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ي األمة وتحدي االستئناف الحضاري
 
 قوى اإلحياء ف

 منتدى كوااللمبور 

 2222إستانبول/ ديسمبر 

 د. حسي   محمد القزاز

 ملخص استهاللي 

ي مقاربتها للتحديات الحضارية 
 
ي األمة مطالبة بتغيب  أساسي ف

 
ح هذه المداخلة أن قوى اإلحياء اإلسالمي ف

تقبر

ي تواجهها األمة. 
 التر

ي األمة خالل  إذ كان الخيار 
 
ي الحاكم لفكر وحركة قوى اإلحياء الرئيسة ف اتيجر الذي يمكن اعتباره الخيار اإلسبر

تها الحضارية عبر مقاربة اعتمدت  العقود الماضية هو مقاومة الزحف الحضاري عىل هوية األمة ودينها ومسب 

ائحها الوسىط وقواها الشابة، تثبيتها  ا وهويتها، عىل ثوابت دينهباألساس عىل تثبيت األمة، وخاصة شر

 وبت  
ً
 وقيما

ً
ي بالد المسلمي   فكرا

 
وع الحضاري المغاير وتغوله عىل مقدرات الحياة ف وإبطاء زحف المشر

 اجتماعية وسياسية واقتصادية وأنماط حياة وممارسات يومية. 

وع من خالل تحديه المباشر واإلرصار عىل قدرات  تسسي  ملم تخبر القوى الفاعلة إذن أن تواجه هذا المشر

حياة عىل نماذج إسالمية خالصة، وإنما اختارت أن تعمل تحت سقف تلك البت  الحضارية الوافدة، وتمارس 

ي من ذلك الموقع. 
 دورها المقاوم واإلحيائ 

ح هنا أن قوى اإلحياء اإلسالمي تحتاج أن تراجع تلك المقاربة بشكل جذري، وتتحرك منها إل مقاربة 
نقبر

ي أمتنا وعالمنا مستندة إل نماذج إسالمية خالصة.  تتبت  اإلرص 
 
 ار عىل تسسي  حالة حضارية جديدة ف

 منهجيات نظر وتحليل

  
 
ى من نوع تحديات االستئناف الحضاري اللجوء لمفاهيم ونماذج تحليلية تكاف تتطلب معالجة األسئلة الكبر

ي تركيبها ومستويات تجريدها الظاهرة محل النقاش. 
 
 ف

ح ألغ  .ضاريةبالوضعيات والنماذج الحراض هذه المداخلة االتكاء عىل مفاهيم ونماذج تحليلية متعلقة ونقبر

 

األفكار والقيم والمشاعر والمنطلقات ذات " بــاعتبارها مجموعات من النماذج الحضاريةونعرف هنا "

ي 
ي جوانب الحياة األساسية ألي مجتمع إنسائ 

 
ي تنعك  ف

  .الطبيعة الجذرية الحاكمة التر

 بمعلومية ثوابت عقدية وقيمية وفكرية يتبناها أي مجتمع، وتعك  
ً
تنطلق النماذج الحضارية وتتشكل أساسا

ي يقارب بها أبناء ذلك المجتمع سياقاتهم المعقدة. يمكن النظر للنماذج 
الطرق والمداخل الفريدة التر

ي رحاب هذا التصور بسنها مساحة وسيطة بي   الثوابت الع
 
اإلنسانية  قدية وبي   تجليات الحياةالحضارية إذن ف

ة  ي أبعادها المختلفة: مساحة وسيطة تلعب فيها إدراكات الناس لمالمح تلك السياقات المعقدة المتغب 
 
ف
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هم لتلك الثوابت العقدية وتمثلهم لها. إذن هي مساحة وسيطة  ي تفسب 
 
 مهمة ف

ً
ي يعيشونها أدوارا

المتنوعة التر

ي المدرك. ديناميكية، يشكلها تفاعل الثا
ر
 بت العقدي مع المتغب  السياف

كة وفروق مهمة بي   المجتمعات اإلنسانية. 
ي فهم قواسم مشبر

 
 تفيدنا معرفة هذه النماذج الحضارية ف

ي تطرأ عىل حياة الناس والمجتمعات عبر الزمن. 
ي فهم وتفسب  التطورات التر

 
 كما أنها تعيننا ف

ي أي بلد ال تتطور وال تتشكل وال 
 
، بل تتطور وتتشكل وتتحرك اتسافالحياة ف ي

 مع تتحرك بشكل عشوائ 
ً
قا

مثل هذه األفكار والنماذج المعرفية والقيم الحاكمة والمشاعر واالتجاهات النفسية الجمعية. إن جهلنا تلك 

ات.   المنطلقات، قد تفاجئنا التطورات والتغب 

ي تتشكل وتت الوضعيات الحضارية"أما "
انب من طور من تفاعالت تخص كل جفهي تلك الحاالت المركبة التر

جوانب الحياة األساسية ألي مجتمع، كما تخص تداخل تلك الجوانب وعالقاتها المتداخلة المتشكلة 

ي لحظة ما من حياة ذلك المجتمع. 
 
 والمتسثرة بشكل أساسي بالنماذج الحضارية السائدة ف

 ن الجوانب األساسية اآلتية: هكذا تشب  الوضعيات الحضارية إل مالمح وتطورات متعلقة بكل م

 مجاالت ومستويات المعرفة اإلنسانية، ومنظومات اإلمكانات واإلستخدامات المرتبطة بها.  -

 الثقافة وطرق التفكب  واإلتجاهات الجماعية.  -

هياكل السلطة والنفوذ وتسطب  مسارات حركة المجتمعات، والنظم السياسية، اإلقتصادية، التقنية  -

 واإلدارية. 

 الوظائف المجتمعية واألنظمة الوسيطة )تعليم وصحة وأمن وقضاء إلخ(.  -

 التشكيالت المجتمعية األساسية )أش وعائالت وقبائل وأحياء وروابط مجتمعية إلخ(.  -

 األوضاع والموارد المادية، وأوضاع المكان وإمالءاته وترتيبات الحياة األساسية بمعلوميته.  -

ي األوسع. العالقات األساسية لتلك الجماع -
 ة اإلنسانية بالمحيط اإلنسائ 

ي فضاءات تؤسسها وترشدها نماذج حضارية يتشابك فيها الثابت 
 
كلها تتشكل وتتفاعل وتتطور كما أسلفنا ف

 . ي
ر
 العقدي مع المتغب  السياف

 

 تلك المساحة الحرجة المتعلقة 
ً
ي أي مجتمع/ طبيعتها ومصادرها ومنطلقات بالمعرفة اإلنسانيةخذ مثال

 
ها ف

ي المجتمع ومنظومات 
 
ومناهج اكتسابها وفحصها وتركيمها، والبت  المؤسسية المرتبطة بإنتاجها وتوظيفها ف

ي البحث عن إجابات 
 
ي يتك  عليها المجتمع ف

ي رحابها. تلك المعرفة التر
 
ي تتطور ف

اإلمكانات التقنية واألداتية التر

ي مساحات حرك
 
تهم األساسية كلها: طبيعية واجتماعية/ لما يواجه الناس من أسئلة وإشكاالت ومعضالت ف

 مادية وروحية/ فردية وجماعية/ منتظمة وطارئة إلخ. 

ي يتك  عليها أي مجتمع فعليك أن تدرك الجذور 
إن أردت أن تعرف المالمح واالتجاهات األساسية للمعرفة التر

ي تنطلق منها: ما يسىم بفلسفة المعرفة، كما أن عليك أن تلم بمفاتيح عملي
التكيف والتغب  ات التشكل و التر

ي تتطور بها تلك الفلسفة. 
 التر
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 أن الغرب بحضارته المعارصة يعزل وحي السماء عن المعارف المقبول لها أن تحكم حياة 
ً
فنجد مثال

عندهم هي ما يمكن قياسه بالحواس أو بامتدادات الحواس ثم يعمل عليه  العلميةالمجتمعات. فالمعرفة 

ي   العقل البشر
ً
الستخراج قوانينه وفهم محددات حركته. ما يخرج عن ذلك ال يمثل معرفة علمية. نجد أيضا

ة التجربة الحضارية الغربية المعارصة،  أن تلك الفلسفة الحسية التجريبية الرشدية تتطور عبر مراحل مسب 

 فتتحرك من ساحات الحداثة بانحيازاتها إل ساحات ما بعد الحداثة بتطرفها. 

إذن وما يتعلق به مستبعد من تشكيل ما يصنفه أبناء هذه الحضارة عىل أنه معرفة علمية، إذ الدين الدين 

ي ال تخضع للقياس بالحواس وامتداداتها، وال يقع تحت منطق الرشد المادي 
ات الذاتية التر نوع من الخبر

ي خريطة المعرفة اإلنسانية المنوطة بتوجي
 
ة عندهم ه حياة الناس شبيهالصارم بمدارسه. مكانة الدين إذن ف

ات الذاتية كالسحر والخرافة والرياضات الروحية والرؤى واإللهامات الذاتية إلخ. ال  بمكانة مثيالته من الخبر

ي 
 
ي علم النف  وال ف

 
ي المنطلقات والنماذج والنظريات واألدوات السائدة ف

 
 لوحي السماء ف

ً
تجد بالتالي مكانا

ي االقتصاد 
 
 واإلدارة إلخ. علم االجتماع وال ف

 وما ينطبق عىل المعرفة ينطبق عىل المفردات الحضارية األخرى. 

ي مساحة 
 
: ف

ً
 النظم الكليةمثال

ً
ي ظل أنظمة تتبت  أفكارا

 
: سياسية واقتصادية وإدارية وتقنية/ هل نعيش ف

ية محتكرة، واعتسسيسية من نوع  أن الحكمة والقدرة عىل صنع القرار وتوجيه المال والوعي يكون من قبل قلة 

 بالمصالح المادية الذاتية لمكونات المجتمعات، أم 
ً
ي تبت  عليها تلك النظم تتعلق أساسا

وأن األس  التر

 من نوع أن الشسن العام هو شسن الناس جميعا، وأن إقامة الدين هو 
ً
ي ظل أنظمة تتبت  أفكارا

 
 ف
ً
نعيش مثال

 نه تكليف لألمة ال لنخب محتكرة؟ الواجب السياسي األول )إقامة األمر بما يصلحه(، وأ

ي مساحة 
 
ة بسن أوضاع المكان والسكانف ي تقيم بيننا مفهوم الجب 

ي صحبة أنماط عمران مكائ 
 
: هل نعيش ف

ة من حقوق وواجبات؟ وهل هي  ي حياة جاره وأخيه وتعينه عىل أداء ما لتلك الجب 
 
 منا مكانته ف

ً
تعىطي كال

ي عندنا روابط األحياء والمن اطق وتعيننا عىل التعاضد عىل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنماط تحت 

ي مراحل سابقة من تطور التجربة الحضارية 
 
ي سادت ف

ي تلك األحياء والمناطق )كاألنماط التر
 
والدعوة للخب  ف

ي نسكن فيها اليوم هي انعكاس لفلسفة حياة لناس يعيشون متجاورين متعاونيي   
اإلسالمية؟(  هل البيوت التر

ريصي   عىل سالمة وصالح المكان الذي يتشاركونه، أم انعكاس لفلسفة قائمة عىل نظرة فردانية انعزالية ح

 مستوحشة؟

 

 إن ما أسميناه هنا النموذج الحضاري هو ما يكمن وراء هذه البنية الحضارية بمكوناتها المتداخلة. 

 لها منطلقاتها ويحدد المالمح األعمق للفضاءا
ُ
ف ي تتشكل فيها وتتطور بمعلوميتههو الذي ُيَعرِّ

 ا. ت التر

ي ثالثة مستويات: 
 
 وهو الذي نستطيع أن نرى تجلياته ف

ه ومالمح فكره واتجاهات حركته.  .1  اإلنسان الفرد: ميوله واهتماته األساسية وانحيازاته ودوائر تركب  

وسيطة/ أبنية  ةالبت  المجتمعية بسنواعها ومستوياتها: هيكلية رسمية كلية/ تشكيالت مجتمعية/ أنظم .2

 ثقافية عامة وجزئية/ إلخ. 
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أوجه سلوك وأنماط حياة وقرارات فردية وجماعية يوجه بها الناس موارد مجتمعاتهم ويحددون كيفيات  .3

 إنفاق أوقاتهم وأموالهم. 

ي أي مجتمع 
 
ي أن الناس ف

 
كما لو كان   . ينطلقون منها وال يسائلونها تكمن أهمية وخطورة النماذج الحضارية ف

ي دون أن يفكر فيما يحركه. اإل 
 نسان والمجتمع يتحرك بقوة الدفع الذائر

هكذا تجد نفسك وأنت تعيش تحت مظلة نموذج حضاري معي   وقد أصبح هدفك من الحياة أن تتفوق 

ي 
ي حياتك اليومية حالة من االنعزال أو االستعالء ال تلقر

 
وحدك وتستمتع بمفردك. أو تجد نفسك تمارس ف

. كل ذل
ً
ي الحقيقة انعكاس لمكنون نموذج حضاري مؤس  عىل مرتكزات من الفردانية والنفعية لها باال

 
ك هو ف

 المادية والنخبوية المستعلية. 

ي بالدنا اليوم
 
 الوضعيات والنماذج الحضارية السائدة ف

 . ي بالدنا هي نتاج تفاعل تجربتي   حضاريتي  
 
 يمكن القول إن الوضعية الحضارية ف

ة قرون من االزدهار. أصابها التجربة الحضارية  ● ي أصابها الوهن بعد عشر
ي بالدنا والتر

 
اإلسالمية األصيلة ف

ي مقومات أساسية من مقومات تماسك أي تجربة 
 
تها الطويلة ف ي مراحل مختلفة من مسب 

 
تفريط ف

ها حرص عىل مقومات أخرى من مقومات التماسك واالستمرار والحيوية تلك.   حضارية إسالمية/ كما مب  

ي باألساس: تجربة حضارية صاعدة تشكلت وا ●
ي بنيت عىل نموذج حضاري علمائ 

لتجربة الحضارية التر

ي معية تطورات تاريخية ال مجال للخوض فيها هنا، ثم تقدمت وصعدت وأخذ 
 
مالمحها األساسية ف

أهلها بسسباب البناء والتماسك والهيمنة والصعود بمعلومية معطيات ذلك النموذج الحضاري الذي 

 نته. تب

 

ي ساحات تجارة أو علم أو سياحة(. 
 
س )ال ف ( شر ي وع استعماري )استخرائر

 التقت التجربتان عىل أرضية مشر

ي عمليات وتطورات 
 
وع االستعماري بمزيــــج من المقاومة واالستيعاب والتحديث/ ف واجهت األمة هذا المشر

ي فقط تقرير أن الحا
ي لة الحضارية الراهنة ألمتنا، و تاريخية مركبة لي  هنا مجال اإلفاضة فيها. يكق 

التر

وع  ي جوهرها حالة أمة مستعَمرة: أمة واقعة تحت هيمنة مشر
 
تمخضت عن هذه العمليات المركبة، هي ف

ي حالة تطور مستمر: ينتقل من مرحلة إل مرحلة ومن 
 
استعماري هو )كسي منظومة تحكم وسيطرة نشطة( ف

 إل إنجازات ومن مرتكزات هيمنة إل مرتكزات أخرى. شكل إل شكل ومن منهج إل منهج ومن إنجازات 

ي ترتكز عليها الحضارة الغربية ويتغذى منها 
 االنتباه إل أن النماذج الحضارية العلمانية التر

ً
من المهم أيضا

اجع الحضاري.  ي أمتنا، رغم البر
 
ي إزاحة النماذج الحضارية المتجذرة ف

 
ذلك الزحف االستعماري، لم تفلح ف

ي بالدنا هي وضعية مزدوجة ملتبسة، يتدافع فيها نوعان من الدقي
 
ق إذن أن نقول إن الوضعية الحضارية ف

ي جذورهما العقدية وحموالتهما الفلسفية. بقدر قليل من التسمل الفكري 
 
من النماذج الحضارية متناقضان ف

 أو نماًء. والمالحظة الواقعية ندرك أن هذا واقع مربك أبعد ما يكون عن أن يوفر لألمة سال 
ً
 أو استقرارا

ً
 ما
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 .
ً
 متحررة كما يحب بعضنا أن يفكر أحيانا

ً
 لسنا إذن شعوبا

ي تقرير هذا األمر الجلل أن نتفق عىل معيار نحتكم إليه: 
 
 وقد يسعفنا ف

ي جوانب 
 
معيار مفاده أن اإلنسان/ والشعب الحر المستقل هو الذي يفرض نموذجه الحضاري الخاص به ف

 حياته المختلفة. 

 

ي بالدنا أن يعيش حياة يهيمن عليها النموذج الحضاري الذي يفرضه 
 
هكذا: عندما يفرض عىل اإلنسان ف

ي تتعرف بها هوية األمة وإنسانها المسلم، 
وع استعماري ويزاحم بتلك الهيمنة المرتكزات اإلسالمية التر مشر

 .
ً
 حرا

ً
 ال يمكن أن يكون هذا إنسانا

وع االستعماري بالمناسبة م ي المشر
وع واٍع جدا )منذ اليوم األول( لألبعاد الحضارية لتلك المواجهة التر شر

وع  اق المصاحب للمشر يخوضها مع شعوبنا. ولمن أحب أن يراجع هذا األمر أن يعود إل تراث االستشر

 االستعماري من بداياته. 

ي ظل هذه الحركة اإلستعمارية المتحركة، ندافع هيمنة نموذج 
 
ي حثيث الجهندافع اليوم إذن ف

ي علمائ 
 
د ف

ي 
 
ي بالدنا، وتفكيك ما تبقر من منطلقاته وقيمه وبنيته وتجلياته ف

 
نقض عرى النموذج اإلسالمي األصيل ف

 جوانب الحياة كلها. 

 خيارات قوى اإلحياء اإلسالمي 

ي األمة إ
 
ي القوى الفاعلة ف

 
( لحركة التيارات األساسية ف

ً
 أو ضمنيا

ً
اء هذه ز كيف كان الخيار الحاكم )رصيحا

ي العقود القليلة السابقة عىل تفجر الثورات العربية؟
 
 ف
ً
 الوضعية الحضارية، خصوصا

ي الزاحف/ مع محاولة تثبيت األمة عىل 
اختارت تلك القوى الفاعلة العمل تحت مظلة هذا النموذج العلمائ 

ي مساحات الحركة الممكنة )المعتقدات والقيم األساسية/ السلوك الفردي واال 
 
/ جتماعي األساسي دينها ف

ى والرابطة األممية، إلخ(.   التذكب  بالقضايا الكبر

 ورصاحة مع النف . 
ً
 هذه نقطة مفصلية تحتاج وضوحا

 بنية 
َ
َحد

َ
ت
َ
ي القلب منها الحركة اإلسالمية بمدارسها، لم ت

 
: علينا تقرير أن تلك التيارات األساسية، وف بمعت 

ل التعليم وال أنماط العمران وال فلسفة وبنية الدول القائمة وال المعرفة وال بنية الثقافة وال فلسفة وهياك

 
ً
 حضاريا

ً
وع االستعماري: لم تسع ألن تقدم بديال ي فرضها المشر

األنظمة االقتصادية واإلدارية والتقنية إلخ التر

 لهذه الفلسفة وتلك البنية المفروضة عىل األمة من مستعمريــها. 
ً
 مغايرا

ً
 مستقال

ً
 إسالميا

ي األساس لمحاولة إبطاء زحف تلك الفلسفة والبنية وتخفيف آثار ذلك الزحف عىل هوية األمة  بل سعت
 
ف

ي تست  
ي كل المساحات التر

 
هم وسلوكهم/ ف وعىل تمسك أهلها بمعتقداتهم وقيمهم األساسية وأنماط تفكب 

 لها العمل فيها. 
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ي نشطت الحرك
ي تلك المسارات والحلول الجزئية التر

 
ي تقديمها، بمعظهر هذا السعي ف

 
لومية ة اإلسالمية ف

وع االستعماري والنموذج الحضاري الذي استند إليه )مدارس  ي فرضها المشر
ي رحاب الفلسفة والبنية التر

 
وف

إسالمية تعمل تحت مظلة أنظمة التعليم الرسىمي بنف  فلسفتها ومناهجها الدراسية وهيكلتها ولكنها تقدم 

تبت  مستهدفات تربوية منحازة للقيم والممارسات الدينية/ مصارف جرعات مختلفة من المواد الدينية وت

ي إطار منظومات 
 
ي تعامالتهم الشخصية تعمل ف

 
إسالمية تقدم معامالت الربوية للحريصي   عىل تجنب الربا ف

ي اإلسالم/ أحزاب 
 
اقتصادية ومالية رأسمالية رصفة ال عالقة لها بفلسفة ومستهدفات وأحكام المال ف

اسية تضم القوى ذات المشارب اإلسالمية تعمل تحت سقف سياسي تحدده فلسفة وبنية وتكتالت سي

 متبادلة متكاملة مع القوى اإلستعمارية الخارجية، إلخ(. 
ً
ي تؤدي أدوارا

 الدول المستبدة التر

 

ي تقديرنا ثالث مجموعات من العوامل 
 
ي الذي حكمته ف اتيجر  من التكيف والخيار اإلسبر

ً
كان هذا نوعا

 سية: األسا

عوامل متعلقة بمستوى التهديد الذي يسببه النموذج الحضاري الزاحف عىل األمة ودينها وهويتها/ كما  .1

ه عىل األرض.    تدركه تلك القوى الفاعلة وتخبر

ي مثل هذه المواجهات الحضارية والمطلوبة  .2
 
عوامل متعلقة بمنابع وأحجام الطاقة الالزمة للدخول ف

ي رحابه تجربة حضارية إسالمية جديدة. لتسسي  نموذج حضاري إسالمي 
 
 مستقل تنطلق ف

وع االستعماري بمراكزه وأطرافه  .3 عوامل متعلقة بموازين القوى بي   األمة وقواها الفاعلة من ناحية والمشر

 من ناحية أخرى. 

ي األمة عىل امتداد العقود الماضية لتلك
 
ي القوى الفاعلة ف

 
 باختصار ، كان تقدير التيارات األساسية ف

ي الزاحف 
ي يعمل عىل إبطاء النموذج العلمائ  اتيجر المجموعات الثالثة من العوامل أنها تقود إل خيار إسبر

 .  ولكن ال يتحداه بشكل مباشر

 إل حد النقض أو المساس الخطب  بسساسيات الدين والهوية وهيمنة 
ً
فالتقدير كان أن التهديد لي  واصال

ي أحجام وتسثب  الدين عىل الحياة العامة )صحوات 
 
إسالمية عفية وخطاب إسالمي مسموع واتساع مضطرد ف

ائح  ي شر
 
ي سلوك األفراد واألش ف

 
الحركات اإلسالمية وحدود دنيا من القيم والسلوك اإلسالمي محفوظة ف

 وسىط عريضة إلخ(. 

غفلة أو أو ال كما كان التقدير أن تلك الحالة اإلسالمية تعيش وتنشط عىل خلفية من حالة عامة من الغياب

ة إذن هي طاقة حركات ومجموعات  ي األمة. الطاقة الحارص 
 
االستقالة من الحياة العامة لجموع الناس ف

 وتيارات عىل أحسن تقدير وليست طاقة أمة. 

 .  أما موازين القوى فالخلل فيها ال تخطئه عي  

 

ي خيار مختلف
 آن أوان تبت 
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ي تعيشها األمة اآلن تدعونا 
 لموقف مختلف.  اللحظة الفارقة التر

فالتهديد تطور وزحف وبات يهدد أساسيات التدين والهوية ويــهدد معها بمصادرة كاملة للحالة اإلسالمية 

ي سعيها 
 
ي انتهجتها الحركات اإلسالمية ف

ي ارتكزت عليها تلك المسارات والحلول الجزئية التر
الشعبية التر

 . ي
 إلبطاء الزحف العلمائ 

ي أن يغيب عنا أن هذا 
ي التجربة الحضارية الغربية  )وال ينبع 

 
التهديد المتطور هو مصاحب ومواكب للتطور ف

ي مراكزها وأطرافها(. 
 
ي تجلياته المعارصة/ ف

 
/ ف ي

 المرتكزة عىل ذلك النموذج العلمائ 

ي تعيشها األمة 
قب التر ي موجاتها المتالحقة/ وحاالت التدافع واالضطراب والتحول والبر

 
والثورات العربية ف

ى/ بسشكال ودرجات والعالم/ تش ات كبر هد عىل منابع ومستويات للطاقة الراغبة والقادرة عىل إحداث تغيب 

 غب  مسبوقة. 

 

ي موازين القوى فقائم دون شك. 
 
 أما االختالل ف

 

 سؤال مختلف وإجابات جديدة

 هكذا نرى أن السؤال الذي نناقشه اليوم يؤول من سؤال عن: 

ته هل" ا الحضارية بسن تؤس  نموذجها الحضاري عىل مرجعيتها الدينية آن أوان أن تستسنف األمة مسب 

 الخالصة؟" 

 إل سؤال عن: 

ة جديدة( وبناء نموذج حضاري إسالمي يحكم حياة  كيف" ة )أو باألدق بدء مسب  يمكن استئناف تلك المسب 

اكم والخلل ا ي األمة، باالستفادة من طاقة التغيب  الهائلة، وبما يتعامل مع الضعف المبر
 
موازين القوى  لخطب  ف

 الحضارية؟"

 

 وال شك أن هذا تحٍد هائل. 

ي األمة 
 
ي تقدمها القوى الحية ف

ي تقديرنا التحدي الجوهري األساسي الذي تتحدد بناء عىل اإلجابات التر
 
وهو ف

ي هذه اللحظة الفارقة. 
 
ي خدمة أمتها وإقامة دينها ف

 
 عليه، تتحدد مواقعها وأدوارها ف

 ءات فكرية وحركية وعملية عميقة وعديدة، وحوارات وتجارب وممارسات متنوعة. وهو تحد يتطلب عطا 

نختم هذه المداخلة بمحاولة االشتباك مع هذا التحدي الكبب  عبر تقديم أفكار أولية عامة عن السؤال 

ة الحضارية.   المتعلق بكيفية السعي إلطالق تلك المسب 
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حة للنظر  أربــع زوايا مقبر

ح زوايا أربعة   ممكنة إلطالق تجربة حضارية إسالمية جديدة نقبر
ً
 بشسنها نستطلع به آفاقا

ً
يمكن أن ندير حوارا

 :
ً
 مستقال

ً
 إسالميا

ً
 حضاريا

ً
 تتبت  وتستصحب نموذجا

ي لحظات التحوالت التاريخية الفاصلة 
 
كب   ف

 الزاوية األول: محركات التاريــــخ األجدر بالبر

 كيف تنهض األمم وتبت  الحضارات؟ 

ي المحركات دعنا 
 
نتذكر أن األمم تنهض بعد ضعف وتقوى بعد انكسار )والعك (. ودعنا بالتالي نفكر ف

ي التساؤل عن 
 
ي هذا النهوض ونحاول استصحاب تجلياتها المعارصة، ثم دعنا نجتهد ف

 
ي تعي   ف

ى التر الكبر

ي اتجاه كش ذ
 
ي رحابها. لعلنا بذلك نتقدم خطوة مهمة ف

 
ي لك الحاجز امساحات السعي المتاحة لنا ف

لذهت 

. عندما نراجع سي   التبدل 
ً
ين منا عن طرح سؤال االنبعاث الحضاري اإلسالمي أصال النفسي الذي يعيق كثب 

ومكنات البناء الحضاري، ونتسمل مكاننا من هذه السي   وأنصبتنا من تلك الممكنات، نطرح عىل أنفسنا 

 السؤال:   

 

ي ولنهوض أن نتتبع  أال نستطيع إذن:وأال يجدر بنا: 
سي   هذه العوامل والمكنات والمحركات للتاريــــخ اإلنسائ 

 األمم ونسخذ بسسبابها؟

 

اِتها
َ
ن
ْ
 الزاوية الثانية: الوعي باللحظة/ ومكانتها وُمك

ات التجارب الحضارية اإلنسانية تمر عبر دورات  ، ومسب  ي حالة مستمرة من التشكل والتغب 
 
الحياة اإلنسانية ف

المحها العامة، وإن اختلفت تضاريسها وتفاصيلها وأحداثها الفارقة وتتابعها حياة يمكن تتبع بعض م

وانقطاعها وانتظامها وطفراتها اختالفات بنية بي   التجارب الحضارية المختلفة، وحتر داخل التجارب 

 بي   مراحلها وأجزائها. 
ً
 والمتسعة مكانا

ً
 الممتدة زمنا

ي التاريــــخ تمر بمحطاتاألمر الذي ال تختلف فيه تلك التجارب عىل 
 
 منها هو بمثابة رحلة ف

ً
 تنوعها هو أن كال

ها الحياة اإلنسانية وتتغب  وتتبدل أحوالها.   متنوعة تتطور عبر

ي نمر بها اآلن: مالمح وفرص وإمالءات 
 لنا أن نمب   طبيعة وخصائص المحطة التر

ً
هكذا من المهم جدا

ي تعيشها أمتنا. 
 وإمكانات المرحلة الحضارية التر

وط عبورها  وهي كما هو باٍد لحظة مخاض حضاري صعب، واجب الوقت فيها هو العمل عىل استكمال شر

 وعبورنا معها لذلك االنطالق المنشود. 
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أن نفقه طبيعة تلك اللحظة وأولوياتها، ونسع جادين إلعالء تلك األولويات  أال نستطيع إذن:وأال يجدر بنا: 

ي تحقيق مقتضياته
 
 ا؟واستيفاء الوسع ف

 

 الزاوية الثالثة: واجبات أوقات عىل مستوى قطاعات الحياة/ المكونات الرئيسة للبنية الحضارية

لي   اهتمت الزاويتان السابق ذكرهما بمحركات تاريــــخ يمكن أن تدفع حركة األمة كلها لألمام، وبمقتضيات 

ي حركتنا كلها، فإن هذه الزاوية الثالثة
 
ُل تلك األفكار والمقت لحظة علينا أن نراعي أولوياتها ف ِّ 

َ ب 
ُ
ضيات عىل ت

كب   هنا هو عىل سؤال: كيف يمكن أن تنهض األمة 
ساحات القطاعات األساسية لحياة األمم والشعوب. فالبر

ي كل من مساحات الحياة األساسية: معرفة وثقافة وتشكيالت مجتمعية 
 
وع إحياء إسالمي ف

ي رحاب مشر
 
ف

ه أساسية وأنظمة سياسية واقتصادية وإد ارية كلية وأنظمة وسيطة من تعليم وصحة وقضاء وأمن وغب 

 .
ً
 وصيانة وتطويرا

ً
 وعالقة للناس بالمكان الذي يعيشون فيه إعمارا

 

ي قطاعات الحياة  أال نستطيع إذن:وأال يجدر بنا: 
 
ي الذي يتقنه، وف

ي الجانب الوظيق 
 
كب   ف

أن يعمل كل منا ببر

ي يستطيع العطاء فيها، عىل 
ي فلسفتها وبناألساسية التر

 
يتها تقديم فكر ونماذج وممارسات إسالمية مفارقة ف

ي تسود مساحات الحياة اليوم؟
 لتلك النماذج العلمانية والممارسات الملتبسة التر

 

ى وتطورات حياة حثيثة وتدافع هائل اف مسارات أحداث كبر تحف بالتحوالت  /الزاوية الرابعة: استشر

 المستهدفة وتتشكل معها

ل عىل أرض ساكنة. لن تنطلق ت ي فراغ أو تب  
 
ة الحضارية الجديدة ف  لك المسب 

 ودرجات من التدافع الشديد، واإلنسانية كلها معها.  
ً
، األمة تعيش حاالت وأنواعا

ً
 عىل العك  تماما

ي هذه الظروف أن يهيؤوا أنفسهم للتعامل مع 
 
وع لالنبعاث الحضاري لألمة ف وبالتالي فعىل القائمي   عىل مشر

 أن يدركوها ويعوا أبعادها ومحركاتها ودينامياتها وتداخالتها وآثارها، ثم عليهم  أوجه
ً
التدافع تلك. عليهم أوال

وع الجديد معها.   أن يحددوا مواقفهم منها ومدى وطبيعة تداخل المشر

 عن أهمية إعمال الفك
ً
ا  ر وينبهنا كثب  من المخلصي   إل أوجه تدافع أصبحت واضحة للعيان، ونسمع كثب 

ي عن  اتيجر  بآمال هؤالء وأولئك أن يسفر ذلك الوعي اإلسبر
ً
ي الثاقب إلدراك أبعادها، وتشعر دوما اتيجر اإلسبر

 . ي رحاب هذا التدافع المعقد الكبب 
 
اقات يمكن لنا أن نحدثها ف  نجاحات واخبر

اق المسمول هو ذلك الغائب الحارص  عن معظم تلك الجه : ود واآلمالإال أن المحدد األكبر لمثل هذا االخبر

ي مثل تلك المواجهات. 
 
 هو االنتباه لألبعاد والمقتضيات الحضارية ف
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ي أمتنا لخوض  أال نستطيع إذن:وأال يجدر بنا: 
 
ي عىل الطاقات الهائلة ف

ي بالوعي ونبت 
أن نشحذ الهمم ونرتقر

 تلك التدافعات بحقها؟

 

 .. نسمل أن يكون طرح أفكار عىل هذه المستويات ونقاشها 
ً
 من ختاما

ً
ي الساحات الفكرية والعملية واحدا

 
ف

ي تواجهها أمتنا واالستفادة من فرصها 
ى التر ي مقاربة هذه التحديات الحضارية الكبر

 
ة مطلوبة ف مدخالت كثب 

 السانحة. 

 

 

 

 

 


