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واآله  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة   ، العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

يوا�سل قطاع ال�سوؤون الثقافية التابع لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإٍ�سالمية 

والفني،  والأدبي  الفكري   » روافد   « اإ�سداراته �سمن م�سروع  الكويت  بدولة 

ذلك امل�سروع الذي يتوخى اإثراء ال�ساحة الفكرية والأدبية،  واإحداث حوار 

امل�سلم  العقل  توؤرق  التي  والق�سايا  الإ�سكالت  فكري متوا�سل حول خمتلف 

املعا�سر.

واليوم يتجدد اللقاء مع الإ�سدار الرابع من »اآفاق« ، وهو يحمل مو�سوعا  

حيويا يتعلق باإبراز مالمح منهج الإ�سالم احل�ساري  الذي غدا ملمحا بارزا 

يف الفكر الإ�ٍسالمي املعا�سر.

وتنبع اأهمية هذا الكتاب من مو�سوعه الذي ميثل ملتقى لتقليب النظر يف 

طبيعة امل�سروع احل�ساري الإ�سالمي الذي يتجاوز مفاهيم الدولة وال�سيادة  

ــدورة  ال جتديد  على  الــقــادر  احل�ساري  الــدور  ملفهوم  ليوؤ�س�ص  واخلــالفــة 

احل�سارية لالأمة الإ�سالمية يف زمن تداخلت فيه احلدود والقيم  وامل�سالح 

والتحديات.

واإذا ان�ساف اإىل اأهمية املو�سوع  كون  موؤلف الكتاب ميثل �سوتا �سمن 

وحا�سرت  وبحثت  عاي�ست  التي  احل�سارية  الإ�سالمية  الفكرية  املدر�سة 

قيمة  ب�سبب ذلك،  يكت�سي،  الكتاب،  فاإن   ، الإ�سالم احل�ساري  اإ�سكالية  يف 

اإ�سافية معتربة.

اإن اأهمية كتاب:» مالمح تطبيقية يف منهج  ر�سالة الإٍ�سالم احل�سارية«  

العنا�سر  يف  تكمن  ماليزيا،  من   ، ح�سن  كمال  حممد  الدكتور  لالأ�ستاذ 

الآتية:

- ر�سد واقعي لتجربة الرتفاع باملجتمع من مرحلة التعاطف العام مع 

النف�سي  الهتداء  اإىل مرحلة  وموؤ�س�سات،   اأفرادا  وقيمه،  الإ�سالمي  الفكر 

والقانوين والإداري  والقت�سادي واملجتمعي بهدي الإ�سالم و�سريعته.
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- دعوة امل�سلمني اإىل الفهم ال�سحيح  لواقعهم  وواقع العامل من حولهم، 

واإبراز كيف اأن ذلك الوعي ليتم اإل بالت�سلح  بالعلوم واملعارف  والتقنيات 

للفعل  املتوا�سل  والتقومي  الدقيق  والإجنـــاز  التخ�س�ص  مــع   ، املعا�سرة 

احل�ساري التنموي.

- تقدمي مالمح كربى  للمقاربة احل�سارية يف التنمية ، تلك التي ت�ستطيع 

اأن تخرج النخبة والأمة من واقع الرتدي امل�سهود.

ومبادئه   اأ�س�سه  واإبــراز  الو�سطية«  »نهج  مفهوم  تاأ�سي�ص  على   العمل   -

وبراجمه وعالقته مبفاهيم كثرية  مثل الت�سامح والعدالة  وطاعة ويل الأمر  

والتعاون واحلوار الديني والتنوع ، مع الدعوة العاجلة اإىل  الهتمام  بالعنا�سر 

والآليات التي  تعزز نهج الو�سطية يف ميدان الرتبية الدينية  ودعم مراكز 

وموؤ�س�سات البحث العلمي  وتقوية الإعالم ، وتفعيل دور املوؤ�س�سات الدعوية 

واخلريية ، وتقوية اأوا�سر التعاون بني املجتمعات الإ�سالمية  وغريها..

- التاأكيد على قيمة الجتهاد  والتفكري الإبداعي.

اأهداف  لتحقيق  الإ�سالميني  والوعي  ال�سحوة  تر�سيد  اإىل  الدعوة   -

التنمية احل�سارية التي تن�سدها الأمة.

- الدعوة اإىل ت�سكيل وعي عميق بحقيقة العوملة وواقعها واآلياتها ، وذلك 

بغية الإفادة من اإيجابياتها، ودرء �سلبياتها، واإح�سان التعامل معها باعتبارها 

فر�سة  قابلة لأن توظف يف الجتاه ال�سليم.

- ر�سم معامل تربوية وفكرية  وح�سارية لتغيري الذهنية احلا�سرة لدى 

امل�سلمني ، وحماولة متثل خ�سائ�ص الذهنية احل�سارية ، من مثل : القدرة 

والتفكري  لالأمة،  الوجودي  والتوجه  العاملية،  الكلية  والنظرة  التناف�سية، 

احل�ساري ، واجلودة يف الوعي والثقافة ، واحرتام الوقت ، والهتمام بالعمق 

والنوعية بدل الأ�سكال واملظاهر، وجت�سيد قيم الأمانة وامل�سوؤولية.

وقد ان�ساف  اإىل كل ما �سبق، حر�ص الكاتب على اأن ينطلق من وقائع 
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وق�سايا تت�سل باملحيط الثقايف للعديد من بلدان �سرق اآ�سيا ، ويف مقدمتهم 

ماليزيا واأندوني�سيا، مما يعطي للكتاب قيمة خا�سة ، وقد يغطي بع�سا من 

العامل  من  املناطق  بتلك  املرتبطة  الكتابات  يف  امللحوظ  املرجعي  النق�ص 

الإ�سالمي.

ي�سلها  ل  وغريامل�سلمني  الغربية  اجلهات  ــاأن  ب الكاتب  لوعي  ونظرا 

اخلطاب الإ�سالمي املكتوب باللغة العربية، لأ�سباب مو�سوعية،  فقد اختار 

بوجوب  واقتناعه  لإميانه  نظرا   ، الإجنليزية  باللغة  كتابه  يف  يخاطبها  اأن 

الإ�سالمي  التفكري  حقيقة  ا�ستيعاب  على  والفئات  اجلهات  تلك  م�ساعدة 

املعتدل ، والتعرف على خطاب  الو�سطية .

وي�سر قطاع ال�سوؤون الثقافية  اأن يقدم هذا الكتاب اإىل قراء العربية ، 

بعد اأن متت ترجمته ومراجعته من قبل الأ�ستاذين الفا�سلني  د. عبد العزيز 

برغوث، ود.يون�ص  �سواحلي، لي�سهم يف اإثراء احلوار املتوا�سل واملتجدد حول  

خمتلف الإ�سكالت املرتبطة  بنه�سة الأمة يف اإن�سانها وتربيتها  وموؤ�س�ساتها 

وتنميتها املن�سودة. واهلل املوفق.
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احلمد هلل رب العاملني، و�سلى اللهم على �سيدنا حممد الرحمة املهداة 

للعاملني على طريق الو�سطية، وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم 

الدين... وبعد،

فهذا العمل الذي نقدمه للقارئ ترجمة لكتاب باللغة الإجنليزية ملوؤلفه 

الإ�سالمية  للجامعة  ال�سابق  املدير  ح�سن،  كمال  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ 

ذاتها.  باجلامعة  خلدون  ابن  لكر�سي  احلايل  والرئي�ص  مباليزيا،  العاملية 

�ساحبه  جتربة  عمق  يعك�ص  فاإنه  حجمه،  �سغر  من  الرغم  على  والكتاب، 

وباعه الطويل يف العمل الفكري، الذي يجمع بني العمق النظري والتجربة 

امليدانية العملية.

وموؤلف هذا الكتاب غني عن كل تعريف، فهو معروف باجتاهه الو�سطي، 

التعامل مع امل�سلمني وغري  العادلة، وبخربته يف  الأمة  وبدفاعه عن ق�سايا 

امل�سلمني يف العامل الإ�سالمي ويف الغرب على حد �سواء.

احلريف  باملعنى  ترجمة  لي�ست  للكتاب  نقدمها  التي  الرتجمة  وهــذه 

اآراء املوؤلف وخواطره واأحا�سي�سه واآماله يف  الحرتايف، واإمنا حماولة لنقل 

اأن يرى اأمة الإ�سالم قوية �ساخمة ت�ستعيد عافيتها احل�سارية، وتقوم بدورها 

عن  بعيدة  الرتجمة  جاءت  ولهذا  والتح�سر.  وال�سهود  الدعوة  يف  الريادي 

احلرفية املبا�سرة، واآثرُت اأن تلتزم روح الن�ص، ونقلته للقارئ كما هو.

ويتناول هذا الكتاب بالدرا�سة والتحليل اأهمية نهج الو�سطية الإ�سالمية 

بع�ص  ا�ستخراج  حماول  احل�سارية،  وفعاليتها  الأمــة  نه�سة  يف  و�سرورته 

الدرو�ص والعرب من جتربة امل�سلمني يف عامل املاليو املعا�سر، اأولئك الذين 

يخو�سون اليوم جتربة التنمية الثقافية واحل�سارية املخططة واملتوازنة.

بع�ص  يف  وجتلياتها  الإ�سالمية  الو�سطية  حقيقة  اإبــراز  املوؤلف  ويحاول 

ذات  كثرية  ق�سايا  على  جًا  ُمعرِّ النه�سوية،  واأن�سطته  املجتمع  ممار�سات 

فيها،  املعتدل  الو�سطي  الإ�سالم  نهج  ودور  التنمية،  ب�سوؤال  مبا�سرة  عالقة 

العوملة  وحتديات  الإ�ــســالم،  وخا�سة  لالأديان  والروحي  الأخالقي  ــدور  وال
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ومداخل الرد عليها.

اإىل  وطريقهم  املعا�سرين،  امل�سلمني  و�سع  بيان  اإىل  الكتاب  ويهدف 

النه�سة يف ع�سر م�سبع بقيم العوملة وممار�ساتها، ويغلب عليه طابع العلمية 

القيم  بكل  يت�سلحوا  اأن  امل�سلمني  من  يطلب  ولذلك  واملنهجية،  والتخطيط 

اإىل  بالإ�سافة  لنه�ستهم،  ال�سرورية  والتقنيات  والو�سائل  واملعارف  والعلوم 

اإبراز نهج الو�سطية الإ�سالمية يف التفكري، والتنظري، والتخطيط،  �سرورة 

ثم  ومن  التنموي.  احل�ساري  الفعل  حلركة  والتقومي  والإجنــاز،  والتنفيذ، 

الو�سطية،  نهج  على  موؤ�س�سة  ح�سارية  لتنمية  منوذج  تقدمي  املوؤلف  يحاول 

وتتبنى املقاربة احل�سارية يف التنمية، ق�سد تقدمي بع�ص الدرو�ص وا�ستخراج 

بع�ص العرب، وتوفري بع�ص التوجيهات التي ميكن اأن ت�ستفيد منها املجتمعات 

امل�سلمة املعا�سرة يف م�ساريعها التنموية احل�سارية.

وي�ستمل الكتاب على مقدمة وخم�سة ف�سول وخامتة:

وقيمة  احلياة  يف  نهجا  بو�سفها  الو�سطية  م�ساألة  الأول  الف�سل  يتناول 

اإن�سانية وح�سارية كربى يف حياة امل�سلم، وممار�سته بو�سفه خليفة يف الأر�ص، 

الو�سطية  ملفهوم  وموؤ�س�سا  والإعمار،  والعبادة  ال�ستخالف  باأمانة  مطالبا 

الإ�سالمية من خالل نظرته اإىل الأحداث الكربى التي ع�سفت بالعامل يف 

الن�سف الثاين من  القرن الع�سرين ويف بدايات الألفية الثالثة، ومن خالل 

م�سميات  وت�سويه حتت  وامل�سلمون من �سغط  الإ�سالم  له  تعر�ص  ملا  نظرته 

متنوعة، اإ�سافة اإىل �سوء الفهم القائم حول بع�ص املفاهيم الإ�سالمية مثل 

اجلهاد يف �سبيل اهلل،  وربطه بالإرهاب والتطرف.

املوؤلف تقدمي بع�ص املعطيات حول نظرة الآخرين لالإ�سالم  وقد حاول 

عامة ومو�سوع اجلهاد ب�سكل خا�ص، مو�سحا ومفنًدا الكثري من الدعاءات 

متوازنة جتلي  ب�سورة  وذلك  ال�سحة،  لها من  اأ�سا�ص  ل  التي  والفــرتاءات 

ثم  اخلارجية.  القوى  تاأثري  ب�سبب  اأو  امل�سلمني  واقع  يف  �سواء  اخللل  مكمن 

احلق  الإ�سالم  �سوت  ميثل  الو�سطية«الذي  »نهج  اأ�سماه  ملا  التاأ�سي�ص  حاول 
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والت�سامح  التقدم  يف  رائــدا  منوذجا  للعامل  قدمت  التي  ح�سارته  و�سوت 

والتعاي�ص. 

ويف هذا ال�سياق عرف املوؤلف الو�سطية يف �سوء توجيهات القراآن وال�سنة، 

وحتدث عن بع�ص املفاهيم ذات ال�سلة بها، والتي بدونها ل ن�ستطيع اأن نفهم 

الو�سطية حقا، مثل: الت�سامح والعدالة وطاعة ويل الأمر والتعاون واحلوار 

الديني واحل�ساري مع الآخرين والنظرة التفاوؤلية والإيجابية والوفاء بالعهود 

والعقود والتنوع كطريق لحرتام الآخرين والتعارف معهم.

�سواء  الو�سطية  لتحقيق هذه  املوؤلف جملة من املقرتحات واحللول  ثم قدم 

يف املجتمع املاليزي اأو يف املجتمعات الإ�سالمية الأخرى، موؤكدا ب�سورة خا�سة 

على بع�ص الربامج العاجلة التي �ستعني على تعزيز نهج الو�سطية وتر�سيخه يف 

املمار�سات، مثل: الهتمام بالرتبية الدينية الإ�سالمية، ودعم مراكز وموؤ�س�سات 

احل�ساري  دوره  ليوؤدي  وتوجيهه  الإعــالم  وتقوية  والباحثني،  والعلماء  البحث 

والتعاون  العالقة  وتفعيل  واخلريية،  الدعوية  املوؤ�س�سات  دور  وتفعيل  الفعال، 

بني خمتلف املجتمعات الإ�سالمية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي. ومن املقرتحات 

باأهمية  والتوعية  الرتبية  مثل:  بربامج  القيام  املوؤلف  عليها  نبه  التي  العملية 

ال�سالم، دور املعلوماتية والإعالم، وم�ساهمة امل�سلمني يف برامج املجتمع املدين 

وبرامج  الو�سطية،  جمتمع  بناء  يف  املــراأة  دور  تعزيز  وبرامج  والعاملي،  املحلي 

الدعوة الإ�سالمية با�ستخدام الو�سائل احلديثة.

»الإ�سالم  م�سروع  لتحليل  املــوؤلــف  فخ�س�سه  الــثــاين،  الف�سل  واأمـــا 

اإدارة دفة �سوؤون املجتمع من  احل�ساري« بو�سفه مقاربة تتبعها ماليزيا يف 

الف�سل، مبا ل يدع  ال�ساملة. ويو�سح هذا  النه�سة احل�سارية  اأجل حتقيق 

جديدًا  ا�سما  اأبدا  تعني  ل  احل�ساري«  »الإ�سالم  مقاربة  اأن  لل�سك،  جمال 

لالإ�سالم اأو اإ�سالمًا جديدًا، ولكن تعني الرجوع اإىل النظرة الإ�سالمية الكلية 

املتكاملة التي تعالج ق�سية التنمية من كل جوانبها واأبعادها ال�ساملة. فهي نظرة 

�ساملة للتنمية احل�سارية للمجتمع كله، بكل اأجنا�سه واأديانه وثقافاته ولغاته. 
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احل�ساري«  »الإ�سالم  مقاربة  من  املق�سود  بيان  يف  املوؤلف  اأطنب  وقد 

اأنها تنمية �ساملة لالإن�سان واملجتمع  الر�سمية، موؤكدا  الوثائق  تناولتها  كما 

والأمة املاليزية يف �سوء قيم احل�سارة الإ�سالمية وخ�سائ�سها. ثم ذكر اأن 

تبني هذه املقاربة يتطلب من امل�سلمني يف املجتمع املاليزي اأن يلتزموا الأمور 

الآتية:

1 - اإحياء الجتهاد والتفكري الإبداعي وتفعيل دورهما يف حياة امل�سلم.

طلب  يعترب  الــذي  للجهاد  وال�سحيح  املتكامل  املفهوم  ا�سرتجاع   –  2

العلم والتفوق فيه، واحل�سول على املعرفة والتكنولوجيا والتقنية، والتقدم 

القت�سادي من �سميم معانيه.

3 – جعل اجلودة والإتقان ثقافة يف حياة الفرد واملجتمع.

4 – ن�سر الإ�سالم والدعوة اإليه عامليا بو�سفه »رحمة للعاملني«.

5 – ال�ستقالل الذاتي للفرد، والتقليل من تبعيته لالآخرين وللحكومة يف 

معا�سه وعمله، فالكل ينبغي اأن يجتهد لكي ي�سبح موؤمنا قوّيًا يف علمه وعمله 

وم�ساهمته يف تنمية املجتمع.

6 – ن�سر ثقافة حب املعرفة والقراءة داخل املجتمع.

العلمية  واملعرفة  الدينية  املعرفة  بني  والف�سل  القطيعة  اإنــهــاء   –  7

املعا�سرة؛ لأن كلتيهما مطلوبتان يف توازن املجتمع وتطويره.

احل�ساري«،  »الإ�سالم  ملقاربة  الكربى  املبادئ  ذكر  على  املوؤلف  وعرج 

وهي:

- الإميان باهلل والتقوى.

- حكومة اأمينة وعادلة.

- �سعب حر وم�ستقل.

- حت�سيل املعرفة والتفوق فيها.

- تقدم اقت�سادي �سامل ومتوازن.
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- حياة كرمية للمواطن.

- حماية حقوق الأقليات واملراأة.

- ال�ستقامة الأخالقية والثقافية.

- حماية امل�سادر الطبيعية والبيئية.

- تعزيز قدرات الدفاع عن الوطن.

واأكد املوؤلف اأن هذه املبادئ املهمة ينبغي اأن تاأخذ طريقها اإىل التطبيق، 

العلماء،  راأي  يف  هذا،  حتقيق  يف  النجاح  اأن  وذكر  حيا.  واقعا  ت�سبح  واأن 

الإ�سالمية  الكونية  للروؤية  ال�سحيح  والفهم  والإخال�ص،  النية  يف:  يكمن 

واخلطط  ال�سحيحة  وال�سرتاتيجيات  املقاربة،  هــذه  منها  تطورت  التي 

العملية، والتنفيذ الفعال لها واملتابعة واملراجعة والتقومي لتطبيقها املرحلي 

والإ�سرتاتيجي، وطلب املعونة من اهلل وتوفيقه.

ويف الف�سل الثالث، عالج املوؤلف م�ساألة تفعيل الدور الأخالقي القيمي 

لالأديان يف القرن اجلديد وخا�سة الدين الإ�سالمي ونهجه الو�سطي الذي 

ب�سورة  املعا�سرة  احل�سارة  حركة  يف  املفقود  التوازان  اإحــداث  يف  ي�سهم 

عامة ويف واقع الإن�سان امل�سلم املعا�سر خ�سو�سا. كما اأثار يف هذا الف�سل 

تفر�سه منظومة احلداثة  الذي  ال�سخم  التحدي  مثل:  للغاية  ق�سايا مهمة 

دور  لتفعيل  به  القيام  ينبغي  ومــا  امل�سلمني،  واقــع  على  العلماين  والنهج 

الإ�سالم ومنهجه الو�سطي يف جتنيب الأمة كوارث على م�ستوى الفكر والفعل 

القيم  منظومة  هيمنة  اإزاء  الإ�سالمية  الأفعال  ردود  ذلك  ومن  واملمار�سة، 

واملمار�سات العلمانية على احلياة، وظهور �سحوة اإ�سالمية، ووعي اإ�سالمي 

عارم ينبغي تر�سيده ليحقق اأهداف التنمية احل�سارية التي تن�سدها الأمة.

كما نبه املوؤلف اإىل املخزون الروحي والأخالقي لالإ�سالم وقدرته على تفعيل 

واقع امل�سلمني وحياتهم اإن هم متكنوا من فهمه وو�سعه يف �سياق التطور العام 

لالأمة وللعامل. 
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النحطاط  م�ساألة  هــي  الف�سل  هــذا  اأثــارهــا  التي  الأخـــرى  والق�سية 

الأخالقي يف اأكرث املجتمعات تقدمًا.

وخطورته  الأخالقي  النحطاط  هذا  �سور  من  الكثري  املوؤلف  عدد  وقد 

على املجتمع الغربي ذاته، ناهيك عن املجتمعات الأخرى. ومما خل�ص اإليه 

املوؤلف: اأن التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي ل ي�ستطيع اأن يحقق التوازن 

واأخالق  قيم  على  �سًا  موؤ�سَّ يكن  مل  اإذا  احل�سارة  وحركة  املجتمع  حياة  يف 

اأنها  وكيف  الأديـــان،  بها  تزخر  التي  القيم  اإىل  املوؤلف  واأ�ــســار  �سحيحة. 

ت�ستطيع امل�ساهمة يف حل م�سكالت العامل احلديث. ويف ال�سياق ذاته يبني 

املوؤلف الأهمية الق�سوى لالإ�سالم ومنهجه الو�سطي املوؤ�س�ص على التوازان 

والتكامل من خالل �سبط حركة الفعل احل�ساري والتنمية بالقيم والأخالق، 

مما ي�ساهم يف اإنقاذ العامل احلديث من امل�سكالت الكربى �سواء الأخالقية 

اأو البيئية اأو املت�سلة بحياة النا�ص ومعا�سهم.

والعلمية  ال�سيا�سية  النخب  دور  بيان  املوؤلف  حاول  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى 

والفكرية والدعوية والدينية والجتماعية يف تفعيل دور الدين وتر�سيخ معاين 

والإعمار  هلل  العبودية  حتقيق  على  يعمل  الــذي  اخلليفة«  »امل�سلم  ووظيفة 

للكون، والإ�سالح للمجتمع على ب�سرية ور�سادة.

يف  للم�سلمني  احل�ساري  الو�سع  املـــوؤلف  تناول  الرابــــع  الف�ســــل  ويف 

العامل املاليوي – الإندوني�سي يف بداية الألفية الثالثة، را�سمًا �سورة واقعية 

اجلبهات  خمتلف  على  اليوم  امل�سلمون  يواجهها  التي  الكربى  للتحديات 

والتكنولوجي  والقت�سادي  والــرتبــوي  ال�سيا�سي  املجال  مثل:  واملــجــالت 

والأخالقي... اإلخ.

كما بنيَّ املوؤلف يف هذا الف�سل اأهمية �سحوة الإ�سالم وقوته الكامنة يف 

توجيه امل�سلمني اإىل الطريق ال�سحيحة يف النه�سة احل�سارية، ويو�سح كيف 

اأنه على الرغم من التحدي الذي و�سعته اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب 

2001م على امل�سلمني عموما وم�سلمي جنوب �سرقي اآ�سيا خ�سو�سا، اإل اأن 
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الروؤية الإ�سرتاتيجية احلكيمة غلبت نهج الو�سطية والنظرة املتوازنة للواقع 

تخدم  ل  التي  الأخــرى  الأفعال  وردود  التطرف  اأنــواع  كل  على  والتحديات 

م�سروع التنمية احل�سارية املتكاملة.

لل�سيا�سات  اخلا�سة  الأهمية  اإىل  كذلك  الف�سل  هذا  يف  املوؤلف  واأ�سار 

التحديات  مواجهة  اأجــل  من  اتخذت  التي  واخلــطــوات  والإ�سرتاتيجيات 

والقت�ساد  وال�سيا�سة  الرتبية  ميدان  يف  وخا�سة  وتوازن  بفعالية  اجلديدة 

والتكنولوجيا، ودعم موقع القيم والأخالق يف م�ساريع النه�سة احل�سارية. 

كما حاول املوؤلف اأن يوجه القارىء اإىل الكثري من املعلومات املهمة حول واقع 

الإ�سالم  واأهمية  الإ�سالمي،  العامل  من  اجلزء  هذا  يف  واأحوالهم  امل�سلمني 

والقيم يف حياتهم.

الإيجابية  التوجهات  بع�ص  تثبيت  اإىل  الف�سل  هذا  يف  املوؤلف   وخل�ص 

وال�سلبية التي تتخلق وتنمو يف اأو�ساط اأمة امل�سلمني يف عامل املاليو، ونبه اإىل 

�سرورة معاجلة بع�ص ال�سلبيات قبل اأن تتفاقم وتتحول اإىل م�سكالت تعيق 

تطور املجتمع.

وحتدياتها  العوملة  م�ساألة  بالتحليل  فتناول  اخلام�ص،  الف�سل  واأمــا 

ال�سخمة على امل�سلمني عموما وعلى امل�سلمني يف ماليزيا خ�سو�سا، و�سرورة 

ت�سكيل الذهنية والعقلية القادرة على ا�ستيعاب التحولت العميقة يف العامل، 

ومواجهتها ب�سكل منهجي يخ�سع للعلم وللتوجيهات ال�سرتاتيجية املخططة. 

�سياقها  العوملة يف  ت�سع  ل  التي  والإ�سقاطية  النظرات اجلزئية،  وحذر من 

العاملي والكوين العام؛ لأنها بطبيعتها متعددة اجلوانب ومت�سابكة يف بنيتها 

ووظائفها وديناميكياتها. فحينما ننظر اإليها يف �سياق التطور العام للعامل 

هو  نظرتنا  على  يغلب  ما  فاإن  احلديث،  الغربي  بالعامل  و�سلتها  الإ�سالمي 

ت�سعى  التي  وال�ستعمارية  التو�سعية  ال�سبغة  ذات  نزعتها  اإبــراز  حماولة 

للنموذج  والتقنية  والثقافية  وال�سيا�سية  القت�سادية  الهيمنة  حتقيق  اإىل 

احل�ساري الغربي على ح�ساب مناذج العامل الأخرى، وهذا اأمر �سحيح يف 
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هذا ال�سياق، ولكن العوملة كذلك ت�ستمل على جوانب كثرية وفر�ص متعددة 

ملن ي�ستطيع قراءتها وتوظيفها ب�سكل �سحيح.

والعمل  العوملة  �سلبيات  على  الواعي  التعرف  اأهمية  اإىل  املوؤلف  واأ�سار 

اأ�سار يف �سياق اآخر اإىل اأن لكثري من امل�سلمني،  العلمي على جتاوزها، كما 

والنظرة  الذهنية  بع�ص الختاللت يف  املاليزي،  املجتمع  وب�سكل خا�ص يف 

املتكاملة اإىل الأمور؛ وهو ما ي�ستدعي العمل على تغيري الذهنيات والعقليات 

وتاأهيلها لتحقيق �سروط املواجهة املتكافئة والفعالة مع العوملة.

تغيريها  ومداخل  الذهنية  مل�ساألة  كبرية  عناية  الف�سل  هذا  اأوىل  وقد 

يف  حا�سم  دور  من  لها  ملا  والأخــالقــيــة،  والجتماعية  والثقافية  الرتبوية 

د بع�ص خ�سائ�ص الذهنية احل�سارية الفعالة  النه�سة احل�سارية، كما عدَّ

مثل: القدرة التناف�سية، والنظرة الكلية العاملية، والتوجه الوحدوي لالأمة، 

ولقيمها  لالأمة  والــولء  والثقافة،  الوعي  يف  واجلــودة  احل�ساري،  والتفكري 

الكربى، وحب العلم واملعرفة، واحرتام الوقت، والهتمام بالعمق والنوعية 

بدل الأ�سكال واملظاهر، وجت�سيد قيم الأمانة وامل�سوؤولية بو�سف امل�سلم خليفة 

يقوم بواجب العبادة والإعمار.

لقد قدم املوؤلف من خالل الف�سول املتنوعة معلومات مهمة، ومقرتحات 

ي�سق طريقه على طريق  اأن  يريد  �ستفيد كل من   وتوجيهات عملية  كثرية، 

الو�سطية بو�سفها نهجًا للتنمية احل�سارية ال�ساملة واملتوازنة.

ويف الأخري، ي�سرنا اأن نقدم جزيل ال�سكر لكل اأولئك الذين اأ�سهموا يف 

اإجناز هذا العمل. وباهلل التوفيق.



مــدخــــل
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هذا الكتاب األفه اأكادميي ماليوي م�سلم، مقدرًا اأن ال�سريحة الأ�سا�سية 

التي يتوجه اإليها الكتاب باخلطاب هي �سريحة غري امل�سلمني بالدرجة الأوىل 

�سواء يف ماليزيا اأو يف اأ�سقاع العامل الأخرى، ثم الكتاب امل�سلمني يف العاملني 

اللحظة  هذه  يف  بهم  املنوط  احليوي  بالدور  مذكرا  والإ�سالمي،  العربي 

التاريخية من تطور اأمتنا والعامل من حولنا.

وي�ستمل الكتاب على خم�سة مقالت اأ�سا�سية، ُحررت يف �سوء ما ي�سهده 

»النظام  وتــاأثــريات  العوملة،  حركة  عن  ناجمة  كــربى  حتديات  من  العامل 

العاملي اجلديد«الذي ظهر يف اأعقاب حوادث احلادي ع�سر من �سبتمرب عام 

2001م.

اأمر  املعا�سرة  ماليزيا  يف  ينت�سر  الذي  الإ�سالمية  الو�سطية  �سوت  اإن 

الثقافة، والفكر  ال�سيا�سي يف ماليزيا، وطبيعة  النظام  طبيعي ومتوقع؛ لأن 

الإ�سالمي يف عامل املاليو قد منت وت�سكلت جميعها يف و�سط متعدد ومتنوع.

ماليزيا،  يف  الأغلبية  ُي�سكلون  املاليويني  امل�سلمني  اأن  من  الرغم  وعلى 

فاإنهم يعي�سون مع غري امل�سلمني من الإثنيات والأجنا�ص والأديان الأخرى، 

ويتعاي�سون معهم يف �سالم ووئام.

وميكن القول اإن ماليزيا فريدة حقا من عدة اأوجه، هي:

اأول: اأن الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة، اإل اأن اأ�سحاب الأديان الأخرى 

لهم احلق يف ممار�سة �سعائرهم وطقو�سهم الدينية يف �سالم ووئام.

بقاء  مع  الكربى  الإثنيات  بني  فيما  متقا�سمة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ثانيا: 

القوة ال�سيا�سية يف يد امل�سلمني املاليويني.

ثالثا: القوة القت�سادية، رغم ذلك، كانت ول تزال يف يد ال�سينيني.

الو�سعي  القت�سادي  النظام  هيمنة  ا�ستمرار  من  الرغم  وعلى  رابعا: 

فاإن النظام امل�سريف الإ�سالمي، ونظام التاأمينات ونظام الإقرا�ص الرهني 
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احلثيث  ال�سعي  ب�سبب  النظري  منقطع  باإقبال  حتظى  اأ�سبحت  الإ�سالمي، 

بالربا  تتعامل  التي  للموؤ�س�سات  �سرعية  بدائل  عن  البحث  اإىل  للم�سلمني 

فائقة  وب�سرعة  تتحول  ماليزيا  اأن  على  ُتدلل  التحولت  وكل هذه  والفائدة. 

اإىل مركز رائد يف املعامالت امل�سرفية واملالية الإ�سالمية.

اإن كل هذه الأو�ساع والعوامل �ساهمت يف ت�سكيل ثقافة وطنية جعلت من 

التطرف ال�سيا�سي والتطرف الديني ن�سازًا غري مقبول لدى غالبية املجتمع 

الإثنية  املجموعات  لكل  بالن�سبة  الناجحة  املعادلة  اإن  املتعددة.  واأجنا�سه 

الطبيعة  حول  متبادل  واإقـــرارا  اعرتافا  هناك  اأن  هي:  الــدوام  على  كانت 

امل�سالح  بني  املوازنة  اإىل  احلاجة  اجلميع  وا�ست�سعار  للمجتمع،  املتعددة 

اخلا�سة لفئة اإثنية معينة وبني امل�سالح العامة املتعلقة بال�ستقرار الوطني 

اجلامع لكل الأجنا�ص والأديان، والأمن الوطني، وال�سالمة العامة للمجتمع، 

املركزي  الد�ستور  عليها  ي�ستمل  التي  يتعدى حدود هذه احلريات  اأحد  فال 

للدولة املاليزية. 

ولهذه الأ�سباب، فاإن �سوت الو�سطية هو النغمة املف�سلة حتى بني اأو�ساط 

املجموعات املاليوية امل�سلمة التي ا�سطرت اإىل اأن تكون يف �سف املعار�سة 

يف التاريخ املعا�سر ملاليزيا منذ بدايات خم�سينيات القرن املا�سي.

ت�سويهها  مت  قد  ال�سديد-  ولالأ�سف   – وامل�سلمني  الإ�ــســالم  �سورة  اإن 

وا�ستحقارها يف عاملنا اليوم، وخا�سة بعد الأحداث املاأ�ساوية للحادي ع�سر 

من �سبتمرب عام 2001 م. وكنتيجة مبا�سرة لذلك اأم�ست �سورة امل�سلمني- 

وخا�سة يف وعي الكثري من الغربيني وغري امل�سلمني- ل�سيقة باأعمال العنف، 

وا�ستغالل املراأة وامتهانها، وعدم احرتام حقوق الإن�سان والتطرف الديني. 

اإن »حملة احلرب على الإرهاب« التي يخو�سها البيت الأبي�ص بالوليات 

اإ�سافة  الإ�سالمية،  اجلماعات  من  املقاتلني  فعل  ورد  الأمريكية،  املتحدة 

اإىل الهجمة ال�سر�سة وغري العادلة التي تقودها اأطراف دولية، اأ�سهمت يف 
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تاأجيج التوتر الدويل، واأوجدت اأزمات دولية لها تاأثريات عميقة على العاملني 

الإ�سالمي والغربي معا.

�سنوات،  ثماِن  ملدة  اأمريكا  يف  عا�ص  مهتمًا،  م�سلمًا  ماليويًا  وب�سفتي 

اأعماقي  من  اأ�سعر  املرتامية،  الإ�سالمي  العامل  اأقطار  عرب  كثريا  و�سافر 

باحلاجة امللحة اإىل تو�سيح حقيقة الإ�سالم وخ�سائ�سه بو�سفه روؤية عاملية 

لل�سلم ال�سامل؛ وخا�سة لغري امل�سلمني خارج ماليزيا وكذلك يف داخلها.

لقد اخرتت ق�سدًا اأن اأخاطب واأحتاور مع الطبقة الغربية املثقفة والطبقة 

الو�سطى لغري امل�سلمني الذين يقروؤون ويتوا�سلون باللغة الإجنليزية، لأنني 

عارف بخبايا هذه الطبقة، وبنيتها الذهنية ومواقفها. اإنه ملجد يف تقديري 

املعتدل  الإ�سالمي  التفكري  حقيقة  ا�ستيعاب  على  الطبقة  هذه  ن�ساعد  اأن 

الذي ميثله غالبية امل�سلمني، والتعرف اأكرث على خطاب الو�سطية من منظور 

اإ�سالمي.

وهكذا، فاإن الف�سول اخلم�سة التي ي�ستمل عليها هذا الكتاب اإمنا ُكتبت 

لتحقيق هذا املبتغى. واإن اأربعة منها قد ُعر�ست يف لقاءات ونقا�سات مع غري 

امل�سلمني يف ماليزيا، وكذلك يف الوليات املتحدة الأمريكية وتركيا.

اإين اآمل اأن يتمكن الغربيون عموما وغري امل�سلمني يف ماليزيا خ�سو�سا 

للكتاب  اخلم�سة  الف�سول  حاولت  الذي  الو�سطي  الإ�سالم  نهج  تقدير  من 

مناق�ستها، واأقدر اأن العالقات بني غري امل�سلمني وامل�سلمني �ستبقى متما�سكة 

�سد  ال�سلبية  والإ�سقاطات  ال�سر�سة،  احلمالت  من  الرغم  على  وحميمة 

الإ�سالم يف و�سائل الإعالم الغربية.

يف الف�سل الأول، ركزت على م�ساألة الو�سطية ومعناها يف واقعنا اليوم، 

الربط  اإىل  ت�سعى  التي  املحاولت  تلك  �سياق  للجهاد يف  ال�سحيح  واملفهوم 

املوؤمتر  تتمكن منظمة  اأن  والإرهاب، متمنيا  للجهاد  الإ�سالمي  املفهوم  بني 

وتفعيلها  �سوؤونها  اإ�سالح  لإعــادة  الالزمة  التدابري  اتخاذ  من  الإ�سالمي 
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الوقت قد  اأن  اأقدر كذلك  اإنني  الأ�سا�سي حاجة ملحة،  النداء  بو�سف هذا 

حان لكل الدول الأع�ساء يف هذه املنظمة املفعلة اأن ي�سعوا لن�سر نهج الإ�سالم 

تكون  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  لها  اأراد  التي  الو�سط،  الأمة  نهج  الو�سطي، 

»�ساهدة على النا�ص«.

ويف هذا ال�سياق، قمت بت�سجيل ما اأت�سوره يف راأيي املتوا�سع �سيا�سات 

واإ�سرتاتيجيات، وخطَطا تنفيذية ميكن للدول الإ�سالمية مبا�سرتها من اأجل 

2004م  عام  يف  الف�سل  هذا  كتبت  لقد  الإ�سالمية.  الو�سطية  ر�سالة  ن�سر 

املوؤمتر  ملنظمة  »هيئة اخلرباء«التابعة  ماليزيا يف  اأعمل ممثَل  كنت  عندما 

الإ�سالمي، وقد ُكلفت بامل�ساركة يف حت�سري واإعداد مقرتح وم�سروع اإ�سالح 

واإعادة هيكلة وتفعيل منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، فكانت لدّي الفر�سة لعر�ص 

مقرتحاتي على اجتماعات »هيئة اخلرباء«التي ُعقدت يف كوالملبور واإ�سالم 

اآباد.

ِقَبل  من  كبري  قوبلت برتحاب  قد  بع�سًا من مقرتحاتي  اأن  اأعتقد  اإنني 

املفكرين امل�سلمني املتعاونني مع منظمة املوؤمتر الإ�سالمي. ومهما يكن الأمر، 

فاإن الجتماع اخلا�ص للمنظمة والذي ُعقد يف دي�سمرب 2005م مبكة املكرمة 

قد اأوىل اهتماما بالغًا للحاجة اإىل اأن تعمل كل الدول الإ�سالمية على تطبيق 

قيم نهج الو�سطية الإ�سالمية ومبادئها.

احل�ساري«  »الإ�ــســالم  ملفهوم  اأعر�ص  اأن  حاولت  الثاين،  الف�سل  ويف 

 Islamic Civilizational( الإ�ــســالمــيــة  احلــ�ــســاريــة  املــقــاربــة  اأو 

.)Apprpach

واأما الف�سل الثالث، فخ�س�سته لتف�سري �سحوة الأديان بو�سفها موؤ�سرًا 

على تطور اإيجابي يف �سياق تزايد نزعات علمنة احلياة بف�سل العوملة، ونزعة 

هيمنة النموذج الليربايل املنت�سر. وب�سكل عام، اأرى يف �سحوة الأديان نداًء 

داخليا عميقًا لإ�سباع حاجة الإن�سان اإىل املعنى، والكتفاء الروحي، والقيم 
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الأخالقية املطلقة. فعلى الرغم من اأن الأديان لديها خ�سائ�سها املتفردة، 

الكثري من  تتعاون يف  اأن  ت�ستطيع  فاإنها  العقائدية اجلوهرية،  واختالفاتها 

حماربة  مثل:  العام،  ال�سالح  وحتقق  اجلميع  تهم  التي  امل�سرتكة  املجالت 

الف�ساد، وتعاطي املخدرات، والإيدز، والنزعة املادية، ونزعة جماعات اللذة، 

اأ�سعر اأن الدول  والأمرا�ص الجتماعية، وم�سكالت الختالل البيئي. واإنني 

الإ�سالمية ت�ستطيع اأن ت�ستفيد – وينبغي لها ذلك – من خربة املوؤ�س�سات 

واجلمعيات غري الإ�سالمية واإ�سهاماتها يف التعامل مع الق�سايا املذكورة.

ويف الف�سل الرابع، ناق�ست اآثار العوملة، وب�سكل خا�ص ال�سلبية منها على 

واقع امل�سلمني مباليزيا الذين هم يف غالبيتهم من املاليويني امل�سلمني. يف 

تقديري اأنه ينبغي للماليويني اأن يكونوا قادرين على ال�ستفادة ب�سكل فعال 

ال�سلبية  التاأثريات  يتجنبوا  واأن  العوملة،  ُتتيحها  التي  الإيجابية  الُفر�ص  من 

نوعي   ن�سقي  لعملية حتول  اأن يخ�سعوا  لهم  ينبغي  اإذ  التي حتملها؛  القاتلة 

حتقيق  من  يتمكنوا  لكي   ،mindset الذهنية  يف   paradigm shift
اأهدافهم، ويواجهوا ظروف الواقع بفعالية واإيجابية. فاإذا ما ظلوا را�سني 

الالزمة  التدابري  اتخاذ  يف  جادين  غري  وبقوا  الراهن،  الذهني  بحالهم 

لإحداث التغيري الذاتي املطلوب، فاإنه لن يبقى اأمامهم اإل لوم اأنف�سهم اإذا 

ما فاجاأتهم اأمواج العوملة العاتية يف م�ستقبل الأيام.

ويف هذا الف�سل كذلك اأرغب يف اأن اأبني لإخواين امل�سلمني منهم وغري 

ال�سجاعة  امتالك  الإ�سالمية  الو�سطية  خ�سائ�ص  اأهــم  من  اأن  امل�سلمني 

الكافية للقيام بعمليات النقد الذاتي املو�سوعي والبناء للنقائ�ص، ومكامن 

ال�سعف التي يعاين منها الإن�سان امل�سلم.

لالإ�سالم  وحتليلي  فهمي  بالدرا�سة  فتناولت  اخلام�ص،  الف�سل  يف  واأما 

وامل�سلمني يف جنوب �سرقي اآ�سيا، والذي ي�سكل من دول عدد امل�سلمني فيها 

هو الغالب مثل: اإندوني�سيا )230 مليون ن�سمة( وماليزيا )26 مليون ن�سمة(، 

اأقلية  فيها  امل�سلمون  ُيعترب  ودول  ن�سمة(،  األف  ال�سالم)360  دار  وبروناى 
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عاجلت  ومينمار.  والفيتنام  و�سنغافورة  وكمبوديا  والفلبني  تايالند  مثل: 

اإىل  فنظرت  الإ�سالمية،  املجتمعات  هذه  يف  وال�سلبية  الإيجابية  اجلوانب 

العامل  يف  احل�سارة  تطور  يف  الإ�سهام  اأجل  من  بها  تزخر  التي  الإمكانات 

املعا�سر، وكذلك النقائ�ص التي تعيق هذا الإ�سهام، واأو�سحت اأن لالإ�سالم 

الهوة  جت�سري  يف  فاعال  حيويا  دورا  الإندوني�سي  املاليوي–  الأرخبيل  يف 

ال�سا�سعة بني الغرب والعامل الإ�سالمي.



الف�صل الأول

معامل نهج الو�صطية ومقرتحات على

طريق جت�صيده يف واقع الأمة
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1- نهج الو�ضطية: الأ�ضباب وامل�ضوغات

اأ- موؤ�ضرات عامة عن و�ضع العامل الإ�ضالمي

للعامل  وخفية  جديدة  حتديات  طياتها  يف  حتمل  اجلديدة  الألفية  اإن 

طويلة  �سيا�سية  �سراعات  فهناك  خا�سة؛  ب�سورة  الإ�سالمي  وللعامل  عامة 

وال�سي�سان  امل�سلمني مثل: فل�سطني  للغاية، مت�ص  الأمد وذات طبيعة معقدة 

اأعداد  واأفغان�ستان والعراق وك�سمري وحركة املورو بالفلبني. وكذلك معاناة 

�سخمة من الأبرياء على اأيدي اجلماعات امل�سلحة، واملتطرفني والإرهابيني 

تبدو وكاأنها يف تزايد وت�ساعد مع الأيام، ثم اإن اأحداث احلادي ع�سر من 

الغربيني  من  الكثريين  جعل  ال�سعور  من  نوعًا  خلقت  قد  2001م  �سبتمرب 

من  قطاع  هو  اأو  والعنف  الهمجية  من  عامل  الإ�سالمي  العامل  اأن  يعتقدون 

»حمور ال�سر«. 

والكثري من غري امل�سلمني تو�سلوا اإىل نتيجة – وهي خاطئة بال �سك – اأن 

الإ�سالم دين عنف والال ت�سامح، وقتل وبربرية اأو دين اإرهاب. واإن البع�ص 

من اأولئك الذين يتحكمون يف و�سائل الإعالم و�سناعة الأفالم يحاولون ب�سكل 

والتعددية  احلداثة  �سد  اأنا�سًا  بو�سفهم  وامل�سلمني  الإ�سالم  تقدمي  م�ستمر 

وحقوق الإن�سان. والنتيجة املبا�سرة لذلك تنامى �سعور عميق بفقدان الثقة، 

الو�سع  والغربيني، وهذا  امل�سلمني  والغرب وبني  الإ�سالم  ال�سرخ بني  وات�سع 

ينبئ بكارثة حقيقية ي�سعب على العامل حتملها الآن اأو يف م�ستقبل الأيام.

وكما هو احلال يف كل اجلماعات الدينية، فاإ ن وجود ظاهرة التطرف �أو 

اأو الإرهاب يف واقع الأمة الإ�سالمية مرهون وحمدد مبجموعة  الراديكالية 

الو�سطي  وبعيدة عن اخلط  تكون خارجة  ما  عادة  بجماعات  اأو  قليلة جدا 

هذه  اعتبار–  اإىل  بالإ�سافة  متعددة.  لأ�سباب  لالأمة  العام  عنفي  الــال 

اجلماعات – اأن الغرب اأو القوى الأجنبية م�سدر الظلم ال�سيا�سي والقهر، 
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وممثاًل لإرهاب الدولة )كما هو احلال يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة(، 

الفادحة،  والالم�ساواة  املــادي،  والعجز  امل�ستدام،  الفقر  مثل  عوامل  فاإن 

والف�ساد امل�ست�سري، ونق�ص فر�ص النمو القت�سادي تعترب كلها من الأ�سباب 

اجلوهرية لتطرف بع�ص امل�سلمني وجلوئهم اإىل الراديكالية والعنف. وزيادة 

على ذلك، فاإن غالبية امل�سلمني ميثلون اأكرث الطبقات الب�سرية فقرا واأمية 

و�سعفا وانق�ساما يف العامل.

اإن املجموع ال�سكاين للدول التي متثلها منظمة املوؤمتر الإ�سالمي ت�ساوي 

خم�ص �سكان العامل، وتنت�سر على ثالث قارات كربى، وممثلة يف الأمم املتحدة 

بـ57 دولة من جمموع 191 دولة، وجملتها ل تتمتع اإل مبعدل فر�ص تعلم اأقل 

من 50%، كما اأن موؤ�سر النمو الب�سري يف دول منظمة املوؤمتر الإ�سالمي ُيعد 

من اأ�سعف املعدلت يف العامل، يف الوقت الذي متتلك فيه هذه الدول %70 

من م�سادر الطاقة يف العامل، و40% من اأ�سهم املواد اخلام يف العامل، فاإن 

ن�سيب دول منظمة املوؤمتر الإ�سالمي ل يكاد يرتاوح بني 6 اإىل %8.

ب - حماولة لفهم الو�ضطية يف اإطار مفهوم اجلهاد 

الكرمي  القراآن  اإن مفهوم اجلهاد يف �سبيل اهلل كما تدل عليه ن�سو�ص 

وال�سالم قد وظفت من طرف دعاة  النبي عليه ال�سالة  اأحاديث  وت�سرحه 

الأفعال،  ت�سويغ هذه  اأجل  امل�سلمني من  العنف والإرهاب �سد م�سالح غري 

ول �سك يف اأن مفهوم اجلهاد يف الروؤية الإ�سالمية مهم للغاية، ولكن معناه 

واأهميته يتجاوز جمرد املعنى اللفظي احلريف ملعنى القتال املادي واجل�سدي 

النبي عليه  الإ�سالم كما كان ذلك مفهوما يف زمن  اأعــداء  اأو احلرب �سد 

امل�سلمني  وغري  امل�سلمني  قبل  من  ما�سة  حاجة  وهناك  وال�سالم.  ال�سالة 

الإ�سالم  ودور  للجهاد،  واحل�ساري  املتكامل  ال�سمويل  املعنى  تفهم  ملحاولة 

بو�سفه م�سدرًا ومهدًا وداعيًا للرحمة والت�سامح )رحمة للعاملني(. 
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اجلهاد والإرهاب:

اإنه ملن املوؤ�سف حقا اأن ي�سبح الإ�سالم وامل�سلمون اليوم امل�ستهدَف الأوَل 

اأ�سماه  ملا  ا�ستمرارًا  الغربية،  الإعالم  و�سائل  يف  املغر�سة  ال�سلبية  للدعاية 

يف  قاله  ما  اإن   .)Covering Islam( الإ�سالم«  »تغطية  �سعيد  اإدوارد 

واقعية  اأكــرث  يبدو  الإ�ــســالم«  »تغطية  عن  1980م  عــام  ال�سادرة  درا�سته 

وارتباطا بو�سعنا الراهن.. »مل اأمتكن من اكت�ساف اأية فرتة يف تاريخ اأوربا 

اأو اأمريكا منذ القرون الو�سطى والتي كان فيها النقا�ص حول الإ�سالم خارجًا 

وقيداوي،  )اإح�سان  ال�سيا�سية«   وامل�سالح  وال�سوفينية  الكيد،  نطاق  عن 

العاملية  احلركة  و�سفته  والــذي  القائم،  ال�سيناريو  ويف  �ــص264(،   ،1991

للعدالة بــ »اإرهاب احلقيقة«)terrorizing the Truth(  اأو »�سياغة 

والثقافة«،  وال�سيا�سة  الإعــالم  يف  وامل�سلمني  لالإ�سالم  املعا�سرة  ال�سورة 

حول  احلقيقة  مبعرفة  الأمر  يتعلق  عندما  وخطورة  �سعوبة  الو�سع  ويزداد 

املفاهيم والظواهر الإ�سالمية.

املعنون   )Benjamin Barber( بربر  بنجمني  كتاب  ظهور  ومــع 

 )1995Jihad vs. McWorld( املــاك(  عامل  مواجهة  يف  بـ)اجلهاد 

فاإننا ُنبعد النجع كثريا عن احلقيقة.

اأنه  ُيفهم »اجلهاد«ب�سورة عامة على  اليوم،  الإ�سالمي  العامل غري  ويف 

بالإ�سالم  وُيربط مبا�سرة  الإرهاب،  اأفعال  اأي نوع من  »احلرب املقد�سة«اأو 

قد  الإهارب«  على  »احلرب  امل�سماة  ال�سر�سة  الدعائية  واحلملة  وامل�سلمني. 

الذين  اأولئك  ن�سال  خا�ص  وب�سكل  وت�سويهها،  احلقيقة  تغطية  يف  جنحت 

اأولئك امل�سلمني  اأ�سبحت �سورة  اأجل احلرية احلقيقية؛ بحيث  يقاتلون من 

اأو  بالفعل  اإرهابيون  اأنهم  التطرف  �سد  ويقفون  بالعنف،  ينددون  الذين 

املف�سل  التعريف  فــاإن  هــذا،  اإىل  بالإ�سافة  قــادمــني.  لإرهابيني  م�ساريع 

»لالإرهاب« ب�سورة ذكية ي�ستبعد تلك الدول املتعجرفة واملعتدية التي لديها 
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م�ساريع تو�سعية اأو حتاول ن�سر الهيمنة العاملية.

اإن مفهوم »اجلهاد« لغة يعني »بذل الو�سع«اأو »القتال«. واجلهاد يف �سبيل 

�سفات  من  يجعله  الكرمي  القراآن  اإذ  الإ�ــســالم؛  يف  جدا  مهم  مفهوم  اهلل 

املوؤمنني ال�سادقني.

اإن املجال الدليل الديني للجهاد وحدوده ي�ستمل على »اجلهاد الداخلي«- 

اأي اجلهاد �سد ال�سيطان وال�سهوات والهوى يف نف�ص الإن�سان ودواخله – كما 

ي�ستمل على اجلهاد املادي اجل�سدي �سد الأعداء اخلارجني والقوى الظاملة 

اإذا كان م�سروعا ومن�سبطا بتعاليم الإ�سالم.

ويف راأي ف�سل اهلل الأ�سفهاين )و/860هـ – 1456م( - وهو عامل م�سلم 

من القرن ال�ساد�ص ع�سر امليالدي– : هناك اأربعة اأق�سام للجهاد: اأولها تبداأ 

بجهاد الإن�سان �سد نوازع نف�سه و�سهواتها، وثانيها اجلهاد �سد ال�سيطان، 

وثالثها اجلهاد �سد الكفار املعتدين، ورابعها اجلهاد �سد املنافقني املقاتلني 

احلاقدين.

اجلهاد �ضد �ضهوات النف�س:

هناك اأربع مراتب للجهاد �سد النف�ص و�سهواتها: »الأوىل احل�سول على 

اتباع مقت�سيات  والثانية هي  الإ�سالمية )الإميان باهلل(.  بالعقيدة  املعرفة 

الإميان وتعاليمه. املرتبة الثالثة للجهاد هي دعوة النا�ص اإىل  معرفة التوحيد 

والإميان ال�سحيح وتعليم الأميني اجلاهلني به. املرتبة الرابعة للجهاد هي 

اأن تكون �سابرا �سد امل�سقات والأذى الذي يواجهك يف �سبيل ن�سر الدعوة 

والتعامل مع اجلمهور.

اجلهاد �ضد ال�ضيطان:

وفيه مرتبتان، الأوىل: هي رفع كل اأنواع الأوهام وال�سكوك التي يو�سو�ص 

بها ال�سيطان يف عقل الإن�سان، والثانية هو التخلي عن العجب فيما يت�سل 
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بال�سهوات والهوى.

 اجلهاد �ضد الكفار املعتدين واملنافقني احلاقدين:

واملايل  وال�سفوي  العقلي  اجلــهــاد  وهــي:  مــراتــب،  اأربـــع  على  وي�ستمل 

واجل�سدي.

ثالث  له  واملبتدعني  واملهرطقني  امل�ستبدين  الأ�سخا�ص  �سد  اجلهاد  اإن 

مراتب هي: الأوىل اأن يكون باليد، والثانية بالل�سان – اإذا كان الإن�سان غري 

قادر على وقف الظلم باليد -، والثالثة يكون بالقلب اإذا كان الإن�سان غري 

من  مرتبة  ع�سر  ثالثة  هناك  املجموع  ويف  بالل�سان.  الظلم  دفع  على  قادر 

مراتب اجلهاد.)حممد اأ�سلم، 1974، �ص470 – 471(. 

 وهذه بع�ص الآيات القراآنية التي تدل على معنى اجلهاد:

يقول تعاىل:    {

            

                      } )احلج:  78(

ويقول جل وعال اأي�سا: 

{                    }

               )العنكبوت:69(

ويقول اأي�سا:  {

             } )ال�سف:10 - 11(.
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ويقول اأي�سًا:    {

                } )التوبة: 20(.

ويقول: {

} )التوبة: 24(.   

اإن الكثري من الآيات القراآنية ذات ال�سلة مبو�سوع اجلهاد بال�سالح، اأو 

التي تدعو املوؤمنني اإىل مقاتلة الكفار ب�سدة وحزم وعدم تولية الأدبار كانت 

من الآيات التي نزلت يف موا�سع كانت احلرب فيها قد اندلعت بني امل�سلمني 

الأوائل والكفار من اأهل مكة، اأو يف الأوقات التي كان لزاما على امل�سلمني فيها 

مواجهة املقاتلني املعتدين الذين كانوا دوما اأكرث عددا وعدة من امل�سلمني، 

اأو يف اأثناء فرتات الظلم الواقع على امل�سلمني من قبل كفار مكة واأ�سياعهم 

مل  وال�ست�سعاف،  الظلم  واقع  ظل  يف  املدينة.  يهود  طرف  من  املدعومني 

يوؤذن فقط للم�سلمني بالدفاع عن اأنف�سهم، ولكن كذلك اأ�سبح واجبًا دينّيًا 

على كل امل�سلمني القادرين اأن يردوا العدوان، ويجاهدوا بدون خوف اأو تويل؛ 

اإذ كان من واجب امل�سلمني امل�ست�سعفني يف ذلك الوقت اأن يجاهدوا ويردوا 

عدوان كفار قري�ص؛ لأن قوة الكفار كانت موفورة واأكرث عدة وعتادا باملقارنة 

مع امل�سلمني. ومع ذلك فاإن هناك �سوابط �سارمة ينبغي مراعاتها من قبل 

املجاهدين املوؤمنني، فال يجوز لهم اإيذاء الن�ساء والأطفال والتحر�ص بهم، 

وال�سيوخ الكبار والعاجزين، ول يجوز لهم قطع الأ�سجار اأو اإف�ساد احلرث. 

لم فعلى  وكذلك كان وا�سحا لكل م�سلم اأنه اإذا جنح املعتدي املقاتل اإىل ال�سَّ

امل�سلم اأن يجنح اإىل ال�سلم كذلك. ومن ثم فاإن هذه الآيات القراآنية ينبغي 

اأن تفهم يف �سياقاتها التاريخية ال�سحيحة:
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يقول جل وعال: {

              } )البقرة:190 - 193(.

اإن ال�سياق التاريخي ال�سحيح لهذه الآيات الأربع ي�سري اإىل خيانة بني 

قريظة للعهود التي اأبرموها مع امل�سلمني:

يقول تعاىل:  {

             } )الأنفال:55 - 59( 

�أي  اإن امل�سلمني وعلى الدوام مدعوون لال�ستعداد واإعداد العدة لريدوا 

اجلي�ص  �سعف  كان  املدينة  مل�سلمي  الأوىل  الغزوات  يف  عليهم.  يقع  عدوان 

ونق�ص العتاد  مكمَن اخلوف لديهم، وعلى الرغم من ذلك فلم يكن لديهم 

الهالك  م�سريهم  �سيكون  واإل  املعتدين  الأعــداء  مواجهة  غري  اآخر  خيار 

فاإذا كان هناك ميل من  الأمر  باأكمله. ومهما يكن  امل�سلم  وهالك املجتمع 

الأعداء اإىل ال�سلم، فاإنه ينبغي على امل�سلمني اأن يكونوا على ا�ستعداد لقبول 

ال�سلم واجلنوح اإليه.

يقـــول البـــــارئ: {
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  {                             

                           )الأنفال:62-60(

 ويف اأثناء فرتة ال�ستعمار، فاإن اجلهاد باعتباره اأداة للكفاح الع�سكري 

من  الإ�سالمية  املقاومة  قوى  قبل  من  وظف  الغازية  القوى  �سد  وال�سيا�سي 

الغازي  املعتدي  كافحوا �سد  الذين  وامل�سلمون  ميندناو.  اإىل جزر  اجلزائر 

لبالدهم تعلموا من الإ�سالم اأن من واجبهم الديني اأن يخرجوا املحتل من 

من  كثري  يف  و�سعبية  �سائعة  »جماهدين«اأ�سبحت  لفظة  اإن  حتى  ديارهم، 

مناطق ال�سرق الأو�سط وك�سمري واأفغان�ستان.

ال�ستعمار  م�سكلة  تواجه  تعد  مل  التي  املعا�سرة  الإ�سالمية  الــدول  ويف 

فاإن مفهوم »اجلهاد«  الإ�سالمية،  الدول غري  قبل  العتداء من  اأو  الأجنبي 

ي�ستخدم مبعناه الوا�سع – غري القتال- والذي يت�سمن معنى الن�سال من اأجل 

ا�ستئ�سال الفقر، والأمية، والأمرا�ص واجلهل. وهذا املعنى ال�سامل للجهاد 

هو ال�سائد واملطبق يف ماليزيا، بدل من اجلهاد مبعنى الكفاح امل�سلح.

 ومفهوم »جهاد النف�ص« هو الأبرز يف ممار�سات امل�سلمني يف جنوب �سرقي 

الروحية  والتوجيهات  التعاليم  اإىل  ذلك  الف�سل يف  ويرجع  طويلة،  لعقود  اآ�سيا 

للدعاة الأوائل الذين اأدخلوا الإ�سالم اإىل هذه املنطقة. يف ماليزيا واإندوني�سيا 

اجلهاد  اإىل  احلاجة  عن  يتحدثون  امل�سلمني  املفكرين  ت�سمع  اأن  املعتاد  من 

القت�سادي، واجلهاد من اأجل احل�سول على العلوم والتكنولوجيا، واجلهاد �سد 

الأمرا�ص الجتماعية والأخالقية التي تنخر روح ال�سباب مثل: تعاطي املخدرات، 

وانت�سار الإيدز.

اإعالم  الإعــالم، وخا�سة من قبل  بالإرهاب يف  اإن ربط مفهوم اجلهاد 

اأو من طرف املوؤ�س�سات امل�سيحية التب�سريية يف الغرب،  القوى املتغطر�سة، 
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ميثل ت�سويها فظيعا للتعاليم الإ�سالمية، وكذلك اإ�ساءة للموؤ�س�سات الإ�سالمية 

املخططات  اأو  الأجنبية  والعنجهية  الغطر�سة  مواجهة  اأجل  من  تعمل  التي 

التو�سعية للقوى الكربى. ويف الوقت نف�سه فاإنه من غري الالئق للم�سلمني اأن 

يقبلوا بتلك الأعمال املتطرفة التي يقوم بها بع�ص امل�سلمني اأفرادا كانوا اأو 

منظمات، والتي تعمل كوحدات اأو خاليا غري م�سروعة وخمالفة للقانون يف 

بع�ص الدول الإ�سالمية.

اإن م�سكلة التطرف الديني بني امل�سلمني، وامل�سيحيني، واليهود، والهنود، 

وال�سيخ، والبوذيني ينبغي اأن ُتعالج من ِقَبل ال�سلطات الدينية املعنية يف تلك 

البلدان؛ لأن املمار�سات اجلنونية وغري املعقولة التي يقوم بها هوؤلء املتطرفون 

اأو امل�سلحون لها جذورها يف تربتها الأ�سلية كما يف البلدان الإ�سالمية. وفيما 

يتعلق بالإ�سالم ب�سكل خا�ص، فاإن العديد من العلماء امل�سلمني، مثل الدكتور 

هذه  مع  للتعامل  ومنهجية  علمية  درا�سات  قدموا  قد  القر�ساوي،  يو�سف 

الظاهرة.

املوؤمتر  ملنظمة  التابع  الإ�سالمي  الفقه  جممع  فــاإن  اأخــرى،  جهة  ومن 

اأ�سدر بيانات يف جل�سته  الإ�سالمي والكائن باململكة العربية ال�سعودية، قد 

ال�ساد�سة ع�سرة واملنعقدة فيما بني 10-5 جانفي، 2002، جاء فيها:

تعريف الإرهاب

الإن�سان  بغيًا على  دول  اأو  اأو جماعات  اأفراد  الإرهــاب: عدوان ميار�سه 

والأذى،  التخويف  وي�سمل �سنوف  وماله، وعر�سه(،  وعقله،  ودمه،  )دينه، 

والتهديد والقتل بغري حق، وما يت�سل ب�سور احلرابة واإخافة ال�سبل، وقطع 

الطريق، وكل فعل من اأفعال العنف اأو التهديد، يقع تنفيذًا مل�سروع اإجرامي 

فردي اأو جماعي، يهدف اإىل اإلقاء الرعب بني النا�ص اأو ترويعهم باإيذائهم، 

اأو اأحوالهم للخطر، ومن �سنوفه  اأو اأمنهم  اأو تعري�ص حياتهم اأو حريتهم، 

اأو  اخلا�سة  اأو  العامة  والأمــالك  املرافق  باأحد  اأو  بالبيئة،  ال�سرر  اإحلــاق 
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تعري�ص اأحد املوارد الوطنية، اأو الطبيعية للخطر، فكل هذا من �سور الف�ساد 

)1(

يف الأر�ص التي نهى اهلل �سبحانه وتعاىل عنها.

العتداء  اأفعال  من  الهائل  الكم  هذا  ظل  يف  اأنــه  متاما،  الوا�سح  من 

القوانني و�سد عباد  اأفعال حرب �سد  ال�سريعة  تعتربها  والفتئات– والتي 

�هلل – ل يوجد هناك اأية عقوبات رادعة يف القوانني الو�سعية.

اأنواع   بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإنه يف راأي جممع الفقه الإ�سالمي، هناك 

اأو�سح �سوره  اإرهاب الدولة، ومن  متعددة من الإرهاب، والتي ت�ستمل على 

مار�سه  وما  فل�سطني،  يف  اليهود  ميار�سه  الذي  الإرهــاب  �سناعة  واأ�سهدها 

ال�سرب يف كل من البو�سنة والهر�سك وكو�سوفا، وراأي املجمع اأن هذا النوع 

وعد  العامل،  وال�سالم يف  الأمــن  على  اأنواعه خطرًا  اأ�سد  من  الإرهــاب  من 

)2(

مواجهته من قبيل الدفاع عن النف�ص واجلهاد يف �سبيل اهلل.

ويف نظرة جممع الفقه الإ�سالمي كذلك، اإرهاب الدولة هو اأخطر تهديدا 

لأمن العامل و�سلمة، ولذلك فاإن الوقوف �سده ُيعد دفاعا عن النف�ص وجهادا 

.
)3(

يف �سبيل اهلل

العالقات بني امل�ضلمني وغري امل�ضلمني:

حماية  حتت  يعي�سون  الذين  امل�سلمني  غري  اأن  الإ�سالمي  الفقه  يقرر 

امل�سلمني يعاملون بالعدل واحل�سنى والإن�سانية، واأن اأي �سخ�ص ُمدان بالتعدي 

على حقوقهم اأو اإذايتهم اأو قتلهم ينبغي اأن ينال عقابه وفقًا للقانون. قال 

. اإن 
)4(

النبي عليه ال�سالة وال�سالم: »من قتل ذميًّا لن يجد اأبدا ريح اجلنة«

توجيهات الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم وا�سحة للم�سلمني اأن يكونوا رحماء 

1- كتاب: قرارات جممع الفقه الإ�سالمي: �ص 355، 356املرتجم.

2- بيان مكة، جملة رابطة العامل الإ�سالمي )املرتجم(.

3 - جملة رابطة العامل الإ�سالمي: يوليو 2002م.

4 - رواه ابن ماجه واحلاكم من حديث اأبي هريرة  ر�سي اهلل عنه .
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ومت�ساحمني مع جريانهم، بغ�ص النظر عن كونهم م�سلمني اأو غري م�سلمني. 

معاملته  ينبغي  امل�سامل  امل�سلم  غري  اأن  بو�سوح  ي�سرح  الكرمي  والقراآن 

بالعدالة واحل�سنى:

يقول جل وعال: 

}   

} )املمتحنة:9-8(.    

} ويف اآية قراآنية اأخرى يقول تعاىل: 

              } )املائدة: 8(

1- نهج الو�ضطية

�سواء اتفق املرء مع تعريف الإرهاب كما و�سعه جممع الفقه الإ�سالمي 

والذي   )Richard Falk(  الذي قدمه ريت�سرد فالك التعريف  اأو ذلك 

يعرفه باأنه: »اأي �سكل من اأ�سكال العنف ال�سيا�سي الذي يفتقر اإىل اأي �سند 

اأو مربر اأخالقي اأو قانوين، بغ�ص النظر عن الفاعل �سواء اأكان جماعة ثورية 

79(، فاإنه من الوا�سح متاما اأن احلملة  اأم حكومة«.)فار�ص نور، 1997م: 

الدعائية امل�ستعرة اليوم  ت�سعى اإىل الربط بني الإرهاب والإ�سالم وامل�سلمني، 

ومع ذلك ففي �سياق العمل اجلدي من اأجل الدفع بال�سورة الإيجابية احلقيقة 

الذاتي  الداخلي  بالإ�سالح  للقيام  ما�سة  وامل�سلمني، هناك حاجة  لالإ�سالم 

القادر على مواجهة حتديات ا�ستئ�سال الفقر، وحتقيق العدالة الجتماعية، 

وحماربة الف�ساد، وتعزيز احلكم الرا�سد، وترقية جودة الرتبية والتعليم يف 
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الكثري من الدول الإ�سالمية اليوم.

والثقافات،  الأديــــان،  على  امل�سلمون  يتعرف  اأن  اإىل  حاجة  وهــنــاك 

التوجيهات  من  ذلك  باعتبار  الغرب  ويف  ال�سرق  يف  الأخــرى  واحل�سارات 

غري  من  امل�ساملني  مع  والتعاون  ال�سلمي  التعاي�ص  على  حتث  التي  القراآنية 

جميعا  الب�سر  فيه  ي�سرتك  اأن  ُيفرت�ص  الــذي  املعتدد  العامل  يف  امل�سلمني 

بو�سفهم خملوقات هلل �سبحانه وتعاىل الواحد الأحد.

2- مفهوم الو�ضطية وحدوده

»الو�سطية« مفهوم م�ستخل�ص من الو�سف القراآين لالأمة الإ�سالمية على 

اأنها:

 اأ- »اأمة و�سط« يف �سورة البقرة، الآية رقم: 143،{

          } )البقرة: 143(

الدينية  والأعمال  ال�سبل  بتجنب  اخلا�ص  القراآين  التوجيه  وكذلك  ب- 

املتطرفة يف �سورة الأنعام:

يقول جـــل وعــال: {

{              

)الأنعام: 153(      

)5(

ت- وكذلك احلديث النبوي القائل: »خري الأمور اأو�سطها«

5- قال العجلوين يف )ك�سف اخلفاء( )391/2(: حديث: )خري الأمور اأو�سطها( ويف لفظ: اأو�ساطها، 

قال ابن الغر�ص: �سعيف، وقال يف املقا�سد: رواه ابن ال�سمعاين يف ذيل )تاريخ بغداد(، لكن ب�سند فيه 

جمهول عن علي مرفوعًا، )املرتجم(.
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ال�سامل  العلم  لطلب  الإ�سالم  يوليها  التي  والقيمة  الأهمية  وكذلك  ث- 

حول العامل الذي نعي�ص فيه حتى ُتنور حياتنا بالعلم النافع واحلكمة. فجوهر 

ُي�سبب  قد  الذي  واجلور  والظلم  والتفريط  الإفراط  الو�سطية هو يف جتنب 

الإذاية وامل�سقة لل�سخ�ص اأو لغريه من النا�ص.

ال�سليمة  العقلية  املــبــادىء  على  املبني  الو�سطية  �سلوك  اأو  موقف  اإن   

اأعظم  اأحد  ال�سحيحة، واحلكمة هو  والأحاديث  القراآن،  بتعاليم  واملدعوم 

ف�سائل  اأهــم  من  تعترب  التي  ال�سرب-  ف�سيلة  مثل  متاما  املوؤمن،  �سفات 

الإ�سالم – الو�سطية ل تعني اأبدا الت�سليم والتنازل عن املبادىء اأو التق�سري 

املق�سود يف اأداء الفرو�ص الدينية الواجبة من اأجل اإر�ساء الآخرين.

العدالة،  ف�سيلة  على  ت�ستمل  منب�سطة  وحدودها  الو�سطية  جمال  اإن 

والت�سامح، والتعاون، والطاعة لويل اأمر امل�سلمني، واحلوار فيما بني الأديان، 

املطلوب  اإن  التفاوؤل.  وروح  والإثني،  الثقايف  التنوع  وتقبل  بالعهود،  والوفاء 

الجتماعية  تعامالتهم  الف�سائل وممار�ستها يف  امل�سلمني مراعاة هذه  من 

الإ�سالم  ُتــ�ــســوه فيه �ــســورة  الـــذي  الــوقــت  الــيــوم، ويف  والــدولــيــة يف عــامل 

وامل�سلمني يف و�سائل الإعالم الغربي املهيمنة اأو ُت�سود عرب ما اأ�سبح ي�سمى 

�سيطانية  ر�سم �سورة  ال�ستمرار يف  اأو  التنميطي  وال�سلوك  بالإ�سالمفوبيا، 

بع�ص اجلماعات  بها  تقوم  التي  الأفعال  ردود  بع�ص  ن�سيان  دون  لالإ�سالم، 

امل�سلحة يف بع�ص مناطق العامل، اإنه من احليوي اأن تتبنى الدول الإ�سالمية 

واحلركات الإ�سالمية مبداأ الو�سطية. اإن اللجوء والنزوع اإىل الطرق امللتوية 

اأو الق�سرية اأو الو�سائل غري ال�سليمة حلل امل�سكالت ذات الطبيعة الثقافية 

والدينية ينبغي مقاومته و�سده.

اإن القراآن الكرمي يزود امل�سلم باأهم املبادئ والتوجيهات من اأجل اللتزام 

الوا�سح. ومن ثم فمن الأهمية ذكر  الو�سطية ونهجها  واملرابطة على خط 
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مبمار�سة  املتعلقة  والقيم  الف�سائل  اإىل  ت�سري  التي  القراآنية  الآيــات  بع�ص 

الو�سطية.

1- الو�ضطية

يقول �سبحـانـه وتعـــاىل:  {

  {               

                )البقرة:143(

ويقول جل وعال: {

} )البقرة : 201(   

ويقــول جـــل وعـــال: {

} )الق�س�ص:77(    

ويقول تعاىل: { 

} )الأعراف:31 - 32(    

ويقول �سبحانه: {

} )اجلمعة: 10(    

ويقول احلق �سبحانه: {
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             )اآل عمران: 120(

 ويقول جل وعال:  {

} )اآل عمران: 186(.   

ويقول عز من قائل: {

            } )النحل: 127(

ويقـــول تعـــالــــى:   {

                    َ } )يون�ص: 85(

ويقول تعاىل: { 

} )امللك: 29(   

ويقول �سبحانه: {

                      } )الأنفال: 61(

2- الت�ضامح

يقول جل وعال: {

            } )املمتحنة: 9-8(

ويقول عز وجل: {
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               } )البقرة: 109(

ويقـــــول اأي�ســـا:  {

              َ } )اآل عمران: 134(.

ويقول �سبحانه: {

     َ } )اآل عمران:159(

ويقول جل وعال:  {

                    } )يو�سف:92(.

ويقــول �سبحـــانه وتعــالــى: {

              } )احلجر:85(

ويقول تعاىل: {                     } 

)ال�سورى:43(      

ويقول املوىل عز وجل: {                          }  

)الزخرف:89(      

ويقول احلق �سبحانه: {

} )اجلاثية: 14(    

ويقول تعاىل: {

           }  )�سورة الكافرون(
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3- العدل

يقول جل وعال: {

          } )املائدة: 8(

ويقول �سبحانه: {

 {         

         )النحل: 90(

ويقـول جـــل من قـائـل: {

 {                

            )النحل: 128-126(

ويقول تعاىل: {

{                

        )الن�ساء: 58(

ويقول عـز وجـل: { 

 {           

        )الن�ساء: 92(
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ويقول املوىل �سبحانه: { 

 {                

         )الن�ساء:135(

ويقــول �سبحــانه وتعــاىل : { 

 {         

          )املائدة: 42(

  { ويقــول:  {                  

)الأعراف: 181(      

ويقــــول: {

 {           

        )احلجرات: 9(

ويقول:{

      } )احلديد: 25(.

4- طاعة احلاكم امل�ضلم

يقول جل وعال: { 
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            } )الن�ساء:59(

5- التعاون

يقول جل وعال: {

          } )الفتح: 29(.

ويقـول اأيـ�ســـا:{

    } )املائدة:2(

ويقول عز من قائل: { 

                  } )التوبة: 6(

ويقول اأي�ســا: { 

                 } )التوبة:71(

ويقـــول: { 

        } )الكهف: 95(

ويقول �سبحانه وتعاىل: { 
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} )احلجر:88(.     

ويقــــول: {

            } )احلجرات: 10(. 

6 - احلوار بني الأديان

يقول تعاىل: { 

                              } )العنكبوت:46(.

ويقول �سبحانه: { 

          } )اآل عمران: 64(.

ويقول جــل وعـــــال: {

} )البقرة: 139 - 141(.  

ويقول {
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   } )اآل عمران: 19  - 20(.

ويقول جــل وعــال: {

                   } )النحل: 125(.

ويقول اأي�سا:{

        } )لقمان: 20(

} �سبحــــانـــه:  ويقــــول 

} )غافر: 4(  

ويقول عز وجل: {

 {                 

          )غافر: 56(.

7 - روح  التفاوؤل

يقول �سبحانه: {

           })الزمر: 53(

ويقول تـعـاىل: {

} )يو�سف: 87(.      

ويقول اأي�ســـا: {

            } )هود: 9(.

ويقول: {      } )احلجر: 56(
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ويقـــول اأي�ســا: {

} )الإ�سراء: 83(.  

ويقول عــز وجـل: {

          } )ف�سلت: 49(.

8- الوفاء بالعهود والعقود

يقول تعاىل: {

{       

            )املائدة: 1(

ويقـــول اأي�ســــــا: {

             } )النحل: 92-91(.

ويقول �سبحانه: {

 {                 

          )البقرة:27(.

ويقول �سبحانه وتعاىل: {

         } )الن�ساء:155(

ويقول: {
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{       

               )الرعد:20-19(.

ويقـــول: {

                 } )الرعد:25(.

ويقول اأي�سا: {           } )املوؤمنون:8(.

ويقول �سبحانه وتعاىل: {

         } )الفتح:10(.

ويقول: {         } )املعارج:32(.

9- التنوع بو�ضفه و�ضيلة للتعارف

يقول جل وعال: {

{                 

      )احلجرات:13(



56

3- مقرتحات و�ضيا�ضات على طريق تطبيق نهج الو�ضطية

اأ. �ضيا�ضات من اأجل التنفيذ الداخلي )اجلوانب ال�ضلبية(.

اإن املطلوب من الدول الإ�سالمية هو �سياغة ال�سيا�سات املنا�سبة من اأجل 

�سمان بقاء مبادئ الو�سطية حمفوظة وموفورة ومطبقة يف واقع احلياة، ومن 

بني ال�سيا�سات التي ميكن تبنيها من قبل الدول الإ�سالمية ما ياأتي:

فيما يتعلق )بالأفكار ال�سلبية والت�سورات واملمار�سات والتوجهات وتغيري 

الذهنية( نقرتح:

1- رف�ص التطرف والراديكالية الدينية.

2- رف�ص التطرف العلماين اأو الراديكالية العلمانية.

اجلماعات  تتبناه  الـــذي  املــ�ــســروع  غــري  الع�سكري  اجلــهــاد  منع   -3

املتطرفة.

4- رف�ص ثقافة الت�سلية و�سناعتها املبنية على املتعة واللذة الطائ�سة.

5- رف�ص موقف التكفري واجتاهاته املنت�سرة بني الأفراد اأو اجلماعات 

املتطرفة.

6- رف�ص كل �سور الفتنة �سواء يف جمال الثقافة ال�سيا�سية، اأو الإعالم 

�أو با�ستخدام و�سائل الإنرتنت.

الربامج  وكــذلــك  للحياء،  واخلــاد�ــســة  املــوؤذيــة  الأفـــالم  كــل  رف�ص   -7

التلفزيونية وبرامج الت�سلية غري الأخالقية.

قبل  من  املنحرفة  وال�سعوذات  واملمار�سات  املنحرفة،  التعاليم  منع   -8

امل�سالح الدينية املخت�سة.

9-  تغيري العقلية التب�سيطية التي تعترب العامل »اأبي�ص واأ�سود« يف ذهنية 

بع�ص امل�سلمني.
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الذين  املتطرفني  للم�سلمني  الت�ساوؤمية  ال�سوداوية  النظرة  تغيري   -10

يعانون من اختاللت نف�سية اأو فكرية معرفية.

11- تغيري الذهنية ال�سيقة للجماعات الإ�سالمية املتطرفة.

12- احتواء التاأثريات اخلطرية للدعاة �سيقي الأفق والنظرة، والذين 

عادة ما يركزون فقط على مو�سوعات مثل: حتمية القيامة وحتمية مقاتلة 

الكفار، وخا�سة على اأجيال ال�سباب.

ب- �ضيا�ضات من اأجل التنفيذ الداخلي )اجلوانب الإيجابية(.

لكي ُتعزز ثقافة الو�سطية، فاإن املطلوب من الدول الإ�سالمية النخراط 

يف ن�سر وتنفيذ الإ�سرتاتيجيات الآتية:

احلياة  مناحي  خمتلف  يف  ون�سرها  العليا  الأخالقية  القيم  ترقية   -1

الجتماعية والوطنية؛ وذلك من اأجل بناء املجتمع امللتزم اأخالقيا.

2- ترقية برنامج ال�ستقامة الوطنية ون�سره من اأجل حماربة كل اأنواع 

التع�سف والف�ساد و�سوء اإدارة قطاعات املجتمع العامة واخلا�سة.

3-  ترقية قيم احلكم الرا�سد، و�سيادة القانون وامل�ساواة اأمام القانون.

4- ترقية امل�ساركة ال�سيا�سية، وتعزيز دور احلكومة املمثلة اأو الإ�سالح 

الدميقراطي يف �سوء روح مفهوم ال�سورى الإ�سالمي.

5- التاأكيد على �سرورة تطبيق مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، وا�ستقاللية 

الق�ساء و�سيادة العدالة.

6- ترقية احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان.

7- اللتزام مببداأ امل�ساندة امل�سرتكة من اأجل دعم روح الأخوة الإ�سالمية 

ورابطتها.

يف  الأطــفــال  وا�ستغالل  الأمية  وحماربة  الفقر،  �ساأفة  ا�ستئ�سال   -8
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الأعمال املهينة اأو ال�ستعباد.

9- ترقية ثقافة احلوار احل�ساري واحلوار بني الأديان مع الغرب وال�سرق 

على حد �سواء.

اجلهاد  مثل:  املجالت  خمتلف  يف  ال�سلمي«  »اجلهاد  فكرة  ترقية   -10

القت�سادي، واجلهاد الرتبوي، واجلهاد الفكري، واجلهاد البيئي، واجلهاد 

الأخالقي، واجلهاد �سد الفقر واجلرمية واملخدرات والإيدز وغريها.

11- ترقية عدم التطرف وعدم الغلو يف احلياة الدينية.

12- ترقية ون�سر فكرة الت�سامح والتقبل للثقافات، والأديان، واحل�سارات 

الأخرى ما دامت كلها تتعامل وتن�سط يف ظل �سيادة القانون والد�ستور الذي 

يحكم الدولة واملجتمع.

13- ترقية روائع واإ�سهامات احل�سارة الإ�سالمية يف الأندل�ص وتاأثريها 

ال�سلمي  والتعاي�ص  الت�سامح،  باأفكار  يتعلق  فيما  والعامل، وخا�سة  الغرب  يف 

وكذلك  واليهودية(،  وامل�سيحية  )الإ�سالم  الثالثة  الإبراهمية  الأديــان  بني 

اإ�سهامات العلماء امل�سلمني يف جمال العلوم والتكنولوجيا.

14- مراجعة واإ�سالح التعليم الديني الإ�سالمي، وذلك من اأجل �سياغة 

الأعيان  فرو�ص  بني  جتمع  وتكاملية  و�سمولية  توازنا  اأكرث  اإ�سالمية  تربية 

وفرو�ص الكفايات يف م�سامينها واأبعادها.

املدر�سية ذات  الكتب  والأ�ساتذة، ومراجعة  املعلمني  تكوين  تطوير   -15

ال�سلة بالرتبية الدينية الإ�سالمية من اأجل اإعداد اأبنائنا ملواجهة حتديات 

التعددية الدينية، والعوملة،والقت�ساد املوؤ�س�ص على املعرفة، وثورة املعلوماتية 

واملجتمع الأخالقي.

واأخالقا،  وقيما  معاين  التي حتمل  والأفالم  الربامج  ون�سر  ترقية   -16

�سواء عرب التليفزيون اأو ال�سينما اأو ال�سبكة العنكبوتية.
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ثقافة  وت�سكيل  واملتوا�سلة  امل�ستدامة  الرتبية  فكرة  وتعزيز  ترقية   -17

جمتمع القراءة.

18-  ترقية قيمة ودور »جمتمع الرعاية«املوؤ�س�ص على مبادئ الإ�سالم يف 

العدالة الجتماعية والرتاحم وامل�ساواة.

19- ترقية املنهج احل�ساري املتكامل يف م�ساريع تنمية املجتمع الإ�سالمي 

بو�سفها ا�سرتاتيجية من اأجل حتقيق اأهداف الو�سطية.

4- �ضيا�ضات من اأجل تعزيز العالقات اخلارجية والدولية

الإ�سالمي يف  والعامل غري  الإ�سالمية  الدول  بني  بالعالقات  يتعلق  فيما 

مبادرات  واتخاذ  �سيا�سات  و�سع  اإىل  حاجة  هناك  ال�سرق،  يف  اأو  الغرب 

تهدف اإىل:

اأ- جتنب املواجهات وال�سراعات اأو ال�ست�سالم والر�سوخ يف التعامل مع 

القوى الغربية.

منظمة  وجمموعة  ــي  الأورب الحتــاد  بني  واحلــوار  العالقات  تعزيز  ب- 

املوؤمتر الإ�سالمي، وت�سكيل العالقات بني املنظمة واليابان، واملنظمة وكوريا، 

واملنظمة وال�سني، واملنظمة وجنوب اأمريكا.

اأن  التي تقرن الإ�سالم بالإرهاب والرتكيز على  ج- رف�ص تلك النظرة 

الإرهاب ق�سية �سيا�سية بالدرجة الأوىل اأكرث منها ظاهرة دينية اأ�سيلة )لأن 

الأديان ل تدعو اإىل مثل هذا ال�سلوك امل�سني(.

ومبادئه  لالإ�سالم  احلقيقية  للقيم  وم�سعة  متوازنة  �سورة  ترقية  د- 

الإعالم  و�سائل  بتوظيف  وذلك  وال�سالم،  الرحمة  على  املبنية  ال�سمحاء  

احلديثة واآلياتها، مبا يف ذلك �سبكات الإعالم العاملية والقنوات الدولية... 

وغريها.

هـ- ترقية الأبحاث والدرا�سات التي تعر�ص الإ�سالم وقيمه ومبادئه على 
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الإن�سانية  القيم  مع  تتوافق  متامًا–  العك�ص  على  واأنها–  تتناق�ص  اأنها ل 

النبيلة املت�سمنة يف اخلطابات واملواثيق الدولية احلديثة.

و- ترقية املبادئ الإ�سالمية املتعلقة باحرتام التعددية الثقافية والدينية 

واحل�سارية، وكذلك بيان كيف اأن امل�سلمني طبقوا هذه القيم والتزموا بها 

عرب تاريخهم احل�ساري الطويل، وينبغي كذلك اأن ُيبني لالآخرين كيف اأن 

املفكرين امل�سلمني كانوا من رواد احلوار بني احل�سارات ومقارنة الأديان يف 

تاريخ العامل.

وذلك  والتطرف،  للع�سبية  القاطع  الإ�سالم  رف�ص  وتاأكيد  ترقية  ز- 

ال�سروط  تلك  بيان  وكذلك  ال�سلم،  وثقافة  الت�سامح  فكرة  تعزيز  اأجل  من 

امل�سلح  اإعالن اجلهاد  الإ�سالم يف �سبيل  التي و�سعها  ال�سارمة  وال�سوابط 

اإليه  يدعو  الــذي  ال�سلمي  للجهاد  املنب�سط  املجال  وكذلك  املعتدين،  �سد 

الإ�سالم يف كل ميادين احلياة.

الذي و�سع مبداأ  الأول  الإلهي  الدين  الإ�سالم هو  باأن  الوعي  ترقية  ح- 

امل�ساواة بني النا�ص ا�ستنادا اإىل مبداأ الأخوة الإن�سانية كما ت�سري اإليه الآية 

الكــرميــة الآتـيــة: {

               } )الن�ساء:1( .

ول  عجمي  على  لعربي  ف�سل  »ل  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  النبي  وقــول 

)6(

لعجمي على عربي ول لأ�سود على اأحمر، ول اأحمر على اأ�سود اإل بالتقوى«

وال�سرعية  الدولية،  العدالة  على  العتماد  �سرورة  فكرة  ترقية  ط- 

الدولية بدل من اللجوء اإىل ا�ستخدام القوة اأو القرارات الأحادية اجلانب 

يف حل النزاعات والأزمات الدولية.

6-  رواه الإمام اأحمد، كتاب باقي م�سند الأن�سار.
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ي- تر�سيخ مبادئ الت�سامن الدويل من اأجل ردم الفجوة بني الأغنياء 

والفقراء، وبني املتعلمني والأميني.

اآ�سيا  �سرق  ودول  للغرب  امل�سجعة  والأجــواء  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  ك- 

النمو  ت�سريع  التكنولوجيا بهدف  نقل  اأو  والتمويل  امل�ساعدة  توفري  اأجل  من 

الجتماعي والقت�سادي للدول الإ�سالمية.

احلركة  متثلها  التي  الأخطار  اإىل  الــدويل  املجتمع  انتباه  ا�سرتعاء  ل- 

وحركة  امل�سيحية،  التب�سري  وحــركــات  اجلــدد،  واملحافظني  ال�سهيونية، 

البنتكو�ستاليزم )عيد احل�ساد عند اليهود(، واليهودية املتطرفة وحركات 

الهنود املتطرفة، وحركات العلمانية املتطرفة يف ال�سوؤون الدولية املعا�سرة 

وما بات ُيعرف »باحلرب �سد الإرهاب«.

دور  له  كان  الإ�سالم  باأن  الغربيني  القادة  واأعالم  توعية اجلماهري  م- 

قوي يف قيام احل�سارة الغربية احلديثة عرب روائع احل�سارة الإ�سالمية يف 

يف  الإيجابي  احل�ساري  الدور  ذلك  حتقيق  على  قادر  اليوم  واأنه  اإ�سبانيا، 

العامل.

للح�سر  لي�ست   4، 3ب   ، 3.اأ  النقاط  يف  امل�سجلة  ال�سيا�سات  قائمة  اإن 

ولكن للتمثيل فقط وميكن اإ�سافة مقرتحات كثرية لها، وميكن ملختلف الدول 

واأو�ساعها  يتما�سى  مبا  ال�سيا�سات  من  ينا�سبها  ما  ت�سيف  اأن  الإ�سالمية 

وظروفها.

5. برامج ينبغي تنفيذها

الالزم  الأ�سا�ص  توفر  الإ�سالمية  الدول  قبل  من  املتبناة  ال�سيا�سات  اإن 

هذه  بع�ص  يلي  وفيما  تطبيقية،  وخطط  حمددة  برامج  بوا�سطة  لتنفيذها 

الربامج:

اأ- يف ميدان الرتبية الدينية الإ�ضالمية

بالإ�سافة اإىل تدري�ص العقيدة الإ�سالمية والعبادات )على اأ�سا�ص كونها 
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ينبغي  الإ�سالمية  الدينية  والرتبية  الأ�سا�سية(  الدينية  وال�سعائر  الواجبات 

اأن تهدف اإىل ترقية الوعي ون�سره  بني الطلبة والأجيال ال�سابة، وخا�سة فيما 

يتعلق بالأمور الآتية:

بخلق  يلتزم  اأن  امل�سلم  على  ُتوجب  الإ�سالمية  والتعاليم  القيم  اإن   -1

وال�سرب،  والــتــوازن،  والعدالة،  وال�سورى،  والت�سامح،  والو�سطية،  ال�سلم، 

واحلرية، وامل�ساواة، والأخوة الإ�سالمية، والرحمة بو�سفها اأ�سا�سيات للمنهج 

الإ�سالمي يف احلياة.

2- اإن الأمة الإ�سالمية اأخرجت للنا�ص لتكون خري اأمة، ذلك لأنها تاأمر 

واأنها  و�سعادتها  الب�سرية  خري  يف  للم�ساهمة  ا  حيًَّ منوذجا  وتقدم  باملعروف 

»رحمة للعاملني« يف عالقاتها مع باقي الإن�سانية.

3- كل اجلهود ال�سلمية والن�سال البعيد عن العنف من اأجل ترقية الأمة اأو 

الإن�سانية وتعزيز حت�سرها وتقدمها، ينبغي اأن ُيعترب جهادًا وعمال �ساحلا.

4- اإن التنوع بني الأفراد، والثقافات، والأديان، واحل�سارات ينبغي اأن 

الفروقات  واحــرتام  البع�ص،  بع�سنا  وملعرفة  للتعليم  تعزيز  اأنه  على  ُيقبل 

املوجودة بيننا، وكذلك لرتقية التفاعل والتعاون واحلوار.

5- اإن الإ�سالم يدعم قيمة الكرامة الإن�سانية، ويعرتف ب�سرورة م�ساواة 

الأفراد يف فر�ص العالقات ال�سخ�سية مع الآخرين، واملحافظة على العالقات 

الدينية املن�سجمة، وكذلك يف احرتام عملية �سنع القرار الدويل.

6- اإن كل اجلهود اجليدة للم�سلمني اأو الربامج التي تقوم بها احلكومات 

بني  وامل�ساواة  النا�ص،  بني  العي�ص  مقايي�ص  حت�سني  اأجــل  من  الإ�سالمية 

– الجتماعي  القت�سادي  النمو  ت�سريع  اأجل  من  العمل  وكذلك  امل�سلمني، 

امل�سلمني،  غري  اأمام  وامل�سلمني  لالإ�سالم  اإيجابية  �سورة  ور�سم  للمواطنني، 

�سبحانه  هلل-  والتقرب  العبادة  مظاهر  من  مظهرًا  ت�سكل  الأمــور  هذه  كل 

وتعاىل-باملعنى العام للكلمة.
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7-  اإن املراأة امل�سلمة ينبغي اأن تتح�سل على حقوقها كاملة كما هو ال�ساأن 

على  للح�سول  بال�سعي  معًا  مطالبان  واأنهما  امل�سلم،  الرجل  اإىل  بالن�سبة 

والتميز يف جمال  للتفوق  الفر�سة  نف�ص  لهما  ُتْعطى  اأن  ينبغي  املعرفة، كما 

املجتمعات  بع�ص  يف  حالها  ف�ساد  اأو  امل�سلمة  املــراأة  تخلف  اإن  التخ�س�ص. 

للظلم  اآخــر  وجها  ميثل  لأنــه  به؛  القبول  وعــدم  معاجلته  ينبغي  الإ�سالمية 

والتع�سف.

8- اإن درا�سة العلوم الطبيعية مبختلف فروعها واجب لكل اأبناء امل�سلمني 

يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اآيــات  لعجائب  حكيم  وتب�سر  اأعمق  فهم  اأجل  من 

الطبيعة والكون الف�سيح.

ب- على �ضعيد موؤ�ض�ضات البحث الإ�ضالمية واملفكرين والعلماء

الدولية يف �سوء  والعالقات  الإ�سالمية  ال�سيا�سة  نظرية يف  1- �سياغة 

تعاليم القراآن، و�سنة النبي عليه ال�سالة وال�سالم، وتراث الفكر الإ�سالمي، 

العاملي  للواقع  العميق  والفهم  املعا�سرة،  الجتماعية  العلوم  ومعطيات 

الراهن ولواقع الأمة الإ�سالمية. هذا الجتهاد الفكري ينبغي اأن يهدف اإىل 

املعا�سرة مثل:  ال�سيا�سية  املو�سوعات  الإ�سالمية يف  والآراء  املواقف  تقدمي 

الدميقراطية وحقوق الإن�سان، والتعددية، وتقا�سم ال�سلطة مع غري امل�سلمني، 

وو�سع من�سب الرئا�سة بالن�سبة اإىل املراأة، والعالقة بني القانون الإ�سالمي 

والقانون الو�سعي، ... اإلخ.

2- ن�سر كتب اأو اأبحاث حول روائع احل�سارة الإ�سالمية يف اإ�سبانيا مع 

الرتكيز على جتربة الت�سامح والتناغم فيما بني الأديان، والتقدم القت�سادي 

الإ�سالمي، وم�ساهمات امل�سلمني يف تطور العلوم والتكنولوجيا احلديثة.

التحديث  وعمليات  املعا�سرة  للحداثة  الإيجابية  الأبــعــاد  ترقية   -3

وال�ستفادة منها، وتفريقها عن اجلوانب ال�سلبية التي ينبغي رف�سها ودرء 

خماطرها.
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ج- يف جمال الإعالم

1- تطوير قدرات الإعالم الإ�سالمي )املكتوب والإلكرتوين(، لكي ي�سبح 

و�سيلة فعالة من اأجل الرتبية والتنوير وتقوية الأمة.

2- تكثيف العالقات واحلوار بني موؤ�س�سات الإعالم الإ�سالمي والإعالم 

الآخر من اأجل بناء ج�سور التفاهم امل�سرتك.

لالإ�سالم  ال�سحيح  الفهم  ترقية  يف  الإ�سالمي  الإعــالم  دور  تعزيز   -3

ون�سره يف خمتلف بقاع العامل، والعك�ص كذلك.

4- تاأ�سي�ص �سبكة الإعالم الإ�سالمي بالتعاون مع اأو حتت اإ�سراف منظمة 

املوؤمتر الإ�سالمي.

الرت�ضيد  وبرامج  الإ�ضالمية  الت�ضال  و�ضائل  �ضعيد  على  د- 

وموؤ�ض�ضات الدعوة:

اأكرث فعالية وانخراطا ودفاعا عن  اأن تكون  1-  ينبغي لهذه املوؤ�س�سات 

ال�سورة احل�سارية الإيجابية لالإ�سالم والأمة، وكذلك متبنية مل�سالح الأمة 

يف املحافل الدولية.

2- اأن تعك�ص بو�سوح للمجتمعات غري الإ�سالمية عاملية التعاليم والقيم 

الإ�سالمية.

3- ن�سر الإ�سالم والتعريف بامل�سلمني بو�سفهم ي�سكلون جتمعًا ح�ساريًا 

معا�سرًا يحرتم تنوع الثقافات والأديان واحل�سارات.

يف  الإ�سالم  �سد  الهجمة  �سد  اأجــل  من  املتكامل  اجلماعي  العمل   -4

و�سائل الإعالم غري الإ�سالمية املغر�سة.

ملنظمة  العامة  وال�ضكرتارية  الإ�ضالمية  ال��دول  واجبات  ه���- 

املوؤمتر الإ�ضالمي.

1- عقد اتفاقيات للعمل الثنائي اأو اجلماعي من اأجل العمل على مواجهة 
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تاأثري التطرف، والراديكالية والل�سو�سية، والإرهاب يف هذه الدول.

2- اإجراء درا�سات علمية عميقة ل�سرب الأ�سباب احلقيقية التي تقبع وراء 

التطرف الديني، اأو النزعات الراديكالية اأو الإرهاب يف هذه الدول.

3- اإطالق برنامج جماعي ي�سمى »الأمة الإ�سالمية: اأمة يقودها العلم«.

4- ترقية نه�سة الإ�سالم بو�سفه »رحمة للعاملني« عرب تنظيم مهرجان 

دويل يف اململكة املتحدة، اأو �سرق اآ�سيا، اأو اإ�سبانيا بو�سفه خطة ملدة خم�ص 

اأو  املوؤ�س�سات  بع�ص  مع  بالتعاون  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  تتبناه  �سنوات 

الهيئات غري الإ�سالمية.

6. بع�س اخلطوات العملية:

اأ- يف ميدان الرتبية والوعي ال�ضلمي

التعليمية  والــو�ــســائــل  املــقــررات  وحت�سني  املعلمني،  جـــودة  ترقية   -1

للموؤ�س�سات الرتبوية الإ�سالمية بو�سف ذلك من اجلهود الرامية اإىل اإعداد 

الأمة لتحقيق �سروط التعامل الفعال مع الآثار الإيجابية وال�سلبية للعوملة.

2- ت�سجيع املزيد من احلوار الفعال واملثمر بني العلماء امل�سلمني واملثقفني 

اأف�سل،  القرار وموؤ�س�ساتهم اخلا�سة؛ بغر�ص خلق تفاهم  والق�ساة و�سناع 

ومتا�سكها،  الأمــة  �سفوف  وحدة  تعزيز  وكذلك  الختالفات،  من  والتقليل 

وترقية تبادل الطلبة والعلماء والأ�ساتذة يف العامل الإ�سالمي ويف خارجه.

3- دعم مبادرات احلوار مع الثقافات واحل�سارات الأخرى، مبا يف ذلك 

املوؤ�س�سات الدولية واجلهوية؛ وذلك بغر�ص تعزيز التفاهم املتبادل، وتعميق 

فيما  والت�سامح  ال�سلم  اإىل  يدعو  دينا  بو�سفه  لالإ�سالم  والحرتام  التقدير 

بني بني الب�سر.

عمليات  لت�سهيل  املوؤهلني  واخلــرباء  للعلماء  دائــم  منتدى  تاأ�سي�ص   -4

مثل: احلكم  الأمة،  على  بالنفع  تعود  التي  املو�سوعات  واحلوار يف  النقا�ص 
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الرا�سد، وحقوق الإن�سان، وب�سكل خا�ص حقوق املراأة من منظور اإ�سالمي.

ب- يف ميدان املعلوماتية والإعالم:

1- ال�ستفادة الق�سوى من تكنولوجيا املعلومات وتوظيفها لن�سر ال�سورة 

الإيجابية لالإ�سالم وقيمه العليا يف خمتلف مناطق العامل، وكذلك فيما بني 

اأبناء امل�سلمني اأنف�سهم.

اإىل  واملعلوماتية  احلديثة،  والتكنولوجيا  واملعارف  العلوم  اإدخــال   -2

املوؤ�س�سات الرتبوية الإ�سالمية على ح�سب احلاجات الدميغرافية والإمكانات 

القت�سادية املتوفرة.

3- تو�سيع م�ساحة ن�سر املعلومات حول اإ�سهام الإ�سالم يف تطوير العلوم 

وقوته،  الإ�سالم  قيمة  الــدويل  واملجتمع  الأمــة  تعرف  حتى  والتكنولوجيا، 

والإلكرتونية  واملرئية  وامل�سموعة  املكتوبة  الإعالم  و�سائل  طريق  عن  وذلك 

اجلديدة.

4-  تكثيف ن�سر املواد الإ�سالمية بالتعاون مع موؤ�س�سات الن�سر والإعالم؛ 

يف  وغــريهــم  امل�سلمني  لــدى  الإ�ــســالم  بقيمة  الــوعــي  تعميق  بغر�ص  وذلــك 

العامل.

ج- املجتمع الدويل:

1- ت�سجيع اجلهود واملبادرات التي تقوم بها قطاعات كثرية من املجتمع 

الدويل يف �سبيل ترقية ال�سلم العادل، والأمن والرخاء، وكذلك تعزيز مبادئ 

التفاهم املتبادل، والت�سامح، والتعاي�ص ال�سلمي العاملي.

2- ترقية فكرة اأن النجاح يف احلملة �سد الإرهاب ل يتم اإل باإجراءات 

�ساملة ومتوازنة ومتكاملة، وب�سكل خا�ص من خالل معاجلة جذوره واأ�سبابه 

بالد  يف  الأجنبي  والتدخل  والظلم،  الت�سامح،  وعــدم  الفقر،  ذلك  يف  مبا 

امل�سلمني.
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د- دور املراأة:

1- ت�سجيع كل املبادرات التي تهدف اإىل تعزيز دور املراأة وفعاليتها يف 

اأجل  والعدالة من  بامل�ساواة  الإ�سالمية اخلا�سة  للقيم  امل�سلم وفقا  املجتمع 

خدمة الإن�سانية وحت�سني اأو�ساع الب�سر.

2- على منظمة املوؤمتر الإ�سالمي اأن تنظر يف اإمكانية عقد ندوة دولية 

كل ثالث �سنوات حول »اأو�ساع املراأة امل�سلمة وتقدمها«، ويكون ذلك يف اإحدى 

الدول الإ�سالمية اأو خارج العامل الإ�سالمي.

ه�- يف ميدان الدعوة اإىل الإ�ضالم:

واملوؤ�س�سات  الإ�سالمية  الــدولــة  الــدعــوة  اأن�سطَة  تتوىل  اأن  ينبغي   -1

الإ�سالمية  باملعرفة  وامل�سلحون  املوؤهلون  والأفـــراد  والهيئات  الإ�سالمية، 

الالزمة، واخلربات املطلوبة، ومهارات الدعوة ال�سلمية العقالنية احلكيمة 

املقنعة، وكذلك مهارات الت�سال باحل�سنى مع الأديان الأخرى.

عرب  وجت�سيده  الإ�سالم  عر�ص  فعالية  الدعوة  مبادئ  اأكرث  من  اإن   -2

باأن�سطة خدمة املجتمع،  املمار�سة وال�سلوك واملعاملة احل�سنة، مثل: القيام 

وال�سدقات،  اخلريية،  الإن�سانية  والأعمال  النافعة،  الجتماعية  والأعمال 

واأعمال الإغاثة وغريها، التي تعك�ص الروح العتنائية واخلدمية والإن�سانية 

لالإ�سالم، والرغبة يف الت�سحية باملال والوقت واجلهد من اأجل اإر�ساء اهلل 

�سبحانه وتعاىل.

الو�سائل  اأن يح�سنوا يف مناهج الدعوة، عرب توظيف  امل�سلمني  3- على 

ويف  الأمــة  اأبناء  بني  الإ�سالم  ن�سر  من  يتمكنوا  لكي  املتجددة  الإلكرتونية 

العامل كله، وكذلك ن�سر القيم الإ�سالمية يف الثقافة ال�سعبية وو�سائل الإعالم 

اجلماهريية، ومن ثم ينبغي اإعطاء الأولوية الق�سوى للدعوة عرب الإنرتنت 

والتكنولوجيا واملعلوماتية احلديثة.
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4- املطلوب من القادة امل�سلمني واملفكرين اأن يتمكنوا من ت�سكيل �سبكة 

اخلاطئة  ال�سورة  ت�سحيح  اأجل  من  الغرب؛  يف  املتمكنني  الإعالميني  من 

وغري العادلة لالإ�سالم من خالل ا�ستعمال و�سائل الإعالم املتاحة.

والمتياز  التفوق  حتقيق  وموا�سلة  العدالة  وممار�سة  التطرف  جتنب  اإن 

الأخالقي بو�سفها القيم املركزية للو�سطية الإ�سالمية، ل يعني بتاتًا التنازل 

عن التعاليم واملبادئ الدينية من اأجل ك�سب ر�سا القوى الغربية على الدول 

واملوؤ�س�سات،  الإ�سالمية،  الــدول  على  ولهذا  فيها.  اجلماعات  اأو  الإ�سالمية 

اأو الأفراد املخل�سني واجلادين يف ترقية نهج الو�سطية الإ�سالمية  والهيئات 

ون�سره يف عامل اليوم الذي يعج بالعنف؛ اأن يتبنوا روؤية �سمولية متكاملة بدل 

من الروؤى اجلزئية اأو النتقائية. 

لالمتياز  الأولوية  اأق�سى  ُتعري  التي  هي  واملتوازنة  املتكاملة  املقاربة  اإن 

الأخالقي الذي �سيجعل الدول الإ�سالمية اأو ال�سعوب الإ�سالمية قادرة على 

ممار�سة ر�سالة ال�سهادة على النا�ص. 

اإن املجتمع املتوازن الذي يج�سد املعاين العميقة واملتعددة للو�سطية كما 

الهدف  هو  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  �سنة  وتبينها  القراآن،  اإليها  ي�سري 

بو�سفه  ومعاي�سته  الإ�سالمية على حت�سيله  املجتمعات  تعمل  الذي  الأ�سمى 

واقعًا حّيًا.

ملنظمة  البناء  واإعــادة  الإ�سالح  يكون  اأن  ناأمل  اإننا  املجال،  هذا  ويف 

الدين  اإكمال  د.  اجلديد  العام  الأمــني  عنه  اأعلن  الذي  الإ�سالمي  املوؤمتر 

اإح�سان اأوغلو يف عام 2005م من احلوافز التي �ست�سجع الدول الأع�ساء يف 

الإ�سالمية  الو�سطية  هدف  حتقيق  اأجل  من  اجلاد  للعمل  وتدفعها  املنظمة 

وجني كل من العامل الإ�سالمي والعامل الغربي ثمارًا عظيمة من هذا التطور 

والإ�سالح.

وقد متكن امل�سلمون الذين ي�سكلون الأغلبية مباليزيا من التعاي�ص ب�سالم 
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فكل  الر�سمي،  الدين  الإ�سالم هو  ُيعترب  امل�سلمني، ويف حني  ووئام مع غري 

الأديان الأخرى لها احلرية يف ممار�سة �سعائرها اإذا مل مت�ص موقع الإ�سالم 

ومكانته يف الدولة. 

تنمية  اأجل  �ساملة من  تنموية ح�سارية  روؤية  تبني  الإعالن عن  وقد مت 

تكون  كي  احل�ساري«،  »الإ�سالم  مقاربة  �سميت  ماليزيا  يف  امل�سلمة  الأمــة 

تنفيذًا عمليًا للتزامات الأمة دينيًا واجتماعيًا ودوليًا.
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من خالل الوثائق الر�سمية، فاإن �سعار »الإ�سالم احل�ساري«الذي تبنته 

ماليزيا ل يعرب عن ا�سم »لإ�سالم جديد«اأو حماولة لعر�ص دين جديٍد، ويف 

احلقيقة لقد مت عر�ص هذا ال�سعار �سعيا لتاأكيد �سرورة تطوير روؤية �سمولية 

قدرات  تعزيز  اأجــل  من  وذلــك  والتنمية،  التقدم  جهود  لتوجيه  متكاملة 

باأكمله  اأن املجتمع املاليزي  اأ�سا�ص  امل�سلمني وو�سعهم ب�سورة خا�سة، على 

يواجه التحديات احل�سارية املعا�سرة القا�سية. وكذلك مت تو�سيح اأن هذه 

»بتعزيز  املعروفة  القدمية  لل�سيا�سة  ا�ستمرار  اإل  هي  التنموية«ما  »املقاربة 

القيم الإ�سالمية«.

- مقاربة »الإ�ضالم احل�ضاري«: الأ�ضباب وامل�ضوغات

على الرغم من اأن عبارة »الإ�سالم احل�ساري«جديدة يف اللغة املاليوية 

اأو يف اخلطاب الديني املاليوي، اأن ُتف�سر على اأنها نوع من الت�سييق ملجال 

الإ�سالم وحدوده، فاإنها وظفت منذ اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب عام 

العربي  العامل  يف  الإ�سالمية  وال�سيا�سية  الفكرية  اخلطابات  يف  2001م 

 Sammuel( هنتنغتون  �سامويل  طرحه  ما  �سوء  يف  خا�ص  وب�سكل   –
Pillips Huntington( من مقولت يف »�سراع احل�سارات« »واحلرب 
على الإرهاب« لتكون روؤية بديلة اأكرث �سمولية وم�سروعية مما ُعرف يف الغرب 

»بالإ�سالم ال�سيا�سي«، اأو »الإ�سالم ال�سويف«، اأو »الإ�سالم اجلهادي«.

اإن العلماء واملفكرين العرب ا�ستخدموا عبارة »الإ�سالم احل�ساري« منذ 

عام 2000م يف �سياق التعاون بني الأديان، وظهور النظام العاملي  اجلديد. 

فمثال الدكتور �سعيد رم�سان البوطي ا�ستعمل عبارة »الإ�سالم احل�ساري« يف 

 
)7(

حما�سرته بعنوان »الإ�سالم وامل�سيحية يف مواجهة الو�سع الدويل اجلديد«

يف  احل�ساري«  »الإ�ــســالم  يف  حما�سرة  قدم  غالوم  يو�سف  الدكتور  وكذلك 

7 - http://www.bouti.com/bouti_lecture4.htm.
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 ويف الجتاه نف�سه كتب ال�سيد 
)8(

موؤمتر ُعقد بدولة الكويت يف دي�سمرب 2001م.

ونهاية  الإ�سالم احل�ساري...  برنامج  »بداية  امل�سالماين مقال حول  اأحمد 

 واأما ح�سن احل�سني فكتب اأن م�ساهمة احلكومة 
)9(

برنامج الإ�سالم ال�سيا�سي«

الإ�سالم  �سورة  ت�سويه  اإىل  اأدت  اأفغان�ستان  يف  لطالبان  وم�ساعدتها  الأمريكية 

)10(

احل�ساري اأمام اأنظار العامل كله.

وقد كتب يحيى اأبو زكريا، الكاتب اجلزائري حول الإ�سالم بو�سفه ديَن 

اإحياء، واأ�سار اإىل اأن ال�سورة الُعنفية امل�سوهة لالإ�سالم عادة ما ين�سرها من 

)11(

هم �سد امل�سروع الإ�سالمي بغر�ص ت�سويه �سمعته.

ويف عام 2004م حاول م�ست�سرق فرن�سي م�سلم َن�ْسر فكر ال�سوفية بديال 

العامل.  �سالم  اأجل  من  حال  ذلك  بو�سف  ال�سيا�سي«،  »الإ�سالم  فكرة  عن 

هذه املحاولة لقت نقدا من طرف الدكتور عبداملنعم اأبوالفتوح، من قيادات 

جماعة الإخوان امل�سلمني، والذي يرى اأنه ل الت�سوف ول الإ�سالم ال�سيا�سي 

هو احلل، وبالن�سبة له »الإ�سالم احل�ساري« هو احلل )الإ�سالم احل�ساري 

.
)12(

هو احلل(

ورقة يف  القا�سم  عبداهلل  خالد  الدكتور  قدم  فقد  اآخرا،  ولي�ص  واأخريا 

لالإ�سالم  املتكامل  »الربنامج  حول  ال�سعودية  العربية  باململكة  ُعقد  موؤمتر 

.
)13(

احل�ساري«

8 -http://www.ebaa.net/khabar/10/12/2001 khaberl.htm.

9 -http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8271 
10 -http://www.alshahid.com/ameda/o50b449w.htm 
11 -http://www.arabtimes.com/writer/zakaria/doe54.htm1.

12 -http://www.islamonline.net/arabic/daawa/200407//

article02.shtml، and www.islamonline.net/Arabic/daawa/ 

6/article09.shtml، al-Balagh.5 Nov. 2004. 

13 -http://www.ksu.edu.sa/seminars/gpe/Recuomendation.htm
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واأما يف الواقع املاليزي، فاإن �سفة »احل�ساري« ُوظفت من اأجل التاأكيد 

القرن  واقــع  يف  ور�سالته  لالإ�سالم  واملعا�سر  احل�ساري  البعد  على  فقط 

العلمي  التقدم  تعزيز  باجتاه  ملحوظ  ب�سكل  تغري  الذي  والع�سرين،  الواحد 

والتكنولوجي لالأمم غري الإ�سالمية.

 اإن التحديات اجلديدة للعوملة، وت�سويه الإ�سالم وو�سفه بدين الإرهاب، 

املعلوماتية  يف  املذهلة  والــثــورة  املعرفة،  على  املوؤ�س�سة  والقت�ساديات 

اأن  ماليزيا  يف  امل�سلمني  على  احلتمي  من  جعل  التكنولوجية  والت�سالت 

يدركوا اأن املفتاح لبقائهم وقوتهم يف ظل النظام العاملي اجلديد يكون بـ:

1- التفوق يف كل جمالت املعرفة املعا�سرة، وامتالك مقومات املجتمع 

املوؤهل للمناف�سة والإجناز.

تقدم  دين  الإ�سالم  اأن  يــدرك  حتى  لالإ�سالم؛  الغرب  نظرة  تغيري   -2

وح�سارة.

واإىل غاية اللحظة، بالن�سبة اإىل اأغلبية املاليويني، فاإن مفهوم الإ�سالم 

املتج�سد اأ�سا�سًا يف جمموعة من ال�سعائر الدينية ما زال را�سخا يف الأذهان، 

ال�سيا�سية  الغلبة  اأجــل  من  الن�سال  فــاإن  الآخــر  البع�ص  اإىل  بالن�سبة  واأمــا 

لالإ�سالم يف ماليزيا هو الأمل واحللم الذي يعمل امل�سلمون من اأجل حتقيقه. 

ولهذا، فجهود الأمة وبراجمها من اأجل جعل املاليويني اأكرث قوة وقدرة على 

املناف�سة القت�سادية، والتكنولوجية، والرتبوية ل ُينظر اإليها بو�سفها اأولوية 

ذات قيمة دينية. وقد مت ت�سجيع امل�سلمني وحثهم لكي يكت�سبوا ويتفوقوا يف 

العلوم الدنيوية واملعارف التطبيقية احلديثة بو�سف ذلك واجبا كفائيا على 

املجتمع امل�سلم القيام به )فر�ص كفاية(، ولكن نتائج هذا الت�سجيع وثمراته 

مل تكن على القدر املطلوب. فنف�سية الر�سا بالواقع والالمبالة م�ستمرة يف 

اإزعاج امل�سلمني املاليويني يف ماليزيا.

اإبان  اإذا ما قي�ص بو�سعه  تاأكيدا، تقدما  اإن املجتمع املاليوي قد حقق، 

املاليويني  فاإن  ورغم ذلك،  ولكن  1957م،  ا�ستقالله يف عام  ح�سوله على 



76

امل�سلمني ما زالوا متاأخرين يف العديد من املجالت القت�سادية، وعلى الرغم 

املاليوية  الأغلبية  ذات  احلكومات  قدمتها  التي  والربامج  المتيازات  من 

املتعاقبة من اأجل الدفع باملاليويني ُقدمًا يف املجالني القت�سادي و�لرتبوي. 

اإن الف�سل يف تغيري الذهنية املاليوية والقيم الثقافية الأخرى بهدف ت�سكيل 

اجليل »املاليوي اجلديد«املت�سف بالتقدم، والفعالية، والتناف�سية، واحليوية 

العالية ميثل م�سدر قلق عميق للقادة املاليويني الوطنيني. وعلى راأ�ص هذه 

�سلبي عميق،  اأثر  1998م   -1997 الهتمات، كان لالأزمة القت�سادية عام 

حيث جعلت الأمور اأكرث �سوًءا بالن�سبة اإىل املاليزيني واملاليويني كذلك.

ولقد برزت احلاجة اإىل عملية حتويل يف الروؤية والثقافة املاليوية من اأجل 

م�ساعدة غالبية ال�سعب ليقوم بقفزة نوعية، ويعمل من اأجل حترير نف�سه من 

اأمرا�سه، ويواجه الظروف اجلديدة يف عامل معومل �سديد التناف�ص. اإن القوة 

الروحية وحدها ل تكفي للقيام بذلك؛ فاملعادلة ال�سحيحة من اأجل النجاح 

يف هذه الدنيا ويف الآخرة هي »�سرورة التفوق ال�سامل وعلى كل الأ�سعدة«.

حقيقة، يف ماليزيا التي ُتعد جمتمعًا متعدد الأديان والأجنا�ص مع وجود 

ب�سهولة  ميكنها  – التي  ال�سيا�سية  الروؤى  يف  وتخالف  امل�سالح،  يف  تناف�ص 

اأن  الوطنيني  امل�سلمني  القادة  من  الو�سع  يتطلب  الوطنية-  الوحدة  تفكيك 

بعيدة عن  تكون  الإ�سالم،  قيم  اجتماعية مبنية على  �سيا�سية  روؤية  يطوروا 

املاليزية،  لالأمة  الثقايف  التنوع  اإىل  بالنظر  املتطرفة  والجتاهات  املثالية 

والتحديات املعا�سرة يف املنطقة ويف العامل ب�سكل عام.
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1- تعريف »الإ�ضالم احل�ضاري«

اإن تعريف »الإ�سالم احل�ساري«الذي طرحه مكتب الق�سم املاليزي للتنمية 

ال�ساملة  »التنمية  هو:  الوزراء  رئا�سة  ملكتب  التابع   )JAKIM( الإ�سالمية 

يف 
 )14(

للفرد واملجتمع والأمة املاليزية يف �سوء ت�سور احل�سارة الإ�سالمية«

حني يوؤكد التعريف امل�سار اإليه اأعاله على التنمية ال�ساملة املتكاملة للمجتمع، 

فهو يحر�ص كذلك على اإبراز اأهمية اأن ميتلك امل�سلمون- اأفرادًا وجمتمعات- 

�سفات التفوق والتناف�سية العالية الالزمة للم�ساهمة يف بقاء وتنمية ماليزيا 

خ�سو�سا، والأمة الإ�سالمية عمومًا يف القرن الواحد والع�سرين.

العامة  اجلمعية  ــام  اأم خطابه  يف  بــدوي  عبداهلل  �سري  دتــو  ذكــر  وقــد 

اأن  2004م،  �سبتمرب   23 بتاريخ  واملنعقدة  للماليويني  املوحدة  للمنظمة 

بناء احل�سارة،  اإىل  تقود  للتنمية«التي  »اأولوية  يعطي  »الإ�سالم احل�ساري« 

النا�ص  نوعية حياة  ترقية  وتركز على  الإ�سالم،  ح�سارة مبنية على مبادئ 

وحت�سينها. وهذا ي�ستتبع تنمية متكاملة ومتوازنة من اأجل بناء اأمة مت�سفة 

احل�سنة،  والأخــالق  )احل�سارة(،  والتح�سر  والإميــان،  باملعرفة،  ومتمتعة 

لعاملنا املعومل. 

الكامل  املنهج  لت�سمل  تت�سع  »الإ�سالم احل�ساري«  فاإن حدود  راأيه،  ويف 

للحياة الإ�سالمية كما يدل عليها الإ�سالم، ولكن �سفة »احل�ساري«)التنموي، 

القدرة  لتعزيز  ودافعا  مركبا  يكون  »لكي  �سيف 
ُ
اأ قد  احل�ساري(  املعا�سر، 

التناف�سية العالية للم�سلمني، وميكننا اأن نف�سر ذلك بالقول اإن الدكتور دتو 

»ينبه  لكي  بال�سدمة«  »املعاجلة  يوظف معنى  اأن  اأراد  بدوي  �سري عبداهلل 

غري  والأحــالم  بالواقع  الر�سا  نف�سية  من  ليتخل�سوا  املاليويني  وي�ستحث« 

الذي  الإ�سالمي  احل�ساري  »الــرتاث  اأن  على  يلح  وجدناه  ولهذا  الواقعية. 

عك�ص الإجنازات املتميزة لالأمة الإ�سالمية يف كل املجالت ينبغي اأن ُيتخد 

14 - Konsep Islam 8alere: Satu penjelasan )kuala Lumpur: 

jagatan Kemajuan Islam Malaysia، 2005(، p. 3.
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كم�سدر ومنطلق ي�ستحث ال�سعب املاليوي ليعمل من اأجل التقدم والتنمية«.

 ووا�سح اأنه يوؤمن باأن التغيري يف الذهنية املاليوية التقليدية يحتاج اإىل 

اأجل حتقيق  وحيادي«. من  �سمويل، جذري، منظم، مو�سوعي  وعمل  »فعل 

بني  فيما  وتن�سر  الآتية  القراآنية  التعاليم  تر�سخ  اأن  لزاما  كان  املبتغى  هذا 

املاليويني:

1 - مفهوم العمل بو�سفه �سكال من اأ�سكال العبادة.

2 - دور الإن�سان بو�سفه خليفة مكلفًا بعمارة العامل.

3 - وجوب اأن يكون امل�سلم قويا يف كل جمالت احلياة.

الإ�سالم  »مقاربة  اأن  املاليوي  ال�سعب  يدرك  اأن  للغاية  مهمًا  كان  لقد 

القدماء  وفقهائهم  امل�سلمني  علماء  نظرة  مع  متامًا  متوافقة  احل�ساري« 

الذين �سرحوا »مقا�سد ال�سريعة« وذكروا منها:

- املحافظة على الدين.

- املحافظة على العقل.

- املحافظة على النف�ص.

- املحافظة على املال.

- املحافظة على العر�ص والن�سل.

 واجبات امل�ضلم املاليوي وم�ضوؤولياته

يلتزموا  اأن  اليوم  امل�سلمني  من  تتطلب  احل�ساري  الإ�سالم  مقاربة  اإن 

بال�سرتاتيجيات الآتية:

1 - اإحياء دور الجتهاد والتفكري الإبداعي كما يدعو اإليه الإ�سالم.

2 - تو�سيع مفهوم اجلهاد واإعادة �سرحه لي�سمل معاين مثل: طلب العلم 
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يف  والجتهاد  والتكنولوجيا،  العلوم  على  واحل�سول  اأنواعها،  بكل  واملعرفة 

حت�سني امل�ستوى القت�سادي.

3 - جعل الإتقان يف كل جمالت احلياة ثقافة.

4 - ترقية دور الإ�سالم ور�سالة امل�سلمني بو�سف ذلك »رحمة للعاملني«.

على  اأو  ــن  الآخــري على  والعــتــمــاد  التبعية  م�ستوى  مــن  التقليل   -  5

احلكومة.

يدعو  الذي  القراآين  التوجيه  ويطبق  قــراءة« يحب  ي�سبح »جمتمع   - 6

اإىل »القراءة« بو�سفه موؤ�سرًا على التزام امل�سلمني ب�سرورة تو�سيع معارفهم 

وخرباتهم.

اأ�سا�ص  على  الدنيوية  واملعرفة  الدينية  املعرفة  بني  الف�سام  اإلغاء   -  7

اأنهما معا �سروريتان للتقدم والتح�سر.

بف�سل  مت  الأوربية  النه�سة  ميالد  اأن  على  ال�سابة  الأجيال  توعية   -  8

للح�سارة  املتقدمة  والتكنولوجية  العلمية  الإجنــازات  مع  والتفاعل  التالقي 

الإ�سالمية يف اإ�سبانيا.

اإن الآية القراآنية التي عادة ما تذكره يف معر�ص احلديث عن »الإ�سالم 

احل�ساري« هي:

}           

  } )الق�س�ص:77(
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احل�ضاري«  »الإ�ضالم  على  موؤ�ض�س  ملجتمع  الأ�ضا�ضية  املبادئ 

وخ�ضائ�ضه:

للدرا�سات  »اأك�سفورد  مبركز  كلمته  يف  ــدوي  ب عــبــداهلل  ال�سيد  اأ�ــســار 

الإ�سالمية«، ماجدولن كولج )Magdalen College(، جامعة اأك�سفورد 

بتاريخ 1 اأكتوبر 2004م، اإىل مقاربة »الإ�سالم احل�ساري«، واأكد اأهمية اتباع 

»نهج الو�سطية«، والعمل من اأجل »الفوز يف هذه الدنيا ويف الآخرة على حد 

اأبدا تفوقنا  اأن ل نن�سى  اأنه كما يعلمنا الإ�سالم »يجب علينا  �سواء«، وذكر 

مقاربة  احل�ساري«بو�سفه  »لالإ�سالم  بيانه  ويف  الدنيا«.  هذه  يف  وجناحنا 

تهدف اإىل بناء ح�سارة اإ�سالمية متقدمة، يقول:

»اإنها مقاربة تقدر اجلوهر والعمق ولي�ص الَعر�ص وال�سكل، اإنها مقاربة 

مقاربة  اإنها  وتقدم،  ح�سارة  دين  الإ�سالم  اأن  امل�سلمني  اإفهام  اإىل  ت�سعى 

والتعاليم  القيم  يف  الغور  عميقة  نف�سه  الوقت  ويف  التحديث  مع  تتما�سى 

الإ�سالمية«.

ثم بعد ذلك، ذكر ع�سرة مبادئ عامة، وخ�سائ�ص متيز املجتمع الذي 

يتبنى مقاربة »الإ�سالم احل�ساري«، هي:

1 - الإميان باهلل وحتقيق التقوى.

2 - حكومة عادلة واأمينة.

3 - �سعب حر وم�ستقل.

4 - التمكن من العلوم واملعارف.

5 - التنمية القت�سادية ال�ساملة واملتوازنة.

6 - م�ستوى حياتي ومعا�سي جيد لأفراد املجتمع.

7 - حفظ حقوق الأقليات واملراأة.



81

8 - الأخالق احلميدة والقيم الثقافية الفا�سلة )ال�ستقامة الأخالقية 

والثقافية(.

9 - حفظ البيئة وحمايتها.

10 - تقوية القدرات الدفاعية لالأمة.

اإفادة  الأوىل؛ رغبة يف  املبادئ اخلم�سة  اأهمية  �سرح  الأن  اأحاول  �سوف 

البلدان الإ�سالمية، وكذلك غري امل�سلمني يف ماليزيا  امل�سلمني من خمتلف 

ويف باقي اأ�سقاع العامل الذين يرغبون يف فهم اأف�سل لهذه املبادئ.

1. الإميان وتقوى اهلل:

يف الت�سور القراآين، كل اجلهود والأعمال التي تهدف اإىل حت�سني حياة 

النا�ص ينبغي اأن ُتوؤ�س�ص  على الإميان وتقوى اهلل �سبحانه وتعاىل. هذا الفهم 

متوافق متاما مع العقيدة الإ�سالمية التي ترى الإن�سان »عبدًا هلل« واأن حياته 

يف هذه الدنيا �سورة من �سور العبادة. ولكي يحقق الإن�سان ال�سعادة والفوز 

يحقق  اأن  له  ينبغي  وتعاىل،  �سبحانه  هلل  كعبد  الآخــرة  ويف  الدنيا  هذه  يف 

�سرطني:

1 - اأن يكون لديه اإميان باهلل بو�سفه اخلالق، القادر، الرزاق، واملدبر 

لكل �سيء، واأن يكون لديه وعي مبا ير�سي وما يغ�سب اهلل العليم، القدير، 

الرحمن الرحيم يف كل عمل يقوم به،

2 - القيام بالأعمال ال�ساحلة من خالل الأفعال والأفكار والأقوال. اإن 

بدون  الإميان وحده  اكت�ساب  اأن  اأ�سا�ص  ينف�سالن على  ال�سرطني ل  هذين 

الإميان  دون  ال�ساحلة  بالأعمال  القيام  واأن  ناق�سا،  يعترب  ال�سالح  العمل 

يعترب غري جمٍد.

يقول اهلل �سبحانه وتعاىل: {

                   } )�سورة الع�سر(
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 القراآن الكرمي يعلم امل�سلمني اأنهم اإذا عا�سوا يف جو من الإميان والتقوى 

واآلئه  اإنعامه  اأبواب  عليهم  �سيفتح  فاإن اهلل  وتعاىل،  �سبحانه  واملراقبة هلل 

وينزل عليهم بركاته. ومن ثم فاإن جميع اأفعالهم وحماولتهم التنموية ينبغي 

اأن تلتزم بهذا ال�سرط حتى تلقى القبول عند اهلل �سبحانه وتعاىل، واإل فاإن 

�سخط اهلل وعقابه �سينزل عليهم ويحل بهم على وجه هذه الأر�ص.

يقــول اهلل �سبحــانـه وتعـالـى: {

              } )الأعراف: 96(

ويــــقـــــول: {

                } )الطالق: 3-2(

اأتباع الأديان  اإن هذا املبداأ ي�سري على كل امل�سلمني. واأما بالن�سبة اإىل 

الأخرى، فاإن الإ�سالم يحرتم حقوقهم يف اتباع معتقداتهم وت�سوراتهم.

يقول تعاىل: {              } )الكافرون: 6(

وقد اأكد الد�ستور املاليزي م�ساألة حرية التدين وحفظها لغري امل�سلمني.

2 - حكومة عادلة واأمينة

الإ�سالم.  يف  احلكم  مبادئ  اأعظم  من  يعتربان  والأمــانــة  العدالة  اإن 

واحلاكم العادل له مكانة عظيمة عند اهلل �سبحانه وتعاىل، ويف يوم القيامة 

�سوف يكون يف مقام رفيع مع ر�سل اهلل �سبحانه وتعاىل واأنبيائه.
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يقول اهلل �سبحانه وتعاىل: 

}

                 }      )النحل: 90(

والعدالة ينبغي اأن تقام بغ�ص النظر عن العالقات ال�سخ�سية، واملن�سب 

يكون عادل حتى مع  اأن  ينبغي  والإن�سان  والفقر.  والغنى  واللون،  واجلن�ص، 

اأولئك الذين هم لأنف�سهم ظاملون.

ويقـــول اهلل �سبــحـــانـه وتعــالــى: { 

              } )املائدة:8(

وقد و�سع النبي عليه ال�سالة وال�سالم ميزانا �سارما للعدالة مع نف�سه 

ومع �سحابته الكرام. ويف حديث معروف، قال النبي عليه ال�سالة وال�سالم: 

.)15(

»وامي اهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها«

واأما الأمانة فتعني اأن تويف احلكومة مبا وعدت به، واأن تقوم بواجباتها 

التي ُعهدت لها وُكلفت بها. اإن هذه القيمة الأ�سا�سية للحكم الرا�سد متوافقة 

متاما مع التوجيه الإلهي امل�سار اإليه يف هذه الآية: 

 }

       } )الن�ساء: 58(

الف�ساد  حمــاربــة  كذلك  يت�سمن  الــذي  الــرا�ــســد  احلكم  ممار�سة  اإن 

�سبحانه  اهلل  ر�سا  وللدولة  لل�سعب  ي�سمن  ال�سلطة  ا�ستعمال  يف  والتع�سف 

15 - واإمنا اأهلك الذين قبلكم اأنهم كانوا اإذا �سرق فيهم ال�سريف تركوه واإذا �سرق فيهم ال�سعيف 

اأقاموا عليه احلد، وامي اهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها. )متفق عليه(
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وتعاىل ومباركته )بلدة طيبة ورب غفور(. يقول تعاىل: {

   } )�سباأ: 15(.

3- �ضعب حر وم�ضتقل

ميتلك  اأن  يجب  املناف�سة،  �سديد  عامل  يف  ويتطور  املجتمع  ي�سري  لكي 

وحلول  اأفكار  تطوير  على  العالية  القدرة  خا�سة،  وامل�سلمون  عامة  املجتمع 

اأن ي�سمح با�ستعمار جديد لعقول  مبدعة وعملية. ك�سعب م�ستقل، ل ينبغي 

اأبنائه اأو للتاأثري ال�سلبي فيهم من ِقَبل القوى والتيارات ال�سيا�سية اأو الثقافية 

اخلارجية التي ت�سعى اإىل الهيمنة الكونية اأو ال�سيطرة على العامل الثالث.

وفيما يت�سل بامل�سلمني، فاإن مقاربة »الإ�سالم احل�ساري«تتطلب منهم اأن 

الأمة واملجتمع  لتنمية قدرات  املبدعة  الأفكار اجلديدة والطرق  يبحثوا عن 

ويف  ذلك،  ومع  والثقافية.  وال�سيا�سية،  والقت�سادية،  والرتبوية،  الروحية 

اإطار روح الجتهاد وامل�سلحة، يجب على امل�سلمني اأن يكونوا منفتحني لتقبل 

من  اأ�سدرت  �سواء  الإ�سالم،  تعاليم  مع  تتعار�ص  ل  التي  اجليدة،  الأفكار 

الغرب اأم من ال�سرق. 

وجتدر الإ�سارة هنا، اإىل اأن مفهوم احلرية اأو ال�ستقالل ل يعني احلرية 

املطلقة اأو الليربالية الكاملة اأو رخ�سة للوقوف �سد قانون البالد اأو اأخالق 

وتعاليم الدين.

4 - العمل الدوؤوب من اأجل التمكن من املعرفة واإتقانها

هذا هو اأهم مبداأ يف مقاربة »الإ�سالم احل�ساري«على اعتبار اأن مفتاح 

وتوظيف  اهتمام،  من  يعريه  ما  مبقدار  يكون  للمجتمع  والتقدم  التنمية 

للنبي  اأوحيت  كلمة  اأول  واأن  املتعددة.  جمالتها  ويف  املعرفة،  اأنواع  ملختلف 

اأوجها )يف  الإ�سالمية يف  واأن احل�سارة  »اقراأ«  وال�سالم هي  ال�سالة  عليه 
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بغداد واإ�سبانيا والهند( كانت مهدًا وجت�سيدًا حلب املعرفة، واإبداعًا للعلوم 

والتكنولوجيا.

املعرفة  على  احل�سول  اأجل  من  الدائب  بال�سعي  مطالبون  امل�سلمني  اإن 

ومن  الكفاية(.  )فر�ص  الدنيوية  املعرفة  وعلى  العني(،  )فر�ص  الدينية 

املوؤكد اأنه بدون متكن قوي يف املعرفة العلمية، والتقنية واملهنية الحرتافية، 

ومن دون اخلربة واملهارات لن يكون يف مقدور امل�سلمني حتقيق التفوق يف 

القراآن  الذي يدعوهم  الوقت  املعا�سرة، يف  كل جمالت احلياة احل�سارية 

الكرمي، ويحثهم با�ستمرار على �سرب غور اآيات اهلل يف الآفاق، وفهم القوانني 

التي تتحكم يف الطبيعة والعامل املادي، يقول اهلل �سبحانه وتعاىل:{

{           

                ) اآل عمران: 190(

}

{                

             )الغا�سية: 20-17(

ويف ع�سر العوملة ويف ظل الهيمنة الغربية يف جمال العلوم والتكنولوجيا، 

والتقني  العلمي  تخلفهم  وراء  القابعة  العوامل  درا�سة  امل�سلمني  على  يجب 

وكوريا  اليابان  مثل:  تكنولوجيًّا  املتقدم  لل�سرق  وكذلك  للغرب،  وتبعيتهم 

وال�سني، دون اأن يلهيهم ذلك عن واجباتهم الأخالقية والروحية التي تعترب 

اأ�سا�سية يف الإ�سالم.

للم�سلمني  اأن لفظة »ح�ساري« هي تذكري �سارخ  اأخرى  اأوؤكد مرة  هنا، 

اأنف�سهم بال�سورة التي ت�سمح  وحث لهم جميعا لكي يعيدوا توجيه وتنظيم 

يتاأهلوا  لكي  التكنولوجية  والقوة  الدنيوية،  واملعارف  العلوم  باكت�ساب  لهم 

لأداء دور اخلليفة يف الأر�ص على اأكمل وجه، وحتقيق الر�سالة النبيلة خلدمة 
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الإن�سانية بو�سفهم )خري اأمة اأخرجت للنا�ص(.

5 - تنمية اقت�ضادية �ضاملة ومتوازنة

األ يكونوا يف و�سع  اإن املطلوب من املجتمع عمومًا وامل�سلمني خ�سو�سا 

اإىل  يدعو  ل  الإ�سالم  اأن  اعتبار  على  البئي�ص  حالهم  ي�ستمر  اأن  اأو  الفقر 

اأقوياء يف كل جمالت احلياة  اأن يكونوا  ذلك، والإ�سالم يريد من املوؤمنني 

القت�سادية لكي:

1 - ل يهيمن عليهم الآخرون ويوجهونهم حيثما �ساوؤوا.

2 - يكونوا قادرين على حتقيق الرفاهية والتقدم للمجتمع. اإن القت�ساد، 

يف  حيوي  عن�سر  اخلــدمــات،  اإىل  والــزراعــة  الفالحة  من  قطاعاته،  بكل 

التنمية، لذا يجب اأن تعطى العناية الفائقة من خالل م�ساركة امل�سلمني وغري 

امل�سلمني يف التنمية املتوازنة ملختلف القطاعات. والهدف الرئي�سي ينبغي اأن 

يرتكز حول الكتفاء الذاتي يف القطاعات احل�سا�سة، حتى ل يبقى امل�سلمون 

ي�سبحوا  اأن  يجب  تابعني ل غري.  م�ستهلكني  املجتمع  داخل  امل�سلمني  وغري 

منتجني لل�سلع واخلدمات وحتقيق التوازن بني النمو وامل�ساواة.

واأما بالن�سبة اإىل التطبيق الكامل للمبادئ الع�سرة يف ظل الواقع الثقايف 

العاملة  والقوى  والنخبة،  القيادات،  كلها:  الأمة  فاإن  املاليزي،  الجتماعي 

املرحلة  هذه  يف  ال�سخم.  الإجنــاز  هذا  يف  ي�ساهم  اأن  ينبغي  كله  وال�سعب 

اأ�سا�سي  ب�سكل  ُتبذل  »الإ�سالم احل�ساري«، هناك جهود  تنفيذ م�سروع  من 

وتوعيتهم  والقيادات  احلكوميني،  واملوظفني  احلكومية،  الهيئات  لإعــداد 

باأهمية امل�سروع وتقدير قيمته و�سرورته يف تنمية املجتمع.

م�سروع  ب�سط  اأن  يوؤمنون  املن�سفني  امل�سلمني  والعلماء  املفكرين  اإن 

ال�سعب  انتباه  حتويل  على  ي�ساعد  امل�سلم  املجتمع  يف  احل�ساري«  »الإ�سالم 

من املمار�سات ال�سيا�سية احلزبية النحيازية التي تدور حول املفهوم املثايل 

اخلرافية  الروحية  املمار�سات  اإىل  النحياز  من  اأو  الإ�سالمية«،  »للدولة 
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اأو من ذلك الفهم اخلاطئ لبع�ص امل�سلمني، والنخبة  الأ�سطورية لالإ�سالم 

الغربية التي تعتقد اأن الإ�سالم ي�سلح فقط لالأحوال ال�سخ�سية ولي�ص له اإل 

ات�سال ب�سيط جدًا باحلياة العامة.

من  جدا  وا�سعا  قطاعا  احل�سارية«تغطي  »الروؤية  اأن  يعتقدون  واإنهم 

على  ت�ستمل  اإنها  الأ�ــســعــدة.  خمتلف  على  وا�سعة  تطبيقات  ولها  احلياة 

البعدين الروحي واملادي، وكذلك ال�سيا�سي والديني. بخالف مثالية مفهوم 

القاعدية  التنمية  لعملية  مقاربة  احل�سارية  الروؤية  الإ�سالمية«،  »الدولة 

الفوقية )تنطلق من املجتمع متوجهة اإىل الدولة يف تفاعل م�ستمر(، ولي�ست 

عملية فوقية مفرو�سة على املجتمع من ِقَبل الدولة. وعليه فالرتبية تنطلق 

من العائلة، واملوؤ�س�سات الر�سمية هي الأ�سا�ص املكني لعملية التنمية؛ الأمر 

الذي ي�ستوجب حث امل�سلمني على التمكن يف خمتلف جمالت املعرفة كمدخل 

�سروري للتنمية احل�سارية للمجتمع.

تنزع من قلوب غري  اأنها  للروؤية احل�سارية، هي  الأخرى  امليزات   ومن 

امل�سلمني وعقولهم اخلوف وال�سعور باأنهم يف خطر اأو اأنهم مهم�سون؛ لأنهم 

يف النهاية ي�سكلون جزءًا اأ�سا�سّيًا مل�سروع التنمية ي�ساهمون فيه، وي�ستفيدون 

من ثمراته.

 ومن هنا ميكن القول اإن كل مبداأ من مبادئ مقاربة »الإ�سالم احل�ساري« 

له اأهميته وقيمته يف عقل الفرد، الذي ي�سعر اأن م�سلحته �ستتحقق به.

النبيلة  املبادئ  هذه  تطبيق  اأن  ي�سعرون  املفكرين  هوؤلء  فاإن  ذلك  ومع 

وتنفيذها واقعّيًا هي املحك احلقيقي الذي �سُيربهن، وُيثبت مدى �سالحية 

هذه ال�سيا�سات وفعاليتها. اإن جناح هذه ال�سيا�سة اجلديدة، يف راأي هوؤلء 

املفكرين، مرتبط اأ�سا�سا بـ:

1 - اإخال�ص النية هلل �سبحانه وتعاىل.

2 - الفهم ال�سحيح ملقاربة الإ�سالم احل�ساري والروؤية الكونية الإ�سالمية 
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امل�ستقاة منها.

3 - القبول ال�سعبي مبقاربة الإ�سالم احل�ساري.

4 - كفاية املوارد املالية والب�سرية الالزمة لتنفيذ هذه ال�سيا�سة.

5 - تطوير ال�سرتاتيجيات ال�سحيحة واملخططات التنفيذية.

ال�سنوي  والتقومي  ومراقبتها،  التنفيذ  لعمليات  الفعلية  املتابعة   -  6

لالأعمال واملنجزات.

7 - طلب يد العون  والتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل.

ويبقى القول: اإنه لي�ص هناك من �سك يف اأن الواقع ال�سيا�سي املاليزي، 

واخلطاب الثقايف الديني هناك بحاجة ما�سة اإىل روؤية ح�سارية. واإن مقاربة 

الإ�سالم احل�ساري تقدم فر�سا حقيقية وممتازة من اأجل ال�سري قدما بالأمة 

وموحدة،  روؤية جديدة  اأ�سا�ص  على  التقدم  نحو  املاليزية  والأمة  الإ�سالمية 

اأنه بدون الإخال�ص واجلدية يف التنفيذ قد ينتهي  ولكن تبقى الإ�سارة اإىل 

هذا امل�سروع اإىل جمرد �سعار فارغ اأو كالم �سيا�سي منمق والعياذ باهلل.



الف�صل الثالث

 ات�صاع الدور الروحي والأخالقي

 لأديان العامل يف الألفية اجلديدة

واأهمية النهج الو�صطي الإ�صالمي
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�س - عودة املُقدَّ

الرب«  »تاريخ  لكتاب  ف�سل  اآخر  عنوان  هذا  م�ستقبل؟«كان  للرب  »هل 

واملراأة  الرجل  اإدراك  تاريخ  فيه  تتبعْت  والذي  اآرم�سرتونغ«،  »كارن  ملوؤلفته 

للرب منذ عهد اإبراهيم اإىل وقتنا احلا�سر، ومل تقم بتوفري اإجابة مبا�سرة 

وب�سيطة لل�سوؤال الذي ب�سطته، ولكنها ختمت كتابها املثري للجدل باملالحظة 

الآتية:

»لي�ص با�ستطاعة الب�سر ال�سرب على الفراغ واخلواء، ولذلك �سيقومون 

الأفكار  اإن  معنى.  ذات  جديدة  ــوؤرة  ب ا�ستحداث  طريق  عن  الفراغ  مبــلء 

جديد  دين  ا�ستحداث  نريد  كنا  واإذا  للرب،  جيدًا  بدياًل  تعد  ل  الأ�سولية 

ناب�ص باحلياة للقرن احلادي والع�سرين فعلينا اأن نفكر ملّيًا يف تاريخ الرب 

.»
)16(

كي ن�ستخل�ص منه العرب والدرو�ص

لقد اأو�سحت الكاتبة �سمنيًا يف خامتتها حاجة الب�سرية لإله؛ لأن الب�سر 

هذا  يلبي  والدين  دينية،  كائنات  اأي�سًا  هم  بل  ب�سرية  كائنات  فقط  لي�سوا 

احلادي  القرن  يف  اأكرب  دورًا  �سيماِر�ص  الدين  اأن  الكاتبة  وترى  الحتياج. 

والع�سرين على افرتا�ص اأن العامل والب�سرية جمعاء �سي�ستمرون يف مواجهة 

اأزمات اأخالقية واجتماعية وبيئية واقت�سادية و�سيا�سية �سديدة.

اإن فجر هذه الألفية اجلديدة يب�سر ببزوغ نظام عاملي جديد تقوم فيه 

ب�سنع  املعلومات  تكنولوجيا  بثورة  م�سحوبة  املنت�سرة  الراأ�سمالية  العوملة 

عامل بال حدود، ويف الوقت نف�سه فاإن الزيادة املخيفة يف ظاهرة الحتبا�ص 

اإن  م�سبوقة.  غري  بيئية  بكارثة  م�سحوب  مظلم  مب�ستقبل  تنذر  احلــراري 

والعبثية  واملتعة  بالإباحية  يعجُّ  اأ�سبح  الع�سرية  احلياة  جوانب  من  الكثري 

والنعزالية وفقدان احليوية والعنف الب�سع، وكل ذلك ي�ساحبه تقدٌم ملحوظ 

16- Karen Armstrong، A History of God )New York: 

Balaantine Books، 1993(، P. 399.
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يف جمالت العلم والطب والتكنولوجيا.

»قد تكون احلرب الباردة قد انتهت اإل اأن النظام العاملي اجلديد ل يقل 

ب�ساعة عن القدمي. نحن م�سرفون على كارثة بيئية، وفريو�ص الإيدز يهدد 

�سكان  وعدد  ثالثة،  اأو  جيلني  خالل  مت�سورة  غري  اأبعاد  ذي  وباء  مبجىء 

من  ميوتون  والآلف  ال�ستيعابية،  الكوكب  قدرة  من  اأكرب  �سي�سبح  الأر�ص 

.»
)17(

جراء املجاعات واجلفاف

�سيجعل  والتقدم  التح�سر  اأن  الغربيني  العلماء  من  الكثري  اعتقد  لقد 

الب�سرية اأقل اعتمادًا على الدين اأو الإميان بالرب. واإذا كان لبد للدين اأن 

يبقى موجودًا يف عامل التح�سر والتقدم العلمي فال بد من تهمي�سه وق�سره 

على اجلانب ال�سخ�سي فقط، بينما يتحكم املنطق الإن�ساين امل�ستقل باحلياة 

العامة.

بعد  الأوربــي احلديث  املجتمع  اختاره  الذي  بالفعل احلل  كان هذا  لقد 

اأثارتها  التي  امل�ساعب  على  للتغلب  العقالنية  وعهد  التنوير  فرتة  انق�ساء 

الدموي.  الديني  وال�سراع  امل�سيحية  والعقائد  املتنفذة،  امل�سيحية  ال�سلطة 

العلماين  للت�سور  املميزة  العالمة  اأ�سبح  الذي  احلل  هذا  يف  امل�سكلة  لكن 

هو اأن الدول الإمربيالية الغربية فر�ست على البلدان الإ�سالمية امل�ستعمرة 

والدول الإ�سالمية امل�ستقلة اأن تتبنى هذا احلل، لأنه حقق الغاية من ورائه 

يف اأوربا واأمريكا ال�سمالية.

وهذا بطبيعة احلال جزء من اخلطة القدمية لالإمربيالية الغربية وجت�سيد 

لنزعتهم القائمة على اعتبار الأفكار والقيم الغربية حقائق مطلقة.

بالدين  لالإطاحة  الطريق  التنوير  عهد  و�سكوكية  عقالنية  مهدت  ولقد 

الأوروبي يف القرنني ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر امليالديني واأ�سبحت العلمية 

بدياًل عن الإميان بالرب ولذلك:

17-  املرجع ال�سابق، �ص 377.
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»مع بداية القرن التا�سع ع�سر امليالدي اأ�سبح الإحلاد عن�سرًا بارزًا على 

ال�ساحة، وقد اأدت التطورات يف جمالت العلوم والتكنولوجيا اإىل خلق روح 

لقد  الرب.  التام عن  ا�ستقاللهم  اإعالن  اإىل  البع�ص  م�ستقلة جديدة دعت 

كان ذلك القرن الذي متكن فيه لودفيك فيورباخ، وكارل مارك�ص، و�سارلز 

دارون، وفردريك نت�سه، و�سغموند فرويد من �سياغة فل�سفات وتفا�سري علمية 

للواقع مل ُيخ�س�ص فيها مكان للرب. ومع نهاية ذلك القرن بداأ عدد كبري 

من النا�ص ي�سعر باأن الرب مل ميت بعد، واأن مهمة الب�سر العقالء والأحرار 

.»
)18(

قتله

باأنه  اإيــاه  وا�سفًا  الدين   )1883  -1818( مارك�ص  كارل  رف�ص  ولذلك 

املعاناة  يجعل  الــذي  ال�سعوب  اأفيون  ــه  واأن امل�سطهد،...  املخلوق  »عالمة 

.»
)19(

حمتملة 

 ويف عام 1882 اأعلن نت�سه اأن الرب قد مات، اأما فرويد )1856 – 1939( 

»فقد اعترب الإميان بالرب وْهًما يجب على الرجال والن�ساء النا�سجني اأن 

»
)20(

يتخل�سوا منه 

وبناًء على ت�سوره، فاإن فكرة الإله مل تكن كذبة بل كانت اأداة من اأدوات 

فالإله  النف�ص،  علم  على  العتماد  فهمها  احتاج  لالإن�سان،  الباطني  العقل 

ال�سخ�سي لي�ص �سوى قوة عظمى م�سابهة لقوة الأب وجربوته، والرغبة يف 

الإميان مبثل هذا الإله نابعة من غرائز طفولية لأب قوي ورحيم؛ فالإله ما 

هو اإل تعبري عن هذه الغرائز، ولذلك يعبده النا�ص ويخافونه نتيجة �سعورهم 

بال�سعف والعجز.

 اإن الدين ينتمي اإىل مرحلة طفولة الب�سرية، حيث �سكل الدين مرحلة 

مهمة يف النتقال من مرحلة الطفولة اإىل مرحلة الن�سج من خالل اإ�ساعة 

18- املرجع ال�سابق: �ص 346.

19 - ال�سابق: �ص 354.

20 - املرجع ال�سابق: �ص 357.
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قيم اأخالقية كان املجتمع بحاجة اإليها. اأما الآن وقد كربت الب�سرية ون�سجت 

فال بد اأن ُيرتك الدين، واأن يحل حمله العلم الذي باإمكانه اأن يقدم اأ�س�سًا 

.»
)21(

جديدة لالأخالق واأن ي�ساعدنا على مواجهة خماوفنا 

ولقد كان م�ستوى الإميان بالروح العلمية ل يقل �سدة عن الإميان الديني، 

اأن  الوهم  اإمنا  لي�ص وهمًا،  اإن علمنا  »ل،  قال:  اأكده فرويد عندما  ما  وهذا 

من  لنا  توفريه  العلم  ي�ستطع  مل  ما  على  احل�سول  با�ستطاعتنا  اأن  نفرت�ص 

.»
)22(

م�سدر اآخر

علينا اأن ن�سري يف هذا املو�سع اإىل اأن »كارن اأرم�سرتونغ« اأ�سارت اإىل اأن 

ا على رف�ص  اأو الدين كان من�سبًّ رف�ص العلماء والفال�سفة الأوربيني لالإله 

فكرة معينة لالإله ونوع معني من الدين.

ويف هذا تقول: »اإن فال�سفة عهد التنوير مل يرف�سوا فكرة الإله اإل اأنهم 

الأبدي،  باجلحيم  الب�سرية  يهدد  الــذي  القا�سي  الأرثوذوك�ص  اإلــه  رف�سوا 

.»
)23(

ورف�سوا التعاليم الغام�سة املتعلقة به التي كانت تنايف العقالنية

لقد اأ�سار فولتري يف قامو�سه الفل�سفي اإىل اأن »الإميان باإله واحد اأمر اأكرث 

عقالنية وطبيعية بالن�سبة للب�سرية من العتقاد بالعديد من الآلهة)24(«. 

اأما �سبينوزا )1632 – 1677( اليهودي الهولندي فقد طرح اأفكارًا جديدة 

ومتاأثرة  زمنه  يف  ال�ساري  اليهودي  الفكر  عن  الخــتــالف  متــام  خمتلفة 

»فاإنه كان  يعد ملحدًا  �سبينوزا  اأن  الرغم من  العقالنيني، وعلى  باملفكرين 

 .»
)25(

موؤمنًا باإله واإن مل يكن ذلك الإله اإله الإجنيل نف�سه

21 - ال�سابق: �ص357.

22 - ال�سابق، نف�ص ال�سفحة.

23 - املرجع ال�سابق: �ص 310.

24 - ال�سابق، نف�ص ال�سفحة.

25 - ال�سابق: �ص 311.
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ملحدي  »اإن  بقولها:  امل�ساألة  هذه  اأرم�سرتونغ«  »كــارن  اأو�سحت  ولقد 

القرن التا�سع ع�سر اجلدد هاجموا بعنف مفهوم الإله ال�سائد يف الغرب ومل 

يتعر�سوا ب�سوء للمفاهيم الأخرى.. عادة كان الرب ي�ستخدم من قبل الطبقة 

ق�سره  جال�سًا يف  الغني  الرجل  فيه  يكون  اجتماعي  نظام  لتثبيت  احلاكمة 

بينما يجل�ص الرجل الفقري على بوابته وهذا الأمر ل ميكن تعميمه على بقية 

الديانات التوحيدية، فالإله الذي يتغا�سى عن الظلم الجتماعي كان �سينزل 

.»
)26(

الرعب يف كل من مو�سى وعي�سى وحممد...

اأعلن  فقد  قتله،  الإن�سان  لأن  مــات  قد  الــرب  اأن  نت�سه  اأعلن  وعندما 

بت�سريحه هذا يف احلقيقة فكرة الإله التي كانت �سائدة يف الثقافة واملجتمع 

الأوربي. وقد تبنت »اأرم�سرتونغ« الراأي القائل: اإن الإله امل�سيحي الذي در�سه 

الإله  ذلك  �سجع  لقد  احلياة.  بحق  وجرمية  و�سخيف،  حقري  اإله  هو  نت�سه 

النا�ص على اأن يخافوا من اأج�سادهم وم�ساعرهم وغرائزهم، ودعا اإىل نظام 

اأخالقي قائم على ال�سفقة التي جعلتنا �سعفاء... مرة اأخرى يجب القول اإن 

اإله الغرب كان عر�سة ملثل هذا النقد، وقد مت ا�ستخدامه لعزل النا�ص عن 

كما  احلياة،  يف  للزهد  الرتويج  خالل  من  اجلن�سية  وغرائزهم  اإن�سانيتهم 

:
)27(

جعلوه دواًء ناجعًا لكل الأمرا�ص وبدياًل عن احلياة ال�سفلية

العلمانية احلديثة  لقد حدت حركة »موت الإله«، م�سحوبة بالفل�سفات 

الإن�سانية والو�سعية واملادية يف القرن الع�سرين، بالعديد من علماء الالهوت 

»املدينة  واقعية  على  امل�سادقة  اإىل  كوك�ص  هــاريف  اأمــثــال  مــن  امل�سيحي 

العلمانية«، وكاأنها اإرادة الرب اأن ي�سبح الإن�سان بعد »ن�سوجه« قادرًا على 

اإدارة جميع �سوؤونه العامة دون اأي اإ�سارة للرب، لأنه مل يعد موجودًا.

- حتدي احلداثة العلمانية والتنمية:

وجناحاتهم  باإجنازاتهم  يحتفلون  الطبيعية  العلوم  اأ�سحاب  كان  بينما 

26 - ال�سابق: �ص 355.

27 - املرجع ال�سابق: �ص 357.
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بعيدًا عن الإله اأو الدين، فاإن العلوم الجتماعية التي بداأت بالظهور يف اأوربا 

ت الدين ب�سورة عامة والأديان غري الغربية ب�سورة  واأمريكا ال�سمالية عدًّ

خا�سة عوائق يف طريق التقدم الب�سري.

وقد مت الرتويج للحداثة وفق املفهوم الغربي على اأنها الطريق الذي يجب 

اأن تتبعه دول العامل الثالث، حيث ذهب العديد من علماء الجتماع الغربيني 

من اأمثال ماك�ص وبر، وتالكوت بار�سن�ص، ودانيال لرينر، و�سموئيل هينتغتون 

اإىل اأن احلداثة حتتم املنطقية والعلمانية اأو اندماج مبادئ العلمانية، وهذا 

اعترب  الع�سرين  القرن  من  الأول  »الن�سف  اأن  وخ�سو�سًا  متوقع،  الأمــر 

املتحدة  والــوليــات  الغربية  اأوربــا  من  كل  يف  للعلمانية  م�ستمرا  انت�سارًا 

 .»
)28(

الأمريكية

وقد ترتب على هذا اأن القادة الدينيني الوطنيني يف اأفريقيا واآ�سيا »مت 

من  جتاهلهم  مت  كما  ال�ستعمارية،  القوى  قبل  من  ــازدراء  ب اإليهم  النظر 

اأو  )متع�سبون(  اأنهم  على  ت�سنيفهم  مت(  )لقد  الغربيني«...  العلماء  قبل 

.»
)29(

تقليديون

من  وال�ساد�ص  اخلام�ص  العقدين  يف  الغربيني  الجــتــمــاع  علماء  اإن 

والتنمية  العلمانية  احلداثة  �سفات  باإعطاء  من�سغلني  كانوا  املا�سي  القرن 

القت�سادية للدول »املتخلفة«اأو »النامية«اإىل درجة اأنهم مل يتنباأوا بحدوث 

�سحوة اإ�سالمية مفاجئة يف ال�سبعينيات اأو ظهور احلركات الدينية يف اأنحاء 

خمتلفة من العامل.

 28- Fred R. von der Mehden، Religion and Modernization in
 southeast Asia )New york: Syracuse University Press، 1986(،

P. 18.

29 - نف�ص املرجع، �ص 18. يقول )von der Mehden( اأنه يف عام 1964م اأجري ا�ستطالع 

لعلماد الجتماع خل�ص اإىل اأن 73% منهم متفقون على اأن معظم علماء الجتماعيات يعريون اهتمامًا 

�سئياًل لفكرة اأنهم متحررون من القيم )being value free( واأنهم لي�سوا حقيقة متحررين 

من القيم
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وال�ساد�ص«ح�سبما  اخلام�ص  العقدين  يف  خ�سو�سًا  احلداثة،  اأدب  »اإن 

يقول فون در ميهدن- ت�سور حدوث انحطاط يف �سرعية الدين ف�ساًل عن 

تراجع القيم واملواقف واملمار�سات الدينية، بينما وا�سلت احلداثة م�سريتها 

 .»
)30(

التقدمية املحتومة

ارتقائيا  خمططا  »يطابق  وتوقعاتها  احلداثة  تطور  خمطط  كان  لقد 

تطوريًا مت �سياغته وفق ما كان يت�سور اأنه جوهر الغرب الذي هيمنت عليه 

 .»
)31(

العلمانية

نفت  وبالن�سبة ملاك�ص وبر، فاإن الأديان الأكرث انت�سارًا يف اآ�سيا والتي �سُ

على اأنها »ال�ستيعاب الكونفو�سي للعامل« و»الرف�ص البوذي للعامل«، و»الغزو 

الإ�سالمي للعامل« مل ت�ستطع اأن تقدم اأي طريق نحو حتكم منطقي ومنهجي 

.»
)32(

باحلياة

اإن النموذج »التطوري« الذي تبنته الدول النامية تقنيًا يف اآ�سيا واأفريقيا 

اتباع  يف  ا�ستمرارًا  كبرية-  درجة  اإىل   - كان  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  يف 

ال�سابقة،  مل�ستعمراته  الغرب  اأعطاها  التي  الغربية  القت�سادية  الو�سفة 

ويدعو  هذا النموذج الدولة احلديثة اإىل التالعب بالأديان اأو احتوائها من 

اأجل النمو القت�سادي والوحدة الوطنية.

- النحطاط الأخالقي 

العمل  والعلوم  للفنون  الأمريكية  الأكادميية  ابتداأت  1988م،  عام  يف 

والإنفاق على م�سروع ُعرف با�سم م�سروع الأ�سولية الذي كان الهدف منه 

حتليل رد الفعل الديني املنظم جتاه احلداثة العلمانية يف القرن الع�سرين، 

احلركات  »مالحظة  عنوان  حمل  والذي  ال�سل�سلة  من  الأول  املجلد  احتوى 

30-  املرجع ال�سابق: �ص 12.

31- املرجع نف�سه، �ص 12. 

32- املرجع نف�سه، �ص 17. 
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واإ�سالمية  ويهودية  م�سيحية  حلركات  تف�سيلية  درا�سات  على  الأ�سولية« 

وهندو�سية و�سيخية وبوذية وكونفو�سية. اأما املجلد الثاين الذي حمل عنوان 

يف  الأ�سولية  النظرة  بدرا�سة  قــام  فقد  واملجتمع«  الأ�سولية  »احلــركــات 

الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية، ف�ساًل عن و�سف اأثر هذه النظرة على العلوم، 

والتكنولوجيا، والأ�سرة، واملراأة، والتعليم يف العديد من دول العامل. وا�ستمل 

املجلد الثالث الذي حمل عنوان »احلركات الأ�سولية والدولة« على حتليل اأثر 

العديد من احلركات الأ�سولية الإ�سالمية، واليهودية، وامل�سيحية، والهندية، 

وال�سيخية، والبوذية– على القانون والقت�ساد والعنف يف بلدانها.

 واحتوى املجلد الرابع املعنون  بـ»اأ�سباب ظهور احلركات الأ�سولية« على 

درا�سة للعالقة بني اخل�سائ�ص التنظيمية للحركات »الأ�سولية« وت�سوراتها 

اإما حركات  العاملية واإيديولوجياتها وبراجمها املتغرية التي قد جتعل منها 

اأو  النــعــزال  اأو  ال�ستيعاب  اأو  النــدمــاج  اإىل  تدعو  اأو  العنف  على  قائمة 

النف�سال، ومدى عالقة كل ذلك باملجتمعات والثقافات املحيطة بها.

احلركات  »فهم  عنوان  حمل  الــذي  اخلام�ص  املجلد  حــاول  واأخـــريًا،   

الأ�سولية« بناَء منوذج تو�سيحي لل�سحوة الدينية العاملية املعادية للعلمانية، 

»الأ�سولية«  م�سطلح  ا�ستخدام  مالءمة  مدى  ومناق�سة  بحث  اأي�سًا  مت  كما 

املثري للجدل.

لنا حتليالت  الأكادميية قدمت  الأعمال  اأن هذه  اأن نعرتف  بد علينا  ال 

ظاهرة  مع  التعامل  حاولت  التي  املختلفة  الدينية  ال�ستجابات  عن  قيمة 

احلداثة العلمانية، ولكن للح�سول على �سورة اأكرث و�سوحًا وتوازنًا فال بد 

اأن نتحدث عمن اأ�سماهم جون اإ�سبوزيتو بـ»الأ�سوليني العلمانيني« يف العامل 

املعا�سر الذين يلجاأون اإىل العنف والتعذيب وال�سطهاد والت�سليل واخلديعة 

والف�ساد من اأجل احلفاظ على الو�سع الراهن.
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املطبوعة  الإعــالم  و�سائل  لدى  الكائنة  النزعة  نفهم  اأن  املمكن  ومن 

الع�سكري  اإبراز اجلانب  على  تعمل  التي  الغربية  القوى  والإلكرتونية،وقادة 

امل�سلمني  اخلــ�ــســو�ــص  وجـــه  وعــلــى  الدينية–  ــات  ــرك احل اأو  للجماعات 

املوؤثرة  ال�سغط  جماعات  اإ�سرتاتيجية  من  جزء  اأنها  على  »الأ�سوليني«- 

ال�سحوة  ظاهرة  اإىل  تنظر  التي  واإ�سرائيل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

الإ�سالمية على اأنها خطر جدي يهدد هيمنة احل�سارة الغربية. فبعد �سقوط 

اأن  بد  ل  كان  ولذلك  اجلديد«،  »العدو  الثائر  الإ�سالم  اعتربوا  ال�سيوعية 

.»
)33(

يتعر�ص حلملة منظمة لتجرميه والإ�ساءة اإليه، ف�ساًل عن ا�ستبعاده

من  العديد  حاول  الإ�سالم  عن  ال�سائدة  ال�سلبية  الت�سورات  وملجابهة 

علماء الإ�سالم امل�سوؤولني اإبراز طبيعة الإ�سالم امل�ساملة البعيدة عن العنف، 

.
)34(

التي تنبذ التع�سب والتطرف

ويف مقابل العلماء امل�سلمني املهتمني بال�ساأن الأخالقي وغريهم من املثقفني 

اأن  ت�سعر  التي  الغربية  العقول  من  العديد  يزال  ول  هناك  كان  مكان،  كل  يف 

الأزمات الأخالقية اأو الجتماعية اأو الدينية يف املجتمع التقني املعا�سر تتطلب 

هوؤلء  ي�سكل  ل  قد  العامة.  احلياة  يف  الدينية  اأو  الروحية  للنظرة  اأكرب  دورًا 

اأ�سواتهم متثل الوعي الأخالقي الذي ترعاه احلكمة التقليدية  الأغلبية اإل اأن 

واأديان العامل، ولهذا فالأجدر باملثقفني امل�سلمني اأن ي�ستفيدوا من تلك الأ�سوات 

والتكامل  اإىل احل�سمة  الداعية  والكونية  العامة  امليول  التعرف على  من خالل 

هوؤلء  كتابات  التي جت�سدها  املعا�سر  الأمريكي  واملجتمع  الدولة  الأخالقي يف 

املفكرين. ومن بني هوؤلء املفكرين روبرت اإج. بورك الذي كان اأ�ستاذًا �سابقًا 

 33- Edward Said، "Bridge Across The Abyss"، Current Affairs
 )Lahore(، Book 62، October 1999، pp. 1-10; john L. Esposito، The
Islamic Threat: Myth or Reality? )New York: O.U.P.، 1995(.

34- على �سبيل التمثيل انظر: يو�سف القر�ساوي، الإ�سالم بني اجلحود والتطرف )قطر: املحاكم 

ال�سرعية وال�سوؤون الإ�سالمية، 1402 هــ(.
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للقانون العام يف جامعة يل، وقا�سيا يف حمكمة ال�ستئناف الأمريكية، وقائمًا 

نحو  بـ»الرتنح  املعنون  كتابه  روبرت يف  يقدم  الأمريكي.  العام  املدعي  باأعمال 

الأخالقي  والعفن  اجلديدة  الجتماعية  الأمرا�ص  عن  عميقًا  حتليال  الهاوية« 

وانحطاط  ابتذال  بدرا�سة  يقوم  الأمريكي، كما  واملجتمع  الثقافة  اأ�ساب  الذي 

الثقافة ال�سائدة التي »تغو�ص نحو الهمجية«، مالحظًا اأن فح�ص الفكر والكلمة 

بلغ م�ستوى مذهاًل.. جماراة للتقدم الليربايل �سعى قطاع الرتفيه ب�سورة عامة 

املقيدة،  غري  ال�سخ�سية  متجيد  – اإىل  اخل�سو�ص  وجه  على  منه  وال�سيئ   -

.
)35(

وهاجم ب�سكل وح�سي كل من �سعى اإىل تقييد وكبح ت�سرفاته 

الإعالمية  ــواد  »امل على  الرقابة  ت�سديد  اإىل  بــورك  اإج.  روبــرت  ويدعو 

الفاح�سة املوجودة  بالكتابات وال�سور  املعرو�سة الأكرث عنفًا ودعارًة، بدءًا 

العنف،  اإثــارة حب  اإىل  �سوى  ت�سعى  التي ل  والأفــالم  الإنرتنت،  �سبكة  على 

.»
)36(

وانتهاًء بالكلمات املنحطة ملو�سيقى الراب

 وعلى الرغم من معرفته التامة باأن »روح الليربالية احلديثة جعلت اأي 

 »
)37(

تدخل يف مو�سوع اإ�سباع الفرد لرغباته ونزواته يبدو اأمرًا رجعيًا وخمزيًا

فاإنه ناق�ص ارتفاع معدلت اجلرمية، والأطفال غري ال�سرعيني، والإجها�ص، 

الأنوثة  ت�سنه  الــذي  الأمريكية  الثقافة  على  امل�سعور  والهجوم  والنتحار، 

الراديكالية.

اإن جذور النحطاط تكمن يف التاأثري الوا�سع لليربالية احلديثة، وقد اأدى 

هذا اإىل »اإ�سعاف الدين والأخالق اإىل درجة اأن النزعة الفردية على و�سك 

 .»
)38(

اأن تطلق عنانها وت�سبح ظاهرة راديكالية ومدمرة 

 35- Robert H. Bork، Slouching Towards Gomorrah )New
York: Regan Books، 1996(، pp. 124-125.

36- املرجع نف�سه، �ص 140. 

37- املرجع نف�سه، �ص 141. 

38- املرجع نف�سه، �ص 332. 
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وح�سب نظرته، فاإن متع�سبي الليربالية احلديثة يعادون ظاهرة التدين 

اإذا  املوؤ�س�سات والتقاليد الدينية  اأي مذهب كانت، وي�سعون اإىل حتطيم  يف 

. ويعتقد اأن الدين عندما ي�سمحل يف جمتمع غربي كانت 
)39(

متكنوا من ذلك

قادرًا  يكون  لن  املجتمع  فاإن مثل هذا  املهيمنة عليه،  الديانة  امل�سيحية هي 

.
)40(

على احلفاظ على الف�سيلة

الدين من  اإزالة  للدين والأخالق، ف�ساًل عن  التدريجي  اإن النحطاط   

حميط الإدراك والنقا�ص العام الذي ت�سببت فيه النخبة الليربالية، قد اأدى 

.
)41(

اإىل انحراف املجتمع عن معايري الحت�سام واحل�سارة و�سبط النف�ص

وتكمن لدى العديد من الأ�سخا�ص احلاجة اإىل الإميان بالغيب كي يكون 

العام،  املحيط  الدين من  باإبعاد  قمنا  اإذا  اأننا  يعني  حلياتهم معنى، وهذا 

املحيط  على  ونق�سره  للمجتمع  باأهميته  نعرتف  ول  بتهمي�سه  �سنقوم  فاإننا 

ال�سخ�سي. لكن اإذا احتاج الب�سر اإىل جهة غيبية من املمكن اأن تلقي بظاللها 

على الأمور العامة، واإذا ُمنع الدين من تاأدية هذا الدور، فاإن اأ�سكاًل اأخرى 

من الغيبيات البع�ص منها قبيح وعنيف وخميف للغاية قد يت�سلل ليمالأ هذا 

الفراغ... هناك اأي�سًا ت�سظي اأخالقي عندما يتوقف الدين عن تقدمي حزمة 

.
)42(

م�سرتكة من الفر�سيات الأخالقية

اأقــوى من  اأ�سا�سًا  اأن الأخــالق تتطلب  بــورك«اإىل  اإج  اأ�سار »روبــرت  كما 

املنطق.

اأن يقدم الأ�س�ص املنطقية  اأن املنطق الب�سري ل ميكن  لقد بداأنا ندرك 

العقالنية  كري�ستول:»اإن  اإرفنغ  يقول  وكما  الأخالقية،  للمبادئ  ال�سرورية 

العلمانية مل ت�ستطع اأن تقدم قانونًا اأخالقيًّا ُمقنعًا وُمربرًا ذاتيًا، فالفل�سفة 

39- املرجع نف�سه، �ص 337. 

40- املرجع نف�سه، �ص 338. 

41- املرجع نف�سه، �ص 274. 

42- املرجع نف�سه، �ص 276. 
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باإمكانها ا�ستخدام طرق فريدة لتحليل القوانني الأخالقية لكنها ل ت�ستطيع 

برمتها  العلمانية  الإن�سانية  فكرة  فاإن  الف�سل،  لهذا  ونتيجة  ا�ستحداثها، 

اإن�سانيته وُي�سكل امل�ستقبل  اأن يعرف  مبقدوره  الإن�سان  اأن  على  القائمة   –
الإن�ساين عن طريق املنطق والإرادة فقط – بداأت تفقد م�سروعيتها. وعلى 

الكربى  والثقافية  الفل�سفية  التيارات  كل  فاإن  املا�سية  �سنة  الثالثني  مدار 

والأخالقية  الفكرية  الن�سبية  عليها  مف�سلة  العلمانية  العقالنية  تنبذ  بداأت 

.
)43(

اأو العدمية 

ما  للمجتمع  يحقق  اأن  مبقدوره  فقط  »الدين  اأن  جازمًا  بــورك  ويعتقد 

.»
)44(

عجزت التقاليد واملنطق واملالحظة العلمية عن حتقيقه 

 الدين يخرب الب�سر كيف يجب اأن تكون نهاية احلياة، ومن خالل ذلك 

يقدم اأ�سا�سًا متينًا لل�سلوك الأخالقي، اأما الفل�سفة فال ت�ستطيع التفاق على 

ما يجب اأن تكون عليه النهاية املنا�سبة، ولذلك فهي لي�ست قادرة على توفري 

الأ�س�ص املنطقية ال�سرورية لإيجاد اقنناعات اأخالقية.

لقد مت التاأكيد يف العديد من املنا�سبات على اأن »ال�سعب الأمريكي من 

اأكرث ال�سعوب تدينًا بني الدميوقراطيات ال�سناعية، حيث ي�سرح 90% من 

«، اإل اأن بورك يوؤكد على اأن »احلقيقة 
)45(

ال�سعب الأمريكي باإميانه باإله...

ت�سري اإىل اأنه على الرغم من الإح�سائيات املتوافرة حول عدد الذاهبني اإىل 

الكني�سة وغري ذلك من الأمور ذات العالقة بالدين والتدين، فاإن الوليات 

املتحدة الأمريكية تعد دولة علمانية اإىل حد كبري، واأنها يف معظم الأحيان 

يعار�سها  قد  العبارة  هــذه  اأن  اإل  «؛ 
)46(

اجلـــد حممل  على  الدين  تاأخذ  ل 

ف�ساًل  الأمريكية،  ال�سيا�سة  يف  املتواجد  اجلديد«  املتدين  »اليمني  منا�سرو 

43- املرجع نف�سه، �ص 276. 

44- املرجع نف�سه، �ص 278.

45- املرجع نف�سه، �ص 279.

46- املرجع نف�سه، �ص 279.
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والألفية  وامل�سيحانية،  والإفنجليكية،  الأ�سولية،  امل�سيحية  احلركات  عن 

املتواجدة يف املجتمع الأمريكي والتي تتوقع اأن تلعب امل�سيحية املتعافية دورًا 

.
)47(

عامليًا جديدًا يف الألفية الثالثة

القارة  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  الأنظار  بتحويل  قمنا  واإذا 

مطرد،  ب�سكل  الروحية  بالقيم  التعلق  »ازديــاد  �سنالحظ  فاإننا  الآ�سيوية، 

بداأت  امل�سيحية  اأن  اإىل  ناي�سبت  جون  ي�سري   .
)48(

الديني الإميــان  وازدهــار 

املو�سوعة  حترير  مدير  ويقدر   .»
)49(

اآ�ــســيــا يف  مفاجئًا  دينيًا  خيارًا  ت�سكل 

واأن  امل�سيحية،  يعتنقون  اآ�سيا  باملائة من �سكان  ثمانية  اأن  العاملية  امل�سيحية 

25 األف �سيني يعتنقون الديانة الربوت�ستانتية يوميًا، واأن ثالث كنائ�ص تفتح 

 .
)50(

كل يومني

وبالإمكان احل�سول على �سورة اأكرث دقة عن النتماء الديني يف �سرق 

:
)51(

اآ�سيا من اجلدول التايل

 47- Richard H. Popkin and David S. Katz، Messianic
 Revolution: Radical Religious Politics to the End of the
Second Millennium )Hill & Wang، 1999(.

48- john naisbitt، Megatrends Asia: Eight Asian Megatrends That 
Are Shaping Our World )New York: Simon&Shuster، 1996(، p.79

49- املرجع نف�سه، �ص 79.

50- املرجع نف�سه، �ص 79.

 Joseph B. Tamney، "Religion in Capitalist East عن  منقول  اجلدول  هذا    -51

 Asia" in William H. Swatos )ed.(، A Future for Religion? New
 Paradigms for Social Analysis )London: Sage Publications، 1993(،

p.56
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النتماء الديني يف �ضرق اآ�ضيا )�ضنة الدرا�ضة بني قو�ضني(.

الدولة
الدين 

ال�سعبي
ل �سيءاأخرىامل�سيحيةالبوذية

4391253اليابان )1985(

2021257كوريا اجلنوبية

68141865�سنغافورة 1990

154115تايوان )1984(

- تو�سلت درا�سات اأخرى اإىل اأن ن�سبة الذين مل يكن لديهم اأي انتماء 

ذكر   .)1986  Swanson( 1983م  عام  يف   %33 كانت  تايوان  يف  ديني 

Mitchell( 1974(  اأن 47% من �سكان احل�سر يف هونغ كونغ لي�ص لديهم 
 ،1986  Hastings and Hastings )امل�سادر:  ديني.  انتماء  اأي 

املتحدة  الأمم   ،1991 الإح�ساء  ق�سم  �سنغافورة   ،1990 ال�سني  جمهورية 

.)1991

الديانة امل�سيحية تنت�سر ب�سرعة يف منطقة �سرق اآ�سيا حيث يعتنق 41% من 

الكوريني اجلنوبيني امل�سيحية، واملاليني يف ال�سني اعتنقوا اإما الربوت�سانتية 

اأو الكاثوليكية، ويف الفلبني الدولة الكاثوليكية الآ�سيوية الوحيدة التي يعتنق 

85% من �سكانها الكاثوليكية، فامل�سيحية ت�سهد �سحوة قوية. اأما يف تايلند 

.
)52(

فيبدو اأن البوذية تعتلي موجة الزدهار القت�سادي

- البعد ال�ضلبي للعوملة

لقد جلبت الألفية اجلديدة معها حتديات جديدة ذات عالقة باجلوانب 

ال�سلبية للعوملة، ف�سال عن الأزمات البيئية التي، اإن مل يتم ال�سيطرة عليها، 

ف�ست�سع كوكب الأر�ص باأكمله يف خطر كبري، ي�ساف اإىل ذلك خطر ن�سوب 

52- john Naisbitt، op. cit.، pp. 7982-.
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حرب نووية، وال�سراعات الدولية القائمة يف ال�سرق الأو�سط واأوربا ال�سرقية، 

واحلروب القبلية يف اأفريقيا، ووباء الإيدز القاتل، وارتفاع معدلت اجلرمية 

املخدرات،  وا�ستخدام  الأ�ــســرة،  موؤ�س�سة  وحتطم  اأنواعها،  اختالف  على 

الجتماعية  الأمرا�ص  من  والعديد  والبذاءة،  والفح�ص  احل�سري،  والتعفن 

الأخرى.

ويجب على الأديان التي تدعو اإىل حتقيق ال�سالم، والعدالة، واملنهجية 

ال�سليمة، واملعي�سة امل�ستقيمة، اأن تعالج امل�سكالت �سابقة الذكر، واأن توا�سل 

ا�ستخدام  و�سوء  والف�ساد،  وال�سطهاد،  الجتماعي،  الظلم  �سد  حربها 

واملتعة،  اجلن�سي،  والتمييز  والعن�سرية،  واملــاديــة،  واجل�سع،  ال�سلطة، 

والعدمية.

اإن اإدراك اآثار العوملة العميقة والوا�سحة التي اأدت اإىل اأن تكون ال�سوق 

واملعرفة،  والإعـــالم  واملعلومات،  احلديثة،  والتقنيات  والعمالة،  العاملية 

عواقب  وذات  مذهلة،  وب�سرعة  حــدود  بال  والقيم،  والأفــكــار،  واملــهــارات، 

وخيمة بعيدة املدى �سملت الثقافة املحلية، وال�سخ�سية الإن�سانية، واملجتمع، 

الجتماعيني  والن�سطاء  املفكرين  من  بالعديد  دفع  وهوما  احلياة،  ونوعية 

درا�سة هذه  اإىل  اآ�سيا– البا�سيفيك   لديانات خمتلفة يف منطقة  املعتنقني 

الظاهرة غري امل�سبوقة من منظور ديني يف موؤمتر انعقد يف ماليزيا يف �سهر 

يوليو عام 1997م، وقد اكت�سف امل�ساركون اأنه على الرغم من وجود العديد 

ي�سرتك  م�سرتكة  معينة  زوايــا  توجد  فاإنه  بينهم،  الكبرية  اخلالفات  من 

القت�سادية  وال�سلوكيات  البيئة،  حماية  �سرورة  اإىل  بالن�سبة  اجلميع  فيها 

القائم  ال�سيا�سي  والت�سرف  املعقول،  ال�ستهالك  وم�ستويات  الأخالقية، 

على املبادئ، ورعاية املجتمع، والتكامل الأ�سري، وكرامة الإن�سان. وبالتايل 

فاإن هذه القيم الأخالقية امل�سرتكة التي تتجاوز احلدود الدينية والثقافية 
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جوانبها  وتقوية  للعوملة،  ال�سلبية  العواقب  اأمام  بالوقوف  الكفيلة  هي  كافة 

.
)53(

الإيجابية

كما اأن امل�ساركني عربوا عن روؤية م�سرتكة هي:

اأي قوة ثقافية اأخرى لأن يكون القوة  اأكرث من  �سي�سبح الدين مر�سحًا 

الوحيدة الأكرث اأهمية يف مقاومة امليول نحو التماثل، و�سي�سبح الدين الدرع 

لطبيعتنا  خمل�سني  بقاءنا  و�سي�سمن  احل�ص،  ثقافة  �سربات  �سد  الواقية 

الأ�سلية وجذورنا الأخالقية. كما �سي�سمن الدين بقاء العامل متعدد الثقافات، 

بدًل من اأن تهيمن عليه قوة �سخمة منفردة. اإل اأن العوملة قد مهدت ال�ساحة 

التعاي�ص  ي�ستلزم  الذي  الأمر  م�سبوق...  غري  م�ستوى  على  الأديــان  للتقاء 

والحرتام  الت�سامح  على  املبني  املختلفة  العقائد  هذه  معتنقي  بني  ال�سلمي 

.
)54(

املتبادل

- موقع الأخالق املبنية على الدين:

عندما يناق�ص تان جي – بنغ، اأ�ستاذ الأجنا�ص الب�سرية يف هونغ كونغ، 

للمجتمع  الأخالقي  الأ�سا�ص  اأن  على  يوؤكد  فاإنه  بالعوملة  الكونفو�سية  �سلة 

توفرها  للحياة  غيبية  ونظرة  الكونفو�سية  الأخالق  اإ�سهام  يتطلب  ال�سيني 

الآثار  نقلل  اأن  املمكن  من  نظره،  ويف  والتاوية.  الكونفو�سية  من  كلٍّ  تعاليم 

ال�سلبية املرتتبة على الزيادة املطردة للنزعة ال�ستهالكية واملادية عن طريق 

جتديد احلياة الروحية التي تدعو اإليها التعاليم الكونفو�سية )ل ُيق�سد بذلك 

كونفو�سية اأيديولوجية الدولة والبريوقراطية( التي تركز على الإمناء الذاتي 

اأن  – بنغ«  »تان جي  ويعتقد  الدولة.  اأو  الدينية  ال�سلطات  بعيدًا عن تدخل 

53- joseph a. Camilleri & Chandra Muzaffar )eds.( Globalization: 

The Perspectives and Experiences of the Religious Traditions of 
Asia Pacific )Selangor: just World، 1998(.

54- املرجع نف�سه، �ص 3.
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الكونفو�سية الروحية التي لي�ست دينًا عقائديًا اأو موؤ�س�ساتيًا �ست�سبح »ذات 

�سلة وثيقة بالطابع ال�سخ�سي للمجتمع ال�سيني وبقية جمتمعات �سرق اآ�سيا 

.»
)55(

يف عهد العوملة

اأ�ستاذ علوم الجتماع يف كوريا اجلنوبية،  اإىل   »�سنجني هان«  وبالن�سبة 

فاإن العواقب الوخيمة للحداثة والعوملة ال�سناعية– املتمثلة يف تو�سع وانت�سار 

القيم املادية وتفاقم العديد من الأمرا�ص الجتماعية– تعر�ص املجتمعات 

ل�سرور »خماطر مركبة للغاية« الف�ساد واجلرائم ال�سنيعة، و�سوء ا�ستخدام 

ال�سلطة، وهذا يتطلب اإعادة ت�سغيل املجتمع املدين كي »يكون مبثابة نظام 

.»
)56(

مناعة �سد العفن الثقايف

ومن بني املهام التي تواجه املنظمات غري احلكومية يف �سرق اآ�سيا »بناء 

جمتمع اأكرث اإن�سانية قادر على التغلب على املخاطر الجتماعية النابعة من 

« ويف هذا ال�سياق، فاإن »�سنجني هان« يجد اإمكانية 
)57(

الهرولة نحو التنمية

اأنها  كما  تقليدية  لي�ست  فهي  الإ�سالحية  »الكونفو�سية  يف  كبرية  معيارية 

للتغلب على   »
)58(

لي�ست بريوقراطية، لكنها تبادلية وانعكا�سية يف توجهاتها

اأمرا�ص احلداثة.

قالته  ما  اإىل  بنا  تذهب  هندو�سية«  نظر  وجهة  من  »العوملة  مناق�سة 

»غيدونغ باغوي�ص اأوكا« املحا�سرة اجلامعية يف جزيرة بايل باإندوني�سيا التي 

55- املرجع نف�سه، �ص 28-24.

56- "A Confucianist Approach to Globalization: The Case of the 
Middling Grassroots in Korea" in ibid.، P. 157.

57- املرجع نف�سه، �ص 159.

 Cf. Ong Puay Liu، "Values that preserve humanity"  ،58- 159 نف�ص املرجع

 in Sunday Star، 21 May 2000 in which he argues that the Confucian
 ideal of the virtuous being )chun-tzu( "can be used to develop
 humanity within the technologised and individualised selves of

."the millennium beings
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ترى اأن »العوملة الع�سرية هي نقي�ص العوملة الروحية التي ق�سدها غاندي: 

عادل، غري  م�ستقبل دميوقراطي حقيقي،  رياح  تخلق  اأن  على  قادرة  عوملة 

.»
)59(

ا�ستغاليل تهب بدون اأن يعيقها �سيء يف كل بلداننا

 وتوؤكد على اأن »الوظيفة الرئي�سة للدين هي م�ساعدة الإن�سان على التغلب 

على نف�سه املتدنية كي يعي�ص ب�سالم وتناغم مع الب�سر والطبيعة«. فقاعدة 

Ahimsa »ل توؤِذ اأحدًا« يف الهندو�سية التي مار�سها »مهامتا غاندي«من 
املمكن تطبيقها لتجابه الدوافع القا�سية والتالعبية املوجودة يف العوملة.

»الآثـــام  يف  نتاأمل  اأن  املفيد  مــن  فــاإنــه  العوملة،  بتحليل  نقوم  وعندما 

الجتماعية ال�سبعة«التي ذكرها غاندي بقوله: 

1. �سيا�سة بدون اأخالق .

2. غنى بدون عمل .  

3. تعلم بدون �سخ�سية . 

4. جتارة بدون اأخالق .

5. متعة بدون عقل .

6. علم بدون اإن�سانية .

.
)60(

7. وعبادة بدون ت�سحية

اإن الت�سور البوذي جتاه ال�سركات العاملية التي تعد العامل الرئي�ص للعوملة 

 ،)anatman(»َخُل�ص اإىل اأنه بينما تدعو البوذية اإىل مبداأ »اإنكار الذات

واأن ال�سبب الرئي�ص للم�ساكل الإن�سانية هو اجل�سع، فاإن ال�سركات »ل ت�ستطيع 

 .»
)61(

اأن ت�سبح متنورة ح�سب املعنى الروحي للكلمة

59- املرجع نف�سه، �ص 36/

60- املرجع نف�سه، �ص 33.

61-David R. Loy، "Can Corporations Become Enlightened? 
Buddhist Reflections on TNCs" in ibid.، p.70.



109

الإدراك  �سمنًا  يقت�سي  البوذي  التنوير  اأن  اإىل  يرجع  ذلك  وال�سبب يف 

باأن املعاناة املوجودة يف العامل �سببها التوهم يف كون ال�سخ�ص يف معزل عن 

العامل، لذلك فاإن »ماأ�ساة العوملة القت�سادية اليوم«تتمثل يف اأن »قدر الكرة 

الأر�سية يف اأيادي موؤ�س�سات اعتبارية... ل يحفزها الهتمام بحالة �سكان 

.»
)62(

الأر�ص، لكن حتفزها الرغبة يف حتقيق منو وربح اأكرب

عملية  جوهر  فاإن  هوتانيواتر«  »براجا  التايلندي  املثقف  اإىل  بالن�سبة 

)الفقر،  والطبيعية  الجتماعية  الأزمــات  من  جمموعة  اأنتج  الــذي  العوملة 

انعدام القوة، دمار املجتمع، نق�ص املوارد الطبيعية، وتلوث ل يحتمل( هو 

هي  البوذي  املنظور  من  »ال�سهوات«   .  )63)tanha((»ال�سهوات« عوملة 

ا�ستهالكية«مبنية  اأحادية  تو�سعية  »ثقافة  فاإن  لذلك  ونتيجة  املعاناة،  اأ�سل 

على »اإجنيل اكت�سابي« اأدى بالعديد من البوذيني يف تايلند اإىل عبادة املال 

»والنجاح«.

ما  بكل  تذكري خميف  املعا�سرة هي  احلياة  »العديد من جوانب  يقول: 

نظام  اأنها  على  الأحادية  العوملة  ثقافة  اإىل  وبالنظر  احلداثة،  �سيء يف  هو 

قيمي، فاإن عمادها الذي تقوم عليه يبدو خمتلفًا كل الختالف عن الفل�سفة 

يف  واحل�سا�سية  والعطف  املتداخل  الرتابط  على  القائمة  التقليدية  البوذية 

.»
)64(

مقابل اجل�سع والكراهية والوهم

ونتائج  اآثار  عليه  �سيرتتب  »لعوملة«العامل  واملُن�سق  املتاأين  التخطيط  اإن 

ي�سكلون  دولة  و�سبعني  خم�ص  من  املكون  الإ�سالمي  العامل  ت�سيب  عظيمة 

�سرقًا، ف�ساًل عن  اإىل منديناو  املغرب غربًا  الإ�سالمي من  املوؤمتر  منظمة 

الدين الإ�سالمي.

62- املرجع نف�سه، �ص 72-71.

63-"Globalization Seen from a Buddhist Perspective" in ibid.، p.91.

64- املرجع نف�سه، �ص 96.
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133دولة(  املجموعة  )اأع�ساء   77 �ل    جمموعة  من  جــزءًا  وباعتبارهم 

التي متثل 80% من �سكان العامل، فقد عرب العديد من القادة امل�سلمني عن 

قلقهم البالغ حول عوملة القطاع املايل وال�سيا�سات، ف�ساًل عن الن�سائح غري 

وقائع قمة  الكثري ممن ح�سروا  الدويل، كما عرب  النقد  املجدية ل�سندوق 

جمموعة ال   77 يف هافانا يف اأبريل 2000م عن رغبتهم يف التعاون والعمل 

الآثار  من  اإمــا  ب�سدة  ت�سرروا  اأن  بعد  العاملي،  املــايل  الهيكل  اإ�سالح  نحو 

املدمرة للتالعب بالعمالت اأو من ال�سروط املجحفة التي ا�سرتطها �سندوق 

.
)65(

النقد الدويل لإحياء القت�ساديات املتعبة لدول اجلنوب

الإعالم  و�سائل  وهيمنة  الثقافة،  لت�سييد  العوملي  التوجه  مواجهة  ويف 

الغربية والعلمنة، فاإن متا�سك الأمة الإ�سالمية تعر�ص لختبار �سديد، فكان 

هناك من بني امل�سلمني من يدعو اإىل الحت�سان الكامل للتحديث والعلمنة 

الروحي  ال�سكون  اإىل  الن�سحاب  الآخــرون  ف�سل  بينما  »التقدم«،  اأجل  من 

وال�سويف.

اأف�سل  اإندوني�سيا،»فاإن  التاريخ يف  اأ�ستاذ  اإىل توفيق عبداهلل   وبالن�سبة 

روح  واإحياء  اإمنــاء  يف  يتمثل  والثقافية  الهيكلية  التحديات  ملجابهة  منوذج 

. ويوا�سل حديثه عن فكرة التجديد وبداياتها وكيف 
)66(

التجديد الإ�سالمية«

اأنها كانت ذات عالقة باحلاجة لتغيري »بيئة اجتماعية وثقافية راكدة«قائمة 

فاإن  اإليه،  بالن�سبة  اأما  التقليدية.  واملمار�سات  لالآراء  الأعمى  التقليد  على 

فكرة التجديد ت�سري اإىل ق�سايا اأكرث مركزية.

65- من املقدر اأن 1.3 باليني من الب�سر ي�سارعون من اأجل العي�ص والبقاء يف اأو�ساع ماأ�ساوية ت�سنف 

على اأنها  "فقر مدقع"... وعندما ن�ساهد اأن العامل املتقدم ي�سري قدما باجتاه العوملة ويدعو اإىل نقل 

قيم الليربالية للعامل ال�سائر يف طريق التقدم، فاإن الـ 12 مليون طفل الذين �سيموتون حتما هذا العام 

ب�سبب اأمرا�ص ي�ستحيل جتنبها لهم احلق الكامل يف الأمل باأن يخرج موؤمتر اجلنوب بتو�سيات تدافع 

 Hardev Kaur، "Globalization انظر:  اأي حق احلياة،  للفرد؛  الأ�سا�سي  عن احلق 

 marginalising the developing countries". New Straits Times،

.2000  ،2  May
66- joseph A. Camilleri & Chandra Muzaffar، op. cit.، p.60.



111

على الرغم من اأن فكرة التجديد قد تكون جذابة بالن�سبة اإىل العقيدة 

الإ�سالمية ال�سحيحة، فاإن همها الأول هو اكت�ساف جمال اجتماعي و�سيا�سي 

واللتزامات  الإ�سالمية  الأخالقية  القيم  جتد  اأن  خالله  من  ميكن  مالئم 

عن  وف�ساًل  الهيكلية...  وال�سروريات  ال�سياقية  باملتطلبات  �سلة  العقدية 

على  املتغري  الــواقــع  وفهم  معرفة  يف  الرغبة  يعني  التجديد  فــاإن  ذلــك، 

والإبداعي  امل�ستمر  احلوار  فاإن  وبالتايل  واملعياري.  التجريبي   ال�سعيدين 

بني ال�سروريات التجريبية والأوامر العقدية هو الذي �سيمكن امل�سلمني من 

.
)67(

تطوير اإجابات مالئمة للتحديات غري امل�سبوقة

ويف راأيه، فاإن اأكرث ق�سية ملحة بالن�سبة اإىل امل�سلمني هي »ترويج وت�سجيع 

. �أي 
)68(

ون�سر وتعزيز خلق اجتماعي مبني على الإميان بوحدانية اهلل تعاىل

خلٌق توحيدي مُيكن املجتمع الإ�سالمي من الت�سدي للتحديات اجلديدة، ويف 

الوقت نف�سه اللتزام بالقيم الدائمة لالإ�سالم.

يكون  لأن  مر�سٌح  الطبيعية  الأزمــات  مو�سوع  فاإن  العوملة،  عن  وف�ساًل 

املو�سوع الرئي�ص للقرن احلادي والع�سرين لتكري�سه الآثار ال�سلبية لالقت�ساد 

واملجتمع العاملي. ويف هذا املنحى فقد ت�سدرت املنظمات امل�سيحية العاملية، 

وعلى راأ�سها املجل�ص العاملي للكنائ�ص والفاتيكان، منذ ال�ستينيات العمل على 

الأطراف  على  وال�سغط  ديني،  منظور  من  الق�سايا  تلك  وتف�سيل  تو�سيح 

املذنبة، ونقد الظلم الكائن يف النظام القت�سادي العاملي.

البيئي الذي يعك�ص املركزية امل�سيحية يف  للتدين  ظهور ت�سنيف ثالثي 

مثل هذه الأن�سطة، وهذا الت�سنيف هو »الروحية اخللقية«، والعدالة البيئية، 

. وتركز عقيدة الروحية اخللقية البيئية التي طورتها املنظمات 
)69(

والإدارة

67- املرجع نف�سه، �ص 60.

68- املرجع نف�سه، �ص 60.

69-Peter Beyer، Religion and Globalization )London: Sage 
publications، 1994(، p.217.
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بني  التكاملية  وال�ستمرارية  باحلياة،  ورحمته  الرب  عطف  على  امل�سيحية 

الذي  البيئية  العدالة  املبني على  الت�سور  اأما   .
)70(

الطبيعة الإن�سان وعوامل 

التحررية  العقيدة  بني  زواج  عبارة عن  فهو  للكنائ�ص  العاملي  املجل�ص  ي�سود 

والروحية اخللقية.

وعن »التدين البيئي« يقول بيرت بيري:»على الرغم من التوترات الداخلية 

بني التوجهات الليربالية واملحافظة، فاإنه يف هذه اللحظة يعد التدين البيئي 

.»
)71(

يف الغالب تعبريًا ليرباليًا عن الدين

العامل  اأديان  كل  �ستجرب  والع�سرين  احلادي  القرن  وق�سايا  م�ساكل  اإن 

على البحث بعمق يف مواردها الداخلية كي ت�ستطيع تقدمي اإجابات اأو حلول 

للم�ساكل اجلديدة. وبالن�سبة اإىل ال�سيد ح�سن ن�سر الذي يعد عاملًا عامليًا 

معروفًا، فاإن هذه التحديات تتمثل يف الآتي: 

1. الأزمة البيئية.

2. النظام العاملي.

3. ما بعد احلداثة.

4. عوملة احلياة.

5. اأزمة العلم والتكنولوجيا.

6. اخرتاق القيم غري الإ�سالمية .

7. �سورة الإ�سالم.

 8. املوقف الفكري جتاه احل�سارات الأخرى.

 9. الأنوثة.

70- املرجع نف�سه، �ص 219.

71- املرجع ال�سابق، �ص 217.
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 10. حقوق الإن�سان.

.
)72(

 11. التحديات الداخلية

 وبالن�سبة اإىل الق�سايا البيئية، فاإنه ي�سعر بحزن عميق يف اأنه على الرغم 

من كونه »من اأوائل النا�ص الذين تنبئوا بالأزمة البيئية يف الغرب )يف كتابه 

الإن�سان والطبيعة( وكان ذلك يف وقت مل يتحدث عنها اأي اأحد«. فاإن العامل 

الإ�سالمي �ساكت متامًا؛ فاملفكرون الإ�سالميون مل يفهموا بعد حتدي البيئة 

.»
)73(

و�سلته مب�ستقبل العامل وم�ستقبل العامل الإ�سالمي

وبالن�سبة اإىل »�سا�سيكو موراتا« و»وليم �سي. جيتك« الأ�ستاذين يف جامعة 

ولية نيويورك، فاإن عالج كل م�ساكل املجتمع الإن�ساين– اجلوع، واملر�ص، 

وال�سطهاد، والتلوث، واآلف امل�ساكل الأخرى التي اأنتجها الإن�سان– يكمن 

كما يرى الإ�سالم يف »العودة اإىل الرب من خالل الدين )الإ�سالم، والإميان، 

.»
)74(

والإح�سان(

ولي�ص هناك من �سك يف اأن الأديان اإذا اأرادت اأن متار�ص دورًا اأكرث فاعلية 

والفكرية  الروحية  املــوارد  متتلك  اأن  فعليها  اجلديدة،  الألفية  يف  وات�ساعًا 

والأخالقية لتقدمي الأجوبة واحللول والإجابات املالئمة لق�سايا اليوم. واإذا 

ف�سلت اأديان العامل الرئي�سة يف تقدمي الإر�ساد والتوجيه املالئم، ف�ساًل عن 

تقدمي خطط عمل تكاملية ل�ستمرار رفاهية الإن�سان والطبيعة يف ال�سنوات 

والعقود القادمة، ف�سيرتتب على ذلك اأن الفراغ الروحي والأخالقي �سيمالأ 

وباطنية  كارزماتية،  ومذاهب  باطنية،  وحركات  جديدة،  اأديــان  قبل  من 

72-Seyyed Hossein Nasr، Islam and the Challenge of the 21st 

Century )Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka، 1993(.

73- املرجع ال�سابق، �ص5.

74-Sachiko Murata and William C. Chittick، The  Vision of Islam 
)New York: Paragon House، 1994(، p.292.
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منحرفة، والتزوير الديني، اأو طوائف اآخر الزمان

 لذا كان لزامًا على الدولة اأن تف�سح املجال لدخول الأخالق املبنية على 

الدولية،  والتجارة  التجاري،  العمل  قطاعات  اإىل  الروحية  والقيم  الدين 

واملهن مبختلف اأنواعها، وال�سناعة، والعالقات الدولية.

اإن تق�سيم القيم الروحية اأو ف�سلها عن ال�سوؤون احلياتية اأمر غري ممكن 

من وجهة نظر دينية متكاملة، وال�ستمرار على هذا املنوال يف هذه الألفية 

�سي�ساعف من حجم الأزمات احلالية، واملعاناة، والظلم، وال�سراعات. ومن 

اأجل التو�سل اإىل ترابط فاعل يحدث على اأر�ص الواقع ،يجب على موؤيدي كال 

الطرفني املتقابلني اأن يحاولوا فهم الطرف الآخر مل�ستوى يجعلهم يدركون 

اأهمية هذا الرتابط اأو التزاوج.

اأن  ال�سركات  وقــادة  احلاكمة  الطبقات  تفهم  اأن  مبكان  الأهمية  ومن 

وتركز  الإن�سان،  حلياة  تكامليًّا  معنى  عامة  ب�سورة  تقدم  ال�سائدة  الأديان 

ي�ساعده  فالدين  امل�سلم،  اإىل  وبالن�سبة  لالإن�سان،  الروحي  اجلوهر  على 

على التعرف على �سخ�سيته احلقيقية والدائمة املتمثلة يف كونه عبدًا هلل، 

واملخلوق الوحيد الذي عهدت اإليه اخلالفة على الأر�ص.

واخلري  ال�سالم  اإىل  متيل  والأخــالقــيــة  الروحية  الإنــ�ــســان  فطرة  اإن   

والف�سق،  ال�سر،  الفطرة  هذه  تكره  كما  خفية،  لقوة  والعبودية  والف�سيلة 

العامل  اإىل  تنتمي  الأمــور  هذه  كون  واخلطيئة  والظلم،  واجل�سع،  والف�ساد، 

تعا�سة  اأ�سباب  هي  احليوانية  الرغبة  عن  الناجتة  الثمار  وهذه  ال�سيطاين، 

الإن�سان و�سقائه يف احلياة؛ من خالل منا�سدة رغبة الإن�سان يف احل�سول 

75-See Thomas Robbins، cults، Converts and Charisma )London: 

Sage Publications، 1988( and William H. Swatos )ed.(، A Future 
for Religion? New Paradigms for Social Analysis )London: Sage 
Publications، 1993(.
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على ال�سعادة املطلقة وال�سعادة احلقيقية يف حياة ما بعد املوت، وخوفه من 

مرحلة  اإىل  الو�سول  علي  الإن�سان  الدين  ي�ساعد  واملهانة  املطلقة  املعاناة 

التحكم الذاتي و�سبط النف�ص التي يحتاج اإليها للتغلب على املغريات الدنيوية 

املنطق  تعري�ص  خالل  ومن  والتاأثري.  واملكانة  والغنى  القوة  مثل  والزائلة 

الإن�ساين للحقائق العليا اأو املعرفة الروحية، فاإن الدين ي�سنع قالبًا كاماًل 

ومتوازنًا ومتنا�سقًا لل�سخ�سية الإن�سانية التي بدورها تعد الأ�سا�ص للمجتمع 

والثقافة واحل�سارة املتكاملة.

والف�ساد  الأخالقية  غري  واملمار�سات  الذريع  الأخالقي  الف�سل  اأثر  اإن 

يف  واحلكومة  وال�سيا�سة  والإعالم  وال�سركات  التجاري  العمل  يف  الأخالقي 

اأي دولة ما �سي�ستمر يف اإ�سعاف جودة احلياة، وبع�ص هذه املمار�سات غري 

الأخالقية �ستكون لها تبعات عاملية على القت�ساد العاملي املرتابط واأنظمة 

العامل امل�ستقبلية. وما �سبح تاآكل طبقة الأوزون، والتالعب بالعمالت، وخدع 

الإنرتنت اإل جزًءا من املخاطر العاملية اجلديدة. والت�سريع وحده لي�ص كافيًا 

ملحاربة الف�ساد الأخالقي يف املوؤ�س�سات والأنظمة، لكن ما نحتاجه للوقوف يف 

وجه العفن الأخالقي هو اإدراك اأخالقي �سائد يولد �سلوكًا فا�ساًل و�ساحلًا 

بني القادة والتابعني.

الروحية–  والرتبية  الدين  ويحت�سنه  الإدراك  هــذا  يعزز  ما  واأف�سل 

الأخالقية، ومن خاللهما يتم تعزيز �سعور عميق لدى ال�سخ�ص باأنه م�سوؤول 

اأمام اهلل تعاىل وحمب له. هذا الإدراك الروحي– الأخالقي الذي يتجاوز 

الولءات ال�سخ�سية والعن�سرية والقومية والوطنية هو قوة اأكرث فاعلية يف 

»روبرت  قاله  ما  وح�سب  والظاملة،  الأنانية  امل�سالح  اآلهة  وحتدي  جمابهة 

املتحدة،  العربية  الإمــارات  لدى  ال�سابق  الأمريكي  كرين«ال�سفري  دك�سون 

يف  وال�سر  اخلري  بني  املعركة  »اإن  الأمريكي:  للرئي�ص  ال�سخ�سي  وامل�ست�سار 
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هذا العامل هي معركة بني هوؤلء الذين يعبدون اهلل وغريهم الذين يعبدون 

اأو  اأيديولوجية  لأي  الزائفة  الآلهة  اأو  واملتعة  والهيبة  للقوة  الزائفة  الآلهة 

روحية  معركة  جوهرها  يف  وهي  تعاىل.  اهلل  عدا  ما  اإر�ساء  يحاول  طرف 

وبني  والعامة  ال�سخ�سية  حياتهم  يف  اهلل  يق�سدون  الذين  التقليديني  بني 

الإن�ساين  الإدراك  من  اهلل  اإخــراج  يحاولون  الذين  الأ�سوليني  العلمانيني 

.
)76(

واإخراج هوؤلء الذين يدركون اهلل من احلياة العامة«

76-Robert Dickson Crfane، Shaping the Future: challenge and 
Response )Massachusetts: Tapestry Press، 1997(، p.105.
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مدخل

هناك ثالث فر�سيات وراء عنوان هذا الف�سل: الأوىل: الأهمية الكربى 

الأبعاد ل ميكن فهمها بدون  للعوملة بو�سفها ظاهرة عاملية معقدة متعددة 

للعيان  يظهر  بــداأ  اجلديد«الذي  العاملي  »النظام  اإطــار  خالل  من  حتليلها 

الأخرية يف  والتوجهات  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  واإمالء حكومة  بقيادة 

القت�ساد العاملي وال�سوؤون الدولية توؤكد ال�سكوك القوية ال�سابقة لدى دول 

اجلنوب املتمثلة يف كون العوملة اأداة للتحكم القت�سادي والثقايف وال�سيا�سي 

العظمى  املادية  القوى  قبل  من  ت�ستخدم  جديدة–  اإمربيالية  اجلديد– 

العامل  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  ال�سعيفة،  البلدان  على  لل�سيطرة  العامل  يف 

الإ�سالمي.

الثانية: اأن عقلية املجتمع امل�سلم لي�ست م�ستعدة مبا فيه الكفاية ملجابهة 

حتديات العوملة اأو »النظام العاملي اجلديد«. واملجتمع املاليوي، مثل غريه من 

املجتمعات الإ�سالمية، �سيكون يف ماأزق اإذا مل يغري عقليته ال�سلبية ب�سرعة 

كافية للتعامل مع الظروف وال�سيناريوهات اجلديدة. 

اآنفًا �ستوؤثران تاأثريًا كبريًا  الثالثة: الق�سيتان اللتان مت احلديث عنهما 

اأو  باحلل  الإتيان  فاإن  لذا  ماليزيا،  يف  وال�سيا�سة  والقت�ساد  التعليم  على 

امل�سلم  اأجل �سمان بقاء املجتمع  ياأخذ طابعًا مهمًا من  املعادلة ال�سحيحة 

ودولة ماليزيا يف املنطقة ويف العامل.

والعالقات  والتــ�ــســالت  العاملية  التجارة  تغري  مل  العوملة  ظاهرة  اإن 

القت�سادية يف اجلزء الأخري من القرن املا�سي فح�سب؛ بل اإنها بداأت برتك 

التعليم  اأ�سبح  الثالثة؛ حيث  الألفية  التعليم يف بداية هذه  اآثار عميقة على 

تقنية  احلا�سلة يف  التطورات  اأدت  كما  العاملية«،  »ال�سوق  من  العايل جزءًا 

ظهور  خالل  من  العايل  التعليم  يف  ثورة  اإيجاد  اإىل  والت�سالت  املعلومات 

اأ�سكال جديدة للتعلم والتعليم.
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اإن ظهور منهج للتعليم العايل قائم على قوى ال�سوق ومبني على اأ�سا�ص 

اعتبار العملية التعليمية منتجًا اأو �سلعة، واعتبار الطلبة زبائن اأو م�ستهلكني، 

يتطلب طرقًا جديدة لنقل املعرفة واملهارات وتقومي جودة املواد والربامج يف 

اجلامعات احلكومية. 

التي  الطريقة  �سيوؤثر بال �سك على  �سلعة  اإىل  العايل  التعليم  اإن حتويل 

يدرك بها املدر�سون واملعلمون دورهم الذي ميار�سونه يف العملية التعليمية، 

املادية  والــروح  الإن�سانية  الأهــداف  بني  نزاع  اأو  توتر  ين�ساأ  اأن  املحتم  ومن 

املوجودة يف العمل التعليمي اجلديد.

- بع�س تعريفات العوملة:

اأدت نهاية احلرب الباردة وظهور النظام الأحادي العاملي اجلديد بقيادة 

الوليات املتحدة الأمريكية اإىل تزايد عمليات العوملة املتعلقة بالتغيري العاملي 

لالقت�ساد والتكنولوجيا وال�سيا�سة والثقافة الذي متليه وتفر�سه قوى الغرب 

.)2003 ،M.E. Selim( املنت�سرة

والإعـــالم،  البنكية،  والعمليات  بالتجارة،  املعلومات  تقنية  دمــج  اإن   

والت�سالت اأدى اإىل ت�سارع عملية العوملة ب�سكل منقطع النظري، وفيما يلي 

بع�ص التعريفات والت�سورات لظاهرة العوملة:

العاملي  النطاق  على  حتــدث  التي  العمليات  من  العديد  انــدمــاج   -  1

وثقافها  و�سيا�ستها  دولتها  لقت�ساد  ي�سمح  وهــومــا  املحلية؛  بالهياكل 

اإعادة  من  تبداأ  ال�سببية  �سل�سلة  اإن  اأخرى.  دولة  تخرتق  اأن  واأيديولوجيتها 

ال�سوق  دمج  واإىل  العاملية  التجارة  اإىل  الإنتاجية  للعملية  احليزية  التنظيم 

.)1997:3 ،Mittelman( املالية

يعهد من  اإىل حد مل  والتقنيات  والدول  الإجباري لالأ�سواق  الدمج   - 2

قبل، وبطريقة متكن الأفراد وال�سركات والدول من التنقل حول العامل ب�سكل 

اأ�سرع واأعمق واأرخ�ص من اأي وقت م�سى قبل انت�سار راأ�سمالية ال�سوق احلرة 
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.)8-1999:7،T.l. Friedman( والو�سول اإىل اأي دولة يف العامل

اقت�ساد  الأمــور اجلديدة يف  العديد من  العوملة  اأنتجت عملية  لقد   -  3

و�سيا�سة العامل، لكنها مل تغري الطرق الأ�سا�سية التي تعمل الراأ�سمالية من 

خاللها، وف�ساًل عن ذلك فلم تقم بالكثري يف �سبيل م�ساعدة ق�سايا ال�سالم 

.)4-1/1992 ،Magdoff(اأو الرفاهية

4 - على الرغم من اإمكانية القول باأن »عملية العوملة« لي�ست اأمرًا جديدًا، 

فاإن  الطويل،  تاريخهم  تفاعلية خالل  عملية  دومًا  مار�سوا  قد  الب�سر  لكون 

عوملة اليوم خمتلفة، وهذا يرجع اإىل ال�سرعة التي تتم من خاللها العوملة، 

واإىل كونها مدفوعة من خالل اأ�سكال توا�سلية جديدة مثل ال�سبكة العنكبوتية 

وحتكمها قوانني خمتلفة، ويف الكثري من احلالت ل حتكمها اأي قوانني على 

.)2002:3 ،Mohammadi( .الإطالق

5 - ح�سب اقرتاح هوب�ص باوم )1999( فاإن »العوملة تعني اإتاحة اأو�سع لكن 

لي�ص بال�سرورة اإتاحة عادلة للجميع، وبالتايل �ستوؤدي اإىل زيادة الفوارق بني 

الأغنياء والفقراء«.... لكن املاليني من الب�سر حول العامل ي�سعرون بالعوملة 

ممزقة  قوة  كونها  اأ�سا�ص  على  اإمنا  للتقدم...  عاماًل  كونها  اأ�سا�ص  على  ل 

ت�سل قوتها التدمريية اإىل حد الإع�سار يف قدرتها على حتطيم حياة النا�ص 

.)4-3/2002 ،Mohammadi( . .ووظائفهم وتقاليدهم

- قلق حول النتائج ال�ضلبية للعوملة:

ــحــاول مــوؤيــدو الــعــوملــة اإظــهــار اجلــوانــب الإيــجــابــيــة الآتــيــة للعوملة                  ي

.)2002 ،Muzaffar(

1 - �ساعد ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر )FDI( على انخفا�ص الفقر من 

خالل اإيجاد فر�ص عمل وحت�سني م�ستوى الدخل.

احلركة  ت�سريع  اإىل  الأجــنــبــي  وال�ستثمار  الــتــجــارة  ات�ساع  اأدى   -  2
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الجتماعية وتقوية الطبقة الو�سطى.

ن�سر  على  واملعلومات  الت�سالت  يف  اجلديدة  التقنيات  �ساعدت   -  3

املعرفة يف العديد من جمالت الدرا�سة والتخ�س�سات.

4 - الت�سال اأ�سبح اأرخ�ص واأ�سهل، وقد اأدى ذلك اإىل انخفا�ص تكلفة 

املكاملة الهاتفية وال�سفر بني البلدان.

5 - ما �سبق �سهل عملية فهمنا لبع�سنا البع�ص، واأ�سبحت املجتمعات- 

ب�سورة  متعاونة  تكون  اأن  على  قــادرة  وتنوعها-  اختالفها  من  الرغم  على 

اأكرب؛ لوجود و�سائل اأكرث تعني على الفهم امل�سرتك.

6 - العوملة جعلت من املمكن للب�سرية اأن ت�سعر بالعطف واحلنان جتاه 

اأفرادها متى ما اأ�سابتهم كارثة طبيعية اأو من �سنع الإن�سان.

7 - اإبراز وعر�ص ق�سايا مثل حقوق الإن�سان، وامل�ساءلة العامة، وامل�ساكل 

التي تعاين منها املراأة.

البلدان  اإىل  بالن�سبة  خ�سو�سًا  للعوملة،  وال�سمنية  ال�سلبية  الآثــار  اإن 

الفقرية وال�سعيفة يف العامل الثالث اأكرث بكثري من الآثار الإيجابية، وفيما 

:)2000 ،Muzaffar( يلي ذكر لبع�ص تلك الآثار

التي  الأ�سجار  لقطع  املفرطة  الأن�سطة  عن  الناجت  البيئي  التاآكل   -  1

م�ساعفة  يف  املتمثل  الوحيد  هدفها  وراء  �سعيًا  العاملية  ال�سركات  بها  تقوم 

اأرباحها.

2 - على الرغم من انخفا�ص م�ستوى الفقر اإىل حد معني، فاإن العوملة 

خلقت فوارق اقت�سادية جديدة، وقد اأدى هذا اإىل حدوث تفاوت �سا�سع بني 

املناطق يف م�ستويات الفقر.

3 - مت اإغفال احلاجيات الأ�سا�سية للحياة يف �سبيل احل�سول على اأرباح 

اأكرب، فالعديد من دول اجلنوب م�سغولة بت�سهيل ال�ستثمارات الأجنبية يف 
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احلاجيات  تتنا�سى  بينما  الأجنبية  لالأ�سواق  كبرية  اأرباحًا  تدر  �سناعات 

الأ�سا�سية ملواطنيها.

التدفقات  على  املفرو�سة  املحلية  القيود  اإزالة  على  العوملة  ت�ساعد   -  4

املالية التي تتم عرب احلدود. وقد اأدت هذه التدفقات املالية لراأ�ص املال من 

دولة اإىل اأخرى اإىل ا�سطراب بع�ص العمالت املحلية خ�سو�سًا يف منطقة 

جنوب �سرق اآ�سيا.

5 - التقدم املطرد يف التكنولوجيا ف�ساًل عن تدفق راأ�ص املال اإىل مواقع 

الإنتاج الرخي�سة يف بلدان اجلنوب ت�سبب يف ارتفاع ن�سبة البطالة التي تعد 

اإهانة للكرامة الإن�سانية يف بلدان ال�سمال.

مليالد  الطريق  مهدت  التي  ال�ستهالكية،  للثقافة  العوملة  روجــت   -  6

املادية التي جعلت النا�ص يهتمون مبا ميتلكونه من اأمور اأكرث من اهتمامهم 

باجلوانب الأ�سا�سية لالإن�سانية.

عاملية  ثقافة  وتكوين  اإن�ساء  على  الآن  تعمل  العاملية  ال�ستهالكية   -  7

متجان�سة تهدف اإىل ا�ستبدال ثقافات اجلنوب املحلية بالثقافات الغربية.

تدغدغ  �سطحية  ثقافة  اإ�ساعة  على  يعمل  العاملي  الت�سلية  قطاع   -  8

احلوا�ص ومتيت الروح.

9 - اأنظمة التعليم الر�سمية اأ�سحت تركز على املهارات التفنية والإدارية 

ا�ستجابة لحتياجات ال�سوق، تاركة خلفها املواد الأكادميية التقليدية، وهذا 

يعني اأن التعليم ل يعدو عن كونه اكت�سابًا ملهارات وتقنيات معينة دون الرتكيز 

على التعليم الأخالقي.

رقعة  ات�ساع  اإىل  اأدت  املعلومات  تقنية  ثــورة  اأن  من  الرغم  على   -  10

املعلومات، فهناك الكثري من املعلومات غري املفيدة التي ل حتتوي على �أي 

معنى جعلت النا�ص ين�سغلون بالكثري من الأمور التافهة.
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11 - وجود ازدواجية يف املعايري يف جمال حقوق الإن�سان، حيث ت�ستخدم 

الغربية، لكن فقط  للحكومات  ال�سيا�سة اخلارجية  الق�سية كجزء من  هذه 

عندما يكون ذلك منا�سبًا مل�ساحلهم.

12 - اأدت العوملة اإىل عوملة اأنواع اجلرائم كافة.

13 - اأ�سبحت الأمرا�ص اأكرث انت�سارًا يف العامل، وقد اأدى هذا اإىل اإيجاد 

�سعوبات يف التحكم بانت�سارها.

من الوا�سح اأن العوملة اأداة جبارة للتو�سع القت�سادي الذي تهدف اإليه 

ال�سيادة  على  هجومًا  ت�سكل  العوملة  فاإن  نف�سه،  الوقت  ويف  الكربى،  القوى 

الوطنية والثقافات املحلية وال�ستقرار الجتماعي ال�سيا�سي. 

وبالن�سبة اإىل علي حممدي وحممد اأح�سن الأ�ستاذين يف جامعة نوتنهام 

وعلى  الغربي،  ال�ستعمار  لإعادة  اأخرى  خطة  املعا�سرة  العوملة  فاإن  ترنت، 

 ،Mohammadi&Ahsan( العامل الإ�سالمي اأن ي�سحو  لهذه احلقيقة

2002( )انظر ملحق اأ ، ب(. 

العاملي«  »القت�ساد  �سد  اأقيمت  التي  واملقنعة  القوية  الق�سايا  ومــن 

واأبرزت خماطر عوملة ال�سركات والراأ�سمالية ما ُعِر�ص يف جملد واحد قام 

بتحريره جريي ماندر واإدوراد كولد�سميث، وفيه يقول ماندر: تتطلب العوملة 

القت�سادية اأكرب اإعادة ت�سميم اأ�سويل لرتتيبات الكرة الأر�سية ال�سيا�سية 

والقت�سادية منذ الثورة ال�سناعية..

النا�ص  اإفقار  اإىل  اأدت  التي  التنموية  العمليات  اأن  العتقاد  منا  ُيطلب 

ودمرت الكرة الأر�سية �ستوؤدي اإىل نتائج خمتلفة متامًا ومفيدة جدا اإذا ما 

مت ت�سريع هذه العمليات وتطبيقها يف كل مكان بحرية وبدون اأي قيود؛ اأي 

عندما ت�سبح هذه العمليات معوملة.

اإن هذه هي الأخبار ال�سيئة، اأما الأخبار اجليدة فتتمثل يف اأن الوقت مل يفت 
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 Jerry Mander&Edward( بعد لإيقاف هذا امل�سروع من احلدوث

.)5-4/1996،Goldsmith

ال�سركات العامل(  يقول ديفيد �سي. كورتن موؤلف كتاب )عندما حتكم 

مت  اللذين  الـــدويل  النقد  و�سندوق  الـــدويل  البنك  اأن  �سارحًا   ،»1995«

على  حمافظنْي  بقيا  قد   1944 عام  يف  وودز  برتون  موؤمتر  يف  تاأ�سي�سهما 

اأهدافهما املتمثلة يف الدعوة اإىل النمو القت�سادي والعوملة، وقبل هذا فاإن 

املجل�ص الأمريكي للعالقات اخلارجية باإيعاز من اأع�سائه »الذين كان لهم 

روؤية موحدة لقت�ساد عاملي تهيمن عليه م�سالح ال�سركات الأمريكية« كان 

قد دعا اإىل تاأ�سي�ص موؤ�س�سات مالية عاملية لإقامة م�ساريع بناءة يف املناطق 

 ،Jerr Mander& Edward Goldsmith( والنامية«  املختلفة 

 . )2:1996

وقد خل�ص كورتن اإىل اأنه على الرغم من اأن تلك املوؤ�س�سات قد حققت 

العاملية،  التجارة  وات�ساع  القت�سادي،  النمو  حتقيق  يف  املتمثلة  اأهدافها 

وال�ستثمار الأجنبي املبا�سر، فاإنها قد ف�سلت يف حتقيق مقا�سدها«. يقول: 

فجوة  ولدينا  م�سى،  وقــت  اأي  من  اأكــرث  الفقراء  من  املزيد  لديه  »العامل 

العوائل  يعمل على متزيق  املنت�سر  والعنف  والفقراء.  الأغنياء  متزايدة بني 

واملجتمعات يف كل مكان، والأنظمة البيئية للكرة الأر�سية يف تدهور م�ستمر 

 ،Jerr Mander& Edward Goldsmith(مرعب نحو  وعلى 

.)22-21/1996

وقام األن دورنينغ بتق�سيم العامل اإىل ثالث طبقات ا�ستهالكية: »املبالغون 

الذين  العامل  �سكان  20% من  و»املهم�سون«.  و»املــوؤازرون«،  ال�ستهالك«،  يف 

80% من موارد العامل هم املبالغون يف ال�ستهالك، بينما  ي�ستهلكون قرابة 

الع�سرون باملائة الآخرون الذين يعي�سون يف فقر مدقع هم املهم�سون. ومما 

يجب الإ�سارة اإليه اأن تقرير التنمية الب�سرية لعام 1992 ال�سادر عن برنامج 

النبيذ« بو�سفه ر�سمًا جمازيًا  الأمم املتحدة الإمنائي قدم م�سطلح »كاأ�ص 
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لعامل يعاين من ظلم اقت�سادي رهيب. 

يقول كورتن �سارحًا: »واجلزء املجوف من كاأ�ص النبيذ ميثل الوفرة التي 

يتمتع بها الع�سرون باملائة الذين يقطنون يف اأغنى دول العامل ويح�سلون على 

82.7% من الدخل العاملي. ويف قعر �ساق الكاأ�ص، يف املكان الذي تركد فيه 

ال�سوائب �سنجد اأفقر النا�ص الذين يعي�سون على 1.4% من جمموع الدخل 

 60 20% من الب�سر اأكرث  العاملي. وجمموع الدخل الذي يح�سل عليه اأغنى 

مرة من الدخل الذي يح�سل عليه اأفقر 20% من الب�سر، وف�ساًل عن ذلك 

هذه الفجوة قد ت�ساعفت منذ عام 1950 عندما كان اأغنى 20% من الب�سر 

اأفقر  عليه  يح�سل  الذي  الدخل  30 �سعف  يعادل  ي�ستمتعون مبجموع دخل 

20% من الب�سر والفجوة يف منو م�ستمر. )David Korten( اإخفاقات 

.)24،1996 ،Mander&Goldsmith( برتون وودز يف

العدالة القت�سادية يف  ل�سوء  املقلقة  التوجهات  اإىل  الإ�سارة  ولقد متت 

هذه  اأن  اإىل  اأ�سار  الــذي   1997 لعام  والتنمية  التجارة  حول  اأنكتاد  تقرير 

الليربالية  قبل  من  لها  العنان  اإطــالق  مت  قوى  عدة  يف  متجذرة  التوجهات 

ال�سريعة التي اأوجدت �سوء عدالة اأكرب من خالل حماباة جماميع معينة من 

اأ�سحاب الدخل على ح�ساب جماميع اأخرى. 

اأما تقرير التنمية الب�سرية لعام 1999، فقد ذكر »اأن الدمج القت�سادي 

يعمل على الف�سل بني القت�سادات النامية والنتقالية اإىل ق�سم منتفع من 

 . )2001 ،Chee Yoke Ling(»الفر�ص العاملية واآخر غري متنفع منها

حتى البنك الدويل يعرتف يف تقريره عن التنمية العاملية للعام 2001/2000 

اأن »العامل لديه فقر عميق و�سط الوفرة«.

من بني �سكان الأر�ص البالغ عددهم 6 باليني يعي�ص 2،8 بليون منهم- 

قرابة الن�سف – على اأقل من دولرين يف اليوم، و1.2بليــون – اخلم�ص – 

يعي�سون يف فقر مدقع على اأقل من دولر واحد. ويف عام 1998 بلغت ح�سة 



127

الدخل لأغنى 20% من الب�سر اأكرث 135 مرة من ح�سة الدخل لأفقر %20 

من الب�سر. فالتفاوت احلايل يف الدخل بني الطبقتني العليا وال�سفلى يقدر 

 International Herald Tribune Feb. 5،( 150 - 1 بحو�يل

.)11 :2001 ،1999 quoted in S.M. Mohamed Idris

واإذا ما و�سعنا يف عني العتبار اأن العوملة احلالية برزت اإىل ال�ساحة من 

جراء اجلانب العاملي للراأ�سمالية املتمثل بخطة »التنمية والتحديث«، واأنها 

 Shamsul(»بناء على ذلك »مرحلة اأخرى من مراحل تطور الراأ�سمالية

Amri Baharuddin 2001:4(  حينها ميكننا اأن نفهم ب�سهولة التفاوت 
املت�سع احلا�سل بني �سكان الكرة الأر�سية.

العاملي ذي  للنظام  اأ�س�ص  بتبيان خم�سة  اأمني )1997(  �سمري  قام  وقد 

الظلم اجل�سيم:

1 - الحتكار التقني الذي متار�سه دول غربية غنية قليلة.

2 - الأ�سواق املالية يف نيويورك ولندن وفرانكفورت وطوكيو التي ت�سيطر 

على ال�سوق العاملية.

3 - احتكار املوارد الطبيعية للكرة الأر�سية والتحكم بها من قبل نخبة 

عاملية.

ال�سوق  اقت�ساد  من  كجزء  الت�سالت  وو�سائل  ــالم  الإع احتكار   -  4

والراأ�سمالية العاملية.

5 - احتكار اأ�سلحة الدمار ال�سامل.

وحتول  ال�سريع  العاملي  التغري  على  �ساعد  الــذي  ال�ساد�ص  العامل  اأمــا 

جمال  يف  املتميزة  الإبداعات  فهو  اأمني،  �سمري  يذكره  ومل  العامل  اقت�ساد 

 .)XII-XIII  :2002  ،Mohammadi( والت�سالت املعلومات  تقنية 

واإذا كانت العوملة الراأ�سمالية ل ميكن اإيقافها، كما يدعي ذلك منا�سروها 
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وال�سعيفة  الفقرية  الأر�ص  �سعوب  ماأزق  اأن  نفرت�ص  اأن  فعلينا  املتحم�سون، 

الأخالقي  قلقه  بول  جون  البابا  ن�سارك  اأن  باإمكاننا  لذا  �سوءًا،  �سيزداد 

عندما قال:»يجب اأن ل ن�سمح للحقائق اجلديدة التي توؤثر بقوة على العملية 

الإنتاجية املتمثلة بعوملة املال والقت�ساد والتجارة والعمل يجب اأن ل ن�سمح 

لتلك احلقائق اأن تنتهك كرامة ومركزية الإن�سان، اأنا اأ�سعر بالقرب روحيًا 

الذي يهني كرامتهم  الفقر  العي�ص يف  اأجربوا على  الذين  النا�ص  من هوؤلء 

اأنف�سهم  اإطعام  على  ويجربهم  الأر�ــص  خريات  يف  امل�ساركة  من  ومينعهم 

 Dawn، 2 May( .»من بقايا الف�سالت التي ت�سقط من موائد الأغنياء

.)2002:13 ،as quoted in Mohammadi ،2002

العدوانية  اآثارها  اأن ل يكون ب�سبب  للعوملة يجب  املثقف  امل�سلم  اإن فهم 

القت�سادية اأو البيئية، بل يجب اأن يكون ب�سبب �سرعتها و�سموليتها ومهمتها 

الالدينية. هذا ال�ساأن عرب عنه الدكتور مراد ولفريد هوفمان )دبلوما�سي 

اأي�سًا بنقل  »العوملة« �ساملة لأنها تقوم  الإ�سالم( عندما قال:  اأملاين اعتنق 

ومنوذجها   Weltanschauung للحياة  الغربية  الإيجابية  الفل�سفة 

املادي، واأيديولوجيتها العلمانية... عوملة اليوم حتدث يف و�سع ت�سيطر فيه 

ح�سارة اإحلادية قائمة عل ى التقدم املادي، وكنتيجة لهذا فاإن الإحلاد يتم 

ت�سديره اأي�سًا.. يبدو اأن العوملة تعمل على اإعادة ال�ستعمار لي�ص ع�سكريًا اأو 

.)2002 ،Hofmann( .سيا�سيًا واإمنا ثقافيًا اأي�سًا�

د.  �سري  داتــو   )2003  –  1981( ماليزيا  ـــوزراء  ل الأ�ــســبــق  الرئي�ص 

حما�سري حممد، كان وما زال اأحد اأكرث نقاد العوملة تعبريًا و�سراحة وثباتًا 

من بني قادة العامل، وبناًء على راأيه، فاإن العوملة تعني: الإمربيالية الغربية 

اجلديدة، اأحادية القوة الكربى، تدمري ال�سيادة الوطنية، العبودية ل�سندوق 

البنوك  اندماج  بالعمالت،  املتالعبني  املتوح�سني  الدوليني،  والبنك  النقد 

وال�سركات العمالقة كي تبتلع ال�سركات املحلية، كما ت�سكل العوملة بالن�سبة 

يحتمل  ل  دينًا  يعد  »الــذي  والإ�ــســالم  الإ�سالمية  البلدان  على  خطرًا  اإليه 
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ح�سب  العوملة  ويرى  الثالث.  العامل  خداع  حتاول  واأيديولوجية  الهرطقة«، 

تف�سريها احلايل على اأنها »من بنات اأفكار الراأ�سمالية املطلقة، وهدفها هو 

 Mahathir( .»تكبري جمال الأن�سطة الراأ�سمالية كي ت�سمل العامل باأكمله

ال�سوق وعلماء  اأ�سوليو  قام  راأيه، فقد  2002: 101(. ويف   ،Mohamad
العوملة برتفيع بع�ص املبادئ التي يطلقون عليها ت�سميات »البقاء لالأف�سل«، 

اأهم  وجعلها  املــال«،  و»ك�سب  الأربـــاح«،  ــادة  و»زي القت�سادية«،  و»الفاعلية 

الأ�س�ص الأخالقية لدينهم.

ويدعو د. حما�سري اإىل »عوملة جديدة تعمل على خدمة الأثرياء ب�سكل 

       ،Mahathir Mohamad( .»اأقل وتعمل على خدمة الفقراء ب�سكل اأكرب

اإذا  اإل  معنى  بال  �سيكون  املعومل  العامل  »فــاإن  اإليه  بالن�سبة   .)87-2002

اإىل عقد �سراكات  اإىل احلاجة  ثريًا وعــادًل«. كان ومــازال يدعو  كان عاملًا 

الثالث  العامل  لدول  وال�سماح  يزدهر«،  جارك  »اجعل  بطريقة  عماًل  ذكية، 

العوملة  اإن  بها.  تعمل  التي  ملعادلتها  وفقًا  حتددها  التي  بال�سرعة  تنمو  باأن 

الغنية  الــدول  تــرتك  ل  واأن  عنها  ي�ستفهم  اأن  بد  »ل  املقيدة  وغــري  احلــرة 

�سويًا من  اأن تعمل  النامية  الدول  لتحديد ماهيتها، وف�ساًل عن ذلك فعلى 

اأجل املطالبة بامل�ساركة يف اتخاذ القرارات التي ت�سكل العوملة. كما يجب على 

العوملة اأن حُتكم من خالل قوانني وممار�سات حتمي الدول من ال�سطرابات 

القت�سادية املتكررة«.

اإن من بني التحديات التي تواجه اجلامعات يف ماليزيا، وغريها من بالد 

امل�سلمني، ما يلي:

1- توفري تعليم عاٍل ذي جودة لأربعني باملائة من الفئة العمرية اجلامعية من 

17-24 �سنة، مبا يف ذلك ا�ستخدام ون�سر تقنية املعلومات والت�سالت.

2- �سمان جودة حمتوى الربامج التعليمية املُقدمة، واحتوائها على اأحدث 

ما تو�سل اإليه العلم، واأن تكون الربامج ذات معايري عاملية.
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يف  الطلبة  لدى  والبتكارية  الإبداعية  القدرات  حت�سني  على  الرتكيز   -3

تخ�س�ساتهم املتعددة، واإعدادهم كي يكونوا متعلمني م�ستمرين.

4- اأن ت�سبح اجلامعات موؤ�س�سات معرفية حقة ت�سعى بن�ساط اإىل تكوين، 

ون�سر، وتبني، وت�سخري املعارف اجلديدة.

5- التميز يف جمال البحث والتطوير من خالل ال�ستغال بالآتي:

اأ- تطوير منتجات وخدمات وتقنيات جديدة من خالل ت�سخري التجارب 

املاليزية يف جمال الت�سنيع، وبقية املجالت الأخرى.

منتجات  اإىل  املاليزية  ال�سلع  بتحويل  املتعلقة  الكت�سافات  ت�سدير  ب- 

.)21 )David N. Adbulai ;ed.،P (جاهزة ذي قيمة عالية

و�ساأ�سيف حتديًا �ساد�سًا اإىل التحديات اخلم�سة املذكورة اآنفًا يتمثل يف 

التو�سل اإىل عمل موازنة �سحيحة بني احلاجة املا�سة لتعليم مهني، و�سرورة 

التعليم الهادف اإىل بناء ال�سخ�سية حتى ي�سبح املهنيون اأ�سخا�سًا يتحلون 

ال�سهوات  ملغريات  امل�ستقبل  قادة  ي�ست�سلم  ل  وحتى  الأخالقية،  بال�ستقامة 

املادية املتمثلة يف الغنى والقوة واملكانة.

وعن طريق ا�ستخدام املهارات واملعرفة ال�سحيحة �سي�ستطيع خريجونا 

مرونة  اأكرث  القت�ساد  جعل  اإىل  ت�سعى  التي  اجلهود  يف  اإيجابيًا  امل�ساهمة 

الإبداعي  وال�ستغالل  التنقية،  البتكارات  خالل  من  التناف�ص  على  وقدرة 

 David N.( جديدة.  وخدمات  منتجات  وتطوير  اجلــديــدة،  لالأ�سواق 

.)Adbulai )ed.( P.86

- �ضعف امل�ضلمني 

واملادية،  للعوملة،  ال�سلبية  بالآثار  مقرتنة  العوملة  حتديات  مواجهة  اإن 

الدويل،  النقد  و�سندوق  الــدويل  للبنك  والعبودية  اجلديدة،  والإمربيالية 

املجموعات  وتالعب  وخداع  املحاربة،  الليربالية  والراأ�سمالية  والأحادية، 
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مل�سايقات  والتعر�ص  الثقايف،  التنوع  وحمــو  واإفــقــار  العاملية،  الإعالمية 

واملناف�سة  العاملية،  ال�سوق  وهيمنة  املفرو�ص،  والنفتاح  القوية،  الأطــراف 

العاملية والإقليمية، و�سلعنة التعليم، والنحطاط البيئي، والنحالل الأخالقي، 

واجلرائم التقنية، والعنف واحلرب، كل هذه الآثار وغريها الكثري يف وقت 

يعاين فيه العامل الإ�سالمي من ال�سعف والفقر والتفكك، ل �سك ت�ستدعي 

اأكرث من تغيري للعقلية.

يجب على املجتمع امل�سلم يف ماليزيا،وغريها، اأن ميتلك املوارد الالزمة 

واخلفة،  والــقــوة،  والــقــدرة،  الــوحــدة،  عن  ف�ساًل  املــال(  الوقت،  )الب�سر، 

ال�سلبية  النتائج  لتفادي  الكايف  والوقت  واملوؤ�س�سات،  والأنظمة،  والهياكل، 

للعوملة، ولكن يف الوقت نف�سه انتهاز واإيجاد الفر�ص كي ن�سبح اأقوى واأكرث 

تعليم  اأن  يف  �سك  ول  احرتامًا.  واأكرث  معرفة،  واأكرث  تناف�سًا  واأكرث  مرونة، 

للنجاح  الرئي�سي  العامل  هو  و�ساماًل  وكليًا  متوازنًا  تعليمًا  ال�سابة  الأجيال 

والقوة والعي�ص بكرامة كمجتمع وكدولة.

1957 والقادة واملثقفون املاليويون يت�سارعون مع  منذ ال�ستقالل عام 

والنف�سية املاليوية،  للثقافة املاليوية،  ال�سلبية  ق�سية كيفية تغيري اجلوانب 

وال�سلوك املاليوي، والعقلية املاليوية. من بني الكتابات الأوىل التي تعر�ست 

لهذا املو�سوع وحاولت اإحداث نقلة ثقافية كتاب )مع�سلة املاليو(  ملوؤلفه د. 

حما�سري، و)الثورة العقلية( ملوؤلفه �سينو عبد الرحمن واآخرون، ومنذ ذلك 

احلني مت تنظيم العديد من املوؤمترات والجتماعات يف حماولة للبحث عن 

حلول لل�سعف الذي يعاين منه املاليو. 

كلية التنمية الجتماعية يف جامعة uum قامت بن�سر درا�سة متعددة 

 .Ahmad Fawzi Basri et. Al( املاليوية  للقيم  التخ�س�سات 

1996(، بينما قام معهد العامل واحل�سارة املاليوية التابع للجامعة الوطنية 

»بناء  مو�سوع  حول  البحثية  الأوراق  من  جمموعة  بن�سر   UKM املاليزية 

 -30 من  الفرتة  يف  املوؤمتر  )ُعقد  العوملة«.  موجة  خالل  املاليوية  القدرة 
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31يوليو 2003 كما يوجد اأي�سًا معادلة من �سنع رجل واحد حول اإعادة بناء 

Hashim bin Haji Musa،2001 احل�سارة املاليوية الإ�سالمية

ويف كتاباتي ال�سابقة قمت بتبيان خم�ص ع�سرة عقبة تواجه املاليو:

1- العقلية الليربالية العلمانية.

2- منط حياة تفاخري ومناف للذوق ال�سليم.

3- جمموعة اأعرا�ص »ال�سيا�سة القائمة على املال«.

4- جمموعة اأعرا�ص ن�سيج اأخالقي �سعيف.

5- عقدة العبد وال�سيد والراعي والزبون.

.Lepak 6- جمموعة اأعرا�ص الت�سول

7- جمموعة اأعرا�ص عدم التميز.

8- جمموعة اأعرا�ص العتماد على الغري.

9- الرعب من الريا�سيات والعلوم.

10- نزعة الك�سب ق�سري املدى.

11- احرتام متدٍن لقيمة الوقت.

12- توجه مفرط نحو الغيبيات.

13- العقلية اخلرافية.

14- جمموعة اأعرا�ص حب الفتنة والت�سهري.

 ،M. Kamal Hessian( 15- جمموعة اأعرا�ص النحراف الديني

.)251-233،1996

بداأ نظامنا التعليمي مير مبعاينة دورية وتغيريات منهجية من اأجل اإنتاج 
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النوع ال�سحيح واملتميز من املوارد الب�سرية ذات العقلية والتوجه ال�سحيح. 

مدر�سونا وحما�سرونا واأ�ساتذتنا مطالبون باإيجاد طرق وو�سائل متكننا من 

بني  واإبداعي  ومرن،  تناف�سي،  توجه  وخلق  الأكادميي  التميز  هدف  حتقيق 

مهمة  تهمي�ص  اأو  عن  التخلي  يتم  ل  اأن  يجب  نف�سه  الوقت  لكن يف  طلبتنا، 

�سناعة �سخ�سية م�ستقيمة اأخالقيًا ونقية روحيًا، ومع ذلك فاإن نظام التعليم 

الر�سمي لن يكون مبقدوره حتقيق الهدف املرغوب. 

يجب اأن تت�سافر جهود موؤ�س�سة العائلة، والإعالم، والثقافة ال�سيا�سية، 

واملثقفني، وعامل التجارة، وعامل الرتفيه، والقادة ال�سيا�سيني من اأجل تتميم 

دور املدر�سني واملحا�سرين لتحقيق التغيريات املطلوبة. 

- العقلية ال�ضرورية اجلديدة

يف �سوء حتديات العوملة والنظام العاملي اجلديد، ل بد اأن نو�سح ونبني 

العقلية اجلديدة التي يجب على املاليزيني امل�سلمني، وغريهم، امتالكها اإذا 

ما اأرادوا املحافظة على بقائهم يف القرن احلادي والع�سرين. هذه العقليات 

هي كالآتي:

1- عقلية التناف�سية لتحل حمل العقلية الرا�سية والعادية.

2- عقلية العاملية لتحل حمل عقلية القرية.

احلزبية،  ال�سيا�سية  املناف�سة  عقلية  حمل  لتحل  الأمة  وحدة  عقلية   -3

والع�سبية، والكراهية.

والتفكري  ال�سيا�سية  املثالية  حمل  لتحل  احل�ساري  التفكري  عقلية   -4

املب�سط.

املاألوف  وثقافة  الكمي  التوجه  حمل  ليحل  النوعي  الوعي  عقلية   -5

والعادي.

6- عقلية الوطنية لتحل حمل قلة احلب جتاه الوطن وعدم معرفة التاريخ 

احلديث للدولة.
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7- عقلية حب املعرفة واحلكمة لتحل حمل حب ثقافة البوب والرتفيه.

الهتمام  وعــدم  للوقت  الإ�ــســاءة  حمل  لتحل  الوقت  احــرتام  عقلية   -8

مبراعاة املواعيد.

عبادة  ديــانــة  حمــل  لتحل  العظمة  ي�ستحق  مبــا  الحــتــفــاء  عقلية   -9

ال�سخ�سيات الإعالمية امل�سهورة.

التوجهات  حمل  لتحل  وامل�سوؤولة  بالثقة  اجلديرة  اخلالفة  عقلية   -10

الإقطاعية.

ثقافة  حمل  لتحل  النواحي  كل  يف  بالقوة  الت�سام  �سرورة  عقلية   -11

الر�سا باملعايري اأو الإجنازات العادية.

12- عقلية رعاية وحماية البيئة بو�سفها اأمانة من عند اهلل تعاىل لتحل 

حمل العقلية ال�ستغاللية والأنانية اأوالتوجه القائم على مقولة »ل ميكن اأن 

اأكون منزعجًا«.

13- عقلية تقوى اهلل عز وجل يف كل الأفعال لتحل حمل التوجهات املادية 

والأنانية والذاتية.

14- عقلية النمو والتطور الكلي لتحل حمل العقلية العلمانية املجزاأة.

وافتقاد  الــواهــن  الفكر  حمــل  لتحل  والن�سباط  اجلــديــة  عقلية   -15

الن�سباط والعجلة يف الأمور الدنيوية.

ومن اأجل اأن جنعل هذه العقليات جزًءا متممًا لثقافة امل�سلمني اجلديدة، 

على  تعمل  اأن  البالد  يف  والتعليمية  وال�سيا�سية  القت�سادية  القوى  كل  على 

ا�سرتاتيجيات  بو�سفها  وم�ستمرة  انتظامية  ب�سورة  العقليات  هذه  تعزيز 

جديدة للهند�سة الجتماعية وبناء الدولة. 

اجليل  حتويل  يف  كبرية  م�سوؤولية  التعليمية  املوؤ�س�سات  عاتق  على  وتقع 
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اأن تخ�سع لعملية حتويلية  اجلديد من املاليزيني امل�سلمني، لذا يجب عليها 

العاملي اجلديد.  النظام  ملواجهة خماطر  اأف�سل  تكون جمهزة بطريقة  كي 

 Zahra و  التحويلي،1999،  التعليم   Edmund O،Sullivan انظر: 

Al Zeera الكمال والقدا�سة يف التعليم، 2001. لكن اجلهود التي تبذلها 
املوؤ�س�سات التعليمية لن توؤتي ثمارها اإذا قامت موؤ�س�سات التعليم غري الر�سمية 

مثل الإعالم، والعائلة وقطاع الرتفيه، والأحزاب ال�سيا�سية بت�سليط ال�سوء 

على قيم اأو ت�سورات تناق�ص اأو تلغي جهود التعليم الكلى وغر�ص الت�سورات 

الأخالقية والروحية يف جوانب التنمية الوطنية كافة.

وعلى ال�سحافة املطبوعة والإلكرتونية اأن ت�سعر بامل�سوؤولية جتاه ترويج 

العقلية اجلديدة القائمة على القوة الكلية من خالل تقليل كمية املعلومات 

التافهة وال�سطحية؛ لأنها تعد مبثابة ال�سم لعقل اجليل ال�ساب وروحه. لذا 

وجب على الآباء اأن يكونوا اأكرث م�سوؤولية يف غر�ص الن�سباط الأخالقي وحب 

املعرفة واحرتام الطبيعة والنا�ص من خمتلف الأعراق والأديان، والتعر�ص 

للم�ساءلة اأمام اهلل تعاىل، وثقافة التميز ال�سامل. 

اأما القطاع التجاري وال�سناعي املاليزي فعليه اأن ير�سل ر�سالة وا�سحة 

اأن النجاح يف القت�ساد قائم على خلطة تتكون من العمل ال�ساق،  مفادها 

من  ولي�ص  الأخالقية،  بالقواعد  واللــتــزام  ال�سلة،  ذات  املعرفة  وتطبق 

اأو  خالل الطرق املخت�سرة، والرعاية، والف�ساد وال�ستغالل غري الأخالقي 

التالعب.

يجب على القطاع التجاري وال�سناعي اأن يوافق على اأن الربح ال�سرعي ل 

بد اأن يتم بامل�سوؤولية الجتماعية، وال�سعور بالواجب الأخالقي جتاه املجتمع 

ل�سمان بيئة نظيفة و�سليمة عندما يروجون للتنمية والت�سنيع. 

اأما �سناعة الرتفيه يف ماليزيا فعليها اأن تكون ح�سا�سة ملخاطر الإمربيالية 

الثقافية من خالل عدم ا�سترياد اأو تقليد الأ�سكال املنحلة واحل�سية للرتفيه 
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من اأماكن العامل الأخرى، وعلى مروجي الرتفيه الثقايف اأن يكونوا مبتكرين 

الرتفيه  الأخالقية يف  القيم  دمج  على  يعملوا  كي  كافية  ب�سورة  وم�سوؤولني 

ال�سحي واملحت�سم.

اأما الأحزاب ال�سيا�سية فعليها اأن تغر�ص روح الوطنية والوحدة الوطنية، 

اأن تخدم  واأن تقف موقفًا موحدًا �سد طموحات الإمربيالية اجلديدة بدل 

عمالء القوى العاملية املهيمنة. 

العوملة  ملخاطر  الت�سدي  ميكنها  التي  اجلديدة  ال�سيا�سية  الثقافة  اإن 

املادية واملفرت�سة يف القرن احلادي والع�سرين هي التي ت�سع قيمة عالية على 

املحبة  وال�سخ�سية  اهلل،  وتقوى  والإيثار،  وال�ستقامة،  املعرفة،  موا�سفات 

اأذى واأمل الفقراء بدل ال�سخ�سية النتهازية  للنا�ص التي تهتم برفع واإزالة 

التي تعرف كيف تتالعب بال�سلطة واملال من اأجل خدمة م�ساحلها وم�سالح 

ع�سريتها اأو اأ�سرتها اأو بطانتها.

بالنفوذ  اجلديد  العاملي  للنظام  العاملية  القوى  تتالعب  ل  اأن  اأردنا  اإذا 

الوطن،  وحب  العليا،  الأخالقية  الغاية  فيها  ُنْدخل  اأن  فعلينا  ال�سيا�سي، 

والعدالة الجتماعية، والفهم احلقيقي ل�سيا�سة العوملة اأو القت�ساد ال�سيا�سي 

للنظام العاملي اجلديد.

ال�سحيح  النوع  لإنــتــاج  كبري  �سغط  حتت  واجلامعات  املــدار�ــص  وتقع 

بتطوير طرق  القيام  لذا عليهم  البالد،  التي حتتاجها  الب�سرية  املوارد  من 

التدري�ص لإحداث منو كلي ومتوازن يف الأفراد، يتم خالله خلط احتياجات 

اإنتاج  اأجل  من  متناغمة  بطريقة  والجتماعية  والعاطفية  الروحية  الطلبة 

العلوم  اأن يكون دمج املعرفة املهنية - مبا فيها  ال�سخ�سية املتكاملة. ل بد 

اأو دمج املنطق ومعارف الوحي  والتكنوجليا - بالقيم الأخالقية وال�سلوكية 

بتقنية املعلومات والت�سالت وهذه هي ال�سمة املميزة للعملية التعليمية يف 

القرن احلادي والع�سرين. 
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والتكنولوجيا  العلوم  ويحت�سن  يفهم  اأن  امل�سلم  الدين  مدر�ص  وعلى 

بو�سفهما »عالمات ربانية« يف الكون كما يجب - يف املقابل - على مدر�ص 

العلوم الدنيوية اأن ُيوؤ�س�ص ت�سورًا اأخالقيًا وميتافزيقيًا يف تدري�سه وتعليمه. 

وتطبيق  منا�سبة  ل�سمان  الإ�سالمي  الدين  تدري�ص  طريقة  تغيري  من  بد  ل 

املعا�سرة،  احلياة  يف  والقواعد  والقيم  والأخالقية،  الروحية  الت�سورات 

والقت�ساد اجلديد، والنقا�ص الدائر حول حقوق الإن�سان، وم�ساكل املجتمع 

التعددي، و�سرورة حوار الثقافات والأديان واحل�سارات، والق�سايا العاملية 

وق�سايا  والطاقة،  واملاء  الطعام  وندرة  امل�ستقبلية،  بالق�سايا  ال�سلة  ذات 

امللكية الفكرية، والق�سايا الإدارية املعقدة.

اإن اإعداد العقلية ال�سرورية للمجتمع املاليزي امل�سلم لي�ص بالأمر الهني؛ 

لأنه يتطلب خطة من�سقة وموحدة و�ساملة من قبل عوامل التغيري الجتماعي 

اأعيننا  ن�سب  ن�سع  اأن  وعلينا  املاليوي.  لل�سعب  �سامل  حتول  يتم  كي  كافة 

اأن املاليويني يف الغالب �سعب �سبور، اإل اأنه مقيد بالعادات وميتلك النمط 

القرن  ال�سعب من  تعري�ص هذا  وقد مت  النبيل«،  الطبيعة  »رجل  ل    ال�سلوكي 

الثالث ع�سر واإىل القرن ال�سابع ع�سر اإىل تراث اإ�سالمي قائم على الت�سوف 

ف�ساًل عن اأمناط فقهية معينة، ليكون بذلك منف�ساًل عن الرتاث الأندل�سي 

الأكرث غنًى علميًا وتقنيًا، والذي كان ممثاًل حل�سارة اإ�سالمية كلية. 

اإن مهمة تغيري العقلية املاليوية لي�ست باملهمة ال�سهلة اإل اأنها يف الوقت 

ي�ستيقظون  ما  عادة  فالنا�ص  تقهر.  ل  التي  امل�ستحيلة  باملهمة  لي�ست  نف�سه 

الذي  ال�سيا�سية  الب�سرية  ق�سر  �سجن  من  الإفــالت  ويريدون  غفلتهم  من 

فر�سوه على اأنف�سهم عندما تنزل عليهم الكوارث والفواجع، كما حدث ذلك 

تغيري  اأجل  من  الن�سال  اإن  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  واليابان  اأملانيا  يف 

العقلية وال�سلوك املاليوي عملية م�ستمرة؛ لقد مت حتقيق الكثري اإل اأننا ما 

زلنا بحاجة اإىل فعل الكثري، خ�سو�سًا يف �سوء التحديات اجلديدة للعوملة.

العديد من  الوعي الديني يف  العوملة، ترتفع من جديد موجة  ومع بزوغ 
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اأماكن العامل مبا فيها ماليزيا. لقد اأ�سبح الوعي الديني والروحي من العوامل 

اأن  املهمة يف حياة العديد من املجتمعات، ولكن هل ميكن لالأديان املنبعثة 

وهل  اليوم؟  عامل  يف  ال�سيطانية  الف�ساد  لقوى  النافع  الرتياق  مبثابة  تكون 

باإمكانها الت�سدي لالنحطاط الأخالقي؟



الف�صل اخلام�س

العامل الإ�صالمي يف القرن احلادي والع�رشين

(الإقليم املاليوي – الإندوني�صي منوذجا)
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- نه�ضة الإ�ضالم يف العامل املاليوي

الأغلبية  دول  اأوًل  ي�سملهم:  الــذيــن  اآ�سيا  �ــســرق  جــنــوب  م�سلمي  اإن 

الأقليات  دول  وثانيًا  ال�سالم  دار  وبروناي  وماليزيا،  امل�سلمة:اإندوني�سيا، 

وفيتنام،  مــيــامنــار،  و�ــســنــغــافــورا،  وكمبوديا  والفلبني  تايالند  امل�سلمة: 

ينح�سرون يف الطرف ال�سرقي للعامل الإ�سالمي، يف اإقليم متعدد الأديان، 

لدى  ال�سائدة  الأديــان  هي  الروحاين  واملذهب  والبوذية  الهندو�سية  كانت 

ال�سعوب حتى جميء الإ�سالم.

لقد عا�ص م�سلمو هذا الإقليم يف تداخل وتفاعل لعقود من الزمن، مع 

والكونفو�سيني،  والربوت�ستانت،  الكاثوليك  من  يتاألفون  الذين  جريانهم 

والتوي�ستيني والبوذيني والهندو�ص وال�سيخ والروحانيني وعبدة الأ�سالف.

اخلا�سة  مبميزاتها  والعرقي،  والثقايف  الديني  للتعدد  اخللفية  وهــذه 

عاماًل  ت�سكل  بها،  التنبوء  ميكن  ل  التي  وم�سكالتها  الديناميكية  وحركتها 

مهمًا يف �سبغ الفكر الديني ال�سيا�سي، و�سلوك امل�سلمني مبختلف دول جنوب 

لهذه  املختلفة  ال�سيا�سية  والنظم  اخلا�سة.  و�سبغته  بطبيعته  اآ�سيا  �سرق 

الدول، وطريقة تعامل كل دولة مع م�سلميها، لتوؤ�س�سان عاماًل اآخر، به تتحدد 

ا�ستجابات الإ�سالم املختلفة بو�سفه قوة دينية �سيا�سية يف املنطقة، فالنظرة 

التاريخية لتطور الإ�سالم يف جنوب �سرق اآ�سيا �ست�سع هذه الورقة يف اإطارها 

العامل  يف  امل�سلم  املجتمع  اإن  القول:  ميكن  الأمر  بهذا  يتعلق  وفيما  املفيد. 

املاليوي الإندوني�سي قد مّر يف عملية اأ�سلمته ب�ست فرتات جوهرية:

اأولها: حقبة اعتناقه الإ�سالم لأول مرة، والتي كانت موؤ�سرًا على التغري 

التحول  كــان  حيث  للمجتمع،  العتقادي  النظام  على  طــراأ  الــذي  العميق 

الإ�سالمي  التوحيد  عقيدة  اإىل   )Polytheism( ال�سرك  عقيدة  من 

.)monotheism(
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ثانيها: فرتة احلياة يف ظل �سلطنات اإ�سالمية م�ستقلة، مزجت العقائد 

ما  وهو  الإ�ــســالم،  قبل  ما  ماليو  عامل  وقيم  بعادات  الإ�سالمية  وال�سعائر 

معتقدات  بــني  والتوفيق  اجلمع  مــن  بــدرجــة  الــعــوام،  م�ستوى  على  �سمح 

متعار�سة  )syncreticism( والتلفيق بني اآراء مقتب�سة من م�سادر �ستى 

.)eclecticism(

ثالثها: حقبة جميء حركات اإ�سالحية جتديدية لتطهري العقائد وتنقية 

ال�سعائر الإ�سالمية مما علق بها من بدع وخرافات، واإ�سالح ما حلق بعقيدة 

التوحيد من انحراف.

رابعها: حقبة الكفاح �سد الإمربيالية الأوربية: الهولنديون يف اإندوني�سيا، 

ا�ستدعى  الذي  الأمــر  مندانا؛  يف  والإ�سبانيون  ماليزيا،  يف  والربيطانيون 

حلماية  امل�سلحة  للمقاومة  و�سيلة  بو�سفه  به  الوعي  وازداد  اجلهاد  معاين 

الدين والأمة من املعتدي الأجنبي.

خام�سها: فرتة ما بعد ال�ستقالل، وهي احلقبة التي �سهدت جمابهات 

اإيديولوجية و�سيا�سية بني حركات اإ�سالمية ذات نزعة اإ�سالحية جتديدية، 

وبني قوى �سيا�سية واأنظمة ونخب ذات ميول علمانية. ففي هذه الفرتة نف�سها 

خيار  مواجهة  يف  و�سعت  الإ�سالمية«حيث  »الدولة  فكرة  مرة  لأول  ظهرت 

جوهري  دور  فيه  للدين  ولي�ص  واحلكم،  ال�سيا�سة  لنظام  املف�سل  القوميني 

جمرد  ولي�ص  للحياة«  وكاملة  �ساملة  طريقة  »الإ�سالم  فكرة  فباتت  معترب. 

دين باملفهوم الغربي، فكرًة رائجًة ومنت�سرة على نطاق وا�سع يف ال�سبعينيات 

ا�ستجابة  وهــي  وال�سباب.  الإ�سالميني  واملفكرين  الإ�ــســالح  حركات  بني 

لتحديات العلمنة التي تتبعها النُّخب احلاكمة التي ت�سربت بالثقافة الغربية 

الوطني،  والتقدم  احلداثة  با�سم  التغيري  لإحــداث   )Westernized(

فبات م�سطلح »الدعوة« ا�ستعارة جديدة لالإ�سالحيني الإ�سالميني النُّ�سطاء 

يف ن�سالهم �سد التيار القومي.
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�ساد�سها: حقبة ال�سحوة الإ�سالمية – ما بعد عام 1979م - التي اأعقبت 

الإ�سالمية  الفرتة وجدت احلركات  ففي هذه  اإيــران.  الإ�سالمية يف  الثورة 

واإندوني�سيا،  ماليزيا،  من  كل  يف  ال�سباب،  ومنظمات  ال�سيا�سية  والأحــزاب 

وتايالند، والفلبني، عقدًا جديدًا ل�ستعادة احلياة، ودّب التفاوؤل من جديد 

يف جمتمعات جنوب �سرق اآ�سيا، كما ت�سلل الفكر الديني، وال�سيا�سي ال�سيعي 

اإىل بع�ص املفكرين الإندوني�سيني يف املدن اإبان هذه احلقبة، ووجد موطىء 

قدم يف اأو�ساطهم.

وخالل فرتة ما بعد ال�ستقالل، عرفت املجتمعات التي تقطن ما يعرف 

فكرة  مرة  لأول  والفلبني،  وتايالند  و�سنغافورة  وماليزيا  باإندوني�سيا  اليوم 

املوؤ�س�سات الدميقراطية الربملانية والنتخابات العامة والأحزاب ال�سيا�سية 

ونظام احلكومة واملعار�سة وحكم الأغلبية، وامل�ساواة يف املواطنة وال�سلطة 

العليا لد�ستور الدولة... اإلخ، فباتت ال�سيا�سة هاج�سًا جديدًا لتلك املجتمعات، 

وهو ما اأدى اإىل حتول ثقايف جذري فيها، وحتول اجتماعي مل�سلمي اإندوني�سيا، 

وماليزيا، وتايالند، و�سنغافورة، وم�سلمي منداناو اأو جنوب الفلبني املعروفني 

 .)Moros( باملورو

اإن اجلزء الأكرب من قوة القوميني كانت ت�ستخدم لأجل القمع وال�سيطرة، 

جنوب  يف  املكافح  ال�سيا�سي  الإ�سالمي  الفكر  لتكييف  ا�ستخدمت  وجزئيًا 

�سرق اآ�سيا.

- حتديات القرن الواحد والع�ضرين للعامل املاليوي

مئتني  حــوايل  يعتنقه  الــذي  الأ�سا�سي  الــديــن  باعتباره  الإ�ــســالم  اإن 

وثالثني مليونًا يف جنوب �سرق اآ�سيا، �سيبقى الدين احليوى والقوة الثقافية 

وال�سيا�سية للمجتمع التي �ست�سهم - بطريقة مبا�سرة، اأو غري مبا�سرة - يف 

ا�ستقرار املنطقة اأو العك�ص، كما هو احلال يف الدول التي توجد بها جمتمعات 

م�سلمة.



144

وتايالند،  وماليزيا،  اإندوني�سيا،  يف  امل�سلمة  املجتمعات  ر�سخت  واإذا 

توفر  امل�سلحة مع  املجموعات  اأو  املتطرفني  ل�سغوط  �سنغافورة  اأو  والفلبني، 

اأو  بعد،  ت�ستنزف  ومل  اأو دميقراطيًا،  �سلميًّا،  النزاعات  اأخرى حلل  و�سائل 

اإذا قررت احلكومات غري امل�سلمة يف امل�ستقبل اأن تعامل امل�سلمني بها بق�سوة 

اأن يتوقع عدم ا�ستقرار  اآخر، عندئذ حق للمرء  اأو  اأو �سارت جائرة ل�سبب 

املنطقة �سيا�سيًا يف امل�ستقبل. 

ال�ستقرار،  عــدم  يف  ت�سهم  عديدة  اأخــرى  عوامل  اأي�سًا  توجد  ولكن 

منها: �سعف القيادة ال�سيا�سية، وعدم القدرة على حل الق�سايا الد�ستورية 

الأ�سا�سية، ومعاملة الأقليات بطريقة غري  عادلة اأو عدم اإعطائها حقوقها 

كاملة، وال�سراع اخلا�ص بالنزاعات احلدودية، والتالعب باأ�سعار العمالت 

اأو تقليب روؤو�ص الأموال عن طريق مديري ال�سناديق العاملية اأو عن طريق 

ال�سلطة بو�سائل غري  العرقي، وال�سراع على  بالعملة، والتناف�ص  امل�ساربني 

دميقراطية بني القوى ال�سيا�سية املتناف�سة، وانت�سار الف�ساد ب�سورة وا�سعة، 

يف  اآثارها  تركت  قد  املتغريات  هذه  كل  لل�سعوب.  امل�ستمر  الإفقار  واأخــريًا 

جمتمعات جنوب �سرق اآ�سيا ودولها.

وال�ستقرار،  لل�سالم،  ح�سارية  قــوة  الإ�ــســالم  ي�سبح  اأن  اإمكانية  اإن 

احلادي  القرن  يف  اآ�سيا  �سرق  جنوب  يف  والزدهـــار  والن�سجام  والتقدم، 

وبالقدر  معًا،  وخارجية  داخلية  اأوىل على عوامل  بدرجة  يتوقف  والع�سرين 

نف�سه على التفاعل امل�سرتك بني تلك العوامل. 

فيما  اأخــرى،  اأمــور  �سمن  الداخلية،  العوامل  خمطط  تلخي�ص  وميكن 

يلي:

1- التقدم والن�ضج الرتبوي

التعليم،  من  ُعليا  درجــة  فيها  امل�سلمون  يحقق  التي  املرحلة  هي  هــذه 

العينية«،  الديني »الفرو�ص  التعليم  التوازن ال�سحيح بني  الوقت نف�سه  ويف 
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والقدرة  الأمية  عاٍل من حمو  قدر  مع  الكفاية«،  »فرو�ص  الدنيوي  والتعليم 

على التحدث بلغات متعددة. ففي هذه املرحلة تر�سخ ثقافة حب البحث عن 

يندمج  وعندئذ  العفيف.  وال�سلوك  الفكري،  والتفوق  النافعة،  املعارف  كل 

تناف�ص الكفاءات املعرفية واملهارات العلمية مع القيم الأخالقية؛ فهي حالة 

الن�سجام  ليحّل  والديني  العلماين  بني  الثنائي  التعار�ص  عندها  يتال�سى 

والندماج مكانه.

اإن امل�سلم املتعّلم – يف هذه املرحلة من الن�سج الرتاكمي – يدرك اأهمية 

القوة املادية وقيمتها، كما يدرك اأن ال�سلطة الدنيوية و�سيلة لتحقيق التقّدم 

الجتماعي، والتحرر القت�سادي، كما هي و�سيلة لتح�سيل ال�سعادة والهناءة 

يف الآخرة، ومن ثم يعمل العقل امل�سلم على اأ�س�ص التفكري ال�سليم امل�ستوحاة 

من القيم املنّزلة، ويّتجه نحو التحليل املو�سوعّي وحل املع�سالت، والتفكري 

املبدع اخلالق.

ملتزمة  معتدلة  والعقلي  العلمي  التفكري  ثقافة  ت�سري  الذي  الوقت  ويف 

بالقيم الأخالقية الروحية، ت�سبح را�سخة يحت�سنها املجتمع امل�سلم، وخا�سة 

يف دول جنوب �سرق اآ�سيا. وحني ي�سبح عدد من امل�سلمني العلماء والتقنيني 

اخليار  يزدهر  عندئذ  املتقدمة،  الدول  يف  لنظرائهم  م�ساهني  والكفاءات 

العلمي والتكنولوجي للثقافة الإ�سالمية، وعندها �سي�سبح الإ�سالم يف جنوب 

اإ�سبانيا  احلال يف  كان  كما  واحل�ساري،  املعريف  للتقدم  َمْركزًا  اآ�سيا  �سرق 

امل�سلمة. وعندئذ لن يظل اجليل امل�سلم املتعّلم يف عامل ماليو – اإندوني�سيا 

اأي�سًا منتجًا لفكر علمي جديد وم�ساريع  م�ستهلكًا للمعرفة، ولكنه �سي�سري 

بحثية نافعة واأفكار �سديدة.

واأخريًا، فاإن املفهوم العام للعلماء يف هذه املرحلة من الن�سج والتطور 

ولكنه  الدينية،  املعارف  يف  املتخ�س�سني  يف  منح�سرًا  يبقى  لن  الرتبوي 

يف  العلمية  والكفاءة  الفكر  يف  امل�سلمني  علماء  لكل  �ساماًل  مفهومًا  �سيكون 

والورع،  والتوا�سع  التقوى  ب�سفة  يتمتعون  الذين  اأولئك  التخ�س�سات،  كل 
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والذين لي�سوا موجهني نحو الإعجاب بالنف�ص، بل اإّن بغيتهم ر�سى اهلل تعاىل 

ور�سوانه والإخال�ص يف ال�سر والعلن.

وهذا اجليل اجلديد من العلماء يجيد لغات متعددة، وعلى درجة ُعليا 

مع  متعددة  زوايــا  من  للمع�سالت  ويت�سدى  املعارف،  بتفجري  الوعي  من 

�ستكون  احلالة  هذه  ويف  خمتلفة.  علمية  وخــربات  تخ�س�سات  بني  الربط 

الفتوى التي ت�سدر عنهم جماعية بال�سرورة، مو�سوعية، مالئمة، متعددة 

الأبعاد، وجامعة بني تخ�س�سات خمتلفة.

2-التقدم والن�ضج الأخالقي

اإن هذه املرحلة توؤ�س�ص، يف راأينا، اأهم مقّوم لال�ستقرار ال�سامل للم�سلمني 

ورفاهيتهم. وجمتمع امل�سلمني النا�سج اأخالقيًا، اأو الدولة امل�سلمة النا�سجة 

هي تلك التي تتوافر فيها اخل�سال الآتية:

- القيادة فيها مثال لال�ستنارة واملعرفة والأمانة وال�سدق والعفة، وتكون 

قيادة واعية وخالية من الف�ساد.

- النا�ص مت�ساوون حقًا اأمام القانون الذي ُيطبق ب�سورة عادلة من قبل 

ق�ساة م�ستقيمني، وُتنفذ اأحكامه وفق القانون عن طريق قوة تنفيذية تت�سف 

بال�ستقامة والكفاءة الكاملة.

- العاملون يف اخلدمة املدنية يوؤدون اأعمالهم مب�سوؤولية وجدارة واأخالق، 

واملرافق العامة تكون نظيفة وتدار بطريقة مهنية.

- جهود التنمية املادية والتكنولوجية وال�سناعية تكون بطريقة خمططة 

النا�ص  يحتاجه  ملا  اإتــالف  اأو  البيئي،  للتوازن  تقوي�ص  دون  تنفيذها  ويتم 

عامة  حمالت  توفري  مع  البيئة،  و�سالمة  النظيف  واملــاء  النقي  الهواء  من 

لال�ستجمام والراحة وعدد كاف ومنا�سب من اأماكن العبادة.

- ال�سالمة البدنية للن�ساء والأطفال واملعّمرين ُتعطى الأولوية الق�سوى، 
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مع تقليل حالت الغت�ساب وال�سرقة والقتل.

لتوفري  لي�ص  و�سيلة  والإلــكــرتوين،  املطبوع  الإعـــالم،  من  كــّل  ي�سبح   -

املعلومات فح�سب، واإمنا اأي�سًا الرتويج لل�سالح العام وللم�ساعر الأخالقية 

والتنمية الروحية.

املتبادل  الحــرتام  على  تقوم  املتداخلة  والدينية  العرقية  العالقات   -

املتعلقة  العامة  امل�سلحة  جمالت  كل  يف  والتعاون  الثقة  وعلى  وال�سالمة، 

برفاهية اجلميع.

 - احلداثة ل تعنى املجاملة على عدم الحت�سام يف الأماكن العامة، اأو 

الت�سامح مع مذاهب املتعة الرخي�سة والجتاهات املثرية بو�سفها ت�سلية اأو 

بو�سفها ثقافة عامة.

موؤ�س�ستان على مبادئ عالية من اخللق،  ال�سيا�سي  وال�سلوك  الثقافة   -

القادة والأتباع على حد  والت�سرفات غري الأخالقية والعنف ممقوتان من 

�سواء.

- تظل موؤ�س�سة الأ�سرة حممية وقوية، على الرغم من احلداثة والتمدن 

والت�سنيع.

اأهمية  الدولة واملجتمع، وتّعرب عن  الب�سرية هي م�سدر تطور  - الرثوة 

تطوير اجلانب الديني ودمج القيم الأخالقية والروحية بالتعليم التخ�س�سي 

املعا�سر، اإىل جانب تنمية املعارف واملهارات املنا�سبة.

ميكن الت�سليم باأن العوامل الداخلية املذكورة اأعاله موا�سفات م�ستقبلية 

ت�ستقر وتتجذر مبرور الزمن يف جمتمع م�سلم مثايل اأو دولة اإ�سالمية مثالية 

بقدر مهم  ي�سهم  اأن  لالإ�سالم  اإذا كان مقدرًا  ولكن  اآ�سيا،  �سرق  يف جنوب 

يف تقدم احل�سارة الإن�سانية يف القرن احلادي والع�سرين، ينبغي اأن ت�سبح 

اإن مل تكن جميعها، خ�ساًل لواحدة على الأقل من  بع�ص هذه املوا�سفات، 
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الدول الإ�سالمية خالل الع�سرين اإىل الثالثني �سنة القادمة.

اإن دول الأغلبية امل�سلمة مثل: اإندوني�سيا، وماليزيا لديها الفر�سة ال�سانحة 

اأ�سلوب للعي�ص املن�سجم: بني الإ�سالم  للنجاح يف العقود القادمة يف تطوير 

والدميقراطية، والإ�سالم وحقوق الإن�سان العامة، والإ�سالم والتعدد الديني 

والعرقي، والإ�سالم وتقنية الت�سالت واملعلومات، والإ�سالم واملجتمع املدين، 

والإ�سالم  احل�ساري،  واحلــوار  والإ�سالم  الر�سيدة،  واحلكومة  والإ�سالم 

والعدالة الجتماعية، والإ�سالم واحلداثة، والإ�سالم وحقوق املراأة.

اإن اإندوني�سيا التي بها مئتا مليون م�سلم لديها فر�سة كربى �سانحة يف 

التخطيط لت�سامح اإ�سالمي للتباين الثقايف والديني. وذلك على الرغم من 

اأن العالقة مع الكني�سة والأ�سولية امل�سيحية باتت مفعمة بالتوترات املتقطعة 

والعداوات خالل العقود الثالثة املا�سية. 

اإن اإندوني�سيا لديها، بال �سك، الطيف الأكرب واملجال الأو�سع يف املنطقة؛ 

فهي اأكرث تقدمًا وتنويرًا بالنظر اإىل ر�سيفاتها من دول املنطقة يف الثقافة 

الجتماعية  والق�سايا  الأديـــان  مقارنة  ق�سايا  يف  �سيما  ول  الإ�سالمية، 

البديل  ابتكار  مــن  متكن  قــد  الإندوني�سي  الثقايف  فــالإبــداع  ال�سيا�سية. 

الإ�سالمي يف جمال الأدب واملو�سيقى والت�سلية، مع مالحظة اأنها قد خّرجت 

العدد الأكرب من العلماء امل�سلمني الإ�سالحيني، والقادة، ووعاظ اجلماهري 

يف جنوب �سرق اآ�سيا. 

على  قدرتها  يف  املنطقة  يف  ر�سيفاتها  على  اأي�سًا  متقدمة  واإندوني�سيا 

 )Pesantren or Pondlk( التقليدية  الإ�سالمية  املدار�ص  حتويل 

اإىل مئات من املوؤ�س�سات للتعليم املندمج احلديث، وهي موؤ�س�سات م�ستقلة 

وتعتمد ماليًا على ذاتها.

 ،1998 انهيار نظام �سوهارتو عام  بعد  الدميقراطية  اإن عودة  واأخريًا، 

جديدة  �سيا�سية  ثقافة  لتطوير  لإندوني�سيا  جديدة  �سانحة  فر�سة  اأعطى 
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موجهة  ثقافة  الغربية،  الدميقراطية  الرتكيبة  اأ�س�ص  على  قائمة  م�ستقرة، 

املجموعات  ظهور  اأن  مع  م�ستنري،  ع�سري  اإ�سالمي  وفكر  وطني  باإجماع 

الإ�سالمية املتطرفة جعلت احلكومة تتوج�ص خيفة، ولكن ال�سعب عامة مبن 

اأو الرتويج املتع�سب واملتحم�ص  فيهم من الأغلبية امل�سلمة، معار�ص للعنف 

للدين.

املكظوم  للغيظ  مظهرًا  ُيعّد  بعيد،  حد  اإىل  الإ�سالمي،  الت�سرف  اإن 

اأنه عدوان وغطر�سة وظلم  اإما �سد ما يرى امل�سلمون  والمتعا�ص ال�سديد، 

وا�سطهاد غربي للمجتعمات امل�سلمة ال�سعيفة واملحرومة، خا�سة يف فل�سطني 

الأ�سولية  لدهاة  حمــاولت  من  يرونه  ما  �سّد  اأو  وال�سي�سان،  واأفغان�ستان 

امل�سيحية العدوانيني لإخراج امل�سلمني من دينهم، اأو ما يرونه من مكا�سب 

جديدة متزايدة للطوائف امل�سيحية و�سط املجتمع امل�سلم. 

الوليات  حكومة  تتخذ  التي  والفظائع  الفل�سطيني  الإ�سرائيلي  والنزاع 

املتحدة فيها دائمًا خطَّ الدفاع عن اإ�سرائيل تعطي عادة امل�سوغات املعقولة 

واحلوافز اخلارجية لتطور الأ�سولية الإ�سالمية، لي�ص يف اإندوني�سيا فح�سب، 

واإمنا يف ماليزيا اأي�سًا. ومن املحتمل عند ظهور نظام دويل جديد اأكرث عدالة 

وتعددية يف العقود القادمة اأنه �سي�سعف من همة منو احلركات الإ�سالمية 

املتطرفة، اأو احلركات املّيالة للعنف يف جنوب �سرق اآ�سيا اإن مل ُيْق�َص عليها 

متامًا.

اإن مفهوم م�ساركة ال�سلطة ال�سيا�سية اأمر غري معهود يف الفكر ال�سيا�سي 

الإ�سالمي التقليدي، ولكن املجتمع املاليزي التعددي والتاريخ قد اأوجدا هذا 

اأكرث طريقة عملية واعية لإدارة املجتمعات  املفهوم وجعاله م�ستقرًا ليكون 

وال�سركات  املدنية  للخدمة  ال�سحيحة  والإدارة  الأعــراق.  املتعددة  والأمم 

اإجنازا  املتخ�س�سني،ميثل  امل�سلمني املاليويني  متعددة اجلن�سيات من قبل 

م�سرفية  وخدمات  بنوكًا  اأ�س�ست  فقد  اآ�سيا،  �سرق  ملجتمع  معتربا  اآخــر 

ال�سوق  لقيادة  قدمًا  تتجه  الآن  وهي  و�سركات �سمان،  وتاأمينات  اإ�سالمية، 

الإ�سالمية امل�ستقبلية يف املنطقة.
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�سندوق  موؤ�س�سة  عرب  للحج  واملبتكرة  الفاعلة  املاليو  م�سلمي  اإدارة  اإن 

احلج )Tabung Haji( قد نالْت تقدير العامل الإ�سالمي، حيث ُتعّدها 

اأداء فري�سة  اأف�سل واأكرث منوذج ناجح لإدارة وتنظيم  ال�سلطات ال�سعودية 

احلج يف العامل الإ�سالمي، وتنا�سد الدول الإ�سالمية الأخرى اأن تتبع التجربة 

املاليزية الفّعالة يف اإدارة احلج وتنظيمه.

نحو  حتركها  اأثناء  يف  اآ�سيا  �سرق  جنوب  يف  امل�سلمة  الأغلبية  دول  اإن 

َابه قطعًا مبزيد  جُتَ اأهدافها املجتمعية واحل�سارية املتقدمة، �سوف  حتقيق 

من التحديات اخلارجية: العوملة، التحرير القت�سادي الإقليمي – وخا�سة 

بعد اإن�ساء منظمة التجارة العاملية )WTO( ومنطقة التجارة احلرة لدول 

اآ�سيا )AFTA( التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005م - ال�سغوط القوية 

بعد  العاملي ما  النظام  الأوروبــي يف  التحالف  اأو  املتحدة،  الوليات  من قبل 

اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب، واملناف�سة املتزايدة من القوى امل�سيحية 

املتطرفة يف كل من اإندوني�سيا، وماليزيا، والفلبني(.

اإن احلرب العاملية �سد الإرهاب ت�سري الآن يف املنطقة ب�سورة حممومة 

اإندون�سيا،  تغطي  والتي  املزعومة،  و�سبكتها  الراديكالية  العنا�سر  على 

وماليزيا، و�سنغافورة والفلبني، هذا البند يريد بطريقة غري مبا�سرة، تاأكيد 

نهاية  يف  ت�سهم  والتي  امل�سلمة،  املجتمعات  �سمن  دينية  انق�سامات  وجــود 

املطاف يف عدم ا�ستقرار �سيا�سي للدول املعنية. 

هذا اإىل جانب اأن الركود القت�سادي احلايل، وامل�ساكل امل�ستمرة التي 

تع�سف بالقت�ساد الياباين، والأجندة التحريرية ككل من منظمة التجارة 

كل   )AFTA( اآ�سيا  لدول  احلرة  التجارة  واتفاقية   )WTO( العاملية 

اإندوني�سيا  ذلك �سيعّر�ص للخطر اجلهود القت�سادية املبذولة من كل من  

الأزمة  دمرته  ما  ل�ستعادة  تكافح  التي  امل�سلمة،  الأقليات  ودول  وماليزيا 

القت�سادية لدول �سرق اآ�سيا يف عامي 1997م، 1998م.
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خالل  ملحوظة  ب�سورة  الإندوني�سي  القت�ساد  و�سع  يتح�سن  مل  فــاإن 

العقد القادم اأو بعده، فاإن ثقافة الف�ساد الرا�سخة واملنت�سرة ب�سورة وا�سعة 

الإيجابي.  الإ�سالمي  وال�سيا�سي  الفكري  اخليار  جذوة  لالأ�سف،  �سُتْخمد، 

�سيب القت�ساد املاليزي مبزيد من ال�سعف يف امل�ستقبل القريب 
ُ
وباملثل اإن اأ

بو�سف ذلك نتيجة للعجز الطويل يف ميزان القت�ساد الأمريكي، اأو بو�سفه 

خيار  طياته  يف  يحمل  ذلك  كل  فــاإن  املتزايدة،  ال�سينية  للمناف�سة  نتيجة 

العودة اإىل التوتر العرقي بني املاليويني وال�سينيني وما يرتتب على ذلك من 

نتائج م�سوؤومة على الأمة.

اأما و�سع جمهور الأقليات امل�سلمة يف دول الأغلبية غري امل�سلمة يف جنوب 

�سرق اآ�سيا، ف�سيتاأثر اأي�سًا ب�سورة خطرية بالأحداث الرئي�سة التي تقع يف 

 )ASEAN( املنطقة ولذلك، فاإنه لأمر حا�سم لأمم احتاد جنوب �سرق اآ�سيا

اأن تتعاون يف تقوية اقت�ساد املنطقة يف وجه التحديات اخلارجية.

اإن موا�سلة احلرب �سّد الإرهاب اأتاحت اإر�سال قواتها للتدريب والقتال 

جنبًا اإىل جنب مع القوات الفلبينية يف منداناو ولتعزيز قواعدها يف املنطقة. 

والطريقة املثرية التي ي�سف بها الإعالم الغربي الراديكاليني الإ�سالميني 

انطباعا  اأعطت  قد  الفلبني  اأو  وتايالند  وماليزيا،  اإندوني�سيا،  يف  الن�سطاء 

العنف،واأن  تقوم على  الإ�سالمية  الدعوة  باأن  الغرب  املَُخاَطب يف  للجمهور 

دول جنوب �سرق اآ�سيا ب�سورة عامة غري م�ستقرة، وبالتايل غري اآمنة لل�سياح 

الغربيني. ول�سوء احلظ اأن الإ�سالمفوبيا )Islamophobia( اجلديدة، 

واخلوف من �سحايا التطرف الإ�سالمي قد �ساعدا يف اإخماد حيوية جتارة 

ال�سياحة يف هذه الدول.

احلكومات  تواجه  خطرية  م�ساألة  الإ�سالمي  التطرف  اأن  املوؤكد  ومن 

الإ�سالمي  واملجتمع  باملنطقة  اأف�سل  دراية  لهم  الذين  اأولئك  ولكن  املعنية، 

الإ�سالم  �سد  مطلقة  عبارات  اإطالق  اأو  الفعل  رد  تعميم  على  �سيتحفظون 

ب�سورة عامة.
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اإن املوقف ال�سلمي – غري املت�سف بالعنف – لالأغلبية امل�سلمة يف جنوب 

وماليزيا،  اإندوني�سيا،  يف  خا�سة  املعنية،  احلكومات  وقــدرة  اآ�سيا،  �سرق 

�سي�ساعدان على  الإ�سالمي  التطرف  انت�سار  احتواء و�سبط  وتايالند، على 

ن�سال  اأما  ال�سعبي.  والتاأييد  الدعم  امل�سلحة  الإ�سالمية  املجموعات  �سلب 

ذلك،  ومع  كبرية.  بدرجة  �ساذة  حالة  فاإنها  منداناو  يف   )Moro( مورو 

الكفاح  اأو  الإرهــاب  اأو  الإ�سالمي  التطرف  اأن  الأهمية مبكان مالحظة  من 

من اأجل التحرير، كلها نتاج لل�سعور العميق بالظلم القت�سادي اأو ال�سيا�سي 

والياأ�ص والقنوط من عدم وجود حل لق�سايا ُعليا يف نظر الأتباع املعنيني، 

مثل: اإنكار حقوق الإن�سان الأ�سا�سية واحلريات املدنية، اأو الظلم الع�سكري 

امل�ستمر اأو الحتالل.

يف  والت�سامح  العراقة،  يف  الرا�سخ  الإ�سالمي  والعــتــدال  ال�سمود  اإن 

املجتمع �سي�سودان تدريجيًا يف املجتمعات امل�سلمة يف دول جنوب �سرق اآ�سيا. 

حفظ  يف  النخراط  املعنية  الــدول  حكومات  تعتزم  الــذي  الوقت  يف  وذلــك 

احلكومات  هذه  فاإن  والإقليمي.  الوطني  ال�سيا�سي  وال�ستقرار  الن�سجام 

امل�سلحة  قهر اجليوب  على  �سواء  قدرة،  واأظهرت  �سابقة  بتجارب  قد مرت 

ال�سغرية املتفجرة، اأو على التعامل مع املجموعات املتطرفة املتع�سبة التي 

تهدد بتقوي�ص الأمن الوطني ب�سورة خطرية.

يف تقرير خا�ص عن »الإ�سالم يف اآ�سيا« يف جملة الزمن )Time( العدد 

والتحامل  اجلهل  براثن  من  خرج  2003م،  مار�ص  من  العا�سر  يف  ال�سادر 

اآ�سيا،  يف  لالإ�سالم  اإيجابيًا  ت�سويرًا  بحذر  ليعطي  الإ�سالم،  على  الأجنبي 

ووجهات  الإ�سالمية  املجموعات  اإىل  باإ�سارته  ماليزيا  يف  الإ�سالم  وُيْطري 

ال�سيا�سية  والقوة  املحلية  الثقافة  اإىل  ي�سري  نف�سه  وبالقدر  املختلفة.  النظر 

التي �سوف حتول دون انت�سار الأ�سولية الإ�سالمية.
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الثقايف  للتباين  والقوة احلامية  امل�سلمة  الأغلبية  اعتدال  اإن  نظرنا،  يف 

اأن التحديات اخلارجية لي�ست من  �سينت�سران يف نهاية املطاف، ويوؤكدان 

القوة مبكان بحيث توؤدي اإىل خلق فرتات طويلة من عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي 

والقت�سادي عند م�سلمي جنوب �سرق اآ�سيا.



154



اخلامتة

155



156



157

على الرغم من التحدي متعدد اجلوانب للعوملة، والراأ�سمالية الليربالية، 

لهذه  فاإن  اآ�سيا،  �سرقي  – الأقلية يف جمتمعات جنوب  الأكرثية  وم�سكالت 

املنطقة من الأمة الإ�سالمية الإمكانات والطاقات الب�سرية اجلماعية الالزمة 

التي و�سلت يف  ال�سيئة،  العالقات  بع�ص  وترميم  تنمية وتطوير  لت�ساهم يف 

بع�ص الأحيان اإىل حد التوتر بني الغرب والعامل الإ�سالمي اليوم.

الدولية بني هذين القطبني  املاأ�ساوية يف العالقات  اإن �سل�سلة احللقات 

2001م  اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب عام  العامل منذ  الليرباليني من 

ميكنها اأن تو�سل العامل اإىل حافة مواجهات دموية �سر�سة باآثار �سلبية قاتلة 

ونتائج مروعة.

اإنه جلدير بالتنويه اإىل اأن الكثري من النخب القيادية للدول الإ�سالمية يف 

جنوب �سرق اآ�سيا يف جمال ال�سيا�سة الدولية، واملال والقت�ساد، والأكادميني 

منذ  وقــادر،  كاف  املتبادل  والت�سامح  ال�سلمي  التعاي�ص  فن  اأن  تعلموا  قد 

احلرب العاملية الثانية، على جت�سري الهوة املفزعة والتي تبدو اليوم وكاأنها 

تهدد ال�سلم العاملي ول تعريه الهتمام الكايف. مع ذلك، فبالن�سبة اإىل هذه 

ينبغي  فاإنه  العاملي،  ال�سالم  بفعالية يف  الدور  ولكي ميار�سوا ذلك  النخب، 

ل�سوتهم اأن ُي�سمع، واأن يخرج من الهام�ص والعزلة اأو من الربع اخلايل الذي 

ل ي�سمع اإىل مركز الأحداث احليوية العاملية.

اإن هذه النخب التي ترغب يف ن�سر نهج الو�سطية الإ�سالمية بحاجة اإىل 

الإ�سالم  �سورة  اإي�سال  من  يتمكنوا  لكي  العرب  اإخوانهم  وتفهم  م�ساعدة 

الو�سطي – قليلة ال�سيت – التي ت�سدر من عامل وواقع جنوب �سرق اآ�سيا، 

وكذلك اخلطاب الإ�سالمي املحلي الذي خرج من رحم هذا الو�سط املتعدد 

جلنوب �سرق اآ�سيا.

�سورة  هي  للعامل  ت�سل  اأن  ينبغي  التي  امل�سرقة  ال�سور  من  واحــدة  اإن 

وخ�سائ�ص  �سخ�سيات  يف  وجت�سدت  انعك�ست  التي  الإ�سالمية  الو�سطية 
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– الإندون�سي، وكذلك  و�سلوكيات امل�سلمني القاطنني يف الأرخبيل املاليوي 

يف كتابات املفكرين واملثقفني املحليني.

اإن ق�س�ص جناح امل�سلمني يف ماليزيا، واإندوني�سيا، وبروناي دار ال�سالم، 

و�سنغافورة، وتايالند والفلبني يف حقول ال�سيا�سة واحلكم والرتبية والتجارة 

والثقافة متثل �سورًا اأخرى ينبغي  اإي�سالها لالآخرين وعلى م�ستوى عاملي. 

الدولية  املوؤ�س�سات  اأعطته  الــذي  والعــــرتاف  الإيــجــابــي  التقومي  اإن 

ملقايي�ص اجلودة للموؤ�س�سات املاليزية مثل: ال�سركة املاليزية للغاز )البرتول 

Petronas( وبع�ص جوانب �سركة الطريان املاليزية، كالهما يداران من 
الإعالم  بها يف  ُيعرف  اأن  فعال  ي�ستحق  م�سلمني ماليويني،  طرف موظفني 

العربي والغربي.

والإندون�سيات  املاليويات  الن�ساء  من  الكثري  اإجنــازات  اإىل  بالإ�سافة   

يف جمايل القطاع العام والقطاع اخلا�ص متثل �سورة م�سرقة اأخرى ينبغي 

بنك  مدير  اأح�سن  املثال  �سبيل  على  والــغــرب..  ال�سرق  يف  بها  التعريف 

مركزي يف عام 2005م كان من ن�سيب امراأة م�سلمة ماليوية هي: الدكتورة 

التي  الب�سرية  تاريخ  يف  الأوىل  امل�سلمة  املــراأة  وكذلك  عزيز،  اأختار  زاتــي 

ال�سمايل م�سيًا على الأقدام كانت امراأة م�سلمة  اإىل القطب  ت�سل بنف�سها 

ماليوية، واأح�سن امراأة يف العامل الإ�سالمي يف جمال املناظرة الدولية لطلبة 

 )the phillip Jessup Mooting Competition( القانون 

التي عقدت بوا�سنطن عام 2005م هي طالبة ماليوية م�سلمة من اجلامعة 

الإ�سالمية العاملية مباليزيا، واأن ثالثًا من اأربع متناظرات من فريق اجلامعة 

2005م، وهن  الثانية يف مناظرات  املرتبة  العاملية ح�سلن على  الإ�سالمية 

طالبات ماليويات م�سلمات يرتدين الزي الإ�سالمي ال�سرعي، ويتكلمن اللغة 

الإجنليزية بطالقة وكاأنهن اإجنليزيات اأ�سليات.






