يف عا  دانم متغي انتقاال عويعي ا مح وموعة مح القيم
 :هذا االعتقاد غي ةانب لسووني

ـــــثـــب اإلنس: مثـــل)هنـــاري ابـــيم لكـــل زمـــان ال يعرتي ـــا التغيـــي : األول ان وأع الـــ ن ـ
ــــ  بوالدي ـــــاعتنان ــــرايءن وعــــدب اإلابــــداب علــــى مماقسـ ــــــ ن والن ــــوق مــــح ابتــــل اوأب ة ــــ

 (.التعذيب حتد أي قرأ
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رن غي ـــــواب هذا العرـــــبعًها مما يسمى ابلقيم ايديدمن وال  ميجدها شأن : الثاين
مقوولة بذات القدق الذي تتعاق  ب  مه القيم اخلالدم ال  مثلنا هلا يف النقطة 

أن تءزعم امرأم ثامل أن بطن ا ملك هلان ليكون ذلـك : ويمثا، لذلك. اوأوي
 .مسوًغا لقتل اينني الذي يف قمح ا

مبعـس عـدب امل ـاعرم  ي شـ ء مـح  «اعق يف اخلـوأ»ق ذلك على ما يسمى وينطو
الـذي تدعيـ   «right to intoxicationاعـق يف السـكر »ومـا يسـمى بــ. أجل مرلحة املتمه
 . ن فيربقون بذلك االست داب السوي والس ء ملواد سامة«اخلهر»إاعات مح أثءزاب 

انسيســـكو  مريكـــا إي بـــرلني  ملانيـــا والنتيجـــة هـــ  أن املتمـــه الغـــر ي مـــح ســـان فر 
 :ةاق اآلن يتسم مبا يل 

  معــــدالت عــــالو مذهلــــةن أم ــــات )ت كــــك اوأســــرم علــــى  ــــو ينــــذق ابخلطــــر
 .ن هذا ينذق ابهنياق املتمه  يمل (وثيداتن أع ا، ختلى عن م ذووهم

  ويرـــحب ذلـــك اســـتغال، اوأع ـــا، واملـــواد اإلعالميـــة ال اةـــحةن واملماقســـات
املنحرفة وامل ال ة للقانونن وايرانم ال  تقه يف اوأوساط املدقسية بني الطالبن  اينسية

 .ومعدالت ال تقل ترويًعا مح جرانم اوأثداة
  تعــــاع  امل ــــدقات ابــــد انتشــــر يف العــــا  الغــــر ي إي ثــــد أةــــوا معــــ  إدمــــان

هللوســـة الكحـــو، والســـجانر واملـــاقهواًن والكويـــايني واهلـــيويح وعقـــاق ا: امل ـــدقات مثـــل
(KSD) أي)ن وامل ـــــدق املســـــمى لكشـــــري (الســـــرعة: أي)ن وامل ـــــدق املســـــمى بســـــويد :

ن متغلغال يف بنية املتمه الغر ين على أن اإلدمان ليس ييماواية فحسبن ف ناري (الو جة
 .التل از واإلنرتند اللذان ميكح أن يعتربا ةراًب مح ةروب اإلدمان أيًها

  ثيأ بدأ اإلنسان الغـر ي يعـين بيئـة مشـوعةيما سرت أيًها عدوى الذاتوية 
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بوسانل اإلعالب يف عا  يتن  مدينة واثدم عمالابةن ف ذا هو في ا خملوو وثيد ابابه أماب 
ا أابرب إي اخليا، من  إي الواابهن بل وينغمس يف اينس عرب 

ً
شاشة اعاسوب يعين عامل

 .اهلاتق أو اعاسوب
 : سيطرة النزعة االقتصادية على اجملتمع -و

يعءزو اخلـرباء يف الغـرب هـذمج الظـواهر برـ ة قنيسـة إي مثـيات االابترـاد الرأ ـايل 
الــ   عــل مــح اإلنســان أدام ختــدب متطلواتــ  يتحقيــق ال عاليــةن والهــوط اوأمثــل ل نتــاتن 

إن املتمــه : اخلــرباء ويقــو،. والســع  إي حتقيــق أيــرب ابــدق مــح اوأقابتن وزايدم اإلنتاجيــة
أخــذ يعــرتي العالابــات اإلنســانية ثــا  «الــربود»ي قــد ترابطــ  خــال، هــذمج العمليــةن وإن 

 .غدت أةعق بكثي مح ثاهلا ابول وابد ابري
املوعودن ف ن ما نشاهدمج هو برود يف أسـلوب عـين  «اخهراق أمريكا»وبدال مح 

الــوابء الــذي عــم فينــان فــ ن ويف قــل هــذا . مــا ي م ــم هــو مــا حتققــ  اوأســ م. اوأمــريكيني
 .ن والوابد يعين ابلتتييد املا،(1)هناري أزمة وابد

 ما كيكن أن كقدمب اإلسالم
 : الربوليتاراي الروحية -1

إن ما وة ت  ـ  مانة ـ يعين بوةوت اب أن هناري أزمة تعرق ابلغربن وه  أزمة 
الدميقراعيةن وثقوو اإلنسـانن ثقافية وجوديةن على الرغم مح إجنازات الغرب يف مياديح 

 .واالابترادن والتكنولوجيا
وه  أزمة ميكح أن مذن بسقوط الغرب بعد فرتم ال تطو، يثرًا بعد سقوط الغـرمي 

أمــا اليـــوب فلــيس مـــا يــان يســـمى . ب2992ثــوايل عـــاب ( الشـــيوعية: أي)اوأو، للغــرب 
                                                 

(1) William Ophuls, p.152.                                                                                                          
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بن بـل إن مرـدق اخلطـر ابلربوليتاقاي االابترادية الـ  نظم ـا مـاقيس هـ  الـ  هتـدد الغـر 
الـ  ترعرعـد ملـدم مـان  عـاب ( ليومـان يما يقو، والـرت)احملدو ب  هو الربوليتاقاي الروثية 

 .حتد مظلة التحديأ
 :ب سبيل منوذج ديين -2

ابعتوــاق أن احملنــة اخللقيــة الــ  ميــر هبــا الغــرب ترجــه جــذوقها إي  ــو مــان  عــابن 
فــ ذا .. إال عــح عريــق نقــد جــذقي لعقليــة اعداثــة يتهــا لنــا أن اوأثــر املطلــوب ال يتــتتى

أمكـح بنجـات إفاابــة ثريـة التحــديأ مـح أوهام ـان أةــوا متاًثـا ل نســان الغـر ي عندنــذ 
 .فقط أن يغي أسلوب ت كيمج

إن إنقاذ الغرب مح إلقان  بن س  إي الت لكة بت دير ن س  يتطلب بطويعـة اعـا، 
مـح  «املقدسـات»و «اوألوهيـة»ق عـرت أفكـاق ط الوجدانيةن عح عريإعادم مسيس الرواب

جديــدن وإةــالت الــديح بوةــ   ت ــاعالت عويعيــة للحالــة اإلنســانيةن علــى أن يرــحب 
 .ذلك نوذ للعلم الواابع  الفتقاقمج لألسس العلمية السليمة

وابنــاع  أن اوأمــل . إن املطلــوب بعوــاقم أخــرى هــو  ــوذت ديــين جديــد ل  ــم العــا 
 . (1)قيق ذلك إن شاء  معقود على اإلسالب يف حت

 : لن جتدي شيًئا (*)األداين الشبيهة بل ة االسربانتو /أ
إنين ال أنكر أن  ميكح مح الناثيـة النظريـة للمسـيحية أن تنقـذ الغـرب مـح ا ـداقمج 

يحية ميكـح أن حتقـق هـذا اهلـدأ ــــــاعايل  ـو هاويـة اهلـالرين ولكنـين ال أعتقـد أن املس
                                                 

 . تقل اإلسهامات التي تضارع أعمال رودلف أوتو في هذا المضمار (1)
ــــاالسبرانتو هي لغة اصـطناعية ص (*)  Zamenhifر وليسـ  لغـة يبيعيـة ورائـدها هـو العـالم زمنهـو  ـــنعها البشـ

 .المترجم -
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وال . إن هــذمج العقيــدم فقــدت الكثــي مــح مرــداابيت ا يف الغــرب يف الواابــه العملــ ن إذ
بـــذلك القـــدق مـــح اعيويـــة الـــذي حتتاجـــ  لتغـــي مســـاقها  يوـــدو أن املســـيحية تتمتـــه اآلن

فكــــري بوســــع  أن يرتقــــ   اعــــايلن وأجــــدين يف ذات الوابــــد مقتنًعــــا  نــــ  مــــا مــــح نظــــاب
التنويريــة القانمــة علــى أســاس للغــرب ال الووذيــةن وال مــذهب الليرباليــة   خللقــابملســتوي ا

القــانون الطويعــ ن إن اخليــاقات اخللقيــة تتطلــب دوافــه أخالابيــة مــح القــوم ايــأ ال تتــوفر 
 .إال يف ديح ال تءزا، تدب في  اعيامن وهذا أمر يدقي  اإلنسان ابل طرم

 .إن اوأداين الكاذبة أو اوأداين الشوي ة بلغة اوأسربانتو ال ميكن ا حتقيق املطلوب
 : بوسع اإلسالم أن يفي ابملطلو  / 

أعتقـــد أن اإلســـالب يـــوفر يـــل مـــا هـــو مطلـــوب إلنقـــاذ الغـــربن علـــى الـــرغم مـــح 
الســـلويات الـــ  يعـــاين من ـــا العـــا  اإلســـالم  ن ســـ ن مثـــل خمتلـــق املعوابـــات واوأمـــرا  
املت شــية يف املتمــه املســلمن ياوأميــةن وال قــرن وال ســادن والظلــم االجتمــاع ن والتعــذيبن 

مـــودن والشـــقاون والتعرـــبن واالســـتودادن والتمييـــءز ةـــد النســـاء مبـــا تـــالق تعـــاليم واي
 .القر نن وتنام  اال اهات املادية

أما يـون اإلسـالب ابـادقًا علـى إنقـاذ الغـرب علـى الـرغم مـح هـذمج النقـانق املت شـية 
 .وسط أهل  فتمر ميكح االستدال، علي  مح التحليل الذي سيد يف املواثأ التالية

 : يعرتي أمريكا «الربود» -3
يف مطلب السوعينيات يان جيل الرفض واعيم وشذاذ املتمه مح اهليوءز يف املدن 

 «تــربد»ن ولكــح مــا ينــا نشــاهدمج هــو أن أمريكــا أخــذت (1)«ابخهــراق أمريكــا»حيلمــون 
شيًئا فشيًئان وإن دقجة ثـراقم املتمـه يف الغـرب قلـد تـن  ض برـوقم ملحوقـةن وسـط 

                                                 

 . 965انظر الحاشية، ص (1)
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أثوــب جــاقري يمــا »: فتينمــا وابــه برــرري قأيــد مــا تــالق وةــية املســيا (1)جيــل الســيرب
 .«ن سكحتب 

وقأيد أيًها تنافًسا شرًسان وأًنًسـا يتـدافعون يـل يسـعى يف سـويل سـعادت  ال رديـة 
 (.الشرنقة)يف عامل  اخلاص يـ

 : الدفء يسري ب أوصال أمريكا /أ
ط م االجتمــاع ن وي ــيض ينظــر العــني بعــني اإلعجــاب إي املســلمني تقــديرًا لــرتاب

وينظـــر النـــاس غـــي مرـــدابني إي . الـــدأء ثـــا، التئـــاب مشل ـــم عنـــدما يعـــانق اوأ  أخـــامج
املرايءز اإلسـالمية الـ  توني ـا ايمعيـات اإلسـالمية بن سـ ان و يتطـو  عمـا، الونـاء مـن م 

ويـم مـح م تـد ل سـالب اعتنقـ  بسـوب مـا شـعر بـ  . ابلعمل خـال، عطلـة هنايـة اوأسـوو 
ـــديح مـــح اخلر رـــةن ويثـــي مـــح مـــح ةـــ ا ء ابلـــوب املســـلمنين إن املســـلمني هـــردون ال

 .اليافعني حيوون ذلك
 : الرتابط العرقي / 

إن التعرــــب العرابــــ  الــــذي يعــــاين منــــ  الغــــرب ال ينحرــــر يف الــــوالايت املتحــــدم 
. وإســـرانيل فحســـبن فامل ـــاجرون املســـلمون يثـــيًا مـــا يتعرةـــون للتمييـــءز العرابـــ  والـــديين

هـــذا التمييـــءز مـــثال يف أخـــذ معلومـــات ت رـــيلية إةـــافية للريـــاب مـــن م مـــح ابوـــل ويتمثـــل 
 .سلطات اوأمح ابملطاقات

.. وال ميكننا أن نءزعم أن اإلسـالب ابـد متكـح مـح القهـاء علـى التمييـءز العرابـ  متاًمـا
ولكننا نعلـح مـه جي ـري النـ  أنـ  لـيس علـى اوأق  ديـح  خـر بلـ  مـا بلغـ  اإلسـالب يف 

                                                 

 . المترجم -الذي يعيش في العالم الخيالي لشبكات الحاسوب  (1)



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري لألمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -810 -

إن اســتمراق وجــود مســاجد الســود يف أمريكــا ميكــح أن يعــءزي إي .. (1) اقبــة هــذا الشــر
ونســـوة عساســـية املعتنقـــني ايـــدد . موابـــه املســـجدن أيثـــر منـــ  إي وجـــود ت رابـــة عنرـــرية

ل ســــالب يف بريطانيــــا وفرنســــا وأملانيــــا هلــــذا املوةــــو  فــــ هنم يرفهــــون اإلغــــراء املتمثــــل يف 
ال عــح ذلــك فــ هنم يؤسســون احتــادات وبــد. مســيس إعيــات تســتند إي اوأةــل العرابــ 

ـــــاعقني  للمســـــلمني يف بريطانيـــــا وفرنســـــا وأملانيـــــا ويعقـــــدون االجتماعـــــات للمســـــلمني الن
وابــد يــان عــدب أ يــة اوأةــل العرابــ  عنــد املســا ني . ابإلجنليءزيــة أو ال رنســية أو اوأملانيــة

 .سوًوا اجتذب الكثييح إي اإلسالب فاعتنقومج
 : مؤمنون أحرار /اجا

(. الك نوتيـة)ل الشـواب يف الغـرب بن ـوق شـديد مـه أشـكا، السـلطة اهلرميـة يتعام
وهــم يــرون أن حتاشــ  اإلســالب لألشــكا، التنظيميــة الــ  تتســم هبــا الكنيســة أمــر جــدير 

 .ابملالثظة واالهتماب
ويف الواابــه فــ ن أي مــح العوــادات امل روةــة علــى املســلم ال تتطلــب وجــود مســلم 

ي فـا ابلـ  دون العشـريحن ويعـرأ تـالوم القـر نن أن يـؤب  خر ليش د أداءهان وميكـح وأ
الناس يف الرالم إذا   يكح اإلمـاب ثاةـرًان وميكـح لكـل مسـلم أن تتـاقا ملـذهب الـذي 

 .(*)يريد اتواع 
ن ولـــيس (اباب)فحـــام  املســـجد النوـــوي يف املدينـــة واملســـجد اعـــراب يف مكـــة لـــيس 

 (.مقدسة)الءزوات شعيم 
اعة ش ق يلأ عند   تعاين ــــلمني  نكاقهم وســاملسوما مح شك يف أن 

                                                 

(1) Jeffery Lang, 1997, p. 154.                                                                                                    
 .المترجم -يقصد المذاهب الفقهية  (*)
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يقــدمون أن ســ م بوةــ  م املــؤمنني الــذيح يتمتعــون  يــرب دقجــة ميكــح ترــوقها مــح 
ــــدخل بــــني املســــلم وخالقــــ ن ال يــــاهح وال  -اعريــــة واالنعتــــاو ال شــــ ء ميكــــح أن يت

 .وما أن يستوعب الشواب هذمج ال كرم ثا مخذ مبجامه ابلوهبم -قهوان
 : الالعقالنية الدينية /د

. ال يعتءز الغرب بش ء اعتءزازمج ابلعقالنيةن وهو ينحاز بطويعة اعا، إي عا  العقل
أن وجـود   ال سـويل  «أمانويـل يانـد»وابد علم م فيلسوأ اعيم املتناهيـة يف الغـرب 

ري إن االســـــتدال، العقلـــــ  هـــــو  خـــــر مـــــا يلجـــــت إليـــــ  اإلدقا.. إي إثواتـــــ  ابلعقـــــل احملـــــض
أيًهــــا قــــل يــــرى أن الوشــــرية ال ميكن ــــا املهــــ  دون أن  «يانــــد»ولكــــح .. (1)الوشــــري

ومح املثي للس رية أن عدًدا يويًا مح .. (2)تنرب هلا إهلًا يكون نتيجة للت كي العقالين
ابــد أثوــد عــدب وجــود  ن ويمــا لــو يــان  «يانــد»النــاس يترــرفون اآلن يمــا لــو يــان 

 .العلم القانم على اإلدقاري اعس  معروًما مح اخلطت
 : العقالنية الدينية /ها

علــــى أنــــ  ميكــــح بوســــاعة إابنــــا  أنرــــاق املــــذهب اليقيــــين  ن العقانــــد اوأساســــية 
وتك ــيمج  ن(البـــــــــــــــعليــ  الس)للمســيحية مثــل اخلطيئــة اوأوين واعلــو، اإلهلــ  يف عيســى 

ويف أفهـل اوأثـوا، ال تعـدو هـذمج العقانـد علـى   -ن والثـالوة (على الرـليب)عح الغي 
يســ ل إابنــا  هــؤالء الغيويــني  ن هــذمج العقانــد تتــد  مــح الناثيــة العقليــة  -يوهنــا ألغــازًا 

الرــــوقم النقيــــة ملنطــــق وثدانيــــة   : البن أيـــــــــثــــا، مقاقنت ــــا بعقيــــدم التوثيــــد يف اإلس
ــــكونون متـــــوت ـــردمجن وقمبـــا ي ــــة ابل ـلـــــــتثريح يف هـــذمج املرثـــــ ــــتمد مـــح خمتــــــــكرم الـــ  تسـ لق ــــ

الظــواهر ال يءزاينيــة والكيميانيــة والويولوجيــةن دلــيال تســتعود علــى أساســ  إي أابرــى ثــد 
                                                 

(1) Immanuel Kant, 1881.                                                                                                          
   .نفس المرجع (2)
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ون يف هناية املطاأ أن العلم بدوقمجن وابد أةحى ولرمبا يدقي ..(1)ود  ـاثتما، عدب وج
 . (2)اآلن عرًثا أيدلوجيةا يف ثد ذات ن يستند فقط إي أسس  ريوية

ومنــذ ذلــك الوابــد بــدا بعــض النــاسن بعــد أن انت ــوا عــح وةــق الــديح  نــ  غــي 
عقالينن بدأوا يدقيون أن اإلسالب هو اوأيثر عقالنية بـني يـل اوأداينن إذ إنـ  ديـح مـح 
يوررون ويت كرون ويتدبرونن وهو مـا يتوافـق ابلتتييـد مـه ا اهـات اعداثـة الواثثـة عـح 

 .عقالنية الوجود
 :التوازن البنيوي /و

إن إدمــــان امل ــــدقاتن مبــــا في ــــا الكحــــو، : ال يعــــد إفراعًــــا يف التشــــا ب أن يقــــا،
 .والنيكوتنين ابد وةل إي معدالت مدمرم يف الغرب

وابد . يف يل مكانن مح املداقس الثانوية إي اوأن اولقد انتشرت امل دقات اآلن 
ت شد امل دقات يف أثياء بعض املدن اوأمريكية إي ثد جعل قجاال يلقون أسـلحت م 
بعد أن يئسـوا مـح إمكانيـة السـيطرم علي ـان ويف قـل هـذا الوةـه فـ ن املسـلمني امللتـءزمني 

الوثيـــدم يف القهـــاء علـــى ميثلـــونن مبـــا عرفـــوا بـــ  مـــح تـــيقظ وتـــوازن شـــاملن ابقابـــة اوأمـــل 
وفعال ياند عقود مكافحة امل دقات يف العديد مح املدن اوأمريكية الكويم . امل دقات

مح نريب منظمات إسـالميةن بعـد أن ثوـد أهنـا وثـدها القـادقم علـى  اقبـة امل ـدقات 
 .وه  عملية تودأ مح خلق القهوان. بوسانل ودية وفعالة يف ذات الوابد

أ التـــدخني هـــذمج اوأايب يتحـــو، إي شـــ ء ال ميثـــل الطـــابه ومـــح ًنثيـــة أخـــرى بـــد
أال هب اعتواق املسلمني . اوأمريك ن بل غدا يعترب أمًرا غي النق مح املنظوق السياس 

روأن وهم الذيح عرأ عن م ابلة التدخني ثا ال ـ قني بل ووعنيني يف مثل هذمج الظ

                                                 

(1) Richard Swinpurn.                                                                                                                 
(2) Henry Atlan, Gaston Bachelard.                                                                                            
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 يكاد يشاهد ل  أثر يف أوساع م 
 : راألسرة حتت اجمله /س

أخــــذ ال ــــءز  املتنو ــــني مــــح املــــراابوني يف الغــــرب عنــــد ت كــــيهم يف مــــا ســــيحدة 
ويف قـــل هـــذمج . إن فكـــرم مقـــدب جيـــل مـــريض تـــرعو م. للرـــغاق بســـوب اهنيـــاق اوأســـرم

اوأوةا ن جند أن املسلمني ـ وهـم يرفعـون مـح شـتن اوأسـرم ويعلـون مقام ـا فـوو سـانر 
إن ترــد  : يرـغى هلـا ايميـه املؤسسـات االجتماعيـة ـ هــم أةـحاب قسـالة هـب أن

 .اعهاقات يودأ وينت   عند مستوى اوأسرم
 : خيار احلياة /ح

جنـــد أن يثـــيًا مـــح احملـــافظني يف أمريكـــا وأوقاب منءزعجـــون مـــح يـــون اإلج ـــا  ابـــد 
ويف أملانيـــــا وةـــــل اوأمـــــر إي أن يـــــدافه اوأســـــااب ة . أةـــــوا مقنًنـــــا يف يـــــل مكـــــان تقريًوـــــا
أمـــا . ة الـــ  يؤدوهنـــا يف عمليـــة الرتخـــيق ابإلج ـــا الكاثوليـــك عـــح الوقـــانق اإلداقيـــ

اإلســـالب فـــال هيـــءز اإلج ـــا  إال إذا يـــان هنـــاري خطـــر مؤيـــد حيـــدو ايـــام اوأبن فيقـــدب 
أو لــــيس أجــــدى للمحــــافظني يف الغــــرب أن يتحــــال وا مــــه . بــــذلك ثــــالة وســــطًا خلقيةــــا

 اإلسالب مح أن ي جروا عيادات اإلج ا  
 : ال تشدد وال إابحية /ط
ن وبــولسن والراديكــايل أ غســطنين يــرتدد (*)و أن الغــرب قــل منــذ زمــح الرســليوــد

بــــني تيــــاقيحن أثــــد ا متشــــدد يــــدعو إي اعتوــــاق النســــاء شــــياعنين والثــــاين يــــدعو إي 
االنغماس يف امللذات اينسية دون ةابط وال قابيب وال ثيـاءن بينمـا جنـد أن اإلسـالب 

العوـادم  املسلم ابعتواقمج شكال مح أشكا،ابد ساعد على دم  النشاط اينس  يف ثيام 
                                                 

 .المترجم -رسل ومعنى دعاة ومبشرين في المصطلح المسيحي وليس ومعنى أنبياء  (*)
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هـــذا الـــن   املتـــوازنن . دون تشـــنيه ابلنســـاء أو ابلـــءزوات ودون الغلـــو يف تقـــديس الـــءزوات
ــــة وثــــرو  ــــا ملــــاذا قلــــد الرهون ــــاق فطــــرم اإلنســــانن ي ســــر لن ــــذي بخــــذ بعــــني االعتو ال

هـذا وميكح للتميءز الذي يتمته ب  اإلسـالب يف . الساثرات قواهر مقتررم على الغرب
 .ايانب الشديد اوأ ية بوة   ديًنا وسطًان أن يعين الكثي ابلنسوة للمجتمه الغر ي

 : حترير املرأة املسلمة /ي
إن املـرأم الغربيـة ال تنشـد التحريـر والعدالـة االجتماعيـة وحتقيـق الـذات فحسـبن بــل 

ا ملــا ونظــرً . تطالــب بوةــه ثــد لالســتغال، اينســ  الــذي تتعــر  لــ  بوةــ  ا أدام للمتعــة
 لــد إليــ  اعــا، مــح وجــود مســتمر للمــواد اإلعالميــة اينســية والســيطرم الرــرحية للعامــل 
اينس  على اإلعالًنت التجاقيةن فقد يروا مح الواةا يف الغرب أن النساء املسـلمات 
يســعني للحرــو، علــى ذات النتــان  املــرأم الغربيــةن ولكــح املســلمة يف مســعاها هــذا أيثــر 

 .لغربيات يف ةون يرامت ا مح خال، التمسك بتعاليم الشر  اإلسالم جناًثا بكثي مح ا
 : التصدي للشذوذ النسي /ك

ما مح شك يف أن ت ش  الشذوذ اينس  يف أي وتمه هو دليل على الت سـ  
ويف . اعهـــاقي لـــذلك املتمـــهن وإنـــذاق موكـــر ينوـــ   ن اعهـــاقم  خـــذم يف اال طـــاط

ا منحــرفني بــل يعتــرب تــوج  م هــذا  الغــرب ال يعتــرب الشــواذ جنســيةا والســحاابيات أًنًســ
الدقجــة ليكـون خطـةـا يتوعـ  ال ــرد  واثـًدا مـح خيــاقات متعـددمن يــل من ـا يرــلا بـن س

هــذا علــى  ــو يتســم  «خيــاقهم»ويقــوب الشــواذ جنســيةا بــرتوي  . خــال، مســيم ثياتــ 
ابلعدوانيــةن وهــم يف ذلــك يطلوــون االعــرتاأ وحيرــلون عليــ  بوةــ  م أابليــة حتتــات إي 
اعمايةن يالنساءن والسودن ويف سان فرانسيسكو  مريكا حتو، سكان اثنني مح أثياء 

أمـا يف أوقاب فقـد أوشـك الشـواذ علـى اعرـو، . املدينة بكل مح في ا إي شواذ جنسيةا
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 .الءزواتن ومح ا التمته بكل اعقوو املرتتوة علي  «ثق»على 
مح املتمه يف االستعداد للمواج ة  «املستقيمة»ويف قل هذا الواابه تودأ اوأغلوية 

ثظوا أن اإلسالب يف هذا املهـماق أيًهـا وابد انتاهبا اخلوأ على مؤسسة الءزواتن وقمبا ال
مبيو، جنسية مثلية ولكن  يرفض يف  «املولوديح»ثني يتعاعق مه : يسلك عريًقا وسطًا

 .ذات الوابد  ثال، الشذوذ أو املثلية اينسية لتكون أسلواًب بديال للحيام
إن اإلســـالب إذا عوـــق تطويًقـــا ســـليًما يكـــون عالًجـــا للم ـــاعر : وغـــس عـــح القـــو،

 . (1) تاية الناشئة عح مر  اإليدزال
 : مشكلة زايدة الوزن /ل

يعــاين اإلنســان الغــر ي مــح القلــق بســوب خوفــ  مــح زايدم الــوزن واقت ــا  معــدالت 
لـــذا ف ـــو يف اـــأ دانـــم عـــح وةـــ ات تنظـــيم الغـــذاء واوأدويـــة  -الكوليســـرتو، يف دمـــ  

مقنـــه عنـــد ايتشـــاف م أمـــا  ن هلـــؤالء أن ي  مـــوا اإلســـالب يـــديح . .للســـمنة «الســـحرية»
 ل ريهة الروب وابواعدها 

 : التعايش مع ض وط احلياة /م
يــرزت اإلنســان الغــر ي حتــد وعــتم الهــغوط وال ينجــو من ــا ثــا أع ــا، املــداقس 

لــذا يوقــى هنــاري اثتمــا، أن يــءزوق اإلنســان الغــر ي عويــب . واملســافريح لقهــاء عطالهتــم
ق يوايــــب قــــروأ ثياتــــ ن إن التتمــــل وية لكــــ  يــــتعلم ييـــــــــــية والعرــــــــاوأمــــرا  الن س

ن ومراسم تقدمي الشاي الياابينن تعترب بعًها مح الوسانل ال  يرجه إلي ا (يوغا)ال لس   
الشـايف إن أمثا، هؤالء ميكح أن هـدوا الـدواء . اوأفراد الذيح يشكون مح وعتم الهغوط

                                                 

(1) Malik Badri.                                                                                                                           
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   ةـالم املسـلمني واعالـةـــيــوي علـــطــنــتذي ــــظم الــــــــدبر املنتــــوب الرتييءز والتـلــــلعلت م يف أس
 اإلسـالب هـو االستسـالب إ تعـاين والتقـوى هـ  إدقاينـا إلثاعتـ )العقلية ال  ترحو ا 

 (.بنا -عءز وجل -
 : تفعيل الرأمسالية /ن

أمــــا . قــــل املتمــــه الغــــر ي منــــذ ق ــــوق الرأ اليــــة واالشــــرتايية يــــرتدد بــــني النظــــامني
يدعوهم إي اثرتاب ثق امللكية ال ردية لـذا ف ـم بطويعـة اعـا، مناههـون املسلمون فالقر ن 

ملوــدأ ايماعيــة ولكــن م أيًهــا يرفهــون النءزعــة االســتغاللية الــ  تتســم هبــا الرأ اليــةن وذلــك 
ويتمســــك املســــلمون أيًهـــــا . بتمســــك م مبوــــدأ العدالــــة االجتماعيــــة حتـــــد يــــل الظــــروأ

ية الــ  حتتمــل الــربا واخلســاقمن دون معــامالت ابســت داب قأس املــا، فقــط يف ةــي  الشــرا 
وهم بذلك يساعدون يف الدفا  عـح الـروت االسـتثماقية الـ  تعتـرب ثيويت ـا أساًسـا  (1)قبوية

 . (2)(وب قداهنا يراب النظاب الرأ ايل ابلتشوه والريود)تقوب علي  الرأ الية 
 : الكم مقابل الكيف -4

ا شرياءهم يف الغرب إي أن أهم فرو بني ميكح للمسلمني على العموب أن ينو و 
فمح الواةـا أن الغـرب ي ـتم . عاملي م هو موابق يل من ما مح مستلة الكم والكيق

ثقيقيــة إال ( ماليــة)ابيوانــب الكميــة إي اعــد الــذي جعل ــم ال يــدعون شــيًئا ذا ابيمــة 
لوجود أية ابيم وثسوومج ابملعايي الكميةن أي جعلومج قابميةان وهناري إنكاق عاب يف الغرب 

وانطالابًــا . ال ميكــح ثســاهبا ابملعــايي الكميــةن أو وجــود أشــياء هلــا ابــيم قوثيــة فحســب
مـح هــذا املوـدأ فــ ن اوأســاس يف ثيـام اإلنســان الغـر ي هــو مــا ميلـكن يف ثــني أن ثيــام 

                                                 

(1) Khushid Ahmed.                                                                                                                    
(2)Umer Chapra, 1985, 1992.                                                                                                     
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رو مبا في  العا  اإلسالم ن على ــإن الش.. (1)لم توج  اهتمام  إي ثيات  ويينونت ــــاملس
الــرغم ممــا تهــه لــ  مــح ســيطرم يف هــذا ايانــبن ال يــءزا، ميثــل املنطقــة الــ  يعلــى في ــا 

يف يثـي مـح جوانـب ثيـاهتم ويعتربوهنـا ( أو النوعيـة)الناس مح شـتن ا لنـواث  الكي يـة 
يون اإلسالب ي تم : أعلى ابدًقا مح ايوانب الكميةن وال قيب يف أن هذمج اعقيقةن أي

 .ن سوأ تثي انتوامج الكثييحابلتحديد بنوعية اعيام
 : اإلسالم هو احلل -5

لقــد تعرةــد فيمــا ســوق إي أقبعــة عشــر عالًجــا مينح ــا اإلســالب للغــربن وتقــدمي 
اإلسالب على هذا النحون أي بوة   عالًجا لكثي مح علل اعهاقم الغربيةن هو ابلطوه 

 .االسرتاتيجية املثلى للدعوم لديح  
 : االعرتاف بوجود املرضى /أ

مح املعروأ أن العالت ال يوفر ملريض ما   يعرتأ هو أوال بوجود املر ن ولكح 
لألسق على الرغم مح التحليالت الذيية مثل يتاابت داين بيل أوفلسن ف ن القليل مح 

فتغلــب أهــل الغــرب ابــد . الغــربيني يــدقيون فداثــة اوأزمــة اعهــاقية الــ  متــر هبــا بالدهــم
لـذا فمـح املتوابـه مـح النـاس تغيـي ا ـاه م يف منترـق . اهم غروق املواهام ابالنترـاقأعم

 .الطريق ولكن م ماةون ابدًما يف غي م يعم ون
 : تناول حبة الدواء / 

إن ورد االعرتاأ ابملـر  ال يك ـ  لعـالت املـريضن بـل يتعـني عليـ  تنـاو، الـدواء 
جــءزًءا مـح املشـكلة الــ  يواج  ـا الغــرب  إن. املوةـوأ واملوةـو  علــى املانـدم إي جانوـ 

إن . تتمثــل يف أنــ ن ولألســقن غــي ابــادق علــى متابعــة التورــر الــذي يعينــ  علــى التطويــق

                                                 

(1) William Ophuls P. 47.                                                                                                           
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رب ل ظانع م يف ـــرأ أو مخرمج يف ذلك خال، فرتم اقتكاب الرــــختاذ، الغرب عح التر
علــــى هــــذا  الووســــنة واهلرســــك ويوســــوفا ن نتيجــــة لســــقوع  اخللقــــ  أيًهــــان يــــان شــــاهًدا

بن إذ 2999-2994قنـــيس أملانيــا االحتاديـــة مـــح  الوةــهن وابـــد أةـــاب قومــان هـــرزوو
 .«إن مشكلتنا ليسد معرفية بل ه  مشكلة تطويق»: ابا،

 : عالمات على الدران /جا
حيدثنا القـر ن عـح أابـواب يثـييح أخ قـوا يف ف ـم أعـرا  ق ـرت داخـل وتمعـاهتمن 

وإين ل   قيوة مـح أمـر هـذا . على  و متساوي وعرةوا عح يل النذق هتاوت ثهاقاهتم
الـــربود الـــذي اعـــرتى الغـــربن وأقـــح أنـــ  بـــدوقمج ســـوأ يعجـــءز عـــح اســـتجما  الشـــجاعة 

 .الكافية إلثداة إةالثات جذقية
إذا يــان اوأمــر يــذلكن فــ ن الغــربن قغــم انترــاقمج علــى الشــيوعيةن ابــد يكــون هــو 

ف ـــو ةـــحية لتناابهـــات   - ن ســـ ن ســـ  يف عريقـــ  إي زوا، يف هوجـــة ســـكر يـــدمر في ـــا 
إن ثدوة يل ما ذيـرًنمج هـو  -الداخلية وأيثرها فتًكا هو الشررين وذلك بتتلي   للوشر

أمر  توب ما   يعرتأ الغرب مرم أخرى ابملقدسات واعقانق الغيويةن ويؤمح ابإن ويودأ 
رية يف القــر ن مــح جديــد يف العــين وفًقــا للقــيم املطلقــة واهلــدي الــرابينن الــذي بـ لِةــ  للوشــ

  .املونين وعءززت  سنة خامت النويني 


