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 عوائق على طريق النهوض
 (*) عبد اللطيف حممود آل حممودكتور د ال

ـــاملؤساطفة اإلميانية، وقيام دولة ـــإن تقوية الع ورى، وااللتقاء ــــسات، وااللتزام بقيم الشـ
علـــــو ال،وابـــــح، واالنفتـــــا، الفهـــــابل واملـــــعلي، وااللتاـــــام  ل بيـــــة والتعلـــــيم وال،قا ـــــة 

 .والسلوك، ووضع سياسة للعطاء احلضارل، تشهل أولوايت النهوض
 

 :مقدمة
سـيد     األولـني واخرـابي ، احلاد هلل رب العاملني والصـة  والسـةم علـو سـيد

 :وبعد ..وعلو آله وصحبه أمجعني
 ــ ن دور األ ــة اإلســة ية ا عــام احليــا   نــع أن  ــاءت الابســالة إ  الابســو  ا ــا  

م يه  وليـد  هـاب بشـابل، أو تصـور نفـابل  ـابدل أو مجـاع ،  لـم    ب  عبد هللا 
 يــه الابســلســوى ر ــل أ ــ   ــيت أنــه أون الهتــاب  ــ  هللا تعــا   اــا أوت يهــ    

   ــ : واألنبياء    قبلـه
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 (.751:األعاباف)  ـ  ـ 
حمــددنا  ـ  هللا تعـا  ل  ـة، يـه عليـهــا أن تعاــل لـعا الـدور  ـان ارتيـاراين ر نينـا 

 ــ  ــ   :علو حتقيقه ا احلـيا  أ ـابادنا و ـااعة، حــي  يقـو  سـبحانه وتعـا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  : ، ويقو (741:البقاب )
 (.771:آ  عاابان)  ـ  ـ  ـ  ـ 

أن يهــون حتديــد دورو ودور أ تــه ا احليــا   ولقــد نفــو هللا تعــا  عــ  نبيــه   
،  نه  نفابدنا، أو  نـه و ـ   تبعيـه، حيـ  يقـو  سـبحانه لـه ردنا  رأاين بشاباين أو تصورنا نفاباين

 ـــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ   ــــ : علــــو  ــــ  سيتصــــور لــــعا التصــــور أو يــــابى لــــعا الــــابأل
 ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 

    ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ 
 (.761-767:األنعام)

ا إ  صـــاباطه  إذن، لـــعا الـــدور ا احليـــا  إاـــا  ـــان لدايـــة  ـــ  هللا تعـــا  وتو يهنـــ
، ا  ـ   املستقيم، ولو دور قام به أبو األنبياء إباباليم عليه السةم،  د الني   

وأب تــه  ــ  بعــدو أن يقو ــوا بــه  ياــا بقــ   ــ     ــ  الــز   قــد  ضــح وأنــي   حاــد
 .الز ان

  
 

 لألمة المسلمةالمقومات الحضارية 
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 ــــ  : أ ــة أراد هللا تعــا  نــا أن يهــون نــا لــعا الــدور احلضــارل بــني األ ــم
، ونا لعو املهانة عند هللا تعا  بني أ م األرض مجيعنا،  ـ  اتبـع  ــ  ــ  ــ 

 نهم رسالة مساوية أو ديننا بشاباين صاب نا، أو ديننا ارتل   يه حـ   ا ـل  ـ  رسـالة مساويـة 
نـعا )، ال تتألـل لـه  ــ  ــ  ــ  ــ   :قاصاب     هـاب بشـابل ع تصور 

إال  قو ــات راصــة ا عقيــدلا، وســلو ها، وتصــورلا لنفســها ول يتلــا ( الــدور احلضــارل
 .   األ م والناس أمجعني

 :ولعل من أهم هذه اخلصائص
أن أ ابادلا ينتاون ا سةلتهم وأصلهم إ  ذات السةلة واألصل العل ينتا   -

 ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ   :مجيـــــع البشـــــاب إليـــــه
 (.7:النساء)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

أنه ال متيز بني البشاب عند هللا تعا  بسبه ل ة أو  نس أو لون،  الهل رلقه  -
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  : ولم عبيدو ولو رهبم ورالقهم

 (.71:احلجابات)   ـ  ـ 
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ : أن الهابا ة للفابد عنـد هللا تعـا   لتقـوى -

 (.71:احلجابات)  ـ  ـ 
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  : أنه ال إ اباو التباع لعا الـدي  -

 ــــ  ــــ ــــ ــــ  ــــ ــــ       ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ : والقاعـــد (.. 256:البقـــاب )
 (.22:الههف)

عدم اإلميان  إلسةم ال حيابم صاحبه    حقوقـه الدنيويـة واملعيشـية، بـل يـه  -
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 ـــ  ــ  ـــ  ــ  ـــ  ــ   ـــ : أن حيصــل عليهــا  ا لــة  ــيت  نقوصــة
   ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ 

 ـــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ـــــ  (.. 21:النحــــل)
 ــــــ  ــــــ  (.. 8:املائـــــد )  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ 

 ـــ  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  ــ 
 ــ  (.. 2:املائـد )  ــ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

 ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ 
 ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ 

 ( .715:النساء)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
ا تاا  التصور للحيا  عنـد املسـلم بـني املاضـ  واحلاضـاب واملسـتقبل،  ـاهلل  ـان  -

وم يهــــ   عــــه لــــ ء، ت رلــــ  الســــاوات واألرض و ــــا  ــــيه  إ  أ ــــل حمــــدد، ورلــــ  
قـدم وأرـاب، لتهـون تايتـه إ ـا ا ا نـة اإلنسان ليبتليه ت مييتـه ت حيييـه ليحاسـبه علـو  ـا 

 .وإ ا ا السعيت
وضــو، العةقــة بــني اإلنســان ورالقــه وبينــه وبــني أ ــاباد بــ   نســه، وبينــه وبــني  -

 .الهون العل يعيش  يه
قيام االلتزام  إلسةم علو إعطاء ا سد حقه، وإعطاء الابو، حقها، ا توازن  -

 .ال يط و  يه أحدمها علو اخراب
ر احليــا  الــدنيا  زرعــة لورــاب ، والوعــد أبن اتبــاع األحهــام الشــابعية حتقــ  اعتبــا -

ـــــاحليــــا  الطيبــــة ا الــــدنيا والس  ـــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ   ـــــ  :عاد  ا اخرــــاب ــــ
 ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ  ـــــــــ   ،(21:النحــــــــل)
 ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 

 (.11:القصص)  ـ 
التها ل ا عبـاد  هللا، بـني إقا ـة الشـعائاب ا الصـة هلل تعـا   ـ  صـة  وصـيام  -

وحـــو، والشـــعائاب املابتبطـــة  كتاـــع  الز ـــا  وحســـ  ا لـــ  والتعـــاون علـــو الـــ  والتقـــوى 
 .واإلحسان والعد 

ــــح أحها هــــا  نصوصــــة ال التفابقــــة ا  - ــــح واملت ــــيت،  ال،واب ــــني ال،اب األحهــــام ب
ا تهاد  يها، واملت يتات تعتاد علو اال تهاد ا  هم النص أو ا طله الدليل     يت 

 .النص
االلتاــام  لعلــوم النفابيــة والعلــوم التطبيقيــة علــو حــد ســواء، وإعطــاء  ــل نــوع  -

 .جماله ا اص به
واملةحفة، واحل  علو الدراسة والسـيت ا األرض، الدعو  إ  النفاب والبح   -

ـــا ، بـــدءنا  ـــ  النفـــاب ا الســـاوات واألرض  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   :لتطـــوياب احلي
ــــان(717:يـــونس)  ـــ   ــــ  ــــ  ـــ   :، إ  البحـــ  عـــ   يفيـــة رــــل  اإلنسـ

 (.21:العنهبوت)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
 أسباب عدم فاعلية األمة

املســــــلاات ا احليــــــا  اإلنســــــانية أن األحهــــــام واملبــــــاد  وا صــــــائص إنــــــه ملــــــ   
واملقو ات ألل رأل أو  هاب أو دي  أو قانون، ال تؤتو مثارو وال يىن  ناو إال إذا و ـد 

 .   يؤ   به ويعال علو حتقيقه، وتو د البيئة املةئاة والفابوف املواتية لتطبيقه
هللا  ال اسـت،ناء  ـ  قواعـد احليـا ، وقـد قـا واأل ة اإلسة ية ليسح بدعنا  ـ  األ ـم، و 
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 ـــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   :عـز و ـل نـا
 ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ 

  ـــــــــــــ ، (15-11:الزرــــــــــــابف)   ــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــ 
 ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ 

  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ 
 (.71-2: صلح)

أبن األ ــة اإلســة ية ال ميهــ  أن تقــوم بــدور حضــارل أو لــيس : وال يصــا القــو 
نــا  قو اتــه، ألنـــه قــد  ــان نـــا دور حضــارل علـــو أرض الواقــع تنطــ  بـــه املعــام األ ابيـــة 

الـــس اســـتقاب هبـــا املســـلاون، وتزرـــاب هبـــا املهتبـــات، و ـــد عنهـــا احلضـــارية ا مجيـــع الـــبةد 
 .العلوم النفابية والتطبيقية الس عاب ها املسلاون

وال يـــوز لنـــا االتهـــاء علـــو أن األعـــداء قـــد عالـــوا إلرـــابا  األ ـــة اإلســـة ية عـــ  
دورلـــا احلضــــارل  ســـتعاارلا والســــيطاب  عليهـــا والتصــــابف ا  قـــدرالا وقوانينهــــا  لقــــو  

نة،  علك لأن الصاباع بني القوى ، وال اله يفـابض سـلطانه ورأيـه علـو امل لـوب، وانيا
 .طبقنا ألحها ه وقواعدو وأرةقه وسياسته ونفابته إ  اخرابي 

أ ا وقد  بح ا الواقع أن األ ة اإلسة ية قد ختلفح ا وقتها الـابال  عـ  القيـام 
لـو و ــه ا صــوص، بعـد أن  ـان بدورلا احلضارل أ ـام احلـضارات األرــابى، وال اببــية ع

دور  ــيت  نهــــور،  ــ ن البحـــ  ينبـــ   أن ينصــه علــو األســباب الــس عطلتهــا عــ   نــا
 .ذلك

وميه  التأ يد علو  ـا سـب  قولـه  ـ  أن األ هـار واخراء واألداين ال تـؤن مثارلـا 
: واثل،هــا.. واثنيهــا العاــل علــو حتقيقهــا.. أونــا اإلميــان هبــا: إال إذا و ــدت  ة ــة أ ــور

 .البيئة املةئاة للتطبي 
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أ ــا اإلميــــان  إلســــةم   نــــه البــد أن نـفـــابن بــني اإلميـــــان بــه  اـعتــــقد ل ـصــــ ، 
وبني اإلميان به  دي  حضارل  اء    هللا تعا  لتحقي  احليا  الطيبة للناس أمجعني ا 

 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ   ــــــــ : الـــــــدنيا،  ـــــــ  آ ـــــــ  بـــــــه و ـــــــ  م يـــــــؤ   بـــــــه
: ـيـا ــةــقـــوم الــة يـــنـــو  ا ـــــار ودرــــنــعاب الـــــا   ـ  عــــجــنــ  الــحقيـــ، ولت(711:األنبياء)

 (.785:آ  عاابان)   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  
املؤ نـــون  إلســـةم اليـــوم ا العـــدد  ،ـــيت،  نتشـــابون ا الهـــاب  األرضـــية، أ لبيـــة ا 
دو  وأقلية ا دو  أرابى، ول  ينته  املسلاون    علـو سـطا األرض إال عنـد ا  ن 

 .الابيا اللينة ا آراب الز ان  تأرع أروا، املؤ نني،  اا أر  بعلك الابسو  
ميارس اإلسةم ا ذاته، عا ل به ا نطان له  اإلميان  إلسةم در ات،  ؤ   

ولعا النوع    اإلميان ناباو ا سلوك عا ة النـاس وعوا ــهم ولــم . حياته وحيا     حوله
ميهــ  أن  -ا اإلســةم وا أل  عتقـد وحضـار  وديـ -ولـعو ال البيـة . ال البيـة العفاـو

ن قـو  ذات  اعليـة  ـ ى تهون قو   عطلة ال يؤبه هبا وال تؤ اب ا احليا ، وميه  أن تهـو 
 .ت يت احليا  وتؤ اب  يها إيا ن أو سلبنا 

إتــا تهــون قــو   عطلــة ال يؤبــه هبــا عنــد ا  ــا تــابتب  بلقاــة عيشــها، وتتبــع لــهوالا 
وألواءلا، وتضعف عاطفتها، ويهـون مههـا أن تعـيش لنفسـها  حسـه، وال قـد القيـاد  

 .وتطورالا السياسية والقياد  الفهابية الس تاببطها  حليا 
ولهنها تصـيت قـو  ذات  اعليـة إيابيـة  ـ ى عنـد ا تـابتب  بلقاـة عيشـها وتسـيطاب 

ابلا ـــــها ول يـــــــــفتها، ويهـــون مههــا أن تعـــيش لنفســـــها، وتقــوى عاطـــــــهوالا وألوائــــــعلــو ل
علــــو حــــد ســــواء، وقــــد القيــــاد  السياســــية والقيــــاد  الفهابيــــة الــــس تو ههــــا إ  احليــــا  
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 .وتاببطها هبا وبتطورالا اإلنسانية،
 اــا أتــا تصــيت قــو  ذات  اعليــة ســلبية  ــ ى عنــد ا تســيطاب عليهــا االنتاــاءات 
الل ويـــــة أو املهانيـــــة أو الز انيـــــة أو ا نســـــية أو العابقيـــــة أو النســـــبية، وتـــــابى نـــــا الفضـــــل 
واأل ضـــلية علـــو بقيـــة البشـــاب، أو يشـــت  هبـــا إمياتـــا بنفســـها  ـــ ى أن الـــدنيا نـــا وحـــدلا 

ــا لشــهوالا، ولــ  تلــك الــدعوات العنصــابية وا نســية و يت  ــا نــا وحمققن لــا إاــا رلــ  راد ن
وتصــبا لــعو النزعــة طا ــة  ــ ى ا احليــا  البشــابية عنــد ا قــد قيــاد  سياســية .. والدينيــة

 .وقياد   هابية تز   ا  ر التاييز والتايز وادعاء األحقية علو بقية البشاب
وميهـ  أن تتحـو  إ  .. هبا  ،اء   ،ـاء السـيلتلك در ة    اإلميان قعل أصحا

قــو  بنــاء،  املــاء العــعب ميــاب علــو األرض انا ــد ،  ــ ذا هبــا قــد التــزت وربــح وأينعــح 
 ـــ  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  : وأنبتــح وأمثــابت  اــا ضــابب هللا بــعلك  ــ،ةن 

 (.5:احلو)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
 إلســـةم، يعـــيش صـــاحبها ا احليـــا  ولـــو حياـــل لـــم ودر ـــة أرـــابى  ـــ  اإلميـــان 

احليـــا  ومهو هـــا، ويفهـــاب ا طابيـــ  رةصــــها، عاطفــــته  يــــالة ال تفـــ ،  تزنـــة ال حتـــــيد، 
ولــــو ال يعــيش لنفســه  حـــسه وإاــا يعــيش لنفســه ولقو ــه وأ تــه بــل وللنــاس أمجعــني  ــا 

املعا لـة، وحمـاباب التعا ـل استطاع إ  ذلـك سـبيةن تـاباو يتعبـد ا حمـاباب العاـل، وحمـاباب 
 . ع مجيع ا ل ،  اا يتعبد ا حماباب الصة  والصوم واحلو هلل رب العاملني

لعو الدر ة    اإلميان إذا و دت ا القياد  السياسية والقيـاد  الفهابيـة املو هـة 
لعقو  أبناء األ ة وطاقالا  انح باب ة علو املسلاني وعلو البشابية أمجعـني و علـح  ـ  

اني أنــــدادنا ل ــــيتلم  ــــ  أصــــحاب احلضــــارات األرــــابى، يعالــــون  اــــا يعالــــون، املســــل
 .وينتجون  اا ينتجون، ويتفاعلون  ع احليا   اا يتفاعلون

وأ ــا العاــل علــو حتقيــ  اإلســةم ا احليــا   هــو  تــو  ــ  اإلميــان بعامليــة اإلســةم 
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ـــه و ـــ  م ـــا   لهـــا ولـــؤون البشـــابية مجعـــاء،  ـــ  آ ـــ  ب ـــه،  وتنفياـــه لشـــؤون احلي يـــؤ   ب
.. ـابي ـــــاء  ــل ذل حــ  حقــه ا تــوازن بــني حــ  الفــابد وحــ  ا اـــاعة وحـــ  اخرـوإعطــ

ولــعا الــوع  بــني املســلاني لــو الــعل نقــل اإلســةم  ــ  احلجــاز إ  ا ـــزياب  العاببيــة  ـــلها 
، حـــ  وصـــل إ   عفـــم أ ـــاء العـــام  و ـــا حونـــا  ـــ  أرض، ًـــاالن ولـــابقنا و ـــاب ن و نـــو ن

 .ل أبناؤو اليوم إ  العام ا ديد العل م يه   علو نا نماملعابوف، ويص
وأ ا البيئة املةئاة للتطبي   تقوم علـو و ـود الضـواب  واحلـدود، الـس حتفـ  لهـل 
 ؤسســة صــ ابت أو  ــ ت قواعــد حاب تهــا، وحــدودلا، وحقوقهــا، ووا بالــا، و اب عيتهــا 

ـــد االرتصـــام، وأســـلوب عالهـــا،  ـــابدنا أو أســـاب  أو ســـلطة ت ـــة أو قـــو  عن شـــابيعية أو  هابي
 .إعة ية

   ـــ : ولقــد و ــه هللا تعـــا  لــعو األ ـــة ا أســلوب عالهـــا  قــا 

ــ

 ـ 

ـــ

 ـ 
 ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ   :، وإ   اب عيتهـــــا  قـــــا (18:الشــــورى)

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ 
قا  ـــها  ـــم ا حياتــــويــــــوب التقــــلــــــ، وإ  أس(52:النسـاء)  ــ  ــ  ــ  ــ 

ــــــــــــــت  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ   :عا ـ
ـــــــــ، وإ  تع( 714:آ  عاــــــــابان)  ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ـــــــــل  القـــ ـــــــــلوب  بت ــــ اء ــ

ـــــــ ابض    ــــــ ـــــــ  ــــــ   :ا  هللا  قــــــا ـــــ

ــــــ

  ـ

ـــــ

  ـ

ــــــ

  ـ

ـــــ

  ـ

ــــــ

  ـ

ـــــ

  ـ

ــــــ

  ـ

ــــــ

 ـ
 :، وإ  االلتــزام أبحهــام اإلســةم  قــا (5:البينــة)  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ــ 
 ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ــــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ   ــــ : وقـــا ( 48:املائـــد )
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 (.42:املائد )    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
ا وقتهـا الـابال  للقيـام بـدورلا احلضـارل، قـد  أسباب عدم فاعليةة اممةةلـ   لا

 : نح وظهابت
ضـــعف العاطفـــة اإلميانيـــة العقليـــة لـــدى القيـــادات السياســـية  لـــدور احلضـــارل  -

 .ل  ة اإلسة ية
ـــة العفاـــو  ـــ   - ـــة العقليـــة لـــدى ال البي عا ـــة املســـلاني ضـــعف العاطفـــة اإلمياني

 . لدور احلضارل ل  ة اإلسة ية
ضعف العاطفة اإلميانية العقلية لدى بعض املفهابي  املسلاني  لدور احلضارل  -

 .ل  ة اإلسة ية
االنشــ ا  بتنايــة الهيــا ت الصـــ يت  للــدو  اإلســة ية والعاببيــة دون االلتاـــام  -

 . الرتباط القو   واإلسة  
تنســـي  بـــني  يـــا ت الـــدو  العاببيـــة واإلســـة ية ا  وانبهـــا  قـــدان التعـــاون وال -

 .السياسية واالقتصادية واإلعة ية واحلضارية علو و ه ا صوص
انتفــاء سياســة العطــاء احلضــارية الــس تقــوم عليهــا األ ــة اإلســة ية وتــدعو إليهــا  -

 (.اإلميان بعاملية اإلسةم)رة  القابون املاضية والقابن احلايل 
بار  صادر اإلسةم الصحيحة  اب عنا أولينا ألرع القـوانني والـنفم الـس عدم اعت -

 .تسوس الفابد وا ااعة، ولةحتهام بني املسلاني  ياا يتنازعون  يه
عــدم وضــع االعتبــار لقــو  الشــعوب ا حاب ــة الــدو  العاببيــة واإلســة ية  يــ   -

  ، وا د ــاعهم تهـون قــو   ســاند  حلهو ــالم وأنفاــتهم ا عطــائهم احلضــارل اإلســة
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 .ع  حقوقهم و قو الم أ ام ط يان القوى املسيطاب  عاملينا
ارتةط االرتصاصات بني السلطات التشابيعية والتنفيعيـة والقضـائية، أو وحـد   -

انيانـــــة عليهـــــا، وســـــابعة إحـــــدا  الت يـــــيتات ا قواعـــــدلا وقوانينهـــــا ا  ،ـــــيت  ـــــ  الـــــدو  
 .يةاإلسة ية لتحقي  املصاحل الفابدية واخن

التجـاوزات للقــوانني، وســد األبــواب علــو املتضـابري  عــ  املضــ  ا الطــابن الــس  -
 .توصلهم إ  حقوقهم عند حدو  لعو التجاوزات 

ضعف الابقابة علو األداء الوظيف  للقطاع العام  عتبارو القطـاع الـعل يسـوس  -
اكتاــــع  أ ـــاباد الشـــعه و ؤسســـات الدولـــة، وحيـــول  يزانيــــة الدولـــة، الـــس يســـتفيد  نهـــا

 .بها له،  ع  ا لقوته وعطائه    األ اب األ   ا استقابارو وال،قة  يه، دارليان ورار ينا
ـــة اإلســـة ية ا حاب ـــة الفـــابد وحاب ـــة  - عـــدم التأ يـــد علـــو الســـلو يات األرةقي

 .اكتاع،  ي  يتم ضب  السلوك علو  عاييت احلضار  اإلسة ية
يتولـون املسـؤولية دون  ؤسسـالا، جيـا يعـل ارتباط حاب ة الـدو   أل ـاباد الـعي   -

الدولة ال تستقاب ا حاب تها، وتت يت سياستها وحاب تهـا بت ـيت األ ـاباد الـعي  يتولـون أ ابلـا، 
 اا أنه ا لعو األحوا ، .. ويؤ اب ذلك ا  اله األحوا  سلبنا علو  قو الا وحاب تها
املصــاحل ا اصــة  ــ   صــاحل  البنــا  ــا يــتاه  الطفيليــون واملنــا قون وأصــحاب األلــواء و 

 .الدولة العا ة، ويه،اب الفساد اإلدارل، وتنتشاب الابلو  واحملسوبية
ان ـــــةن أصـــــحاب الفهـــــاب املــــــعلي أو العلاـــــ  أو العلاـــــا  علـــــو أنفســــــهم،  -

وحماولتهم القضاء علو اخرابي  أو طاس أ هارلم أو ردلم إ  أضي  السبل ا احليا ، 
 (.اخرابي )احلاب ة، وتعال علو لدم اكتاع  لتعاون  ع جيا يولد املعارضة الس تعطل 

عدم التأ يد علو  وابح اكتاعات اإلسة ية، والعال ا جما  املت ـيتات،  -
ة ية، جيا ولد صاباعات م تنته ــــباب احلـاب ـات األرـابى عـلـو ت ييت ال،وابح اإلســوانص
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 .بعد
 اإلسالميةأزمة الحضارة الحالية وحاجتها إلى الرؤية 

البد    االع اف  سبقنا  ا للحضار  العاملية احلالية     نجـزات حضـارية  اديـة، 
التجـارل،  سواء ا التقدم املد ، أو العلا ، أو التق ، أو وسائل االتصاالت، أو العاـل

ـــــنفس اإلنســـــانية،  ـــــ  رـــــة   أو التنفـــــيم اإلدارل، أو االلتاـــــام   ســـــد البشـــــابل و ل
 .ة والدراسات امليدانية والدراسات املوسعةالبحو  امله،ف

والبـــد  ـــ  االعـــ اف اثنينـــا، أن لـــعو املنجـــزات احلضـــارية قـــد قا ـــح ا  ،ـــيت  ـــ  
دوا عها وتطبيقالا علو أساس االنفصا  بـني الـدي  واحليـا ، وحصـاب الـدي  علـو أ ـا   

اإلنســان  العبــاد  والشــؤون ا اصــة للفــابد، و عــل احليــا  اال تااعيــة واقعــة حتــح ختطــي 
 .والنتائو الس يتوصل إليها انطةقنا    تشابيع اإلنسان لنفسه

والبـــد  ـــ  االعـــ اف اثل،نـــا، أن القـــائاني علـــو لـــعو املنجـــزات قـــد   ـــابوا ببيئـــالم 
ال،قا يـــة،  ـــا  يهـــا  ـــ  علـــوم وايريـــا وأســـاطيت وأداين ورابا ـــات ونفـــاب  إ  الـــنفس وإ  

 .اخرابي 
ن اإلنسـان ا طفولتـه احلياتيـة وال،قا يـة والعلايـة يـابى والبد  ـ  االعـ اف رابعنـا، أ

ـا علـو احلـ ، وأن  ــيتو جمـاف  للحـ ، ويـود لـو أن العــام ت ـيت إ   ـا لـو عليــه .. أنـه دائان
ويصـل بــه االعتقـاد إ  أنــه يعجـه  يــف ال يعـابف اخرــابون احلـ  ا لــ  الـعل يعتقــدو، 

وال خياب     لعو الطفولة إال    ! ?العل لم عليه  -ا رأيه-و يف ال يعاب ون الباطل 
او ب،قا ته وعلاـه حـ  وصـل إ   ابحلـة الاب ولـة والشـي ورة الـس تعـ ف أبن احلـ  قـد 

 .لو  طل بهل املقاييس يهون  تعددنا، وأحيا ن أنه البد    التعايش  ع  ا
 وال بد    االع اف را سنا، أن احلضار  العاملية ر م مسالا األوربية واأل ابيهية
ــــدرو  إليهــــا والعاــــل  ــــ  دارلهــــا  ومسالــــا املاديــــة، إال أتــــا ال متنــــع اخرــــابي   ــــ  ال
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يل،  ـع االعـ اف أبن لـعا التـأ يت لـيس للةستفاد   نها والتأ يت  يها بقو  ال لان والد
وتتــيا قــيم الدميوقاباطيــة واحلابيــة واإلرــاء ..  أل ــاب اليســيت ولهنــه لــيس  أل ــاب املســتحيل

املفتو، علـو  ـل لـ ء،  ـا لـه -إلنسان ودولة املؤسسات واإلعةم اإلنسا  وحقون ا
لهــل قــادر أن يلــو إ  تلــك اكتاعــات - ــ  ســلطة  ائقــة حــ  مســ   لســلطة الابابعــة 

 .ويؤ اب  يها، ر م  ا سيحاوله اخرابون    عابقلة لتلك ا هود
ن  لهـون وإذا  ان اإلسةم يهتم   سد والابو،، و ملـاد  والقياـة، ويـابب  اإلنسـا

ورالقه، ويع ف  إلنسانية مجعاء،   ن عال املسلاني  ع احلضار  العاملية الابالنة ينب   
أن يهون  هاةن نا، و صلحنا العو ا ها إن و د، ودا عنا ملسيتلا حـ  تابتقـ  إ  أن 

 .تهون إنسانية عاملية ال إنسانية أوربية أ ابيهية  اببية 
صدن  عتقـدات اإلسـةم وصـحة طابوحاتـه، سـواء ولقد أتيا للاسلاني أن ي،بتوا 

النفســية أو الابوحيــة أو االقتصــادية، ا الــبةد اإلســة ية والــبةد ال اببيــة، لهــ   هــودلم 
إال أن لعو ا هود الفابديـة حتتـا  إ  أوقـات طويلـة حـ  تـؤن .. إاا  انح  هودنا  ابدية

 ية سياســــة للعطــــاء ويــــوم أن يهــــون للــــدو  اإلســــة.. مثارلــــا علــــو املســــتوى احلضــــارل
احلضـــارل يـــتم إقابارلـــا  ـــ  رـــة   نفاـــة املـــؤمتاب اإلســـة   أو رابطـــة العـــام اإلســـة  ، 
وتلتزم الدو  اإلسة ية  لعال علو حتقيقها دارل دونا أوالن، واثنينا    رـة  الـابواب  

ا عـة ال،نائية واملنفاات اإلقليايـة  اجلـس التعـاون لـدو  ا لـيو العاببيـة، أو القو يـة  ج
الــدو  العاببيــة أو املنفاــة العاببيــة لل،قا ــة والعلــوم واخداب، أو املنفاــة اإلســة ية لل،قا ــة 

فيد  ــ  لــعا تواخداب والعلــوم،  ــ ن الوقــح سيقصــاب ،والتــأ يت ســيه،اب، واإلنســانية ستســ
 .التةقا والتها ل احلضارل بني اإلسةم وال ابب والشابن

ة لتطبيـــ  لــعو السياســـة احلضــارية  ـــ  قبـــل والبــد  ـــ  أن يــتم حتديـــد املــوارد املاليـــ
وقــد تبــني أن املشــابوعات الدوليــة . الدولــة دارلينــا، و ــ  قبــل املنفاــات دارلينــا ورار ينــا



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري لألمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -600 -

الس تنشئها الدو  اإلسـة ية ال تسـتااب بسـبه العجـز ا امليزانيـات العا ـة نـعو الـدو ، 
 .وأ لبها    الدو  املت لفة

ت،اارية وقفيـــة نـــعو املنفاـــات،  يـــ  يـــتم لـــعا أرى أن يـــتم إنشـــاء صـــنادي  اســـ
متويلها ذاتينا بد  االعتااد علو امل صصات السنوية    الدو  املشار ة، ر م احلا ة 
إليهــا ا أو  األ ــاب إلنشــاء لــعو الصــنادي  االســت،اارية،  يــ  ال تتعــدى  ــ   العشــاب 

 .سنوات    إنشائها لتعتاد علو نفسها
 توى األمةأولويات مشروع النهوض على مس

أظ  أن  ابحلة العال احلضارل اإلسـة   ال تـنهض بـه أحـزاب أو مجعيـات، بـل 
البــد أن تقــوم بــه الــدو  اإلســة ية، وإن أولــوايت  شــابوع النهــوض علــو  ســتوى األ ــة 

 :ينطل    
تقويــة العاطفــة اإلميانيــة العقليــة لــدى القيــادات السياســية ومجــاليت الشــعوب  -7
 .اإلسة ية
 .املؤسسات ا الدو  اإلسة ية قيام دولة -2
 .االلتزام بقيم الشورى ا حاب ة اكتاع، ا  ل  ؤسساته -1
االلتقاء علو  وابح اكتاعات اإلسة ية، وااللتزام أبدب احلـوار ا املواضـيع  -4

 .الس متس تلك ال،وابح
 .االنفتا، بني أصحاب األ هار واملعاله الدينية و يتلا -5
 . ل بية والتعليم وال،قا ة، املعتاد  علو  باد  اإلسةم وقياهااللتاام  -6
 .احلابص علو السلوك األرةق  والعقيدل العل يابعو الفابد وا ااعة -1
 .وضع سياسة للعطاء احلضارل اإلسة   علو املستوى الدارل  والدويل -8
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 .وهللا املستعان


