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 لحضارةا معركةو  اإلسالم
 (*)انعدج فهمي الدكتور

الم الذاتيا  اااااإلسإن أي دور إسالمي مستقبلي يف حياة العاا  لاي ماتال إع دةاادة  عاامل ةا ا  
ودةاادة تكاا يو ةا رة انيسااللتج بالتملب ا  انيبذةاا  ااايت اا  ماي الااا ثاعفيال القاا ة ال قابياا  

 .واحلضارم  ااذمبة أبن ت  ن م ضع تقذمب وأتثري
 

لاايخي ى ااى ةلااى أحااذ أن مااا لن احلضااارة معتلااي إ  تلاا  انيااا لفا  الااا 
متعااذر اعت اااى ةلااى اذمااذ ماميتيااا ووبيعتيااا  ااذون أن متساابإ اللاابخي وال  ضااى إ  

وماااا  بضااااال  ةااااي يتلاااا  أحااااذ . التفذمااااذ اني،تااااارج أو أن ىااااتلر  ااااا لفا  أ ااااب 
وانتكاار  األوساع . ادمييا انيا لفا  الا تتاذر الي م امتلام األوساط العللي  واألك

جياااابي يف البياااااا  ال قابياااا  الااااا تسااااتعذ إ  مبيعيااااا  ب بماااا   ااااامل ج أي إ  أسااااخي 
وأك ااب التفذمااذا  ًباا ع  جيعااو مااي احلضااارة الاا  انيبااذةا  اإلنساااني  . «أمذم ل يياا »

الاااا تعمل مااااا ااةاااا  مذنيااا  لا ةاااا  يف حقاااا د العلاااال واألب ااااار وانيعتقااااذا  والااااع ال 
ع ةا  التقعااي  وانيعتملا  ال عاااي  واألد ي  والقيااال وبااق ن اابة  ااامل  ااااسا  وانياااااااوانيؤس
 .للعا 

ويف العا  اإلسالميج جيبي اعست،ذام هلذا انيا لن  ا مقبإ مي مذا التفذمذج 
ا  احلضااري»و ا م ييه ةلى حن  أ ص تلقامل ما مسلى  اا  ج أي الع ابة الكاامل  «انيً 

                                                 

 .(األردن).. أكاديميو .. باحث (*)
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كاا،ص د امل م ضاا ةا  احلضااارة وأ ااياءياج ود امل اإلنسااان وال ياا د والعااا  وال ضااع اني
 .ةلى ويه اإلااد

ويف ضا مل مذ  البؤم ج جيبي التاقا و  ت احلضارة اإلسالمي  و ات احلضارا  احلي  
ع  حضارة »األ ب ج وخباة  احلضارة الغب ي  الا ع مك  أحذ يف أهنا تقع الي م يف مً 

 .ذً  لالغ ا اليع احلضارا  القاءل ث و ا «ظاببة
  بيع  احلاد ع أحذ مسات يع الا ةالج ةلاى وياه احلقيقا  وال اًاع انيكا،ص احلايج 

ُْ و الي م أمام حضارة الغبإ  ا م   تاعي   «حضاارة مك،اا  حيا »أن ةا  اإلسالم ميم
  سال ا»وتضاامييا  اا  -لانيعا  الاذي حذدتاه ًن  اا لللاا لن-يف ويه تلا  احلضاارة 

والعامو ال حيذ مي ةا  اإلساالم احلضااري الاذي ممْكا،ص . يتا  مس  مت بدة «حضارم 
متل و ةلى ويه التفذمذ يف ماا  -أةين احلضارة الغب ايااا  ال اباابة-أمام احلضارة انيعاةبة 

اا  احلضاااري»أمسيتااه  ااا  اا  تتفااذد ماميتااه وأةباضااه يف مااعي  يف الع ااب «انيً  ج وماا  مً 
 -أو  به بلس ي -   امل  تبتباار  تا را  ب بم  وم اميال بلسااا ي  ويف ةعاةب اةتقادم

وألن . يف اإلنسان وال ي د ومبذأ اخللق ومعتيا ج بضال  ةي وباءق ال عو والسل ك والقيال
ج «اإلًااامل»مذا انيً   احلضاريج وألسباإ ليخي ميعا م ضع اخل ض بيياج اختذ مس  

ج بقاذ ماال ةاي يتلا  أن «اهليلع  الغب يا »و «الق ة»يف العالً   ا  «التقا و الاباةي»أو 
الااااابا  » اااؤرة ال اةلياااا  ومبكاااا  اعمتلااااام ًااااذ أةااابفا مااااذوران أوع  ًو ااااب ا حاااا د مساااا ل  

ج وتضااارإ انيبااادن الع بماا  وال لساا ي  يف العلااق «يااذد الغاااً  وانيقاةااذ»و «ال  اابي
 .أحياًن  وةعذ األوباف وحذود التلاس أحياًن  أ ب 

اا  احلضاااري»والعاااظب انيااذًق يف األساااس الااذي مسااتعذ إليااه أةاافاإ  مااي  «انيً 
الم انيعاةاااب وماااالفيه وحبكاتاااهج ع مغ اااو ةاااي حقيقااا  أساساااي  ماااي أن ااااام  ااابي اإلس

دمي ماااا  العقيااااذة واتااااااهلا : األود: مااااؤعمل مسااااتعذون يف  عااااامل مااااً  يال إ  ةاااااملت اثعاااات
اين الذي جيعو مي انيسللت ً ة  كبم  ماءلا  العامو الس : واستلبارما ووحذهتاج وال اين
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 .يف حذود انيعل رة
ااباك  ع  اا  يف أن مااذمي العاااملت مياا الن  اابوت ة يلاات وضاابورمت يف أي ح 

ب لا  ماي . حضااري إساالمي  اامو ، ايج ل اي احلقيقا  ماي أهنلاا  ابوان  اري كاابيت
قياا  تتيااذد مااذمي ويااه أود  اابوط أ ااب  متعاات ت اببماااج وآاا  مااي ويااه ً ااب لاااوب حقي

 .العاملت كلييلا
اا  احلضاااري ع  ااذ أن جيااذ ن سااه : بلااي ال يااه األود معبغااي تقبمااب القاا د إن انيً 

ةاااي  ا ةااي إن ااايت رؤمتااه ومقاةااذ  يف  ياااإ العلااال والااع ال والتقعياا  وال ااي انيبااااذ  والقاااايال 
نعاا ف أبن  أن -مبااذأ ألي تقااااا   أو إةاالهن أو هنضاا -ومااي الضابوري . احليا  ال اةااااال 

 ياااإ مااذ  الععاةااب أو ضااع ياج يف الاا  ةاا ا  اإلسااالم ةلااى ويااه العلاا مج م اا  مااي 
وحىت ع نقع يف أي س مل بيال ألن سعا ونياا . ةضذ انيً   احلضاري ومضع  مي ة ميته

مااذور ح لعاااج ع  ااذ أن نساااالال أبنعااا ع ماااال  الياا م  مااام حضااارة يتاتياا  حياا  باةلاا ج وأبن 
ومسات ي احلااد . ايع ا أتتيعا مي حضارة  اريي  مي احلضارم  الغب ي  «أ يامل احلضارة»

إيت كااو يتلاا  . معااا يف أمااب العلاا م والااع ال والتقعيااا  وانيبااذةا  ال عياا ج  ااو والقاايال ن ساايا
ومعااا  يتلااا  أنعاااا ن تااااااقب إ  ةعااااب ي ماااااابي ماااي . مبدنااااااا أو ميملاااال ةليعاااا ماااي اخلاااار 

ساااا  للفضااااارة ماااا  ةعااااا يتلاااا  أن احلضااااارة ع . «اإل ااااذا  احلضاااااري»ب الععاةااااب انيؤس  
أماااا حااات تقااا  أحااا اهلال ةعاااذ . أل اااياءيا «مباااذةت»تساااتقيال إع حااات ماااابن أ عاؤماااا 

استيالك معمل ا  حضارة أ ب ج بإن أي رياامل يف أن م ا ن معااك  عاامل حضااري يتا  
 .يذمذ سيعق ع ثام اعنق ا 

تقاذًن أنعااا نساات يع أن  ياذ أنعااا ساع  ن ةلااى ًاذر ة اايال مااي الساذاي  إن حنااي اة
يتلا  أن ماذا . ج ونت،اذ ًابار ا متعالي اا لاأل اذ  اه و ت ظي اه«اإل اذا »نت يه تلقامل ةعااب 

باحلقيقاا  مااي أنااه آاابة  أو . الععاااب لاايخي ُمْع ااى  يااام  ا ماااثال   اات أمااذمعا أو  اات ظيبانيعااا
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 حيااة األما  حما و  أو نتيمل   الل  مي األوضا  وال بوف وانيع يا  العام  واخلاةا  يف
ولاايخي آا   اا  يف أن تاا ابب ًاذر ةاااد ماي الب ااامل القاا ميج وانتكاار ًاايال احلبماا  . واألباباد

والعذالاا  والع اماا  ونكااذان اخلااري العااامج وانيكااارك  احلقيقياا  انيادماا  وانيعع ماا  لقاا   اإل ااذا  
 .حبسي ت  مع ال بوة والسل  ج مي ةعاةب ي مبم  ُمكم   ل  حلال  اإل ذا 

أن الاااااع لا  انيعع ماااا  والتقعياااا  الااااا تقاااا  يف ويااااه احل ااااباك احلضاااااري  واحلقيقاااا 
وماع أن أ ا اإ اليا س معبغاي أن تغلاقج إع أن اإلًابار . اإلسالمي مي ةع لا  يسايل 

 .لال اًع م  أمب ضبوريج إيت م  انيبذأ الذي مييئ األسباإ لتغيري مذا ال اًع
اس يف مساااا ل  العيضاااا  ومت يااااي ةليعااااا يف مااااذا انيقااااام أع نغ ااااو ةااااي ةعاااااب أساااا

ع معبغاااي التيااا مي ماااي ًاااذر  «احلالااا  اإلساااالمي »ومااا  أناااه يف . احلضاااارم  لعاااا  اإلساااالم
ع  ااا  يف أن البعاااامل احلضااااري . يف أمااا  باةليااا  تتااااو ةاااذ  العيضااا  «األمااا »م يااا م 

انيذمعااا  »انيااااااؤتل  أو انيتااااااملانخي ع م ااااا ض اليااااا مج لالضااابورةج ماااا مي اااي أن مسااالى  اااا 
ذةاني مبذأ وحذة  «السياسي  -ااغبابي  »ج أةين انيذمع  انيبك م  الا تعترب مي ال يي  « ح  

 .العا  احلضاري
واحاااااااذةج وإمااااا إ  ماااااذن  «مااااااذمع »فاااذم ااااا  ع تبتااااااذ إ  اب ياااااا  الاافضااااااارة الغااابال
 اا ما  ال احاذ انيتملاانخي - «الغاااابإ»ل اي مبااااذأ . ذةااااةاباذة ومتاااذماااضاارم  ةااومباك  ح

مباااااذأ أساساااااي يف البعياااااان  -يتو األةااااا د انيكااااا ك  وانيقاةاااااذ انيتقار ااااا  والقااااايال انيتلاثلااااا 
 .احلضاري الغبيب

وبيلا متعلق  عاا  اإلساالمج ع أحاذ مع اب أن ماذا العاا  مبتاذ إ  تكا يو يغابايف 
ايع اااا إ  مذمعااا   متعاااذدةج وأناااه متعاااذر رد ماااذ  انياااذن «مذناااه»ياسي متعااا  ج وأن ااااااااااس

اااذةج م للاااا كانااا  ةلياااه  غاااذاد مااا ال  يف انيبحلااا  الاااا  لغااا  بيياااا احلضاااارة  واحاااذة م ح  
اااااباك - «انيذمعااااا  اني حاااااذة»إن الباااااذمو ال حياااااذ نيباااااذأ . اإلساااااالمي  نق ااااا  األو  يف أي ح 
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ومااا  مباااذأ روحاااي ثقاااايف . «األمااا »مااا    اااو أتكياااذ مباااذأ  -حضااااري إساااالمي  اااامو
 ظي ه يف إسعاد ةللي  التفضري واإل ذا ج دون ر  ه ر   ا ةض ً  ت اةلي ًيليج مي ي ت

 .لعا  اإلسالم احلضاري «ال حذة السياسي »  ي م 
اا ماي اإل ا اليا  الااعب  الاا متعاذر  او ماا  وألن مذا اني ي م حيلو ًذر ا ة يل 

وت بري  «ال وعي انيذن »يف ظبوف العا  القاءل ج بإنه ع  ذ مي اعستعاد إ   -سياسي ا-
الكبوط اني ض ةي  بييا مي أيو مساةذهتا ةلى أدامل دورماا يف ةلليا  احلاباك احلضااري 

ومي االي معا أنه تقع ةلى ةاتق الذول  ميلا   اري ةادما  تتل او يف رةاما  ماذ  . انيبذ 
 .الكبوط وضلاهنا لتابن ةللي  التقذم احلضاري ، ع 

عاا ف أبن لاااوب ك نياا  تعاا ض ا ن ساابيو متعاات ةليعااا أن ن: ومااي ال يااه ال اااين
التك و احلضاري ااذمذ  عانيه العقيذي والس اينج ومها انيباذًن اللاذان ن ما  أبمهيتياا 

واحلقيق  أن مذا الاا يااه مي انيساا ل  ًذ  اااا  ا ن . يف أي  عامل حضاري إسالمي يذمذ
ا ،ا كان ةليه يف العق د أو القبون األ ري  باعفي نكايذ اليا م ما م بلسا   . ةأك ب تعقاايذ 

يذمذة تعي  يف ويه يي د اإل ذا  الاذا  احلضااري لاذ  األماال واحلضاارا  القذميا ج 
واااذًهتا . مااذ  ال لساا   مااي بلساا   الع نياا . التقليذماا  «حضااارا  األوااباف»أو لااذ  

 .للل اً  احلضارم  الذاتي  يليل  يسيل 
الليرباليااااا  »سااااايذ انيكااااا،ص عنتااااااار لقاااااذ لا  أماااااب ا يلي اااااا أن الع نيااااا  ماااااي التمل

اعًتاااادم  واإلةالمياا  وال قابيااا  والسياسااي  واعيتلاةيااا  :   ي ميااا اني،تل ااا  «ااذمااذة
اااااذ ول اااااذ مااااذا اعنتااااااار الااااا  ماااااي ال اااا امب ال  نيااااا  الكاااااامل .  بم اوالعساااا انتكاااااار : ًو

وميلع  الكبكا  لايل الليربايل انيتقذمج وببض اًتااد الس ىج اات ع ل ييا العا  البأس
العلالًااا ج وتعااااظال السااال   اإلةالميااا  انيعااااا  ة  تاااااقذم وسااااااءو اعتاااااااد وانتااااكارما 

وميلعتياا انيبةبا ج وانتكاار األ ا اد والقايال والسال ا  ال قابيا  وال عيا  الليرباليا  ع ااااال اس
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و ااذمل ت  اا  الباا    جااااااا اد والقاايال والااع ال يف ااتلعااا  واألمااال التقليذمااااااوا  اًيااا ل  
اعيتلاةياااا  وال قابياااا  القذمياااا ج وماااا م ال  ضااااى واعضاااا باإ يف ًاااايال مااااذ  االاةااااا  

 .وال قابا 
و  ت لااا  ةااا ا  اإلساااالم ماااي التااا ثريا  احلقيقيااا  هلاااذ  ال ااا امب ايع ااااج  اااذريا  

بااعفي نكاايذ اضاا باإ أو اهنيااار اعًتاااادً  اني دماابة لاابع  . مت اوتاا    بيعاا  احلاااد
وتستسلال  عا  األً اار .  ري الربما  «الس ى احلبة»ا  اإلسالم ا  ضبلا  أةقا  ة

اإلساااااالمي  لضاااااغ ط القااااا   والكااااابكا  الذوليااااا  العلالًااااا ج وت اااااتن أسااااا اًيا هلاااااا ةلاااااى 
ومعااااين  عااا   لاااذان العاااا  . مااااباةيياج بتسااات رد كاااو  ااايمل وع تعااات  وع تااااذر  ااايا ا

إلدارةج ومغبى  عضيا يف مذم نيا  ةالي  اإلسالمي مي أح اد ال ساد أو س مل التذ ري وا
 عو معه أساري ا نيت لباا  الااعذوى الاذويل والاذود الذاءعا ج وتاع،   معاذع  اإلنتاا  
والتعليااا  يف  عااا  األً اااار اإلساااالمي  إ  أدت الاااذريا ج وتااا داد ال اًااا ج وتعتكاااب ًااايال 

 ى احلاا اي  واأل اا اإ الليربالياا  انيت بباا   قاا ة وساااءو اإلةااالم الساالعي  البااابم ج الااا ختاا
والبي   لتفذث ال  ضى واعرتباك واحلرية والك  وال  مي أ  اد ال سااد األ الًاي 

ااا  ن ساااه تكاااتذ الضاااغ ط ا ليااا  وع نكااايذ إع . والقيلاااي واعيتلااااةي انياااذمبة ويف الً 
 .اعيتلاةي واعًتاادي وال قايف «الذبا »يي د ا ضايل  يف وضع وإن ايت سياسا  يف 

وكاو  لاذ . احلاد أن مذ  ال  امب ايع ا  بي ةلى أراٍض معع لا  أو متعا لا  وواًع
و  بيعا  احلااد ع مي اي . «ةلاى حاذة»أو ً ب أو دول  مقا ليا أو معاين معيا أو حيياماا 

إن انتكار ظامبة الع ني  مي اي أن ميساب سابو ًياام حضاارة يذماذة معاا أو معااك : الق د
 .ءل  حالي ا أوانيبءي  ةلى انيذ  انيع  ريف ض مل ال بوف وانيع يا  القا

إن انيقاةذ والغاً  الا نابيا اإلسالم لع سه ع تعفاب يف حذود أولا  الذمي 
او  يتل  إ  حذود ااتااايالج وإما تتملعااال   مبذأ لالةتاااقاد وال اااعو يف حياااااااذوا  ه وياااااااامت
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باااى  ااامل  لااه مااي مساا  مق ماا  ل بيعتااه الذاتياا  وحلباكااه اإلنساااين  «ال  نياا »بالساال  . ًو
و  متسااي هلااذا . «اهلذاماا »يف التااارممب   ياا م  «اعنتكااار اإلسااالمي»ولقااذ ارتاابر . العااام

اني ياا م أن مسااتقب ومتملسااذ يف ال اًاااع انيكاا،ص لال باءااق الساااللي  وحااذماج وإمااا اختاااذ 
اذ بعاو . اساتيا يف ساياى ً ابوالق ة ألسباإ مي ي اذمذما ودر  «ال تن»أمض ا وا ع  ًو
 .يتل  ك ريون

و  بيع  احلاد ع مست يع أحذ مي انيسللت الي م تس مغ ا تياار سابيو ً اب  اري 
سبيو الت اةو واحل ار وانيعامض  ا مع  يف ةالً  ةا  اإلسالم لالع ا  احلضارم  األ ب ج 

 .وخباة  العا  احلضاري الغبيب
ب  ن لالقساال  البادم الياا  للعااا  وحبتلياا  الااابا  ومااي انيؤكااذ أن أولااا  الااذمي متكاا

العاااعي   ت أي اءه وأةقااااةه وة انيهج ع ميل  ن  يااااا ا ماي األدوا  والكابوط الضابورم  
وم  ابو ًاا   اهليلع  والسيادة ال  ني  مال وحااذمال الذمي . الا تس غ م و مذ  العااالً 

اا  »  اايمل يف ةاا انييال مييااايال ني ااو مااذا أمااا انيساالل ن بااال. ميلااا  ن مااذ  ا ليااا  انيً 
 «الااابا  ال اا ين»واخليااارا  الااا ع ثاا   ااال  إ   يااار . التقااا لي احلاااد «احلضاااري

 .الععي  مي وحذما الا تقع يف متعاود أمذميال
ومع أن ًابار . معبك  حضارم  حقيقي : وال اًع أن الذي جيبي يف العا  الي م م 

. ري معليج إع أن ما جيابي ةلاى أرض ال اًاع ع م اذإ يتلا إةالن احلبإ م  ًبار  
ومااي ال اضاان أن األساالف  انيساات،ذم  يف مااذ  انيعبكاا   ااري مت ابااا ج وأن القاا   الااا 
تعااات  ماااذ  األسااالف  وتسااات،ذميا ثلااا  ت  ً اااا ك ني اااا مااااءال ج حاااىت إهناااا لاتااا  ت ااابض 

يف كاااو أحناااامل  -ض ااااوالسااالال أم-مع قياااا وإرادهتاااا ومقاةاااذما يف اياااع ًضااااً الاااابا  
وليخي سب ا أن ة ا  اإلسالم تكقى لانيقاةذ اعس اتيملي  للق   الا . ال  ن انيس  ن

 .ثل  أسباإ اهليلع  والسيادة يف الاذارة وال ايي 
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كلا أن مي انيؤكذ أن مع ق الاابا  واهليلعا  ع نيتن  ااع د ًا   يذماذة ك نيا  
اااع اخللاااو واعضااا باإ وا «يتا  مااااض ةاااباةي» . خلااا ف يف الاااذاكبة الغب يااا  احلذم ااا مً 

مااا  الاااذي م يااه اليااا م ةاااا  اإلسااالم تلقاااامل ماااا أةااافب   «الااا ةي التااارىي»وم ااو ماااذا 
ج ومااااا  دور يتو واااااا ع «الااااذور احلضااااااري ل سااااالم»العااااادة  ااااابي ةلااااى أن مسااااالى  اااااا 

ا»جيعااااو مااااي اإلسااااالم وانيساااللت  «رساااايل»  «مبكااااب ا»و «مااااادً  »و «نااااذمب ا»و « ااااامذ 
 .واخلريلاحلقيق  

أبنعا ع مل  الي م حضارة إسالمي   امل  حي  مي ي  -كارمت-ل ي إيتا سللعا 
وخباة  احلضارة -احلضارا  اإلنساني  األ ب   «تقا و»أو  «تعام »أو  «تذابع»أن 

وإيتا سااللعاج كااارمت أمض اااج أبن الاااع لا  الع بماا  وانيادماا  يف ويااه ًيااام  -الغب ياا  معيااا
مااذ  احلضااارة ةلااى انيااذ  انيع اا ر مااي ةااع لا  حقيقياا ج ب ياا  متاا تى لعااا أن نااؤدي 

الا مق دما الغبإ  «رةمعبك  احلضا» اة ا  عا يف الساح  ال  ني  ويف  «دور ا حضارً  »
-أن نسيال يف معاا  مك ال  احلضارة القاءل   -ومذ  حالعا-ومو نست يع  ؟الي م 

يادهتا  -إيت أن هلا مك الهتا  ؟أو أن نق م  يل  مذام  البكبم  ًو
ومي اتا ج ةلى حنا  أ اصج . تل  أسال  ي مبم  اتا  إ  أي     ارية ًنبذة

ااءع ماذا انياذمي إ  أي    تذمي مذمي األمان   والاذى والع ام ج حىت ول  كان  ًو
 .،ا جيبي يف اع ا  انيضاد لب باتعا وأمانيعا

ع  -ومي أساال  ثاار  ك اري ا وداءالا ا-واحلقيق  أنعا ًباال  ماذا الضبإ مي األسال  
 :مل  إع السري يف أحذ وبمقت

 .«الع اً واألماين»م  وبمق : األود
اءع الالب  وااذو »م  وبمق : وال اين  .«الً 

 «جماةااااا  الاااااذا »مااااا  وبمااااق : ج وال اااااين«ذا  الاااااذا اااااا »األود ماااا  وبماااااق 
 .وجمامذهتا
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التليااذة انيايااذةج وال اااين  «احلضااارة اإلسااالمي »األود ماا  وبمااااق البكاا ن إ   ب اا  
-ك ريون . تقبوااااااالللس ،ا  البامع  و،ا تعذ  هااايا  انيكااام  وبمق اعن الى مي انيع 

. يتمب ا ومذمب ن انيذمي األودج ل ي مذا انيذمي   مؤد إ   ااايمل -معذ ةق د ةذمذة
ج ع أك ااب وع أًااوج «أحاااا اد ن سياااا  مت ااااءلااا »واحلقياااق  أنااه ع مي ااي أن مااااؤدي إع إ  

إيت إن . حااااا ادماااي ع  ااا ج أحااا اد م ياااذةج ل عياااا ع تغاااااري  ااايا ا يتا لاد ماااي واًاااااع األ
ومااي انيؤكااذ أن ا تيااار . األمااااا ر أبسااباةا وةااااالليا وب اةليااا احلقيقياا ج ع لاألماااين ال يباا 

الع ااب وانيبايعاا  واتبااا  ال بمااق ال اااين ماا  الااذي معبغااي أن م اا ن ناااي األةاات وم ضااع 
 .التقييال واعستباار

(: ا  اااب) ثالثااا   ااابوط ي مبمااا  ع م اااب ماااي ت اببماااا نياااي مبيااا  إحاااذاث أثاااب يف
ليا  الغلب ج و  .اني يَّي  «البساءو»ال  ام  الذاتي ج ًو

بلااي ويااه أودج آاا  حقيقاا  بملاا  ةااار   تلياا  ةااا ايااع األلسااي يف كااو ثقابااا  
البكاابج ومااي أن مااي بقااذ  اايا ا معملاا  ةااي إة اءااه لغااري ج وأن مااي كااان يف حالاا  ةاا   أو 

 .م و مذ  احلال باً  أو ةمل  ع مست يع أن مقذم  يا ا نيي ليخي م  يف 
مسااات يع أن ماااؤثب يف  «انيغلااا إ»: وماااي وياااه عنج متعاااذر تااااذمق اعةتقااااد أبن

أن انيغلا إ ما  الاذي مقلاذ الغالاي : وت و كلل  ا ي  لذون  الذةج وماي. «الغالي»
ا  اا مااال  «انيغلا  ت»وأ عاامل احلضااارة ال ااببةج أو الغالبا ج لاي مع اابوا إ  . ةلاى الاذوام أ اذ 

اار  ما مي اي أن ن اذوا  اه ماي ةعاذمال مبذأ لقيليال و  حياهتال وحقاءقيال وسل كيالج ًو
 .«ال ل كل ر»م اد ال بوةج أو ةعاةب : ع متملاو  أحذ  يات
ول  سللعا أن احلضارة ال اببةج   ضو مذ  األسباإ أو تل ج -ومي ويه ثااالث 

ع  -«مذميال»أو مبادن  «ايالادروس»أو  «األ يار»إ   يادة  «تسااتلع»رضي   اا ن 
 : ذ مي إعرة السؤاد التايل



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري لألمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -444 -

تقاذمييا  «األ ياار»الا مبمذ مؤعمل  «انيقاةذ» أو «القيال» أو «البساءو»ما مي 
ج أو ةااي ة «البسااءو»ومو ماذ  احلضاارة ن سايا ةارما  ةاي ماذ   ؟أل عامل تل  احلضارة

 ؟ةي أن تعتمليا مي ن سيا وبق ا  لياهتا اخلاة  ومع قيا الذا  
ل ساالم يف العاا  احلضااري انيعاةاب مقاع يف لالعاا  «رساايل»ال ةلاى دورحات نات ل

يف الذري  األو  ال ضاملا  اإلنساني  الا تت ابب بييا حاع  ثاس إنساين ويغبايف  ت 
 اااارًن إ  العاا ا  الااا الااو مساا و  ااو أتكيااذ تتملااه أ . انيسااللت و اات مااذ  ال ضاااملا 

لللسااللت معباع ااذ أو تقا ااو أو معابسا  أو تااذابع  ج أي الاا ث ااو لالعساب «اإل ا اد»
الااابا   -ا تااذامل  -ومااي تتملااه ةلااى حناا  أ ااص ةاا إ احلضااارة الغب ياا ج حيااث . ةاباةي

و  ااو أتكيااذ أمض ااا ع  ااذ أن مقااع يف  اااوبًن بضاااملا  أ ااب   . ، اايج والت اةااو ، ااي
و عضااايا .    ااايكتلااا  الاااا تعتلاااي إ  العاااا  البااا يتيج والعاااا  اهلعذوسااايج والعاااا  ال  ن

 .مكيذ ةباةا  دامي   ت حت ًو ب
وألن مبااذأ التقا ااو اني،تااار مااع مااذ  ال ضاااملا  لاايخي ماا  مبااذأ الااابا  البادم ااايل 

 .الععي ج بإن الع د إ  الكبوط ال الث  الا سقتيا ًبو ًليو مابن أمب ا ع م ب معه
أةاين يف دور اإلساالم - يذ أن الذي معبغي أن متقذم كاو ويا   الع اب يف انيسا ل  

ماا  أن ةلااييال أن متعبياا ا إ   -وانيسااللت يف احلياااة احلضااااارم  احلذم اا  وانيعاةاابة والقا لاا 
ًضاااااي  يااااا مبم ج ماااي يف وباااااايعتيا وضاااع اسااا اتيملي متااااو  سااا ل  اعةتقااااد أو الع ااابة 

ا ج ولاألسااااااس اإل ستاااااايل ل يي أو انيعااااااابيف الااااذي تساااااااتعذ إلياااااااه مااااذ  الاااااااكامل  إ  العاااا
 .الع بة

ع تلاا م انيسااللت وةقيااذهتال وتاااا رمال  «ال قاا  اعةتقادماا »باحلقيقاا  مااي أن مساا  
للعا  واأل يامل وحذمالج وإماا ماي تلفاق علياع الابؤ  احلضاارم  الكاامل ج سا امل أكانا  

ج «حضاارا  األةلاااى» اابؤ   «ال بماق إ  انيساتقبو»ايب ليته يف كتاااماذ  الابؤ  ،ااا أسا
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 .«حضارا  ال  امب»أو  بؤ  
إن أتبااا  اهلعذوسااي  وأتبااا  ال  ن   ااي  ماا ال  متعلقاا ن تعلق ااا إمياني ااا راساا، ا  بااادن 

 «ةاف »أو  «ساالم »وثقاتيال يف .. معتقذاهتال وأبةا د حضااراهتال ال لسا ي  أو الذمعيا 
. معتقااذاهتال ع ختتلاا  ك ااري ا ةلااا ماا  احلاااد ةااي  ااريمالج مااي انيسااللت أو  ااري انيسااللت

فضاارة الغب يا ج  او وأمض اا واألمب ن سه مقاد يف حال  الذمي متعلقا ن   يا م مسايفي لل
إن االيااع مق اا ن .. هلااذ  احلضااارة «ليااربايل يذمااذ»أو  «ليااربايل»أو  «حااذاثي»   ياا م

.  بااادن حضاااراهتال و  ي ميااا الذاتياا  «اإل سااتيل ل يي»علقيااال ةلااى ًااذم انيساااواة يف ت
و  و أتكيذ ع معتقذ أحاذ ماي أتباا  ماذ  العقياذة أو تلا ج أو ماي أ عاامل ماذ  احلضاارة 

أو  «أةااان»أو  «أرباااااااع»و «أسااااالى»أو تلاااااا  أن ماااااا ماااااا  مت ابااااااب ةعاااذ ا  ااابمي مااا  
العاا  الاذا  واخلااك ل او حضاارة ماي ومعا  يتلا  أن آا ج يف . ،ا ما  ةعاذمال « ري»

مذ  احلضارا  ال ارب ج ساياي ا واًي اا ماؤدي وظي ا  إمااذماا لاا ياااي ج ةبماااف  أو ضلااعيااا ج 
ااااالي مااي أوضااا  اع اا اى ال  اابي أو األ الًااي أو العقيااذي الااا مي ااي أن تُاْع ااذما 

 .«الغبمب »رؤ  احلضارا  
  أو متااااذاةي يف ك ااااري مااااي احلاااااع  ع  اااا  يف أن مااااذا الساااايا  الاااا اًي مضااااع

 -ةلااى ويااه اخلااا ك  تاا ثري وساااءو اع اا اى اإلةالمياا  احلذم اا -ال بدماا  أو االعياا  
اااا مااااثال   وماااذا ال ياااه ماااي األماااب مااا  الاااذي معلاااو انيقاومااا  الاااا تباااذميا . ل عاااه م اااو ًاءل 

 .احلضارا  أو ال قابا  الضعي   يف ويه احلضارا  أو ال قابا  الق م  الذامه 
إ   «رؤىا  حضاارم »أةاين التفا د العقياذي ماي - «اعمتذامل»وإيتا كان  حاع  

إهنااا حاااع  م ل باا  يف كااو انياا اوي احلضااارم  اإلنساااني  القاءلاا ج ب -رؤىاا  حضااارم  أ ااب 
 ج ل اي لااوب التساار  بيياا«األة اال»ع ال ا امب  «األًاو» ت و يف حقيق  األمب ال  امب
 .ست  ن أة ال يف القبن القادم
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 ج أو«التف مااو اعةتقااادي»يتلاا  أن م ياا م . وهلااذا ال يااه مااي انيساا ل  ويااه ً ااب
ج ًاااااذ أةبااااان جياااذ لاااه اليااااااا م نااا ياااااب ا يف العاااا  «الذةاااااا ة»أو  «التبكيااااب»أو  «اعمتاااذامل»

: أب ااا اهلا اني،تل ااا  «التعذدمااا »ج أو «احلاااااااق يف اع اااتالف»انيااعاةااااابج ماااااا  م ااياااااا م 
و  بيعاا  احلااادج . أو العقذماا ج أو السياسااي ج أو انيذمبياا ج أو ال قابياا ج و ااري يتلاا  الذمعيا 

اااءع إ  أن ةلليااا   وملفااق ةااا ةلليااا  - «التف مااو العقيااذي»تكااري كااو القااباءي والً 
ااي» ةلليااا   ااري مقب لاا  حاات تااتال   باءااق  ااري ًمعاا ج أي   باءااق  مااي - «الت يااري العًب

 يذ أنه ع أحذ مع ب حق كو إنسان يف أن مذة   ري  . اإلر ام والقسب واإلكبا  والعع 
بيذا احلق ما ن كو الاا ن حات ماتال يتلا  لالبضاى واألماان وال ابى . إ  ما معتقذ  ه

ليا  يتل  كله احل ار واإلًعا  وااذد و . احلسع  ل ي . اني و ال يي ةلى ويه اإلاادًو
الا الليا مذ  البؤم  أو تل ج ووبيع  احلامو البكبي هلذ  الق ةج مهاا  «الق ة ال قابي »

 .اللذان ميل ان إحذاث األثب احلقيقي يف  ام  األمب
: ميعا مق   أمام أن ارًن السؤاد الذي ع م اد أحذ م   ةي إعرته والع دة إلياه

وما الذي مي ي أن مقذم    ؟للت ماي أماااب مااذ  القاا ة ال قااابي  الذاتي  ما مي حاد انيس
 ؟،ا ليخي لذميالج أي ،ا ع م يذ لذ  مؤعمل األ يار «األ يار»لا 

إيتا كانا  احلضاارة انيعاةابة ال ااببة تكا   ماي : وملفق ةذ  انيسا ل  ساؤاد ً اب
يااا مااي أمااب معاااااااا  مااااذ  ةااع لا  أو أ مااا  أو مكاا ال  ةليقاا ج بيااو معاا د أل عاء

ال ياااا   مااي القااا ر أو اخللااوج أم معااااا د إ  أ عااامل حضااارة أو ثقاباا  أو اةتقاااد ً ااب ً  
 ؟مي  ار  مذ  احلضارة 

تقضااي الع اماا  ومقضااي الاااذى أبن نقااب أبن القاا ة ال قابياا  الذاتياا  لعاا ا  اإلسااالم 
وماااي . ماااي أماااب إةاااالهن العاااا  اليااا م ع أتيتن لللساااللت أبن ماااؤدوا الاااذور الاااذي مبي ناااه

بااعفي ناات لال ةلااى . الضاابوري معااا أن ماابي ثيياا  ا حقيقي ااا  اات اإلسااالم و اات انيسااللت
ومي الضبوري . الم يف يتاتهااااوع نت لال ةلى اإلس. ارىي ًاءالااللتج أي ةلى واًع تاااانيس
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اإلسااالم ن سااهج ع معباا ون ك ااري ا  ضاال ن  «األ يااااار»و «ا  اابمي»إن : أمض ااا أن نقاا د
وإمااااا الااااذي ميساااايال ةااااي ك اااايج أوع  ًو ااااب اج انيساااالل ن ةلااااى أرض ال اًااااعج  فاسااااعيال 

انيساااللت يف العاااا  اليااا م ليسااا  ةااا رة إجيا يااا ج بياااي مع   ااا   «ةااا رة»و. ومسااااوءيال
يلي اااا أمض ااا ج ًو ج وةسااا بً  ومعااا  يتلااا  أن التل ااااو ةاااا أو . ةللي اااج وسياساااي اج واًتااااادً 

دة والسبق والقيادةج مي أم ر احتذاملما واع ًتذامل ةاج أو إيالهلا ووضعيا يف م ضع الًب
 .ةلى انيذ  انيع  ر «األ يار» ري واردة ةعذ 

بانيساااالل ن ع ميل اااا ن العلااااال وع التقعياااا  وع اإلدارة والتع اااايال وع  اااايا ا تقاااا م ةليااااه 
اااار  مااا مساات يع . احلضااارة انيعاةاابة وع مسااتغين ةعااه أ عاؤمااا انيساالل ن التعلااو  ااه  ااا  ًو

إن ماذ  احلضاارة باًاذة للل او العلياا والقايال العبيلا  واأل االى : احلضارة انيعاةبة م  القا د
احلليذةج وأهنا يف   ليا الليربايل ااذمذ ًذ بقذ  إنساانيتيا ولاتا  ةااي ة ةاي أدامل أي 

يا إ  مااذ ومااي اة اضااا  ونقاا د ت يييااا انيساايفي  الغب ياا  ن ساا. دور أ الًااي اضااريي
 .احلضارةج م للا م يييا ك ري مي بالس تيا وم  بميا يف   ليا الليربايل ااذمذج تعب  ةا

ةليعااا أن نت،لااى  ؟ًبالاا  مااذ  األحاا ادج مااا الااذي مساات يع انيساالل ن أدامل  وبعلااه 
يف الق اةااذ انيؤسساا   «متااذ ل ا»ثام ااا ةااي دةاا   اعةتقاااد أبن انيسااللت مساات يع ن أن 

واألوااب الذاتياا  وانيضااامت انيادماا  واأل الًياا  للفضااارة الغب ياا  مااي أيااو تعااذمليا وإةااادة 
 «درس»إيت أن ةاانعي ماذ  احلضاارة الغالبا ج لاي متقبلا ا أي . بيذا ومال كباري. تك يليا

ةللاااي أو أ الًاااي أو باااين ماااي أمااا  ييااا  أ اااب ج وخباةااا  ماااي ياناااي أ عاااامل ال قاباااا  
بيال معتقذون أهنال األيذر دةالهن  يا هتالج وماال أمض اا م ةلا ن . «انيغل   »ا  أواحلضار 

. مااي األيااذر واألحااق أبن تعتكااب يف كااو أريااامل انيعلاا رة -ةلااى ةالهتااا-أبن حضااارهتال 
 .« امت البكب»وم ي م  «الليربالي  ااذمذة»و «الع ني »ومذ  مي مامي  

لاايخي يف حاااد تااذة  إ   «الميالبياا  اإلساا»ويف انيقا ااو ع  ااذ مااي اإلًاابار أبن 
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اعولاعانج بي  مك   مي ةللاه الذاتيا  انيك،اا ج وماي أوضاا  احلااار ال  نيا ج وماي 
أي أناااه  ياا  حيتاااا  إ  إةاااادة . ًيااب الت،لااا  العللااي والتقاااين واعًتااااادي والعساا بي

 .البعامل والتك يو وتق م  األسخي والذةاءال والبعيان
ا أن مابن ال ي د إيت -اإلسالمي   ب ا متيذد العا ا  األ اب   وليخي انيقا د أ ذ 

وإماا القااااذ أن  -لي نيتن له  ذل ج بضال  ةي أنه ع ميل  األدوا  وال ساءو العايع 
و لباتيال  «ا  ابمي»تع د إ  العليو ةالما  الاف  والعابي  والقا ةج ع ماي أياو ًياب 

ف  والعابيا  والقا ة  ابوط والتا ثريج بالاا «اإل اذا »وإما مي أيو أن مابن ًاادر ا ةلاى 
 .ضبورم  ل  ذا  والت ثري

أ اايامل »ولاايخي انيقااا د بقاار اإل ااذا  يف جماااد العقيااذة واعةتقااادج وإمااا يف كاباا  
العلالج وال  ابج والاع الج وانيؤسساا ج والااعاةا ج وانيباذةا  ال عيا ج والا  : «احلضارة

الع ميا  وم اوعيياا األحابار وةلاى ةااتق الذولا  السا م  . ما مي  إ  ظامبة احلضارة  ال 
يال  ومؤسساهتا ال يب  السليل  مقع ةيمل ت بري الكبوط الضبورم  ل  ذا ج وبق مبادن ًو

 .ال اةو «ال اث احلي»الذول  انيذني  احلذم   اني ة ل  األواةب   ي   
إن أي دور إسااااااااالمي مسااااتقبلي يف حياااااة العااااااا  وتاا ااااااا ر  وتقذمااااه لااااي مااااتال إع 

 عامل ةا ا  اإلساالم الذاتيا  ودةاادة تكا يو ةا رة انيساللت وبعلياال يف  لاذاهنال دةادة 
الً  ااايت   مي وحذما الا ثعفيال اااوالتملب   انيبذة  اخل. اخلاة  ويف العا  مي ح هلال

. القاا ة ال قابياا  واحلضااارم  الذاتياا  ااااذمبة أبن ت اا ن م ضااع ن ااب وتقااذمب وأتثااري وث ااو
وي مه ال اًعي  انيك،ا ج ما  الاذي نيتن ل ساالم وانيساللت أبدامل ويتل  وحذ ج يف 

 .دور باةو يف التارممب احلضاري ا  


