
 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري لألمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -611 -

  
  
 

 اإلسالم والحداثة
 رمحه هللا تعاىلالفيلسوف روجي جارودي   

 نشر في كتاب 

الدور الحضاري الحضاري لألمة 

 المسلمة في عالم الغد

 (سلسلة مشروعات ثقافية) 

 مركز البحوث والدراسات

 الطبعة األولى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة،

 م0222/هـ  1421

 

أعيد نشره إلكترونيا في رمضان 

  0262مايو /  6341

 



 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــاإل ـــــــــــــــــــةاحدالو مالس                                                          ث

ـــــــــــوف  ـــــــــــي رالفيلس ـــــــــــوج    يودراغ

 

 -611 -

       
  

 اإلسالم والحداثة
 (*)روجي غارودي 

 الدكتور العربي كشاط: ترمجه عن الفرنسية

أدت إىل تلوية  البييةةة وانةان اد مواردهةا وقةقرة ت نيةة  ؛احلضارة الغربيةةن مخسة قرون من هيمنة إ
على إتالفها، وان جار يف مسان ةات السوق، اليت فاقمت الةنف، ونةرت احلروب، وأهليت نريان 

 .ت املاناقصة وجنوب ياضور جوًعااملزامحة، وعم ت اهلوة بني مشال مسا بب للثروا
 

يف  «احلقاثةة»ت اضينا درانة ما بني احلقاثة واإلنالم من عالقةة أن نيةقأ باةريةف 
 .منظور ث افة عاملية ماةقدة، وليس من زاوية نظر ث افة أوروبية خصوصية فحسب

ذلةةةن أن احلقاثةةةة  ةةةال مةةةن أ ةةةاال ث افةةةة مةةةن الث افةةةات، وأنةةةلوب  يةةةاة مةةةن 
، فةرًدا أو ااعةة، بتاتةاب، بلبييةةة، أما الث افة فااحق مبجمل عالقةات اإلنسةان. احليوات

 .وبآلخرين من بين نوعاب، وبملسا يل أو مبةىن احلياة
 «احلقيثةةةةة األزمنةةةةة»وممةةةةا لةةةةاب دتلاةةةةاب أن تةةةةقرع ىاينةةةةا املقرنةةةةية علةةةةى  قيةةةةق بقايةةةةة 

الغربيةةةة، الةةةيت ليسةةةت نةةةوا املةةةيالد املاةةةزامن للرألاليةةةة واتنةةةاةمار والةةةت   «النهضةةةة»بةةةة
م ودىةةةاب لغر  ةةةة كخةةةر مملاةةةة إنةةةالمية  وروب عةةةام 6321عةةةام  با ويضةةةاب أرىةةةان قر يةةةة

م، واجايا ةةةاب ألمرياةةةا، ياةةةون قةةةق قبةةةش أوصةةةال ث ةةةافاني  ةةةا اني،  ةةةا الث افةةةة 6943
 .اإلنالمية وث افة اهلنود احلمر

                                                 

 مسلم فرنسي لسوففي (*)
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واباةةةقاًم مةةةن هةةةت  اللحظةةةة، يغةةةقو بإلماةةةان أن نرجةةةش باحقيةةةق احلضةةةارة الغربيةةةة 
 :إىل ثالث مسّلمات هي( أو الغاية النهائية من الوجود) لةالقاهتا بلبييةة واآلخر وهللا

 .«اإلنسان نيًقا ومالًاا للبييةة»مسّلمة دياارت، اليت جتةل  -6
 .«اإلنسان ذئًيا بلنسية لإلنسان»مسّلمة هوبز، اليت جتةل  -3
اإلنسةةان املنمةةي ل قراتةةاب الة ليةةة إهلًةةا يسةةود ايةةش »مسةةّلمة مةةارلو، الةةيت جتةةةل  -2
 .«ويهيمن عليها الةناصر

ولاةةن مخسةةة قةةةةةرون مةةن اهليمنةةة املبل ةةة ـ تنةةةةةااب بةةةةهت  الث ةةةةافةةةة إىل مةةا انةةاهقفااب 
مسةةلماهتا تلةةن مةةن ناةةائإ، وإاةةا إىل ن ائضةةها مةةن تلويةة  للبييةةةة، وانةةاان اد ملواردهةةا، 
وققرة ت نية على إتالفهةا، وانغمةار يف مسةان ةات السةوق الةيت فاقمةت الةنةف، ونةةرت 

روب، وأهليت نريان املزامحة اليت ـ ت ا  أن جزأت اتجمامةش الوا ةق إىل ف ةات ماناه ةة، احل
 .وعم ت اهلوة بني مشال مسا بب للثروات املا ا  ة، وجنوب ياضور جوًعا ومسغية

أما زعة  اتنةاغنام عةن هللا نةيحاناب يف تةقبري الاةون، ف ةق ا ةقر اةت  الث افةة إىل  
 ؛اعايارهةةا اإلنسةةان والنزعةةة ال وميةةة مرىةةزًا لا ةةيام وم ياًنةةا هلةةاى راهنةةا بل ةةي  املبل ةةة، و 

فان ضت رىائز احلياة، وخيمةت اليليلةة، ومزقةت  ةراب الةنةف أ  ةام املةقن، و ة   ةر 
األهةةةةوال، وتةةةةواز ت الرعةةةةب، وا اةةةةقم نةةةةةار اإلرادات والرديةةةةات، علةةةةى صةةةةةيق األفةةةةراد 

 .واتجمامةات
ملزعومةة الةةيت انبل ةت منتئةةت أبواقهةا للةة ويإ ا «احلقاثةةة»وممةا ت مةرام فيةةاب أن هةت  

 ك اديةة»هلا، إاا هةي ديةن، دةري أنةاب ت عةر  علةى اتجمةاهرة بلةاب، ورىنةاب األو ةق إاةا هةو 
والةةت  اهايةةل  «النهضةةة»، تلةةن اليقعةةة الةةيت ان ةةرد الغةةرب بخاالقهةةا يف مبلةةش «السةةوق

ات ةةاد السةةوفييت، و بةةي  الةةةراق، وانةةايقاد الةةوتمت املاحةةقة األمريايةةة ب ةة ون الةةةاـ 
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هناية الااريخ،  «لييرياليااب اتقاصادية»الثال  وأوروب ، فرصة نا ة ليجاهر الةاـ بعايار 
 .على  ق تةيري فوىومما، أ ق منظر  أيقيولوجية وزارة القفاع األمرياية

املزعومةةة إت  «احلقاثةةة»وممةةا ت  ةةن فيةةاب أنةةاب مةةا مةةن مسةةلمة مةةن مسةةلمات هةةت  
 :وهي جمرد أىتوبة من األىاذيب، يف م قماها

 .أىتوبة القميوقرا ية، والقفاع عن   وق اإلنسان، ومحاية احلرمت
واحلق أن هت  القميوقرا ية ـ تان يف  ور من أ وارها نوا ونيلة تةمية ومتوياب، 

 .أقلية من مالاي الةييق إىل مالاي الثروات تلج  إليها
 أم»أمةةةا دميوقرا يةةةة أثينةةةا علةةةى عهةةةق بةةةرىليس، الةةةيت يضةةةرب اةةةا املثةةةل والةةةيت تةاةةة  

، ف ق ىانت عيارة عن  اومة يقيرها ع رون ألف موا ن من األ رار، «القميوقرا يات
 .يسايقون برقاب م ة ألف من األرقام احملرومني من ايش احل وق

ا دميوقرا يةةةة، ت عيةةةب فيهةةةا، دةةةري أهنةةةا م صةةةورة علةةةى األنةةةياد، ولةةةيس أجةةةل، إهنةةة
 .لغريه  من الةييق فيها نصيب

 .أما األىتوبة الثانية فهي املاةل ة بملساواة بني الناس يف احل وق
علةى هةتا امليةقأ ف ةق  ةل  «إعةالن اتنةا الل األمرياةي»وعلى الرد  من نص وثي ة 

الةييق أىثر من قرن من الزمان ياجرعون عل   اتنة قاق، ـو ياةورع  ةاملو هةتا ال ةةار إىل 
 .اليوم عن ممارنة ألوان من الامييز الةنصر  الت  ينحقر بلزنوع إىل درىات األ يام

ه  أجل، إهنا دميوقرا ية ت يةيب فيها دةري أهنةا م صةورة علةى اليةيي، ولةيس لغةري 
 .من السود فيها نصيب

إبن الثورة ال رنسةية أن  «  وق اإلنسان واملوا ن»وبن ة ماغبرنة أىقت وثي ة 
اقةةةةة اع دافةةةةةةي »النةةةةةاس ىلهةةةةة  يولةةةةةقون أ ةةةةةرارًا وماسةةةةةاوين يف احل ةةةةةوق، ولاةةةةةن دنةةةةةاور 
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قضةةى  رمةةان ثالثةةة أربع ال رنسةةيني مةةن امل ةةارىة يف اتنا ةةاب، بغةةري ذنةةب  «الضةةرائب
 .«موا نني دري  فةني»ام، مس ه  ف ره  إت إهن  ف ر 

أجل، إهنا دميوقرا ية ت عيب فيها، دري أهنا م صورة على األثرمم، ولةيس لغةريه  
 .من ال  رام فيها نصيب

إن  رمان ال  رام هتا من اتق اع ليس الياة اناهاًىا مليادئ القميوقرا ية اللييرياليةة 
يةةني ال جوازيةةة، بةةل هةةو تبييةةق دقيةةق حل ي اهةة ا الةةيت ت ةةوم علةةى الا رقةةة بةةني األدنيةةام املنا  

، الت  ىةان أعلة  «جون لوك»ىما أىق ذلن ال يلسوف اإلجنليز    ؛واملةوزين املناَ يني
النةةاس، نظريةةة وتبييً ةةا، بلقميوقرا يةةة اإلجنليزيةةة أم الةةقميوقرا يات الغربيةةة،  يةة  قةةال يف  

إن اهلقف الت  يبمة  إليةاب النةاس مةن »: «امليح  الثاين  ول احلاومة املقنية»ىااباب 
، وهةةتا يةةةين إيصةةاد أبةةواب القميوقرا يةةة يف «اجامةةاعه  إاةةا هةةو اإلب ةةام علةةى املمالاةةات

 .وجاب دري املالاني للثروات
وع ةةية الثةةورة ال رنسةةية، ـ تنة ةةق أ مةةل ديةةقرو، أثنةةام  ريةةر  فصةةول مونةةوعااب إت 

علةةةى  «املوا نةةةة»ت صةةةر صةةة ة  السيانةةةية الةةةيت «جةةةون لةةةوك»لااةةةرار إ ةةةقا أ رو ةةةات 
 .املالن دون دري  من املةوزين

فإن هتا امليقأ ن سةاب مةا زال  ةل اليةوم هةو  ؛وعلى الرد  من املظاهر وال اليات
اللييةةةريالية،  ي  يا ىةق اآلن أىةةةثر ممةا مضةى، مةا ذهةب  «دميوقرا ياتنا»املمسن بزمام 

.. ي  أل  وجةةةود للقميوقرا يةةةةمةةةن الن ةةةي الصةةةر  «الة ةةةق اتجامةةةاعي»يف  «رونةةةو»إليةةةاب 
 :ويةود اتنا ام إىل نييني

 .انةقام اإلميان امل  ك بلغاية النهائية للوجود اإلنساين: أوهلما
 .الا اوت بني الناس فيما حيوزون من الثروات: واثنيهما

، تلةةن الةةيت تةةةق هةةور م هةةوم رونةةو «اإلرادة الةامةةة»األمةةر الةةت  عةةّوق ت ةةال 
 .احل ي يةللقميوقرا ية 
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ول ةةةةق ى ةةةة ت جتةةةةارب أىثةةةةر مةةةةن قةةةةرنني، عةةةةن البةةةةابش الةةةةراهن ملةةةةا ىةةةةان بلنسةةةةية 
 .جمرد توقةات مسا يلية اناو اها من  الاات نوابق القميوقرا ية «لرونو»

وقق جتلى اليوم لت  عينني أن مماثلة القميوقرا ية  رية السةوق ليسةت نةوا ف ةرة 
ىمةةا بةةني ذلةةن -ذ أنةةاب مةةن املسةةاحيل مةةن أخيةة  ف ةةرات ع ائةةق السيانةةة األمريايةةة، إ

أن تا ال اإلرادة الةامة يف ديية األهقاف الةامة الةيت ي ة ك أفةراد اتجمامةش يف  -رونو 
 .اإلميان اا

إرادات ك اده  وااعاهت  و وً ا  «ك ادية السوق»وأىن هل  ذلن، وقق أ ل ت 
 .تاهارش، ورديات يف األددال تاصادم

نسةةةةان تةةةةتىر املةةةةرم أنةةةةاب مب اضةةةةى  ىيةةةةق وىلمةةةةا جةةةةرا  ةةةةقي   ةةةةول   ةةةةوق اإل
،  ةق املسةاواة بةني النةاس أمةام ال ةانون، (م6491) «اإلعالن الةاملي حل وق اإلنسةان»

يصي  إبماان أ  إنسان، نوام ىان عا اًل عن الةمل أم مالًاةا للمليةارات، أن يصةقر 
جةةة  عةةةن ودةةةين عةةةن الييةةةان أن قةةةانوً  هةةةتا  ةةة ناب ت حي ؛صةةةحي ة أو ين ةةة  قنةةةاة تل زيونيةةةة

 .ع اب من متاق يق  إىل قبةة رديف، دون ت رقة بني امل فني واملةوزين
إن هةةةةت  امليةةةةادئ ومةةةةا إليهةةةةا مةةةةن  ةةةةق اتقةةةة اع ودةةةةري ، مقونةةةةة يف ايةةةةش دنةةةةاتري 
وت ةةريةات الةةيالد القميوقرا يةةة، ولاةةن  ةةاان بةةني هةةت  النظةةرمت والواقةةش الةةت  متسةةن 

ن الةةيت تسةةايقل نةةنقات الينةةوك بيباقةةةات باالبيةةب النةةاس فيةةاب قةةوانني قمةيةةة قةةةاهرة، تلةة
 .اتنا اب

ف ةةةي الةةةوتمت املاحةةةقة، علةةةى نةةةييل املثةةةال، تالةةةف امل ةةةارىة يف محلةةةة انا ابيةةةة 
ة ةةةةةةةةةةون دوتر ىةةل مةةن يبمةة  إىل م ةةةق  ئةةب يف ال ملةةان، أو ممثةةل يف هي ةةةةةةةمائة مليةةةةةمخس

 يسةةةهّ ل فيهةةةا الثةةةرام  ةةةرام مةةةن اهلي ةةةات، مثةةةل مةةةا هةةةو ال ةةة ن يف ايةةةش هةةةت  الةةةيالد الةةةيت
 :ونةين اما ؛الونيلاني الالزماني لال رادب يف السبو على السلبة
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 .ونائل اإلعالم، للاالعب بلرأ  الةام وتاي اب -
 .وصناعات األنلحة، اليت تضمن، يف هناية املباف، إقناع دري امل انةني -

ومن نوازل هتا الاالعب والااييف الت  نجلاب ال ةرن الثةامن ع ةر وبقايةة ال ةرن 
علةةى أول ةةن الةةتين  «بملةةةىن السيانةةي للالمةةة»الاانةةش ع ةةر، قصةةر وصةةف اللييرياليةةني 

 .ي اومون نلبان النيالم
، هة  املةقافةون عةن نةلبان «بملةةىن اتقاصةاد  للالمةة»أما اليةوم، فةاللييرياليون 

علةةى  ةةق تةيةةةري   «الةلةة  الا يةةب»أصةةي  اتقاصةةاد السيانةةي، أو ذلةةةن  وهاةةتا. الثةةرام
، عيةةةارة عةةةن أيقيولوجيةةةة «أو بأل ةةةرا الةلةةة  الةةةت  لةةةيس مةةةن الةلةةة  يف  ةةةيم»ىارليةةةل 

مهماها ت ير احلالة الراهنة، تلن الةيت تةال ص يف ميةادئ رائةقها كدم لية  الةت  يةزع  
ت املصلحة الةامة، لا ن يًقا دري إذا نةى ىل فرد لاح يق مصلحااب اخلاصة،    : أناب

 .مرئية توجاب  و هتا الصاحل امل  ك ه  ة بتلن اتساق هاتني املصلحاني
وملةةا   ؛ومةةن وجهةةة النظةةر هةةت ، فةةإن اجتاهةةات القولةةة ىلهةةا ت    منهةةا إت الضةةرر

ىانةةت السةةوق ت  متةةر إت ب وانينهةةا، و مت إت أن متسةةن  عنةةة الةالقةةات اتجاماعيةةة، 
ييق للقولة إذن إت أن تاحول إىل جمرد درىةي أو  ةارس ليلةي أمةني، مهماةاب احملافظةة  فل 

 .على هت  األوضاع
ميلاةةون »إن هةةت  امليةةادئ الةةيت مةةا زالةةت إىل اليةةوم هةةل إعجةةاب وإ ةةرام ىةةل مةةن 

ريغةةةان ورت ةةةر، ووزرام : وتالمةةةتهتما األمرياةةةان واإلجنليةةةز «قةةةون هايةةةن»و «فريةةةقمان
ني واليسةةةار، قةةةق اناهةةةت بةةةةق قةةةرنني مةةةن الاجةةةارب إىل أوخةةة  فرنسةةةا مةةةن أ ةةةزاب اليمةةة

من أبرزها عقم متلن الةامل ونائل اإلناةاع علةى الةرد  مةن الا ةقم الةملةي،  ؛الةواقب
 .وتض   الثرام والسلبة يف قبب، وتارس الايةية واليبالة واإلقصام يف ال بب اآلخر

ذلا  على الصةيق احملقود، أما على الصةيق الاوىب، فل ق أفضت مخسة قةرون 
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مةةةن اتنةةةاةمار إىل تةةةقمري الزراعةةةات الغتائيةةةة األنانةةةية لصةةةاحل الزراعةةةات واإلنااجةةةات 
 «م وبول»اآل ادية اليت جةلت من املساةمرات ملح ات اقاصادية خاضةة حلاضرات 

ب ناعات املساعقات اليت  -تت ال الية بةق اتنا ال-ال وا الا ا، خضوًعا ت نش 
 .وإدارة صنقوق الن ق القويل للقيوناا مساةمرو األمس،  «يا ضل»

م، ارت ةاع مةةقل الةقخل الةةاملي مةن 6414-6411وجن  عن هت  املظةاـ، بةني 
ألفةةةة ر % 6.1ألثرا أثةرمم الةةاـ، واا اضةاب إىل أقةل مةن % 31لة % 12إىل % 01

تا الا ةةةا ب ت يين يا ةةةاق  أيًضةةا يف أدىن بالد الةةةةاـ،  ي  يسةاحوذ وه. ف رام املةمورة
 .من الثروات ال ومية% 91من األمرياةةةان على % 6

وىلما انا ةر أنياد الةاـ  ا ر مترد املضبهقين، اختتوا من دميوقرا ياه  نيياًل 
 .يسلاوهنا ب ال  ييةي  و القياااتورية

 يةةة يف أأ أ ةةااهلا، أدلةةت أدلييةةة األملةةان  صةةواهتا فيةةّوأت في ضةةل هةةت  القميوقرا
هالر م اعق الزعامة، وراح أربب الينوك وملوك الصناعة من األملان واألمرياان واإلجنليز 

نةةةًقا  6421وال رنسةةيني ميقونةةاب بألمةةةوال والةةتخائر متاينًةةةا لةةاب مةةةن أن ي ةةف  ةةةل عةةام 
 .منيًةا يف وجاب ال يوعيني

لة خاصة مةن  ةاهرة  ةاملة، ف ةي أمرياةا الالتينيةة فاحةت وهالر ليس نوا  ا
القميوقرا يةةة األمريايةةة أبةةواب مةاهةةقها امل اصةةة لا ةةريإ الة ةةقام وا نةةراتت وتاةةوين 

، الةةيت «اديةةةةةةاحلريةةة اتقاص»متاينًةةا للقياااتوريةةة، ودفاًعةةا ضةةارًب عةةن  «نةةرام املةةوت»
 صة وال مش القمو  ةةةاخ اًقا ت رضاب اخلصادمهت  ةةةتةين اخ اق األموال األمرياية اقاص

للمةارضات ال ةيية على مرأا ومسةمش مةن أول ةن الةتين ت ينةقدون بناهةاك   ةوق 
اإلنسةةةان إت  ةةةني ياةلةةةق األمةةةر ب ىيةةةش الرافضةةةني للسيانةةةة األمريايةةةة الةةةيت ي ةةة ف إ  

ف فرضها صنقوق الن ةق الةقويل، وضةروب مةن احلصةار الةت  يةود   يةاة م ةات اآلت
من أ  ال الةراق، ويلحق األضرار اليالغة بلقول الي ولية املامردة مثل ليييا والسودان 
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ويضيق اخلناق على تهوتيي الاحرر، التين ياواصى بلانقيق ا  ىل من .... وإيران و
 .مرىز اتنا يارات األمرياية وال اتياان

لى يف متزق النسيإ ، تاج«احلقاثة»هت  اليت عمّ قت بن   «ك ادية السوق»إن 
اتجاماعي، الت  ت يلي  أن خيا ي عن األنظار لاحل هلاب القاروينية اتجاماعية اليت 

مضةةةةةةاع ة  ريةةةةةةة األدةةةةةةىن يف افةةةةةة اس األف ةةةةةةر »: )«ننيسةةةةةةر»تةةةةةةةين، علةةةةةةى  ةةةةةةق تةيةةةةةةري 
 .«بني ال و  والضةيف، احلرية هي اليت تضبهق»: ، وتةين ىتلن أن«واألضةف

قةةةةق عةةةة  عنهةةةةا يف عصةةةةر  «تىةةةةوردير»الةةةةيت ىةةةةان األب إن هةةةةت  احل ي ةةةةة امل ةةةةررة 
انبالق الرألالية الصناعية، لنا ىق منها اليوم أىثر ىان مما علياب احلال يف زماناب،  ية  
تواجهنا ب ال ت ياجزأ م االت جمامةنا اتقاصادية والسيانةية والقني ةة، والةيت تاةلةق 

 .ام ي عناب الابور الةلمي والا ينيف جوهرها مبةىن احلياة الت  يساايش الاسا ل عما ي
احلقاثةةة »ومةةا بنةةا مةةن  اجةةة إىل  ويةةل  مةةل، وهةةت  ك اديةةة السةةوق املاولةةقة مةةن 

ت ي املضاجش مبا صنةااب من أوضاع ا ةابت فيهةا النزاعةات ال ردانيةة، و غةت  «الغربية
فيهةةا أمةةواع املنافسةةات، ممةةا ضةةاعف مةةن تةةقهور الةالقةةات اتجاماعيةةة، ونةةرع السةةابق 

 .على  ق تةيري هوبز «اإلنسان ذئًيا لإلنسان»الت  جةل من 
اليةة، وصةل ليةة  الرأل «اليغةام السيانةي»يف ممارنةة  «يلاسةن»ومنت أن اهنمةن 

ف ةي أزباسةاان  ؛ات اد السوفييت إىل مسةاوا الةوتمت املاحةقة يف انةاهالك امل ةقرات
هااةةةةةارًا نةةةةةنة  611تضةةةةةاع ت املسةةةةةا ات املزروعةةةةةة   يً ةةةةةا نةةةةةت مةةةةةرات، أ  مةةةةةن 

وىةةتا األمةةر بلنسةةية ألجنةةب الاالميةةت مةةن . م6441هااةةار نةةنة  6111م إىل 6443
علةى -إ قا القول  بمت الرق  ال ياني صنقوق الن ق القويل،  ي  زبئن مقرنة 

 .يف إنااع احل يش -الصةيق الةاملي 
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ف ةةي الةةوتمت املاحةةقة  ليةةةة ات بةةاع، بلةةت جممةةوع مييةةةات امل ةةقرات م ةةقار 
 .مييةاهتا من السيارات وال وتذ

، أىا ةةي بإل ةةارة إىل «احلقاثةةة الغربيةةة»وهنةةاك أ ةةاال أخةةرا مةةن أ ةةاال هةةت  
 :اثنني منها، و ا

 .الر وة، اليت ينبو  عليها اقاصاد السوق انبوام السحابة على األعاصري -
ولةةةيس بغريةةةب علةةةى نظةةةام  ىةةةل  ةةةيم فيةةةاب قابةةةل ألن ي ةةة ا وييةةةاع، مبةةةا يف ذلةةةن 

: يف ىاابةةةاب «أتن ىونةةةبا»السةةةلبة والضةةةمائر، أن يةةة ول إىل مةةةا أ ةةةار إليةةةاب اتقاصةةةاد  
ة يف نة ددها احلةايل جةزم ت ياجةزأ إن الر ةو »: ،  ي  قةال«الرألالية يف أنوأ أ واهلا»

، فةنقما يهايل اإلعالم فرصة الةمليات املالية ىانقماع «من املق املايل واإلعالمي املازايق
ال رىات و يازة امل انيات، لياي  خالل بضش دقائق تاوين ثروة  مةن املسةاحيل أن حيلة  

ةةةتر علةةى املةةرم أن يا ؛اةةا  ةةاـ ولةةو ييةةتل املضةةاعف مةةن ا هةةود والن ةةيس مةةن األوقةةات
اليت ترت ةش  «األصيلة»ي اوم إدرامات اتقاصاد اليضاعي امل عرع يف  ظرية هت  السوق 

 .بلر وة إىل أن يضاهي دورها دور امل اريش الاجارية
 فضل مةا لةقيها، وأعةين  «جتود»احلقاثة الغربية إت أن  «ك ادية نوق»و مت  -

عمليةةةة ماليةةةة هتةةةقف إىل   يةةةق »:  هنةةةا «ريروبةةة»بةةةتلن املضةةةاربة الةةةيت حيةةةقدها قةةةاموس 
، تلةن الةيت أفةرزت اوذًجةا ث افيًةا ي ولةب (األربح من خالل اناغالهلا لا ليات السةوق 

فياب الناس  سب م اضيات املزامحة الو  ية والرب  اتجمنون ومةا إىل ذلةن مةن األ ةاال 
 .«الرب»ملا يةرف يف ال ركن الارمي بن   «عصرية»الة

دتلااب أن يازامن انيثاق هتا الاصور عةن الاةون مةش بةروز أىمةل األ ةاال ومما لاب 
مةةن جةةرائ  قصةة ها الرهيةةب لاةةوفن   وأزوبةةنش وهريو ةةةيما، : تةيةةريًا عةةن ال بريةةة الغربيةةة
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وأزهاقها أرواح أربةني مليون ضحية بلت رىامها ع رة أضةاف ما أف نااب احلةرب الةامليةة 
 .األم ا ورمت املازامحة املا اتلةاألوىل اليت نّةر  وا ها زبنية 

وملةةةةا ان  ةةةةةت ن ةةةةوع هةةةةت  األهةةةةوال، وان احةةةةت الةيةةةةون علةةةةى عةةةةاـ ف ةةةةق ر ةةةةق ، 
تسلبت على األذهان فارة عجز اإلنسان عن تقبري   ون اتجمامةات، تلن اليت ـ ييق 

نة لة اليت نان رد بلا اري واإلجابةة عةن ايةش األ «املاىينة امل ارة»هلا إت اتنصياع إىل 
 .املبرو ة

م، وتبيي اتةةاب الةةيت اناهةةت 6493نةةنة  «السة انية»: «نةةوربري واينةةةر»وبصةقور ىاةةاب 
قةةةق مت ضةةةت  «احلقاثةةةة»م، تاةةةون 6491عةةةام  «احلانةةةوب»إىل اخةةة اع  «ب ةةةون نومةةةان»

، الةةت  يةةين إماةان اتناةاضةةة «الةتىام اتصةبناعي»فولةقت أنةبورهتا املرىزيةة املامثلةةة يف 
اناةاضةةة تةةةين انا ةةال األدوات واملاىينةةات مةةن   ؛ل الةةتهن اإلنسةةاينعةةن بةةةي أ ةةاال أعمةةا

بألجوبةة عةن األنة لة الةيت هلةا صةلة  -دونةاب -ىوهنا مسة ررات خلقمةة اإلنسةان إىل ان رادهةا 
 .بغاية أعمالاب، بقل أن تاا ي بازويق  مبا هو  اجة إلياب من الونائل

بلةةتات، هةةي الةةيت جنةةاهر برفضةةها، ونةةقعو ىةةل مةةن يةة من  ن  «احلقاثةةة»إن هةةت  
للحياة مةىن أن ينضة  إلينةا لن ةف نةًقا منيًةةا يف وجةاب هةت  األب يةل مةن احلاميةات الةيت 
تروع هلةا أيةقيولوجيات تضةلل اأَلدةرار بزعمهةا أن ال ةوانني اتقاصةةةةادية قوانةةةةني  ييةيةة ت 

فيةاب أن مةا يسةمى بتقاصةاد السيانةي لةيس مةن ولان احلةةق الةت  ت مريةة . فااك منها
الةلةة  يف  ةةيم، بةةل هةةو جمةةرد أيقيولوجيةةة لةةيس هلةةا مةةن مهمةةة إت ت يةةر األوضةةاع وإ ةةرام 
السليية واتناسالم لبةادوت احلاميةات الةيت تايةل اإلنسةان  ةني تو ةاب أن احلاضةر هةو 

 .هصول املاضي، وأن املسا يل لن ياون نوا اماقاد للحاضر
ملةة منني، وقةةق جتةةاوز احلاميةةون املةةقا، إت أن ي وضةةوا أرىةةان احلاميةةات ومةةا علةةى ا
الغربيةةة الاةةتوب، الةةيت اناهةةت  «ةةةةةةةةةاحلقاث»روب املةةادمت الةةيت أفرزهتةةا ةةةةةةةةباةةةاليه  علةةى ض
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 :إىل هتا اإلفالس ال نيش الت  يسانهي املسلمني لة
 .أصيلة و املة « قاثة»اإلنهام يف ت ايل  -
مةةار الةلةةوم والا نيةةات وامل ةةارىة يف تبويرهةةا دون اعايارهةةا دةةامت اتنةةامااع بث -

 .يف ذاهتا
 .م اومة الايارات اليت تةا  ال ردانية وال ومية مرىز األ يام وم ياًنا هلا -
 .الا لص من براثن  اميات السوق واملال الزائ ة -
 .تةميق ال ةور بملس ولية امل  ىة جتا  املصري امل  ك -

 : ن يساوجب اخلروع من م زقنيوىل أول
 م زق هاىاة الغرب، الت  يا يط فياب بةي املس ولني السيانيني املسلمني. 
  ومةةة زق هاىةةةاة املاضةةةي، الةةةت  تا ةةةيط فيةةةاب املةرضةةةات ال ةةةةةةيية فةةةةةي هاوتهتةةةا

 .إلزالة ع ابيل اتناةمار الت   املا انامات يف  مس اهلوية اإلنالمية
 ناب على أن ةا  اإلم ا وريةة الرومانيةة الةيت اماةق رواق هيمناهةا و ينتاك نساي ن 

من اليحر املاونط فما دوناب إىل ال رات فاألنقلس، نا عرع من جقيق جتربة اإلخصاب 
لاةةةنةش ال ةةةرق والغةةةرب علةةةى دةةةرار مةةةا    ةةةاب اإلنةةةالم يف ال ةةةرن السةةةابش  ةةةني انبالقاةةةاب 

 يةة  إن  ؛ة اتنةةاةمارية يف  ةةيمالسةةريةة املتهلةةة الةةيت ليسةةت مةةن ال او ةةات الةسةةاري
م ارنة مبا ىان ياماش بةاب الييزنبيةون وال ةرس  ؛عقد ال ا ني وُعقده  ـ تان  يً ا متىورًا
 .ودريه  من ىثافة ب رية وإمقادات مادية

 :ومهما يان، فإن اإلنالم ـ ينا ر بل وة، وإاا ب ضل ما    اب من
 .الي ظات القينية -
 .والثورات اتجاماعية -
 .والاحوتت الث افية -
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 :اليقظة الدينية/ 1
ولةيس هللا عةةز وجةل إت الوا ةةق  لةيس اإلنةالم دينًةةا جقيةًقا  هةةر بظهةور النةة  

 .األ ق، رب الةاملني ايًةا
واإلنةةالم مبةةةىن اخلضةةوع اإلراد  ، و ةةق ، هةةو ذلةةن الةةقين الةةت  أرنةةل هللا بةةاب 

 :قال تةاىل.. سالمرنلاب أاةني، من كدم إىل دمحم عليه  الصالة وال
 (.4:األ  اف)  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  

 (.61:احلجر)  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  : وقال تةاىل
 (.699:كل عمران)  ة  ة  ة  ة  ة  ةةة: وقال تةاىل

 ةة  ةة  ةة  ةة  ةة  ةة  ةة  ةة  ةة   ةة : وقال نيحاناب تةاىل
 (.311:الي رة)  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة 

 .ول ق أرنل هللا رنولاب همًقا علياب الصالة والسالم ليقعو الناس إىل ال برة
 (.21:الروم)  ة  ة  ة   ة : قال تةاىل

 .واملسلمون ي منون بملرنلني ايةه ، مبن ذىروا يف ال ةةةركن ومبن ـ يتىروا
 :الثورة االجتماعية -2

علةى   اليت جتلت صةيغاها األوىل يف جمامةةةةش املقينةة املنةةةةورة الةت  أقامةاب الرنةول
أنس ال ريةة اخلالقة اليت تيين صروح اتقاصاد والسيانة واتجاماع على اإلميةان با ةرد 

مرهةةا هللا نةةيحاناب بمللةةن واحلاةة  والةلةة ، والةةيت تةاةة  اإلنسةةان خلي ةةة هللا يف األر ، ية
ويبورهةةا، مةة مترًا يف ىةةل ذلةةن  مةةر هللا نةةيحاناب وتةةةاىل ائامةةارًا عنيةةاب الوقةةوع يف مهةةاو  

 .« ق اتناةمال ونوم اتناةمال»ةالنظرة الرومانية اليت  قد امللاية بة
ومن م اضيات مهمة اخلالفة إعبام األولوية للواجيات اليت يضةبلش  دائهةا املسةل  
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اافل ال ةةةائ  علةةةى أدام الزىةةةاة و ةةةرمي ةةةةةةةةةالاب اإلت ةةةان، وهرتةةةاب الاةةةةةةةأداًم روُ ةةةاب اإلخةةةال ، و 
أصةةةل بةةةالم تاةةةقس الثةةةورة يف قبةةةب واليةةة س يف قبةةةب كخةةةر، إذ ت جمةةةال يف نظةةةام : الةةةرب

 .اإلنالم أل   ال من الاسلسالت اهلرمية اليت تارنها األنظمة السيانية ا ائرة
 ةة  ةة  ةة  ةة  ةة  ةة  ةة  ةة   ةة : قال تةةةةاىل

 (.29:الاوبة)  ة  ة  ة 
وعنقما  لش املسلمون على دنيا البي ات واتمايازات اةتا الاصةور النييةل، الةت  
 ةةالو  واقًةةةةا جسةةةق الةةةةقل واملسةةةاواة وت ةةةومي الرجةةةال واأل ةةةقاث بل سةةةباس املسةةةا ي ، 

 .عنقما فةلوا ذلن، انا يلوا  ثيما  لوا انا يال ال ا ني احملررين
 :التحول الثقايف -3

ينبلةةةةق الاحةةةةول الث ةةةةايف الةةةةت  حي  ةةةةاب اإلنةةةةالم مةةةةن مسةةةةلرمة اتعا ةةةةاد با ةةةةرد هللا 
ىةل مةا »نيحاناب وتةاىل بلةل ، اعا اًدا عنينةا الغةرور مبةارفنةا ال ليلةة، ويةتىر  دوًمةا  ن 

 .«ىارل برت»، على  ق تةيري الالهو  ال وتساانيت «أقولاب عن هللا إاا ي ولاب إنسان 
ويساوجب انامرار هتا الةبام الث ةايف أن نا نةى  نةالفنا مةن أمةةةثال أف  ني ةة 
وال ةةافةي ودةةريه  يف انةةالهام ىليةةات  ةةريةانا إل يةةام ف ةةاب يسةةاجيب ملابليةةات الةصةةر 
اناجابة ت  يق قق  ةةةةةرة عما رنةةماب هللا نيحةةةاناب مةن مةايةةةري ونةناب مةن ضةوابط، قةال 

   ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة   ة : تةاىل
 (.61:ا اثية)

وجتنيًةا لسةوم ال هة ، أو إنةةامة الظةن، ينيغةي الاةةتىري بضةرورة الا رقةة بةةني مةا هةو اثبةةت 
 :من ال ريةة، وماغري من ال  اب، ىما عب الانيياب إىل خب ين يرتايهما صن ان من الناس
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التىيةةةة الةةةةيت واجةةةاب اةةةا أنةةةةالفنا صةةةنف الةةةتين يظنةةةون أن جمةةةةرد نةةةرد األجوبةةةة  -
م ةةةةاالت عصةةةةره ، ية ينةةةةا مةةةةن انةةةةا راك ا هةةةةق يف انةةةةانياع األ اةةةةام مةةةةن النصةةةةو  

 .احملقودة لانزيلها على الوقائش املاجقدة احملقودة، يف إ ار الاليات وامل اصق
الصنف الت  ي مل الوتمت املاحقة وأذ اا من مناف ي الغرب التين نّصيوا  -

دفةةاًعا ميوهةةةةون باب جرائمةةةه   «  ةةوق املرأة»و «  ةةةةوق اإلنسان»ني عن أن سه  مقافة
يَةةةةة بةةةةة َام  ُح 

يف أمرياةةةةا الالتيةةةةةةةنية،  «ىاائةةةةب املةةةةوت»يف إعةةةةةةقاد ومتةةةةةةةةويل القىاةةاتةةةوريةةةةةةات امل
وجبةالد  روانةةقا يف أفري يةةا، مانةةادين بلسةة رية مةةن ال ةةريةة الةةيت يو ةةون النةةاس أهنةةا جمةةرد 

بيش لايق ، واماهان للمرأة، وت ي  بليق مبا أىل علياب الةقهر و ةرب مةن األ اةام ت 
اليائقة، هادفني إىل  رمان ىل من ي من من النةاس  ن للحيةاة مةةىن، مةن أن ياا ةف 
ميةةةادئ ال ةةةريةة الةظيمةةةة ال ائمةةةة علةةةى الي ةةةني املبلةةةق با ةةةرد هللا نةةةيحاناب وتةةةةاىل بمللةةةن 

 .ا اترتااس يف مح ة الغرور بسلبان املال واحلا  والةلمويةواألمر والةل ، ي يًنا عنين
وإبماان عاملنا الت  بلت هتا املساوا الةةايل مةن الابةور الاانولةوجي أن عةق يف 

ميقأ الاةايل وا ماعة، ما يساعق ىل فرد يف   يق ما تنبو  علياب : امليقأين اإلنالميني
 .  ي ية « قاثة»ر جوا اب من إماا ت، إنهاًما   ي ًيا يف تبوي

ولاةةي يةةامان املسةةلمون مةةن   يةةق النهضةةة املرجةةوة، علةةيه  أن ياةةةاملوا جبةةق مةةش 
أبةةةاد اإلنةةالم الةةيت  ةةيقت  ضةةارتاب الرائةةةة، تلةةن الةةيت أنة ةةت برىاهتةةا الةةةاـ مةةن ال ةةرن 

 .الاانش إىل ال رن الثاين ع ر
لةةى جتسةةيق والاةامةل ا ةةاد مةةش اإلنةةالم يةةةين الاةةف عةةن أخةةت  ت ةةاريق، والةمةةل ع

ان ىةةةي ةةةةةةةة واتجاماعيةةةة والن قيةةةة، إبةةةراًم للتمةةةة، واباةةةةااًث لإلنسةةةةةةةةةأبةةةةاد  الةامليةةةة والرو ي
 .يساةيق إنسانيااب


