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جاء يف بعض األنباء أن احلكومة األمريكية قد وكلت إىل بعض مؤسساهتا الرمسية مهمة القيام بدراسة مستوفاة لظاهرة    
 ي. سالمية اليت بدأت تنتشر على صور خمتلفة يف العامل اإلسالمالدعوات اإل

وقد ظهرت أمهية هذه الدراسة بعد النجاح املدهش الذي حققته ثورة الشعب االيراين على شاه ايران السابق مومن مث على 
 النظام الذي يستند إليه. 

 *************** 

هو اسلوب عيش ومنهج  سالمعالن عن أن اإلإسالمي وما يرافق هذه الدعوة من اإلوالواقع أن الدعوة اىل اقامة نظام      
هذه الدعوة منذ النصف الثاين من القرن تفكري ونظام جمتمعي كامل مل تظهر منذ عام أو منذ أعوام قليلة .. لقد انطلقت 

لكنها  .مث تعاقبت عليها األحداث وسجلت يف مسريهتا حاالت من املد واجلزر ،التاسع عشر على لسان مجال الدين األفغاين
ويف حدود األحالم  ،تزال رغم اجلهود املبذولة والتضحيات الكثرية يف حدود الطموح الذي ينتظر التحقق حىت يومنا هذا ال

احملاولة اليت أراد الباكستانيون أن يقوموا هبا واليت مل تلبث  :ية، ابستثناء حماولتنيسالمالذهبية اليت متتلىء هبا خياالت األمم اإل
دهتا ابنفصال " بنغالديش " عنها وهي القطاع الشرقي من البالد. أما احملاولة الثانية حىت تعثرت يف ميدان الواقع وفقدت وح

فهي اليت ال تزال حىت اليوم تواجه دنيا الواقع وهتدف إىل تثبيت قدميها بعد أن حققت مرحلتها السياسية األوىل ابلقضاء على 
 األسلحة فتكا وتطوراً.  يما اجليش الكبري الذي زوده أبكثرشاه إيران واجتياح احلصون الداخلية اليت أقامها من حوله وال س

اليت تتعاقب احداثها اليوم يف ايران املسلمة هو حكم ية سالمورية اإلأن أي حكم نصدره على احملاولة الثواجلدير ابلذكر    
بناء اجملتمع االيراين على ا ابعادة هذه احملاولة الفرصة الزمنية الكافية اليت تسمح هل مسبق ال جيوز اللجوء إليه قبل أن متنح

 وقواعده األساسية. سالمالصورة املتفقة مع تعاليم اإل
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 *********** 

ية ليست ذات أبعاد سياسية فردية وحسب. فلو كان األمر كذلك هلانت احملاولة ومتهدت سالمالثورية اإلوالواقع أن التجربة   
 . سالمالطريق أمام اجملتمع املستقبلي لإل

ي الذي يراد بناؤه ال يتحرك فوق أرض سالموقبل أن نتعرف إىل أبعاد هذه احملاولة اخلطرية جيدر بنا أن نتذكر أبن اجملتمع اإل  
فسحة خالية من العراقيل والعقبات بل هو رؤية ذات هندسة خاصة وقواعد متميزة وعقلية فريدة ونظم واقعية �بعة منها حيتاج 

واالستجابة للتحد�ت  ،يسالمأمهها تنقية األرض اليت ينتظر أن يقوم عليها اجملتمع اإل ،متهيدية تنفيذها العملي إىل مقدمات
اليت تتمثل ال يف داخل النظام اجملتمعي للرتاب اإليراين وحسب بل تتمثل أيضا يف حتد�ت العامل اخلارجي الذي صنع ويصنع 

 ومصاحله املرتبطة ارتباطا جذر� هبذه النظم وتلك القيم ابلذات.  السالم يف ضوء قيمه اخلاصة ونظمه النابعة من هذه القيم

ية مشروط ابلقضاء على التناقضات سالموبتعبري آخر نستطيع القول : أبن التغيري الذي ينتظر أن حتققه احملاولة الثورة اإل   
يف نظام اجملتمع د ارجية اليت جتمن القوى اخلداخل جمتمع هذه الثورة وتصفيتها كما هو مشروط بتجميد حماوالت التدخل 

ي هتديدا لتواز�ا احلضاري وللقواعد اليت تستند إليها يف تنظيم العالقات الدولية الطافية على سطح األحداث من سالماإل
 �حية وتلك اليت تكمن وراء األحداث وتفسر كل التحركات احلاصلة يف األرض.

 *********** 

بطبيعة تكوينه دعوة  سالمية مثل هذا احلجم احلضاري والدويل. فاإلسالماحملاولة الثورية اإلوال عجب يف أن يكون هلذه     
احلضارية مهما يكن نصيب دعاته من الوعي. أي نه يقوم بدور حافل ابلتحد�ت إأبعاد منفتحة على الدنيا كلها.  عاملية ذو

نه رؤية حريصة على مواجهة نظرياهتا من الرؤى العاملية األخرى. وملا  أنه يقوم على احلوار املفتوح واملفاعلة املستمرة. وهذا يعين أ
ذات أبعاد عاملية جنحت يف احتواء شعوب العامل وطرح أساليب عيش وطرائق تفكري ونظم كانت الرؤية احلضارية الغربية 

ن هذه الرؤية إين املعرفة املختلفة، فجيا وميادسياسية واجتماعية وقيم خلقية معينة إىل جانب سلطا�ا الواسع يف ميدان التكنولو 
ما معه اعتقادا منها أبن يف هذا املد ي أو أن تتجنب عمليات التفاعل سالمالغربية ال يسعها أن تقوم بدور حمايد أمام املد اإل

 يشكل خطراً على تفردها القيادي احلضاري. 
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مبجرد أن تتصل ابلواقع اجملتمعي ،ية حبكم موقعها وبسبب من طبيعتها العاملية واجهت وال تزال تواجه سالمذا فالدعوة اإلإو   
تلك املعارضة العنيفة والتناقضات اليت جنحت حىت يومنا هذا يف اجهاض كل حماوالهتا اجلادة اليت  ،وجبوهر الثقافة العاملية

 ظهرت منذ أواسط القرن التاسع عشر امليالدي. 

 ************* 

ية قد فشلت أو سجلت احنرافات ظاهرة يف ظل شعارات حتمل عناوين سالمواحلقيقة أن كثريا من هذه احملاوالت الثورية اإل   
عالم الغريب والسلطات الغربية أتييدا الحنراف ما احنرف منها قصدا إىل حتقيق املزيد من الضياع  اإلوقد وجدت يف .يةإسالم

 لة. واملتاهات املضل

ويف مقدمة هذه احملاوالت املنحرفة أو اليت انتهت إىل االحنراف حركات القاد�نية والبابية والبهائية. كما أن جهودا غربية    
د ي من مثل االنتفاضة الكمالية اليت تعاقبت احداثها بعسالمبذلت لتشجيع انتفاضات شديدة بقصد العزلة عن اجملتمع اإل

من السلطنة العثمانية. يضاف إىل هذا كله حماوالت لتعرية انتفاضات أخرى من مقومات  ييما بقاحلرب العاملية األوىل ف
كانتفاضة الصومال اليت جعلت من احلرف الالتيين بديال عن احلرف العريب، هذا عدا احملاوالت اليت قصد هبا ية  سالمالدعوة اإل

عزل اللغة العربية عن ميدان املعرفة العلمية يف بلدان عربية كثرية بدعوة عجز هذه اللغة عن استيعاب العلوم العصرية. وال يشك 
املغرتبني من املثقفني املسلمني العرب ممن فتنتهم احلضارة الغربية فراحوا يتنافسون  أن كل هذه اجلهود قائمة إىل جانب مساندة

 على درجات متفاوتة يف تغريب جمتمعاهتم العربية . 

 ********** 

كدعوة لبناء جمتمع املستقبل شيئ من التحد�ت والتناقضات الداخلية   سالمأمام هذا الواقع الذي يواجه فيه اإل   
عن السبب أو األسباب ت اخلارجية املنظورة منها وغري املنظورة واملباشرة منها وغري املباشرة، جيدر بنا أن نتساءل واالعرتاضا

 ية أو مت االحنراف هبا عن مسارها التارخيي.سالماليت مت هبا اجهاض احملاوالت الثورية اإل

 اخلية واخلارجية؟ ية عن مواجهة التحد�ت الدسالمهل جند هذا السبب يف جنب الشعوب اإل

 أم جنده يف عجز القيادات عن ادراك احلقائق األساسية هلذا العصر وعن التعامل معها بطريقة إجيابية ذكية؟ 
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 ؟ سالمقوى التغيري احلقيقية يف دعوة اإلية لسالمأم أن السبب يكمن يف سوء فهم القيادات اإل

 سالمالتحد�ت اخلارجية هو سبب الفشل الذي متىن به دعوات اإلية عن مواجهة سالمالزعم أبن جنب الشعوب اإلأما    
ية قد كشفت عن قدرات قتالية سالمدود على أصحابه. فقد أثبتت الوقائع التارخيية كلها أبن الشعوب اإلاملعاصر، فهو قول مر 

 واسعة واستعدادات ضخمة لتقدمي التضحيات الكبرية عند احلاجة إليها. 

ء عن حقائق العصر ثاين والثالث فهما ال خيلوان من احلق. فالزعماء املسلمون يتصرفون وكأ�م غرابوأما التفسريان ال   
ي شيئا يشبه محاسة الشعارات ومثالياهتا املنفصلة عن سالم�م كما يالحظ حىت اليوم جيعلون من التحرك اإلإاألساسية ... 

ية ابعتبارها حركة مفتوحة على العامل وذات أبعاد عاملية حتتاج إىل تعبئة مسالجناح الدعوة اإلا إل�الواقع ... فاملعركة اليت خيوضو 
تتصل ابجلذور، أبخالق كل مواطن، وهتدف إىل تغيري قيمه األساسية وربط العقيدة ربطا حمكما بتحوالت عميقة يف العالقات 

حماولة تتناول جزئيات صغرية تتصل بعادات الناس جمرد حماولة تعليمية نظرية أو  سالماالجتماعية االقتصادية فال تعود دعوة اإل
 وتقاليدهم. 

مث على  ،احملمدية �بعة من أنه قد قضى عند أنصاره على العصبية القبلية أوال ةخالل مرحلة الدعو  سالملقد كانت قوة اإل   
ال  عملية تشكيل جديد لإلنسانية هي سالموأخريا على كل عصبية مذهبية أو اجتماعية. الثورة اإل ،العصبية القومية اثنيا

 ووالؤه ونظامه.  سالميستبقي غري فكر واحد ووالء واحد ونظام واحد هو فكر اإل

ال حني يكون االنتماء لعقيدته مقدما على كل انتماء إ حقيقي ... والتغيري ال يتم به يف جوهره خطة تغيري سالمإن اإل   
 تماعية واالقتصادية فيما بعد. حبيث يسهل التعامل مع احلقائق الثقافية واالج

 ية قد فشلت يف حتقيق اغراضها الثورية حىت اليوم فأل�ا مل تدرك األهداف احلقيقية للعقيدة. سالمذا كانت القيادات اإلإو   

 ************** 

من كونه جمموعة من الرؤى والقيم املثالية الشبيهة ابلقيم والرؤى اليت �يت هبا الفالسفة يف  سالمإن املطلوب هو اخلروج ابإل    
كونه مصدرا لتغيري حقيقي تتضاءل أمامه كل أنواع الوالء وكل العصبيات  يومية إىلالعادة واليت يتعذر تطبيقها يف واقع احلياة ال

نسان يف ظل احساسه بعبوديته املطلقة هي عصبية لإل ايتميز بعصبية علي مسالالقبلية أو العنصرية أو االجتماعية. ذلك أن اإل
ونظام خمتلف عن النظام الذي يسود من هلل عز وجل. فهو من هذه الناحية عامل غريب عن العامل السائد يف هذا العصر... 
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لبعض ما يفرضه من الوالء هو تنكر له  أقصى الكرة األرضية إىل أقصاها. أي أنه بناء شامل يؤخذ كله أو يرتك كله .. فالتنكر
 بكليته. 

 ************* 

رؤية فلسفية ألن الرؤية الفلسفية أكثر اتصاال خبيال الفيلسوف  سالمية ال ميكن أن نعترب اإلسالماإليف ضوء هذه احلقيقة    
ألن خطة التوقيع والتلقيح ال  جزءا من البنية احلضارية القائمة يف هذا العصر سالموأحالمه املثالية .. وال ميكن أن نعترب اإل

تركيبته ي ألن سالمتتفق مع فكرة التكامل والشمول اليت يتميز هبا ... كما ال ميكن أن نعتربه جمرد احياء روحي يف اجملتمع اإل
 ع السلوك والعالقات اليت خيتارها ألنصاره. حياء جزءا ال يتجزأ من كيانه العلمي وأنوا اخلاصة جتعل من عملية اإل

لقد جاء هذا الدين عقيدة هادفة إىل التعامل مع الواقع فال ميكنه أن يقدم النموذج الصاحل ملمارسة هذا الواقع ولتشكيله    
ونواهيه هي العصبية ما مل يكن الوالء له غالبا على كل والء وما مل تكن العصبية لعقيدته وتعاليمه وأوامره التشكيل املطلوب 

 الوحيدة. 

 ************** 

وأن نتعرف إىل وعي قادهتا وإىل مدى التجاوب  سالمذا أدركنا هذه احلقيقة اجلوهرية استطعنا من مث أن نقيم أي دعوة لإلإف  
الذي ميكن أن حتققه بني املسلمني بعيدا عن كل رؤية مذهبية ضعيفة وعن كل عصبية �بعة من االنتماء القبلي أو العنصري أو 

نعميت  اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم" الطبقي ... ويف رأينا أن هذا املعىن هو املقصود من قوله عز وجل : 

 دينا ".  سالمورضيت لكم اإل

 

 


