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هّا البحث هو بحث تاريخي تحليلي اجتماعي يورب  الواوائع بمقودماترا ونراياتروا وتبعاتروا ويحواول الخوروج 

 بمفاهيم ومنطلقات جديدة أو مجربة وبصيغ تصالحية أو ثورية لحل األزمة الراهنة.

موع ( 6)المرجوع ا على كتاب المفكر الجزائري مالك بن نبوي والمسومى جوجروة العوالم اإلسوالمي ج واد بني أساس

تطوير أدوات البحث والخروج بصيا ات أكثر معاصرة واد التوزم خو  الكتواب وأضواف بعوض المواضويع وعودل 

 بعضرا.

 مجال البحث:

 هّا.المجتمع العربي وتطوره منّ الرجرة النبوية وحتى يومنا 

 

 

 



 

 

 مقدمة: الظاهرة الدورية

وتحديود كان المؤرخ العربي ابن خلدون أول من توصل لي دراسوته القيموة للتواري  إلوى تعريوف للحضوارة         

بروا عون  الخوور بأمتوه خارجوًا والوّي يلحو لالمقلود  ،لالمباشور لوه ،الباني ،إياها إلى أجيال ثالثة مقسمًا ،لرا

واعتورف بخصوصوية  ،وأرجوع المفكور العظويم بوّرة الحضوارة إلوى العصوبية القبليوة ،درب التقدم واالزدهار

 على وجوب العصبية لتلتف حوله وتحميه وتغال  به. مصرًا ،الدين كملرم ودالع للنروض

 أما الفكر الغربي الحديث لقد اتجه إلى وجرتين رئيسيتين:

بودأت باإلنسوان البريموي  ،التواري  حركوة خطيوةأنصار الفكر الماركسوي الوّي يورن أن حركوة  األولى: ويمثلرا

ليصول بروا الفكور الشويوعي جالمتقودم ج إلوى  ايتروا العليوا لوي  ؛وتصاعدت عبر القرون ،للحيوان األكثر اربًا

لعوادت باإلنسوان إلوى البدائيوة عنودما  ،وكان أن عارضت الماركسوية منطقروا الجودلي ،الرخاء والضمير والحرية

 الرخاء والحرية.طبقت وأبعدته كليا عن 

والتوي توزعم أن  ،الفكر الرأسمالي والوّي تبنوى لوي بعوض للسوفته نظريوة نرايوة التواري  الثانية: ويمثلرا

الموال  ،بوسوائلرا وايمروا وبطخطبوطروا الثوالوثي سوادتو ،مون التحضور عظيموًا الحضارة الغربية بلغت شأوًا

مموا يمنوع أيوة منظوموة  ؛رة والمسوخرة لخدموة أ راضوهإليرا اوة آلته اإلعالمية الجبا مضالًا ،والسلطة والعلم

النظورة هوي موا يقوول عنروا مالوك بون نبوي  تسايره. وهوّهلكرية معارضة لمنطقه من المنالسة وحتى أن 

دون أن ننكور  ،وينتروي بروامنروا أن التواري  يبودأ  ظنوًا ،ثقالة اإلمبراطورية والتي ابتليت برا أكثور الحضوارات

ومونرم مون بشور بنرايوة الغورب مثول ارنولود  ،ين خرجوا من دائرة التعص  األعموىوجود بعض المفكرين الّ

 توينبي.



 

تتوووالى لووي ظووروف نفسووية  ،شوورح مالووك بوون نبووي حركووة دورة الحضووارة وكأنرووا مصووفولة متتابعووة        

 ،لوطاا موا انحسورت وتراجعوت هوّه الضوواب  ،تتوالر لي بيئوة مكانيوة مناسوبة ،واجتماعية وزمنية معينة

 :تعوالى والواوت. اواللإلنسوان والتوراب  لوًّا عبقريوًا وتسوتحيل تركيبوًا ،تراجر إلى مكان جديد أكثر مالئموة

شورطرا النفسوي لروو الخصوائص الفرديوة التوي  أموا .140 آيوة-عمورانآل (( الناسوتلك األيام نداولرا بين ))

 وسولوكًا عرلوون الحضوارة لكورًاولوو عوا  بوين أنواس ال ي ،لنراه يتصورف بموجبروا ،تميز اإلنسان المتحضر

الشروط االجتماعيوة لروي الخصوائص األخالايوة والجماليوة والصوناعية والفنيوة للمجتموع  الحياته. أم ونمطًا

 الحضاري.

 :والدارس لرا يدرك وجود  اية عظمى اات شقين ،أما الشروط الزمانية التاريخية لري النظرة الشمولية لحركة التاري 

والش  الثاني ، لما من حضارة معزولة عن التأثيرات الخارجية حتى القاصية منرا ،للعيانول سنني واضح األ

مما  ،ابائل المغول التي أ ارت على الصين لي القرن الثالث ويضرب لّلك مثاًل، ميتاليزيقي يستعصي على الفرم

واجتاحت  التي تحركت جنوبًا ،الجرمانيةويراجموا القبائل  ،ليصلوا حدود روسيا أجبر الرون على االبتعاد والزحف   ربًا

كاني الشاسع والّي جالحظ المدن الزما ،منرية الدولة الرومانية الغربية لي القرن الخامس اى رومإل القوط وصواًل

 .جيستدعي التأمل

 لى:إسالمية الحضارة اإل ،هكّا اسم ليلسوف الحضارة

 ااة اصون واسترلت بالرجرة النبوية.افز برا بط ،سالميإمرحلة القيام والصعود بحامل روحي  -1

 األكبر.وكان ليرا للتقدم العلمي الفكري الدور  ،مرحلة القمة -2

جاابة  ،هواء والشرواتحيث سيطرت األ ،عبر االنقسام وا تصاب السلطة والتحارب ،مرحلة السقوط واالنريار -3

سالمية وليحمل بقايا الروح اإل ،هوة التخلف والدمار بعد انريار دولة الموحدين المجتمعات العربية نحو

 .بعيدًا سطنبولالى إالشعوب التركمانية والمغولية وتخرج بالخاللة 

الخارج  ،والتي حملت لي رحمرا بّور الشقاق والفكر الّري الطفولي ،ولىعتبر معركة صفين لحظة االنفصال األتو         



 

ثارها عبر هروبنا المستمر من آي ساهمنا بتدعيم والت ،عن المنط  والتحليل وسلبية التفكير وللسفة التصوف

 .وموبوءًا منرزمًا رثا ثقاليًاإبحجة تقديس الصحابة لنحمل  ،وضعرا تحت النور

 

 -هجري38-معركة صفّين 

 

مما حطم البناء المتوازن بين عنصر  ،أسست هّه المعركة للتعارض الداخلي بين حمية الجاهلية وروح القرآن         

مما  ،بقي يتعاظم واصاًل بنا إلى هنا بنتائج كارثية ،سالميكبيرًا لي البناء الحضاري اإل وخل  شرخًا ،الروح وعنصر الزمن

 وسرطانًا يلترم كل طااة األمة وال يدع لرا لرصة للبناء. وإال بقي جرحًا نازلًا ،يحتم علينا تحليل هّا الحدث

 باب الموضوعية للمعركة: األس

  :أواًل

 سالمية الكبيرة لي عرد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه والتي نتج عنرا:الفتوحات اإل

سالمية مئة مرة لي زمن اياسي حيث تضاعفت الدولة اإل ،الزيادة الكبيرة لي عدد السكان والراعة الجغرالية  -6

 خالل لترة اياسية. تقريبًا

 سالم لي صل  الدولة.دخل الكثير من حديثي اإل ،نساني العربيواالنفتاح اإلسالم بسب  سماحة اإل -6

وطريقة الحياة المترلة  ،والتي أ رات بدوًا حديثي العرد بالحضارة ،المغانم الكثيرة لي العراق والشام  -3

حياة الجديدة تجاه أسالي  الاتجاه الوالة واوكان عمر بن الخطاب حازمًا  ،التي أثرت لي العرب ،للفرس والروم

 وتوزيع الغنائم.

 تع  الناس كثيرًا من الحروب المتواصلة والفتن المتالحقة. -3

 ،سالمبين األعداد الغفيرة للّداخلين لي اإل ،مما الل من النسبة الصحّية االجتماعية ،موت الكثير من الصحابة -5

 وأعداد األنصار والمجاهدين الرّين ترّبوا على يد الرسول األعظم.



 

إلى دولة شاسعة  ،سالمية الناشئة من البداوة إلى الدولة المدنية البسيطةالقفزة عظيمة للدولة اإلكانت  -1

 تلزمرا مؤسسات جديدة وآليات جديدة.

ليوصي ابل أن يموت بالعشرة  ،لكن أبو لؤلؤة ا تاله الدواوين،وأنشأ  ،حاول عمر بن الخطاب التخفيف من هّه اآلثار

 ويتحول بقيترم إلى مجلس شورن. ،يفةيختار منرم المسلمون الخل

  :ثانيًا

لاختاروا عثمان بأكثرية  ،وعثمان رضي اهلل عنه السمح ،كان الخيار بين علّي رضي اهلل عنه القري  من حزم عمر

سالمي واستمتعوا بثمرات الفتح اإل ،واستغلر أاارب عثمان وأكثرهم من المؤلفة الوبرم لينه وسماحته ،بسيطة

 الناس عليه. أو لوا صدورل

 :ثالثًا

وعند  ،(1) وسببرا شباب مسلم  اض  تّواق للعدالة ،وما نتج عنرا من تداعيات ،حادثة اتل عثمان رضي اهلل عنه

 استالم علّي رضي اهلل عنه أدرك أنه ال يستطيع محاكمترم حتى تستقّر أمور الدولة لقام عليه الصحابة.

 :رابعاً 

حيث أخّ علّي رضي اهلل عنه بالمقصد  ،صحابة واختاللرم حول الّنّص والمقصدوالتي أظررت ضعف ال ،معركة الجمل

بينما أصّرت  ،خاّصًة أنرا جريمة جماعّية ،وأجل محاكمة اتلة عثمان إلى حين تقوية الدولة والخروج برا من أزمترا

واام بعض ضعاف النفوس باستغالل الخالف  ،السيدة عائشة على تطبي  الحكم الشرعّي دون النظر إلى المالبسات

 إلشعال المعركة.

 :خامساً 

والتي أصبحت أكثر لأكثر بحاجة ماّسة إلى عمل جماعي  ،عدم تحول العشرة إلى مجلس شورن ينظرم شؤون الدولة

 ومؤسساتي بعيدًا عن التصرلات الفردية واالجترادات الشخصية.

 :سادساً 

إال أنه لم يدّعم ويعطى صالحية الحكم بأمور الدولة والفصل  ،لي العرد الراشدير م االهتمام بالقضاء واستقالله 



 

مع أن الك  ،ولم تترك له صالحيات سياسّية مستقلرة بسب  حداثة المدنية عند العرب ،بين المتحاربين واإلصالح

( المقسطين(طائفتان من المؤمنين ااتتلوا لأصلحوا بينرما... وأاسطوا إنر اهلل يح   ))وإنورد لي النّص القرآني 

 .9آية –األنعام 

 :سابعاً 

 ،لكّنه استغلره ليكس  الوات واختار أحد دهاة العرب ،طل  معاوية التحكيم بدهاء حين علم أنر علّي سينتصر عليه

 لعمل بنجاح وتطويره ليصبح آلية مّتبعة لي األمة.نراء اإمما حال دون  ؛دون وجود هيئة اضائية مستقلرة

 نتائج معركة صفرين:

 قراطية الوليدة.على الشورن والديم ،انتصار االنترازية السياسية -1

والناس يدخلون لي اإلسالم ويتعلرمون الفرائض وبسب   ،لم يقو عوده بعد وكان ضعيفًا -تحّول الفكر اإلسالمي  -2

)أي رؤية الحوادث بشكل منفصل عن ، عدم لرمه لما حدث )انتصار االنترازية( إلى الجبرّية والقدرّية والسلبّية والّرّية

 أسبابرا ونتائجرا(.

ًا من الطعن لي الصحابة استنكف عن دراسة المعركة خول ،عندما اوي عود الفكر اإلسالمي وازدهرت الفلسفة -3

 وزيادًة لي التقديس. 

 ثّم تبعته الَغَلبة. ،وتكّرس التوريث كأساس للشرعّية السياسية ،أصبح االستبداد هو طبيعة المجتمعات العربّية -4

وبدأت عملية كتابة الحديث  ،بدأت عملية توظيف النّص الدينّي للمصالح السياسية والفئوية والمّهبية -5

 ما حّول الدين أكثر لأكثر عن مقاصده وشموليته.م ،الضعيف

مما أبعد الدين عن حركته  ،ربطت الفقه بالمصالح السياسية والطائفية ،أّسَس كل الك لعملية تاريخية طويلة -6

 وأوصلنا إلى إرث لقري ملّوث ومشبع بالتخلرف )لقراء السلطان(. ،النرضوية والعقلية

وتطورهم وتجنيدهم للرا بين  ،ولتأثيرهم على الساحة السياسية العربية ،الخوارجأّسست هّه المعركة لظرور  -7

وممارسات  ،ودعمرم الغير مباشر لالستبداد المطل  ،م للقتلتشريعرواستخدامرم لمنط  العنف و ،بالحرّية والعدالة

 التعّسف بدعون القضاء على الفتن.



 

وانحصرت اهتمامات المواطن العربي بالرزق واألسرة وبعبادته  ،حدث االنفصال التاريخي بين الدين والسياسة -8

وبقَي  ،وإن بقَي بعض بقايا االحترام للقضاء ،وابتعد عن التدّخل بالقرارات السياسية وبطرق تداول السلطة ،الفردّية

 مستقاًل إلى أن انُترَك أخيرًا نتيجة االستبداد الممتّد عبر الزمن. 

والّي تعّم  بسب  عدم وجود لكر متوازن  ،شرخ الكبير بين طائفتي السّنة والشيعةاالنقسام الشااولي وال -9

 وتصفية لموروث القتل والمظلومية. ،وعملية إصالح تاريخّي

 

 

اّدس  بينما ظررت لي الفكر الشيعّي دكتاتورية اإلمام أو الفقيه. ،نلحظ لي الفكر السّني دكتاتورية الحاكم أو المتغلر 

 سّ  الفكر الشيعّي الشيخين رضي اهلل عنرما وعائشة. ،الصحابة بينما اّدس الفكر الشيعّي آل البيتالفكر السّني 

 بينما الفقه الشيعّي يبرهن على ا تصاب السلطة  ،الفقه السّني يلزم بالطراعة والصبر ويحرم الخروج على الحاكم

 

بينما تطّور الفكر الشيعّي إلى  ،الممنرج ليما بعد استخدم الفكر السّني السجن والنفي والتعّي ، ويعظرم المظلومية

ال ننسى هنا ظرور الكثير من الفرق الّشاارة والجماعات المتطرلة كالمرجئة والمعتزلة والفرق  .واللطماتجلد الّات 

 عشرية. ثنياالوالفرق الصولّية 

 

على الكراهية واألحاديث والتآمر مع ن مغّ ،والشيعّيةهكّا بدأ الحقد التاريخّي يفصل بين المجتمعات السّنية           

 ،لالسّنة يترمون الشيعة بالخيانة ،للقضاء على الخاللة اإلسالمية واالترامات المتبادلة ؛األعداء واالستنصار برم

ّرن هّا الموروث التاريخي الكريهو والشيعة يترمون السّنة بعدم االنتصار لعلّي وا تصاب الدولة. هو الجرل  ،أكثر ما  

واالعتماد على التكفير  ،وتطوير الخاللات المّهبّية لتصبح لي صل  العقيدة ،المتراكم وعدم االعتراف باألخطاء

 والتخوين عوضًا عن الحوار والمسامحة.

 .واليوم و دًا الثاني: أمس الفكر. البابباب  طباعة-العمريخيري  محمد-راجع البوصلة القرآنية  (6)



 

 

 ما بعد الموّحدين

بقي العالم اإلسالمي حّيًا بفضل  اإلسالمّي،بعد معركة صفرين حصل نزاع بين أسباب الموت والحياة داخل الجسد         

لاإليمان هو الشعلة والشرارة التي تشكرل القيم وتحولرا من ألكار معلرقة بالرواء إلى وااع  ،اإليمان والفضائل الخلقية

 ،وصناعّيًا والتراب إلى مجال مجّرز لنّياً  ،والوات إلى ساعات عمل ،حدة اجتماعّيةوتحول اإلنسان إلى و ،نفسّي وزمنّي

 .كما لي معادلة المفكر مالك بن نبي

  < حضارة---إنسان + وات + تراب 

وتنتري باإلنسان المتحلرل  ،لالحضارة تبدأ باإلنسان المؤمن المتكامل اإليمان،والعامل المحفرز للتفاعل هو طااة        

أو إلى أماكن اللرو والضياع  ،وليس له إلرا أن يفّر إلى صوامع المرابطين ،محروم من الجاابية دون أساس روحيّ  ءكجزي

 وهكّا يغي  عن وااعه األليم ويبّدله بوااع من صنع خياله ويراص خالعًة أو  يابًا وجدبًة. ،)الخمر أو المسبحة(

 ،والفرق شاسع بينرما ،إلى إيمان تقليدّي بائس ،العرب لي بداية نرضترمهكّا تحّول اإليمان الحقيقّي الّي ألرم 

 يقول الشاعر محمد إابال:)عل ًٍّة ُيصبُح ما مّس العليل(.

 يخّرج العلماء والفقراء. –نشي  ومبدع  –له رسالة تاريخية  –للنفس والمجتمع  –للدنيا واآلخرة  اإليمان الفّعال:

 الرهبان والدراويش. يخّرج-كسول واّتكالّي  –له رسالة شخصّية  –للنفس لق   –  لآلخرة لق اإليمان التقليدّي:

نعود إلى لّ  اإلسالم وهو التوحيد. للوحدانية ثالثة جوان  البّد من  ،لكي نحلرل ببساطة ما حدث لي العالم اإلسالمّي

 استيفائرا ليكون اإليمان سليمًا و ير ملّوث بشرك  أو رياء.

  الجان  األول:

سألترم  ))ولئن :اال اهلل تعالى بّلك،وأكثر الناس يؤمنون  اهلل،ال خال  إال  ،وهنا تعني كلمة ال إله إال اهلل ،الخل         

 .61آية - ( سورة العنكبوتاهلل(من خل  السماوات واألرض وسّخر الشمس والقمر ليقوُلّن 

  الجان  الثاني:

أي أن ال إله إال اهلل تعني ال أحد ينفع أو يضّر أو يرزق أو يحرم  ،والرهبة وطل  الرزقتوحيد اهلل بالدعاء والر بة         



 

واستجالب النفع واجتناب  ،واّتباع القوانين الكونّية بطل  الرزق ،وعلى اإلنسان تحصيل المعرلة الالزمة ،إلرا اهلل

عن  ،وأكثر الناس يشركون باهلل برّا المعنى .73 آية ))أو ينفعونكم أو يضّرون(( الشعراء :اال اهلل تعالى ،الضرر

وتزداد البطالة ويقلر العمل وتتحكرم  ،وهنا يتعطرل العقل والفكر ،طري  إيمانرم بالسحر واألوهام والخرالة والجرل

ويتواكل وينال  ويتّلرل بداًل من السعي وطل   ،ليخاف من الكون عوضًا عن دراسته وتسخيره ؛األوهام باإلنسان

))يؤمنون بالجبت  :واد سّمى اهلل الشرك من هّا الجان  )الجبت(. اال اهلل تعالى ،ويصبح متعطراًل اجتماعيًا ،الرزق

 .51آية-والطا وت(( النساء 

وكان اإلنسان الجاهلّي يلجأ إليرم ويقصدهم كلرما أراد شيئًا أو عزم على  بالجبت،وكان السحرة اديمًا يسمَّون         

ليتحول بعدها  ،ل إليه إيمان المسلمين عبر ارون طويلة منّ معركة صفرين إلى ما بعد الموّحدينوهّا ما تحّو عمل،

 المسلم الفّعال إلى متعطرل جاهل ادرّي أواف عقله وعمله.

 الجان  الثالث: 

سلطة  واهلل وحده يحكم بينرم وهو لوارم وال ،وهو توحيد اهلل كقّوة عظمى واعتبار الناس كلررم سواسية        

واد سّمى اهلل تعالى من يفعل الك بالطا وت لرو يكره  ،وال يجوز أن يتحكم أحد بأحد أو يتكّبر عليه ،ألحد  على أحد

اال  ،رادة ولم يكرهرم حتى على اإليمان بهواهلل خل  العباد وترك لرم النعمة الكبرن حرية اإل ،الناس ولم يخلقرم

اهلل تعالى ))ال إكراه لي الدين اد تبّين الرشد من الغّي لمن يكفر بالطا وت ويؤمن باهلل لقد استمسك بالعروة 

 .256آية  (( البقرةالوثقى...

وتبّين له الحقائ  وتث  به يصبح راشدًا دون تدخل  ،وعندما تترك لإلنسان حرّيته وتعطيه المعلومات الالزمة         

)ليس له  عضداً وسّمي الملك بعدهم  ،ولّا سّمي الخلفاء الراشدون كّلك )انتخبوا بطرادة حّرة( ،ة خارجيةمن أّية اّو

ّرن االستبداد ويفقد المسلمون صفاء توحيدهم  ،أساس شرعّي أو شعبّي( لتتعطرل بعد صفين الحياة السياسية ويتغ

وسمى بالعقل واعترف بالحرية ووث   ،بنى األّمة ويتحولون تدريجّيًا من التوحيد الّصالي الّي ،من تلك اللحظة

ثّم إلى الجبت  ،ولّعل المجتمع إلى الطا وت ليتعطرل الرشد ليرم ،باإلنسان ونرض بالعرب من البداوة إلى المدنّية

ليدّي إلى عامل سلبّي تق ،ليتعطل الفكر والجرد العلمّي ويتحّول اإليمان عن دوره الفّعال ،بعد انريار دولة الموّحدين



 

ليخّر الصولجان بعد أن انعدم  ،م1369وادمين ما تزاال لم تقلعا لي عام  م2000ونكون هنا برأس لي عام  ،)اآلبائية(

 لي العالم اإلسالمي الفرد القادر على حفظ السلطان.

الحظ طريقة لع   م،آبائرتحّمل الناس أوزارهم وأوزار  الجسدّية،الوراثة االجتماعية خطيرة ومرّمة كما الوراثة         

والطب   ،لالكلر يحمل المسطرة لألستاا والصوت المرتفع للرجل ،األطفال والتي ال تختلف من مكان عربّي إلى آخر

 وبالًء؛لقد أصبح جسد إنسان ما بعد الموّحدين أكثر عفونة . والبنداية للعسكري والشرطّي يضرب الناس، للمرأة

 –األمّية  –الخرالة  –االتكالية  –العنف  –الكسل  –بسب  ترك ماليين الجراثيم لتراجمه وتستشري ليه: الخوف 

الفخر والتباهي  –البّخ  –الطفولّية لي التفكير  –الَحرلّية  –الّرّية  –البطالة  –اإلدمان  –الفقر  –الرشوة  –القدرّية 

 عة األدبية.النز –الشلل الفكري  –العجز  –باآلباء 

 

 أهم االحداث السياسية المؤثرة التي حدثت آنّاك

لى إونبرترم  ،ا أظررت نقاط ضعفرم وتخلخلرمإ ،على المسلمين كانت لي جان  منرا خيراً  :الحروب الصليبية-6

أظررت الحروب  .لتوحدوا تحت راية صالح الدين واستعادوا القدس وتحركوا بفعالية جديدة ،صالح أنفسرمإ

 ؛تغّيرا العلوم التقنية والتكنولوجيا التي تمدها بقوة هائلة ،وروحرا االستعمارية الردامة ابوالصليبية ادر أور

 .والمدارس والجامعات التبشيرية والمستشفيات الخيرية ،لنر  وا تصاب الثروات تحت راية الروح المسيحية

، والدمار الرائل للكت  والعمارة ،سالميةعربية للخاللة اإلخر عاصمة آلى سقوط إوالتي أدت  :حروب المغول والتتار-6

 ،بالنروض بعد أن أواف زحف العثمانيين نحوها ألوروباوسمح  ،لعوبة بمكان النروضأ الّي جعل منا ،القتل الرمجي

 .خرنأ ال بقيت لي الظالم عقودًاإو

وتفرارم  ،ودينيًا وعلى انريار المسلمين سياسيًا ،على وحدة الروح المسيحية الغربية كان دلياًل :سقوط  رناطة-3

 .مةوتنازعرم وتمسكرم بالسلطة والمال على حساب األ



 

والمتطاولة عبر خمسمائة عام من  ،و ربًا والّي أسس للخاللة العثمانية الممتدة شراًا :لتح القسطنطينية-3

وتقسيم  ،على المنتصرين ةولى بتوزيع تركواامت الحرب العالمية األ ،حتى سميت بالرجل المريض ،السبات الشراي

 (.نستورده يوميًا على  رار ما دول مصنعة  ربيًا)الوطن العربي حس  اتفااية سايكس بيكو 

ظرورت ثلوة مون العلمواء حواولوا  ،ابل أن يغرق العالم اإلسالمي لوي ُلجوج األحوالم واألمواني وينسوى الوااوع

 ومنرم: عمي ،د لراح لي نوم استنراضه من جديد لكن  لبت عليه لّة الراا

وسوّمي تيمنوًا بجدتوه تيميوة. ُولود لوي  الحلويم،أحمد بون عبود  هاسم (:1390-1320ابن تيمية / المجدِّد / )

 دمشو ،ثوّم لوي العوة  ،سوكندريةثم عاد إلى دمش  ثّم سوجن لوي اال ،سجن لي مصر لجرأة آرائه بالشام،حّران 

كوان مجوددًا دينيوًا تحودث ألول  ُألرج عنه بأمر من السلطان االوون واستمّر لي التودريس ليمووت لوي دمشو .

 ،وأهواب بالمسولمين العوودة إلوى أصوول الودين وبسواطته ،مرة كطمام عن التولي  بين المعقوول والمنقوول

لكنوه أو ول لوي  ،لمغوول والجروادحّض علوى اتوال التتوار وا والبعد عن الخرالة والبدع كزيارة القبور والتوسل.

وكان هوو مون أثرور لوي الشوي  محّمود بون عبود  األّمة،لتواه ضّد الشيعة بسب  ما كان من واولرم مع أعداء 

 وظرور الحركة الوّهابية لالحركة السلفية الحديثة. ،الوهاب

 

عبد الورحمن بون خلودون. ُولود لوي توونس وموات لوي مصور.  هواسم (:1406-1332ابن خلدون / المؤّرخ / )

ر الوك إلوى  وحكايوات،أّسس علم االجتماع الحديث بفصله التاري  إلوى اسومين: موثرو  وأسواطير  وأعواد تبصوّ

معتبورًا العصوبية القبليوة والغلبوة  ،ٍنحٍل وأسباب. عمل ااضيًا لي مصر وكت  مقّدمتوه الشوريرة لوي الجزائور

واعتبور أنر لكول  ،والفكرة الدينية بّرترا التي ال تعويش دون  لبوة تحميروا ثوّم تطورهوا ،أساس ايام الحضارة

ثوم  ،ثوم الملوك ،ثوّم الغلبوة ،العصوبّية القبليوة وحلرل الحضارة إلى مراحل متتابعوة: ،ظاهرة اجتماعية أسباب

ثوّم انريوار الدولوة.  ،لزراعوةثوّم انريوار الصوناعة وا ،ثّم نقص األمووال ،ثّم الفساد ،ثّم الترف ،العمران الحضاري



 

لالمسوتمتع الروادم. واود اوال عنوه تووينبي  لالمقلرود،لالمباشر له  الباني،وأجياله الثالثة أو األربعة مشرورة: 

 أنه أعظم عقل بشرّي ألنه ابتكر للسفة التاري .

صوّحح البون سوينا  وطبيو ،ُولود لوي ارطبوة وهوو ليلسووف (: 1198-1126ابن رشد / الُمعلر  أو الشارح / )

واود اعُتبوَر لكوره انتقوااًل بوين األسوالي  القديموة  موراكش،والفارابي. اتُّرم لي آخر حياته باإللحاد وُأبعد إلوى 

 واليروديوة،ولاصاًل بين العصور الوسوطى والحديثوة. كوان أثوره واضوحًا لوي الفلسوفتين الغربيوة  ،والحديثة

أّنوه ال تعوارض بوين الودين والفلسوفة. تحوّدث عون سورمدّية  لكره يقوم علوى بينما ماتت كتبه لي العربية.

كموا تحوّدث عون خلوود العقول البشورّي الجمعوّي  إلروّي،الكون وعن الروح مقّسمًا إياها إلى اسم شخصي واسم 

)أي أن تطور العقول البشرّية مجتمعة وعبر التاري  هوو الحوّ  الخالود(. شورح أرسوطو وألالطوون وتحوّدث عون 

)بودأت المورأة الحضوارة معتبرًا انعزالرا وبعدها عون الحيواة االجتماعيوة سوببًا النكفواء  ،الحضارةدور المرأة لي 

 لي عصره باالنزواء واستخدام النقاب بسب  الفساد وتمييز نفسرا عن الجواري(.

 كان لكلر هؤالء المجّددين دورهم الرئيسي لي الحركة اإلصالحية التي ظررت حديثًا.

  



 

 الحاضر ينتفضالفصل الثاني: 

 االتصال األول

ومون شوّدة هوول الكووارث والحوروب التوي مّزاوت البنوى  الشورق،مون م 1291خرج آخر الصوليبّيين عوام          

أ منوّ آالف السونين وكوان سوببًا  )ترّدمالتحتّية لألمة العربية اإلسالمية  نظوام الورّي لوي العوراق والوّي ُأنشو 

ليعوود نوابليون إلوى شوواطر مصور لوي حملتوه  ،استسلمت لرااد دام خمسمائة عام ؛اإلنسانية(لبزوغ الحضارة 

الوصوول إلوى القسوطنطينّية  وهوو ولي عقلوه حلوم كبيورع صوع  المنوال ،ويرّزها هّزًا عنيفًا م1800الشريرة 

 مبراطورية الرومانّية الشاسعة تحت سيطرة لرنسا.وضّم أنحاء اال ،بعد أن احتلر روما اباًل

وكووابيس العصور  ،ستيقظ العالم اإلسالمي مّعورًا ليكتشف التباين الصارخ بوين أحالموه التوي  ورق برواا       

التي لم يفرمروا. يظوّن الفيلسووف مالوك بون نبوّي أنر الحضوارتين الغربّيوة والشوراّية متباينتوان إلوى حوّد 

مموا جعول  ،تطورهموا التواريخّيبسب  االختالف الجّرّي بوين اإلنسوان األوروبوّي واإلنسوان العربوّي و ،التعارض

حضوارترا منوّ القودم اات بنيوة زراعّيوة ليروا  لأوروبوا ،اآلخوركلرًا منرما يقّدم عبقرية شديدة االختالف عون 

ولوديرا مفرووم  ،وتنظويم واضوح للملكّيوة واإلاطواع وثيقوة،تكييف للماّدة والتراب وتنظويم عالاوات جووار 

اوّدمت الجزيورة  االعصوور. بينموضوحة لوي االسوتقرار القوروّي عبور اديم جّدا عن العمل اليومّي وثمراتوه الوا

وبتنظيمروا القبلوّي العشوائري  ،العربية حضارة اات أصول بدوّية تفخر بالفروسوّية والسورعة لوي الكوّر والفوّر

ويعويش حياتوه ، ويحتقور العمول الزراعوّي ،بداًل من العمل اليومي يقضي العربي يومه يقور  الشوعر البسي ،

 ومرتحاًل مع حصانه. متنقاًل

وتبنوي علوى الموادة  ،ة تبنوى علوى المنفعوة والتعواونابيوالّا كانوت الفضوائل األوروبيوة لضوائل ج         

وعندما جاءت المسيحية أعطتروا بعودًا أخالاّيوًا )الغايوة( بينموا خلو  التنظويم  األرض،الملموسة مدركًة ايمة 

اودر أوروبوا: التكنولوجيوا  ،لوي الحضوارة الغربيوة الصوناعّيةواكتشاف اّوة البخوار  ،العلمي لي للسفة ديكارت



 

 المسويحية،لري تنظر إلى الشورق علوى أنوه مسوترلك ومصوّدر للموواد األولّيوة وجاهول بوالقيم  االستعمار،+ 

 وتتعص  ضّد اإلسالم.

جوه ومون ثوّم اّت ،أما الفضائل العربيوة لروي لضوائل طردّيوة تقووم علوى الكورم والضويالة والتضوحية        

وحوّد مون لرديتوه  ،وعنودما جواء اإلسوالم نظروم لوه الوروح الجماعيوة ،اإلنسان العربي نحو عبقريوة السوماء

والتوي  ،وكوان اودر الشورق لوي حضوارترم المنفتحوة علوى العوالم ،محّضرًا األعراب للمدنّية القادموة ،الضّيقة

بينموا عواد العورب  ،لموي لينطلو  برواومبادئ البحوث الع ،نقلت للغرب أرسطو وألالطون و أهدته روح المدنّية

محتقورًا مبادئوه  ،وأصبحوا مسترلكًا ينظر إلوى الغورب بوصوفه مصودرًا للرلاهيوة ،لى روح القبلية والعشائريةإ

 وأخالاه ظّنًا منه أن اإلسالم هو الدين الكامل.

 بعد الصدمة التي عاشرا العالم اإلسالمي كان أمام حلرين ال ثالث لرما:

وللوتخلرص مون التخلوف ال بود مون  للتخلوف،لي نسف الماضي اإلسوالمي واعتبوار الودين مصودرًا يتمثل  :األول

ودراسوة العلووم الحديثوة  إنتاجروا،واللحاق برك  الغرب عبر تعلروم أسوالي  حياتوه وإعوادة  ،الخروج من الدين

 وهّا ما تبّنته حركة الحداثة. النور،للخروج إلى 

يقّوي عزائمرم ويجّدد لكرهم وينقلرم من الكسل  ،لقد عاد أنصاره إلى التراث يستقون منه إيمانًا متجّدداً  :أّما الثاني

وإنما رب   والجرل،وأصحاب هّه الفكرة يعتبرون أن اإلسالم لم يكن مرتبطًا برّا الكّم الرائل من التواكل  العمل،إلى 

 جديد،وأنر علينا تنقية التراث وتحليله لنخرج منه بطيمان  ة،موضوعّيالفقه باأللكار المّيتة والمميتة هو ظروف 

 وهّا ما تبّنته حركة اإلصالح.

 

 



 

 حركة اإلصالح

 

  العربية:أواًل محمد بن عبد الوهاب لي الجزيرة 

وعون الخرالوة  ،اامت لكرته علوى العوودة إلوى أصوول الودين بعيودًا عون الصوولية المنتشورة آنوّاك        

تحولوت هوّه الحركوة موع الوزمن إلوى  تبناه آل سعود ومن ثم الحكوموة السوعودية الوليودة. ،والتوسل بالقبور

جماعووات  ،التيوار السولفي الوهوابي والووّي ألورز وموع الواووت وتوداعيات االسوتعمار المباشوور و يور المباشور

 ،وبسوب  التمسوك الشوديد بالنصوود وعودم التسوامح لوي التفسوير متطرلة مثل القاعودة والتكفيوريين.

بيح اتول الكفوار وتعود توالفتواون التوي تسو ،كان مقتول هوّه الحركوات ،عدم السماح بأية مرونة أو اجترادو

 وتستبيح القتل الجماعي وتحول اإلنسان إلى انبلة تقتل دون تمييز. ،المسيحيين كفارًا

نف ،اعتمدت الحركة الوهابية لي خطابرا على لتواون ابون تيميوة          ت لوي عوالٍم وهوي لتواون ُألفوت وصوُ

الوّي  ،خر كان مثقاًل بآثار العدوان الصليبي والمغوولي. لوم تلتفوت إلوى روح التسوامح وإلوى الخطواب القرآنويآ

كوان الخطوأ األكبور الوّي ارتكبتوه الحركوات  ويحرم الدم ويسومح بواالختالف. ،يفرق بين المشركين وأهل الكتاب

التوي تقتضوي  ،شوروط الموضووعية والمرحليوةالمتشعبة عن السلفية هوو الودخول بوالحرب دون منااشوة ال

 كف اليد لي نصود القرآن.

 

  :األلغانيثانيًا جمال الدين 

أثورت ليوه ثوورة السويباي لوي الرنود عوام  لعوال،والّي كان رجاًل عبقريًا او ثقالوة لريودة وإخوالٍد         

 ،خووانرمإيقتلووا  لكويال ،عندما ثار الجنود المسلمون الرنود رالضوين الخدموة لوي الجويش البريطواني ،م1868



 

 وادر إلوى مصور  لنقل الحضوارة الغربيوة وتعلويم العلووم العصورية. ؛ولي الك الوات تأسست جامعة عليكرة

مموا  ،التوي سولبت لبوهوأصبح هدله إعادة التنظيم السياسي للعالم اإلسالمي علوى أسواس األخووة اإلسوالمية 

 ،دعا إلى مكالحوة الموّه  الموادي لوي تعواليم أحمود خوانواد  دعاه إلى المطالبة بتجديد الخاللة العثمانية.

 لاستفادت منه حركة عليكرة وعدلت من اتجاهرا.

بول اصود بثقالتوه ايوام  ،ولم يبحث المشكالت التي يعاني منروا العوالم اإلسوالمي ،إال أنه لم يكن مفكرًا         

وكواَن رائودًا للحركوة  ،إال أنوه أيقوظ الضومير المسولم ،ومع أنه لشل لي لكرتوه وهوي تجديود الخاللوة ،ثورة

مشكلة األلغواني أنوه لوم يودرس المورض الحقيقوي واهوتم بطعوادة  اإلصالحية بح  لما حمله ونقله من ال .

 ،كموا أنوه دعوا إلوى األخووة بودل المؤاخواة اإلنسوان،ظنًا منه أنه بتغيير القوانون ينصولح  ،التنظيم السياسي

 والثاني لردي )كما آخى الرسول بين األنصار والمراجرين(. ،واألول عمل سياسي

 عبدو: ثالثًا الشي  محمد 

باأللغاني ولكنه نظر إلى اإلصالح ويعد أستاا اإلصالحيين. تأثر  ،مصري وأزهري او حياة زراعية واجتماعية وهو        

اهلل ال يغير ما بقوًم }إن  تعالى:وكان شعاره المشرور اال اهلل  ،بتعد عن السياسة واهتم بالفرداو ،نظرة اجتماعية

 .11آية-الرعد  بأنفسرم{ما  احتى يغيرو

الخطوأ الوّي  نطويول. لكوألف رسالة التوحيد وهي أول جرد عقلي حقيقي لي العالم العربوي بعود  يواٍب         

يجرود لوي  نلعالوة، كوالعقيودة المسولم سوليمة لكنروا  يور  ،واع ليه اهتمامه بعلم الكوالم والعقيودة

 ،والمسولمون يؤمنوون بوه  خالقوًا ويشوركون بوه  لوي أعموالرم ودعوائرم لألوليواء ،البرهنة  علوى وجوود  اهلل

مون أخطائوه  رحموه اهلل عقودة  ،بوت والطوا وت(وإيمانرم بالخرالة وطاعترم العمياء لسادترم وأئموترم )الج

أن محمود عبوده لوم يحودد  حباإلسوالم. صوحيالتسامي لكان ينحي ويقاوم األلكار الغربية ويمدح كل ما يتصول 



 

وحورك األزهور بضوميره وإن بقوي جامودًا  ،لكنه بسطرا لي المجال األدبوي والعقلوي ،المشكلة لي الضمير المسلم

 لي مناهجه وطرِق تدريسه .

. وكتوَ  ةيوالمرابطالتوي حاولوت تخلويص الجزائور مون الطريقوة  ،تأثرت به حركة ابن باديس لي الجزائور         

 تلميّه الشي  رشيد رضا تفسيره الشرير )المنار( وهو أول تفسير حديث للقرآن.

  المسلمين:رابعًا حركة اإلخوان 

وطووَر إصوالحًا اجتماعيوًا  ،والوّي وضوع أساسوًا أخالايوًا جديودًا ،أسسرا الشي  حسون البّنوا رحموه اهلل         

وكوان دموث األخوالق لطيوف  ،اترب من البنى التحتيوة. أزاح علوم الكوالم جانبوًاامتميزًا عندما نزل إلى الشارع و

الوّي كتو   ،وكوان منظور هوّه الحركوة الشوي  سويد اطو  ،ينزل إلى الحانات ويتحدث موع النواس ،المعشر

 ظالل القرآنج وأعدم على يد الحكومة المصرية.تفسير جلي 

لالسوورية تسوومح ألعوودائك باترامووَك بتوودبير  ،إال أَن سوورية التنظوويم اللووت موون تقبلووه وموون لوائووده         

وبعلوم عبود الناصور  ،خاصًة مع تجميع السوالح والوّي كواَن ُيجموع لتحريور للسوطين ،اال تياالت واالنقالبات

ابتعودت حوديثًا عون العنوف إال أنروا مازالوت  اربرم ليسوتأثر بالسولطة وحودُه.قل  عليرم وحاننفسه والّي 

وتسوعى إلوى  ،وتعتقد بالعم  أَن التغييور السياسوي هوو أول خطووة لوي التغييور ،تترم بالتنظيمات السرية

لوم  ألننوا ،سوتورَد العمليوة االنتخابيوة كشوكل دوَن مضوموناالفوز باالنتخابات والمشكلة أَن العوالم اإلسوالمي 

خلقوت لكورة الحاكميوة والتوي طرحروا سويد  نكمل كفاحنا من أجِل الديمقراطية ولم ندلع ثمن تحررنوا بعود.

مموا جعول المثقفوين  ،نقاشًا عريضًا بسوبِ  عودِم لصولرا عون االسوتبداد بشوكل واضوح ،اط  رحمه اهلل

 .يحاربونرا كشكٍل من الوصاية الدينية على الناس ويعتبرونرا عدوًا للديمقراطية

 



 

  اإلصالحي:خامسًا الفكر التحليلي 

وعم وَل لوي الصوحالة والمحامواة لتعورض  ،م لوي حلو 1854ومن أهم رواده  الكوواكبي الوّي ولوَد عوام          

االعتودال التوي توم إ الاروا أيضوًا  ةجريود ثوم أصودر ،م لتَم إ الاروا1877أصدر جريدة الشرباء  مرارًا،للسجن 

وطواَف لوي الجزيورة العربيوة وإلريقيوا والرنود  ،من ابل السلطات العثمانية. هاجَر من حل  بحثًا عن الحريوة

 م.1902 ماأللغاني( عاستقَر لي مصر وتولَي لي القاهرة مسمومًا )كما جمال الدين او ،والشرق األاصى

 منه:م )طبائع االستبداد ومصارع االستعباد( ونقتبس 1901ظرَر كتابُه عام 

والقائود  للجويش والحوائِز علوى السولطة  ،جأشُد مراتِ  االستبداد هوي حكوموة الفورد  المطلو  الووارث  للعور 

واوَل التفواوُت لوي  ،واول االرتبواط بواألمالك الثابتوة ،ويخف االستبداد كلما اَل عدُد نفووِس الرعيوة ،الدينية

 ا تراى الشعُ  لي المعارف  ج.الثروة وكلم

والطاعة  ،تفسُد األخالق وتعلُم األمة الشراسة ي... لر لقد انتقم من آدم ،جإن مخترَع الجندية إاا كان الشيطان

استبداد  ،وكل الَك منصرفع لتأييد  االستبداد ،وتكلُف األمة اإلنفاق ،وتميُت النشاط ولكرة االستقالل ،العمياء واالتكال

 واستبداد األمم بعضرا على بعضج. ،القائدة لشعوبرا الحكومات

ويعتبوروَن إصوالَح الوديِن أسورل  ،جكُل المداقين السياسيين يروَن أَن السياسوة والودين يمشويان  متكواتفين

 وأاون وأارَب طريٍ  لإلصالِح السياسي ج.

وطبووائِع االجتموواِع  ،مووِمجترتعووُد لوورائُص المسووتبد  موون علوووم الحيوواة  مثوول الحكمووة  والفلسووفة  وحقوووِق األ

وهووؤالءه هووم  ،والتوواري  المفصوول موون العلوووِم التووي تكبووُر النفوووس وتوسووُع العقووول ،والسياسووة المدنيووة

 .667آية -}وما كاَن ربَك ليرلَك القرن بظلٍم وأهلرا مصلحون{ سورة هود  :المصلحون اال تعالى

 يخدُم  يَر نفسه  ج. جلطاا ارتفع الجرُل تنوَر العقُل وزاَل الخوُف والعااُل ال



 

أواًل بفوك  العقووِل مون  ،جواد سلَك األنبياُء عليرم السالُم لي إنقاا  األمِم مون لسواد  األخوالِق مسولَك االبتوداءه

ثوم جرودوا لوي تنوويِر العقوول بمبوادئ الحكموة وتعريوف  اإلنسوان كيوف  ،تعظيِم  ير اهلل واإلاعان لسواه

 يملُك إرادتُه ج.

الوك  ،الك أَن بواسوَ  العلوِم وموا بلوغ إليوه  تودُل علوى أَن يووَم اهلله اريو  ،خاتمة  بشرنجإني أختُم كتابي ب

ّ   ،مون القووة يقيودهاليوم الّي يقُل ليه  التفاوت لي العلِم وما  لتنحوُل  ،القووات بويَن البشورؤ تكوالتوعندئو

 جالسلطة ويرتفع التغال 

ودرَس لوي  ،م لوي اسونطينة لوي الجزائور1905وال ننسى ليلسوف الحضارة مالوك بون نبوي الوّي ولوَد عوام 

 ،اتجوَه نحوو تحليول األحوداث ودراسوة مشواكل العوالم المتخلوف ،م1935باريس وتخرَج مرندسًا كرربائيًا عوام 

اإللريقيووة  الفكوورة-شووروط النرضووة  ومنرووا:وكتووَ  الكثيوور موون الكتوو  تحووت عنوووان جمشووكالت الحضووارة ج

واود تضومن هوّا البحوث  م.1973مديرًا عامًا للتعلويم العوالي وتوولي سونة انتقَل إلى الجزائر وُعّيَن  سيوية.اآل

األسوتاا  :وظروور عودد مون المفكورين مثول ،بعض ألكاره وتحليالته التي ألضت إلى نرضة لكرية بعد ولاتوه

 جودت سعيد والمؤرخ الصادق النيروم.

 

 نقائص المؤسسات الدينية والثقالية

ويحتضوران لوي  ،جإنر ُكلرًا من الدين والثوورة يولودان لوي مخواض مون األلوم والمعانواة بيجوليتش:يقول         

حتوى إاا تحققوا يبودأ المووت  ،الودين والثوورة تودوم بودوام النضوال والجرواد والترف. حيواةالرلاهية والرخاء 

هوي وهوّه المؤسسوات نفسورا  ،مؤسسوات العملوي ينتجوانمرحلة التحق  لوي الوااوع  إليرما. لفييتسرب 

لالمؤسسوات الدينيوة والتعليميوة والثقاليوة الرسومية الهوي ثوريوة  ،التي تقضي عليرموا لوي نرايوة األمور



 

وو بيوروت 115الثقالوة والحضوارة صوفحة  الثواني: والغورب. الفصول)اإلسوالم بوين الشورق ج. والهي دينيوة 

 .(م1994

ر الواوت يصوبح النظوام عائقوا لكون موع مورو ،وضع النظام الداخلي للمؤسسات بقصد خدمة اإلنسان وتعليمه

وإاا لم يتجدد تتعطل عملية التعليم وتعمل المؤسسة كآلوة صوماء إلنتواج اوالو  جواهزة خاليوة مون  وجامدًا

 اإلنسانية والمغزن التعليمي.

 لنلحظ النقائص الواضحة لي عملية التعليم الديني والمدرسي العربي:

وعلى تقديس األئمة والفقراء وإ الق أبواب  ،على التلقين والمراجعةاالستبداد الفكري لطرق التعليم معتمدة         

وحتى لي المدارس العادية تقوم العملية التعليمية على نحت  ،ومنع التساؤل وتجريم الشك ،االجتراد واالعتراض

 والة البحوث ،وعدم لسح المجال للنقا  وحّف النقد مع أهميته من أدوات البحث ،العقل وتقديس المعلم

واعتماد أكثرها على النقل والتقليد من كت  األادمين أو المناهج التي ينسخرا األستاا من مصادره  ،الميدانية

دخول األطفال إلى العملية التعليمية ال ترح  الروضة  ّنقدية. مندون أي جرد عقلي أو معارضة  ،الغربية المترجمة

 .سخيفةنراها نحن تشجيعرم ولو خرجوا بألكار  والواج  ،وال تسمح لرم بعملية االستنتاج ،بألكارهم

عون الحقيقوة  والبحوث عون البوراهين عوضوًا ،الجدال الدائم على المسائل الفرعية وترك لقوه األولويوات .6

 ومعناه.وهكّا خرج التعليم عن مقصده  ،والتفكير بالكالم بدل اإلنصات

 فيته.وتصتقديس التراث والشعور بالّعر ألية محاولة نقدية لمراجعته  .6

 السياسة.وتحريم التحدث عن  ،التحلي  بعوالم خيالية ال تمت للوااع العربي بصلة .3

وهنوا تنقلو   ،لالكلموات وسويلة للتعبيور عون األلكوار والحقوائ ، الحرلية وهي الريام األحم  بالكلموات .3

ير مموا يسوب  بعوض النتوائج : لقودان القودرة علوى التقود ،األحوال وتصبح الحقيقة لي خدمة الكلموات



 

وطورق التودريس  ،منواهج باليوة تتحودن الوزمن، أليه اللغة والتواف عون تطويرهوات ،الصحيح والمتوازن

 ،بسوب  اسوتبداد الصويغ واأللفوا  لويصبح العقول العربوي جامودًا ،مع بقاء المضامين الرثة تتغير شكليًا

 ،والغايوة الكبورن أن يكوون اإلنسوان بحور علوم دون االهتموام باألعموال ،وتنحي عملية التحليول والبحوث

 .إلى الوراء وااللتتان بالكم والنزوع إلى األدب بدل االهتمام بالمعاني ويصبح اتجاه الثقالة عكسيًا

مموا أوصولنا إلوى  ،معالجة األمّية المنتشرة لي الوطن العربي دون وجوود نظريوة معرليوة وخطوة منرجيوة .5

 .متعلمًالمركبة والتي يظن صاحبرا نفسه األمية ا

 نقائص الحركات اإلصالحية الدعوية:

لالقرآن يميز بينرما ويعتبور أهول الكتواب  ،التطرف بتكفير الناس وعدم التمييز بين المشركين وأهل الكتاب .6

 .ويأمر المسلمين بالتعامل بالعدل مع جميع الناس ولو كانوا كفارًا ،مؤمنون وحسابرم على اهلل

 األمة.عند االختالف مع أن االختالف يغني  وصل األمر ببعضرم إلى تكفير بعضرم بعضًا .6

ومتى يصبح كوف اليود  ومتى يكون واجبًا ،اّدس الخطاب الديني اإلصالحي الجراد دون االلتفات إلى شروط القتال .3

تعالى اهلل  األهم. االوعندئّ يصبح الكفاح المدني هو  ،عند عدم توالر حكومة شرعية تقوم بتنظيمه ،واجبًا

..{ تال إاا لري  منرم يخشون الناس .إلى الّين ايل لرم كفوا أيديكم وأايموا الصالة للما كت  عليرم الق تر }ألم

المدينة بعد تشكيل الحكومة  نفسه. وليمكة لم يسمح للرسول حتى أن يدالع عن  يلف .77آية-)سورة النساء 

 .39 آية-سورة الحج القدير{ ن اهلل  لى نصرهم إللّين يقاتلون بأنرم ظلموا و }أانالمنتخبة نزلت اآلية 

 }ال :والقتال لي اإلسالم شرع لمنع الظلم وليس لمنع الكفر اال اهلل تعالى ،ال يجوز اتال الكفار لردهم عن كفرهم .3

العرود وال يمنوع النواس مون لال تجوز محاربة الكالر إن كان يلتزم بو .651آية –سورة البقرة  الدين.{.إكراه لي 

أن أهمول الخطواب  النواس، وكوانوإال تحول المسلمون إلى طوا يت يعبدهم  ،الدعوة إلى اإلسالم والدخول ليه

وصنعت  ،واستغلت الحكومات العربية االستبدادية الك ،اإلصالحي كل الك مما سرل على الغرب اترامه باإلرهاب



 

ولتبورر  ،إليقاف حركة التغيير وإاناع الغرب بضرورة التعامول معروا ؛منظمات خاصة بنشر الرع  باسم اإلسالم

 الوحشية التي تتعامل ليرا مع المعارضة والشع .

ونست أن تغيير النظام السياسي هوو نتيجوة  ،اهتمت الحركات اإلصالحية باالنتخابات المزيفة وأعطترا أولوية .5

وأن إعطاء األولوية اآلن يج  أن يكون إلصالح العمليوة التعليميوة  ،موضوعية للتغيير االجتماعي واالاتصادي

 ولدعم المشاريع الزراعية والصناعية البسيطة. ،ولتأسيس البنى التحتية الصحيحة والواعية

 

ومحاصرة  ،ن عليرا االهتمام بمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبيةطل ،حتى عند لوز األحزاب الدينية بانتخابات نزيرة

عن طري  دعم الطبقة الوسطى ال رؤوس األموال التي تدمر البيئة  ،لم والبغي واالهتمام برلع مستون المعيشةالظ

كما يج  عليرا التشارك السياسي مع بقية األحزاب خاصة بالفترات االنتقالية ولتح  ،والموارد وتعفى من الضرائ 

 أبواب التعليم والتعبير المرّب عن اآلراء والموااف.

حتى  ،لى ضرورة الشفالية ولتح ملفاترا ومواردها للعلنإو ،نتبه الحركات الدعوية إلى خطورة التنظيم السريلم ت .1

 تمنع المغرضين من اترامرا بترم باطلة.

وتصوفيته والخوروج بنظريوة سياسوية  ،كان اهتمام الحركات اإلصالحية بالبحث والكتابة ونقد التراث الفقري .7

 ر كاف.و ي إسالمية حديثة محدودًا

 الحركة الحديثة

 



 

تنس  الدولة العثمانية إلى عثمان بون أرطغورل واود امتودت هوّه اإلمبراطوريوة علوى مودن سوتمائة           

ااموت الحورب العالميوة  وأوروبوا.عام وضمت بالد الشام والجزيرة العربيوة ومصور وأجوزاء مون شومال ألريقيوا 

 رئيسويًا واود لعبوت الثوورة العربيوة الكبورن دورًا ،ليرا العثمانيون موع ألمانيوا م، وانرزم1914األولى لي عام 

 والتوي لوم تودم طووياًل ،ليؤسس حكوموة عربيوة ألول مورة ودخل الشريف حسين دمش  منتصرًا ،لي هزيمترم

 م.1920بسب  دخول  ورو البالد وإعالن االنتداب الفرنسي الّي أاره مؤتمر سان ريمو

لما  ادرت الشام بعود دخولروا بثالثوة أيوام كوان للسووريين حكوموة لعليوة لوي حيوز : جالعربكت  لورنس 

العمل ودامت سنتين من  ير استشوارة األجانو  وأسسوت مجلسوا للشوورن ونظموت القضواء وأصودرت جريودة 

 المجمع العلمي العربي وجعلت اللغة العربية لغة اإلدارة والمدارسج. تالعاصمة جوأنشأرسمية هي ج

التوي بودأت عمليوة وم، 1908اد آلت إلى جمعيوة االتحواد والتراوي منوّ عوام  نبولطساكانت السلطة لي          

واود أثور كول  ،لي الوات الّي بدأ ليه العالم يتجوه نحوو النزعوات القوميوة ،التتريك لتقوية القومية التركية

بودأت عمليوة التعريو  كورد كموا م 1913لوي موؤتمر بواريس  ،الك بالعرب لأسسوا الجمعية العربيوة الفتواة

 األتراك.لعل على 

 مصطفى كمال أتاتورك الحديثة:رائد الحركة 

 ثوم اائودًا ،لوي الجويش الثالوث وتخرج من الكلية العسكرية وعوين ضوابطًا ،م لي سالونيك1880ولد سنة        

وهوزم الجويش البريطواني  ،وشارك لي حوروب البلقوان كعقيود ثوم كعميود ،للفراة أثناء الحرب العالمية األولى

شوارك لوي أحوداث  القودس.للجويش البريطواني بودخول  سوامحًا ،إلوى األردن ثم انسح  وخرج من حل  متجرًا

بترموة إحوداث االضوطرابات  ،م حيث اامت جمعية االتحواد والتراوي بعوزل السولطان عبود الحميود1909عام 

وتوم  ،طان بيوع للسوطين لليروودوالترموة الحقيقيوة كانوت رلوض السول ،وحرق المصوحف وسوفك الودماء

 .وانقيادًا تنصي  الخليفة محمد رشاد األكثر ضعفًا



 

وكانوت حكوموة موازيوة لحكوموة السولطان بحجوة  ،م أسوس المجلوس الووطني العظويم1920لي عوام          

م لرض الحلفاء معاهودة لووزان علوى تركيوا مقابول االعتوراف بجمروريوة 1923لي عام  للحرب.خسارة الخاللة 

 مدني.وتم إنراء الخاللة العثمانية وتبديل الدستور إلى دستور  نبولاسطوخروج الجيو  من  ،تركيا

وحوول تركيوا إلوى جمروريوة يحكمروا حوزب الشوع   ،الخليفوة ىم دعا إلوى اجتمواع ونفو1924لي عام           

 ،المحواكم الشورعية و يور العوادات والعطول وألغوى ،وأ ل  المدارس الدينيوة واعتورف بطسورائيل ،الجمروري

 ،وحودد عودد المسواجد ،والتجواري األلمواني ،يطواليوالقوانون الجنوائي اإل ،وعمل بالدستور السويسوري المودني

وألغوى الطربوو  والحجواب ولورض الحوروف  ،ومنع اآلاان باللغوة العربيوة ،يا صوليا إلى متحفآوحول مسجد 

تركيوا دولوة علمانيوة م 1937وبعود أن أعلون عوام  ،م بعد مرضه وإدمانوه واكتئابوه1938تولي عام  الالتينية.

 المادة األخيرة لي الدستور التي تتحدث عن دين الدولة. ملغيًا ،اومية

 :جمال عبد الناصر

 

بمباركوة الخليفوة العثمواني الوّي أرضواه  ،بعد الحملة الفرنسية علوى مصور حكمروا محمود علوي باشوا         

الجنديوة  لارضوًا اويوًا جيشوًا . أسوسنرائيوًاوالّي اضوى علوى المماليوك  ،بالقضاء على الوهابيين لي الحجاز

ثوم هواجم  ،ومسوح األراضوي وبنوى التورع والجسوور ،م1821وبنى األسطول والتوتح مطبعوة بووالق  ،اإللزامية

لكون األسوطول  ،ووصول إلوى اونيوه ،كموا أمول نوابليون مون ابول ،الشام آمال الوصول إلى عاصومة الخاللوة

أحالموه  بوالد الشوام ومنريوًا تاركوًا ،طامع لي بقايوا الرجول الموريض أوافوه لوانرزم إلوى مصورالبريطاني ال

 الكبيرة.

 



 

اام حفيوده الخوديوي سوعيد بطعطواء المرنودس الفرنسوي دوليسوبيس امتيواز تنفيوّ مشوروع انواة           

عون دلوع وبسوب  عجوز مصور  مصور،أحيواه نوابليون عنودما دخول  ،وهو مشروع لرعوني األصول ،السويس

وبعود أن شوكل أحمود عرابوي حكوموة  ،باعوت حصوترا مون القنواة لبريطانيوا ؛ديونرا بسب  إسراف الخديوي

 مصر.دستورية دخل الجيش البريطاني 

م المنوددة بطلغواء 1930وشوارك لوي تظواهرات عوام  ،م من أسرة لالحوين1918ولد جمال عبد الناصر عام            

م 1939والتحو  بالكليوة الحربيوة وخودم  ،م1936شكل موع رلااوه الثووريين الجبروة الوطنيوة عوام ، الدستور

، اصورة القصور بالودبابات البريطانيوةمون مح م والوك  ضوبًا1945تشكلت حركة الضباط األحرار عام ، بالسودان

وسوووء  لوويعم االسووتياء موون األسوولحة الفاسوودة وتووآمر القيووادات ،م1948م ثووم اشووترك بحوورب للسووطين عووا

لروا موع كموال الودين حسوين وعبود  حيث خط  للثورة وشوكل مجلسوًا ،لي كلية األركان عين مدرسًا، التنسي 

وتعتورض علوى التبوّير الملكوي واألسولحة  ،وطبع مناشوير ثوريوة تودعو إلوى تودري  الجويش، الحكيم عامر

 الفاسدة .

وأعلنوت الثوورة وتحورك الجويش لوي  ،اط الجويشاشتّد الصراع مع الملك بعد أن ألغى انتخابات نادي ضوب          

للووزراء بعود ابولوه  وأصبح اللوواء محمود نجيو  رئيسوًا ،واحتل مبنى القيادة و ادر الملك البالد ،م1952يوليو 

لحول مجلوس ايوادة الثوورة الوّي أعواده  ،للجمروريوة وعوين رئيسوًالكنوه اسوتقال  ،لي مجلس ايادة الثورة

لدسوتور  وانتخو  جموال عبود الناصور باسوتفتاء شوعبي ولقوًا ،محمد نجيو  موافًا ،رئيس الوزراء عبد الناصر

للجمروريووة العربيووة المتحوودة حتووى  رئيسووًام 1958أصووبح لووي عووام  م.1956اووام المجلووس بكتابتووه عووام 

  م.1975حتى ولاته  وبقي رئيسًام، 1961االنفصال عام 



 

كانوت الوحودة  وتوزيوع األراضوي علوى الفالحوين. ،نجازاته السد العالي وتأميم اناة السوويس والمصوانعإأهم 

ومون أهوم أسوباب  ولكون لشولرا كوان مودويًا ،بين مصر وسوريا هي التجربة الوحيدة لفكرة القوميوة العربيوة

 لشلرا:

 الناصر.وعلى أسس عاطفية مستغلة المشاعر القومية الجارلة وكاريزما عبد  ،ايامرا بدون تخطي  .6

وتخلصوت مون ديونروا المسوتحقة  ،ا ومصر التوي كانوت علوى شوفا اإللوالسالتفاوت االاتصادي بين سوري .6

 المصري.لسوريا ثم سخر االاتصاد السوري لخدمة االاتصاد 

 بانقالب.من ايامرم  تصفية الضباط السوريين اوي الكفاءة خولًا .3

وكجويش مون الفنيوين  ،توطين المصريين لي سووريا بحجوة تووظيفرم لوي الجويش والودوائر الرسومية .3

 .مليون مصري 3واستيعاب لتوطين   رواتبرم. جخطداريين تتحمل الخزينة السورية واإل

 السوري.وسياسة التأميم التي أضرت باالاتصاد  ،محاربة التجار السوريين .5

 مصريون.نقل الحكومة برمترا إلى القاهرة ومعظم وزرائرا  .1

 السوريون.الدولة البوليسية التي لم يعتد عليرا  .7

بعود النشواط  مفاجئوًا سياسويًا مموا خلو  لرا وًا ،كشرط مسب  من عبد الناصر لقبول الوحدةإلغاء األحزاب  .1

 السوريون. عليرا واالنتخابات الحرة التي اعتاد ،المفرط

 الناصر.مما أل  الحكومات المحيطة على عبد  واألردنلبنان والتدخل لي شؤون العراق  .9



 

 ،ونتيجوة لشول الحكوموة المنتخبوة وضوعفرا ،لدمشوقيينبعد االنفصال الّي توم علوى يود الضوباط ا         

وكوان أن هيمنوت اللجنوة العسوكرية  ،سيطر حزب البعث العربي االشتراكي على الحيواة السياسوية لوي سووريا

وطواردة منظريوه أكورم الحووراني وميشويل  ،األمنية التي شكلرا عبد الناصور مسوتغلة الحوزب كحامول ثقوالي

جمصور وسووريا  ،ويحتكر الجيش السولطة لوي معظوم الوبالد العربيوة ،من جديد لتغل  الحياة السياسية ،عفل 

وليبيا واليمن والجزائور والسوودان والعوراق جبحجوة عجوز الحكوموات العربيوة عون الواووف بوجوه المشوروع 

 لرل نجح الحكم العسكري بأحزابه التقدمية الثورية ؟  ،الصريوني واستعادة للسطين

أنظموة اسوتبدادية امعيوة تسوتند إلوى الووالء  ،الحديثة ممثلة بالنرج السياسوي العسوكريألرزت الحركة         

وتقووم بوطدارة انتخابوات  ،ها بحجوة حمايوة الووطن واألمون القووميوتحتكر جميع السولطات بيود ،العسكري

مووع أن  وتبتووز وترهوو  السوولطة التشووريعية. ،وتووتحكم بالسوولطة القضووائية واإلعالميووة ،مووزورة وسووخيفة

لكون األوروبوي يودخل بالدنوا  ،اس لي هّه الحركة اوبض الوروح األوربيوة مقابول رموي الوروح اإلسوالميةاألس

بول ليحصول علوى شورادة  ربيوة كموا يتحودث  ،والطال  المسلم ال يرحل لي طلو  العلوم ،ال ممدنًا مستعمرًا

جانبوه الروحوي نحوو  مالك بن نبي وإابال آسفين عن السرعة الرائلة التوي يتحورك بروا العوالم اإلسوالمي لوي

 لي كتاب وجرة العالم اإلسالمي. ،الغرب

ويشوتري المنتجوات الغربيوة وال يفكور كيوف توم  ،يروتم بالقشوور بقي الفكر العلماني العربوي سوطحيًا         

واإلعجواب بكول مسوتحدث دون إدخوال  ،واام بتطووير الكوم علوى حسواب الكيوف ،بل كيف يسترلكرا ،إبداعرا

المورأة صوورة معبورة لروّه الحركوة بسوفورها  والضورر. وكانوتة تحليلية لدراسوة النفوع المنتجات لي عملي

 ،األوربيوةوتقليودها للصوورة الروليوديوة دون أن تأخوّ بعوين االعتبوار كفواح المورأة  ،ولراثرا خلف الموضوة

 الشاق لي الحقول والمعامل األلمانية. وعملرا



 

والثوورات العنيفوة التوي أودت  ،الحوروب الكثيورة التوي أنركوت أوروبواهكّا لم يقرأ العلماني تاري  الغرب و        

موون ثقالووة حضووارة إلووى ثقالووة  وكيووف انتقلووت حووديثًا، وروبيينوالفنوواء الووّي لحوو  بوواأل ،بأجيووال كاملووة

 مكدسوًا ،أو البروليتواري االشوتراكي ،واختوار أن ينحواز إلوى شوكلرا الخوارجي البورجووازي الرأسومالي ،إمبراطورية

 يخون الكلمات ويتحرر من أية اوة أخالاية. ،بالخط  المنتجات ومتشداًا

ومتروالتين علوى  ،اتجه الطالب العورب المولودون مون أوطوانرم للدراسوة مرملوين العلووم اإلنسوانية         

 ،ليعوودوا بوأعلى الشورادات وبأاول نفوع علوى األموة العربيوة ،العلوم المادية األال أهمية لنرضوة بلودانرم

بول إن بعوض  ،لقود كوان وموازال يقتول بعضورم بعضوًا ،كان لبرامج التسليح أسووأ النتوائج علوى األموةو

علوى  لوالعلوم الماديوة تصوبح خطورًا، الجيو  التي استنزلت الموارد واألموال دمرت أوطانروا واتلوت أبناءهوا

ولوم  ،علينوا والقموح وبوااًلوكانت ثرواتنوا وأهمروا الونف   ،المجتمع الّي ال يزال ليه الناس يجرلون حقيقترم

لوى بنواء إو ،لقد اهبت معظوم أمووال الونف  إلوى البنووك األوربيوة ودعمتروا ،نستطع استثمارها لي التنمية

 الجزر االصطناعية )و كلرا بأيد و خبرات أجنبية(.براج الفارهة والمطارات الضخمة واأل

 أهمرا:باألخطاء  كان األداء السياسي للحركة الحديثة مليئًا

لكوون األنظموة العلمانيووة العسوكرية اتجرووت نحووو  ،ووسوويلة السياسوةالفورد لووي المجتموع هووو  ايوة  أواًل:

اسوتعمرترم بحجوة التعبئوة  وأهملوترم ثومإلوى أبنواء األموة  ولم تلتفت ،المستعمر لي حرب كالمية خطابية

 .وتفكيره معدومًا الحرة وإرادتهالحكومي بمصالح المواطن  وكان االهتمام ،القومية وإدارة المعركةالعامة 

 ،كان هناك نوع من الغباء السياسوي حيوث يوتم اسوتيراد السوالح مون الغورب للقضواء علوى االسوتعمار :ثانيًا

 المفتاح من السجان. وكأنه يطل ربيبة الغرب  وعلى إسرائيل

 وحس  التوجه ،الطل  وتشترن حس  وكأنرا تباع ،للسخرية كان التنالر لي النظم السياسية العربية مثيراً  :ثالثًا

 مع دعاية خطابية عن عدم االنحياز. كان أم  ربيًا شرايًا



 

وهوّا  ،وتفعيلروا بالعبقريوةال يسوتلزم إال اسوتخدام الوسوائل المتاحوة  االنتقال إلى الحضوارة تاريخيوًا :رابعًا

بأيودينا وسوائل سياسوتنا. لالسياسوة عليروا أن تتفو  موع  وأن نوجود ،إتباع سياسة تتف  مع وسائلنا يعني

اود تحررنوا مون القابليوة لالسوتعمار )انظور كيوف  نكون عمليوًا وبّلك ،وتفعلراالوسائل البسيطة الموجودة 

والونف  الحكوموات العربيوة كيوف ترودر القموح  وانظر إلوى ،استخدم الطفل الفلسطيني الحجارة لي انتفاضته

ونعودل  ،كموااًل ونحيلروا أكثورنسوتخدم وسوائلنا نتودرج بوالتغيير  العالم( عنودماولية لي المواد األ وهما أهم

لواألهم هوو  ،مون الحكوم محوددًا على االسوتعمار وهوّا ال يشوترط نوعوًا وبّلك نقضي ،ونسيطر عليرا البيئة

 التطبي  المنرجي لعلوم االجتماع وليس الخزعبالت السياسية.

بول كانوت عبوارة  ،واات  ايوات واضوحة ومتفو  عليرواياسة العربية واضحة كن الستلي للسطين لم  :خامسًا

ومخواتالت مموا أدن إلوى لوضوى سياسوية  ،السولطة وصوراع علوىعن استغالل للقضية لي تكالو  للمصوالح 

السورلة  وتورك األهوداف ،لي األمم المتحودة. اوام الحكوام العورب بخلو  الممكون بالمسوتحيل وتسول واضح

واإليموان  ،لمسوتمر عنود األموم المتحودةواالحتجواج ا ،عون المحاسوبة واللعن عوضًا ،لعملعن ا والكالم عوضًا

موون  عاطفيووة مرّيجووة للجموواهير بووداًل واتخوواا سياسووة ،وتحميلووه المسووؤوليةبأسووطورة الضوومير العووالمي 

 الدولية. وتلمس الظروف ،االعتراف بالحقيقة

لرورب منوه إموا  ،لغيور صوالحه متطوورًا تاريخيوًا كان الوضع العربوي بشوكل عوام عنودما واجوه وااعوًا       

واسوتخالد مون دراسوة الوااوع كموا هوو  أو بوالتفكير المثوالي بوداًل ،وبالسياسة الخطابيةبالتالع  بالكلمات 

وهوو موا  ،خطة تعودل باسوتمرار للوصوول إلوى  ايوات أكبور حسو  الوسوائل المتاحوة والخلود إلى ،األلضل

 .ودعمرم والعمل بتوصياترم وبالمختصين العرب ،بيةيتطل  االهتمام بالدراسات العر

 

 



 

 

 

 

 والقابلية لالستعماراالستعمار 

 

واإلاطواع لوي أرجائروا لتزيول التووازن القوائم بوين الكنيسوة  واامت الثورة ،با عبر حوالي ألف عاموتطورت أور

باإلصوالح الوديني لاالاتصوادي لالسياسوي. وكانوت شوعارات الثوورة الفرنسوية هوي حقووق  بداية ،والملكية

 متوازيين:بنظامين ماديين  سياسيًا وانترى األمر ،وحريته والعدالة االجتماعيةاإلنسان 

عنوه النظريوة الرأسومالية آلدم سوميث التوي توؤمن بااتصواد  واود عبورت ،هو انتصار الطبقة الوسطى األول:

مموا  ،الضورائ  لتشوجع رؤوس األمووال وتخفوض ،والطلو مّه  عملي هوو العورض  وتقوم على ،لحرالسوق ا

 أدن إلى التالع  بالبورصة وتركز األموال لي أيدي لئة اليلة وسيطرة اآللة على المجتمع.

ما عبر عنه كوارل مواركس لوي نظريتوه الشويوعية التوي ااموت علوى  وهو ،والعمالانتصار البروليتاريا  الثاني:

علوى موّه  جودلي لتوزيوع الثوروة حسو   واألجور المناسوبة بنواءبحيث تفرض األسعار  ،ااتصاد ترعاه الدولة

 .أيضًاوسيطرة اآللة على المجتمع  وضعف االستثمارمما أدن إلى تعميم الفقر  ،الحاجة

والنزعوة  ،ائول موع النزعوة االسوتعمارية السوتغالل كالوة مووارد األرض ونربرواكان التقودم العلموي الر       

جلقود  ،عون الضومير المتموزق اد ساهم بقوة لي خلو  اودر أوربوا البعيود كليوًا ،لفرض المسيحية التبشيرية

بما حررتوه مون اوون لاستسولمت لسوحر عبقريتراج)وجروة العوالم اإلسوالمي د  والّات األوربيةالتتنت أوربا 

117.) 



 

لتصبح العقلية األوربية  ،ونمت النزعة الكمية بشكل هستيري تغّيرا التكنولوجيا ،هكّا أصبح الرام إلرًا

وماتت حرية االختيار ليصبح  ،و تقيس كل شيء بالمال ،استرالكية ألاصى حد تعيش على الخراب و تؤمن باألخّ

 ىتنامو ، ماتت الفضيلة و العدالة أمام المصالح القوميةو ،ال عن رسالته لي الحياة ،الناشر يبحث عن حظه لي الحياة

منط  اآللة القائم على مصانع ضخمة  نفوا الشركات الكبرن )تسوية جائرة ألضل من اضية عادلة( ليسيطر كليًا

من و تستخدم أرخص األيادي العاملة مستفيدة  ،تلترم المواد األولية الرخيصة القادمة من دماء وعرق العالم المتخلف

لتستشري حمى  ،يستطيعون الدلع لتنتج كماليات  الية لقلة من المسترلكين الّين ،االنفتاح االاتصادي الرائل

على السعادة الوهمية التي تصورها لرم آلة الدعاية الغربية  للحصول ،والتّلللالستدانة  وتدلع الفقراءاالسترالك 

 الضخمة.

لنشوبت الحورب العالميوة األولوى  ،بوين الشوركات الس مجنوونوتنو ،كل الك أدن إلى استنزاف عالمي لوألرض

مموا أدن إلوى ولورة كبيورة  ،وأسوواق جديودةجديدة للموواد األوليوة  وإيجاد مصادر ،لتقسيم تركة الرجل المريض

إلعوادة التووازن  وأتلفوت السولع ،وهّه هي عبقرية القرن العشرين التي أدت إلوى أزموة ماليوة كبيورة ،باإلنتاج

بودأت نظريوات  ،والتعوداد السوكانيمالتوس التي تتحدث عن التووازن بوين الثوروة  لنظرية وإتباعًا ،رإلى األسعا

 بأسلحة يبيعرا الغرب بأعلى األسعار. ،ال تنتري والحروب التيتحديد النسل ثم القتل بالتجويع 

العالميوة  لحوربوالصوريونية وااموت اوتطوورت النازيوة  ،خترع الغرب أسطورته العظموى الجونس اآلرياوهكّا 

 واإلعوالم إلوىعصوابة  واإلدارة إلوى ،الدولوة إلوى سولطة اواهرة وتحولت ليروا ،الثانية التي اتل ليرا الماليين

واالسوتغالل الناشئة علوى أسواطير عنصورية مخيفوة مليئوة بالكراهيوة  وتصيغ العقول ،ونرارًا طبول تزمر لياًل

 .*والدمار

 

الجندي الغربي يقتل اآلالف من طائرته  وفي الواقع وترى فيها واالستهانة بالبشرعلى القتل  د الناشئينوتعو>الحظ ألعاب الحاسوب الحديثة التي تقوم على هذه المبادئ *
 التكنولوجيا لخدمة الهمجية < وهكذا تكرسالتي قد تحلق دون طيار 



 

يفيقوون اات يووم علوى  وإاا بالنواس ،يتسورب لوي شورايين أوربوانراية االستعمار سوم مصوفرى  كت  سيزارج

 (.126العالم اإلسالمي د  ج)وجرةرجع الصدن

للبيئوة  والتودمير الرائولموع اسوتنزاف الطبيعوة  ،خطور اسوتبداد الحضوارة الغربيوة أكثور هوواًل واليوم بات

 والتوي ال ،الغربيوة علوى اإلرهواب تشونرا الودول والحورب التوي ،الّي صار ينّر بكوارث طبيعية ،والتلوث العالمي

أموا القابليوة لالسوتعمار المتأصولة لوي الشورق لتتجلوى  طالما معامل األسلحة تسلح من يدلع لرا. تنتري أبدًا

 :بعدة مظاهر

 الفعالة. وانحسار العقولالعلمية  و ياب البحوثالعجز عن اإلبداع  .6

بروم  وربو  الورزق ،كاليوة وعبوادة الحكوامواالت والمميتوة كالقدريوةالعجز عون تصوفية األلكوار الميتوة  .6

 الموروث الديني بدعون حفظ الدين. ورلض مراجعةجديد  واحتقار كل ،والشيوخ وتقديس األئمة

والوك بسوب  عودم وجوود  ،نرن إال لكور مثوالي بعيود عون الوااوع لال ،والعمل  بين الفكر ابانعدام الر .3

نظور إلوى ا ،أو عمول منقطوع عون أي مبودأ أو مغوزن ،الوااوع والتعديل حس  تنفيّهو لوضع منرجآليات 

يمكون أن تفّعول لكورة  والتوي كوان ،أو برامج منوعوات ترليريوة ،األموال المردورة لي سبااات ال معنى لرا

 التنمية. وتسرم ليملرمة 

ونرمول  ،والترجموة والرتبوة العلميوةلنوترم للشورادة  ،مدارسنا وجامعاتنوا والجوهر ليالخل  بين القشور  .3

 التغيير. والمرمة إلحداثالمتعلقة بوااعنا  بحاثاأل

الغيور  ،الفااود للطااوة الروحيوة ،لقدان الصفاء النفسي بسوب  إيماننوا التقليودي المووروث عون اآلبواء .5

 ينتج بالضرورة التكالل االجتماعي. والبحث والّي ال ،مؤسس على التفكير



 

عون التوحيود عبور ألكوار مغلوطوة )مثول  أبعودوتجعلنوا  ،توتحكم بنوا وصور اهنيةاالنجرار وراء أساطير  .1

(. هناك ثوالث أسواطير حودث عنروا مالوك بون نبوي لوي وجروة العوالم والتمائم واألعمال السحريةاألبراج 

 .اإلسالمي

العوالم  ونراجوع بينموا وال نتحورك ،للنقود و يور اوابليناإلسالم كامل وهّا يعني أننا كاملون أي مقدسون  أوال:

 يتغير من حولنا.

 وهّا ،ونعجزلال نتحرك  أو أنه صع  جدًا ،جردًا وال يحتاجهّا الشيء سرل  والصعوبة لطمااهان السرولة  :يًاثان

أو حقيرين ال يستحقون  مقدسين ال يحتملون النقد واأللكار إمالنحن نرن األشخاد  ،يقود إلى لكرة مغلوطة أخرن

ال يجوز  ونرن الفكر الغربي دنساً  ،نقد والتحليل أو العكسعن ال التفكير. هكّا نرن الفقه اإلسالمي الموروث بعيدًا

 وتحليل األخطاء.مما يمنعنا من االستفادة  ،األخّ به أو العكس

 .ومستعمروناألسطورة الثالثية لنحن متخلفون ألننا جرلة ولقراء  :ثالثًا

بحيوث يوتعلم  ،المركبوة وبخاصوة األمّيوةأن األمّيوة توزداد  والجامعوات نلحوظمرما بنينوا المودارس         

أموا عون  .والوااعيوةبسب  أسلوب التفكيور البعيود عون التحليول  ويكت  ويبقى جاهاًلاإلنسان كيف يقرأ 

 وتضويع لويتسوتثمر هنواك  ،كبيرة مكّدسة لوي البنووك الغربيوة ورؤوس أموالالفقر لرناك ثروات هائلة 

. سوعر وانعودام البرمجوةالتخطوي   النوايوا ضواعت بسووء وإن حسونت ،والرايو  األبويضتجارة السالح 

أموا عون االسوتعمار  لاعلية رأس المال المسلم يساوي ايموة المشوروعات النالعوة علوى ايموة التوالوه.

ج ر موا بقووم حتوى يغيوروا موا بأنفسورماهلل ال يغيو إنجتعوالى: اال  ،لرو الوجه اآلخر للقابلية لالستعمار

 .66آية-الرعد



 

لفوي ، التورأس والر بوة لويالضوّيقة  والسوب  الفرديوة ،أو المؤسساتي القصور الشديد لي العمل الجماعي .7

بينموا لوي وااوع العمول المؤسسواتي لكول دوره المروم  ،ثقالتنا المتخلفة نعتبور الورئيس هوو األلضول

 التنسي .يقتصر دوره على اإلدارة و يكون الرئيس أالرم شأنًا واد ،والخطير

أول  ونفشول عنود ،نشوكو مون االسوتبداد وموا زلنواكل العوالم  ليوالمؤسساتي تطور العمل الجماعي         

 ظرورنا. األهم وراءالتفاصيل تاركين  ونختلف حول ،عن الكفاءات عوضًا ونوظف أارباءناتجربة 

 

 

 

 الفصل الثالث: نظرة إلى المستقبل

 نقطة االنطالق

 

يقول مالك بن نبي جعندما يكون التاري  لوي مفتورق الطورق يصوبح اختيوار اإلنسوان كأنوه هوو المقودِّر لكولر 

وعندما يتّم االختيوار يصوبح األمور مقوّدرًا كوأنر اإلنسوان اود ضوغ  بطصوبعه علوى زّر المصوير لحوّرك  شيء،

 لعملّية بتدّرج وتسلسل ولرم: وال بّد أن نقوم برّه ا النفس،الخطوة األولى للتغيير تبدأ من . األادارج

وتحليلروا  ،أن نعرف أنفسنا عن طري  دراسة األمراض التوي ُأصوبنا بروا عبور عقوود طويلوة مون التخلروف أواًل:

ومعرلوة نقواط اّوتنوا والمزايوا التوي حبانوا  ،وإيجاد آليات تعليميوة وتربوّيوة لمعالجتروا ،ووضعرا تحت النور

ومبادئنوا التوي يحتاجروا  آيوة.143-سوورة البقورة جوسوطًاجعلنواكم أّموًة وكوّلك ج :اال اهلل تعوالى برا،اهلل 

 العالم الضائع اليوم.



 

كيف نشأت وكيف تبّنت الديمقراطية  ،أن نعرف اآلخرين عبر دراسة الحضارات األخرن خاّصًة الحضارة الغربية ثانيًا:

وعدم اكتشاف ما اكتشفته  ،مّما يساعدنا لي االستفادة من األخطاء التي واعت برا ،وكيف تطّورت ليرا المؤسسات

ولرم خلفّية  حديثة،للوصول إلى مجتمعات   ؛لتقّدم الفنّي والتقنيّ ل ًاوتطبيق ،توليرًا للجرود والعقول ،من ابل

 العقول الغربية وطريقترم لي التفكير.

وال  ،ف متووازن لعلوى المسولم أن يتعامول موع الجميوع وال يسوتغلررموهوّا مواو بنا،أن ُنعّرف اآلخرين  :ثالثًا

ويصول إلوى موا وصولوا إليوه مون علوٍم  ،مّما يقتضي أن يكون على سوّية  واحدة  معروم باستغالله،يسمح لرم 

 كبيورًا. انظوروتطوويره إلمكانياتوه ومعرلتوه بواآلخر وتاريخوه  ،وأن يكون إيمانه بنفسه ومبادئه عظيمًا ولرم،

 .(دار الفكر طباعة)مالك بن نبي  كتاب

أي الوتركرم المعنووّي  ،والعالاات لي العالم وبين الناس تتدّرج مون الحوروب السواخنة إلوى الحوروب البواردة        

ليروا مون يفسود ليروا ويسوفك  }أتجعولوهّه العالاات هي التوي االوت عنروا المالئكوة  اللفظّي،والعنف 

ن إلوى  اآلخور،وتتطور العالاوات إلوى التعوايش بحيوث ال يوؤاي أحودع . 33آية –الدماء{ سورة البقرة  ثوّم تتحسوّ

ثوّم ترتقوي إلوى األلضول وهوو اإليثوار  ،والمشاركة لوي البنواء والعمول ،التعاون الّي يقتضي العدل بين الناس

عوه نحوو بسوب  القوّوة الروحّيوة واالسوتمتاع بالعطواء ودل ،ليعطي اإلنسان اآلخر أكثر مّما يسوتحّ  ،واإلحسان

تستوي الحسونة وال السوّيئة ادلوع بوالتي هوي أحسون لوطاا الوّي بينوك وبينوه  }وال :اال اهلل تعالى األلضل،

 .33آية -سورة لّصلت  حميم{عداوٌة كأّنه ولّي 

واود تراوى إلوى اإلحسوان والبوّل.  ،لالبشرّية اادرة على الوصول إلى عالم يسوود ليوه العودل والتعواون        

والودور الوّي ال بوّد للمسولم أن يطموح إليوه  .33آيوة -أعلم ما ال تعلمون{ سوورة البقورة  }إّني :ىاال اهلل تعال

مموا يقتضوي أن  .633آيوة –شورداء علوى النواس ...{ سوورة البقورة  }لتكونوا :اال اهلل تعالى الشرادة،هو دور 

ي تطووير الصوحالة كموا يقتضو ،يكون حاضرًا لوي السواحة الدولّيوة ليشورد الحودث بعينوه ال بعوين  يوره

دون إشوراف سياسوّي أو لئووّي. كموا يقتضوي أن  ،العربّية وإنشاء انوات لضائّية تبحور لوي الفضواء اإلعالموّي



 

ويقودر علوى تفسويره  ،ليعورف أسوباب الحودث ومقتضوياته ،يكون المسلم على مستون عاٍل من الفرم والعلم

وننقول روح العلوم إلوى الطالو  ابول  ،لويملعلينا أن نرلوع مسوتون التعلويم وأسوالي  التع متوازن،بشكل 

وندّرسه طريقة التفكير ابل األلكار وجوهر الدين ابول تعاليموه. وهنوا يكوون المسولم شواهدًا وحاكموًا  ،العلم

لالحضوارة اإلسوالمية  ،وهوّه مرحلوة نرجوو أن نصول إليروا ،بالعدل بحكم مبادئه التي تعلمروا مون مسواجده

ولوّلك يتكالو  العوالم علوى إطفواء  ،ليس لديرا حلر وسو  كموا اليابوان موثاًلو ،ادرها إما أن تكون أو ال تكون

وتنّحوي  ،جّوة نرضوترا ألنروا تحمول المبوادئ اإلنسوانّية التوي تكتسوح العقوول والقلووب وتغّيور المووازين

لالتقوّدم الغربوي أطوال  ،والتوي يشوقى بروا اإلنسوان ،العولمة المادّية وحّمى االسترالك المنتشرتين لي األرض

ودون أن يعطيوه  ،عمر اإلنسان عشرات السونين باألدويوة واآلالت دون أن يوجود لوه  ايوة يعويش مون أجلروا

} وهو الوّي جعلكوم خالئوف األرض ورلوع بعضوكم لووق بعوض درجوات  :اال اهلل تعالى ،السعادة الحقيقّية

 .615آية –رحيم { سورة األنعام ليبلّوكم ليما آتاكم إنر رّبك سريع الحساب وإّنه لغفورع 

الونّص الوديني ثوروة ونحون  ج –لصول المونجم المكروي  –يقول أحمد خيري العمرّي لي كتابه سيرة خليفة اادم 

 ال نملك ترف أن نكون لي الوس  ج.و ،تجاه مشروع االستخالفااألمم و تجاهاأكبر نتحّمل مسؤولية 

 

 الطرق الجديدة

 

إعادة التفكيور العميو  إلحيواء إيمانوه التقليودّي وإعوادة تفعيلوه كموا ُيفعول بالمواء البّد للعالم العربّي من 

الخارج من التفاعالت عندما يصبح كسواًل و ير اابل للتشوّرد لتجورن عليوه عمليوة التقطيور ليعوود متشوّردًا 

ويستعيد ادرته علوى التبريود والودخول لوي عمليوات جديودة، كموا عليوه أن يسوتفيد مون علووم الغورب 

 ومؤسساته الديمقراطية وال يقع لي أخطائه، وللبدء لي النرضة ال بّد من:



 

الكفوور بالخرالووة واألصوونام الجديوودة كالدكتاتوريووة والقومّيووة والطائفّيووة وكوولر األسوواطير المنّومووة التووي : أواًل

م الوبعض شورادة ال إلو ه إال اهلل إلوى تحّدثنا عنرا، وهو ما يحقر  الشّ  األّول مون الشورادة وهوو النفوي ) ُيقسوّ

نفي، ويعني الكفر بكولر موا يّتخوّه النواس مون آلروة، والثواني إثبوات، أي اإليموان بواهلل وحوده (  لجزأين: األو

والقيام بعملّية إصالحّية لوي المسواجد والمنوابر اإلعالمّيوة لشورح أصوول التوحيود وتوأثير الصوور الّهنّيوة 

نرضووّي يؤمنوون بوه جميعوًا لكونوه يسواوي بوين  الخاطئة على صّحة اإليمان، وجموع النواس علوى مشوروع

الجميع ويوتفّرم حاجوات الطبقوات والفئوات والطوائوف واألديوان دون تفريو  ويحوتكم لألكثريوة دون إهموال 

لألالّية بمبدأ أخالاّي عوادل يقووم علوى السوواء والتوآخي والكوّف عون األان واالّتفواق علوى مصولحة الووطن 

 ًا و جميعًا ((.والمواطن ويكون شعاره ))نراى مع

للوصول إلى الك ال بّد من عقد حواٍر اجتمواعّي عوام يجموع الفئوات والطوائوف وإ وراق السووق الفكرّيوة  ثانيًا:

بمؤلفات  تبحث أمور الشورن ومؤسسواترا وإدارة نقوا  عوام لوي وسوائل اإلعوالم تتواح ليوه حرّيوة التعبيور 

 دون إكراه أو إهانة أو سخرية.

طااة اإلسالمّية االجتماعّيوة عون طريو  تنظويم مؤسسوات مدنّيوة وااتصوادّية ودينّيوة رلع مستون ال ثالثًا:

واألموة التوي يكوون ميزانروا مّيوااًل إلوى  الحقووق،تّخر باألعمال التطوعّية ويكون ليرا ميزان الواج  أثقل مون 

تموع واواوم حتوى لوي وكلرما زاد الفائض االجتمواعّي والمواّدي والعلموّي نروض المج تتراجع،المطالبة بالحقوق 

الميزانّية العامة والتي تكون رابحة عندما يكون اإلنتاج أكبر مون االسوترالك. يكوون الوك عبور تقويوة الشوعور 

الدينّي والوطنّي واستغالل ُمواطن الخير وحالة الفوراغ التوي يعويش ليروا بعوض الشوباب وتوظيوف موواهبرم 

ًة أن أكثورهم لوي هوّا العمور وطاااترم واستغالل خبرة المتقاعدين وهم ما زالوا  اوادرين علوى العطواء خاصوّ

 لديه األمان االاتصادّي.



 

وأكبور مودخٍل لوه  واإلسوراف،تجميع الطااة لي مساا  لّعالة لالستفادة القصون واالبتعواد عون الرودر  رابعًا:

 التواري ،اه هو شراء السالح لفيه تموت ميزانّية األّمة وتعمد الجيو  إلوى اتول شوعوبرا وهوّا موا علرمنوا إّيو

ًة المودارس والمعاهود الفنّيوة  التحتّيوة،واّدخار كل لوائض للتعلويم والتنميوة وبنواء مشواريع البنيوة  خاصوّ

 والصرف على البحث العلمّي لكلر الك ينير العقول وهي االستثمار األاون لألّمة. والجامعات،

حوّر مون البوليتيكوا والخوداع إلوى الوااعّيوة  التحّول لي الدعاية االنتخابية لي حالة وجود مناخ سياسوّي خامسًا:

ونقل الّساسة من الحديث المكرر عون الحقووق والوعوود الكاابوة إلوى الحوديث عون العمول الجواّد  والمنرجّية،

وااللتزامووات المشووتركة والتوّجووه نحووو الطبقووات األاوولر حظرووًا لتوعيترووا وتجنيوودها لووي مشوواريع تعليمّيووة 

 وتنموّية.

ة جديودة للثقالوة والفكور تقووم علوى ُأسوس واضوحة وتسوتفيد مون البحووث العلمّيوة بناء نظرّيو سادسًا:

ة  موضووعّيًا،وتخطر  بشكٍل واٍع لتنظويم الفكور واالسوتفادة منوه  والطروحات الجامعّية وإااموة مشواريع خاصوّ

يمكون لتمويل األبحاث وعدم ربطرا بالجانو  التجوارّي كموا لوي الغورب مّموا يمنعروا مون التراروي بأهودالرا )

 أو إشراك عّدة شركات بمجلس إداريٍّ لتمويل األبحاث(. الدينّية،استخدام التبّرعات 

التوّجه نحو رب  ثمرة العبقرّيوة بعمول اليوّد، وربو  المثقروف بالطبقوات الودنيا والوك عبور شولراالت  سابعًا:

ليروا كّموًا ونوعوًا متدّرجة من الطبقات والقيم، وهنوا تكمون أهمّيوة وخطوورة الطبقوات الوسوطى والحفوا  ع

وعدم التضيي  عليرا بوالقوانين الجوائرة، ولوتح المجوال للمشواريع البسويطة القوادرة علوى االسوتفادة مون 

األلكار الجديدة وتوظيف الطبقات الودنيا بورأس موال بسوي ، لللطبقوة الوسوطى أهمّيوة لكرّيوة أواًل كونروا 

للتطوّور الثقوالّي، وأهمّيوة ااتصوادّية كونروا  متعلرمة وواعية واادرة علوى لروم البحووث الجديودة ومتابعوة

جالعبقرّيوة التوي ال تسوتطيع اسوتخراج ترلد المجتمع بمشاريع أساسّية و ير كمالّيوة. يقوول مالوك بون نبوّي 

. وهوّا يعنوي أن كولر نشواط  ( 6عناصرها من ثنايا الطبقوات الودنيا ال يمكنروا ن تزدهور لوي القّموة )مرجوع 



 

لكرّي أو ااتصادي ال يستطيع الوصول إلى ااع المجتمع عبور آلّيوات ومؤسسوات ال يتحوّول إلوى بنواء حقيقوّي وال 

 يستفيد من الوااع ليعّدل مساره ويعود بالنفع على الناس. 

ا نحوو العلووم اإلنسوانّية كالتواري  وعلوم االجتمواع ألنرو واالبتعاث الخوارجّيالتوّجه لي الدراسة والبحث  ثامنًا:

وألنروا األاودر علوى حولر المشواكل ورلوع  اليووم،األكثر توّجرًا نحو اإلنسان والضمير وهو موا يحتاجوه العوالم 

 وكشف طرق جديدة. الموجودة،وتقّصي القيم الوالدة والقيم  برا،مستون األّمة والنروض 

لسورو والودجل وإلرسواء الخطوأ وا لتنقيتروا مونإجراء نوع من مراجعوة الموروثوات الدينّيوة الفقرّيوة  تاسعًا:

دعائم تفاهم دينّي طائفّي اائم علوى أسواٍس مون الودرس والنظور بتووازن إلوى المشواكل التاريخّيوة والعقود 

 وتولير البيئة المناسبة ليزدهر ويثمر. له،وحلرا بتصالح تاريخّي دينّي واج  التخطي   المّهبّية،

 األخالاوّي،ديود الطااوة الروحّيوة ودعوم االلتوزام دعم المؤسسوات الدينّيوة كالمسواجد والكنوائس لتج عاشرًا:

لاألمم تقون باألخالق مما يسواعد الشوباب علوى تركيوز جرووده لوي العلوم والعمول واالبتعواد عون الفسواد 

 واللرو.

وتطبيو  المونرج العلموّي لتسوريع التقودم التكنولووجّي وحورق مراحول  المونظرم،العمول الفّنوي  أحد عشور:

ن التي اامت خالل عشرة أعووام عبور التركيوز علوى العمول وتفعيول الجروود الفنّيوة التصنيع كما لعلت اليابا

 والتقنّية.

لكّن ُهوًن  الجغرالّية،لنلحظ أنر العلم ألغى المسالات  الضمير،أخيرًا لطنر المأساة العالمّية اليوم هي لي تخلرف 

 والوسائل،والغايات  والماّدة،والروح  والكيف،ولتجّن  المأساة البّد من المعادلة بين الكّم  الضمائر،سحيقة بقيت لي 

والنظر إلى األمور ال من حيث نفعرا وضررها على مجتمع بعينه بل من خالل األهداف الكبرن  اإلنسانّية،واالتجاه نحو 

إلى افزة ثقالّية تجعلنا نتوارف عن رؤية الظواهر لي هّا كلره سيؤّدي  إابال.التي تسعى إليرا اإلنسانّية كما يقول 

لطاا ما  وتطررد،دورة من دورات الحضارة تولد لي ظروف نفّسية وزمنّية وتنمو  تواعاترا جماضيرا ونّتجه لنراها لي 



 

ة بب ٍء سبقترا الحضارة اإلنسانّية توارفت لتبدأ أخرن لي ظروف جديدة. هّا هو الطري  الصاعد الّي ُمِنحته البشرّي

 .(6وبّلك تمتزج  اية اإلنسان بغاية التاري  ج )مرجع  وروّية،

 

 

 

 

 

 توصيات عامة للمؤسسات التعليمية والدعوية

 

من المرم االهتمام بالشفالية واالبتعاد عن السرية والتبرعات المشبوهة لمن أكبر الترم التي توجه لرّه  .6

 .والتنظيمالمؤسسات التمويل الخارجي والسرية لي البرنامج 

مواجرة التخلف لي جّوره النفسية والعقلية والدينية عبر ترجمة الوظيفة االجتماعية للدين والتعامل مع  .6

الفقه اإلسالمي بمنظار نقدي تحليلي ألنه دأَب منّ صفين على محاولة التولي  بين الوااع المتخلف ومبادئ 

الموروث الفقري البَد من اشتراك األئمة من كل الطوائف وعقد مؤتمر إسالمي عام يردف  النقية وإلصالحاإلسالم 

عن  وتعطيالت وترميشات تبعدهاإلى تنقية النصود الدينية مما تغشاها عبر الزمن من إضالات وتفسيرات 

 .مقصدها األصلي



 

مسجد والمؤسسة بسيادة الفكر وسلطة إعادة بناء اإلنسان منّ الصغر بحيث يتم االعتراف لي البيت والمدرسة وال .3

القانون المتف  عليه وإجراء انتخابات دورية عندما تكون المؤسسة كبيرة للتصويت على القوانين وإجراء اجتماع 

عام سنوي لكتابة رسالة المؤسسة واعتمادها بحيث يشعر كل لرد بأهمية التعبير عن رأيه  والمشاركة لي 

برا من تلقاءه نفسه  من دون وجود سلطة ااهرة ولتعود سلطة القانون لوَق صيا ة القواعد وبّلَك يلتزم 

الجميع وهّا هو لُ  التوحيد لالجميع سواء والمحاسبة تقوم عبر اانون  شرعي أي ناتج عن التصويت بعَد نشر 

 .المعلومات وإتاحترا للجميع

طريقة التفكير ابَل األلكار وروح النص  على التعليم الديني والمدرسي اعتماد األخالق كغاية أساسية وتعليم .3

ومقصده  ابَل األحكام والغاية من الحياة ابل وسائلرا والتسامح ابَل المّاه  والطرق وحَ  العلِم ابَل التعليم 

لاتجاُه العلم يج  أن يكون نحو المعاني والمقاصد ودراسة المفاهيم القرآنية األساسية وإهمال االختاللات 

} يز على الفرم بدل الترديد األصم لآليات ومقياس األلضلية هو التساب  باإلنجاز اال اهلل تعالى الفقرية والترك

( وهّا يبدأ من الروضة عندما يكون المعلم -635-وال اعملوا لسيرن اهلل عملكم ورسولُه والمؤمنون { )التوبة 

الحكايات لتشجيعه  على القراءة و رس  بفتِح آلاق التفكير والمحاكمة العقلية عبر اللع  التعليمي واستخدام

 .القيم الصحيحة بأسالي  حديثة

بعِض المواضع لغاية القتال اإلسالمي هي الدلاع عن  وااتصاره علىلرم موضوع الجراد وخصوصية القتال  .5

المجتمع الوليد أو نصرة المظلومين وهّا ال يتم إال بمجتمع اائم على العدل واإلنصاف ليه حكومة شرعية 

 .تخبة من مرماترا إعالن التعبئة العامةمن

كما البد من االهتمام بحرمة الدماء واستباحترا خاصًة دماء المدنيين تحت أي ظرف  كان وتفعيل النصود 

 .القرآنية الواردة لي الك

لرم الحدود وشروط تطبيقرا وااتصارها على المجتمع اإلسالمي صاح  الشرعية الواضحة واألكثرية الساحقة  .1



 

 .ي تدعم تطبي  الشرع اإلسالمي وتلتزم به الت

لرم وإدراك الشرعية السياسية وآلياترا التي تتفُ  مع المبادئ الديمقراطية والدينية لبناءه مؤسسات الدولة  .7

وتطبيِ  انتخابات  عادلة ال تأثير للمال السياسي أو النفوا القبلي أو اإلكراه الطائفي عليرا وتربية الجيل القادم 

سية اإلدالء بصوته  الحر والنزيه وأهمية حرية اختياره وتعبيره عن رأيه وأهمية القبول باألخر عبر على اد

 .النصود القرآنية والشرعية

وعية بأهمية الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيّية والقضائية مع السماح بفضاٍء إعالمي حر  ير الت .1

مات بين الناس وتوعيترم وأهم هّه السلطات القضاء الواج  محكوم بمال أو نفوا ألن األهم هو نشر المعلو

 .تحريره من أية سلطة ولصل موارده  عن الدولة حتى ال تتحكم به

من المرم إبعاد الجيش عن الدولة واصِر دوره على الدلاع عن الوطن ومنع الريمنة العسكرية على المجتمعات  

 .المدنية

را عبر أجيال من الجرل والخوف والتخلف وبعضرا يتصل بأهمية التعلم تفعيل األجنة القرآنية التي تم إهمال .9

 .وحرية االختيار والتحاكم بالعدل ودراسة التاري  واألمم و يرها كثير

البد من لصل عملية التعليم عن األشخاد ونفي القدسية عنرم لالمعلم بشر يخطأ ويصي  ومن الطبيعي  .63

 .و من يبني أجيااًل ألضل منهمنااشتُه بل ومخالفته والمعلم األلضل ه

لمعالجة األمية المنتشرة لي العالم اإلسالمي التي زادت بسبِ  الحروب والدمار البد من التدرج وإيجاد نظرية  .66

جديدة لي التعليم تناس  الظرف الجديد والبعد عن التلقين واستخدام المساجد عند عدم تولر ااعات التعليم 

الّي بعث لي األميين رسواًل منرم  هو}رامة وكس  الرزق للشباب اال اهلل تعالى وتأمين وتعليم العمل لحفظ الك

 (-6-)الجمعة  والحكمة{يتلو عليرم آياته  ويزكيرم ويعلمرم الكتاَب 



 

 .تعليم التالوة وهو القراءة المحسنة والكتابة: لأواًل

الكراهية والحقد وتعليم العطاء المادي التزكية وهي تنظيف العقل والقل  من األلكار الردامة ومن : ثانيًا

 .والمعنوي

تعليم الكتاب أي النصود والكت  بشكٍل عام ثم تعليم الحكمة أي استثمار كل الك لي الوااع المعا   :ثالثًا

  .بحيث نصل إلى أحسن النتائج والخروج بحلول عملياتية للوااع وابتكار األحسن واألنس  والجديد

خطبة  الجمعة الواج  تحولرا إلى منبر اجتماعي وتعليمي اري  من الوااع وهموم ويج  ترسي  كل الك لي 

 .الناس

الّين حملوا التوراة ثم لم يحملوها  }مثُل تعالى:والبد من التحّير هنا من األمية المركبة والتي ترُد لي اوله 

والترتيل إن لم يكن كُل الك لي سبيل خدمة  لما أهمية العلم والدين ( -5-الجمعة ) {أسفارًاكمثِل الحماِر يحمل 

 .مصالِح الناس وأمورهم وخيِر البشرية

إيجاد نواة لتجمع علماء المسلمين يضم كل الطوائف والمّاه  مرمته اإلصالح بين الناس ومحاربة الكراهية  .66

والتعص  الديني والقضاء على ظاهرة الجرائم الطائفية والفتاون التي تستبيح الدماء ويبعث بالرسائل الدينية 

دوان ويقوم بتجريز هيئة اانونية شرعية المناسبة للشباب والفتيان ويتخّ موااف جريئة تجاه الظلم والع

مشتركة ليرا تخصصات اانونية ومدنية لحل النزاعات المسلحة واإلصالح بين الدول ودعم العدالة االنتقالية 

اال اهلل تعالى } وإن طائفتان  من المؤمنين ااتتلوا لأصلحوا بينرما لطن بغت إحداهما على األخرن لقاتلوا 

{ ى أمِر اهلل لطن لاءت لأصلحوا بينرما بالعدِل وأاسطوا إن اهلل يحُ  المقسطين التي تبغي حتى تفيء إل

 (.-9-الحجرات )

 .تنفيّية سلطة مشترك لتكون لرايمكن لي المستقبل أن يصبح لدن هّه الريئة هيمنة على جيٍش عربٍي 

 



 

 

 

 خاتمة عن الثورات العربية

 

 (: وللسعي لي رلع االستبداد ثالث مرات :63كتابه )مرجع يقول الكواكبي لي 

 الحرية.تستح   االستبداد الاألمة التي ال يشعر أكثرها بآالم  .6

 والتدرج.االستبداد ال ُيقاوم بالشدة بل باللين  .6

ولوو بشوكل نظوري موع اتفواق  ُيستبدل بهيج  ابل مقاومة المستبد تريئة ما   .3

 الناس عليه.

مت كما يبدو بشكل عفوي  ير منظم أيديولوجيا وانطلقت من الطبقات والثورات العربية اا

كان بعضرم متورطًا مع أجرزة الدولة القمعية  والمنظرين بلالدنيا بعيدًا عن المثقفين 

ومساندًا لرا ولم ينزل أكثرهم ألي الشوارع مع الشباب واكتفوا بالتنظير عن بعد والنقد 

 أخرن.الجارح تارة والتصفي  تارة 

وهنا  لينا أن نتعامل مع الوااع كما هو ونحاول اللحاق بالحدث والتنبيه إلى األخطاء دون 

الخروج بحلول منطقية ووااعية للتنااضات واإلشكاالت  تكفير، معتجريح أو تخوين أو 

من الحلقات الضيقة وتتسع شيئا  وطنية تبدأالحاصلة والتخطي  المشترك عبر مؤتمرات 

يمكن توحيد الحراك المدني لالعسكري وانتخاب مجلس بلدي  لشيئا لفي كل مدينة

 لاألكبر.وعسكري ومن ثم الوصول إلى المجالس األكبر 



 

 

شملت الثورات العربية بشكل ملحو  األنظمة االستبدادية األكثر حداثة والعسكرية وبقيت 

 إن لم  الدول العربية الملكية القديمة تراا  بتحفظ لليس عصيًا على الفرم أن التغيير

 

يتم احتواؤه لسيكتسح المنطقة برمترا وتحول بعضرا بسب  المقاومة الشرسة للنظم 

القديمة إلى حروب أهلية و إاليمية بعد أن  تجاوزت المرحلة السلمية والعصيان المدني 

والمظاهرات الشعبية وهي مرحلة تتسم بالمثالية واألحالم ودخلت المرحلة األكثر وااعية 

المقاومة والمناورة والمنازعة والعنف المضاد أحيانا مع اصطفاف إاليمي ودولي والتي تتسم ب

يقترب من التآمر لي أكثر األحيان وال يرتم باألهداف الحقيقية للحراك الشعبي ويسلح حس  

شروطه ومشروعه مما أواع الشعوب بين كفي كماشة لعجزها عن لرم التحركات الدولية و 

 ة بينما اختارت النظم البائدة العودة بوجوه جديدة أو القيامرب  نفسرا بأجندات خارجي

تحرق البلد و تتنفس بنزعة طائفية بغيضة وعزف جميعرا على أوتار الحرب  بحرب شاملة

 على اإلرهاب بل وصنع بعضرم بيديه إلبعاد الغرب وإخالته  من النظام الجديد.

لي األسر جالبد من خل  صيغة اجتماعية تدعم  كتابه: اإلسالميقول الصادق النيروم لي 

عن دلع  ونتواف-أن نقاتل ونضحي من أجلرا  أي-الضعفاء وإيجاد هّه الصيغة بالحالل 

حريتنا ثمنًا للبقاء والعيش لي ظل النظام العالمي البد من زلزال عسكري ثقالي بالطريقة 

 (.66اإلسالمية ج )مرجع 

لي سبيل بقائرا والبد من انتصار الشعوب إاا  كل شيءمر ويتنبأ بأن األنظمة العسكرية ستد

بقيت على إصرارها ورلضت الخضوع لكن الثمن سيكون باهظًا كما نرن ويزيد منه  ياب 



 

 

الطبقات الوسطى المثقفة والمتعلمة والقادرة على تحريك المال ومد الحراك الثوري باأللكار 

ن وليبيا أو تدميرها منرجيًا لي سوريا والكفاءات حيث يالحظ  ياب هّه الطبقة لي اليم

 للرجرة.ومصر عبر اوانين التأميم ثم االستثمار ووضعرا لي المعتقالت أو دلعرا 

 ومؤسساته.ويأتي السؤال األصع  عن شكل المجتمع العربي القادم ودعائمه 

 

اشتركت كل البنى القديمة لوي هوّه الحورب المسوتعرة مون نظوم ابليوة وعشوائرية 

طوائف دينية ومّهبيوة وأعوراق مختلفوة وأديوان وطبقوات و كوأن المجتموع وأسرية و 

العربي القديم يتعرض لزلزال شديد يقلبوه رأسوًا علوى عقو  ويموزق والءاتوه ونظموه 

البالية والسب  أن الدولة العربية الحديثة لم تقم نتيجوة تطوور تواريخي موضووعّي بول 

حودود وبنوت الجيوو  ونظرموت نتيجة مباشرة التفااية سوايكس بيكوو التوي رسومت ال

الدول، لّا تنحوو الدولوة بكولر مؤسسواترا نحوو االنريوار، وتكمون الخطوورة لوي عوودة 

المجتمعات العربية إلى الصيغ البدائية كموا ابول اإلسوالم وبقائروا رهينوة لروا لوزمن 

طويل حبيسًة للطائفية والقبلية نتيجة عودم وجوود لكور سياسوي حوديث اوائم علوى 

والبيئة االاتصادية والدينيوة والمدنيوة الموجوودة لعليوًا والتوي تشوظى الوااع العربي 

 بعضرا بسب  الثورات وامع النظم االستبدادية.

والحولر يكمون لوي  والدينيوة،لّا تبرز إلى السطح كل التنااضات النفسوية واالجتماعيوة 

 بناء منظومة لكرّية سياسية ااتصادية لتنظيم ومأسسة المجتمعات العربية.

وأنر المؤسسووات  وبقوواء،حتووى اآلن أن المسووجد كووان المؤسسووة األكثوور تماسووكًا  يبوودو



 

 

لمون الجوامع  ُأخورن،المدنية كانت مشلولًة لوي بعوض األحيوان ومتوآمرًة لوي أحيوان  

وهوّا  وتضوحية،التظاهرات وتطور الحراك السلمّي وكوان الشوباب األكثور ثورّيوة انطلقت 

تسوييس االجتمواع األسوبوعّي لوي يووم ما يّكره الصوادق النيرووم ج الحولر هوو لوي 

سوووف يغضوو  معاويووة ثووم يسووتخدم أسوولحته القديمووة والجديوودة لمنووع  الجمعووة،

وسويغرق لوي مسوتنقع الرعونوة ويخلوع انواع الودين ويتعوّرن أموام األّموة  الجمعة،

 (.66ه ج )مرجع ئوينكشف تواطؤ لقرا

 

ء حتوى لوي أواوات ومنه علينا  االنطالق مون المؤسسوة الدينيوة القوادرة علوى العطوا

الموت والدمار، والبناء لتطوير الُبنى المدنّية ومون ثوّم االاتصوادية الجديودة، وال بوّد مون 

توسيع ودعوم الطبقوة الوسوطى األكثور ثباتوًا واألكثور اودرًة علوى دعوم المجتمعوات 

الوليدة مون رؤوس األمووال الكبيورة التوي ترودر الثوروات الطبيعّيوة وتنوتج الكمالّيوات 

اإلعفوواءات الضووريبّية وتسووترلك الُبنووى التحتيووة بشووراهة، بينمووا تعموول وترووتّم ب

المشاريع المتوسوطة علوى إنتواج الموواد األساسوية وتوظروف عوددًا ال بوأس بوه مون 

الطبقات الودنيا وتودلع الضورائ  وتودعم الُبنوى التحتّيوة وتتصول بفضول مسوتواها 

كووار الجديوودة وتفّعلرووا التعليمووّي بطبقووة المثقفووين والعلموواء واألدبوواء لتلووتق  األل

وتسووتثمر العقووول والشوورادات، وتتصوول بالقاعوودة الشووعبية وتحّركرووا وتخرجرووا موون 

األمّيووة والبطالووة، وتحووالظ علووى البيئووة وتلتووزم بقوووانين العموول وتقتنووع باألربوواح 

 المعتدلة وتطّور مشاريعرا وتخدم الصالح العام.

أن مشوكلة األحوزاب هوي لكورة  أما بالنسبة للحياة السياسوية المقبلوة لالمشوكلة هنوا



 

 

لفوي الودول الغربيوة انقسوم الفكور والموال  مجتمعاتنوا، ربية مستوردة و ريبة على 

لروو ال  تماموًا،والوااوع العربوي مختلوف  والمحالظون،إلى حزبين وااعيين هما العّمال 

يتكون من طبقة واسعة عّمالّية كوالتي تشوكلت لوي أوروبوا إّبوان الثوورة الصوناعية وال 

طبقووة التّجوار والمصووّنعين وموودراء المصوارف الضووخمة والشوركات الُكبوورن والتووي  مون

لالحديث عن أحوزاب بودون ُبنوى اجتماعيوة وااتصوادية  الفترة،تشكرلت أيضًا لي نفس 

 موجودة هو نوع من الخيال.

 لفي الغرب تطّورت الديمقراطية نتيجًة لوااع متغّير وانقلبت الدولة من ُأسر إاطاعية 

 

 شرطين:ة إلى أجرزة عمالاة معقردة يعتمد بقاؤها على إيجاد صيغة إدارية لتولير وملكّي

 حرّية رأس المال دستورّيًا مما يشجعه على التدلر  المستمر ودعم االستثمار. -6

كس  رضى العّمال بمشاركترم لي السولطة بموا يضومن اسوتمرار العمول. وهوّا  -6

لحرّيوة رأس الموال تشوريعاته  الرأسومالية،ما نتج عنه الديمقراطيوة الغربّيوة 

تغطي حّ  الملكية الخاصة مع ضومان الفائودة علوى القوروض وحريوة اإلعوالن 

وحرية القضاء وحماية االستثمارات الخارجية حتى عون طريو  شوّن الحوروب. أّموا 

مشاركة العّمال لي السلطة لري تشوريع يغطوي حو  التصوويت وحوّ  التجموع 

لمرنوي وحو  المسواواة بوين المورأة والرجول واإلضراب وحّ  التأهيول العلموي وا

 العاموة،المتصواعدة وتوأميم المرالو  وحّ  الضومانات االجتماعّيوة والضورائ  

للويس بطمكوان  والكنيسوة،وهّه الصيغة كما نلحظ تسوتبعد تلقائّيوًا الجويش 



 

 

 (.66أّي منرما ضرب التحالف القائم بين رأس المال والعمال.ج  )مرجع 

كووّون الطبقووة العريضووة الشووعبية موون الفالحووين والّرعوواة لووي المجتمووع العربووي تت

وأكثورهم مون لئوة الشوباب الوّي خورج إلوى  والعّمال،والقروّيين والعاطلين عن العمل 

أو يفوتح لوه  هيالحظوالثورة خولًا على مستقبله ولعلمه التواّم أن النظوام القوديم لون 

أّي باب أو يستثمر لي طاااتوه. والطبقوة األصوغر هوي طبقوة المووظرفين لوي الدولوة 

وهوّا موا  المعلرموين،والتي تعتمد على الحكومة لي رواتبرا وأمور حياتروا ومون ضومنرا 

كبح جماح الثورة وساعد الحكوموة لوي مقاومتروا. تبقوى الطبقوة الضوّيقة األكثور والء 

 قاؤها عليه وهي: األمن والمخابرات والوزراء والضّباط وكبار للحاكم والتي يعتمد ب

 

 التّجار والمستثمرين. 

هناك بوال شوّك طبقوة وسوطى لوي سوورية ومصور وهوي طبقوة األطّبواء والصويادلة 

وهوّه الطبقوة  واألئّموة،والمرندسين والحورلّيين وأصوحاب المحوالت والتّجوار الصوغار 

وُنكرول ببعضورا )األطّبواء خصوصوًا( واعُتقول  موال،اختار بعضرا الرجرة بما يملوك مون 

بعضرا ممن كان على رأس الحراك السلمّي مموا حورم الثوورة مون مصوادرها التنظيمّيوة 

 وأواعرا لي شرك الميليشيات والتشكيالت العسكرية واإلسالمية.

بقيت األحزاب العربية والمعارضوة نظرّيوًا للوُنظم االسوتبدادّية معزولوة عون اواعودها 

ة بعكس منوابر المسواجد التوي كانوت أشوّد ارتباطوا بالنواس وهموومرم وأكثور الشعبي

ادرة على جمعرم، وهّا موا نوتج عنوه لشول وتعفرون النخو  الثقاليوة والسياسوية 



 

 

وانفصالرا عن الوااع الجديود، مّموا يحّمول األموة وجووب إيجواد ُنخو  جديودة تتقوّدم 

اسووّي والعموول الجموواعّي بأبحوواث رائوودة معتموودة علووى الوااووع وتوونظرم النشوواط السي

المؤسساتي بكوادر إدارّية متعلرمة ومخلصة ال تروتّم بالكراسوي، وهنوا ال بوّد مون مسوايرة 

الوااع واالعتوراف أن األحوزاب العربيوة التوي يمكنروا أن تقووم حسو  الُبنوى العربيوة 

المتاحة هي أحزاب دينّيوة وليبرالّيوة )لون نوّكر األحوزاب الطائفّيوة والعراّيوة بسوب  

  منظورهووا وسوونعتبرها موون األنظمووة القديمووة( وعلووى كليرمووا القبووول بوواآلخر ضووي

والقبول بعملّية ديمقراطية  ير منحوازة وبنتائجروا والقيوام بودور المعارضوة الفّعالوة 

وتقووديم النقوود المثموور دون تشوورير أو اسووتخدام للعنووف أو توظيووف للجوويش أو بنوواء 

والمؤسسوات المدنيوة يوموًا بيووم عبور  للتنظيمات السّرّية وتفعيل الكووادر الشوعبّية

 طرح مشاريع وطنّية تنموّية واالستثمار بالشباب وتعليمرم واستخدام 

 

 طاااترم البّناءة وتوظيفرا لطرح مشاريع انتخابّية وااعّية ومّتصلة بالجماهير.

البّد هنا من اإلشارة إلوى أنر مسوألة كتابوة الدسوتور هوي عمليوة معقرودة يجو  السوير 

ؤدة وانتظوار نضوج العقول العربوي والبنوى الفكريوة والسياسوّية واالاتصوادّية ليرا بت

الجديدة، ويمكن هنا االّتفاق على دستور اديم مبودئّيًا ومون ثوّم التوالو  علوى مجلوس 

استشارّي يتكوّون مون الجميوع )) كول األحوزاب والطوائوف واألديوان واألعوراق والفورق 

م األموور وتبنوي أّواًل المؤسسوات التعليمّيوة المقاتلة ((، وتشكيل حكوموة كفواءات تونظر

وتصلح الُبنى التحتّية إلعوادة تووطين الُمرّجورين كأولوّيوة اصوون، وال يجووز االسوتئثار 

بالسلطة بأّي شكل لي الفتورة االنتقالّيوة، وتعيوين هيئوة اضوائية مسوتقلرة مؤلفوة 



 

 

نتقاليووة موون ُاضوواة معوورولين بالنزاهووة لمحاكمووة المجوورمين وتطبيوو  العدالووة اال

وتنظوويم عملّيووات االعتووراف والمسووامحة مووع التنويووه علووى المحاسووبة الدايقووة 

للمسؤولين مباشرًة عن الموّابح والتعوّي  والترجيور ومرتكبوي الجورائم الكبيورة. كموا 

تحوت إدارة جديودة  والووالءات وتنظويمرميجري هنا ضّم المقاتلين مون كولر االنتمواءات 

ابووات نزيرووة تشوورف عليرووا اإلدارة السووابقة لتشووكيل الجوويش. وبعوودها تقوووم انتخ

للفتورة االنتقاليوة أن تمتوّد  ))البوّدوُتراا  شعبّيًا وعالميًا النتخواب مجلوس تشوريعّي 

 (.سنوات(لحوالي خمس 

ة بواألحزاب واالاتصواد  عند بدء النشاط التشريعّي يبودأ سوّن القووانين الجديودة الخاصوّ

لريئوة التشوريعية بالتصوويت علوى نوواة والمؤسسات المدنية والدينية، وتقوم هوّه ا

للجنووة عاّمووة وظيفترووا كتابووة الدسووتور ومؤلفووة موون العقووول القانونّيووة واألئمووة 

 الشرعّية والعقول االاتصادية والسياسّية وممثرلين عن كلر الطوائف واألعراق 

 

والفئات ووظيفتروا كتابوة الدسوتور والتصوويت عليوه شوعبّيًا والوّي يجو  أن تكوون 

بالمائوة مون الشوع  وإدخوال  75ة عليه بأ لبية سواحقة بمشواركة أكثور مون الموالق

 اللجان المختّصة بالتصويت إلى كلر الُقرن والحواري الشعبية والبيوت.

أخيرًا ال بّد من التنويه إلى أن التجربة العربيوة تجربوة لريودة بشوكٍل موا وبعيودة عون 

 الوك،الكثيور مون األخطواء وعلينوا تقّبول ولّا ال بّد من واووع  األوروبّي،التطور التاريخي 

لالمرم هو دراسترا وإصالحرا والتخطي  المتجّدد المبنوّي علوى الواوائع الجديودة لبنواء 



 

 

 }وكوّلكاألّمة الحديثة القائموة علوى القسو  والتووازن الفّعوال بوين العلوم واإليموان 

 (.-143 –سورة البقرة ) ...{ًا لتكونوا شرداء على الناس جعلناكم أّمًة وسط
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