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 إبصار المستقبل 
 (*)الدكتور الشيخ جاسم مهلهل الياسني

 

 
جممع   تر ي؛ ة األ ة ةق ادها ن ابغضاارة ة اناات باك الر اد  المنة     يتطلب:البعث احلضااا   إعادة 
 س فله الشااريعة حبيث تد ،ت ليح امل اهج الشاارعيةة  ؛ةخيطط ملسااتلبل ا ،أةضاااع ا اجلزيرة يبحثلعلماء 

إىل نظرة أممية  ،جتاةز ال ظرة اإلقليمية الضيلةة  ؛ا   بعد فرزه جيدا  ااانتل ام امل  ةث احلضة  ؛ةال اقع  عا  
 .اةترتيب أةل ايهت ؛هتتم بلضااي األ ة ةإشراالهتا

 

 مقدمة: 
حمل  ي  السابلني على ا "إبصار املستقبل يف اجلزيرة العربية"احمل   ي بين هنا 

 ةمها: 
 استشراف املاضي )التجربة احلضارية التارخيية(.  -1
 اإلمكاانت املذخورة.  -2

 كما أنه يتميز بطبيعة خاصة ت بع  ا    ض عه االنتشرايف، فال تائج فيه ليست
تطراقه ااااةذلك ألنه يبحث يف  ستلبل جم  ل، نسعى الن ؛حتمية، ةإمنا هي نسبية

 نالة  ،ةالة اخلالدااااااااااب نائل علمية ةبراهني  ادية ةقبل ا براهني مساةية    الرن

                                                

 أستاذ الثقافة اإلسالمية، في كلية الشريعة، جامعة الكويت )دولة الكويت(. باحث..( *)
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 اإلنالم. 

ةقد حرصت على انتعراض ة ضاك   ض عية حن  االنطالقة إىل األ ام ةحتليق 
 لسي ا ي هاك املستلبل.   شرةع البعث احلضا   املأ  ل أكثر  ين طا حا  

ا جيد    له بلد   األن ت قع السي ا ي هاك    ةج ة نظر  ال جيد  اخلالف ح
اخلط ط     خالل طرح ،كيمية التغلب على علباك ال اقع ة ت قعاك املستلبل

العريضة ةال اقعية للخرةج    املأزق احلضا   املتأزم، ةلعالج   اط  اخللل ةدفع 
 اإلعاقة. أنباب اللص   ةع ا ل

يف  تمدا  ع عية  ضةهنا  ا حاةلت جاهدا  أن أ كز احلديث ع ه يف إجياز ة    
 إضافة إىل أتنيساك امل  ج ال ضعي الن  يمضي إىل ،ك على امل  ج االنتلرائيلذ

البت اء  ياةتركيب ،ةالتجزيئية النتخبا  امل اط  ة عرفة البىن الرئيس هبعد حتليلي يف ص  ت
  ؤية كلية ن من    ا إىل التلييم ة   مث طرح احلل ل. 

 ةقد جاءك ع اصر املعاجلة يف طرحني: 

 ":الطرح األول "إبصار المستقبل )ركائز وثوابت(
 مت يد ع  انتشراف املستلبل ةضرة اته. -1
  اهية اإلبصا  املستلبلي للجزيرة العربية )دةل جملس التعاةن(. -2
  كائز عملية اإلبصا  املستلبلي. -3
 خط ط عريضة يف نبيل إبصا  املستلبل للجزيرة العربية. -4
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الطرح الثاني عن "ومضاااف  ي ياابلل البلح اليضااار  مث جاء  
 ةذلك يف نبع ة ضاك كالتايل: ،للجزيرة اللربلة"

تزاةج العلاال ةال لاال يف ناااااااااااااابياال االنطالق لتحليق البعاث  الومضةةةةةةةةةةةةة ا   :
  . احلضا  

 انرتجاع الثلة يف ابت اء اإلميان للحضا ة. الومضة الثانية: 
 الص  ة احلضا ية يف احلرم ابلشريعة اإلنال ية. الومضة الثالثة: 
 ضرة ة االنمتاح على اآلخري .  الومضة الرابعة:
  عا  حن  أنلمة التر  ل جيا. الومضة اخلامسة:
 ةاجملتمع.بني السلطة ملصاحلة اعلد  الومضة السادسة:
 ال ظرية اإلنال ية الرتب ية.  الومضة السابعة:



 
 
 
 
 
 
 

 «بلاد الجزيرة العربية»البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي 
 

 -72- 

 الطرح األول
 إبصار المستقبل )ركائز وثوابت(

 تمهلد عن ايتشراف المستقبل: -1
 ،احلركة التطلعية يف اإلنسان حن  األفضل ةاألحس  تراد تر ن  رترزة يف طبيعته

فما    إنسان على ةجه األ ض إال ةله آ ال يريد أن حيلل ا، ةأحالم  ،ال تما قه
ا ، ةكل فرد إمنا يتطلع للمستلبل    خالل نظرته اليت ي ظر هبيرج  أن يراها ةاقعا  

ية ال جدانية، أة لية، أة الشع   الك اليت تصطبغ ابلصبغة المررية العلاي احلياة، تاف
ه ل اس ةتطلعاهتم ألنمس م ةأل ت م، لر  هناحلسية املادية، ةلنلك ختتلف آ ال ا

اآل ال ال ت عدم ةال تت قف إال إذا ت قمت احلياة ذاهتا، بل إن ا نل ل: إن هنه الطبيعة 
ليست قاصرة على اإلنسان، بل تتعداه إىل بعض الرائ اك احلية األخرى، فال مل 

األ ر إذن  ،يدخر يف فص ل الس ة  ا يلتاك به يف فصل الشتاء، حني ت عدم حركته
 أةنع مما يظ  البعض.

 ةتماةك ال اس يف تطلعاهتم ملستلبل م  رده إىل ةج د بعض الرتنباك اليت  انت
تعددة   على بعض البيئاك ةظ رك يف العاداك ةالتلاليد، ةاختنك ل مس ا ص  ا  

   االترالية ةالرتاخي يف العمل ةالرسل، ةضعف اهلمة، ةفت   العزمية، ةغري ذلك 
 ضال  ف ،ع  حاضره ة ا يدة  ح له     ظاهر الضعف اليت جتعل اإلنسان ذاهال  

  ع  ذه له اجلزئي أة الرلي ع  املستلبل ة ا يدبر فيه.
ال يلل  ا ال  ك  ل اهتما ا  ةاإلناااااالم   ن جميئه ي جه ال اس إىل االهتمام ابملساااااتلب

ستلبل ةه    -إن الدي  قد  بط الي م اآلخر  ..ر، بل قد يزيداع  اهتما ه ابحلاض
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   ... :ابإلمياان اب،، فلاد جااء يف كتااب ه -ة اء هانه احليااة الادنياا
ة عىن ذلك أن املسلم ي تم ابملستلبل  (،177)البلرة: ...   
ف   يف  ،   حلظته احلاضاارة إىل ي م الليا ة، ةأنه  سااتعد هلنا املسااتلبل دائما   ابتداء  

 ، ااااااااااااااااااااااالغده يف ضاااااااا ء  عرفته حا يدة  ح له    األعداء احمليطي ططحياته اآلنية خي
 ، ةاإل راانك املتاحة، ةالل ة املمر ة، ال تسااااااتخمه األفراح اااااااااااااااااااااةاألصاااااادقاء اللريبي

ألفضل،  تطلع ل -ا  دائم- ةاالنرسا اك، بل ه تنله األتراح اااةاالنتصا اك، ةال تس
ناع حن  األحس ،  شمر ع  ناقه يف نبيل الصالح ةاإلصالح له ةأل ته ةللبشر 

 أمجعني.
ةاملسااااااااالم ي ظر للمساااااااااتلبل بعني تماؤلية  ع شااااااااادة الظالم، ةكثرة امل غصااااااااااك، 
 ةانتشاااا  املصاااائب، ةهنا أ ر بي ه الشااارع ع د ا طالب املسااالمني حبسااا  الظ  اب،

كان يُعجبه أن يسااامع يف كل صاااباح "اي ويح"، ةالُيسااار    بعد   تعاىل، ةال يب 
الُعساااااااااااااار، ةاحلق دائم ةالباطل طا الل هبنه الرةح التماؤلية، ةاملعرفة ال ب ية الررمية 
ةاالناااتلراء لتا يل الصاااراع البشااار  بني احلق ةالباطل؛ كان    املمر  ال صااا ل إىل 

 ي.ال تائج لصاحل احلق اإلهل
نااااتلراء املبين على املعرفة ال ب ية ةاال ،   االنااااتشااااراف املسااااتلبلي اك صاااا  ا   ةه

 ،ألم حرام ب ت  لحان يف املدي ة رعية، يل ل ال يب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللس   الر نية ةالش
وا عالايَّ  » :ةاللبائل العربية ةقريش  رتبصااني هبم ٌس ِمْن ُأمَِِّت ُعِرضةُ ِبيِل انا  ُززااةف يف سةا

رَِّة  ا عالاى ا اسةةةةةةةةةةةِ ا اْلباْحِر ُمُلوكف ذا لآلخر الن   ةيل ل ، (1)«اَّللَِّ يةارْكاُبونا ثةاباجا ها
ا ا ا » :ي  رة يُعنب نادة البالء ةهم فااااااااااااااش اكيا  اااااااااجاء ش حاَّتَّ  ْمرا  ااَّللَِّ لايُِتمَّنَّ هاذا

                                                

 أخرجه البخاري.( 1)
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عااءا ِإلا ةةةةةةةةةةْن صا ةرا الرَّاِكُب مِ ةيةةةةةياسِ  ْعبا عالاى  اَّللَّا الراماْوتا ال خياااُف إةةةةةةى حاضْ ةنةْ  أاِ  الذِ 
 .(1)«...زاناِمهِ 

صااااااااااااااحيح أن العلم ال ب   الغييب له أمره يف حتديد الز ان ةاملران إال أن ُ طلق 
ل ه تعاىل: قا احلياة الر نية ةالبشاااارية؛يتعرف على ناااا   االنتصااااا  ُ  يأ لرل    

    :ةقااال ناااااااااااااابحااانااه(، 21)اجملااادلااة:     

          
                
، ةهرنا    يعرف املاضاااي ةاحلاضااار يساااتطيع (55)ال   :    

 ت قع املستلبللل 
دة املدى، التغيري الرا  ة بعيال بد    ت قع املسااااااااااااااتلبل ةف م آ    :ةه ا نل ل

نااااااااا اء كانت إجيابية أة نااااااااالبية قبل ةق ع ا، ةقد جاء اإلناااااااااالم ليللع    قا  س 
ةبشاااائر اخلري ظ رك بداايك الصاااح ة اإلناااال ية  «أس إحدى الراحتنيليا»العرب 

يف أةاخر األلميااة الثااانيااة ةناااااااااااااات م  ةترتعرع ةترق يف األلميااة الثااالثااة، قااال أحاادهم 
 .«قد أذن ه بزةاهلا»فلال: ، «انتشرك البدع للد»للشيل: 
ةال اظر جيد أنه ال تعا ض بني الشريعة اإلنال ية ةأدةاك االنتشراف، فعلم  

ةق ع  ، أ اة جزئيا  أ االنتشراف ال يل ل ابحلتمية لألحداث املت قعة، فلد ال تلع كليا  
فااِن ِمْن » :املستلبل احلتمي ف    ا أخقان اللرآن ةالس ة أنه نيلع يف املستلبل ِصنةْ

ةع دان يف  ماهيم ا الرجل "املل م" الن  يعرف كيف ، (2)«...أاْهِل النَّاِر َلْا أاراُُهاا
                                                

 أخرجه البخاري.( 1)
 أخرجه مسلم.( 2)



 
 
 
 
 
 
 

بصار المستقبل                                                             جاسم مهلهل الياسين  إ
 

 -75- 

ضي ه    ب  اخلطابا ثل عمر  ،تلبلااااااااااااام املسااااااااااضر لرناي ةاحلاااااااااايتعا ل  ع املاض
 .ع ه

تدل على اهتما ه ابملستلبل، فلد كانت بيعتا العلبة  ةنرية  ن ل ه 
أبن له  ه  ضي ه عخط تني ها تني يف  نم  ستلبل اإلنالم، ةكان إخبا  نراقة 

لحاضر ل كسرى انتشرافا    ه ملستلبل الدع ة، ةكانت الغزةاك ةالمت ح تثبيتا     ن ا  
ملستلبل اب للمستلبل، ةغري ذلك  ا  احل ادث الرثرية اليت تادل على االهتماام ةدعما  

له، ةالعمل على أن تر ن كمة املسلمني فيه  اجحة ال  رج حة ة ؤمرة  ةاالنتعداد
   بعدهم تسري ة   ضي ه ع  م ال  تأمرة. ةكانت املسرية يف ع د اخللماء الراشدي 

اءه يف ، ةمبتت أ كانه، ةأقام ب ةغراب   إلنالم شرقا  على نمس ال ترية ةإال  ا ا تد ا
اجلزيرة ةغريها    البالد على أنس    العدالة اليت حلق ال اس يف ظل ا الرخاء 

 ةاأل  .
 :عقباف وتيدياف

ةاملسلم ن الي م  طالب ن ابنتشراف املستلبل، ةانتر اه  ا يط يه يف ج انبه 
ممتلراهتم، بة أل ض م ةبالدهم، ةمرةاهتم ة ةحيمله يف ح اايه ابل سبة لدي  م ةابل س

حيث ت اج  م حتدايك كثرية، بل قل  ترامرة حتيط هبم    كل حدب ةص ب 
 على كافة األصعدة.

ة   ا يف اجلانب االقتصااااااااد  االنااااااات زاف املساااااااتمر    اجلانب الغر  لثرةاك 
ةتمشي  ،دةادية جدياااااااااااالعامل العر  ة لد اته، ةةضع العراقيل أ ام ظ    ق ى اقتص

البطالة، ةإناااااااااااااالاط امللاطعة أة الاةلة ذلك، ةإغالق اجلما ك، ةفتح الباب على 
 صاااااراعيه أ ام السااااالع ةالبضاااااائع األج بية، اليت أت  ة ع ا بعض الليم ةالتصااااا  اك 

االيت هتدد اهل ية اإلن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ال ية يف كثري    البالد، ة ع هتديد اهل ية ير ن التحد ا



 
 
 
 
 
 
 

 «بلاد الجزيرة العربية»البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي 
 

 -76- 

االجتماعي املتمثل يف تمرك األناااااااااااااارة، ةاإلكثا     حاالك الطالق، ةانتشااااااااااااااا  
املخد اك، ةت ا   الليم، ةيضااااااااااااااااف إىل هنه اجل انب كل ا اجلانب الثلايف الن  
ي دف إىل الغزة المرر  ةإىل إحالل الليم ةالتص  اك الغربية الل الليم ةالتص  اك 

 اإلنال ية.
م املسلمني فاي حياهتم، ةخترتق علي م داي هةإذا كانت هنه التحدايك ت اجه 

يل    ن احملاةالك لل أأكق   جه حن  اإلنالم ذاته، إذ  ةبالدهم، فإن ه اك حتداي  
الدي ، كانت يف املاضي تلتصر على فرةع الدي ، ةتركز على   امجة اللغة العربية 

ة   امج)ةعاء الدي ( ابلسخرية    اللائمني على أ رها ةاحلط    قيمت م، ة 
ةالتغلب علي ا يف  ، افست املللغاك األج بية اب اداهلبةإ،  مرداهتا، ةطريلة كتابت ا
 داي ها ةبني  ثلمي ا. 

 ع اتسااااع دائرة التحد  للدي  قبل نااا  اك  كان هنا يف املاضاااي ة ا يزال ابقيا  
ةعلى  حيث ه مجت أعمدة الدي  ذاهتا ممثلة يف اهلج م على الرناااااااااااااا ل  خلت،

لتأةيل ةالتحريف، بل ةصاااال األ ر إىل إطالق  ا ال يليق    األلما  على اللرآن اب
  .ه نبحانه

إن اهلج م على اإلنااااالم يصااااحبه ةيساااابله ةيتبعه هج م على اإلنااااال يني مل ع 
صاااااا هتم، ةإعالن صاااااامت م، ة ضاااااا خ م لأل ر ال اقع الن  انبطحت فيه األ ة أ ام 

رفض، أة ي يرتمع، أة  عا ضاااا   يرى  أناااا  املد الي  د  الصااا ي ا، الن  ال يلبل أن 
 يل ل ال للتطبيع ة ا يتبعه    ضياع للملدناك. إنساان  

أ ام هنه التحدايك ةغريها مما ي اجه اإلنالم ةاملسلمني كيف ير ن انتشراف 
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تلبل؟ ةكيف مير  اخلرةج    هنا ال مق املظلم؟ ةكيف نتغلب على املشرالك ااملس
 ةالتحدايك؟ يف ض ء ال   حبث ا هنا ع  إبصا  املستلبل لالطالع ابلدة  الرنايل.

 ماهلة اإلبصار المستقبلي للجزيرة اللربلة: -2
 بلن اإلبصار وااليتشراف:  -أ

إذ اإلبصاااا  فيه  ،أة اناااتشاااراف املساااتلبل ال ود فا قا  بني التعبري إببصاااا  املساااتلبل
أعمال للبصر ةالبصرية يف تلمس خط ط املستلبل اجمل  ل    خالل انتلراء ةانتبصا  
املاضاااي ةتمحل ال اقع ةتلمس خي ط ةخط ط من  احلدث ةتر ي ه، ةأنااابابه ة سااابباته 

 قال الشاعر اجلاهلي:  ،ةاالنتشراف    طلب الشرف، ةه  املران العايل
   رف األعلى ةح ش كاااأ اااا ةابلشاااااااااااااا

 
 على جااانااب األ جاااء ع ذ هجااان 
د كانت العرب قدميا  تصعد عايل املران النتبصا   ا ح له ةانت تاج  ا قد اةق 

ة   املعل م أن ال ظر    املران العايل ه  غالبا  نظر إحاطة، ةي  ث  ؤية  ير ن ..
صاااااااادقة للمران ع  حق، ةيعطي ت قعاك ملا مير  أن ير ن، ةعليه فال  شااااااااحة 

 إبصا  أة انتشراف. :يف االصطالح
 ماهلة اإلبصار المستقبلي:  -ب

لد ب اء ل اقع نأ ا ع   اهية اإلبصا  املستلبلي للجزيرة العربية، ف ي عملية 
ما  محل الرنااااااااااالة اإلنااااااااااال ية قي اجلزيرة ة راجعة فاحصااااااااااة لتجربت ا املاضااااااااااية يف

دنيا ةآخرة.. ناااااعيا  إىل اناااااتعادة دة ها ةبعث  ايدهتا يف  ،ةحضاااااا ة، دي ا  ةدةلة
محل  شاااااعل احلضاااااا ة اإلناااااال ية    جديد إىل عامل يسااااا ده ختبط حضاااااا   يف 

 ةنط حبر التلدم املاد  الغا ر.
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 :ركائز عمللة اإلبصار المستقبلي للجزيرة اللربلة -3
ا أجد عملية اإلبصا  بص  هتا السابلة ت طلق ع   كيزتني  ئيستني مير  حتديدمه

 على ال ح  التايل:
 الركلزة األولى: الوعي بالذاف

لناك ه  ألن ال عي اب ؛ةهنه الركيزة األةىل هي امل طلق الرئيس لعملية اإلبصا 
 ،بااه أن جي اال غريه    ج اال نمسااااااااااااااااه حر     م  أةل خط اك االنطالق حن  األ ااام، ف  
 ح له.         ةيتخبط يف تبؤ  رانة نا ية أ ام    
ة )دةل حالة التلييم الصحيح ل اقع اجلزيرة العربي :ةال عي ابلناك يلصد به ه ا

ا مير  ح ،قتصادية ةاالجتماعيةيانية ةاالاااااااااااااجملس التعاةن( على كافة األصعدة الس
مل  ةث إضاافة إىل انارتجاع بعث ا ،أن يطلق عليه ت صايف ال اقع احلضاا   الرائ 

احلضاااااا   ةتمحصاااااه ةقراءته برؤية حدامية حضاااااا ية ترترز على أخن ع اصااااار الل ة 
لي ا بعد التعرف ع ،ةاناااااااتجالئ ا ةاناااااااتخراج ا، ةنبن ع اصااااااار السااااااال ط ةالت افت

باهتا ةآ  ها ةنااااارية هتا يف ضر احلضاااااا ة اإلناااااال ية ةاحنراف ا ة صاااااد أناااااباهبا ة ساااااب
 ةاحنسا ها ع  أدةا ها الصحيحة.

 :الركلزة الثانلة: الوعي بالواقع الملاصر )باآلخر(
ةتلك  كيزة أخرى متثل اجل اح الثاا بعد ج اح الركيزة األةىل إزاء االنطالق 

يف  ير ن عا ا   ع د جة ختصل ةال عي ه ا ي بغي أن ..لعملية اإلبصا  املطل بة
صعيد اجملال اإلنساا، ألنه يعد املدخل الرئيس للحاجة اإلنسانية احلضا ية املتأز ة 

 للدة  الرنايل.  
ة اليت يقعلى ةزن الد اناك االنتشرا ،ةهنا يستدعي   ا د انة انتغرابية

لك إ ا  ت الب اء على ذاااااااااااافأحستلرأك حال ا املعاصر اااااا، ةاناااااااااااقك أعماق ترام اااااان
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بسيطرة علي ا يف ص  ة االنتعما  أة بت جيه    جي ألفرا ان    خالل   جاك 
 االنتالب المرر  ةالغزة الثلايف. 

حلضااا ية يف حيات ا المررية ةأز ت ا ا قةليس خباف على العا فني دة  االنااتشاارا
 املعاصرة. 

 أُهية الركيزتني السابقتني: 
ةع د  أن هاتني الركيزتني السابلتني متثالن  عا  ج احي الطري ةالتحليق إزاء  

 .إبصا  املستلبل، ةانتشراف اللابل    الز ان، ةحتليق امل ع د    ذلك االنتشراف.
تب إن أ  خلل يف إحدى هاتني الركيزتني نيرت  :ا بعيدا  ع  الص اب إن قلتاةال أ  

شراف  خلل يف الرؤية، ةابلتايل قص   يف االنتعليه ال الالة خلل يف التلييم مث
 ةتلاصر ع  إد اك آفاق املستلبل. 

ةانظر ع  أمهية الركيزتني الساااااااااااابلتني الشااااااااااارل اآل  ملعرفة   قع ما    عملية 
 اإلبصا  املستلبلي.

 خطوط عريضة  ي إبصار المستقبل للجزيرة اللربلة:  -4
 آلتية،ا أنتطيع أن أخلل إىل طرح ال لاط ،أتنيسا  على تلك امللد ة السابلة

 عساها ت ضح الرؤية يف عملية اإلبصا  املستلبلي املرة ة للجزيرة العربية. 
ةهنه ال لاط ليست  مسا  لسي ا ي  املستلبل بلد   ا هي عال اك على الطريق 

  -يف نبيل  نم ذلك املستلبل:
  يمامي  ي كا ة األقطار واألمصار:: ال تزال الجزيرة اللربلة هي قبلة اللالم اإلأوالا 

ةقد يعظم هنا الدة  الرةحي  سااااااااتلبال  يف ظل  شاااااااارةع ال   ض احلضااااااااا   
ة لتر ن قبلة العامل الرةحية بتجربت ا احلضاااااااااااااااا ي ،املرةم لالطالع ابلدة  الرناااااااااااااااايل

ق حبيث تغدة أ ةاح ةضمائر اإلنسانية     سلمني ةغريهم لتحلي ا،املت قع حتليل 
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          :ة نالته نب ءة اللرآن ع  نب ة المد 
    : ةلتحليق بشااااااااا ة اللرآن ع  دي  اإلنااااااااالم (،107)األنبياء: 

 . (33)الت بة:  
 ي  ةالجزيرة اللربلثانلاا: زيادة الهجوم والكلد الفكر  المباشاااااار وملر المباشاااااار على 

   -ظل المتغلراف الدوللة الملاصرة:
 ،هابابنم اإل   ،ةطأة احلملة الص ي نية العاملية على اإلنالم ةال ختمى 

للسيطرة على فلسطني ة لدناك املسلمني هبا، ةلمض املسلمني ع  االجتماع 
 .ةااللتلاء يف أعظم  لتلى بشر  يف الر ن ةذلك يف   نم احلج

ةهنا الدة  الصاااااااااااااا ي ا  رشااااااااااااااح لالزدايد إن مل تتم   اج ته إجيابيا ، أ  ابلرد 
املباشاااار ةكشااااف زيف تلك املخططاك ةفضااااح ا ةنلضاااا ا كلما أبر ت، ةالسااااعي 

ة إنال ي على املست ى العاملي لبيان حليلة اإلنالم ةقيمه احلضا ي «ل  »لتر ي  
ىل كانت ة ناااالته األة  ،ا م األخالقاليت حتتاج إلي ا اإلنساااانية مجعاء، ةأ ا دي   ر

 .إلمتا  ا
فلل ك ي: توحد الرؤى وتلاضاااااااادهاي والتلطل  الللمي اللقلي اإليماني الصاااااااايل ثالثاا 

  -الجزيارة إلى ريادتها الروحلة واليضاارية على مستوى اللالم: ةبلود
ت ظيف املرااانااة الاادي يااة للملاادناااااااااااااااااك يف أ ض ةيتحلق ذلااك ابللااد ة على 

ةأنلمة  ،جيه امل ا د املالية الضخمة يف اجلزيرة يف طرح البدائل اإلنال يةاجلزيرة، ةت  
   لتصبح يف خري اإلنسانية.التر  ل جية 

يضااة للتماهم ةت فري خط ط عر  ،إضااافة إىل حتليق االنسااجام اجملتمعي يف اجلزيرة
 بني السلطة ةاجملتمع.. إىل غري ذلك    الاة  نيتم عرض ا. 

الغاية امل شااااااااااااااا دة ةبعث الدة  احلضاااااااااااااااا   الرايد  كل هنا كميل بتحليق 
 للجزيرة العربية.



 
 
 
 
 
 
 

بصار المستقبل                                                             جاسم مهلهل الياسين  إ
 

 -81- 

(1) 

 

 الياضااار

 المستقبل
 ايتشراف -إبصاار

 الوعي

 بالذاف

 الماضي "الموروث اليضار "

 شكل يبلن منظومة إبصار وايتشراف 
 مستقبل الجزيرة اللربلة )دول مجلس التلاون(

تيديد عناصر القوة  راءته بلنايةق
  له )ألخذها(

تيديد عناصر الضعف 
  له )الجتنابها(

 ب ( ) ) أ (

(3) 

(2) 

 الوعي

 باآلخر
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 الطرح الثاني
 للجزيرة اللربلة يبلل البلح اليضار    ي ومضاف
 مقدمة: 

فلد ا أتيت أن أذكر هنه ال  ضاك اليت متثل  ،انترماال  ملا طرح اه نابلا  
هاداي  حن  اإلبصا  ال ظر  الصحيح ةالعمل ال اقعي يف نبيل انتعادة الدة  احلضا   

ا ةلية ند احلاجة اإلنسانية للبعد الرةحي اململ د يف حضا هتؤ للجزيرة لالطالع حس
 لضمري.  املادية املمرغة يف املادة ةاللنة ةاحملس س على حساب الرةح ةا

ةقد  كزك يف ذكر ة ضاك اخلرةج    املأزق احلضا   احلايل نعيا  لتحليق  
   خالل إحياء  ،اللياد احلضا   امل ش د يف اجلزيرة العربية إلحلاق الرمحة ابلعاملني

 الدة  احلضا   الرائد أل ة الرنالة اإلنال ية.
 ةقد جاءك هانه ال  ضاك يف اآل : 

 تزاةج العلل ةال لل يف نبيل االنطالق لتحليق البعث احلضا  .  :أ الف 
 انرتجاع الثلة يف ابت اء اإلميان للحضا ة.  اثنياف:
 الص  ة احلضا ية يف احلرم ابلشريعة اإلنال ية.  اثلثاف:
 ضرة ة االنمتاح على اآلخري .  رابعاف:

  عا  حن  أنلمة التر  ل جيا.  خامساف:
 . السلطة ةاجملتمعة بني علد املصاحل سادساف:
 ال ظرية اإلنال ية الرتب ية.  سابعاف:

 .خامتة  خالصة
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 : تزاوج اللقل والنقل  ي يبلل االنطماق لتيقلق البلح اليضار : أوالا 
فإن    فضل ه العظيم علي ا أن يرزق ا نعمة العلل ةتعبدان به، فال فرض ةال  

به يف  ةفضيلة العلل تلتضي ابملسلم أن يط ف ..نمل، ةال ترليف مث إال    اببه
ل ا، ةيلم ةيعي  داخ ،يلرأ جديدها ،خق احل ادث ةتصا يف امل اقف، ةنق ال  ازل

 طراف ا، فتثمر لديه رمراك مجة يميد    ا يف دي ه. أب
   :دلت عليه اآلايك الرثرياك ،ةهنا  لصااااااااااا د     لاصاااااااااااد الشااااااااااارع 
، (82)غاااافر: ...         

    :، ةقال نااااااابحانه(2)احلشااااااار:      : ةق له تعاىل
                    

 .(190)آل عمران:
ةهنا حيدة ابللائمني على األ ر يف اجلزيرة )دةل جملس التعاةن( أن يعمل ا  

ى ج ب  ع أنلمة السل ك احلضا  ، إذ ال اعلى علل ة التخطيط اإلدا   ج با  إل
ألن  ؛ةإمنا يتعاضدان ةيتآز ان ،أن العلل الصريح ال خيالف ال ل الصحيح شك

       :ال ل خالد  طلق الصحة    ه نبحانه ةتعاىل
له ع جا ، ةالعلل ة عطياته الظاهرة ةالرا  ة هي    ه  ، ةمل جيعل(9)احلجر:

                :نبحانه أيضا  
 . (5)العلق:       ، (113)ال ساء:

 ةهنه الث ائية املت اغمة تمضي إىل: 
إذ العلااال ةالشااااااااااااااارع مهاااا ج ااااحاااا التلاادم  ،الت ازن يف المرر ةالسااااااااااااااال ك-1

 ةاالنطالق حن  األ ام. 
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رع ف   دة   ت ازن  ترا ل يسعى ابلعلل ةالش ،ايل للجزيرةاامتيز الدة  الرن -2
  عا ، ةليس جمرد شعائر  ةحية، ة لا اك زهدية تلام دةن إعمال للمرر.

يث إن ح ،العللي ةالرةحي  عا   ،قيادة الدة  الرنااااااايل يف األخن ابلشاااااالني -3
بني العلمانيني الداعني إىل انااااتلالة ال حي ع  احلياة العا ة لدةل اإلنااااالم  الصااااراع

ب عه يف املساااااااااااااااجد ةبني دفاف األنااااااااااااااما ، ةبني دع اك  عا ضااااااااااااااة    بعض ةق
 ،اإلناااااال يني إىل   ض اإلناااااالم ةتطبيله دةن التماك إىل  عطياك العلم احلديث

ة هنه اإل راانك العلمية ةالتر  ل جية، أة على األقل جميئ ا يف الرتبة اااااااااابل ة لاطع
 . ،  ا تزال قائمةالثالثة

  :)نموذج الحضارة اإلسالمية قديمًا(ثانلاا: ايترجاع الثقة  ي ابتناء اإليمان لليضارة 
ةهنا ي بغي انتصحابه يف ذلك الدة  املستلبلي املأ  ل للحضا ة اإلنال ية،  

ة ةأنظمة غ جمتمعاك إنال ي  حيث نبع ال        رة ةاكتمل يف املدي ة ةانطلق يص
ريهم    الي  د ةال صا ى بل ةغريهم    امللحدي  حضا ية جميدة نعم املسلم ن ةغ

     :ةال م يني يف كافة البالد برمحت ا ةعدهلا ةتصديلا  لل له تعاىل
 .    (107)األنبياء:   

كما كانت حضا ة اإلنالم حللة ال صل بني احلضا اك اللدمية ةاحلضا ة 
 األة ةبية احلديثة )كما كانت لب ة  ئيسة    لب اك احلضا ة الغربية احلديثة(. 

 ةهؤالء هم   صم  الغرب يل ل ن بنلك    أ ثال:
 .ج  ج نا ت ن -1
 .غ نتاف ل ب ن -2
 .انط ان ابني -3
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ةنسمع  عا   ا قاله ل ب ن عامل االجتماع المرنسي  ،ةغريهم الرثري ةالرثري 
 ا     ؤلف أة ة  حىت اللرن اخلا س عشر إال ةعلمه   ل ل ع  عل م » :الش ري
إ م كل م إ ا » :، مث ذكر عددا     علماء أة ةاب يف ذلك الز ان ةقال«العرب

ال نيما الرتب ة لة لرتب م، ةإن الرتب املرتمجة    العربية، ا تتلمنةن للعرب أة نل
العلمية    ا كانت إىل  دى بعيد األناس الن  قام عليه التعليم يف جا عاك أة ةاب 

 . «حن  مخسة قرةن
ةل نكر ه ا على ناااابيل املثال جا عاك األندلس ة عاهدها العلمية ةأدةا ها يف 

حىت إ م بعد ا هزم املسااااااااالم ن في ا طمق األنااااااااابان يمتخرةن  ،حتضاااااااااري األة ةبيني
 ة بالدهم اإلنال ية ةحيتنةن حنة املسلمني في ا. حبضا  

عاهد ألنه تعلم يف   ؛ةهنا  لك أ ج ان ال حيساااااااااااااا  الرتابة إال ابللغة العربية
 ي  ب ع حضا ة اإلميان اليت ةنعته ةمل تضقاة دا س ةجا عاك األندلس املسلمة ةف

 ع ه ةال ع  أ ثاله.
 ية اط   العليدتني اإلنالةهنا ألم نس  السادس  لك األندلس يتسمى إب ق   

 ةقد جعل    طليطلة املسلمة بعد ا نلطت يف يده   ا ة  عا ف. ،ةال صرانية
كما احتمظ خلمه ألم نس  الثا   ابلرتابة العربية على نل ده، ةكانت    

املسر كاك اإلنال ية ةالمرنسية عملة مملرة ال صا ى يف إنبانيا ةج  ب فرنسا على 
 ط ل أ بعمائة عام.   

كما انتماد األة ةبي ن    ال ظام اإلنال ي يف اللضاء ةيف اإلدا ة ةيف األح ال  
 الشخصية ةاالجتماعية. 
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ةل  أتي ا على بعض آ   احلضا ة اإلنال ية ةدة ها يف ال  ضة الغربية لطال ب ا 
  -ةلر  نرتمي بتلك ال بنة السابلة ل ستخلل    ا اآل : ،امللام كثريا  

 أهنا  ،التجربة احلضارية اإلسالمية القدمية تدعو إ  الفخر  االعتزاز أن -1
  .قابلة لالسرتجاع

 ت ابلمعل،حيث إ ا ةقع ،ةهنه نتيجة  قه  علي ا بش اهد مجة يف شل ا األةل
له الع ا ل امل انبة، ف نا داع النتجالء  ة ا ةقع ةكان قابال  ألن ير ن ةت فرك

 ل  شرق. رة يف املاضي  رة ا  ب اقع ا العامر ة  ضا  إىل  ستلبآفاق البعد الرنايل للجزي
 اللائل الن  أحس  التص ير ةالتعبري: ، د ة 

 ناااااااابااااااااين كاااااااامااااااااا كاااااااااناااااااات أةائاااااااالاااااااا ااااااااا      
 

 تاباين ةناماعااااااال  اثااااااال  اااااااا فاعالا ا 
ابتناء الثقة يف احلضارة اإلسالمية على الوجه الصحيح هو سبيل مكني  -2 

 : السرتجاعها
ةهنا حاصل ع د ا نغرس  ةح االعتزاز ةالمخر ابحلضا ة اإلنال ية على ال جه 

 الصحيح، حبيث ال يرتمى ابإلشا ة إلي ا ةالت  يه هبا ةإمنا ابنتعراض ا حسب: 
خطة    جية  د ةناااااة تعمم على اجليل املسااااالم ال اعد، لير ن هلم نااااالف  -أ

 ي تسب ن إليه، ةعز يت اصل ن  عه.    
لى اآل   احلضاااااااااا ية للحضاااااااااا ة اإلناااااااااال ية ةاليت ال ي حصااااااااار التدليل ع -ب

 -التعريف هبا يف جمرد كلماك  سج عاك ةإمنا يتعرف ن علي ا    خالل:
 عا ض احلضااااااا ة اإلنااااااال ية اليت أدع  إلقا ت ا يف كل  دي ة أة يف أشاااااا ر  -

 املدن على األقل. 
ك جزء ه اكل يف جماله حبيث ير ن   ،د اناااااااة مناذج    حتضااااااار الساااااااابلني -
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  لر  حضا ة إنال ية يف كافة المرةع.
بث الرةح اإلنااااااااال ية يف املما ناااااااااك الي  ية    خالل تساااااااامية اجلا عاك  -

 ةاملعاهد العلمية أبمساء علماء املسلمني الربا .
 ثالثاا: الصورة اليضارية  ي اليكم بالشريلة اإليماملة: 

 إمنا ه  صاحل العباد يف ةعماد هنا أن  لصد الشريعة األةل ةهدف ا الرئيس 
الدنيا ةاآلخرة، ةبرهان ذلك  ا ذكره علماء األص ل    أن شريعة اإلنالم إمنا 

اء  يف العاجل ةاآلجل  عا ، ة عىن ك  ا   ض عة ابتد، ةضعت ابتداء  ملصاحل العباد
 نا أنه قصد ذلك    ةضع ا يف املرتبة األةىل، ةير ن  ا عداه كأنه تمصيل له. هل

نا اللصد ةال ضع أمجع علماء اإلنالم، ةمل ي ازع يف ذلك    م أحد، ةعلى ه
ةذهب اإل ام الشاطيب يف امل افلاك إىل أن ذلك يعد  سلمة ال  رية في ا، ةال جدال 

احل ةاملعتمد إمنا ه  أان انتلري ا    الشريعة أ ا ةضعت ملص» :فلال  محه ه ،ح هلا
  .    «العباد انتلراء  ال ي ازع فيه

ه  فرل  ا أنزل ..»: فلال "الرنالة"ةهنا  ا نل عليه اإل ام الشافعي يف 
ةفصل .. «لهج     له       علمه ةج      ه    م  ل   محة ةحجة، ع   -جل م اؤه  -يف كتابه

شريعة  ب اها ال فإن» ":إعاالم امل قعني"فلال يف  ،  محه ه،ذلك اإل ام اب  الليم
ة  عدل كل ا، ة مح العباد يف املعاش ةاملعاد، ةهيةأنان ا على احلرم ة صاحل 

 . «كل ا، ة صاحل كل ا
        : قال تعاىل ،ةعلى هنا دلت نص ص اللرآن الررمي
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 (،6)املائدة:               
          :ةقال نبحانه

ك، إذ املعىن على ذل.. إىل غري ذلك    اآلايك الرثرياك املت اتراك (185)البلرة:
تلطع أبن ةضع الشرائع إمنا ه  ملصاحل العباد يف اآلجل ةالعاجل، ةهنا األ ر  تصل 

   يف مجيع تماصيل الشريعة.
 ةأتنيسا  على القهان السابق ةاملسلماك املستخلصة به، فإن ا ضلل إىل: 
ةن اأن احلرم ابلشااااااااااااااريعة اإلنااااااااااااااال ية يف دةل اجلزيرة العربية )دةل جملس التع

اخلليجي( على ال جه الصاااحيح بتحليق  لاصااادها ةأعمال أحرا  ا حبساااب ذلك 
 ه  نبيل  رني ة ج  بني لتحليق  ا يلي:

 حفظ اهلوية اإلسالمية العربية للجزيرة العربية:  -1
ةفنت  ،ريبةقالقل التغ ،فتبلى يف  أ   ع  حرةب الشب اك، ة  ابت المنت 

  االنتالب المرر  ةالغزة احلضا  ..
ةكيف ال ةهي تعد بؤ ة ل شر العدل، ةلرةضة احلضا ة العاملية، ةلسط ع مشس 

   خالل حتليق  لاصد الشريعة يف حمظ  صاحل  ،عدالة اإلنالم على العامل أمجع
 العباد، ةجلب كل  ا يميدهم، ةي مع م يف دنياهم ةأخراهم  عا .

يف  اهج اااةقااا ن ذلااك باادةل أخرى ةجلاات يف دهاااليز المنت ة احاات ترقع   اا
ر  أز ة اااااااف جدك نمس ا حائرة ابئرة تش ،ةيف االبت اء ةالعدل االجتماعيني ،احلرم

اهل ية، ةيلم ا م ب الغم ض ةالللق المرر  ةاحلضااااااااااااا  .. ةلتمصاااااااااااايل ذلك  لام 
 آخر.

 حفظ مكانتها الر حية يف العاَل اإلسالمي:  -2
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ها العصماء، داااااا لاصي ض ء اةهنا ةاقع ة هني ابلتطبيق الصحيح للشريعة ف 
ةيف  كاااب ال اقع املتجاادد ةاجملتمع املتحرك ةيف ةاقع الع ملااة الاان  حي ط ااا يف كاال 

  .شيء
إذ إن إبصا  املستلبل يبني ل ا أن الرايدة الرةحية ال تر ن ابملادة ةالثراء، ةال 

يق   بدء بتطبذ ا.. ةإمنا ه  ابدفلط ابلرفاه االقتصاد ، ةال ابلتلدم التر  ل جي
ما   ع اجملتمع سج تطبيلا   ترا ال    ،تعاليم اإلنالم الصحيح على ال جه المضيل
 به تمتعتلم  م ة ا ةختتا هشده العل ل  الع ملي ة عطياك ال اقع املعل  ا .. حبيث ت

األبصا  ةاألمساع يف اإلنصاف ةالرؤية ةالرتابة ةاللراءة  عا  ع  ذلك التطبيق ال اقعي 
 للشرع اإلنال ي. 

     :ةهنا  دخل املداخل لد ك نعيم الدنيا ة فاه ا كما ةعد ه بل له 
 .(96)األعراف:         
جتةةديةةد القيةةادة الر حيةةة للجزيرة ضةةةةةةةةةةةمن عمليةةة البعةة  احلضةةةةةةةةةةةةةار   -3

 اإلسالمي: 
 العامل ت ىااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةيف ذلك انتعادة للليااااااادة الرةحية للجزياااااارة على  س

ال ي حيث كانت املدي ة امل   ة  ركزا  لل حي بعد  رة ةكانت بدة ها اااااااااااااااااااااااااإلن
مث ت حت ع  ا  أةل عاصاااااااامة  ةحية ةإدا ية لصنااااااااالم يف عصاااااااار الرناااااااا ل 

العاصمة اإلدا ية شيئا  فشيئا  غري أ ا ظلت العاصمة الرةحية للتطبيق اإلنااااال ي 
 نااااااال ية علىعلى  ساااااات ى الدةلة، ة ساااااات ى اإلدا ة )حيث تطبق األحرام اإل

اللائد ةاملل د ه اك( ةعلى  سااااات ى اجملتمع، ةعلى  سااااات ى األفراد، حىت ذهب 
اإل ام  الك  ضااااااي ه ع ه إىل األخن بعمل أهل املدي ة كمصااااااد      صاااااااد  
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حا يساااااميه األصااااا لي ن "عمل أهل املدي ة" ابت اء  على أ ا عاصااااامة  ...التشاااااريع
ملا  صالااااااااه اتاااااااال ك ه  نمساااااااالعمل ةالساإلنالم الرةحية ةأن  ا ميضي في ا    ا

 ضى يف ع د الرن ل
 ةهلنا  غزاه ة ع اه يف   ض ع حبث ا هنا. (1)

 : ضرورة االنفتاح على اآلخرين: رابلاا 
ةنعين  ،لنا يت جب علي ا ضبط ا ،ةه  كلمة يرت م ا غم ض بعض الشيء 

يف إطا   ، ةاالنمتاح على ملافته ةفرره(اآلخر)هبا يف نياق حديث ا التعرف على 
             :قيم ا، ةهنا  طلب قرآا لل له تعاىل

 .   (13)احلجراك:     
ةع د  أنه ال إشرال يف ج از التعرف على اآلخر  طللا  جمرد  عرفة ذه ية  
يعد     (اآلخر)ف نا ال ضري فيه، بل اجل ل هبنا  ،تعرف عليه    قرب ل ،تص  ية

 د ةب اجل ل اليت تست جب الل م.  
  ، ةه(اآلخر)مث ه اك  رحلة أخرى هي  رحلة االنمعال ةالتجاةب  ع ذلااااااك 

 (اآلخر)التجاةب ةاالنمعال تصاااااااااااديق هنا   ا يتبع املعرفة غالبا ، ةال يشااااااااااارتط هنا
 فيتف  ااا يقز اإلطااا  احلضااااااااااااااااا   ةاملعريف لثلااا ،ةاإلميااان حااا ع ااده ةتبين أطرةحاااتااه

 -إذ تلتضي هنه املرحلة  رحلة أخرى هي : ،ةحضا  
 ط تني:ع  طريق خ ،"مرحلة النقد  التبصر" مث اإلقدام للتجا ب  االنفعال
 اخلطوة ا   : اكتساب املعرفة اجلديدة النافعة يل:

ةاالكتسااااااااااااااااب ه ا  طلق لرل  ا ه   ميد ةجديد     عا ف ةتصاااااااااااااا  اك 
                                                

 مع مالحظة مخالفة جمهور العلماء لمالك في ذلك، حيث لم يأخذوا بعمل أهل المدينة كأصل من أصول الشريعة.( 1)
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ف نا يلع حتت طائلة احلرمة اليت نطالب بد ك ا  ،ةتطبيلاك، ةةنااااااااااااااائل ةآلياك
ا فةاُهوا أاحا   ...»: ةأخنها    كل أحد إذ ها الَُّة اْلُمْنِمِن فاحاْيُ   اجادا احلِْْكماُة ضةةةةا

 ةهي إ ث إنساا ال يلتصر على ج س أة   ط  ةال على دي .. .(1)«ِِباا
  -ةاالكتساب ه ا إ ا أن ير ن:

 طلق اجلدة، ةهنا يؤخن بعد ا تضااااااااااااابط أهدافه ةغاايته حا يتالءم  جلديد -1
  ع حضا   ةقيمي اإلنال ية. 

لربطه هبا ع د     أصا ل حضاا ية  ىف نا أناع ، ط   يف صا  ة جديدة -2
بيال     ع د  فيصاابح حللة ةصاال  ع ا ةناا ،حعىن أا أنااعى لربطه أبب ة حضااا ية

له ابألب ة  غري أنه يدي  ،   أبيه كثر تم قا  أةال عجب أن ير ن االب   ..لتط يرها
 ةفضل السبق. 

 اخلطوة الثانية: نقد املعرفة زري املالعمة  طرح بديل مناسب هلا: 
 (رخاآل)ةهنه  رحلة ال تلل ع  األةىل أمهية، إذ لس ا وزم أبن كل جديد ع  

لرفض اغري أا أجتاةز  رحلة  ه    انااااااااااااااب يل ف  اك  ا ال ي اناااااااااااااابين ةال يليق  
  .بل ةاالقتحام ةطرح البديل ،األعمى إىل  رحلة ال لد املتبصر

ا آاتان ة ا أكثر تلك البدائل اليت ي اط العمل على طرح ا ةحن  يف اجلزيرة ح
ح جديرةن أبن نعمل على طر  ،ه    فضااااااااااااال التا يل التليد، ةاحلضاااااااااااااا ة اخلالدة

الجتماعي عريف، أة يف اجلانب ان اء يف اجلانب التر  ل جي ةامل ،البدائل املؤنلمة
 اإلنساا.

  احلاصل أنين أخلص إ  اآليت: 
أن االنمتاح  طلب إنااااااااااااال ي ضاااااااااااارة   متليه الظرةف االجتماعية ةالليم  -1

                                                

 .أخرجه الترمذي( 1)
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 ناااعيا  إىل  ايدة العامل  ةحيا  ةاالضاااطالع ،الدي ية    ابب نشااار الرناااالة اإلناااال ية
           :بتلك األ انة اليت في ا ذكران ةجمدان

 (.10)األنبياء:  
أن االنمتاااح ه  الساااااااااااااابياال الرئيس لتلليح األفرااا  ةتعضااااااااااااااياادهااا ةجتااددهااا -2

د تلك ةخاصاااااااااااااااة بع، ةانتعاشاااااااااااااا ا، ةه   متاح تنةيب اجلليد بي  ا ةبني اآلخري 
 األحداث العا  ة اليت اجتاحت عامل ا اإلنال ي. 

ف ي  ؤهلة  ،ليم ا الرةحيةبأةال  أن اجلزيرة كما كانت   متحة على العاملني -3
ةليست  ، عطية ةآخنة ،ع  طريق انمتاح ا على العاملني  نيا   ،إلعادة ذلك الدة 

      :ةهنا نلمحه يف ق له تعاىل ، عطية كما كان احلال    قبل
              
 . (27)احلج: ...     

 خامساا: نيو أيلمة التكنولوجلا:  
 ،ابت اء  على  ا نااااااابق ذكره    ا تالك اجلزيرة مل ا د الطاقة ة ؤةس األ اااااااااااااااااااااا ال
  ةك  ا اللبلة االنرتاتيجياة للطااقة فاي العامل، فإ ا قاد ة على ت ظيف التر  ل جيا يف

 االقتصادية ةاالجتماعية.    كافة اجملاالك ةالبىن
ة ي، غربأ غربية التط  اااااااااااااااة امل شيربة غااااااااااااااااااااااااااار  ل جيا احلديثااااااااااااااااااة   املعرةف أن الت

 ،ةإن كانت هتدف إىل  فاه اإلنسااااااااااااان ة تعته ةهي غاية   شاااااااااااا دة ،اآل   ةال تائج
 غري أنه يست قم ا ةقماك  تتالياك.  ،ةهدف نتمق  عه إمجاال  

تزهلا مير  أن ض ،ف ي ةإن كانت تر  ل جيا  ادية يف  عظم ةج  ا احلضا  
جمااااازا  يف آالك ةأج زة ة عااااداك إليررتةنيااااة صااااااااااااااااااا تااااة تتحرك ب ظرايك علميااااة 
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 إنسانية الص ع ةاهلدف ةالت جيه.   ، د ةنة، إال أ ا إنسانية التشغيل
هي غربية السااااال ك ةال نااااايلة ةاهلدف ةالت جيه .. قد  :ةإن شااااائت ةضااااا حا  فلل

ماعي كبرية فانطبعت بطابع ا االجتانعرساااااااااااااات علي ا قيم احلضااااااااااااااا ة الغربية بد جة  
 .حياهتم تعمل ب مط ،ةب مط حياهتا الي  ي حىت أصبحت اآللة لصيلة حبياهتم

ف نا  صااااااااااا ع يعمل فيه  جال ةنسااااااااااااء  تالصااااااااااال ن  عا  يف ة دية ليلية، ةهنه آلة 
ل هلا على فرتاك  ت اةبة حبيث مي ع علي ا احلم ا  تلتضاااااااااااااي    املرأة  شااااااااااااااا كة ةانلطاع

دم االعرتاف ةع ةتبتال   ا  ةإال فلدك ةظيمت ا، ةهنا عمل آخر يتطلب انلطاعةاإلواب 
 ابلعالقة الشرعية    زةاج ةأةالد ةاالنتمتاع أبنرة هانئة حت ط ا  ةح احملبة. 

ةب اء  على ذلك نشااااأك أمناط حياتية خاصااااة هلا قيم ا اخلاصااااة لري نتماشااااى 
 - ع تلك التر  ل جيا ..  ثل:

ك المرد ةإطالق حراي ،مردية على حساااااااااب احلياة اجملتمعيةتعظيم احلياة ال -1
 حسبما شاء. 

انتشاااااااا  املما نااااااااك اجل ساااااااية خا ج إطا  األنااااااارة للرتةيح ع  ال مس يف  -2
  )ل(أةقاك اإلجازاك )ال يك إند(

زهاك ااااااااااااااا  بي ك الدعا ة ةاملالهي الليلية ةاللما  ةاخلم   يف املت ااااااااااااااانتش -3
  )ل( املضغ ط يف عملهلري تست عب ذلك العا ل 

ةعلى  ،انتشاااااااااااا  امل اد اإلابحية  طللا  يف ةناااااااااااائل اإلعالم على اختالف ا -4
 ت  ع تلك اإلابحاك. 
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ةترخيل  ،)نسااااااااااء  ع نسااااااااااء( ،انتشاااااااااا  العالقاك املثلية ) جال ة جال( -5
 الدةل الغربية هلنا. 

ك البل غ أقصاااااااى د ج ،ةكل  ا نااااااابق يدا  أيضاااااااا  ب ناااااااائل تر  ل جية حديثة
 ع ضا  ع  التعا ل الشاق ةاجلاف  ع اآللة.      ،املتعة

ةكل هنا حيمى بسااياج قان ا ةإطا   ؤنااسااي لري يضاام  للمصااانع أن ت تج 
تصااااد ةحيل ليعظم االق ،ةلآللة أن تعمل ةللتر  ل جيا أن تثمر ةتد  األ  ال الطائلة

   )ل( الرفاه اإلنساا
 -إبصةار املستقبل التكنولوجي يف اجلزيةرة العربية:
اك    خالل طرح السااااي ا ي ه ،نع د ه ا إىل حللة ال صاااال بي  ا ةبني  ا ناااابق

 : اآلتية
 هل نرتك التر  ل جيا الغربية مجلة ةنلزم خاصة أنمس ا ةن يل هلا ظ   ان؟ل-1
 هل أنخنها خبريها ةشرها ةبيئت ا اليت نشأك في ا؟ل-2
أ    حياااث انت  ا ةكيف ذلاااك ةليساااااااااااااااات ع ااادان قااااعااادة علمياااة هااال نباااد-3

 ةتر  ل جية  ثل م؟
هل أنخن بعضااااااااااااااا  ةنرتك بعضااااااااااااااا ، ة ا ه   لياس احلاجة ةآلياك األخن -4

لة را لة ال بد    أخن مجاةالرتك؟ ة اذا ل  كانت امل ظ  ة التر  ل جية  ت
 ؟ل...   ا

ت ا ةقيم ا، احسااااااااااااااب عاد ة اذا ل  أخنان    م  ا نريد ةحاةل ا أن نريمه -5
 أنظل  ست لرني ةاتبعني؟لل
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صح إال بل.. ةال يااااااع الساااااانا ةذاك    األنئلة السابلة حتا  العلاااااا ل ةت لطااااااةبني ه
مث يف البالد  ،أن نؤنااااااااااااالم   ظ  ة التر  ل جيا الغربية يف اجلزيرة العربية :الصاااااااااااااحيح ةه 

عساري ةهنا  طلب ليس ابل . ع االنااتعداد القتحا  ا ة  افسااة الغرب في ا. ،اإلنااال ية
 .فلد نبق أن   دان له ابإل راانك املادية ةالرةحية اليت حبا ه هبا اجلزيرة

 أ ى اآل :  ،لمرضية السابلةابةيف األخن 
أن أناااااااااااااالمة التر  ل جيا ه  الساااااااااااااابيل الن  ي بغي أن حنلله يف امل ظ    -1

 العاجل مت يدا  مل افسة الغرب في ا على املدى اآلجل.
  -أن يف أنلمة   ظ  ة التر  ل جيا أهداف عدة: -2

 حمظ جمتمع ا    تلك اآل   االجتماعية اليت حتيط ابآللة الغربية.  -أ
طرح بديل إناااااااااال ي لتسااااااااايري تلك التر  ل جيا قاد  على إمباك أمهية  -ب

ةأنه  ،الت ظيف ةالت جيه احلضااااااااااا   احملاط بسااااااااااياج الليم ةب    ال حي
 أكثر إرما ا     الض الت جيه املاد  اخلاة  ع  الرةح ةالليمة. 

إمباك أن ة  ،التم يد للتجربة اإلنااااااااااااااال ية ال اعدة يف التلدم التر  ل جي -3
اإلناااااااالم حيث على ال ظر ةاالعتبا  ةااللتماك إىل الظ اهر الر نية ةالل انني اإلهلية 

 ةلرفاه اإلنسان. ةانتثما ها يف احلياة إلعما  األ ض  ،في ا
لمة إىل جتربة إنسانية ال تزال  لتعدة أال ةهي املزاةجة بني ااااااااةهرنا تل دان األن

اااةبني الرةح ةاجلس ،اآللة ةالليمة ااااااا ااااااا ةبني السماء ةاأل ض.. ةأن  ردةد هنه  ،داااااااااااااااااااا
 ؛غربال املزاةجة ه  أمرى ةأةفر حاال      ردةد الض الت جيه املاد  كما ه  ع د

زيرة لع به اجلةهنا  ا جيب أن تط   ،ألن اإلناااااااااااااالم خري كله ةه  دي  الدنيا ةاآلخرة
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 قبل غريها.
 :  السلطة والمجتمعيادياا: عقد المصالية بلن 

حالف تد ك أمهية املصااااااااحلة ةالتي بغي لألنظمة أن ت مي هنا الت جه لدي ا، ةأن 
   ما   ع جت ب كل ،امللاصااااد اإلنااااااااااااااااااااااال ية  ع امللتز ني ابلليم اإلنااااال ية لتحليق

ةتبااددك اجل  د،  ،ةإال هااد ك الطاااقاااك (،اآلخر)ةافتعااال اخلالف  ع  الصااااااااااااااادام
 ةاحنرفت املسرية يف اجلزيرة اخلاصة.  ،زفت األ ةاةانت 

دةد حلاةجتاةز  ،   الداخل منمس أإلنالم كنلك تط ير اب امللتز نيةعلى 
كما جيب علي ا أيضا  اخلرةج    دائرة  د المعل   الداخلية إىل آفاق األ ة نمس ا،

ع البديل الن  ال يل ع ابجل ل أة التجاهل ملا لدى اللحركاك العلمانية إىل ةض
 ن اء   ه  ا يدخل (،اآلخر)، ةإمنا يسعى جاهدا  ال تالك ال عي حا لدى (اآلخر)

هان، ة  اج ته لق ستل م أة الضا  الن  ي بغي  ده ابلدليل ةايف إطا  ال افع الن  يُ 
 .ببديل إنال ي انفع

على امللتز ني ابإلنالم االبتعاد ع  الرةح احلزبية التعصبية، ةالعمل كما أن 
 كل الطاقاك ةاألنشطة ةامل اهب.  حتت  ظلة األخ ة الشا لة، ةانتيعاب
 يابلاا: النظرية اإليماملة التربوية: 

دث جمتمعيااا  كااا ال  لري حيااجاادير ابلاانكر أن أ  تغيري ال بااد أن ير ن تغيريا  
  .افر اجل  د ح له، ةلري ال ي للب اجملتمع عليه عشية أة ضحاهاضأمره، ةلتت

إىل تلك  ،ةيف  لام حديث ا هنا ي بغي لمت األنظا  إىل أمهية الت يئة اجملتمعية
  الرنايل تلبلية لالطالع ابلدة ااااااااالغاية اليت نتحدث ع  ا    خالل ال   الرؤية املس

راف املاضي    انتش ،البعد الرنايل جمللس التعاةن»ضم  إطا  امل ض ع الربري ع  
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 . «إىل إبصا  املستلبل
حيث  ،ا يساعد على ذلك احلديث ه  االنسجام اجملتمعي يف اجلزيرة العربيةممة 

   إن مل ختل ة  ،ةاجر العرقياك املختلماةال يلم ا هاجس تم ،م ية دي يةإال تشر  
ا أن تل م يف نياق ذلك املستلبل املأ  ل هل ،ضيلة اليت ال يست ان هبابعض األطر ال

 به يف االطالع ابلدة  الرنايل.
 ة   هنه األطر الضيلة:

 اللبلية.إطا   -1
  احلزبية.إطا   -2
  .إطا  املنهبية -3
 .إطا  االنتغراب -4

 أنه ي بغي غريةهنه األطر قد ال متثل أمرا  ظاهرا  يف امل ظ   اآلا أة اللريب، 
 ال خطرها ةت نع دائرهتا. محااللتماك إلي ا ةإبصا  احلل ل هلا قبل انت

 ةلعل أهم املخا ج    ذلك العثا  املخ ف ه : 
 تقوية الوالء الديين  الوطين:  -1

 ةيف ذلك تغلب على حالة اللبلية اليت أتخن   ح ياك خطرية يف بعض األح ال. 
نقي )القرآن الكرمي  السةةةةةةةةةةةنة النبوية العود إ  مصةةةةةةةةةةةةدر التشةةةةةةةةةةةري  ال -2

 -الصحيحة( كأساس لدف  حالة التمذهب املقيت:
ةجدير أن ننكر أن املنهبية حع اها التزام  نهب فل ي صحيح الدليل صريح 
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الم م ال شيء فيه  ا دام قائما  على االتباع ةانتبصا  الدليل .. أ ا إن قام على 
ف نا ه   ،ةةلد طائمية   لرة ،بغيضة ةأدى إىل ع صرية ،اجل ل ةالض التلليد

 ةعليه يدة  حديث ا اآلن. ،الن  نسعى لدفعه ،امل ب ذ
إبراز اهلوية اإلسةةالمية  االعتزاز علعادات  التقاليد اإلسةةالمية  العربية  -3

  -:املوافقة هو سبيل دف  االستغراب
 ةتتشااااارهبا ال م س ع د ضاااااعف ،أل ا حالة عا ضاااااة ت شاااااأ ع د ضاااااعف اهل ية 

 : ةآلتيا التساؤالكقز تةه ا .. ال الء ةاالنتماء ةع د افتلاد البديل املشبع
 كيف حنق  االنسجام اجملتمعي؟   -أ

 ما هو السبيل الصحيح لدف  القيم اجملتمعية السلبية؟  جتا ز القيم  -ب
 ا خرى املتوقعة؟ 

 لرسايل؟ ا كيف لنا أن هنييء اجملتم  يف اجلزيرة ملرحلة االطالع علد ر  -ج
هنه أنئلة  رتاكبة يمضي بعض ا إىل بعض، ةقد يسع ا امللام لطرح " علد 

 ةنسعى لت كيد طرحه ع : ،احلل" ةه   ا اقرتحه قبل ا غريان
 ،اطهت عب اجملتمع أبمناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااضرة ة تط ير نظرية ترب ية إنال ية شا لة تس»

مع اجلزيرة يف بعث  ط حجتةتعمل على ت ليته ةهتيئته للليم اإلنااااااااال ية ةللدة  امل 
 .     «...الدة  احلضا   الرائد هلا

 :النظرية اإليماملة التربوية لصلاماة المجتمع وتهلئته
 ،ةإمنا ه  ابألناااااااااااس  لام للت  يه هبا (1)ليس هنا  لام التمصاااااااااايل هلنه ال ظرية

                                                
انظر في الحديث عن تلك النظرية مؤتمر تهيئة األجواء التربوية لتطبيق أحكام الشرررررريعة اإلسرررررالمية )المحور األول  ( 1)

التربية في صرررررردر اإلسررررررالم( لررررررمن أعمال اللينة اعسررررررتشررررررارية العليا للعمل عل  اسررررررتكمال تطبيق أحكام الشررررررريعة 
 وما بعدها. 40اإلسالمية، ص
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 ضم  خمطط إحياء الدة  الرنايل للجزيرة. ،ةبيان ضرة هتا ،ةت كيد طرح ا
 :النظرية معاَل

 ع :   ،ت طلق  عامل هانه ال ظارية املطلا ب صياغت ا ةتط يرها
 اللرآن الررمي ةالس ة ال ب ية الصحيحة.  -أ

 الرتاث الرتب   ع د املسلمني ة ا دا  ح له    د اناك حديثة. -ب
جزائه ةأناااااالمة أ ،يتالءم  ع اال الرتاث الرتب   املعاصاااااار ) ع انااااااتبعاد  ا  -ج

  انب  ع حضا ت ا ةقيم ا ةأهداف ا..(. األخرى حا يت
 :أسس  منطلقات النظرية

 -ةت طلق هنه ال ظرية كنلك ع  التص   اإلنال ي املميز:
 ، نبحانه ةتعاىل.  -أ

 الر ن.  -ب
 اإلنسان.  -ج

 :(1) أهداف النظرية
 :   تست دف هنه ال ظرية عم  ا   ا 

 أن يتعبد ال اس لرهبم(.  ،التعبد )ةه  غاية الغاايك -1
 التحر  ع  كل قيد ةكل ذل ةانتعباد إال ،. -2
 ما  متا ِ  تُ ثْ عِ ا بُ إّنَّ » :ةهنا    غاايك الرنالة احملمدية ،إمتام  را م األخالق-3

 . (2)«ا خالقِ  ما كارِ ما 
                                                

 .60-56انظر المرجع السابق، ص ( 1)
 أخرجه البخاري في األدب المفرد، وصححه الشيخ ناصر الدين األلباني.( 2)
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  .التعليم-4
 .التعليل-5
 .الت جيه االجتماعي-6
 التعمري. -7
 اإلعداد البدا. -8
 اإلمراء اجلمايل ةال جداا. -9

 ةلعل أمهية هنه ال ظرية يف  لا  ا هنا ه : 
هتيئة جمتمع اجلزيرة هلنا الدة  امل  ط به    البعث احلضااااااااا   ةاالطالع ابلدة  

 ةت جيه اجملتمع يف العمل ةاملما نة لتحليق هنا الدة .  ،الرنايل
 فمي ظل إبصا  املستلبل ود : ،ةعليه

اجلزيرة )جملس التعااااةن( التعااااضاااااااااااااااااد  عاااا  لبل  ة هااانه ال ظرياااة "أناااه على دةل 
ل إىل الااادة  ل صاااااااااااااااا ،اذهاااا يف  ةح اجملتمع ةملاااافتاااه ة ؤيتاااه ةحراكاااهماااةت ليح اااا إلن

 الصحيح املرتلب". 
 
 

 لماصةال

ضلل    مجيع  ا نبق إىل ضرة ة حتليق ال صااي اآلتية يف نبيل حتليق الغاية 
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 -ةهي: ،امل ش دة    البعث احلضا   لالطالع ابلدة  الرنايل

ادهتا مت يدا  للي ،ضاااااااارة ة اناااااااات باك الر اد  المنة    انبغي األ ة ةق ادها -1
اك اإلناااال ية  حاليت قادك المت ،ةت جي  ا انطالقا     دةل اجلزيرة العربية

 ة شاعل احلضا ة إىل العامل أمجع. 

 اقع ا، ةيعرتك ن ب ،على أن يعيش هؤالء األفناذ ةال  ابغ ةالل اد حال األ ة
 ية. ةيتشبع ن ابمل اهج الشرعية ةالعل م اإلنال ية ةالعلل ،ةيستشعرةن ال  ا

ل ا، ةخيطط ن ملسااااااااااااتلب ،يبحث ن أةضاااااااااااااع ا ،تر ي  جملس علماء للجزيرة-2
يتعاااةن ن فيمااا بي  م ة ع غريهم    جمااالس أخرى للعلماااء لالتماااق على ة 

 خط ط  ستلبلية عريضة تت حد علي ا اجل  د. 

 ،ا  له الشريعة ةال اقع  عااااحبيث تد س ف ،يةاااارعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ليح امل اهج الش-3
ةع العلم ي بعض فر االتخرج ل ا قادة ة مرري  ةليس علماء  تخصصني ف

ي املؤناسااك العلمية لدةل اااااااااااااااااةتعميم تلك امل اهج ف ،الشارعي فحساب
 اجلزيرة. 

 ت افته، أة انتبعاد ضعيمه ة  ،تل ام امل  ةث احلضا   بعد فرزه جيدا  اااااااااااان -4
االنتماء إلي ا ة  ،لالنطالقة ع ه ةةصله ابحلاضر ،ه ةصحيحهةانتخالص ق ي   
 اعتزازا  ةقيمة.  

، إىل نظرة أممياااة هتتم بلضاااااااااااااااااااي األ اااة جتااااةز ال ظرة اإلقليمياااة الضاااااااااااااايلاااة -5
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 ر هناةإمنا ي ص  ،ةليست قضية حزب أة مجاعة أة فئة فلط ،ةإشراالهتا
ةقد تعرضاااااااااااااات هلنا يف  لال  ط ل يل يف جريدة  ..مجيعا  يف حدةد األ ة

 . (1)ال ط 
التمريق بني اللضااااااااااي احلليلية ةاللضااااااااااي الزائمة، ةترتيب أةل ايك قضااااااااااي  -6

 بدةل اجلزيرة، فال يلدم امل م على األهم.  ء  األ ة ابتدا

                                                

 .الكويتية جريدة الوطن انظر (1)


