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 املقدمة

هذا هو اجمللد الثالث من سلسلة الندوات واحملاضرات اليت تصدرها مجعية 
 الدراسات والبحوث اإلسالمية باالشرتاك مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

لقد عقدت على مدى العقد املاضي، وما قبله، ندوات وحماضرات علمية 
واضيع يتداواها املفكرو  متميزة حول مواضيع ثقافية وفكرية متعددة، هذه امل

 واملثقفو  يف عاملنا العربي واإلسالمي.

يتحدث يف هذه الندوات علماء وباحثو  وخمتصو  يف علمهم املمتد من 
إىل االقتصاد  -الشريعة اإلسالمية وآفاقها احلبة إىل تطبيقات يف علم االجتماع 

 وتطبيقاته يف بالدنا والعامل.

مجهور مثقف واٍع من أعضاء اجلمعية  حيضر تلك الندوات واحملاضرات
واملعهد وأصدقائهما واجلمهور األردني املثقف وهم يستمدو  وينافسو  

 احملاضرين يف خالصة جتاربهم وأفكارهم.

إ  ميدا  الثقافة والفكر رحب واسع يسري فيه الباحثو  عن احلقيقة، 
 ويطلعو  على آراء املتخصصني وحيدث بينهم التالقي والتعارف.

ا أمجل هذا امليدا  الذي ختتفي منه الفوارق العمرية، واملناصب، م
 واملعيقات، فيتفرغ اجلميع للمناقشة والسري حنو خالصات مفيدة للجميع.

لقد مجعت مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية واملعهد العاملي للفكر 
اعتهما اإلسالمي العلماء واملفكرين واملؤرخني من اجلنسني يف مكا  واحد هو ق

املتواضعة وهي كبرية مبا يطرح فيها، ورمبا وصل هذا الطرح إىل آفاق عاملية عرب 
 احملطات الفضائية اليت تغتنم الفرصة فتشرتي انتاجها.

 



 

 

 إنه جهد املقل، ولكنه جهد كبري، ألنه حيوي أفكارًا كبرية وعميقة وواعية.

  له قلب أو ألقى نقدم هذا اجمللد هدية إىل اجملتمع احمللي وإىل كل من كا
 السمع وهو شهيد.

 



 

 

 االخرتاق الثقايف
 وإشكالية اهلوية العربية اإلسالمية

 *األستاذ حممود الشريف

 :تقديم الدكتور إسحق أمحد فرحان

العاملي للفكر  يسر مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية واملعهد
اإلسالمي دعوتكم اليوم واألخوة الذين يتوافدو  بعد قليل إ  شاء اهلل يف 
مساع أستاذنا معالي األستاذ حممود الشريف يف حماضرته أو يف كلمات يقدمها 

االخرتاق الثقايف وإشكالية ااهوية العربية )ثم نرتك اجملال للحوار بعنوا  
ستاذ حممود الشريف وهو علم من أعالم وحنن سعداء بسماع األ (اإلسالمية

الفكر يف األرد  الفكر السياسي والفكر اإلعالمي و الفكر اإلسالمي والفكر 
الثقايف، علم من أعالم الثقافة له إسهاماته الكبرية فيما يتعلق بالفكر والثقافة يف 
ة هذا البلد مع التزامه العام بالفكر اإلسالمي والفكر الذي يتعلق بهوية األم

 .العربية اإلسالمية

نربى للدفاع عن كثري من القضايا ويف مقدمتها القضية الفلسطينية يف ا
يد اإلسرائيليني  إاليت أصدرها يف القدس قبل سقوطها على (املنار)جريدته 

جتول  .ك إسهاماته يف الصحافة األردنية يف جريدة الدستور بالذاتوكذل
سالمية والعاملية فحصيلته الفكرية ليست األستاذ الكبري يف البالد العربية واإل

                                                           

جريدة الدستور األردنية باعتباره من صحفي عاملي معاصر، وخبري إعالمي دولي. عمل يف  *
 مؤسسيها. وزير اإلعالم األردني األسبق.



 

 

طابع دائمًا يعطي ويسهم ويفيض على من حوله بل إنها ذات طابع حمدود 
ولذلك نراه مرهقًا من كثرة احملاضرات والندوات والدعوات ولذلك نعترب أ  

وقد فرصتنا مثينة اليت أتيحت لنا يف هذه الليلة للسماع لألستاذ وللحوار معه 
ثم  ،كو  حماضرة طويلة وإمنا يقدم نصف ساعة أو حواىل ذلكحرص أ  ال ت

نرتك اجملال لألسئلة حول املوضوع فجزاه اهلل خريًا وشكر له سعيه إ  شاء اهلل، 
 فليتفضل األستاذ يف حماضرته:

 احملاضر األستاذ حممود الشريف:

الشكر اجلزيل ملعالي الدكتور، بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم 
لى رسوله األمني سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم خري األنبياء واملرسلني، ع

بالشكر ملعالي األخ السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد، أود أواًل أ  أتوجه 
اح هذه الفرصة الكرمية للقاء بالوجوه العزيز الدكتور إسحق فرحا  على أ  أت

والبحوث اإلسالمية للبحث الطيبة من أعضاء وأصدقاء مجعية الدراسات 
من أخطر املوضوعات اليت تواجه أمتنا يف  دوالتحاور حقيقحول موضوع يع
وما يهددها من اجتياح  (إشكالية ااهوية العربية)العصر الراهن وهو موضوع 

وحياول أ  يسلخها عن  ،ثقايف للحضارة الغربية يهدد هويتها باحملق واالستئصال
 ت بها يف كل العصور والتاريخ.خصائصها املتميزة اليت عرف

يف تاريخ التنافس بني إ  العامل اليوم يعيش يف حالة فريدة من نوعها 
احلضارات والثقافات حيث حتاول حضارة معينة هي حضارة الغرب أ  تفرض 

وتقاليدها من آداب وفلسفة وفنو  وأمناط السلوك نفسها على العامل كله، بقيمها 
واع الطعام والشراب، هذا بطبيعة احلال غري الصيغ االجتماعي واألزياء وأن

وأساليب اإلدارة حبيث أخذت هذه احلضارة طابعًا هجوميًا شاماًل علىسائر 



 

 

الثقافات واحلضارات األخرى وأصبحت شروطها وحدها هي معيار التقدم 
 .واحلداثة

وإذا كانت احلضارات القدمية قد بسطت ظلها وتأثريها الثقايف على مناطق 
كحضارة ااهند والفرس والروما  واالغريق حتى رافية حمددة من هذا العاملجغ

احلضارة اإلسالمية نفسها، فإ  حضارة الغرب حتاول أ  تفرض طابعها وقيمها 
على شعوب العامل قاطبًة األمر الذي وضع الثقافات الوطنية للشعوب يف حالة 

جومية شرطًا من لة ااهآلدفاع عن الذات بعد أ  أصبح االندماج يف هذه ا
طبعًا استخدام كلمة الثقافة يف .االنتماء للعصر وجماراة حركة التاريخشروط 

أدبياتها استخدام غامض فتنصرف أحيانًا لألدب والشعر والقصة واملسرح، 
تشمل كل موروثات األمة من دين ولغة العلمي  هامفهومالثقافة مع ولكن 

عن أمة يسمى ثقافة. هذه احلالة وتاريخ وحضارة وأسطورة، كل ما مييز أمة 
السائدة يف العامل اليوم وصفت بصفات خمتلفة منها النظام العاملي ومنها الكوكبة 

حول قيام ولكن تظهر هذه الصفات وتتمحور  (العوملة )و
يف االقتصاد والتجارة بوضع شروط حتكم على الشعوب وأدائها حضارة معينة 

وأبرز هذه الشروط األسواق املفتوحة وإزالة  .األموالوالسياسة وحركة رؤوس 
ل رؤوس األموال وفتح البوابات اقتنااحلواجز اجلمركية واخلصخصة وتسهيل 

 .أمام الشركات متعددة اجلنسيات

أما يف اجملال الثقايف فمن الشروط إزالة كل العوائق أمام تدفق األخبار 
د الوطنية للدول، األمر الذي واألفكار والفلسفات وإرسال القيم عرب احلدو

صبغة واحدة أو موحد هي صبغة غربية. وكا   ييساهم كما قلت خبلق عامل ذ
الطبيعي أ  يؤدي تفوق الدول الغربية االقتصادي والعسكري بفضل األحالف 
والتكتالت االقتصادية اليت أقامتها فيما بينها )حلف الناتو العسكري، السوق 



 

 

وروبا. . . .( هذه التكتالت الضخمة أدت إىل أ  تصبح األوروبية املشرتكة يف أ
وسيلة جديدة من وسائل السيطرة والتحكم يف أقدار الشعوب الصغرية العوملة 

فالدول الغربية تتحكم اآل  يف أسعار املواد اخلام املستوردة من العامل  ،أو الفقرية
 تدفق ويف ،الثالث وأسعار املواد املصنعة ويف أسواق وأسعار األسلحة

التكنولوجيا املتقدمة وهي اليت متنح القروض واملساعدات من البنك الدولي 
وهكذا أصبحت كلمة السيادة حقيقة يف حالة احنسار وأصبح  .ألغراض التنمية

لسياسة واالقتصاد املتاحة للدول النامية يف ظل هامش احلركة احلرة يف جماالت ا
وتتزعمه الواليات املتحدة األمريكية ب هذا النظام العاملي الذي تقوده دول الغر

وحنن نالحظ أ  وسائل االخضاع وقهر إرادات هذه الدول،  .ضيقني للغاية
حيث تراوحت بني الرتويض واإلغواء بالقروض واملساعدات واحلماية 
العسكرية، وبني فرض احلصار االقتصادي والتجاري يف حاالت التمرد 

اق وليبيا وإيرا  والسودا  وكوبا، والرفض كما حدث وحيدث اآل  يف العر
حليفتها اململكة العربية  عباألمس قررت الواليات املتحدة األمريكية أ  متن

السعودية من دخول منظمة التجارة الدولية ألنها ما زالت تتمس مبوضوع 
 .املقاطعة مع إسرائيل

أصبحت الدول حمكومة بهذا العمالق املسمى باحلضارة الغربية، أما يف 
عمومًا ال الثقايف وهو موضوع حديث اليوم فإ  ثقافات الدول غري الغربية اجمل

وليس فقط الدول العربية تتعرض لضغط قوي من جانب احلضارة الغربية 
املهيمنة من شأنه تدمري هويتها وسلخها عن موروثاتها التارخيية ومسخ ااهوية 

ه ااهيمنة الثقافية الطابع الغربي عليها. ولقد يسر للغرب هذو ةوفرض الثقاف
وكا  من مثراتها هذا  ،الثورة التقنية ااهائلة اليت حتققت يف وسائل االتصال

التطور املذهل املتسارعفي الكمبيوتر وأجهزة البث اإلذاعي والتلفزيوني عرب 
األقمار الصناعية األمر الذي أتاح بث األخبار على مدار الساعة على الشبكات 



 

 

. وكانت شبكة ( والقناة الفرنسية وغريهال )(واالدولية مثل ال )
االنرتنت أخريًا لالتصاالت الدولية واحلصول على املعلومات عن كل شيء 

 هائاًل ًاتقريبًا يف العامل فيما بني األفراد واجلماعات واملؤسسات، أخطبوط
حبيث تتيح لراعي الغنم يدور  ًاصناعي ًا  قمرو(فهناك مخس)

بلد أو تتيح للزجني يف افريقيا أ  يتصل مع كل أحناء العامل بدو  أي  يف أي
 حدود أو قيود.

لقد أدت هذه الثورة إىل إزالة حواجز الزما  واملكا ، وجعلت من 
وهي  ،الكوكب األرضي قرية صغرية تتجاوز كل الشعوب والثقافات والديانات

التالصق واجلوار مرشحا  كله، وهذا  غري مسبوقة يف التاريخ اإلنساني حالة
وسائل االتصال والتقنيات وقلت كلفتها وتكاثر عدد  تلالزدياد كلما حتسن

اليت ال تنكر فإ  مساوئها أ  املنتفعني بها. وإذا كا  اهذه الثورة التقنية حماسنها 
سيطرة الدول الغربية على عملية تدفق األخبار )وكاالت األنبار( وعلى األقمار 

ومراكز انتاج الربامج التلفزيونية  ،ى مؤسسات اإلعالم الدوليةوعل ،الصناعية
وأفالم السينما والفيديو قد أدت إىل حتكم الدول الغربية املطلق أيضًا يف نوعية 
املواد اإلعالمية والثقافية وبرامج التسلية اليت تستهلكها شعوب العامل مبا تنطوي 

عادات وتقاليد وأمناط سلوك كلها عليها هذه املواد من مضامينثقافيةتروج لقيم و
 من إفراز احلضارة الغربية.

هذا االشعاع الثقايف املتدفق من األرض والسماء خلق ما ميكن تسميته 
(وضعت الثقافات الوطنية يف حالة مواجهة بالثقافة العاملية )

ن عب ذتوبدأت هذه الثقافات يف كل مكا  حتاول أ   ،مع هذه الثقافة العاملية
هويتها وخصائصها احلضارية لكي ال تذوب وتضمحل يف خضم احلضارة 

 الغربية.



 

 

حقيقًة ليس فقط للعرب واملسلمني فال تستطيع  هذا الغزو هذا اإلشعاع
أ  تذهب إىل قرية يف أقاصي الصني إال جتد فيها )بيبسي كوال( و)الكوكا كوال( 

ويستوردو  أيضًا القمصا  (دزاملاكدونال)ولبس اجلينز وأكل ااهمربجر وحمالت 
ومن هنا رد الفعل من جانب الثقافات من أوروبا وآخر ماركات باريس. 

تب األستاذ املهددة بدأ يثري خماوف وعناصر القلق يف الغرب. فقبل حواىل عام ك
املشهور )سامويل هنتيف( مقالة يف أهم جملة يف العامل عنوانه صراع احلضارات 

أنهينا االحتاد السوفيييت فاحلرب املقبلة هي من أجل أما وقد قضينا و :يقول
واخلطر القادم سيأتينا من العامل اإلسالمي ومن  ،السيطرة على عقول البشر

احلضارة الكونفوشيوسية يف الصني واليابا  وجنوب شرق آسيا، فاحذر يا غرب 
ت إذا أردت أ  توطد أركا  حضورك الثقايف على الساحة العاملية جيب أ  تلتف

لربوز عناصر مقاومة من هاتني احلضارتني: احلضارة العربية اإلسالمية، 
 واحلضارة الكونفوشيوسية.

تنافس بني  يوجد  أذكر أنه يف إطار حماوالت ااهيمنة الثقافية الغربية قبل أ
أركانها، مثاًل: قبل مثانية شهور حدثت ضجة هائلة بني فرنسا وبني أمريكا 

روبية املشرتكة وضع )كوتا( لألفالم األمريكية املستوردة حول قرار السوق األو
للسوق األوروبية، والسؤال ملاذا؟ واجلواب: مبا يشكله ذلك من تهديد للثقافة 

أركانه أمريكا  معالفرنسية، أصبحت فرنسا يف إطار التيار الغربي يف تنافس 
 الفرنسيوفرنسا وهناك رفض حملاولة أمركة العامل على لسا  وزير الثقافة 

(لدرجة أ  احلكومة الفرنسية أصدرت قرارًا رمسيًا )
لتخليص اللغة الفرنسية من كل لفظ أمريكي يف املراسالت احلكومية الرمسية 
ويف الصحافة. ملاذا؟ لكي حتافظ فرنسا على هويتها من الذوبا  يف طبق احلضارة 

وهي  ،ل هي يف إطارها األوسعفليست القضية بني أوروبا وهوليود ب.األمريكية
 .غربيةواحلضارة ال الغربيةمعركة ما بني الشعوب غري 



 

 

لقد كا  من الطبيعي أ  يؤدي هذا االجتياح الثقايف الغربي إىل بروز 
ثقافتها باالجتياح ومنها جمتمعات العاملني العربي انقسام يف اجملتمعات املهددة 

ة لألمة وأنصار التغريب أي السباحة واإلسالمي بني مدافعني عن ااهوية الثقافي
ها وقد اختذ الصراع بني التيارين يف بالدنا فيمع تيار احلضارة الغربية واالندماج 

خمتلفة: منها الصراع بني األصالة واملعاصرة، وبني احلداثة  ًامسميات ونعوت
أو بني السلفيني والعلمانيني، وهي مسميات على تعددها تعرب على والتقليد، 

قة واحدة هي انقسام أو انشطار األمة بني أنصار احملافظة على القديم حقي
املوروث، وأنصار التخلي عنه من أجل اجلديد الوافد. وإ  صح القول أ  هذا 
االنشطار حالة قدمية نوعًا ما بدأت منذ مطلع القر  على أثر الصدمة احلضارية 

عد بعد وصول مشس اليت جنمت عن احتكاك العرب واملسلمني يف الغرب الصا
احلضارة اإلسالمية اليت شعت بأنوارها وثقافتها على رقعة واسعة من العامل 

 .ذلك من استعمار الغرب للبالد العربية اإلسالمية سبعة قرو  كاملة وما تال

إذا صح ذلك كله فإ  املعركة بني أنصار الرتاث وأنصار التغريب قد 
بسبب تعاظم دور الغرب وتأثريه  ازدادت حدة وشراسة خالل العقود األخرية

وازدياد تأثري وسائل اإلعالم واالتصال التابعة له على ،يف بالدنا من ناحية
املوروث الثقايف وعلى  سلوكيات الناس من وجه عام من ناحية أخرى. فتعاظم 
تأثري وسائل اإلعالم أوجد ردة فعل حامية الوطيس ما بني أنصار القديم 

 وأنصار احلديث.

حالة االنشقاق اليت أشرت إليها يف السنوات األخرية إىل  تقتعمولقد 
ازدياد حدة اخلالف بني الفريقني حبيث وصل األمر ليس فقط إىل تبادل 

التخلف من الطرف واالتهامات بالكفر واملروق من طرف، والرجعية والظالمية 
ف أدخلت تلك األطرااآلخر، بل إ  صدامات مسلحة يف بعض شعوبنا العربية 



 

 

يف دوامة مرعبة من العنف والعنف املضاد بسبب غياب احلوار الدميقراطي من 
ناحية، وتصميم كل طرف على أ  يفرض مرجعيته الثقافية على الطرف اآلخر 

  الصدامات املسلحة إبقوة السالح. ورمبا يكو  هذا توصيفًا مبالغًا فيه إذا قلنا 
اها إ  حول بعد ااهوية، بل  يف بعص العواصم العربية واإلسالمية فقط تدور

روافد أخرى من الفقر والبطالة والنفي السياسي من جانب السلطة للتيار 
اإلسالمي، كل هذه األشياء تؤثر واالضطراب الثقايف بني الطرفني يلعب دورًا 

 يف هذا الصراع.

ومن ميعن النظر يف واقع اجملتمعات العربية يالحظ هذا االنقسام 
رت إليه بكل وضوح يراه يف سلوك الناس وأزيائهم االجتماعي الذي أش
والقيم اليت حتكم تصرفاتهم وعالقات بعضهم ببعض.  وعاداتهم وتقاليدهم

يرى الفرق واضحًا بني جمتمع املدينة وجمتمع الريف بل إنه يلمسه يف داخل 
، عاملني خمتلفني متامًاأننا جند حقيقة  .املد  العربية نفسها بني شرق عما  وغربها

وحي الدقي يف القاهرة، فكا  صديقنا أمحد بهاء الدين رمحه  مالكوبني حي الز
الدراجة ااهوائية وذهبت  تلو أ  فتاة عصرية لبست )الشورت( وركباهلل يقول 

جسر  للتسوق يف أسواق الزمالك ملا لفتت نظر أحد، ولكن لو عربت النيل من
عامل آخر فهذه صورة أل  هذا عامل وذلك  أبو العال ودخلت الدقي تقتل

 .دراماتيكية لالنقسام الذي أحتدث عنه

اأ  هذا نلمسه يف حوارات املثقفني والسياسيني على صفحات كم
الصحف وغريها، هذه احلالة تعكس انقسام اجملتمع العربي اإلسالمي على نفسه 

تنتميا   ابني هويتني خمتلفتني تتجاورا  يف إطار الوطن الواحد ولكنهم
 .ثقافية متباينة كل التباينفي اخلطاب السياسي اخلاص وقبلته اخلاصةملرجعيات 

فالقبلة خمتلفة  ،فتيار قبلته مكة وتيار آخر قبلته واشنطن وباريس ولند 



 

 

وأسلوب هنافاملواطن العصري أو العلماني يستمد وحيه وفلسفته ورؤيته للحياة 
مبا ينطوي عليه من  املاثل امامهالتقدم ومعانيه من النموذج احلضاري الغربي 

ال يرى بدياًل عن اقتباس جتربة الغرب يف جماالت احلياة وهو  ،جاذبية وسحر
املختلفة ليس فقط يف جماالت احلكم والتشريع، لوكن يف العادات والتقاليد 
والقيم حبسبا  هذا كله من عالمات التقدم واحلداثة ولذلك فهو ينظر 

الذي يرى ضرورة عزله عن  (الدين)لك باستخفاف لرتاث املاضي كله مبا يف  ذ
احلياة العامة وحصره يف املساجد باعتباره من خملفات املاضي واليت جتاوزها 

 ومل يبق اها مكا  يف حركة احلياة العصرية.الزمن 

 (مسه ما شئت)أما املواطن السلفي أو الرتاثي أو التقليدي أو احملافظ 
التقاليد العربية اإلسالمية وحيافظ فيقف على اجلانب اآلخر. ينادي بالتمسك ب

عليها ويطبقها يف حياته اخلاصة ومن ضمن هذا التيار انبثقت حركة إحياء 
ال )متعددة األصوات واملناهج واألساليب تلتقي كلها حول شعار إسالمي 

وعلى هذا األساس هي تعمل على (يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أواها
مية كما تراه يف ظل دولة ستقوم حبماية اجملتمع من إلسالإحياء العمل بالشريعة ا

يف   وعوامل الفساد وتنشئ حكمًا عاداًل نظيفًا وفق النموذج الذي عرفه املسلم
وخصوصًا يف زمن عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ابقةالس معصوره

 واخللفاء الراشدين من بعده، هذه الفئة حيرك محاسها وخيااها حلم عظيم حتقق
من مظاهر الطهر والكمال ما مل يتحقق مثله يف  تيومًا يف دولة املدينة اليت مجع

مثل هذا النموذج يف اجملتمعات تاريخ اإلنسانية واهذا فهي حتاول إعادة إنتاج 
وسيطرة الغرب سلبًا اهوية االمة اإلسالمية املعاصرة وترى يف حضارة الغرب 

 العظيم على أرض الواقع. وعائقًا كبري حيول دو  حتقيق هذا احللم



 

 

لرموز اليت متثل الفريقني فإ  هذا ال إذا كنت قد رمست اخلطوط النمطية 
يعين أنه ال توجد بينهما عناصر تداخل متثلها جمموعات استطاعت التوفيق يف 

والفكر الغربيني مع ة يبني تقبل بعض املظاهر احلضار ةسلوكها وحياتها اخلاص
،ولكن بسبب حالة تقاليد والقيم العربية اإلسالميةبال هنفسالوقت التمسك يف 

االستقطاب احلادة بني التيارين الرئيسني فإ  هذا الفريق التوفيقي ليس له تأثري 
يذكر يف مسار الصراع احملتدم بينهما. أخلص من ذلك إذ أ  كل جمتمع عربي 

رب عنه تعمنقسم على نفسه بني تيار تراثي حمافظ بعضه إسالمي ااهوى واالجتاه 
احلركات اجلماهريية له منابره ورموزه وخطابه اخلاص ومعظم الناس يف 
األرياف والبوادي واألحياء الشعبية يف املد  تنتمي وتتعاطف مع هذا 

له هو اآلخر منابره ،والتيار العلماني العصري غربي ااهوى واالجتاه التيار
م وأصحاب املال ووسائل إعالمه وخطابه اجلماهريي اخلاص ومعظم خنب احلك

واملسيطرو  على املنابر الثقافية من أنصار هذا التيار. وبالرغم أ  بعض والنفوذ 
اجلهود قد بذلت يف املاضي جلسر ااهوة القائمة بني الثقافة العربية اإلسالمية 
وبني احلضارة الغربية نذكر منها جهود الشيخ حممد عبده ومجال الدين األفغاني 

.ني الثقافتني ما زالت قائمةفإ  ااهوة بوغريهم 

مبا ينجمعنها من توتر واحتقا  حاضر األمة ومستقبلها،  قضية تهدد
وتستنزف قواها يف صراعات داخلية حتول بينها وبني استنباط مشروعها 
احلضاري اخلاص اجلامع الذي يوحد صفوفها وطاقاتها ملواجهة حتديات احلاضر 

ت السابقة ال ينبغي أ  يدفعنا إىل اليأس من إال أ  فشل احملاوال ،واملستقبل معًا
الفريقني ،ويف تصوري إ  جتاوز حالة االنشطار الراهن يتطلب من كال تكرارها

تقاء مع لالوحماولة جادة خملصة من جانبه ل، من موقفه مراجعة هادئة وعقالنية
ودو  ذلك استمرار الفرقة فليس هناك حل على أرضية مشرتكة الفريق اآلخر 

من حكام ومثقفني عليهم أ  يدركوا أ  فبالنسبة للمفتونني حبضارة الغرب آخر، 



 

 

ليس من حقهم العمل على سلخ األمة عن عقيدتها وعن هويتها، وليس من 
حقهم فرض التغريب على شعوب أغلبيتها ترفضه وتقاومه، فحضارة الغرب 

ره هامن مظ ينتعاني من اختالل وقصور خطريوا  انبهرمت بأضوائها اخلالبة 
فإ  التقدم املادي وجناحاتها يف قهر األوبئة وغزو الفضاء وما شابه ذلك 

إفرازاتها على الصعيد القيمي واألخالقي تتعرض اآل  لنقد مر يف أوساط 
علماء االجتماع واملفكرين يف البالد الغربية نفسها، وقد وصفها بعضهم بأنها 

اته املادية وتسلبه روحه حضارة عوراء تنظر لإلنسا  بعني واحدة لتشبع حاج
، وإ  هذه احلضارة بانفالتها من الضوابط الدينية واألخالقية تسببت وإنسانيته

،وأنها يف إشعال حربني عامليتني يف خالل نصف قر  هلك فيهما ماليني البشر
يف استعمرت ونهبت ثروات الشعوب الفقرية وفرضت اجلوع على املاليني 

مظاهر التفسخ األخالقي وانهيار األسرة يف  أفريقيا وآسيا، كما نشري إىل
وإىل تفشي أمراض االيدز وتنازل املخدرات على نطاق واسع اجملتمعات الغربية 
 .بني األجيال الناشئة

دليل على أ  احلضارة الغربية ليست كلها خريًا وحده، وإمنا هي هناك 
خب ا  ولذلك فإ  على هذه الن خليط من النافع والضار والصاحل والطاحل

تنظر إىل حضارة الغرب بعني ناقدة لتتبني حماسنها فتقتبسها وعيوبها فتنبذها 
وإذا كانت هذه النخب قد أسقطت الدين من حسابها واعتربته وتبتعد عنها 

مسألة هامشية ال تستحق االهتمام، فإ  عليها أ  تدرك بأ  الدين وما يتفرع عنه 
لغة األهمية يف حياة أكثرية الناس من قيم ومبادئ ومثل يشكل قضية مركزية با
وأ  ال أل  حترتم عقيدة هذه األكثرية يف بالدنا، ولذلك فإ  هذه النخب مدعوة 

تلجأ حلوار املسدسات مع الرموز اليت متثلها من أنصار التيار السلفي وإمنا حتاور 
 .بروح األخوة الوطنية وباحلكمة واملوعظة احلسنة



 

 

تصدرو  للتيار التغرييب فإ  عليهم ا  من الذين يأما أنصار الرتاث 
،وأ  من مواجهة املستقبليدركوا أ  الفرار من احلاضر إىل املاضي هو هروب 

احلنني للماضي فحسب أو حماولة إعادة إنتاجه يف القوالب القدمية ذاتها اليت 
واهذا فهم مطالبو  باجرتاح مشروع حضاري إسالمي تشكل فيها ليس ممكنًا 

  ممكن التطبيق يأخذ من اإلسالم مبادئه وأخالقه ومثله العليا حبيث يكوبديل 
متكنه من مواجهة ويأخذ من شريعته ما يصلح لبناء حياة عصرية للمسلمني 

ويأخذ بنفس الوقت معطيات الواقع احلضاري املعاصر حتديات القرو  القادمة 
إجنازات كلما ينفع املسلمني من مثرات العلم وما حققته الشعوب الغربية من 

ال تنكر يف جمال ضمانات للحرية العامة واحلكم الدميقراطي واحرتام حقوق 
إ  مثل هذا املشروع احلضاري البديل إذا حتقق سيتوفر اهم من عناصر ،اإلنسا 

بها ا  يستمع إليه القطاع األكرب من املخلصني من  اجلهد واالقناع ما يستطيع
الجتياح ثقايف واحملافظة درعلى التصدي ة حبيث يصبح هو املشروع القاأبناء األم

على ااهوية العربية اإلسالمية من ناحية، وحتقيق شروط النهضة العصرية الالزمة 
جاة من أزمة التنافر جملتمعاتنا من ناحية أخرى. إ  هذا املشروع سيكو  طوق الن

 لتواجهوجسر العبور ألمتنا وبالدنا إىل املستقبل واالنشطار الثقايف الراهن 
  بعقالنية واقتدار أسئلته وحتدياته 

يف النهوض وأل  العمل بهذا األسلوب يعيد لإلسالم رسالته اخلالدة 
باجلنس البشري وانقاضه من مهاوي الرتدي يف عبادة املادة، وإعادة التواز  

وأشواق من خالل املوائمة بني حاجات اجلسد على هذه األرض حلياة اإلنسا  
ز  هو الذي قد يصل بنا إىل نقطة التواملشروع احلضاري ، إ  مثل هذا االروح

بني حاجتنا لذلك حني قال: إ  علينا أ  نواز  اليت أشار إليها مفكر عربي 
الفكر الوافد الذي بغريه يفلت منا عصرنا ويفوتنا، وبني تراثنا الذي بغريه تفلت 

تقبل أ  يكو  مشروعنا للمسونفلت منهواهذا ينبغي منا عروبتنا وديننا 



 

 

انسجام اللحمة والسالم،  تنسجم فيه خيوط املاضي مع خيوط العصروتظافرت
وبه يتحقق الوعد ،إ  مثل هذا املشروع سيكو  يف احلقيقة هديتنا لإلنسانية كلها

ژ اإلاهي للمسلمني بأ  يكونوا كما أرادهم اهلل سبحانه وتعاىل يف اآلية الكرمية: 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

 . ژ ڄ

والسالم عليكم ورمحة اهلل شكرًا لألخوة الكرام على حسن استماعكم 
   وبركاته.



 

 

 املقدم: الدكتور إسحق فرحان

وبعد هذا العرض املعمق  وبركاتهتعاىل وعليكم السالم ورمحة اهلل 
وكيف خرتاق ثقايف اإلسالمية يف ضوء ما يهددها من ا إلشكالية ااهوية العربية

تعيش ثورة مواصالت جعلت الكل جبوار الكل، قرية صغرية أ  العامل أصبح 
قافة الغربية من وسائل تكنولوجية ومن قوة عسكرية طاغية، جتعل وما أعطي للث
بالنسبة للشعوب الصغرية والفقرية كما أثار األستاذ ومن ذات  ًاالتحدي كبري

بالصراع اخلطر الداهم على احلضارة اإلسالمية املعاصرة حيث تتسم جمتمعاتها 
بني التيارين: تيار احملافظة على األصالة وتيار التغريب، وخلص األستاذ إىل 

جيمع بني الثوابت واألصالة وبني األخذ مشروع حضاري معاصر حماولة لرسم 
 باملعطيات الواقعة.

ركم مرة أخرى ونتيح اجملال لألسئلة واحلوار والتعقيب يف ما ال يزيد كونش
 .وحتى نتيح اجملال للجميع عن دقيقتني لكل متحدث

  :الدكتور علي سعود

على هذه بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني، أشكر األستاذ احملاضر 
وأنا   يضع ترتيبًا ملشروع حضاري كما مساه، أاحملاضرة القيمة اليت حاول فيها 

 أعتقد بتواضع أننا جتاوزنا هذه املرحلة على جبهة احلضارة اإلسالمية واملشروع
عن تطور ،وأصبح اإلسالم حضاريًا يريد نفسه وأريد بهذا أ  أعرب اإلسالمي

يف أمنرحلة الصحوة تارخيي معني حصل حتى ننتهي إىل ما أريد أ  أقوله 
اإلسالمية، مرحلة النهضة اإلسالمية هي أكثر من جمرد أ  حناول عمل مزج 

اإلسالمي البعد االجتاه قوي جدا اآل  يطبق ةحقيقة بلوراجلهتني حضاري بني 
بني على الصورة أكثر من جمرد تفتيش عن عوامل مشرتكة أو قواسم مشرتكة 



 

 

مع احلملة الفرنسية واتضح أكثر اجلهتني، بدأ ااهجوم على احلضارة اإلسالمية 
بعهد حممد علي وجنم تيار تغرييب قاده أناس من القر  التاسع عشر والقر  

وإمساعيل فيما بعدوطه حسني السيد العشرين من مثل قاسم أمني أمحد لطفي 
من  ًامظهر وآخرو  وآخرو ، هذا التيار التغرييب جنح يف أ  يفرض نوع

على اجملتمع اإلسالمي وأصبحت تتعايش الظواهر احلضارية االزدواجية 
املتناقضة جنبًا إىل جنب، قد جتد املسجد وبيت القمار يف نفس الوقت، جتد 

بالربا، جتد مظاهر كثرية مزدوجة من احلضارة  التعامل بالربا وعدم التعامل
بالد اإلسالم وزنا هذه املرحلة يف كثري من اثم جتالغربية واحلضارة اإلسالمية 

عكسية اننا نريد أ  نفرض عد واجملتمعات اإلسالمية وبدأنا باحلقيقة مرحلة 
مطلقًا ،احلضارة اإلسالمية كاملة بفلسفتها وتطبيقاتها وعدم إدارة الظهر اإلسالم

اإلجيابية اليت ال بد من أخذها مثل التكنولوجيا خذ اجلوانب أإىل الغرب بل ن
 ًاإسالمي ًاواقعجندنا بدأنا عدًا عكسيًا فعاًل نلمس أثره فكل يوم .بل إنوغريها
هذا متمثل بالصحوة اإلسالمية املوجودة اآل  يف كثري من بلدا  اإلسالم ًاجديد

  والبوسنة وماليزيا، كثري من بالد اإلسالم بدأت مثل السودا  وإيرا  وأفغانستا
تشم رائحة تطبيق اإلسالم، وهناك أناس كثريو  أيضًا يناضلو  لفرض واقع 

نبحث فعاًل عن هويتنا لكننا جتاوزناها إال إسالمي معني، فأنا مع احملاضر بأننا 
رًا الغرب عندما فرض علينا تيا اكتشفناها وأصبحنا نعيشها ورددنا على ناأن

من مظاهر أخالقه مثل السفور واخلالعة ولعب  ًاازدواجيًا، وفرض علينا كثري
والسينما والتلفزيو  والفيديو وأشياء وغري ذلك ة اجلنسية يالقمار واإلباح

كثرية، فلعل أخي احملاضر قد أدرك ما أريد أ  أقول إننا نقرتب أكثر إىل 
من جديد الغرب ألننا نتفاهم أ  نعود لكي  من اًلدبمشروعنا احلضارياإلسالمي

 عرفنا الغرب وعرفنا حتديه وجتاوزناه وشكرًا جزياًل.



 

 

 رد احملاضر:

،أتكلم الرد على األستاذ الكريم فأنا أتكلم عن مشكلة ال ننكر وجودها
موجودة فلو انك مقتنع بعدم وجود املشكلة فأنا أعتقد وجود هذه عن إشكالية 

على ما تقول، هناك نصف آخر ال يوافق  املشكلة أل  ليس كل الناس توافقك
أ  اإلسالم خبري وأننا غري تيار معني  ، فأنت تتكلم من موقفعلى حرف مما قلته

 يف لقيام نظام إسالميوقد بدأ العد العكسي مضطرين أل  نضع مشاريع 
موجودة يف السعودية فهناك تطبيقات خمتلفة من الدولة اإلسالمية  .أفغانستا 

،هذا منوذج، يف طالبا  اخل فاإلسالم مطبق يف السعوديةالسارق  مثاًل تقطع يد
متنع املرأة من العمل واخلروج من املنزل والتدريس وهذا توجه إسالمي آخر، يف 

الناس حمتارة من  .إيرا  هناك تطبيقات خمتلفة للمشروع اإلسالمي فأيها أصح
نا أول صحوة و.فأنت تقأو فريق معني من الناس ال يفهم أيها اإلسالمذلك 

الذي أعطيته مواصفات شروع امل، لكن أنا أزعم أ  يدك أ  الصحوة موجودةؤأ
ويهيج خيال الناس وتتقبله الذي ميزج ما بني ضغوط عليها إمجاع وقبول 

نكتشف وجودها مبجرد رضانا عن أنفسنا احلضارة وتسللها يف حياتنا اليومية 
 ًافإذا مل يكن موجودًاموجود فأنا أتكلم عن شق وهذا الشقيًافهذا ليس كاف
فنحن راضو 

 األستاذ رائف جنم معالي 

حول مصطلح اسم بسم اهلل الرمحن، أنا أريد أ  أعلق بتعليق بسيط 
الغرب ال يستطيع أ  خيرتق الثقافة احملاضرة )االخرتاق الثقايف( أنا أعتقد أ  

مبعنى أصح التقنية الغربية ،حنن بهرتنا احلضارة الغربية أو اإلسالمية
القرآ  الكريم، السنة والتكنولوجيا الغربية، الثقافة اإلسالمية اها أركا  ثابتة 



 

 

م بين آدم، هذه األمور ال تستطيع أي ثقافة يكرتالنبوية، األخالق، اإلميا  باهلل، 
،إمنا العلوم اإلسالمية اليت هي جزء من احلضارة عاملية أ  خترتقها فهي ثابتة

اآل  أصبحنا جنرت العلوم الغربية، هي اليت توقفت عند املسلمني وحننسالمية اإل
 فأنت حني،أ  التقنية الغربية هي اليت سيطرت على العاملإمنا الشيء الرئيسي 

بالذات يف التلفزيو  يعملو  مناظرات ملومسات تذهب إىل أوروبا أو أمريكا 
 بطريقة ملشرو  الالأخالقية على العاوينشرونها يف العامل كله، هذا ال أخالقي فين

،فكيف مننع هذه التكنولوجيا الالأخالقية أ  تهدم بيوتنا وتدخل تكنولوجية
بيوتنا هنا السؤال كيف مننعها، اما أنا فأعتقد أنهم ال يستطيعو  أ  يؤثروا يف 

.نريد أ  نفرق بأ  الثقافة واحلضارة، احلضارة تكنولوجيا يةالملثقافة اإلسا
هي الثقافة اإلسالمية اليت ال ميكن أ  يؤثر بها( ولكن الثقافة )

 رد احملاضر:

احلضارة احلضارة الغربية دخلت يف حياتنا العامة بشكل صارخ وواضح 
والسلوك واألزياء واملوسيقى والفنو  اآلداب إذا كنت ال ترسم على طريقة 

التفعيلة على النظام القديم فأنت فأنت متخلف، وإذا نظمت قصيدة ب (بيكاسو)
من فكر  وقيم، فنحن ها ء.فليست قضية تكنولوجيا وأجهزة إمنا ما ورامتخلف

لكنها اخرتقت ماليني رمبا منثل حالة صمود مل خترتقها الثقافة الغربية 
،فإ  قلت ا  هذا املسخ غري ومسخت شخصياتهم وهوياتهم جهلتهم،الناس

 .قائم فلك رأيك ولي رأيي

 :ذياب  نايفأمني

على أساس الداعية إلعادة بناء العقل اإلسالمي بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
،أواًل أساسها املعتزلةبوجود حداثة هنا ال بد من إعادة بناء تفهم .فكر املعتزلة



 

 

كل ساعة وكل ما حتدثت به فقلت حقيقة ماثلة نتعايش معها أوافق على كل 
رمبا يكو  احلل بالتوفيق أي األصالة من جهة حلظة، يف الواقع احلضارة يف ذاتها 

هة أخرى، ومن أخذ احلداثة من جهة ترك األصالة، فأنا أريد واحلداثة منج
العملية ، مبا أ  حقيقة احلضارة نيمتماسكًااألصالة واحلداثة مع بعضهما بعض

وخمرتعات يف التنظيم واكتشاف يف العلم وإجناز يف احلياتية هي إبداع أفكار
اختصارها تركيب انتاج مفاهيم، وتسخري لتنظيم فعة والتكنولوجيا الصنا

أما استعارتها من إذًا حنن مطلوب منا أ  ننتج ما ينجز هذه األشياء املخرتعات 
يبقينا يف حمل االخرتاق الثقايف إذًا ال بد من بعث حضارة فسوف نتاجهاإالغرب ال 

فأننا سنبقى يف اخلطر هذا ها تنتج حداثتهي تنتج حداثتها، وإذا مل تبعث حضارة 
 ما أقوله باختصار شديد وشكرًا.

 رد احملاضر:

بأ  احلضارات مثرات تراكمية حلضارات سبقتها احلقيقة جيب أ  نعرتف 
لكن ،مبعنى حنن نسميها احلضارة الغربية من حيث املنهج ومن حيث الطابع

ا  ملوك كففي العصور الوسطى حضارتنا اإلسالمية هي جزء من تراثهم 
يف األندلس وحنن اليوم نبعث هم للدراسة يف جامعة غرناطة ءأوروبا يبعثو  أبنا

،حني كانت تشع حضارة املسلمني أبنائنا الكسفورد وغريها من اجلامعات الراقية
فإذًا حنن كابن رشد يف شبه جزيرة أيبرييا كانوا هم يف ظالم العصور الوسطى 

ليست ة الراهنة هي حضارة تراكمية ،فاحلضاروغريه جزء من حضارة الغرب
مل ،ومن هنا شعوب الشرق األقصى حينما نهضت األوىل من صنع األوروبيني

وطورته، أخذت من الغرب تقنياته وإجنازاته وأضافت إليه تبدأ من الصفر بل 
كثري من  هافال أحد يبدأ من الصفر، فحتى احلضارة العربية اإلسالمية دخل في



 

 

رس والروم وغريهم، امتصتها احلضارة اإلسالمية وأعادت الفإجنازات السابقة 
 .إنتاجها

 بشري الدويك:

مل تذكر املوضوعية يف هذه العادات عاداتنا وعاداتهم، تقاليدنا وتقاليدهم 
هذه أ  ال نعيد فحص ومسلمني  ًااملختلفة وهل باعتقادك بأنا إذا كنا عرب

و التوفيقية، الحظت من العادات حسب مقياس املوضوعية، املوضوع الثاني ه
احملاضرة بأنك تعترب التوفيقة هي احلل وأنك أبرزت أخطاء كل من النقيضني 

وإ  كا  يبدو أ  هناك التغريب والرتاث والواقع أني ال أوافق هذا احلل 
التوفيقية لألسباب التالية: أواًل التوفيقية وعدم موافقتك مواجهة يف املستقبل 

اليت حصلت عتزلة فشلت، ثانيًا التوفيقية األوىل احلديثة وأقصد بها املالتارخيية 
حيث انقسم تالمذته إىل يف بداية هذا القر  يف عهد حممد عبده فشلت بعد وفاته 

التوفيقية احلديثة الثانية وأقصد بها ما حصل باخلمسينات قسمني، ثالثًا 
تقلبة كاملصرية فشلت أيضًا وأخذت صورة الوجوه املوالستينات والسبعينات 

،رابعًا اعتمادنا على احلل التوفيقي الذي وهناك مواقف ال تقبل احللول الوسطية
ف التاريخ يف األمة العربية يف القر  العشرين قتومييل بفكر احملافظني أدى إىل 

ألنه خالل القر  العشرين حرماننا من التقدم يف هذا العصر السريع وأدى إىل 
ما أصبحنا علمانيني وال أصبحنا إسالميني وحنن حناول التوفيق بني وبني ف

وشكرًا.

 رد احملاضر

بالنظر إىل موضوع عاداتنا وتقاليدنا، فأنا أدعو إىل إعادة النظر يف املاضي 
فهناك أشياء مقدسة غري قابلة للمساس، وعدم سحب القداسة عن كل املاضي 



 

 

 ًاعدوان دفيعفكرة احلديث عن العصر العباسي وسلوك هارو  الرشيد وأنا ضد 
وفيهم وكانت واخللفاء كا  فيهم .،جيب أ  نعيد النظرعلى الصورة اإلسالمية

وكا  الفساد والرشوة والغناء السلطنة يف العصور املتأخرة لإلسالم 
وصراحة ونغربل القمح ،جيب أ  نواجه هذا التاريخ مبوضوعية وجرأةوالفجور
وال هذا خطأ بشع كل املاضي فعلى ، فال نسحب بساط القداسة  من الزوا
 ،يف املاضينعيد النظر إذا أردنا أ  نسلك الطريق الصحيح علينا أ ينفعنا، 

اإلطار الثقايف اجتهادات البشر ونصوغ ونفصل بني الوحي النص املقدس وبني 
  فال بد أ  االذي يصلح حلياتنا املعاصرة وجملتمعنا.موضوع التوفيقية، هناك فريق

 الفرقتني.  ضىلرتتبحث عن صيغة توفيقية 

 :أبو هنيةحسن 

والتيار احلداثي التيارا  السائدا  يف العامل العربي هما التيار الرتاثي 
وهر اجلالعلماني، الرتاثي هو إسالمي وال شك وااهوية اليت نتكلم عنها هي 

واألساس والعنصر األساسي من ااهوية هو الدين وهو هنا حتديدًا 
ية التوصيف يارين الرتاثي واحلداثي فمن ناح،فقضية التوفيق بني التاإلسالم

وهذا  ،فكال التيارين يريد أ  ينفي اآلخرمن ناحية التحليل أتفق معك متامًا، أما 
واألمور تتجه يف هذا االجتاه، فمن ناحية هناك اجتاهات جهادية .أمر حتمي

 حتمل صفة العنف، ومن ناحية أخرى هناك العسكرة أو القبلية وهي أيضًا تراثية
فال يوجد للدين مكا  يف مع الدين  ًاحتمل صفة العنف.االجتاه احلداثي هو قطع

منظومته إال بشيء مسيطر عليه داخل املنظومة فعلى الصعيد السياسي الزمين 
مع  ًا،فاالجتاه احلداثي هو قطعال يوجد أي اعتبار للديناالجتماعي االقتصادي 

نسا  ومركزيته يف الكو ، فبالتالي الذي هو مركز الرتاث وجتاوزه إىل اإلالدين 
، االجتاه القومي بدأ ةوالتحول إىل الالهوي احلداثة هي اللجوء للنظم الغربية متامًا



 

 

وحماولة توظيف اإلسالم كمنظومة أخالقيةقيمية أما يغازل التيار اإلسالمي 
لن مير على اإلسالميني فهم ليسوا كسياسة واقتصاد واجتماع فال، وهذا األمر 

  إذًا أنا أرى الصدام حتمي والصراع هو السمة ومتصلب و ذا الغباء والعلمانيبه
   الرئيسية بني التيارين. فما رأيكم بهذا القول. 

 رد احملاضر:

لن الصدام حتمي، أنا أمسيه الصدام املستحيل، مبعنى أ  هذا الوضع 
تقريبًا  أل  تواز  القوىينتصر فيه فريق نصرًا حامسًا على الفريق اآلخر، 

متعادل فالشعوب تدافع عن تراثها وحضارتها، وقوى أخرى حاكمة مسيطرة 
مهيمنة يف أيديها كل عناصر القهر والكبت وغريها، هذا الصراع سيستمر إذا مل 

فال يفرض اإلسالم على توجد طريقة حلسمه أو حله، ثم هو ال حيسم بالسالح 
يضًا، جيب أ  ينبع من قناعات الناس بالقوة، فما يفرض بالقوة بنزع بالقوة أ

فالدولة إفراز .دور اإلسالم بتصوري هو تغيري اجملتمع قبل بناء الدولة الناس
،الكل يقول أ  الدولة هي احلل الدولة ليست هي احلل اجملتمع وليس العكس

بل قناعة الناس هي احلل من خالل إقناعهم دميقراطيًا وتربيًة وانتشارًا لتغيري 
لدولة تلقائيًا ومن هنا توجد ا يم حني يكو  اجملتمع اإلسالمعقواهم وأفكاره

فالصدام موجود أل  أقول التنافس هو احلتمي وأنا لست من أنصار الصدام، 
بينما النظم فمحور حركة اإلسالم اآلخرة اإلسالم نفسه هو سباحة ضد التيار 

سالم دائما احلياة فاإل،فالصور خمتلفة من فلسفة العلمانية حمور حركتها الدنيا
الغرائز واإلقبال على الدنيا ويدعو الناس أل  جيعلوا اآلخرة هي تيار يسبح ضد 

ألمة وحنن أمام حضارة يستنزف طاقة اوتوجههم، هذا الصراع حمور حركتهم 
سحرها وجلبتها وضوضائها وفتنتها صرفت املاليني من غّلابة ال يستها  بها 
يس بالضرورة أ  يكو  مسلحًا فالصدام مستمر لكن لالناس عن جذورهم 



 

 

،وجيب على اإلسالميني قبل غريهم أ  يضعوا الصيغة يستنزف طاقة األمة
،أل  الطرف اآلخر غري مضطر ال  يتغري ويسبح مع املناسبة حلل هذا الصراع

 .وهو املكلف بصياغة احلل،والتيار اإلسالمي هو الذي يسبح ضد التيار التيار

هذا فقط يف بالدنا، أما عند عالقة مع الدين خبصوص احلداثة اليت تقطع ال
واحلياة السياسية يف احلياة االجتماعية  ًاالغري فأمور الدين بدأت تلعب دور

صور كثرية تشري إىل أ  الدين بالرغم من عدم تأثريه يف تقرير هناك و
،لكن الكنيسة تستيقظ وخترج من إطار العزلة الذي فرض عليها بعد السياسات
،الكنيسة قاتلت مع الثوار يف سطى بنظرية فصل الدين عن الدولةالقرو  الو

اهدم النظام جنوب أمريكا، ويف بولندا حرضت ووقفت مع التضامن 
. أما يف بالدنا فمفهوم احلداثة لألسف عند ًافبدأت تلعب دور،الشيوعي

واالبتعاد عنه، فهي األصولية عزل الدين متامًا وتنكر العرف احلداثيني يعين 
واإلنغالقية العلمانية، فأسلوب فرض لمانية مقابل األصولية اإلسالمية الع

هو نوع العلمانية وفرض التغريب وفرض الفلسفة والفكر الغربي على الناس 
اليت ينبغي أ  يتخلى عنها أصحابها،اخلطاب ليس من األصولية العلمانية 

 موجهًا لإلسالميني إمنا هو حتليل لواقع قائم.

 :ه موسىعبدحسن 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، شكرًا للمحاضر الكريم الذي وإ  عرض لنا 
أال وهي جيد وموسع إال أنه مل يتعرض لنقطة بغاية األهمية املوضوع بشكل 
وما له من دور أساسي يف االخرتاق الثقايف، وما يبث من حرب نقطة االستعمار 

دية للعيا  حتى اآل  من اإلسالمية وما تزال آثاره باشعواء على الثقافة العربية 
على الغرب حتى يف واالعتماد الكامل متزق وتشرذم للعامل العربي واإلسالمي 

خطوة حياول السري وراء احلضارة الغربية ،هذا جعلنا أو البعض منا رغيف اخلبز



 

 

النقطة، سؤالي من خبطوة، فال أدري هل غفل أم استغفل حماضرنا الكريم هذه 
؟والشق الثاني هو ما رأيكم سائل اإلعالمشقني األول هو ما دور و

  بالساتاليت؟ هل أنتمن مع أو ضد؟ وشكرًا

 رد احملاضر:

، وهي أوسع بكثري من االستعماراالستعمار دور احملاضرة ليست عن 
سحبت البارجة األول وهو مبفهومه املادي  (البلدوزر)كا  واالستعمار 

استعمار من نوع آخر، فنحن  ابداًل منه واجلندي الذي كا  حيرس اجلسر وجاء
ع آخر خمتلف وهو الوجداني من نونعيش اآل  يف ظل االستعمار الفكري 

ت وشاشات التلفاز، واحملاليتسلل مثل الريح الصفراء يف غرف النوم والشوارع 
 خمتلف متامًا. فنحن أمام حتٍد



 

 



 

 

 هاجس الغرب عند املسلمني

 *د.حممد صقر

ملكاوي الدكتور فتحي مقدم احملاضرة

ونرحب باإلخوة احلضور ونرحب نيابة عن مجعية الدراسات والبحوث 
اإلسالمية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي باألستاذ الدكتور حممد أمحد صقر، 
رئيس اجلامعة اإلسالمية يف غزة، املبعد، ورئيس قسم االقتصاد يف اجلامعة 

هم أغنياء عن التعريف، وإذا األردنية، وتعودنا أ  نقول أو نعرف بالكثريين بأن
صدقت هذه يف أحد، فهي تصدق فيه أكثر من غريه فهو غين عن التعريف، 

، هاجس الغرب يف نفسية اإلنسا  املسلمسيحدثنا يف هذا اليوم إ  شاء اهلل عن 
هاجس الغرب عند املسلمني أو يف نفسية املسلمني، وبشكل موجز للغاية، نعتقد 

لب القضايا الساخنة، وااهموم امللحة اليت يعيشها العامل أ  هذا املوضوع يقع يف ق
اإلسالمي اليوم، حنن املسلمني والعرب على وجه اخلصوص واإلسالميني على 
وجه أخص، لدينا حساسية مفرطة حيال الغرب، ونكاد نشتعل غضبًا عليه 

ب ونقدًا له، ومع ذلك فكثري من أبناء أمتنا مل يبالغ يف اإلذعا  للغرب وااهرو
إليه طلبًا للهروب من مآسي التخلف اليت تعيشها أمتنا. سوف يفتح جوانب هذا 

                                                           

حامل لدرجة الدكتوراه من جامعة هارفرد األمريكية. من مؤسسي الفكر االقتصادي اإلسالمي يف *
اجلامعة األردنية. عمل رئيسًا للجامعة اإلسالمية يف غزة ملدة ثالث سنوات وساهم يف تطويرها 

ونوعًا. مفكر عاملي يف االقتصاد اإلسالمي وهو اآل  عضو هيئة التدريس يف اجلامعة  ومنوها كمًا
 اإلسالمية العاملية بعما .



 

 

دقيقة. ثم يكو   54املوضوع األستاذ الدكتور حممد صقر ومعه من الوقت 
 دوركم يف التعقيب والنقاش والتساؤل حتى صالة املغرب إ  شاء اهلل. 

 الدكتور حممد صقر: 

والصالة والسالم على سيدنا حممد بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل 
رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبداية أشكر األخ الدكتور فتحي على 
تقدميه لي، وأشكر لكم حضوركم وأنتم قد عدمت من أيام عيد األضحى املبارك، 
كل عام وأنتم خبري. هذا املوضوع الذي ألزمت باحلديث عنه مل يكن يف احلقيقة 

عت الواقعة وأنا اآل  أمامكم، وامسحوا لي أنين أعرب عن هكذا، ولكن وق
نفسي يف هذه احملاضرة القصرية، وكل كلمة أقواها أحتمل مسؤوليتها وحدي وال 
أمثل فكر مجعية الدراسات اليت أنتمي إليها، وال املعهد العاملي الذي يشرفين أ  

  يغفر لي أكو  يف مكتبه، ومن ثم أحتمل مسؤولية ما أقول وأسأل اهلل أ
 خطاياي وأ  يهديين سواء السبيل،

 : أنت خائف، أم أنت خائف علينا؟ الدكتور فتحي

 : ال، أنا ال أخاف إال اهلل. الدكتور حممد صقر

: هذه القضية كيف نظر املسلمو  إىل الغرب؟ وكيف الدكتور حممد صقر
ألوىل واجهوا قضية التخلف، انتصر الغرب يف تارخيه يف صراعنا معه مرتني، ا

عام، ويف  022أثناء احلروب الصليبية، واستمر الغرب جيثم على صدورنا قرابة 
تلك املرحلة، كا  الغرب متخلفًا وكنا حنن أساتذة احلضارة، فركض الربابرة 
املتحضرو ، فانهزمنا مع أننا علميًا كنا يف املقدمة وهم كانوا يف العصور املظلمة، 

و عصور االستنارة، وال أطيل ألفصل كثريًا يف وحنن كنا يف العصور الذهبية،  أ
أسباب انهزام أمة قوية كأمتنا، ولكن باختصار أقول إ  تفرقنا يف ذلك الوقت 



 

 

وانقسامنا إىل دويالت صغرية مسح للربابرة أ  يهزموا احلضارة اإلسالمية، 
استجمعنا قوانا بعد حني، ثم قهرنا الصلبيني، عهد جديد بعد حروب طويلة 

 ملكنا احلضارة والعلم الذي أخذوه منا. بعد أ 

إ  الغرب يف تارخيه احلضاري قلما يذكر النتائج اليت ترتبت على املنحى 
العلمي العاملي نتيجة احلروب الصليبية، إ  ما يسمى بالعقالنية والتوجه حنو 
البحث العلمي والتجربة، وتطوير العلوم وإطالق العقل لكي جيول يف ملكوت 

يف آياته يف النفس واإلنسا  ويف التشريح والكيماء والطبيعة، إمنا  اهلل ويتفكر
أخذ من أمتنا بعد احلروب الصليبية، عاد الغرب مزودًا بعلوم الطب وااهندسة 
وختطيط املد  وكل شيء بعد أ  كا  يف الغرب من يصاب باملرض يضرب على 

املداواة، أساس أنه مسه اجلن، ومن ثم جيب أ  يطرد اجلن بالضرب وليس ب
والرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول مبا معناه )ما خلق اهلل داء إال خلق له 
دواء(. هذه املرة عاد الغرب لنا وحنن يف عكس الصورة، حنن يف آخر السلم 
وهم يف أوجه من ناحية التقدم العلمي، أتقنوا الصناعة واستعملوا اآللة وطوروا 

حنن اآل  يف مرحلة التخلف، بغض النظر حمركات البخار وكنا حنن املهزومني، 
 عن هذه الكلمة الثقيلة على صدورنا وقلوبنا، هذه هي احلقيقية. 

كيف واجهنا قضية هذا التخلف، هذه القضية واجهناها مبدرستني، مدرسة 
فجعت وكل أمة فجعت بااهزمية الساحقة واحتالل أرض املسلمني، خضعت 

االستعمارية الغربية، واليت مل يسقط يف مجيع أراضي املسلمني عمومًا للهجمة 
أيديهم، كا  وضعه أسوأ من الذي سقط، فيكفي أ  تكو  يف مركز القوة يف 
مكا  والقوة تطلق ظالاها على املناطق املمتدة البعيدة، مل يسقط اليمن ومل تسقط 
السعودية ولكن احلال كا  كحال الذين سقطوا. كنا يف األمة وحنن أمة عظيمة 

ن جديد، ومن ثم تطوع املفكرو  لتحليل وإجياد احللول، واملقاومة ورد تهزم م



 

 

الغزاة، فكانت هناك املدرسة املعروفة اليت تنادي بأ  علينا أ  نتقن علوم 
الغرب، وأ  نأخذ عن الغرب كل شيء حتى ننهض من جديد ونواجه الغزو 

غاضي عن هذه بأدواتها اليت هزمنا بها، لكن هذا الفعل أفرط يف التناسي والت
األمة إىل درجة أ  كاتبًا )طه حسني( يف مستقبل الثقافة يرى أنه جيب أ  يغري 
الثقافة اإلسالمية من قواعدها، بل اللغة العربية جيب أ  ُتغري أل  اللغة العربية 
بها فريوس معني يأكل الطاقة العلمية املبدعة، ومن ثم ال بد من إحياء العقلية 

ري اللغة ذاتها، وهذه املدرسة اها أنصارها، وال أريد أ  العلمية عن طريق تغي
 أعدد الكثري. 

أواًل نسيمها مدرسة االستغراب، واملدرسة العلمانية اليت تريد أ  تقتفي 
أثر الغرب وترى أ  حضارة اإلسالم هي كل ال يتجزأ يف اللباس واملظهر 

الطعام، إ  مل  واألسلوب ومنط احلياة واألثاث واالتيكيت وحتى طريقة تناول
تكن احلضارة هكذا فال سبيل للخروج من املأزق الذي وقعنا فيه. هذه هي 

 املدرسة.

ولكن من لطف اهلل بهذه األمة، أ  تصدى اهذه املدرسة قوم آخرو  اهم 
ثقة بأمتهم وراسخو االنتماء إليها، ويعرفو  أ  األمم متر مبراحل الصعود 

وى وانتهى، وأ  من األمم ما أ  أمة وااهبوط، ومن األمم من إذا هبط انز
هبطت لكنها مل تتفتت ومل تنته. اها جذور قوية تستجمع قدراتها وتوظف 
طاقاتها املبدعة الكامنة املدفونة وتستعيد طاقاتها من جديد، وهذا شأ  أمتنا 
اإلسالمية عرب التاريخ. حنن ال ندعي أننا كنا دائمًا يف صعود، كنا نصعد ونهبط، 

ذا هبطنا نصل إىل نقطة ثم نبتعث من جديد وهذا ما حري األعداء، وال ولكننا إ
 يزال حيريهم. نسقط نعم، لكننا ال نزول وال نندثر. 



 

 

وكا  من هؤالء أمثال الشيخ حممد عبده رمحه اهلل، ومجال الدين األفغاني، 
وحممد رشيد رضا، وآخرو  هؤالء رأوا بأ  علينا أ  جندد تفكرينا وأسلوبنا يف 

ياة وأ  نفهم اإلسالم كما ينبغي، وأ  عصور الظالم وأ  ااهزمية اليت حلت احل
بنا، مل تكن كلها من صنع املستعمر، ال ميكن أ  ُنهزم أبدًا على يد الغرباء يف كل 
حال، إ  مل تكن أسباب ااهزمية موجودة لدينا، فااهزمية تأتي من الداخل، ومالك 

ق كثريًا ما علقنا مآسينا على املستعمر، بن نيب، كا  يقول:)حنن يف عامل الشر
حتى لو عثر الواحد منا يف الطريق فوقع، فورًا ادعى بأ  هذا من فعل املستعمر 
فوقع، وينسى أ  هناك حفرة يف الشارع مل متهد له فوقع فيها(، لكننا منذ عقود 
إ  مل نقل قرو  من الزمن يف ختلف مناهجنا الفكرية والعلمية مل تكن مبستوى 
علوم العصر، ومن ثم استجمعنا يف قصورنا مقومات ااهزمية، وال ميكن أ  

 ننتصر مرة أخرى إال إذا استجمعنا مقومات النصر. 

هذه املدرسة اتسعت وتطورت، وجاء آخرو  أمثال الشيخ حسن البنا، 
وكانت مدرسة اإلخوا  املسلمني، ويف العامل اإلسالمي نرى ابن باديس، يف 

سة السنوسية يف ليبيا، واملهدية يف السودا ، وغري ذلك من اجلزائر، واملدر
حماوالت، واجلماعة اإلسالمية يف باكستا ، حركة إسالمية يف العامل اإلسالمي 
مجيعه، تريد أ  حتيي هذه األمة من جديد، وأصبحت تطرح قضايا جديدة، لكي 

تغريبية اليت أراد تنبه األمة إىل واقعها، وبعد أ  استطاعت أمتنا أ  ترد ااهجمة ال
أ  يسيطر على أركانها واجتاهاتنا املستغربو ، وانطلقت روح من الثقة بالنفس 
واالعتزاز باإلسالم، صحيح يف البدايات كانت كثري من الكتابات اليت نقرأها يف 
تلك الفرتة هي دفاع عن اإلسالم، لكن دفاع مثل )أ  الغرب عنده كذا وحننا 

قولة تغريت وأصبح الفكر اإلسالمي يأتي بشيء عندنا نفس الشيء( هذه امل
 جديد لكي يواجه الغرب ويعقد مقارنات ليثبت تفوق احلضارة اإلسالمية. 



 

 

ثم وصلنا إىل مرحلة عندما كانت احلركة اإلسالمية يف اخلمسينات، 
وأجهضت جتربة لو قدر اها أ  تنجح لرمبا تغري واقع املسلمني يف هذه األيام، 

 بروز ثروة طارئة مل تكن يف احلسبا ، هي الثروة البرتولية، ورافقها بعد حني
وكا  اهذه الثروة يف اعتقادي أنا، كا  اها تأثري مدمر على اجملتمعات اإلسالمية 
وعلى العقل اإلسالمي وعلى املؤسسة اإلسالمية وعلى اجلامعة اإلسالمية 

وجيمع قواها، وحرفت االجتاه الفكري السائد الذي يريد أ  حييي هذه األمة 
وحدث تغييب كبري للعقل اإلسالمي، وأدخلت جمتمعاتنا يف أتو  جمتمع 
االستهالك، بعيدًا عن القضايا الرئيسية، وادخلوا سلم األولويات يف عقولنا، 

يف أكثر من مكا  وأصبحنا  -التصورات اإلسالمية-وشوهت احلركة اإلسالمية 
ي بالد كا  يعشش بها اإلقطاع، ويف نأتي مبؤخر القضايا ونضعها يف مقدمتها، فف

بالد يعيش فيها الناس كالبهائم أو يف مستوى أدنى من البهائم، بدل أ  نتصدى 
 ملواجهة مشكلة الفقر واإلقطاع واجلربوت.

يف تلك اجملتمعات، طرحنا قضايا مثل احلجاب لتحل هذه املشاكل، وكأ  
قضية الدفاع عن الفالحني  القضية األوىل اليت أمامنا هي قضية احلجاب، ويتبنى

واملضطهدين اقطاعي كبري يف ذلك البلد يتبنى قضاياهم، ويظل هذا اإلقطاعي 
الكبري بعد موته رمزًا حيًا يف نفوس أبناء وطنهم، وحنن دخلنا يف مداخل صغرية 
مثل قضية احلجاب وما شابهها، وجرى الرتكيز على القضايا اجلزئية الصغرية 

خر، أما القضايا األساسية اليت تواجه األمة، فقد ُحيد العقل اليت ال تقدم وال تؤ
اإلسالمي إىل حد كبري عمدًا، ومل تصبح شغله الشاغل، قضية األمة اليت هي 
سفك الدماء، وال ميكن ملسلم يعتقد أ  ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، ويعرتف 

تكامل قدراتها البشرية حباكمية الشريعة، إ  مل نؤمن بأ  هذه األمة أمة واحدة، ت
 والطبيعية واملادية فإ  إميانه ناقص مكذوب.



 

 

قضية الوحدة، نسيت متامًا، وُرفعت رايات ال إله إال اهلل جمردة من 
الوحدة، وعندها نظر إىل العامل اإلسالمي أنه كيانات صغرية، ال أصل اها وال 

ثقافة يف األرد  لو ، وأصبحت هذه الكيانات الصغرية ُتقدس، أذكر أ  وزارة ال
أحالت لي كتابًا للنظر يف مدى صالحيته للنشر، وهو أ  أزمة التنمية االقتصادية 
يف الوطن العربي، وكاتبه قومي كبري، ويف هذا الكتاب يستعرض املشاكل اليت 
واجهتها التنمية االقتصادية، وأنه مل يتحقق شيء، وهذا صحيح، ولكنه خيلص 

)من األخطاء اليت وقعنا فيها، أننا كنا كقوميني ننظر إىل إىل النتيجة التالية، يقول:
الوطن العربي كوطن واحد، وقد اتضح لنا أ  هذه النظرة خاطئة ومن ثم علينا 
أ  نعرتف بأ  القطرية هي احلالة السائدة الدائمة اليت جيب أ  نعرتف بها(، 

ية كحقيقة دائمة انظروا الرتاجع يف الفكر القومي، وحنن نقول إذا اعرتفنا بالقطر
سجلنا التخلف كحقيقة دائمة يف أمتنا. ليس لنا إال الوحدة، الوحدة من أجل 
أ  يستقيم إمياننا، نؤمن باهلل ورسوله، ونؤمن بوحدة هذه األمة، ومن ثم املنظور 
اإلسالمي، يرى أ  موارد األمة اإلسالمية موارد عامة، واملسلمو  تتكافل 

حواجز بني وطن وآخر، وأ  التقسيمات اليت  أموااهم ودماؤهم، وليس هناك
حدثت يف معاهدة سايكس بيكو مناقضة للعقيدة اإلسالمية، ومناقضة للعقل، 

 ومناقشة للمصلحة ومناقضة للمستقبل.

هذه القضايا الرئيسية، والوحدة، غيبت عن الفكر اإلسالمي يف كثري من 
ثانوية ضربت مثاًل األحيا ، وظل التعقل مبالحقة أشباح وأوهام يف قضايا 

ببعضها، قبل أسبوعني كنت أفتح إذاعة اها عنوا  كبري، وكل الدرس عن 
قضيتني، قضية احلجاب وقضية اللحية، فإذا مل تقم هذه فإ  الشريعة قد 
أصيبت، هكذا ُيراد أ  ُيغيَّب العقل املسلم، وأقول لو لبست كل النساء على 

خلف، وال تقدمنا خطوة إىل األمام، رأسهن يف هذا الزمن، ملا انتهت قضية الت
وإ  كنا نريد أ  يكو  املظهر طيبًا، إمنا احملتوى هنا وهنا، واإلرادة اليت حتملها 



 

 

املرأة أو الرجل هي حمط احلضارة، وليس اإلطار الشكلي فقط، اإلطار الشكلي 
 يكّمل الرؤى واإلرادة واإلجيابية حيال القضايا اليت تطرحها التحديات.

وحدة نسيت إىل حد كبري، نسيت حتى من أدبياتنا، نسيت قضية قضية ال
احلرية، احلرية اليت حلمناها يف زمن االستعمار، وحلمناها أكثر يف معظم ديارنا 
يف زمن االستقالل، وكا  االستقالل يف أكثر بالدنا أعلى نواحي االستعمار، 

إلسالمي إىل فانتهكت حرمات املساجد، وضيق على الناس، ومل ينشغل الفكر ا
حد كبري بهذه القضية، مع أنه يف بدايات اخلمسينات واألربعينات اشتغل بها، 
ولكن هذه القضايا عمومًا نسيت يف القاموس اجلديد، الذي أخذته الثروة 
الطارئة اليت خرجت بال جهد منا. وأصبحنا نشتغل يف قضايا سطحية، 

أعجب من مثل هذا الطرح،  الدميقراطية من اإلسالم أم ليست من اإلسالم، أنا
أنا أعجب والسياط تلهب ظهورنا والسجو  يزج بها آالف من األبرياء، وامرأة 

عامًا ال تدري هل زوجها يف باطن األرض أم يف كبد احلوت، أم يف  02اها 
حوصلة طائر، ال تدري عنه شيئًا، ثم يقال هل الدميقراطية من اإلسالم أو ليس 

السليم يقول دلونا على طريق، حنن نريد احلرية يف من اإلسالم بينما العقل 
بالدنا لكل الناس، بغض النظر عن ألوانهم وعن عقائدهم وعن أجناسهم، 
واألحرار هم الذي يستطيعو  أ  حيصلوا على احلرية، أما العبيد فال يستطيعو  
خوض معاركها أبدًا، حنن نريد أ  خنلص أمتنا من العبودية السياسية اليت 

ا ونريد أ  نرتك للناس أ  يتنفسوا وأ  خيتاروا ما يشاءو . قضية احلرية نعيشه
 طمست يف أدبياتنا إىل حد كبري.

قضية أخرى، قضية العدالة االجتماعية، وحقوق الناس، أيضًا غيبت عن 
جمتمعاتنا وأصبح جمتمعًا استهالكيًا، وقتلت فينا روح اإلبداع واإلنتاج، وجترأ 

أ  خيطب يف دولة من هذه الدول يف مسجد  خطيب يف إحدى العواصم



 

 

عاصمتها، احلمد هلل الذي فرغنا لعبادته، وسخر لنا الكفار لكي يصنعوا لنا ما 
نأكل وينسجوا لنا ما نلبس، ويصنعوا لنا ما نركب، أمة ال قوة اقتصادية حقيقة 
اها قاعدة إنتاجية، هل تصمد أمام الصراع احلضاري املعاصر، بدو  أ  يكو  

ه األمة قاعدة إنتاجية كبرية، وأساسية، دو  أ  نصنع السيارة، بل نصنع اهذ
املصنع الذي يصنع السيارة، نصنع املصنع الذي يصنع الطائرة، نصنع املصنع 
الذي يصنع اآللة. دو  أ  يكو  لنا قدرة إنتاجية ال سبيل لنا للحصول على 

كل أنواع القوة، ثم  القوة، )وأعدوا اهم ما استطعتم من قوة(، وتركها لتشمل
ليعرج على املعنى احلريف، )ومن رباط اخليل( القوة هي قوة العقل، قوة الروح 
والعقيدة، ولكن القوة املادية هي أساس بنيا  أي حضارة، فإذا مل يكن هذا 
البنيا  اقتصاديًا قويًا فإننا ال نستطيع أ  نثبت وجودنا احلضاري يف بالدنا، وال 

اإلسالمية إىل العامل. لقد بقيت وحتولت جمتمعاتنا إىل أ  نبشر باحلضارة 
جمتمعات استهالك، تدافعنا حنو جمتمعات االستهالك، أذكر أنين يف تلك البالد يف 
رمضا ، نزلت يف شقة صغرية يف سوق، يسمى سوق جابل، صدقوني مل أفهم 

أفهم حقيقة التفسري املادي للتاريخ، وأنا أدرس النظرية املاركسية منذ سنوات، مل 
التفسري املادي للتاريخ إال ملا عشت التجربة، ما أ  ينتهي العشاء أيها اإلخوة 
حتى تنطلق أفواج النساء وأفواج الرجال يشرتو ، ومتى يف شهر العبادة يف شهر 
رمضا ، ويظل هؤالء صدقوني حتى يؤذ  األذا  األول لإلمساك، هكذا 

نتاجية، ومسحنا ألنفسنا أ  نكو  جزءًا حتولت مفاهيمنا إىل مفاهيم استهالكية إ
من اآللة اليت متتص مواردنا، أما التنمية فهي كلمة عزفوا علينا ولكنها يف حقيقة 
األمر ليست تنمية. إ  ما ترونه اآل  يف بالدنا إمنا هو طالء، ليس تنمية حقيقية، 
التنمية احلقيقية هي إحداث ثورة يف اإلنتاج الزراعي وتصنيع وتطور 

كنولوجيا ذاتية نصنعها بعقولنا حتى نستغين ونستطيع أ  حنرر أنفسنا من وت
 ربطنا باألجنيب.



 

 

يف بلد كنا يف مؤمتر اقتصادي، وزرنا املسؤول األول يف ذلك البلد، ثم 
أخذنا إىل مكا  يف مستشفى يبني لنا التقدم احلضاري الذي صنع يف ذلك البلد. 

مريكيًا فقال لنا أ  هذه رسم باليد فاستقبلنا مدير ذلك املستشفى، وكا  أ
لشخصية كبرية، مصنوع من املاس اخلاص، هذا يف مستشفى، طبعًا أنا ذهبت 

كمبيوتر، قلتله  54ألدرس وأفهم كيف يديرو  األمور هناك. جتولنا، قال لدينا 
طيب، كيف التسلية عندكم، يف عندكم وسائل للتسلية فيديو وغريه، قال حنن 

فينا، قلتله يعين أنكم عندكم راقصو ، قال نعم. أي أ  يف  عندنا استديو خاص
هذا املستشفى الرقاصو  والراقصات واملؤلفو  واملؤلفات كلهم هناك، لكي 
تعرفوا التنمية، وكلهم أجانب ويصنعو  اهم هذه الربامج، قلت له جيد ممكن 
ى نرى املطبخ، قال لي ال يوجد مطبخ، حنن حنضر يوميًا األكل لنا وللمرض

بالطائرة من نيويورك، هذا النمط هو منط التنمية هذه هي التكنولوجيا أيها 
 اإلخوة اليت غزت بالدنا وسلبت مواردنا. 

كا  يف احلقيقة هذه الصحوة اإلسالمية، واملخاطر اليت تتهددها، كانت 
حتتاج إىل قواعدنا اإلساسية يف كليات الشريعة أ  تتصدى اهذا الفراغ الذي 

مؤماًل يف كلياتنا الشرعية مع حيب إلخواني، أقول رأيي، كنا نتمنى ذكرت، كا  
أ  يقولوا اهم إ  هذه األمة طال سباتها، وأ  تراثنا الفقهي كا  قيمًا عظيمًا يف 
زمانه، ولكنه اليوم ال ميكن أ  نرفضه بالكامل أو نأخذه بالكامل، فمنه ما يصل 

ا النقص، بتفكرينا بإبداعنا أل  لليوم ومنه ماال يصلح، وحنن بعقولنا سنسد هذ
أمتنا تنادي علينا لنستنهضها، حتى يف موضوع الزكاة أيها اإلخوة، ال ميكن أ  
يطبق مذهب واحد وال حتى مجيع املذاهب يف الزكاة املعاصرة، كلها عاجزة، يف 
هذا الزما  يؤخذ منها، مثل ابن عمر وغريه، قال الزكاة املأكولالت فقط يف الرب 

، بعضهم قال للفقراء، بعضهم توسعوا وقالوا فيما يدخر ويلبس، والشعري
وبعضهم قال يف كل ما تزرع األرض أو ما يدر دخاًل، ولكن حتى أوسع 



 

 

املذاهب وهي املذهب احلنفي بالنسبة للزكاة، يقول شروط الزكاة ال جتوز الزكاة 
صيب الذي إال على العاقل ومن ثم تسقط عن اجملنو  وعن غري العاقل، يعين ال

سنة ال جتوز عليه الزكاة، ومعنى هذا أ  الشركات الكربى واملزارع  20عنده 
الكربى اليت هي لأليتام أو للقاصرين ال زكاة فيها، كنا نرجو من إخواننا يف 
كليات الشريعة أ  جيددوا لنا فقهًا ويقول أبو حنيفة أصاب يف هذا والشافعي 

ن منألها بفقهنا، قال الشافعي وقال أصاب يف هذا ولكن هناك نقطة فراغ حن
أبوحنيفة وقلنا حنن، لكي نؤدي واجبنا جتاه هذه األمة، أما أ  يظل الفكر 
اإلسالمي والفقه اإلسالمي قال الشافعي قال أبوحنيفة، ليس هذا بفقه وليس 

 هذا بعلم الشريعة.

كنا نود من إخواننا يف كليات الشريعة أ  يتكلموا عن موضوع اإلقطاع 
لظلم االجتماعي، ونبني احلل اإلسالمي له، ويقولوا أ  اإلسالم يريد الغنى وا

للناس وحيرك مصادر الثروة، ولكنه ميقت الفقر، )أنتم الفقراء إىل اهلل واهلل هو 
الغين(، اهلل نسب هنا الغنى لنفسه والفقر مذلة، كم من ديار املسلمني اليوم 

 بلد كما ذهبت أنا، ورأيتم على يعيشو  يف فقر أيها اإلخوة، هل ذهبتم إىل
أبواب الفنادق تباع أعراض املسلمات من الفقر؟ يف بلد يفخر الناس فيه بأ  
كبريهم شيخ اإلسالم، إىل من جيلس على السدة، هل علمتم أ  معظم األراضي 
الزراعية ميلكها شخص واحد؟ وأين الفكر اإلسالمي يف ذلك البلد لنتكلم عن 

لكية؟ وسيدنا عمر يقول لبالل مبا معناه أنه لديك أرض اإلقطاع وحتديد امل
وأريد أ  آخذ جزءًا منه للمسلمني فيقول له بالل كيف تأخذ أرضًا مين 
أقطعنيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ يقول يا بالل إ  رسول اهلل أقطعك 
ال حتجز ولكن لتعمل، )مبا معنا(، احتفظ ما قدرت على عمارته ورد الباقي، 
واهلل ألفعلن ويفعل عمر هذا ويأخذ األرض لصاحل املسلمني. فالقضايا 
الساخنة يف األمة اإلسالمية والعقل اإلسالمي احلالي مل يتوجه اها، هنا أمتنى 



 

 

على كليات الشريعة أ  توجه طالب الدراسات العليا ويف رسائل املاجستري 
 لتتناول قضايا األمة.

م، نريد من إخواننا يف الشريعة أ  يعلمونا البنوك جزء من الربا والربا حرا
ويبحثوا لنا عن وسائل االستثمار وأدواته اجلديدة، أما أ  تبقى األمور مغلقة 
فهذا عيب وأ  كلياتنا الشرعية عمومًا وجهت لكي تعزز دو  أ  تدري التبعية 

 القائمة والتغييب القائم عن واقع األمة.

نقل الزكاة، الكويت تدفع زكاة قضية الوحدة أعود اها من جديد، يف 
مليو  فقط، ويكتب الناس  04جمموع ما تتربع به الكويت يف حرب اخلليج 
مليار، غري الدخل السنوي،  222بارك اهلل، استثمار الكويت كا  يف اخلارج، 

طيب فقراء املسلمني كم اهم من املوضوع )صفر(، ويف الفقه القديم كا  جواز 
مشكلة فقهاء زما ، إنهم ما كانوا يعرفو  أنه توجد نقل الزكاة، لكن ما هي 

جوازات سفر، ويف شرطة واقفة، وإذا أوقفوك على احلدود يسألوك عن جدك 
التاسع، والزم تكو  عارف تاريخ دليلي وأثري. فقالوا جبواز نقل الزكاة وأ  
تنفق الزكاة يف البلد الذي مجعت منه، وهذا شيء منطقي، نذهب بأموال نبتت 

مكا  وأهل احلي وأهل املكا  هم أوىل الناس بها، طيب أين القائل أنه توجد يف 
بالد تنتحر من الشبع، وأ  أنسًا ميوتو  يف مستشفيات يف لند  شبعانني، وأ  
أناسًا ميوتو  قبل أ  يصلوا املستشفيات بسبب فقر الدم، هل يظل الفقه 

 كل مكا  أ  الشريعة اإلسالمي املعاصر عاجزًا عن أ  يصرخ يف وجه الناس يف
حتقق نقل الزكاة من بلد الغنى إىل بلد الفقر، هذا حق شرعي للمسلمني. عقدت 

 مؤمترات لتصرخ بهذا احلق. 

لن نتعلم من أنفسنا ونتعلم من اآلخرين حب االنتماء للعمل، التضحية 
يف سبيل الواجب، تطوير اقتصادنا احمللي، هل حنن أمة ال حتب أ  تعمل، حتب 



 

 

ستهلك، هل مفاهيمنا اإلسالمية، هل مدارسنا هل جامعاتنا اإلسالمية أ  ت
عززت لشعبنا وأمتنا حب االنتماء للعمل وتقديس العمل، )من بات من كااًل 
من عمله(، أم غيب اإلسالم وأصبحنا نستهلك ونستمتع، ونستفيد من جتارب 

ة يف اليابا  أ  اآلخرين، اليابا  أيها األخوة، ما املشكلة يف اليابا ؟ املشكل
عندهم إدما  لإلنتاج، ينتجو  وثالثة أرباع العمال اليابانيني يعطو  إجازة 
ويرفضو  أ  يأخذوها ويعملو  يف املصانع جمانًا، وكل عامل ياباني مبعدل 
يوميًا يعمل ساعتني يوميًا بال مقابل، أما املديرو  فيعملو  من ساعتني إىل أربع، 

ابا  تنتج كل شيء تصنع كل شيء، وليس لديها شيء، هكذا تقدمت اليابا ، الي
حتى رمل احلدائق تستورده، املفروض أ  نتعلم ونفتح عقولنا، وعندما نعلم 
طالبنا وشعبنا وخطابنا اإلسالمي أ  نعزز يف جمتمعنا اإلجيابية وبناء القاعدة 

 اإلنتاجية.

ية الثانية أهمية الوحدة، نضرب أمثال أيضًا بأعدائنا، بعد احلرب العامل
دمرت أوروبا، وجاء مشروع )مارشال( إىل آخره، ثم اكتشف األوروبيو  
ومنهم زعماء خملدو  يف التاريخ األوروبي مثل ديغول، وجدوا أنهم يسمعو  
يف اإلذاعات مصري قضايا مصريية متسهم تصدر عن العمالقني أمريكا وروسيا، 

ناك دماء سالت بني أملانيا فقرر )ديغول( أ  يقود احلملة القتحام أوروبا، ه
وفرنسا، ومع ذلك يف القضايا االسرتاتيجية جيب التماسك بالعمل وجيب النظر 

مليو   522إىل املستقبل، واآل  هناك سوق موحدة يف أوروبا، عدد سكانها 
وتتناقل السلع واخلدمات حبرية بني أملانيا وإيطاليا وفرنسا وغريها يتنقل الناس 

سفر، وحنن يف أمتنا نتحدث يف مساجدنا وخطبائنا وندعوا  إليها بدو  جوازات
ونقول يا اهلل اغفر لنا ارمحنا، وحنن ال نرحم أنفسنا ونبقي أنفسنا يف أقفاص 

 إقليمية ضيقة هزيلة اليت عشناها. 



 

 

باختصار أيها اإلخوة، ال بد أ  نعود من جديد إىل مواجهة املشكالت اليت 
جل سلم األولويات اجلديد وال نشغل أنفسنا تعاني منها جمتمعاتنا، وأ  نعا

وطاقاتنا يف أشياء صغرية ال تقدم وال تؤخر. وعندما جاء اإلسالم إىل هذه األمة 
ليبعث فيها احلياة من جديد، كا  الناس يشربو  اخلمر، وكانت النساء ال يغطني 
شعورهن، ومع ذلك استمرت الرسالة اإلسالمية يف إنهاض هذا اجملتمع، ويف 

راحل الحقة بعد أ  نقلته نقلة متدرجة، )إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب م
ال -واألزالم رجس من عمل الشيطا  فاجتنبوه( إ  اجملتمعات اليت نعيشها 

جاهلية ولكن البعض، ولكن اجملتمعات اليت نعيشها تعرضت  -أقول أدناها
 ملرحلة طمست كثريًا من شخصيتها، وعذبت، واستخلص منها كثري من
مفاهيمنا اإلسالمية، ومن ثم تطويع هذه اجملتمعات للدين اإلسالمي حيتاج إىل 
روية وإىل تدرج وإىل سلم أولويات تكلم عنه األصوليو  مثل الشاطيب 
وموافقاته، مقاصد الشريعة أو أغراضها حتقيق املصلحة وهي أ  تكو  

ات أساسًا ضروريات حاجيات حتسينات، إذًا للتدرج يف سلم االختيار الضرور
ثم احلاجيات ثم التحسينات، إذا بدأنا بالتحسينات ضاعت الضرورات 

 وضاعت احلاجيات. 

من القضايا املهمة اليت جيب أ  نوجه اها انتباهنا قضية املسؤولية يف اجملتمع 
اإلسالمي كنا نتمنى من إخواننا يف الشريعة أ  حيلوا هذا اإلشكال، ما هي 

سالمية، أو بتعبري سريع معاصر ما يسمى باحلقوق سلطة احلاكم يف الدولة اإل
الدستورية أو القانو  الدستوري، لالكتفاء مبا قال املواردي يف )اآلداب 
السلطانية(، أيها اإلخوة ال أريد أ  أطيل عليكم وأود أ  أتوقف هنا وأستمع 
إىل مالحظاتكم وإىل تصحيحاتكم، وأختم كالمي بقول ابن القيم: )إ  الشريعة 

ناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، مب
ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت من العدل إىل 



 

 

اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، ومن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل 
 العبث، فليست من الشريعة، وإ  أدخلت فيها(.

 ذا وأستغفر اهلل لي ولكم والسالم عليكم.أقول قولي ه

الدكتور فتحي ملكاوي:

بارك اهلل فيك، وجزاك اهلل خريا، كا  موضوع احلديث عن هاجس الغرب 
عند املسلمني، وبادر الدكتور صقر باإلشارة إىل هذا املوضوع، ثم كأنه يريد أ  

فينا حنن، يقول بلغيت أنا وليس بلغته، املشكلة ليست يف الغرب، املشكلة 
واملشكلة فينا هي مسؤولية الفكر وكيفية فهم هذا الدين، املشكلة يف املسلمني يف 
كيفية فهم اإلسالم، إذا فهمت وما يقول، ويريد منكم أ  تقولوا بقية املوضوع. 

 أخي العزيز عرف بنفس:

 أحد احلاضرين: 

ذكرنا به، بسم اهلل الرمحن الرحيم، شكرًا لألستاذ الدكتور احملاضر على ما 
كا  من العنوا ، كنت أفهم من العنوا  أنه يريد أ  يشرح لنا باإلضافة ملا قال، 
القضايا األساسية اليت جيب أ  نشتغل بها، ويف ظين أنه أشار لواحد من ثالث 
وهي حسب سلم األولويات البند الثاني، فعاًل أ  الغرب انتصر على املسلمني 

صرًا علينا وخيوض معركة لتثبيت انتصاره مرتني، وال يزال الغرب اآل  منت
علينا، وأعتقد أنها جرمية ما بعدها جرمية أ  يشتغل أبناء األمة وخاصة املثقفو  
منهم يف القضايا الفرعية، فقضايا األمة اجلديرة بالعمل والتوضيح من جانب 

بالعودة النخبة والطليعة املثقفة، قضايا األمة املصريية فيما أفهم أنا ثالث، أواًل 
إىل الذات أو حكم الشريعة، مسه ما شئت، ثانيًا الوحدة، واليت ركز عليها،ثالثًا 
أ  منلك سالح العصر، الدليل على صحة هذا الفهم أ  الغرب أو الدول 



 

 

الكافرة العدوة ألمتنا تعتقد أ  هذه القضايا الثالث ثوابت أو قواسم مشرتكة 
 ذاتها أي إىل حكم الشريعة ومتنعها من فهي متنع األمة بكل السبل من العودة إىل

التوحد ومتنعها من أ  متلك سالح العصر، وال سبيل أل  نتوحد ومنلك سالح 
العصر واإلنتاج. يف كل الذي تكلم عنه الدكتور يف رأيي غري الوحدة قضايا 
فرعية، فبدو  أ  نوجد قيادة سياسية إسالمية بالتحديد حتكمنا باإلسالم وتبدأ 

ألمة وتبدأ بإجياد املصانع اليت متكننا من حيازة سالح العصر احلديث، بتوحيد ا
ما يسمى بسالح الدمار الشامل الذي حنمي به أنفسنا وندفع أعداءنا سنظل 
ندور يف حلقة مفرغة، ولذلك أكرر على املثقفني أ  يبينوا طريق اخلالص لألمة 

 وشكرًا.

 د. عزت العزيزي: 

أ  الدكتور خرج على اخلط الذي كا   بسم اهلل الرمحن الرحيم، مع
مرسومًا له، لكن بعث الروح فيما قال، أريد أ  أعلق على جوهر املوضوع، 
أواًل النقطة األخرية اليت ذكرها األخ، أ  مشكلة الفكر هل حنن نراها فكرًا 
وذلك يف إلقاء اللوم على كليات الشريعة والكليات اإلسالمية وما شابه ذلك، 

يعطونا احللول للمشاكل القائمة، يف اعتقادي أ  الفكر  وطلب منهم أ 
ضروري، لكن الفقر أشد الذي نعانيه هو فقر السلوك والتطبيق وليس الفكر. 
كل اإلنتاجات الفكرية على قلتها إال أنها أبقت الكثري من إمكانياتنا السليمة مع 

نظرية، من هذا إسالمنا، اإلسالم مل يكن يف يوم من األيام يركز كثريًا على ال
املنطلق أريد أ  أسأل، هل اإلسالميو  هم مشايخ كليات الشريعة، أم 
اإلسالميو  هم مشايخ السالطني واحلكومات، هل اإلسالميو  هم اجلمعيات 
اخلريية، هل اإلسالميو  األحزاب واحلركات السياسية، يف ميزا  السلوك، 

لياًل، يف ميزا  اللسا  كلهم ساقطو  مع األسف، يف ميزا  الفكر هم أفضل ق



 

 

كلهم فوق فوق، عندما نتكلم عن استهالك، من الذي يستهلك، أعطوني 
منوذجًا إسالميًا خرج عن قاعدة االستهالك، حنن نقول أ  عمر رضي اهلل عنه ملا 
أصابهم اجلفاف قالوا اهماذا نفعل؟ قال: قرقري ما شئت أ  تقرقري، أريد 

على نفسه، يف بيته يف سيارته يف استهالكه يف زعيمًا إسالميًا طبق هذا املبدأ 
طعامهفي متاعه، من مناليس عنده خدامة سرلنكية، العمالة واإلنتاج يف املرأة 
فال بد اها أ  تنتج، املرأة طول نهارها ثرثرة وأعمال املنزل تتكفل بها السرلنكية، 

دونها، تلك اليت أوالدها نستمر يف اإلنفاق عليهم ألنهم مل جيدوا الوظيفة اليت يري
تتناسب مع مقام والده الرفيع. القومية والقطرية، أنا معك يا أبا ياسر أ  
القوميني صاروا قطريني، لكن هل اإلسالميني ما صاروا قطريني؟ مشكلة كل 
حركة إسالمية أنها تقوم بالدور النموذج عن الوحدة اإلسالمية، اإلسالميو  يف 

يف السعودية مثل السعودية، واإلسالميو   الكويت مثل الكويت، واإلسالميو 
 يف مصر مثل مصر، وهكذا مدجنو ، حنن مدجنو ، والسالم عليكم.

 أمني نايف: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، صراحة موضوع هاجس الغرب عند املسلمني 
بقي بال أدنى تغطية مل يغطَّ املوضوع بالشكل املناسب، من املالحظات اجلدية 

األفكار اليت طرحها حبيث جيد السامع صعوبة يف تناسق عدم ترابط موضوع 
ومتاسك أفكار البحث، أين هو التماسك والتناسق والرتابط يف هذا املوضوع، 

 والقفزة تلو القفزة.

 أحد احلاضرين: 

بسم اهلل الرحيم الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، 
لنا أمل أ  يوضح لنا األسباب اليت نشكر األستاذ صقر على هذه احملاضرة، وك



 

 

تزيل هذه احلالة اليت الذهنية اليت تدور يف أذهاننا بالنسبة للغرب، املالحظة 
الثانية بالنسبة الثغرة الفكرة اليت وصلت إلينا حقيقة هي ثغرة ضخمة، ولكن 
جيب أ  نفهم أ  هذه الثغرة مست اجملتمع اإلسالمي، وحباجة كانت ملحة 

مساءل الفقهية اليت تنشأ يف اجملتمع اإلسالمي، الثروة الفقهية لوجود حلول لل
اليت وصلت إلينا نشأت يف جمتمع كا  يطبق أحكام الشريعة، ولكنه حنن اآل  يف 
جمتمعات مل تطبق أحكام الشريعة، فال جمال للشريعة أ  جتد جلميع مشكالت 

ما هو تعبدي ال جيوز  اليت يواجهها العصر. النقطة الثانية، األحكام الفقهية منها
االجتهاد فيه كأحكام الصلوات املعروفة، احلدود، وما شابه ذلك، وهناك أحكام 
اجتهادية، األحكام االجتهادية اجملال فيها مفتوح، ولكن ملن، ملن يصل إىل 
مرحلة االجتهاد أو إىل املرحلة اليت تؤهله لالجتهاد، رغم أننا نعيش يف هذا 

يعين يف املسجد يف اتفاق أ  هذا املسجد يقوم بالتعليم، العصر، عصر اجلزئيات، 
وهذا املسجد يقوم بالقنوت، غريه ال يقوم، فنحن نعيش حقيقة يف عصر 
اجلزئيات، وببيا  اجلزئيات على األساسيات، اتفق مع الدكتور لكن جيب جند 
من يقول حنن رجال وهم رجال، أما أ  نضع الالئمة على الغري فهذا غري 

 وشكرًا. مقبول.

 أحد احلاضرين:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، إذا أردنا أ  نبحث عن سبب التخلف الذي  
حييق بهذه األمة، فال بد أ  نرجع إىل الرتاث وندرس من املسؤول عن هذا 
التخلف، وهذا الرتدي والسقوط الذي حيل باألمة اإلسالمية، ال بد أ  نسأل 

إلسالمي الذي ساد األمة اإلسالمية ملدة أنفسنا يف البداية عن ما هية الفكر ا
عشرة قرو  بال منازع، وهنا أقول بأ  سبب التخلف يكمن يف هذا الفكر، وهو 
فكر أهل السنة واجلماعة، وما يسمى بفكر أهل السنة واجلماعة، هذا الفكر 



 

 

الذي ال يستطيع أحد أ  ينبس ببنت شفة عليه، وال يستطيع أ  يقول أنه سبب 
رسة السلفية اليت ذكر األستاذ بعضًا من مالحمها وأما املدرسة التخلف، املد

الصوفية القدرية الغيبية اجلربية، فهذا الفكر هو املسؤول عن ختلفنا فلماذا 
 تنهزمو  وتفرو  من حبث الواقع ووضعه على املشرحة.

هذا الفكر جيب أ  يوضع على املشرحة، حتى احلركات اإلسالمية 
يتوزعها أهل السنة واجلماعة، إما سلفي يريد املوجودة على الساحة 

إطالةوتقصري دشداشتها، وإما صويف يريد أ  يدور مع الصوفيني، ومع مجاعة 
التبليغ، هذا الفكر جيب أ  يدرس بعناية وأ  يوضع بداًل منه مدارس فكرية 
إسالمية غيبت عن الساحة، كالزيدية واملعتزلة واألباضية، هذه اها مناهج يف 

 وطريقة يف التفكري جديرة باالهتمام جديرة بأ  ُتدرس ألنها تضع العقل التفسري
موضعه الالئق به، ال املدارس اليت غيبت العقل اإلسالمي عن الساحة وامتهنته 

 ووضعته يف سلة املهمالت وشكرًا.

 الدكتور إبراهيم مسلم: 

من بسم اهلل الرمحن الرحيم، شكرًا للمحاضر الكريم على ما أحتفنا به 
معلومات، وحقيقة أشكر معهد الفكر ومجعية الدراسات اللذين منحانا هذه 
الفرصة لاللتقاء بهؤالء األساتذة األفاضل يف مواضيع خمتلفة، حقيقة القضية 
الدعوة إىل االجتهاد اليت ألقاها األستاذ الكريم، أريد أ  أتوقف عند بعض 

ركز على القضايا الواقعية النقاط فيها، حنن مع هذا االجتاه لكن شريطة أ  ي
املعاصرة اليت نعاني منها يف جمتمعاتنا، وأ  ال نشغل أنفسنا يف قضايا فرغت 
األمة منها منذ أكثر من ألف سنة، وال نبقى ندور يف حلقة مفرغة، أين نضع 
اليدين وأين نضع الرجلني، وقضايا لسنا حباجة للولوج إليها مرة ثانية. ثانيًا، أ  

اد من األصول وليس من الفروع وأ  ال نركز على اجلزئيات ينطلق االجته



 

 

ونبدأ بأصول الدين وأصول الفقه، ثالثة أ  ال يتعرض االجتهاد إال ملن هو أهل 
له فكيف ميكن أ  أطلب من إنسا  ال يتقن اللغة العربية أ  جيتهد إذا مل يكن 

هي اصطالح بدراية على األقل باللغة باإلضافة إىل علوم أخرى. قضية أخرى 
اإلسالميو ، هذه االصطالحات اليت بثها أعداء اإلسالم، حنن يف جمتمعاتنا ال 
يوجد إسالميو ، يوجد مسلمو  فقط، أمااإلسالمي أنا ال أدري ما هو املقصود 

 باإلسالمي هل هو مسلم أم غري مسلم، لست أدرميا املقصود باإلسالمي. 

  الفكر هو سبب التخلف، أنا القضية الثانية السبب، واإلخوا  قالوا بأ
أعتقد أننا أخذنا وقتًا طوياًل يف قضية جيب أ  تسهم بأ  جتذر الدين يف قلوبنا 
ونفوسنا لكي يتحول إىل سلوك عملي وإىل فكر يف سلوك واحد فينا، إذا مل 

 يتحول الدين إىل سلوك فإ  الفكر ال ينفع كثريًا وشكرًا.

 أحد احلاضرين: 

رحيم، ثالثة أسئلة، السؤال األول إذا كانت العقول بسم اهلل الرمحن ال
النرية والعهد الذهيب الذي عاشته األمة اإلسالمية يف العلوم والطب وغريها مل 
يصب االنتصار األول للغرب الذي ذكرمت أي احلروب الصليبية األوىل، فكيف 

زودًا بالعلوم تفسر انتصار الغرب يف املرة الثانية أمام املسلمني بعدما أتى إلينا م
اليت أخذها منا؟ السؤال الثاني، من خالل احملاضرة برز العامل االستعماري 
لدى الغرب يف تصور رئيس يف تولي هاجس الغرب عند املسلمني، لكن هناك 
مثة عوامل أخرى ساهمت يف تولد هذا ااهاجس؟ السؤال الثالث ذكرمت يف 

المي واليت رافقت لنقل الثورة قضية تغييب العقل املسلم أو تغييب العقل اإلس
االستهالكية وما إىل ذلك، أال تتفق معي بأ  تغييب العقل املسلم كا  منذ بداية 

 اخلالفة األموية تقريبًا، حينما غيبت يف قضية اختيار اخلليفة؟ وشكرًا. 



 

 

 الدكتور أمحد املومين:

مات بسم اهلل الرمحن الرحيم، شكرًا لألستاذ الدكتور على هذه املعلو 
الطيبة، وكأنين فهمت من احملاضرة أ  الغرب يكرس معنا التخلف واجلهل 
والفقر والتجزأة واألنانية والكيانية وتقديم املصلحة اخلاصة لدى املسلمني على 
املصلحة العامة وإ  كانت تضاهيها أهمية. سؤالي أ  كل آفة من هذه اآلفات 

واء كا  مؤمترًا غربيًا من وكل حتد من هذه التحديات اليت يكرسها الغرب س
العروفة يكرسو  جهدهم لزرع هذه اآلفات اخلطرية، سؤالي ما هو العالج لكل 
آفة من هذه اآلفات اليت نراها وماهي املنهجية اليت ينبغي أ  نسري عليها لنقدمها 

 للمجتمعات اإلسالمية إلجياد حلول ناجحة. وشكرًا

األمساء األخرى لنعطي : بقي اثنا  سيتحدثا ، ونعتذر عن العريف
 الدكتور صقر للتعقيب، الكلمة اآل  لألستاذ خالد نسيبة

 الدكتور خالد نسيبة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، أريد أواًل أ  أشكر الدكتور صقر على حماضرته  
القيمة، وال سيما أنه تطرق لقضية مهمة أساسية تشكل حتديًا من حتديات الفكر 

ي قضية ربط العقيدة اإلسالمية بالبعد الواقعي حلياة اإلسالمي، وهذه القضية ه
األمة وبالتالي لقد أشار إىل أحد مالمح الرتاجع الفكري اإلسالمي بأنه أصابه 
فك للالرتباط بني العقيدة وبني الواقع يف جمال الفكر الدستوري ويف جمال 

روح العلمية التجهيز االقتصادي ويف جمال املناهج املعرفية اليت ميكن أ  جتدد ال
يف حياة األمة، أما النقطة الثانية اليت أريد أ  أشري إليها فتتعلق باملراحل التارخيية 
اليت أشار إليها الدكتور حممد صقر واليت أرى فيها التزامًا وبشيء من االقتصاد 
وإ  كانت مهمة كغطاء لتحديد أهم املراحل اليت أثرت يف العالقة بني دار 



 

 

 سيما عندما أشار إىل احلروب الصليبية كمرحلة أساسية اإلسالم والغرب وال
وإىل مرحلة االستعمار اجلديد. واحلقيقة أ  تاريخ العالقة بني دار اإلسالم 
والغرب املسيحي يتضمن مراحل عديدة أخرى منها البعث العثماني الذي 
حصل يف التقويم امليالدي يف منتصف القر  اخلامس عشر عندما فتحت 

ية، كذلك االلتقاء الذي حصل يف جنوب أوروبا يف األندلس، القسطنطين
ومضامني ومراحل أخرى ذات أهمية ميكن اإلشارة إليها لنلقي الضوء على 

 طبيعة هذه العالقة وشكرًا.

 : عفوًا، بارك اهلل فيك، ومسك اخلتام، الدكتور إسحق فرحا العريف

 الدكتور إسحق فرحان: 

الدكتور صقر على هذه احملاضرة القيمة  بسم اهلل الرمحن الرحيم، أشكر
واليت ال يشوبها أو ال يعيبها نربة خطابتها أل  املعرفة مع العاطفة تكو  أفعل يف 
النفوس، وهي ابتداًء ليست حبثًا علميًا وأنا ال أريد أ  أدافع عنه، ولكنها حوار 

وا أ  وندوة حول قضية مهمة، لكن أعتقد كما يعتقد عدد من اإلخوة الذين علق
املعاجلة وفق ذات املوضوع املشار إليه يف العنوا ، فأحببت أ  أمللم ما فهمته 

 ورمبا أضيف عليه.

وأقول أ  هاجس اإلسالم أو هاجس الغرب عند اإلسالميني مناطه أربع 
دوافع أو أربع عقد، العقدة األوىل هي العقدة التارخيية، اليت نتجت عن احلروب 

واحتلوا ديارنا مئيت سنة ولدت لدينا عقدًا جتاه الغرب الصليبية عندما هامجونا 
أنه حاول أ  حيتل بالدنا وحتى مسى احلروب بأنها حروب صليبية مع أ  هذا 
تعصب ديين من قبلهم، مع أ  املؤرخني املسلمني مسوها حروب الفرجنة وهم 

الدفاع  أناس جاءوا واحتلوا بالدنا فأوقعوا فيها الطابع الديين وحنن أوقعنا فيها
عن الوطن أل  هؤالء جاءوا إىل بالدنا واحتلوا ديارنا، وعندنا عقدة تارخيية جتاه 



 

 

هذه احلروب ولدت يف نفوسنا أشياء، ثم هناك عقدة يف االستعمار احلديث 
سنة يف القر   022الذي أيضًا خيم على األمة العربية واإلسالمية حوالي 

ا من هذا االستعمار الشيء الكثري التاسع عشر والقر  العشرين، وأيضًا رأين
وهذا كا  له أثر يف نفوسنا وعقولنا، وثم كانت العقدة الصهيونية املشروع 

 الصهيوني وال أفصله عن املشروع الغربي فهما وجها  لعملة واحدة.

والتحيز الغربي واألوروبي واألمريكي للحديث جتاه القضية الصهيونية 
لب العامل اإلسالمي يف فلسطني أرض وجتاه وضع احتالل الصهيوني يف ق

املسجد األقصى وقبلة املسلمني األوىل هذه أيضًا جعلت هناك هاجسًا عند 
املسلمني جتاه الغرب، وأخريًا عقدة اإللكرتونية والنفطية وغريها وتلك اليت 
أشار إليها الدكتور صقر، ولدت عندنا جمتمع االستهالك ورسخت اإلقليمية بأ  

للكويت وبرتول السعودية للسعودية والبحرين للبحرين وإخل، برتول الكويت 
وكا  اها آثارها، حنن اآلننواطري لألمريكا  وللغرب نفتح آبار البرتول اهم 
ومعظم بالد البرتول تعاني من عجز يف موازناتها نتيجة أنها استلبت هذه 

س الثروات فكانت نقمة وليست نعمة، هذه العقد كلها ولدت عندنا يف نفو
 املسلمني جتاه الغرب مواقف نفسية معينة وهي مربرة.

ومواقف سلوكية معينة وهي مربرة، ولكن السؤال الذي يبقى بدو  إجابة 
ورمبا جيب اإلجابة عليه يف احملاضرات القادمة وهي كيف حنن نواجه هذه 
التحديات اليت فرضها علينا الغرب من العقدة التارخيية وصهيونية وبرتولية، 

ننهل وننهض كمسلمني ومثقفني مسلمني لرسم طريق النهضة اليت أشار كيف 
إليها األخ وطريق املواجهة وطريق التحديات أل  يفهم الغرب إ  كا  ميكن أ  
يفهم، كيف يتعايش مع املسلمني الذين هم حقيقة كونية يكو  املسلمني ربع 



 

 

لو استعمل بليو ، بينما ال يستطيع الغرب حتى  2.0سكا  الكرة األرضية 
 القنابل الذرية أل  يفين املسلمني.

فاملسلمو  حقيقة كونية ومع ثورة املعلومات واالتصاالت ال بد أ  
يتعايش الناس، فكيف نتعايش مع بعض وكيف يتعايش الغرب معنا، حنتاج إىل 
طريق النهضة ورمبا األخ الذي تكلم عن العودة إىل الذات وحتكيم الشريعة 

تالك سالح العصر رمبا تكو  هذه من مجلة األشياء اليت جيب وتوحيد األمة وام
أ  نفكر فيها ونعد اها حتى نواجه هذه العقدة التارخيية وجنيب عن هاجس 
املسلمني جتاه الغرب. بقي كلمة أريد أ  أعلق عليها ورمبا نتناواها يف املستقبل 

 ألنها فعاًل درجت يف مصلطحاتنا وهي املسلمني واإلسالميني.

ا يف البداية واحد علق اإلسالميني، مبعنى أنه مسلم وكلنا مسلمو  رمب
ولكنه مسلم يريد أ  يعمل لإلسالم، مسلم عابد وليس مسلم قاعد، وأنا أطرح 
يف هذه الندوة املتواضعة يف هذه الغرفة املتواضعة أ  نسمي بدل اإلسالميني، 

سلم جيب أ  يتحرك املسلمني احلركيني، الذي يؤمن بأ  هذا اإلسالم وأ  امل
بإسالمه وليس مسلم قاعد أو خامل، رمبا كلمة اإلسالميني بدأت تعطي ظالاًل 
أنه املسلم وغري املسلم، الكل مسلم ولكن مسلم خامل أو جالس ومسلم يعمل 

 بإسالمه وحياول أ  يضحي من أجل هذا اإلسالم.

لصالة دقائق  22: بارك اهلل فيك، وجزاك اهلل خريًا، أظن بقي العريف
املغرب، كلها نعطيها للدكتور أبوياسر، كلها ليتعامل مع املالحظات والتعليقات 

 واألسئلة وكا  اهلل يف عونه: 



 

 

 الدكتور حممد صقر: 

أشكر اإلخوة الذين تكلموا وعلقوا وانتقدوا، حقيقًة إخوتي الكرام، النقد 
صدر هي اليت أو أي وسيلة من أهم وسائل التغيري، اخلالفات واحلوار وسعة ال

كانت متيز تارخينا الفقهي وتارخينا السياسي، خصوصًا يف القر  األول، وعندما 
ضاقت الصدور بالنقد وعملية تقويم، أصبح القرارات تصدر من كل القيادات 
عمومًا، الرمسية وغري الرمسية، بدل النقاش. فاحلوار والرد واملخالفة مسة من 

أنا لن أرد احلقيقة على النقاط كلها، ولن مسات األمور، فأشكركم مرة أخرى، 
أتناول اإلخوة مع إنين سجلتها، لكن سأوضح كيف رأيت املوضوع، أنا 
تصورت املوضوع من جهيت، حنن أمام معضلة التخلف، وهذا التخلف ُيحدث 
هواجس يف النفس وختلفًا وضياعًا، وليس هناك واحد منا رجاًل كا  أو امرأة 

و نهاره من هذه احلقيقة املرة، كيف تواجه هذه الظروف األمة، إال ويتأمل يف ليله أ
أو كيف واجهت هذه القضية، هذا كا  حمور احلديث الذي ال أزعم أنين أجد 
فيه اجلواب الشايف، إمنا أردت أ  أطرح بعض القضايا لنفكر سويًا هل يا ترى 

ن ناحية املواجهة اليت واجهنا يف الناحية الفكرية ومن ناحية األحزاب وم
مجاعات ومن ناحية مؤسسات علمية شرعية، هل هذه املؤسسات مجيعًا 
استطاعت أ  تواجه هذه املشكلة أم أنها جنحت إىل درجة وما زالت يف أمس 
احلاجة أل  تعيد تنظيم العقل اإلسالمي تنظيم الرؤية اإلسالمية، تنظيم النفس 

 اإلسالمية حشد طاقات األمة واستطاعتها.

األمر الرئيسي، ال أريد التفصيل ملن تصدى لكذا والفكر  كا  هذا هو
الشيوعي جاء ردًا أيضًا على فشل التجربة الليربالية والتحول حنو الشرق لكي 
يعود به إىل األمة يف فلسطني وإىل آخره وانكفئنا يف النهاية على ما فعل هؤالء 

 وهؤالء.



 

 

أقول أ  الفكر  أنا تعرضت باألساس ملشكلة واجهتها بشكل رئيسي، أنا
اإلسالمي املوجود حاليًا وهناك التفكري وهناك التدريس وهناك البحث القائم 
حيتاج إىل إعادة النظر بشكل جذري لكي يواجه متطلبات التصدي احلضاري يف 
البداية ال بد أ  نتصدى ملشاكلنا الذاتية ونعيد حساباتنا من جديد وحنن 

هناك ثقة إسالمية، فلما كنا ندرس مدعوو  وكما أ  هناك صحوة إسالمية و
االقتصاد يف جامعة القاهرة، مل يكن لدينا اقتصاد إسالمي يدرس إطالقًا، نذكر 
أ  أستاذنا درسنا مادة الفكر االقتصادي يف فكر الروما  واليونا  والفكر 
احلديث والكالسيكي، فقلتله ماذا عن الفكر اإلسالمي يف االقتصاد، قال ال هذا 

ري موجود، قلتله أنت يا أستاذ تدرسنا يف املسيحية واملسيحيني فما املوضوع غ
فيها شيء حتط لإلسالم، فعلى األقل املفروض يكو  لنا نصيب فنحن حضارة 
ودولة وإىل آخره، قال أعرتف لكم أنين ليس لدي أي كتاب،وإذا تقدر هذا 

أول مرة أعرف املوضوعبارك اهلل فيك أنا بغطيه، فقدمته إليه فقال األستاذ أنا 
شيء عن اإلسالم واالقتصاد اإلسالمي وهذا يف سؤال يف االمتحا  سيأتي 

 لكم.

ختطينا هذه املرحلة واآل  احلمد هلل عندنا مفكرو  يف علم النفس 
واالقتصاد والرتبية لكن أقول أ  الذي أجنز أقل بكثري من املطلوب حنن نريد أ  

اقع السياسي والفكري واالقتصادي نصل إىل بؤرة الواقع احلضاري وتغيري الو
حبيث تتحرر هذه األمة وتسهب يف بناء احلضارة املعاصرة، حنن اآل  مستهلكو  
ملنجزات احلضارة ولسنا صانعني اها، هذا الذي أردت أ  أقوله أما قضية 
االجتهاد، يعين أنا أحب إخواننا الشرعيني حبًا يعرفونه لكن حقيقة يعين 

ضارية يرتاجع وتبدد من املؤسف أنه حنن الذين درسوا يف إسهامهم يف النقلة احل
اجلامعات العلمانية نتوسل إليهم حتى جنلس سويًا ونفكر سويًا حتى جند حلواًل 
للمشكالت املعاصرة مع أنهايف األصل مهمة الذين كا  جيب أ  يقودوا الركب، 



 

 

الزرقا،  حنن وضعنا يف إحدى اجلامعات بعض األمساء مثل جناة الصديقي، أنس
اجلابري، أربعة أو مخسة مناهج لتطبيق قسم االقتصاد اإلسالمي ووضعنا بعض 
الفقرات عن العلوم الشرعية الالزمة لكي يكو  عند الطالب خلفية فقهية 
وشرعية إسالمية ختدم ختصصه، وذهبنا إلخوانا الشرعيني وما كتبوا لنا كلمة 

قسم االقتصاد يف اجلامعة، بعثنا  واحدة ميكن أ  ختاطب هؤالء يف كلية االقتصاد
لكلية الشريعة قلنااهم درسوا طالبنا شيئًا خيصهم يف هذا احلقل فتكلموا لنا عن 

 فقه الوضوء وشروطه ونواقضه وهكذا، قلنااهم هذا ال يصلح لنا.

أحد احلضور أضاف أ  الفقه اإلسالمي واجه مشكالت أل  الشريعة غري 
مل ينته، اجملتمع اإلسالمي موجود اآل  واهم مطبقة، اآل  اجملتمع اإلسالمي 

حاجات، صحيح ختلفنا إسالميا من جانب الدعاة لكن اجلانب اإلسالمي ما 
انقطع منذ نزلت الرسالة وله أهداف ونريد أ  نبنيها، ووجود البنوك اإلسالمية 
على قصورها هو استجابة حلاجات اجملتمع اإلسالمي أل  املسلم ال يريد أ  

ع املشكلة الربوية وجناح البنوك اإلسالمية حلد كبري ال يعود لقدرتها يتعامل م
بنكًا إسالميًا لكن يا ترى هل  242ولكن يعود إىل وفاء املسلمني اها، لدينا اآل  

استطعنا أ  نعطي البنوك اإلسالمية احللول لكي تتحول إىل بنوك تنمية حقيقية 
وأ  البنوك اإلسالمية جتربة بنك  على أسس الشريعة اإلسالمية مع احرتامي اها،

مصر الذي أنشأه طلعت حرب باشا رمحة اهلل عليه، والذي أشاد به األستاذ 
حسن البنا يف كتابه مذكرات الدعوة والداعية يقول أ  هذا الرجل هو الذي بنى 
اقتصاد مصر، مبنكبه وبنى احملالت الكربى، فمحالت احمللة الكربى اليت تنسج 

رب مصانع منسوجات يف العامل كله وتتحدى املصانع الربيطانية النسيج كانت أك
كيف استطاع هذا العبقري أ  جيمع األموال وبنكًا جتاريًاليصنع تنمية هذه 

 عبقرية مل تستطع البنوك اإلسالمية املعاصرة أ  تنجزها.



 

 

باختصار أيها اإلخوة حنن نريد اجتهادًا حقيقيًا طبعًا ليس االجتهاد على 
القدمية اللي بيجيك اجملتمع أنا واحللول وكل شيء، حنن نريد أ  نقرب الطريقة 

العقول يف القضايا جيتمع أهل االختصاص مع االتصال فيمن يتعاملو  مع 
قضايا االقتصاد حبيث نعطي حاًل مجاعيًا يف قضية معينة، ليس شرطًا أ  تعرف 

أخرى، كل شيء وأ  أعرف كل شيء، أنا أعرف يف جزئية وأنت تعرف يف 
العامل الثالث هكذا، لكن ال بد أ  نتفرغ للعلوم اإلسالمية إلجياد حلول 
للمشكالت اإلسالمية، وإذا مل حنن جند هذه احللول فال يوجد مكا  نستورد منه 
هذه احللول. وما جيري اآل  يف كليات الشريعة يف دول اخلليج لألسف الشديد 

ن الدميقراطية وعن حق األمة يف يبتعد عن هذا املوضوع، هل جيوز أ  نتكلم ع
احملاسبة وعن املال العام وحنن فكرنا متخلف وال يزال يقف عند ما قاله 
املاوردي، هل هذا جائز وهل هذا انتماء لإلسالم بأ  نكرر ما قيل وال نبدع يف 
شيء. حنن ناقشنا اإلسالم قبل سنوات واقرتحنا موضوعات رئيسية من 

ادية منها التأمني منها الزكاة والضرائب املعاصرة، املوضوعات: التنمية االقتص
أخذنا ليالي طويلة حتى نقنع علماء الشريعة يف السعودية بأ  نضع الضرائب 
مع الزكاة، فقالوا لنا ال ضرائب يف اإلسالم، هكذا، ألنه البرتول فائض 

حلت ويردونإنهائه، كثري منا حتى العلماء يف الشريعة ذكروا أ  الزكاة إذا طبقت 
مليو  فلو كا  عند الدولة  022مشاكل اجملتمع وهو ال يدري أ  الطائرة تكلف 

 بطلع عندك كم بليو  حنتاج من الزكاة.  022طيارة ضرب  022

أيها اإلخوة جيب أ  جند احللول لنعاجل مشكالت الفقر يف اجملتمعات 
تحتية اإلسالمية، أما مشكالت الطرق مشكالت املدارس واجلامعات والبنية ال

واملسابح والنوافري، كل هذه القضايا ال بد أ  نلجأ إىل أساليب مالية جديدة 
ومنها الضرائب. الذي أريده من كل هذا نريد أ  ننقل قضايا وهموم األمة 
االقتصادية والسياسية والقضائية واإلدارية إىل العقل اإلسالمي، وجمرب هذا 



 

 

أما أ  نرتكها هكذا ونتكلم يف العقل أ  جيد حلواًل اها من هذا املنظور، 
عموميات، ونصب كل جام غضبنا على الغرب أو على التقصري يف كذا وكذا، 
هذا أمر جيب أ  ينتهي وجيب أ  ندخل يف اجلزئيات أما العموميات، سيد قطب 
رمحة اهلل عليه كا  يرى أ  كثريًا من القضايا حتل إذا ما قام اجملتمع اإلسالمي، 

ي سيفرز مؤسساته، هذه رؤية البديل احلضاري باعتقادي هو فاجملتمع اإلسالم
اإلسالم، لكن خنشى قبل أ  نستكمل أدوات النظام ومؤسسات النظام وفكر 
النظام سياسات النظام املختلفة، أ  جتهض والنتيجة تكو  جاهزة ومن ثم تقع 

 البشرية مبا فيها األمة اإلسالمية يف فوضى ال نعرف اها من حلول. 

خرى أشكر الذين انتقدوا أكثر من الذين دافعوا وأقول ما قصدت مرة أ
إال أ  أفتح موضوعات يف رأيي الشخصي، ومن ثم فإنين قلت منذ البداية أ  
هذا موقفي الشخصي وال ميثل رأي مجعية الدراسات أو املعهد العاملي للفكر 

رصة اإلسالمي مرة أخرى أشكركم وأشكر اجلمعية واملعهد إلتاحة هذه الف
 حتى نلتقيكم.

العريف: وعليكم السالم، جزاكم اهلل خريًا شكرًا على حضوركم ومرحبًا 
بكم يف األسبوع القادم يف موضوع هاجس اإلسالم وااهاجس املضاد. وسيتكلم 
فيه األستاذ خالد نسيبة املتخصص يف العلوم السياسية والفلسفية وإ  شاء اهلل 

سبوع الذي يليه سيكو  أيضًا كالم عن نسمع منه كالمًا مفيدًا وأظن أ  األ
قضايا املطروحة والسائدة بني اإلسالم والغرب واملتحدث فيها الدكتور حممود 

 الرشدا ، والسالم عليكم ورمحة اهلل.



 

 



 

 

 حركات اإلصالح والتجديد: 

 املشروع احلضاري وآفاقه يف عصر العوملة

 *الدكتور أمحد صدقي الدجاني

 مؤرخ ومفكر إسالمي

 قدم معالي املهندس رائف جنم:امل

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني 
أررحب بضيوفنا الكرام لالستماع إىل هذه احملاضرة اليت هي حلقة من سلسلة 
حماضرات مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية اليت نهدف منها إىل التثقيف 

 س الكريم. العام لألخوة يف هذا اجملل

كا  لنا يف هذه اآلونة سلسلة من احملاضرات حول مواضيع خمتلفة وأهمها 
موضوع اشرتك فيه أكثر من حماضر وهو حول حركات اإلصالح والتجديد. 
واحملاضر يف هذا اليوم أستاذنا الكريم أمحد صدقي الدجاني معروف للجميع 

والتجديد املشروع وهو أشهر من أ  يعرف. احملاضرة حول )حركات اإلصالح 
احلضاري وآفاقه يف عصر العوملة( من عنوا  احملاضرة يتبني أ  أستاذنا الكريم 
سيعرض علينا مشروعًا حضاريًا يف هذا الوقت الذي هو يسمى بأ  النظام 
العاملي اجلديد والعوملة نسبًة إىل العامل، فكثري ما يقال اآل  عن العوملة وبسبب 

 كله كقرية صغرية بسبب تكنولوجيا االتصاالت. هذه العوملة أصبح العامل

                                                           

، حصل على الليسانس يف التاريخ من جامعة دمشق عام 2201من مواليد يافا يف فلسطني عام   *
 سطيين مؤسسًا ومفكرًا.م. شارك يف العمل الوطين الفل221م ونال املاجستري فالدكتوراه عام 2244



 

 

قبل أ  أطلب من أخي احملاضر تقديم حماضرته أريد أ  أزيده تعريفًا ملن 
م، ودرس طبعًا يف 2201حيتاج إىل مزيد فهو من مواليد يافا يف فلسطني سنة 

فلسطني ثم انتقل إىل سوريا وحصل على إجازة اآلداب من سوريا ودرس 
وتابع دراساته العليا يف جامعة القاهرة فنحن يعرف بعضنا  2244التاريخ سنة 

بعضًا من القاهرة فقد تزاملنا يف جامعة القاهرة منذ زمن بعيد وحصل على 
يف دراسته عن احلركة التونسية ثم الدكتوراه يف  2210املاجستري يف التاريخ سنة 

بالدراسات يف دراسته عن ليبيا قبل االحتالل اإليطالي، واهتم  2212سنة 
التارخيية املعاصرة ثم الدراسات املستقبلية وعمل يف حقل التدريس منذ سنة 

ثم يف معهد  2244و  2245بدأه يف سوريا ثم انتقل إىل ليبيا بني عامي  2242
ويف جامعات  2212وحتى  2212البحوث والدراسات العربية من سنة 

طينية فله باع طويل يف طرابلس ولبنا . مارس العمل العام على الساحة الفلس
 2215العمل السياسي وشارك يف تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 

وعمل عضوًا يف قيادتها، يتوىل مسؤولية اجمللس األعلى للرتبية والثقافة والعلوم 
على مستوى اليونسكو يف باريس وله عدد من الكتب والتاريخ والفكر السياسي 

سياسة وأدب وعلم وتاريخ وناقد وحملل. آخر  واألدبي، فهو كما عرفته رجل
ما كتب "الوحدة والتنوع واحلضارة العربية اإلسالمية يف عامل متضارب" 
ويكتب مقالة أسبوعية يف هذا الوقت يف عدد من الصحف العربية أما حاليًا فهو 
 يدلي بدلوه املستمر يف اجلامعات يف إلقاء احملاضرات ولكنه ليس أستاذًا دائمًا يف
جامعة حمددة بل عضو يف عدد من اجملامع العربية وأستاذ التاريخ والدراسات 
املستقبلية. ال نريد أ  نأخذ وقتًا طوياًل يف التقديم فأرجو من األخ الكريم أ  
يباشر يف حماضرته حول حركات اإلصالح والتجديد املشروع احلضاري والثقايف 

 نستمع إىل أسئلتكم واستفساراتكم يف عصر العوملة، وبعد احملاضرة إ  شاء اهلل



 

 

وتعليقكم ثم نطلب من أخي الكريم إذا تكرم علينا باإلجابة على هذه 
   االستفسارات فليتفضل.

 احملاضر الدكتور أمحد صدقي الدجاني

سالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته، وأسعد اهلل مساءكم، أمحد اهلل سبحانه 
وصفه ابن خلدو ، جعلت إىل  الذي خلق اإلنسا  صاحب قضية وفكر كما

النظر يف غد وأبقيت لنفسي ما قدمت لغد، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله 
وعلى خامتهم حممد بن عبد اهلل الذي حتدث عن التجديد بوضوح وجالء يف 
احلديث الشريف )إ  اهلل يبعث يف هذه االمة على رأس كل قر  من جيدد اها 

تز أ  أكو  يف ضيافة مجعية الدراسات والبحوث دينها( وأستفتح مبا هو خري، أع
اإلسالمية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي مشيدًا بالدور الذي يقوم به منذ 
إنشائه يف هذه املرحلة من تاريخ أمتنا، وأعتز بكم حضورًا كرامًا وعلماء وزمالء 
تنا كرامًا أعرف فضلهم وعلمهم، أرى وجوههم فأستذكر تارخيًا طوياًل فصداق

تعود إىل أكثر من ثالثة عقود وأخي )أبو فادي( الذي تشرفت بزمالته يف جامعة 
دمشق وأخي العزيز معالي األخ )رائف( على صعيد جامعة القاهرة وعلى 
صعيد العمل العام أما الدكتور ففضله وعلمه وعطاؤه حمل تقدير كبري. أحييكم 

دد أرجو أ  ال يزيد عن مجيعًا وأتطرق إىل تناول موضوعي يف مدًى زمين حم
ثالثة أرباع الساعة، ألني أتوق إىل احلوار الذي بعده ليس جمرد أسئلة بل 
بالعكس، فليس املسؤول بأعلم من السائل وإمنا هو حوار لعلنا خنرج ببعض 

 أفكار مفيدة بإذ  اهلل.

املوضوع خمتار بعناية فهو يأتي ضمن سلسلة احملاضرات اليت نظمتموها يف 
، حماضرات حركات اإلصالح والتجديد وقد اخرتت أ  أحتدث الليلة برناجمكم

بالتوافق مع اخوتي حول آفاق املشروع احلضاري يف عصر العوملة، سأتناول 



 

 

املوضوع يف جزأين وبإجياز شديد مسلطًا األضواء النه كما ترو  موضوع واسع 
   بكل معنى الكلمة، ثم لعل احلوار يفسر الكثري.

بنائي وبناتي، حنن من مدرسة تعنى باملصطلحات وأعتقد بداية أخوتي وأ
أ  حتديد املصطلح يف بداية كل حديث ضرورة قصوى ذلك أ  علماءنا قالوا ال 
مشاحة يف مصطلح ولكنهم أكدوا أ  يشرح هذا املصطلح الذي نستخدمه 
واحلقيقة أنه وأنا أتأمل يف موضوعي وقفت أمام ثالثة مصطلحات أستشعر 

هو حركات اإلصالح والتجديد الحظوا  األولليط األضواء عليها: باحلاجة لتس
أ  احلديث هنا عن احلركات وعن اإلصالح وهو تعبري كريم موجود يف 
حضارتنا مستوحى من قرآننا ومن الوحي البدائي والتجديد أيضًا تعبري من 
نا حضارتنا أشار إليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم. الواقع أ  التجديد يف تراث

قديم وحديث وأنا أطلب منكم فقط أ  نستحضر معًا حركات التجديد منذ 
بداية هذه احلضارة العربية اإلسالمية، اليت تلت مباشرة نزول هذه الرسالة 
والرسالة نزلت يف دين والدين كما نعلم مصطلح له داللة. واحلضارة مصطلح 

ياة املختلفة يف جمتمع مكمل يتناول من خالل الرؤية الدينية وبفعلها مظاهر احل
ما. لقد حتدث أجدادنا عن التجديد منذ القدم ومؤخرًا حرصت على تتبع ما 
حتدثوا فيه واستشعرت حاجة لتنظيم علم أشعر بضرورة الكتابة فيه وهو علم 
تاريخ األفكار، وتاريخ األفكار مصطلح حديث ظهر يف احلضارة القريبة 

جنليزية فيقال أحيانًا )تاريخ ويستخدم له أكثر من تعبري باللغة اال
 history of( ويقال تاريخ األفكار ) - history of the cultureالثقافة

ideas وله تعريف هو يشغل يف األفكار اليت تؤثر يف حياة الناس يرصدها)
سواء كانت هذه األفاكر صحيحة أو غري صحيحة، مهمته أ  يرصدها، وهو 

الواسع العام أ  هذه األفكار تفعل فعلها يف يعتقد أ  األفكار جزء من التاريخ 
اجملتمع، وهي غالبًا تتناول األسئلة األساسية املطروحة يف كل جمتمع: من أين 



 

 

وإىل أين وملاذا، ذلك أنها تشَغل مبا يسمى اليوم بالرؤية الكونية وال أريد أ  
صيل أفصل ما فصلته يف هذا الكتاب كتاب )جتديد الفكر( والبحث األول فيه تف

 عن ما مسيناه علم تاريخ األفكار.

أجدادنا ُعنوا بهذا العلم ويف حماولة التأصيل اليت ذكرتها تطرقت إىل  
تأليفاتهم فقد كتبوا عن األوائل لريصدوا كيف نشأ كل علم من العلوم وتناولوا 
الطبقات طبقة إثر طبقة وتناولوا ظاهرة التجديد وبعضهم كتب يف اجملددين 

ديث على أ  التجديد ينصرف إىل شخص بعينه وإ  كانت داللة وكأنه قصر احل
احلديث أوسع من ذلك ألنها جاء فيها )من( ومن ميكن أ  يكو  فردًا وأفرادًا 
ومؤسسات، ونعلم أنه يف التاريخ احلديث وجدت اهتمامات على هذا الصعيد 

 عمره فنحن درسنا يف اجلامعة السورية سعينا مرة ذلك الشيخ اجلليل أطال اهلل
أبو احلسن الندوي وألقى علينا جمموعة حماضرات قيمة ترونها يف كتاب طبع 
أكثر من مرة، )رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم( وتتبع هؤالء اجملددين، هناك 
حماولة مشروع حديث لعبد املتعال الصعيدي )اجملددو  يف اإلسالم( وأهم منها 

ر للتجديد من خالل كتابني تراثيني.إذ  حماولة طيبة جدًا ألمني اخلولي الذي نظ
حركات اإلصالح والتجديد حني نذكر املصطلح نتذكر   هذا يف القديم.

تارخينا احلديث، فنتذكر سلسلة جيري احلديث عنها دائمًا يف إطار اإلصالح 
والتجديد، من ذلك مثاًل حيكى دائما عن الشوكاني يف اليمن واجلهد الذي بذله 

كي بعضهم عن حممد بن عبد الوهاب وبعضهم حيكي عن يف التجديد، ثم حي
السنوسية يف حلقة أخرى ثم جيري احلديث عن املشروطية األوىل واملشروطية 
الثانية. ولساطع احلصري كتاب يف هذا املوضوع يف التاريخ العثماني واحلديث 
عن املشروطيتني كما تعلمو  حديث متصل بتارخينا احلديث وإ  كا  اآل  هناك 
نظرات جديدة فيه وبعض الناس ال يرو  أ  كلمة اإلصالح دقيقة على هذا 
الصعيد أل  احلركات جاء فيها عامل متعسف خارجي، وقد قرأت مؤخرًا 



 

 

فصاًل قيمًا لألثر الذي حدث يف تونس حني قام خري الدين التونسي يف حماولة 
ام أول على هذا الصعيد وكانت هناك ضغوط فرنسية إلجراءات معينة حني ق

 دستور تونسي يف الستينات من القر  التاسع عشر.

أيا كا  احلال فاحلديث متصل عن هذه احلركات. وآخر تأريخ اها أشري 
إليه يف هذه العجالة هو ذلك اجلهد الطيب الذي قام به أخي الدكتور فهمي 
جدعا  حني رصد خمتلف املصلحني يف رسالة الدكتوراة وقد طبعت عدة مرات 

مي جدعا  لكل األعالم على مدى القر  األخري ونذكر منهم حممد تطرق فه
عبده والكواكيب ورشيد رضا ثم تأتي احلركات اإلسالمية احلديثة اليت برزت يف 
مصر ويف أقطار أخرى منهم حسن البنا رمحه اهلل ذلك كله يأتي يف إطار احلديث 

اول فرتة عن حركات اإلصالح والتجديد وبلغين أ  أحد املؤرخني قد تن
األفغاني وهي فرتة مهمة سبقها أيضًا رفاعه الطهطاوي وهو من ضمن هذا 

 الركب. 

هذا كله من وحي مصطلح التجديد ومصطلح اإلصالح، واحلقيقة أننا هنا 
أمام مهمة حمددة أمتنى أ  ينهض بها جيلنا القادم بأكثر مما نهضنا حنن بها، وكل 

ديد الفكر( حديث تفصيلي عن مهمة منا يسلم األمانة جليل ، يف كتابي )جت
مؤرخ األفكار وحديث تفصيلي مكمل عن مهمة دارس املستقبل وأ  تاريخ 
األفكار يتناول املاضي وهو متصل اتصااًل لصيقًا باستشراف املستقبل وتشّرفه 
ورؤيته توطئًة لصنعه وحنن نفخر أ  الفرتة التارخيية احلديثة تسهم يف تنظيم هذا 

للعامل، ومؤخرًا دعيت إىل أكرب حمفل مستقبلي يتعقد بعد شهر يف الوضع وتقدمه 
أسرتاليا اعتذرت عن الذهاب ولكين أرسلت حبوثي مرتمجة إىل االجنليزية يف 

 تنظيم ما أمسيناه علم دراسة املستقبل.



 

 

وأنا أردد هذه الكلمة أرجو ا  أالحظ خطًا ُطرح وتساؤل هل هذا أيضًا 
أل  الفكر له دوره اخلاص، ولو أ  الوقت يتسع يقع ضمن التجديد واإلصالح 

جُللت معكم جولة واسعة يف مفهوم الفكر يف تارخينا وتراثنا فالفكر هو إعمال 
اخلاطر يف شيء، إعمال النظر يف شيء ويصلو  يف تراثنا بني الفكر واخلاطرة 
وللغزالي حديث تفصيلي يف إحدى رسائله عن أنواع اخلواطر وكيف تنشأ 

قفت عند ابن قيم اجلوزية على كلمات يف كتابه )الفوائد( مساها ولكنين و
   قاعدة جليلة فهي ليست له وإمنا مسعها، وتابعوها معي:

  

يقول إ  مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو اخلواطر واألفكار فهذه 
توصل إىل التصورات والتصورات توصل إىل اإلرادات واإلرادات توصل إىل 

األفعال وترددها توصل إىل العادات. حنن هنا أمام هذه اخلاطرة األفعال وكثرة 
والفكر والفعل هذا كله من وحي املصطلح األول واآل  ننتقل إىل املصطلح 

 الثاني وبإجياز أيضًا.

حنن استخدمنا املشروع احلضاري وقد قصدت هذه املرة أ  أتركه هكذا 
ع احلضاري النهضوي دو  أ  أعطيه صفة أخرى فمثاًل يسمى بعضهم املشرو

اإلسالمي، وبعضهم يسمى املشروع احلضاري النهضوي العربي، وبعضهم 
يسمي املشروع احلضاري النهضوي العربي اإلسالمي أيًا كا  احلال هو مشروع 
نهضوي حضاري، ماذا نقول عنه ونتحدث بشأنه. حنن الذين درسنا أدبية 

يف كل مرحلة تتبلور لديها من  التاريخ نعتقد أ  األمم تعيش مراحل خمتلفة منها
خالل الظروف اليت تعيشها واملعاناة اليومية اليت تعيشها أهداف تضعها نصب 
عينها هذه األهداف ال يطرحها فرد وخنطئ إ  ظننا أنه ميكن لفرد واحد أ  
يبلورها، هي حصيلة العقل اجلماعي لألمة، وهي والدة تعبري عن املرحلة اليت 

 تعيشها األمة.



 

 

ؤمتر األحزاب العربية ُشرفت ببحث يف هذا املوضوع واستشهدت يف م
مبثالني بني هذا احلديث، حتدثت عن واحد استلم احلكم وجاء بنفرد من أهل 
الرأي وقال اهم يريد أ  يطرح نظرية مل يسبقه فيها أحد فتحدث أهل العلم 

ألمم ال وذكروه بأنه ال يبدأ من فراغ وما هو إال حلقة يف سلسلة وأ  أهداف ا
تولد هكذا وإمنا هي من خالل املعاناة يصطلح على تسمية هذه األهداف 
باملشروع النهضوي. إذًا املشروع النهضوي تعريفًا هو جمموع األهداف اليت 
تبلورت يف مرحلة ما يف تاريخ مجاعة ما وهذه اجلماعة ميكن نسميها أمة 

د، يبدأ من الفرد إىل وتعلمو  يف القرآ  الكريم أ  مدلول كلمة )أمة( متعد
اجملموعة األوسع وهكذا وتعلمو  أ  املصطلح اكتسب داللة معينة يف الفكر 

 الذي ظهر يف الغرب وترجم إلينا.

إذ  املشروع احلضاري يبلور هذه األهداف الناس يسريو  فيها ويتأثرو  
به ويكو  السعي دائمًا لبلوغ هذه األهداف، أيضًا يتبلور من أجل بلوغ هذه 

ألهداف حتديد للوسائل اليت ميكن أ  تتبع على هذا الصعيد. انتهينا من حديثنا ا
عن حركات اإلصالح والتجديد فماذا نقول عن هذا املشروع احلضاري. طبعًا 
ميكن لتيار إسالمي أ  يتحدث عن نهضة شاملة قائاًل أ  اإلسالم صاحل لكل 

و احلل(، ولكن زما  ومكا ، ففي بعض املراحل يقال شعار )اإلسالم ه
سيستشعر التيار وقد فعل هذا ضرورة أ  حيول هذا كله إىل أهداف حمددة 

    يستلهمها من اجلماهري. 

هل تبلور مشروعنا احلضاري؟ وكيف؟ باختصار شديد حنن نطرح الرؤية 
التالية: يف خالل القرنني املاضيني تبلور هذا املشروع بفعل املرحلة األخرية من 

ضارتنا وتبلور نتيجة ظروفنا كلها، فاألمة تنظر إىل واقعها فتجد تاريخ أمتنا وح
أ  وطنها حمتل يف أجزاء منه ويف مرحلة احتل الوطن كله، إذا حتدثنا عن الدائرة 



 

 

العربية تكاد تكو  كلها، وإذا حتدثنا عن دير اإلسالم أو الدائرة اإلسالمية 
)اسرتاتيجية االستعمار  فكلها، ودومًا نستذكر ما قاله مجال محدا  يف كتابه

والتحرير( كيف مت استعمار هذه األرض املوجات اليت تتالت وباختصار شديد 
أوجه ما قاله وكتابه قيم ُبِدئ باستعمار األطراف اليت تصل إىل ااهند وتصل إىل 
أطراف افريقيا، ثم بعد ذلك استمر الزحف من البالد اإلسالمية إىل أ  وصل 

لبالد العربية مرت يف ثالث موجات األوىل بدأت يف اجلزائر إىل البالد العربية. ا
م، والثالثة بدأت يف بالد املشرق 2442م والثانية بدأت يف تونس 2402
م، وكل موجة عمت كمية وأجزاء من هذا الوطن الكبري. وجدنا أنفسنا 2225

أمام مسؤولية االستعمار فربز هدف التحرير وهدف االستقالل وصار هدفًا 
ًا وما زال هذا ااهدف قائمًا أل  هناك أرضًا حمتلة موجودة وأل  دواًل أساسي

كثرية وأقطارًا كثرية ما زالت مل حتَظ باالستقالل الكامل وإ  كا  موضوع 
 االستقالل الكامل يف عصر العوملة له حديثه وال بد من أ  نعطيه مدلواًل دقيقًا.

زئت وقامت بينها حدٌث آخر، بعد أ  حصل االستعمار هذه الديار ُج
ألول مرة حدود سياسية باملفهوم احلديث للحدود السياسية، فتبلور هدف 
أساسي هو إجياد احلقائق الوحدوية بني هذه األطراف توحيد اجلهود فيها إ  مل 
يكن وحدة كلية مرة واحدة فعلى األقل السري يف طريق التوحيد، منذ القر  

أل  األمة يف مرحلة عانت من أشكال املاضي حقيقة منذ أوله برز هدف ثالث 
من االستبداد وعانت من تقاتل احلكام نذكر ما حدث يف القر  الثامن عشر 
حني حدث ما حدث يف الدولة العثمانية بني أبي الذهب وبني واٍل آخر علي 
بك الكبري وحدث ما حدث يف ليبيا أيضًا يف تلك الفرتة يف القر  الثامن عشر 

نا وهناك وكا  هناك شعور بأ  األمة حباجة إىل اجلد وإىل إىل هالقرمنديوبرز 
القضاء على االستبداد تطور هذا األمر يف القر  التاسع عشر بشكل أوضح 
وتستطيع أ  ترى يف كتابات الكواكيب الذي كتب عن طبائع االستبداد بلورة 



 

 

كاملة عن هذا ااهدف وخصوصًا يف آخر القر  هذا ااهدف الثالث واضح جيرب 
لتعبري عنه اآل  من تطلع وشوق إىل الشورى وإىل الدميقراطية ملاذا ذكرت ا

التعبريين معًا أل  املدرسة اإلسالمية حريصة جدًا على التعبري األصيل وهو 
الشورى الذي جاء بالقرآ  وأل  تعقيدات احلياة احلديثة طرحت تطبيقات 

ية أخرى جيري لبعض مظاهر الشورى وطرحت نظامًا موجودًا يف دائرة حضار
احلديث عنه وعن فوائده ولذا فااهدف مطروح ولكن هناك جمال واسع للبحث 

  فيه.

هدف رابع تبلور خالل هذه الفرتة وهو هدف العدل االجتماعي، اخللل 
كبري يف اجملتمع بني الشرائح املختلفة وال جيوز حبال أ  يستمر هذا اخللل ثم يأتي 

الكفاية وأخريًا هناك هدف أصيل يف  هدف خامس وهو هدف التنمية لتحقيق
كل أمة متصل بفكرها وهو هدف التجدد والتجديد، والتجديد هنا يتجاوز 
دائرته للتطوع إىل اإلسهام يف دائرة احلضارة العاملية ويف إنقاظ كوكبنا من خماطر 

    تواجهه ويف اإلسهام األجنيب يف التقدم فيه.

بلور هذه األهداف الستة ولو نظرنا ننتهي إىل القول إ  املشروع احلضاري 
للتيار اإلسالمي وتراثه على مدى قر  من الزمن لرأيناه عاجل هذه املوضوعات 
ولرأينا أنه كتب فيها، واحلقيقة ما من كاتب بارز إال تطرق إليها هل ننسى جهد 
سيد قطب يف كتابه )العدالة االجتماعية يف اإلسالم( ويف تلك الفرتة الشيخ 

رمحه اهلل تناول هذا املوضوع وكانت القضية مفتوحة يف مصر يف نهاية الغزالي 
األربعينات بقوة، منذ القديم واحلديث جيري عن تنظيم الدائرة العربية وتنظيم 
الدائرة اإلسالمية، ويف بيانات التيار اإلسالمي يف األربعينات نصوص طريفة 

الكريم مجال البنا وأملي وغنية على هذا الصعيد نشر واحدا منها مؤخرًا األخ 
الكبري أ  أعمم هذه الرسالة اليت وجهتها احلركة اإلسالمية عند تأسيس جامعة 



 

 

الدول العربية، والتيار العربي أيضًا ُعين بهذه ويف مرحلة ُعرب عن األهداف 
بثالثة كلمات فدار احلديث عن حرية ودار احلديث عن عدالة أو اشرتاكية وعن 

طور الفكر فلت الثالثة إىل ستة ونالحظ الكتابات تتتاىل وحدة ولكن بعد أ  ت
يف هذا املوضوع وكذلك االجتهادات، هذا عن املشروع احلضاري وكما ُعرف 
التيارا  سارا معًا فيها وال عجب أنهما حني التقيا يف املؤمتر القومي اإلسالمي 

لتحقيق هذه  األول تبنيا هذا املشروع بأهدافه الستة واتفقا على أ  يعمال معًا
 األهداف يف كتابي إشارة إىل ما توصل إليه هذا املؤمتر.

آتي إىل املصطلح الثالث يف حديثنا وأسلط الضوء عليه وهو مصطلح 
العوملة. بإجياز شديد املصطلح حديث وهو ترمجة ملصطح غربي واملصطلح 

(وأنا أرجو مالحظة الرتكيب للكلمة Globalizationالغربي األساسي هو )
  فيها فعل العاملية. إنها عاملية ولكن عوملة فيها معنى التعدي، جهد ُيعمل أل

حني ترمجت الكلمة ترمجها البعض باسم )الكوكبة( والبعض ترمجها باسم 
)الكونية( وهناك من كتب عدة كتب، والبعض ترمجها باسم )العوملة( ويف 

لح فأقر اجملمع جممعنا جممع اللغة العربية يف القاهرة نوقشت سالمة املصط
املصطلح، وقلنا حنن نعمل كلمات تشيع والذي يقبله الناس هو الذي يرسو 
حني برز تعبري الراديو صار هنا وهناك، البعض قبل كلمة اإلذاع مقابل الراديو 
أو املذياع، والتلفزة حاروا يف ترمجتها واستقر املصطلح، لغتنا من طبيعتها أنها 

اسبة سواء يف األرد  أو يف سوريا أو يف مصر وكل واسعة رحبة وجممعنا يف املن
بلد عربي يتنبه إىل أ  التعريب كا  موجودًا منذ القديم فيه مدرستا  مدرسة 

   تتساهل كثريًا ومدرسة حريصة على العودة إىل األصول.

ما هي العوملة؟ يف حبوث كثرية ُطرح أخريًا وصٌف للظاهرة وباختصار  
هي ظاهرة تتداخل فيها أمور االقتصاد والثقافة والسياسة شديد أقرأ تفصياًل اها: 

واالجتماع والسلوك يكو  االنتماء فيها للعامل كله عرب احلدود السياسية للدول 



 

 

وحتدث فيها حتوالت على خمتلف الصعد تؤثر على حياة اإلنسا  يف كوكب 
األرض أينما كا ، يسهم يف صنع هذه التحوالت ظهور فعاليات جديدة هي 

لشركات متعددة اجلنسيات أو متعدية اجلنسيات واملتعدية البعض يقول أنها ا
( اليت تتسم بالضخامة وتنوع TNCأصوب ويلخصونها باحلروف الثالثة )

األنشطة واالنتشار اجلغرايف واالعتماد على املدخرات العاملية تأخذ من الناس 
اها تأتي من هذه كل ما لديهم وتوظفنا وتعتمد يف الغالبية العظمى من أموا

املدخرات وهي تعتمد أيضًا تعبئة الكفاءات من خمتلف اجلنسيات، ال يهمها أ  
يكو  العامل من هذا القطر أو ذاك ولكن املهم من هو األرخص ولذا جند 
حقيقة يف التطبيقات أ  بعض الشركات قامت بصناعات معتمدة على العمالة 

البلدا  األوروبية. حنن ما زلنا نصف  يف آسيا زادت على إثرها نسبة البطالة يف
الظاهرة آخر وصف اها فقلنا يف البداية ما هي طبيعتها واالنتماء فيها ويف الثاني 
حتدثنا من يسهم يف صنعها. يف الثالث تربز بفعل هذه التحوالت قضايا اها صفة 

طبية العاملية مثل قضية املمتلكات العامة البشرية من حبار وفضاء وقارة جنوبية ق
وقضية صيانة البيئة وحتركات سكا  األرض وقضية الفقر يف العامل وقضية 
اجلرمية املنظمة، الحظوا قضايا وهناك قضايا أخرى بعضها يهدد الكوكب كله 
مبعزل عن هذا القطر أو ذاك وهذه احلضارة أو تلك وهذه امللة أو تلك أنت 

 أمام هذه القضايا.

حول  -لدينا قضايا ولدينا تساؤالت-ملية كما تثور تساؤالت اها صفة  العا
دور الدولة يف ظل هذه التحوالت، ما مصري الدولة؟ قبل عشر سنوات يف 
الغرب كانت هناك موجة فكل الكتابات تقريبًا تنزل بالالئمة على الدولة 
الوطنية القطرية، مؤخرًا نالحظ يف البيانات الصادرة الدولية حتواًل، ملاذا؟ أل  

ءت جبديد حاصر الدولة القطرية، كيف؟ صارت الكلمة األكرب يف العوملة جا
االقتصاد هي للشركات متعدية اجلنسية، طواغيت مالية كبرية بكل معنى الكلمة 



 

 

هذه الشركات اها بريدها اخلاص ويصعب مراقبتها من الدولة واها شبكة 
، واها أمنها اتصاالتها الواسعة اليت مل يعد من املمكن إحكام رقابة الدولة عليها

اخلاص بها. هذه الشركات اها جيش من الناس الذين حيافظو  على أمنها، واها 
شبكاتها والواقع هناك تساؤالت كثرية حول الصلة بينها وبني العصابات ما 
حتت األرض )اجلرمية املنظمة( وتداخل فظيع على هذا الصعيد، فأذكر حني كنا 

ي من الذين محلوا احلياة يف الغرب وهو يف حمفل دولي رفيع املستوى وكا  زميل
غربي وتنصبوا أعلى املناصب يف الغرب وكنا نتكلم عن الدولة وما الذي تفعله 
يف الناس وهكذا فجائين يف االسرتاحة قائاًل لي ااهوية، قلت كيف،قال لي اخلطر 

هو يف  -والرجل انتقل إىل رمحة اهلل 2242وهذا احلديث كا  عام -القادم 
يتسلطو  على الدولة. قلت كيف؟ قال لي كادت عصابات املافيا أ  الذين س

تستولي على احلكم متامًا يف كوملبيا، وقال يف إيطاليا هناك شبه هدنة ما بني 
الدولة واحلكومة وبني هذه العصابات وقال الويل والثبور حني تلتقي مافيا 

اليا، قلت له هذا احلديث االحتاد السوفييت مع مافيا أمريكا الالتينية مع مافيا إيط
ال يكفي أ  يكو  بيننا أرجو أ  تطرحه على العامة، فوقف فعاًل وحتدث وكا  
أول من تنبأ إىل هذه األمور. فاآل  األمور متداولة والواقع أنين ما حضرت 

 حمفاًل يف السنوات األخرية إال بدأ احلديث عن هذه األمور واألخطار.
  

وفيها جوانب إجيابية، وفيها جوانب سلبية  يف العوملة الظاهرة موجودة
لكنها يف احلالني واقع قائم. من هنا حني ُطرح علينا املوضوع يف أكادميية اململكة 
املغربية قبل شهرين وقفت طوياًل أمام القضية وأنا أعد حبثي وانتهيت بأنه ميكن 
ز أ  نصف عصرنا صفات عدة ولكن ميكن أ  نقول حنن يف عصر العوملة. ونرب

ذلك لنواجه هذا الواقع ومن أهم مميزات الذين يشتغلو  بالنهضة وبالتجديد 
وباملشروع احلضاري أنهم ال يهربو  من الواقع، يقبلو  حتدياته ويستجيبو  له، 



 

 

وأول عملية دقيقة فيه هو أ  يرصدوه بدقة ويعرتفو  بأخطائهم، ومعنا أخي 
لفكر العربي الذي هو من الكبري الدكتور )علي عتيقة( أمني عام منتدى ا

مدرسيت كلما حتدثنا عن واقع يبدأ بهذه النقطة فلننظر إىل أنفسنا واخللل الذي 
فينا ولنحدده بدقة ولنغري ما بأنفسنا فاألمور عندها تستقيم هذه املدرسة من هنا. 
أنتهي من هذا املصطلح الثالث وأكو  بهذا قد وفيت اجلزء األول وأخذ مين 

قيقة فسرت فيه أكثر وأعطيته ثلثي احلديث، ملاذا أل  الثلث حوالي ثالثني د
 اآلخر سيتناول اآلفاق.

قد يبدو للبعض باملناسبة أ  اآلفاق دراسة مستقبلية وأنت حكيت كثريًا 
عن املاضي واحلاضر. أنبه أبناءنا هذه كلمة يقواها بعضنا مما مل يعلم الدراسة 

إال أ  تبدأ بتحليل احلاضر وإدراك سنن  املستقبلية، الدراسة املستقبلية ال تكو 
التاريخ وحركة هذا التاريخ وجمرى احلركات التارخيية ثم تتشرف املستقبل، 
ولك عند تشرفه أ  تدخل عاملني: العامل األول عامل احللم أي حتقيق 
األهداف الستة وأي أهداف أخرى، والعامل الثاني هو عامل إرادة الفعل 

لقه فاعاًل وهو الفعال ملا يريد، وأجدادنا قالوا إ  هلل عبادًا فاإلنسا  اهلل تعاىل خ
إذا أرادوا أراد املعنى عظيم ينسب إىل الصوفية ولكن له داللته، هذه الصلة 

 العظيمة وفهم السنة يف العمل.

اجلزء األخري سأطرحه على شاكلة تساؤالت أل  املسؤول ليس أعلم من 
منا مجيعًا اهذا املوضوع، نتسآل ترى ما آفاق  السائل وفعاًل أنا أتطلع إىل إجابة

مشروعنا يف ظل عصر العوملة؟ كيف نعمل لكل هدف من هذه األهداف؟ 
قضية مطروحة بقوة، ما مكمن التجديد؟ يف العمل اهذه األهداف؟ أجدادنا من 
قبلنا علموا، وباملناسبة يف تاريخ األفكار حني ندرسها ال نصدر حكمًا كاألحكام 

و وأنا أحذر منها. يف زمن اإلحباط تربز أحكام قاسية على تارخينا وعلى اليت تبد



 

 

حاضرنا بل وتصادع مستقبلنا، وهذه ظاهرة تقلقين وقد درستها وكتبت عنها يف 
كتيب وهي تصيب شرحية من املثقفني الذين هم جييدو  جدًا يف اختصاصاتهم 

ل أجزاء من ولكنهم يعيشو  األحداث العامة من خالل اإلعالم ومن خال
الواقع وبعضهم اغرتب فهو يتحرك عبثًا على وطنه وقومه، ولذلك يكو  سهاًل 
أ  تقع أحكام مطلقة، لست ضد بلورة األحكام ولست ضد شيء من 
اإلحباط، لكن اإلحباط الذي يصل بنا إىل اليأس غري مقبول أبدًا، كثريًا ما 

والتفاؤل، ويصفو   جيرني احلديث ممن يعرف كتيب أو حماضراتي عن التشاؤم
بعض أحاديثي كأنها متفائلة والواقع أ  تفاؤل املتواكل ال جيوز حبال وهو حرام 
ولكن التفاؤل الفاعل هو املطلوب واملهم الفعل والتشاؤم اليائس مرفوض 
ولكن التشاؤم الفاعل مقبول، ليس مهمًا أ  يكو  الشخص متفائاًل أو متشائمًا 

 املهم أ  يفعل.

 يدي حديثي لنخرج من حالة إحباط مطلقة فنحن نعمل أقمت هذا بني
بقدر طاقتنا وال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها وندرك سنن التاريخ، أنا يهمين أ  
أزرع زرعًا وأ  أضع فكرًا يف تراثنا ثم أعمل جهدي ويف نهاية النهار أحاسب 

ة من نفسي وتراكم هذا العمل سوف يأتي جبديد، والعمل يبدأ بالفكرة الصاحل
هنا هذه  الفكرة األوىل يف التجديد العزم على العمل، فكرة ثانية ال بد من 
إعمال الفكر ولنا أ  نسأل سؤااًل يف موضوع التحرير، هل أغلق الباب متامًا 

م ومقولة 2240أمام العمل للتحرير كما ُيرّوج فهناك من يروج ذلك، ومنذ عام 
يف ذلك الوقت إثر معركة بريوت ترتدد فأذكر أنين كنت خارجًا من بريوت 

وجاءنا جيش من الصحفيني وباملناسبة خربنا الصحافة العاملية وبقدر ما يقال 
عن حريتها أيضًا يقال عن توجيهها، فذات مرة يف حمفل دولي سياسي جاءني 
صحفي ياباني يريد مقابليت فقلت له أحضرت أسئلتك قال نعم، فقلت له أأقول 

لة غيبًا فهي األسئلةا ليت قااها لي الصحفي األمريكي قبل لك إياها، وقلت األسئ



 

 

دقائق والصحفي الربيطاني قبل دقائق معممة وموجمهة توجيهًا بالغ البشاعة، 
قلت له ماذا قرأت عن قضيتنا وأحوالنا، أبدًا ال شيء فيها. خرجنا من بريوت 

هت إمكانية فإذا باملقولة كلهم يسألو  السؤال نفسه ماذا تفعلو  بعد أ  انت
املقاومة نهائيًا، كا  اجلواب بدايًة من قال إ  املقاومة انتهت، الحظوا كيف 

 صياغة السؤال.

والسؤال أمامنا اآل  كلنا، كيف نعمل للتحرير؟ وكيف نبدع يف إطار 
الواقع ومعرفة كل الظروف والظروف مبا فيها من قيود، سوف تربز بعض 

ناك حماولة قامت يف العامل بتحريم اإلجابات وبعض اإلجابات أساسية. فه
املقاومة، وبلغت هذه احملاولة ذروتها حبيث أ  من يتحدث عن املقاومة ميكن ا  
يتحسس رأسه ألنه سيوصف بأنه إرهابي، ترى هل هذا ميشي وكيف نقاوم 
على هذا الصعيد كيف نبدع وما آفاق مشروعنا على هذا الصعيد، ال أريد أ  

 بعض األضواء بني أيديكم. أعطي إجابة ولكين أضع

هذا اإلنسا  خلق اهلل يف داخله تواز  وأيًا كا  يف أي مكا  كا  الطاغوت 
يستطيع أ  يقهره مؤقتًا ولكن اإلنسا  فيه نزعة من املعاني القيمة ومن أعظم 
املعاني القيمة معنى احلرية والتحرير ويف منتصف القر  كيف تدفقت موجات 

فسيح أمامنا لنطرح الفكر على عاملنا بأساليب، وحنن التحرير وعّمت واجملال 
نبدأ بالفكر ونطرح قضية حق املقاومة بكل أشكااها ثم يبدأ التعبري بالسبل 
املختلفة والسبل املختلفة تعرفونها، نتحمل هذا يف منظمة حقوق اإلنسا  يف 
املنطقة العربية وطرحنا قضية هل من حقوق اإلنسا  حق املقاومة؟ وكا  

واب قطعًا أال ينبغي أ  جنهر بهذا احلق يف كل احملافل؟ وكا  اجلواب: ينبغي، اجل
 إذًا أ  نسري على هذا الصعيد وتفصيل ذلك يأتي حديثه وأنا أكتفي بإشارات.



 

 

نأتي ملوضوع التوحيد ما أقسى الواقع، ما أقساه، ومرة أخرى أستشهد 
نتكلم عن إفريقيا بأخي الدكرتو علي وكنت أمسع منه ظهر اليوم حني كنا 

واستذكر الدكتور علي إفريقيا السبعينات بعد حرب رمضا  حني وقفت األمة 
وقفة واحدة ثالثو  دولة إفريقية قطعت عالقاتها بالعدو الصهيوني حني انفرط 
العقد وانفردت دولة عربية وحدها إذا باألمر خيتل ثم حني انفرط العقد أكثر 

تعيد عالقاتها، األمر إذًا يتوقف علينا حنن وحني فأكثر إذا بكل الدول اإلفريقية 
ننظر يف واقعنا نرى مرارة ولكن ال نقف عندها ونسأل ترى هل هناك آفاق 
رحبة إلعادة بناء النظام العربي وحماولة الوصول إىل النظام اإلسالمي؟ هنا أنا 
ها أستخدم مصطلحًا جديدًا حيتاج تعريفًا فكلمة النظام كلمة حديثة وهي معنا

جمموع العالقات اليت تقوم يف دائرة ما على الصعيد املؤسسي لتحكم الصلة بني 
أطراف هذه الدائرة املختلفة ولذا نقول عن جامعة الدول العربية وما اتصل بها 
من منظمات نقول عنها نظام عربي، ونقول هناك بوادر نظام إسالمي وهو 

م وديار اإلسالم 2205الفة عام منظمة املؤمتر اإلسالمي ألنه منذ ا  انهارت اخل
 تبحث عن عالقات.

كنت اليوم يف اجتماع قيم يتصل بااهدف الثالث ولكين أستعجل وأذكره يف 
الثاني للجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسا  وهي جلنة قامت حديثًا وحتاول أ  تعاجل 
مسألة حقوق اإلنسا  من منظور إسالمي سألت فيما سألت ما مكانة هذه 

من النظام اإلسالمي وظننت أ  ترسم خريطة أل  النظام بعجره وجبره اللجنة 
لكن أرجو أ  يكو  مستحضرًا يف أذهاننا لنرى ما اآلفاق أمامه وكيف ميكن أ  

 نطوره.

كا  معنا يف حفل افتتاح جممع آل البيت األخ العزيز الدكتور عز الدين 
المي ودار بيين وبينه حديث العراقي وهو يتوىل اآل  األمانة العامة للمؤمتر اإلس



 

 

والرجل عرب بصدق عن الصعوبات القائمة، ولكن يف احلديث رغبت أ  
(، ما isiscoأستزيد، يا ترى ما الصورة على صعيد املنظمة اإلسالمية للثقافة )

الصورة على صعيد البنك اإلسالمي للتنمية؟ ما الصورة على صعيد ااهيئات يف 
المي العاملي يف دراسة يضم حوالي مخسني مؤسسة، اجملتمع املدني؟ اجمللس اإلس

ترى ما آفاق العمل للتوحيد وكيف؟ نبدأ من أقطارنا ونتيح فرصة التنقل وحق 
العمل، نتخلى من مرض موجود بعض أخوتنا يشريو  إليه ويتهمو  حبق بعض 

تقبل مثقفينا، فمثاًل نقابة احملامني يف بلد ما تدعو إىل الوحدة ليل نهار، لكنها ال 
احملامي العربي إذا أراد أ  يصبح عضوًا فيها ألنه ال حيمل جنسية البلد اليت هي 
فيها، أي منطق هذا، ثم تأتي لرتاجعه فيقول املسؤولو  املعاملة باملثل، خطأ كبري 
أل  األسس هي األسس. كيف السبيل؟ ما اآلفاق؟ عصر العوملة فيه هدف 

( اليت فرضت فرضًا واليت GADة )اتصال الذي يفرض نفسه فيه هذه اتفاقي
تفسح اجملال يف السوق كي يتحرك، ترى هل سنستطيع توظيف هذا إلقامة سوق 

    عربية مشرتكة فاعلة، وأنا أطرح تساؤالت.

سآتي بسرعة إىل األهداف املتبقية فتكلمت عن هدف الشورى يف 
ر؟ نعم الدميقراطية وجزء منه حقوق اإلنسا ، كيف السبيل؟ هل ميكن أ  نطو

بدأت بعض الدول تعتمد االنتخابات، أمر طيب جدًا ولكين قلق من أ  بعض 
الدول ال تعطي العملية االنتخابية شفافيتها، لقد جنحت بعض الدول يف عمل 
الصندوق الزجاجي ولكن يالحظ يف بعض الدول اليت تذعن للممارسة 

إىل اآل  ال تقبل فكرة االنتخابية أ  النتائج معروفة مسبقًا، بعض الدول العربية 
االنتخابات وتهرب منها وتنظر أحيانًا اها إسالميًا، كيف السبيل؟ ماذا نعمل من 
أجل أ  نطور هذا؟ كيف يعمل فكرنا منطلقًا من الواقع لتغيريه وفق السبل 
املتاحة وال ينبغي أ  تكو  السبل إال السبل املوصلة والسبل الناجحة هي السبل 

نى الكلمة، األمر نفسه بالنسبة للعدل خصوصًا أيها األخوة اليت توِصل بكل مع



 

 

أ  عصر العوملة سيأتي بظاهرة مرعبة وهي ظاهرة الثروات اخليالية لشرحية 
حمدودة من الناس، وهناك حماولة لربط هذه الشرحية أينما كانت يف عاملنا وليس 

دافوس( كيف عبثًا ما مسعناه عن املؤمتر االقتصادي، وال عن حمفل مثل حمفل )
نتعامل على هذا الصعيد؟ وكيف نتصرف؟ وكيف نواجه؟ وحنن لدينا طاقاتنا 

 يف دائرتنا، ما السبيل؟ هذه كاآلفاق.

األمر نفسه ينطبق على التنمية والدراسات فيها كثرية ولكن حنن لدينا 
تظرة ومنطلق يف التنمية، حقيقًة ننطلق فيه من التوجيه اإلاهي، هذا اإلنسا  ذكر 

نثى، وهنا تربز قضية املرأة اليت تواجهنا اليوم باتهامات كثرية بعضها له أسسه وأ
وبعضها اآلخر مغاير على الصعيد النظري ال أحد منهم صحيح لكن على 
 الصعيد العملي هناك بعض األمور، كيف السبيل؟ ونتحرك. بكلمتني وأختم.

لية كبرية أنا آتي إىل ااهدف األخري الكبري، هدف التجدد احلضاري، مسؤو
غدًا على موعد مع هذه اللجنة سنناقش القضايا اليت جيب أ  تشغل بها اللجنة 
على الصعيد الفكري، هناك قانو  دولي يف موضوع األسرى، ما رؤيتنا 

فإما منًا بعد وإما }اإلسالمية يف موضوع األسرى؟ ولنقف أمام آية سورة حممد 
ايا أخرى. جائتين رسالة من جاري ، هناك قض{فداًء حتى تضع احلرب أوزارها

وهو شاب ذكي ملتٍح مؤمن من أبناء املسجد، كتب اهلل عليه أ  يصاب حبادث 
فإذا به مشلول ال حيرك إال رأسه وله صديق أسود من الواليات املتحدة قال له 
أنا مسلم لقد واجهتين اآليات التالية يف موضوع اإلميا  وامللك اليمني، أريد 

اها وحّول لي السؤال وكتبتت إجابة اهذا األخ املسلم هناك، ولكين  فهمًا معاصرًا
سأطرح القضية، حنن مدعوو  على صعيد الفكر لبلورة مواقف حمددة يف كل 
القضايا اإلنسانية. ما هي القضايا اإلنسانية املطروحة اليوم؟ من بينها قضية 

ظراتنا، ولنتفاعل مع محاية البيئة ولنا نظراتنا، من بينها قضية السكا  ولنا ن



 

 

اآلخرين أخذًا وعطاًء، من بينها قضية توزيع موارد األرض كما ذكرت ولنا فيها 
نظراتنا، كل هذا ال يتم إال بإعمال الفكر وباالجتهاد واإلبداع وللتحرر من أي 
أسر مينع الفكر عن أ  ينطلق ضمن الضوابط اليت وضعها لنا اهلل سبحانه 

 وتعاىل.

حديثي كا  تساؤالت أل  ااهدف منه أ  نفكر معًا ما  اجلزء األخري من
دمنا نتكلم عن حركات اإلصالح والتجديد عن مسؤولية جيلنا وعن األمانة يف 
أعناق شبابنا وحنن أجيال نتواصل وبعضنا اجتهد وقدم، ولكن الباقي على 

 األجيال الصاعدة.

خطاره، بفرصه أختم بالقول: ميكننا أ  نقبل حتدي عصر العوملة حبوافزه وأ
وأخطاره، ونستجيب له ال ننكمش إزاءه وال نغرق منغمسني فيه، ونعمل فكرنا 
لنتناول أهداف مشروعنا احلضاري هدفًا هدفًا ولنبدع يف كل هدف ولنسأل بإذ  

والعصر إ  اإلنسا  لفي خسر إال الذين آمنوا }اهلل وعلى هدًى من اهلل داعني 
والسالم عليكم ورمحة اهلل  {تواصوا بالصربوعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق و

 وبركاته.



 

 

 سنن التداول احلضاري

 والنظام العاملي

 *حممد هيشور

 رابطة األدب اإلسالمي اجلزائر

 مقدم احملاضرة الدكتور فتحي ملكاوي

نعاود اللقاء مرة أخرى يف هذه األمسية الطيبة وموضوع احلديث فيها، 
املي، وهو املوضوع الذي ُحدثنا فيه أربع سنن التداول احلضاري والنظام الع

مرات فيما سبق، لكن مناسبة احلديث فيه رغم أنه موضوع ال ينتهي قبل أ  
يتحقق الشمول احلضاري اهذه األمة، لكن مناسبة احلديث يف هذا الوقت هو 
وجود األستاذ حممد هيشور الذي سبق أ  ُأعلن عن امسه يف هذا املوضوع يف 

 يتمكن من احلضور عندها، حمدثنا إذًا هو األستاذ حممد فرتة مضت لكنه مل
هيشور وهو باحث ومدرس يف املعهد الوطين للتعليم العالي للحضارة 
اإلسالمية يف وهرا  اجلزائر، ومتزوج وهو ابن لطفلني وابن شهيد من شهداء 

وأبوه شهيد وأخ خلمسة شهداء آخرين أيضًا، رمحة  2245ثورة التحرير يف عام 
  عليهم مجيعًا، شهداء الثورة اجلزائرية.اهلل

                                                           
باحث ومهتم مبوضوع احلضارات، عضو اجمللس العلمي لوزارة الشؤو  الدينية وجملس البحث *

اإلسالمي يف وزارة التعليم العالي اجلزائرية. له أحباث كثرية يف موضوع النظرية الثقافية لالستعمار، 
 م.2245ابن أحد شهداء الثورة اجلزائرية عام 



 

 

بإجياز اختصاصه األساسي يف اللغة العربية، ودراساته التمهيدية كانت يف 
جامعة وهرا  ثم يف جامعة عني مشس، ثم حصل على املاجستري من جامعة 
عني مشس أيضًا، حيث قدم أطروحة بعنوا  سنن القرآ  لقيام احلضارات، 

لدكتوراة ويعمل يف موضوع قريب من هذا املوضوع عن وهو ُيعد اآل  لدرجة ا
سنن التداول احلضاري، األستاذ هيشور عضو يف رابطة األدب اإلسالمي 
العاملية، عضو يف مجعية اإلرشاد واإلصالح الوطنية، وعضو اجمللس العلمي 
لوزارة الشؤو  الدينية، وعضو جملس البحث العلمي يف وزارة التعليم العالي، 

دًا من املناصب وله من البحوث أيضًا عدد ال بأس به يف مساءل تتعلق توىل عد
بالفكر النظرية الثقافية لالستعمار، وجتربة النقد األدبي اإلسالمي، الرؤية 

لطبيعة التارخيية حلركة انتشار اإلسالم يف اإلسالمية من الوجهة األدبية، وأخريًا 
األخرى. سرية حياته عامرة . وعدد من املطبوعات الشيخ حممد الغزالي نظر

 ونسألة اهلل أ  يبارك به وينفعه ويبارك يف جهده وعمره وصحته. 

دقيقة ثم يكو   52سيتحدث األستاذ حممد هيشور حول املوضوع ملدة 
لكم من الوقت للنقاش. )وميكن ملن أراد الشاي أو القهوة أ  يتناوله من مكانه 

 املعهود(.

 احملاضر حممد هيشور: 

 الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، احلمد بسم اهلل
هلل الذي سهل لنا هذا اللقاء، وأجلس إليكم اليوم ألحتدث مبجموعة أفكار 
قضية حنسبها هامة وهي القضية اليت يطرح مشروعها اآل  يف حياتنا املعاصرة 

أيها السادة بشكل يصنع صراعًا بني العقائد واألفكار واملبادئ هذا املوضوع، 
األفاضل، أستأذنكم مرة ثانية ألحتدث حول صليت بالسنن، حقيقة هي كانت 
عفوية ومعذرة أ  أقول بالصدفة، كنت أقرأ كتابًا للمرحوم الشيخ حممد حممود 



 

 

صوبار، بعنوا  أقوى الدروب يف األمم والشعوب، وهو كتاب وعظي، شدة 
عن حضارة عاد، لقوله اجنذابي اهذا الكتاب حينما تعرض صاحبه للحديث 

سبحانه )أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد( 
على اإلطالق، فأضاف إىل هذه اآلية شعرًا بالوعظيات، ووجدت أ  الكاتب 
يريد، أو أ  من يدرس عن هذا املوضوع يبحث عن ذاته، ورحت أسرتسل يف 

جعلت عنوانًا له وهو )أسباب سقوط احلضارات القراءة فتبلور عندي نسبيًا، ف
يف القرآ  الكريم(، وذهبت بهذا املوضوع إىل األستاذ الفاضل الدكتور مصطفى 
الشكعة ألطرحه عليه ليكو  رسالة املاجستري، فجاء بيننا حديث طويل كما هو 
معهود بني طالب وأستاذه فانتهينا إىل أ  يكو  املوضوع سنن القرآ  يف قيام 

ضارات وسقوطها، فأجنزت هذه الرسالة مبا اها وما عليها، وقد قرأها أخي احل
الدكتور عبد اجلبار سعيد، يف أحد ندوات املعهد، وأنا ُأعد هذه الرسالة فتكونت 
لي صلة مبوضوع سنن التداول احلضاري ومن يومها وأنا أستغرق يف هذا 

 شاغل كثرية. املوضوع وأركز جهدي حينًا وأنصرف عنه أحيانًا أخرى مل

هذه هي صليت مبوضوع السنن، ثم صليت مبوضوع سنن التداول بصفة 
خاصة، أما عنوا  احملاضرة كما هو )سنن التداول احلضاري والنظام العاملي(، 
شرح ألفاظ هذه احملاضرة تتكو  من عدة حماور أواًل السنن ثانيًا مصطلح 

وامسحوا لي أ  أحتدث يف هذه  التداول، ثالثًا احلضاري، رابعًا النظام العاملي،
املصطلحات حديثًا جزئيًا ثم أمجع هذه اجلزئيات ليكو  احلديث شاماًل 
وباختصار أترك التفاصيل لكم، فالسنن من حيث اللغة هي الطريقة، هذه 
الطريقة تأتي على أربع مستويات طريق حسي ومعنوي واحلقيقي واجملازي، 

ثم بعد هذا السنة يف االصطالح العلمي فالسنة تشمل هذه املستويات األربع، 
والفقهي عند الفقهاء عند األصوليني عند احملدثني، يكاد هؤالء جيمعو  على أ  
السنة هي ما قصر على النيب صلى اهلل عليهه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، 



 

 

ثم بعد ذلك السنة عند املؤرخني السنة باملعنى اللغوي ثم باملعنى املعنوي وهو 
نهجي أو األسلوب أو القانو ، عند املؤرخني، احلقيقة أ  املؤرخني مل يتفطنوا امل

ملصطلح السنة، وإمنا ملعناه، فدرسها املؤرخو  الغربيو . عنوا  آخر وهو فلسفة 
احلضارة أو فلسفة التاريخ، وسار وراء املؤرخني الغربيني تالميذ من املستغربني 

ثم اقرتب املؤرخو  املسلمو  حينما أرادوا من العامل اإلسالمي يف هذه اللحظة، 
حترير التاريخ فوضعوا عنوانًا آخر أقرب إىل مصطلح السنة وهو التفسري 
اإلسالمي للتاريخ أو تفسري التاريخ، ومساه بعضهم فقه التاريخ مثلما ظهرت 
كتب فقه السرية للدكتور حممد سعيد رمضا  البوطي، فقه السرية للدكتور 

هلل، وفقه التاريخ للدكتور عبد احلليم، وهذا جارٍي على فقه األزادي رمحه ا
 اللغة عند اللغويني.

، كذلك املفسرو  مل يعبئوا بهذا املصطلح وال مبعناه، السنن عند املفسرين
وخصوصًا القدامى، وظل هذا املصطلح ومعناه كامنًا يف فكر أو يف عقول 

سر األستاذ حممد عبده، ثم املفسرين دو  أ  يفصحوا عن ذلك إىل أ  كا  املف
تلميذه حممد رشيد رضا رمحه اهلل يف تفسري املنار، فتكلم يف السنن بإسهاب 
وبتفصيل، حتى أ  بعضهم وصفه بأنه وظف مصطلح السنن يف غري حمله يف 
كثري من احلاالت، وأقحمه يف غري مكانه يف كثري من األحيا ، وكا  يتحدث 

ووضع نظرية كاملة حول السنن، ثم جاء جبزء من الوعي يف موضوع السنن، 
من بعده األستاذ سيد قطب رمحه اهلل يف كتابه يف ظالل القرآ  وأخذ منه هذا 
املصطلح وحتدث فيه، إال أ  حديث األستاذ سيد قطب قصر على جانب 
سقوط احلضارات واألمم الغابرة واحلضارات التارخيية وكا  حديثه وعظيًا 

 ًا. أكثر منه فكريًا أو علمي



 

 

، اهتم املفكرو  بالسنن بعد ذكر القرآ  اها وحث السنن عند املفكرين
القرآ  على اكتشافها يف نص القرآ  الكريم يف تاريخ األمم القدمية من خالل 
القرآ ، وأول من حتدث يف السنن، واعذروني على هذه األحكام املطلقة، هو 

أ  مصطلح عصره وقف به  األستاذ املؤرخ الكبري مالك بن نيب رمحه اهلل، إال
عند مستوى من الوعي بالسنن وما يراد بها وما يراد من وراءها، ثم انطفأ نور 
البحث يف السنن إىل أ  كا  األستاذ مالك بن نيب رمحه اهلل، فكأ  السنن ولدت 
من جديد أو مرة أخرى على يد األستاذ مالك بن نيب، ورغم املسافة التارخيية 

هجرية تاريخ وفاة ابن خلدو   442نيب، حيث يف سنة  بني ابن خلدو  وابن
 تاريخ وفاة األستاذ مالك رمحه اهلل. 2210رمحه اهلل و

ثم انطلق األستاذ مالك بن نيب وبدأ يتبلور ويتشكل سياق يف الفكر 
اإلسالمي احلديث والذي جاء مبفردة برناجمه وهي مفردة السنن، أو مصطلح 

لك بن نيب، عدد من املؤرخني واملفكرين امسحوا السنن، فتلقفها عن األستاذ ما
لي أ  أذكر بعض أمساءهم هنا: تالميذه يف اجلزائر، الدكتور عمار، عبد 
الوهاب بن محودة، حمفوظ حنناح، ثم يف سوريا جودت سعيد، ثم يف العراق 
عماد الدين خليل، والدكتور طه جابر العلواني، ثم يف مصر بدأت تتبلور ومن 

من تنبه إليها الدكتور باحلميد، يف األرد  امسحوا لي ال أعرف، حدود أفضل 
يف املغرب الدكتور عبد السالم، ويف اليمن الشقيقا  د. أبراهيم علي الوازني، 
وشقيقه قاسم الوازني، ومن هنا طرحت السنن مرة أخرى حتى وصلت اآل  

 إىل قطاع عريض. 

ذه الدين بدأ يتشكل هذا أهم تعريف السنن، من هذا الطرق املتجدد اه
تيار إسالمي حيمل يف برناجمه وبدأ الناس يف التطرق إىل معنى السنن، وجاءت 
مرحلة ميكن أ  نطلق عليها مرحلة الوعي بالسنن مع أ  السنن كانت موجودة 



 

 

منذ القدم منذ أ  ُوجد اإلنسا  ولكن كانت منسية حيث كا  العامل مشغواًل 
ة، ثم جاء غريهم وأخرجها من حتت األنقاض اكتشاف املعاد  والبرتول والذر

 كما يقال. 

: أحسب منها البحث عن الذات، يف احلضارة عوامل اكتشاف السنن
اإلسالمية. األمة اإلسالمية أصابها الكي، ثم عادت تبحث عن ذاتها، وعن 
وجودها امسحوا لي حلد اآل  ما زالت مطروحة قضية ااهوية، من حنن، يف 

ث عن الذات سنن من سنن اهلل، التعرف على األصل بعض األحيا ، البح
خاصة عندنا. حنن العرب معروفو  بتاريخ األنساب، ثم الصدمة احلضارية، من 
احلضارة الغربية، جعلتنا كذلك نتفكر أخذنا إبر وخز من احلضارة الغربية، فشل 
جتارب متكرر يف العامل العربي اإلسالمي، فشل يف التجربة القومية، فشلت 

لتجربة االشرتاكية، اقرتبت فكرة الوطنية، وطرحت فكرة العلمانية وفشلت، ا
طرحت فكرة احلداثة وفشلت، وطرح املشروع اإلسالمي ليتبنى املشروع 
احلضاري، هذه عوامل إنشاء السنن، بعض منها، طرق اكتشاف السنن، أين جند 

العتبار التاريخ، هذه السنن، امسحوا لي على اإلطالة التأمل يف القرآ  الكريم، 
 النظر يف الكو ، تبقى تفاصيل مطروحة. 

كذلك تقريبًا مبعنى آخر مرتادف، وبالضرورة  مصادر معرفة السنن:
للوصول إىل السنن ينبغي أ  نبحث عنها يف مجلة مصادر وحقول، من بينها 
القرآ ، وتفاسريه، يف الكو  وآياته ومفرداته، التجربة التارخيية ومصادرها 

 فية، السري يف األرض وأقصد به البحث يف اآلثار الباقية عن اآلخرين. املعر

، احلياد أي عدم االحنياز ألي فئة أو ألي قومية أو ألي عرق، طبيعة السنن
الشمولية، السنن كونت كل مناكب احلياة وصبغت ظواهر الوجود املادي 

زما  ويف أي مكا  واملعنوي. ثالثية الثبات، فالسنن ال تتبدل وال تتغري، يف أي 



 

 

ويف أي موضوع، وال تتأثر باملعوقات، االضطراب، مبعنى التتابع والتعاقب، 
 واالستمرارية ودو  التخلف أو التأخر. 

لعل هذا أهم شيء، ملاذا ندرس السنن، لإلجابة عن هذا  مقاصد السنن:
للمعرفة أواًل السؤال مفهوم باختصار ذلك، ندرس السنن للمقاصد التالية: 

لضبط احلياة ضبطًا منهجيًا  ثانيًادينية والفكرية والعلمية، وما اها من ثوابت، ال
ملعرفة  ثالثًاوسلوكيًا للوصول للمقاصد اليت نريد، يف أي جمال من اجملاالت، 

قوانني الوجود، الوجود ال يتحرك عبثًا وال عشوائيًا وال بالصدفة وإمنا تتحرك 
وراء كل سنة من سنن الوجود، أي علة وجود  ملعرفة ما رابعًابدقة وفق قوانني، 

الشيء، وحكمة تقنينه، والذي يعرف عند األصوليني احلكمة الباعثة عن 
 التشريع.

هذه السنن باختصار. ثم بعد ذلك نأتي ملصطلح التداول، فالتداول 
مصطلح حديث، بدأنا نلتقي مع هذا املصطلح يف كتابة املؤرخني ومن أكثر 

صطلح التداول يف كتابتهم األستاذ عمار عبيد حسن، مع أ  الذين التقيت مع م
هذا املصطلح موجود يف القرآ  الكريم، لقوله تعاىل )وتلك األيام نداواها بني 
الناس( فهذه اآلية هي عنوا  قضية التداول احلضاري يف العامل من وجهة 

 أ  يف نظرية. فالتداول له مرادفات من بينها التعاقب والتناوب والتبادل إال
وجهة نظري يبقى التداول هو سلطا  هذه املفردات واملرادفات واملصطلحات، 
من حيث أ  التداول يقتضي منه الذهاب ثم العودة فيما يعرف بالدورة 
احلضارية بينما التعاقب يقتضي االستمرارية دو  االلتفات إىل الوراء أو العودة 

 إىل الوراء مرة أخرى. 

ات هناك تداول على املستوى النفسي أي أ  هذا التداول له مستوي
اإلنسا  تتناوب عليه جمموعة حاالت متغرية متبدلة مرة يكو  الفرح والرتح 



 

 

ومرة يأتيه النوم ومرة تأتيه اليقظة وهكذا تتناوب عليه األحوال بتغري وتبدل، 
كذلك على املستوى االقتصادي واالجتماعي وما إىل ذلك من املستويات 

هي من ذلك إىل أ  هذه املكونات احلضارية تتجمع لتعطينا التداول األخرى، أنت
احلضاري باملعنى الشامل العام وهو الذي أقصد، هذا التداول احلضاري الشامل 

 العام إ  شئتم كرابط بني ما سبق.

يوجد بني سقوط حضارة وقيام حضارة أخرى، فحينما نقول السقوط 
قالة حضارة من الوجود، أو إقالة احلضاري مبعنى خمتصر يعين معناها است

حضارة من الوجود، أعين التقاعد فتذهب مبا يسميه مالك بن نيب ملقابر التاريخ 
أو تذهب ملتاحف التاريخ، فإذًا سقوط حضارة بكلمة خمتصرة هي نهاية دور أمة 
يف الوجود، وقيام حضارة بكلمة خمتصرة هي ميالد إرادة بشرية بالتحرر، هذه 

شرية قد تولد يف عقل الفرد وتعمم، قد تولد يف عقل خنبة وتعمم، ثم اإلرادة الب
تنزل إىل جماالت احلياة األخرى، فلذلك التداول،إنه مرحلة انتقالية بني حضارة 
تسقط وحضارة تقوم، وهذه احلضارة اليت سقطت قضية تعود إليها، أو األمة 

يسمى بالتجديد أو اليت سقطت حضارتها قد تعود اها احلضارة مرة أخرى فيما 
جتدد احلضارات وهو الذي نأمله يف احلضارة اإلسالمية، وقد شد انتباهي إىل 
هذه النقطة كلمة قااها املؤرخ املفكر األملاني )تونيب(، إ  حضارة املسلمني 
كحضارة ااهنود احلمر ذهبت ولن تعود، فهل هذا صحيح، أقول إ  حضارة 

اليت تسقط أوراقها يف اخلريف ثم تزهر  املسلمني ستتجدد ومثلها كمثل الشجرة
مرة أخرى يف الربيع وبني الربيع واخلريف يبقى ماء احلياء موجودًا يف أغصا  
ويف جذوع وعروق هذه الشجرة، ثم يأتي الربيع ليجدد هذه احلضارة مرة 
أخرى بهذا الوصف األدبي إذا أذ  لي الدكتور مأمو  طبعًا، نعول أ  تتجد 

ية مرة أخرى. هذا التجدد موضوع آخر املهم التداول له سنن احلضارة اإلسالم
 امسحوا لي أطلت عليكم.



 

 

هذه السنن جتعلنا نعود لنرقب اخللفية التارخيية من ناحية منهجية فنبحث 
يف قضية تسمى سنن والدة احلضارة األم، مسيتها بآدمية احلضارة أو حبوائية 

كيف ولدت؟ ولدت مبقتضى احلضارة، نسبة إىل آدم وحواء، هذه احلضارة 
السنن هذه السنن أواها يف الرؤية اإلسالمية هي سنة التسخري، أي تذليل 
املوجود وتهيؤ احلياة للبناء احلضاري فليس هناك مشس حترق اإلنسا  دو  
دوره احلضاري، وليس هناك كذلك برد شديد يصيب اإلنسا ، األرض مهيأة 

  دورة حضارية يف احلياة حتى يف املناطق والسماء مهيأة وكله مهيأ ليؤدي اإلنسا
 القطبية كيف اهلل عزوجل اإلنسا  مع ذلك. 

النقطة الثانية هي القدرة البشرية، فاهلل خلق اإلنسا  وأقدره على أداء هذا 
الدور، وقد قرأت يف عدة كتب يف التفسري كنت أحبث عن قول اهلل عزوجل 

آلية هي حمل اجتهاد كثري وكبري بني )وعلم آدم األمساء كلها( كما تعلمو  هذه ا
املفسرين، واعذروني ال أتذكر الكتاب أو التفسري وجدت معنى هذه اآلية أ  
اهلل علم آدم األمساء كلها معناها أ  اهلل أقدر آدم على أ  يسمي األشياء 

 مبسمياتها وأقدر آدم على الفعل يف احلياة، وعلى التأثري يف احلياة.

ي احلاجة أم االخرتاع، لقد جاع اإلنسا  األول سنة أخرى وه ثالثة،
فبحث عن أكله، عطش فبحث عن املاء، أحس بالربد فبحث عن التدفئة، حس 
بالغربة وبالوحشة فبحث عن األنيس أو الرفيق، أحس باحلرارة فبحث عن 
التربيد، أحس بالتيه يف األرض فبحث عن ملجأ أو مأوى، وهكذا احلاجة أم 

ورها كذلك )توينيب( حينما قال التحدي واالستجابة، أي االخرتاع وهي ما ط
أ  الطبيعة تتحدى فيستجيب اإلنسا ، أي العوامل اخلارجية تتحدى اإلنسا  

 فيستجيب اها.



 

 

وأكتفي بها، هي حب االكتشاف والتطوير، اإلنسا  بطبعه  السنة الرابعة
رأ اإلنسا  على مولع باكتشاف اجملهول، والبحث ما وراء الغيبيات وكثريًا ما جت

الغيب، إ  كا  يف قضية البحث عن املستقبل املطروحة لتجدد النقاش، 
فباألمس كا  اإلنسا  يسكن الكهف، فطور هذه النزعة بالتحسني والتطوير من 
الكهف أصبح اآل  يسكن القصر، وهكذا هذه نزعة التطوير ونزعة االكتشاف 

 سنن التطور واالزدهاري املوجودة عند اإلنسا  توصلنا إىل سنة أخرى وه
احلضاري، حني ترتك السنن ميالد احلضارة األم لسنن االزدهار احلضاري تتاح 
اها الفرصة لتواصل مهمة التحسني واإلضافات وحتقيق الكماليات ثم إ  هذه 
الكماليات. اليت كانت كمالية تصبح اليوم ضرورية، ثم ضرورة اليوم تصري غدًا 

السيارة كانت باألمس كمالية وأصبحت اآل  كمالية، وهكذا اإلنسا  ف
ضرورية، ااهاتف كا  كماليًا أصبح اآل  ضروريًا، وهكذا تتحول الكماليات 
والتحسينيات إىل ضروريات جيعل اإلنسا  كذلك يبحث يف سنن االزدهار 
والتطور احلضاري إىل ما شاء اهلل. حيث ال نهاية اهذه القضايا لدى بعضهم. من 

الياباني األمريكي )فرنسيس فوكوياما(، هذا املؤرخ يقول إ  بينهم املؤرخ 
التاريخ انتهى عند فكرة قدمية موجودة عند )أفالطو ()أرسطو( عند )ماركس( 
عند الوصول إىل طبقة الربوليتا القمة، ثم أ  هذه القضية ستبقى قواسم 

ي، االزدهار احلضاري ويبقى اإلنسا  يبعد ولن تتوقف آلة االزدهار احلضار
وخاصة إذا صح يف نظري إذا صحت هذه النظرية أقول أ  العقل البشري مل 

 %، إذا صحت هذه النظرية يكو  أمر آخر. 0يستعمل من قدراته حلد اآل  إال 

بعد هذا سنن التداول احلضاري، اآل  يسأل سائل ملاذا نعود وندرس 
ول نعود احلضارات القدمية؟ وقد ماتت هذه احلضارات وانقرضت شعوبها؟ أق

اهذه احلضارات مثلما يعود الطبيب ليشرح اجلثة امليتة، ملاذا يشرحها؟ يشرحها 
ليتعرف على أسباب املوت، ويشرحها كذلك ليتأكد بأ  هذه احلضارة ماتت 



 

 

اهذا السبب أم ال، وحنن نعود للحضارات القدمية ونبحثها لنتعرف على السنن 
سقوطها والسنن اليت تداولت األمم اليت أدت إىل قيامها والسنن اليت أدت إىل 

، سنة السند احلضاريوالشعوب احلضارة فيها. وما إىل ذلك. ومن هذه السنن 
وأقصد بها أ  أي شعب أو أي أمة مل تبدأ حضارة مل تبدأ حضارتها من العدم، 
بل اعتمدت جتارب السابقني بوعي أو بغري وعي، هذه نقطة إثرائية مهمة، 

عي، وسواء اعرتفت كذلك أم مل تعرتف، وأ  األمة العمل بوعي أو بغري و
احلضارية التارخيية كلها كالروما  واليونا  وغريهما اهم شرف املشاركة 
واإلضافة وزيادة اإلبداع احلضاري يف جمال من جماالت احلياة وليس اهما اخللق، 
امسحوا لي على هذا التوصيف، من العدم أل  هناك سنن من احلضارة 

ذا هناك سند حضاري تارخيي األمة الالحقة تبين على ما وصلت إليه السابقة، إ
األمة السابقة، كذلك هذا يوصلنا إىل سنة التواصل إىل احلضارة األم ذهنيًا أو 

 حوائيًا كما اصطلحنا عليها ستتواصل.

ستتواصل احلضارة لتبحث عن أمة تتواصل من خالاها، فاألمة اجلاهزة 
قدم، وهنا ما يسمى مبيالد أقصد بقيام احلضارة أمة املهيأة لتقود احلضارة تت

ستدخل الصراع وتتلقف هذه احلضارة وتقود مثل ما تتوقف سيارة هنا ثم يأتي 
قائد أو سائق ثاٍ  ويوصل السيارة إىل املكا  ويأتي ثالث ورابع وهكذا، فإذًا 
 هناك سنن التواصل، وهذه السنة هي اليت ُتعدم، أقول ُتعدم، فكرة نهاية
التاريخ، وهذه احلضارة األم باقية متواصلة وتأتي احلضارة الكلية اجلامعة 
متواصلة ثم تأتي الشعوب واألمم فتضيف وحينما تضيف األمة فإنها ُتنشئ أو 
تقيم حضارة جزئية وليست حضارة كلية، أل  احلضارة الكلية موجودة من 

ة اليت تدخل التاريخ من ميالد احلضارة األم األوىل اليت أشرنا إليها. هذه األم
جديد وتقيم حضارة من جديد هي من تطور فيها سنن قيام احلضارات، بغض 

 النظر كما قلنا عن العرق أو القومية أو أي اعتبار آخر.



 

 

، فاحلضارة السابقة مهما أوتيت األمة من قوة فإنها سنة التكاملهناك 
ل جمال، فنحن اآل  تبدع يف جمال أو جمموعة جماالت وال ميكن أ  تبدع يف ك

عندما نتذكر احلضارة اليونانية فأول ما يتبادر إىل أذهاننا الفلسفة، وحينما نتذكر 
احلضارة ااهندية أول ما يتبادر إىل ذهننا هو احلكمة، حينما نتذكر الصينية القدمية 
أول ما يتبادر إىل أذهاننا هي التجارة واألسواق واملعاد ، حينما نتذكر احلضارة 

المية العربية أول ما يتبادر إلينا هو الفصاحة والشعر واللغة وما إىل ذلك، اإلس
فاألمم تذكر مبا ُتبدع، عفوًا احلضارة املصرية نتذكر األهرامات وغريها وكل أمة 

 تذكر مبا أضافت وأبدعت أكثر من غريها. 

فكل شعب وكل أمة ساهمت حضاريًا  سنن متييز احلضارةهذا يوصلنا إىل 
خ احلضارة البشرية العامة أو األم بالضرورة تشارك من خالاها رؤية يف تاري

معينة، أو بشيء معني أو مبجموعة أشياء وال ميكن أ  تشارك يف كل شيء وهذا 
أعادنا إىل املفكر مالك بن نيب رمحه اهلل يطرح سؤااًل، ما قاله عنه آخرو  بدو  

ة اليوم، حماضرة يف القاهرة توثيق، وهو ما الذي ميكن أ  يعطيه اإلسالم للبشري
يف زما  اخلمسينات بعنوا  ذكرها أحد الكتاب يف كتابه مفكرو  معاصرو  
اجلزء الثاني، يذكر أ  مالك بن نيب طرح هذا السؤال، ما الذي سيعطيه اإلسالم 
للبشرية بعد الوصول إىل القمر واملريخ واإلجنازات العظيمة اخليالية ماذا ميكن 

 ؟ هل فعاًل عندما نعطي اآل  للحضارة املعاصرة أم البشرية أ  يعطي املسلمو
فمالك بن نيب نظر رمحه اهلل،  من وجهة نظره أ  اإلسالم ال ميكن أ  يعطي أي 
شيء وإمنا يساهم، ما يسمى باألدمغة املهاجرة من العامل اإلسالمي حنن نشارك 

عود فنتساوى يف ذلك، هذه األدمغة املهاجرة لو توفر اها اجلو السياسي ست
معهم، أل  اآلخر الغرب هناك ما يسمى باالحتكار احلضاري، الغرب قافل 
صناديق سر احلضارة بينما حنن احلضارة اإلسالمية فتحنا صدورنا يف احلضارة 
األندلسية من يريد أ  يتعلم تقول له تعال، أما هم فيحتكرو  سر حضارتهم 



 

 

بقى اهم تّبع، استمرار تبعية العامل حتى تبقى مفاتيح هذه احلضارة بأيديهم حتى ن
اإلسالمي، فيقول مالك بن نيب رمحه اهلل فيما ميكن أ  يعطيه اإلسالم للبشرية، 

 فيقول ميكن أ  يعطي اطمئنا  النفس وهذه قضية مهمة جدًا. 

كتبت أحد املسلمات األمريكيات كتابًا بعنوا  )إني آمنت بربكم 
ي عاشته قبل أ  تسلم وبعد أ  فامسعو (، ذكرت القصة والتعذيب الذ

أسلمت كيف اهتدت واطمأ  قلبها وارتاحت فقالت أنتم متلكو  شيء كثري 
سيحاسبكم اهلل وسيحاسبكم التاريخ أنكم أنتم متلكو  هذا االطمئنا  
وحتتكرونه ألنفسكم، فهي تتهمنا باالحتكار واللعب، وكذلك ميكن أ  نقدم 

بعنوا  )نفس مطمئنة تعاني قضايا القلق  حياة روحية بشكل عام، وأعجبتين جملة
باإلميا (، كذلك ميكن أ  نقدم حاًل قانونيًا لظاهرة اإلجهاض اليت تهدد 
احلضارة الغربية فيما يسمى باملافيا العاملية واجلرمية املنظمة، كذلك نقدم العدل 
الذي طرحه اإلسالم الذي مل يستطع العقل البشري أ  يصل إليه، أيضًا هناك 

، من قصد اهلل عزوجل يف احلياة التوارث احلضاريأخرى وهي سنة  سنة
البشرية أ  لكل أمة أجل، يعين نهاية، ومن هنا وحتى ال تفنى البشرية قبل 
أجلها النهائي وهو يوم القيامة إ  شاء اهلل أ  جيعل سنة التوارث احلضاري 

األمام،  قائمة يف األمم والشعوب تأخذها عن احلضارة السابقة سائرة إىل
والتاريخ فيه واضح يف هذه القضية حيث ورث املصريو  القدامى عن البابلني، 
وورث اإلغريق عن املصريني، وورث الروما  ااهنود واإلغريق، وورث الغرب 
املعاصر عن املسلمني واليونا  وهكذا، )لقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أ  

وصلنا إىل سنة البقاء لألصلح، أما األرض يرثها عبادي الصاحلو ( إذا هنا ي
 الزبد فيذهب جفاء، وهذا يقودنا إىل مسألة السنن ومستقبل التداول احلضاري.



 

 

، هجرة ااهجرةهناك سنة أخرى وهذه السنن على االستفاضة وهي 
العقول اليت أشرنا إليها وهجرة األفكار، طيب هجرة العقول واضحة، هجرة 

اع فكري يف منطقة ما فتنسحب الفكرة األفكار كيف؟ تتم حيثما وقع صر
الضعيفة وخترج إىل حيز واسع ترتاح فيه ومن أبرز ذلك مثال بالنسبة للدين 
املسيحي، عيسى عليه السالم ما حبث يف أوروبا وملاذا تنتشر املسيحية يف أوروبا، 
ذلك أ  املسيحية كانت تسكن الشرق، امسحوا لي على هذا الكالم، كانت 

ذا هناك هجرة تلقائية لألفكار واحلضارات والقيادات، هذه تسكن الشرق، إ
ااهجرة أ  الفكرة الضعيفة عندما ال جتد طاقة أو قدرة على املقاومة والصراع 
تنسحب إىل جمال آخر أوسع جتد فيه الراحة واالطمئنا  واملثال على ذلك 
انسحاب فكرة املسيحية من الشرق إىل الغرب عندما كا  هناك غفلة، ثم 
انسحاب املسيحية من الغرب عندما اشتد الصراع والفكر العلمي، اآل  
تنسحب إىل غرب أوروبا وإىل املناطق املتخلفة واإلسالم يدخل هذه املنطقة ألنه 

 وجد عاماًل مساعدًا يف الفكر العلمي والفلسفي القوي.

هناك إذًا هذه اجملموعة من السنن التداول من خالاها السنن والشعوب 
واليت  سنة التوالد الذاتيارة وتطرح سننًا جديد ال نعلمها من بينها مسيتها احلض

اكتشفتها اليابا . بكلمة خمتصرة أ  اليابا  بعد احلرب العاملية الثانية مضت على 
ما يشبه اآل  السالم أو إيقاف احلروب واألسلحة املدمرة وانتهجت منهجًا 

ل ذلك لتكو  هي احلضارة سلميًا حياتيًا للتطور الذاتي وسعت من خال
سنة وكذلك الصني  042القادمة، ومضت اليابا  مع هذه االتفاقية ملدة 

واليابا ، فالصني واليابا  ليس اهم نزعة عدوانية كاليت جندها لدى فرنسا 
وبريطانيا، وإمنا اهم نزعة يف االكتمال الذاتي، إذًا فهذا مرشح لطرح جتربة 

التارخيية أفرزت لنا اآل  ما نسميه بالنظام العاملي  جديدة، فهذا النسق أو احلبكة
أو النظام الدولي، وباختصار شديد أ  فكرة النظام العاملي ليست فكرة حديثة 



 

 

وإمنا هي فكرة قدمية راودت الكثري من األمم والشعوب ومن بينها الروما ، 
 واإلغريق كذلك وفكرة ااهيمنة بعثت ومارستها أمم من عدة طرق من بينها
السيطرة العسكرية الرومانية يف القديم وبريطانيا وفرنسا يف العصر احلديث 
وااهيمنة الثقافية والفكرية كاليونا  يف القديم واالحتاد السوفياتي يف العصر 
احلديث وااهيمنة االقتصادية والتجارية كالصني يف القديم واليهود يف العصر 

سلمني واملسيحيني منذ القدم إىل اليوم احلديث، ااهيمنة الدينية والعقدية مثل امل
واألستاذ يف كتابه كيف دخل العرب التاريخ، وإ  شاء اهلل نناقشه الحقًا ونأتي 
عليه ولعلنا نستطيع أ  خنتصر وأخرج إىل نتيجة، مفادها يف النظام العاملي 
اجلديد هي أ  فكرة كونية أو حماولة السيطرة أو التحكم بالعامل فكرة قدمية 

مة لكل من وجد فينفسه القدرة على مستوى الفرد أو الشعب أو األمة مالز
فقضية السيطرة نزعة أو سنة. ثانيًا النظام العاملي اجلديد قد مهدت له عوامل 
تارخيية تدرج من خالاها حيث خرج  من رحم الوجود التارخيي عرب العصر 

ية حملية أو إقليمية احلديث، ثالثًا النظام العاملي هو جتارب نظم أو أنظمة عامل
قدمية وحديثة، بطبيعة احلال وجدوا مشاكل أو اعتمدوا سننًا من بينها املقاومة 
العسكرية واالقتصادية واإلعالمية والثقافية وغريها للوصول إىل العاملية والبقاء 
فيها عرب سبل خمالفة لسنن اهلل يف الوجود غاية كربى، واألمثلة كثرية من ضمنها 

ليبية، وانتهت، ومن بينها االتفاقية اليت وقعتها فرنسا مع اجلزائر احلروب الص
سنة مل تستطع فرنسا أ  تنصر فردًا واحدًا. وشكرًا والسالم عليكم  202ملدة 

 ورمحة اهلل وبركاته.
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املوجود يف احملاضرة وكأ  االنتصار احلضارة الغربية والنظام العاملي اجلديد هو 
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اهذا النظام. الواقع أ  حتى يصيب اإلنسا  كبد األمريكي اجلديد وامتداحًا 
احلقيقة ال بد أ  يكو  هنالك تفريق بني بنائني بناء خاص تبنيه األمة لنفسها 
وبناء عام بنته البشرية وساهمت كل أمة فيها، واألستاذ خلط بينها خلطًا تامًا 

نية وال أي ما يسمى عند بعضهم باحلضارة واملدنية، مل يفرق بني احلضارة واملد
بأي شكل من األشكال هو لو مساها أي شيء فال مشكلة يف االصطالح مّسها 
ما شئت لكن هناك خصوصية لكل أمة وهي حضارتها قيمتها أفكارها عقيدتها 
مبدأها وهنالك أمور عامة تساهم فيها بالبناء املدني اإلنساني وهو املخرتعات 

صحيح أ  الروما  قدموا واملنجزات العلمية اليت توصلت إليها البشرية 
والفراعنة والبابليو  واليونا  واملسلمني ثم جاء األوروبيو  قدموا يف البناء 
املادي، أما البناء احلضاري فنحن نرى أ  البشرية ترتكز إىل الوراء، هنالك ردة 



 

 

أخالقية فظيعة يف الغرب وردة حقوقية وردة اقتصادية عادت باإلنسا  بشكل أو 
ية األوىل ال جيوز لنا أ  نتمدح باحلضارة الغربية وأنها قدرنا أنا بآخر إىل ااهمج

الذي فهمته من احملاضرة أ  هنالك سنن وتدرج وبالتالي اآل  الذي ماسك 
التاج هي احلضارة الغربية وكأنه يوحي لنا أ  نطمئن اهذه احلضارة، أنا ال أقول 

على الرتويض سواء حبسن  بهذه، وال أقر الدكتور على هذه املقولة أبدًا وال أقر
نية أو بسوء نية أنا ال أحبث يف النوايا بل بفرتض فيك حسن النية. يعين 
التسلسل هذا تسلسل احلضارات هو من سنن الكو  موجودة يف ذرة فجاء 
اإلنسا  وسخر الذرة اليت ميكن استعمااها للطب وميكن ضرب هريوشيمافيها، 

من قبل بين اإلنسا  والذي يتحكم بهذه  هذه السنن الكونية لسنا جمربين عليها
 السنن معظم الذي ذكرت إنت التسخري والذي يتم عن طريق التسخري.

  الدكتور حممود الرشدان:
إذا ما فهمت صحيح، السنن مطردة ثابتة ال تتغري، وذكرنا تداول 
احلضارات، هل هناك يف تاريخ البشرية كما نعلم حضارة ساكنة ولدت ثم 

ت ساكنة، أين هذا النموذج، وإ  كا  غري موجود، من نظرتي رجعت ثم أصبح
باعتقادي أ  احلضارة اإلسالمية مهيأة ما هو الدليل أ  احلضارة اإلسالمية قد 
تعود. من أين تأتي بهذا التأكيد ومن أي السنن تستمد هذا التأكيد؟ السؤال 

هي تبين  الثاني هل خرباتك يف احلضارات وسقوطها بأ  كل احلضارة ما دامت
على ما سبقها هل اهذه احلضارة من منطلق أ  احلضارة لألصلح واليت يفرتض 
أ  يكو  يعين نتعلم مما سبق ونتفوق عليه ثم يفنى وميوت ويأتي شخص 

 يستفيد من هذا هل الحقه أوتوماتيكيًا أصلح وأفضل من السابق؟



 

 

  الدكتور الشهوان:
اضرة فنحن حباجة إىل هذه الصحيح أ  األستاذ أفاد وأجاد يف هذه احمل

العقلية املنظمة اليت تعرض املوضوعات عرضًا أكادمييًا علميًا احلقيقة أريد أ  
أشرتك مع األستاذ حممد يف قضية سنن استمرار احلضارات، الواقع أعتقد أنه 
غاب عن باله أ  يتحدث عن سنة مهمة جدًا ذكرها القرآ  الكريم وهي سنة 

اهلل يقول )ولوال دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت  التدافع أو الصراع أل 
األرض(، )ولوال دفع اهلل الناس بعضهم لبعض اهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد( هذا الصراح بني احلق والباطل اهلل سبحانه مهيمن عليه ومسيطر عليه 
وبالنتيجة ال بد أ  يتبادر حبق هذه نظرية احلضارة اإلسالمية التدافع بني احلق 

 والباطل وهذه تعترب سنة حقيقة يعين ال جيب أ  نغفل عنها، وبارك اهلل فيكم.

 حممد هيشور: 

شكرًا على الوجبة األوىل من األسئلة، بالنسبة للدكتور الفاضل أقول له 
فقط امسح لي اللهم اجعلين من الذين يستمعو  القول فيتبعو  أحسنه، ثاني 

مطلوب. وأنتقل إىل ما تفضل به الدكتور أ  التفريق بني املدنية واحلضارة غري 
حممود الرشدا  أ  هناك حضارة سابقة ثم عادت فاحلضارة الغربية سابقًا 
سادت يف ظل اليونا ، والروما  ثم عادت اآل  بعنوا  آخر، والدليل أ  
الغربيني خاصة األوروبيني يفتخرو  بأصواهم اليونانية وأقول أنهم استفادوا منه 

حلضارة اليونانية مرة أخرى وينكرو  أ  احلضارة اإلسالمية كانت وأنهم بعثوا ا
سببًا اها. ثم هل من دليل على أ  احلضارة اإلسالمية ستعود أقول نعم، الدليل 
هو سنن التجديد أو التجدد احلضاري اليت مجعتها يف حبث يف سنتني رسالة 

 :له سبحانه تعاىلالدكتور عماد الدين خليل، وهي جتديد التغيري الذاتي حتت قو



 

 

واإلعداد الذاتي لقول اهلل   ژ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ 

وجاءت كلمة )ما( نكرة هنا يف  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ عزوجل 
العموم، ثم ما أمساه أحد األساتذة بالعاملية اإلسالمية الثانية امسه احلامد أبي 

انية، يربهن على أ  احلضارة القاسم، له كتاب بعنوا  العاملية اإلسالمية الث
اإلسالمية ستعود. وهناك كتب كثرية حتت عنوا  املستقبل اهذا الدين وأ  
البشرية ستنتهي بني يدي هذه التجارب ثم تعود وجترب اإلسالم فتجد فيه ما 
تريد وبالتالي تتجدد احلضارة اإلسالمية مرة أخرى. واحلضارة  اإلسالمية 

ال ميكن اها أ  تفنى ألنها جاءت برسالة اخللود، كما مستثناه من السنن اجلربية 
أ  هناك ليس نيب بعد حممد وليس هناك حضارة حبق بعد حضارة  اإلسالم. 
السؤال اآلخر للدكتور رشدا ، كل حضارة مل تبين على احلضارات السابقة هل 
هذا يعين أ  احلضارة الالحقة بني مرة وأخرى تكو  أفضل من احلضارة السابقة 

قول ليس بالضرورة وإمنا احلضارة كل حضارة الحقة تستدرك جماالت الضعف ن
ونقاط الضعف احلضاري اليت سبقتها لتقوى فيها، فمثاًل احلضارة الغربية 
ضعيفة جدًا يف اجملال الروحي واإلمياني والنفسي فاحلضارة املنتظرة أو املتوقعة 

ها ستأتي لتقوي هذا اجلانب وهي احلضارة اإلسالمية مرشح كبري اهذه املهمة فإن
وتضيف إليه، أما احلضارة املرتقبة منتظر منها أ  تضيف على التكنولوجيا فهذه 
الطامة، صعب شئنا أم أبينا بعدل اهلل عزوجل قطعت شوطًا يف هذا اجملال وال 

 بد أ  نتكلم بصراحة ونقد ذاتي يف هذه القضية.

العاصي والسيء سواء أمام أ  السنن حيادية تتعامل مع املؤمن والكافر و
العدل يف السنن اليت وضعها اهلل سبحانه وتعاىل ومل يضعها غريه ويف إطار ذلك 

 احلديث طويل. 



 

 

الدكتور شهوا ، طرح قضية السنن من احلضارة، وهناك سنة مهمة نعم يا 
أخي أنا معي حماضرة بعنوا  )سنن القرآ  يف التداول احلضاري(تتضمن جمموعة 

بينها سنة املشيئة الربانية أي أ  هذا العمل كله ترافقه وتستصحبه  من السنن من
أسلمة مشيئة اهلل ال ميكن أ  يكو  يف كو  اهلل ما ال يريد اهلل، وهذا ما نسميه 

حيث املفكرة تكو  حاضرة باملشيئة الربانية ويستصحبها يف كل أعماله  املعرفة
من التاريخ والقديم ميتد بعضها وكل تفكريه ومع أ  هذه السنن اليت استنبطناها 

من سنن القرآ  ويضيف إليها القرآ  سننًا أخرى ولكن ال حيذف منها، ومن بني 
هذه السنن اليت يضيفها القرآ  سنة االصطفاء )إ  اهلل يصطفى الناس واملالئكة 
رساًل(، )إ  اهلل زاده بسطة يف العلم واجلسم(، )وال يسأل عما يفعل وهم 

يصطفي من يشاء حلكمة قد نعلمها وقد ال نعلمها، فهذه لعلها  يسألو (، فاهلل
 جتيب عن األسئلة.



 

 

 والغرب الشرق بني حوارالثقافة

 *العزيزي د. عزت

جامعة الريموك

 مقدمة الدكتور فتحي ملكاوي: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
م عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أحيكم وأرحب بكم، حممد رسول اهلل وبعد؛ السال

يف هذه الندوة اليت يتحدث فيها األستاذ الدكتور عزت العزيزي، عن حوار 
الثقافة بين الشرق والغرب، وهي الثالثة يف سلسلة ندوات هذا الشهر، حول 
حمور حوار الثقافات واحلضارات. الدكتور عزت العزيزي، األمني العام جلمعية 

سات والبحوث اإلسالمية، الذي يتعاو  مع املعهد يف هذه املؤسسة يف هذا الدرا
املكا  يف إدارة هذه الندوات، لذلك ميكن أ  يكو  هوالعقل املدبر وراء كثري 
من النشاطات اليت تتم هنا، الدكتور عزت أستاذ اإلدارة الرتبوية يف جامعة 

 ذلك فضل كبري، الريموك ومن منشئي ومؤسسي جامعة الريموك كا  له يف
والذي يوازيه يف ذلك الدكتور اسحق الفرحا  الزميل يف هذا السياق، وحيمل 
درجة البكالوريوس يف الشريعة درس معظم وقته يف مصر، ولكنه يف السنة 
األخرية كالكثريين من أبناء جيله يف القاهرة اضطر إىل ا  يهاجر ويكمل درجة 

                                                           
س الشريعة من جامعة بغداد، وعلى درجة الدكتوراه يف الرتبية من اجلامعات حاصل على ليسان*

األمريكية، عمل مديرًا للشؤو  اإلدارية يف جامعة الريموك، باحث وخبري يف شؤو  املناهج 
 والرتبية.



 

 

لدكتوراة يف اإلدارة حصل عليهما من البكالوريوس من بغداد. املاجستري وا
أمريكا من جامعة برينستو ، وهو معروف يف جمال العمل اخلريي والتطوعي 
فهو عضو يف عدد من املؤسسات الثقافية واالجتماعية يف هذا البلد، لكن أكثر 
ما مييز الدكتور عزت أنه له عقلية حتليلية نافذة وهذا أكثر ما يعجبين فيه. ونأمل 

حلديثه هذا املساء شيئ من التحليل النافذ للموضوع الذي سيتوىل  أ  يكو 
 احلديث فيه، فأقدم لكم الدكتور عزت العزيزي.

 احملاضر: الدكتور عزت العزيزي

أعوذ باهلل من الشيطا  الرجيم بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب 
ابه ومن العاملني والصالة والسالم على سيدي رسول اهلل وعلى آله وآصح

 تبعهم بإحسا  إىل يوم الدين، اللهم انفعنا مبا علمتنا وزدنا علمًا. 

يف الواقع هذا العنوا  الذي ترونه بني أيديكم، كا  ال بد لي حتى أوضح 
املقصود من وجهة نظري، أ  أختذ وإياكم بعض التعريفات والتوضيحات اليت 

يف موضوع الثقافة أو  مرت ووجدت أ  حواها خالفًا يف هذا األمر، سواء كا 
 احلوار.

أواًل أقول الثقافة، الثقافة باملعنى اللغوي هي االصالح والتهذيب يف اللغة 
العربية، وقد يكو  هذا املعنى هو األقرب املستعمل يف وقتنا املعاصر الذي 
أخذناه يف الغالب من خالل مصطلح غربي اهذه الكلمة، وهو أ  اها معنى 

عنى القديم يف اللغة العربية، ولكن الذي استقر يف معناها هو التنمية فهي فيها امل
أ  الثقافة هي شاملة ألمناط السلوك وأحوال املعيشة وطرقها وأساليبها يف أي 
جمتمع من اجملتمعات، ويلتبس األمر يف كثري من األحيا  بني كثري من 

ا ، املصطلحات مثل احلضارة الثقافة املدنية، وأضيف إليها مصطلح العمر
ووجدت أ  من التعريف أ  هذه املصطلحات أل  احلوار أحيانًا نقول حوار 



 

 

الثقافة وأحيانًا حوار احلضارات، فهل يا ترى يقتصر على هذه األمور كلها 
 وهل هناك حوار حضارة، وحوار ثقافة، وما الفرق بينهما؟ 

يف الفكر بالنسبة للحضارة، احلضارة أيضًا باملعنى الشائع عندنا، نشأ املعنى 
الغربي ثم ُنقل إلينا،  ومع أ  الكلمة موجودة يف املصطلح العربي من القديم، 
إال أنها حتمل معنى غري معنى املصطلح احلديث، املصطلح العربي القديم يرى 
يف احلضارة أنها ضد البداوة، وقد قال ابن خلدو  بأ  احلضارة هي املبالغة يف 

وهذه األشياء. وكأنه يف يوافق يف هذا  استعمال أدوات الصناعة والرفاهية
 الشاعر القديم املتنيب اللي اعترب احلضارة عكس البداوة يف قصيدته املعهودة: 

 وفـي الِبـداوِة ُحْسـٌن َغـرُي َمجـُلوب  ْسَن احِلضارِة َمجـُلوٌب ِبَتْطِرٍيـة 

استعمال أدوات الزينة هي من وسائل احلضارة كما قال املتنيب، وكذلك 
عترب ابن خلدو  احلضارة هي يف استعمال وسائل احلياة املرفهة وكلما زاد ا

ترفها وكلما زاد بعدها عن البساطة وعن احلياة اإلسالمية الصحيحة، لذلك 
اعترب أ  اإلغراق يف احلضارة هو طريق للزوال وزوال األمم، وعندما استعمل 

ا  وهي حياة ابن خلدو  املصطلح األنسب اهذا املوضوع استعمل العمر
الشعوب املستقرة القائمة على عناصر اجملتمع املستقر، وهذا املصطلح استعمل 
أيضًا بهذا املعنى يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فقد استعمل الرسول 
كلمة املدينة ومل يستعمل املدنية، ويف هذا داللة على معنى مقصود، فالرسول 

له هو أ  غري امسها من يثرب إىل املدينة، عندما جاء إىل يثرب كا  أول ما فع
استعمال كلمة املدينة فيه داللة معينة على منط معينة من احلياة، أي حياة 
االستقرار، والعلم واملعرفة والتوجيه ألفراد اجملتمع، ووضع يف مقابلها حياة 
البداوة، واعترب أ  حياة البداوة حياة مرفوضة إسالميًا، لذلك جند يف القرآ  

 كالمًا عن البداوة ليس رفضًا اها ولكن رفضًا لنمط احلياة املتبع يف البداوة.



 

 

يقول القرآ  )األعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدى أال يقيموا حدود ما أنزل 
اهلل على رسوله( يعين السبب لرفض حياة البداوة أنها حياة غري قابلة أو ال 

وبني التنقل حتول بينهم وبني تسمح لبين هذه األقوام بالتعلم، حتول بينهم 
التعلم، يف ضوء هذه املعطيات أو هذه املصطلحات نريد أ  نتحدث عن حوار 
حضارات أم عن حوار الثقافات، األمر الثاني العنوا  يقول حوار الثقافة بني 
الشرق والغرب، ماذا يعين الشرق والغرب يف الواقع؟ إ  استعمال املصطلحات 

 أو املكانية مهما كا  مصطلحات أو استعمااها اإلسالمي.اجلهوية أو اجلغرافية 

اإلسالم يستعمل اجلهات يف دالالت معينة، يف دالالت ليست دالالت 
فكرية، فلذلك ال ميكن أ  نقول إننا إسالميًا نقر نوع من اخلالف سواء نتج عنه 
صراع أو حوار بني جهتني سواء كانت الشرق والغرب أو الشمال واجلنوب، ثم 

  الشرق والغرب نسيب، فكلها شرق وكلها غرب من ناحية، ومن ناحية أخرى إ
معنى الداللة اإلسالمية الشرق بالنسبة اهذه املنطقة منطقة البالد العربية يتجه إىل 
أقاصي شرق آسيا هذا شرقنا، غربنا يتجه إىل مشال أفريقيا وأفريقيا، فوجد يف 

جناحي هذه املنطقة من شرقها أو  وقت من األوقات صراع أو حوار بيننا وبني
غربها الذي حدث أنه كا  يف صراع بيننا وبني الشمال كأوروبا بالنسبة لنا، 
وهذا الصراع موجود منذ البعثة النبوية الشريفة، وقد أشار إليها الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم يف كثري من األحاديث ولكن مل يعرف وكأنه بني شرق وغرب أو 

ب ولكنه صراع إثين بني اإلسالم والديانة اليت كانت سائدة يف بني مشال وجنو
تلك املناطق وهي النصرانية، أو بعبارة خاصة أهل الكتاب، حول ما تعنيه كلمة 
)الروم( يف الداللة أو الصراع أو احلوار بني املسلمني وبني غريهم فقط توجد 

بت الروم يف أدنى كلمة الروم يف الصراع العسكري بني الروم وبني الفرس، )غل
األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبو  هلل ااألمر من قبل ومن بعد(، إذًا فيما بني 
املسلمني وبني الروم مل يستعمل حتى كلمة الروم، ألنها كانت عرقًا أو قومية أو 



 

 

ما شئت من هذه املسميات واإلسالم يرفض أ  يعمق أو يظهر أي خالف بني 
لعنصر أو اجلنس، وإمنا يعرتف باخلالفات الشعوب على أساس العرق أو ا

الفكرية بني األديا ، لذلك كا  العنوا  يف القرآ  الكريم على هذا األمر، وأنه 
 خالف بني املسلمني وبني أهل الكتاب. 

نعود يف هذا الشأ ، حوارنا سيكو  بيننا كمسلمني وبني أهل الكتاب، 
ااهندية وااهندوسية واألديا  وملاذا أهل الكتاب وال نقول أديانًا أخرى مثل 

الشرق آسيوية الكنفوشوسية وغريها أديا  كثرية متعددة، مل يتضمن تاريخ 
اإلسالم وكذلك أديا  الغرب أديا  أفريقيا الوثنية اليت كانت موجودة. مل 
يتضمن اإلسالم إشارات مهمة للخالف أو الصراع أو احلوار مع هذه األديا . 

لى أهل الكتاب، والسبب يف ذلك هو أنه ميكن أ  ينظر وإمنا كا  الرتكيز كله ع
إليها يف ضوء املاضي واملستقبل بالنسبة للدين اإلسالمي، بالنسبة للماضي لعل 
اإلسالم مل يكن يعترب اهذه األديا  القدمية أ  هناك الصابئة واجملوس يف احلوار أو 

إشارة عادة يف بضع املناقشات بني األديا  يف القرآ  الكريم، وإشارة حتى اهم 
آيات يف القرآ  الكريم على أ  هؤالء إذا آمنوا )إ  الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئني من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر فلهم أجرهم عند ربهم 
وال خوف عليهم وال هم حيزنو ( فلم خيض يف تفاصيل مع هذه األديا  وإمنا 

كتاب فقط، أواًل أل  تلك األديا  األخرى ليست كا  الرتكيز كله على أهل ال
ذات أهمية، وأنه يف علم اهلل تبارك وتعاىل قد يكو  صراعًا بني اإلسالم وبني 
هذه األديا  ولكن الصراع فيها ال يتخذ طابع الفكر وطابع املناقشة كما سيكو  
 بني اإلسالم وبني أديا  أهل الكتاب، فلذلك كا  الرتكيز على أديا  أهل
الكتاب، وأديا  أهل الكتاب أيضًا هي من اهلل سبحانه وتعاىل أرسل أنبياء 
برساالت قائمة على نفس األسس اليت قام عليها الدين اإلسالمي حبقيقة 



 

 

التوحيد، ويعترب اإلسالم أنه لبنة يف بناء النبوات العظيم وهو واحد من هذه 
 اللبنات اليت كونت البنيا  الديين.

ضح فيما أشرت إذا أردت أ  أرجع إىل حوار الثقافة بني هذا وأريد أ  أو
الشرق والغرب، إذا قلنا احلضارة هي التقدم املدني واملادي واستعمال وسائل 
املعيشة احلديثة الواقعة على مدى التاريخ هذه ليست حوارًا، ما يف هناك حوار 

فسها ما يف يف هذا اجلانب، اآل  استعمال املواد واستثمارها من حيث املادة ن
خالف بني املادة سواء كانت مصنوعة من جبل الرومي أو من اجلبل الياباني أو 
الصيين، فالسيارة مثاًل سيارة سواء كانت مصنوعة يف أفريقيا أو يف مصانع يف 
اليابا  أو مرسيدس يف أملانيا أو مصانع الصني، قد ختتلف مستويات السيارات 

ر وإذا ما كا  مثل هذا احلوار يتحدث ولكن ليس هناك خالف تستدعي احلوا
عن صنع السيارة ويتحدى ماتورها وآالتها املتعددة ولكنه ما هو حوار ثقايف وما 
هو حوار فكري فال حوار فكري حول مادة السيارة، ولكن ميكن أ  ينشأ حوار 
فكري حول كيفية استعمال السيارة، وكيف ميكن قيادة السيارة وكيفية تعامل 

الراكب يف السيارة، وما النتائج املمكنة عن استعمال هذه السيارة، املاشي مع 
هذه ممكن أ  يكو  فيها احلوار، سواء كا  فيها احلوار بني راكب سيارة كبرية أو 

 صغرية، فاستعمال املادة نفسها موضع حوار. 

إذًا احلوار هو يف أساليب املعيشة، يف أمناط السلوك، يف القيم، فيما يكو  
اإلنسا  وعقله، وسلوكه، وعمله، يف هذه األمور ميكن أ  يكو  احلوار  يف فكر

حوارًا ثقافيًا، هذا احلوار، من هذا املنطلق ماذا يشمل؟ عندنا أواًل يف اإلسالم 
أهم شيء ديننا وعقيدتنا، فهل هناك حوار يف شأ  الدين؟ يف الواقع نعم، فقد 

مكة، فالرسول صلى اهلل عليه  بدأ هذا احلوار منذ األيام األوىل لإلسالم يف
وسلم دعى عتاة الكفر يف مكة عن طريق احلوار وفتح معهم صفحة احلوار يف 



 

 

كل ما ميكن أ  ُيطرح ابتداًء من اإلميا  بوجود اهلل، والبعث واجلزاء والنشور 
وحاورهم يف هذه القضايا حوارًا عقليًا منطقيًا، واملتتبع للقرآ  الكريم يف جمال 

كتاب اهلل تبارك وتعاىل يرى أ  كل األمور كانت تسري على طريق  العقيدة يف
احلوار )أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقو ( قضية البعث واجلزاء )وضرب 
لنا مثاُل ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم قل حيييها الذي أنشأها أول 

عقيدة، هذا مع الكفار مرة وهو بكل خلق عليم( إىل آخر آيات احلوار املتصلة بال
الذين ينكرو  وجود اهلل، بالنسبة ألهل الكتاب وهذا املهم عندنا أنه بدأ احلوار 
مع أهل الكتاب يف مكة مع أنه مل يكن هناك أهل كتاب يف مكة حيتكو  أو 
يتصلو  باملسلمني، بل كا  هناك عناصر وثنية معرفتهم بالكتاب معرفة بسيطة، 

مكة كانوا ثالثة أو أربعة فقط كورقة بن نوفل وزيد  ويقال إ  أهل الكتاب يف
ابن عمر وبعض األشخاص لكن ما كانت ديانات أهل الكتاب معروفة تفصياًل 
ومل تكن موضع نقاش يف مكة، ومع ذلك جند يف القرآ  الكريم سورًا كثرية، 
وعددًا كبري من السور: سورة يوسف ويونسف وهود وإبراهيم ومريم وطه 

والقصص والروم والربوج كلها سور مكية وهي مناقشة ألهل واألنبياء 
الكتاب، ليست مناقشة وإمنا استعراض لتاريخ أهل الكتاب وكأ  القرآ  الكريم 
يف مكة يهيىء املسلمني عقليًا ونفسيًا ومعرفيًا لفتح حوار مع أهل الكتاب منذ 

 العهد املكي. 

خ أنبياء أهل الكتاب طبعًا هذه السور تضمنت الصفحات املشرقة يف تاري
يعين كفاح األنبياء ضد الظلم والطغيا  قصة موسى مع فرعو  تكررت يف أكثر 
من سورة مكة قصة مريم وعيسى عليهم السالم قصة إبراهيم قصة نوح، كل 
قصص األنبياء عوجلت يف العهد املكي بطريقة مهيئة للحوار يف كشف جوانب 

من ذلك واهلل أعلم أواًل تثقيف املسلمني، التاريخ النووي يف تلك الفرتة، ااهدف 
إعالمهم باملسؤولية عن حتمل الكفاح والصراع واألذى من أهل قريش كما 



 

 

حتمل األنبياء السابقني، واألمر الثاني هو ملا سيأتي من حوار بني املسلمني وبني 
 املستعمرين. 

الكتاب،  عندما هاجر الرسول إىل املدينة بدأ احلوار بني اإلسالم وبني أهل
حوار بدأ يف البداية هادئًا ومنفتحًا والرسول صلى اهلل عليه وسلم حاور أهل 
الكتاب اليهود من أهل املدينة وأما النصارى فكانوا خارج املدينة يف جنرا  ويف 
اليمن واألطراف ومل يكن يف حاضر مكة واملدينة نصارى، وبدأت حياة املدينة 

يه وسلم على الدفاع املشرتك عن املدينة باتفاقية بني الرسول صلىاهلل عل
 ومحايتها إخل. 

ويظهر من إشارة القرآ  الكريم يف العهد املكي إىل العهد املدني أي 
اإلشارة إىل األخطاء اليت وقع فيها أصحاب الديانة املسيحية واليهودية إال أنه ما 

رى كا  يلح ويثار قضايا متعددة يف البداية معمقة عن التحريف الذي ج
للديانتني، على أساس أ  املوضوع هو موضوع تعاو  فيما بينهم وبني 
املسلمني، إال أ  األحداث اليت حصلت يف املدينة بني املسلمني واليهود، وحصل 
الصدام بينهم بعد غزوة أحد تقريبًا مباشرة، حيث بدأ القتال العنيف بني 

و  إليهم وصارت املسلمني واليهود وبدأ اليهود يتحدو  املسلمني ويسيؤ
املصادمات العسكرية اليت بدأت يف بين قينقاع وانتهت خبيرب. فتمت يف تلك 
الفرتة من العهد املدني صفحة واسعة جدًا من احلوار مع اليهود أو أهل 
الكتاب، مع أنه مل يكن يف تلك الفرتة نصارى جيادلو  سوى مرة واحدة، فقد 

ت فيهم آية املباهلة يف سورة آل جاء وفد من نصارى جنرا  للمجادلة وونزل
عمرا . لكن استعمال أهل الكتاب يف كل احملاورات معهم وكأنها أيضًا نظرة 
مستقبلية إىل أنهم سيكو  الصراع وسيكو  احلوار بني املسلمني وبني أهل 
الكتاب عامة، وأ  جناحي أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين كانوا 



 

 

 عهد النبوة على طريف خالف عنيف وكا  اليهود ومازالوا يف ذلك الوقت يف
خمالفني أشد اخلالف للنصارى وكا  النصارى خمالفني أشد اخلالف لليهود، 
ولكن كا  اهلل تبارك وتعاىل ينظر إىل هذا األمر مبنظار ما يعلمه من املستقبل وأ  

معاداة  املستقبل سيجمع هاتني القوتني والديانتني املختلفتني على أمر واحد وهو
 اإلسالم ولذلك أجرى حوار مشرتك مع اليهود والنصارى بعنوا  أهل الكتاب. 

قضية  القضية األوىلطبيعي احلوار العقدي مع أهل الكتاب ينصب على: 
اإلميا  باهلل هو أمر ال خالف فيه فهم يؤمنو  باهلل، ولكن اخلالف على قضايا 

تاب يف النداء ااهادئ العادل التوحيد، ولذلك كانت قمة املناقشة مع أهل الك
الذي وجه من خالل سورة آل عمرا  )قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء 
بيننا وبينكم اال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من 
دو  اهلل فإ  تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمو ( وسبقتها شيء من التوجيه 

التحدي )فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا العنيف و
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكافرين( ويقال يف تفسري اآلية وإ  
كا  أ  الرسول صلى اهلل عليه وسلم فعاًل ملا جاء نصارى جنرا  وخرج عليهم 

يطبق اآلية تطبيقًا ودعا علي بن أبي طالب وابنته فاطمة واحلسن واحلسني ل
حرفيًا على نفسه وسائر املسلمني وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، إنها حفلة دعاء 
على الظامل أو الكاذب، يقال أ  نصارى جنرا  ملا رأوا هذا قالوا وحيكم إذا دعوا 

 عليكم هذا الدعاء فلن تقوم لكم قائمة ورفضوا املباهلة. 

مني أهل الكتاب وما زالت موضع اليت حاور فيها املسل القضية الثانية
حوار لآل ، هناك من الناس من يقول بأنه ليس هناك موضع حوار مع األديا  
األخرى، لكن اإلسالم والقرآ  حسمها بشكل واضح جدًا أنه ليس هناك حوار 
يف األمور العقدية األساسية )لقد كفر الذين قالوا إمنا املسيح عيسى ابن مريم( 



 

 

نسميهم غري كفار، أل  من يقول بالبنوة أو األبوة أو يف  أي أنه ال جمال أ 
العالقة بني اهلل وبني املخلوقات فهو كافر، )وقالت النصارى املسيح ابن اهلل 
وقالت اليهود عزير ابن اهلل ذلك قواهم بأفواههم يظاهرو  قول الذين كفروا 

فوشسية، فهذه األديا  تقريبًا فيها نفس من قبل( تقليد للزردشتية والكون
الفكرة، أ  أم زردشت كانت جالسة حتت شجرة فحملت وكا  زردشت ابن 
اهلل، أستغفر اهلل العظيم، كونفوشيوس نفس الشيء يقول الصينيو ، طبعًا 
بالنسبة لنا حنن نقول كونفوشيوس ابن حرام، وما يف داعي انا نقول ابن إله، 

ا فهم )يظاهرو  قول الذين كفروا( فبيننا وبينهم يف هذه لكن صار ابن إله، إذ
القضايا ما يف حوار، فحوارنا هو على أساس عقيدة التوحيد، ال نقبل مالقاتهم 

 يف منتصف الطريق يف هذا اجملال.

هي مسألة االنتساب إىل إبراهيم، وهذه القضية يا إخوا   القضية الثالثة
ناك أناس يغنو  على هذا املوال بأنه حنن بعثت من جديد، ولديانة إبراهيم، وه

أبناء إبراهيم، ودياناتنا هي ديانة إبراهيم، وديانة إبراهيم اليهودية والنصرانية 
واإلسالم، واليهود أبناء إسحق واملسلمو  أبناء إمساعيل، لكن هل من مسألة 

ثر من متعلقة بأ  الديانة اليهودية متعلقة بالقومية فكا  التصاقها بإبراهيم أك
املسيحية، اإلسالم حسم هذا املوضوع يف عدم اعرتافه باألنساب أصاًل، إال يف 
حدود األسرة أو حدود معرفة األنساب لكن ما اها قيمة يف القضايا الدينية أو 
املبدئية أو الفكرية، لذلك إبراهيم ليس أبو اليهود وال من أتباع اليهود، واليهود 

اهيم أبوهم، القرآ  ناقش هذه القضية أصاًل )وما قلبوا املنطق واعتربوا أ  إبر
أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده(، القضية كيف تقولو  عن إبراهيم بأنه 
يهودي والتوراة واإلجنيل أنزل من بعده، لكن طبيعي القرآ  أيضًا أنزل بعد 
إبراهيم والتوراة واإلجنيل ولكن القرآ  نسب اإلسالم إىل إبراهيم ونسب 

راهيم إىل اإلسالم )إ  أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين إب



 

 

آمنوا واهلل ولي املؤمنني( أل  دين ابراهيم دين احلنيفية، فالذي يتبع دين إبراهيم 
 احلينيفية املسلمة سواء كا  من ساللة إبراهيم أو مل يكن من ساللة إبراهيم. 

اآل  وما كا  يثار من مربرات  ولذلك فإ  موضوع الساللة هذه حتى
التطبيع الثقايف بيننا وبني اليهود أنه حنن أبناء إبراهيم وهم أبناء عمومتنا، ال إنهم 
ليسوا أبناء عمومتنا وال نعرتف بهذه العمومة أصاًل ألنه اإلسالم قبح القرابة إذا 

ابن عبد ما كا  فيها قرابة دين، يعين مثاًل حتى يف التصنيف بين هاشم من هاشم 
مناف ومن أقرب الناس إىل بين هاشم هو أبواهب، ولكن التصنيف اإلسالمي 
لذرية أبي اهم مل يضعهم يف بين هاشم، ولكن مل يعرتف املسلمو  بأ  أبي اهب 
من بين هاشم ألنه مات على الكفر حتى ذريته الذين دخلوا يف اإلسالم بعد 

لقرابة الرسول صلى اهلل عليه  ذلك مل يعتربوا من بين هاشم ألنه قطع انتسابه
وسلم لكفره وعدم إميانه فإذا كا  أبواهب يعدونه من بين هاشم وهذا قريب من 
اليهودية وانتسابهم إلبراهيم وهذا ينطبق على اليهود، فلذلك احلوار بيننا وبني 
اليهود جيب أ  ال يكو  على أساس عرقي أو نسيب وإمنا على أساس فكري 

 فقط. 

هو القيم واألخالق، هل نقبل احلوار مع أهل الكتاب يف  الثاملوضوع الث
موضوع القيم واألخالق، املشكلة بيننا وبني أهل الكتاب يف موضوع األخالق 
والقيم. أ  القيم يف اإلسالم هو نظام قيمي ثابت، وأخالق ثابتة اها مرجعية 

قيًا أو ثابتة من القرآ  والسنة ال ميكن أ  نقول أ  هذا األمر مقبول أخال
مرفوض أخالقيًا ملزاج، وإمنا نقبل األخالق اليت قبلها اإلسالم ونرفض األخالق 
اليت رفضها اإلسالم وذلك فهذه املبادئ مستمدة من قواعد أخالقية ثابتة 
وليست من مصاحل ونفعيات مرنة قابلة للزيادة والنقصا . معظم أخالق أهل 

، -هو أخالق نفعية ومصلحيةوهذا مستمد من كتابهم يف معظمها -الكتاب 



 

 

صحيح أ  هناك أشياء نتكلم فيها مع أهل الكتاب كالتحريم فأهل الكتاب 
حيرمو  الكذب والربا والزنا والسرقة لكن هذه االشياء حمرمة فيما بني اليهود، 
فال جيوز لليهودي أ  يكذب على يهودي وال جيوز لليهودي أ  يرابي على 

يهوديًا، وموجود يف نص التوراة إذا يهودي عامل يهودي، وال جيوز له أ  يسرق 
غري اليهودي فال جيوز أ  يعامله بغري الربا مش جبوز له الربا بل ال جيوز له أ  
يتعامل بغري الربا، إنها تصوير موسى عليه السالم يف التوراة، وحاشى هلل أ  

سى عليه يكو  موسى كذلك، كأنه رئيس عصابة يف مافيا وليس نبيًا، يعين أ  مو
السالم يقول لليهود بعد أ  مجع نساء بين إسرائيل يقول اهم بأنه كل واحدة 
تطلب من جارتها وتقول اها أنه عندي غسل وليس عندي مالبس فأعرييين 
مالبسك وأعرييين آنيتك حتى نستعملها وخذوها وضموها إىل متاعكم ونغادر 

يس عصابة وليس نبيًا، مصر قبل طلوع الشمس وقبل أ  يفيق املصريو ، هذا رئ
يعلمهم كيف يسرقو  هذه ديانتهم، وكذلك يقول النص التوراتي بأ  نساء 
اليهود نزلن إىل قوم جالوت وذهنب إىل السوق وأغرين حماربني من العمالقة 

 جالوت حتى أسكروهم وفتحوا األبواب عن طريق الزنا لنساء بين إسرائيل. 

هي أيضًا قصة معمقة وتستعمل  قصة مششو  ودليلة يف الرتاث اليهودي
دليلة الزنا وتزني بشمشو  حتى تكتشف سر قوته وتسلمه إىل قومها، فالقضايا 
األخالقية عند اليهود قضايا نسبية ال توجد قضايا ثابتة عند اليهود فكيف 
نتحاور أخالقيًا معهم يف هذا اجملال سواء اآل  أو غدًا أو يف املستقبل. حتى 

املعاصرة مفهومها لألخالق يكاد يكو  توراتيًا ليس فقط احلضارة الغربية 
احلضارة الغربية. الرأمسالية والشيوعية نفس الشي تكاد تكو  سواء يف هذا 
األمر، األخالق يف املعسكر الرأمسالي كا  سابقًا أخالقًا نفعية برامجاتية قائمة 

الق الدولة، على املنفعة واملصلحة وخاصة فيما يتعلق باألخالق السياسية أخ
 جبوز األخالق الفردية. 



 

 

عندهم متيز يف األخالق لكن ملا تيجي ألخالق األمم والدول ال توجد 
أخالق عندهم ال يف املاضي وال يف احلاضر، وهذا مأخوذ من التوراة، يعين 
التوراة مثاًل علمت اليهود كيف حياربو  غريهم بقتل النساء والصبيا  واألطفال 

خره ليس لديهم أخالق حربية، لكن األخالق يف اإلسالم وحرق الشجر إىل آ
ممنوع أ  تقتل امرأة أو شيخًا كبريًا أو حترق شجرة أو حيوانًا، فاألخالق عندنا 
من بعد قيم أخرى هي منبع احلضارة. الشيوعيو  يقولو  عن األخالق بأنه 

 إرث برجوازي سحيق جيب أ  ال نعرتف به.

ة فقط هناك أشيع بعض األفكار املعاصرة أخريًا، أريد أ  أقف عند نقط
فيما يتعلق باحلوار، كنت قبل أسبوعني أنوي أ  أقدم لكم كتابًا عن عزت 
بيغوفيتش لكن الظروف منعتين من ذلك  فرأيت أ  آخذ فقط جزءًا بسيطًا 
خاصًا حبوار من وجهة نظر عزت بيغوفيتش يف حوار اإلسالم مع الغرب. يف 

الكتاب ألفه قبل انهيار االحتاد السوفييت يف أواخر  هذا-ذلك يرى بيغوفيتش 
، يرى عزت -السبعينات، ملا كانت الشيوعية قائمة واالحتاد السوفييت قائمًا

بيغوفيتش بأ  هناك جمااًل للتقارب بني اإلسالم وبني الفكر الغربي ممثاًل بثالث 
الفكر  اجتاهات، يرى ثالث اجتاهات يؤدي لنوع من التقارب االجتاه األول

األجنلو سكسوني، ويرى بأنه يتميز عن أفكار أوروبا الشرقية والغربية بأنه فكر 
وسطي، ويذكر يف ذلك )بيكر( و)هوبز( و)ديكارت( وغريهم من املفكرين 
ينظر إليهم بأنهم قد أحاطوا بنوع من التواز  بني املادية وبني الدين وأنهم قريبو 

حوارًا بني املسلمني والفكر األجنلو املأخذ، ويرى بأ  املستقبل قد يفتح 
سكسوني ألنه أقرب إىل الوسطية من الفكر الكاثوليكي الذي تعرب عنه فرنسا 
وإسبانيا وغريهما، أما األملا  واإلجنليز واألمريكا  فريى أ  فكرهم متقارب، 
األمر الثاني يرى بأ  الفكر االشرتاكي أيضًا يف طريقه إىل االعرتاف قلياًل 

ئ والقيم واألخالق والدين عن طريق احلوار الذي بدأ يف أواخر باملباد



 

 

السبعينات بني الكنيسة األرثوذكسية والشيوعية، ويرى بأ  الكاثوليكية يف تنازاها 
عن الروحية املفرطة إىل شيء من املادية والنفعية وتنازل الشيوعية عن ماديتها 

مع األسف فإ  تنبؤات املفرطة إىل شيء من تقبل الدين هو شيء فيه بشرى، 
بيغوفيتش كانت خاطئة، أو من حسن الطالع على املسلمني بأنها مل تكن 
صحيحة وأثبت زوال االحتاد السوفييت بأ  عودة روسيا علنًا إىل النصرانية مل 
حيسن من واقعها ومل حيسن من قدرتها من احلوار مع املسلمني، بل أصبحت 

ن االحتاد السوفييت السابق، ولعل يف روسيا اآل  أشد شراسة مع املسلمني م
الشيشا  أكرب دليل على ذلك، وكذلك الكاثوليكية واألرثوذوكسية يف وسط 
أوروبا عند مركز عزت بيغوفيتش نفسه. يف يوغسالفيا اآل  أكرب دليل على فشل 
وعدم قدرة املسيحية اآل  ال املسيحية الكاثوليكية بقيادة الدول الكاثوليكية 

حواها، وال الدول األرثوذكسية اليت متثلها الصرب وروسيا، وال  إيطاليا وما
الدول الربوتستانتية اليت متثلها بريطانيا والواليات املتحدة لقاء يعين حترك أي 
ساكن لإلنقاذ أو أي مساعدة للمسلمني بل حتول بينهم وبني تسلحهم للدفاع 

رى حوار من طرف واحد عن أنفسهم. فيبدو أ  احلوار بيننا وبني اليهود والنصا
حنن نريد أ  حناورهم وحنن نريد أ  نتقرب إليهم وال أحد منهم يريد أ  يتقرب 

 منا أو يريد أ  حياورنا. شكرًا وبارك اهلل فيكم.



 

 

 حوار احلضارات

 *أ.د وليد سيف

ولعله يعنينا حنن العرب  ،موضوع حوار احلضارات موضوع ذو شجو 
مم االخرى ألننا نعيش هاجس العالقات بني واملسلمني أكثر من غرينا من األ

منذ  احلضارات، بالنظر إىل مشروع النهضة العربية اإلسالمية الذي كا  حمكومًا
  الغرب والشرق إبهاجس اآلخر، واآلخر هنا هو اآلخر الغربي بل أقول  البدء

قد عرفا نفسيهما بالنسبة لآلخر على أساس املغايرة مع اآلخر، وكا  الغرب 
ًا جزءًا من تعريفنا على سبيل املغايرة. ولكن قبل ا  خنوض يف مسألة دائم

العالقة بني احلضارتني العربية اإلسالمية من جهة واحلضارة الغربية من جهة 
أخرى ال بد من ا  نقدم مبقدمة قصرية حول قضية احلضارة والثقافة، وال أريد 

ونوقش يف مناسبات أ  أطيل فأفرتض أننا مجيعا قد تعرضنا اهذا املوضوع 
خمتلفة، ولكن التعريفات املتعلقة بالثقافة واحلضارة ليست اها قيمة مطلقة بأية 
حال من األحوال فهي مسألة اصطالحية وهناك خالف يف الرأي معروف حول 

 .هذا املوضوع

فثمة مفكرو  مييزو  ويفصلو  بني مفهوم احلضارة والثقافة فيجعلو  
املعريف العقلي والقيمي وحيصرو  مفهوم احلضارة يف  الثقافة حصرًا على اإلنتاج

اإلنتاج املادي، كالعمرا  والتنظيمات اإلدارية وحنو ذلك. وهناك من يطابق بني 

                                                           

مفكر وباحث عاملي ومعاصر، يعمل أستاذًا للغة العربية يف كلية اآلداب يف اجلامعة األردنية. له *
 طات وإبداعات يف حقل التأليف والرواية من أششهرها )التغريبة الفلسطينية(نشا



 

 

املفهومني ويرى أ  الثقافة هي احلضارة واحلضارة هي الثقافة وهناك من يربط 
لكن ليست بينهما ولكنه ال يطابق بينهما فريى أ  كل حضارة ثقافة بالضرورة و

كل ثقافة حضارة، فاحلضارة تشمل اإلنتاج القيمي واملفاهيم والنتاج العقلي 
واملعريف كما انها تشمل الوسائل املادية والتطور العمراني، على أ  احلضارة 
حتى تكتسب هذه الصفة ال بد من بلوغها مستوى التطور والشمول الذي 

خرى اليت مل تصل إىل هذا نها حضارة، عكس الثقافات األإيؤهلها كي نقول 
املستوى من الشمول، على أية حال فأنا ال أميل إىل الفصل بني املفهومني على 
الرغم من اتساع مفهوم احلضارة حتى يستوعب الثقافة وغريها ولكن الفصل 

 بني النتاج الفكري والنتاج املادي فصل متعسف على وجه احلقيقة ملاذا؟

وأ  القيم ترتجم يف املشخصات املادية، كما ال شك يف أ  االنتاج املعريف 
أ  التطور يف مستوى الوسائل املادية ويسهم يف صنع املنظومة الثقافية 
واالجتماعية املساندة، وبالتالي فإ  القول بأننا ميكن أ  نستورد املنجزات املادية 

قول للغرب دو  منظومته القيمية ودو  املنطويات الثقافية للمنجزات املادية هو 
ثالجة والسيارة والطائرة الغري صحيح من الناحية العملية، أل  التلفزيو  و

قات االجتماعية وما يتصل بها من الوغريها، أسهمت يف تغيري منظومة الع
منظومات قيمية فهناك تداخل أساسي بني هذا وذاك، ولكن أحب أ  أتصور 

افية على أنها عالقة سببية العالقة بني اجلوانب املادية يف احلضارة واجلوانب الثق
حبيث نرى أ  أحد هذين العنصرين هو األساس الذي ينتج العنصر اآلخر، بل 
أحب أ  أشري أنهما يف عالقة ديناميكية تفاعلية، فاخلطاب املعريف ال يعرب وال 
يستعلن باخلطاب النظري التجريدي وإمنا يستعلن بوسائل املعيشة وبتنظيماته 

وعليه فعندما أحتدث عن حوار احلضارات هنا أفكر يف  .اإلدارية واملادية
ة ياحلضارة باعتبارها احلركة التارخيي ألمة من األمم بكل إجنازاتها املادية والثقاف

 معًا.



 

 

هناك أمر آخر ال بد من ذكره، عندما نتحدث عن الثقافة نصرف أذهاننا  
االنثروبولوجي أي إىل اإلنتاج الثقايف املعريف النخبوي وهو الثقافة مبفهومها 

منظومة القيم والتصورات واملفاهيم املستخدمة يف الثقافة االجتماعية حتى يغري 
وعي مباشر من أصحابها أي الثقافة على مستوى احلياة االجتماعية حتى بدو  
وعي مباشر من أصحابها، أي الثقافة على مستوى احلياة االجتماعية وال أعين 

وإمنا أحتدث  ،حيا  التوحيدي وابن رشد وابن سينااج اجلاحظ وأبي تبها فقط إن
عن منظومة تستدخل من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية والتنشئة الثقافية 
املختلفة وجيب أيضًا أ  ال نتوهم أ  الثقافة متثل حقيقة موضوعية خارجية ثابتة 

ة خارجية ساكنة. فالثقافة ال توجد خارج وعينا بها وإذا تصورنا أ  الثقافة حقيق
وموضوعية وثابتة فإننا نعطل السمة الديناميكية املتطورة واحلية يف الثقافة هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى نقع فيما يسمى باحلتمية الثقافية: أي التصور أ  

ثقافيا ألمة ما، ينطوي على أصول راسخة وثابتة وغري متطورة  ًاثابت هناك عقاًل
يف حلظة تارخيية معينة ولكنها بعد ذلك أحاطت  إطالقًا وال تارخييًا رمبا نشأت

بالتاريخ وأصبحت هي املسؤولة عن تسيري حركة التاريخ أي أنها هي اليت تنتج 
املؤسسة االجتماعية، وهي اليت تنتج السلوك اجلمعي والفردي، وهذا يف الواقع 

 ،يفغري صحيح، ألنه يعطل دور اجلماعة ودور الفرد يف التفاعل مع املرجع الثقا
يد إنتاجها يف كل وقت، وحنن مجيعا نق وأوالصحيح أننا حنن الذين ننتج الثقافة 

حنول إىل مرجع ثقايف مشرتك يتسم بالعمومية واملرونة ولوال هذه املرجعية 
الثقافية ملا كا  باإلمكا  التحدث عن هوية ثقافية حضارية مشرتكة ننتمي إليها 

ا مستحياًل ألنه ال يوجد ثقافة مشرتكة مجيعًا وألصبح التواصل والتفاعل بينن
 نتحدث بها.

وال شك أ  هذا املرجع املشرتك الذي نستدخله من خالل اللغة 
ومؤسسات التنشئة االجتماعية منذ الطفولة املبكرة، ال شك يف أنه يسهم يف 



 

 

تشكيل وعينا، وحيدد إىل حد ما رؤيتنا إىل العامل، أي يفرض حدوده وشروطه 
انتاجه  ةنا، ولكن حنن أيضًا نسهم بصورة أخرى يف إعادعلى طريقة تفكري

وتفسريه باإلضافة إليه. إضافة معاني جديدة إليه حبسب التطور االجتماعي 
احلضاري الذي منر فيه، بعبارة أخرى الثقافة ليس اها سلطة حتمية مطلقة على 

املرجعية  ننا مجيعًا ننتمي إىل ثقافة وحضارة، وإىلإقول نسلوك األفراد فعندما 
نفسها فإ  هذا ال يعين أننا نفكر بالطريقة نفسها وال يعين أ  استجابتنا 
للمؤثرات اخلارجية تكتسب الصورة النمطية نفسها وإال تصورنا اإلنسا  آلة 
مسرية حبكم هذه القوة الثقافة املتسلطة عليه دو  وعي منه اها، غري اننا حنول إىل 

خنتلف يف كثري من األحيا  يف انتقاء ما يناسب  املرجع الثقايف املشرتك، ولكننا
أغراضنا منه فأنا يف هذه اللحظة أنتقي من الثقافة ما يؤيد وما يسوغ ويعطي 
الشرعية ملوقف معني، فاالختالفات بيننا ال تعرب عن نفسها يف االنتقاء الذي 

 تقوم به من املرجع الثقايف بل يف تفسرينا للمفهوم نفسه.

ن املستغرب أ  حيول اإلطار املرجعي وليكن الديين وعلى ذلك ليس م
على سبيل املثال دو  رجوع قوى متصارعة ومتناقضة متامًا وينزل مرجعية على 
الواقع بالطريقة اليت تنسجم مع فهمه ووعيه وأدواته املعرفية. بل ومع مصاحله، 

سلوك األفراد إذ  الثقافة ليس اها السلطة احلتمية اليت ميكن التنبؤ معها مسبقًا ب
واجلماعات بناًء عليه وإال سلكنا املسلك اخلطر وهذا يؤيد اخلطاب االستشراقي 
الذي حاول أ  يرسم للعقل صورة ثابتة تعيد استنساخ العربي يف كل حني 
وانتاجه يف كل حني ايضا، وهذه األصول كما نعلم أصول سلبية كما رمسها 

اخلطاب االستشراقي عقل  اخلطاب االستشراقي فالعقل العربي من خالل
استنساخي ماضوي اتباعي غري قادر على االنتاج واالبداع ومفهوم الزمن عنده 
دائري يبدأ وينتهي بالنقطة نفسها، وهو وصفي وبالغي وانشائي وأخالقي، 

 وليس عقال حتليليًا نقديًا وهو عاطفي انفعالي، اخل . .



 

 

ليس مسألة خيارية، يف أريد أيضًا أ  أقدم بالقول: إ  حوار احلضارات 
معظم األحيا  أي ال خيتارها الناس بقرار فوقي فحوار احلضارات مفروض 
بطبيعة األشياء وحتكمه شروط بنيوية مبعنى أ  احلضارة اإلسالمية دخلت يف 
حوار مع احلضارات األخرى إبا  عزها عندما كانت احلضارة اإلسالمية منارة 

رات األخرى، ولكن الشروط البنيوية اليت للمعرفة وتفاعلت بالتالي مع احلضا
كانت سائدة يف ذلك الوقت جعلت اهذا احلوار صورة معينة هي غري صورة 

عالقتنا بالغرب يف الوقت لاحلوار القائم يف الوقت احلاضر، أل  الشروط البنيوية 
احلاضر خمتلفة عن الشابق، فنحن يف موضع الضعف وأطراف مرتبطة باملركز 

ربطنا قسرًا بهذا املركز ربطًا  بنيويًا وسياسيًا واقتصاديا ومعرفيًا  األوروبي، أو
ثقافيا وبالتالي مع األسف فإ  احلوار يف هذه اللحظة حمكوم بهذه الشروط 

 البنيوية غري املتوازنة.

فعندما تتحدث عن صورة معقولة أو مرغوب فيها يف احلوار جيب أ  ال 
ى املستوى الفكري فقط، وإمنا ال بد من يقع يف وهمنا أ  هذه مسألة تتقرر عل

 بناء االستالب الثقايف والغزو الفكري باملصطلح الشائع.

بطبيعة احلال حوار احلضارات يأخذ أشكااًل خمتلفة تبعًا الختالف الشروط 
البنيوية اليت حتكم العالقة بني حضارة وحضارة أخرى. فرمبا كا  التفاعل 

ياق الشرط التارخيي كما حدث بالنسبة متوازنا وقائما على األخذ ضمن س
فالنهضة األوروربية سارت ضمن  .للغرب عندما بنى على احلضارة اإلسالمية

الشرط التارخيي للمجتمع األوروبي ولكن هذه الشروط جعلت الغرب يف 
موضع يستطيع معه استثمار مجيع أو معظم نتاج احلضارة السابقة وهي احلضارة 

وكذلك عندما  ،استوعبت احلضارات اليت سبقتها اإلسالمية اليت كانت قد
استوعبت احلضارة العربية اإلسالمية احلضارة االغريقية إمنا استوعبتها ضمن 



 

 

ة للمجتمع اإلسالمي يف ذلك احلني، أما بالنسبة لالشروط التارخيية املستق
لوضعنا احلالي فإ  هذا احلوار يف الواقع هو خارج شروطنا ويتم ضمن شروط 

، وهي الشروط املفروضة وبالتالي فإ  احلديث عن حوار متواز  يتجاوز اآلخر
الواقع الراهن يعين بالضرورة احلديث عن مشروع نهضوي يعيد التاريخ العربي 

ه من ءاإلسالمي إىل سكته التارخيية وسياقه التارخيي، ليستأنف من ثم تطوره ومنا
 خالل هذه الشروط.

نا عن احلضارة كا  يف أذهاننا احلضارة الحظتم أنه طوال حديث أنكم ميكن
الغربية ويف احلقيقة حنن ال نالم على هذا الفعل الذي يؤرقنا والذي نوجهه 

يتها فبصورة خاصة من خالل التحدي املطروح من ثقافة الغربي، وهذه اها خل
التارخيية. صحيح أ  هناك حضارات يف الشرق األقصى كالصينية وهي حضارة 

ة وااهندية ولكن يف حدود علمي هناك ثالثة مراكز أساسية عريقة والياباني
املركز املرتبط مبنطقتنا العربي  :للحضارات يف التاريخ البشري حتى هذه اللحظة

واملركز األوروبي الغربي واملركز املوجود يف الشرق األقصى. ولكن إذا نظرنا 
تها وعلى إىل حضارة الشرق األقصى رأينا بالرغم من غناها وعمقها وأهمي

الرغم من أ  الذين ينتمو  إليها يقدرو  بأعداد كبرية جدا إال أنها بقيت متميزة 
جغرافيا يف مكانها فلم يكن اها دور عاملي كوني كالدور الذي لعبته احلضارتا  
العربية اإلسالمية واحلضارة الغربية، إذا أكثر احلضارات اتسامًا بالصفة املركزية 

 .احلضارة الغربيةوالعربية اإلسالمية العاملية هي احلضارة 

هذه واحدة والثانية فإ  أقرب احلضارات إىل بعضها بعضًا من ناحية 
التماس املكاني والتارخيي واملعريف هي احلضارة الغربية واحلضارة العربية 

وهنا جند أنفسنا أمام مفارقة غريبة وطريفة فأكثر حضارتني وجد  ،واإلسالمية
هما احلضارة الغربية واحلضارة العربية، وأكثر حضارتني  بينهما صدام وصراع



 

 

وصل بينهما تبادل واعتمادية متبادلة هما احلضارة العربية من جهة واحلضارة 
الغربية من جهة أخرى، وكذلك فإ  أشد صور الصدام حصلت بني هاتني 
ا احلضارتني وقد يبدو أ  هناك تناقضًا يف هذا املوقف التارخيي ولكن إذا نظرن
بعمق وجدنا أ  إحداهما تسلم إىل األخرى فكالهما يرى يف نفسه بديال عن 

 اآلخر.

فاحلضارة الغربية طوال حياتها مل تكن مؤرقة بهاجس اخلوف من اآلخر 
على املستوى احلضاري كاخلوف يف احلضارة الصينية لكن رمبا على املستوى 

لكن ليس على السياسي واالقتصادي ورمبا على املستوى االيديولوجي و
املستوى احلضاري ألنها حضارة بعيدة، وهذا ينطوي على اجلانب العربي 
اإلسالمي الذي رأى يف الغرب دائما النقيض املغاير واخلطر، فكالهما ينظر إىل 
اآلخر باعتباره املؤهل لطرح النموذج البديل على املستوى الكوني واملستوى 

استقر يف الوعي والالوعي اجلمعيني العاملي، بل أنطلق من فرضية أخرى، فقد 
عند الغربيني وعند املسلمني أ  قيام إحدى هاتني احلضارتني وصعود إحداهما 
مشروط سببيًا بهبوط األخرى. مبعنى ال يستطيع أ  يتحرر العقل هنا وهناك بأنه 
حتى تنهض احلضارة اإلسالمية ال بد أ  ترتاجع احلضارة الغربية، ولكي حتافظ 

لغربية على صعودها وعلى تفوقها وعلى عامليتها، جيب ا  حيال بني احلضارة ا
احلضارة اإلسالمية وبني استئناف دورها الفاعل على املستوى الكوني، الحظوا 
أننا يف كثري من األحيا  عندما يؤرقنا موضوع النهضة واالنكسارات وإحباطات 

أنفسنا أحيانا  مشاريع النهضة اليت حدثت منذ القر  املاضي حتى اآل  جند
ميالني إىل االعتقاد بأ  احلضارة الغربية ال بد أ  تدمر نفسها بنفسها، مبعنى أ  
الناس جيدو  أنفسهم بني خيارين بني من يظهر مساوئ واقعنا احلالي ليسوق 
النموذج الغربي، وبني من يركز على مصائب الغرب ومشاكله وأزمات الغرب 

عندما جند أنفسنا غري قادرين على اخلروج من ليسوق واقعنا احلالي، وأحيانًا 



 

 

طوق اجلاذبية املركزية الذي يربطنا بالغرب حنول إىل الشعور بأ  الغرب ال بد 
أ  يدمر نفسه بنفسه ونبدأ باحلديث عن تهافت الغرب، وسقوطه باعتبار اننا 
غري قادرين يف الواقع على مواجهته، وبالتالي ال يستطيع أ  يواجه الغرب إال 
الغرب نفسه وهذا بعكس شعورنا أ  ال قيام لنهضتنا إال برتاجع الغرب وهذا 

 أيضًا جنده مسرتقًا يف الوعي والالوعي الغربيني.

لو استعرضنا واقع العالقة التارخيية بني احلضارة العربية والغربية لوجدنا 
نعلم تكماما أ  الفتوحات  .كيف أسس اهذا املفهوم وهذا الشعور العام

مية متثلت فيها الصدامات العسكرية مع احلضارة الغربية املتبقية من اإلسال
العصور الكالسيكية ممثلة يف الدولة الرومانية والبيزنطية وقد ورثت احلضارة 
العربية اإلسالمية أجزاًء من املناطق اليت كانت حتتلها احلضارة الرومانية، إذًا 

، استمر مدة طويلة مشلت ًاربيح ًاصراعي ًافأول عالقة كانت صدامية واحتكاك
العصرين األموي والعباسي ويف أثناء ذلك، وصلت جيوش الفتح اإلسالمي إىل 
اجلزيرة اإليبريية اليت هي اسبانيا والربتغال وجتاوزتها إىل ما وراء جبال الربانية 
وهذا أيضًا اخرتاق مكاني للحضارة الغربية لكننا نالحظ أنه يف الوقت الذي 

رة اإلسالمية تصعد لتكو  هي احلضارة العاملية املنتجة كا  الغرب كانت احلضا
يرتاجع إىل ما يسمى عندهم بالعصور الوسطى مبعنى كا  هناك احنطاط 

ورثتها احلضارة الرومانية إىل حد  غريقية اليتونكوص على خلفية احلضارة اإل
مية فإ  ذلك يعين وجود عصور كالسيكية قد (عصور وسطى)ما فعندما نقول 

وأخرى حديثة، الحظوا أننا استعرنا مصطلح العصور الوسطى باملفهوم الغربي 
نفسه، وهذا يف الواقع يشري من جهة أخرى إىل أ  الغرب القوي اآل  هو الذي 
حيدد التعريفات وأ  األمة املستلبة تعري هذه التعريفات وجتردها من سياقها 

نحن عندما نذم فكرًا متخلفًا نقول وتلقي عليها معنى مطلقًا فالتارخيي الغربي، 
بانه فكر عصور وسطى فالعصور الوسطى بالنسبة لنا كانت قمة تقدم احلضارة 



 

 

العربية اإلسالمية، أما بالنسبة للغرب فقد كانت قمة االحنطاط والرتاجع ومن 
هنا صارت هناك عالقة شرطية مفادها إذا تقدمت حضارة فإ  احلضارة 

 األخرى ترتاجع. 

س املكاني كا  مباشرًا فأحيانًا يتقدمو  يف مناطقنا وأحيانا  نتقدم والتما
يف مناطقهم لكن على املستوى املعريف أيضًا فإ  احلضارة العربية اإلسالمية قد 
استوعبت نتاج احلضارات اليت سبقتها ليس هناك حضارة تبدأ من نقطة الصفر، 

حضارة غربية. ويف واقع واحلضارة االغريقية يف التعريف الغربي املعاصر هي 
احلال أنا أرفض هذا املفهوم وأعتقد أ  الغرب قد قام بعملية استمالك قسري 
للحضارة الغربية، فهي مل تكن غربية بل إ  مفهوم الغرب مل يكن موجودًا يف 
أثناء احلضارة االغريقية وإمنا هذا مفهوم بأثر رجعي، فقط على أساس الرتسيم 

ترب مواطنها مواطن غربية وألنه أراد أ  يتحرر من أي اجلغرايف، أل  الغرب اع
تأصيل يف احلضارة العربية اإلسالمية فكا  ال بد أ  يؤصل يف احلضارة 
االغريقية ولكن أفضل ما قاله بعد ذلك إزجاء الشكر للعرب النهم حفظو 
للغرب حضارته ثم ردت إلينا بضاعتنا يف الوقت املناسب فعاد لنا تراثنا الغربي 

غريقي من منفاه العربي، حتى إذا نظرنا إىل احلضارة االغريقية وجدنا أنها اال
تنتمي إىل احلوض احلضاري الذي انتمت إليه احلضارة الفرعونية وحضارة ما 

 بني الرافدين.

فعالقة االحتكاك على املستوى السياسي والعسكري كانت بني احلضارة 
ثم إذا نظرنا إىل االمتدادات  االغريقية واحلضارة الفارسية يف ذلك احلني،

اجلغرافية للحضارة االغريقية جتد أنها مل تنحصر يف النطاق اجلغرايف االوروبي 
كما عرف يف الوقت احلاضر. فاحلضارة االغريقية وبعدها احلضارة البيزنطية 
استوطنت آسيا الصغرى، وهذه البقعة اجلغرافية اعتربت غربًا طوال الوقت ويف 



 

 

ولت فيه اىل االسالم أصبحت شرقًا. إذًا، فاحلضارة اإلسالمية الوقت الذي حت
استوعبت احلضارة االغريقية اليت اعتربها الغرب ملكه، ولكنها استوعبتها 
وظلت مورقة طوال الوقت بهاجس نفيها أي استيعابها مع نفي استقالاها لتأكيد 

روب الصليبية وحنن استقالل احليوية املعرفية احلضارية العربية اإلسالمية. ثم احل
نعلم أنه يف ظل احلروب الصليبية حدثت املفارقة بشقيها صراع عسكري أسس 
لروح العداوة من جديد لكن يف الوقت نفسه فإ  احلروب الصليبية أسهمت يف 

 متهيد السبيل للنهضة األوروبية احلديثة بعد ذلك.

 ففي ظل احلروب الصليبية مت تفاعل عميق على املستوى املعريف
واحلضاري بني الغرب واحلضارة العربية االسالمية يف ذلك احلني، واستفاد 
الغرب استفادة كربى منها، ونعرف أنه بعد احلروب الصليبية استمر الصراع 
العسكري والتبادل املعريف يف نفس الوقت يف اجلزيرة االيبريية يف اسبانيا، حتى 

م، وكانت 2520لس عام انتهى األمر بسقوط آخر ممالك اإلسالم يف األند
أوروبا قد بدأت نهضتها وأخذت هذه النهضة تصعد يف الوقت الذي بدأت فيه 
احلضارة اإلسالمية بالرتاجع، إذًا فعند نهوض احلضارة العربية تراجعت 
احلضارة الغربية وعندما تراجعت احلضارة الغربية أخذت احلضارة العربية 

االعتقاد الضمين بأ  هناك عالقة اإلسالمية بالصعود، وهذا رسخ من جديد 
شرطية عكسية بني احلضارتني، وانه ال قيام إلحداهما والصعود اها إال برتاجع 
األخرى ونكوصها وارتدادها إىل أ  نصل إىل أ  الدولة العثمانية دولة عظمى 
من الناحية العسكرية وكا  باستطاعة الدولة يف ذلك احلني أ  تتفوق عسكريا 

تفوقة حضاريًا فقد كا  اخلط البياني صاعدًا يف احلضارة دو  أ  تكو  م
األوروبية بينما اخلط البياني بالنسبة للواقع العربي اإلسالمي كا  يف حالة نزول 
لكن كا  باستطاعة الدولة أ  جتدد عافيتها من حيث القوة العسكرية ولكن 

ثورة أصبح من أمثرت النهضة األوروبية احلديثة الثورة الصناعية، ومنذ هذه ال



 

 

غري املمكن أ  تنتصر أمة متخلفة حضاريًا أل  معرفة العملية التقنية احلديثة 
 أصبح من املمكن ترمجتها عسكريًا.

يف السابق كا  باستطاعة التتار أ  يهزموا جيوش املسلمني على الرغم من 
ي أنهم يعيشو  منطًا اجتماعيا يقوم على البداوة، وكا  اجملتمع احلضاري العرب

اإلسالمي. وباستطاعة القوة البدوية العسكرية أ  تغلب القوة احلضارية، ولكن 
يف العصور احلديثة وبعد الثورة الصناعية، مل يعد ألمة متخلفة معرفيًا وتقنيًا أ  

 تهزم األمة املتفوقة عليها معرفيًا وتقنيًا.

لواقع إذًا لقد دخلنا مرحلة جديدة يف الصراع هي مرحلة االستعمار، يف ا
كا  هناك قرار تارخيي مرتبط بأ  تراجع إحدى احلضارتني مربوط باألخرى. 
وهذا القرار اختذ بصورة واضحة بعد جتربة حممد علي باشا الفاشلة بالرغم من 

 أي انتقادات ميكن أ  توجه إليها.

لقد اكتشفت أوروبا بعد حني انها تستبدل بعدو آيل للسقوط مثاًل بالدولة 
وًا ناشئًا وقويًا جدًا. وأ  احلضارة العربية اإلسالمية قادرة على العثمانية عد

إعادة إنتاج نفسها فوحدت جهودها يف حلظة واحدة ومجدت تناقضاتها وكا  
 قرارها التارخيي بإسقاط التجربة فورًا.

فاختذ القرار بضرورة خلق شروط بنيوية جديدة يرتبط بها العامل اإلسالمي 
إلسالمية واملركز العربي بصورة خاصة باملركز األوروبي أو ترتبط بها األمة ا

ارتباطًا بنيويًا. حبيث خترج هذه األمة من شروط سياقها التارخيي لتتحرك ضمن 
شروط اآلخر، املركز األوروبي. وكا  ذلك حتت مظلة االستعمار من خالل 

سرة ربط االقتصاد باالقتصاد الغربي مباشرة، حبيث يصبح اقتصادنا اقتصاد مس
ووكالة وليس افتصادًا انتاجيًا وخلق خنبًا عسكرية وسياسية وثقافية أيضًا 
فأصبحنا ندور يف شروط اآلخر ويف فلكه. واحلقيقة من الصعب أ  نفهم طبيعة 



 

 

الصراعات الفكرية اليت حدنث منذ القر  املاضي وما تزال قائمة حتى اآل ، 
يقة االرتباط البنيوي باملركز ويعاد انتاجها بصيغة جديدة خمتلفة مبعزل عن حق

الغربي، وقد كات ردود فعلنا اهذا االرتباط خمتلفة. فقد حاول الغرب أ  يؤكد 
مركزيته من خالل مجلة من اخلطابات املعرفية والثقافية واإلعالمية منها: 
الفرضية القائلة بأ  التاريخ له منط ثابت من التاريخ الغربي، وإمنا هو منط 

والكوني ومن ثم إ  أي أمة او أي جمتمع من اجملتمعات يريد  التطور الضروري
 أ  يتطور ال بد أ  مير بالشروط نفسها والنمط نفسه.

هذه نقطة أما النقطة الثانية فهي أ  الغرب حاول أ  يصور ثقافته بأنها 
ثقافة علمية وهو ما نسميه )النزعة العلموية( أي أ  جمااها هو احلقيقة 

اربة هذه احلقيقة املوضوعية، يكو  من خالل املناهج العلمية املوضوعية، وأ  مق
الصارمة الفيزيقية التجريبية اليت تتسم باحليدة أي ال حتمل منطويات أيديولوجية 
أو قيمية ألنها علمية حمايدة وطاملا أ  موضوع الثقافة واملعرفة هو احلقيقة 

جتريبية صارمة ال املوضوعية وأ  التوصل إليها يتم من خالل مناهج علمية 
حتمل أي منطويات عقائدية أو سياسية أو أيديولوجية، فمعنى ذلك أ  النتائج 
اليت مل يتم التوصل إليها اها قيمة حقية كونية مطلقة. أي ليست نسبية ومن ثم 
فإ  تقدم األمم األخرى مشروط باستيعاب هذه املعطيات اليت اها القيمة احلقيقة 

أكرب األوهام اليت وقرت يف نفوسنا، وبالتالي بدأت املطلقة. وهذا واحد من 
تظهر الثنائيات )احلرية( يف الفكر املعاصر،احلداثة مقابل الرتاث، )األصالة( 
مقابل املعاصرة ووقفنا يف صراع حول هذه املوضوعات وصدقًا، فإ  ردود 
ة الفعل هذه كالهما على اختالف ام بينهما ينبعا  من املنبع نفسه وميثال  رد

فعل لالرتباط باملركز الغربي، فالتبست املعاصرة عندنا حبداثة اآلخر باالستالب 
والتبست األصالة عندنا باستنساخ النموذج التارخيي املاضي وكالهما يف واقع 
احلال تغريب وتقليد، وكأ  اإلنسا  العربي خمري بني االغرتاب يف ماضي الذات 



 

 

الذات املمتد من خالل السياق أو االغرتاب يف حاضر الغري، أما حاضر 
التارخيي اهذه الذات اإلسالمية فهو غري قائم، لذلك وجدنا يف جمتمعنا املعاصر 
تتجاوز مظاهر احلداثة ولكنها حداثة مستعارة ومظاهر تقاليد ولكنها ال متثل 
األصالة مبفهومها احليوي الفعلي فالتجاوز يبدو معه تناقض، لكن كليهما نتاج 

الذي طرح فيها مفهوم املعاصرة واألصالة كموضوع فكري هذا الواقع 
 أيديولوجي خالص كردة فعل آلخر.

ومل تكن هذه التيارات الفكرية معربة عن قوى اجتماعية فعالة ضمن 
السياق احلضاري العربي اإلسالمي، ومن هنا افتقرت مشاريع النهضة العربية 

و عنصر التنمية أي أ  ترتجم اإلسالمية أو القومية أو اليسارية لعنصر أساسي ه
 مشروعها ضمن اسرتاتيجيات تنموية تعكس فلسفتها.

وتنطلق بالضرورة من سياق األمة، تقدم على شرط أو مقدمة أساسية، 
وهي العمل على حترير التاريخ العربي اإلسالمي من حقل جاذبية اآلخر، أي 

ألرضية نفسها إعادته إىل سكته التارخيية. لو حصل هذا لكنا نتصارع على ا
وضمن السياق والنظام املشرتك، وملا كا  الصراع على املستوى الذهين 
التجريدي اخلالص وإمنا صراع براجمي على الواقع، فاملسألة خيارا  التدين خيار 
ولكن احلضارة وشروط احلضارة ليست خيارًا، فانت ابن هذه احلضارة إال أ  

لة وتفصياًل، وهذه الفكرة لو طرحت تعلن أنك تتنكر اها، وأ  تنسلخ منها مج
على أساس تنموي لتغري احلال، ودعوني أضرب مثاًل بسيطًا الصراع اختذ هذا 
الطابع األيديولوجي ومل يتخذ طابعًا يتعلق بعملية التغيري البنيوي لواقع األمة 

 مثل بنيتها االجتماعية وعالقتها الثقافية ووضعها املعريف.

أل  نتحدث عن االستالب الثقايف الذي نراه يف يا أخوة ليس هناك داٍع 
التلفزيو  أو مظاهر الشباب اخل. دعونا نتحدث عن اجلامعات، فنحن مجيعًا 



 

 

نتعلم من مراجع أجنبية وأنا أحتدث عن علم االجتماع حيث ال توجد مدرسة 
واحدة هي إسهام معريف عربي معاصر، كل املدارس اليت نعلمها مدارس غربية 

لنقد األدبي كله مدارس أنتجها الغرب، أنا ال أقول جيب أ  ننغلق وكذلك يف ا
عنها، لكن املشكلة يف أننا ال نسهم يف املادة املعرفية اإلنسانية إطالقًا، حتى يف 
علم اللسا  الذي أعلمه أنا نتحدث فيه عن املدرسة البنيوية عن مدرسة داغ 

توجد هناك مدرسة  ميممس، مدرسة تشوموسكي والتحويلية التوليدية، وال
فإننا  -الحظو اخلطورة-أسهم فيها الفكر العربي املعاصر، وإذا أردنا أ  نؤصل 

نؤصل على النحو التالي: الرتاث اللغوي العربي يف ضوء علم اللسا  احلديث، 
فاحلديث تعين حتديدًا اآلخر الغربي، والرتاث يعين حتديدًا أنا وأحسن ما أفعله 

لذات لكن أين الذات املتحركة يف احلاضر إنها غري أ  أربط اآلخر مباضي ا
موجودة حتى كلمة عاملية كأ  نقول هذا الفنا  معروف على مستوى قومي 
وبدأ يدخل يف العاملية والعاملية تعين الغرب إذّا ال يوجد يف الغرب أحد يزعم 

فكونه ألنه سيصبح عامليًا أي معروفًا يف العامل العربي أو رواندا أو يف نيجرييا 
 موجودًا هناك فهو عاملي بالضرورة فالعاملية تعين احلضارة الغربية.

هناك مجلة من األوهام اليت تأسست يف أذهاننا، فعندما كانت احلرب 
الباردة انقسم العامل أيديولوجيًا بني شرق وغرب، وكا  اخلط الفاصل يف هذه 

نا أ  الشرق الذي القسمة خطًا عموديًا وبدأنا نتحدث عن الشرق والغرب ونسي
نتحدث عنه هو غرب الغرب وأ  الصراع على املستوى االيديولوجي هو بني 
غرب وغرب ليس صراعًا حضاريًا لكن هذا احلط نزل إىل اجلنوب فهناك تابع 

 للمركز الشرقي العربي وهناك تابع للمركز الغربي.

أليديولوجي وتوهمنا أ  )عد ( املاركسية تشبه االحتاد السوفيييت باملنظور ا
أكثر من شبهها بالسعودية، وأ  السعودية تشبه أمريكا أكثر مما تشبه عد ، وأ  



 

 

االحتاد السوفيييت يشبه توابعه أكثر مما يشبه أمريكا مبعنى آخر أ  القسمة 
األيديولوجية صرفت أبصارنا عن القسمة احلضارية ومن ثم ففي اللحظة اليت 

ه القسمة العمودية ننظر وإذا هذه القسمة انتهت فيها احلرب الباردة وغابت هذ
حضارة واحدة وإذا اخلط الذي يقسم العامل ليس خطًا عموديًا. وإمنا هو خط 
أفقي بني حضارة عربية إسالمية تستوطن اجلنوب، وحضارة غربية تستوطن 
الشمال، وفجأة نظر الغرب إىل هذه احلال وحنن نظرنا إليها وانتبهنا وهذه فرصة 

لواقع للقوميني واإلسالميني لكي يعرفوا ويتقاربوا ويتجاوزوا هذا ذهبية يف ا
الصراع املدمر، الذي قام يف يوم ما ففي الوقت الذي كا  القوميو  فيه 
يتحدثو  عن نهضة عربية كانوا يفتحو  أبوابهم للتغريب الغربي، ألنهم مل 

ية وطرحت يطرحوا مشروعًا نهضويًا إسالميًا بل ركزوا على مفاهيم الليربال
هذه املفاهبم ومفاهيم الدولة العلمانية احلديثة والفردية فكانوا ينقضو  باليد 

 الشمال ما بنوه باليد اليمني.

اآل  عندما تقاتل رفاق األمس يف الدولة االشرتاكية يف عد ، اقتتلوا على 
أساس قبلي هذه احلقائق االنثربولوجيا وعندما اقتتل جماهدو األمس يف 

اقتتلوا على أساس قبلي. على املستوى األيديولوجي هناك اختالف  أفغانستا 
وتناقض حقيقي وعلى املستوى االنرتوبولوجي التارخيي والواقع احلضاري 
الشيء نفسه، طاملا أننا مل نتعامل مع البنية احلضارية فتصورنا عن املشروع 

أما الفاعلية اإلسالمي أنه فقط الدولة حتكم بالشريعة وتروج القيم اإلسالمية 
احلضارية نفسها والعالقات االجتماعية فإننا ال ننظر إليها وبالتالي ستعيد 
العشائرية والقبلية إنتاج نفسها باإلسالم على عظمته كما تعيد نفسها بأي دولة 
أخرى. وانظر إىل الدول العربية اليت تسمى نفسها علمانية تبنت القومية 

ماعية أعادت إنتاج نفسها وبقي احلزب أو االشرتاكية وسنجد أ  القوى االجت
 األيديولوجية جمرد واجهة تقدم مظلة شرعية ايديولوجية لواقع مل يتغري إطالقًا. 



 

 

إذًا علينا يف الواقع أ  نعيد النظر يف مفهوم املشاريع النهضوية ونركز على 
موضوع التنمية، وإعادة الواقع العربي اإلسالمي وحتريره من املركز الغربي 
وإعادته إىل السكة التارخيية وهذا ال يعين بالضرورة أ  نرفع شعارات الصراع 
مع الغرب وأننا ال هم لنا إال بتهديم الغرب فهذا كالم آخر حيتاج إىل وقت 
طويل ولكننا نعلم أ  الغرب مل يطرح احلداثة واملعاصرة مقابل األصالة 

به، الرتاث حقيقة  والرتاث. ببساطة ال يوجد شيء امسه تراث خارج وعينا
معاصرة كيف هذا؟ أين يوجد الرتاث؟ هل هو يف خمز  نفتحه ونقول هذا 
تراث. احلاضر يعيد إنتاج املاضي بقدر ما يسهم يف إنتاج احلاضر، فوفق أدواتنا 
املعرفية ومواقعنا ومواقفنا األيديولوجية نرسم صورة املاضي. احلقائق واملصادر 

وأدرسها وأخرج منها بصورة معينة ثم إ  شخصًا آخر الرتاثية نفسها أنا أقرأها 
مبنظور معريف آخر يرجع إىل املصادر نفسها، ويعاجل الظواهر نفسها، وخيرج منها 
بتصور آخر فقصة املاضي ليست قصة ثابتة بل هي قصة يعاد إنتاجها يف كل 
ة حني يف ضوء مواقفنا وإدراكنا املعريف، إذًا فاملاضي غري موجود خارج دائر

احلاضر بل موجود يف وعينا وبالتالي فإ  األصالة واملعاصرة ثنائية مصطنعة 
واألمة احلية ال تطرح هذا السؤال، أل  أي تطوير أو حتديث تتم ضمن السياق 
التارخيي، فأنا يف الوقت احلاضر على املستوى الفردي لست أنا الشخص الذي 

لنظر إىل خرباتي وأدواتي كنته قبل أربعني سنة بالتحديد، كيف؟ يتم ذلك با
املعرفية حتى بالنظر إىل فيزيقيًا لكنين ما كنت ألكو  لوال الذي كنته قبل أربعني 
سنة، فأنا امتداد طبيعي ضمن شروطي الفيزيقية والذاتية علينا أ  نعيد النظر 

 على هذا األساس واحلديث ذو شجو .



 

 

 تعقيبات وأسئلة

 الدكتور أمحد الشوابكة: 

خ احملاضر أود التعليق على فكرة وروت على لسا  حماضرنا بعد شكر األ
الكريم أخشى ا  يساء فهمها خصوصًا ألنها حتتاج إىل توضيح وهي فكر 
املعادلة اليت تقوم على عكسية شرط قيام حضارة وسقوط حضارة اخرى خنشى 
أ  يفهم من ذلك أنه إذا نهضت حضارة ال بد ا  تنحدر امامها حضارة أخرى 

غري ذلك فنشوء حضارة يعود إىل أسباب موضوعية يف احلضارة نفسها،  واألمر
واندثار وسقوط حضارة أخرى وإ  تزامنتا فليس بالضرورة أ  قيام هذه يؤدي 

 إىل اندثار أخرى حبذا لو وضح احملاضر هذه الفكرة.

والنقطة الثانية وردت يف باب سبق اللسا  وهي كلمة )الدولة الرتكية( 
لسا  األخ احملاضر نعرف أ  هناك دولة عثمانية فمصطلح  فقد تكررت على

 الدولة الرتكية مل يعرف إال يف زمن كمال أتاتورك. وشكرًا.

 الدكتور حممود الرشدان: 

يتعلق بنشوء حضارة وسقوط حضارة أخرى إذا كانت احلضارة عاملية مثل 
وبالتالي تطمح احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية أو تسمى نفسها أنها عاملية 

أ  يتبناها أو أ  تصل يف مقوالتها أو يف مفاهيمها إىل البشرية كافة، فهل حتتمل 
البشرية أكثر من حضارة عربية واحدة فعاًل؟ وهل يف التاريخ حدث أ  نشأت 
حضارتا  عامليتا  جنبًا إىل جنب، يف الوقت نفسه دو  سقوط األخرى؟ وهل 

 اتيًا.هذا ينفي أ  يكو  سقوط احلضارة ذ



 

 

السؤال الثاني، يبدو أنك استغربت أ  يكو  هناك شعور بعقل عربي، أنا 
ال أتكلم عن الصفات اليت ساقها املستشرقو  على العقل العربي، هل هذا 
النفي متأثر بالصفات اليت ألصقت مبا يسمى العقل العربي، بالرغم من انك 

قة بني الثقافة اخلاصة أثبت أ  األمم والشعوب اها ثقافات خاصة بها. ما العال
والعقل؟ هل ميكن ا  ال يكو  هناك عقل عربي إسالمي ذو خصائص معينة يف 
التفكري واملنهج يف النظر؟ ويكو  هناك ثقافة عربية متميزة؟ فإذا كانت هناك 
ثقافة عربية إسالمية يكو  عندنا عقل عربي له ميزاته يف املنهج، ثم إ  األمثلة 

وأفغانستا  فيما يتعلق باالختالف األيديولوجي وإ  عاد اليت ضربتها على عد  
الصراع ميا بينهم إىل الصورة القبلية، فهل يدل على أ  هناك عقاًل عربيًا إسالميًا 
يعيد نفسه بالصيغة نفسها بغض النظر عن األديويوجلية اليت حتكم له او اليت 

 تفرض عليه؟

ه بصفتها عاملية للشعوب السؤال الثالث: هل يريد الغرب أ  تنتشر جتربت
األخرى؟ فالغرب يدعى أ  منهجه هو املنهج العاملي الوحيد وبالتالي هو 
العاملي الوحيد واملوضوعي، فهل الغرب حيب ا  ينتقل هذا املنهج الشرطي إىل 
تركيا ومصر وغريها؟ أم أ  تعيش هذه البلدا  وغريها بثقافة أخرى، فإ  تركيا 

  جيب أ  يكونا منوذجُا غبيًا معاصرًا فقد بقي ومصر هما أفضل جتربتني كا
سنة ومل جتر االنتخابات مرة واحدة ومع ذلك  202االجنليز يف هونج كونج 

 ترفع عار الدميقراطية.

 األستاذ حسن أبو هنية: 

لقد ذكرت مقوالت لكن يف حتليلك ثّبت هذه املقوالت فيما يقال عن 
عالي، وقلت أ  العقل الغربي العقل العربي من أنه استنساخي ماضوي انف

حتليلي موضوعي اخل، ورفضت هذه املقولة لكن يف حقيقة األمر هناك فرق يف 



 

 

ا  العقل العربي اإلسالمي عاجز عن إنتاج أي معرفة، وبالتالي فهو سلفي 
باملفهوم الفلسفي يعيد إنتاج املعرفة، وأعتقد أ  األستاذ وليد متأثر بالواقع ككل 

مل العربي اإلسالمي، بدليل أ  عنوا  احملاضرة صراع احلضارات املثقفني يف العا
هو منتج حديث مع صامويل هاكنغتو  فقد كا  سائدًا من قبل الصراع 
األيديولوجي أو صراع االستقطاب وأعتقد أ  توصيفك لالمور كا  توصيفًا 

 تارخييًا حاولت من خالله البحث عن نقاط احلوار أو الصدام يف احلضارات.

 د عبد الرمحن: خال

ما الفرق بني الرتاث واملوروث؟ وأين تضع احلضارة اإلسالمية من هذين 
االصطالحني؟ هل ميكن أ  تعد بعض احلضارات املاضية يف املنطقة العربية 

 جزءًا من حضارتنا؟

 الدكتور جنم بدران: 

احلضارة اليت تنهض ليس شرطًا أ  تسقط حضارة أخرى، فاألمم تنهض 
بالتالي تقضي على احلضارات األخرى، طبيعة احلضارات بفكر ثابت و

النهوض باالمم والسقوط والنجاح له تارخيه ووافعه السابق. أما فيما يتعلق 
بفكرنا فقد طالبنا الدكتور وليد باملناداة ببنية حضارية ضمن سياقنا التارخيي، 

هذا الفكر  وأرجو أ  ال خيتلف معنى هذه اجلملة عن كوننا أمة، فهل عودتنا إىل
هو ما يريده الدكتور وليد؟ أم تطور الفكر الذي كا  قائمًا من قبل، وقد طبق 
فعاًل وقامت عليه نهضة ودولة وسيادة وحضارة؟ وال بد من حتديد مفهوم كلمة 

 احلضارة.



 

 

 الدكتور علي الصوا: 

القرار التارخيي املستخدم يف الغرب ليس غربيًا لكن ما حيتاج إىل تفسري هو 
ستجابة اهذا القرار كيف تستجيب له األمم؟ وما العوامل اليت تؤدي إىل اال

استجابتنا حنن كافة إىل مثل هذا القرار التارخيي حبيث نصبح شياها تقاد إىل 
 الذبح.

 احملاضر الدكتور وليد سيف: 

سأحاول يف هذه العجالة أ  أجيب أكرب قدر من األسئلة. بالنسبة للمعادلة 
رضية اليت أردت أ  أقواها هي: جيب أ  نتحرر من هذه العكسية فإ  الف

الفرضية فقد قلت وقّرت يف الالوعي والوعي اجلمعيني مبعنى أ  عندهم عالقة 
شرطية عكسية وقد جاءت يف تعليقات الذين أكدوا أنه ال قيام إلحدى 
احلضارتني مع تفوق االخرى يف الواقع ما نزال مسكونني بهذا ااهاجس يف 

ربي اإلسالمي، كما أنه قائم يف العامل الغربي، فأنا ضد فكرة الوطن الع
االستجابة اهذه الفرضية ألنها مدمرة. كل ما نفعله نتيجة اها أ  نقول لعل اهلل 
حيدث هزة تقضي عليهم وتعطينا الظروف املوضوعية اليت تردنا وأنا أعدكم أنه 

بطو  حتى هذه اللحظة إذا سقطت احلضارة الغربية غدًا، سنسقط قبلها ألننا مرت
بنيويًا مبركزها. فإذا ذهبوا سنذهب حتت أقدامهم وال يعين ذهابهم إعطاءنا 

 الفرصة أل  نرث األرض ومن عليها وهذه احلقيقة وهم كبري جدًا.

القضية الثانية: هل حيتمل العامل حضارتني؟ يف الواقع أنا ضد فكرة أ  
فظروف التاريخ السابقة ختتلف جنيب اآل  على هذا السؤال. فهذا سؤال فرضي 

عن ظروف التاريخ احلالي. يف التاريخ القديم كا  ميكن أ  منيز حضارتني. 
ولكن واحدة منها هي حضارة مركزية عاملية، واآل  نتحدث عن عصر ما يسمى 



 

 

كوننة االقتصاد والسياسة والثقافة إذا ال يعقل أ  تنشأ حضارة مبعزل عن جممل 
مة فهو واهم. وهذا ال يعين أننا غري مطالبني بإحداث الشروط الدولية القائ

الشرط املسبق ألي نهضة، والذي يعين حترير تارخينا من جاذبية اآلخر وإعادته 
إىل سياقه التارخيي واستمراريته التارخيية. فأنا مع االستقالل وأعّده شرطًا 

ا أ  نفكر أساسيًا ولكن هذا ال يعين أ  ننعزل عن اآلخرين. أو اننا بإمكانن
مبشروع نهضوي مبعزل عن التفكري يف اسرتاتيجيات العالقة مع اآلخر، واآلخر 
الغربي بصورة خاصة ألنه حقيقة واقعة فينا وليس على جوارنا فصورة واقعنا 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي هي نتاج هذه العالقة مع الغرب، فأي 

 ق جاذبية الغرب.عملية خروج عن هذه احلالة تعين خروجًا من نطا

أنفي من جديد وجود أي عقل ثقايف ثابت وراسخ وال تارخيي ولكن هذا 
ال يعين أنه ال توجد هوية ثقافية أو مرجعية ثقافية لقد قلت إننا حنول إىل مرجع 
ثقايف مشرتك لكن هذا املرجع يتسم بالديناميكية وعالقتنا عالقة تفاعلية وليست 

مسبقة وخارجية متسلطة عليها لو كا  األمر  عالقة سلبية تتحرك وفق معايري
كذلك يف الواقع لكنا دائمًا نتحدث باللغة نفسها ونرى األشياء بالطريقة نفسها 
وملا كا  هناك صراع فكري ليس فقط بني إسالميني وغري إسالميني، بل بني 
إسالميني وإسالميني ويف إطار احلضارة العربية اإلسالمية إبا  نهضتها وإبا  

ها، ففي الواقع وجود مرجع ثقايف مشرتك ال يعين وجود عقل ثابت عز
وجوهري ينطوي على أصول ثابتة ومؤيدة فهذا مرفوض علميًا كما أنين ال 
أحرره من سياق الغرب الذي حاول أ  يرسم لنا هذا العقل الثابت، وكذلك 

ثقافة أرفض أ  يقال بأ  العقل الغربي عقل ثابت باملقابل أو أنه يوجد يف أي 
 عقل ثابت.



 

 

ليس هناك عقل عربي يعيد استنساخ نفسه بنفسه ويعيد إنتاج نفسه بنفسه، 
ال ولكن هذا يعين أ  واقعنا احلالي واقع البنية االجتماعية يف اجملتمعات العربية 
االسالمية هو هذا الواقع، وأ  الصراع السياسي اختذ طابعًا عقديًا جمردًا، ومل 

نموية تعيد صنع املنظومة اإلسالمية، وترتمجها ترمجة يرتجم من خالل برامج ت
مادية مؤسسية اجتماعية، وليس جمرد كالم نظري أو خطاب لفظي جتريدي، 
ومن ثم باستطاعة املسلم أ  يتحدث عن القيم اإلسالمية ويستطيع اليساري أ  
يتحدث عن العدالة مبفهومه ويتحدث القومي عن القومية كالمًا نظريًا خالصًا. 
ولكن واقع احلقائق االجتماعية األنثروبولوجية هي احلقائق القائمة اليت ستعيد 
إنتاج نفسها باخلطابات املختلفة، فاملسلم عندما يتصارع مع مسلم آخر ال يقول 
له أنا أتصارع معك قبليًا، وهذا أيضًا يف الصراعات اليت حدثت عرب التاريخ 

ه صراعات مل تكن بريئة من املصاحل اإلسالمي، كصراعات اجلربية والقدرية فهذ
السياسية، ومل تكن بريئة أحيانًا من القبلية أو الصراعات اإلثنية ولكن عندما 
أعلنت عن نفسها أعلنت ذلك باخلطاب املعريف السائد. وهو اخلطاب اإلسالمي 
فالذي قال بالقدرية أو اجلربية، يرى نفسه يتحدث عن مفهوم إسالمي، ولكن 

أ  غري املعلن وغري املتحدث عنه أو املسكرت عنه هو صراع حقيقة األمر 
 املصاحل سياسي قبلي إثين.

ويبدو أننا ما زلنا خنلط بني الدين واحلضارة، فمرجع الوحي ثابت وله 
قيمة حقيقة مطلقة بنصه لكن بطبيعة احلال التفسريات اليت أقيمت على هذا 

ا جزء من فاعلية وديناميكية النص تفسريات بشرية، وهي نتاج معرفة بشرية وهذ
الفكر اإلسالمي واملعرفة اإلسالمية، فأرجو أ  ال نعمل تطابقًا بني النص 
املوحى به، وبني التاريخ اإلسالمي فالتاريخ اإلسالمي ليس انعكاسًا كاماًل 
ملرجع الوحي، بل هو نتاج البشر وجيب أ  نناقشه على هذا األساس فعندما 

عربية إسالمية فنحن ال نتحدث عن مرجع هو نتحدث عن استئناف نهضة 



 

 

النص الديين فقط بل عن أربعة عشر قرنًا من االنتاج التارخيي العربي اإلسالمي 
وهو جزء من هويتنا وهو جزء من مشروعنا فالشعراء على تفاوتهم وتفاوت 
تدينهم وابن رشد وابن سينا جزء من هذا التاريخ جيب أ  ال خنلط بني التاريخ 

املوحى به، ال ينبغي أ  نتجاوز هذه األربعة عشر قرنًا، ونزعم أننا نريد والنص 
أ  نرجع إىل املصادر األوىل فقط هذا الكالم خطري للغاية، فاملشروع اإلسالمي 
مشروع نهضوي حضاري باملفهوم الشامل، وليس جمرد مشروع قيمي فعندما 

 نتحدث عن الدعوة القيمية نتحدث عن املرجع القيمي.

هل احلضارات القدمية جزء من حضارتنا؟ فيمكن القول بأنه عندما  أما
يكو  املقصود بهذا التجرد من احلضارة العربية اإلسالمي، وأ  يكو  غطاًء 
لالنعزالية االقليمية فهذا مرفوض متامًا، ولكن أرجع إىل القول بأ  احلضارة 

شتمل على عناصر ليست نتاجًا خنبويًا. فكما ولدت كذلك يف ظل ثقافة معينة ت
خمتلفة من الصعب تفكيكها إىل أصول قدمية، وحنن نعرف متامًا أنه مل تقم 
حضارة من نقطة الصفر وأ  احلضارة العربية اإلسالمية استوعبت يف نتاجها 
احلضارات السابقة ضمن منظورها وضمن سياقها التارخيي حبيث أصبح من 

ة وجتردها من جمموع الرتاث املستحيل أ  نبحث عن البصمات والعناصر القدمي
احلضاري العربي اإلسالمي. فهي انتهت وذابت فيه أما الدعوات إلحيائها فهي 

 بال شك تأتي يف سياق املناقضة لإلسالم واملشروع النهضوي اإلسالمي.

الصراع بيننا وبني الغرب راجع إىل االختالف يف املنظومات القيمية عندنا 
سنا دائمًا كنا نصدر عن املنظومة القيمية املثلى ليس وعندهم. ولكن لنتذكر أننا ل

اآل  فقط فنحن اآل  مرتبطو  باملركز الغربي ونعيش حالة تشتت ثقايف بل يف 
أثناء عز احلضارة اإلسالمية مل نكن نصدر عن هذه املنظومة متامًا، وكا  هناك 



 

 

ًا على تباعد يف كثري من االحيا  على مستوى املمارسة اإلسالمية بل أحيان
 مستوى النتاج املعريف نفسه.

وهناك وهم عندنا من أ  املؤسسة الغربية حتررت من املسيحية باجتاه 
العلمانية لقد حتررت من السيطرة السياسية املؤسسة الدينية فالدولة العلمانية 
الغربية دولة مسيحية، وهي تصف نفسها بأ  ثقافتها يهودية مسيحية، وعندما 

خترج عن املسيحية ألنها عندما وضعت القوانني الوضعية، مل خردت الكنيسة مل 
تضع قوانني بديلة عن قوانني املسيحية وبالتالي مل تضر باملسيحية ولكننا عندما 
نتحدث عن العلمانية يف العامل اإلسالمي فستضر باإلسالم أل  اإلسالم يتضمن 

املتبادلة حمتاجًا إىل  مثل هذه التشريعات وبالتالي جيب أ  يكو  تفسري االعتمادية
 كالم كثري جدًا فاالحتكاك مباشر بيننا وبني الغرب.

حنن استوعبنا احلضارة االغريقية اليت استملكها الغرب بعد ذلك فالغرب 
أقام حضارته مستوعبًا ما أنتجته احلضارة العربية اإلسالمية وحنن يف العصر 

منه ونستفيد من معارفه احلديث وجدنا الغرب متقدمًا. ومشكلتنا كيف نتحرر 
يف الوقت نفسه وهذا أحد أسئلة النهضة الكربى اليت طرحت، فاآل  توجد 
اعتمادية متبادلة  حنن حباجة إليه وهو حباجة إلينا لكن ألنها متت ضمن شروط 

 الغلبة للغرب أخذ منا ما يريد ومل نأخذ منه ما نريد إطالقًا.

و  غربيني؟ فاجلواب ال، وال أما بالنسبة للسؤال: هل يسمح لنا بأ  نك
أعتقدأنين أوحيت بهذه املعنى إطالقًا فهو يريدنا أ  نغرب ال أ  نصبح جزء من 
الغرب وهناك فارق كبري بني   تكو  مغّربا وبني أت تكو  غربيًا حتى لو 
ذهبت إىل الغرب وزعمت أنك على استعداد أل  تنسلخ من كل تارخيك 

املركزية الغربية فهذا غري مسموح لك إطالقًا  ودينك، وتريد أ  تصبح جزءًا من
ألنه غري مسموح لك أ  تنشط فاعليتك احلضارية وأ  تستقل وغري مسموح 



 

 

لك أ  تصبح جزء من مركزيته بل املكلوب أ  تدور يف فلكه فال أنت أنت وال 
 أنت هو.

يسمح لك من تراثك ما يكو  أشااًل جامدة ليست متحركة يف واقع احلياة 
لك منا ما حيول بينك وبني جتديد هويتك احلضارية املستقلة وهذا يعزز ومسوح 

العالقة بني االستهالكية يف املركز الغربي من جديد يتجاور املركزا  النقيضا  
وكالهما يصدر عن حالة واحدة هي حالة التبعية البنيوية للمركز الغربي هذا ما 

 قصدناه فالتفوق التكنولوجي وحده غري كايف.

العامل القديم الوضع خمتلف فهناك فارق بني قوة بدوية وقوة حضارية  ويف
مل يكن الفارق واسعًا كما هو اآل  فمنكا  ميلك سيفه سالحه اآلخر عنده 
خيول أكثر ورماح أكثر ودروع أكثر، وآلته العسكرية أضخم لكن من ميلك 

مو  اآل  سيفًا ميكنه أ  حيارب اآل  هو دور روحية اجلهاد. بالعكس فاملسل
استفادوا من عدم ثقل آلتهم العسكرية أل  هذا أعطاهم القدرة على االلتفاف 
واملرونة يف احلركة أكثر، فقد َغَلبنا التتار عسكريًا وحنن متقدمو  عليهم 
حضاريًا، لكن هذا الفارق مل يكن كالفرق القائم اآل ، بني التكنولوجيا الغربية 

طيع أ  نواجهه إطالقًا؟ وما مفهوم املواجهة؟ وبيننا فهل يعين هذا أننا ال نست
هل ينبغي أ  تكو  مواجهة عسكرية اآل ؟ أما كيف يصاغ الصراع فهذا 
حديث طويل ولكن مل يكن باستطاعة فيتنام أ  تغلب أمريكا لو كانت احلرب 
مثل احلرب العراقية األمريكية بالوسائل اليت يتقنونها وهي وسائل احلرب 

لة خمتلفة وال يعين أ  نقلل من أهمية العقيدة وقوتها فاهلل الشعبية وهذه مسأ
سبحانه وتعاىل خلق سننًا جيب أ  نلتزم بها ومّلا وعدنا قال أقله أ  نكو  واحد 
مقابل اثنني فالقضية إذًا ليست حرب مع الغرب إذا انتصرنا استعدنا حضارتنا 

ف نطرح برامج تنموية املسألة هي كيف حنرر أنفسنا من هذه اجلاذبية املسألة كي



 

 

ومفهوم التنمية ال يعين مفهوم التنمية االقتصادية وفق الطراز الغربي 
االستهالكي الذي يعمق االرتباط بالغرب فالتنمية تعين تنمية شاملة روحية 

 وثقافية وقيمية وعلمية ومعرفية ومادية . . اخل.

عن النهضة  ودعونا نتذكر ملاذا نتحدث كلنا كإسالميني أو غري إسالميني
وغريها، حنن ننقض بيدنا االقتصادية مبعنى كل اإلسالميني يتحدثو  عنا لغزو 
الثقايف ومواجهة االستالب الثقايف والرأمسالي املسلم ال خيتلف عن الرأمسالي 
غري املسلم يف أنه يعمل يف جمال السمسرة والوكالة للمنتج الغربي ومل نضع 

اقع التبعية للمركز الغربي بدو  أ  نشعر اسرتاتيجية اقتصادية متحررة من و
بأننا نسهم يف تكريس الشروط البنيوية اليت قام عليها االستالب الثقايف فهذا 

 االستالب مل يأت عفوًا فالتبعية االقتصادية تعين التبعية الثقافية بالضرورة.

وعندما نتحدث عن مشروع إسالمي فهذا يعين أننا نتحدث حنن دولة عن 
اهها برسالة عاملية كيف ميكن أ  تصل هذه الرسالة يف ظل جمتمع مكلفو  جت

متخلف اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وماديًا فحتى املشروع املشروع االقليمي الذي 
ندعو إليه جيب أ  يقوم على قاعدة إنتاج معريف حضاري حبيث يقدم منذجًا 

يساري هو اخلطاب مؤثرًا فاإلحتاد يف الستينات والسبعينات كا  اخلطاب ال
األقوى واألكثر شيوعًا يف الوسط النخبوي الثقايف، ومع ذلك مل يستطع أ  يؤثر 
يف الثقافة مبعناها االجتماعي اجلماهريي العام ملاذا؟ ألنه جاء خبطاب لفظي 
عقائدي مباشر حرك آليات الدفاع الدينية والروحية عند املسلمني لكن 

افتهم يف نسيج الثقافة العاملية، ومل يأتوا األمريكا  استطاعوا أ  يدخلوا ثق
خبطاب لفظي بل دخلوا من خالل وسائل احلياة ومظاهر املعيشة والنماذج 

 والوصر اجلميلة اليت تبث عرب التلفزيو  ومظاهر احلياة اليومية. 



 

 

 هاجس اإلسالم عند الغربيني

 *األستاذ خالد حازم نسيبة

 مفكر وباحث سياسي

 دكتور فتحي ملكاويتقديم احملاضرة ال

العريف: أهاًل وسهاًل بكم مجيعًا يف هذا اللقاء الثاني الذي نلتقي فيه 
لنتحدث عن موضوع يهم املسلمني وأهل اإلسالم والغرب. وقد كا  حديثنا يف 
اللقاء السابق عن هاجس اإلسالم عند الغربيني، وحنن نعلم بأ  اإلعالم الغربي 

د الغربيني، فشكل نظرة معينة عن اإلسالم قد صور اإلسالم بصورة مشوهة عن
ورسم صورة غري مقبولة لدى الغربيني يف شتى أصقاع الدول الغربية، وتساؤلنا 
اليوم: ملاذا هذه ااهجمة الشرسة على اإلسالم واملسلمني من قبل الغرب وهم 
يشكلو  قوة قاهرة يف هذا العصر، ويتصورو  أ  اإلسالم أصبح يف وضع ال 

كبريًا كما ينظر إليه املسلمو  أنفسهم، ولكنهم أصبحوا يصورو   يشكل خطرًا
اإلسالم بأنه مصدر خطر ومصدر تهديد، فتارة يتحدثو  عن اإلرهاب 
والتطرف واألصولية، وتارة يتحدثو  عن اإلسالم السياسي، وتارة يتحدثو  
عن ظاهرة اإلحياء اإلسالمي والصحوة اإلسالمية وغري ذلك حتى جيعلوا 

اإلسالم واملسلمني غري مقبولة لدى الغربيني، وحتى نتعرف على نظرة صورة 

                                                           

باحث ومهتم بالشؤو  الدولية، حاصل على املاجستري يف الدراسات الشرق أوسطية من جامعة *
 برنستوك. أمضى ثالثة عشر عامًا يف العامل الغربي خمالطًا للمفكرين والباحثني فيه.



 

 

الغربيني لإلسالم وهذه الصورة من مجيع أبعادها وعن أسباب هذه ااهجمة 
الشرسة، وعن دوافع هذه ااهجمة، نأمل من هذا اللقاء وحنن نستضيف األخ 

مية الشاب األستاذ خالد حازم نسيبة، الباحث واملهتم بالدراسات اإلسال
واحلاصل على ماجستري الدراسات الشرق أوسطية من جامعة برينستو  يف 
الواليات املتحدة، وقد التحق بربنامج الدكتوراة ومل يبق عليه سوى األطروحة 
ويعمل اآل  يف القطاع اخلاص، ليحدثنا حول هذا املوضوع وقد أمضى قرابة 

دارس واجلامعات، لعله عامًا يف دول الغرب يف أوروبا ويف أمريكا يف امل 20
يلقي بعض الضوء على هذا املفهوم الذي نتحدث عنه، مفهوم هاجس اإلسالم 

 عند الغربيني فليتفضل مشكورًا.

 خالد نسيبة: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا الكريم وعلى آله 
والبحوث  الطاهرين وصحبه الصاحلني، يف البداية أريد أشكر مجعية الدراسات

اإلسالميةواملعهد العاملي للفكر اإلسالمي لتوجيههما هذه الدعوة اليت أتاحت 
لي هذه الفرصة أل  أتكلم يف هذا املوضوع املهم. أما بعد فإني أريد أ  أشري إىل 

 أ  موضوع هذه احملاضرة يشمل 

مسافات من الفكر والتاريخ والعقائد والثقافة يستحيل أ  يتحدد حتى 
يسري من مالحمها سوى من خالل حصر مواضيع وقضايا حمددة وتناواها اجلزء ال

 بشيء من اإلجياز.

تتصل بشكل عام مسألة هاجس الغربيني من اإلسالم وعالقة الغرب 
واإلسالم، هذه العالقة اليت تشكلت تضاريسها عرب قرو  عديدة من التفاعل 

تنافر الثقايف، احلضاري والصراع الفكري والسياسي والتدافع العسكري وال
ولكن هذا التفاعل يؤثر يف واقعنا وأيضًا الواقع الغربي على أصعدة شتى. 



 

 

وأريد بادئ ذي بدء أ  أطوف ببعض العناصر أو املضامني الثقافية وأحاول 
تفسري بعد مالمح االفرتاق يف الرؤيا بني احلضارتني اإلسالمية والغربية، مع 

الفرتاق ال نريد أ  خنضع لقولبة يف الرؤية العلم بأننا عندما نتكلم عن أسلوب ا
التارخيية يسريها الغموض وترفض إمكانية التعامل مع الضوابط التارخيية 
والثقافية بشكل عام تلك اليت جسدت آفاق تفاعل احلضارتني على امتداد قرو  

 عديدة وعصور كثرية. 

 شك فيه أنه أما املوضوع الثقايف األول فإنه يتمثل يف قضية الدين، فمما ال
عندما ابتدأت الفتوحات اإلسالمية يف القر  ااهجري األول، القر  امليالدي 
السابع، كانت الدولة البيزنطية هي إحدى قوتني تسيطرا  على النظام الدولي 
آنذاك، وقد كانت تدين رمسيًا بالديانة النصرانية، وتفرض هذه الدنيا على 

اق، ومما يسجله التاريخ أ  املعارك اليت الشام وأفريقيا ومصر وأجزاء من العر
خاضها اإلسالم واليت كا  أكثر انتصاراتها حسمًا معركة الريموك قد أدت إىل 
زحزحة سلطا  الدولة البيزنطية، وريثة االمرباطورية الرومانية يف املشرق، 
وأدت إىل بناء واقع حضاري أساسه توحيد اخلالق عزوجل، وحترير البشر من 

وثا  وجور األديا ، وأيضًا قامت بتجديد صفحة جديدة يف تاريخ عبادة األ
املنطقة تتساوى فيها األعراق والشعوب يف ظل عدالة اإلسالم، وال مندوحة عن 
القول أ  هذه التطورات كانت حتديًا لعنصرين بالغي األثر ومذكور يف إرث 

 الغرب الثقايف.

ا اإلسالم ودعى إليها أواًل، كانت عقيدة التوحيد النقية اليت جاء به
واخلالية من كل شائبة شرك أو جتسيد أو تعقيد تشبيه، يباين التصور عن اهلل 
الذي ساد آنئذ منذ أ  اعتمدت العقيدة ااهندية يف عهد اإلمرباطور قنسطنطني 
يف القر  الرابع امليالدي، واليت نصت على جتسيد اخلالق وبنوة املسيح هلل 



 

 

اليت تتكو  منها الذات اإلاهية، واليت أيضًا أي هذه باعتباره ثالث األقانيم 
 العقيدة أكدت صلب املسيح بوصف هذه احلادثة خالصًا للبشرية من خطاياها.

إذًا بنى اإلسالم زلزااًل فكريًا أماط اللثام عن املسيحية احلقيقية باعتبارها 
نة عقيدة توحيدية ورسالة مساوية وأيضًا كشف عن عن ما اعرتى هذه الديا

العظيمة من حتريف وتبديل ومصداقًا لذلك اآلية )يا أهل الكتاب ال تغلوا يف 
دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق إمنا املسيح عيسى ابن مريم رسول اهلل 
وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه فآمنوا باهلل ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا 

أ  يكو  له ولد، له ما يف السموات وما يف خريًا لكم إمنا اهلل إله واحد سبحانه 
األرض وكفى باهلل وكياًل( أما البعد اآلخر الذي جاء اإلسالم ليتفاعل معه 
وليصحح منطلقاته وإجنازاته خاصة يف جماالت العلوم الطبيعية والطب واملنطق، 
ه لكنه يتمثل يف الرتاث اإلغريقي القديم الذي كا  اسكندر املقدوني ناشرًا للوائ

ومضامينه الثقافية وذلك عرب فتوحاته العسكرية الباهرة يف القر  الرابع قبل 
امليالد، وقد تواصل هذا الرتاث من خالل اإلمرباطورية الرومانية ووريثتها 
الدولة البيزنطية وما بعدها يشكل أساسًا له آثاره العميقة ومدلوالته الناطقة 

ومنا هذا. واليت ميكن أ  يقال حبقيقة باحلياة يف الواقع الغربي احلضاري حتى ي
وموضوعية إ  هذه الثقافة القدمية قد غلبت عليها الصبغة الوثنية، سواء كنا 
نتكلم عن فكرها السياسي والفلسفي، هذا الفكر الذي بلغ ذروته يف أعمال 
أفالطو  وتلميذه أريسطو، أو كنا نتكلم عن العقائد السائدة فيها واليت أطلت 

 وثنية على الفن والفكر بشكل عام. بظالاها ال

وخالصة القول، أ  احلضارة اإلسالمية تأثرت كثريًا باحلضارة اليونانية 
القدمية، كما تأثرت باحلضارتني الفارسية وااهندية، إال أ  االفرتاق حول نظرة 
أساسية هلل وللكو  وللطبيعة ولإلنسا  والسياسة قد باعد بني الفكر اإلسالمي 



 

 

غريقي القديم، ولعل احلوار الشهري بني الفيلسوف ابن رشد وبني والفكر اإل
اإلمام أبي احلاج الغزالي جيسد ذلك التوتر، الذي يسود الفكر اإلسالمي حتى 
هذا اليوم، بني ما ميكن أ  نسميه العقالنية البعيدة عن النص الشرعي وبني 

العقلي  البناء املعريف اإلسالمي، الذي يواكب بني الوحي واالستدالل
واالستقراء احلسي باعتبار أ  االستدالل العقلي الذي يستقل عن النص الديين 
باستنباطاته يؤدي إىل البني يف التصور والعقائد واألخالق والسياسية والتشريع، 
)ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم وال هدى وال كتاب منري(، ولرمبا كانت 

سرق شعلة العقل من اآلاهة ليعيدها إىل أسطورة أميديس اإلغريقية الذي 
اإلنسا  وهو يؤكد بهذا الفعل قيمته اإلنسانية املفتوحة تعرب عن حقيقة أشار 
إليها بعض املفكرين اإلسالميني، أمثال األستاذ حممد قطب، مفادها أنها تعرب 
عن تصارع بني األرض والسماء، وتوتر ال يستقر بني العقل والغيب، قد ساد 

الثقايف الغربي، حتى يف مراحل االنسالخ عن الوثنية، فعندما اخرتقت الرتاث 
النصرانية الثقافة الغربية، وقد جاء اإلسالم وسطًا بني االستقطابات املادية 
املفرطة من جهة والروحانية املفرطية اليت حاربت الغريزة واملادة والطبيعة، 

من جهة أخرى، وأيضًا،  بوصفها شرًا يهوي باإلنسا  من معالي السمو الروحي
رسم اإلسالم معامل طريق حضاري يتناسق من خالله األرض والسماء الدنيا 
واآلخرة، اخلري والشهادة، يف ظل منهج يعرب عن وحدة الكو  ووحدة البشرية، 
ووحدانية اخلالق عزوجل، قال اهلل تعاىل: )يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبًا 

عن د اهلل أتقاكم( وميكننا أ  نقول ضمن هذا  وقبائل لتعارفوا إ  أكرمكم
السياق، أ  أقطاب الفكر املادي احلديث حاولوا حتييد هذا التوتر أو التصارع 
بني الغيب والشهادة من خالل تصور يدمج الكائن اإلنساني يف بعد طبيعي 
مادي ُيعترب من خالله مجيع ما خيفى عن احلس إطالقًا وشتاتًا معرفيًا، ومن 

د وماركس ونيتشه يعربو  عن هذه املادية الوثنية كٌل عرب املنطلقات فروي



 

 

اخلاصة لبناءه الفكري، مبعنى آخر، حاول هذا الفكر معاجلة التوتر داخل الكائن 
البشري والناتج عن الصراع بني البعد الغييب واحلس من خالل جعل العبودية 

اء املعرفة والقيم وفقًا اهذه خالصة للطبيعة والغريزة واملادة، ومن ثم القيام ببن
املعطيات، إنه ملن املستحيل تصور وجود اختالف فكري وديين غري متعلق 
حبادث احلياة وسياقات الثقافة والتاريخ واجملتمع املتغرية واحلقيقية، ولذا جيدر بنا 
أ  نشري إىل أ  خماوف الغرب املسيحي من اإلسالم مل تكن قضية فكرية ال 

فع القوة والصراع الذي ساد قرونًا طويلة، كيف ال وما فتئت هذه عالقة اها بتدا
األمة تقاتل وجتاهد يف سبيل اهلل وتذود عن احلياض وتنبعث فيها جذوة الدعوة 
إىل اهلل، ولرمبا كا  كثري من الغربيني على علم بأ  هذه األمة وهذا الدين 

الم ووجوده، وهكذا يعودا  دائمًا ويف أشد األزمات التارخيية يفرض قوة اإلس
نهضت األمة إبا  ااهجمات الصليبية وكانت منهكة  بالفنت الداخلية و؟؟؟ 
األخالقية، ثم عادت األمة إىل دينها والتأم صفها وتالشت البدع فيها، وانبعثت 
سنن نبيها يف واقعها وعادت إىل شرع ربها، حتى متكنت من وضع حد 

القدس وفلسطني ومصر. وقد كانت للهجمات الصليبية اليت نالت من الشام و
حسب التقويم امليالدي هي املعركة اليت أشارت إىل  2241معركة حطني عام 

حتول جمرى الصراع لصاحل اإلسالم واملسلمني، كذلك كا  الصراع دائرًا حول 
األندلس حيث دام احلكم العربي اإلسالمي مثانية قرو ، ثم سقطت آخر 

، وقد تزامن مع سقوط األندلس فتح 2520معاقل اإلسالم يف غرناطة عام 
إسالمي عظيم عندما دخلت جيوش املسلمني األتراك عاصمة الدولة البيزنطية 
القسطنطينية يف منتصف القر  اخلامس عشر امليالدي حتت قيادة آل عثما ، وقد 
أشعلت الدولة العثمانية جذوة اجلهاد وأخضعت البلقا  لسيطرتها ووصلت 

ا، وقد كانت هذه الدولة العظيمة حمورة التئم من خالله صف جيوشها بوابة فين
األمة بغالبية أقطارها وأمصارها، ويف مرحلة كانت أوروبا كانت متر خالاها 



 

 

بعصر نهضة عارمة مكنتها من بناء أساس هيمنتها على العامل على مدى قرو  
 من الزمن. 

لضعف ثم ضعفت اخلالفة العثمانية فتمكنت منها، وفيها أسباب ا
واالنهيار، مقابل القوة األوروبية املتنامية، وقد شهدت بعض دواها الثورة 
الصناعية، ذلك التحول الذي أنشأ فجوة بالقوة، بني الغرب والعامل اإلسالمي، 
ما زلنا نعاني آثاره، وخالصة القول، أ  القوة األوروبية اليت ربطت قرونًا بالقوة 

حتاصر هذه القوة وتقسم أجزائها وأ  تستعمر اإلسالمية العثمانية استطاعت أ  
األوطا  اليت كانت جزءًا منها، وقد بلغ هذا الوضع املرتدي ذروته عند نهاية 
احلرب العاملية األوىل من خالل معاهدة سايكس بيكو ونهاية اخلالفة اإلسالمية 

رمز وحدة األمة عرب قرو  طويلة، ومن ثم قيام  2205العثمانية عام 
ات العلمانية اليت امتدت أمواجها لتشهد نظام احلكم والثقافة واللغة االنقالب

واالتصال والعالقات اخلارجية والبناء االجتماعي يف سائر بقاع الوطن 
اإلسالمي، وقد أعقب هذه االنقالبات عصر بناء الدولة القطرية اجملزأة، 

ي على حد واخلاضعة سياسيًا واقتصاديًا للشرق السوفيييت والغرب الرأمسال
سواء، والفرتة املهمة يف هذا السياق، هي الفرتة اليت أعقبت انتهاء احلرب العاملية 

 الثانية.

وعلى خلفية إخفاق املشروع القومي يف إجناز الوحدة والتنمية اليت من 
شأنها إزالة التحكم والتبعية االقتصادية والسياسية يف واقعنا، وأيضًا من خالل 

 مواجهته مع التحدي الصهيوني. فقد ولدت يف املنطقة إخفاق هذا املشروع يف
والعامل اإلسالمي كله مرحلة الصحوة اإلسالمية، هذه الصحوة اليت تريد إعادة 
بناء مفردات حياة األمة وفقًا لشرع اهلل ووفقًا لعقيدة اإلسالم حقيقة روحية 

وا ينتمو  إىل وطريقًا فكريًا وواقعًا ماديًا. يدرك كثري من الغربيني سواء كان



 

 

املؤسسة السياسية أو اإلعالمية أو األكادميية أ  هذه الصحوة لو تسنى ألبناءها 
استنتاج شروط حمددة روحية وطبية وأخالقية وسياسية واجتماعية ونفسية 
ميكنها أ  حتدث تغيريات يف خارطة العامل الثقافية والسياسية واالقتصادية 

ارة املادية احلديثة يف اإلبقاء على عالقات واالسرتاتيجية، حتد من قدرات احلض
مع عاملها مبنية على مزية الغرب وهيمنته من النواحي الثقافية والسياسية 
واالقتصادية، وهامشية عاملنا وتبعيته يف مجيع اجملاالت، وميكننا من هذا املنطلق 

هذه أ  نفسر كثريًا من األحداث املتقاربة واملتباعدة على حد سواء، على طول 
العالقة، ابتداًء من ما يسمى باحلل السلمي مع العدو الصهيوني، مرورًا بالديو  
اليت تراكمت حتى على أكثر الدول اإلسالمية ثراًء، وانتهاًء بغياب سياسات 
فعلية بّناءة فعلية وواضحة املعامل من شأنها دفعنا حنو التماسك السياسي 

رار يف نهب الثروات واحتالل والتعاو  االسرتاتيجي الذي يتيحه االستم
 املقدسات وفرض األمناط الثقافية الفاسدة يف واقعنا. 

وليس املراد من هذا الكالم أ  حنصر القضية يف أبعادها االسرتاتيجية 
والسياسية وهذا حقيقة األمر ما نعاني منه من خالل احلمالت اإلعالمية املكثفة 

عدها السياسي اجملرد عن بعدها اليت تريد أ  تصور الصحوة اإلسالمية يف ب
الروحي، وال سيما نظرة إىل الصحوة اإلسالمية وكأنها خطر سياسي ليس له 
مدلوله الثقايف والروحي، وليس له باعثه الروحي، وليس املراد من هذا الكالم 
أ  حنصر القضية يف أبعادها االسرتاتيجية والسياسية بل إ  هذا تغييب للقانو  

ود ويف احلياة ويف التاريخ وال سيما الصراع بني حقيقة ال إله إال املهيمن يف الوج
اهلل باعتبارها واقعًا إميانيًا ومنهج حياة شامل النطاق، وبني طرائق جانبية حتدد 
مقاصد احلياة ومعانيها وفقًا لتصورات وفلسفات ال أساس اها يف ميزا  احلق 

سدت األرض( وهذا التدافع واإلسالم، )ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لف
اليت تشري إليه هذه اآلية يتضمن احملتوى، حمتوى القوة وحمتوى السياسية، كما 



 

 

يتضمن األمور املتعلقة باألبعاد الروحية اليت كا  ال ميكن استبعادها عن مفهوم 
الصراعات اليت تدور يف ساحة احلضارة البشرية واإلسالمية، ومن هنا جيدر بنا 

اهاجس الغربي من اإلسالم يف سياقه احلديث مهما اشتمل على أ  نقول أ  ا
تشويه ملعامل حقائق اإلسالم يتمثل عند من يكنو  له العداء بوعي بأ  املشروع 
احلضاري اإلسالمي يتحدى وبقوة املرتكزات الفلسفية للمناهج املادية والوثنية، 

حلياة، واليت ترمي إىل متمثلة على سبيل املثال بالفكر )الدارويين( لقضية نشوء ا
نسبة إرادة وكأنها مستقلة عن املدد اإلاهي إىل الطبيعة ومكوناتها والسنن اليت 
حتكمها واليت حاول )دارو ( أ  يرصد اها وأ  يقننها يف فلسفة ورمزية 
اجتماعية حتاول أ  تفسر مصدر احلياة ونشوءها مبعزل عن قضية اخللق. متمثلة 

)الدارويين( يف قضية نشوء احلياة وبالفلسفات النفعية على سبيل املثال بالفكر 
يف جماالت األخالق والسياسية، واليت كا  أهم روادها يف القر  التاسع عشر 
)جو  ستيوارت ميل( و)هايم( عامل االجتماع الفرنسي و)ماركس( و)فرويد( 

 يف اجملال الديين واالقتصادي والنظرة إىل اإلنسا  والنفس البشرية.

يما يتعلق بإمكانية الفكر اإلسالمي يف مواجهة هذا الفكر، فإ  هذا أما ف
األمر يتطلب نهضة علمية وفكرية جتدد يف ذاكرتنا التارخيية مراحل يف حياة 
األمة كا  علماؤها أساتذة البشرية، وعواصمها مراكز ثقافية، وأيضًا تتطلب 

يوية الثقافية املستندة إىل جتديدًا للروح العلمية االنفتاح الفكري، والعودة إىل احل
القرآ  والسنة، وهنا جيدر بنا اإلشارة أ  كثريًا من مفكري اإلسالم يف عصرنا 
هذا ومنذ القر  املاضي قد وضعوا أو استنبطوا أسسًا منهجية تتسم بصالحية 
كبرية يف بناء أساس ذي مصداقية جيتمع على رد إسالمي أو استجابة إسالمية 

ديولوجيات العلمانية واليت وجدت مستندًا اها يف نظريات ملنطق اختيار األي
علماء أمثال )داروين( و)فرويد(، وإ  كا  هذا األمر حباجة إىل تطوير يف مسرية 
تقتضي وتطلب االجتهاد املتواصل، وإذا كنا نرفض النظرة القائلة بأنه ليس 



 

 

ب والثناء هنالك خيارات أمام احلضارة اإلسالمية سوى عرب املزيد من التقري
لثقافة مهيمنة، فإنه يتوجب علينا أ  نولي قضية مشاركتنا يف املسؤولية عن 
تبعيتنا أو قابليتنا لالستعمار األهمية اليت تستحقها. مبعنى آخر، إ  مشكلة 
االستعمار مشكلة ذات شقني، أواهما الطرف املتشوف إىل ااهيمنة والسيطرة 

ف املستهدف باالستعمار والذي هو واستعمار الغري، والطرف اآلخر هو الطر
بسبب ضعفه وانتفاء املناعة والوعي والتصميم على مقاومة ذلك  العدوا  
بشتى أشكاله. ولعل أبرز املفكرين اإلسالميني من عقد اخلمسينات والستينات 
والسبعينات املفكر اجلزائري مالك ابن نيب الذي توسع يف حتديد إشكالية القابلية 

عتبارها بدياًل نظريًا عن التوجه الذي يرمي إىل إلقاء املالمة بشكل لالستعمار، با
مطلق على عامل خارجي يراه هذا التوجه كائنًا مسؤواًل عن مقومات الضعف 
الداخلي يف اجملتمع اإلسالمي واليت كانت سببًا مكن لالستعمار الغربي أ  ميد 

التفاعل الواسع مع املدنية نفوذه عليه. وهذا ال يعين بطبيعة احلال إلغاء جماالت 
احلديثة بغية جتسري الفجوة احلضارية اليت تراكمت علينا عرب القرو ، وقد جافينا 

 روح االجتهاد واالكتشاف والريادة واالنفتاح على العلوم.

هذه املعطيات اليت ترتكز إىل أوامر القرآ  الكريم بالسري يف األرض والنظر 
التقليد اخلالي من الدليل الشرعي والعقلي  يف آيات اخلالق يف الكو ، ونبذ

واحلسي على حد سواء. إ  قوة اإلسالم تتمثل يف قدرته على خماطبة اإلنسا  
مهما كا  ظرفه الثقايف واأليديولوجي واالجتماعي والسياسي، متوخيًا بذلك 
دعوته إىل توحيد اخلالق عزوجل وإفراده بالعبادة وفقًا لتصورات الدين 

 قًا لتشريعاته األزلية.الراسخة ووف

ولذا ميكن ملن يتدبر التاريخ اإلسالمي أ  ينتبه لقدرته على التشكل يف 
سياقات ثقافية ولغوية واجتماعية ونفسية ال حصر اها، بداية من املغرب العربي 



 

 

حتى حدود الصني، ويتبني للذي يتدبر الواقع الثقايف يف هذه اجملتمعات املتباعدة 
هذا الدين العظيم يف وضع بصماته على مفردات هذا  جغرافيًا مدى قدرة

الواقع املتنوع واملتعدد، وهذه السياقات العديدة، ومن هنا ميكن القول بأ  الفكر 
اإلسالمي قادر على خماطبة املذاهب اإلسالمية مجيعها، بدو  االستهانة بأهمية 

اإلسالم أمور تلك املذاهب وقضاياها األساسية، وعلى سبيل املثال حياور 
النصارى من خالل التأكيد بأ  اإلسالم يقر املسيحية احلقيقية ويناصرها 
ويقدس نبيها واإلجنيل الذي أنزل عليه، وجيعل االعتقاد باملعجزات اليت 
ارتبطت بهذا الدين من الواجب، وأيضًا خياطب الليربالية اليت جتعل ألوهية 

لسياسي من خالل اإلصرار على التجارة وحرية العقيدة والتحرر من االستبداد ا
نبذ االستبداد السياسي وإ  كا  سائدًا يف مراحل عديدة من تارخينا وحتى 
يومنا. هذا حمرم يف اإلسالم، وأ  الشرع أقر حرية العقيدة وأ  العقالنية اليت 
ترتكز إىل االستنباط السليم واالستقراء القائم على احلقيقية هو من اإلسالم وأ  

إلنسا  بغض النظر عن اللو  والعرق واإلقليم واجلهة االجتماعية كرامة بين ا
 هو أمر قدسه اإلسالم.

وجيدر بنا اإلشارة أ  يف هذه املرحلة اليت نشهد فيها محالت تشويه حلقيقة 
اإلسالم هناك حقائق أساسية وحمورية تتصل بهذا الدين وبهذا الشرع وبهذه 

احلقائق واختزال حقيقة اإلسالم من العقيدة، تقوم هذه احلمالت بتغيري هذه 
خالل شعارات وصور ومتثيالت لواقعه حياول من خالله تنفري اإلنسا  الغربي 
أو حتى املسلم يف جمتمعاتنا من هذا الدين. وإذا كانت املساءل األساسية يف 
االشرتاكية هي املساواة والعدالة االجتماعية واملعاناة اليت يسببها النمط 

اإلنتاج، فإ  اإلسالم يلقي ضوءًا أبلغ وأشد إدانة على املوارد اليت  الرأمسالي يف
ترتتب على النظام الرأمسالي، دو  اإلقرار للجدلية املادية والفلسفة االجتماعية 



 

 

اليت تضمنها الفكر االشرتاكي، وكذلك يبين تصورًا للعدالة االجتماعية حمورها 
 العدل واملساواة واحلياة الكرمية.

اإلشارة إىل مسألة االختالف يف العقيدة الدينية كقضية أساسية فقد متت 
دفعت بعض النصارى الغربيني إىل العداء حنو املسلمني على مستويات عديدة 
من تباعد احلضارتني وعلى امتداد عصور خمتلفة ولكنه جيدر أ  نقول بأ  

يث بعدها صعودجنم  املنابر الغربية غري الدينية ممثلة على سبيل املثال من ح
التارخيية والسياسي واالجتماعي يف الثورتني الفرنسية والبلشفية قد أضعف 
العداء الديين الذي كانت تقوده الكنائس يف تلك اجملتمعات، أو قد أضعف 
السياق الديين لطبيعة الصراع بني العامل اإلسالمي والعامل الغربي املسيحي، ولذا 

لفكر الالهوتي النصراني موجهًا أيضًا حنو فقد زاد النقد العلماني الذي وجهه ا
اإلسالم، عن طريق أدبيات االستشراق املتأثر بثقافة الفيلسوف )عمانويل 
كانت( و)فولتري( و)روسو( وغريهم ممن ساهم يف تشكيل مالمح الفكر 
العلماني احلديث، مبعنى آخر نظر مفكرو هذا العصر بأ  التقدم يستمد مقوماته 

علم التجريدي وقانو  الطبيعية احلكم الفيصل يف قضايا من شعب العقل وال
احلياة واإلنسا  والكو ، باإلضافة رغم االختالف بأنه ال ميكن اهذا التقدم أ  
حيجب صوره عرب الرفض التام للفكر املستمد من الغيب، واملنقول بالرفض 

اخللفية ألي تشابك أو ترابط بني الدين والسياسية يف حياة اجملتمع، وعلى هذه 
تصدى كثري من مفكري اإلسالم لتحدي الفكرالعلماني املادي، ومن أبرزهم 
وجهابذتهم مجال الدين األفغاني والشيخ حممد عبده، والشيخ رشيد رضا، وإ  
كا  يؤخذ على هذه املدرسة ضمن سياقات حمددة تلهفها من أجل إجياد صيغة 

المية، األمر الذي كا  دافعًا أو توفيقية بني القيم الليربالية وبني العقيدة اإلس
نابعًا من مرحلة تارخيية حمددة عانت من خالاها اجملتمعات العربية واإلسالمية إىل 
االستعمار الغربي املباشر، وشكل هذا الواقع السياسي التارخيي اخللفية اليت 



 

 

دفعت هؤالء من أجله ضمن أسباب عديدة وأسباب توفيقية بني املفاهيم 
 وبني املفاهيم اإلسالمية.الليربالية 

وقد حاول هؤالء الربها  على توافق العلم والدين وانسجام التقدم مع 
اإلميا  وترابط الشورى مع بنيا  اإلسالم، ومع ذلك فقد استمر ااهاجس 
العلماني جتاه اإلسالم حتى يومنا هذا باعتبار أنه دين يواز  بني العقيدة 

احلياة، ويربط العقل يف جماالت ال حصر اها،  والدولة، ويربط بني اإلميا  وواقع
ولكنه مع ذلك يقيد يف نظرهم قدرته على االستقالل مبعرفة الغيبيات، 
وباالستنباط وميكننا أ  نضيف التشريعات املستقلة عن النص الديين، وسياق 
الفلسفات االجتماعية املستمدة فقط من االستدالل العقلي والربط التجرييب، 

أمور لباها احلس العلماني املادي وهو يرى فيها ارتدادًا حنو الوراء،  هذه مجيعها
يشري )إدوارد سعيد( يف مؤلفه )الثقافة واإلمربيالية(، وإدوارد سعيد كاتب عربي 

( إىل ظاهرة Cultural Imperialismأمريكي، يف مؤلفه الثقافة واإلمربيالية )
اكز اإلمربيالية واليت تتوخى بسط تتمثل يف التقاء السرد الفكري النابع من املر

ااهيمنة الثقافية الغربية وصياغة الواقع الثقايف اإلسالمي الشرقي وفقًا ألسس 
هذا اخلطاب املهيمن. يشري إىل ظاهرة تتمثل بالتقاء السرد الفكري النابع من 
املراكز اإلمربيالية مع سرد املقاومة املنبثق مع اجملتمعات اخلاضعة للنفوذ 

يالي وميكن أ  ينجم عن هذه املواجهة خطاب إنساني نابض باإلمربيالية اإلمرب
 على حد ما قاله هذا الكاتب.

وحقيقة األمر أ  هذا الفكر يشتمل على بعض اإلجيابيات من حيث 
دعوته إىل التعددية الثقافية ومن حيث تركيزه على موضوع كتابة النظرة الغربية 

احلضارة اإلسالمية، كو  هذه احلضارة تتضمن املركزية والسياسية حنو التاريخ و
املساحات املتداخلة اليت ال ميكن حصرها يف إقليم أو جمموعة عرقية، ومع ذلك 



 

 

نقول بأ  التعددية الثقافية واملساواة العرقية ال ميكنها أ  تتحقق بشكل واٍف إال 
ت عن طريق اإلسالم باعتباره أنه الدين الوحيد القادر على مقاومة تشكيال

التسلط والعنصرية واالستغالل يف أمور خمتلفة. لقد أثار املقال عامل السياسة 
األمريكي )سامويل( الذي نشر يف جملة )فورين أفيريز( حتت عنوا  )صراع 
احلضارات( أثار ضجة كبرية بني أوساط متنفذة يف أمريكا والغرب على حد 

املعاصرة تشهد حتواًل  سواء. ويؤكد هذا الكاتب أ  مالمح العالقات الدولية
عن مركزية الدولة القومية كأساس اهذه العالقات حنو التجمعات احلضارية 
كمحور للتفاعالت والصراعات الدولية من بينها احلضارتا  اإلسالمية 
والغربية، وال شك أ  هذا املقال يندرج يف إطار التعبري الواضح عن توجهات 

حتاول أ  تؤجج اخلوف من اإلسالم داخل صفوف النخب الفكرية والسياسية 
واملسلمني. وإ  اجلميع يالحظ أ  هنالك محالت مكثفة تقودها الصهيونية 
العاملية تستهدف تشويه معامل اإلسالم احلقيقي واالفتئات على الداعني لتحريك 
الدور الذي يلعبه وميكن أ  يلعبه اإلسالم يف الواقع البشري ويف طرح البديل 

ساني لألفكار اليت أثبتت إفالسها وفشلها يف قيادة اجملتمع العقالني واإلن
 اإلنساني واحلضاري. 

يف اخلتام أقول أ  دور هذه األمة األساسي يتمثل يف نشر عقيدة ال إله إال 
اهلل اخلالصة، وهو األمر الذي يتصل بأمسى غايات الوجود وأجل األهداف 

أ  مثال هذه الدعوة جيب أ   اليت وجدت من أجلها احلياة، وإ  مما ال شك فيه
يشتمل على معطيات الواقع مجيعها سواء كا  هذا الواقع شرقيًا أو غربيًا إفريقيًا 
أو آسيويًا عربيًا أو أوروبيًا، وهنا أطرح بني يديكم سؤااًل مفاده هل حققنا يف 
ية أنفسنا عاملية النظرة اإلسالمية أو عدالتها، أو هل حققنا عاملية النظرة اإلسالم

وعدالتها يف أنفسنا أو يف واقعنا حتى نكو  أهاًل أل  نعيد االرتباط بني حياتنا 
وسلوكنا من جهة، وبني الغايات اليت رمسها اإلسالم اهذه األمة من جهة أخرى 



 

 

)كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرو  باملعروف وتنهو  عن املنكر(، وآخر 
 دعوانا أ  احلمد هلل رب العاملني. 

ت على احملاضرة:تعقيبا

 املقِدم:

شكرًا لألستاذ خالد على هذه احملاضرة القيمة، بارك اهلل فيه وجزاك اهلل  
عنا كل خري. واآل  نفسح اجملال لإلخوة للتعقيب، راجني أ  يكو  التعقيب فيه 
بعض النقاط حتى تتكامل الصورة يف أذهاننا حول هذا املوضوع ونكمل أي 

لمسه يف جانب من اجلوانب اليت كا  ينبغي أ  نقص حنس أ  احملاضرة مل ت
 ُتلمس. 

 أحد احلاضرين:

تطرق األخ األستاذ الفاضل إىل موضوع العالقة بني اإلسالم وبني الغرب  
وبني اإلسالم واملسيحية وبني اإلسالم والصهيونية واستعاد الفكر اليت طرحها 

نا أ  جند نقاط لقاء األستاذ راشد الغنوشي. ووجهة نظراألستاذ راشد أ  بإمكان
واسعة مع املسيحية من خالل التعاو  األخالقي الذي تدعوإليه الديانتا ، لكننا 
أمام احلركة الصهيونية )هم العدو فاحذرهم( كأنين يف ضمن النقاط اليت طرحها 
األستاذ خالد هناك ومضات سريعة من خالل دراستك للتاريخ. هل تعتقد أ  

ستاذ راشد الغنوشي اها مربراتها التارخيية وخصوصًا هذه الفكرة اليت طرحها األ
 فيما أشرت إليه أ  الغرب بدأ حيسن عالقته حنو اإلسالم؟



 

 

 تعقيب من احملاضر: 

يف الواقع يف القضية األوىل أ  صراع احلضارة مصدره إجناز عقلي معريف 
راكًا تقتضيه أي حضارة اها مرتكزاتها وطريقة حركتها، فاملدرك اهذه القضية إد

موضوعيًا ال جيد إمكانية للقاء احلضارة اإلسالمية مع حضارة أخرى، لكن أ  
تقول بأ  احلضارة اإلسالمية حضارة إنسانية عاملية فهذا أمر آخر. القضية هو 
أنه ال بد من إدراك هذا الواقع املوضوعي إدراكًا تاما. أما قضية العالقات 

متد على مساحة من الزما  وعلى اإلنسانية مع ذلك اإلنسا  النصراني امل
مساحة من املكا  وعلى جزء من الزمن فهذه قضية أخرى، وهي قضية 
نستمدها إما من الصراعات فصراع احلضارات صراع علمي وهو الذي يعرب به 
عن اخلالف فال إمكا  على اإلطالق للقاء مع احلضارة الغربية بهذا املفهوم، 

الصهيونية أشد عداوة، أما وأ  الصهيونية إمنا  واحلضارة الغربية األستاذ يرى أ 
هي امتداد للحضارة الغربية ال أكثر وال أقل ولذلك إذا ما دخلنا إىل الصراع مع 
احلضارة الغربية أمكن نقل الصراع إىل إسرائيل وإذا أيدنا الغرب مبعنى أنه 

راءة أصبح صديقًا لنا فهذا يعين أ  جتلس بيننا ونشهد التوقيع فهذه قضية ق
 أخرى.

القضية الثانية أ  الغرب السياسي يا أخي مل يكن هذا مصطلح الغرب 
لكن مشكلة الغرب مصطلح سياسي وهذا املصطلح هو حضارة ليربالية 
دميقراطية حضارة اقتصادية وإذا كا  هاجسها املادة ولذلك فإ  عالقتها املالية 

الستعمار انتهى هل هي معنا هي العالقة اليت تطبع عالقاتنا حتى اليوم، هل ا
اآل  مستعدة أ  تتعامل الواليات املتحدة األمريكية مع األمة اإلجنليزية، األمة 
الصينية، األمة اإليطالية،لقد وضعت شروط قاسية أمامها ال قومية، جتزئة، 
تبعية، مع أننا أمة إسالمية عميقة وعريقة يف التاريخ يعين ما تعاملت إال مع 



 

 

ال جيوز اها أ  تكو  يف مركز العاملية والعامل اإلسالمي، القضية  املسلمني أنها أمة
 هي كيف لنا أ  نستطيع أ  نتعامل مع الغرب.

القضية الثالثة هي حول مادية ماركس واسحق نيوتن، يعين أنا أسأل 
سؤااًل من كا  أكثر يف نفوسنا حبيث يسمح لنا حنن بقبول اها مع وجود عملية 

ستغل الغرب أسوأ استغالل يف كل مكا  لكن عندما حتصني ضد املادية؟ وا
جئنا إىل احلضارة الغربية أصبحنا صراحة ندعو إىل احلضارة الغربية. الغرب 
واحلضارة اإلسالمية يف صراع مستمر )إ  الدين عند اهلل اإلسالم( يعين جعل 
الدين هو اإلسالم )ومن يبتغ غري اإلسالم دينًا( جعل اإلسالم هو القضية 

ركزية )ورضيت لكم اإلسالم دينا( جعل كلمة اإلسالم القضية املركزية، امل
والتدين جزء من اإلسالم وليس اإلسالم فجعل املركزية اإلسالمية هي الظاهرة 

 وهي االنقياد وشكرًا.

 أحد احلاضرين:

أشكر األخ الكريم على حماضرته القيمة ولكن لكل أمة حضارة متميزة  
حضارة التثليث، وإ  تصور اإلسالم للحياة خيتلف  حضارة اإلسالم ختتلف عن

عن تصور الغرب والصليبية، هذا بالنسبة للحضارة. أما السؤال لألخ احملاضر 
تصورات الغرب وبعض التصرفات هي جملابهة هذا الدين فهل لدينا ثقة مبعاجلة 
خوف الغرب من اإلسالم، وإذا كا  هناك خطط من األستاذ متميزة، فليعطنا 

التصورات أو بعض األشياء ااهادفة بهذا اخلصوص. بارك اهلل فيك كيف  بعض
 جنابه هذا اخلوف. 

س: أريد أ  أعلق فقط حول نقطة يف احملاضرة وهي الصحوة اإلسالمية، 
هذه الصحوة اليت بنينا عليها آمااًل كبرية نريد أ  نعرف ما معنى )الصحوة(؟ 

ا الصراع؟ يف الواقع أ  الصحوة وهل هنالك صحوة أم أننا أكلنا مقلبًا بهذ



 

 

بالنسبة لنا هي دالالت النهضة عند األمة، فالواقع أ  هذا املصطلح وجد بيننا 
وبتنا نسمعه من منتصف السبعينات، وقبله مل نكن نسمع به شيئًا، فأنا أريد أ  
أسأل مثاًل ما هو موقف احلركات السياسية اإلسالمية من هذه الصحوة؟ هل 

أ  تكو  الصحوة سنة  04خوا  املسلمني اليت تأسست من سنة تقبل حركة اإل
؟ أم أ  الصحوة بدأت منذ بداية دعوتهم؟ هل بداية الصحوة هي الثورة 14

اإليرانية؟ والثورة اإليرانية هل لنا حتفظات عليها؟ اخلالصة هي أنه ال بد أ  
سية جنرد أنفسنا وأ  نفهم ما هي هذا الصحوة اإلسالمية هل هي صحوة سيا

فكرية عقائدية أم هي صحوة عن العبادات والعمرة ولبس الدشداشة وإطالة 
اللحية نريد أ  نفهم أننا ال نريد أ  خندع أنفسنا إذا جاء أحد وطرح هذا 
املصطلح بيننا نوافقه عليه  اياه بكل سرور، فما هو موقف املسلمني من 

ا أمثل غزوا جنوب األحداث اليت أملت بهم بعد هذه الصحوة، وبدوا أذكرلكو
لبنا ، واحتالل بريوت، وحرب اخلليج، هل هذه تدل على أنها فرتة صحوة؟ 
فاألمور يعين ال جيوز أ  نرسلها ونطلق املصطلحات على عواهنها؟ أرجو إعادة 
النظر يف موضوع الصحوة اإلسالمية وأ  ال نضحك على أنفسنا وأ  نكو  

 وشكرًا. جادين يف املوضوع ونضع األمور يف نصابها

 مقدم احملاضرة: 

شكرًا لألستاذ القدومي، أرجو من األخوة املعقبني إذا كا  فيهم من جيد 
يف نفسه أنه إذا كا  لديه أية وجهة نظر أ  حياول أ  جييب على سؤال من أحد 
املعقبني اآلخرين يعين ال بأس إذا اثري سؤال من أحد اإلخوة وأراد أخ أ  جييب 

 نا نكمل بعضنا حتى يف األخري يكو  يف تصور واضح. على هذا السؤال، فكل



 

 

 أحد احلاضرين:

شكرًا لألخ خالد على هذه احملاضرة العميقة، وقد أثار قضية مهمة حقيقة  
وهي قضية عالقتنا باحلضارة الغربية وهاجس الغرب أو نظرته إىل اإلسالم. 
 أواًل أكيد حدث هناك صراع حضارات وتفاعل حضارات والصراع يعين
التفاعل وعرب التاريخ حدث صراعات حضارات قدمية قبل اإلسالم وأخذنا 
منها وأعطيناها، فال ميكن إنك تفصل قضية الصراع عن التفاعل، شرطة أ  
يكو  عندك رؤية واضحة حمددة تنبثق منها، فإذا ما أخذنا من احلضارات،فلدينا 

القية وقوة يف العقيدة، نظام قيمي، لدينا سيادة، لدينا قوة سياسية اجتماعية أخ
اآل  اختلف نسبيًا. املوضوع الفكر الغربي السياسي االسرتاتيجي يعادي 
اإلسالم، هذا فيه اتفاق عام. يعين إذا كا  الفكر األمريكي السياسي قائمًا على 
عداء اإلسالم كذلك الفكر السياسي الفرنسي والربيطاني إخل، لكن أيضًا هناك 

املفكرين الغربيني، هؤالء قسم منهم حتى من مساحات واسعة عند بعض 
املستشرقني، وليس مجيع املستشرقني مشوهني للحقائق احلضارة اإلسالمية، وإ  
كا  االستشراق قد كانت عملية استكشاف ووسيلة من وسائل االستعمار 
للتعرف على نقاط الضعف ودراسة العقلية اإلسالمية والثغرات اليت ميكن أ  

تعمر الغربي، اعتمد على االستشراق والتبشري يف عملية ينفذ اها املس
االستكشافات اجلغرافية وغريها، مع ذلك يوجد قسم أو جانب من الفكر 
الغربي عند فئة من الناس تبحث عن احلقيقة ومن واجبنا كمسلمني أ  خناطب 
 باستمرار العامل كله حبقائق اإلسالم ال أ  نقنع أنفسنا أ  الغرب سيسمعنا، هذه
نقطة أخرى، يعين كوننا خناطب الغربيني مبنطق علمي مبنطق إنساني هذا ليس 
عيبًا بل هو واجب، فالنقطة األساسية هي واقع املسلم، يعين ال نتصور مهما 
أوتينا من بالغة وعبقرية وقدرة على اإلقناع أ  نقنع الغرب بصالحية اإلسالم 



 

 

ية. اخللل موجود أساسًا يف ما مل نوظف اإلسالم حقًا يف جمتمعاتنا اإلسالم
املعادلة من اجلانب اإلسالمي إذا استطعنا إصالح هذه املعادلة داخل اجملتمعات 
اإلسالمية واستطعنا أ  نوحد قدرات العامل اإلسالمي االقتصادية والطبيعية 
والبشرية لننشأ أمة موحدة اها منهج حضاري متميز يقوم على اإلسالم ويستفيد 

هو يؤدي الطريق الوحيد املوجود أمامنا ملواجهة املعضلة  من منجزات العصر
على املستوى الداخلي وعلى املستوى العاملي، لن تظهر حضارة اإلسالم والعامل 
اإلسالمي جمزأ متخلف يف اجملال االقتصادي وهامشي يف اجملال السياسي 

ناك وهامشي يف اجملال العسكري. النقطة األخرية قضية الصحوة اإلسالمية، ه
صحوة إسالمية موجودة يف كل ركن حيثما وجد املسلمو  يف أرض اإلسالم 
ويف األقليات اإلسالمية يف العامل. البعض يتساءل لكن الواقع الذي نراه 
واستمرار الرتدي املوجود يف الصراع مع الغرب ومع الصهيونية ويف منازالتنا 

قيقيًا يثبت مصداقية هذه مع القوى الشرقية والغربية مل نشاهد بعد انتصارًا ح
الصحوة، هذه املرحلة يف التاريخ مل تقس قدراتنا يف النهاية إلجنازات ساساتنا، 
املوضع املوجود يف العامل العربي اآل ، هو نتيجة حتمية للتجزءة اليت حدثت 
ورايات االستقالل املوجودة حاليًا هي يف احلقيقية رايات بديلة لالستعمار 

ستبدلت برايات بأمساء عربية من أجل ترسيخ الواقع الغربي األجنيب ا
االستعماري السابق الذي يقوم على نهب املوارد وإجياد قيادات صغرية عاجزة 
عن الفعل يف األمة، وهذه الصحوة هي تعبري عن رفض األمة يف كل مكا  اهذا 
الواقع وإصرارها على العودة من جديد إىل الوحدة واإلسالم إلصالح اجملتمع 

 اإلسالمي ومن ثم إصالح العامل كله.



 

 

 الدكتور فتحي ملكاوي: 

عندما خططنا لعمل هذه اجملموعة من الندوات حول عالقة اإلسالم 
بالغرب كا  هاجسنا يف هذه الندوة هاجس اإلسالم والغرب هو أ  حنلل 
مشاعر الغربيني جتاه اإلسالم، كيف ينظرو  إىل اإلسالم؟ ما هي اإلشكاالت 

من فهم لإلسالم كما جيب أ  يفهموه من وجهة نظرنا، وكيف ميكننا  اليت حتد
التعامل مع هذه الصور اليت أسسها ورسخها اإلعالم الغربي من خالل تشويهها 

 وعززناها حنن مبمارساتنا. 

األخ خالد جزاه اهلل خريًا تعرض جلزء أساسي من هذه القضية يف سرد 
اهذه القضية وأظن أننا ال نزال حنتاج إىل ملس اخللفية الثقافية والفكية والتارخيية 

املشكالت اليت نشعر بها حقيقة حتى يف معزل عن السياقات التارخيية والثقافية. 
على سبيل املثال، من هو الغرب؟ حني ينظر الغرب إىل نفسه ينظر فيه بألوا ، 
مثاًل هو أبيض وليس ملونًا وهو متقدم وليس متخلفًا وهو دميقراطي وليس 
استبداديًا هذه أشكال من النظرات اليت يراها الغربيو  يف أنفسهم، وبالتالي 
عندما ينظرو  إىل اآلخرين ينظرو  من هذه النظارة، أو من هذا املنظور فالعامل 
اإلسالمي أو اإلسالم حتى ولو كا  دواًل متخلفة كثرية إمنا ينظر إىل األمة 

صرها كلها يف بوتقة واحدة وينظر املسلمة دواًل وشعوب وأقليات وجمموعات حي
إليها نظرة واحدة فيقول إ  اإلسالم دين املتخلفني، اإلسالم دين امللونني، 
اإلسالم دين يعادي املرأة، اإلسالم دين يعادي الدميقراطية، اإلسالم دين احلكم 

 اإلاهي السلطوي إخل. 

ىل شيء مما فهناك مجلة من اإلشكاالت الفكرية النظرية اليت متتد أصواها إ
أشار إليه األستاذ خالد يف التحدي الذي واجههه اإلسالم للغرب عندما تقدم 
اإلسالم. فكانت عقيدة اإلسالم على سبيل املثال تواجه العقائد اليت انتشرت 



 

 

عند الغربيني، والواقع أنه خالف وجهة نظر األستاذ أمني يف أ  الغرب جهة 
وإمنا مؤسسة أو جمموعة من والغرب يف طول عمره كا  ليس جهة فقط 

املؤسسات اليت تواجه جهة أخرى، فأوروبا يومًا من األيام اإلفرنج يف يوم من 
األيام إخل. ولو األمساء تبدلت يف زما  احلروب الصليبية على سبيل املثال كا  
املسلمو  يتعاملو  مع الغربيني مع الصليبيني حتت اسم معني )اإلفرنج( لكن 

 ا ميثلو  أوروبا والغرب. هؤالء من؟  كانو

الفرتة االستعمارية كانت متثل أوروبا بريطانيا فرنسا إىل آخره. اآل  مركزية 
الغرب انتقلت من أوربا إىل الواليات املتحدة لكن بقيت أوروبا بداًل من أ  
تكو  سيدة للعامل الغربي أصبحت تابعة للواليات املتحدة، وبقي الغرب هو 

اث املسيحي اليهودي مسيطرًا من الناحية الفكرية وميثل الغرب ولكن بقي الرت
اإلسالم بعقيدة التوحيد اليت يتبناها تهديدًا ملنتطلقاته الدينية. كذلك األمر ميثل 
اإلسالم بالقيم األخالقية والفضائل اإلنسانية وما إىل ذلك حتديًا يواجه التحلل 

ملشكلة هنا ليست يف أ  األخالقي واالجتماعي املوجود يف الغرب، إخل. لكن ا
قيمنا ناصعة راقية عظيمة وقيم الغرب غري ذلك، الغرب ال يرى ما نراه يف 
تفوق اإلسالم ويف ختلف ما لديه. الغرب يقول إذا كنتم تتحدثو  عن اإلسالم 
بهذه الفصاحة، اإلسالم عدل مطلق مساواة مطلقة، كرامة مطلقة، فأين هو 

سالم؟ أنا أعتقد أ  هاجس اإلسالم عند اإلسالم حتى نؤمن به؟ أين هو اإل
الغرب هو صور بنيناها حنن صنعناها حنن ومل يصنعها هو، هو التقطها باعتبار 
هذا هو الواقع، باعتبار أ  هذه هي الصور احلقيقية عنده، صور التخلف، صور 

 امللونني، صور الديكتاتوريني، إخل.

ليس فقط يف حتليل  مشكلتنا هي يف بيا  هاجس اإلسالم عند الغربيني
النظرة اليت ينظرها الغربيو  إلينا، وإمنا السبب اليت تولدت هذه النظرة لديه، 



 

 

والسبب يف تقديري الشخصي هي حنن، ولذلك فإ  تعاملنا مع الغربيني لن 
يكو  تعاماًل نظريًا، مبعنى أ  نعرف له اإلسالم كما جيب أ  يكو ، وإمنا نبدل 

ملا ميكن أ  يكو  عليه اإلسالم الواقعي، عندها من أوضاعنا، ونعطي مناذج 
ميكن للغربي أ  ينظر. وحنن هنا لسنا يف جمال احلكم على النهايات، فاحلكم 
عليها هلل تعاىل، والصراع هو سنة من سنن اخللق سنن اهلل تعاىل يف هذا اخللق، 

ل الذي لكن دورنا حنن يف أ  منثل الصورة اليت جيب أ  منثلها، يف أ  نعطي املث
جيب أ  نعطيه، أما النتائج فليست هذه قضيتنا، قضيتنا أ  منثل اإلسالم ونقدمه 
بأحسن ما يكو  التقديم وعندها ميكن اهاجس اإلسالم عند الغربيني أ  ينتقل 
من صور صنعها هو من خالل رؤيته اها، إىل صورة ميكن أ  يصنعها هو لكن 

 من خالل رؤيته لواقع آخر.

 خالد نسيبة:

واًل أشكر الذين انتقدوا ما ورد يف احملاضرة والذين عقبوا عليها على حد أ 
سواء، أواًل ما قاله األستاذ فتحي امللكاوي يسرتعي أو يستحق االهتمام وال 
سيما أ  كثريًا من الغربيني يتوخو  التماس حقيقة اإلسالم من خالل رؤية 

ل: صحيح أ  هناك إىل واقع معني جيسد فيه هذا الدين العظيم، ومن هنا نقو
حد ما تباين بني اإلسالم كرسالة وعقيدة ونظام حياة وبني واقعنا، من خالل 
مجيع معطيات هذا الواقع، إال أنين أريد أ  أشري إىل أ  مشكلة بعض الغربيني 
مع اإلسالم تتصل أو اها عالقة مبكونات ثقافية وفكرية واجتماعية نابعة من 

مهما تسنى، ومهما رأوا االختالف بني العقيدة الواقع احلضاري الغربي، و
اإلسالمية وبني واقع املسلمني من خالل التزامهم بأسس ما يسمى بالعقيدة 
العلمانية هو أمر، وأ  يتقبلوا أو أ  يرضوا بتقبل منهجية تستند إىل نص إاهي 
أمر آخر. وهنا ميكن أ  نتكلم عن علم التكنولوجيا واالجتماع واجملالس 



 

 

ية البارزة يف الغرب وما إىل ذلك، كلها تستمد مقوماتها من مناهج التأرخي
جعلت عنوانها فصاًل مبين على الفكر. بالنسبة ملا تفضل به الدكتور عبد اهلل، 
وال سيما إشارة األستاذ راشد الغنوشي إىل وجوب التمييز ما بني الصهيونية 

ى داخل كواقع أيديولوجي وكتيار سياسي وفكري وبني توجهات أخر
اجملتمعات الغربية، فهنا ميكن أ  يقال أ  هذا التمييز أمر ضروري وواجب من 
الناحية الفكرية واألخالقية وأيضًا من منطلق مصلحة اإلسالم واملسلمني، أل  
مسافة التباعد بني مواقف اإلسالم ورؤيته وبني مواقف الصهيونية ورؤيتها أبعد 

عض التوجهات النصرانية، هذا لو وضعنا من التباعد يف مواقف اإلسالم بني ب
قضية املذهب كما قال األستاذ أ  قضية املذهب وقضية التثليث هي أمر يفصل 
بني موقف اإلسالم واملوقف النصراني خارج عن هذا اإلطار أو احملور 
األساسي، ميكن أو هناك جمال لصياغة املواقف اليت تأخذ بعني االعتبار 

درجة العداء اليت متيز بني الصهيونية وبني بعض االختالف يف التوجهات و
الكنائس الغربية والشرقية على حد سواء. بالنسبة ملا قاله وتفضل به الدكتور 
فضيالت، هل عندنا خطط ملواجهة احلمالت اليت ُتشن ضد اإلسالم؟ واإلجابة 
يعين ال يسهل حصرها أو إجيازها ذلك يتطلب رصدًا شاماًل ومتكاماًل ملدى 

هود الذي يضطلع به املسلمو  يف نشر الدعوة يف اجملتمعات الغربية، إال أنه اجمل
لرمبا كا  من منطلقات هذا الزما  أي زمن الثورات العلمانية أنه متكن بعض 
املسلمني من أ  يعيشوا داخل اجملتمعات األوروبية وداخل اجملتمع األمريكي 

معينة وضمن إطار كونهم  ومتكنوا من خالل هذا اإلطار العلماني ضمن حدود
فئة مستضعفة يف هذه اجملتمعات من دعوة األوروبيني إىل اإلسالم، خالصة 
القول أنه حنن يف بداية الطريق، وليس لدينا ما يشكل بداية يف مضاهاة اإلعالم 

 الصهيوني والغربي من حيث املوارد واإلمكانات السياسية وغريها. 



 

 

جيزيه اخلري، قضية االستقالل أو عصر بالنسبة للدكتور حممد صقر، اهلل 
االستقالل يعين كا  أحد املؤرخني يف األربعينات مشريًا إىل ظاهرة االستقالل 
االمسي من االستعمار الغربي ألنه ال ميكنه يف إحدى مقاالته أو يف إحدى 
أحباثه ال ميكنه أ  يفضي إىل التكافؤ يف القوى أو تعديل مليزا  القوى إال إذا 

شروط معينة على حد قول الدكتور، ومنها متكن املسلمني من إنشاء  توفرت
تكتل على أسس إسالمية ميكنها أ  تنقل هذه األفكار حنو مرحلة جتاوز مرحلة 
التبعية. لكن قوله يؤكد قولك بأ  عصر االستقالل االمسي مل يكن استقالاًل 

أو مرورًا مبا يسمى  حقيقيًا، ولرمبا األحداث اليت نعيشها ابتداًء حبرب اخلليج
باحلل السلمي مع الكيا  الصهيوني والعالقات االقتصادية يؤكد هذه احلقيقة. 

 وشكرًا

العريف: نشكر األستاذ خالد وإىل اللقاء إ  شاء اهلل يف ندوة مكملة له 
 عالقة مبوضوع اإلسالم والغرب.

 



 

 



 

 

 سنن التداول احلضاري

*د. عبد اجلبار سعيد

 ردناأل -جامعة الزرقاء 

 مقدم احملاضرة: الدكتور فتحي ملكاوي

بسم اهلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أرحب بكم أيها اإلخوة 
واألخوات وأهاًل وسهاًل بكم، كا  املفروض أ  يكو  ضيفنا يف هذا اليوم األخ 
األستاذ حممد هيشور من اجلزائر، لكن أرسل يوم أمس أو أول أمس فاكس 

كنه أ  يأتي يف هذا الوقت على أمل أ  يأتي يف وقت لالعتذار عن عدم مت
الحق إ  شاء اهلل، وتطوع األخ الدكتور عبد اجلبار سعيد أ  يتحدث يف نفس 
املوضوع مع أننا كنا قد طلبنا منه أ  يتحدث يف موضوع آخر، لكنه رغب أ  
د يتحدث أيضًا يف هذا املوضوع، نستمع له إ  شاء اهلل، د. عبد اجلبار حممد أمح

سعيد، سبق أ  استضفناه يف هذا املكا ، وهو باحث متفرغ يف هذا الوقت، 
وحماضر غري متفرغ، وحيمل درجة الدكتوراة يف احلديث النبوي الشريف، 

 فليتفضل حتت عنوا  سنن التداول احلضاري.

: بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم د. عبد اجلبارسعيد
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن موااله على سيدنا رسول 

                                                           
معة أم درما  اإلسالمية يف اخلرطوم، عمل مدرسًا يف جامعة الزرقاء، ثم دكتوراه يف الرتبية من جا*

عميد لشؤو  الطلبة يف اجلامعة ذاتها. يعمل حاليًا يف جامعة قطر، له عدة أحباث وكتب من أشهرها 
 اختالط الرواه الثقات.



 

 

ومن اتبع هداه، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خري زكاها أنت وليها 
 ومواها، وبعد؛ 

يسرني أ  أحتدث مع إخواني وأخواتي حول هذا املوضوع اجلوهري 
مار واملهم، سنن التداول احلضاري، ويهمين أ  أؤكد قبل أ  أبدأ اخلوض يف غ

احلديث، أ  أهمية هذا املوضوع تقتضي املزيد من البحث والتنقيب واالهتمام، 
والوقت الذي أشار إليه د. فتحي، ال يكفي احلقيقة ملثل هذا املوضوع، 
واهتمامي سابق يف هذه املسألة، كنت قد مجعت فيها بعض العناصر، وما زلت 

رة اليت ينبغي أ  ينطلق منها مقتنعًا مبا أ  ما سأطرحه اليوم ال ميثل إال الشرا
 اإلخوة املهتمو  يف البحث يف جانب السنن، خاصة يف املوضوع احلضاري. 

األمر اآلخر الذي أود التنبيه إليه، أ  العنوا  وإ  كا  سنن التداول 
احلضاري، فهو حممول على املعنى العام الذي هو تبادل احلضارات، قيام 

شيها، وليس باملعنى احملصور فقط يف حضارة ونهوضها بعد سقوط أخرى وتال
قوله تعاىل )وتلك األيام نداواها بني الناس( وإ  كا  هذا املعنى جزءًا مهمًا من 
موضوع السنن احلضارية، أحب أ  أبدأ اإلشارة إىل جانب التعريف بالسنن، 

 كما ال خيفى على الكثري منكم.

السنن الذي نتحدث  السنن يف اللغة اها معاٍ  متعددة مما نفرتض مبوضوع
عنه اليوم املعنى الذي يشري إىل الدوام والثبات على األمر. من معاني السنة يف 
اللغة كما يف قواهم سن املاء إذا داوم على صبه، وسن اإلبل مبعنى داوم على 
رعيها واإلحسا  إليها، وغري ذلك. ومن معانيها يف اللغة الطريقة احملمولة 

ى كثرية، يعنينا أ  نربط بني هاذين املعنيني واملعنى واملستقيمة، ومعاٍ  أخر
 االصطالحي كما سنأتي إليه.



 

 

مرة، وكلها تكاد تدور حول الطريقة  21لفظ سنة جاء يف القرآ  الكريم 
والقانو  اإلاهي الذي حكم أمة أو حكم جمموعة من األفراد، مصطلح السنن يف 

هذا املصطلح لدى قدامى القرآ  الكريم نسبيًا مصطلح حديث، إذا تتبعنا 
املفسرين والباحثني يف علوم القرآ  الكريم بل ويف التاريخ اإلسالمي عمومًا ال 
جند مثل هذا املصطلح على ألسنتهم وإمنا هو مصطلح حديث، ولعل هذا جزء 
من عدم االهتمام عمومًا مبوضوع السنن لدى قدامى مفكري املسلمني 

عذرهم يف هذا لعدم خوضهم يف هذا والباحثني وعلماء املسلمني، ولعل 
املوضوع، أ  الدولة اإلسالمية كانت تظلهم، واخلالفة كانت قائمة، وإ  تدنى 
مستوى احلضارة اإلسالمية يف فرتة من الفرتات. لكن يف اإلطار العام الذي كا  
موجودًا، رمبا مل حيفز املسلمني للبحث يف أسباب انهيار احلضارة اإلسالمية ألنها 

ظرهم رمبا مل تكن منهارة يف غالب الفرتات كما هي اآل ، ولذلك لعل يف ن
انهيار احلضارة اإلسالمية بعد سقوط اخلالفة، ولو شكليًا اخلالفة كما بقيت يف 
أواخر عهدها، دفع املسلمني للبحث عن أسباب للنهوض من هذه الوهلة ومن 

 اًل. هذا السبات الذي ما زال جامثًا على طاولة هذا القر  كام

نستطيع أ  نعرف السنة بأنها جمموعة من القوانني اليت يسري وفقها الوجود 
كله، وتتحرك مبقتضاها احلياة، وحتكم جزئياتها ومفرداتها فال يشذ عنها خملوق، 
وما يف الكو  شيء إال وله قانو  وسنة، سواء كا  كائنات حية كواكب جنوم 

ة واالجتماعية والنقوالت إىل غري ذلك، ومن ضمن هذا احلركات النفسي
احلضارية اليت ترتبط كلها بفعل حضاري حتكمه القوانني اإلاهية سنحاول أ  
نقف على بعضها يف القرآ  الكريم. وهذه السنن يلحظ املتأمل فيها أنها تنقسم 
بهذا املفهوم إىل قسمني رئيسني، فهي من جهة يف بعضها سنن إجبارية، جتري 

مبا فيها اإلنسا ، وهذه ال حياسب املرء عليها وليس على كل الكائنات احلية 
مسؤواًل عنها كالوالدة واملوت من قوانني الكو  من شروق الشمس إىل غروبها 



 

 

وما شابه، وهناك سنن مرتبطة باختيار اإلنسا  وإرادته نستطيع أ  نسميها سننًا 
انية. وعلى اختيارية قابلة على مستوى إرادة اإلنسا  وداخل إدارة القدرة اإلنس

قدر اتساع هذه الدائرة وتفاوتها يكو  اإلنسا  مسؤواًل وفق هذه السنن عن 
 نتائج أعماله وتصرفاته، وقراراته يف الدنيا قبل اآلخرة. 

وقد أشار بعض املفكرين إىل أ  سنن التاريخ واحلضارة هي تلك 
رة أيها الضوابط أو القوانني اليت تتحكم يف عملية التحرر، واحلديث عن احلضا

اإلخوة واألخوات ليس مبعنى التقدم احلضاري املادي وإمنا بقدر ما هو الشهود 
سنن واحلضور الفاعلية، هذا الذي نعنيه عندما نتحدث عن السنن احلضارية، 

لألمة بني األمم. والسنن وفق هذا املفهوم  الشهود سنن احلضور والفاعلية
الناس مجيعًا ال حيابي أحدًا على أحد  قانو  إاهي عادل يف اخللق مجيعًا مؤثٌر يف

وال حتى املسلم على غري املسلم إال ما كا  هناك من سنن ختص املؤمنني كما 
سنتبني دو  الكافرين وسنن رمبا ختص الكافرين دو  املؤمنني، ألننا سنتحدث 
عن بعض القضايا اخلطاب فيها مباشر للمؤمنني، )إ  تنصروا اهلل ينصركم(، هنا 

ال نستطيع أ  نعممها على غري املسلمني، وإ  كا  هناك سنن أخرى  هذه سنة
ختص الكافرين، لكن اإلطار العام للسنن أنها عامة ال حتابي أحدُا من الناس ال 
تفضل أمة على أخرى. من أخذ بزمامها وفهمها وعرفها أدت إىل نهوض 

ى اللحظة حضاري يف األمة اليت تعنى بها. ولعل اجلهل بالسنن والقوانني حت
عامل رئيس من العوامل اليت ما زالت حتول دو  أ  تنهض هذه األمة ودو  أ  
تعيد قراءة القرآ  الكريم قراءة واعية متأنية متدبرة لتجعل القرآ  كتابًا فاعاًل يف 
حياتها، مؤثرًا ومثمرًا يف هذه احلياة، جيعل هذه األمة تنهض من جديد. أيضًا ال 

اجلهل بهذه السنن والقوانني ال يعطل آثارها وال يوقف بد من اإلشارة إىل أ  
حركتها، وال يفين وجودها سواء تعلمتها األمة املسلمة أو مل تتعلمها، فهي سنن 



 

 

قائمة فاعلة مؤثرة، إ  أدركتها األمة وأفادت من إدراكها نهضت، وإال فستبقى 
 يف احلال الذي تعيش فيه. 

من التشعب، وكما قلت أحرص على  احلقيقة أ  املوضوع عمومًا فيه كثري
احلقيقة يف هذا الطرح على أ  أثري نقاطًا أكثر من أ  أقدم تصورًا متكاماًل، أل  
احلديث عن هذه السنن يقتضي ضمن جمموعة عناوين أ  نتحدث يف جانب 
سنن قيام احلضارات عن موضوع تصور الوجود كما يطرحه القرآ ، قضية 

ة وكيف ساقها القرآ ، وقضايا العقيدة والسلوك العربة من قصص األمم السابق
اإلسالمي وغري ذلك من عوامل قيام احلضارات. وأيضًا يقتضي احلديث عن 
سقوط احلضارات من حيث مفهومها السقوط وسنن هذا السقوط، وما أدى 
إليه من الظلم الذي تفشى يف األمم والتكذيب بالرسل واملعاصي والفساد 

سود هذه األمم اليت تهلك، وبالتالي هذا اجلانب االجتماعي الذي كا  ي
 التفصيل فيه يطول. 

وإىل جانب احلديث عن سنن التجدد والتداول واالستخالف والتمكني 
ومصري احلضارات، كل هذه عناوين مرتبطة بهذا املوضوع أيها اإلخوة 
واألخوات، لو أردنا أ  نقف عند تفصيل كل واحد من هذه العناوين حنتاج يف 

حلقيقة إىل جلسات طويلة، ولكن مرة أخرى يكفي يف ظين أ  نبدأ من هنا، ا
االهتمام بهذا املوضوع خاصة أ  دائرة االهتمام به ما زالت ضيقة يف الفكر 

 اإلسالمي.

القرآ  الكريم حرص كما تعلمو  على أ  يعرض يف قصصه مواطن 
ربة( وهذه الدراسة العربة يف دراسة حياة األمم السابقة، )لقد كا  يف قصصهم ع

لألمم السابقة جاءت يف القصص القرآني الذي يشكل كما يقول املفسرو  ثلث 
آيات القرآ  الكريم، ثلث اآليات قصص قرآني، ثلث هذا القرآ  الذي هو 



 

 

قصص جاء يف معرض االستدالل والعربة والعظة والتوجيه لألمة لكي تنتبه إىل 
ي تدرس السنن اإلاهية الربانية يف األمم ما أصاب األمم السابقة، مبعنى آخر لك

اليت سبقت، فرتى جانب اإلميا  وااللتزام بالعقيدة وطاعة الرسل والسري على 
نهجهم وفق الفطرة السليمة، فتتبعهم وترى جانب السلب بعصيا  هذه األمم 
ألنبياءها وإعراضها عن الفطرة السليمة والتكذيب وحماربة الرسل ونتيجة ذلك 

ر وااهالك كسنة ثابتة ويظهر ثبوتها يف أكثر من أمة عندما يعرض لنا من الدما
عادًا ومثود وغري ذلك، )أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خيلق 
مثلها يف البالد ومثود الذين جابوا الصخر يف الواد وفرعو  ذي األوتاد(، إىل 

ما وقعت فيها األمم السابقبة غري ذلك، هذا اجلانب ليحذر األمة من الوقوع في
من التكذيب لألنبياء والرسل، فتكو  السنن اإلاهية ماضية عليها كما مضت 
على ما سبقها من األمم من العذاب وااهالك والتدمري أو أ  يكو  اجلانب 
اإلجيابي فتكو  النصرة والتمكني لألمة والتأييد وبالتالي النهوض احلضاري 

 سالمية. ومن ثم سيادة احلضارة اإل

مالحظة أخرى أود اإلشارة إليها غالب القصص القرآني الذي جاء ثلث 
القرآ  الكريم يتحدث فيه يعرض لقصص بين إسرائيل، وقد أشار األستاذ سيد 
قطب رمحه اهلل يف )الظالل( عند بداية حديثه عن آيات بين إسرائيل يف سورة 

بين إسرائيل بالذات يف البقرة يف اجلزء األول إىل حكمة كثرة احلديث عن 
القصص القرآني أكثر من غريه، وأشار إىل أ  هذه األمة أمة بين إسرائيل، حتتل 
مساحة واسعة يف التاريخ اإلنساني، ومرت بها ظروف وعوامل خمتلفة ومتقلبة، 
فيها من الدروس والعرب الشيء الكثري، الذي يعطي فائدة كبرية ينبغي أ  تعيها 

ذا جانب، واجلانب اآلخر أ  هذه األمة اإلسالمية سيكو  اها األمة اإلساملية، ه
شأ  خاص كما هو احلال اآل  وكما كا  يف عهد النيب مع بين إسرائيل، واهذا 
جاء القرآ  الكريم عارضًا بشيء من التفصيل أكثر من غريه يف قصص األمم 



 

 

طبائع  السابقة لقصص بين إسرائيل حتى تعي األمة سنن اهلل، وحتى تعي األمم
هذه األمة، أمة بين إسرائيل، وبالتالي تشكل هذه السنن وهذه اآليات وهذه 
 القوانني وهذه الصفات منظومة توجه تعامل األمة اإلسالمية مع بين إسرائيل. 

بشكل عام، فكرة احلضارة يف القرآ  تؤكد وتدور على أ  اإلنسا  خليفة 
ناء احلضارات، وحتى يستطيع استخلفه اهلل يف األرض، وهو مكلف بإعمارها وب

اإلنسا  أ  يقوم بهذا الدور ال بد له من اتباع سنن اهلل وقوانينه ونواميس البناء 
احلضاري ويتعرف على الذات اإلنسانية يف فطرتها وطبيعتها األوىل، ليحقق 
الغاية من الوجود اإلنساني. واملادة التارخيية اليت عرضها القرآ  الكريم كما 

 هام جدًا يف هذه املهمة.  أشرنا موجه

أحب قبل أ  أدخل إىل موضوع سنن التجدد كعنوا ، أ  أشري إىل أ  
مفهوم السقوط احلضاري ال يعين بالضرورة فناء األمة فناًء تامًا، فقد تبقى األمة 
كأفراد أو كمجموعات لكن جنمها وضوؤها خيبو، وتصبح أمة تابعة ال متبوعة، 

تها وثقافتها وأخالقها وفكرها تصبح أمة غري فاعلة ضعيفة ال قوية، تنتهك حرم
ليس اها أثر كبري يف خارطة الوجود اإلنساني، وبالتالي إذا حتدثنا عن السقوط أو 
النهوض، فنحن نعين فقدا  األمة لدورها الريادي ونريد بالنهوض أ  تعود 

 . األمة ملمارسة هذا الدور كما مارسته قدميًا، أو بصورة معاصرة مناسبة

حتت عنوا  سنن التجدد واالسرتداد احلضاري، ميكننا أ  نشري إىل بعض 
هذه السنن أو بعض هذه القضايا، كما أشرنا احلضارات ال تسقط إال بفعل 
أسباب داخلية، وعن إرادة اإلنسا  اليت بنى هذه احلضارة ونتيجة اعتقاده وآثاره 

آ  الكريم بشأ  األمم وسلوكه وعمله، والذي يتأمل القصص اليت أوردها القر
السابقة ما من أمة من األمم أهلكها اهلل أو عذبها إال بعدما أقام عليها احلجة 
بإرسال الرسل واألنبياء والدعوة إىل التصويب وبعد عدم االستجابة واإلصرار 



 

 

واالستكبار، كا  ااهالك والسقوط، وهذا بفعل اإلنسا  وإرادته، ويالحظ أ  
بها األمم اخلالية بشكل عام تكاد تكو  قسمني، فمنها  الطرق اليت أهلك اهلل

االستئصال كما حصل لقوم نوح وعاد ومثود وفناء نهائي، أو هالك بزالزل 
بأمراض بإصابات معينة لكن ال تفنى فناًء نهائيًا، وبدليل أ  القضايا اليت يشار 

تمرة ومل يأتها إاهيا يف هذا الشأ  من األمم اليت مل ُتهلك أمة العرب بقيت أمة مس
من األنبياء من بعد إمساعيل إال حممد عليه الصالة والسالم، وهذه األمة بكل 

 تأكيد يف مراحلها مل تكن وفق ما جاء به إمساعيل حتى جاء سيدنا حممد.

هناك حبث لدى علماء املسلمني يف حكم أهل الفطرة بني نبوة إمساعيل 
ية واضحة )وما كنا معذبني حتى ونبوة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم، واآل

نبعث رسواًل(، وإ  من أمة إال خال فيها نذير، ومن سنة اهلل سبحانه وتعاىل أ  
جيعل التغيري الرباني مبنيًا ومتوقفًا على التغيري اإلرادي والنفسي، واستحضار 
نية اخلري والقصد الطيب لدى اإلنسا  حتى يغري هذا الواقع، وذهاب أمة 

بأخرى ليس من قبيل العبث وال االنتقام، حاشى هلل أ  يفعل ذلك، واستبدااها 
 وإمنا هو من عدل اهلل سبحانه وتعاىل الذي حياسب كل أمة وكل قوم بفعلهم. 

ميكن أ  نلخص سنن التجديد احلضاري يف سنتنني رئيستني ميكن أ  
ادر إىل هذا نسميهما )التغيري الذاتي( و)اإلعداد الذاتي(، بشأ  التغيري أول ما يتب

القارئ أو املستمع قوله تعاىل، )إ  اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم(، 
وهذا التغيري الذاتي مرتبط بكل إنسا ، ومرتبط بإرادة اإلنسا  من الداخل يف 
التوجه حنو التغيري، والتغيري الذاتي للفرد عملية شاملة متس كل مكوناته 

ية واجلسدية، مع األخذ بضرورة األولويات وترتيب الروحية واملعنوية والبدن
األولويات يف هذه القضايا، اإلعداد يتبادر إىل الذهن فيه، )وأعدوا اهم ما 
استطعتم من قوة(، والقوة نكرة، أي قوة، )ترهبو  به عدو اهلل وعدوكم 



 

 

وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم(. ويرى بعض العلماء والباحثني 
تني السنتني عامتا  ال ختصا  املؤمنني دو  غريهم، باعتبار قوله )إ  اهلل ال أ  ها

يغري ما بقوم(، فأي أمة من األمم أي قوم من األقوام وفق بعض اآلراء أرادت 
التغيري والنهوض لنفسها وصار التوجه األعم عند أبنائها حنو هذا املفهوم 

ى وعدم تعريفها لتشمل سيحصل التغيري، وأيضًا موضوع القوى وذكر القو
)كل قوة( ميكن أ  نفكر بها، أنا أعتقد أ  احلديث عن االقتصاد القوي يف هذا 
الزما  من جوانب القوة، والدولة اليت متلك اقتصادًا قويًا رمبا يؤهلها ذلك أ  
تنافس دولة أو أ  تغلب وتسبق دولة متلك جيشًا قويًا وال متلك ذلك االقتصاد، 

جزءًا من التأكيد على هذه املسألة، كذلك جانب القوة  ولعل يف اليابا 
االجتماعية اجملتمع الرصني النظيف أخالقيًا واجتماعيًا وفكريًا كل هذه أعتقد 
أنها جانب من جوانب القوة إىل جانب القوة املادية املهمة، وأعتقد أ  أمتنا ال 

ار يف كينونتها ويف ميكن أ  تقوم اها قائمة إال إذا أدركت هذه السنة متامًا وص
فكرها أ  تعلم بناء الصاروخ وتعلم صناعة القنبلة رمبا يفوق أجرًا احلرص على 
أية إغاثة من اإلغاثات، رمبا يساوي أو يفوق أجرًا الصالة املفروضة، أ  تدرك 
األمة أ  تعليم فئة من الناس علمًا معينًا بغض النظر عن هذا العلم فيزياء 

ما حتتاجه العلوم. هذه عناصر قوة ينبغي على األمة أ  كيمياء ذرة أحياء كل 
تدرك متامًا أ  هذا من قبيل اإلعداد وأنه واجب كما أ  الصالة واجبة، وفريضة 
ال تقل شأنًا عن فريضة الصالة والصوم وغريها. وال أود احلقيقة التأصيل يف 

 شارات. هذا األمر كثريًا كما قلت لكثرة العناوين، لكن لنقف على بعض اإل

يف موضوع التداول واالسرتداد احلضاري ال خيفى عليكم قوله تعاىل، )قد 
خلت من قبلكم سنن(، الحظوا، )فسريوا يف األرض فانظروا كيف كانت عاقبة 
املكذبني هذا بيا  للناس(، بيا  للناس أ  يف األمة سننًا وعاقبة للمكذبني لكل 

بيا ، )هذا بيا  للناس وهدًى الذي يستجيب اهذا ال -املؤمن وغريه-الناس 



 

 

وموعظة للمتقني وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلو  إ  كنتم مؤمنني إ  ميسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداواها بني الناس وليعلم اهلل الذين 
آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهلل ال حيب الظاملني(، والتداول لأليام مداولتها 

ريفها، والدولة قد تكو  يومًا اهذا ويومًا لذاك، واأليام كما يقال دول، مبعنى تص
وقد تكو  يومًا للحق وقد تكو  يومًا للباطل، لكن املآل وفق سنن اهلل سبحانه 
وتعاىل، أ  تكو  الدولة للحق، وللمتقني والعاقبة للمتقني، لكن بشرط كما قلنا 

يف األمة أحقية الصالحية اهذا  أ  تتوفر يف األمة عوامل النهوض وأ  تتوفر
 التأييد الرباني لتكو  العاقبة لدولة املسلمني اليت نعتناها بدولة احلق.

ممن انطبقت عليهم سنن التداول كمثال أراد اهلل أ  يسوقه لنا، ضمن 
جمموعة أمثلة موضوع بين إسرائيل واآليات املشهورة يف سورة اإلسراء )وقضينا 

كتاب لتفسد  يف األرض مرتني( إىل آخر اآليات، ويف آخر إىل بين إسرائيل يف ال
السورة )وإ  عدمت عدنا( قضية تداول مرة عليهم مرة لكن يف النهاية النتيجة 
األخرية يف التداول )وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتربوا ما علوا 

دال أو اإلبدال تتبريا( العاقبة ملن كانت؟ للمؤمنني كما نفهمها، األصل يف االستب
جعل شيء مكا  آخر، واألمة إذا تعرضت أو إذا خالفت أمر اهلل سبحانه 
تعرضت ملعصيته وغضبه وإذا مل ختضع ألمره كانت عرضة لالستبدال )يا أيها 
الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهلل اثاقلتم إىل األرض أرضيتم 

احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل(، )إال تنفروا( باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع 
الشرط )إال تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا ويستبدل قومًا غريكم وال تضروه شيئًا 
واهلل على كل شيء قدير(، أيضًا يف املائدة )يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 

 أعزة على عن دينه فسوف يأتي اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني
الكافرين( إىل آخر اآليات، إذا كانت هذه املقدمة كانت تلك النتيجة وإذا كا  

 هذا السبب كا  ذلك املسبب. 



 

 

يف موضوع االستخالف أيضًا، كسنة من السنن، من سنن االستخالف يف 
األرض، كما هو معلوم استخالف اإلنسا  سنة ثابتة يف األرض كما أشرنا يف 

)وقال ربك للمالئكة إني جاعل يف األرض خليفة(، احلقيقة بدء هذا احلديث، 
يف سنة االستخالف كل من أراد أ  يقرأ يف هذا املوضوع معين بالضرورة 
للرجوع إىل قصة آدم عليه السالم، كما عرضها القرآ  بكافة تفصيالت القرآ  

ضهم اها، وال بد من الرتكيز على أمرين رئيسني )وعلم آدم األمساء كلها ثم عر
على املالئكة( وكا  هذا أول موقف تعليمي وتكويين يف حياة اإلنسانية أقره 
اخلالق سبحانه يوم جعل آدم خليفة يف األرض، والعلم كا  منذ ذلك اليوم 
مؤهاًل من مؤهالت االستخالف يف األرض وسنة من سنن اهلل يف هذا الوجود، 

ل خليفة )قالوا أجتعل من قول املالئكة عندما أخربهم اهلل سبحانه بأنه سيجع
يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إني أعلم ماال 
تعلمو ( أفهم من هذا أ  هناك سرًا من وراء االستخالف يف األرض زيادة 
على العبادة مبفهومها الضيق عند الناس، وجتيء قصة االستخالف عند آدم عليه 

وإعطاءه من العلم ليسري به شؤو  هذه السالم ومنحه حق مقاليد األرض 
اخلالفة مبا يف األرض من كائنات وموجودات حية مسخرة كما أ  هذه القصة 
كما قلت هي القاعدة اليت قامت عليه سنة االستخالف، فليس مفهوم )نسبح 
حبمدك ونقدس لك( وحده كافيًا أ  تقوم عليه حضارة، فال بد من جتاوزه وهو 

يقوم على العلم وقد حيصل فيه شيء من سفك الدماء موضوع العمارة الذي 
أو غري ذلك من الظلم والتجاوز يف هذه اخلالفة لكن هذا ال مينع من أ  تقوم 
خالفة اإلنسا  يف االرض وعمارتها وفق السنن اليت أشار إليها اهلل سبحانه 

تفعله وتعاىل، وبالتالي العمارة ال تكفيها التسبيح باحلمد والتقديس الذي كانت 
 املالئكة فال بد من جتاوز هذا األمر من ضرورته.



 

 

موضوع االستخالف هناك نوعا  من االستخالف، استخالف عام لكل 
البشر، واستخالف خاص ألمة من األمم، وال داعي للتفصيل كثريًا يف هذه 
العجالة من املوضوع، ولكن من الضرورة هنا يف موضوع االستخالف قضايا 

نسا  واحلرية والسري على هدي من الفطرة واتباع أوامر )العدل وكرامة اإل
الرسل واألنبياء واملصلحني(، لتبقى األمة يف حال من التجدد احلضاري. اإلميا  
والعمل الصاحل من سنن االستخالف يف األرض وميثل يف هذا اإلميا  والعمل 

يؤ حلمل كل ما أمر اهلل به من توفري أسباب القوة وإعداد العدة وسائل الته
 األمانة الكربى أمانة االستخالف.

حيث االستخالف والقدرة على عمارة األرض ولعله من املناسب أ  
نشري إىل قوله تعاىل عن قوم نوح )فكذبوه فأجنيناه ومن معه يف الفلك، 
وجعلناهم خالئف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كا  عاقبة 

م )يا داوود إنا جعلناك خليفة يف االرض فاحكم املنذرين(، داوود عليه السال
بني الناس باحلق( ضرورة مهمة وسنة مهمة ينبغي أ  تتوفر حتى يبقى اخلليفة 
وال يستأصل، )فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع ااهوى فيضلك عن سبيل اهلل 
إ  الذين يضلو  عن سبيل اهلل اهم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب( 

ذا األمر يطول )وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات واستقصاء ه
ليستخلفنكم( االستخالف بناًء على القيام بهذه املهمة )كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن اهم دينهم الذي ارتضى اهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا( 
م بشرط )يعبدونين ال يشركو  بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك ه

 الفاسقو (.

موضوع التمكني احلضاري، مرتبط بهذه السنن وله سننه، ويشار إليها يف 
قوله سبحانه )أومل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر  مكناهم يف االرض مامل 



 

 

منكن لكم(، اإلشارة إىل السنن )وأرسلنا السماء عليهم مدرارًا وجعلنا األنهار 
لعدل اإلاهي واإلرادة اإلنسانية يف التعامل جتري من حتتهم فأهلكناهم بذنوبهم( ا

مع السنن )فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين(، وأشار اهلل 
 سبحانه وتعاىل إىل متكني على متكني قوم عاد بعد أ  مكنوا وقوم عاد وهود.

أيها اإلخوة أشارت جمموعة من اآليات أنهم بنوا أوجًا يف احلضارة 
 احلضارة يف اجلانب املادي حتى أ  اهلل كما قلت أشار إليها بقوله والعمرا  أعين

)أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد( هذا 
العمرا  املادي. اهلل سبحانه وتعاىل مل ينع على قوم عاد وهود، وإمنا نعى عليهم 

توجه، )ولقد مكناهم فيما إ  سوء استغالل هذه احلضارة وسوء القصد وسوء ال
مكناكم فيه وجعلنا اهم مسعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغنى عنهم مسعهم وال 
أبصارهم وال أفئدتهم من شيء( مل يوظفوها كما ينبغي ومل حيسنوا استغالاها 
وفق سنن اهلل، إذا كانوا كما تقول اآلية )جيحدو  بآيات اهلل وحاق بهم ما كانوا 

ة أخرى إنها اإلرادة البشرية يف الفعل البشري )ولقد أهلكنا ما به يستهزءو ( مر
 حولكم من القرى وصرفنا اآليات لعلهم يرجعو (. 

يوسف عليه السالم، مكن اهلل له احلكم ومكن له يف األرض كما تشري 
اآليات )قال امللك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا 

لين على خزائن األرض إني حفيظ عليم( قضايا مهمة يف مكني آمني قال اجع
االستخالف، القيام بدور األمانة كما ينبغي العلم وكذلك بعد ذلك اآلية قال 
التمكني يف احلكم )وكذلك مكنا ليوسف يف االرض يتبوء منها حيث يشاء 
 نصيب برمحتنا من نشاء وال نضيع أجر احملسنني، وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا
وكانوا يتقو (، وما قصة ذي القرنني عنكم أيها اإلخوة عنكم ببعيد، 
)ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له يف األرض 



 

 

وآتيناه من كل شيء سببًا فأتبع سببًا( الدور، والبحث واإلتيا  باألسباب 
 والقصة عندكم. 

لغربية إذًا، وألعداء املسلمني، رمبا يقول قائل ملاذا التمكني للحضارة ا
والكالم احلقيقة يف هذا يطول ووجماله كثري، ويكفي أ  نشري إىل أ  هناك سننًا 
أشارت إليها بعض اآليات، منها قوله تعاىل، )فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسو  

القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني(، يف سورة هود )من كا   فقطع دابر
يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمااهم وهم فيها ال يبخسو (، إىل جانب 
قضايا أخرى ميكن احلديث بتفصيل عنها فيما بعد خاصة فيما يتعلق ببين 

التفصيل يف هذا  إسرائيل، )إال حببل من اهلل وحبل من الناس(، حبل الناس
 اجلانب يطول.

أخريًا، يف جانب وراثة األرض فقد قال سبحانه )ولقد كتبنا يف الزبور من 
بعد الذكر أ  األرض يرثها عبادي الصاحلو  إ  يف هذا لبالغًا لقوم عابدين وما 
أرسلناك إال رمحة للعاملني( فهذا وعد من اهلل مشروط بتحقيق سنن اإلصالح 

ة، )وعد اهلل حقًا ومن أصدق من اهلل قياًل(. واحلاصل أ  جمد والعدل واالستقام
فرعو  وحضارته مل تذهب إال يوم خنرتها عوامل الفساد كالظلم والشرك 
والتجرب والطغيا  وإ  كانت جوانبه املادية قوية ومزدهرة، وهذا ما يفهم من 

  مشارق أوصاف القرآ  الكريم يف آياته )وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفو
األرض ومغاربها اليت باركنا فيها ومتت كلمة ربك احلسنى على بين إسرائيل مبا 
صربوا ودمرنا ما كا  يصنع فرعو  وقومه وما كانوا يعرشو ( وكا  موسى 
عليه السالم ينبه قومه قائاًل )قال موسى لقومه استعينوا باهلل واصربوا إ  

 قبة للمتقني(األرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعا



 

 

وسنن الوراثة من خالل هذه اآلية ثالث: االستعانة باهلل والصرب والعبودية 
هلل سبحانه وتعاىل، العبودية مبفهومها الشامل وليس بفهمها الضيق للعبادة الذي 
هو الصالة والصوم والزكاة واحلج. فكل شيء ميكن أ  يكو  عبادة إذا كا  

 اىل وأحسنا العمل فيه.القصد منه مرضاة اهلل سبحانه وتع

اهلل سبحانه وتعاىل نبه املستخلفني الذين ورثوا األرض من بعد أهلها 
الظاملني أنها لن تطول بني أيديهم إ  هم مل يلتزموا سنن الوراثة والتمكني، قال 
تعاىل )أومل يهد للذين يرثو  األرض من بعد أهلها أ  لو نشاء أصبناهم 

م ال يسمعو ( فال بد من احلذر وبالنتيجة العامة بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فه
أيها اإلخوة األحبة فإ  هذه السنن وهذه القوانني اإلاهية املرتبطة بالنهوض 
احلضاري وسقوط احلضارات الزائفة معنيو  بالدرجة األوىل بإعادة قراءة 
القرآ  الكريم قراءة متدبرة متأملة الستخراجها واستنباطها وحتليل اآليات 

لياًل جادًا عميقًا نستطيع من خالله أ  نعاجل حال األمة ونقدم حلواًل ونبين حت
نظريات للنهوض. ال أظن أ  هذا احلديث يتجاوز أ  يكو  مقدمة تضيء إ  
شاء اهلل بداية الطريق لكن ال بد من حتفيز العقول واإلجناز، وأظن حمور هذا 

اد جتلية وأرجو أ  أكو  قد الشهر كاماًل يدور حول هذه القضايا، أرجو أ  تزد
بدأت الطريق بهذا اجلانب وأقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم وجزاكم اهلل 

 خري.

 الدكتور فتحي ملكاوي: 

جزاك اهلل خريًا، وبارك اهلل فيك، وأحسن اهلل إليك، شكرًا جزياًل لألخ 
ة فيما يليها الدكتور عبد اجلبار، على هذه البداية اليت نأمل أ  تكو  بداية طيب

إ  شاء اهلل أشار الدكتور عبد اجلبار أ  حمور احلديث اهذا الشهر سيكو  يف 
قضايا السنن، وباملناسبة نذكر أ  موضوع ندوة اإلثنني القادمة سيكو  فقه 



 

 

السنن الربانية لألخ األستاذ الدكتور راشد شهوا ، وأظن أ  رسالة الدكتور 
نا كثريًا إ  شاء اهلل، وأظن أ  عنده يف موضوع من هذا القبيل سيفيد

املوضوعات يف بقية الشهر تدور حول نفس املوضوع، لكن نعتقد أ  يف نهاية 
الشهر سنكو  قد وصلنا إىل القول الفصل يف هذا املوضوع، فقد كتب كثري يف 
هذا اجملال وقيل كثري وسيبقى اجملال مفتوحًا أيضًا وسيكو  من املفيد إذا كا  

اإلخوة واألخوات من يعرف مرجعًا ال نعرفه يذكرنا به، أو  لدى أي واحد من
يعرف شخصًا لديه اهتمام وعطاء يف هذا اجملال قد ال نكو  نعرفه حتى يكو  

 جمال الفائدة يف هذا املوضوع أكرب وأوسع إ  شاء اهلل نفتح جمال التعقيبات.

شكرًا جزياًل التعليق النهائي للدكتور عبد اجلبار: بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
لكافة اإلخوة املتحدثني، بالنسبة للدكتور لقوله أعتقد أ  دولة احلق هي اإلسالم 

 فأنا أعتقد اعتقادًا جازمًا وليس هناك فرق بني هذا...

 مقاطعة: وما عداه باطل

 د. عبد اجلبار: 

يف احلقيقة يف قضية نقص علماء الشريعة والفهم، أعتقد أ  هناك نقصًا يف 
إذا أردنا أ  نتحدث عن علماء يبحثو  الشريعة حبثًا يليق بها  االثنتني،

ويتحدثو  عن اإلسالم ويفهمونه فهمًا ينبغي أ  يفهمه عامل الشريعة، أنا أعتقد 
أننا حباجة إىل االثنتني، وجزء من اإلشكالية يف التعامل مع املفاهيم اإلسالمية 

عاجلة هذه املشكلة، وأظن أ  والعلوم اإلسالمية هو مفهوم )إسالمية املعرفة( وم
لدينا إمكانية حل هذه اإلشكالية حنن طلبة العلم الشرعي فضاًل عن أساتذتنا 
وعلمائنا، لدينا إشكالية يف التعامل، ويف البحث يف القضايا اإلسالمية، حباجة إىل 
إعادة نظر. أستاذ هنية ورسالتك إىل الدكتور أبو مالك، أؤكد له ولغريه بأ  

ديث عن مفهوم اجلرب واالختيار ليس إنكاريًا ألهمية قضية اإلنسا ، جتنيب للح



 

 

بل ألهمية حرية اإلنسا  وإرادته يف االختيار يف التعامل مع هذه السنن 
والنواميس والقوانني، وال أعتقد أ  اإلنسا  جمبورًا إال يف قضايا حمددة ال 

اإلنسا  وقصره حياسب عليها أمام اهلل كما أشرت إىل بعضها، وغريها كطول 
وشكله وما عدا ذلك فالعقل هنا مناط التفكري واإلنسا  مكلف ما دام مدفوعًا 
بالعقل والتنقيب واإلرادة واالتباع وإىل آخره، من هذا الباب أنا أفهم موضوع 
احلرية، وجتنبت املوضوع الفلسفي الذي خيرج املوضوع عن صلبه من هذا 

ه، وعمومًا سوف جنيب الحقًا عن هذا اجلانب قلت بأنين لست حباجة إىل طرح
 املوضوع أل  بعض املالحظات يف هذا املوضوع قيمة.

 األستاذ لطفي، 

شكرًا حقيقة على طرحك بعض القضايا واملعلومات واحلاجة إىل التفسري 
وكذا، وأنا سجلتها وسأعود إليها، وخبصوص مفهوم االستبدال أظن إني 

هناك أممًا كانت ُتغلب فانتهت وهناك  أشرت إشارة سريعة للقضية من باب أ 
أمم كا  خيبو ضوء حضارتها وفهمها ووجودها بني األمم هذه األمة أحيانًا يتم 
االستبدال إما باجمليء بأمة ثانية، وهذا الفناء واإلتيا  بأمة جديدة وهذا الرسول 

ب عليه الصالة والسالم بشرنا بأ  األمة ال تهلك بالزالزل والرباكني واملصائ
العامة إىل آخره، وقد يكو  باإلتيا  خبلف صاحل لسلف سيء )خيرج احلي من 

 امليت وخيرج امليت من احلي(، سأستفيد من كل مالحظاتك حقيقة.

شكرًا للدكتور يونس األسطل على تعليقه وسأعود للتفسري مرة أخرى 
 حول هذا املوضوع إ  شاء اهلل، مفهوم السنن أيها اإلخوة الذي أشار إليه
األستاذ زيد وأكد عليه األستاذ إبراهيم العوضي، أنا أشرت بالنص احلق 
موضوع السنن الكونية وقلت أنا بالنص من حركة نفسية أو اجتماعية أو نقلة 
حضارية إال واها قانو  أيضًا يتجلى باألسباب والعوامل املؤهلة إليه، وأشرت 



 

 

ط والقوانني اليت تتعدى يف تعليق آخر بأ  سنن التاريخ واحلضارة تلك الضواب
بعملها التحقق، فأنا ال أحتدث عن سنن وقوانني كونية فقط، احلقيقة أحتدث عن 

 سنن حتكم حركة اجملتمع نفسيًا واجتماعيًا وحضاريًا وغري ذلك.

حسب فهمي وإذا يف أي تعليق أو مفهوم آخر أفيد منه وال حرج يف ذلك 
. سؤال األستاذ زيد كيف يصبح إ  شاء اهلل، مهم أ  نطرح للبحث والتفكري

فهمنا للسنن روحًا عامة لألمة ننقلها من حالة السكو  إىل حالة الفاعلية، هذا 
املقصد احلقيقة من حبث السنن أصاًل أ  ننقل األمة إىل حالة الفاعلية واحلضور 
والشمول احلضاري، وإخراجه من حالة التأخر والتخلف، وأرجو أ  يكو  يف 

يد من احلوار والبحث يف هذه املوضوعات ليفيد منه إ  شاء املوضوعات املز
 اهلل. 

إذا أبيدت أمة أو أصبحت فانية، هل ميكن أ  جتدد أظن  جتدد احلضارات
أنين فيما أشرت يف موضوع السقوط احلضاري، ال يعين السقوط احلضاري 

اليت حتكم  الفناء، فقد تبقى األمة كأفراد وقد تبقى لديها املبادئ والقيم والعقائد
توجهها وما يرتبط لديها فيما يتعلق بالدين والعقيدة اإلسالمية موجهات اها، 
لكن يبقى التفاعل بني هذه األمة وبني هذه العقائد والدين وهذه التوجهات كما 
هو حال أمتنا فإذا سقطت فرتة من الزما  وعادت إىل وعيها وعقلها ومصدرها 

بة لنا( أظن أنه ميكن أ  تنهض من جديد، وال يف املعرفة )القرآ  والسنة بالنس
 أظن أ  يف هذا كثري إشكالية.



 

 

 أستاذ أبو أمحد املصري، 

اخللط يف السنن الكونية والسنن يف السنة أنا ال أظن أ  هناك خلطًا، 
وبالنسبة للسنن عند األستاذ إبراهيم أشار لتصنيف موجود وهو جهد جمتهد وال 

وع. أرجو إخواني أ  تعتربوا ما طرحته وما مسعه ضري يف البحث يف هذا املوض
احلضور مفاتيح وحمفزات للبحث يف هذه القضية لألمة وأعتذر إ  قصرت وإ  

 مل يعجب طرحي أحدًا منكم وشكرًا جزياًل.

 د. فتحي ملكاوي: 

شكرًا دكتور عبد اجلبار أعتقد أ  هذا املوضوع حموري حتى يف قضايا 
حلرية سواًء حرية اإلنسا  يف عمله ويف رزقه قضية احلضارة، أعتقد أ  قضايا ا

حرية االعتقاد حرية التعبري وما إىل ذلك ودورها يف بناء وقيام اجملتمعات 
واحلضارات رمبا يكو  موضوعًا من موضوعات هذا احملور، ولدينا أسبوع 

فإذا متكنا من أ  يتحدث لدينا متحدث بالذات حول هذه القضية فضاًل  02/1
لدكتور راشد قد يتعرض إليها يف كالمه األسبوع القادم إ  شاء اهلل. عن أ  ا

لكن أؤكد على أ  هذه القضية من القضايا اليت جيدر أ  نهتم بها ونوليها شيئًا 
 من االهتمام.

فشكرًا جزياًل، جلميع اإلخوة واألخوات والذين شاركوا واستمعوا 
إ  شاء اهلل والسالم عليكم وانتظروا على أمل أ  نلقاكم يف األسبوع القادم 

 ورمحة اهلل وبركاته.



 

 



 

 

 العوملة والتخاصية

 وجهة نظر إسالمية

     *د. حممود الرشدان

 د. حممد صقر 

 مقدم الندوة: الدكتور عزت العزيزي

والعصر إ  }خري ما نستهل به لقاءنا املبارك آيات من قوله تبارك تعاىل: 
وا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا اإلنسا  لفي خسر، إال الذي آمنوا وعمل

 .{بالصرب

أيها األخوة السالم عليكم ورمحة اهلل وبركات،يسرنا يف مجعية الدراسات 
والبحوث اإلسالمية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي أ  نرحب بأعضاء اجلمعية 
وأصدقائها واملعهد يف هذا اليوم من شهر رمضا  املبارك الذي حيمل يف طيه 

ت عطرة كثرية أهمها وأعالها ذكرى غزوة بدر الكربى اليت انتصر فيها ذكريا
 اإلسالم وأعز اهلل فيها دينه وأمته.

إال أننا يف هذه األمسية سنتحدث يف أمر قديم يف مضمونه أو يف أمرين 
قدميني يف مضمونهما، جديدين يف مصطلحهما املعاصر برزا إىل الساحة 

ة األخرية وهما متداخال  تداخاًل كبريًا مع أنهما السياسية واالقتصادية يف اآلون

                                                           
وراه يف حاصل على البكالوريوس يف الزراعة من اجلامعة األمريكية ببريوت واجملستري والدكت*

االجتماع من اجلامعات األمريكية، عمل عميدًا لطلبة الرتبية يف جامعة الزرقاء ثم عميدًا لشؤو  
 الطلبة يف اجلامعة ذاتها. له نشاطات اجتماعية وسياسية عاملية.



 

 

قد مييل أحدهما إىل أ  يكو  سياسيًا وهو )العوملة(، واآلخر اقتصاديًا وهو 
)اخلصخصة(، مع أننا يف هذا اجلزء من العامل يف البالد العربية نتلقف 

ننا ما املصطلحات ومضامينها أكثر مما نفعل فيها وتؤثر فينا أكثر مما نؤثر فيها أل
زلنا على نفس هامش احلياة السياسية واالقتصادية ألننا شئنا أم أبينا نتأثر مبا 

 حولنا وتتأثر حياتنا السياسية واالقتصادية بهما.

سنبدأ احلديث يف أحد ضيفي املساء وهو األستاذ الدكتور حممود الرشدا  
خري إىل الذي سيبدأ يف احلديث عن العوملة على ما أعتقد ونؤجل اجلزء األ

 ضيفنا اآلخر األستاذ الدكتور حممد صقر عن اخلصخصة.

 الدكتور حممود الرشدان

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على 
رسوله الكريم. أساتذتي األفاضل األخوة الزمالء، السالم عليكم ورمحة اهلل 

أقاوم أو أرفض الفرض الذي وبركاته. الواقع املؤهل الوحيد الذي ميكنين أ  
فرضه على منظمي هذا اللقاء يف الكالم عن العوملة. ألومهم وأشكرهم ألنهم 
وضعوني يف موضع ال أحسد عليه وأشكرهم ألنهم جعلوني أقرأ بعض الشيء 
ومل تكن قضية العوملة من اهتمامي حقيقًة ولذلك سأتكلم يف تلخيض مما قرأته 

 ار الدكتور عزت حول ظاهرة ما يسمى العوملة. وليس إبداعًا من عندي كما أش

اآل  هناك مصطلحات أخرى ميكن أ  نتصل بها مثل األحادية القطعية أو 
الكونية أو نهاية التاريخ، صراع احلضارات، إىل آخر هذه املصفوفات من 
املصطلحات من أين يأتي أساس هذه الظاهرة أو املصطلح؟ يبدو لي أ  جمموعة 

إ  أي فرد حيمل فكرة حتى لو كا  فردًا واحدًا حيمل فكرة فهو من األفراد بل 
يعدها مهمة صاحلة للبشرية، مجعاء ويشعر بواجبه أو مبصلحته يف إيصااها 
ونشرها بني شعوب العامل هو يف احلقيقة جزء أو أساس من أسس العوملة 



 

 

هو  وبالتالي نستطيع أ  نؤكد دو  أ  نتجاوز على األفكار األخرى أ  اإلسالم
رسالة عاملية. كارل ماركس جاء بدعوى عاملية. آدم سنيث جاء بعوملة مبعنى 
فكرة أ  هناك قضية أو أفكارًا هذه األفكار وهذه الرسالة ال بد أ  تنتشر يف 
العامل بصيغ خمتلفة رمبا ليست جديدة، ميكن كما أشار الدكتور عزت أ  اجلديد 

دة يف الكالم أو يف املقوالت ويف هو يف هذا املصطلح. جماالت العوملة السائ
الكتابات اليت اطلعت عليها هو يف اجملال االقتصادي، لكن يبدو لي أ  جذور 
العوملة وماهيتها هي جذور فكرية وحضارية. وامسحوا لي أ  أشاطركم شيئًا 
قرأته كتبه مالك بن نيب رمحه اهلل متعلق مباشرة بظاهرة العوملة وكتبه عام ألف 

عة ومخسني، ثم سأنتقل إىل ما يكتب ويقال حاليًا حول هذه وتسعمئة وتس
 الظاهرة. 

مالك بن نيب رمحه اهلل عام ألف وتسعمئة وتسعة ومخسني كتب بيانًا وجهه 
إىل مؤمتر الكّتاب االفريقيني املنعقد يف روما وجعل عنوا  ذلك البيا  )الثقافة يف 

فة ثالثة جماالت جيب أ  تتعامل اجتاه العاملية( وقد بني ذلك البيا  أ  ألية ثقا
معها: اجملال األول يتعلق بعناصر الثقافة الداخلية أي تلك اليت تتصل بوجود 
جمتمع معني وهذا يتم بصورة تلقائية، واجملال الثاني يتعلق مبشكلة الثقافة 
االقتصادية كما يسميها وهي تلك اليت تتصل بتعايش جمتمعني أو أكثر متشابهني 

سيوي واإلفريقي. ويؤكد مالك بن نيب يف ذلك البيا  أ  احلرب كالنموذج اآل
العاملية األوىل والثانية أبرزتا اجلانب الثاني وجعلتا تعامل الثقافات معه أمرًا 
ملحًا، أما اجملال الثالث وهو اجملال اليت يتحتم فيه على كل ثقافة أدركت حقيقة 

املشكالت على املستوى مشكالتها الداخلية واالقتصادية أ  تدرك حقيقة 
العاملي وبالتالي فإ  أي ثقافة ميكن متييزها يف حدود عامليتها. هذا ما قاله مالك 
بن نيب أ  أية ثقافة منذ احلرب العاملية الثانية وصاعدًا ميكن متييزها ومتيزها 
مبقدار إدراكها حلدود عامليتها وفاعليتها يف مداها العاملي، وهذه املشكالت 



 

 

ال تهم املسلم أو االفريقي وحده بل تهم كل البشر إذ يقول ما يلي: "إ  العاملية 
التكامل النوعي لإلنسا  وسالمه قد أصبح ما يهم نفسية القر  العشرين 
واجتماعه وسياسته" ثم يتابع القول "إ  من الواضح أ  الضمري اإلنساني يف 

ا يتكو  على ضوء القر  العشرين مل يعد يتكو  يف إطار الوطن أو االقليم إمن
احلوادث العاملية اليت ال يستطيع أ  يتخلص من تبعاتها، وإ  مصري أي مجاعة 
إنسانية يتحدد جزء منه خارج حدودها اجلغرافية، العوملة هي ازدياد ذلك اجلزء 
من حدود أية ثقافة أو أي جمتمع الذي يتحدد خارج احلدود اجلغرافية لتلك 

بحت تتحدد أخالقيًا وتارخييًا داخل تثقيف عاملي اجملموعة البشرية فالثقافة أص
أل  املنابع اليت تستقي منها أفكارها ومشاعرها والقضايا اليت سوف تتبناها 
واالستفزازات اليت سوف تستجيب اها واألعمال اليت سوف تقوم بها ال تستطيع 
هذه كلها أ  تتجمع يف أرض الوطن" ثم يؤكد على تصوره ملشكلة االنسانية 

القر  العشرين والقر  الواحد والعشرين فيقول "إ  مهمة اإلنسانية اليوم  يف
خاضعة يف عمومها لقضية السالم اليت تفرض نفسها مقدمًا على كل مشروع 
اجتماعي أو روحي يف العامل الراهن، فمشكلة السالم قد أصبحت هي النقطة 

أ  العامل العربي اليت تلتقي عندها خيوط التاريخ مجيعًا وليس خباف على أحد 
واإلسالمي ال ميلك رصيدًا من القنابل الذرية عليه أ  يصفيه خدمًة للسالم، 

 ولكن يف العامل أكداس من الكراهية واحلقد ال بد من تصفيتها. 

ففي نفسية أغلب الشعوب الغربية بذور فكرية مميتة تتغذى عليها من عهد 
زال السالم يف الغرب ُيعّد احلروب الصليبية ومن العهد االستعماري، وال ي

نتيجة حلرب ظافرة وليس لتخطيط صاحل للحياة الدولية حتت رقابة فعالة من 
الضمري اإلنساني، فالفكر الغربي املعاصر والسياسات الغربية هو امتداد للفكر 
االمرباطوري الروماني وطبيعة السالم يف هذا الفكر يلخصها املثل الروماني 

الم فليتهيأ للحرب(" وطبعًا هذه املقولة وهذه السياسة القديم )من أراد الس



 

 

أكدها الرؤساء األمريكيو  املتعاقبو  خاصة آخر ثالثة رؤساء بأ  الطريقة 
الوحيدة للسالم هي أ  تكو  جاهزًا للحرب بقوة تتفوق ليس نسبيًا على 

 إمنا بشكل ماحق. -الذي هو كل العامل الثالث تقريبًا–اخلصم 

ملعاصرة من التعريفات اليت تعطى للعوملة أنها انفتاح عاملي يف الكتابات ا
بال حدود وهيمنة بال قيود تقوم على حرية حركة رؤوس األموال والسلع 
والتسليم بسيادة قوى السوق احلر، وهي تعين أيضًا انتقال مركز القدرات 

ال العام الكربى يف االستثمار والعمارة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة من اجمل
إىل اجملال اخلاص أو البنك والصندوق الدوليني والشركات عابرة  -أي الدولة-

 القارات املسماة أحيانًا متعددة اجلنسيات. 

ومتعددة اجلنسيات تسمية خاطئة أل  اها جنسية واحدة ولكنها عابرة 
للقارات فمن ميلك هذه الشركات ذات الدور الكبري على األغلب هم 

اليابانيو  واألوربيو ، فالعوملة هي اليت تتضمن معنى إلغاء حدود األمريكا  و
الدولة القومية أو األمة وسيادة ما يعرف بالنظام العاملي اجلديد، وركائز هذا 
النظام العاملي اجلديد ما يلي: النظام النقدي بإدارة صندوق النقد الدولي، 

لتجاري بإدارة منظمة والنظام االستثماري بإدارة البنك الدولي، والنظام ا
التجارة العاملية اليت تعمل على تنفيذ أهدافها بتحرير التجارة الدولية وإزالة 

، ظاهرة العوملة والسيطرة الغربية كما نعلم 0224احلواجز اجلمركية قبل عام 
وإجياد املؤسسات اليت اها صلة عاملية وهي يف احلقيقة حتت السيطرة الغربية مثل: 

ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، منظمة األغذية  األمم املتحدة،
والرزاعة، كلها تسمى بالدولية لكن حنن ندرك مجيعًا أنها ختضع للسيطرة 

 الغربية.



 

 

حتتل الواليات املتحدة مركز إدارة هذه احلركة وتساندها الشركات عابرة 
شركة  214اك شركة عابرة للقارات هن 422القارات فمثاًل: من أصل أكرب 

شركة متتلكها الدول األوروبية، هذه  005شركة يابانية، و 222أمريكية، و
 5.4تريليو  دوالر من أصل  0الشركات تسيطر على ثلثي التجارة العاملية 

شركة من هذه  222ترليو  دوالر هو جمموع التجارة العاملية، ومبيعات 
ركة منها متلك من ش 042مليار دوالر سنويًا،  2522الشركات يصل إىل 

مليار نسمة من سكا  العامل ومصدر هذه  0.5الثروات أكثر مما ميلك 
 اإلحصائيات من األمم املتحدة وصندوق النقد الدولي.

ماذا يقول بعض الغربيني عن ظاهرة العوملة؟ روبرت سرتاوتس له كتاب 
ية عنوانه "تواز  الغد" يقول ما يلي: إ  املهمة األساس 2245نشر يف عام 

ألمريكا هي توحيد الكرة األرضية حتت قيادة واحدة، واستمرار هيمنة الثقافة 
الغربية، وهذه ااهيمنة ال بد من إجنازها بسرعة يف مواجهة منور آسيا وأية دول 
أخرى ال تنتمي للحضارة الغربة، إ  مهمة الشعب األمريكي القضاء على 

ادمة سيكو  لألمريكيني، وعلى الدول القومية فاملستقبل خالل اخلمسني سنة الق
أمريكا وضع أسس األمرباطورية األمريكية حبيث تصبح مرادفة لإلمرباطورية 

 اإلنسانية". 

هذا نص حريف من هذا الكتاب، )نعوم تشومسكي( يقول عن العوملة: 
"إ  بلدا  العامل الثالث اليوم هي جمتمع ذو طابقني طابق الثراء الفاحش، 

س ،وإ  سياسات السوق املفتوح حتقق مصاحل الغرب وطابق التعاسة واليأ
حاليًا على حساب مصاحل الشعوب الصغرية، إ  العوملة تعين عصرًا استعماريا 
جديدًا حلكومة عاملية مؤسساتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واها 

 أدواتها مثل اجلات والنافتا والسبعة الكبار".



 

 

افة واحلضارة الغربية حبيث تتقمص شعوب هذه العالقة ال تعين نشر الثق
العامل أخذ هذه احلضارة بل ااهدف أ  هناك حضارة غربية اها جوهر واحد 
وجتليات خمتلفة وعالقتها باحلضارات والثقافات األخرى هي عالقة السيطرة 
وااهيمنة وليس نشر هذه الثقافة حبيث تصبح بقية الشعوب هويتها الثقافية 

ضارة الغربية. أحدث )برزنسكي( مستشار كارتر لألمن واحلضارية هوية احل
 teteالقومي أحدث مصطلحًا ملستقبل عالقة الغرب بالشعوب األخرى وهو)

tainment( قصد به إشباع الفقراء )tete وتسليتهم ) (tainment) للحفاظ
% من سكانه. 02على األمن والسالم يف العامل الذي ينعم باحلياة الفعلية فيه 

% منهم يعيشو  حياة 00% من العامل بأنهم جياع و 11كانوا يتكلمو  عن  سابقًا
وبالتالي يقول أ  اجلياع سيهددو  السيطرة  02-42طيبة، أما اآل  فالنسبة هي 

الغربية، ومن هنا تأتي ضرورة إشباع هؤالء اجلياع حتى ال يصلوا إىل حد افتعال 
الطعام، واآل  كبار املخططني  املشاكل فال بد من إضافة التسلية والرتفيه إىل

 يبحثو  يف اجلرعات احملتملة للفقراء.

نالحظ بأ  التطورات يف الرأمسالية ذات قيمة كبرية جدًا يف جتدية ما 
يسمى العوملة اآل ، فمنذ )آدم مسيث( إىل )كينز( الذي أدخل بعد ظهور االحتاد 

النظام الرأمسالي  على -إ  جاز التعبري-السوفيييت بعض التعديالت اجلوهرية 
وخاصة على يد )كينز( حبيث أصبح للدولة والقطاع العام دور يف احملافظة على 
 النظام الرأمسالي، فلم يعد بالصيغة املثلى واملطلقة اليت بّشر بها )آدم مسيث(. 

بعد انهيار االحتاد السوفيييت وقبل ذلك، منذ )رجيا ( و)تاتشر( 
الية جتليات وأشكال جديدة ولكن املنطلق والرأمسالية اجلديدة أصبح للرأمس

واحد الذي عرب عنه )فوكاياما( ال ميكن أ  نتوقع للبشرية أ  تفكر يف غري 
النموذج الرأمسالي مثاًل حلل مشاكلها، ويؤكد )فوكوياما( بأ  القضية ليست 



 

 

وجود حضارات أخرى وأشكال أخرى بل البشرية وصلت إىل نهاية إبداعها 
لية، ولن تستطيع أ  تبتدع نظامًا أفضل من الرأمسالية وهي الفكري بالرأمسا

قادرة بدورها أ  جتدد نفسها بنفسها وتفرض سيطرتها، ويؤكد مرة أخرى با  
عالقة الرأمسالية، الغرب الرأمسالي باآلخرين ليس أ  ينشر ثقافته وأفكاره 

ه عن ومؤسساته للعامل اآلخر بل هي عالقة سيطرة ومن هنا فإ  بعض ما نسمع
الدميقراطية على سبيل املثال كاخلصخصة وحقوق اإلنسا  يؤكد هؤالء الكتاب 
بأ  هذه القضايا وسائل للسيطرة وهي أشباح حلقيقة ما يف الغرب وليست هي 
املؤسسات كما هي يف الغرب، على سبيل املثال حقوق اإلنسا  يفرتض أنها 

حقوق اإلنسا  ملقاطعة  قضية غري اقتصادية ولكن قبل سنة أو اثنتني استخدمت
بعض السلع املصرية بزعم أ  هذه السلع استخدم األطفال يف صناعتها وبالتالي 
حتدت مصر حقوق اإلنسا ، وتأديبًا اها جيب أ  ُتقاَطع هذه البضائع اليت تنتجها 

 مصر.

سأذكر بعض األرقام كمثال على السيطرة الغربية وبشكل خاص السيطرة 
% من سكا  العامل ولكن الدخل القومي 5ا يشكلو  األمريكية، سكا  أمريك

% من دخل العامل واألرقام اليت تبني سيطرة العامل الغربي على العامل 04يشكل 
كثرية سواء على الصعيد الثقايف أو االقتصادي أو غري ذلك. ولكن السؤال 
اآل : هل هذا قدر حمتوم أل  الغرب بالزعامة األمريكية سيكو  له القر  

دم؟ أعتقد أ  هذه القضية حباجة إىل إعادة نظر، وأظنها ليست قدرًا حمتومًا القا
أل  النتائج تعتمد ليس فقط على األفعال وإمنا على ردود األفعال، فهذا العامل 
الثالث أو العامل اإلسالمي خاصة، ردود األفعال فيه هي اليت تقرر النتائج وليس 

ن اإلعالم عندنا خاصة ثم اجلامعات فقط األفعال األوروبية واألمريكية ولك
أصبحت مؤسسات للعوملة أي للسيطرة الغربية، وأنا أدعي أ  اجلامعات يف 
العامل العربي باإلضافة إىل وسائل اإلعالم احلديثة هي أخطر املؤسسات اليت 



 

 

متكن للعوملة وللزعامة األمريكية، والنظام املعريف والنظام التعليمي يف العامل 
اج إىل ثورة ليستطيع أ  تكو  عنده ردود الفعل املناسبة جتاه هذه العربي حيت

السطوة. هل هذا قدر حمتوم؟ ال، أل  الصورة عن أمريكا املتغطرسة أنها تتنبأ 
بانهيار وحنن ال نفرح باالنهيار ولكن نفرح بانتهاء الغطرسة، فاإلحصائيات هنا 

تنتج وتستورد أكثر مما تشري بأ  الواليات املتحدة أصبحت تستهلك أكثر مما 
تصدر، ثم حرب املخدرات والبطالة متفاقمة باستمرار وال تتناقص. وعلى 
اجملال االقتصادي خالل السنوات األخرية سجلت الواليات املتحدة أعلى 

( ألف حالة إفالس وتعاني من عجز مالي مقدراه 122حاالت االفالس )
ار دوالر أي أكثر من ديو  ( ملي0222( مليار دوالر وإمجالي ديونها )522)

العامل كله ولكن من أين تستطيع أ  تغطي؟ هذه ااهيمنة العسكرية اليت نراها هي 
 جزء من هذه التغطية. 

( يف 21( يف اإلنفاق على الصحة، )21الواليات املتحدة أصبحت رقم )
( من حيث عدد العلماء والفنيني إىل إمجالي السكا  02اإلنفاق على التعليم، )

( 021( عاملًا وفنيًا لكل ألف نسمة، بينما يف اليابا  )44ي الواليات املتحدة )فف
% من خمدرات العامل عدا 42لكل ألف نسمة، وتستهلك الواليات املتحدة اآل  

% من 42عن التفكك األسري والعنف والقتل واالغتصاب فاألرقام تقول أ  
% من 02يوميًا، و الشعب األمريكي اآل  يتعرض لشكل من أشكال اإلجرام

النساء يتعرضن لالغتصاب وحنن هنا ال نتكلم عن البغاء بل عن االغتصاب 
 باملفهوم األمريكي وهو اإلكراه واإلجبار. 

هذه الصيغة تبني بأ  العامل العربي والعامل والثالث والعامل اإلسالمي ليس 
مسؤولية  قدره بأ  يستسلم للعوملة وللسيطرة الغربية األمريكية، وأظن أنها

املثقفني والعلماء من أمثال هذا اجلمهور الكريم أ  يتحدى مثل هذه الظاهرة 



 

 

أل  اإلعالم والسياسيني بشكل خاص والكثري من املثقفني لسوء احلظ أيضًا 
يشكلو  جمموعة من املختصني لتمرير السيطرة الغربية والعوملة وما يصاحبها 

التالي ليس أمامنا إال أ  ننخرط يف من اصطالحات واعتبارها قدرًا حمتومًا وب
هذا القطاع، بصرف النظر عن كيفية االخنراط بصفتنا عمااًل أو خدمًا أو غريها، 
املهم أ  تكو  يف داخل القطار الذي يسمونه )العوملة(، وأعتقد جازمًا أ  هذه 
األمة فيها من املقدرات وفيها من الكفاءات وفيها التاريخ وفيها من الشعور 

 سالة ما ميكنها من حتدي العوملة بتقديم رسالة للعامل.بالر

وأخريًا، أريد أ  أقول: ال ميكن للعرب واملسلمني أ  يكونوا أصحاب 
خري ألنفسهم إ  مل نكن للبشرية مجعاء، فال ميكن أ  يكو  املشروع العربي 
اإلسالمي صاحلًا للعرب واملسلمني إ  مل يكن صاحلًا للبشرية أل  رسالة هذه 

ألمة رسالة عاملية بشرية ولن تصلح األمة العربية اإلسالمية إال إذا أخذت على ا
عاتقها إصالح اإلنسانية، والسؤال: هل حنن يف هذا املستوى؟ أسأل اهلل أ  

 نكو  كذلك، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 الدكتور عزت العزيزي

اجملال للحديث عن  شكرًا لألستاذ الدكتور حممود الرشدا ، وسنفتح اآل 
 اخلصخصة لألستاذ الدكتور حممد صقر، فليتفضل:

 الدكتور حممد صقر

بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد 
رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله واستكمااًل ملا تفضل به الدكتور حممود 

 (Globalالغريب أ  ) (Globalizationالرشدا  ترمجة العوملة لإلجنليزية )
( مل تدخل Globalizationكلمة اجنليزية معروفة منذ زمن طويل، لكن كلمة )



 

 

فكلمة  (Privatization) االستعمال إال حديثًا وأضيف إليها كلمة 
(Private( معروفة لكن أيضًا كلمة )Privatization وهي اخلصخصة )

عبري العاملي حديثًا، ( حيث دخلت إىل التGlobalizationواكبت )
واخلصخصة اآل  أصبحت مدرسة وتوجهًا عامليًا تقوده مؤسسات دولية، وكلمة 
دولية هي يافطة للتغطية على املشروع الغربي )برجينسكي( له كتاب آخر أيضًا 
حيلل مستقبل الواليات املتحدة ويعطي صورة غري متفائلة بالنسبة ملستقبل 

رات وبروز حضارات يف املنطقة ويركز على الواليات املتحدة لتغري احلضا
اجلانب اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية والصينية وغريها، واملشاكل الداخلية 
اليت تعاني منها الواليات املتحدة وأ  روسيا مل متت بعد ومن احملتمل أ  تنتهي 
من حالة الالشيء أو الالوز  يف العقد القادم، فريى أ  أمريكا تواجه حتديات 
والقوة األمريكية االقتصادية والعسكرية والنووية ال جيب أ  جتعل العقل 
األمريكي يشعر بالغرور فيرتاجع وال حيسب احلساب للتحديات املقبلة ومن ثم 
يرى ضرورة توظيف األمم املتحدة لكي تقوم بالدور األمريكي ألنها الدولة 

يدركو  أنهم مكروهو   الكربى األكثر عداًء من ِقبل دول العامل، واألمريكا 
كدولة يف العامل، ومن ثم ال بد من أ  منرر السياسات واالسرتاتيجيات 
األمريكية عرب غطاء؛ هذا الغطاء هو املؤسسات الدولية ومن أهم هذه 
املؤسسات صندوق النقد الدولي، وبنك اإلنشاء والتعمري، وأنا هنا ال أتكلم 

ي ال ميلك ثقافة وإذا ُوِجد شعب واحد عن الشعب األمريكي املسكني احملّيد الذ
جاهل يف العامل فهو الشعب األمريكي مغسول الدماغ، خمّدر ال يعرف وإمنا 
األجهزة التحتية هي اليت تصيغ السياسة األمريكية والدميقراطية األمريكية إذا 
ناقشناها مناقشة علمية حتليلية فهي كلمة وخدعة كبرية فالذي يدير أمريكا هي 

أشخاص وشركات كبرية هي اليت تسيطر وتصنع القرار، والثقافة،  جمموعة
 واجلامعة، والفكر، واملسرح، وكل شيء يف احلياة األمريكية. 



 

 

كلمة اخلصخصة اآل  تزامنت وأصبحت اها بهرجة ونقاشات وكتابات 
وفلسفات جاءت مرتبطة مبا يسمى العوملة. حتى نتكلم يف قضية اخلصخصة 

امللكية اخلاصة، هناك ملكية  (Privateس كلمة )نرجو أ  نوضح أ  أسا
أي عام فهو للدولة أو للمجتمع، واخلاص  (Publicخاصة وملكية عامة )

لألفراد. والشركات الفردية أو الشركات املساهمة، ال جدال من وجهة نظر 
 {من مات دو  ماله فهو شهيد}إسالمية أ  امللكية اخلاصة أساس بناء اجملتمع 

بري عن احلرية واإلسالم والعقل السليم هو مع حرية اإلنسا  كاملة، وامللكية تع
فهناك حرية االعتقاد، وحرية العمل، وحرية التفكري، وحرية يف كل شيء حتى 

، وحرية يف األداء االقتصادي واإلسالم يؤمن {ال إكراه يف الدين}يف العقيدة 
ًا، فإذا مل يكن اإلنسا  باحلريات املتكاملة وال حماسبة لإلنسا  إال إذا كا  حر

حرًا فال تستطيع أ  حتاسبه ولذلك فإ  اإلنسا  حر يف املفهوم اإلسالمي وعليه 
فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره، }أ  يتصرف حبرية وهو مسؤول عن أعماله 

فاألصل يف اإلنسا  أنه حره، وأما قضية  {ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره
  املفهوم اإلسالمي احلقيقي هي مفاهيم خاطئة. القدرية وأ  اإلنسا  مسّير يف

اإلسالم يعتقد أ  امللكية الفردية يف بناء اجملتمع وبناء اإلنسا  ليس من 
أجل احلافز الشخصي والتقدم املادي ورغبة اإلنسا  بتنمية ما ميلك، وهذا شيء 

للتنمية جيد فاإلسالم ال ميكن أ  يصادم الغرائز اإلنسانية، يريد أ  يوجد حافزًا 
وال شك أ  امللكية الفردية تعطي ديناميكية يف اجملتمع وتوجد املنافسة والرغبة 
يف التقدم والتطور وحتسني وسائل اإلنتاج وتطوير النواحي التكنولوجية والفنية 
وغريها. لكن اإلسالم يعتقد أ  امللكية اخلاصة ضرورية جدًا من أجل حفظ 

ملفهوم اإلسالمي دولة مؤسسات عليا أساسية يف التواز  يف اجملتمع، والدولة يف ا
بناء اجملتمع وتقدمه وحضارته خبالف مفهوم الرأمسالية الذي حيصر دور الدولة 
على األمن وحفظ املمتلكات فالدولة يف اإلسالم اها دور فاعل عكس النظرية 



 

 

املاركسية اليت ترى أ  الدولة مؤسسة جيب القضاء عليها عندما تصل إىل 
ية النهائية حيث يرى أ  هناك ثالث مؤسسات جيب القضاء عليها: الشيوع

األسرة فاألبناء على الشيوع، املوارد كذلك على الشيوع، والدولة جيب أ  
 تنتهي ألنها تعبري عن القمع الرأمسالي ويف اإلسالم الدولة أساسية.

ويرى اإلسالم أ  الدولة خطر على الفرد، فهي ضرورة لكنها خطر 
عن طريق امللكية اخلاصة حتى ال يكو  الناس مجيعًا ُأجَراء يف يد  ويوازنها

الدولة، فإذا كا  اجلميع أجراء يف يد الدولة فتتحكم يف أرزاقهم وأنفاسهم 
ومأكلهم وشرابهم وتلغى عندها احلرية، ولذلك فإ  امللكية الفردية يف اإلسالم 

 هي ركيزة لبناء اجملتمع السليم. 

يرى االقتصاديو  أ  اقتصاديات السوق اليت تنبعث من ناحية اقتصادية 
من امللكية وهي قوى العرض والطلب أي ترك الناس يبيعو  ويشرتو  وهو 
شيء له مزايا ال جدال عليها من نواٍح اقتصادية، فحني جيد اإلنسا  جمااًل 
متوقعًا للربح يستثمر ماله وإذا توقع اخلسارة ال يستثمر يف هذا اجملال وهي 

ة أوتوماتيكية شخصية دو  إجبار أو توجيه، حني يستثمر اإلنسا  يف شركة عملي
أو يف صناعة أو زراعة فهو يوظف عناصر االنتاج من عمال ومواد وأدوات 

 تعود مبداخيل ألصحابها ثم األسعار توزع السلع بني الناس. 

كل هذا مبين على أساس امللكية اخلاصة اليت توزع املنتجات واالستثمار 
لدخول والتوظف بني عناصر االنتاج يف اجملتمع وهذه القضية اآل  هي اليت وا

يتحدث فيها االقتصاديو . أ  اقتصاد السوق أكثر كفاءة من اقتصاديات القطاع 
العام، فيجب التوجه للخصخصة ألنها تعين ترقية االنتاج وخفض التكاليف 

وبالتالي تعني على  لوجود املنافسة وتعني على التوسع يف الزراعة والصناعة
القضاء على مشكلة البطالة وتريح الدولة من أعباء كبرية ترتبت من القيام 



 

 

مبشاريع كبرية وهذه املشاريع ال تتميز بالكفاءة لعدم وجود احلافز على تصحيح 
األخطاء اليت يتحمل املواطنو  أعبائها فال بد أ  تتحرر الدول من األعباء 

 االقتصادية.

جلديدة وكما يقال )ال جديد حتت الشمس( قيلت يف القر  هذه األفكار ا
الثامن عشر والتاسع عشر إبا  االستعمار الغربي حيث قيل بوجوب ترك 
السوق يعمل كل شيء والتخصص الدولي جيب أ  يقوم على أساس احلرية 
االقتصادية، وجيب فتح األسواق أمام املنتجات بدو  عوائق، هذا عندما 

عد الثورة الصناعية وأصبح الغرب وبريطانيا اها وجود يف ازدهرت الصناعة ب
القارات اخلمس ومنعت الدول من أ  تتخذ سياسات حملية يف سبيل النهوض 
باقتصادياتها، هذه األفكار القدمية وما نسميه يف االقتصاد )املدرسة الكالسيكية( 

بي عندما أساسها )آدم مسيث(، و)مارشال(، و)ريكاردو( وغريهم. فالعامل الغر
تستيقظ فيه قوى االقتصاد يفلسف األفكار لكن يعطيها أمساء جديدة فلم 
يقولوا النظرية الكالسيكية أو الكالسيك االقتصادي وقالوا العوملة أل  

م 2202الكالسيك اهم جتربة كادت أ  تضيع النظام الرأمسالي نفسه، ففي سنة 
سيكية با  النظام حدث ما يسمى بالكساد الكبري فقالت املدرسة الكال

الرأمسالي هو أفضل نظام اخرتعه اإلنسا ، والدولة ال جيب أ  تتدخل يف 
الناحية االقتصادية وجيب أ  حتمي االقتصاد فقط وال جيب أ  يكو  للدولة 
سياسة مالية بل سياسة نقدية أي رفع سعر الفائدة أو ختفضه فإذا خفضته يزيد 

وجيب أ  يعمل العامل على هذه الطريقة،  االستثمار وإذا رفعته يزيد االّدخار
وكا  أحد الشباب وهو )كينز( طالبًا يف هذه املدرسة ومل يكن مرتاحًا اهذا 
الكالم لكن االحرتام منعه من البوح عما يف نفسه ألستاذه )مارشال( حتى 
وقعت الكارثة وانهارت سوق األوراق املالية يف وولسرتيت ثم تبعتها يف فرنسا 

وتعطل املاليني يف العامل الرأمسالي وكاد العامل الرأمسالي يلفظ أنفاسه  وبريطانيا



 

 

حتت مظلة ما يسموه اآل  العوملة والتخاصية فهي هي ولكن ُبعثت من جديد 
 من حتت الرماد. 

خرج كينز بكتابه )نظرية التوظُّف( الذي رّد فيه االعتبار االقتصادي 
إىل أ  حيقق بطالة باستمرار، فال بد  للدولة وقال أ  النظام الرأمسالي ُمعّرض

من تدخل الدولة من أجل تصحيح االختالل االقتصادي عن طريق مشاريع 
تقوم بها الدولة بشرط أ  ال تنافس القطاع اخلاص وتبّنت )جامعة هارفرد( 
أفكار )كينز( و)روزفلت( تبنى برنامج املشروع الكبري وُحوِّل جمرى نهر كرسفال 

س( املوجودة اآل  يف أمريكا وغريها نتيجة لتدخل الدولة. وأنشأت )الكريباك
مبعنى آخر إ  مل تتدخل الدولة النهار النظام األمريكي والرأمسالي وحدث 

 االنتعاش.

الغريب اآل  أنهم ينفو  هذه التجربة املريرة يف النظام الرأمسالي 
 بد من ويريدو  أ  يبيعوا هذه األفكار للعامل الثالث بالدرجة األوىل فال

التخاصية يف كل شيء، بدأت هذه األفكار باالنتشار بعد انهيار التجربة 
السوفييتية ويف اخلمسينات والستينات والسبعينات كانت نفس املؤسسات اليت 
تتكلم اآل  عن العوملة تقول بنظرية الـصدمة السريعة بقيام احلكومة 

ادية فمشروع واحد يقود باستثمارات هائلة دفعة واحدة مما يهز الدنيا االقتص
املشاريع وعندها حتدث التنمية، هؤالء نفسهم ينسو  هذا الكالم لعدم وجود 
مقابل للرأمسالية يتحداها على الساحة العاملية، وهذا ليس دفاعًا عن املاركسية 

فالساحة اآل  مفتوحة  {ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض}او الشيوعية لكن 
ك من يتحدى فجرى إحياء األفكار القدمية من جديد اليت أمام أمريكا وليس هنا

تقتضي ختصيص كل شيء مبا فيها مياه الشرب واالتصاالت والتعليم حتى 
 نصل إىل تطبيق النموذج املوجود حاليًا والذي مسي قبل عشرين سنة 



 

 

( واآل  أصبح االسم New International Economic Orderبـ )
(Globalization.) 

ق هذه النظرية على الواقع العاملي من سياسة التجارة الدولية بعد تطبي
( واتفاقية التجارة احلرة وإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك GATواتفاقية الـ )
م وهذه السياسات املطّبقة مسبقًا ولكنها اآل  اندفعت 2255الدولي سنة 

غنياء يف العامل، فهذا اندفاعًا كبريًا أدى ذلك إىل اتساع الفجوة بني الفقراء واأل
نظام اقتصادي غري عادل، فنحن ال نتطلع فقط إىل زيادة اإلنتاج بل نهتم بعدالة 
االنتاج فما قيمة وجود مليو  رغيف مبكا  ما ويف مكا  آخر يوجد ألف جائع 
ينظرو  وال يأكلو  فإذا أردنا أ  حنكم على جتربة العوملة أو جتربة النظام 

على التخاصية نقول أنه نظام غري عادل وغري قابل للبقاء االقتصادي اجلديد أو 
أل  أي نظام فيه اختالل ال يستمر طوياًل وإ  اعتقد أصحابه أ  هذا من 
مصلحتهم، فإ  إحصاءات األمم املتحدة كلها تعكس أ  الفجوة بني الدول 
الغنية والدول الفقرية تتسع، وعلى املستوى الداخلي فاألغنياء يزدادو  غنًى 
والفقراء يزدادو  فقرًا على مستوى العامل أي عدم وجود عدالة على املستوى 
العاملي وظلٌم وإجحاف على املستوى الداخلي أل  عدم العدالة يف الداخل 
مرتبط بعدم العدالة يف اخلارج فالنظام العاملي املوجود حاليًا املسّمى باخلصخصة 

خلية فاملقصود تعزيز هذه الفجوة والعوملة له مرتكزات عاملية تفرز إفرازات دا
ونهب املوارد على مستوى الشعوب فالتجارة احلرة تفتح األسواق للتجارة 
حبرّية لتدخل السلع الرخيصة املتقدمة تكنولوجيًا وتستمر ااهيمنة التكنولوجية يف 
العامل الثالث لصاحل الدول الصناعية وبالذات الواليات املتحدة والدول 

يجة أ  يبقى العامل الثالث وافريقيا بالذات حتت مظلة العوملة األوروبية والنت
وحتت مظلة التخاصية، ُيراد إعادة استعمار الشعوب من جديد وربط وخلق 
طبقات يف داخل كل بلد مرتبطة بالعوملة اجلديدة وحكومات ما هي إال انعكاس 



 

 

إبقاء للوضع القائم وبالنتيجة القضاء على فرصة التقدم بالنسبة للشعوب و
الدول الصناعية هي املهيمنة وعدم إعطاء الفرصة للدول الصغرية والفقرية أ  

 تبين اقتصادها من جديد.

اآل  يتكلمو  عن التخاصية والعوملة يف كل شيء: يف نظام املعلومات 
واالنرتنت، واألسواق املالية حبيث تتمكن أي شركة أجنبية من أ  تصدر 

لي دو  قيود، وإلغاء قدرة أي بلد من حتديد أسهمها وسنداتها يف أي سوق ما
نسبة التملك للمواطنني فتكو  نسبة مفتوحة وكأنهم يلغو  الدولة فال يهم من 
يستثمر وكم يستثمر. نتيجة ذلك تتحكم القوى املركزية األساسية العاملية اليت 

 هي بيد الدول الصناعية باألسواق املالية والتجارة الدولية واالتصاالت.

هذه العوملة ليست خريًا ألصحابها على الدوام، فالنظام النقدي  لكن
العاملي اآل  يف أسوأ حاالته واالنهيار الذي حصل يف دول شرق آسيا كماليزيا 
وغريها من )النمور اآلسيوية( وأنا أمسيها النمور الكرتونية سببه حترك 

لك أصبحت املضاربات واخلروج املفاجئ لألموال من تلك األسواق ونتيجة ذ
( مليار دوالر وهي حتاول أ  جتد وسيلة من صندوق 202كوريا اآل  مدينة بـ )

النقد الدولي إلصالح اقتصادها. هذه ااهيمنة االقتصادية واملغامرات ستجلب 
خماطر على االقتصاد العاملي وتلك الدول الصناعية إذا اعتقدوا أ  افقار 

األمر ال بد له أ  يتوقف  اآلخرين سيكو  يف صاحلهم فهم واهمو  وهذا
 وسيعاني العامل الصناعي من ثورة اجلياع واملشاكل اليت ترتتب على ذلك.

اخلطر اآل  يواجه العامل العربي واإلسالمي فهل نستطيع أ  نواجه هجمة 
العوملة وانفتاح األسواق والتجارة احلرة وحرية التبادل يف الوضع الراهن، اخلطر 

مل العربي فهو كيا  ضعيف جمموع دخله )الناتج االقتصادي ماحق يف العا
( مليار، بينما الدخل القومي للكيا  اليهودي هو 122القومي السنوي( هو )



 

 

( مليار فال يظن أحدكم أ  الفارق كبري وأننا قوة اقتصادية أمامهم، فاألرد  44)
( مليار، وإذا مجعت الدخول 5-0( مليار، والسلطة الفلسطينية اها )1-4له )

لقومية لسوريا ولبنا  واألرد  ومصر يكو  جممل الناتج القومي اها أقل من ا
الناتج القومي للكيا  اليهودي فنحن أمام عمالق وهذا الكيا  هو جزء من 
خمطط العوملة والتخاصية والشركات ستعرب عن طريقها فحينما نرى أحد 

 عن األرقام مسؤولينا يقول أ  ال خطر علينا من االقتصاد اإلسرائيلي غافاًل
واإلحصائيات وعن الدولة الصناعية اليت ُأسَست لتكو  دولة صناعية تلعب 
هذا الدول يف هذه املرحلة ولذلك يتكلمو  اآل  عن )الشرق األوسطية( اليت 
هي جزء من العوملة اليت تقتضي انفتاح األسواق على العربا  النائمني الذين ال 

اد وأداتها الكيا  اإلسرائيلي ودول اخلليج يتحركو  فتسيطر أمريكا على االقتص
فهي دول ال صناعة فيها وال زراعة إمنا برتول يتنج فقط. العوملة ستقضي على 
االقتصاد العربي نهائيًا إذا استمر بالقطرية والتمسك بالرتاث الشعيب القطري 
والعناد على اخلصوصية القطرية يف الفن والسياسة والفكر والتعليم. هذه 

وصية والتمسك بها هو الذي سيهدم هذه األمة، وهي منافية للدين اخلص
والعقيدة ومنافية للتحدي ويف صاحل الكيا  اإلسرائيلي والواليات املتحدة يف 

 كل األحوال.

ليس هناك جمال إال إنشاء سوق عربية مشرتكة أو وحدة اقتصادية، واآل  
و  عن الوحدة الذين هناك عزف على هذا األمر من كل الزعماء الذين يتحدث

يهتزو  يف الوقت نفسه من إحياءاتها احلقيقية، أل  الوحدة تعين أ  الكراسي 
ستتغري مواقعها. ال قيمة لكرسي إذا مل تبق األمة، ما قيمة الكراسي إذا ضاعت 
األمم وضاعت عقيدتها وهيبتها وأوطانها وعزتها، حنن اآل  أمام حتٍد ليس فقط 

لكن التحدي من املصيبة اليت ستضر والقوانني اليت من الكيا  اإلسرائيلي 
ستعّدل والتشريعات حبيث ُتلغى التشريعات الوطنية أو اخلاصة يف كل بلد 



 

 

وستخضع لتشريعات عاملية ُتكتب يف صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة 
العاملية وغريها، فال فكاك للدول الصغرى منها وليس أمامنا اآل  إال أ  نتحد 

صاديًا وحنن جزء من األمة اإلسالمية كتلة اقتصادية هائلة ونرجو أ  يكو  اقت
هذا التوحد وسيلة لتحقيق سوق إسالمي مشرتك الذي حلم به املرحوم 
)أربكا ( الذي مل خيسر يف النهاية بل سجل موقعه يف عقول أمته وأبنائه أ  

 املستقبل ألمثال هؤالء. 

ارة احلرة اليت نسبتها احلالية ال تتجاوز السوق العربية املطلوبة ليست التج
% من جتارة العامل العربي يكو  مع غرينا فنحن عروبتنا 20-22% والباقي 1-2

وإسالميتنا باالسم فقط والعمل كله مرتبط باخلواجات. املطلوب احلقيقة ال أ  
حنرر التجارة العربية فقط، بل أ  حنرر كل شيء يف العالقات العربية من حركة 

وس األموال واستثمارات مشرتكة وختصص اقليمي وصناعة ثقيلة على رؤ
مستوى املنطقة العربية ثم اإلسالمية فيما بعد على غرار ما حدث يف ما يسمى 
السوق األوروبية املشرتكة الذين مل حيرروا التجارة فقط بل جتاوزوا ذلك ونسوا 

نسا ألنهم إ  مل يتحدوا الدماء اليت سالت يف األلزاس واللورين بني أملانيا وفر
وبقوا على عصبيتهم العربية سيضيعو  بني الدب الروسي وبني الواليات 
املتحدة فاحتدوا وألغوا كل شيء وأصبح األملاني يتحرك يف فرنسا كالفرنسي 
وأصبح هناك سوق موحدة متكاملة لعناصر اإلنتاج وهناك بنك أوروبي 

 ة. للتمويل لكي يعطي تعويضًا للشركات اخلاسر

نتيجة للتحوالت أصبحت أوروبا والسوق األوروبية املشرتكة اآل  هي 
القوة االقتصادية األوىل وليست أمريكا فحني تفضل الدكتور الرشدا  بأ  نسبة 

م من ثلثني 2214% ولكنها هذه النسبة كانت يف سنة 04انتاج أمريكا عامليًا هي 
على املستوى العاملي ترتاجع إىل ثالثة أرباع اإلنتاج العاملي فأمريكا اآل  



 

 

وأوروبا تتقدم ومعها اليابا  والصني، هذا التقدم األوروبي مل يكن ليتحقق لو 
بقيت أملانيا هي أملانيا وفرنسا هي فرنسا وإيطاليا هي إيطاليا بل حتقق ألنهم نسوا 
هذه العنجهية والعصبية واندجموا يف تكتل اقتصادي قوي، فإذا كانت أملانيا دولة 

 رية فهل حيق لألرد  ولسوريا والسودا  ومصر أ  يقولوا أنهم دول كبرية. صغ

ليس أمام هذه األمة إال أ  تتحد اقتصاديًا يف برامج اقتصادية ويعاد 
استثمار األموال العربية هنا وتشيع روح الدميقراطية، وأ  يكو  للشعوب قرار 

حقيقة ااهم القومي يف السياسات االقتصادية وغريها أل  احلكومات ال تعكس 
أو ااهم اإلسالمي لعدم وجود مراقبة وحماسبة، ورحم اهلل سيدنا عمر بن 
اخلطاب حني كا  مارًا يف طريقه ووقف له أحد املسلمني وقال له فيما معناه: 
اتق اهلل يا عمر ثم كررها وكررها فقال أحدهم لقد أثقلت على أمري املؤمنني، 

ري فيهم إ  مل يقولوها وال خري فينا إ  مل فرد عليه عمر وقال: )دعه، ال خ
 نسمعها(. 

احلكومة الصاحلة هي اليت تبحث عن الرقابة الشعبية الصاحلة واحلكومة 
الفاسدة هي اليت حتاول أ  حتّيد الشعب وتزّور إرادته ويبقى يديره أقوام ال قوة 

يتغري  وال رأي فيهم، هذه احلكومات والنمط العربي أو النظام العربي جيب أ 
 لكي يتبنى قضية الشعوب وقضية التحديات.

العوملة والتخاصية أيها األخوة خطر كبري جيب أ  جنابهه وال ميكن أ  
جنابهه فقط بأ  نبني منطقيًا أو علميًا أخطاره، لكن بتبين سياسات وأ  ننزع 

وأ  هذه أمتكم }ثوب اإلقليمية الضيقة وأ  ننسجم يف بنية اقتصادية متكاملة 
ولنا من اخللفية احلضارية اإلسالمية وروح  {واحدة وأنا ربكم فاعبدو  أمة

التكافل ما جيعل هذه الوحدة أيسر من الوحدة بني الدول األوروبية فهم 
( لغة ومع ذلك احتدوا يف سبيل مواجهة اخلطر. 24يتكلمو  ما يزيد عن )



 

 

ة أما االستمرار املستقبل بأيدينا بعد التوكل على اهلل وبوسعنا أ  نصحح املسري
يف األوضاع القائمة فال خيدم إال أعداء هذه األمة يف الداخل واخلارج. والسالم 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 األسئلة واملداخالت

 أحد احلضور:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، حقيقة أشكر األخوة على املعلومات اليت تقدموا 
مالحظة أبين عليها الكالم حينما بها والوعي واإلدراك الذي يتجلى فيهم، لي 

تقدم األخ املقدم بأ  شهر رمضا  فيه أشياء عظيمة وأعظم ما فيه غزوة بدر، 
أقول: األصل أ  يقول املقدم إ  أعظم ما فيه نزول القرآ  الكريم، ذلك ألنه 
هو املرجعية اليت على أساسها نبين أحكامنا، فالعوملة اليت حتدث عنها األخ 

ا  إذا مل تكن مبنية على أساس مرجعي ال ميكن أ  تكو  هناك الدكتور الرشد
عوملة، فالعامل الذي يّدعي العوملة هو عامل كاذب ألنه مبيٌن على أشياء خاصة 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت }وهي إنتاج بشري بينما اإلسالم هو رباني 
 .{عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينًا

ذلك كل الرسل واألنبياء الذين أرسلوا قبل حممد فالدين هو املرجعية ول
صلى اهلل عليه وسلم مل يكونوا للعامل وللرسالة اليت كانت للعامل هي رسالة 
اإلسالم بنص احلديث الصحيح: )أعطيت مخسًا مل يعطهن أحٌد قبلي: . . وكا  
النيب يبعث إىل قومه خاصة وأرسلت إىل الناس كافة( فاخلصخصة والعوملة تبنى 

 على هذه املرجعية واهلل أعلم.



 

 

 أحد احلضور:

حقيقة أود ا  أعلق على ما قاله الدكتور حممد صقر با  احلريات قد كفلها 
اإلسالم مع أ  األصوليني متفقو  بأ  األصل باألفعال هو التقيد باحلكم 
الشرعي وما الدميقراطية والتعددية وسياسة السوق إال حماوالت أمريكية اهز 

وإبعادهم عن اإلسالم على حقيقته، واحلريات اليت تفضل بها وهي املسلمني 
حرية التفكري وحرية العقيدة واحلرية الشخصية وحرية الرأي هي منافية جلوهر 
اإلسالم ومنافية لألحكام الشرعية اليت جاءت للمسلمني تقيدهم باحلالل 

ذي تفضل به واحلرام واملكروه واملندوب واملباحات، ثانيًا: مفهوم الدولة ال
الدكتور حممد صقر هو مفهوم علماني وليس مبفهوم إسالمي أل  اإلسالم جعل 
الدولة هي طريقة لتنفيذ األحكام الشرعية يف واقع احلياة عند املسلمني، ومل 
جيعلها وسيلة كما هي عند الرأمساليني، ومل جيعلها غاية كما هي عند 

املسلمني ليست اللغة العربية ولكنه الشيوعيني، ثالثًا: الباعث على الوحدة بني 
اإلسالم الذي كفل وحدة املسلمني وكفل وحدة الدولة اإلسالمية حلديث 

وشكرًا  {إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما}الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 جزياًل.

 الدكتور حممود الرشدان

ي ما يلي: امسحوا لي أ  أبني مشكلة يف منهجية التعامل مع القضايا وه
عندما نقار  اإلسالم بالوضع األمريكي فنحن هنا ال نتحدث عن اإلسالم 
والرأمسالية حتى نفضل أحدهما عن اآلخر فهذا شيء منتٍه عند كل مسلم، 
فنحن نقع يف مغالطة كبرية جدًا عندما نقول أ  اإلسالم عظيم وأنا مسلم إذا أنا 

الكالم عن شكل الدولة يف  عظيم، املقدمة صحيحة واالستنتاج خاطئ. فليس



 

 

اإلسالم من ناحية نظرية أو عن الفقيه بل الكالم عن واقع اجملتمعات املسلمة 
وأعمال املسلمني واملثقفني واملفكرين وماذا ينتجو  منذ عصور كثرية جدًا وهذه 
قضية أساسية. فمعركتنا اآل  ليست بني إسالم ورأمسالية باملعنى اجملرد، بل بني 

ي مفكك موزع وبني عامل غربي ميتلك وسائل القوة والتحدي الذي عامل إسالم
يواجهنا، فجزء من املشكلة أننا نظن أ  احلديث عن اإلسالم ويف حقيقة األمر 

 احلديث عن واقع املسلمني.

 الدكتور حممد صقر:

األخ القائل بأ  اإلسالم ضد احلرية، )متى استبعدمت الناس وقد ولدتهم 
رسالة اإلسالم يف حد ذاتها هي حترير اإلنسا  من عبادة أمهاتهم أحرارًا( و

البشر واألصنام إىل االتصال باهلل، فإذا كانت هناك رسالة للحرية وفلسفة اها يف 
أي منهج هو املنهج اإلسالمي احلقيقي فأحيانًا حنن نظلم اإلسالم يف 
مصطلحات معينة ونقول بأ  اإلسالم هو الشريعة ولكن هل الشريعة جاءت 

وأ  هذا صراطي مستقيمًا }لتقيد اإلنسا ؟ ال، بل العكس فالشريعة جاءت بـ 
فاحلرية أساس اإلنسا ، وال ميكن ا  خيلق اإلنسا  وحياسبه إ  مل يكن  {فاتبعوه

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم }حرًا يف أفعاله، حتى حرًا يف أ  خيطئ 
كأمنا هو إغراء أ  تفعل شيئًا  {وب مجيعًاال تقنطوا من رمحة اهلل إ  اهلل يغفر الذن

يف اخلطأ أحيانًا أل  اإلنسا  خيطئ وهو مضطر، فال يكو  اإلنسا  جبانًا مرتددًا 
ال يعمل شيئًا خوفًا من اخلطأ واإلسالم يؤمن أ  البشر خيطئو  ويصيبو  وجيب 

كلم عن أ  يندفعوا والشريعة تنظم أفعااهم، أما بالنسبة للدولة فكنت أريد أ  أت
اجلانب االقتصادي للدولة، وفاتين أ  أقول إ  اإلسالم يؤمن أ  هناك قطاعًا 
عامًا يف االقتصاد اإلسالمي )الكأل واملرعى والنار( وقال كثري من الفقهاء وأنا 
أسري معهم أ  املوارد األساسية يف اجلماعة كالبرتول واملعاد  ال متّلك، واملالكية 



 

 

املوارد األساسية واملرافق العامة مثل االتصاالت  قالوا بهذا وأنا متبع أ 
واملواصالت ال متّلك، أل  الدولة حتمي الفقراء بأخذ الضريبة من األغنياء ففي 
اخلصخصة والعوملة اجلديدة ُتلغي ضريبة الدخل وختل مكانها ضريبة املبيعات 

بة فيذهب فال يدفع األغنياء وهناك يف العامل ما يسمى باجلنات خالية من الضري
اها رأس املال واآل  تتنافس الدول أ  ختفض من ضريبة الدخل ورمبا ُتلغى 
نهائيًا والقصد أ  يزداد األغنياء غنًى والذي يدفع هو الفقري الذي يشرتي 

 السلعة.

اإلسالم فيه قطاع عام ملساعدة الفقراء وسيدنا أبو بكر حينما ألقى كلمة 
ذ احلق منه، والضعيف عندي قوي قال فيها: )القوي عندي ضعيف حتى آخ

حتى آخذ احلق له( مثل فلسفة الدولة املثلى يف التاريخ اإلنساني كله، أل  
الدولة الصاحلة هي اليت تعني من ال ظهور اهم، أما الدولة اليت تعني األغنياء 

 وحدهم فهذه دولة فاسدة وشكرًا لكم.

 

 

 


