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مــن  الكثيــر  االكاديميــة  االوســاط  فــي  تثــار 
التســاؤالت المتعلقــة بالنظــرة التــي يجــب أن 
ــم بهــا الحةــارة االســةمية،وهل تســتخدم  تقي
ــي بنيــت فيهــا هــذه الحةــارة  ذات االدوات الت
أســتحدثتها  جديــدة  أدوات  أســتعارة  تتــم  أم 
حةــارة جديــدة تحــاول صهــر الــكل فــي بوتقــة 
واحــدة، ولوضــع الخطــوط العريةــة فــي مــا 
يتعلــق هــذه الجزئيــة وغيرهــا اســتةاف المعهــد 
عبداالميــر  علــي  الدكتــور  للحــوار،  العراقــي 
عــةوي والــذي كان فــي حينهــا قــد صــدر عنــه 
كتــاب بعنــوان )أامــة الحةــارة االســةمية(.

واثيــرت فــي النــدوة عــدة محــاور اهمهــا أن 
ــرعة  ــع بس ــدأت بالتراج ــةمية ب ــارة اإلس الحة
ــباب  ــرا ألس ــر نظ ــع عش ــرن التاس ــة الق ــي بداي ف
عديــدة، منهــا المواجهــة المباشــرة التــي حدثــت 
مــع الحةــارة الغربيــة المتقدمــة، حينمــا دخلــت 
هــي  فمــا  اإلســةمية،،  الدولــة  أطــراف  إلــى 
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األســباب التــي تقــف خلــف تراجعهــا؟، ومــا 
هــي حقيقــة مــا يســمى بالنهةــة أو الصحــوة 
خاصــة  بصــورة  تجســدت  التــي  اإلســةمية 

بالثــورة اإلســةمية فــي إيــران عــام 1979م.

وتنــاول الباحــث فــي النــدوة مشــاريع مــا يســمى 
بعقلنــة الديــن اإلســةمي ومحاولــة تحويلــه إلى 
نــوع مــن اإليديولوجيــة الفكريــة التــي تدفــع 
ــي مواجهتهــم  باتجــاه نهةــة المســلمين وبالتال

ــي. ــدي الغرب للتح

وتوصــل الباحــث لعــدة نتائــج كان أبراهــا أن 
الحةــارة اإلســةمية كعنصــر فعــال وحيــوي 
فــي المجتمــع اإلســةمي، لــن تســترجع مكانتها 
إال بعــد أن تعــود إلــى اإليمــان بالغيــب والــدور 
المباشــر للبــاري عــز وجل بــكل مفاصــل الحياة 
وهويــة  تركيبــة  فــي  أســاس  بشــكل  وتدخلــه 
المجتمــع الثقافيــة والسياســية، وان لــم يحــدث 
كمنظومــة  اإلســةم  تراجــع  فالمتوقــع  هــذا 
حةاريــة، علــى الرغــم مــن انــه ســيبقى مصــدرًا 
مهمــا لألخــةق وعقائــد األفــراد والعديــد مــن 

ــرى. ــج االخ النتائ
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تراجع الحضارة االسالمية.. ما االسباب؟

ان الكتــاب الــذي قمــت بتأليفــه مؤخــرا باللغــة 
االنكليزيــة وأســميته أامــة الحةارة اإلســةمية، 
مــع إنــي لــم أرد ان أتطــرق لهــذا الموضــوع 
ولكــن قمــت بتأليــف الكتــاب بنــاًء علــى طلــب 

ــر. الناش

ــب  ــاب أح ــن الكت ــى مةامي ــل ال ــل ان ادخ وقب
اإلســةمية،  الحةــارة  مصطلــح  اعــّرف  أن 
وبعبــارة أخــرى مــا معنــى الحةارة اإلســةمية؟ 
ــأتكلم  ــا س ــي حينم ــا إنن ــح أية ــد ان أوض وأري
عــن الحةــارة اإلســةمية فإننــي لــن أتطــرق 
الدينيــة، وإنمــا ســأتكلم  أو  الفقهيــة  للقةايــا 
فكريــا  الواســع،  بمفهومهــا  الحةــارة  عــن 

وقانونيــا واجتماعيــا وسياســيا. وثقافيــا 

كمــا إننــي لــن أتكلــم عــن أفــكاري وآرائــي عــن 
مســتقبل الديــن اإلســةمي، ألنــي أعتقــد ان فــي 
حــال وجــود مســلم واحــد فقــط فــي هــذا العالــم 
فــإن اإلســةم بخيــر، ولكنــي أعتقد ان المشــكلة 
ــاد  ــاق واألبع ــى اآلف ــارة بمعن ــي الحة ــد ف توج
علــى  الجيــل  هــذا  واقــع  عــن  تنجــم  التــي 
ــةمي  ــن اإلس ــر الدي ــة، أي ظواه ــاحة العام الس
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فــي المجتمــع علــى المجــال السياســي واآلفــاق 
ــة. ــة واالقتصادي الفكري

أنــا حيــن تركــت العــراق فــي حقبــة الســبعينيات 
كان اإلســةم فــي جانبــه الظاهــري فــي تراجــع، 
حتــى إنــي رأيــت قبــل أيــام عنــد أحــد األصدقــاء 
إحــدى صــور التخــرج لطلبــة جامعــة بغــداد فــي 
ــة  ــف الطلب ــت ان نص ــبعينيات والحظ ــرة الس فت
ــن أي  ــن بينه ــم تك ــن ل ــاء، ولك ــن النس ــوا م كان
كان  شــخص  أي  ان  وأذكــر  محجبــة،  طالبــة 
أو  أي عاصمــة عربيــة  أو  بغــداد  فــي  يتجــول 
واضــح  اثــر  أي  يةحــظ  لــن  فإنــه  إســةمية، 

للحةــارة اإلســةمية.

أو  المجتمــع  مــن  المتمــدن  الجانــب  وكان 
باتجــاه  يســير  والغنيــة  المتوســطة  الطبقــات 
ــة تقــع خــارج  ــكار ومشــارب فكري ــة وأف العلمن
مراقــب  وأي  اإلســةمية،  المنظومــة  إطــار 
فــي تلــك الفتــرة ربمــا ســيصل إلــى اســتنتاج 
يفيــد بــأن ظاهــرة الحةاريــة اإلســةمية فــي 
تراجــع أو هــي فــي بدايــة النهايــة، فيمــا ســيكون 
يقودهــا  التــي  العالميــة  للحةــارة  المســتقبل 
العالــم الغربــي، أو ان كان يســاريا فإنــه ســيقول 
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ــي يقودهــا  ان المســتقبل ســيكون للحةــارة الت
العالــم الشــيوعي، فــي حيــن لــم يكــن لإلســةم 

ملمــوس. أي حةــور 

فــي  العربيــة واإلســةمية  الــدول  تمتلــك  لــم 
ــةمية  ــة اإلس ــاط بالمنظوم ــرة أي ارتب ــك الفت تل
وبشــكل  صغيــرة  فئــات  علــى  واقتصــرت 
شــخصي فقــط، ولكــن شــيئا مــا حــدث فــي فتــرة 
الســبعينيات وغيــر مــن هــذا االتجــاه الــذي كان 
ــدة  ــة المتجس ــة العالمي ــح الثقاف ــوما لصال محس
فــي الغــرب بصــورة عامــة، وبــرا اإلســةم مــن 
جديــد علــى النطــاق السياســي وعــاد إلــى ذهنيــة 
المســلمين بصــورة خاصــة والعالــم بشــكل عــام 
بعــد فتــرة طويلــة مــن الســبات، لــذا حاولــت 
لمــاذا  الكتــاب،  تأليفــي  بدايــة  فــي  أســال  أن 
تراجعــت هــذه الحةــارة وكانــت علــى وشــك 

االختفــاء فــي الســبعينيات؟.

هــذه الحةــارة الجبــارة التــي أعطــت لإلنســانية 
العديــد مــن رواد الفكــر والعلــوم والفلســفة، 
تراجعــت بشــكل كبيــر خــةل المائــة أو المائتــي 
ســنة األخيــرة، وكانــت علــى وشــك االنقــراض.

خلــف  تقــف  التــي  األســباب  هــي  فمــا 
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تراجعهــا؟، ومــا هــي حقيقــة مــا يســمى بالنهةــة 
أو الصحــوة اإلســةمية التــي تجســدت بصــورة 
عــام  إيــران  فــي  اإلســةمية  بالثــورة  خاصــة 

1979م.

انهيار منظومة الفكر االسالمي بسقوط مصر 
وبعض الدول بيد االستعمار 

ــى التاريــخ وحاولــت ان أقــرأ مــا هــي  عــدت إل
للحةــارة  األساســي  المحــور  او  القواعــد 
اإلســةمية، ألننــا حينمــا نتكلــم عــن أي حةــارة 
البــد ان نجــد ان فيهــا مفهومــا داخليــا ينعكــس 
علــى مفاصــل الحيــاة الخارجيــة، علــى هــذا إذا 
أردنــا ان نتكلــم عــن الحةــارة العالميــة فــي هذا 
ــة مرتبطــة  ــة عقائدي ــوم ســنجد منظومــة فكري الي
برؤيــة الشــخص عــن كل القةايــا األساســية، 
ــى  ــل إل ــوم العم ــى مفه ــوق إل ــوم الحق ــن مفه م
ــي  ــات الت ــن والحري ــى الوط ــرة إل ــوم األس مفه

ــن. ــات وقواني ــس بمؤسس تنعك

بالتراجــع  بــدأت  اإلســةمية  الحةــارة  إذن 
بســرعة فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر نظــرا 
ــرة  ــة المباش ــا المواجه ــدة، أهمه ــباب عدي ألس
التــي حدثــت مــع الحةــارة الغربيــة المتقدمــة، 



أامة الحةارة اإلسةمية -13-

حينمــا دخلــت إلــى أطــراف الدولــة اإلســةمية، 
العالــم  خارطــة  اإلســةمية  بالدولــة  ونعنــي 
اإلســةمي التــي كانــت تحــت إمــرة حكومــات 
مفهومهــا  مبــررات  اإلســةم  مــن  تأخــذ 
والسياســية  االجتماعيــة  العةقــات  ألســاس 

واالقتصاديــة.

وهــذه الصدمــة تجســدت فــي غــزو نابليــون 
ــوات  ــا ق ــل فيه ــرة تدخ ــذه أول م ــر ألن ه لمص
الحــروب  منــذ  إســةمية  أراض  إلــى  غربيــة 
ــن  ــتمر بي ــم تس ــة ل ــة ان المعرك ــة، خاص الصليبي
ــة  ــوى بةع ــك س ــوات الممالي ــن ق ــون وبي نابلي
ــة الحكــم  ســاعات، انهــارت بعدهــا كل منظوم
اإلســةمية فــي مصــر، وخــةل ســنين قليلــة بــدأ 
أطــراف العالــم اإلســةمي يســقط بيــد الغــرب، 
وهــذا األمــر شــكل صدمــة لحةــارة أو منظومــة 
تشــعر بالثقــة فــي نفســها وإمكانياتهــا الذاتيــة 
القويــة وفخــورة بدينهــا وكل القةايــا األساســية 
ــاة،  ــي للحي ــوم الدين ــذا المفه ــن ه ــع م ــي تنب الت

ــرعة. ــذه الس ــار به ــم تنه ث

وكانــت مصــر هــي أول الــدول التــي تســقط 
ــي،  ــد عل ــتعيدها محم ــل ان يس ــرب، قب ــد الغ بي
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ثــم تلتهــا الجزائــر التــي تعــد جــزًء كبيــرًا مــن 
المغــرب العربــي بعــد حــرب طاحنــة، بالســقوط 
علــى أيــد الفرنســيين الذيــن اتخذوهــا قاعــدة 
لةنتشــار منهــا إلــى دول شــمال أفريقيــا، بعدهــا 
الشــركات  ســيطرة  تحــت  اندونيســيا  وقعــت 
التجاريــة الهولنديــة لتتحــول هــذه الســيطرة إلــى 

اســتعمار هولنــدي.

انهيار الحكم االسالمي في الهند 

للــدول  بالنســبة  الكبــرى  الطامــة  وكانــت 
اإلســةمية تتمثــل بانهيــار الحكــم اإلســةمي 
العالــم  معظــم  أصبــح  وبهــذا  الهنــد،  فــي 
األولــى  العالميــة  الحــرب  قبــل  اإلســةمي 
تحــت إمــرة الــدول الغربيــة بصــورة أو بأخــرى.

ــة دخلــت إلــى العالــم اإلســةمي  وبهــذه الكيفي
وسياســيا  علميــا  متفوقــة  غربيــة  منظومــة 
وعســكريا، ســيطرت فــي لمحــة مــن البصــر 
علــى مســاحات شاســعة مــن العالــم اإلســةمي 
المفكريــن  وغيــرت بصــورة جذريــة مفاهيــم 
وعامــة النــاس عــن قةايــا أساســية عــن الحيــاة 

ومعنــى النجــاح والفشــل بالعالــم الحديــث.
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الحركات االسالمية المجابهة لالحتالل 

العالــم  فــي  الغربــي  التغلغــل  هــذا  جوبــه 
اإلســةمي بــرد فعــل مــن العناصــر التقليديــة 
الطــرق  ومشــايخ  الديــن  رجــال  خاصــة 
الصوفيــة، حتــى ان جميــع الحــركات المةــادة 
ــاء  ــؤالء العلم ــل ه ــم قب ــدأ منه ــل ب ــذا التدخ له
والمتصوفــة، ومنهــم الثائــر فــي الجزائــر عبــد 
القــادر الجزائــري الــذي كان مــن أتبــاع الطريقــة 
القادريــة، وإمــام شــاميل بالقوقــاا الــذي قــاد 
ثــورة التمــرد ضــد الــروس الــذي كان أيةــا مــن 
مشــايخ الطــرق الصوفيــة، وفــي تلــك الفتــرة 
حدثــت أيةــا ثــورة فــي الهنــد بقيــادة أمــراء 
بالتعــاون مــع رجــال الديــن ضــد تغلغــل شــركة 
الهنــد الشــرقية ثــم ضــد االســتعمار البريطانــي.

عــدم  بســبب  المقاومــة  هــذه  تســتمر  ولــم 
التكافــؤ الكبيــر مــا بيــن الطرفيــن، وبعــد هــذا 
ــرب،  ــل الغ ــن قب ــريع م ــل الس ــع والتغلغ التراج
الســيد  أمثــال  الديــن  علمــاء  بعــض  أخــذ 
ــده  ــي والشــيخ محمــد عب ــن األفغان جمــال الدي
الغــرب  نجــاح  ســر  عــن  والبحــث  بالتفكيــر 
بعالــم التكنولوجيــا والقــوة العســكرية، فاقنعــوا 
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أنفســهم والكثيــر مــن النــاس بــأن الخطــأ لم يكن 
موجــودا فــي الديــن اإلســةمي نفســه، ألنــه يعــد 
دينــا كامــة ولكــن مــا كانــت فــي العقةنيــة التــي 
كانــت تنقصــه وكانت هي أســاس قــوة الحةارة 
الغربيــة، لــذا بــدأ بمــا يســمى باإلصــةح فــي 
بعــض  بقيــادة  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر 
المفكريــن وخاصــة علمــاء الديــن مــن أمثــال 
الســيد جمــال الديــن األفغانــي، وحاولــوا ان 
يعقلنــوا إذا صــح هــذا التعبيــر، الدين اإلســةمي 
ويحولونــه إلــى نــوع مــن اإليديولوجيــة الفكريــة 
ــي  ــي تدفــع باتجــاه نهةــة المســلمين وبالتال الت

مواجهتهــم للتحــدي الغربــي.

عقلنة المفهوم االسالمي ومنجزات الحضارة 
الغربية

ــح  ــه ال يص ــلت، ألن ــة فش ــذه المحاول ــي ه برأي
ان نأخــذ مفاصــل أساســية تعــد ركائــز لحةــارة 
مختلفــة ثــم نحــاول ان نســتقطب منهــا ونقلبهــا 
كيفمــا نشــاء لنصنــع منهــا شــيء يصــب فــي 
ــا، وفعــة ان الفتــرة التــي تلــت الحــرب  صالحن
عقلنــة  محاولــة  إن  أثبتــت  األولــى  العالميــة 
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المفهــوم اإلســةمي كــي ينســجم مــع منجــزات 
ــع. ــدأت بالتراج ــة ب ــارة الغربي الحة

بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  ان  نقــول  ان  ونســتطيع 
الحــرب العالميــة األولــى وحتــى الســتينيات 
ــةمية  ــدول اإلس ــب ال ــت أغل ــبعينيات كان والس
كانــت تحكــم مــن قبــل حــكام لديهــم مشــروع 
ــرض  ــع لغ ــث المجتم ــروع تحدي ــي، مش علمان
ــام،  ــوم الع ــي بالمفه ــع غرب ــى مجتم ــه إل تحويل
عــن  تثمــر  لــم  التجــارب  هــذه  حتــى  ولكــن 
الشــيء المطلــوب ولــم ترفع المســتوى الفكري 
االجتماعــي  المســتوى  عــن  ناهيــك  للنــاس، 
الــدول  حتــى  توصــل  ولــم  واالقتصــادي، 
التــي نالــت اســتقةلها بعــد الحــرب العالميــة 
ــوة  ــة الق ــن ناحي ــوب م ــتوى المطل ــة للمس الثاني
االقتصاديــة والعســكرية، وبقيــت أغلــب الــدول 
اإلســةمية فــي الخمســينيات والســتينيات بعــد 
علــى  العلمانيــة  التجربــة  مــن  ســنة  خمســين 
حالهــا ولــم تتقــدم بصــورة ملحوظــة، فــي حيــن 
بــدأ التفــوق الغربــي والشــرقي المتمثــل باليابــان 
بيــن  الحةاريــة  الثغــرة  مــن  يزيــد  والصيــن 

المجتمعــات.
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ــي  ــة الت ــة العلماني وأعتقــد ان فشــل هــذه التجرب
انطلقــت فــي بدايــة الحــرب العالميــة األولــى 
وانتهــت فــي الســبعينيات تجســد فــي هزيمــة 
القــوات العربيــة المشــتركة فــي حــرب العــام 
ــر، حتــى  ــة أصغــر منهــا بكثي 1967م، أمــام دول
ــى  ــت عل ــي أنفق ــغ الت ــن المبال ــا بي ــا إذا قارن إنن
قــوات مصــر واألردن وســوريا والعــراق أيةــا، 
نــرى إنهــا تتجــاوا بكثيــر األمــوال التــي أنفقــت 
علــى جيــش إســرائيل، كمــا ان هنــاك فرقــا هائــة 
فــي عــدد الســكان بيــن هــذه الــدول وإســرائيل، 
ــدي إذا  ــي التقلي وبهــذا فشــل المشــروع العلمان
تمكنــا مــن تســميته هكــذا، فــي توصيــل الحداثــة 
ــةمية  ــات اإلس ــى المجتمع ــام إل ــا الع بمفهومه

ــي الهزيمــة. ــذي تجســد ف ــة، األمــر ال والعربي

ــة  ــذه الهزيم ــت ه ــا حدث ــال حينم ــة الح وبطبيع
كان رد الفعــل عنيفــا جدا لدى الشــعوب العربية 
واإلســةمية، مــا دفــع الكثيــر منهــم إلــى مراجعــة 
أفكارهــم ومفاهيمهــم وعقائدهــم، لمعرفــة أيــن 
ــة  ــلة لعقلن ــة الفاش ــد المحاول ــيما بع ــأ، س الخط
)اإلســةم( وإدخالــه فــي المنظومــة الحةاريــة، 
ــروع  ــي المش ــة تبن ــي محاول ــل ف ــك الفش وكذل
العلمانــي المتجســد فــي حــرب العــام 1967م، 
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ــو  ــا ه ــن م ــاس ع ــن الن ــر م ــاءل الكثي ــا تس حينه
الحــل؟.

وفــي ذلــك الوقــت أعــاد الكثيــر مــن النــاس 
والتركــة  باإلســةم  عةقتهــم  فــي  النظــر 
المجتمــع. عصرنــة  فــي  ودورهــا  اإلســةمية 

ردود االفعال المتفاوتة في الدول االسالمية 

لــذا كانــت هنــاك حــاالت مختلفــة، كمــا فــي 
ــح  ــادات فت ــد الس ــي عه ــهدت ف ــي ش ــر الت مص
المســلمين  اإلخــوان  أمــام  الســجون  أبــواب 
المصطلحــات  مــن  للكثيــر  الدولــة  وتبنــي 
اإلســةمية كجــزء مــن عقيدتهــا السياســية، وكان 
المراقــب يشــعر فــي تلــك اآلونــة ان هنــاك نقطــة 
تحــول، فيمــا كان رد الفعــل فــي بعــض الــدول 
العــراق  فــي  ذلــك  تجلــى  كمــا  جــدا  عنيــف 
حينمــا  آنــذاك،  الحاكمــة  الســلطة  قبــل  مــن 
ــة  ــر الموجه ــل والتهجي ــات القت ــت عملي مارس
بصــورة خاصــة ضــد الحــركات اإلســةمية فــي 

الســبعينيات.

الثــورة  فــي  تفجــرت  التداعيــات  هــذه  وكل 
ــبعينيات  ــرة الس ــع ان فت ــة، م ــةمية اإليراني اإلس
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ان  بــل  لإلســةم،  مةــادة  فتــرة  تعــد  كانــت 
التجــارب  كل  ضــد  موجهــة  كانــت  الجهــود 
التــي ســبقت هــذه الفتــرة، ان كانــت إســةمية 
بالنســبة  حتــى  أو  اشــتراكية،  او  علمانيــة  او 
لعبــت دورا مهمــا  التــي  الليبراليــة  للتجــارب 
فــي الشــرق األوســط فــي فتــرة الثةثينيــات، 
كمــا فــي مصــر والعــراق، أي كان هنــاك رفــض 
تجســد  كانــت  التــي  الديمقراطيــة  للتجربــة 

بريطانــي. برلمانــي  بمفهــوم 

أمــا فتــرة الثمانينيــات التــي شــهدت وثبــة أو 
ــري  ــب الفك ــن الجان ــا م ــةمية، فإنه ــة إس نهة
وإنهــا  ســيما  األبــواب،  مــن  العديــد  فتحــت 
شــهدت نشــاط فكــري مهــم فــي جميــع أطــراف 
العالــم اإلســةمي، خاصــة بموضــوع أســلمة 
ــن  ــن المفكري ــر م ــاول الكثي ــا ح ــة حينم المعرف
األساســية  المفاهيــم  تغييــر  والســنة  الشــيعة 
للمعرفــة بالنســبة للعلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة 
ضــرورة  أدركــوا  ألنهــم  وغيرهــا،  والثقافيــة 

إعــادة النظــر بالمفاهيــم القديمــة.

الجامعــات  بمشــاركة  الخطــوة  هــذه  وكانــت 
ــي كانــت تعمــل تحــت إشــراف  اإلســةمية، الت
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المعهــد الدولــي للفكــر اإلســةمي المدعــوم 
دور  أيةــا  إليــران  ولكــن  الســعودية،  مــن 
ــة  ــلمة المعرف ــة أس ــر ثقاف ــر ونش ــي تطوي ــم ف مه

المجتمــع. وأســلمة 

وبقيــت  تنجــح  لــم  أيةــا  المحــاوالت  هــذه 
أســاس  هــي  )العالميــة(  أو  الغربيــة  المعاييــر 
الجــدوى فــي أي مجــال فكــري أو علمــي أو 
العربيــة  الجامعــات  ان  والدليــل  اجتماعــي، 
واإلســةمية التــي ُأحدثــت في ماليزيا وباكســتان 
لــم  العربيــة  الــدول  فــي  ثــم  ومــن  ونيجيريــا 
ــت  ــي كان ــية الت ــواد األساس ــل الم ــح بتحوي تنج
تــدرس فــي الجامعــات والمــدارس إلــى مناهــج 
إســةمية حقيقيــة، ألن المعاييــر الغربيــة العلميــة 
بقيــت هــي قاعــدة هــذا الفكــر، وبالتالــي عمليــة 
فــي  تراجعــت  والمجتمــع  المعرفــة  أســلمة 
ــرة، وفشــلت فــي أن تكــون جــزء مــن  هــذه الفت
عمليــة نهــوض الحةــارة بشــكل عــام، ولــم 
يتــم مةحظــة أثــرًا للمبالــغ التــي أنفقــت لدعــم 
الجامعــات اإلســةمية ودعــم عمليــة أســلمة 
ــي  ــات الت ــض القطاع ــي بع ــى ف ــع وحت المجتم
مثــل  فيهــا،  تنجــح  ان  الممكــن  مــن  كانــت 
ــت  ــي تح ــادي والمصرف ــاع االقتص ــم القط تنظي
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نظــم إســةمية وجعلــه بديــة للمفهــوم العالمــي 
للربــح والخســارة.

الحل يبدأ من تغيير بتغيير فكر الفرد المسلم 

والنتيجــة أنــي أرى كمــا دونــت ذلــك فــي كتابــي 
مــن  أن  اإلســةمية(  الحةــارة  )أامــة  هــذا 
الصعــب اســتعادة المبــادرة مــن دون إحــداث 
الفــرد  فكــر  فــي  وجــذري  أساســي  تغييــر 

المســلم.

وأرى ان اإلســةم اســتطاع ان يحقــق ويثبــت 
للجميــع بــأن العالــم ال يــدور حســب القوانيــن 
العقةنيــة والمنطقيــة فقــط مــن دون المقــدس، 
كمــا انــه نبــه علــى وجــود آثــار الخالــق فــي 
نفحــة  فــإن  لذلــك  الموجــودات،  جميــع 
المقــدس كانــت جــزءا ال يتجــزأ بتعاملــه مــع 
ــي  ــية والت ــعور بالقدس ــذا الش ــد ان ه ــر، بي اآلخ
اســتطيع ان أقــول انهــا أســاس األخــةق لــدى 
بــدأت بالتراجــع بصــورة  الفــرد والمجتمــع، 
واضحــة خــةل المائتيــن أو المائــة والخمســين 
ســنة األخيــرة، وبهــذا فقــد المجتمــع اإلســةمي 
بصــورة عامــة إحساســه بالمقــدس، مــع اننــا ال 
ننكــر ان هنــاك أفــرادا حافظــوا علــى وجــود 
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المقــدس فــي حياتهــم وتوجهاتهم، والمؤســف 
ان بفقــد هــذا الشــعور بالمقــدس تغيــرت رؤيــة 
والصحيحــة  الســليمة  األســس  بشــأن  الفــرد 
لتكويــن المجتمــع والمؤسســات التــي تنظــم 

الحيــاة اإلنســانية.

وبطبيعــة الحــال انــا ال أعــرف كيــف كان النــاس 
يفكــرون قبــل 200 عــام ولكــن الــذي يبــدوا 
مــن خــةل الكتــب التــي تتحــدث عــن تلــك 
الغيــب  مــع  تفاعــة  هنــاك  كان  انــه  الفتــرة، 
ألن  الحيــاة،  مفاصــل  مــن  مفصــل  كل  فــي 
المفــروض ان يكــون التيقــن بالغيــب جــزء مــن 
وتنعكــس  المســلم  للفــرد  األساســية  الهويــة 
ان  أرى  لذلــك  بالمجتمــع،  عةقتــه  علــى 
إعــادة هــذا الشــعور بالغيــب والمقــدس فــي 
ــرة  ــوض م ــاس النه ــو أس ــلم ه ــع المس المجتم
أخــرى بالحةــارة اإلســةمية، ومــن دون ذلــك 
فــإن اإلســةم ســيواجه دائمــا المعيــار العالمــي 
والغربــي، وفــي حالــة التعامــل مــع هــذا المعيــار 
الرضــوخ  الــى  المجتمــع  بشــروطه ســيةطر 
والحســن  والســيئ  الجيــد  عــن  لمفهومــه 

والقبيــح.
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دور  يلعــب  آخــر  شــعور  هنــاك  كان  ان  أمــا 
رئيســي بتكويــن القــرار تجــاه اآلخــر، عندهــا 
ســتتغير النظــرة بــدون شــك بســبب وجــود شــي 
ــب ان  ــي تتطل ــة الت ــة الفكري ــع للمنظوم ــر تاب غي
الحكــم علــى  فــي  أســاس  المصلحــة  تكــون 

األشــياء بــأن هــذا حســن وهــذا قبيــح.

إلــى جميــع مفاصــل المجتمــع  ننظــر  حينمــا 
واألرض  الحكــم  مفهــوم  مثــل  اإلســةمي، 
مفهــوم  أو  الســلطة،  معنــى  أو  السياســية 
او  والواجبــات  الحقــوق  لطبيعــة  المجتمــع 
الغنــى والفقــر أو مــا هــي المنظومــة االقتصاديــة 
لنــا مــا نريــده مــن هــذه  التــي توفــر  المثاليــة 
ــتخدامنا  ــة اس ــي حال ــى ف ــا حت ــد انن ــاة، نج الحي
مصطلحــات إســةمية فــي جميــع هــذه األمــر 
ــار الدولــي،  يبقــى المعيــار األساســي هــو المعي
ــار التــي تســتخدمه  ــر يعتمــد علــى المعي واألخي

الدولــة المتفوقــة فــي تلــك الفتــرة.

إذن الحةــارة اإلســةمية كعنصــر فعال وحيوي 
فــي المجتمــع اإلســةمي، لــن تســترجع مكانتها 
إال بعــد أن تعــود إلــى اإليمــان بالغيــب والــدور 
المباشــر للبــاري عــز وجل بــكل مفاصــل الحياة 
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وتدخلــه بشــكل أساســي فــي تركيبــة وهويــة 
المجتمــع الثقافيــة والسياســية، وان لــم يحــدث 
كمنظومــة  اإلســةم  تراجــع  فالمتوقــع  هــذا 
حةاريــة، علــى الرغــم مــن انــه ســيبقى مصــدر 
مهــم لألخــةق وعقائــد األفــراد، وهنــاك الكثيــر 
ــا  مــن األدلــة علــى هــذا، فعنــد التفكيــر بالقةاي
القةايــا  أو  المثــال  ســبيل  علــى  العمرانيــة 
االقتصاديــة، ســنجد ان هنــاك معاييــر تعطــي 
ــا  أمــورا حســنة، ولكــن النتيجــة ســتختلف غالب
نحــو األفةــل فــي حالــة إدخــال عنصــر الغيــب 
فــي المعادلــة، حتــى أنهــا ســتكون أكثــر أصالــة 

ــةمية. ــة اإلس ــا بالترك وارتباط

وبطبيعــة الحــال ان ســبل الخــروج مــن أامــة 
الحةــارة اإلســةمية لــن تقــدم فــي كتــاب واحد 
وال حتــى مائــة كتــاب، ألنــه مبنــي علــى تفاعــل 
التــي  اإلســةمية  العقائــد  مــع حقيقــة  النــاس 
يؤمنــون بهــا والمعتمــدة علــى اإليمــان بالغيــب، 
ولــن تكــون هنــاك حةــارة مــا لــم ينعكــس هــذا 
اإليمــان علــى طبيعــة عةقــة النــاس بالمجتمــع.

المجتمع المدني اساس النظام االسةمي 

ــةل  ــن خ ــت م ــي رأي ــل ألن ــخصيا متفائ ــا ش أن
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اغلــب  فــي  وتجوالــي  الكثيــرة  عةقاتــي 
البلــدان اإلســةمية ان هنــاك بــوادر خيــر، ألن 
ان  أخيــرًا  أدرك  المســلمين  مــن  كثيــر  عــدد 
النهــوض ال يقتصــر علــى دور الدولــة او طبيعــة 
ــة  ــات ال ــةل المؤسس ــن خ ــا م ــم، وإنم الحاك
ــع  ــات المجتم ــميها مؤسس ــي نس ــة والت حكومي
ــةمي،  ــام اإلس ــاس النظ ــي أس ــي ه ــي الت المدن
ورأينــا كيــف ان الطائفــة الشــيعية اســتطاعت 
مــن  حيويتهــا  علــى  المحافظــة  األامنــة  عبــر 
ــق  ــن طري ــا ع ــة، وإنم ــى دول ــاد عل ــر االعتم غي
تعــاون األفــراد  المعتمــدة علــى  المؤسســات 

الحكومــة. منظومــة  خــارج 

ــد  ــي يوج ــيا الت ــي اندونيس ــه ف ــا نةحظ ــذا م وه
فيهــا حركــة اجتماعيــة ثقافيــة، تةــم جانــب 
ــاء،  ــن األعة ــن م ــرات المةيي ــي وعش إصةح
ــح  ــة فت ــي حرك ــا ف ــا كم ــي تركي ــر ف ــس األم ونف
تثقيفيــة  كحركــة  بــدأت  التــي  كــوالن  اللــه 
تعليميــة واآلن أصبحــت تةــم ســتة مةييــن 
عةــوا ولديهــا أعةــاء فــي اغلــب دول العالــم 
ومئــات المــدارس، إضافــة إلــى إنهــا تلعــب 
األخةقيــة  الثقافــة  إعــادة  فــي  أساســيا  دورا 
للفــرد المســلم، لذلــك فــإن بــوادر النهــوض 
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إن  خطــر  فــي  ســتكون  أنهــا  بيــد  موجــودة، 
اإلســةمية  غيــر  المعاييــر  علــى  نعتمــد  بقينــا 
ــد، أو االعتمــاد الكلــي او  كأســاس لمــا هــو جي
شــبه الكلــي علــى الدولــة أو منظومــة الحكومــة 
الرســمية إلنقاذنــا مــن المشــاكل االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، ألننــا رأينــا كيــف ان الــدول التــي 
تمتلــك نوعــا مــن النشــاط االقتصــادي اعتمدت 
علــى أنــاس لديهــم شــعور عميــق بالواجــب 
األخةقــي تجــاه الغيــر، وإذا أخذنــا علــى ســبيل 
ــة  ــة باكســتان ســنرى ان ليــس للدول ــال دول المث
دورًا فــي مجــاالت اجتماعيــة كثيــرة، ففــي حالــة 
ــة او مــرض ووقــع فــي  تعــرض أحــد مــا إلصاب
شــوارع كراتشــي مثــة، فلــن تأتــي اإلســعاف 
التابعــة للحكومــة إلنقــاذه وإنمــا ســتأتيه ســيارة 
أكثــر  تمتلــك  التــي  ادهــي  لمؤسســة  تابعــة 
مــن عشــرة آالف ســيارة إســعاف ممولــة مــن 
ــن ان  ــر الممك ــن غي ــك م ــاس، لذل ــات الن تبرع
ــذه  ــة وبه ــل باكســتان قائم ــرة مث ــة كبي تبقــى دول

القــوة مــن دون هــذه المؤسســات.

نعمــل  ان  يجــب  العــراق  فــي  فإننــا  هنــا  مــن 
لتكويــن مثــل هــذه الحــركات التــي تمتلــك نوعا 
مــن التةامــن االجتماعــي وتتحــرك مــن منطلــق 
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إســةمي وليــس مصلحــي، ألن هــذا العمــل فــي 
المجتمــع اإلســةمي ليــس فقــط واجبــا وإنمــا 
جانبــا  يمتلــك  الــذي  للمــرء  ضروريــا  يعــد 

روحانيــا مرتبطــا بالغيــب.

الحةاريــة  األامــة  طبيعــة  فــإن  هنــا  مــن 
اإلســةمية كمــا أراهــا ليســت أامــة سياســية، 
مــع ان هــذا الجانــب لــه تأثيــر ســلبي عليهــا، 
أامــة  وال  وتعليــم  ثقافــة  أامــة  هــي  وليســت 
حكــم وال أامــة خةفــة كمــا يدعــي البعــض، 
ــاء  ــود فة ــدم وج ــن ع ــة ع ــة ناجم ــي أام ــل ه ب
كبيــر فــي الحيــاة اليوميــة لتحقيــق التيقــن بــدور 
الغيــب مــن خــةل العمــل والنشــاط واألفــكار.

كان  االنكليزيــة ألنــه  باللغــة  كتبتــه  والكتــاب 
موجهــا للجمهــور البريطانــي والناطقيــن باللغــة 
ــارة  ــة للحة ــا مهم ــد إنه ــي اعتق ــة الت االنكليزي
إلــى  أريــد إيصالــه أيةــا  اإلســةمية، وألنــي 
جمهــور المســلمين فــي كل مــكان لذلــك ترجــم 
إلــى التركيــة وفــي طريقــه ألن يترجــم إلــى اللغــة 

ــة. ــية والعربي الفارس
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المعهد العراقي للحوار 

بالدراســات  تعنــى  بحثيــة،  فكريــة  مؤسســة 
بعدالتغييــر  الستراتيجي،تأسســت  والتخطيــط 
صناعــة  بمهمــة  2003،لتقــوم  عــام  فــي 
القــرارات وتحةيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن 
خــةل الرصــد المكثــف لألحــداث وتطوراتهــا 
مــن  ومناقشــتها  المختصيــن  علــى  وعرضهــا 
خــةل نــدوات و ورش عمــل وطــاوالت بحــث 
مســتمرة،للخروج بحلــول متوقعــة لمــا يعتــرض 
عقباتــو  مــن  الناشــئة  الديمقراطيــة  العمليــة 

اعاقــات.
يتميــز المعهــد العراقــي للحواربقربــه مــن كل 
ــيخ  ــام الش ــرف الع ــر المش ــة؛ عب ــل الدول مفاص
صانعــي  مــن  يعــد  الــذي  حمــودي  همــام  د. 
ــم  ــذي له ــه ال ــر اعةائ ــةد، وعب ــي الب ــرار ف الق
اتصــال مباشــر بقــادة البــةد جميعــا وبمختلــف 
توجهاتهــم الفكريــة وااليديولوجية والسياســية.
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مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــي للحــوار مجلــة )حــوار 
الفكــر( الفصليــة الفكريــة كل ثةثــة اشــهر وقــد 
 27 2021الــى  حزيــران  شــهر  لغايــة  وصــل 
عــددًا، يحتــوي كل عــدد علــى ملــف الهــم مــا 
يشــغلذوي الشــان والمختصيــن مــن امــور تقــع 
فــي طريــق او تعتــرض بنــاء الدولــة العراقيــة 

ــا:  ــة، ومنه الحديث
االرهاب في العراق.	 
أامة المياه في العراق.	 
فــي 	  الديمقراطــي  التحــول  معوقــات 

. ق ا لعــر ا
اعادة بناء الدولة.. صياغات الحل.	 
المرأة في ظل الدستور العراقي الجديد.	 
مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــات 	 

نشــر التقنيــات الزراعيــة.
االنتخابات النزيهة ودور االعةم فيها.	 
االنتخابات البرلمانية العراقية.	 
االامــة 	  تداعيــات  الموصــل..  احــداث 

واثارهــا.
تاريخيــة 	  مقاربــات  الشــعبي..  الحشــد 

. ســية سيا و
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البرنامــج الحكومــي بيــن النظريــة والتطبيــق 	 
االداري.

الحــرب علــى داعــش.. العالــم يســتنفر ضــد 	 
االرهاب.

االقتصاد العراقي.. بين الريعية والتنوع.	 
خيارات ما بعد االنتصار.	 
التعليــم مــا بعــد االنتصــار.. صناعــة انســان 	 

وبنــاء دولــة.
المتغيــرات 	  فــي  الخارجــي  العامــل  دور 

العراقيــة. الداخليــة  السياســية 

الموسم الثقافي السنوي

موســما  للحــوار  العراقــي  المعهــد  يقيــم 
ــا ســنويا فــي شــهر رمةان،يســتمر لعــدة  ثقافي
ايام،يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــي 
الموضوعــات الحيــة المتعلقــة بالشــأن العراقــي 

والدولــي. واالقليمــي 

كان من ابرا موضوعاته:
للحــوار 	  فرصــة  االنتصــار..  رمةــان 

لتنميــة ا و
رؤى في الشأن العراقي	 
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معا لبناء العراق، االنسان والمؤسسات.	 
شيعة العراق.. الى أين؟	 

ابرز نشاطات المعهد:

نقاشــية  وحلقــات  نــدوات  المعهــد  اقــام 
تجــاوات الـــ80 برنامجــا الــى حيــن صــدور 
ابراهــا: مــن  كان  التعريفــي  الملخــص  هــذا 

	 نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــة 
ــي  ــة )الســفير الكــوري الجنوب ــة الجنوبي الكوري

ــم. ــغ كي ــان ميون ــي بغــداد هي ف

الحكومــة  وعةقــة  السياســية  التطــورات   	
الــواراء  رئيــس  )نائــب  باالقليــم  االتحاديــة 
العراقــي االســبق، عةــو المكتــب السياســي 
لةتحــاد الوطنــي الكردســتاني د. برهــم صالــح.

	 برنامج حوار الشباب.

الصعــود  اســباب  البراايليــة..  التجربــة   	
)الســفير البراايلــي فــي بغــداد انــور النحــاس(.

	 الدفــع باآلجــل )رئيــس اللجنــة الماليــة النيابية 
د. احمــد الجلبي(.



المعهد العراقي للحوار  -33-

الماليــة  	 اامــة الحةــارة االســةمية )وايــر 
الســابق د. علــي عبــد االميــر عــةوي(.

	 واارة التعليــم العالــي بيــن الواقــع والطمــوح 
)وايــر التعليــم العالــي االســتاذ علــي االديــب(.

البحــوث  مركــز  )رئيــس  نقاشــية  حلقــة   	
والدراســات الســتراتيجية فــي طهران د. حســين 

اكبــري(.
	 الهنــد.. تعدديــة مفرطــة وعملقــة اقتصاديــة 

ــة(. ــوريش كي ــداد س ــي بغ ــدي ف ــفير الهن )الس
للمواانــة  واالقتصاديــة  الماليــة  السياســة   	
االتحاديــة )د. حيــدر العبــادي رئيــس الــواراء(.

التحديــات  العــراق  فــي  )االمــن  نــدوة   	
. ) ت لجــا لمعا ا و

ومحاســبة  الفســاد  مكافحــة  عمــل  	ورشــة 
والمعوقــات. االليــات   	 الفاســدين 

ســفير  مــع  الصينيــة  التجربــة  حــول  حــوار   	
الكريــم  عبــد  الدكتــور  الصيــن  فــي  العــراق 

هاشــم.
لمواجهــة  الدوليــة  والخيــارات  العــراق   	

النــواب. مجلــس  فــي  االرهــاب 
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التجربــة الصربيــة مــع ســفير  	 حــوار حــول 
بيتروفيتــش. راديســاف  بغــداد  فــي  صربيــا 

	 حــوار التــردي المالــي وانعكاســاته علــى اداء 
الحكومــة.

	 حــوار حــول منطقــة الشــرق االوســط بعــد 
ــور  ــع الدكت ــش م ــة داع ــووي ونهاي ــاق الن االتف
ــة  ــات الدولي ــز العةق ــس مرك ــزاد رئي ــم باك كري

واالســتراتيجية فــي باريــس.
	 نـــــــــــــــــــدوة )االمــن فــي العــراق التحديات 

والمعالجات(.
	 جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــة 

البديلــة لدعــم الحشــد الشــعبي.
الخارجيــة...  السياســية  محــددات  نــدوة   	
التعامــل مــع اامــة قطــر نموذجــا مــع الســيد نــزار 

الخيــر اللــه وكيــل واارة الخارجيــة.
المواجهــة  التوحــش واليــات  اعــةم  نــدوة   	

اعةميــا. االرهــاب  نحاصــر  00كيــف 
ــه  ــاب الموج ــث الخط ــباب وتحدي ــدوة الش 	 ن

اليهــم.
	 نــدوة دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــرات 
السياســية العراقيــة بالتعــاون مع لجنــة العةقات 

ــة النيابية. الخارجي
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حوار بغداد 

عمــل  فــي  فارقــة  عةمــة  بغــداد  حــوار  يعــد 
المعهــد العراقــي للحــوار وهــو تجمــع حــواري 
ســنوي ُيعقــد فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد، 
ويســتةيف عشــرات المســؤولين السياســيين 
واالمنييــن ورجــال االعمــال واالكاديمييــن مــن 
وجهــات  لتبــادل  والعالــم  والمنطقــة  العــراق 
النظــر اااء التحديــات المختلفــة التــي نواجههــا 

ــا. مع
الــذي  االول  المؤتمــر  نقاشــات  وتركــزت 
ــول  ــي 2017 ح ــون الثان ــي 14	15 كان ــد ف عق
خيــارات مــا بعــد االنتصــار علــى داعــش فــي 
واقتصاديــا  سياســيا  ذلــك  وتأثيــر  العــراق، 
العةقــات  مســتوى  وعلــى  وثقافيــا  وامنيــا 
تشــهد  التــي  المنطقــة  بلــدان  بيــن  الخارجيــة 

مشــابهة. عنــف  موجــات 
ــدون  ــرة ب ــوار ح ــاحة ح ــداد مس ــوار بغ ــر ح يعتب
شــروط وقيــود يلتقــي فيهــا نخبــة مــن المفكريــن 
وصنــاع الــرأي والقــرار لوضــع الحلول المناســبة 
الهــم مــا يواجــه بلداننــا مــن تحديــات مختلفــة.



المعهد العراقي للحوار  -36-

اصدارات المعهد:

	العــراق فــي الوثائــق الســرية لــواارة الخارجيــة 
ــة 1955	1957. االمريكي

	 الدستور العراقي الدائم 00 ماله وما عليه.
	نحــو نظــرة قرآنيــة لقةايــا السياســة والمجتمع.

)14 كراسا(
ــان  ــة ثم ــوء تجرب ــي ض ــراق ف ــاج الع ــاذا يحت 	م

ســنوات.
الحــل  صياغــات  الدولــة..  بنــاء  إعــادة   	

)جــزءان(.
	 معوقات التحول الديمقراطي في العراق.

	 الــرؤى المســتقبلية لتحقيــق االمــن المائــي 
العربــي.

	 افــكار ورؤى فــي قةايــا عراقية 	 محاضرات 
المرحــوم د. احمد الجلبي.

ــة  ــوم واام ــق المفه ــية.. منطل ــة السياس 	 الثقاف
التأســيس.






